تیترها
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پلپیالر،استاد دانشگاهجورجتاون
درگفتوگوبا«رسالت»:

غالمرضا منتظری
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی:

ترامپمیخواهد  
بههرقیمتی
در قدرتباقی  بماند

تحول در ساختارهای فرهنگی
نیازمند منابع مالی است
12

3

موافقت مجلس با اصالح ساختار بودجه؛

آیابودجه
درمسیراصالح
گامبرمیدارد؟

پ
رون
ده
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کاظم اولیایی در گفتوگو با «رسالت»:

هزینههایفوتبال
بربودجهوملت
تحمیلشدهاست

خوابآشفته
اروپابرایایران

لزوماجماع
علیهآمریکا
در داخل کشور

انتخابات1400
@ Resalatplus

بدهکاران
طلبکارشدند
گزارش« رسالت» از حمالت جدید دولت به مجلس؛

برجام ،محصول
البیگری و اقدامات
اروپاییها بود

گزارشی از اهداف اروپاییها
در رایزنی برجامی با بایدن؛

محمدكاظم انبارلویی

یوپنجم شماره 12 9911صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران www.resalat-news.com
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ظهرهوند ،کارشناس مسائل سیاست خارجی:
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جلیلرحیمی
عضوکمیسیونامنیتملیمجلسمطرحکرد:

ملی ،به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد
ارتباط دارد نه به جورجیا و میش ��یگان و آریزونا ،پس
بهمردمآدرسغلطندهید.مهمترینریش همشکالت
کشور س ��وءمدیریت ،استفاده نکردن از ظرفیتهای
عظیمداخلی،دسترویدست گذاشتنوناهماهنگی
ت گذار و مجری است و همین
میان نهادهای سیاس� � 
س ��وء مدیریتهاس ��ت که باعث عدم برقراری ارتباط
مناس ��بتج ��اریب ��ا کش ��ورهایهمس ��ایهومنطقهو
کش ��ورهای مه ��م دنی ��ا مخصوصا کش ��ورهای آس ��یا و
اوراسیا شده است».
خشم ملت
همی ��ناظه ��اراترئی ��سقوهمقننه ک ��هعضوحقوقی
ش ��ورایعالی س ��ران ق ��وا ،ش ��ورایعالی امنیتملی و
مجمعتشخیصمصلحتنظامبودهوسوابقاجرایی
روشنیدارد ،کافیبودتاحلقهاقتصادیدولتروحانی
را به خط کند تا بدون توجه به شعارهای ریزودرشت
هفتسالهبهسویخانهملتآتشبگشایندوسخنانی
بر زبان برانند که جز شعلهورتر کردن آتش خشم مردم
از گرانی و تورم و تبعیض و فساد و مدیریت ضعیف و ...
چيزی نداشت و ندارد.

ماج ��رااز آنجاییآغاز ش ��د ک ��همحمدباقرقالیباف
رئی ��س مجل ��س ش ��ورای اس�ل�امی در اولین نطق
پسازقرنطینه کرونایی،بهچهرهبدونروتوشرسانهای
آمریکا در مقابل افکار عمومی جهان اشاره کرد و گفت:
هرچندازشکستترامپقماربازخوشحالیم،اماعمیقا
باورداریم کهزندگیومعیشتمردمرانمیتوانونباید
بهپیروزییاشکس ��ت کس ��یدر کاخسفید گرهزد.این
تصمیماتماست کهمستقلازاینرفتنهاوآمدنها،
یس ��ازدوقدرتمارادر
پای هه ��ایاصل ��یاقتصادمارام 
اینعرصهمشخصمیکند.باور کنیم؛ کسی کهوا گن
خود را به لکوموتیو دیگران ببندد باید منتظر بنش ��یند
تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد.
جورجیا یا میرداماد
رئی ��سمجلسش ��ورایاس�ل�امیدر هم ��اننطققبل
از دس ��تور جلس ��هعلنییکشنبه ۲۵آبان ۹۹مجلس
تأ کی ��د کرد«:تصمیم ��اتمادر حوزهمس ��کن،بورس،
ترخیص کاالهایاساسیاز گمرک،سیاستهایپولی
و بانک ��ی ،نظام بودجهریزی ،اختصاص ارز ترجیحی،
س ��ودا گریها در ب ��ازار ارز ،ط�ل�ا و خ ��ودرو ،بیتفاوت ��ی
نسبتبه گرانیهاورها کردنبازاروبیتوجهیبهتولید
مخبردرمراسمافتتاحخطتولید«کیتتشخیصفوریکرونا»
توسطستاداجراییفرمانامامخبرداد:

امکانتشخیصسریع

3

وارزانکرونافراهمشد

2

آیا دولت بایدن حاضر است خسارات
خروج ترامپ از برجام را جبران کند؟

نهچندانتعطیل!
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كارآمدینظاموشكل گیریدولتاسالمی،تیرخالصبهتوطئههای
آنهاس���ت .آی���ا بازیگ���ران اصل���ی و فرع���ی انتخابات آین���ده به همین
میزانحساس���یتوهوش���مندیدارند؟
هم���ه اض�ل�اع رقاب���ت در انتخابات  1400باید با این هوش���مندی و نیز
هدفگذاریواردمعركهرقابتهاشوند كهنتایجانتخاباتحتمامنجر
به تضمین استقالل ،امنیت ،حفظ منافع و مصالح ملی و كارآمدی
نظاماجرایی كش���ور وش���كل گیری«دولتاس�ل�امی»باش���د.
انتخاباتریاستجمهوری 1400قرار استدر قاباصولومعیارهای
بیانیه گام دوم برگزار ش���ود .اصول و مؤلفههایی در بیانیه گام دوم
برای«نظامس���ازی»ارائهش���دهاس���ت.
ای���ن «نظامس���ازی» حتم���ا باید براس���اس ارزشهایی چون آزادی،
عدالت ،استكبارس���تیزی ،معنویت ،عقالنیت و مردمساالری باشد
و ا گر غیر از این مفاهیم به چیز دیگری فكر ش���ود ،نه اس�ل�امی اس���ت
ون���همردم���ی!
حرف آخر مردم در آس����تانه انتخابات ریاس����ت جمهوری  1400این
اس����ت كه نظام اداری كش����ور پس از  40س����ال نیاز به یک آچاركش����ی
فك����ری ،فقه����ی و تئوری����ک دارد .آنه����ا ای����ن آچاركش����ی را در ق����اب و
س����اخت دولت حزباللهی ،انقالبی ،جوان و جهادی جس����توجو
می كنند .آیا احزاب ،گروهها و رجال سیاس����ی و مذهبی كش����ور كه
اض��ل�اع رقاب����ت انتخابات آینده را ش����كل میدهند به لحاظ علمی و
تجربی ،توان و صالحیت این كار را دارند؟ این مهم باید در نطقها
و تبلیغ����ات ب����ه جای نفی رقی����ب ،در اثبات صالحیت نامزدها نمود
داش����تهباش����د.

توسعه فضای سبز ،جدولگذاری و پیادهروسازی پاركهای عمومی در محدوده شهری چمنسلطان

شهرداری چمنسلطان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شرح عملیات طر حهای تملك داراییهای سرمایهای به شماره  304052مورخ  99/05/27سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان پروژه مشروحه ذیل را به شركت واجد شرایط وا گذار
نماید.
مشخصات پروژه:
ردیف

پروژه

كد طرح

مبلغ اولیه – ریال

میزان سپرده – ریال

مبلغ خرید اسناد – ریال

حداقل رتبه مورد نیاز

1

توسعه فضای سبز ،جدولگذاری و پیادهروسازی پارك شهر
در محدوده شهری چمنسلطان

304052

4/408/000/000

220/400/000

2/000/000

 5ابنیه

شرایط مناقصه:
متقاضیان میتوانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت از ساعت  8صبح مورخ  99/08/28لغایت ساعت  19مورخ  99/09/01نسبت به خرید اسناد و تا ساعت  19مورخ  99/09/12پیشنهادات خود را در سامانه بارگذاری نمایند.
 -1شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پا كات جدا گانه ،ال ك و مهرشده شامل تضمین شركت در مناقصه را در پا كت (الف) و گواهی تایید صالحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاری و قراردادهای عمرانی مرتبط با
موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی ( ESHصالحیت ایمنی پیمانكاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات و ماشینآالت مرتبط همراه با اسناد مالكیت در (پا كت ب) و پیشنهاد قیمت را در (پا كت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در
مهلت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونیك دولت نمایند و اصل كلیه مستندات را به صورت فیزیكی تحویل شهرداری نمایند .درج شماره تلفن در اسناد الزامی میباشد.
 -2محل اعتبار این پروژهها از محل اعتبارات (سرمایه استانی و درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی) سال ( 1399به صورت اسناد خزانه و نقد و براساس تخصیص و سیاستهای پولی دولت) پیشبینی شده است.
 -3تضمین حسن انجام كار به میزان  %10از مبلغ كل قرارداد می باشد.
 -4متقاضیان می بایست مبلغ تضمین شركت در مناقصه را به یكی از صورتهای زیر  -1واریز نقدی به حساب شهرداری چمنسلطان به شماره حساب  889605391نزد بانك كشاورزی شعبه چمنسلطان  -2ضمانتنامه بانكی  -3چك تضمینشده بانكی،
واریز و رسید آن را ضمیمه مدارك ارائهشده نمایند.
 -5مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق زمان تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت میباشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپردههای شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -8با توجه به كوتاه بودن فصل عمرانی در شهر چمنسلطان و لزوم اجرای هرچه سریعتر پروژهها قبل از شروع فصل بارندگی در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد مناقصهگران در این مرحله اسناد بارگذاریشده بازگشایی خواهد شد.
 -9كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار می باشد.
 -10برنده مناقصه می بایست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به  حساب اعالمی شهرداری چمنسلطان واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانكی تحویل شهرداری نماید.
 -11برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادهای شهرداری چمنسلطان جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید .در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
می گردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد .همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -12مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره   889605391شهرداری چمن سلطان نزد بانك كشاورزی شعبه چمنسلطان واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداری گردد.
 -13شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -14در صورت مشاهده هر گونه تبانی ،مناقصه باطل اعالم میگردد.
 -15این آ گهی از طریق روزنامههای كثیراالنتشار و سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل مشاهده میباشد.
 -16كلیه متقاضیان شركت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شهر چمنسطان  -شهرداری چمن سلطان – امور قراردادها مراجعه و یا با شماره   06643365200تماس حاصل
نمایند.
 -17تاریخ نهایی قبول پیشنهادات در سامانه ساعت  19مورخ  99/09/12میباشد.
 -18تاریخ بازگشایی پیشنهادات  99/09/13ساعت  10صبح میباشد.
تاریخ انتشار99/8/28 :
خ ش99/8/28 :

علی جعفری  -شهردار چمن سلطان

خبر

آ گهی شركت در مناقصه عمومی نوبت تجدید (یكمرحلهای)

برای اصالح ساختار بودجه به دنبال عدم وابستگی به نفت باشیم
به سمت درآمدهای پایدار و هزینهکرد مؤثر برویم و عدم وابستگی به
نفت و جلوگیری از کسری بودجه را دنبال کنیم.
ویافزود:اینموضوعمحورهایمهمیمانندمالیات کهدر کمیسیون
اقتصادی در حال بررسی است یا اصالح نظام تأمین اجتماعی و اصالح
بودجه شرکتهای دولتی و نظام یارانهها و همچنین اصالح نظام
بودجهریزیدارد.رئیسمجلسشورایاسالمیتصریح کرد:آنچهامروز
دردستور کارمجلسقرارداردیکیازسیاستهایاصالحساختاربودجه
را دنبال میکند تا برخی احکام بودجه را اصالح و تصویب کنیم.

حافظ منافع کانادا به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد
سفیر ایتالیا در تهران به عنوان حافظ منافع کانادا ،دیروز از سوی
مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض
کشورمان به رفتارهای ضدحقوق بشری دولت کانادا و ریا کاری آنها
در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع ایرانی مقیم این
کشور به وی ابالغ شد.
در این دیدار با اشاره به محروم بودن بیش از  ۴۰۰هزار ایرانی مقیم
کانادا از دریافت خدمات کنسولی طی چند سال گذشته و به دنبال
قطع روابط دو کشور و ضرورت تضمین برخورداری آ نها از حقوق
شهروندی و دریافت تسهیالت کنسولی؛ ادامه بی توجهی دولت کانادا
به درخواستهای ارائه شده برای ایجاد دفتر کنسولی یا دفتر حفاظت
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آ گهی شركت در مناقصه عمومی نوبت تجدید دوم (یكمرحلهای)

قالیباف رئیسمجلس شورای اسالمی :

رئیسمجلس گفت :باید برای اصالح ساختار بودجه به دنبال عدم
وابستگی به نفت ،جلوگیری از کسری بودجه ،درآمدهای پایدار و
هزینهکرد مؤثر باشیم.
به گزارش فارس ،محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون
برنامهوبودجهومحاسباتدرباره کلیاتطرحاحکام کلیبودجه۱۴۰۰
اظهار داشت :اصالح ساختار بودجه موضوعی است که مقام معظم
رهبری هم آن را از ما خواسته بودند .ما در اصالح ساختار بودجه باید

انتخابات 1400برایملتایران،یکانتخابات
سرنوشتس����از و ب����رای دش����منان انق��ل�اب نی����ز
فوقالعادهمهماست.انتخاباتریاستجمهوری
1400ازاینباباهمیتدارد كهآیاملتایرانپساز
40سالموفقبهتشكیل«دولتاسالمی»خواهد
ش����د.ماطی  40س����ال گذش����تهدر دولتسازی
براساس مبانی اسالم و قرآن ،كم آوردیم.
همگان معتقدندكلید حل مشكالت در دست
یک«دولتانقالبی»«،حزباللهی»و«جوان»
اس����ت .باره����ا مقام معظم رهب����ری به این مهم
اشاره و تأ كید فرمودند.
سؤالمهمو كلیدی كهدر ذهنمردم،نخبگان
ودلس����وزان كش����ور ش����كل گرفته،ایناست كه؛
رئیسجمهورترازدولتاسالمیكیست؟معاونین
ووزرایی كهمیخواهندطیچهارسالاوراهمراهی
كنند ،آیا واجد ش����رایط و صفات یک كارگزار تراز
دولتاسالمیمیباشند؟پاسخبهاینپرسش
كلیدی،معمایرس����یدنبهپرسشچیستیو
كیستی «دولت اسالمی» است.
انق��ل�اب اس��ل�امی بی����ش از  40س����ال ب����ه هم����ت
پایداریومقاومتمردمس����رپاایس����تادهاست.
نظامجمهوریاس��ل�امی40س����الاستدر برابر
تندبادها ،طوفانهای سیاس����ی و توطئهها در
داخل ،منطقه و جهان تابآوری خود را نشان
داده،امانتوانستهاستدر پدیدارییکدولت
اسالمیبامختصاتاستانداردهایالهیوقرآنی
توفیقی كسب كند.
م����ردمبی����شاز 40بار ب����هپایصندوقهایرأی
رفتن����د ،ام����ا در شناس����ایی و گزین����ش كارگزاران
ت����راز اس��ل�امیتوفی����قصددرصدینداش����تند.
هم����هآنهای����ی كهخ����ودرادر معرضرأیمردم
گذاش����تهاند ،صالحیت علمی ،عملی و تجربی
نداشتند.آنهاهم كهداشتند،بهدالیلیخود
را در معرض رأی مردم نگذاشتند.
ی كنن����د؛آیااح����زابو گروههای
م����ردمس����ؤالم 
سیاسی و نیز رجال سیاسی – مذهبی كه خود
رابرایورودبهصحنهرقابتهایسیاسیآماده
ل گیری«دولتاسالمی»
ی كنند،مسئلهشك 
م 
با كارگزارانی كهبایددر تراز دولتاسالمیباشند
ی كنند؛
در دستوركار خوددارند؟مردمسؤالم 
ل گیری دولت
تئوری و مصداق مطرح در ش����ك 
اس��ل�امیآین����دهچیس����ت؟آی����ااح����زابورج����ال
سیاسیومذهبیحاضرندبهاینسؤالپاسخی
شفاف بدهند؟
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انتخابات1400
ادام���هازهمی���نصفح���ه
ی كنند؛آیادرانتخاباتآیندهبایکدوقطبییاچندقطبی
مردمسؤالم 
روبهرو هس���تیم كه س���رویسهای امنیتی آمریكا ،اسرائیل و انگلیس
نان ناامنی در داخل و بیثبات س���ازی خود را در ش���كافهای این
رقابت پخت و پز كنند؟ یا با یک اجماع ملی برای رسیدن به «دولت
اس�ل�امی»؟! آیا احزاب و گروهها حاضرند مردم را در رس���یدن به این
اجم���اعمل���یك���همتضم���نامنی���تمل���یباش���ند،كم���کكنن���د؟
پرس���ش دیگ���ری ك���ه در ذه���ن م���ردم ش���كل گرفت���ه ،این اس���ت كه
دش���منان اس�ل�ام و انقالب كه طی  40س���ال گذشته همواره در مسیر
ش���كل گیری «دولت اس�ل�امی» مشغول دسیس���ه و توطئه بودهاند،
چ���ه برنام���های دارند؟ آیا ب���ا حمایت تلویحی و تصریحی از یک قطب
رقاب���ت میخواهن���د در تاریخ انتخابات اثرگذار باش���ند یا با ناامیدی
از هم���ه اض�ل�اع رقاب���ت ،همچنان در مس���یر بران���دازی نظام تاخت و
ی كنن���د؟!
ت���ازم 
پاسخ این پرسش از جهاتی برای مردم روشن است؛ در هر دو صورت
آنهاهمهتوانخودرابرایجلوگیریاز شكل گیری«دولتاسالمی»
به كار خواهند بس���ت .فقط میماند هوش���یاری و هوشمندی سران
اض�ل�اع رقاب���ت ك���ه در زمین دش���من بازی نكنند و خ���ود را متعهد به
اس���تقالل كش���ور و عزت مردم بدانند.
مردم میدانند دش���من  40س���ال اس���ت در راه ش���كل گیری «ایجاد
ی���ک نظ���ام اداری صحی���ح و اس�ل�امی» از طری���ق نفوذیها در داخل
و فش���ار از بیرون اخالل می كند .دش���من در جنگ اقتصادی وجب
به وجب س���فره مردم را هدف قرار داده اس���ت .آنها نیک میدانند

آخرین محدودیتهای ستاد ملی مقابله با کرونا واکاوی شد؛

توطئهبرجامی
دموکراتها

سرمقاله

منافع و فرار از این مسئولیت انسانی ،امری غیرقابل قبول و مغایر با
ادعاهای حقوق بشری این کشور عنوان شد .همچنین در اعتراض به
دیگر اقدامات دولت کانادا ،به حافظ منافع این کشور در تهران تأ کید
شد؛ دولت کانادا از سوی دیگر با تبدیل کردن این کشور به بهشت امن
مفسدان اقتصادی و مجرمان مالی دنیا ،همچنان از زیر بار مسئولیت
تعقیب  ،دستگیری و استرداد مجرمانی نظیر محمودرضا خاوری که به
دلیل اختالس  2/6میلیارد دالری در این کشور و همانند شهروندان
عادی به سر می برد ،شانه خالی می کند و این در حالی است که خاوری
در لیست هشدار قرمز اینترپل قرار دارد و دولت کانادا موظف به همکاری
با اینترپل به منظور بررسی موضوع و استرداد نامبرده است.

پروژه تسطیح و زیرسازی معابر در محدوده شهری چمنسلطان

شهرداری چمنسلطان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  93مورخ  99/06/25شورای اسالمی شهر چمنسلطان و مجوز شماره  5470مورخ  99/07/19هیات تطبیق شهرستان پروژه مشروحه ذیل را به شركت واجد شرایط وا گذار نماید.
مشخصات پروژه:
ردیف

پروژه

شماره مجوز

مبلغ اولیه – ریال

میزان سپرده – ریال

مبلغ خرید اسناد – ریال

حداقل رتبه مورد نیاز

1

پروژه تسطیح و زیرسازی معابر در محدوده شهری چمنسلطان

5470

1/500/000/000

75/000/000

2/000/000

 5ابنیه یا  5راه و باند

شرایط مناقصه:
متقاضیان میتوانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت از ساعت  8صبح مورخ  99/08/28لغایت ساعت  19مورخ  99/09/01نسبت به خرید اسناد و تا ساعت  19مورخ  99/09/12پیشنهادات خود را در سامانه بارگذاری نمایند.
 -1شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پا كات جدا گانه ،ال ك و مهرشده شامل تضمین شركت در مناقصه را در پا كت (الف) و گواهی تایید صالحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاری و قراردادهای عمرانی مرتبط با
موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی ( ESHصالحیت ایمنی پیمانكاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات و ماشینآالت مرتبط همراه با اسناد مالكیت در (پا كت ب) و پیشنهاد قیمت را در (پا كت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در
مهلت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونیك دولت نمایند و به صورت فیزیكی تحویل شهرداری نمایند ..درج شماره تلفن در اسناد الزامی میباشد.
 -2محل اعتبار این پروژهها از محل اعتبارات  منابع داخلی و جاری شهرداری پیشبینی شده است.
 -3تضمین حسن انجام كار به میزان  %10از مبلغ كل قرارداد می باشد.
 -4متقاضیان می بایست مبلغ تضمین شركت در مناقصه را به یكی از صورتهای زیر  -1واریز نقدی به حساب شهرداری چمنسلطان به شماره حساب  889605391نزد بانك كشاورزی شعبه چمنسلطان  -2ضمانتنامه بانكی  -3چك تضمینشده بانكی،
واریز و رسید آن را ضمیمه مدارك ارائهشده نمایند.
 -5مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق زمان تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت میباشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپردههای شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -8با توجه به كوتاه بودن فصل عمرانی در شهر چمنسلطان و لزوم اجرای هرچه سریعتر پروژهها قبل از شروع فصل بارندگی در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد مناقصهگران در این مرحله اسناد بارگذاریشده بازگشایی خواهد شد.
 -9كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار می باشد.
 -10برنده مناقصه می بایست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به  حساب اعالمی شهرداری چمنسلطان واریز و یا ضمانتنامه بانكی تحویل شهرداری نماید.
 -11برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادهای شهرداری چمنسلطان جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید .در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
می گردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد .همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -12مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره   889605391شهرداری چمن سلطان نزد بانك كشاورزی شعبه چمنسلطان واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداری گردد.
 -13شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -14در صورت مشاهده هر گونه تبانی ،مناقصه باطل اعالم میگردد.
 -15این آ گهی از طریق روزنامههای كثیراالنتشار و سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل مشاهده میباشد.
 -16كلیه متقاضیان شركت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شهر چمنسطان  -شهرداری چمن سلطان – امور قراردادها مراجعه و یا با شماره   06643365200تماس حاصل
نمایند.
 -17تاریخ نهایی قبول پیشنهادات در سامانه ساعت  19مورخ  99/09/12میباشد.
 -18تاریخ بازگشایی پیشنهادات  99/09/13ساعت  10صبح میباشد.
تاریخ انتشار99/8/28 :
خ ش99/8/28 :

علی جعفری  -شهردار چمن سلطان

