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گروه فرهنگی
در آستانه میالد باسعادت حضرت
امیرالمؤمنین علی علیهالسالم و روز پدر
تبیین و بررسی اهمیت جایگاه پدر در
خانواده و اجتماع و نگاه ائمه معصومین
به این موضوع ا ز اهمیت ویژ های
برخوردار است.
ی کهشایدتمامیبارمسئولیتخانه
درحال 
و تربیت فرزندان بر دوش مادر باشد اما
وظیفهحمایتیوتربیتیونیزنانآوری که
بر عهده مرد خانواده قرار دارد سبب شده
تا ستون خانواده نیازمند پایهای استوار
به نام پدر باشد.
دردینمبیناسالمبهلزوماحترامواهمیت
جایگاه پدر بسیار توصیهشده و فرزندان
باید با تأسی از آیات و روایات نسبت به
حرمتداری پدر کوشا باشند.
دراسالمپدردارایمقامارجمندوچهرهای
برجسته و مورداحترام است و شأن پدر
و مادر پس از شأن خدا ذکرشده است.
مسئله پدری و عهد هداری سرپرستی
فرزندان،مسئولیتیخطیروموفقیتدرآن
مستلزمآ گاهی،فدا کاریواخالقواعتقاد
است.بهفرمودهپیامبرپدرمسئولاست.
او مسئول است اعتماد را درون خانواده
بیاورد ،مراقب فرزندان باشد و زمینه را
برای استقالل و آزادی فراهم و مخاطرات
را از آنها دور سازد.
اساسا در خانوادههای سنتی و قدیمی و
خانوادههای جدید ،نقشهایی که افراد
به عهدهدارند ،با یکدیگر متفاوت است.
در خانوادههایسنتی،پدر نقشاساسی
و حیاتی خانواده را به عهده داشت و مدیر
تولید خانواده بود و محل زندگی و محل
کارش به هم نزدیک بود .بنابراین نظارت
بیشتری بر خانواده داشت ،اما امروزه
تغییرات زیادی در نقش افراد خانواده به
وجود آمده است ،محل کار و زندگی از هم
دور شده است و عمال پدر نمیتواند مدت
زیادیراباخانوادهوفرزندانسپری کند.به
همیندلیلتوجهبهروز مردوا کرامپدران
و نزدیکی آنها را افراد خانواده میتواند تا
حدودی این خأل را جبران نماید.
از سوی دیگر نا م گذاری روز پدر با میالد
حضرتامیرالمؤمنینعلیهالسالممقارن

  10002188910808

یا  50001060658119

پیامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بیان نمایند.

شده که نشان میدهد بزرگمرد تاریخ
اسالمالگوییماندگاربرایجامعهاسالمی
محسوبمیشود.روزوالدتمولود کعبه،
روز بسیار مهمیاستچرا کهیادآورالگوی
مناسبزندگیپدرانه«امامعلی(ع)»اسوه
بزرگ شیعیان است.
اطاعت و خدمت ،دو حق ضروری پدر
محمدعلیعزیزی ،کارشناسمسائلدینی
در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی «رسالت»
گفت«:روزوالدتباسعادتامیرمؤمنان،
حضرت علی (ع) به نام روز پدر نا م گذاری
(ص)
شدهاست.آنچهدراینمورداز َ َپیامبر َ
شدهاستچنیناست«:أنا َو َع ِل ّیأ َب َوا
نقل أْ ُ
َه ِذ ِه ال َّمة» من و علی ،دو پدر این امت
هستیم.برهمیناساس،ایننا م گذاری،
نکوترین است و ضرورت دارد تا به این
بهانه ،جلوه ا کرام و توجه به مقام پدر در
جامعه شکل بگیرد».
وی افزود« :خداوند در اّآیه  ۸۳سوره بقره
َ ْ ُ ُ َ َ َهّ ْ
الل َو ِبال َوا ِل َديْ ِن
میفرماید « :تعبدون ِإل
ً
ِإ ْح َسانا» که جز خدای را نپرستید و به پدر
ومادرنیکی کنید.بنابراینپسازپرستش

در روزهایی که کرونایانگلیسیدر کشور جوالن
میدهدازحضوردرفروشگاههایسربستهوشلوغ
برای خرید سال نو خودداری کرده و در صورت
رفتوآمد حتما از ماسک استفاده کنید.

بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

خدای متعال این اهمیت و احترام به پدر
و مادر است که جایگاه واالیی دارد  .بیان
چنین نکتهای بهصراحت اهمیت پدر را
ی کند».
در مکتب اسالم روشن م 
عزیزی تصریح کرد« :در حال حاضر اما
حق احترام و جایگاه واالی پدر بهخوبی
ادا نمی گردد .در روایات از پیامبر ا کرم
أب َز َّو َج َ
ک َو ٌ
(ص) نقلشده است«َ :و ٌ
أب
َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ
أفضل ُهم» پدران سه نوعاند؛
علمک و هو
پدری که از نسل و خون او به دنیا آمدهای
و پدری که به تو زن داده است( پدرزن) و
پدری که به تو علم آموخته؛ یعنی معلم تو
که او بهترین پدر است .بنابراین ضرورت
دارد سه پدری که در روایات تعریفشده
نیز همانند پدر اصلی فرد ،موردتوجه و
احترام قرار گیرند».
اینکارشناسمذهبیهمچنینخاطرنشان
کرد«:نبیا کرم(ص)میفرمایند کهحقپدر،
اطاعتوخدمتازآناست.بدینمعنا که
فرمان پدر در کلیه امورات نیاز و چنانچه
خالفمیلاوصورت گیرد،معصیتاست.
حق پدر ،خدمت است بنابراین ضرورت

شاهبیت
ی گردم
به دنبال کسی جا مانده از پرواز م 

فاضل نظری

مگر بیدار سازد غافلی را غافلی دیگر

توییتر

داردتادر هنگاممیانسالیوپیریبهسان
عصایدستشانباشیموازسپردنشانبه
خانه سالمندان اجتناب کنیم».
همواره کرامت پدر را به پا داریم
وی گفت« :در این راستا الزم است تا
یادآور این نکته نیز شویم؛ چنانچه پدر در
کودکی بهدرستی به فرزند خود محبت و
عشقورزی را بیاموزد ،در میانسالی خانه
سالمندان را نخواهد دید .جمله معروفی
دراینباره وجود دارد و آن این است که
روزی که مهدکودکها باب شد ،خانه
ی که فرزندان
سالمندان آباد شد .هنگام 
را از محبت والدین جدا می کنیم و به
دامان مهدکودک میسپاریم ،بدیهی
است که از محبت و احترام دور میماند و
در میانسالی و ناتوانی والدین ،آنها را به
خانه سالمندان میبرد».
اویادآورشد«:ا کرامپدر،ازعواملدیگری
است که ادای آن بر فرزند واجب است.
ی که پدر به خانه فرزند میرود و
هنگام 
فرزند او ،عالوه بر تهیه میوه ،میایستد و
ی کند ،یعنی ا کرام را بهپا
به پدر تعارف م 
داشته است .در مثالی دیگر میتوان
ی که پدر ،لیوان آبی
عنوان کرد؛ هنگام 
را درخواست کرد و فرزند بهرغم مشغول
بودن ،برای او لیوانی آب آورد ،به معنای
ادای کرامتوا کراماست.بنابراینسرباز
زدناز خواست هپدر،بهمعنایعدما کرام
وبیاحترامیبهحقپدر است.بههمین
دلیلضرورتداردتاهموارهجایگاهواالی
پدر را حفظ کنیم .بهطور مثال در تهیه
سفره غذا ،سفرهای رنگینتر از سفره
م یا در هنگام عید نوروز،
پدر تهیه نکنی 
در محضر پدر ،مبلغی بیش از عیدی او
پرداخت نکنیم».
عزیزی در پایان این گفتوگو عنوان کرد:
« در آداب اجتماعی نیز میبایست ادای
احترامبهبزرگانخودراحفظ کنیم.چنانچه
در مترو یا سایر اما کن عمومی ،پدری را
ایستاده میبینیم ،بایستیم و جای خود
را به او بدهیم .تضعیف احترام بزرگان و
ریشسفیداننیزهمانندتضعیفحرمت
پدر ،نادرست است .تالش کنیم تا احترام
به پدر را در جامعه نهادینه و برای خدمت
به آنان ،با یکدیگر رقابت شود».

نمایه

khamenei.ir

آ گهی مزایده امالك شهرداری كبودرآهنگ

آ گهی مزایده

(نوبت دوم)

سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان (آرامستان باغ رضوان) در نظر دارد خدمات زیر را از طریق مزایده وا گذار نماید.
شماره مزایده

شرح مزایده

نوبت

مدت انجام كار

سپرده شركت در مزایده (ریال)
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اجاره خدمات مجالس شامل :چادر-صندلی -میز پذیرایی -فرش -سرویس ظروف پذیرایی و ...

اول

 12ماه

 1/020/000/000ریال

99/28

اجاره مغازه شماره  5مجموعه هشت بهشت با کاربری مواد غذایی

اول

 12ماه

 132/000/000ریال

99/29

اجاره یک عدد کانتر واقع در ساختمان اداری شماره           2با کاربری فروش قاب مزار آلومینیومی

اول

  6ماه

 15/000/000ریال

تذكرات :
 شركت كنندگان در مزایده می بایستی سپرده شركت در مزایده را بهصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره( )7002193921نزد بانك شهر بهنام سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان (آرامستان باغ رضوان) واریز نمایند .
 واجدین شرایط می توانند از تاریخ نشر این آ گهی تا تاریخ  1399/12/20همه روزه بهجز روزهای تعطیل به واحد امور قراردادهای سازمانواقع در آرامستان باغ رضوان كیلومتر  5جاده اصفهان – نایین مراجعه و نسبت به تهیه و تحویل اسناد مزایده اقدام نمایند.
 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه سازمان (اتاق شماره  )10واقع در ساختمان اداری آرامستان باغ رضوان در كیلومتر 5جاده اصفهان – نایین ،پایان ساعت اداری ( )14:20روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20می باشد.
 سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. بازگشایی پا کت های مزایده در تاریخ  1399/12/25می باشد. -آدرس پایگاه اینترنتی ( )www.isfahan.ir/farakhanمی باشد.

سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان (آرامستان باغ رضوان)

شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور
وزارت جهاد کشاورزی

 پیامهای خود را به سامانههای

انديشه آینهای صافى است و عبرت گرفتن،
هشداردهندهای نیکخواه .براى ادب كردن
خود ،همين بس كه از هر چه از ديگرى ناپسند
میانگاری ،دورى نمايى.

زندگیپدرانهراازعلی(ع)بیاموزیم

قدیس

تاریخ انتشار 99/12/6
خ ش 99/12/6

خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند

حکمت نهج البالغه

بررسی اهمیت و جایگاه سیره علوی در گرامیداشت روز پدر

مرضیه جعفریان

رمان «قدیس» ،نگاهی تاریخی به ُبعد حکومتداری حضرت
امیرالمؤمنین علی(ع) در  5سال دوران خالفت آن حضرت
است .این رمان در اصل روایتی است از زندگی کشیشی که
دوست دارد کلکسیونر کتب و اسناد خطی باشد و در این
کار اشتیاق فراوانی برای جمعآوری کتابهای خطی دارد.
خیلیها بر این باور هستند که همیشه عشق ،آدم را نجات
میدهد و حاال ما در رمان با همین پدیده مواجه هستیم.
عشق کشیش به کتب خطی ،او را به مردی تاجیک میرساند
که میخواهد کتابش را بفروشد .اما همیشه در مسائلی که ارزش مادی داشته باشد،
شیطنت هم وجود دارد .مرد تاجیک توسط یک عده جنایتکار کشته میشود و خانه
ی گیرد .این آغاز ماجرایی است که درنهایت کشیش
کشیش هم مورد سرقت قرار م 
ی کند .کشیش مسیحی که در
را به مطالعه سرگذشت حضرت امیر(ع) عالقهمند م 
مسکو زندگی میکند ،دوران کودکی و بخشی از زندگیاش را در بیروت گذرانده و
ا کنون نیز مجبور میشود برای حفظ جان خود به بیروت برود .جایی که هم برخی
ی کنند و هم دوستان محققی چون جرج جرداق نویسنده
اقوام او در آنجا زندگی م 
ی کشند .با سفر کشیش به
کتاب «االمام علی صوتالعدالهاالنسانیه» انتظارش را م 
ی گیردوالبتهداستانواردروایتهایتاریخی
لبنان،ماجراهاشکل گیراتریبهخودم 
ی کند وقایع تاریخی پیرامون ُبعد حکومتی امام علی(ع)
میشود و نویسنده تالش م 
را یکی بعد از دیگری با پیچوتابهایی تعریف کند و همین موضوع باعث میشود که
به نظر برسد نویسنده کمی از موضوع روایت اصلی داستان که درواقع خود کشیش
مسیحی است دور شده است .کشیشی که در نوعی مظلومیت خاص قرارگرفته ،اما
بهسوی حق رهنمون میشود و درمییابد که مظلومیت او در مقابل علی(ع) چیزی
نیست.رمان کنایههایفراوانیدارد کهحکامناالیق کشورهایعربیرانشانهمیرود
ی کند .در همین باب
و درست آنها را ادامه حکومت بنیامیه و بنیعباس معرفی م 
ی گیرد .بهخصوص
گفتوگوهای خاصی هم بین شخصیتهای داستان صورت م 
ن که
گفتوگویخواندنی کشیشوجرججرداقدر موردحکومتدر اسالم.باوجودای 
نویسنده از ترکیب خوبی برای روایت زمان حال و زمان تاریخی رمان استفاده کرده و
ش گرفتهو کتابشرانوشتهاست،امامیتواناقرار
یکراستروایتهایاصلیرادر پی 
کرد که داستان بسیار هوشمندانه از پیچوتابهای یک رمان پلیسی هم بهره برده
و کال میتوان گفت حاصل کار ،کتابی خواندنی و لذتبخش است .در پایان رمان،
جنایتکاران مسکو دستگیر میشوند و کشیش با گنجی بزرگ در دل که در سفر بیروت
ی گردد و شاید عظمت همین گنج است که جابهجایی
یافته است به کشورش بازم 
چمدانهای او در فرودگاه را چندان مهم جلوه نمیدهد!
در بخشهایی از این کتاب میخوانیم« :کشیش همانطور که فنجان قهوه در
دستش بود پرسید :ا گر داشتن حکومت دینی به معنای بقای دین نیست ،پس چرا
حا کمان دینی پس از علی اصرار به استقرار حکومت دین داشتند و حکومت را الزم ه
دین میدانستند؟ مثل بنیعباس و بنیامیه که مدعی بودند نابودی حکومتشان
مساوی نابودی دین است .جرج پاسخ داد :کافی است افکار آنها را در برابر افکار و
ی گویند .آنها
سخنان علی قرار دهی؛ خواهی دید که بنیعباس و بنی امیه دروغ م 
حکومت را برای دنیای خودشان میخواستند و به دین تمسک میجستند .دین
بهانهایبودتاحکومت کنند.دینرادر خدمتقدرتخودمیخواستند،نهحکومت
را در خدمت دین .ا گر الزم ه بقای دین حکومت بود ،پس باید همه پیامبران الهی
الزاما دارای حکومت میبودند و از ادیانی که حکومتی نداشتند ،نباید نشانی باقی
میماند .حکومت ازنظر علی ،ابزار و وسیله بود نه اصل دین؛ وسیلهای در خدمت
دین و برای خدمت به مردم .ا گر شرایط برای ایجاد حکومت کافی نباشد ،دین هرگز
ی گردد».کتاب «قدیس» اثری است به قلم ابراهیم حسنبیگی که
نیست و نابود نم 
نشر نیستان آن را منتشر نموده است.

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

سالمت

شهرداری كبودرآهنگ در نظر دارد امالك تحت اختیار خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تداركات
الكترونیكی دولت  Setadiran.irو با شماره مزایده  2099005993000007به صورت الكترونیكی به فروش برساند.
تاریخ انتشار  99/11/27مهلت دریافت اسناد مزایده :تا تاریخ  99/12/13ساعت 17
مهلت بازدید :تا تاریخ  99/12/12مهلت ارسال پیشنهاد  99/12/13 :ساعت 19
تاریخ بازگشایی  99/12/14 :تاریخ اعالم برنده99/12/16 :
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده امالك شهرداری كبودرآهنگ:
 -1لیست امالك موردمزایده به شماره مزایده فوق به همراه مبلغ سپرده های قابل پرداخت هر ملك به صورت مجزا در سامانه ستاد قابل مشاهده می باشد.
 -2برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ،مشاهده لیست و جزئیات امالك و دریافت اسناد و
پرداخت تضمین شركت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امكان پذیر می باشد.
 -3كلیه اطالعات امالك شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
 -4عالقه مندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الكترونیكی (توكن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
(اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است).
 -5در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -6برنده دوم در صورتی اعالم می شود كه تفاوت مبلغ پیشنهادی وی با برنده اول كمتر از مبلغ سپرده باشد و برنده سوم نیز كسی است كه مبلغ پیشنهادی وی با برنده
دوم كمتر از مبلغ سپرده تفاوت داشته باشد.
 -7شهرداری در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهدشد.
 -8پرداخت كلیه هزینههای مزایده اعم از هزینه آ گهی ،كارشناسی و  ...به عهده برنده مزایده می باشد.
 -9برندگان مزایده باید ظرف مدت یك هفته نسبت به انعقاد قرارداد خرید ملك ،واریز وجه ،تسویه حساب و تحویل زمین مورد معامله از شهرداری اقدام نمایند.
 -10سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده بارگذاری شده درسامانه مندرج است.
 -11جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره  08135227570تماس حاصل فرمایید.
تاریخ انتشار 99/12/6
خ ش 99/12/6

روابط عمومی شهرداری كبودرآهنگ

شهرداری فاضل آباد

نوبت دوم

آ گهی تجدید مناقصه عمومی شماره 99/74

 -1مناقصه گزار :شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور – نمایندگی استان البرز به شناسه ملی  14002771736و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی  :كرج – بعد از پل هوایی حصارك – ابتدای جاده قزلحصار – روبروی میثم یك
 -2موضوع مناقصه :وا گذاری امور خدمات ،پذیرایی  ،دبیرخانه ،نظافت – امور فضای سبز از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به شماره مناقصه 2099001014001094
-3نوعتضمینشركتدر فرآیندارجاع كار:اصلفیشواریزیوجهنقدبهحسابشمارهIR900100004001039806370564با كدشناسهشماره950203981100000000000000000037
بانك مركزی تمركز وجوه سپرده قابل واریز در كلیه شعب بانك ها یا ضمانت نامه بانكی به نام مناقصه گزار (از كلیه بانك ها به جز بانك سرمایه و ایران زمین) و یا اوراق مشارکت
بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پا كت الف الك و مهر شده تا
ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخه  1399/12/20به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 -4مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 520/000/000 :ریال (پانصد و بیست میلیون ریال) به نام شركت پشتیبانی امور دام استان البرز كه حداقل سه ماه اعتبار ازآخرین تاریخ
ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد (بند  )5-2این آ گهی.
 -5زمان دریافت اسناد ،تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
 -5-1مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  17روز شنبه مورخ  1399/12/9می باشد.
 -5-2مهلت ارائه پیشنهاد از سامانه ستاد :تا ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20می باشد.
 -5-3مهلت تحویل پا كت الف محتوی اصلی تضمین :ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20واقع در نشانی مناقصه گزار.
ه گزار.
 -5-4زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها  :ساعت  10صبح روز شنبه  1399/12/23واقع در نشانی مناقص 
 -6خرید اسناد :متقاضیان شركت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ  500/000ریال (غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا  IR310100004001039804006087با كد شناسه
شماره  365039881203900800000000000373به صورت پایا به خزانه بانك مركزی از طریق سامانه ستاد) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف  5-1آ گهی) به آدرس اینترنتی
 www.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -7فیش  /رسید پرداخت  500/000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف  5-3آ گهی) به همراه پا كت الف به دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت تحویل گردد.
 -8مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سهشنبه
 1399/12/5می باشد.
 -9امضای الكترونیكی صاحبان امضای مجاز و مهر الكترونیكی پا كت های «ب» و «ج» مناقصه گران ذیل اسناد مناقصه الزامی می باشد.
 -10سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/5
تاریخ انتشار نوبت دوم  99/12/6خ ت 99/12/5

مدیریت شركت پشتیبانی امور دام استان البرز

آ گهی مزایده كتبی نوبت اول
شهرداری فاضل آباد باستناد به مجوز شماره  99/490مورخ  99/9/29شورای محترم اسالمی شهر ،در نظر دارد یك واحد آپارتمان خود واقع در خیابان شهید بهشتی (نفت
شرقی) را از طریق مزایده كتبی به فروش برساند.
شرایط مزایده كتبی:
 -1متقاضیان می بایست قبل از شركت در مزایده كتبی از محل مذكور مورد مزایده بازدید به عمل آورند.
 -2قیمت پایه:
ردیف

مورد مزایده

مساحت آپارتمان

قیمت پایه

 %5سپرده

1

آپارتمان (واقع در خیابان شهید بهشتی ،نفت شرقی)

109/24

4/200/000/000

210/000/000

 -3شركت كنندگان می بایست جهت شركت در مزایده نسبت به تهیه ضمانتنامه بانكی و یا مبلغ سپرده ذكر شده در جدول باال را به صورت نقد به حساب شهرداری به
شماره  0105056335009نزد بانك ملی واریز نمایند.
 -4در صورتیكه برندگان اول ،دوم و سوم از خرید منصرف شوند ،سپرده های آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -6كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت
شركت در مزایده محقق سازند.
 -7متقاضیانی كه مایل به شركت در مزایده می باشند می بایست از تاریخ  99/12/6تا مورخه  99/12/23مبادرت به دریافت اسناد مزایده از سامانه نمایند و مهلت دارند
برگه پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه یا فیش واریزی را تا روز شنبه مورخه  99/12/23تا ساعت  14در سامانه مذكور بارگذاری نمایند.
 -8شركت كنندگان می بایست فیش واریزی یا ضمانتنامه بانكی را در پا كت (الف) تا مورخه  99/12/23تا ساعت  10به صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری دهند.
ضمانتنامه بانكی می بایست به مدت  3ماه دارای اعتبار باشد.
 -9شركت كنندگانی كه مدارك فوق را در سامانه بارگذاری ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن مدارك شركت در مزایده به غیر از پا كات (الف) به
هیچ وجه حضوری یا دستی تحویل گرفته نمی شود.
 -10تاریخ بازگشایی پا كات رسیده روز یكشنبه مورخ  99/12/24ساعت  10می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/13
خ ش 99/12/6

منصور خسروی – شهردار فاضل آباد

