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مصباحي مقدم :موضع جامعه روحانيت درباره
انتخابات پس از تاييد صالحيتها اعالم ميشود
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تصميمگيري نهايي تشکل متبوعش درباره حمايت از
کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري را منوط به اعالم تاييد صالحيتها توسط شوراي
نگهبان دانست.حجتاالسالم و المسلمين غالمرضا مصباحي مقدم در گفتگو با ايسنا،
در پاسخ به پرسشي درباره ديدگاه جامعه روحانيت مبارز درباره حمايت از گزينههاي
مطرح براي انتخابات رياست جمهوري ،اظهار کرد :در جلس ه اخير جامعه روحانيت بحث
و تبادل نظرهاي بسياري در اين زمينه انجام شد و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که
موضع رسمي جامعه روحانيت را براي انتخابات رياست جمهوري پس از بررسي و اعالم
ت کانديداهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان ،اعالم کنيم.
صالحي 

غيب پرور :انقالبي بودن ،تنها راه
استمرار و تداوم انقالب اسالمي است

رئيس سازمان بسيج« ،انقالبي بودن» را تنها راه استمرار و تداوم انقالب اسالمي
دانست و گفت :انقالبي بودن هم ناظر به تک تک افراد و هم ناظر بر سازماني که در
آن حضور دارند است.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار سرتيپ پاسدار غالم حسين
غيب پرور در همايش سراسري روحانيون شاغل در سپاه (ميقات  )۱۵با اشاره به
نقش بسيج در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي گفت :امام بزرگوار ما انقالبي را معماري
کردند که امروز بحمداهلل اثرات آن در منطقه و جهان نمايان است.وي "انقالبي بودن"
را تنها راه استمرار و تداوم انقالب اسالمي دانست و تصريح کرد :انقالبي بودن هم
ناظر به تک تک افراد است و هم ناظر بر سازماني که در آن حضور دارند و اينها به
عنوان الزم و ملزوم يکديگر عمل مي کنند.وي با اشاره به برنامه هاي اعتاليي بسيج
اظهار کرد :اگر اعتالي بسيج اتفاق بيافتد هم بعد انقالبي آن حفظ خواهد شد و هم
منجر به شکوفايي بيش از پيش بسيج مي شود.وي از کيفي سازي  ۱۵۰هزار حلقه
صالحين در سال  ۹۶خبر داد و گفت :امسال در بسيج در کنار فعاليت و حضور در
حلقه هاي صالحين ،حضور در اردوهاي جهادي ،فعاليتهاي فرهنگي ،هنري و ...و.
نيز تعريف و ابالغ شده است.غيب پرور با تأکيد براينکه امروز هر کس دلش با انقالب
و نظام است بسيجي به شمار مي رود اظهار کرد :ظرف بسيج بايد به قدري بزرگ
باشد که تمامي دوست داران اسالم در آن جاي بگيرند.

حجت االسالم سعيدي:

سپاه انقالبي ترين نهاد فراحزبي است
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران از اين نهاد به عنوان انقالبي ترين نهاد فراحزبي ياد
کرد و گفت :روحانيون مي توانند ايفاگر نقشي مؤثر در تقويت جبهه انقالب اسالمي
باشند.به گزارش خبرگزاري مهر حجت االسالم و المسلمين سعيدي در همايش سراسري
روحانيون شاغل در سپاه (ميقات  )۱۵با اشاره به مقاطع تاريخي اسالم اظهار کرد :بعثت
اولين مقطع تاريخي و آغاز اسالم است؛ غدير استکمال و استمرار بعثت و اسالم است؛
عاشورا احياي بعثت و اسالم و ظهور به معناي جهاني شدن اسالم است.وي افزود :انقالب
اسالمي ايران به عنوان زمينه ساز ظهور و جهاني شدن اسالم و بعثت چهارمين مقطع
فراروي ما است و امروز ما در آستانه عصر ظهور براي جهاني شدن اسالم و بعثت قرار
داريم.وي تصريح کرد :مقطع امروز حساس ترين مقطع تاريخ از بعثت تاکنون است و
ثمر و نتيجه بعثت ،عاشورا و غدير به اينکه ما چگونه بتوانيم زمينه تبلور جهاني شدن
اسالم را فراهم کنيم بستگي دارد.وي با بيان اينکه امروز ما در تقابلي همه جانبه با جبهه
کفر قرار داريم ،گفت :از سويي ،جبهه حق با رهبري ولي فقيه و از سوي ديگر جبهه
اي از کفر ،شرک و نفاق قرار داشته و گستره اين تقابل کل جغرافياي زمين مي باشد.
سعيدي با اشاره به مسئله حاکم و حاکميت ديني اظهار کرد :در تحقق حاکم ديني تنها
اراده ذات باريتعالي کافي است اما در تحقق حاکميت ديني مردم نقش مهمي را در کنار
اراده الهي ايفا مي کنند.وي با بيان اينکه انقالب اسالمي آخرين نقطه قبل از شروع و
زمينه سازي ظهور است گفت :امروز دو جبهه با تمام وجود در تأخير ظهور نقش دارند
که يکي جبهه بيروني به رهبري آمريکا و ديگري جبهه ليبرال و سکوالر داخلي است؛
شناخت دشمني آمريکا کار سختي نيست اما شناخت و موضع گيري در برابر جبهه ديگر
که پوششي از نفاق دارد بسيار دشوار مي باشد.نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينکه
تقابل آمريکا با انقالب اسالمي در عرصه بين المللي و منطقه اي نتيجه اي جز انزوا و به
شکست انجاميدن توطئه هاي آنان به همراه نداشته است ،گفت :از سوي ديگر استکبار
جهاني از بدو شکل گيري انقالب همواره با هدف براندازي به تقابل با ما پرداخته که در
ساليان متمادي در دنبال کردن اين هدف از راهبردها و رويکردهاي مختلفي استفاده
کرده است.وي در پايان از سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان انقالبي ترين نهاد
فراحزبي ياد کرد و با اشاره به نقش روحانيون به ويژه شاغلين در سپاه گفت :روحانيت
مي تواند ايفاگر نقشي مؤثر در تقويت جبهه انقالب باشد.
بانك صنعت و معدن
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يکي از مراجع عظام تقليد گفت :مملکت بايد به دست افراد جوان و انقالبي حفظ شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل سيد محمدعلي علوي گرگاني در ديدار اعضاي
جمعيت مردمي رويشهاي جماران گفت :مملکتي که اصول و پايه جهان تشيع است اگر
مهرههاي انقالبي نداشته باشد قطعاً از بين خواهد رفت.وي بيان کرد :اگر جوانان انقالبي در
عرصه مديريتي ساخته و معرفي شوند مسلماً دغدغه مردم کمتر ميشود.وي با بيان توصيه
به موسسه جمعيت مردمي رويشهاي جماران ،عنوان کرد :از افراد باکمال و اقتصاددان
کمک بگيريد تا فردي باتقوا سرکار بيايد که اين خواسته مراجع ،مقام معظم رهبري و مردم
است.وي با تاکيد بر ضرورت تربيت جوانان انقالبي براي مسندهاي عالي کشور ،اظهار کرد:
اين کار شايسته و پسنديدهاي است که براي هر رشتهاي مديران شايستهاي در کشور تربيت
و پرورش يابند.وي با بيان اينکه بايد تشکيالتي وجود داشته باشد که شايسته پروري را به
عهده بگيرد ،تصريح کرد :اگر در موسسهها و جلسههاي مختلف افرادي با سلسله کماالت

پيدا شوند ،به صورت قطعي کشور در عرصههاي گوناگون و مورد نياز از آنان استفاده ميکند.
وي با اشاره به ضعف کشور در پرورش افراد شايسته براي مناصب عالي کشور ،گفت :در
کشور جوانان مؤمن و با تجربه که در علوم روز تحصيل کردند ،بسيار است ولي نميتوانيم
از آنان استفاده کنيم و آنان را از دست ميدهيم.آيتاهلل علوي گرگاني با تاکيد بر اينکه
حفاظت از ايران اسالمي بر عهده افراد انقالبي است ،گفت :کشوري که اصول و پايه جهان
تشيع محسوب ميشود بايد نيروهاي انقالبي داشته باشد و در صورتي که چنين نباشد از
بين ميرود.وي با تاکيد براينکه بايد از جوانان انقالبي در عرصه مديريت کشور بهره برد،
عنوان کرد :در صورتي که در عرصه مديريتي جوانان انقالبي تربيت شوند ،مردم نيز در اين
زمينه کمتر نگران هستند و دغدغه دارند.اين مرجع تقليد با اشاره به خواسته رهبر معظم
انقالب ،مراجع تقليد و مردم گفت :بايد از افراد شايسته و آگاه به مسائل اقتصادي ياري
طلبيد تا فردي اليق و با تقوا سرکار بيايد.

آي تاهلل علويگرگاني:

مملکت بايد به دست
افراد جوان و
انقالبي اداره شود

سياسي
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آي تاهلل نوريهمداني:

رويکرد مردم براي حضور در انتخابات ،تکليفمدار باشد
تکليف در انتخابات حضور پيدا کنند و رأي دهند و
انتخابات پرشور و اثرگذار در برابر دشمنان برگزار
شود.وي با بيان اينکه شرکت در انتخابات يک وظيفه
است گفت :بايد فرد اصلح انتخاب شود و نسبت به
خصوصيات فرد دقت کرد .در مملکتي که انسانها
خون خود را فدا کردند تا نظامي برپا شود بايد افراد
اصلح انتخاب شوند.
وي خاطرنشان کرد :از نظر امور فرهنگي ،سياسي و
اقتصادي فرد اصلح انتخاب شود بنابراين الزم است
با امر به معروف و نهي از منکر اين کار انجام شود.وي
با بيان اينکه شوراي نگهبان براي تشخيص صالحيت
افراد قانون معين کرده است گفت :اگر کسي بخواهد
در برابر آن چون و چرا بگويد و اعتراض کند گناه
مرتکب شده و امام خميني(ره) در چند بخش بيان
کردهاند اگر کسي در برابر تصميم شوراي نگهبان
اعتراض کند گناه کرده و نه تنها گناه بلکه مفسد
في االرض است زيرا قانون اساسي مملکت است بايد
به آن از نظر عظمت نگاه کرد.

يكي از مراجع عظام تقليد گفت :رويکرد مردم براي
حضور در انتخابات تکليفمدار باشد.به گزارش خبرگزاري
فارس از قم ،آيتاهلل حسين نوري همداني در درس
خارج فقه خود با اشاره به مسئله انتخابات اظهار کرد:
انتخابات امتحاني براي مردم است مردم وظيفه دارند
و مکلف هستند در اين جريان حضور داشته باشند.
وي خاطرنشان کرد :اگر کسي بگويد انتخابات به من
مربوط نيست نسبت به سرنوشت خود بياعتنايي کرده
است .همه مردم الزم است به عنوان اداي وظيفه و

نماينده مردم خمين يشهر در مجلس:
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متأسفانه در دولت روحاني باندهاي قدرت و ثروت يکي شدهاند
نماينده مردم خمينيشهر در مجلس گفت :متأسفانه
در دولت روحاني باندهاي قدرت و ثروت يکي شدهاند.
سيد محمدجواد ابطحي در گفتگو با خبرگزاري فارس
در اصفهان اظهار کرد :رانتخواري و توسل به قدرت
سياسي براي افزايش ثروت يکي از مشکالت تهديدکننده
اقتصاد کشور است.وي افزود :در دورههاي مختلف
افرادي با نزديک شدن به بدنه دولت ،از موقعيت خود
سوءاستفاده کرده و منافعي را براي خود و گروه خود
به دست آوردهاند ،منافعي که با جرم به دست آمده
و ناروا است.وي با اشاره به شکايت حسين فريدون
از خود گفت :با توجه به مسائلي که از گذشته در
رسانهها و همچنين در ميان حقوقدانان مطرح بود،
متأسفانه در دولت روحاني باندهاي قدرت و ثروت
يکي شدهاند.وي ادامه داد :به شخصي از طرف دولت
توصيه ميشود که پستي را بگيرد و در قبال آن هواي
يک مسئول را داشته باشد؛ در قبال چنين موضوعي
عدم برخورد قوه قضائيه با تخلف در مواردي همچون
صندوق ذخيره فرهنگيان ،بانک ملي ،بنياد شهيد،

رئيس جمهور :دولت در کنار مردم
استانهاي سيلزده است

بانک دي و  ...اعتماد مردم به نظام و کارگزاران آن را
کاهش خواهد داد.ابطحي خاطرنشان کرد :در راستاي
انجام وظايف نمايندگي خود پس از اطالع از برخي
مسائلي که مفسدان اقتصادي پروندهدار با مسئوالن
سياسي حکومتي داشتند ،موضوع فساد را براي ورود
قوه قضائيه به اين مسئله مطرح کردم؛ همچنين از
رئيس جمهور خواستم تا خود را از حمايت افرادي
که در اموال عمومي تصرف دارند و يا مرتکب جرم
شدهاند ،مبري کند.

رحي مپورازغدي:

براي برخي انتخابات ،ماشين جوجهکشي قدرت است
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :براي برخي انتخابات ماشين جوجهکشي
قدرت است.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو ،حسن رحيم
پورازغدي در همايش نقش مردم در انديشه سياسي اسالم با بيان اينکه در
حکومت هاي مادي سياستمداران تاجران قدرت هستند و در اين حکومت
ها کالهبرداري ،رشوه هاي سياسي ،عوام فريبي و دموکراسي هاي صوري و
حتي دموکراسي هاي صادقانه تر وجود دارد ،گفت :هدف در حکومت هاي
مادي تجارت قدرت است به اين معنا که قدرت براي من و يا قدرت براي ما
باشد.وي با بيان اينکه قدرت طلبي در يک حکومت ديني با حکومت هاي
مادي تفاوت دارد ،تصريح کرد :در حکومت هاي ديني قدرت براي خدمت
به خلق و پيش بردن عدالت است در واقع در حکومت هاي ديني مبتني
بر حق اهلل و حق الناس هستند که اينها هيچ گاه در تقابل با شريعت الهي
قرار نمي گيرند چرا که خود جزئي از شريعت هستند.وي با اشاره به اينکه
در حکومت هاي ديني تجاوز به حقوق مردم گناه ،عصيان و معصيت است،
گفت :برخي ها دم از خدمت به مردم را مي زنند اما مردم به ماشين راي
آنها تبديل شده اند در واقع از نظر آنها انتخابات ماشين جوجه کشي و
پاساژ سياسي است که سرقفلي و اجاره دارد .اينجاست که وقتي يک
گروه کوچک با انبوهي از آراي مردمي انتخاب مي شود قدرت اجتماعي
و سياسي و تاثيرگذاري به دست آنها مي افتد و به همين دليل شروع به
تغيير و تحول در سيستم مي کنند.رحيم پورازغدي با بيان اينکه با افتادن
قدرت به دست اليت ها که در اينجا منظور انسان هاي متعالي نيست آنها
با امضاها خود مي توانند ميليارد ها پول را جابه جا کنند سرنوشت صدها
دانشگاه را تغيير دهند و سياست خارجي را زير و رو کنند ،تصريح کرد :هم

آگهي مزايده عمومي

در جمهوري ديني و هم در جمهوري غيرديني راي مردم اهميت دارد البته
کساني هستند که در جمهوري اسالمي غربي مي انديشند و فکر مي کنند که
هم مي تواند صداي اذان به گوش برسد و هم خانه هاي فساد داشته باشيم.
وي با تاکيد بر اينکه براي کساني که کانديداي رياست جمهوري مجلس و
يا حتي شوراي شهر مي شوند بايد يک دوره آموزشي قانون اساسي برگزار
شود و از آنها آزمون کتبي و شفاهي گرفته شود چرا که وقتي که همين ها
بر سر کار مي آيند درست خالف قانون اساسي عمل مي کنند ،تصريح کرد:
واقعيت اين است که برخي ها اصال قانون اساسي را نخوانده اند و حدود
وظايف و اختيارات خود را نمي دادند و از چگونگي رابطه قوا با هم شناختي
ندارند در هر حال بايد بگوييم که قانون اساسي با اين وضعيت مظلوم است.
وي با بيان اينکه طبق قانون اساسي وظيفه رهبر ابالغ سياست هاي کلي
نظام بر موضوع هاي مختلف اقتصادي ،سياسي و ديگر حوزه هاست ،افزود:
سه قوه بايد در چارچوب سياست هاي کلي عمل کنند اما متاسفانه شاهديم
که سياست هاي کلي مثل انشا نوشته مي شوند و بعد به آرشيو مي روند
در هر حال سران قوه بايد نسبت به سياست هاي کلي ابالغي توسط رهبر
معظم انقالب پاسخگو باشند.وي با اشاره به اينکه نظارت رهبري بر قواي
سه گانه يک نظارت استصوابي است ،اظهار کرد :در نظام اسالمي ولي فقيه
شاه معمم نيست چرا که طاغوت در هر لباسي نامشروع است در واقع
ولي فقيه درست خالف نفس و نيت خود عمل مي کند.رحيم پورازغدي با
تاکيد بر اينکه رئيس جمهور مستقل از ولي فقيه هيچ مشروطيت و اختياري
ندارد گفت :سران قوا در طول استقرار نظام مقدس جمهوري اسالمي خدمات
و صدماتي زده اند که مي توان گفت برخي خدمات کم و صدمات زيادي،

بانك پيشرفت و توسعه

بانك صنعت و معدن در نظر دارد امالك مازاد و تمليكي خود واقع در ايالم را
به صورت  %100نقدي ،با مشخصات ذيل و با وضعيت موجود از طريق مزايده
عمومي به فروش برساند:

3

برخي صدمات کم و خدمات زياد و برخي به صورت مساوي هم خدمات
رسانده و هم آسيب زده اند .بايد کليات تعريف شود که قانون اساسي ضمانت
اجرايي پيدا کند.وي با بيان اينکه براساس قانون اساسي رئيس جمهور بايد
حد نصابي از تقوا ،امانت داري ،ايمان به مباني جمهوري اسالمي داشته و
همچنين مدير و مدبر و نه بي عرضه باشد ،تصريح کرد :سوگندي که رئيس
جمهور ياد مي کند سوگند تشريفاتي و شاعرانه نيست که بگويد سوگند
به آزادي در واقع سوگند رئيس جمهور يک سوگند شرعي است و آنجا که
مي گويد سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب باشم معنايش اين است که
بايد همه امکانات را براي پاسداري از ارزش ها به کار بگيرد در پاسداري
از نظام حساب خودش را با نظام جدا نداند در واقع رئيس جمهور قسم
مي خورد که خودش را وقف اعتالي اين مردم ،اخالق و دين کند.وي با
بيان اينکه رئيس جمهور سوگند ياد مي کند که به جز خدمت به مردم،
دين واخالق هيچ کاري نمي کند و از خودکامگي مي پرهيزد ،اضافه کرد:
زماني که گفته مي شود که با قانون اساسي و رهبري کاري نداريم اين
خودکامگي و ديکتاتوري است.رحيم پورازغدي اضافه کرد :يکي ديگر از
سوگندهايي که رئيس جمهور مي خورد اين است که استقالل سياسي
اقتصادي و فرهنگي کشور را حفظ کند و اجازه ندهد که ابرقدرت ها در
تصميم گيري هاي جمهوري اسالمي دخالت کنند .سوال ما اين است که
آيا وقتي رئيس جمهوري قسم ياد مي کند که از استقالل فرهنگي اقتصادي
و سياسي کشور پاسداري کند آيا واقعا همه روساي جمهور خود را فداي
استقالل سياسي فرهنگي و اقتصادي کشور کرده اند واقعيت اين است که
نمرات هر کدام از آنها با هم فرق مي کند.

رئيسجمهور گفت :دولت در کنار مردم استان هاي سيل زده است.به گزارش خبرگزاري
فارس از تبريز ،حجت االسالم حسن روحاني در جمع مردم روستاي چنار در آذربايجانشرقي
با اشاره به اينکه مردم روستاي چنار طي روزهاي اخير با حوادث بسيار سختي از جمله
از دست دادن  20نفر از عزيزانشان مواجه شدند که بسيار تکاندهنده است ،به ويژه آنکه
هنوز دو نفر از حادثهديدگان مفقود هستند ،گفت :دولت همه توان و تالش خود را براي
بازسازي منازلي که دچار تخريب کامل شده و يا آسيبديده به کار خواهد گرفت و در اين
راستا کمکهاي بالعوض و تسهيالت ارزانقيمت ارائه خواهد داد و اجازه نميدهد سختي
و مشکالت شما براي بلندمدت ادامه داشته باشد.وي ادامه داد :دولت در بلندمدت براي
اينگونه روستاهايي که منازل مردم در مسير رودخانهها و در خطر سيل قرار دارد ،تصميمات
الزم را اتخاذ خواهد کرد ،چرا که بايد در اين راستا مراقبتهاي الزم انجام گرفته و احتياط
کنيم.روحاني با تجليل از صبر ،مقاومت ،بردباري و همدلي مردم روستاي چنار در برابر
اين حادثه ،افزود :دولت براي کمک به همه آسيبديدگان تصميمات الزم را اتخاذ کرده و
روز گذشته به خزانه اعالم شد تا براي کمک به مردم در اين مناطق اقدامات الزم را انجام
س جمهور تأکيد کرد :اينکه مردم احساس کنند ،اگر مشکل و حادثهاي پيش
دهد.رئي 
ميآيد همه مسئوالن در کنار آنها هستند ،بسيار حائز اهميت است و بايد بدانيم که همه
مسئوالن از عاليترين مقام يعني رهبر معظم انقالب ،دولت ،نمايندگان ،وزرا ،استانداران و
ساير مسئوالن در کنار شما بوده و هستند.روحاني با تقدير از تالشهاي هالل احمر ،وزارت
بهداشت و درمان و نيروهاي مسلح اعم از سپاه ،بسيج و ارتش که در کنار مردم بوده و به
آنها کمک کردهاند ،گفت :ما نبايد يکديگر را در روزهاي سخت فراموش کنيم ،دولت با
همه توان در کنار شما خواهد بود.

دهقان :وزير دفاع آمريکا بداند
که دوره هفتتير کشي گذشته است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :وزير دفاع آمريکا بداند که دوره هفتتير کشي
گذشته است.به گزارش خبرگزاري مهر سردار حسين دهقان در واکنش به ادعاي وزير دفاع
آمريکا گفت :امروز تروريستهاي تکفيري – وهابي با سالح ها و مهمات ساخت آمريکا در
اقصي نقاط جهان به ويژه سوريه و عراق جنايت ميکنند.دهقان افزود :به وزير دفاع آمريکا
توصيه ميکنم ابتدا تاريخ مجادله هاي نظامي دولت هاي پيشين آمريکا در ويتنام ،عراق،
سومالي ،افغانستان و اخيرا در سوريه و يمن و جنايت هاي جنگي و ضد بشري صورت
گرفته را مطالعه کنند و علت تالش براي خالصي از باتالق هايي که نابخردانه ،متکبرانه
و سرمستانه براي خود ايجاد کرده اند را بررسي ،آنگاه به ريشه اتهام زنيهاي فعلي خود،
پي خواهند برد.وزير دفاع گفت :ايشان و سران به اصطالح استراتژيست آمريکا بايد بدانند که
دوره و عصر هفت تيرکشي ،اتهام زني ،پرونده سازي و مداخله سازي از موضع حق به جانب
گذشته است و اين سخنان جابه جا کردن متهم با مدعي است.وي افزود :بهتر است ايشان و
رهبران آمريکا در پي حل مسائل داخلي آن کشور باشند و به دنبال بحران آفريني جديد
و برافروختن شعله هاي جنگ در کره و خاورميانه نباشند.دهقان تصريح کرد :ملتها پيام
اظهارات مکارانه و رذيالنه دشمنان خود را خوب دريافت مي کنند از اين رو پاسخ ملت ها نيز
با اقدامات آنها تناسب دارد.وزير دفاع با بيان اينکه ملت رنجديده يمن که مورد تجاوز ائتالف
عربي به رهبري عربستان و حمايت تمام عيار آمريکا قرار گرفته خود با اتکا به قدرت مردم
و توانمندي هاي خود مقابل اين ائتالف و حاميان آنها ايستاده و تا کنون آنها را از دستيابي
به اهداف شومشان ناکام گذاشته و اين مسير را تا پيروزي ادامه خواهد داد.

آگهي مناقصات عمومي يكمرحلهاي

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات ذيل اقدام نمايد:
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مدت اجرا

مبلغ تضمين  -ريال

برآورد  -ريال

رشته مورد نياز

83/95/20

تجديد مناقصه اجراي
فونداسيون سولههاي راهداري
ميمه و شهر توحيد هليالن

 3ماه

46/596/541

931/930/834

كليه اشخاص حقيقي و
حقوقي رشته ابنيه

83/95/21

رديف

نشاني ملك

پالك ثبتي

عرصه

اعيان

قيمت پايه موضوع
مزايده

توضيحات

تجديد مناقصه نگهداري سيستم
روشنايي تونلهاي استان ايالم

 6ماه

48/164/911

963/298/232

اشخاص حقيقي و حقوقي
رشته نيرو

83/96/1

1

ايالم  -شهرستان
دهلران  -خيابان تربيت
 نبش كوچه شهيدبارانيزاده

پالك  137اصلي دهلران
قطعه  5تفكيكي از ناحيه
 27بخش  11كرمانشاه به
شماره ثبت  8625شماره
دفتر  66صفحه 161

ششدانگ
عرصه مسكوني
287/48
مترمربع (3/06
دانگ آن به نام
بانك ميباشد)

ششدانگ اعياني
همكف مسكوني
 146/54مترمربع
( 3/06دانگ
آن به نام بانك
ميباشد)

250/000/000
ريال(دويست و
پنجاه ميليون ريال)

نحوه پرداخت
ثمن معامله%100 :
نقدي

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستان ملكشاهي
 -بخش زرينآباد

 2ماه

104/405/948

2/088/118/965

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/02

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي ايالم
و مهران

 2ماه

107/975/382

2/159/507/647

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/03

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستان چرداول

 2ماه

105/298/306

2/105/966/136

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/04

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي بدره
و درهشهر

 2ماه

104/405/948

2/088/118/965

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/05

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستان ايوان

 2ماه

102/621/231

2/052/424/624

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/06

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي ايالم
 -سيروان

 2ماه

151/340/383

3/026/807/678

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/07

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي
دهلران و آبدانان

 2ماه

105/298/306

2/105/966/136

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

الزم به ذكر است از ششدانگ ملك ،سه و ششصدم دانگ آن به نام بانك بوده
كه موضوع مزايده ميباشد .ملك داراي متصرف ميباشد و مسئوليت تخليه
آنها بر عهده برنده مزايده ميباشد .متقاضيان شركت در مزايده ميبايست
معادل  %10مبلغ قيمت پايه را به حساب شماره  0101952099005به نام بانك
صنعت و معدن در يكي از شعب بانك صادرات واريز و فيش آن را به همراه
اسناد ديگر تحويل نمايند .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت
آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزايده ،حداكثر ظرف مدت  10روز از تاريخ
انتشار اين آگهي به نشاني ذيل با پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به
نشاني  http://iets.mporg.irمراجعه نمايند .ضمنا هزينههاي چاپ آگهي
نقل و انتقال ملك مورد نظر به عهده برنده مزايده ميباشد .نشاني :ايالم -
خيابان  24متري وليعصر  -باالتر از چهارراه سيدالشهدا ،تلفنها-33331730 :
084-33332709-33332453
توضيح :آخرين مهلت ارسال مدارك ،حداكثر  10روز پس از خاتمه مهلت دريافت
اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداكثر  6ماه ميباشد.
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

در كنار شما هستيم
www.bim.ir
بانك صنعت و معدن

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصات1396/02/07 :
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات1396/02/17 :
تاريخ بازگشايي پاكات1396/02/18 :
مبلغ تضمين :به صورت ضمانتنامه بانكي
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكات از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضويت قبلي مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه
محقق سازند.
(جهت ثبتنام در سامانه ستاد با شماره تماس  -09034311879خانم نصرتي تماس حاصل فرماييد)
محل تحويل پاكات (ضروري است ارائه پيشنهادات از طريق سامانه ستاد نيز ارسال گردد در غير اين صورت پاكت
پيشنهادي مفتوح نميگردد)
ايالم  -بلوار مدرس  -اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ايالم  -واحد دبيرخانه
شركتكنندگان ميبايست داراي گواهي صالحيت معتبر و همچنين داراي گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري
از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه باشند.
جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت اينترنتي  http://iets.mporg.irو  www.setadiran.irمراجعه نماييد.
تلفن تماس  -08433338400-08433330195واحد مناقصات فاكس 3341638
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ايالم

