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شهردار اصفهان در نشست شهرداران شهرهای خالق جهان اعالم کرد

عدهای برای
زمین زدن دولت
مردم را بیچاره کردهاند
اقتصاد

 32صف

ISO 10004 - ISO 10002

2

دیپلمایس شهری

طبقهخالقاصفهانراحمایتمیکنیم
نوروزی می گوید هویت فرهنگی اصفهان در جهان زبانزد است

03

پروژههایشهریسریعتر
اجراییمیشوند

چند روزی بود پچ پچ هایی درباره لیست
 20نفرهای که قوه قضائیه اعالم کرده بود
شنیده می شد؛ همان لیستی که به متهمان جرائم
امنیتی اجازه می داد فقط از میان اسامی مندرج در
آن برای خود وکیلی انتخاب کنند...

خفتهدر چارچوب
تئوری
تکثر ماهیت انسانی
حوزهای مستقل
برای اقتصاد هنر میطلبد
08

بازی ایران با مراکش برای گروهB
تعیین کننده است
جامعه

07

طعم تلخ بی آبی

02

مجلس برای انتخاب نامحدود وکالی
جرائم امنیتی طرح دوفوریتی داد

10

منتظرانمعجزه
فوتبال

انتشار اوراق مشارکت که تا کنون برای
تامینمنابعمالیچندینپروژهشهریدر
اصفهان عملیاتی شده این بار به روند اجرای فاز یک
خط دوم قطار شهری سرعت بخشیده است .تامین
مالیپروژههایشهریاز طریقانتشار اوراقمشارکت،
مشارکت هر چه بیشتر شهروندان اصفهان را در اجرای
پروژههایشهریبهدنبالداردومنجــربهبهرهمندی
خریداران این اوراق از امتیازات ...

وکال علیه وکال

ظرفیتهای خواهرخواندگی
چالش های اقتصادی را مهار می کند

ورزش

روش های جدید تامین مالی
در دستور کار شهرداری

سیاست

چرخشاقتصادی
بهسویخواهرشهرها

اقتصاد ن
ه�

4

05

تجربهشهرهایخالقجهانرا
در اصفهانبه کار میگیریم

روابطاصفهان کرا کوفباید
جدیتراز گذشتهدنبالشود

طبقهخالقدر اصفهان
پیشرانشهرهستند

حضور در کراکوفبرای تثبیت
وضعیتاصفهاندر جهاناست

دیپلماسیشهری،افکار عمومی
دنیا را درباره ایران شکل میدهد

مدیرخالقیتوفناوریهای
نــویـ ــنشه ــرداریاصفه ــان
گفت :کارگ ــروههای مختلفــی در حـ ــوزه
صن ــایعدست ــیدر ای ــنشبــکهجهـ ــانی
تشکیلشدهتاشهرهارابهسمتتوسعه
پایدار وخالقیتسوقدهند.

ماچروفسکی،شهردار کراکوف
در دیدار با شهردار اصفهان،
تاکیـ ــد کرد کهپ ــساز بــهنتیجــهرسی ــدن
مذا کراتفعلی ،اصفهـ ـ ـ ــانو کـ ــرا کـ ــوف
میتوانندبهعنواندوشه ــرخواهـرخوانده
به تبادالت خود بپردازند.

نوروزی در نشست شهرداران
ومسئ ــوالنشهــرهــایخــالق
جهان در کرا کوفبااشارهبهاهمیتطبقه
خالقدر شهراصفهاناظهار کرد:این گروه
هستند کهخالقیترادرحوزههایمختلف
در اصفهان جاری کردهاند.

مقــدری با اشـ ــاره به حض ــور
هیئت س ــه نف ــره مـدیـ ــریــت
شهریاصفهاندر اجالسجهانیساالنه
شهــرهای خالق یـونســکو افـزود :هدف از
این حضور دفاع از منافع شهر در عرصه
بینالمللی است.

ناهیــد تـاجالدین ،نمـاینــده
م ــردم اصفهـان در مجلــس
شورای اسالمی معتقد است :ا کنون در
راستایهمافزای ــیبادیپلماســیخارجی
میتوانیمدیپلماسیهایموازیاز جمله
دیپلماسی شهری را فعال کنیم.

آگهی مناقصه97-04
شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه
انتخاب پیمانکار نماید.
نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه
تقریبی به ریال

محل تامین
اعتبار
شهرداری

مدت اجرای عملیات

سپرده شرکت در
مناقصه به ریال

احداث اسکلت ساختمان مرکز مدیریت بحران اصفهان
()97-04-09

6/500/000/000

مرکزی

 5ماه

26/000/000//

سامان دهی گذر عالم آرا ()97-04-10

5/000/000/000

منطقه 1

 6ماه

21/500/000//

زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر منطقه )97-04-11( 12

3/500/000/000

منطقه 12

 6ماه

17/000/000//

زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر منطقه )97-04-12( 5

3/000/000/000

منطقه 5

 6ماه

15/500/000//

زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر منطقه )97-04-13( 15

3/000/000/000

منطقه 15

 6ماه

15/500/000//

تذکرات:
شرکت کنندگان موظف به ارایه رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
پیمانکاران ملزم به ارایه اسناد و مدارک شرکت ،گواهی تایید صالحیت ایمنی و سوابق کاری خود قبل از تهیه
اسناد می باشند ،بدیهی است تحویل اسناد مناقصه منوط به ارزیابی سوابق و توان شرکت کنندگان می باشد.
برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 5درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین تعهدات پیمان به
صورت ضمانتنامه بانکی ،اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به شهرداری تسلیم نماید.
واجدین شرایط می توانند از تاریخ  97/03/27لغایت  97/04/04همه روزه به جزء روزهای تعطیل به حوزه
معاونت عمران شهری واقع در خیابان کاوه ابتدای اتوبان دکتر چمران مراجعه و با ارایه معرفینامه کتبی شرکت و
سایرمدارکنسبتبهدریافتاسنادمناقصهاقدامنمایند.الزمبهذکراست کلیهاسنادمناقصهمیبایستتوسط
شرکت کننده تایید ،مهر و امضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهاد قیمــت تــا ســاعت  14روز ســه شــنبه مــورخ  1397/04/05مــی باشــد،
بدیهی است دریافت پا کت ها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.
حضور نماینده تام االختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با معرفینامه کتبی پیمانکار در روز بازگشایی
پا کت ها جهت ارایه توضیحات تکمیلی احتمالی در محل معاونت عمران شهری الزامی است.
شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
هزینه چاپ آ گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  http://www.isfahan.irمراجعه نمایید

سخنگوی شرکت آبفا میگوید
جیرهبندی ،خط قرمز ماست!
در روزهای اخیر ،اصفـهانـی ها تلفن  122را
بارها به صدا در آوردند و هر بار شنیدند:
«مشترک گرامی افت فشار و قطعی آب ناشی از کاهش
نزوالتجویومحدودیتتامینمنابعآبمیباشد.لذا
موکدا توصیه میگردد با مدیریت در مصرف اعم از اصالح
رفتاری و به کارگیری شیرآالت کاهنده مصرف ،شرایط
بهره مندی مطلوب در راستای توزیع عادالنه ...

