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دولتغدیری؛مصافعدالتبااشرافیت
قسمت اول
سجاد تنها
یقمری
ل35هجر 
حضرتعلیعلیهالسالمدر 18ذیالحج ةالحرا مسا 
ردای حکومت بر تن کرد و به مدت چهارسال و نه ماه و سه روز زما م امور را ب ه
ت گرفت.بابررسی کتبتاریخیشباهتزمانشروعحکومتعلویباعصر
دس 
حاضربهوضوحنمایانخواهدشدزیرادر صورتادامهدار بودنشرایطسخت
ی گرفتند و موضع آنان
اقتصادی گروههای انقالبی هم مقابل حضرت قرار م 
نسبتبهویدگرگونمیشد.حضرتعلیعلیهالسالمباتوجهبهوظیفهالهی
ح بهر ه بگیرد و
ن کند و از افراد صال 
ت عمو م را تأمی 
و شرعی خود ناچار بود رضای 
ی باشد.
ت نبو 
حکومتی را پی ریزد ک ه کامال بهمانند عصر رسال 
ی
یسرسامآور 
قبلازشروعخالفتحضرتعلیعلیهالسالمعدهایب هثروتها 
ت میسازد.
ن را مبهو 
ن انسا 
ی آنا 
ت داراییها 
رسید ه بودند ک ه تنها فهرس 
ن
ی کنیم:محدثا 
یب هنا مزبیروطلح هاشار هم 
تدوصحاب 
ننمون هب هثرو 
بهعنوا 
ش کردهاند.
ن و  800هزار گزار 
ی زبیر را  59میلیو 
ی و غیره ،ارثیه نقد 
مانند بخار 
ک خان ه و در
ی در مدین ه یازد ه خانه ،در بصر ه دو خانه ،در کوف ه ی 
او بهتنهای 
ی در مصر ،اسکندریه ،کوف ه
ی او مزارع 
ن ک ه برا 
ک خان ه داشت .همچنا 
مصر ی 
ب و هزار بند ه و هزار کنیز بود و
ک هزار اس 
ی گوید :او مال 
یم 
و بصر ه بود .مسعود 
ن
قمیا 
درآمداواز عراق،هرروز ب ه هزار دینار میرسید.درآمدطلح هاز مزار ععرا 
ن دو نفر نبود،
ی در انحصار ای 
ی پانصد هزار دینار بود .زراندوز 
چهارصد هزار ال 
ی
ی ثروتها 
ت اسالمی از امویها و قرشیها همگ 
ن خالف 
بلک ه حاشیهنشینا 
ن
نعوف،سعدب 
صداد هبودند،مانند:عبدالرحمنب 
یخوداختصا 
یرابرا 
کالن 
ن حکم.
ن ثابت ،ابوسفیان و مروانب 
ن امیه ،زیدب 
ی وقاص ،یعلیب 
اب 
ن
ت کنندگانخواهانبازگردانید 
باشروعخالفتحضرتعلیعلیهالسالمبیع 
ثروتهایبادآورد هب هبیتالمالبودند.دقیقاانتظاری کهامروزنیزدر کشور ما
ت کنندگان انتخابات  1400از دولت سیزدهم دارند.
تمام مردم و خصوصا شرک 
زمانی که امام در مقابل چنین جامعه پرشکاف و پرتبعیضی قرار گرفت؛ از
ی خود
ش صحاب ه برا 
ن بنا م پیامبر بوده و در پوش 
ن ثروت ،از یارا 
ی صاحبا 
طرف 
ت
ن جه 
ی ک ه بدو 
ی عموم 
ن ثروتها 
ف دیگر ای 
ی داشتند و از طر 
ت و مقام 
قدر 
دوم
ی گشت.
لبرم 
در اختیار اینافرادقرارگرفت هبو دبایدب هبیتالما 
اما مَدرروز ُ
َ َ َ َ ُ َ
ج ِب ِ ه ٍّالنسأ،
دت ُ هق د ُت ُز ّ ٍو 
ن کردوچنین گفت«:وِال ووج
خالفت خودروب همسلمانا 

جواد شاملو
«فضای مجازی در کشور ما ول است!» .این جملهای
بود کهدر سخنرانیابتدایسالهزار وچهارصداز سویرهبر
انقالببیانشد.طبیعتابعدازاینبیاننسبتاتند،فریادهای
آزادیخواهانه بسیاری به هوا رفت که میخواهند
«نماد آزادی» یعنی اینترنت را محدود کنند .وقتی هم
رهبر انقالب و بسیاری از دلسوزان کشور به این واقعیت
اشاره کردند که در بسیاری از نقاط دنیا ،دولتها با جدیت به
سمت حکمرانی فضای مجازی قدم بر میدارند ،باز عدهای
ی گویند« :دنیا فقط چین و روسیه نیست ».قبول ،ما هم
م 
قصدنداریمپرجمعیتترین کشورجهانوپهناورترینمرزهای
عالمراهمهجهانبدانیم،امادر ترکیهواسترالیاوهندواتحادیهاروپاو
انگلستان هم این قضیه با جدیت دنبال میشود .فیسبوک در ترکیه
ی کند ،توییتر گوش به فرمان دولت هند است و استرالیا
دفتر باز م 
حسابی با گوگل سرشاخ میشود .اتحادیه اروپا هم هر چند وقت
ی گیرد.اماباز همفایده
یکبار یکجریمهحسابیاز گوگلوفیسبوکم 
ندارد .اینها هنوز هم معادل خوبی برای کلمه «دنیا» نمیشوند.
تا در آمریکا اتفاقی نیفتد هنوز در دنیا هم خبری نیست .برای برخی

ُ
َ َ
َُ
ً
َ َ
دل َف َ
الج ُور
یه َالع 
ضاق َعل ِ 
ن 
دل َس َعة َ ،و َم 
ی َالع ِ 
ن ِف 
مأ ل َر َد ُدت ُه؛ ف ِا ّ 
ک ِب ِ ه اال 
َ و ُم ِل َ 
َ
یه َا َ
نرفت ه
ی کنیزکا 
لبهمهرزنانیابها 
م ک هبیتالما 
ضی ُق!؛بهخدا،ا گرببین 
َعل ِ 
ی
یو 
ت برا 
ن ک ه عدال 
توآ 
ش اس 
ت گشای 
م ک ه در عدال 
ی گردان 
ن را بازم 
باشد ،آ 
ی او سختتر خواهد بود!»
م برا 
ت باشد ،ست 
سخ 
تعدالتپایه
یحکوم 
نبایددید کهامیرالمؤمنینباچ هاصولیب هپایهها 
ا کنو 
خود را برپا ساخت و آن را حجتی برای حکومتهای تاریخ قرار داد.بررسی
ت هشت رکن
ل سیاست حضر 
کتب تاریخی و روایی گواه بر آن است که اصو 
اساسی داشت:
ت
 .1کیمیایی به نام صداق 
به گمانمنا گرازمردمبپرسیم کداماخالقبرخیمسئولینشماراآزارمیدهد؛
ی گویند دروغ! درو غ گویی برخی مسئولین نمکی است بر زخمهای مردم
م 
ی کردند و کمتر
ی کاش برخی مسئولین به مردم لطف م 
آنقدر که آرزو دارند ا 
ی گفتند!
سخن م 
صداقت در بسیاری از تفکرها با سیاست در عمل قابل جمع نیست .بلکه
گاهی فریب و خدعه و دغل ،پایه و اساس سیاست دانسته میشود .مصداق
این نوع سیاستورزی در زمان امیرالمؤمنین ،معاویه و دست راستش
عمروعاص بود که در یک قلم با انواع بازیهای رسانهای سعی در بدنام
کردن حضرت امیر داشت .موال خود در بیان تفاوت راهش از سیاستورزی
اموی میفرماید« :معاویه از من زیرکتر نیست .او دغلباز و فاسد است .من
نمیخواهم دغلبازی بکنم و از جاده حقیقت منحرف شوم و فسق و جور
مرتکبشوم.ا گرخدایتبارکوتعالی،دغلبازیرادشمنینمیپنداشت،در
آنوقتمیدیدید کهزرنگترینمردمدنیا،علی(ع)است.دغلبازی،فسقو
ت حضرت علی علیهالسالم
ن گونه فجورها ،کفر است ».سیاس 
جور است و ای 
ی
ت گفتار 
ی و درس 
ق و صفا و درستگوی 
ی تا لحظ ه شهادت ،صد 
ن جوان 
از دورا 
ّ
ل میداد و به فرموده پیامبر عشق و رحمت صلی اهّلل علیه و آله امام
تشکی 
ن ابیطالب علیهالسالم
علی علیهالسالم لقب «صدیق ا کبر» داشت :علیب 
ت که در روز
ی اس 
ن کس 
ن ایمان آورد و نخستی 
ت ک ه ب ه م 
ی اس 
ن کس 
نخستی 
قو
ق امت ،ح 
ت و فارو 
ق ا کبر» اس 
ت میدهد و او «صدی 
ن دس 
رستاخیز با م 
م جدا میسازد.
ل را از ه 
باط 

.2حا کمیت قانون
س
یاسا 
نمحور 
قانو 
ل
تکشورراتشکی 
سیاس 
م در
میدهد .زیرا نظ 
نب ه
جامع هدرسایهایما 
نپدید
لب هآ 
نوعم 
قانو 
میآیدوا گرپاسدارقانون،
خود قانونشکنی کند،
قانونشکنی برای همگان
لآسمانی،
ی گردد.رجا 
نم 
آسا 
نواهم ه
یرابیپرواوبدو 
ناله 
قوانی 
ییا
فانسان 
ی کردندوهرگزعواط 
اجرام 
عزودگذر مادی،
یومناف 
پیوندخویشاوند 
ت تأثیر قرار نمیداد.
ن را تح 
آنا 
.3انتقادپذیری
ل
ص ب ه حلوفص 
ق اخال 
ل و از طری 
مد 
م از صمی 
والی ،هر چ ه ه 
ت دچار اشتبا ه خواهد بود و ا گر
امور بپردازد ،باالخر ه ازآنجا ک ه بشر محدود اس 
خ
ت او گردد ،مسلم ا چر 
ن اشتباها 
ع از انتقاد و بیا 
ی مان 
ت وال 
ت و موقعی 
عظم 
ی از
ت و ناتوان 
ی مرد م از اشتباها 
ش برود و چهبسا آ گاه 
ی پی 
ت ب ه کند 
اصالحا 
ت اما م بهرغم آنکه خود از خطای
ی پدید آورد .ازاینجه 
ی روح 
بیان ،عقدهها 
ن خود یادآور میشود
ی از سخنا 
سهوی یا عمدی مصون و معصوم است در یک 
ی او را ب ه
ق انتقاد انگاشت ،بلک ه باید در موارد 
ن را فو 
زمامدار مسلمانا 
ک ه نباید
ِ

علی علیهالسالم
خطایش آ گاه ساخت.
حضرت ُ ُّ
َ
َ
ن َمقال ٍ ة
ی گوید :فال َتکفوا َع 
دراینباره م 
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ
ی
ست ف 
یل ُ 
دل ،ف ِان 
َ ِبحق ،ا و مش َور ٍ ُة ِبع ٍ
کَ
ُ
َ
َ
ن ذ ِل 
ن ا ِخطیء ،وال آم 
فوق ا 
ی َب 
نفس 
ِ َ َ ُ َ
ی ما ُه َ و
ن نفس 
اهلل ِم 
ی 
کف 
ی
ن

ن ِفعل 
م 
ی ِاال ا ِ
ِ َ َ
ی
ق یا رأ 
نح 
ک ِب ِ ه ِمنی...؛ از گفت 
امل ُ 
ن
ت بازنایستید ک ه م 
ن درعدال 
زد 
م و ن ه در
م ک ه خطا کن 
نه برتر از آن 
ش از خطا ایمنم ،مگر اینک ه
کار خوی 
ت کند ک ه
س کفای 
خدا مرا در کار نف 
ن تواناتر است.
ن بر آ 
او از م 
ی
 .4شایستهساالر 
در سیاست حضرت علی علیهالسالم
چ نو ع
ب درگر و شایستگیها بود و هی 
مناص 
رابطهایبراینضابط هسایهنمیانداخت.او
ی
قرااز کارها 
پیوست همیکوشیدافرادناالی 
ی
ص را رو 
ن و مخل 
ی بردارد ،و افراد ایم 
کلید 
ن اما م آنگا ه ک ه ب ه
ی نخستی 
ی از کارها 
کار بیاورد .یک 
گ
نبزر 
نو کارگزارا 
یرسید،عز لتما ماستاندارا 
زمامدار 
ی
لشدندوتنهاابوموس 
نعز 
نبود.همه کارگزارا 
عثما 
ی بر
ن شیوها 
اشعری را در مقام خود تثبیت نمود .چنی 
م ب ه حضرت علی علیهالسالم
ن آن روز ،هرچند ه 
سیاستمدارا 
ن بود .ایشان در مواردی
ص میورزیدند ،سنگی 
اخال 
حتیشخصیتهایبرجستهومهمرانیزباجدیت
تمام توبیخ می کرد .مثل این عبارات ایشان
خطاببهجناب کمیل«:نه تورابازوىتواناییاستونهدشمنرااز ناحیهتوترسى،
نه مرزى را بستی و نه شوکت دشمن را شکستی و نه حا کمى بودى که به درد اهل
شهرش بخورد و نه میتوانى از امیر خود کارى را کفایت کنى والسالم».
ادامه دارد

ی گوییم .یک کشور با قوانین مشخص و
میلیون نفر جمعیت سخن م 
پهنهایبه گستره کرهزمینوجمعیتیمیلیاردی.انصافابرایخیلیها
فیسبوک اولین نامی است که وقتی میشنوند «شبکه اجتماعی» به
خاطرشان میآید .اما دعوای کاخ سفید با این غول سیلیکون ولی از
آنجا شروع شد که جو بایدن فیسبوک را «قاتل مردم» خواند .به دلیل
اطالعاتغلطی کهدرفیسبوکدرموردوا کسیناسیونانتشارمییابد،
بسیاریازمردمآمریکانسبتبهوا کسنبدبینمیشوندوبهاینترتیب
پاندمی در این کشور ادامه خواهد یافت .یکی از مسئوالن فیسبوک
نیزدر اعتراضبهسخنانبایدنبهقابلیتیافتنمرا کزوا کیسناسیون
در فیسبوک اشاره کرد و گفت :ما در راه نجات دادن جان مردم گام بر
میداریم .زا کربرگ رئیس این شرکت نیز گفت :اظهارنظرهای دور از
ی کند.در ادامهبایدنحرفتندشرا
انصافمارااز راهمانمنحرفنم 
ی کشد»پس گرفتاماهمچنان
مبنیبراینکه«فیسبوکداردمردمرام 
موضعانتقادیخودراحفظ کردو گفت:فیسبوکبسترنشراطالعات

غلط است.ماجرای شکاف فیسبوک با کاخ سفید از ابتدای ورود بایدن
دموکرات به کاخ ریاست جمهوری به طور جدی تشدید شد .بایدن
در ابتدای کار خود گفت قصد دارد قانون  230را لغو کند .این قانون به
فیسبوک در قبال آنچه مردم منتشر کرده بودند مصونیت میداد .کسی
نمیتوانست اعتراض کند که مثال بچه من در پلتفرم تو همچین چیزی را
دیده .مسئولیتی در قبال محتوای کاربران به دوش فیسبوک نبود .پیدا
است که لغو این قانون چه انقالبی را در مورد این شبکه به راه میاندازد.
چندی پیش نیز بارا ک اوباما رئیس جمهور اسبق ایاالت متحده در
یکسخنرانیبهتفصیلفیسبوکراموردانتقادقراردادهبودوخصوصا
در مورد فناوری بال ک چین ،که عبارت از قابلیت شبیهسازی صورت
و گفتار شخصیتها به کمک هوش مصنوعی میباشد هشدار داده
بود.جهان به طور جدی در حال حرکت به سمت حکمرانی فضای
ی از دنیا
مجازی است .ما باید تالش کنیم عالوه بر آنکه در تکنولوژ 
عقب نمانیم ،در مهار آن نیز عقب نیفتیم.

دهیاری طاووسیه

والیت علی ،نه علی را دوست داشتن که فقط علی را دوست داشتن است .والیت علی ،علی
را سرپرست گرفتن و از هواها و حرفها و جلوهها بریدن است .این والیت ،ادامه والیت حق
است و دنبال ه توحید ،آنهم توحیدی در سه بعد؛ در درون  ،در هستی و در جامعه...
کتاب «غدیر»  /مرحوم استاد علی صفائی حائری

توییتر

معراجالسعادة
()221

متکبرین در روز قیامت

جدال رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور فیسبوک!

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر
شماره  5سال  1400نوبت اول

و حضرت پیغمبر صلیاهلل علیه و آله فرمودند که « :داخل بهشت نمیشود هر که بهقدر یکدانه خردل کبر در
دل او باشد  .و هر که خود را بزرگ شمارد و تکبر کند درراه رفتن  ،مالقات خواهد کرد پروردگار را در حالتی که بر او
غضبناکباشد».وفرمودند که«:خداوندعالمفرموده :کبریاوبزرگیروایمناست،وعظمتوبرتریسزاوار من
،هر کهخواهددر یکیاز اینهابامنبرابری کنداورابهجهنمخواهمافکند».وفرمودند که«:در روز قیامتاز آتش
جهنم گردنیبیرونخواهدآمد کهدو گوشداشتهباشدودوچشمویکزبانوخواهد گفت که:منموکلبهسه
طایفههستم:یکیمتکبرین،دیگری کسانی کهباخدا،خدایدیگریراخواندهاندوسوم کسانی کهصورتنقش
میکردهاند».وفرمودند که«:سهنفرند کهخدای-تعالی-در روز قیامتباایشانسخننخواهدفرمود،وعمل
ایشانراپاکنخواهدساخت،وعذابدردناکازبرایایشانخواهدبود:پیرزناکار،وپادشاهجبار،ومتکبربیخبر».
ونیزاز آنحضرتمرویاست که«:بدبندهایاستبندهای کهتکبر کندواز حدخودتجاوزنماید،وپروردگار جبار
اعلیرافراموش کند.وخداوند کبیرمتعالرافراموشنماید.وبدبندهایاستبندهای کهبهسهوولهوبگذراند
و گورستانوپوسیدنبدنهارادر آنجافراموش کند».ونیزاز آنجنابروایتشدهاست که«:دشمنترینشما
بهسویما،ودورترینشمااز مادر روز آخرت،پرگویان،نازک گویانومتکبراناند».وفرمودند که«:متکبرینرادر
روز قیامتمحشور خواهند کردبهصورتمورچههای کوچک ،کهبهجهتبیقدری کهدر نزدخدادارندپایمال
همهمردمخواهندشد».وفرمودند که«:در جهنموادیایاست کهاوراهبهب گویندوبرخداثابتاست کههر
جبار متکبری را در آن جای دهد»  .و از کالم عیسی بن مریم است که «:همچنان که زرع در زمین نرم میروید و بر
ی گیرددردلاهلتواضعوفروتنیوجاینمیگیرددر
سنگسختنمیروید،همچنینداناییوحکمتجایم 
دلمتکبر.نمیبینید کههر کهسرمیکشدوسرخودرابلندمیکند کهبهسقفرسد،سقفسراورامیشکند؟
و هر که سرخود را به زیر افکند  ،سقف بر سر او سایه میافکند و او را میپوشاند ؟ »  .چون حضرت نوح علیهالسالم
را هنگام رحلت رسید فرزندان خود را طلبید و گفت  :شما را به دو چیز امر میکنم و از دو چیز منع میکنم  :منع
میکنم از شرک به خدا و کبر  .و امر میکنم به گفتن«ال اله اال اهلل و سبحاناهلل و بحمده».

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

دهیاری طاووسیه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکار واجد الشرایط و دارای صالحیت انجام کار با استفاده از موسسات مجاز و تحت نظر مرکز انتظام ناجا برای استقرار
عوامل نگهبانی به تعداد  12نفر به منظور حفظ و حراست و نگهبانی از اما کن و تاسیسات عمومی سطح روستا کنترل ترددها در میادی ورودی ها و خروجی های روستا و گشت
و حضور و سرکشی به صورت شبانه روزی از خیابان های اصلی و فرعی سطح روستا و سایر فعالیت هایی که صرفا جنبه حفاظت فیزیکی دارد ،اقدام نماید .این دهیاری قصد
دارد پروژه مذکور را از طریق مناقصه عمومی و طی مراحل قانونی الزم به مرحله اجرا در آورد.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر تهیه مصالح و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره
 5سال  1400به شماره  2000005674000067را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه گرانوبازگشاییپا کتهااز طریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجامخواهدشدو الزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/5/2میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/5/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/5/23
زمان بازگشایی پا کتها 17/30 :روز یکشنبه تاریخ 1400/5/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه -مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/9:
خ.ش 1400/5/2

فراز

چالشی دیگر میان کاخ سفید و سیلیکون ولی؛ حاکمیت لیبرالی با اینترنت در میافتد؟

دنیادرناخودآ گاهشانیعنی
ل گذاری
آمریکا .به نظر من معاد 
چندانبدیهمنیست.دنیا
یعنی «پایینترین» و آمریکا
عمیقتریننقطهچاهتمدن
سلطهواستکباراست.حاال بگذریم که
درآمریکاچهمقرراتیبرایفضایمجازیوضع
شده و به جد پیاده میشود خاصتا در مورد حقوق کودکان.
اما ا گر دنبال یک شکاف عریض و طویل بین حا کمیت و اینترنت در
ی گردید ،بسیار خوب! اخیرا جناب بایدن برگشته و
ایاالت متحده م 
چنانلیچاریبار فیسبوک کرده کهبهقولمرحومفتحعلیشاه،دود
از مارکزا کربرگبرخاسته«.مارکزا کربرگ» کهبدنیستبخوانیمش
همتایجوبایدندراتحادجماهیرفیسبوک!آخرازفیسبوک کهحرف
میزنیمازپرکاربرترینشبکهاجتماعیبادومیلیاردوهفتصدنودوهفت

شاهبیت

ا گر بر جای من غیری گزیند دوست ،حا کم اوست
#جهاد_با_قلب
اولین مرحله از جهاد که از شما گرفته میشود جهاد با حرامم باد ا گر من جان بهجای دوست بگزینم...
ن گاه جهاد با قلب است.
دست ،سپس جهاد با زبان ،آ 
حافظ
کسی که با قلب معروفی را نشناسد (و آن را خوش ندارد)
و منکری را نفی نکند ،واژ گون میشود و زشتیهایش
ی گردد.
آشکار م 

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ردیف

نام پروژه

برآورد اولیه پروژه با احتساب ارزش افزوده(ریال)

تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

مدت اجرا

1

حفاظت و حراست از اماکن عمومی و کنترل ورودی و خروجی هاو...
و همچنین سایر فعالیت هایی که جنبه فیزیکی دارد

8/431/216/020

421/560/801

 9ماه

-1معادل  %5مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای ذیل به دهیاری تسلیم گردد.
الف)واریز وجه نقد به حساب سپرده دهیاری به شماره حساب  0107522251007نزد بانک ملی به نام دهیاری طاووسیه
ب) ضمانت نامه بانکی به اعتبار حداقل سه ماهه در وجه شماره حساب  0107522251007سپرده دهیاری نزد بانک ملی
-2برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-3دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-4الف) داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر از مرکز انتظام ناجا
ب) داشتن گواهینامه تعیین صالحیت انجام کار از اداره تعاون کار و رفاه و امور اجتماعی دارای اعتبار الزامی است.
ج) رزومه فعالیت در زمینه اجرای طرح مشابه
د)کپی اساسنامه-آخرین روزنامه رسمی-آ گهی تاسیس شرکت-گواهی مالیات و ارزش افزوده معتبر-مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مندرج در آخرین
روزنامه رسمی به همراه کپی کارت ملی و شناسنامه و نوع مدرک دیگر در ارزیابی آن شرکت موثر میباشد.
-5مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آ گهی نوبت دوم مورخ  1400/5/2تا ساعت  12روز پنجشنبه مورخ  1400/5/7میباشد.
-6مهلت تحویل پیشنهادات و اسناد تکمیل شده توسط مناقصه گران تا ساعت  12روز سه شنبه مورخ  1400/5/12میباشد.
-7تاریخ بازگشایی پا کت ها ساعت  12روز چهارشنبه مورخ  1400/5/13میباشد.
 -8شرکت کنندگان در مناقصه میتوانند با واریز مبلغ  2/000/000ریال و به شماره حساب  0106673405005نزد بانک ملی و با در دست داشتن معرفی نامه و مراجعه حضوری
بههمراهمهرشرکتو کارتشناساییمعتبربهنشانی:شهرستانچهارباغ-روستایطاووسیه-خیابان-35پال ک-1115واحدمالی/دبیرخانهساختماندهیاریطاووسیه
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند و هزینه چاپ آ گهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
شماره تماس جهت کسب اطالع بیشتر 026-44383220
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/2 :

محمدنژادخیر
دهیار طاووسیه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر
شماره  4سال 1400

(شماره )1400-116-003-1

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( شرح مختصر تهیه مصالح وجدولگذاری معابر سطح شهر شماره
 4سال  1400به شماره  2000005674000066رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه گرانوبازگشاییپا کتهااز طریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت(ستاد)بهآدرس  www.setadiran.irانجامخواهدشدو الزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/5/2میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/5/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/5/23
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  17روز یکشنبه تاریخ 1400/5/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن034 -41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری ارومیه در نظر دارد جهت اجرای کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرای دیوار حائل سنگی و آجرکاری-
سیمانکاری -عایقکاری در پروژه  252واحدی واقع در ارومیه گلشهر دو ،از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید .لذا از
ی گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1400/5/2لغایت
شرکت های معتبر و حائز رتبه های  4و  5رشته ابنیه حوزه ثبتی ارومیه دعوت م 
 1400/5/9به سایت سامانه الکترونیک دولت مراجعه و جهت تحویل کلیه پیشنهادات تا پایان وقت اداری  1400/5/9به آدرس ارومیه ،بلوار
باهنر نرسیده به مسجد منتظر ساختمان معاونت پیشگیری از وقوع جرم طبقه همکف دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .در صورتی که تعداد
پیشنهادات واصله به حدنصاب رسیده باشد روز دوشنبه مورخ  1400/5/11در محل دفتر شرکت تعاونی بازگشایی انجام خواهد شد و چنانچه
برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شرکت تعاونی ضبط خواهد شد.
سایر شرایط:
-1به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2به پیشنهادات واصله بعد از تاریخ  1400/5/9هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 -3رعایت کلیه استانداردهای الزم و دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی
کارگاهها مصوب اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.
 -4کلیه هزینههای درج آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
-5سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه فوقالذکر در اسناد مناقصه مندرج است.
تلفن 33465432

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/9
خ ش 1400/5/2

نوبت اول

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آ گهی فراخوان شرکت در مناقصه یک مرحله ای

تاریخ انتشار1400/5/2:
خ.ش 1400/5/2

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری ارومیه

