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هشتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری بررسی شد

3

گفتوگو

ابوالفضل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اشرافخبرگانمردم برامورجاریکشور

وحید عظیمنیا
روزدوشنبههمزمانباتفاهمپرسروصدایایران
وآژانسانرژیاتمیووا کنشپرحاشیهمجلسشورای
اسالمی ،هشتمین اجالسيه رسمی مجلس خبرگان
رهبریازساعت۸صبحضمنرعایتکاملشیوهنامههای
بهداشتیوبدونجاروجنجالبالوجهبانطقآیتاهلل
احمدجنتی،رئیسمجلسخبرگاندرمحلساختمان
پیشین مجلس در تهران برگزار شد.
اهمیت مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری از نهادهاى ابتکارى در نظام
سیاسى جمهوری اسالمی ایران است که براى اولین
اساسى جمهورى اسالمى در
بار ،با تدوین قانون
ِ
حقوق اساسى مطرح شد .همانطور که در تارنمای
مجلس خبرگان هرچند
این مجلس نیز آمده ،نقش
ِ
در فعالیتهاى خرد کشور ،محسوس نیست ،ولى
حضور فعال آن ،پشتوانه اطمینان بخشى در جهت
صیانت نظام است .این مجلس ،از بحران خأل رهبرى
ِ
در نظام پیشگیرى مىکند و نگاه هوشمندانهاش بر
شیوه اداره کشور ،سالمت نظام را تأمین مىکند .از
یکسو بر عدالت ،فقاهت ،شجاعت و تدبیر «رهبرى
امروز»،اشرافداردوازطرفدیگرهوشیارانه،دراندیشه
«رهبرى فردا» است.
ساختار مجلس خبرگان
مجلس خبرگان ،از دو بخش «هیئترئیسه» و
«کمیسیو نها» تشکیل مىشود .هیئترئیسه
این مجلس خود به دو بخش هیئترئیسه ِس ّنى و
هیئترئیسه دائم تقسیم میشود .هیئترئیسه
سنی در اولین جلسه مجلس خبرگان ،بر اساس سن
نمایندگان،تعیینمىشودبهطوری کهمسنترینفرد
از خبرگان حاضر ،به عنوان رئیس ِسنى و فرد بعدى به
منزلهنایبرئیسودونفراز جوانترینخبرگانحاضر،
به سمت منشى ،معین مىشوند.
این هیئترئیسه که فقط در اولین جلسه هر دوره از
مجلس خبرگان تشکیل میشود ،با انتخاب اعضاى
هیئترئیسهدائم،بهکارخودپایانمىدهد.هیئترئیسه
دائم نیز مرکب از رئیس ،دو نایبرئیس ،دو منشى و
دو کارپرداز است که از میان اعضا براى مدت دو سال
و با رأى مخفى ،انتخاب مىشوند .انتخاب رئیس ،با
رأى ا کثریت مطلق حاضران و انتخاب نواب رئیس و
منشیان و کارپردازان ،هر کدام جدا گانه و با ا کثریت
نسبى و به صورت مخفى خواهد بود .در صورتى که در

انتخاب رئیس ،در مرحله اول ،ا کثریت مطلق حاصل
نشود ،از بین دونفری که بیشترین رأى را کسب
کردهاند ،با رأىگیرى مجدد و ا کثریت نسبى ،رئیس،
انتخاب مىشود.
وظایف رئیس مجلس خبرگان
رئیسمجلسخبرگان،عالوهبرادارهجلساتمجلس
خبرگان ،بر کلیه امور ادارى ،مالى ،استخدامى و
سازمانى مجلس خبرگان ،نظارت دارد و باید با
ارتباط منظم با رهبرى ،شرایط را براى انجام دادن
وظایف مجلس خبرگان آسان کند .وى ،مصوبات
قانونى مجلس خبرگان را امضا و به مراجع ذىربط
ابالغ مىکند .رئیس مجلس خبرگان ،موظف است
گزارشى ساالنه از عملکرد و اقدامات هیئترئیسه را به
مجلس خبرگان ارائه کند.مجلس خبرگان همچنین
دارای ۷کمیسیوناستواین کمیسیونهابهمنظور
بررسىهاى کارشناسى و تهیه گزارش جهت طرح در
جلسات رسمى ،تشکیلشده است.
ابقای هیئترئیسه
یکیاز مهمترینبرنامههایهشتمیناجالسرسمی
مجلس خبرگان رهبری ،انتخاب هیئترئیسه این
مجلس بود .با رأیگیری انجامشده ،اعضای فعلی
برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند؛ بر این
اساساعضایهیئترئیسهمجلسخبرگانرهبریتا
اسفند۱۴۰۲عبارتانداز:آیتاهللاحمدجنتیرئیس،
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول،
ی کرمانینایبرئیسدوم،
آیتاهللمحمدعلیموحد 
آیتاهلل سید احمد خاتمی و آیتاهلل عباس کعبی
منشی،آیتاهللسیدهاشمحسینیبوشهری کارپرداز
فرهنگی و حجتاالسالموالمسلمین محسن قمی
کاپرداز اداری و مالی.
ابقای   اعضای هیئت اندیشهورز
هیئتاندیشهورزیکیازتشکلهایمهممجلسخبرگان
رهبری است که پیرو دیدار چند سال قبل اعضای این
مجلسبارهبرحکیمانقالبتشکیلشدهاست.فلسفه
تشکیلاینهیئتبررسیورصدپیشرفتیاپسرفتحرکت
انقالباسالمیدر حوزههایمختلفاستاز اینجهت،
هیئتیازاعضایمجلسخبرگانرهبریبانظارتدبیرخانه
این مجلس تشکیلشده است .در اجالس رسمی روز
دوشنبه،بانظرنمایندگانمجلسخبرگانرهبریترکیب
اعضای کمیسیونهاوهیئتاندیشهورز اینمجلسنیز
به مدت دو سال دیگر ابقا شدند.

نطق آیتاهلل جنتی
اما آنچه بیشتر از سایر موضوعات موردتوجه قرار
گرفت ،نطق آیتاهلل احمد جنتی رئیس مجلس
خبرگانرهبریدرآئینافتتاحیههشتمیناجالسیه
رسمیپنجمیندورهمجلسخبرگانرهبریبود،چه
آنکه ضمن نشان دادن سوگیری مجلس خبرگان،
بازتابدهندهدغدغههایمردمودرخواستازهمه
مسئوالنبرایخدمتبهمردمبود.آیتاهللجنتیبا
تبریکاعیادرجبیهیادوخاطرهاعضایفقیدمجلس
خبرگان رهبری ،آیات مصباح یزدی ،محمد یزدی
و ابراهیم امینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهید
سلیمانی بابیان این که داغ این شهید عزیز هرگز
کهنه نمیشود ،ابراز امیدواری کرد :خداوند هرچه
زودترامکانانتقامخونآنشهیدعزیزرابدهدومابه
چشمخودآنروز راببینیم.ویباقرائتبخشهایی
ازنامهسردارشهیدقاسمسلیمانیبهدخترشدرباره
لزوم دفاع از مظلومان و انسانهای بیپناه در برابر

کمال حسین پور ،نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس:

با همافزایی قوا به دشمنان فرصت سوءاستفاده نخواهیم داد
کمال حسین پور ،نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای
اسالمی درمورد سفر رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به تهران و امضای تفاهمنامه با مسئوالن کشور همزمان با اجرای ماده 6
قانون مصوب مجلس به «رسالت» گفت :قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران مشتمل بر  9ماده و  2تبصره است که

در جلسه چهارشنبه  99/9/12به تصویب مجلس رسید.
ایننمایندهدروا کنشبهاینسؤال کهدولتبراساسقانوناقدامراهبردی
برایلغوتحریمهاوصیانتازمنافعملتایراندرتاریخپنجماسفندماهباید
چهاقدامیانجامدهدافزود:درماده6اینقانونآمدهاست:دولتجمهوری
اسالمیایرانموظفاستدر صورتعدماجرای کاملتعهدات کشورهای

تروریستها گفت :خدا ترامپ و آمریکا و کسانی که
در ترور این شهید عزیز نقش داشتند و یک ملت را
داغدار کردند لعنت کند.آیتاهلل جنتی در بخش
دیگری از سخنانش با تقدیر از خدمات کادر درمان
برای صیانت از سالمت مردم در برابر ویروس کرونا
و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سالمت
اظهار داشت :کرونا از مسائل امروز ما و دنیا است که
فکرهمهرامشغول کردهومشکالتفراواناقتصادی
وسیاسیبهوجودآوردهاست.ویافزود:برخیمردم
بهواسطه کروناباوضعیتاقتصادینامناسبیمواجه
شدند و کسبوکارشان کساد شده و نمیتوانند
زندگی خود را بچرخانند .مردم عزیز ما در ایام کرونا
کمکهایمؤمنانهخوبیبههمدیگروبهفقراداشتند
و مثال شاهد بودیم برخی صاحبخانهها مراعات
حال مستأجران را کردند .ما مردم عزیزی داریم و از
همه مسئوالن بدون استثنا میخواهم هر خدمتی
میتوانند به مردم بکنند.

رئیسجمهور ورئیسسازمانانرژیاتمیایرانومدیرکلآژانسبینالمللی
انرژیاتمیقانوناقدامراهبردیمجلساجراشدهاستتأ کید کرد:مجلس
یازدهم به تأسی از فرموده مقام معظم رهبری بنا را بر همکاری و همراهی
با دولت قرار داده و در این زمینه هم برای اینکه دشمنان ملت ایران از
اختالف نظرهای قوا سوءاستفاده نکنند و هم افزایی ملی را افزایش دهد
بابیانیهصادرشدههمراهیمی کندوامیدایناست کهدولتنیزدرادامهراه
همچون مجلس از اقتدار ملی و حقوق مردم صیانت الزم را داشته باشد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس ضمن اشاره به فرمایش
ن که ما نباید به قول و وعدههای غربیها
رهبر معظم انقالب مبنی بر ای 
دلخوش کنیم ،خاطرنشان کرد :امروز وقت عمل است و تنها با برگشت

آقای احمد علی

معاون و مسئول دفاتر امالك و ثبت شركتها (در حال حاضر غیرشاغل)
نظر به اینكه هیات دوم تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در تاریخ  99/7/7با حضور سه نفر از اعضا
تشكیل و به اتهام آقای احمدعلی مبنی بر همكاری با باند جعل اسناد و فروش زمین های بازداشت شده رسیدگی گردید با توجه به اینكه مدارك موجهی
ارائه ننموده اند ،مبادرت به صدور رای قطعی به شماره /111ه ب مورخ  86/5/14به مجازات بازنشستگی با تقلیل یك طبقه شغلی را نموده است سپس
شعبه  24دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است لذا با بررسی مجدد پرونده به عنوان هیات همعرض اعضای هیات وی را
مستحق ارفاق ندانسته و به شرح فوق مبادرت به صدور رای نموده است .لذا از تاریخ انتشار این آ گهی رای قطعی و الزم االجرا می باشد.

خ ش 99/12/5

عدل دوست – سرپرست شهرداری ارومیه

5480

رئیس هیات دوم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

وزارت نفت

نام و نام خانوادگی

شماره كارمندی

نام پدر

1

نرگس جمال

535409

حسن

2

علی عواطفی فر

585231

قاسمعلی

3

فرهاد اوغازیان

588493

نصرت اله

تاریخ انتشار 99/12/5
خ ش 99/12/5

آ گهی ابالغ اتهام
خانم پریسا بیگلریان به شماره كارمندی 842827فرزند رضا
پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح گردیده است لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یك نوبت
منتشر می شود تا ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی در یكی از روزهای اداری به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران ،خیابان مالصدرا  ،خیابان شیخ بهایی
شمالی ،ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهائی پالك  ،144طبقه چهارم شرقی ،هیات پنجم بدوی وزارت نفت مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار 99/12/5
خ ش 99/12/5
شناسه آ گهی 1098106

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

آ گهی احضار و ابالغ اتهام

بدینوسیله به فرد مشروحه ذیل كه پرونده وی به اتهام های اعمال و رفتار خالف شئون اداری  ،نقض قوانین و مقررات مربوط و غیبت غیرموجه در این هیات مطرح می
باشد طبق ماده  73آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی بوسیله درج آ گهی در یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار ابالغ می گردد كه ظرف
مدت یك ماه از تاریخ انتشار این آ گهی جهت ادای توضیحات الزم به دفتر هیات واقع در تهران – خیابان آیت ا ...طالقانی – بین خیابان ولیعصر و حافظ – نبش بن بست
كاشفی – شماره  414ساختمان مركزی دوم پاالیش و پخش طبقه چهارم اتاق  405مراجعه نماید .بدیهی است در غیر این صورت این هیات غیابا به موارد اتهامی رسیدگی
و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود.
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره كارمندی

نام پدر

1

احمد دربندی

750225

حسن

هیات ششم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت
آگهی فقدان سند مالكیت

سند مالكیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین به شماره قطعه  5تفكیكی و مساحت  196/59مترمربع تحت پالك  2477فرعی از  1958فرعی از  -44اصلی بخش  5قزوین  ،ذیل شماره دفتر الكترونیكی
 139920309068004468و شماره چاپی  664075سری ج سال  97به نام آقای جالل رضائی صادر و تسلیم گردیده است حال مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود به وارده  68041182مورخ  99/11/27مدعی
فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی خود را نموده كه مراتب به استناد ماده 120آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گردد تا هر كس به نحوی از هر انحاء نسبت
به ملك مذكور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجودسند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ گهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالكیت و سند
و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سندمالكیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم
خواهد كرد این آ گهی در یك نوبت به شرح فوق منتشر خواهد شد.
علی شهسواری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه  2قزوین
خ ش 99/12/5
تاریخ انتشار 99/12/5

آ گهی احضار و ابالغ اتهام

بدینوسیله به افراد مشروحه ذیل كه پرونده آنان به اتهام غیبت غیرموجه در این هیات مطرح می باشد طبق ماده  73آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی بوسیله درج آ گهی در یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار ابالغ می گردد كه ظرف مدت یك ماه از تاریخ انتشار این آ گهی جهت ادای توضیحات الزم به دفتر
هیات واقع در تهران – خیابان آیت ا ...طالقانی – بین خیابان ولیعصر و حافظ – نبش بن بست كاشفی – شماره  414ساختمان مركزی دوم پاالیش و پخش طبقه چهارم اتاق
 405مراجعه نماید .بدیهی است در غیر این صورت این هیات غیابا به موارد اتهامی رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذخواهد نمود.
ردیف

تاریخ انتشار 99/12/5
خ ش 99/12/5

تاریخ 99/12/4

شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده  5آئین نامه معامالتی و اعتبارات مصوب سال  ،99نسبت به اجرای عملیات دیوار حایل سنگی در سطح شهرداری منطقه یك
برابر شرایط خصوصی ،مشخصات فنی ،برآورد اولیه ،نقشه های اجرایی و اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اولیه  10/000/000/000ریال (ده میلیارد ریال) براساس
فهرست بها راه  ،باند  ،فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال  99با ضریب باالسری  1/41و ضریب منطقه ای  1/05با تجهیز كارگاه به صورت مقطوع و با اعمال تعدیل بر اساس
بخشنامه های شامله معاونت برنامه ریزی استانداری در مدت  6ماه شمسی توسط پیمانكاران مجاز تشخیص صالحیت شده و دارای ظرفیت سازمان برنامه و بودجه
اقدام نماید .از پیمانكاران واجد شرایط در رشته ابنیه كه مایل به همكاری هستند درخواست میشود جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه روزه تا
آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ  99/12/19به امور قراردادهای شهرداری منطقه یك واقع در خیابان سربازان گمنام و یا به سایت شهرداری به آدرس www.urmia.ir
مراجعه فرمایند.

مشارالیه نسبت به رای مذكور در دیوان عدالت اداری اعتراض و متعاقب آن حكم محكومیت نامبردهطی دادنامه شماره  88/2/30-473شعبه88/2/30

شناسه آ گهی 1098112

شماره 99/17/31535

نوبت دوم

رای شماره /26د/ه ت

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

آمریکا به برجام و رفع تمام تحریمها باید به شرایط برجام برگردیم.
حسین پور ادامه داد:ما باید راه خودمان را باقدرت همانند دوران قبل
برجام ادامه دهیم و کسی که از برجام خار جشده و بدعهدی کرده خودش
باید به این توافق برگردد و تعهدات را انجام دهد .پسازآن نیز ما اقدامات و
ی کنیم .بنابراین برای مشکالت فعلی باید
سخنان آنان را راستی آزمایی م 
به داخل تکیه کنیم و توجهمان معطوف به ظرفیتهای کشورمان باشد
ن که مانند  7سال گذشته راهحل را در برجام بجوییم.
نه ای 
این نماینده مجلس در انتها متذکر شد :بنابراین مجلس در ادامه بر اجرای
ی کند و در صورت تخطی ،قوه قضائیه بدون
دقیق و کامل قانون نظارت م 
مالحظه با قانونشکنان در هر مقامی برخورد خواهد کرد.

آ گهی مناقصه عمومی

رای قطعی

تاریخ انتشار 99/12/5
خ ش 99/12/5
شناسه آ گهی 1098451

گروه سیاسی

ابوالفضلعمویی،سخنگوی کمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلسدرگفتوگو
با«رسالت»دربارهتصمیمایرانبرایخروجاز
پروتکل الحاقی و ادعای آمریکاییها مبنی بر
نقض تعهدات هستهای با این اقدام ،اظهار
داشت :جمهوری اسالمی ایران عضویت در
پروتکل الحاقی را نپذیرفته بود بلکه براساس
معاهدهبرجام،تعهداتمبتنیبرپروتکلالحاقیرابهصورتداوطلبانه
انجام میداد .اما با بدعهدی طرف غربی و عدم انجام تعهدات از سوی
آنان،ایرانتصمیم گرفتمحدودیتهایاعمالشدهبر،برنامههستهای
کشور و نظارتهای فراتر از پادمان را که جزء تعهدات ما نیست متوقف
ی کنند
کند تا طرف مقابل دریابد وقتی غربیها به تعهداتشان عمل نم 
ایران هم دلیلی برای تداوم اجرای تعهدات نمیبیند .عمویی ادامه
داد :نمایندگان مجلس با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و ماده  6آن که مربوط به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی و نظارتهای فراتر از پادمان است ،درواقع از مسئولین دولتی
خواستند این نظارتها را متوقف کنند و در حال حاضر نیز مجموعه
حا کمیت از این حرکت حمایت الزم را دارند .از سوی دیگر ،این موضوع
به اطالع دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم رسیده و بنا شده
تا چنانچه روند بدعهدی از سمت غربیها تداوم یافت ،ما هم در روز
5اسفندرونداجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیرامتوقف کنیم.سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود :اقدامات ایران
در این مسیر ،نقض برجام نیست بلکه مبتنی بر ماده  26و  36برجام
است و ما با توجه به مفاد برجام این اختیار را داریم که چنانچه طرف
مقابل به تعهدات خودش عمل نکرد کشورمان بهصورت جزئی یا کلی
تعهدات خودش را متوقف کند .به همین دلیل ،کسی که در راستای
نقض تعهدات گام برداشته ،طرف مقابل است و اقدام ایران تنها
یکاقدامجبرانیووا کنشیاست.نمایندهمردمتهراندر مجلسبیان
کرد:مواضعجمهوریاسالمیایران،مواضعمبتنیبرحقوقبینالملل
و حقانیت آن است و هرکجا فرصت طرح این مواضع باشد کشورهای
ی کنند،هرچندبرخیهابهدلیلوابستگی کهبه
مختلفاز آنحمایتم 
ی کننددفاعازحقانیتایرانرانادیدهبگیرند
ایاالتمتحدهدارندسعیم 
ی که اقدامات ما مبتنی بر حقوق بینالملل و
و به زبان نیاورند .ازآنجای 
محتوای برجام است ،مبنایی برای اعتراض آمریکاییها و اتهام زنی به
ایران وجود ندارد .ما همزمان با خروج آمریکا از برجام ،مکانیسم حل
اختالف در توافق را فعال کردیم اما طرف اروپایی به 11تعهدی که داده
بود ،عمل نکرد .بنابراین با توجه به این شرایط ،اقدام ما حرکتی مبتنی
بر حقوق خودمان است و نیازی به وا کنش ندارد.

ناشیازقدرتخداستوضعفآمریکابیشازحدتصور
ماست .امروز آنها به جان هم افتادهاند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از
سخنانشباتقدیرمشارکتمردمدرانتخاباتمجلس
شورای اسالمی گفت :مردم در انتخابات مجلس با
مشارکت خوبی حضور یافتند و آزادانه نمایندگان
خودشان را انتخاب کردند.
توصیهای به نمایندگان مجلس
آیتاهلل جنتی بر همین اساس به نمایندگان مجلس
توصیه کرد :نمایندگان جدید مجلس که بسیاری
از آنها نیروهای انقالبی نیز هستند ،حق این مردم
را ادا کنند و به فکر خودشان و جریانات سیاسی و
دوستانشان نباشند و به مردمی خدمت کنند که
آنها را انتخاب کردهاند ،در خدمتگزاری به مردم
اولویتها را در نظر بگیرند و به مسائل فرعی و دست
دوم نپردازند و از قدرت خود به نفع نظام و انقالب و
مردماستفاده کنند.ویهمچنینبهانتخاباتریاست
جمهوری پیش رو نیز اشار ه کرد و اظهار داشت :قانون
اساسی شرایط رئیسجمهور را مدیر ،مدبر و باتقوا
عنوان کرده کهبایدبهاینشرایطاهمیتداد.شورای
نگهباندرتأییدصالحیتهابیشازهمهبایدبهتقوای
کاندیداها توجه نماید .تقوا در حد عدالت و یک درجه
باالتر از عدالت است و طبیعی است مردم باتقواترین
را انتخاب کنند .امیدوارم کسانی که از سوی شورای
نگهبانتأییدصالحیتمیشوند،ازابتداتاپایانتقوای
الزم را داشته و خادم ملت باشند.
تقدیر از  حجتاالسالم رئیسی
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از اقدامات
ضد فساد دستگاه قضائی گفت :از حجتاالسالم
رئیسیبابتاقداماتدرمبارزهبافسادتشکرمیکنیم.
مبارزهبافسادازخواستههایمردماست.مردم گرفتار
فساد گردن کلفتهاوزوردارهاهستندواینمردالهی
و دوستداشتنی کمربسته و به جنگ فساد میرود
و قطعا مردم قدردان و حامی اقدامات ایشان و قوه
قضائیه هستند.
  دیدار با رهبر انقالب
حضور اعضای مجلس خبرگان در حسینیه امام
خمینی (ره) و دیدار با رهبر حکیم انقالب طبق
ضوابط و آئیننامههای ستاد مقابله با کرونا و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی آخرین بخش اجالس
یکروزه مجلس خبرگان رهبری بود.

تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن
رئیس مجلس خبرگان رهبری از حضور پرشور مردم
در مراسم بزرگداشت سالگرد انقالب و راهپیمایی
 ۲۲بهمن تقدیر کرد و افزود :راهپیمایی  ۲۲بهمن به
کشور آبرو داد و شنیدم که برخی  ۱۵کیلومتر با وسیله
نقلیهدر راهپیماییحضور یافتند.در برابراینمردمهر
خدمتی از ما برمیآید نباید کوتاهی کنیم.
آیتاهلل جنتی به فشار حدا کثری آمریکا به ملت ایران
و برخی اقدامات در چارچوب راهبرد مقاومت فعال
اشار ه کرده و افزود :در مدت اخیر حرکتهای خوبی
برای مقابله با اقدامات آمریکا انجام شد .آمریکاییها
جرئت نکردند به حمله ایران به عین االسد و انهدام
پهپاد آمریکایی جواب بدهند.وی ادامه داد :ترامپ
با گفتار و رفتارش حیثیت آمریکا را برد و حتی قوانین
کشورشرازیرپا گذاشتونشانداد کهآنها،بههیچچیز
پایبند نیستند ،اما آمریکا رو به افول و سقوط است و
ما رو به صعود هستیم و آینده از آن ماست .قدرت ما

متعهد ازجمله کشورهای ( 4+1آلمان ،فرانسه،
انگلستان ،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی
نشدنروابط کاملبینالمللی،عدمرفع کاملموانع
بانکی،فروش کاملنفتوفرآوردههاینفتیایران
وبرگشت کاملوسریعارزومنابعحاصلازفروشآن
دوماهپسازالزماالجراشدناینقانوندرمجلس
شورایاسالمینظارتهایفراترازپادمانازجمله
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
  بیانیه مشترک با مدیرکل آژانس ،نقض آشکار قانون مجلس است
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در بیانیه مشترک معاون

خروج ایران از پروتکل الحاقی
اقدام جبرانی و واکنشی است

شناسه آ گهی 1098111

هیات ششم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت

آ گهی نوبت اول مناقصه دهیاری کردان

دهیاری كردان

نوبت دوم

دهیاری کردان 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 از ساعت  9الی  14به آدرس شهرستان ساوجبالغ –بخش چندار-روستای کردان –دهیاری کردان مراجعه نمایند .شماره تماس دهیاری 44334200و 026-44334800
ردیف

شرح عملیات

مبلغ پروژه طبق اعتبار بودجه
دهیاری تا (ریال )

مبلغ سپرده شرکت
در مناقصه

مدت
قرارداد

موارد الزامی مناقصه

1

خرید و اجرای دوربینهای پالک خوان و نظارتی
سطح روستا با کلیه متعلقات و لوازم اجرایی با
مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه

6/550/000/000ریال

327/500/000
ریال

 45روز

موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه مربوط به سیستم
پایش تصویر و شرکت دارای مجوز سازمان نظام صنفی
رایانهای و پروانه کسب معتبر و ارائه رزومه کاری مرتبط

 -1ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل :
الف)ضمانت نامه بانکی 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  0100477196000بانک صادرات شعبه کردان به نام دهیاری کردان
 -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 کردان 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 به صورت مقطوع می باشد.
-6شرکت کنندگانمیبایستجهتخریداسنادمناقصه،نسبتبهاخذفیشاز دهیاری کردانوواریزمبلغ1/000/000ریالبرایپروژهاقدامنمایند.الزمبهذکراست کهمبلغواریزجهتخریداسنادمناقصهبههیچوجهمستردنمیگردد.
 -7میزان تضمین حسن انجام معامله  10درصد 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 -8درصد مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش پرداخت بعد از تجهیز کارگاه با ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی قابل پرداخت می باشد .
 -9شرکت کنندگان می بایست نمونه قرارداد و اسناد مناقصه را باقید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند .
 -10در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مناقصه مال ک عقد قرارداد خواهد بود .
 -11در صورت تاخیر در تحویل خدمت به ازای هر روز مبلغ  3/000/000ریال جریمه تاخیر لحاظ می گردد.
 -12حدا کثر مدت بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی به مدت یک هفته می باشد.
 -13در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء شرکت الزامی می باشد .
 -14رعایت عدم ممنوعیت مداخله کارکنان دولت براساس شرایط عمومی پیمان الزامی است .
 -15توضیح 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 .
 -16مهلت خریدو تحویل اسناد از مورخ  99/11/29لغایت  99/12/09بدیهی است پیشنهادات مناقصه گران می بایست در پا کت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  99/12/09به دبیر خانه دهیاری کردان تحویل
داده شود .
 -17کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت  10روزیکشنبه  99/12/10در کمیسیون عالی معامالت در محل دهیاری کردان بازگشایی می گردد و پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آنان مجاز به حضور در روز بازگشایی
می باشند .
 -18هزینه چاپ آ گهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مناقصه می باشد .
*نوبت چاپ اول آ گهی مناقصه تاریخ *1399/11/28
*نوبت چاپ دوم آ گهی مناقصه تاریخ *1399/12/05
خ ش 1399/11/28

رضا مدیرزارع –دهیار کردان

