
معــاون اول رییــس جمهور 
با اشــاره به جایــگاه ورزش در 
تقویــت صلح و همبســتگی در 
شــورای  گفت:  امــروز،  جهان 
مهمی  مســئولیت  آسیا  المپیک 
برای تقویت صلح و همبســتگی 
در میان ملت های آسیایی دارد و 
بایــد در این زمینه بیش از پیش 

تالش کند.
به گــزارش اقتصاد مردم، اســحاق 
جهانگیری صبح روز )دوشنبه( و در دیدار 
با شیخ احمد رییس شورای المپیک آسیا، 
جایگاه، تنوع فرهنگی و مشــکالت قاره 
آســیا را یادآور شد و تصریح کرد: باید از 
موضوعاتی ماننــد ورزش که می تواند 
منجر به اتحاد و دوســتی کشورها شود 
اســتفاده کرد و این وظیفه مهم برعهده 

شورای المپیک آسیایی است.
وی افزود: غرب آسیا به لحاظ مردمی 
و مســایل موجود نیازمنــد تالش های 
بیشتری برای تقویت صلح و همبستگی 

است.
معاون اول رییس جمهور ســپس به 
همکاری مطلــوب دولت ایران با کمیته 
ملــی المپیک و اختصــاص منابع برای 
توسعه ورزش کشــور اشاره کرد و ادامه 
داد: ما در سطح جهانی همکاری گسترده 
ای با مجامع بین المللی ورزشــی نظیر 
شورای المپیک آسیایی داریم و در سطح 

ملی تــالش کرده ایم ورزش همگانی و 
قهرمانی را در همه جای کشــور توسعه 

دهیم.
دکتــر جهانگیــری اهمیــت ورزش 
بانــوان و فراهم شــدن شــرایط برای 
حضور بیشــتر بانوان ورزشکار مسلمان 
در مجامع ورزشــی را خاطرنشان ساخت 
و گفت: جمعیت مسلمان قاره آسیا قابل 
توجه اســت و باید برای حضور موثرتر و 
بانوان ورزشکار در مسابقات  گسترده تر 

ورزشی تمهیدات الزم را فراهم کرد.
معاون اول رییس جمهور ضمن ابراز 
امیدواری برای حضور تعداد بیشــتری از 
مدیران و کارشناســان ایرانی در شورای 
المپیک آســیایی ،  گفت: ســفر رییس 
المپیک آســیایی به تهران می  شورای 

تواند راهکارهای توســعه مناســبات در 
زمینه های مورد عالقه طرفین را فراهم 

کند.
رییس شورای المپیک آسیایی نیز در 
این دیدار با اشاره به جایگاه ورزش ایران 
در قاره آسیا، گفت: امروز شرایط مناسبی 
برای بازگشت ورزش ایران به دوران اوج 
خود بوجود آمده است و این امر مرهون 
سیاســت گذاری صحیح دولت و کمیته 
ملی المپیک ایران در زمینه ورزش است.

اینکه مهمترین  بیان  با  شــیخ احمد 
المپیک آسیایی حفظ و  هدف شــورای 
تقویت خط صلح، دوســتی و همکاری 
در قاره آسیاســت، گفت: اگرچه شــاهد 
اختالفات سیاســی در گوشه و کنار این 
قاره پهناور هســتیم اما در زمینه ورزشی 

فعالیــت ها در باالترین ســطح در حال 
انجام اســت و امیدواریم در ســایه این 
فعالیت ها به اهداف کالن تعریف شــده 

برای مسابقات المپیک دست یابیم.
وی با اســتقبال از دیدگاه جمهوری 
بانوان  ایران در زمینه ورزش  اســالمی 
بانوان  مســلمان، گفت: امــروز ورزش 
یکی از مهمترین موضوعات در دســتور 
کار این شوراســت و پیشنهادهای ارایه 
شــده در این خصوص در حال بررسی و 

یا اجراست.
از  آســیا  المپیک  رییس شــورای 
ســفر خود به تهران به عنوان سفری 
موفــق یاد کــرد و با ابــراز اطمینان 
از حضور شــخصیت هــای ایرانی در 
ارکان مختلف شــورای المپیک آسیا، 
اظهار داشــت ؛  خوشبختانه بین مردم 
و دولت ایران در زمینه ورزش تفاهم و 
همکاری نزدیکی وجود دارد که بسیار 

ارزشمند است.
در ایــن دیدار که ســلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانــان و دکتر صالحی امیری 
رییس کمیته ملی المپیک کشورمان نیز 
المپیک  حضور داشــتند، رییس شورای 
اول رییــس جمهور  از معــاون  آســیا 
کشورمان برای حضور در مراسم افتتاحیه 
بازیهای آسیایی که از تاریخ 27 مرداد تا 
11 شهریور در جاکارتا پایتخت اندونزی 

برگزار می شود، دعوت کرد.

معاون اول رییس جمهور در دیدار رییس شورای المپیک آسیا تاکید کرد:

 باید زمینه برای حضور بانوان ورزشکار مسلمان 
در مجامع ورزشی فراهم شود

تاج: 
 از رد کرانچار 

توسط وزارت ورزش بی خبرم
فوتبال  فدراســیون  رییس 
گفت: نظر اعضای کمیته  فنی بر 
عنوان  به  کرانچار  زالتکو  روی 
سرمربی تیم ملی امید مثبت بود. 
ما هم مجبور هستیم از سیاست 

کمیته فنی حمایت کنیم.
به  گزارش  اقتصــاد مردم، مهدی 
تاج، رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه 
نشست روســای فدراسیون ها با شیخ 
احمد در مورد انتخاب کرانچار به عنوان سرمربی تیم   ملی امید و این که گفته می شود 
با کارلوس کی روش اختالف دارد، بیان  کرد: روابط خوب است. کلیات سیاست ما از باال 
به پایین است. یعنی اعضای کمیته  فنی ارزیابی هایی داشتند و نظر آنها بر روی کرانچار 
مثبت است. ما هم مجبور هستیم از سیاست های کمیته  فنی حمایت کنیم. او در پاسخ 
به این پرســش که گفته می شود وزارت ورزش و جوانان یک بار زالتکو کرانچار را رد 
کرده است، تصریح کرد: من این مورد را نمی دانم. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر این که چرا جواد نکونام به عنوان سرمربی تیم   ملی امید انتخاب نشد، بیان  کرد: باید 
ابتدا به جواد نکونام تبریک بگویم. او کار مهمی انجام داد اما نظر کمیته  فنی به سمت 
کرانچار بود.  رییس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که گفته می شود به دلیل 
ممنوع التصویر بودن جشن پرسپولیس را ترک کرد، گفت : نه. این طور نیست. ممنوع 
التصویر نشده ام . فشارم باال رفته بود و حتی دیروز )یک شنبه( به همین دلیل بیمارستان 
بودم. تاج در ادامه  با اشاره به این که گفته می شود برخی از استادیوم های فوتبال خالی 
است، تاکید کرد: ما هر زمان نیاز به مردم داشتیم آنها حمایت کردند. در بازی با کره و 
ازبکستان ورزشگاه  جای خالی نداشت. مردم در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم   ملی 
را حمایت کردند. ما بیشترین تماشاگران را حتی در آسیا داریم و در مسابقات لیگ نیز 
ورزشگاه ها مملو از جمعیت بود و دیروز هم در مسابقه لیگ دسته یک هم تماشاگران 
بسیاری آمده بودند و استادیوم پر شده بود و باید از مردم تشکر کرد که هر جا نیاز به آنها 
داشتیم ما را حمایت کردند. رئیس فدراسیون فوتبال درباره حکم کمیته اخالق درباره 
افشین پیروانی، مدیر پیشین تیم ملی فوتبال و زمان ابالغش گفت: ساکت به عنوان 
دبیرکل فدراســیون فوتبال هر حکمی را که از ســوی کمیته اخالق صادر شود، امضا 

می کند و مشکلی نیست. او این حکم را هم امضا و ابالغ کرده است.

خط ونشان امیر علی اکبری برای سعودی ها: 
هر جای دنیا بگویید می آیم

چهره شاخص ورزش ایران در رشته رزمی MMA که با شکست 
عنوان داران جهانی به چهره ای شاخص در این رشته تبدیل شده، 
اعالم آمادگی کرد مقابل کشتی کج کارهای عربستانی در هر کجای 
دنیا که بگویند مبارزه کند تا نشــان دهد ایرانی ها چگونه مبارزانی 

هستند.
امیر علی اکبری در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا در واکنش به نمایش مضحک 
و به دور از اخالق عربستانی ها در رشته کشتی کج که در جریان آن دو فرد ایرانی- 
آمریکایی با حضور بر روی رینگ مبارزه در جده برابر 4 کشــتی کج کار عربستانی، 
به حالتی تمســخرآمیز و با پرچم ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اظهار کرد: 
متاسفانه عربستانی ها شدیدا با ما دشمنی می کنند و قصد دارند تا جایی که می توانند 
بــه ما ضربه بزنند. این دلقک بازی دو ایرانی - آمریکایی با همکاری ســعودی ها 
فقط به خاطر پول بود و باید بگویم این دو نفر که نام خود را ایرانی هم گذاشته اند 
بسیار افراد بی هویتی هستند که حاضر شده اند به خاطر پول نام کشورمان را مقابل 
ســعودی ها به تمسخر بگیرند. پول هرچقدر هم مهم باشد، اما اینکه به خاطر پول 
حاضر شــوی به کشورت پشت کنی، کاری بسیار دور از شرافت است اما از این دو 

بی هویت این کار برآمد.
چهره شــاخص ورزش ایران در رشته رزمی MMA افزود: طی دو سه روز اخیر 
هزاران پیام از طریق مردم عزیزمان به دســتم رسید که خواستار این بودند در قبال 
این بی ادبی عربستانی ها واکنش نشان دهم. احساس وظیفه کردم و با انتشار پستی 
در اینســتاگرام با به کار بردن الفاظی مناسب آن ها شدیدا به این موضوع واکنش 
نشــان دادم و در زیر پست از بن سلمان  گرفته تا ملک سلمان، شبکه های خبری 
عربستان و هر عربستانی که از کودکی می شناختم را تگ کردم تا همگی در جریان 
این درخواســت من قرار بگیرند که آماده ام با کشتی کج کارهای عربستانی در هر 
جای دنیا که بگویند مبارزه کنم. اگر این پیشنهاد را قبول کنند طوری آن ها را ادب 
می کنم که دیگر از این غلط ها نکنند. وی با بیان اینکه آرزو می کند این پیشنهادش 
با قبول طرف عربســتانی روبه رو شود، به ایســنا گفت: از خدایم است که با آن ها 
مبارزه کنم و هر کجای دنیا که بگویند با ســر می روم تا مقابل شان به روی رینگ 
بروم. البته این ها اصال در این حد و اندازه ها نیستند و به این حرف ها نمی خورند اما 
این پیام را خطاب به آن ها منتشر کردم که فکر نکنند ایرانی ها مثل این دو موجود 
بی هویت هســتند که به خاطر پول حاضر به هر کاری باشند. باید امتحان کنند تا 

ببینند ایرانی ها در عمل چگونه مبارزانی هستند.
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دو مدال نقره و برنز رکابزنان ایران در تریال قهرمانی آسیا
تیم دوچرخه سواری تریال ایران در اولین حضور در مسابقات آسیایی،صاحب دومدال نقره و برنز شد.

به گزارش اقتصاد مردم و به نقل از فدراســیون دوچرخه ســواری، تیم ملی تریال ایران متشکل از 4 ورزشکار توانست در اولین حضور خود در مسابقات قهرمانی 
آسیا به دو مدال نقره و برنز با ارزش دست یابد.

پیمان آزادی در کالس 2۶ صاحب مدال نقره آسیا و امیر محمدی نژاد در کالس 2۶ مدال برنز آسیا را بر گردن آویختند.
نماینده کشور ژاپن صاحب عنوان نخست این ماده شد. در این بخش 8 رکابزن حضور داشتند.

همچنین جواد رحیمی و مهدی پیوندی به دور فینال راه پیدا کردند، اما حریفان ژاپنی قوی تر بودند و هر سه سکوی کالس 2۰ را کسب کردند و رحیمی وپیوندی 
به مقام چهارم وپنجم بسنده کردند.

محمد رضا صفاپور به عنوان تنها داور ایرانی در این مسابقات قضاوت کرد.

 صاحب امتیاز : موسسه مطبوعاتی
 پیام اقتصاد امروز

مدیر مسوول: اسرافیل عبادتی
سردبیر : اسماعیل حق پرستی

دبیر تحریریه : اسکندر عبادتی 
زیر نظر شورای سر دبیری

نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان دمشق 
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اطالع رسانی دقیق و صادقانه از  تعهدات  هر رسانه ایست  چرا که 
دانستن جزئی از حقوق مردم است و صداقت در درج  خبر و رعایت اخالق 
حرفه ای در جامعه ایران اســالمی وظیفه رسانه است . لذا انتشار اخبار و 
گزارشات بطور شفاف و بی طرفانه در چهارچوب قانون اساسی و قانون 
مطبوعات و جلب رضایت هموطنان عزیز اعتقادی است که  این نشریه 

به آن متعهد وپایبند است.

منشور اخالقی

شهرداری عالیشهر در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 43 مورخ 1396/10/19 شورای محترم اسالمی شهر عالیشهر، استفاده از 
محیط شهری جهت تبلیغات را مطابق با شرایط ذیل و اسناد به کانون های تبلیغاتی که دارای مجوز می باشند به مدت 5 سال شمسی 

واگذار نمایند.
قیمت پایهعنوانردیف

تابلوهای تبلیغاتی 1 

2.000.000 )دو میلیون ریال( تلوزیون شهری2

تجهیز ایستگاه های اتوبوس3

مهلت توزیع اسناد: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/15 تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/02/16.
محل توزیع اسناد: شهر عالیشهر - خیابان فرهنگ - ساختمان شهرداری - امور پیمان و قراردادها

محل تحویل اسناد : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - شهر عالیشهر – خیابان فرهنگ – ساختمان شهرداری عالیشهر – دبیرخانه 
شهرداری عالیشهر

مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 تا  ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/02/22.
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده است.

مبلغ 125.000.000 ریال بحروف یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال بابت شرکت در مزایده را یصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه 
نقد به حساب سپرده شماره 0110085175004 به نام شهرداری عالیشهر در بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی واریز و اصل 

ضمانت نامه یا فیش واریزی در پاکت اسنااد قرار دهند. 
تاربخ انتشار نوبت اول:97/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/11

آگهی مزایده

شهرداری عالیشهر

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي  نوبت دوم
 یك مرحله اي شماره 97/3

 نوبت دوم

 روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان یزد

    اداره كل راه وشهرسازي استان یزددر نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي 
و آیین نامه اجرایي بند یاد شــده )تصویرنامه 84136/ت 3356 ه – و – مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران(اجراي پروژه ذیل را از طریق 

مناقصه واگذار نماید.

ف
دی

ر

مدت پیمان فعالیت
)ماه(

برآورد اولیه 
) ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

نوع 
تضمین

ارزیابي 
كیفي

آخرین  تاریخ و 
زمان تحویل اسناد

تاریخ و زمان 
بازگشایي

1
محوطه سازي و تكمیل 

حصاركشي و سر در فرمانداري 
خاتم

97.298.407.044370.000.000

ت 
ن معامال

ن نامه تضمی
ق آیی

طب
ب 1394

ي مصو
دولت

97/2/26 ساعت 97/02/259 ساعت 14 ندارد

احداث كمربندي جاده 2
97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد415.107.330.220760.000.000شهربابك-چاهك

97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد2466.730.854.1442.655.000.000احداث راه اصلي بهاباد-دربند3

97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد44.000.000.000200.000.000احداث راه اسفندآباد صفاشهر4

2(تاریخ و مهلت دریافت اســناد مناقصه: واجدین شرایط مي بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1397/02/10 لغایت 
1397/02/15 از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( اقدام نمایند. براي كسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتي 

http://iets.mporg.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره كل www.yazdrud.ir  مراجعه نمایید.
3(تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تكمیل آنها حداكثر طبق زمانهاي اعالم شده در جدول 
باال از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.بدیهي است ارائه اصل ضمانتنامه شركت در فرایند ارجاع كار )پاكت الف( به صورت دستي نیز  
به دبیرخانه حراست اداره كل به نشاني: یزد-صفائیه-خ تیمسار فالحي ساختمان شماره یك اداره کل راه و شهرسازی ضروري مي باشد. 
پاكات پیشــنهاد طبق جدول باال در جلسه كمیسیون مناقصه در محل ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در 

خ تیمسار فالحي ، باز و خوانده مي شود. حضور یك نفر نماینده با معرفي كتبي از طرف شركت در جلسه افتتاح یشنهادها آزاد است.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1397/02/10 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفترمركزي تهران:02141934  -دفتر ثبت نام استان :03536272658
م الف 151

تاریخ انتشار نوبت اول :97/2/10   تاریخ انتشار نوبت دوم :97/2/11                

وزارت راه و شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق 

آگهي فراخوان  پيمانكار 

موضوع: انجام خدمات پشتیبانی تخصصی/عمومی مورد نیاز  
شــركت بهره برداري نفت وگازشــرق در نظردارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و 
شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرکت ذیصالح 
واگذار نماید . مناقصه فوق االشاره در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به شماره 3159322 

ثبت گردیده است .
الف( شرح مختصر كار :

انجام خدمات پشتیبانی تخصصی/عمومی مورد نیاز در واحدهای مخابرات، تعمیرات ابزاردقیق، 
تعمیــرات برق، تدارکات کاال، امور حقوقی و پیمان ها ، امور مالی ، منابع انســانی ، امور اداری، 

خدمات پشتیبانی، خدمات فنی چاهها، مهندسی سیستم ها.
ب ( مدت و محل اجرای کار :

مدت اجرای پروژه 12 ماه بوده و محل اصلی اجرای پروژه ، اســتان خراســان رضوی ، مشهد، 
سرخس و حومه و مناطق عملیاتی خانگیران و دولت آباد می باشد .

پ ( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: 
1 _ دارابودن شخصیت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

2 _ داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه .
3 _ دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار از اداره کار و تامین اجتماعی .

4_ توانایي تهیه ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار)مناقصه( به مبلغ 000ر100ر927 ریال  
و نیزدر صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10 درصد بار مالي پیمان .

5 _ تکمیل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی .
ت ( مهلت و محل مراجعه متقاضیان :

متقاضیان واجدشرایط در بند ) پ ( که آمادگی اجرای کار را دارند میتوانند کاربرگ های استعالم 
 WWW.EOGPC.IR ارزیابی کیفی مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شــرکت به نشــانی
دریافت و بر اساس دستورالعمل موجود در آن ، ضمن تکمیل فرم های ارزیابی کیفی مذکور ، کلیه 
مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده  ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی جهت شرکت 
در مناقصه ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه  مورخ 1397/02/31 به امور حقوقی و 
 پیمان های این شرکت به آدرس مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 

تسلیم نمایند . 
در صــورت نیــاز به اطالعات بیشــتر ، متقاضیان میتواننــد با تلفن هــای  323   و  319   و 

37047317 -051 تماس حاصل نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/2/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/11

 نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 970104
شماره مجوز: 1397/402

شهرداری عالیشهر در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 43 مورخ 1396/10/19 شورای محترم اسالمی شهر عالیشهر، استفاده از 
محیط شهری جهت تبلیغات را مطابق با شرایط ذیل و اسناد به کانون های تبلیغاتی که دارای مجوز می باشند به مدت 5 سال شمسی 

واگذار نمایند.
قیمت پایهعنوانردیف

تابلوهای تبلیغاتی 1 

2.000.000 )دو میلیون ریال( تلوزیون شهری2

تجهیز ایستگاه های اتوبوس3

مهلت توزیع اسناد: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/15 تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/02/16.
محل توزیع اسناد: شهر عالیشهر - خیابان فرهنگ - ساختمان شهرداری - امور پیمان و قراردادها

محل تحویل اسناد : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - شهر عالیشهر – خیابان فرهنگ – ساختمان شهرداری عالیشهر – دبیرخانه 
شهرداری عالیشهر

مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 تا  ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/02/22.
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده است.

مبلغ 125.000.000 ریال بحروف یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال بابت شرکت در مزایده را یصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه 
نقد به حساب سپرده شماره 0110085175004 به نام شهرداری عالیشهر در بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی واریز و اصل 

ضمانت نامه یا فیش واریزی در پاکت اسنااد قرار دهند. 
تاربخ انتشار نوبت اول:97/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/11

آگهی مزایده

شهرداری عالیشهر

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي  نوبت دوم
 یك مرحله اي شماره 97/3

 نوبت دوم

 روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان یزد

    اداره كل راه وشهرسازي استان یزددر نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي 
و آیین نامه اجرایي بند یاد شــده )تصویرنامه 84136/ت 3356 ه – و – مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران(اجراي پروژه ذیل را از طریق 

مناقصه واگذار نماید.

ف
دی

ر

مدت پیمان فعالیت
)ماه(

برآورد اولیه 
) ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

نوع 
تضمین

ارزیابي 
كیفي

آخرین  تاریخ و 
زمان تحویل اسناد

تاریخ و زمان 
بازگشایي

1
محوطه سازي و تكمیل 

حصاركشي و سر در فرمانداري 
خاتم

97.298.407.044370.000.000

ت 
ن معامال

ن نامه تضمی
ق آیی

طب
ب 1394

ي مصو
دولت

97/2/26 ساعت 97/02/259 ساعت 14 ندارد

احداث كمربندي جاده 2
97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد415.107.330.220760.000.000شهربابك-چاهك

97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد2466.730.854.1442.655.000.000احداث راه اصلي بهاباد-دربند3

97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد44.000.000.000200.000.000احداث راه اسفندآباد صفاشهر4

2(تاریخ و مهلت دریافت اســناد مناقصه: واجدین شرایط مي بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1397/02/10 لغایت 
1397/02/15 از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( اقدام نمایند. براي كسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتي 

http://iets.mporg.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره كل www.yazdrud.ir  مراجعه نمایید.
3(تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تكمیل آنها حداكثر طبق زمانهاي اعالم شده در جدول 
باال از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.بدیهي است ارائه اصل ضمانتنامه شركت در فرایند ارجاع كار )پاكت الف( به صورت دستي نیز  
به دبیرخانه حراست اداره كل به نشاني: یزد-صفائیه-خ تیمسار فالحي ساختمان شماره یك اداره کل راه و شهرسازی ضروري مي باشد. 
پاكات پیشــنهاد طبق جدول باال در جلسه كمیسیون مناقصه در محل ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در 

خ تیمسار فالحي ، باز و خوانده مي شود. حضور یك نفر نماینده با معرفي كتبي از طرف شركت در جلسه افتتاح یشنهادها آزاد است.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1397/02/10 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفترمركزي تهران:02141934  -دفتر ثبت نام استان :03536272658
م الف 151

تاریخ انتشار نوبت اول :97/2/10   تاریخ انتشار نوبت دوم :97/2/11                

وزارت راه و شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق 

آگهي فراخوان  پيمانكار 

موضوع: انجام خدمات پشتیبانی تخصصی/عمومی مورد نیاز  
شــركت بهره برداري نفت وگازشــرق در نظردارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و 
شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرکت ذیصالح 
واگذار نماید . مناقصه فوق االشاره در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به شماره 3159322 

ثبت گردیده است .
الف( شرح مختصر كار :

انجام خدمات پشتیبانی تخصصی/عمومی مورد نیاز در واحدهای مخابرات، تعمیرات ابزاردقیق، 
تعمیــرات برق، تدارکات کاال، امور حقوقی و پیمان ها ، امور مالی ، منابع انســانی ، امور اداری، 

خدمات پشتیبانی، خدمات فنی چاهها، مهندسی سیستم ها.
ب ( مدت و محل اجرای کار :

مدت اجرای پروژه 12 ماه بوده و محل اصلی اجرای پروژه ، اســتان خراســان رضوی ، مشهد، 
سرخس و حومه و مناطق عملیاتی خانگیران و دولت آباد می باشد .

پ ( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: 
1 _ دارابودن شخصیت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

2 _ داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه .
3 _ دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار از اداره کار و تامین اجتماعی .

4_ توانایي تهیه ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار)مناقصه( به مبلغ 000ر100ر927 ریال  
و نیزدر صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10 درصد بار مالي پیمان .

5 _ تکمیل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی .
ت ( مهلت و محل مراجعه متقاضیان :

متقاضیان واجدشرایط در بند ) پ ( که آمادگی اجرای کار را دارند میتوانند کاربرگ های استعالم 
 WWW.EOGPC.IR ارزیابی کیفی مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شــرکت به نشــانی
دریافت و بر اساس دستورالعمل موجود در آن ، ضمن تکمیل فرم های ارزیابی کیفی مذکور ، کلیه 
مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده  ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی جهت شرکت 
در مناقصه ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه  مورخ 1397/02/31 به امور حقوقی و 
 پیمان های این شرکت به آدرس مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 

تسلیم نمایند . 
در صــورت نیــاز به اطالعات بیشــتر ، متقاضیان میتواننــد با تلفن هــای  323   و  319   و 

37047317 -051 تماس حاصل نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/2/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/11

 نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 970104
شماره مجوز: 1397/402

شهرداری عالیشهر در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 43 مورخ 1396/10/19 شورای محترم اسالمی شهر عالیشهر، استفاده از 
محیط شهری جهت تبلیغات را مطابق با شرایط ذیل و اسناد به کانون های تبلیغاتی که دارای مجوز می باشند به مدت 5 سال شمسی 

واگذار نمایند.
قیمت پایهعنوانردیف

تابلوهای تبلیغاتی 1 

2.000.000 )دو میلیون ریال( تلوزیون شهری2

تجهیز ایستگاه های اتوبوس3

مهلت توزیع اسناد: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/15 تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/02/16.
محل توزیع اسناد: شهر عالیشهر - خیابان فرهنگ - ساختمان شهرداری - امور پیمان و قراردادها

محل تحویل اسناد : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - شهر عالیشهر – خیابان فرهنگ – ساختمان شهرداری عالیشهر – دبیرخانه 
شهرداری عالیشهر

مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/02/17 تا  ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/02/22.
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1397/02/23 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده است.

مبلغ 125.000.000 ریال بحروف یکصد و بیســت و پنج میلیون ریال بابت شرکت در مزایده را یصورت ضمانت نامه بانکی یا وجه 
نقد به حساب سپرده شماره 0110085175004 به نام شهرداری عالیشهر در بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی واریز و اصل 

ضمانت نامه یا فیش واریزی در پاکت اسنااد قرار دهند. 
تاربخ انتشار نوبت اول:97/2/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/11

آگهی مزایده

شهرداری عالیشهر

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي  نوبت دوم
 یك مرحله اي شماره 97/3

 نوبت دوم

 روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان یزد

    اداره كل راه وشهرسازي استان یزددر نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسالمي 
و آیین نامه اجرایي بند یاد شــده )تصویرنامه 84136/ت 3356 ه – و – مورخ 1385/7/16 هیئت وزیران(اجراي پروژه ذیل را از طریق 

مناقصه واگذار نماید.

ف
دی

ر

مدت پیمان فعالیت
)ماه(

برآورد اولیه 
) ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

نوع 
تضمین

ارزیابي 
كیفي

آخرین  تاریخ و 
زمان تحویل اسناد

تاریخ و زمان 
بازگشایي

1
محوطه سازي و تكمیل 

حصاركشي و سر در فرمانداري 
خاتم

97.298.407.044370.000.000

ت 
ن معامال

ضمی
ن نامه ت

ق آیی
طب

ب 1394
صو

ي م
دولت

97/2/26 ساعت 97/02/259 ساعت 14 ندارد

احداث كمربندي جاده 2
97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد415.107.330.220760.000.000شهربابك-چاهك

97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد2466.730.854.1442.655.000.000احداث راه اصلي بهاباد-دربند3

97/02/31 ساعت 9 97/02/29 ساعت 14 دارد44.000.000.000200.000.000احداث راه اسفندآباد صفاشهر4

2(تاریخ و مهلت دریافت اســناد مناقصه: واجدین شرایط مي بایست نسبت به دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1397/02/10 لغایت 
1397/02/15 از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( اقدام نمایند. براي كسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتي 

http://iets.mporg.ir و همچنین سایت اینترنتي اداره كل www.yazdrud.ir  مراجعه نمایید.
3(تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه گر باید پس از دریافت اسناد مناقصه و تكمیل آنها حداكثر طبق زمانهاي اعالم شده در جدول 
باال از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.بدیهي است ارائه اصل ضمانتنامه شركت در فرایند ارجاع كار )پاكت الف( به صورت دستي نیز  
به دبیرخانه حراست اداره كل به نشاني: یزد-صفائیه-خ تیمسار فالحي ساختمان شماره یك اداره کل راه و شهرسازی ضروري مي باشد. 
پاكات پیشــنهاد طبق جدول باال در جلسه كمیسیون مناقصه در محل ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در 

خ تیمسار فالحي ، باز و خوانده مي شود. حضور یك نفر نماینده با معرفي كتبي از طرف شركت در جلسه افتتاح یشنهادها آزاد است.
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه 1397/02/10 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفترمركزي تهران:02141934  -دفتر ثبت نام استان :03536272658
م الف 151

تاریخ انتشار نوبت اول :97/2/10   تاریخ انتشار نوبت دوم :97/2/11                

وزارت راه و شهرسازي
اداره کل راه و شهرسازي استان یزد

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق 

آگهي فراخوان  پيمانكار 

موضوع: انجام خدمات پشتیبانی تخصصی/عمومی مورد نیاز  
شــركت بهره برداري نفت وگازشــرق در نظردارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و 
شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرکت ذیصالح 
واگذار نماید . مناقصه فوق االشاره در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به شماره 3159322 

ثبت گردیده است .
الف( شرح مختصر كار :

انجام خدمات پشتیبانی تخصصی/عمومی مورد نیاز در واحدهای مخابرات، تعمیرات ابزاردقیق، 
تعمیــرات برق، تدارکات کاال، امور حقوقی و پیمان ها ، امور مالی ، منابع انســانی ، امور اداری، 

خدمات پشتیبانی، خدمات فنی چاهها، مهندسی سیستم ها.
ب ( مدت و محل اجرای کار :

مدت اجرای پروژه 12 ماه بوده و محل اصلی اجرای پروژه ، اســتان خراســان رضوی ، مشهد، 
سرخس و حومه و مناطق عملیاتی خانگیران و دولت آباد می باشد .

پ ( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: 
1 _ دارابودن شخصیت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

2 _ داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه .
3 _ دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار از اداره کار و تامین اجتماعی .

4_ توانایي تهیه ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار)مناقصه( به مبلغ 000ر100ر927 ریال  
و نیزدر صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10 درصد بار مالي پیمان .

5 _ تکمیل کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی .
ت ( مهلت و محل مراجعه متقاضیان :

متقاضیان واجدشرایط در بند ) پ ( که آمادگی اجرای کار را دارند میتوانند کاربرگ های استعالم 
 WWW.EOGPC.IR ارزیابی کیفی مناقصه را از پایگاه اینترنتی این شــرکت به نشــانی
دریافت و بر اساس دستورالعمل موجود در آن ، ضمن تکمیل فرم های ارزیابی کیفی مذکور ، کلیه 
مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده  ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی جهت شرکت 
در مناقصه ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه  مورخ 1397/02/31 به امور حقوقی و 
 پیمان های این شرکت به آدرس مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 

تسلیم نمایند . 
در صــورت نیــاز به اطالعات بیشــتر ، متقاضیان میتواننــد با تلفن هــای  323   و  319   و 

37047317 -051 تماس حاصل نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول:97/2/9

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/11

 نوبت دوم

مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 970104
شماره مجوز: 1397/402

اقتصاد مردم- مهدی نصیری


