ـراج:زمان دفاع از دستاوردها است ،نه فرار از مسئولیت ها واستعفا های تویتری!
سـ
خیز بورس برای صعود؟

ت خودرو
ریزش قیم 

دلیــل کاهــش قیمــت خودروهــا بــه دلیــل انتظــار بـرای عرضــه بیشــر خــودرو در
بــازار اســت ،ایــن گــروه معاملــه گـران تصــور مــی کننــد وضعیــت تولیــد در فصــل
هــای پیــش رو بهــر از قبــل خواهــد بــود .ایــن اعتقــاد از آنجــا ناشــی مــی شــود که
آمــار شــش ماهــه نشــان میدهــد کــه موجــودی انبــار خودروســازان رو بــه افزایــش
اســت .ایــن رونــد میتوانــد عرضــه در بــازار را تقویــت کنــد و از افزایــش قیمــت
بیشــر جلوگیــر کند.

ارزش صفهــای خریــد نیــز در هفتــه گذشــته نســبت بــه هفتههــای پیشــین
رشــد قابــل مالحظــهای داشــت .بــه اســتثنای روز یکشــنبه ،ارزش صفهــای
خریــد در باقــی روزهــای هفتــه رونــدی صعــودی داشــت .مهمتــر اینکــه در
روزهــای شــنبه ،سهشــنبه و چهارشــنبه ارزش صفهــای خریــد بیشــتر از
ارزش صفهــای فــروش بــود .ارزش صفهــای فــروش نیــز بــه اســتثنای روز
یکشــنبه ،در باقــی روزهــا رونــدی نزولــی داشــت.
پیــش بینــی بــورس هفتهپیش بینــی بورس هفته
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تراوشات غیرعالمانه !

صفحه6

صفحه6
صفحه3
صفحه5

لزوم همکاری نهادها با

معطوف به مسی است
معرفی عامالن انفجار
نطنز توسط سردار
صفحه2

جلسه شورای سیاستگذاری
«نخستیندوساالنهجشنواره
ملی چاپ و نشر»

زمان پایان محدودیت
شهرها منوط به تغییر
وضعیتشد

صفحه5

مستندسازان

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی:

تکرارنشود
صفحه4

آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای

ردیف موضوع
مناقصه
1

محل تحويل
کاال

خريد لوله
انبار
فاضالبي
مرکزي
پلي اتيلن
دوجداره شهر اردبيل
 1600ميلي
متري

مبلغ برآورد
اوليه(ريال)

52000000000

مدت زمان اجرايي
( ماه)

 75روز

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند
ارجاع کار به (ريال)

2600000000

نوع

تضمين

ضمانت
بانکي

شماره

بانکي

کارفرما و دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب استان اردبیل
لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان صالحیتدار برای انجام مناقصه فوق دعوت می گردد تا جهت دریافت
اسناد حداکثر تا ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 99/9/12به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت www.setadiran.irمراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 13روز یکشنبه
مورخ 23/9/99پاکات الف و ب و ج در سامانه بارگزاری و فقط پاکت نامه الف در یک پاکت سربسته الک و مهر
شده حاوی بطور محرمانه به نحوه که در اسناد قید شده به نشانه کارفرما:اردبیل_ میدان بسیج جنب دبیرخانه
حراست ارسال نمایند پیشنهادهای واصله در ساعت  ۹صبح روز دوشنبه مورخه 99/9/24در کمیسیون معامالت
کارفرما مفتوح و خوانده می شود که حضور نماینده مطلع و تام االختیار از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در
جلسه گشایش پیشنهادها با در دست داشتن معرفی نامه معتبر آزاد میباشد .مدت اعتبار پیشنهادها تا پایان وقت
اداری مورخه 99/12/24میباشد تایید شرکت بازرسی و کنترل کیفیت مورد قبول کارفرما در مورد مساله پروژهها
و خریدها الزامی بوده و هزینه درج آگهی ها وکسورات قانون سهم پیمانکار بر عهده برنده مناقصه می باشد دیگر
جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانه کارفرما
مراجعه نموده و یا با شماره تلفن(045_33710848امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

سارقان طالجات زنان
سالخورده دستگیر
صفحه5
شدند
نهمین ماه سال ۹۹

سهمیه بنزین آذرماه
تغییر کرد؟
صفحه6

(نوبت اول)

در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره130890مورخه 83/11/17مجلس شورای اسالمی و بخشنامه های
مرتبط این شرکت در نظر دارد انجام خرید با مشخصات کلی زیر را به مناقصه بگذارد
ردیف

مناقصه

ضمانت

رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی:

آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای

(نوبت اول)

در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره130890مورخه 83/11/17مجلس شورای اسالمی و تصویب
نامه شماره67490مورخه 83/11/26ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و بخشنامه های مرتبط این شرکت
در نظر دارد انجام پروژه ای با مشخصات کلی زیر را به مناقصه بگذارد.

دفتر وکیل یک دفتر
اقتصادی نیست
صفحه2

موضوع
مناقصه

محل تحويل مبلغ برآورد
کاال

اوليه(ريال)

مدت زمان
اجرايي

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع
کار به (ريال)416/245/000

نوع

تضمين

شماره

مناقصه

خريد لوله فاضالبي پلي

1

اتيلن دوجداره سايزهاي
400،315،250،200
ميلي متري با اتصاالت
مربوطه (کويلر با

انبار مرکزي
شهرستان مشکين
شهر

8/324/875/000

90روز

3600000000

ضمانت بانکي 99/12/3
يا واريزنقدي

واشر)400،315،250،200
ميلي متري با اتصاالت
مربوطه (کويلر با واشر)

کارفرما و دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب استان اردبیل
لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان صالحیتدار برای انجام مناقصه فوق دعوت می گردد تا جهت دریافت اسناد
حداکثر تا ساعت 13روز دوشنبه مورخ 99/9/10به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت www.setadiran.irمراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 13روز پنجشنبه
مورخ 99/9/20در یک پاکت سربسته الک و مهر شده حاوی پاکات الف ،ب ،ج ،در سامانه بارگزاری و فقط پاکت
الف در یک پاکت سربسته الک و مهر شده بطور محرمانه به نحوه که در اسناد قید شده به نشانی کارفرما:اردبیل_
میدان بسیج ،جنب هتل دریا_ دفتر حراست و امور محرمانه ارسال نمایند.پیشنهادهای واصله در ساعت  ۹صبح روز
شنبه مورخه 99/9/22در کمیسیون معامالت کارفرما مفتوح و خوانده می شود که حضور نماینده مطلع و تام االختیار
از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها با در دست داشتن معرفی نامه معتبر آزاد میباشد.
مدت اعتبار پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخه 99/12/22میباشد تایید شرکت بازرسی و کنترل کیفیت مورد قبول
کارفرما در مورد مساله پروژهها و خریدها الزامی بوده و هزینه درج آگهی ها وکسورات قانون سهم پیمانکار بر عهده برنده
مناقصه می باشد دیگر جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به
نشانه کارفرما مراجعه نموده و یا با شماره تلفن(045_33710848گروه قراردادها) تماس حاصل فرمایند

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

