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شبکه ها ،قطعا آن ها مخاطبان را بیشتر تحت تأثیر
قرار می دهند و القا و تصویر سازی های نادرست را
انجام می دهند .به همین دلیل حضور رسانه های
محور مقاومت قطعا بایستی ده ها برابر بیش از این
باشدوایننیازمندسرمایه گذاری،افزایشتجهیزات
و تربیت نیرو است .وی با اشاره به عملیات ایذایی
که رئیس جمهور آمریکا برای فرار از استیضاح انجام
دادهبود ،گفت:قطعاتحلیلراهبردیبرایعملکرد
اخیر آمریکا در منطقه این است که این کشور به
دنبال تضعیف محور مقاومت است و می خواهد
ایران را وادار به مذا کره کند .آمریکایی ها به دنبال
اینهستند کهباایجادسردرگمیدر جبههمقاومت
و تضعیف آن ،فضا را به سمت مذا کره ببرند ،البته
به دلیل انتصاب های سریع و محکمی که صورت
گرفت و افرادی که به فرماندهی و جانشینی سپاه
قدس منصوب شدند و هم به دلیل وا کنش سریع و
قدرتمندانهجمهوریاسالمیاینطوربهنظرمیرسد
کهمعادالتآمریکادرحقیقتبرعکسجوابمیدهد
و این اتفاق باعث می شود که در خواست ها
وطرحهابرایاخراجآمریکااز منطقههرچهسریعتر
عملیاتی شود.
ویهژمونیرسانههایغربیرادلیلاصلیاشتباهات
محاسباتیدنیادر موردجمهوریاسالمیدانستو

بررسی کارکرد منفعالنهبنگاههایخبریغربیدر برابرموفقیتهایجبههمقاومت؛

| فاطمه زار ع|
رسانههایغربیاینروزهااشتباهاتمتعددی
را در حوزه های استراتژیک و مربوط به جمهوری
اسالمی ایران مرتکب می شوند که موجب شده
مخاطباناینرسانههادیگراعتمادیبهفعالیتها
و کارکردهای آنها نداشته باشند.
بااینکهدر حوزهامکاناتوتجهیزاتوپوششاخبار
این رسانه ها حرف های زیادی برای گفتن وجود
دارد اما در اصل ماجرا به واسطه تصویر سازی غلط

و نادرست موفق نشده اند تا در برابر موفقیت های
جمهوری اسالمی ایران در منطقه و جهان کارایی
الزم را داشته باشند.
سید مصطفی خو شچشم  ،تحلیلگر مسا ئل
بینالمللدر گفتو گوبا«رسالت»هژمونیرسانههای
غربیرادلیلاصلیاشتباهاتمحاسباتیدنیادرمورد
جمهوریاسالمیدانستو گفت:درمعادلهرسانههای
چ گونهبرابریوجود
جبههمقاومتوجریانغربهی 
ندارد و در حقیقت به لحاظ سطح پوشش و تعداد

|جواد شاملو |
گاهی به سرم میزند
کانالهای خبری را به
جای اینکه پایین بیایم
بروم باال .حس عجیبی
دارد ،حس رفتن به
گذشته .این کانال ها
جوری ساخته شدهاند
که فقط برای امروز باشند ،پست هاو مطالبشان
زود می میرند و در آن باالها خا ک می خورند.
اساسا خبرها می میرند مگر آنکه راه به فرهنگ
مردم بگشایند .در آن صورت هیچ گاه تبدیل به
گذشته نمیشوند بلکه مدام در بستر جامعه تکرار
می گردند .کار فرهنگ همین است .همین تکرار.
مصون داشتن حادثه از زمان .ا گر می بینیم هنوز
جا به جا ،روی در مغازه ها و پشت شیشه ماشین
ها عکس حاج قاسم مانده ،هنوز در شبکه های
اجتماعی مردم از او مینویسند و یادش را زنده نگه
میدارندوا گربهمیانشعرهاونوحههاوادبیاتشان
میآید ،یعنی حاج قاسم دیگر در تاریخ این کشور
ضرب گردیده .افتاده روی دور تکرار ،تبدیل شده
به هزاران حاجقاسم .القصه ،یکبار در یکی از کانال
هایپرجمعیتخبری،شایدبهجستوجوییک
حس،یکخاطرهویکروزپرماجرا ،کلمه«پالسکو»
راجستوجو کردمورفتمبهدیماهسالنودوپنج.
پستهای کانال را یکی یکی می گذراندم ،یادش
بخیر،تلسوزانآوار،قطار ماشینهایآتشنشانی
ودودمظلومیتآتشنشان ها کهچشماهالیشهر
را می سوزاند و آب می انداخت .اما در میان همه
آن پست ها و گزارش های لحظه به لحظه ،پیام
عجیبیازسویآنخبرگزاریدرج گردیدهبود کهفهم
شفاف و روشنی از رسانه و نیز یک نظریهرسانهای
معروفبهمنداد.پیامبالحنوادبیاتیغمآلودخبر
حادثهپالسکو

ازثبترکوردبازدیدآن کانالدرجریان
می داد .با این مضمون که درگذشت آتش نشانان
شیرینیثبترکوردبیشترینبازدیدرابه کاممانزهر
کرد .کسی که این پیام را نوشته بود باید از یک چیز
مطمئن باشد و آن اینکه کمتر خبر خوبی میتواند

چنینموقعیتیرابراییکخبرگزاریبهارمغانبیاورد
و همزمانی این رکورد با این کام زهر اتفاقی نیست.
رسانهبرایایجادجذابیت،چیزی کهتمامحیثیت
آناست،محتاجاستبهداستانوسناریووداستان
همواره و به ویژه در حالت منحرف و افسارگسیخته
امروزینشبهدورمفاهیمشرمی گردد.سرگرمیذات
رسانه است ،اعم از مطبوعات ،تلویزیون ،سینما و
فضایمجازیوایجاداینسرگرمی،ا گرنهدر حالت
آرمانی دستکم در واقعیت امروز ،از طریق پررنگ
کردن حادثهها و تضادها و شکافها و حاشیهها
پی گرفتهمیشود.دیگرچقدر بایدبگذردتااتفاقی
مثل آتش سوزی ساختمان پالسکو رخ دهد و آن
خبرگزاریبهبیشترینمقداربازدیدبرسد؟آیانمیتوان
ازایننتیجه گرفت کهرسانههاازحوادث،ازجنایت
جنبهداستانیودراماتیکدارند
هاوخبرهایبد که 
تغذیه می نمایند؟ و این رسانه در فضای مجازی
تبدیل میشود به خود مردم .یعنی محتوایی که
خودمردمنیزدرصفحاتشخصیشاننشریابازنشر
می نمایند از همین خصوصیات برخوردار است.
هرچه دراماتیک تر ،مورد توجهتر .نظریه معروف
رسانهای که در باال به آن اشاره شد میتواند برای
امروز جامعه ما بسیار راه گشا باشد چرا که توضیح
می دهد رسانهها در بدبین کردن مردم نسبت به
جامعهشان به طور طبیعی و ذاتی نقش دارند.
وای به روزی که ابزار دست قدرت و سرمایه داری
نیز قرار گیرند.
ایننظریه،نظریهموسومبهنظریه کاشت،توضیح
می دهد ما هنگامی که از تأثیر منفی رسانه ها
نگرانیم ،بیشتر از پیاده شدن محتوای آن ها در
جامعه نگرانیم ،مثال اینکه نمایش خشونت در
سریال های تلویزیونی باعث افزایش خشونت
در جامعه بشود .اما اتفاق مهم تر و پررنگتری
که اینگونه فیلم و سریال ها رقم می زنند عبارت
است از ایجاد حس و توهم زیاد بودن خشونت در
ذهن مردم .این مطالعه نشان می داد تصویری
که مردم جامعه  آمریکا از میزان خشونت و جرم و
جنایتدر جامعهدارندبسیار بیشتراز مقدار واقعی
آن است .در واقع آنچه خبرگزاریها ،روزنامهها و

اوقاتشرعی
اذان ظهر13:02:
اذان مغرب20:33 :
اذان صبح فردا4:08 :
طلوع آفتاب فردا5:51 :

خوشچشمبااشارهبهسیاستهایتويیتریآمریکا
گفت:مشخصاترامپواقعیتسیاستخارجهآمریکا
رابهصورتعریاننشانمیدهدواز اینبابتشاید
باید از او تشکر کرد که ده ها سال فریب و نیرنگی که
توسطمقاماتآمریکایینسبتبهاوضاعغربآسيا
بیانمیشدومیتوانستافرادیراهمفریبدهد،
حاال با وجود ترامپ شفاف شده و تمام صحبت
هایی که در زمینه نیات واقعی آمریکا گفته می شد،
توسط وی در حال بیان شدن و انعکاس است .مثال
اینکهآمریکابهدنبالدموکراسی،حقوقبشروآزادی
بیاننیستوبههمینسببچندینجنگدرغرب
آسيا با این بهانه ها راه انداخت .ترامپ با گفتار و
رفتارش درباره شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و
با عریان کردن خواسته ها و سیاست خارجه آمریکا
نشان داد که گفتار محور مقاومت دقیق و درست
بوده و ارزیابی محور مقاومت از نیات آمریکا کامال
دارایصحتودقتاست.بنابراینبهنظرمیرسد
که ترامپ در حال هر چه دو قطبی تر کردن جهان و
همینطور منطقه است .این فضا شاید برای محور
مقاومت بهتر هم باشد؛ چرا که در فضای غیر شفاف
همیشه شک وجود دارد ،اما در فضای به شدت
قطبیشده،اینگونهنیست.اینیعنیهمانچیزی
که بوش هم می گفت؛ یعنی یا با مایید یا بر علیه ما.

اینتفکرهمهراوادارمی کندسوگیریوموضع گیری
داشتهباشند.لذادر چنینوضعیتیبهنظرمیرسد
افرادی که در جهان اسالم نقاب زده بودند و با نفاق
ی کردند ،کم کم کاربرد خودشان
به آمریکا کمک م 
را از دست خواهند داد.
وی افزایش عمق تحقیق و استراتژی منسجم را
عاملیبرایعملکردراهبردیشبکههایبرونمرزی
کشورماننظیرپرستیوی،هیسپانتیوی،الکوثر

چرا اینقدر خبر بد؟

صفحه های مختلف شبکههای اجتماعی نشان
میدهند دروغ نیست .هرچند این فضایی بسیار
مناسب برای شایعهسازی نیز هست اما بسیاری
از این خبر ها واقعیت دارند .کما اینکه سریالهای
خشونتآمیزتلویزیونینیزچندانتخیلینیستندو
از واقعیتهایجامعهاقتباس گردیدهاندامااینکه
آنچه گفته میشود واقعیت داشته باشد متفاوت
استباآن کهآنچه گفتهمیشود«واقعیتجامعه»
باشد!یعنیخصیصهبارزجامعهباشد.درواقعهیچ
رسانهایآینهجامعهنیستبلکهرسانهابزار روایت
و داستان  گویی ذینفعان آن است .نظریه کاشت
در دوره  ما شکل بسیار شدیدتری به خود می
 گیرد .چرا که این مطالعه در آمریکا در دوران طالیی
تلویزیون انجام گرفت که در آن تلویزیون رسانه
اصلی بود و خبری از اینترنت نبود و به نظر می رسد
اعتماد و توجه مردم به فضای مجازی بسیار بیشتر
از سریال های تلویزیونی باشد .در اینترنت و شبکه

هایاجتماعینهبایکسریالوداستانغیرواقعی
کهباخبروپژوا کآنمواجهیموخبرخیلیمستقیم
ترمیتوانددرذهنماتبدیلبهواقعیتجامعه گردد.
اینجاست کهرسانهزدگیرخمیدهد؛یادستکمیکی
ازشئونرسانهزدگی کهعبارتاستازفهمرسانهای
ازجامعه،شناختتوییتریواینستا گرامیازمردمو
قضاوت بر مبنای آنچه در اینترنت دست به دست،
دیدهودرشتمیشود.ایناتفاق گریبانبسیاری
از نخبگان جامعه را نیز می گیرد و باید آن را در کنار
کمال  گرایی و ضعف اطالعات از عوامل بدبینی و
ناامیدی یک عده شمرد .نمونه روشن این کاشت
در کشور ما در دوران جنجال حقوقهای نجومی و
فساد مدیران بود که میزان واقعی مدیران نجومی
بگیر و فاسد بسیار کمتر از توهم فسادی بود که در
ذهنهاشکل گرفتهبود.رسانهمیتواندجامعهای
را که واقعیتش رزمایش همدلی و مواسات در ماه
رمضان روزگار کروناست را به صورت جامعهای که

آ گهی تجدید مناقصه دهیاری خوزنکال
دهیاری خوزنکال

دهیاری زبار

نوبت دوم

امامموسی کاظمعلیهالسالم:
دغل کاری و آزار از اخالق
مؤمنان نیست.

مردمبراىاصالحدنياچيزىاز
دين را ترك نمى گويند ،جز آن
كهخداآنانرابهچيزىزيانبارتر
دچار خواهد ساخت.
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خوش چشم  :در معادله رسانه های جبهه مقاومت و جریان
غرب هیچ گونه برابری وجود ندارد و در حقیقت به لحاظ
سطح پوشش و تعداد شبکهها ،قطعاآ نها مخاطبان را
بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند و القا و تصویرساز یهای
نادرست را انجام میدهند .به همین دلیل حضور رسانه های
محور مقاومتقطعابایستیدههابرابربیشاز اینباشدوایننیازمندسرمایه گذاری
افزایش تجهیزات و تربیت نیرو است
گفت:در معادلهرسانههایجبههمقاومتوجریان
چ گونه برابری وجود ندارد و در حقیقت به
غرب هی 
لحاظ سطح پوشش و تعداد شبکه ها ،قطعاآن ها
مخاطبان را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند و القا و
تصویرسازی های نادرست را انجام می دهند .به
همیندلیلحضور رسانههایمحور مقاومتقطعا
بایستی ده ها برابر بیش از این باشد و این نیازمند
سرمایه گذاری،افزایشتجهیزاتوتربیتنیرواست.

حديث

حکمتنهجالبالغه

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند
 پيامهاي خود را به سامانههاي
  10002188910808

يا  50001060658119

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

و  ....در حضور و ظهور مطلوب برای انعکاس این
موارد دانست و گفت :عالوه بر همه اینها امکانات،
نیروی متخصص و سرمایه گذاری کالن باید در این
شبکه ها صورت بپذیرد.
این تحلیلگر مسائل بین الملل امکاناتی را که
شبکه های برون مرزی ایران نیاز دارند تا بتوانند به
عنوانرسانهایاز جمهوریاسالمیتحلیلدرستی
از اتفاقات منطقه ارائه دهند و زبان گویایی از ایران
باشند ،اینگونه شرح داد :شبکه های برون مرزی
اوالدربعدعملیاتینیازمندتربیتنیروونیزتجهیزات
هستند ،اما بیش از این و قبل از این نیازمند یک
طرحاستراتژیکپیوستهدرراستایسیاستخارجه
جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی هستند .بیشتر
رسانه ها به صورت مقطعی و همینطور به صورت
مجزا و جزیره گونه عمل می کنند در صورتی که
ما به دو طرح و استراتژی نیازمندیم ،یکی اینکه
جایگاهرسانهاصوال در راستای کسبمنافعملیدر
استراتژی کلی جمهوری اسالمی و محقق ساختن
منافعملیچیستوچهنقشیدارد،دوماینکهرسانه
ها در حقیقت کلیت رسانه های داخلی و در نوبت
بعد رسانه های برون مرزی ما بر اساس چه نقشه
راهی بایستی حرکت کنند .بایستی یک استراتژی
کلی و مدون برای آن ها وجود داشته باشد تا نقش
بهتری را ایفا کنند و با هم منسجم تر باشند و بر
اساس یک بصیرت و بینش حرکت کنند .در همین
راستا نیاز است که رسانه های خارجی جمهوری
اسالمی و شبکه های برون مرزی صدا و سیما و غیره
دارای عمق بینش و استراتژی عمیق و تحلیل های
عمیق تری شوند.
وی پی بردن تصمیم گیران سطح کالن جمهوری
اسالمیدربحبوحهجنگنرمازاهمیتاینشبکهها
راعاملیبرایپیشرفتآنهادانستو گفت:سالها
و دهه ها است که میدان اول ما دیگر جنگ سخت
نیست.درجنگهایسختپیشرفتهایخوبو
کالنی کردهایمودرحقیقتبازدارندگی کاملینسبت
به دشمنانمان اسرائیل و آمریکا انجام داده ایم ،اما
متأسفانهدر حوزههاینیمهسختاقتصادیونرم
رسانه و غیره رشد قابل بیان و مؤثری را در مقایسه با
رسانه های غربی و حتی برخی رسانه های آلترناتیو
شاهدنیستیم.قطعانیازاست کهجمهوریاسالمی
ایرانباتقویتعرصههاینرمبهفکررفعایننقیصه
بزرگ باشد.
در آننهیکنوجوانبلکهنوجوانانفقیررابهسطل
آشغال می اندازند! نه یک دختر که دخترانش در
حسرت حضور در ورزشگاه خود را آتش می زنند!
و گروهی دیگر از دخترانش در خطر داس غیرت (!)
پدرانشان هستند و برخی مسئولینش فاسدند و
هزار جور خبروروایتدیگر کهشمارشآن هاممکن
نیست ،جلوه دهد .ممکن است ادعای رسانه ها
این نباشد اما رسانه تعمیم ایجاد می کند .یک نفر
را تبدیل به یک الگو و یک نماد مینماید .بازتاب
جامعه در رسانه اینچنین می شود .یک جامعه 
فقرزده و خشن و فاسد و پرشکاف .جامعه ای به
این بزرگی قطعا توان این را دارد که هرروز مشکل و
مسئله و حادثه ای را به عنوان خورا ک رسانه ها
ایجاد کند و شرایط را بد جلوه دهد .این حرف
منافی تلخی این حوادث از قبیل قتل همین دختر
 14ساله توسط پدر و زیاد بودن حتی یکی از این
حوادث نیست ،بلکه بحث بر سر تصویر غیرواقعی
و مجازی است که رسانه ها ایجاد می  کنند؛ که
آن ها بازتاب دهنده حوادث بسیار بدتر و تلخت ر
از این و طبعا واقعیتهای بسیار مثبت جامعه
نیستند .اینجاست که اهمیت روایت و کمبود
آن حس می شود و نیز اینجاست که رهبر انقالب
آنهمهحسرتنا کعینآوینیسرمیدهد.روایت
کاریاستغیرازآمار،غیرازشعاروغیرازصرفتصاویر.
تصاویر هوایی عظمت شرکت کنندگان در تشییع
جنازه مطهرشهیدسلیمانیرانشانمیدهند،اما
احساسآنها،شورآنهاوداستانآنهارانه.اینکه
شب پیش از تشییع خواب به چشم میدان انقالب
نیامد را نه.اینکهاز پیشاز نماز صبحجمعیتروبه
ترا کم میرفت را نه و اینکه عصر روز تشییع ،جنازه
به سمت قم رفته بود اما مردم دل از میدان آزادی
نمی کندند را نه .به قول جرج گربنر صاحب نظریه
کاشت«:مهماستچه کسیفرصتداستان گویی
به دست میآورد و داستانهای چه کسانی گفته
میشود.بیشترآنچه کهمامیدانیموفکرمی کنیم
که می دانیم ،حاصل تجربه  شخصی ما نیست؛
بلکه حاصل داستان ها و روایت هایی است که
میشنویم ،میخوانیم و میبینیم».

سالمت

هر چه مواد غذایی سرشار از
پروتئین بیشتری مصرف کنید
بیشتر احساس گرما خواهید کرد.
بنابرایندرفصل گرمامیزانمصرف
پروتئین را مدیریت کنید.

شاهبیت

فاضلنظری

خالصه همه رنج های ما این است ...پرنده ای که دل آورده بود دل برده است

توییتر

عکسنوشت

محمدصادقنیکگستر/فارس

نمایندگانمجلسیازدهمصبحدیروزبانشستنبررویصندلیهایسبزبهارستان
و قرائت سوگند ،خود را برای یک دوره چهارساله سخت و نفسگیر آماده کردند.
انتظار از نمایندگان مجلس یازدهم ایناست که از زمان نشستن برروی صندلی
نمایندگی به سوگندنامه خود عمل کنند و اجازه ندهند هیچ موضوعی آنها را از
مسیر حق و انصاف خارج نماید.

کتابخانه

زینبالساداتحسینیفر

به شرط عاشقی

در کتاب« به شرط عاشقی» ،داستان زندگی و
رشادتوشهادتشهیدمدافعحرمسعیدسیاح
طاهری را به روایت همسرش میخوانید.
در کتاب به شرط عاشقی ،رضیه غبیشی همسر
شهید سیاح طاهری با کمک برادر بزرگوار شهید،
ساسان (علی) سیاحطاهری ،همرزمانش ،رضا
صریحی ،کاظم فرامرزی ،مکی یاز ع ،کاظم
برندک،مهرزادارشدیودر نهایتمحمدحسین
فرزند ارشد شهید خاطرات و روایات مربوط به زندگی او را جمعآوری و تدوین
کردهاند .در انتهای کتاب هم تصاویری از مراحل مختلف زندگی شهید بزرگوار
قرار داده شده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم« :روز بعد از رفتنش ،برای دیدن بابام به
شیراز رفتم .زندگی در جریان بود ،اما من خوب نبودم .نمیتوانستم خوب
باشم .دوشنبه شب خانه بابام تماس گرفت و من با شنیدن صدایش آرامش
گرفتم .رفتم تو حیاط تا صدایش را واضحتر بشنوم .گفت« :سالم خوبی ،بابات
اینا حالشون خوبه ،خودت چطوری ،راحت رسیدی؟ من ساعت دو دیشب
رسیدم ».به صورت رمزی پرسیدم« :همون جای قبلی هستی؟» گفت« :آره».
با خودم گفتم :ای وای این بارم رفته حلب ،همون جایی که ترکش خمپاره تو
سرش خورده بود».
عالقهمندان می توانند این کتاب را با قیمت 30هزارتومان تهیه و مطالعه
کنند.

آ گهی فراخوان عمومی

نوبت دوم

دهیاری خوزنکال در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال  99پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا گذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل جهت دریافت
اسناد مناقصه و نقشه ها از ساعت  8الی  14به آدرس شهرستان کرج – جاده چالوس – بخش آسارا -روستای خوزنکال –دهیاری خوزنکال مراجعه نمایند .شماره تماس دهیاری 026-35342757و 09128631207
ردیف

شرح عملیات

مبلغ پروژه طبق برآورد اولیه  با
احتساب ارزش افزوده (ریال )

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه

مدت
قرارداد

رتبه درخواستی

1

تکمیل  پروژه  فرهنگی و ورزشی (ساختمان چند منظوره )روستای خوزنکال  
به متراژ حدود  435متر مربع در سه طبقه  

6/200/000/000ریال

 310/000/000ریال

6ماه

حداقل رتبه  5ابنیه و 5
تاسیسات  الزامی است

 -1ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل :
الف)ضمانت نامه بانکی معتبر ترجیحا از یکی از بانک های استان البرز یا تهران که به مدت  90روز کاری اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد .
ب)واریز فیش نقدی به حساب شماره  1000134293512پست بانک شعبه چهارراه دانشکده کرج به نام دهیاری خوزنکال
 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شدو در صورت نیاز هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و همچنین دهیاری
اختیار دارد مقدار کاال یا کار مورد معامله را تا  25درصد معامله افزایش یا کاهش دهد و هر گونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای کارکرد یا کاالی تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی
به حساب سازمان های ذینفع تادیه نماید .
 -3بهای پیشنهادی مناقصه گران باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پا کت ال ک و مهر شده تسلیم شود.
 -4دهیاری خوزنکال در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشدو در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید .
 -5مبنای اعالم قیمت فهرست بهاء سال  99می باشد .
 -6میزان تضمین حسن انجام معامله  5درصد مبلغ قرارداد که قبل از انعقاد قرارداد باید یا به صورت نقد به حساب بانکی و یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی تسلیم دهیاری گرددو پس از تنظیم و تصویب صورتجلسه تحویل
موقت آزاد می گردد.
 25 -7درصد مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش پرداخت بعد از تجهیز کارگاه با ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی قابل پرداخت می باشد .
 -8شرکت کنندگان می بایست نمونه قرارداد و برگ پیشنهاد قیمت را باقید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند .
 -9در هر شرایطی مدارک و نقشه های مندرج در اسناد مناقصه مال ک عقد قرارداد خواهد بود
 -10در صورت تاخیر در تحویل خدمت طبق ماده  50شرایط عمومی پیمان جریمه تاخیر لحاظ می گردد.
 -11حدا کثر مدت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی به مدت یک هفته می باشد.
 -12در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء شرکت الزامی می باشد .
 -13رعایت عدم ممنوعیت مداخله کارکنان دولت براساس شرایط عمومی پیمان الزامی است .
 -14توضیح این که به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکار نزددهیاری باقی می ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد .
 -15مهلت دریافت اسناد از مورخ  99/03/03لغایت  99/03/20بدیهی است پیشنهادات مناقصه گران می بایست در پا کت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  99/03/20به دبیر خانه دهیاری خوزنکال تحویل
داده شود .
 -16کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 10پنج شنبه  99/03/22در کمیسیون عالی معامالت در محل دهیاری خوزنکال بازگشایی می گردد و پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنان مجاز به حضور در روز بازگشایی
می باشند
 -17هزینه چاپ آ گهی اول و تجدید و کارشناسی پروژه برعهده برنده مناقصه می باشد .
*نوبت چاپ اول آ گهی تجدید مناقصه تاریخ *1399/03/01
*نوبت چاپ دوم آ گهی تجدید مناقصه تاریخ *1399/03/08
خ ش99/3/1 :


امید نجاتی –دهیار خوزنکال

روابط عمومی دهیاری زبار

