خبر
برگزاري مراسم عزاداري
حضرت زهرا (س) در حسينيه امام خميني

(ره)

به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي ،مراسم عزاداري
ايام شهادت ا ّم ابيها حضرت فاطمهزهرا سالماهللعليها با حضور رهبر معظم انقالب
اسالمي ،جمعي از مسئوالن و هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم در حسينيه امام
خميني رحمةاهلل برگزار شد .در اين مراسم ،حجةاالسالم والمسلمين خاتمي با
اشاره به تقارن چهلمين سالگرد انقالب اسالمي با ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا
سالماهللعليها گفت :افتخار انقالب اسالمي حرکت در راه حضرت صديقه کبري
سالماهللعليها و اهداف واالي آن حضرت است .وي با برشماري شباهتهاي
دوران کنوني با جنگ احزاب خاطرنشان کرد :دشمنيها عليه ملت ايران ،اين
ملت را قويتر كرده و بيترديد از گردنههاي سخت با موفقيت عبور خواهيم کرد.
همچنين در اين مراسم آقايان ارضي و محمدرضا طاهري بر مصائب اماالئمه حضرت
صديقه کبري سالماهللعليها به مرثيهسرايي و نوحهخواني پرداختند.

پزشکيان :استانيشدن انتخابات
مشکالت را حل نميکند
نايبرئيس مجلس گفت :استانيشدن انتخابات مشکالت را حل نميکند.
مسعود پزشکيان در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،با
اشاره به بررسي طرح استاني شدن انتخابات در مجلس اظهار داشت:
فرآيند فعلي انتخابات مجلس غير واقعي است و نميتوان در برهههاي
حساس باوجود ساليق مختلف در مجلس به يک نگاه مشترک رسيد.
وي تدوين طرح استاني شدن انتخابات مجلس را يکگام به جلو براي
ايجاد اشتراکات در مجلس دانست و افزود :روند فعلي مجلس ادامه
روند مجالس گذشته است و نميتواند به اداره کشور کمک کند و همان
مشکالتي که در مجالس گذشته داشتهايم بازهم درحال تکرار شدن
است .نماينده مردم تبريز در مجلس تصريح کرد :مشکل ما اين است
افرادي که به مجلس ميآيند ،اکثرا از لحاظ فکري در رابطه با برنامهها،
با ساليق و انگيزههاي مختلف کنار هم قرار ميگيرند و هيچ وقت از
چنين مجموعهاي قانون و نگاه هماهنگي که بتواند براي مشکالت
کشور نسخه بپيچد ،درنميآيد .پزشکيان با تاکيد براينکه استاني شدن
انتخابات هم نميتواند مشکالت را حل کند و نهايتا ما بايد بهسمت
شکلگيري احزاب کارآمد حرکت کنيم گفت :وقتي ميگوييم احزاب،
بايد بدانيم دو الي س ه حزب کافي است و نبايد تعدادي دور هم جمع
شوند و بگويند ما هم حزب هستيم ،لذا اگر به چنين نگاهي برسيم
قطعا آن موقع است که ميتوان در مجلس ملي فکر کرد و نه براي يک
محل  ،روستا و يک فرد قانون نوشت.

مردمي که آقا هستند

ادامه از صفحه اول
چنانچه مردم پاي کار نبودند بالشک اين نهال کاشته نمي شد
و رشد نميکرد و ثمر نميداد .چه بسا در بسياري از مواقع مردم
جور کمکاري برخي مسئولين را کشيدند ،همانگونه که در بزنگاه ها
اين مردم بودند که با حضور خود ،کشور و انقالب را از لبه پرتگاه
فاصله دادند.
سومين نکته جايگاه انقالب و کشور و مردم است .زنده ماندن که
باالخره در هر دورهاي محقق ميشود اما زندگي کردن چطور؟ نوکر
هم ميتواند نفس بکشد ،اما نفس کشيدن در آقايي را نميتوان با
نفسکشيدن در نوکري قياس کرد .انقالب اسالمي ،ايران را آقا کرد.
اينکه با شوق ميگوييم چهلساله شديم براي اين است که چهلسال
آقا بوديم وگرنه سالهاي نوکري جز درد و رنج و تحقير چيزي
ندارد .انقالب اسالمي به کوري چشم دشمنان چهلساله شد و به
فضل پروردگار ،پرچم به صاحب اين انقالب که همانا مهدي فاطمه
است خواهد رسيد.

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

»

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :ملت ايران در  22بهمن حماسهاي بي نظير
ميآفرينند .به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل حسين نوري همداني در پيامي ،از
ملت انقالبي ايران براي حضور پرشور در راهپيمايي دشمن شکن  22بهمن ماه دعوت کرد.
وي با اشاره به وفاداري ملت ايران نسبت به انقالب گفت :مردم مسلمان ،مکتبي و مذهبي
ايران از ابتدا به نداي امام راحل لبيک گفتند چرا که براي مردم ثابت است که انقالب اسالمي
يک انقالب ديني و مذهبي محسوب مي شود.وي با بيان اين که مردم جلوي گلوله ها سينه
سپر کردند و شعار استقالل ،آزادي و جمهوري اسالمي سر دادند ،اظهار داشت :مردم جان
خون و شهيد دادند تا انقالب اسالمي پايدار بماند ،چون انقالب را يک انقالب اسالمي و
ديني مي دانند .وي ادامه داد :امسال نيز مردم عزيز ايران مانند سالهاي قبل با بصيرت باالي
خود به نداي حضرت امام(ره) ،رهبر انقالب و شهدا لبيک خواهند گفت و با قدمهاي استوار

و شعارهاي کوبنده باوجود اين که از نظر معيشتي در مضيقه هستند به ميدان خواهند آمد.
آيت اهلل نوري همداني با بيان اينکه مردم ايران با قدمهاي استوار در راهپيمايي  22بهمن
گام برخواهند داشت ،ابراز کرد :ملت ايران دشمن را بهتر شناختهاند و در برابر دشمن با
استقامت کامل ايستادهاند ،از اينرو راهپيمايي  22بهمن پرشورتر و پر خروشتر از سال هاي
گذشته انجام خواهد گرفت .وي عنوان کرد :بنده به عنوان سرباز امام عصر(عج) پا به پاي
مردم در اين راهپيمايي دشمنشکن شرکت خواهم کرد تا دشمن بداند که انقالب به راه
خود با قدرت ادامه مي دهد و زمينهساز ظهور امام عصر(عج) است .استاد برجسته درس
خارج حوزه علميه قم خاطرنشان کرد :مردم انقالبي و بصير ايران امسال نيز در راهپيمايي
 22بهمن مشت محکمي به دهان دشمنان اسالم خواهند کوبيد ،ملت ايران با عقيده ،آرمان
شور و خروش بيش از گذشته در صحنه حضور پيدا خواهند کرد.

آي تاهلل نوريهمداني:

ملت ايران در
 22بهمن حماسهاي
بينظير ميآفرينند

سياسي
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يکتا :واليتپذيري امام زمان(عج) را با تبعيت
از رهبر انقالب تمرينکنيم

فرمانده قرارگاه جهادي امام رضا(ع) گفت :واليتپذيري
امام زمان(عج) را با تبعيت بدون چون و چرا از رهبر
انقالب تمرينکنيم.بهگزارشخبرنگارخبرگزاري رسا
حسين يکتا در پنجمين جلسه از سلسه نشست هاي
سياسيوبصيرتيدرمسجدچهارمردانباگراميداشت
 40سالگي انقالب اسالمي گفت :آمريکايي ها هيچگاه
مانند امروز به صورت صريح و آشکار دم از سرنگوني
نظاماسالمينميزدندسوالميشودکهچرا40سالگي
اينقدر مهم است که آمريکايي ها تمام توان خود را به
کار گرفته اند .وي افزود 40:سالگي چه ويژگي دارد که
همه بر ضد آن وارد عمل شده اند ،آمريکاييها خرج
بسياري کردند تا انقالب را متوقف کنند و 40سالگي
انقالب ديده نشود 22،بهمن  57و پيروزيهاي
انقالب برنامهريزيهاي استکبار را نابود کرد .يکتا
با بيان اين که40سالگي انقالب اسالمي سال بعثت
انقالب است ،اظهار داشت :دشمن تمام قد وارد کار
شده و آتشها را ميريزد ،امروز آتش دشمن متمرکز
بر جنگ اقتصادي است ،رهبر انقالب فرمودند با
اجراي اقتصاد مقاومتي از کشور مراقبت کنيد ،اما

يادداشت

متأسفانه عده اي منافق و نفوذي در کشور به گونه اي
ديگر عمل مي کنند .وي ادامه داد :در کنار جنگ
اقتصادي ،جنگ سخت با تکفيريها و مشکالت
اجتماعي نيز بهوجود آمد .اين دوران هم مانند
فتنههاي گذشته دشمن عليه انقالب بهشرط
مجاهدت ميگذرد ،وقتي انقالب دستاوردهاي
بسيار زيادي داشته و دشمن را نابوده کرده چرا
40سالگي انقالب را جشن نگيريم و خوشحال
نباشيم .فرمانده قرارگاه جهادي امام رضا(ع) با
بيان اينکه همه منافقان و نفوذيهاي داخلي و
کفر بينالملل همکاري ميکنند تا حرکت انقالب
متوقف شود ابراز داشت :هدف دشمن اين است که
(عج)
مانع شود تا انقالب زمينه ساز ظهور امام زمان
شود.ويعنوانکرد:امروزدههشصتيهابايدمسئوليتها
و فرماندهي را برعهده بگيرند و دهه هفتاديها
بايد در ردههاي مياني حضور داشته باشند و مشعل
را در دست بگيرند و امروز بايد به معنويت اوايل
انقالب اسالمي بازگرديم.
يکتا با بيان اينکه قبال تمام برنامهها حول محور

در مسير آزادي از انقالب تا انقالب

مساجد بود ،اما امروز بين جوانان و مساجد کمي
فاصله ايجاد شده است ،امروز افراد دغدغهمند و
متدين بايد ستاد ازدواج و رفع مشکالت مردم در
پايگاههاي بسيج و هيئتها تشکيل دهند افزود:
امروز بايد غم و غصه مردم را بخوريم و براي رفع
مشکالت تالش کنيم ،امروز وقتي دشمن فهميده
که کارش تمام است تمام نظامات جهان مانند
محيط زيست ،خانواده و سالمت بر هم ريخته است

از اينرو هر روز يک معاهدهاي را لغو مي کنند.
فرمانده قرارگاه جهادي امام رضا(ع) با بيان اينکه
شهيدان واليتپذيري از امام زمان(عج) را در تبعيت
از امام راحل تمرين کردند ،گفت :بايد واليت پذيري
از امام زمان(عج) را با پيروي بدون چون وچرا از رهبر
معظم انقالب تمرين کنيم ،انقالب به 40سالگي
رسيده و مأموريت جوانان براي پيشبرد انقالب
آغاز شده است.

روحاني:

آمريکا حامي ترور  ۱۷هزار نفر از مردم ايران توسط منافقين است

رئيسجمهور گفت :آمريکا حامي ترور ۱۷هزار نفر از مردم ايران توسط
منافقين است .به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،حجتاالسالموالمسلمين
حسن روحاني پس از پايان جلسه هيئتدولت در سخناني با تبريک
فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي گفت:
مردم بزرگ ايران صاحبان اصلي انقالب اسالمي هستند و روز  ۲۲بهمن
روز ايران و همه ايرانيان است .وي خاطرنشان کرد :در سال  ۵۷و در
روزهاي دهه فجر همه ملت ايران به استثناء خاندان منحوس سلطنت
به صحنه آمدند و پيروزي انقالب را با حضور ،مشارکت و فداکاري خود
خلق و طي  ۴۰سال گذشته نيز به خوبي از آن حفاظت و صيانت کردند.
روحاني دهه فجر امسال را داراي دو ويژگي خاص عنوان کرد و گفت:
اولين ويژگي اين است که  ۴۰سال از پيروزي انقالب سپري شده و وارد
چهل و يکمين بهار پيروزي انقالب ميشويم و دهه پنجم انقالب اسالمي
آغاز ميشود .رئيسجمهور خاطرنشان کرد :از طرف ديگر در اين ايام
شاهد توطئههاي جديد آمريکا و صهيونيستها عليه ملت ايران هستيم
و در طول يکسال گذشته دشمنان انقالب اسالمي يعني آمريکاييها و
صهيونيستها نهايت تالش خود را بهکار بردند تا مردم ايران را در اين
ايام پريشانخاطر کرده و ملت ايران را نسبت به آينده مايوس سازند.
وي تصريح کرد :ملت ايران بهرغم همه دشمنيها با حضور ،مشارکت
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و فريادهاي خود در کنار انقالب و ايران عزيز به دنيا نشان خواهند داد
که نسبت به آينده کشور خود کامال اميدوار هستند و هيچگونه ياس
و نااميدي ندارند و از مشکالتي که دشمنان طرحريزي کردند ،با ايثار
ايستادگي و وحدت بهخوبي عبور خواهند کرد و سالهاي بهتري را نسبت
به سالهاي گذشته خواهيم داشت .رئيس جمهور با بيان اينکه آمار و
ارقام حاکي از آن است که پيشرفتها و دستاوردهاي بزرگي در طول
 ۴۰سال گذشته داشتهايم ،گفت :در کنار اين دستاوردها از توطئههاي
بزرگي نيز عبور کردهايم .روحاني با تاکيد بر اينکه ايام دهه فجر و ۲۲بهمن
بايد ايام وحدت ،اتحاد ،يکپارچگي ،همنوايي باشد ،اظهار کرد :در اين
ايام ،همه احزاب ،گروهها ،اديان ،اقوام و اقشار مختلف بايستي بهصورت
يکپارچه در کنار هم باشند و اگر هم اختالف سليقهاي وجود دارد در اين
ايام بايد آن را کنار گذاشته و به صحنه بيايند .رئيسجمهور تصريح کرد:
حضورگسترده در ۲۲بهمن تضمينکننده امنيت ،استقالل و آزاديمان
است و بايد با حضور پرشکوه ،دشمن را از ادامه توطئههاي خود مايوس
کنيم .وي با بيان اينکه دولت جديد آمريکا معموال با لحن ناصحيح و
نادرست نسبت به ملت ايران سخن ميگويد ،عنوان کرد :همه دنيا ميدانند
مشکالتي که در منطقه و جهان با آن مواجه هستيم ،ناشي از مداخالت و
حضور نابهجاي آمريکا در منطقه است و ملتهاي منطقه به خوبي آگاه

آگهي تجديد مناقصه

تجديد آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها ،زيرساختهاي
تاسيسات برقي ،مكانيكي و عوامل پروازي و محوطهسازي فرودگاه بينالمللي آيتا ...جمي آبادان
را براساس قانون برگزاري مناقصه و از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي فشرده چهارپاكتي به
شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .شركتها بايد به تنهايي داراي گواهينامه صالحيت
(رتبهبندي) حداقل در پايه  5ابنيه و  5راه و باند از سازمان برنامه و بودجه كشورباشند( .مشاركت
با شركتهاي ديگر و قابل پذيرش نميباشد)
شرح مختصري از موضوع مناقصه :مرمت و بهسازي ساختمانها ،زيرساختهاي تاسيسات برقي،
مكانيكي و عوامل پروازي و محوطهسازي فرودگاه بينالمللي آبادان (شامل عمليات تخريب  -عمليات
خاكي با دست و ماشين  -كارهاي فوالدي با ميلگرد  -بتن درجا  -بتن پيشساخته  -زيراساس،
اساس و باالست  -آسفالت  -كارهاي سنگي و كارهاي تاسيسات برقي و مكانيكي شامل چراغهاي
فضاي آزاد  -كابلهاي فشار ضعيف  -وسايل شبكه و)...
برآورد اوليه مجموعا  79/995/918/910ريال (هفتاد و نه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون و نهصد
و هجده هزار و نهصد و ده) ريال براساس فهارس بهاي پايه سال  97ميباشد ضمنا پيشپرداخت
تعلق نميگيرد و شاخص تعديل سه ماهه سوم  97ميباشد .مدت اجراي پروژه  18ماه  و مدت دوره
تضمين برابر يك سال ميباشد.
ميزان سپرده شركت در مناقصه 3/100/000/000 :ريال (سه ميليارد و يكصد ميليون) ريال
ميباشد (تا  50ميليارد ريال  %5و مابقي  )%2كه به صورت واريز نقدي به شماره حساب شباي
 IR870100004001068406371896با شناسه واريز  973280520100000000000030400904خزانه
نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي به نام شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران يا ضمانتنامه معتبر
بانكي در وجه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (شماره ثبت  84185مورخ  70/2/29تهران،
شناسه ملي  ،10101287750كد اقتصادي  )411319637815مورد پذيرش خواهد بود.
تسويه هزينه آگهي فراخوان روزنامه به عهده مناقصهگزار ميباشد .جهت اطالعات بيشتر به آدرس
اينترنتي   http://iets.mporg.irمراجعه فرماييد.
از شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه
حداكثر ظرف مدت  10روز از تاريخ نشر اولين آگهي فراخوان مناقصه (تا پايان وقت اداري روز شنبه
 )97/11/27به آدرس فرودگاه بينالمللي آيتا ...جمي آبادان  -تلفن  06153366494-6تماس
حاصل فرمايند .الزم به توضيح است كه تنها پاكتهاي (ج) شركتهايي كه حداقل امتياز ارزيابي فني
بازرگاني ( 65امتياز) را كسب نمايند گشوده خواهد شد .ضمنا حداقل دو مناقصهگر جهت تعيين
برنده بازگشايي پاكات (ج) كافيست.
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

تاريخ انتشار97/11/18 :
فرودگاه بينالمللي آبادان
خ ش97/11/18 :
معاونت عمليات فرودگاهي  -مديريت نگهداري ابنيه و سطوح پروازي

هستند که ايران همواره به صلح و ثبات در منطقه کمک کرده است.
رئيسجمهور با بيان اينکه حاميان آنهايي که در اوايل انقالب به کشتار
و ترور مردم ايران دست زده و ۱۷هزار نفر را شهيد کردند ،آمريکاييها و
صهيونيستها بودند و ايران قرباني تروريسم است و ايران و ايراني همواره
در برابر تروريسم ،قاطعانه ايستاده است اضافه کرد :امروز بخش بزرگي
از امنيت منطقه ناشي از حمايت قاطع کشورمان از ملتهاي منطقه در
برابر تروريسم است .رئيسجمهور با بيان اينکه کسي نميتواند اتهامات
واهي عليه کشورمان مطرح کند ،اظهار کرد :آمريکا همواره براي منطقه
و جهان مشکلآفرين و در مقابل ،ايران اسالمي راهحل بوده است و ما
براي امنيت و ثبات در منطقه و در کشورهاي سوريه ،عراق ،افغانستان و
پاکستان تالش خواهيم کرد و قدرت و نيروي تاثيرگذار در مقابل تروريسم
هستيم و در مقابل اقداماتي که آمريکاييها انجام ميدهند ايجاد مزاحمت
براي ملتهاي منطقه و ملت ايران و شرکتهاي مختلف است.
روحاني با بيان اينکه مداخالت آمريکا تنها محصور به منطقه ما نيست،
افزود :امروز آمريکاييها در آمريکاي التين و سرنوشت ونزوئال مداخله
ميکنند و در همه نقاط جهان شاهد دخالت آمريکاييها هستيم و
روندي که آنها در پيش گرفتند ،حتي به نفع آمريکا و مردم اين کشور
نيز نيست.

رضا رضائي
از همان زماني که مردم ايران به امام روح اهلل اعتماد کردند ،به اين نتيجه رسيدند که
راهيجزانتخابراهخمينيکبير(ره) ندارند.عاميانهتربگويم؛حداقل در پايتختميبايست
از امامحسين(ع) (بخوانيد ميدان امامحسين) حرکت کني ،در مسيرانقالب قرار بگيري و
در ادامه به آزادي برسي که اتفاقا راهي بهتر از اين راه وجود ندارد .اين همان نقشه راه
آقا روح اهلل بود که از 15خرداد سال  42براي اين کشور تجويز کرده بود .همان وقت که
پهلوي دوم را اينگونه خطاب قرار داد ":آقا! من به شما نصيحت مي کنم؛ اي آقاي شاه!
اي جناب شاه! من به تو نصيحت ميکنم؛ دست بردار از اين کارها؛ آقا! اغفال
دارند ميکنند تو را؛ من ميل ندارم که يکروز اگر بخواهند تو بروي ،همه شکر
کنند)Imam-khomeini.ir( "...
و اما اينک در چهلسالگي انقالب اسالمي ايران ،گويي هستند عدهاي که هنوز
با حسرت از ايام قبل انقالب ياد ميکنند! و بعضا ديده ميشوند کساني که هنوز
از آزادي با نام شهياد ياد ميکنند و در خيابان آيزنهاور سير ميکنند تا بي هيچ
نشاني از انقالب فعلي به شاهرضا رسيده و در آخر به ميدان فوزيه!! هرچند
اشکالي هم ندارد ،چراکه انقالب کرديم تا به آزادي برسيم؛ اگرچه اين آزادي از
نگاه همان بعضيها آزادي نيست!
راستي چرا؟ چرايي به بزرگي چهل سالگي انقالب و چرايي به بلنداي  57تا 97
شمسي .چرا آزادي عدهاي با آزادي عدهاي ديگر ،آنهم در يک کشور ،متفاوت است؟
مگر آزادي ،جديد و قديم دارد؟ يا اينکه آيا آزادي ،مالکيتي است که براي من و تو يا ما
و آنها اطالق شود؟! اينها سواالتي است که بعضا ذهن نسلهاي بعدي انقالب را به خود
مشغول کرده و خواهد کرد.
آري؛ آزادي از نظر برخي ممکن است صرفا نام يک ميدان يا يک خيابان باشد والغير.
يا شايد هم ممکن است اين آزادي براي برخي ،دوران همان پهلوي را خاطرنشان
کند که مردم حتي انتقاد از خود را هم ميبايست در خفا به زبان ميآوردند ،چه رسد
به انتقاد از حکومت را ! و يا در زمان حاضر ،آزادي که عدهاي صرفا با کشف حجاب
يدانند و براي خوشايند يا به تجويز افراد مغرضي چون علينژادهاي ملقب به
مترادف م 
مسيح جون! بهدنبالش هستند و با کوتهفکري خود به روابط آزاد و کثيف مي انديشند
آزادي نيست که غل و زنجيري است براي درهم تنيدن استقالل بشريت در
جهت استثمار فرهنگي مخلوق آزاد خداوند.
(ع)
اينک گوشهاي از وصيت نامه اميرالمومنين علي(ع) به فرزندش اماممجتبي
کا ُ
ک و قد َج َعلَ َ
قابل توجه است" :و ال تَ ُکن عَبدَ َغي ِر َ
هلل ُح ّرا ً" بنده غير خودت مباش
که خداوند تو را آزاد آفريده است( .نهج البالغه ،ترجمه دشتي ،نامه)31
رهبر انقالب نيز در همين راستا و با عنايت به کالم خداوند اشاره دارندَ " :و يَضَ ُع
صر ُهم َواألَ َ
غالل الَّتي کان َت َعلَي ِهم( "...اعراف  )157آزادي واقعي که آزادي
َعن ُهم إ ِ َ
روح انسان از آاليش ،از هوي و هوسها ،از رذايل و از قيد و بندهاي مادي است
تا به امروز در انحصار مکاتب الهي است و مکاتب غربي و اروپايي اصال آن را
استشمام نکردهاند؛ حتي در زمينه آزاديهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فکري نيز اسالم ،قرنها قبل از انقالبها و مکاتب اروپايي آن را به ارمغان آورده
است( .سيدعلي حسينيخامنه اي انديشه حوزه  1377شماره )14
بنابراين طبق موازين عرفي و شرعي ،استقالل و آزادي را نمي توان از جمهوري اسالمي
جدا ديد؛ چراکه آزادي واقعي ميبايست استقالل از شرق و غرب را نويد دهد؛ نه آزادي
دلخواه برخي ازجمله فريب خوردگان فتنه سال 88را که در نقش پياده نظام غرب
با تاکيد ظاهري بر استقالل و آزادي ،دنبال حذف اسالميت از جمهوري اسالمي
بودند! اسالمي که در بهمن  57بهخاطرش انقالب اسالمي ايران رقم خورد تا آزادي
امروز ما از انقالب خميني تا انقالب مهدي(عج) ادامه يابد .انشاءاهلل

خدمات شهري

(نوبت اول)

شهرداري بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند  4صورتجلسه شماره  99مورخ  97/9/6شوراي
محترم اسالمي شهر گناوه انجام امورات خدمات شهري خود را به مدت يك سال به پيمانكاران
واجد صالحيت و داراي شرايط مربوطه از سازمانهاي ذيربط طبق شرايط زير واگذار نمايد .لذا از
كليه شركتهاي واجد صالحيت كه داراي سابقه كاري مرتبط و گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه
هستند دعوت ميگردد مطابق شرايط زير جهت دريافت اسناد مناقصه به امور حقوقي و قراردادهاي
شهرداري واقع در خيابان امام خميني(ره) مراجعه نمايند.
 -1تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  4/000/000/000ريال ميباشد كه به صورت ارائه ضمانتنامه
بانكي معتبر يا واريز وجه به شماره حساب  3100001884003نزد بانك ملي به نام سپرده شهرداري
بندر گناوه ارائه ميگردد .ضمانتنامه بانكي قابل تمديد كه حداقل سه ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر
بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 -2مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ بازگشايي ميباشد.
 -3تمام اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاددهنده برسد و همزمان با پيشنهاد
قيمت تسليم شود.
 -4مهلت خريد اسناد :تا روز يكشنبه مورخ  97/12/5ميباشد.
 -5مهلت و محل تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري دوشنبه مورخ  97/12/6دبيرخانه شهرداري
گناوه واقع در خيابان امام خميني(ره) ميباشد.
 -6تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت  15روز سهشنبه مورخ  97/12/7ميباشد.
 -7هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -8شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -9ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -10در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به
ترتيب ضبط خواهد شد.
 -11به پيشنهادات فاقد سپرده ،فاقد گواهي تاييد صالحيت ،فاقد مدارك مثبت شركت و ساير
مداركي كه به خواست كارفرما ميبايست در پاكت ب ارائه گردد ،مخدوش ،مبهم و مشروط و يا
ديرتر از موعد مقرر ترتيب اثر داده نميشود.
 -12متقاضيان ميبايست مدارك را در سه پاكت به ترتيب پاكت الف جهت ضمانتنامه ،پاك ب
جهت اسناد و مدارك و سوابق شركت و پاكت ج پيشنهاد قيمت كه هر سه پاكت را در يك پاكت
واحد گذاشته و به صورت سربسته به دبيرخانه شهرداري گناوه تحويل نمايند.
 -13سپرده افرادي كه در مناقصه برنده نشدهاند به غير از نفرات اول ،دوم و سوم پس از اعالم و
مابقي پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/11/18 :

تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/25 :
خ ش97/11/18 :

شهرداري بندر گناوه

