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حسابکِشیاز پاستور
گزارشی از یک اختالفنظر مجلس و دولت؛

وحید عظیمنیا
طبق اصل  ۱۳۴قانون اساسی ریاست
هیئتوزیران با رئیسجمهور است که بر کار
وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به
هماهنگ ساختن تصمیمها ی وزیرا ن و
هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران
ن را
ت را تعیین و قوانی 
ی دول 
برنامه و خطمش 
اجرا میکند.
د ر مو ا ر د ا ختال فنظر و یا تد ا خل د ر
وظایف قانونی دستگا هها ی دولتی در
ن نداشت ه
ی ک ه نیاز ب ه تفسیر یا تغییر قانو 
صورت 
باشد ،تصمیم هیئتوزیران که به پیشنهاد
تو
رئیسجمهور اتخاذ میشود الزماالجرا اس 
ت
لاقداما 
سمسئو 
رئیسجمهور در برابرمجل 
ن است.
هیئتوزیرا 
الزام پاسخگویی
فرازپایانیهمیناصلیعنیگزاره«رئیسجمهور
ن
تهیئتوزیرا 
لاقداما 
دربرابرمجلس ،مسئو 
است»،بهخوبینشانمیدهددولتبایدبه
مجلس پاسخگو باشد هرچند مجلس دهم
به دلیل ضعف برخی نمایندگان ،باعث شد
دولت مستقر ،مشی یکهتازی را در پیش
بگیرد به حدی که مانع استیضاح فالن
وزیر میشد.
وعدههای آبکی
معموال درآستانههرانتخاباتریاستجمهوری
نامزدهایاینانتخاباتوعدههاییبهمردم
میدهندتادرصورتپیروزیدر گودانتخابات
بهآنهاجامهعملبپوشانند،امارئیسجمهور
فعلیدرانتخابات۱۳۹۲و۱۳۹۶شعارهاییداد
که همان ایام هم بهزعم اهل خبره ،عملیاتی
نبودودربارهشعاریبودنآنهاهشداردادند
اما گویا قرار بود حدود هفت سال از بهترین
روزهای عمر این مملکت تلف شود تا درست
بودن این هشدارها مشخص شود.

هشدار خبرگان
مهمترین وعده روحانی که نهتنها محقق
نشد بلکه کامال برعکس آن عمل کرد درباره
یارانههاست .او شامگاه دوشنبه  ۶خرداد
 ۱۳۹۲با در دست داشتن کلیدی در برنامه
زنده تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری اعالم
کرد« :دولت تدبیر و امید به دنبال این است که
آنچنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصال
به یارانه  ۴۵هزارتومانی نیازی نداشته باشند و
ن کهمردمدستبهسویدولتدراز
بهجایای 
کنند،دولتدستبهسویمردمدراز کند».فقط
هفتسالزمانالزمبودتامشخصشودشعاری
بیشنبود.بهقولشیخاجل:عمر کوتهتراست
ن که تو نیز /در درازی وعده افزایی.
از آ 
شعارهای تاریخی
فهرست کردن وعدههای روحانی ،خارج از
حوصله این بحث است ،اما برخی از آنها
عبارتند از« :ما اجازه نمیدهیم تحریم به
کشور برگردد» (سفر انتخاباتی به اردبیل
  ۲۷اردیبهشت « ،)۹۶دولت دوازدهماولویت اصلی خود را ریش ه کن کردن کامل
فقر مطلق از جامعه ایران میداند» (مراسم
تنفیذ  ۱۲مرداد « ،)۹۶ما معتقد هستیم
و می گوییم باید فضای کسبوکار آماده
ی گوییم موانع باید برطرف شوند
شود .ما م 
و باید به مردم آزادی عمل بدهیم .مردم با
اینترنت میتوانند برای خود شغل انتخاب
کنند.بگذارید مردم فعال باشند» (سفر
انتخاباتی به ساری  ۲۵ -اردیبهشت ،)۹۶
«چرا میروید در روستاها می گویید یارانه
شما قطع خواهد شد؟ ما فقط یک حرف
داریم ،یارانه دهکهای پایین باید بیشتر
شود .نظام تأمین اجتماعی عادالنه باید
برقرار شود( ».سفر انتخاباتی به اهواز ۲۶ -
اردیبهشت  )۹۶و ....

تکلیف دولت
ایندرحالیاستطبقماده۲۳۵قانون«آییننامه
داخلی مجلس شورای اسالمی» رئیسجمهور و
هریکاز وزراموظفهستنددر مردادماههرسال
براساسبرنامههایارائهشدهدرزمانتشکیلدولت
و اخذرأیاعتمادوزرا اسنادوقوانینباالدستیو
شاخصهایعملکردیمتناسبباحوزهوظایف
ی کند،
خود ،که هیئترئیسه مجلس تعیین م 
گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده
خود را بهصورت کمی و مقایسهای به مجلس
شورای اسالمی تقدیم کنند.

سید محمد مرندی ،کارشناس امور بینالملل:

آمریکا در شرایطی نیست که ایران را تهدید کند
گروه سیاسی
نشریه پولیتیکو به نقل از گزارشهای اطالعاتی آمریکا و مقامات
نزدیکبهدولتآمریکامدعیشده کهجمهوریاسالمیایرانهمچنان
در تالش برای گرفتن انتقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی است.
این رسانه آمریکایی به نقل از منابع ناشناس مدعی شده که تهران با
هدف گرفتن انتقام ترور سردار سلیمانی قصد ترور«النامارکس» سفیر
آمریکا در آفریقای جنوبی را داشته است.
رئیسجمهور آمریکانیز کهتادیروزرسانههایاین کشور راجاعلخطاب
ی کرد؛حالبااستنادبههمین گزارشهایجعلی،زبانبهتهدیدایران
م 

گشوده و در وا کنش به گزارش نشریه «پولیتیکو» که به نقل از برخی
منابع اطالعاتی واشنگتن مدعی شده بود ایران قصد ترور سفیر آمریکا
در آفریقای جنوبی را دارد ،ایران را تهدید کرد و در حساب رسمی توییتر
خود نوشت« :هرگونه حمله علیه آمریکا به هر شکل که باشد ،با حمله
متقابل به ایران مواجه خواهد شد که  ۱۰۰۰بار شدیدتر است».
*ترامپ حرفهای عجیبوغریب زیاد میزند
سیدمحمدمرندی،استاددانشگاهتهرانوعضوهیئتعلمیدانشکده
مطالعاتجهاندرخصوصاظهاراتترامپبهاستنادنشریه«پولیتیکو»
در موردطرحایرانبرایترورسفیرآمریکادر «پرتوریا»آفریقایجنوبیبه

وضعاینقانونازسویمجلسشورایاسالمی،
ا گر با دقت اجرا و به اجرای آن نظارت دقیق
شود،حتمامانعازوعدههایتوخالینامزدهای
انتخاباتیخواهدبودتابهخودشاناجازهندهند
با هیجانی کردن و شعارهای فریبنده ،رأی
مردمرابهجیببزنند.بلکهبایدبابرنامهدقیق
وشناساییظرفیتهاوخألهادرصدداستفاده
از ظرفیتها برای جبران خألها باشند.
هوای ناامیدی
بههررویدولتمستقرنهتنهاازطرحشعارهای
توخالی هیچ ابایی نداشته و ندارد و این روزها

نیز بر طبل ناامیدسازی مردم میدمد و مدعی
میشود حتی نمیتوانیم یک بشکه نفت هم
بفروشیم ،بلکه تمایلی هم برای ارائه گزارش
عملکرد به مجلس ندارد چه آنکه ا گر چنین
تمایل و تعهدی به اجرای قانون وجود داشت
باید مرداد امسال گزارش عملکرد خود را به
ی کرد ،اما موضوع را به هیئت
مجلس ارائه م 
عالیحلاختالفوتنظیمروابطقوایس ه گانه
کشانده است .این هیئت با حکم رهبر معظم
انقالب اسالمی در اجرای بند  ۷اصل  ۱۱۰قانون
اساسیدرمردادماهسال۱۳۹۰بهمنظوربررسی

«رسالت» گفت :ترامپ حرفهای عجیبوغریب زیاد میزند .در حال
حاضر آمریکا به سمت بحران عظیم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
بینالمللی در حرکت است و تنشهای داخلی آنها نیز به اوج خود
نزدیک میشود .آمریکاییها ا کنون در شرایطی نیستند که بخواهند
به یک کشور قدرتمندی مانند ایران حمله کنند.
وی افزود :ا گر هم فرض کنیم که آمریکا بخواهد با ایران وارد جنگ
ی کشد که نیرو ،تجهیزات و امکانات را به آن منطقه
شود ،ماهها طول م 
ن که روسیه و چین درحال قدرتمند
سرازیر کند .از طرفی با توجه به ای 
شدن هستند آمریکا توان ندارد که چنین امکاناتی را بسیج کند و این
درحالی است که روسیه و چین بهویژه چینیها درحال پیشی گرفتن از
آمریکاییها هستند.مرندی خاطرنشان کرد :اصل خبر سفیر آمریکا در
آفریقای جنوبی نیز بهطور حتم یک دروغ مشخص است .سفیر آمریکا
در آفریقایجنوبیخانمیاست کهطراح کیفزنانهاست.او کجاوشأن
حاج قاسم ما کجا! از طرفی نیز آفریقای جنوبی جزء کشورهای دوست

دهیاری احمدآباد رضوی

گزارش عملکرد دولت در راه بهارستان

و ارائ ه نظرات مشورتی در موارد حل اختالف و
تنظیم روابط سه قوه تشکیل شد.
پیگیری مجلسی
آنطور کهمحمدحسینفرهنگینمایندهچند
دورهمجلسشورایاسالمیوسخنگویفعلی
قوه مقننه چندی قبل درباره آخرین وضعیت
تکلیف رئیسجمهور و هر یک از وزرا به ارائه
گزارش به مجلس در مردادماه هرسال ،گفت:
«دولت در این زمینه اعتراضاتی را مطرح کرد
و این مسئله به «هیئت عالی حل اختالف و
تنظیم روابط قوای سه گانه» ارجاع شد و در
آنجا همنظر دولت موردپذیرش قرار گرفت.
البته این که این موضوع شامل همه دولت
میشود و یا رئیسجمهور ،هنوز ابهامبرانگیز
است ».به گفته فرهنگی «در این زمینه در
هیئترئیسهبحثشدومقررشدتایکیازنواب
رئیس این مسئله را پیگیری کند تا مشخص
شود کهآیاارائه گزارششاملمابقیافراددولت
هم میشود و یا خیر؟»
حساب ِکشی
بههرروی شمارش معکوس سال پایانی عمر
هشتسالهدولتروحانیآغازشدهونهتنهامرداد
بلکه فصل تابستان هم در آستانه اتمام است
اما هنوز خبری از گزارش مرداد نیست .هرچند
زمزمههایی مطرح است که نباید با دولت وارد
ن که وزرا با حضور در صحن
درگیری شد و همی 
و کمیسیونهابهنمایندگانتوضیحمیدهند
همان«ارائه گزارش»است،اماا گرچنیناست
پس چه نیازی به ماده  ۲۳۵قانون «آییننامه
داخلیمجلسشورایاسالمی»بود؟مگرنهآن
ن گذارحکیماستوبدون
ی گوییمقانو 
است کهم 
ی کند؟پساجرای
حکمتقانونیرامصوبنم 
این قانون مهم است و باید مشخص شود که
حساب ِکشیبهارستاناز پاستور نهیکاختیار
بلکه یک تکلیف پارلمانی است.

نفیسه عبداللهی
روحاهللمتفکرآزاد،نمایندهمردمتبریزاسکو
و آذرشهر در مجلس با اشاره به عدم ارائه گزارش
ساالنهاز سویدولت،اظهار داشت :شرایط کاری
مجلسب ه گونهایشده کهآغازبه کارمجلسیازدهم
همزمانباسالآخردولتاستلذامطالباتزیادی
ازمجلسوجوددارد،دولتهمتا کنونداشتههای
ی کنیم
خودراعرضه کردهاستوبرایناساستالشم 
فعالیتهای دولت متوقف نشود.
ن که ما در مجلس باید مواظب باشیم تا اختالف و نزاع بین
وی با تأ کید بر ای 
دولت و مجلس رخ نداده و این تنش به جامعه کشیده نشود ،افزود :ا گر این
مجلس ،زمان خود را به نزاع و تنش با دولت صرف کند ،منافع مردم در این
ی که اولویت ،رفع مشکل مردم با تحرک بخشی
میان پایمال میشود ،درحال 
به دولت در سال پایانی خود است تا امورات مردم تعطیل نشده و دچار نزاع
سیاسی نشود.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس افزود :جلساتی را با وزرا و
مسئوالن دولتی برگزار کردهایم که قرار است دولت گزارش عملکرد خود را به
مجلس ارائه دهد.
گفتوگو

هادیبیگینژاد ،عضوهیئترئیسهکمیسیونانرژیمطرحکرد:

تأکید رئیس مجلس بر ساماندهی
بازار بورس و انرژی

حانیه مسجودی
هادی بیگینژاد ،عضو هیئترئیسه کمیسیون
انرژیمجلسشورایاسالمیضمنتشریحجلسهعلنی
دیروزمجلسبابیژنزنگنه،وزیرنفتبه«رسالت» گفت:
آنچه کهوزیرنفتمطرح کرداینبود کهماطیهفتسال
گذشته(پسازسال۹۲تا کنون)درحوزههایپتروشیمیو
سرمایهگذاریدربخشحفاریو گازیبهخوبیپیشرفت
داشتهایم.وزیرنفتهمچنینآمارمقایسهایرامطرح کرد
کهطیسالهای گذشتهتولیداتپتروشیمیوفرآوردهها
افزایشیافته و نسبت به سالهای گذشته موفق عمل کردهایم.
وی افزود :گله نمایندگان مجلس به وزیر نفت در مورد خام فروشی هم بود .آنها تأ کید
داشتند که وزارت نفت ،خام فروشی کرده و در حوزه پتروشیمی و فرآوردهها باید کار
بیشتری صورت میگرفت.
بیگینژاد افزود :همچنین نمایندگان مجلس نسبت به زنگنه چند ایراد دیگر نیز
گرفتند .ابتدا بحث نیروی انسانی در وزارت نفت ،ایراد دوم همان بحث خام فروشی
و مورد دیگر روابط با کشورهای همسایه بود که در این مدت گذشته روابط خوبی با
آنها برقرار نشد.
بیگینژاد ادامه داد :وزیر نفت ،اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه هدفگذاریها
و برنامههای وزارت نفت متناسب با تحریمهای اعمالشده آمریکا نبوده است را قبول
ی کند که دولت زحمات زیادی در این زمینه کشیده است تا
ی کند و همواره عنوان م 
نم 
بتواند کشور رادر مقابلتحریمهابیمه کندیادستکمدر مقابلهباآنهااقدامیانجامدهد.
وزیر نفت معتقد است که با اقدامات خود توانسته کشور را تحریمپذیر کند.
عضوهیئترئیسه کمیسیونانرژیخاطرنشان کرد:در موردتحوالتبورسوانرژینیزدر
این جلسه صحبتهایی شد و تأ کید رئیس مجلس بر این بود که این بخش رونق بگیرد
ا کنوندوطرفدرحالپیگیریاینموضوعهستندامامشخصنیستچهنتیجهایخواهد
ن کهرونداستیضاحوزیرنفتدرحالپیگیریاست،تأ کید کرد:سؤال
داشت.ویبابیانای 
وتذکرازوزیرنفتآغازشدهورونداستیضاحنیزدرحالپیگیریاست.وزیرنفتمجدداهفته
آینده باید به مجلس بیاید و در صحن علنی به سؤاالت نمایندگان پاسخ دهد.
بیگینژاد تأ کید کرد :برخی از نمایندگان استیضاح را آغاز کرده و در حال رایزنی هستند
بنابراین تا زمانی که استیضاح قطعی نشده است نمیتوان پیشبینی کرد که نتیجه آن
چه خواهد شد .برخی مصمم به استیضاح هستند و برخی دیگر میخواهند مسائل و
مشکالت را بدون استیضاح حل کنند .باید منتظر ماند و دید نتیجه جلسات و سؤاالت از
وزیر نفت در هفته آتی چه خواهد شد.
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مراجعه نمایند و یا جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره  09132926581تماس حاصل نمایند .حدا كثر
مهلت تحویل اسناد مناقصه  7روز پس از درج آ گهی میباشد .بدیهی است دهیاری در رد یا قبول هر یك
از پیشنهادات مختار میباشد .ضمنا هزینه درج آ گهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول99/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/1 :
خ ش99/6/26 :
توسعه آبیاری قطره ای را یکی از برنامه های کمیسیون دانست
و خواستار توجه جدی به حفظ منابع آبی و استفاده بهینه
از امکانات موجود شد .
شهر هشتگرد عالوه بر رفیوژ بلوارها و فضاهای سبز حاشیه
خیابانها و میادین  ,دارای  44بوستان بوده و سرانه فضای

سبز آن  ۱۹متر مربع برای هر نفر است .
یکی از برنامه های شهرداری در سال  99احداث بوستان 2000
متر مربعی در خیابان الوند است و با تکمیل آن چهل و پنجمین
بوستان در بخش جنوب شرقی شهر که تا کنون از وجود پارک
و بوستان بی بهره بوده افتتاح خواهد شد .

آ گهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای
به شماره /99-4-16م

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای جهت
مرمتولکه گیریآسفالتونوار حفاریهایفازهای4و7شهرجدیدهشتگردبامبلغبهعدد10،148،004،789:ريالوبهحروف:دهمیلیارد
و یکصد و چهل و هشت میلیون و چهار هزارو هفتصد و هشتاد و نه ريال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
    ازکلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ  99/06/27لغایت  99/07/05به سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به نشانی  /http://setadiran.irمراجعه نمایند .آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00
روز شنبهمورخ99/07/19میباشد.اسنادبازگشاییدر ساعت  11:00روز یکشنبهمورخ99/07/20در محلسالنجلساتاز طریقسامانه
تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار    :
 اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ   507،400،240ريال را به حساب شماره   4 001036906374199( IR940100004001036906374199شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود .در صورت
عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید .ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع
کار ،تا یک ساعت قبل از بازگشایی به اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز  2محله  4خیابان نیایش خیابان
شهید مسیح صالحی ،پال ک  )49الزامی است.
 عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد. مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صالحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه  5در رشته راه وترابری با ظرفیت کاری وریالی آزاد در آن رشته و دارای گواهینامه صالحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشند.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت  ،جهت دریافت اسناد الزامی می باشد .آ گهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات
( )/https://iets.mporg.irو پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو سامانه تدارکات الکترونیک
دولت ( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل مشاهده می باشد.

تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ش99/6/26 :

روحهللامتفکرآزاد،عضو هیئترئیسهمجلسعنوانکرد:

ایران است و زمانی که آمریکا از آپارتاید آفریقا و نژادپرستی در این کشور
ی کردیم .درنتیجه روشن
ی کرد ما از مبارزان آنها حمایت م 
حمایت م 
ن شایعهسازیها فقط خزعبالت آمریکاییهاست و ترامپ
است که ای 
قادر نیست با ایران چنین برخوردی کند بنابراین نباید این اظهارات
را جدی گرفت.این استاد دانشگاه همچنین به صحبتهای وزیر امور
خارجهآمریکاباشبکهخبریفا کسنیوزاشاره کرد کهازترغیباروپابرای
همراهی با سیاست ضدایرانی واشنگتن سخن گفت و مدعی شد ظرف
ی گردد،
یکهفتهمکانیسمماشهفعالمیشودوتحریمهاعلیهایرانبرم 
بیان کرد :ا کنون شرایط شورای امنیت دودستهای شده است .آمریکا
یکحرفوشورایامنیتحرفیدیگرمیزندواینمسئلهنشاندهنده
آن است که نفوذ آمریکا در سطح بینالمللی روبه کاهش است .به نظر
میرسد که طبق موضعی که چین و روسیه و سایر کشورها گرفتهاند،
شرایط بینالمللی برای آمریکا مانند سابق نیست و دیگر نمیتواند به
دیگران دیکته کند و آنها نیز از آمریکا تبعیت کنند.

تولید بالغ بر  60هزار بوته انواع گل و گیاه در گلخانه های شهرداری هشتگرد
مهندس امینی معاونت خدمات شهر شهرداری هشتگرد
از تولید بیش از  60هزار بوته گل و گیاه جهت استفاده در
بوستانها و میادین شهر خبر داد .
امینی گفت :بنا بر تأ کید مهندس یگانه شهردار محترم
در راستای کاهش هزینه ها و استفاده از امکانات موجود
کارگران واحد فضای سبز ضمن انجام امور روزمره  ،هرس
درختان و وا کاوی فضای سبز بلوارها و معابر  ،نسبت به
تولید انواع گل و گیاه و قلمه در گلخانه ها اقدام و بخش
اعظمی از نیاز شهرداری را برای کاشت در فضاهای سبز
شهری فراهم نموده اند .
وی گفت  :از ابتدای سا لجاری انواع گل آهار  ،اطلسی
آشالنتوس  ،ناز فرانسوی و انگشتی  ،اختر  ،رز  ،آنوترا و درختچه
پیرا کانتا در این گلخانه ها تولید و در میادین  ،بوستانها و
سایر فضاهای سبز شهری کاشته شده است .
معاونت خدمات شهر در بازدید شهردار و نایب رئیس شورا از
مجموعه گلخانه های شهرداری  ،گزارشی از امکانات موجود
و برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه  ,حفظ و نگهداری
از  117هکتار فضای سبز شهری ارائه کرد .
سید مهدی میرغفاری ،نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون
فضایسبزنیزباتقدیراززحماتشهردارومعاونین،ازتالشهای
شبانهروزی کارگران زحمتکش واحد فضای سبز تشکر نمود .
میرغفاری با اشاره به پرا کندگی و وسعت فضای سبز شهر
راهاندازی و بهره برداری از شبکه انتقال آب غیر شرب و نیز
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گفتوگو

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

دهیاری احمدآباد رضوی (بخش مركزی) رفسنجان

آ گهی مناقصه عمومی شماره 99/61
نوبت اول

موضوع مناقصه :تهیه ،تامین و خرید آسفالت جهت معابر سطح شهر مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شركت در مناقصه( 250/000/000 :دویست و پنجاه میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانكی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در
وجه شهرداری كاشان
مهلت دریافت اسناد حدا كثر تا تاریخ  99/7/16از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تا تاریخ  99/7/19و بازگشایی پا كتها در
مورخ  99/7/20در محل شهرداری كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. كلیه هزینههای چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/5 :
خ ش99/6/26 :

شهردار كاشان – سعید ابریشمی راد

آ گهی تجدید مناقصه عمومی شماره 99/46
نوبت اول (مرحله دوم)

موضوع مناقصه :عملیات اجرایی تكمیل راهسازی معابر شهرك فتحالمبین مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد
منضم.
مبلغ سپرده شركت در مناقصه( 500/000/000 :پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانكی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری
كاشان
مهلت دریافت اسناد حدا كثر تا تاریخ  99/7/16از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تا تاریخ  99/7/19و بازگشایی پا كتها در
مورخ  99/7/20در محل شهرداری كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. كلیه هزینههای چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/7/5 :
خ ش99/6/26 :

شهردار كاشان – سعید ابریشمی راد

