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نایب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس در گفتوگو با «رسالت»عنوان کرد؛

بهانه«دولتسايه»  ناکارآمديهاراتطهیرنمیکند

سید کمال سجادي:

همه جريانهاي اصولگ را
بايد در ائتالف حضور داشته باشند

|راضيه فراهاني|
«دولتسايه»بهانهاياستکهطي6سالاخير
حاميان دولت تدبير و اميد براي توجيه ناکارآمديها
از آن بسيار استفاده ميکنند .هرروز بهگونهاي اين
موضوعازسويبرخيافرادچهرهدرمياناصالحطلبان
مطرح ميشود تا ادعاهايشان واقعيتر جلوه دهد .هر
زمان که فضاي سياسي کشور به سمت انتخابات سوق
پيدا ميکند فردي از وجود دولت بهاصطالح سايه يا
پنهان ياد ميکند .حدود  6ماهي تا انتخابات مجلس
يازدهم باقي نمانده بنابراين برخي مجدد براي چهره
شدن و نگاهداشتن کرسيهاي انتخاباتيشان به اين
طريق حرکت ميکنند تا بليت شانسي براي خود در
اينراستاخريداريکنند.مطرحشدناينگونهبحثها
ميان فعاالن سياسي مانند نقلونبات شده است اما بايد
در نظر داشت اين سخنان در ميان افراد اصالحطلب
بيشتر مشاهده ميشود .با توجه به اينکه اصالحطلبان
قافيه را باخته و مردم نيز با توجه به عملکردشان در
مجلس ،شوراي شهر به آنها اعتمادي ندارند در تالش
هستند تا اين ناکارآمدي را به دولت در سايه يا پنهان
منتسب کنند .اين اقدام آنها به جهت برداشتن بار
ناکارآمدي از دوش خود است.
از چهرههايي که اخيرا ً مجدد مدعي وجود دولت
سايه شده ميتوان به مسعود پزشکيان نايب رئيس
مجلس شوراي اسالمي اشاره کرد .او از نمايندههاي
اصالحطلب و فراکسيون اميد مجلس است که طي

عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :همه جريانهاي اصولگرا بايد در ائتالف حضور
داشته باشند.سيد کمال سجادي در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران
جوان ،گفت :در هر کار سياسي مهم همچون انتخابات رياست جمهوري و مجلس ،مشارکت
جامعه روحانيت مبارز امري است که اصولگرايان طالب آن هستند.او در مورد قاطعيت قوه
قضائيه در برابر مفسدان گفت :قوه قضائيه کارهايي انجام داده که مردم را اميدوار کرده و در
برخورد با ريشههاي اصلي فساد و چهرههاي اصلي فساد موفق بوده است؛ مردم اميد دارند
کاري انجام شود و اين اقدامات بايد تداوم و استمرار داشته باشد.وي افزود :افرادي که تخلف
ميکنند بايد هزينههاي آن را بپردازند و کسي که خالف کرده است نميتواند فرار کند.
مسئله برخورد با مفسدان کاري است که عالئم آن مشخص است و مردم پشتيبان آن هستند
و در فضاي مجازي و رسانهها و مصاحبههايي که با مردم ميشود نشان ميدهد مردم دوست
دارند با ريشهها و عامالن فساد برخورد شود.سجادي اضافه کرد :ما نيز از اين مسئله حمايت
ميکنيم و در جبهه پبروان خط امام و رهبري و جامعه اسالمي کارمندان حمايت قاطعي از
اين مسئله داريم و قاطعيت قوه قضائيه در برخورد با مفسدان در داخل اين قوه و بيرون آن
براي حفظ کيان نظام الزم است.عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري همچنين در مورد
وحدت اصولگرايان گفت :همه معتقديم که اصولگرايان بايد وحدت داشته باشند و اتئالف و
وحدت را بايد در دستور کار خود قرار دهند .بايد ساز و کاري ايجاد شود که اصولگرايان زير
آن چتر حمايت قرار گيرند و همه گروههاي احزابي و سياسي کشور بايد در اين مجموعه قرار
گيرند و اين ساختار بايد مورد تاييد اصولگرايان باشد.او تصريح کرد :همانطور که قب ًال من و
مهندس باهنر در مصاحبهها و همچنين در جلسه با کارمندان کشور گفتهايم ،ما از شوراي
ائتالف وحدت حمايت ميکنيم و اين وحدت بايد به صورتي باشد که از همه جمعيتها و
احزاب اصولگرايان در آن شرکت کنند و عدم حضور آنها براي اصولگرايان قابل قبول نيست.
سجادي خاطرنشان کرد :بايد احزاب پرمخاطبي مانند جامعه اسالمي کارمندان و فرهنگيان و
جامعه روحانيت مبارز حضور داشته باشند و جامعه روحانيت مبارز نقش پدري را ايفا ميکند
و از جمعيتهاي مرجع است .لذا در هر کار سياسي مهم همچون انتخاباتهاي مهم ،مشارکت
جامعه روحانيت مبارز در اين زمينه امري است که اصولگرايان طالب آن هستند.

فرمانده ارتش:

سه دوره گذشته نمايندگي مجلس را بر عهده داشته
و در دولت هشتم وزير بهداشت بوده است .پزشکيان
طي گفتوگويي عنوان کرد« :روحاني بايد همهچيز را
افشا کند و به مردم بگويد قدرت در حکومت در دست
يک دولت پنهان است که مدير واقعي کشور است و
قدرت را به دست دارد» .شايد بتواند گفت سخنان
نايب رئيس مجلس به جهت آن است که عالقهاي
به جدايي از کرسي نمايندگي آنهم نايب رئيسي
مجلس شوراي اسالمي ندارد و همين موضوع باعث
ميشود تا با کلمات بازي کرده و رؤياي پيروزي خود
درانتخابات پيش روي مجلس را به واقعيت برساند اگر

دريادار سياري:

امنيت بيگانگاني که منطقه را ناامن کنند
در بدترين ش رايط خواهد بود

ظرفيت تبديل شدن
به قدرت اقيانوسي را داريم

فرمانده کل ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت :امنيت بيگانگاني که منطقه را ناامن کنند در
بدترين شرايط خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر ،امير سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوي در
مراسم گراميداشت سه دهه فعاليت هيئت رزمندگان استان قم با بيان اينکه دشمني آمريکا
عليه ايران اسالمي سابقه طوالني دارد ،گفت :رژيم استکبار طي سالهاي گذشته راهبرد
فشار حداکثري را عليه ملت ايران به کار برده ولي همواره شکست خورده و دچار سرگرداني
و سرخوردگي شده است.وي با بيان اينکه دعوت به مقاومت نوعي دعوت به سعادت است،
گفت :آمريکاييها فقط به نابودي ملت ايران قانع نيستند بلکه ميخواهند تا برده و مطيع
آنان باشيم ،گفت :دشمنان تا زماني از کشوري حمايت ميکنند که منافعشان اقتضا کند و
پس از آن ديگر حمايتي ندارند ولي در برابر مقاومت سريع عقب نشيني ميکنند.فرمانده
کل ارتش با تأکيد بر اينکه عمر کشورهاي مطيع آمريکا همچون رژيم صهيونيستي رو به
پايان است ،گفت :جبهه مقاومت سردمدار نظام سلطه آمريکا را از اريکه قدرت به زير خواهد
کشيد.وي با بيان اينکه جوانان ايراني و نيروهاي مؤمن و انقالبي و همچنين نيروهاي مسلح
کشور با اتکا بر توان داخلي فرصتهاي بسياري براي رشد و تعالي کشور ايجاد کردند ،افزود:
هم اکنون ايران اسالمي و نيروهاي مسلح عالوه بر تجهيزات مدرن از روحيه انقالبي و اراده
مستحکمي برخوردار هستند که با اتکا به اين قدرت به بيگانگان هشدار ميدهيم که چنانچه
نا امني در منطقه ايجاد شود آنان در بدترين و ناامنترين شرايط قرار خواهند گرفت.موسوي
همچنين وجود اين روحيه و قدرت را نتيجه و مرهون تدابير رهبر معظم انقالب دانست و
گفت :نظام اسالمي هم اکنون به مرتبه بااليي از عزت و اقتدار رسيده است.وي در ادامه به
بيانيه گام دوم انقالب اشاره کرد و گفت :رهبر معظم انقالب در اين بيانيه با مخاطب قرار
دادن جوانان ،بر تفکيکناپذيري نظام اسالمي از انقالبيگري و جوشش و پوياپي تأکيد
کردند و رسيدن به اهداف باال و موفقيت را شناخت گذشته و عبرت از آن دانستند زيرا
تهديدات دشمن ادامهدار خواهد بود.

معاونهماهنگکنندهارتشگفت:ظرفيتتبديلشدنبهقدرتاقيانوسي
را داريم.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير دريادار حبيباهلل سياري با حضور
در جمع مديران و کارکنان شوراي نگهبان ،با اشاره به دستور مقام معظم
رهبري طي ساليان گذشته و شروع فعاليت نيروي دريايي ارتش در منطقه
مکران اظهار داشت :مقام معظم رهبري اين موضوع را چند سال قبل هم
تدبير کردند و االن مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال اين است که
فعاليتوارتقاءقدرتاقتصاديونظاميايراندردريابراساسسياستهاي
کلي برنامه هفتم توسعه افزايش يابد و در سال  ۹۹اقدامات مهمتري نسبت

ذوالنور:

مجلس به «ظريف» ب راي مواضع
رئي سجمهور ،تذکر جدي داد

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :مجلس
به «ظريف» براي مواضع رئيسجمهور تذکر جدي داد.حجتاالسالم
مجتبي ذوالنور در گفتوگو با خبرنگار مهر ،در خصوص اظهارات اخير
رئيسجمهورمبنيبراينکهماهماهلمقاومتهستيموهماهلمذاکره،
گفت :رئيس جمهور اهل مذاکره بود اما اميدواريم حرف او درست باشد

هم نتوانست به جايگاه مجلس برسد با حمايتهايي
که از دولت تدبير و اميد ميکند به جايگاهي در دولت
دست يابد و موردستايش آنها قرار گيرد.
نایبرئيسکميسيونفرهنگيمجلسدربارهبحثهايي
حول وجود دولت سايه معتقد است« :اين نوع سخنان
تنها براي فرار روبهجلو است تا افراد بهراحتي بتوانند
خودراازاينگونهموضوعاتتطهيرکنند».گفتوگوي
«رسالت» با او را در ادامه بخوانيد.
* برخي براي تطهير خود دم از دولت سايه ميزنند
احمدسالککاشاني،نمايندهمردماصفهاندرمجلس
بابياناينکهسياستفرارروبهجلويکسياستواقعي
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آي تاهلل توکل:

امکان بازگشت س ران فتنه
وجود ندارد

است ،گفت« :برخي افراد با استفاده از اين سياست،
علت ناکارآمدي دولت را نسبت ميدهند به وجود
دولتي در سايه که اجازه فعاليت به دولت را نميدهد.
حدود  2ماه پيش حسن روحاني اعالم کرد من
اختياري ندارم .در ادامه شاهد تشکيل شوراي سران
سه قوه بوديم که به او اختياراتي داد و گفت بسماهلل،
حال کارکنيد ،بنابراين دولت نيز بهانهاي براي عدم
فعاليت خود ندارد».
عضو فراکسيون واليي مجلس ادامه داد« :مجلس براي
اجراي مصوبات دولت شروع به ريلگذاري کرد .از اين
مصوباتميتوانبهتحققاقتصادمقاومتيدر24سياست
ابالغي ،قوانيني ازجمله رفع موانع رشد توليد ملي و
رقابتي ،اصل  ،44اقتصاد مقاومتي و کسبوکار اشاره
کرد اما دولت براي اجراي اين مصوبات چهکاري انجام
داده است؟ دولت بايد بر اساس اين مصوبات اقدامهاي
اجراييانجامميداد،چرادولتدرراستاياينمصوبات
هيچ اقدام اجرايي انجام نداده است؟»
نایبرئيسکميسيونفرهنگيمجلسادامهداد«:برخي
افراد به جهت تطهير خود دم از دولت سايه ميزنند تا در
انتخابات آينده برايشان دستاويزي باشد».
او بابيان اينکه اصالحطلبان تمام صحنههاي سياسي
را ازدستدادهاند ،گفت« :آنها قصد دارند تا از اين
طريق موجوديت خود را اعالم کنند .افرادي که قصد
تطهير خود نسبت به اينگونه مسائل دارند از سياست
فرار روبهجلو استفاده ميکنند».

نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري گفت :سران فتنه اسير هواي
نفس و شيطان شدند و در اين وادي به گونهاي زمين خوردهاند که امکان بازگشت
براي آنها باقي نمانده است.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،آيتاهلل
سيد رحيم توکل در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) با اشاره به فتنه سال
 88ابراز کرد :سران فتنه در سال  88اسير دو عامل هواي نفس و شيطان شدند
و در اين وادي به گونهاي زمين خوردهاند که امکان تدارک و بازگشت براي آنها
باقي نمانده است.

س رلشکر سالمي:

در ب رابر هيچ تهديدي
احساسضعفنم يکنيم

به اين موضوع انجام شود.وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني
بر اينکه درياي عمان ،آبهاي درياي عمان و استفاده از درياي عمان يک
گنج است ،تصريح کرد :دريا از اهميت اقتصادي ،سياسي ،نظامي ،تجاري
و … برخوردار است و  ۹۰درصد از تبادالت اقتصادي ايران از اين طريق
انجام ميشود.سياري گفت :استفاده از ظرفيتهاي حمل و نقل دريايي،
مدنيت در نوار ساحلي دريا ،توسعه اقتصادي از طريق ايجاد بنادر،
توسعه ٌ
فروش دانش دريايي ،ايجاد و توسعه ترانزيت کاال ،ايجاد مشاغل متنوع
و گسترده ،استفاده از بستر و زيربستر دريا ،منابع دريايي ،مزارع دريايي،
انرژي دريايي و تجارت از طريق صنعت گردشگري دريايي تنها بخشي از
فعاليتهاي اقتصادي است که تقريباً ما خيلي کم از آن بهره بردهايم ،به
همين دليل نظرات مقام معظم رهبري از سالها قبل درباره استفاده بيشتر
از درياها بسيار عالمانه است.معاون هماهنگکننده ارتش به ويژگيهاي
سياسي و امنيتي دريا اشاره کرد و افزود :منافع راهبردي در دريا شامل
اعمال قدرت ،پشتيباني از سياستهاي کالن ،توسعه روابط براي اتخاذ

تصميمهاي کالن از طريق دريا ،حضور مقتدرانه و اقتدارآميز و … است.
سياري با اشاره به توانمندي نيروي دريايي ارتش در مقابله با دزدي دريايي
گفت :به علت حجم زياد تجارت دريايي در اين منطقه ،دزدان دريايي
هم از اين فرصت استفاده کردند و در مقطعي شرايط براي دريانوردان
مشکل شده بود ،اما نيروي دريايي با حضور در خليج عدن اين مشکل
را حل کرد .اگر ما حضور نداشتيم ،از دزدي دريايي آسيب ميديديم و
صادرات و واردات مختل شده بود.وي ادامه داد :ايران فرصت و ظرفيت
تبديل شدن به قدرت اقيانوسي را دارد و در موازنه قدرت دريايي و جهاني
نقش مهمي ايفا ميکند .ايران از نظر نفت و گاز و موقعيت گذرگاههاي
راهبردي ،مورد توجه قدرتهاي جهاني است و از جهات مختلف مورد
توجه ژئوپلتيکي است.معاون هماهنگکننده ارتش به قرار گرفتن ايران
در مرکز بيضي انرژي گفت :در اين بيضي که کشورهاي منطقه و داراي
انرژي در آن قرار دارند ،ايران در مرکز است ۶۹ .درصد از گاز جهان در
اين بيضي است.

که گفتند ما اهل مقاومت هم هستيم.وي با بيان اينکه اظهارات اخير
رئيسجمهور از اشتباهات بسيار فاحش وي بود ،گفت :سياست نظام
اين است که امکان مذاکره با آمريکا در هيچ سطحي وجود ندارد .وقتي
که رئيس جمهور اين گونه سخن ميگويد تاثيراتي در سطح بينالملل
دارد در حالي که آقاي روحاني در اين خصوص تصميمگير نيست.
وي تصريح کرد :مذاکره با آمريکا از سياستهاي کالن نظام است و
جايگاه آقاي روحاني در اين حد نيست که تشخيص دهد اين کار انجام
شود يا خير.رئيس کميسيون امنيت ملي با بيان اينکه آقاي روحاني
اشتباه جدي انجام داد که اين صحبتها را مطرح کرد ،افزود :وقتي
که آقاي روحاني بدون اينکه چنين اختياري از ناحيه مردم ،مجلس و
نظام داشته باشد ،اين اظهارات را ميكند نتيجه اي جز شرطي کردن

جامعه ندارد.ذوالنور با بيان اينکه در جلسه کميسيون به آقاي ظريف
تذکر شديدي در مورد اظهارات آقاي روحاني داديم و اعتراضات جدي
نسبت به مواضع رئيس جمهور مطرح شد که به چه دليلي رئيس
جمهور چنين موضع گيري داشته است افزود :اظهارات آقاي روحاني
موجب بيثباتي و تزلزل اقتصادي خواهد شد ،شايد قيمت دالر را
پايين آورد اما وقتي که مردم شرطي شدند و ديدند اتفاقي نيفتاد،
نرخ ارز مجددا ً افزايش مييابد .آقاي روحاني اشتباه جدي انجام داد.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت :در همين راستا
بيانيهاي به امضاي نمايندگان رسيد و به آقاي رئيس جمهور تذکر داده
شد که در سفري که در آينده به نيويورک خواهند داشت حق هيچ گونه
مذاکره با آمريکا را ندارند.

ل سپاه پاسداران گفت :در برابر هيچ تهديدي احساس ضعف نميکنيم.
فرمانده ک 
به گزارش ايسنا ،سرلشکر حسين سالمي در ديدار سردار غالمرضا جاللي رئيس
سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اينکه موضوع حفاظت ،صيانت و کمک به
مردم در شرايط مختلف در برابر حوادث و تهديدات از موضوعات مورد توجه سپاه
پاسداران است ،گفت :پايداري و تداوم کارکردهاي ضروري و اساسي به ويژه در
حوزه خدمات به مردم يک مسئله حياتي براي کشور است.وي با بيان اينکه سپاه
آمادگي دارد تا با بهرهگيري از ظرفيتهاي «بسيج» در عرصههاي مختلف پدافند
غيرعامل حداکثر مشارکت و مساعدت را داشته باشد ،تصريح کرد :ما در هيچ جنگ
و در برابر هيچ تهديدي احساس ضعف نميکنيم و آمادگي داريم تا با همکاري
دولت و سازمان پدافند غيرعامل کشور در چارچوب طرحهاي جامع دفاعي حداکثر
حفاظت و صيانت از مردم در شرايط خاص را داشته باشيم.سالمي با تاکيد بر اينکه
توليد ادبيات پدافند غيرعامل با تالش موثر سازمان پدافند غيرعامل کشور شکل
گرفته و در دستگاههاي اجرايي و بين مديران در حال نهادينه شدن است ،گفت:
بايد پدافند غيرعامل را به يک فرهنگ عمومي دفاعي تبديل کنيم.

شمخاني:

سياستفشارحداکثريآمريکا
درب رابرراهبردمقاومتفعالبهزانودرآمد

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :سياست فشار حداکثري آمريکا در برابر راهبرد
مقاومت فعال به زانو درآمد.به گزارش ايسنا ،دريابان علي شمخاني در ديدار اعضاي
هيئت رئيسه فراکسيون مقابله با تحريم مجلس و جمعي از فعاالن اين حوزه گفت:
سياست فشار حداکثري آمريکا که با فرضيات واهي براي ايجاد فروپاشي اقتصاد
ملي ايران دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو درآمد.وي با اشاره به جنگ
ادراکيپرشدتيکهازسويرسانههايمعاندبرايپشتيبانيازسياستفشارحداکثري
آمريکا عليه ايران طراحي و اجرا شد افزود :مردم مقاوم ايران علي رغم تحمل فشارهاي
سنگين اقتصادي ،بهدليل آگاهي ،بصيرت و هوشمندي ،مغلوب اين جنگ نشدند و
دشمن را از دستيابي به اهدافش نا اميد کردند.شمخاني با استقبال از ابتکار فراکسيون
مقابله با تحريم براي ايجاد باشگاه کشورهاي تحريم شده و ورود فعال به عرصه مقابله
با تروريسم اقتصادي آمريکا خاطر نشان ساخت :مقاومت ،زماني منجر به موفقيت
ميشود که با رويکرد فعاليت و تحرک مستمر همراه باشد و اين اقدام ميتواند گام
موثري در مسير تداوم راهبرد مقاومت فعال تلقي شود.وي موضوع مقابله با تحريم
را در شرايط کنوني يکي از محورهاي اصلي وحدت جناحهاي مختلف سياسي در
کشور عنوان کرد و خاطر نشان ساخت :دشمن با توجه به تجربيات گذشته به اين
واقعيت پي برده که جمهوري اسالمي در برابر مقابله با تهديدات به بلوغ و توانمندي
قابل مالحظهاي رسيده و از اين رو تالش ميکند تا با ايجاد بحرانهاي اجتماعي،
سياسي و امنيتي و ايجاد حاشيه ،تمرکز مجموعه قواي کشور بر موضوع مقابله با
تهديدات را به حداقل برساند.

آگهي مناقصه عمومي

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت سوم)

شهرداري مراغه به استناد اخذ مجوز انجام پروژههاي عمراني به شماره  98/3/07/1838مورخ  98/4/31در نظر دارد پروژههاي به
شرحمندرجدرجدولذيلرابهشركتهايواجدالشرايطودارايصالحيتازمعاونتمحترمراهبرديرياستجمهوريهستند،واگذار
نمايد .لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل
اسناد مناقصه ،تا تاريخ  98/6/30روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه
همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنااطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي
اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس  HTTP://IETS.MPORG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفن 041-37217728
واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصات ذيل ميباشد.

شهرداري چمنسلطان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  6مورخ  98/5/2شوراي اسالمي شهر چمنسلطان و مصوبه شماره  3323تاريخ  98/5/13هيات تطبيق شهرستان پروژه مشروحه
ذيل را به شركتهاي واجدالشرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژهها:

مرحله دوم -نوبت دوم

رديف

عنوان پروژه:

مبلغ اعتبار اوليه
(ريال)

اعتبارات:

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين
(سپرده به ريال)

رسته براساس:

1

پروژه پيادهروسازي
و اجراي جوب در
سطح شهر (ضلع
جنوبي خيابان
قدس)

2/370/000/000
ريال

از اعتبارات داخلي

 6ماه

 118/500/000ريال

حداقل پايه ( )5راه
و باند يا ابنيه

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت ر يك
از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :

شهردار مراغه  -احمدي

مالف438 :

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر چمنسلطان

رديف

پروژه

مبلغ اوليه  -ريال

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

1

اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر چمنسلطان

1500000000

75000000

1000000

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ  98/06/23جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه گواهينامه تاييد صالحيت شركت به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه
نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و
اساسنامه و رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي (  ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت
مرتبط همراه با اسناد مالكيت در پاكت را در پاكت (ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و همراه ديگر مدارك تحويل نمايند .درج شماره تلفن
در اسناد الزامي ميباشد.
 -3محل پرداخت اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات منابع داخلي (جاري)شهرداري پيشبيني شده است.
 -4تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -5متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1سپرده ميبايست به صورت چك تضمين شده بينبانكي در وجه شهرداري  -2به
صورت ضمانتنامه بانكي و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -6مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پايان مهلت مقرر مطابق مواعد تعيين شده ميباشد.
 -7به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و فاقد رسيد خريد اسناد و سپردههاي شركت در مناقصه كمتر از ميزان مقرر و چك
شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  5روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام ساير مراحل و تنظيم قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و
با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز اعمال خواهد شد.
 -13مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  889605391شهرداري چمنسلطان نزد بانك كشاورزي واريز گردد و پس از ارائه فيش واريزي اسناد از امور قراردادها خريداري گردد.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند در تاريخهاي مندرج در اين آگهي جهت اطالعات بيشتر به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -شهرداري چمنسلطان  -امور قراردادها
مراجعه و يا با شمارههاي  06643330556-06643365200تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :


علي جعفري  -شهردار چمنسلطان

وزارت كشور

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  98و مجوز شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط
واگذار نمايد.
رديف

شرح عمليات

2

جدولگذاري و زيرسازي و آسفالت بلوار ميالد تا فدك و خيابان تهران

10/000/000/000

جد ولگذاري و آسفالت شهرك آزادگان

8/400/000/000

420/000/000

5/000/000/000

250/000/000

13/600/000/000

680/000/000

5/900/000/000

295/000/000

1

جدولگذاري و روكشآسفالت خيابان مفتح ،كوچه مهستان 2 ،4 ،6

برآورد اوليه به ريال

500/000/000

2/400/000/000

3

جدولگذاري و روكش آسفالت ميدان صنعت به سمت قوچحصار

5

جدولگذاري و زيرسازي و آسفالت خيابانهاي آيتاله اشرفي اصفهاني  -مدني  -دستغيب  -صدوقي و مصطفي خميني

9/000/000/000

جدولگذاري ،پيادهروسازي و آسفالت خيابان امام خميني حدفاصل خيابان طالقاني تا ميدان صنعت

5/000/000/000

جدولگذاري ،زيرسازي و آسفالت محله عليآباد و خيابان قوچحصار

8/000/000/000

4
6

7

8
9

10

جدولگذاري ،پيادهروسازي و آسفالت خيابان شهيد تكزارع
جدولگذاري ،زيرسازي و آسفالت بلوار خليج فارس
روكش آسفالت ميدان شيرودي تا پمپ بنزين

5/000/000/000

(فراخوان ارزيابي كيفي)
()98/5

250/000/000

250/000/000
400/000/000

شرايط شركت در مناقصه:
 )1ضمانتنامه بانكي معادل مبالغ فوق كه قابل تمديد باشد و يا واريز سپرده به حساب سيبا به شماره  0104746757008نزد بانك ملي شعبه شهرداري نظرآباد
 )2سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري
ضبط خواهد شد.
 )3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )4در هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
 )5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 )6متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور مالي شهرداري نظرآباد مراجعه نمايند .ضمنا هزينه خريد اسناد مناقصه به مبلغ  500/000ريال ميباشد كه بايد به حساب
 0104534021000درآمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.
 )7بديهي است پيشنهادات ميبايست در پاكت الك و ممهور به مهر شركت شده تا پايان وقت اداري روز  98/07/08به آدرس نظرآباد  -خ مدرس غربي  -شهرداري نظرآباد
تحويل داده شود.
 )8هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )9متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول98/6/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/6/24 :
خ ش98/6/17 :

غالمرضا عربزاده  -سرپرست شهرداري نظرآباد

نوبت دوم

بصورت دو مرحله اي

120/000/000

450/000/000

شهرداري چمنسلطان

 5ابنيه راه و باند

استانداري البرز

مبلغ سپرده به ريال

وزارت كشور

استانداري لرستان

شركت آب وفاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به احداث مخزن ذخيره بتني  700مترمكعبي و
اجراي حوضچه ها و تهيه و نصب شيرآالت و متعلقات مخزن در روستاي كند عليا از توابع شهرستان شميرانات از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملي -اوراق اسناد خزانه اسالمي -تملك دارائيهاي سرمايه اي و ارزش افزوده فرمانداري شهرستان شميرانات از
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته آب و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
الزامي مي باشد.
برآورد پايه 6/055/496/613 :ريال مي باشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد تا ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  98/6/25جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1398/7/8براساس شرايط مندرج در اسناد،
صرفا ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني از تاييد شدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط
سامانه دعوت بعمل مي آيد.
ضمنا هزينه درج آگهي روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 98/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/6/17
خ ت 98/6/16

كميسيون معامالت
شركت آب وفاضالب روستايي استان تهران

