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سياست

طرح استیضاح وزیر ارشاد در سال ۹۶
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اخبار
آمادگی سپاه پاسداران و بسیج برای مشارکت

در بیابانزدایی
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از اعالم آمادگی سپاه
و بسیج برای مشارکت در طرح بیابانزدایی خبر داد.
به گزارش تسنیم ،سردار سیدمسعود جزایری با اشاره
به عزم نیروهای مس��لح برای مش��ارکت در طرح مقابله با
ریزگردها در خوزستان گفت :در این زمینه سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی و بس��یج با تش��کیل گروههای جهادی
آمادگ��ی خود را برای کمک ب��ه دولت در امر بیابانزدایی
اعالم کردهاند .وی در همین زمینه به تفاهم سپاه حضرت
ولیعصر(عج) خوزس��تان ب��ا ادارهکل مناب��ع طبیعی این
اس��تان برای بیابانزدایی در  4هزار هکتار از بحرانیترین
کانونهای ریزگرد در جنوب شرق اهواز اشاره کرد و افزود:
چنانچه س��ایر دستگاههای مربوطه همکاری کنند و توان
لجستیکی خود را به کار گیرند ،در سال  96شاهد اتفاقات
مبارکی در این زمینه خواهیم بود.
معاون ستادکل نیروهای مسلح به طراحی و برنامهریزی
س��پاه و بس��یج برای بهرهگیری از آحاد م��ردم و اقدامات
جه��ادی و انقالبی ب��رای بیابانزدایی اش��اره کرد و گفت:
خوشبختانه همه س��پاههای استانی سراسر کشور آمادگی
خود را برای مش��ارکت در این اق��دام ملی اعالم کردهاند و
قرارگاه شهدای مدافع حرم استان خوزستان برای هماهنگی
و ایفای مسئولیت در این زمینه راهاندازی شده است.
ضرغامی داوطلب نامزدی ریاست جمهوری شد
رئیس پیش��ین صداوس��یما داوطلب نامزدی ریاست
جمهوری شد.
به گزارش ایرنا ،س��یدعزتاهلل ضرغامی در اینستاگرام
خود نوش��ت :با انگیزه اصالح مدیریت کالن کشور و پاسخ
به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکالت آنان ،دعوت
جبهه مردم��ی انقالب ،برای حضور در انتخابات ریاس��ت
جمه��وری  96را پذیرفت��م و پایبندی ب��ه عقل و تصمیم
جمعی آنان را الزمه موفقیت میدانم.
انتخاب دوباره روحانی زیر سوال
ی��ک هفتهنامه انگلیس��ی نوش��ت :فقدان پیش��ینه
اقتصادی ق��وی ،عدم محبوبی��ت کل��ی و انتقادناپذیری
«حسن روحانی» رئیسجمهور ایران به طور قابل توجهی
از چشمانداز انتخاباتی او میکاهد.
نش��ریه «عرب ویکلی» در گزارش��ی در زمینه اعالم
رسمی نامزدی «حسن روحانی» رئیسجمهور ایران برای
شرکت در انتخابات س��ال  1396نوشت :حسن روحانی،
رئیسجمهور وقت ایران ش��رکت در رقابتهای انتخاباتی
را با اعالم هشدار مالیمی به نیروهای مسلح و دیگر نهادها
چون قوه قضاییه نسبت به دخالت در روند انتخابات صادر
کرد .از دیدگاه نویس��نده ،منظور حس��ن روحانی از بکار
بردن عبارت «نیروهای مسلح» ،سپاه پاسداران و به ویژه
بس��یج ،از شاخه س��پاه بود که دارای ش��بکه گستردهای
در مس��اجد ایران و نقطه کانون��ی جامعه به ویژه مناطق
روستایی و طبقه کارگر است.

گروه سياست هرچه به روزهای پایانی سال
نزدیکتر میش��ویم موقعیت
گــزارش دو
احزاب و گروههای مختلف در
انتخابات بیش��تر روش��ن میش��ود اما در این میان
موقعی��ت خ��ود حس��ن روحان��ی ب��رای دوره دوم
ریاستش در قوه مجریه نیز حائز اهمیت است.
بای��د گفت هری��ک از دو گروه سیاس��ی مطرح
در انتخاب��ات یعن��ی اصالحطلب��ان و اصولگرایان و
حتی اعتدالیون نظرات متفاوتی نس��بت به ریاست
جمهوری روحانی دارند.

جناح اصولگرا و قابلیت رقابت با روحانی
در ای��ن میان جناح اصولگرا ش��رایط خاصی را
دنب��ال میکند یک طیف جناح اصولگ��را اگرچه از
دول��ت روحانی حمای��ت میکنند ام��ا معتقدند که
عملکرد وی در این دوره عملکرد قابل دفاعی نبوده
اس��ت با این وجود معتقدند که کمتر فردی قابلیت
رقاب��ت با روحانی در انتخابات را دارد و باید بر روی
حمای��ت از روحانی فکر کرد ک��ه البته این گروه در
اقلیت جناح اصولگرا قرار دارند.
ب��ا این حال طیف تندروتر در این جناح تمایلی
ب��ه ادامه ریاس��ت روحان��ی بر قوه مجری��ه در دوره
دوم ندارند .چهرهها ،احزاب و تش��کلهای ش��اخص
اصولگرای��ی ،در این بخش تعریف میش��وند .حزب
مؤتلفه اسالمی ،جبهه پیروان امام و رهبری ،جامعه

نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس شورای اسالمی از کلید
خوردن اس��تیضاح صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
با  ۳۰امضا خبر داد.
به گزارش تس��نیم ،سیدقاسم جاس��می اظهار داشت :طرح

استیضاح سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در مجلس کلید خورد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در ادامه
ب��ا بیان اینکه طرح اس��تیضاح وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی

مقبولیت روحانی بین جریانهای سیاسی

حمایت از روی ناچاری

روحانی��ت مبارز ،جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم،
یکس��ری از انجمنهای اسالمی و ...عالقهمندند که
اشخاصی مانند میرس��لیم ،قالیباف ،رئیسی و نظایر
اینها در قامت ریاستجمهوری بایستند و در انتخابات
آتی ،رقیب حس��ن روحانی شوند .این اصولگرایان به
ریاستجمهوری فعلی انتقاداتی دارند.
با این حال تنها شانس��ی که روحانی در مقابله با
این گروه از اصولگرایان دارد این است که تشکلهای
اصولگرای��ی نتوانند بر روی یک نفر ب��رای معرفی و
کاندیداتوری ریاست جمهوری ائتالف کنند.

اعتدالیون در نقش حامی
اما گروه دیگری که نس��بت به انتخاب روحانی
در ریاست جمهوری دوازدهم موضع دارد اعتدالیون
هستند که نقش مهمی در کاندیداکردن و رأیدادن
به حس��ن روحانی در خرداد  ٩٢داش��تند .بنابراین
کامال روشن اس��ت که در اردیبهشت  ٩٦نیز پشت
س��ر او بایس��تند و مردم را به رأیدادن به روحانی
تشویق و ترغیب کنند.

در میان ای��ن گروه اف��رادی از اصولگرایان نیز
حضور دارند ک��ه میتوان به علیاکب��ر ناطقنوری،
علی الریجانی و نظایر این افراد نیز اشاره کرد.

اصالحطلبان درحال تردید
در میان اصالحطلبان هم رویکردهای متفاوتی
در مورد انتخاباب روحانی بعنوان کاندید نهایی این
گروه وجود دارد.
بس��یاری روحانی را نامزد نهای��ی اصالحطلبان
معرفی میکنن��د و بر این باورند در ش��رایط حاضر
فردی که در مقابل وی بتواند به رویارویی انتخاباتی
بپردازد وجود ن��دارد این گ��روه همچنین معتقدند
نامزدهای ش��اخصی که در میان اصالحطلبان برای
رقابت با روحانی وجود دارد نمیتواند از صافی شورای
نگهبان عبور کند از این رو ترجیح میدهند به مانند
س��ال  92روحان��ی را وامدار خود ک��رده و اهداف و
ش��عارهای خود را از طریق دول��ت اعتدال پیگیری
نماین��د .این گروه همچنی��ن میگویند احتمال برد
اصولگرایان در ش��رایطی که روحانی نامزد انتخابات

روحانی:

نش��ود بس��یار باال خواهد بود و در این شرایط بهتر
است که به پیروزی روحانی کمک کنند.
ام��ا بخش��ی از اصالحطلبان نی��ز معتقدند که
روحانی نمیتواند نامزد نهایی اصالحطلبان باش��د و
الزم اس��ت تا نامزدهایی پوشش��ی و در سایه نیز در
رقابتهای انتخاباتی برای روحانی معرفی شود.
این گروه انتقاده��ای فراوانی به عملکرد روحانی
دارند و بر این باورند که روحانی پس از انتخابات آنطور
که باید و ش��اید از سیاستهای اصالحطلبان حمایت
نکرد .از س��وی دیگر عدم اجرای برنامههای اقتصادی
روحانی را عامل ریزش آرای وی دانس��ته و میگویند
وی بعد از  4سال باید پاسخگوی منتقدان باشد.
از جمل��ه اینکه مصطفی کواکبی��ان که تمایل
خ��ود را ب��رای کاندیدات��وری اعالم کرده اس��ت در
ای��ن باره گف��ت :اینکه گفته میش��ود گزینه نهایی
اصالحطلبان روحانی اس��ت ،میخواه��م بگویم که
چنین چیزی نیس��ت ،زیرا اوالً ش��ورای هماهنگی
جبه��ه اصالح��ات هیچ نشس��تی درب��اره انتخابات
نداش��ته است و ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات
از همه احزاب اصالحطلب تشکیل شده اما اشخاصی
در شورای سیاستگذاری اصالحطلبان هستند که ما
آن را به رس��میت نمیشناس��یم و گفتهایم در این
باره ش��ورای هماهنگی باید نظر ده��د .وی با بیان
اینکه ش��ورای هماهنگی جبه��ه اصالحات تاکنون
هیچ نظری درباره انتخابات ریاس��ت جمهوری نداده

و بعدا ً درباره آن صحبت میکنیم ،گفت :غیر از این
اصال اگر ش��ورای هماهنگی هم نظر دهد 50 ،حزب
اصالحطلب خارج از شورای هماهنگی نیز داریم اما
نبای��د بگوییم که گزینه نهایی اصالحطلبان روحانی
است.زیرا اصالحطلبی یک گفتمان است و مطالبات
و حساب و کتابی دارد .هر کسی نمیتواند بگوید ما
گزینه نهایی تعیین کردهایم.
از سوی دیگر زارع فومنی ،دبیرکل حزب مردمی
اصالحات در نشس��ت خبری خود با انتقاد از شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان در اعالم زودهنگام
حمایت از روحانی گفت :متاس��فانه این ش��ورا تمام
تخممرغهایش را در س��بد یک فرد گذاشت .روحانی
به تنهایی آسیبپذیر اس��ت و باید فردی در کنار او
معرفی شود که حرفهای جدید بزند .آرای روحانی
قطعا لغزنده اس��ت و ریزش خواهد داش��ت و دالیل
آن این اس��ت که روحانی تمام وق��ت خود را صرف
مس��ائل بینالمللی کرده و به مسائل داخلی توجهی
نداشته است.
نتیجه اینک��ه در انتخابات پیشرو ،بس��یاری از
گروههای سیاس��ی چ��ه اصولگرا و چ��ه اصالحطلب
در مقابل��ه با حض��ور روحانی ،در میان��ه راه ماندهاند
ک��ه چه کنند و روز  ٢٩اردیبهش��ت س��ال آینده به
اصولگرایان نزدیک شوند یا به سمتوسوی اعتدالیون
و اصالحطلبان حرکت کنند اما هر چه هست به نظر
میرسد حمایتها بیشتر از سر ناچاری است.

حجتاالسالم سعیدی:

اقدامات صورتگرفته در اقتصاد مقاومتی را به مردم گزارش میدهیم

رئیسجمه��ور گفت :به مردم گزارش داده
خواهد ش��د که چ��ه اقداماتی درخصوص
خیابانپاستور
اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
به گزارش مهر ،حس��ن روحانی در حاش��یه آخرین جلس��ه
هیأت دولت در س��ال  ۱۳۹۵در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت:
در س��الجاری در زمینه زیرس��اختهای اقتص��ادی و تولیدی،
حرکتهای بسیار مثبتی در کشور انجام شد.
وی افزود :پیش��برد برنامههای اقتصادی و ایجاد
امنیت با کمک مردم ،خودکفایی در گندم ،موفقیت
در تولید و صادرات ،جبران عقبماندگیهای گذشته
در زمینه انرژی ،رشد مناسب در زمینه مواد غذایی،
کشاورزی ،حملونقل ریلی ،جادهای ،هوایی و صنعت
گردش��گری و افتتاح س��دها و نیروگاههای جدید ،از
مهمترین این اقدامات بود.
رئیسجمهور با اش��اره به نامگذاری سال ۱۳۹۵
از س��وی رهبر معظم انقالب ب��ه «اقتصاد مقاومتی؛
اق��دام و عمل» گفت :در این زمینه ب��ا برنامهریزی برای اجرای
طرحهای بلند مدت و کوتاه مدت ،قدمهای خوبی برداش��ته شد
و به مردم گزارش داده خواهد ش��د که چه اقداماتی درخصوص
اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
روحانی تصریح ک��رد :کاهش اتکاء به نفت و تکیه بر مالیات
در بودجه س��ال  ،۹۵فزونی صادرات بر واردات ،قدمهای خوب در

تاکنون  30امضا دارد ،تصریح کرد :طراحان اس��تیضاح در حال
جم��عآوری امضاهای بیش��تری برای این طرح هس��تند و قطعا
تا زمان ارائه طرح به هیئت رئیس��ه پس از س��ال نو تعداد امضا
افزایش پیدا میکند.

استراتژی آمریکا در امنیتسازی برای صهیونیستها موفق نبوده است
نماینده ول��ی فقیه در س��پاه گفت :امروز
اس��تراتژی آمریکا در امنیتس��ازی برای
پاس�ـداران
صهیونیس��تها نه تنها موف��ق نبوده بلکه
صهیونیستهای غاصب امروز در درون سرزمینهای اشغالی نیز
امنیت ندارند.
حجت االسالم علی سعیدی در جمع منتخبین ائمه جماعات
تهران با تبریک ایام والدت حضرت فاطمه زهرا(س)
تهدی��دات متوجه این عصر از انقالب را مورد اش��اره
ق��رار داد و ب��ا بیان اینکه ش��رایط انقالب اس�لامی
هی��چگاه به حساس��یت ای��ن مقطع از زم��ان نبوده
اس��ت ،گفت :انقالب اس�لامی ایران امروز از سویی
قلههای اس��تقالل ،اقتدار و پیروزی را در نوردیده و
ظرفیتهای بسیاری را در دنیا ایجاد کرده و از سوی
دیگر با تهدیداتی نیز مواجه است.
وی با اش��اره به مقاطع مهم تاریخ اس�لام اظهار
کرد :بعثت بعنوان آغاز اس�لام ناب ،غدیر اس��تمرار
اس�لام ،عاش��ورا احیاگر اس�لام و ظهور جهانی اسالم به رهبری
آخرین حجت خدا ،مقاطع مختلف تاریخ اس�لام است که انقالب
اسالمی زمینهساز حکومت جهان اسالم میباشد.
حجتاالس�لام سعیدی خاطرنش��ان کرد :در این مسئله که
انقالب اس�لامی ایران مقدمهای برای جهانی ش��دن اسالم است
تردیدی وجود ندارد ،از این رو انقالب باید به بهترین وجه تقویت

زمینه رشد اقتصادی ،به دست آوردن جایگاه گذشته در صادرات
لونقل،
نفت ،گش��ایش روابط بانکی و حل مشکالت در حوزه حم 
از جمل��ه اقدامات دولت یازدهم در راس��تای اجرای منویات مقام
معظم رهبری در زمینه سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است.
رئیسجمه��ور در ادام��ه س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه در
سالجاری توانس��تیم با وجود معضالت و مش��کالت موجود در
منطق��ه ،امنی��ت و آرامش را که ه��دف مهم دولت
و نظ��ام اس��ت ،برقرار کنیم گف��ت :از همه نیروهای
امنیت��ی ،نظام��ی و انتظامی که از امنیت کش��ور به
خوبی حراست کردهاند ،قدردانی میکنم.
روحانی با اش��اره ب��ه اهتمام وی��ژه مقام معظم
رهبری به موضوع آس��یبهای اجتماعی و همچنین
قدمه��ای موثر دول��ت برای مبارزه با این آس��یبها
اظهار داشت :در این زمینه ،معاونت اجتماعی وزارت
کشور به یک سازمان ارتقاء یافت و شورای اجتماعی
کش��ور به ریاست رئیس جمهوری برای مقابله با این
آسیبهای اجتماعی ،آغاز بکار کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه امیدواریم س��ال جدید سال
محبت ،دوس��تی و برادری و با سالروز والدت حضرت زهرا(س)
در آس��تانه آن ،سالی نیکو باشد گفت :باید کینهها کنار گذاشته
ش��ود و به جای تفرقه ،انشقاق و حرکتهای جناحی ،همگان به
دنبال ،اتحاد و حفظ امنیت و منافع ملی باشیم.

شود تا بتواند برای ظهور آخرین حجت خدا کادرسازی کند.
وی از جبه��ه اس��تکبار جهانی به رهبری آمری��کا و لیبرال
س��کوالر داخل به عنوان دو جبههای که در برابر انقالب اسالمی
ص��ف آرای��ی کرده اند یاد ک��رد و گفت :انقالب اس�لامی از بدو
تش��کیل تا به امروز با استکبار در تقابل است و بحمداهلل توانسته
ظرفیتهای مطلوب و بسیار زیادی را ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در س��پاه با اشاره به استراتژی
آمریکاییها به منظور مقابله با انقالب اسالمی در عرصه
بینالمللی آمریکا به دنبال جهانیسازی با استفاده از
اطالعات متمرکز ،زبان واحد ،کاال و فرهنگ مشترک
جهانی بوده اند ،عالوه بر این غربیس��ازی را با توسعه
ایدئول��وژی غربی ،توس��عه مدل لیبرال دموکراس��ی،
گسترش فرهنگ و نهادینهسازی سبک زندگی غربی
دنبال میکردند که متاس��فانه امروز برخی آثار آن در
جامعه ما مشاهده میشود.
حجتاالسالم سعیدی با بیان اینکه آمریکاییها
همچنین فرمانروایی بر دنیا را با ائتالفس��ازی در مسائل جهانی،
مه��ار و مقابله با انقالب اس�لامی ایران و ق��درت خاتمه دادن به
بحرانها و سلطه بر انرژی جهان دنبال میکردند ،اظهار کرد :تمرکز
فش��ار بر غرب آسیا به دلیل س��لطه بر شریان انرژی ،توسعه رژیم
صهیونیستی از نیل تا فرات و مقابله با حرکتهای اسالمی از دیگر
اقداماتی بود که آمریکا دنبال میکرد.

ﻭﻡ

ﺖﺩ
ﻧﻮﺑ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ  ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ  ،ﻣﺸﺮﻭﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭﮊﻩ

ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎﻝ ) ۹۵ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

۱

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ)ﻛﻤﻜﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺣﺴﻴﻦ  ،ﭼﺎﻝ ﺷﺎﻫﻴﻦ  ،ﺩﻩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﮔﺮﺩﻧﮕﺎﻩ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۲۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۷۶۶۷۰۹۴۶۳۲۵

۲۷۳۴۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۴ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۲

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ) ﺗﻤﻨﻚ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﻱ  ،ﻛﻮﺷﻚ  ،ﺗﻨﮓ ﺗﺎﻙ  ،ﻛﻮﻩ ﭘﻬﻦ ﺗﻨﮓ ﺗﺎﻣﺮﺍﺩﻱ ،ﺑﻴﺪﺑﺮﺯﻩ – ﺩﻩ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﻩ ﺑﻴﺪ  ،ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺁﺑﺎﺩ ﺟﻠﻴﻞ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۱۰/۹ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۳۱۳۳۶۷۸۳۴۵۰

۱۵۶۷۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۳

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ) ﺻﺎﻟﺤﺎﻥ -ﻟﻴﺸﻜﺎﻥ-ﮔﺮﺩﻭﻩ  ،ﺩﻟﻲ ﺑﺠﻚ ﻛﺒﻜﻴﺎﻥ ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۶/۹ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۱۴۰۷۹۰۱۰۸۸۰

۷۰۴۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۴

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ )ﻻﻝ ﺷﻬﺮﻭﻥ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۶ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۱۳۵۲۷۶۹۴۸۲۹

۶۷۷۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۵

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻧﺎ )ﻣﺎﺯﻩ ﻛﺰ  ،ﻣﺮﻍ ﭼﻨﺎﺭ  ،ﺑﺎﺩﻧﮕﺎﻥ – ﺑﻦ ﺯﺭﺩ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۱۲/۲ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺩﻧﺎ

۳۰۲۹۳۱۰۳۶۵۵

۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۶

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﺁﻓﺘﺎﺏ ﺟﻼﻟﻪ ﻫﺎ ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۲ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺩﻧﺎ

۱۲۴۸۱۳۳۶۰۷۲

۶۲۵۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۷

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ) ﺳﺮﺩﺭﻩ -ﺩﻩ ﺍﻧﺎﺭ  ،ﺯﻳﺮﻛﻞ – ﮔﻞ ﺭﺯﻳﻨﻲ – ﺍﺣﻤﺪ ﺳﺎﻻﺭ ﮔﻮﺭﺍﺏ – ﺁﺏ ﮔﺎﺭﺍﻥ ،
ﺩﺭﻩ ﮔﺮﻭ – ﻻﻭﻩ ﭘﺎﺗﻞ – ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ  ،ﺩﻡ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﭘﺎﺗﺎﻭﻩ ﺩﻫﺪﺷﺖ ()ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ(

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۲۳/۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ

۷۹۶۳۳۹۳۶۷۰۸

۲۷۹۳۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۴ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۸

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ )ﻣﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺁﺗﺸﮕﺎﻩ – ﺑﻨﺪ ﻋﻠﻴﺎﺭﻱ -ﺩﺷﺖ ﻧﺎﺻﺮﻱ – ﺩﻭﻙ ﻭ ﻛﺘﺞ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۷/۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻟﻨﺪﻩ

۱۹۳۲۷۰۲۸۷۴۴

۹۶۷۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ  ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

۹

ﺍﺣﺪﺍﺙ  ،ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺮﺍﻡ )ﺳﺮﺗﻨﮓ ﭘﻴﺮﺯﺍﻝ ﺑﻪ ﺑﻴﺪﻙ( ) ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ (

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۷/۵ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﭼﺮﺍﻡ

۱۴۵۵۱۹۳۹۷۹۳

۷۲۸۰۰۰۰۰۰

ﺭﺗﺒﻪ ۵ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ

-١ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ -ﻳﺎﺳﻮﺝ  -ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ
-٢ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ http://iets.mporg.ir/ :ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﺸﻮﺭhttp://tender.bazresi.ir :
-٣ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٩٥/١٢/٢٥ﻟﻐﺎﻳﺖ  ٩٦/١/١٦ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ http://iets.mporg.ir/ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪ  ١ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﺩﺩ.
-٤ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٩٦/١/١٧ﻟﻐﺎﻳﺖ  ٩٦/١/٢٦ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﻳﺎﺳﻮﺝ  -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﮏ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
-٥ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٦/١/٢٧ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
-٦ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.sajar.mporg.irﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) ﻟﻔﺎﻑ ﺍﺻﻠﻲ ( ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
-٧ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ  ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﺏ  ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﺝ  ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻟﻔﺎﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
-٨ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ  ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-٩ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ٣ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-١٠ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ – ٩٥/١٢/٢٥ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ٩٥/١٢/٢٦-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ – ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ

