
پرسش��ی که اکنون مردم دارند این اس��ت که چرا نماینده 
متخلف که از سوی ش��ورای نگهبان رد صالحیت یا احرزار 

صالحیت نشده همچنان در پست نمایندگی باقی است؟
برکناری نماینده متخلف کمترین خواسته مردم است، البته 
برخ��ورد قضایی با چنین نمایندگانی هنگام مس��ئولیت نیز 

می تواند از ادامه چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
با اعالم نتایج بررس��ی صالحیت نمایندگان، موضوع دیگری 
نیز برای مردم روش��ن شد وآن این بود که  تخلفات مالی و 
سوء استفاده برخی از نمایندگان از موقعیت شغلی از دالیل 

رد صالحیت این نمایندگان بوده است. 
 سخنگوی ش��ورای نگهبان نیز درباره تایید صالحیت های 
نماین��دگان این موض��وع را تایید ک��رد. کدخدایی با اعالم 
اینکه90نماینده مجلس دهم رد صالحیت شده اند، تخلفات 
مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را از جمله دالیل اصلی 

رد صالحیت آنها اعالم کرد.
جال��ب آنجا بود که با توجه به تعداد نمایندگان مجلس این 
عدد نش��ان می داد که یک سوم مجلس دهم رد صالحیت 

ش��دند و دردناک تر هم اینکه چهل نف��ر از نمایندگانی که 
دراین انتخابات ثبت نام نکردند دلیل ثبت نام نکردن خود را 

کارایی نبودند عنوان کردند. 
با این حال برخی از نمایندگان رد صالحیت شده این مسئله 
را موضوع��ی سیاس��ی عنوان کرده و به چنین برداش��تی از 
س��وی ش��ورای نگهبان اعتراض کردند، اما بسیاری از مردم 
این تفس��یر شورای نگهبان را درس��ت می دانند و معتقدند 
که اگر چنین مفاس��دی در مجلس وجود نداشت، عملکرد 

مجلس نتیجه دیگری داشت. 
مردم بارها شاهد طرح سوال و استیضاح از سوی نمایندگان 
از وزرای دولت بودند که بعدها از س��وی برخی از نمایندگان 
دیگ��ر عنوان ش��ده بود این س��وال یا اس��تیضاح  با گرفتن 

امتیازها و البی نمایندگان، تغییر جهت یافته است.
از س��وی دیگر غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه 
نی��ز در هجدهمین نشس��ت خبری خود با اصحاب رس��انه 
در ای��ن باره گفته بود؛ تع��دادی از نمایندگان فعلی مجلس 
پرونده قضائی دارند البته عدد آنها باال نیست و تعدادی از رد 

صالحیتها نیز پرونده قضائی ندارند. 
 وظیفه نماینده مجلس 

طبق فصل س��وم و مصوبه 28 این فصل در قانون انتخابات 
مجلس وظیفه و حدود اختیارات نمایندگان مجلس مشخص 
شده و همه می دانیم که نماینده مجلسی که به جای خدمت 
به مردم دس��ت به اقدامات غیر قانونی می زند، هرگز لیاقت 
نشستن روی صندلی مجلس شورای اسالمی را ندارد. وقتی 
نماینده ای هنگام نمایندگی دس��ت به تخلف و فساد میزند 
یا زمینه بروز فس��اد را مهیا میکند، مردم دیگر اعتمادی به 
او ندارن��د چرا که او امین آنها نب��وده و در اقدامات خود به 
بیت المال دس��ت درازی کرده اس��ت. چطور نمایندگانی که 
بر اساس قانون، وظیقه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون 
را دارند، خود مرتکب خالف می ش��وند می توانند بر اساس 

مصلحت مردم و جامعه عمل کنند . 
م��ردم به خاطر دارند که خیلی از  نمایندگان به ش��فافیت 
آرای خود رأی ندادند و این امر نشان می دهد که از صداقت 

الزم در عملکرد خود برخوردار نیستند. 
چطور از نماینده ای که دغدغه ای برای  حل مشکالت مردم 
ندارد و تنها هدف وی برای ورود به مجلس، به دست آوردن 
اعتبار و جمع کردن اموال نامش��روع است، می توان انتظار 
داشت که عملکرد موفقی را داشته و در دفاع از حقوق مردم 

خالصانه انجام وظیفه کند ؟
ای��ن طبیعی اس��ت که مردم وقتی با فس��اد مس��ئولی که 
وظیفه اش خدمت به مردم اس��ت، روبرو میش��وند ناخرسند 
می ش��وند به خصوص آنکه اگر این مس��ئول با رأی آنها به 

پست و مقامی رسیده باشد. 
در این میان بسیاری بر این باورند که اصل 8۶ قانون اساسی 
ک��ه همان اصل مصونیت قضائی نمایندگان مجلس اس��ت، 
مانع از رسیدگی به این تخلفات می شود. در این اصل آمده 
که »نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در 
اظهار نظر و رأی خود کاماًل آزادند و نمیتوان آنها را به سبب 
نظرات��ی که در مجلس اظهار کرده اند ی��ا آرایی که در مقام 
ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد«. 
از منظر این عده رای مردم به مثابه چک سفید امضایی است 
که در طول 4 سال این مجوز را به نمایندگان اعطا می کند 
تا در این مس��ند علیرغم تخلفات هم کنار نروند. قاضی زاده 
هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دراین باره معتقد است؛ 
در قانون فعلی اگر نماینده ای مرتکب جرمی شود که خارج 

از وظایف نمایندگی وی باش��د، مانند هر شهروند دیگری با 
او برخورد قضایی صورت میگیرد و اگر مجازات حبس باشد 
در واق��ع منجر به غیبت قهری او ش��ده و بنابراین بر مبنای 
اصل غیبت در قانون آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگی 

کنار میرود.
 افکار عمومی

 در حال حاضر افکار عمومی با تاکید بر اینکه جایگاه شورای 
نگهبان در نظام اس��المی راهبردی بوده و نظارت استصوابی 
این ش��ورا در بررس��ی صالحیت نامزده��ای مجلس امری 
واجب و مبرهن بر همه است، نمی توان گفت که این نظارت 
رویکردی سیاسی دارد.  از سوی دیگر واضح است که یکی از 
دالیل اصلی رد صالحیت برخی از  نمایندگان فعلی مجلس 
عدم نظارت صحیح بر عملکرد و رفتار آنان بوده و نشان می 
دهد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عملکرد صحیحی 
نداش��ته یا برش الزم و بازدارنده را ندارد. وقتی نماینده ای 
مرتکب تخلف و تنها در برخورد با وی به یک تذکر بس��نده 
می شود نتیجه امر بهتر از شرایط فعلی نیست.  این فسادها 
یک شبه اتفاق نیفتاده و  مدارک و مستندات مربوط به آنها 
یک شبه به دست نیامده و چرا نهادهای نظارتی هیچ اقدامی 

را انجام نداده اند ؟
ام��ا در این میان افکار عمومی می گوین��د قوه قضائیه برای 
بررس��ی به این موضوع به عن��وان مدعی العموم ورود کند تا 
برای مردم مشخص ش��ود که کدام یک از نمایندگان فعلی 
مجلس دس��ت به فس��اد زده اند و تخلف آنه��ا در چه حد و 

اندازه ای بوده است.
از س��وی دیگر با توجه به ش��رایط حساس کش��ور باید قوه 
قضائیه  پرونده های نمایندگانی را که به دلیل مس��ائل مالی 
رد صالحیت ش��ده اند، با حساسیت بیشتری بررسی کند و 
این بررسی باید بدون توجه به حساسیت جناح های سیاسی 
ص��ورت گیرد. مردم تاکید دارند که تمام افرادی که مرتکب 
تخلف می شوند باید به نظام قضایی کشور پاسخگو باشند و 
نمیتوان گفت اگر فردی نماینده اس��ت محاکم نمیتوانند به 
تخلفات آنان رس��یدگی کنند. قوه قضائیه بارها اعالم کرده 
اس��ت که به هر موضوعی در خصوص فساد اقتصادی ورود 
می کند و این تکلیف درباره نمایندگان نیز باید صدق کند. 
برخ��ورد ب��ا نمایندگان متخل��ف مجلس نبای��د در حد رد 
صالحیت باقی بماند چرا که عدالت خدشه دار شده و دیوار 

بی اعتمادی محکم تر خواهد شد.

بوجارهای لنجان!

 ای��ن تیتر که برگرفته از اصطالحی اس��ت محلی که امروز 
جنب��ه یک ضرب المثل جهانی را به خود گرفته تا مش��ابه 
التین هم داشته باشد مربوط به منطقه لنجانات در استان 
اصفهان اس��ت که روزگاری پا به پای شمال کشور به تولید 
بهترین و مرغوب ترین نوع برنج جهان ش��هرت داش��ت که 
امروز به دلیل خشکس��الی زاین��ده رود و بی اعتنایی وزارت 
نیرو به  حق آبه این اس��تان بر اس��اس س��ند مکتوب شیخ 
بهایی در حداقل ظرفیت کشت می شود درحالی که امکانات 
کش��اورزی آنزمان همچنان سنتی بود تا شلتوک به واسطه 
داس و دس��ت برداشت ش��ود و زیر تیغه های گاوآهن خرد 
و س��پس به وسیله غربال های چوبی در مسیر باد بوجاری و 

برنج از سفاله ها جدا گردد. 

فلس��فه انجام این عمل چیزی نبود جز اینکه ش��الی کاران 
برای تفکیک ناچار بودند از هر سو که باد می وزید غربال را 
به حرکت درآورند و از آن به بعد هرکس سری با او دلی با 
دیگری داش��ت و ازهر طرف باد سودآور می وزید به آن سو 

می رفت را بوجار لنجان می نامیدند! 
و امروز بعضی از سیاست ها که برخالف کالم مدرس بزرگ 
عین دیانت ها نیس��تند، شباهت بس��یاری به بوجار لنجان 
دارند زیرا اینگونه سیاس��تمداران عضو حزب باد می شوند 
و از ه��ر س��و وزی��دن گرفت بی��رق خود را در مس��یر آن 
قرارمی دهند تا همیش��ه پس��ت و مقام و منزلت را همراه 

با رهاوردهای آن داشته باشند.
 ام��ا همچن��ان از بازی زمانه غافل هس��تند ک��ه قائم مقام 
فراهانی گفته: »روزگار اس��ت آنکه گه عزت دهد گه خوار 
دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد« زیرا همین 
باد اس��ت که به وقت بوجاری پرده ها را در مقطعی از زمان 
کنار می زند و حقایق را آش��کار می سازد! آنچه امروز رسانه 
مل��ی را در تنگناهای خبری و ش��فافیت ها قرار داده ادامه 
حضور چنین کس��انی در این مجموعه حس��اس است که 
آن را ملک تلک خود فرض کرده و س��الیان دراز اس��ت در 
حاش��یه آن شلتاق می کنند! چند صباح اول را به آن ورود 
پیدا کرده و چشمه هایی از سیاست را به نمایش می گذارند 
تا یکی از مدیران ارشد علمی به گونه ای جذب کاسه  لیسی 
آن ها ش��ده و نق��ش ملیجک به آن ها واگذار ش��ود و چند 
صباحی در حالی  که حقوقش��ان را از صندوق این رس��انه 

می گیرند مأمور در ارگانی دیگر ش��وند و بدعت ش��لتاق را 
ب��ه آن انتقال داده! و به  نوعی هم��ان روش موفق بوجاری 
لنجان را در آن ادامه دهند! ش��هرداری اصفهان درست دو 
دهه پیش پذیرای معدودی از این افراد بوده که قبل از آن 
در یکی از دانش��گاه های بااهمیت ش��هر غاز می چراندند و 
مدرک می گرفتند تا پس  از آن به  صورت اتوبوس��ی به این 
ارگان ش��هری آمده و هریک بخش��ی را مدیریت نمایند و 
یادشان برود هنوز هم جیره ماهانه آن ها سوای مزایایی که 
از شهرداری می گیرند به عهده مبدأ یعنی رسانه ملی است 
که در اینجا طی پله های ترقی سرعت بیشتری داشته و در 
طول آن با ابزار رانت می ش��ود سری هم به شورای شهر زد 
و چهار س��الی را در آن سپری کرد تا ضمن آن تبصره های 
خاصی ازجمله اجباری کردن کسب مجوز از روابط عمومی 
ش��هرداری برای تهیه گزارش توس��ط رسانه ملی در سطح 
ش��هر را به تصویب رس��اند! جل الخالق از این همه دو دوزه 
 ب��ازی کردن ه��ا که می ش��ود در یک  لحظه س��ه نقش در 
دانش��گاه، شهرداری و رسانه ملی بازی کرد و برای هرکدام 
جداگانه گربه رقصانی نمود! امروز همه آن گش��ت وگذارها 
و تغییر صندلی ها از دانش��گاه به روابط عمومی ش��هرداری 
و نشس��تن روی صندلی مدیریت ی��ک روزنامه ارگانی که 
توسط شخص فرهیخته دیگری راه اندازی شده و درنهایت 
تکیه زدن بر مسند ش��ورای اسالمی شهر سپری و در این 
جاهم دست ها رو می شود تا مخاطبان را ناچار به بازگشت 
به اص��ل نماید که اینگونه جنگلوک بازی های سیاس��ی را 

در رس��انه ملی ادامه دهند و قاپ مدیر غریب را برگرفته و 
مجدداً ملیجک آقا شوند و دوباره در صف اول اقتدا بایستند! 
درحالی که عمل هرکس همیش��ه با اوست که ضرب المثلی 
مع��روف می گوید: »چاه نکن بهر کس��ی / اول خودت دوم 
کس��ی« زیرا امروز همان تبصره ای که به ناحق در ش��ورای 
ش��هر برای در تنگنا قرار دادن رس��انه ملی به منظور روی 

آنتن بودن گرفته می شود یقه خالقش را می چسبد! 
ام��روز واحد خبر این رس��انه ملی که بر اس��اس وظائف و 
تعه��دات خود ناچار اس��ت ش��فافیت را در رأس امور قرار 
داده و مس��ائل متن��وع اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی را 
منعک��س نمای��د با چالش همین مصوبه در س��طح ش��هر 
روبرو اس��ت تا متولیان از روند کار آن ها به بهانه نداش��تن 
مجوز از روابط عمومی شهرداری جلوگیری نمایند که خود 
نوعی س��نگ اندازی پی��ش پای جریان مقابل اس��ت تا در 
حساس ترین لحظات تبلیغاتی که به 22 بهمن و انتخابات 
مجلس نزدیک می ش��ویم، تبصره ای که در ش��ورای ش��هر 
چهارم به تصویب رس��یده ابزار دس��تی برای پیشگیری از 
رسانه ای شدن شفافیت ها شود! و به مدیران صالح ساده لوح 
و غریب در این ش��هر بار دیگر متذکر گردد تا مراقب ورود 
مجدد اینگونه بوجارهای لنجان به محدوده خود باشند که 
اصوالً یک روده راست در وجودشان نیست و درنهایت این 
باالترین مقام رسانه ملی و سلسله مراتب پایین دستی آن ها 
اس��ت که چوب بعضی از این خوش باوری ها را می خورند تا 

بر اساس تحرکاتشان تخریب شود!

گزارش

سفیرانگلیس به ایران دهن کجی کرد
قائم مقام اس��بق وزارت امور خارجه گفت: اقدام س��فیر انگلیس در حضور در 
تجمع غیرقانونی تهران وقیحانه و برای دهن کجی به ایران بود. علیرضا شیخ 
عطار، درباره حضور سفیر انگلیس در تجمعات اخیر غیرقانونی در تهران، گفت: 
دیپلمات ها در همه جای دنیا دستورالعمل هایی دارند که بسیار شبیه هم است. 

وی گفت: این مداخالت می تواند اظهار نظر علیه کشور محل ماموریت، حضور 
در تجمعات غیرقانونی یا مالقات با افرادی مس��ئله دار باشد و همه دیپلمات ها از این 
موضوعات آگاهی کافی دارند. وی افزود: اینکه سفیری مانند »راب مک ایر« که سابقه 
کاری وی نشان می دهد که دیپلمات کهنه کاری است و جدا از اینکه با سازمان های 
اطالعاتی انگلیس��ی همکاری دارد یا نه! در تجمعی غیرقانونی شرکت می کند، جای 
س��وال دارد. تجمعی که سفیر انگلیس در آن حضور داشت، به خصوص بعد از وقایع 

آبان ماه مشخصاً واضح است که در جهت ایجاد آشوب بوده است. مهر

رمز پیروزی کشور و انقالب منویات رهبری است
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: ملت ایران باید بدانند،رمز پیروزی کش��ور 
و انقالب منویات رهبری اس��ت. حجت االس��الم س��الک گفت:مردم ما علی 
رغم مش��کالت اقتصادی، مالی و توان خرید و... بین معضالت داخلی کشور 
و سرنوشت نظام تفکیک قائل هس��تند.وی خاطرنشان کرد:مردم سرنوشت 

خود را در انتخابات مجلس یازدهم رقم می زنند و نمایندگان متعهد و انقالبی 
را انتخاب می کنند. او ادامه داد: مردم باید سوابق و عملکرد نامزد ها را بررسی کنند 
و ببینند آن ها کارنامه خوبی داشته اند یا وعده هایی تو خالی داده اند. عضو جامعه 
روحانیت مبارز  عنوان کرد:نمایندگان باید با اندیش��ه کالن نگری و مصلحت نظام 
وارد مجلس شوند نه تفکر شهرنگری و منطقه نگری. سالک افزود: نباید به تبلیغات 
س��وء رس��انه های بیگانه، ماهواره و فضای مجازی علیه کشور توجه کرد. او در پایان 
تاکید کرد:رمز پیروزی کشور و انقالب منویات رهبری است.  باشگاه خبرنگاران 

باید به سازوکار قانونی برای انتخابات احترام بگذاریم
نماینده کلیمیان ایران در مجلس گفت: باید به س��ازوکار قانونی در کش��ور 
برای انتخابات احترام بگذاریم. سیامک مره صدق ، با تأکید بر اهمیت جایگاه 
ش��ورای نگهبان گفت:  من به عملکرد ش��ورای نگهبان اعتقاد قلبی دارم اما 
متأس��فانه ما در بررسی ها و قضاوت ها ملک مان خودمان است.وی افزود: اگر 

ش��ورای نگهبان ما را تأیید کند می گوییم خوب است و اگر تأییدمان نکند از 
آن انتق��اد می کنیم ن��ه تنها در این مورد بلکه وقتی به دادگاه هم می رویم در مورد 
قاضی براس��اس منافع فردی خودمان قضاوت می کنیم. مره صدق در پایان گفت: به 
نظر من بهترین افراد برای بررس��ی صالحیت ها اعضای ش��ورای نگهبان هستند که 
ب��ه ویژه با اعتمادی که رهبر انقالب به آنه��ا دارد بنده نیز به آنها ایمان دارم که با 
صحت و خلوص نیت کارهای خود را انجام می دهند و عملکردش��ان نیز در مجموع 

مثبت و به نفع نظام است. فارس 

آیت هللا موحدی کرمانی:

مصلحت کشور و مردم به انتخابات 
مجلس گره  خورده است

رئیس جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مصلحت 
کش��ور و مصلحت مردم به این انتخابات مجلس گره  
خورده اس��ت، گفت: می خواهیم تش��کیل مجلسی 
کارآمد و انقالبی باشیم. یازدهمین نشست هم اندیشی 
جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل های ارزشی و 
انقالبی در محل دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
برگزار ش��د. در آغاز این نشست آیت اهلل محمدعلی 
موح��دی کرمانی، رئیس جامع��ه روحانیت مبارز، با 
اش��اره به وظیفه  احزاب و جامع��ه در باب انتخابات 
پیش رو گفت: هرجا وحدت و اجماع همراه با همدلی 
داشته ایم توفیق و پیروزی نیز قرین حرکت و فعالیت 
ما ش��ده اس��ت. در این دوره هم اگر به حرکت واحد 
میان نیروهای والیی و ارزشی برسیم موفقیت مورد 
نظر سهل الوصول تر خواهد بود. موحدی کرمانی با 
اشاره به اینکه مصلحت کشور و مصلحت مردم به این 
انتخابات مجلس گره خورده، افزود: انتظار ما این است 
که با حضور و مش��ارکت گسترده مردم و همه اقشار 
و گروه ها شاهد انتخاباتی پرشور و تشکیل مجلسی 

کارآمد و انقالبی باشیم.
در ادامه این نشس��ت حجت االس��الم محمدحسین 
موس��ی پور، عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز با ارائه  جمع بندی از جلسات همفکری جامعه 
روحانی��ت با تش��کل ها و احزاب گفت: جلس��اتی با 
رئیس ش��ورای ائت��الف و دیگران داش��ته ایم و تنها 
دغدغه راهبردی ما حصول وحدت و رسیدن به یک 
فهرست جامع و واحد بوده است. ما از حرکت شورای 
ائتالف حمای��ت کرده و می کنی��م و تمام احزاب و 
گروه ها را نیز به همراهی با ائتالف فراخوانده ایم و در 
نهایت پس از تدوین فهرس��ت نهایی در صورت بروز 
اختالف یا هر مشکلی، هیئت داوری به ریاست آیت 
اهلل موحدی کرمانی به حل اختالف خواهد پرداخت.

وی با بی��ان اینکه تاکنون فرآین��د ائتالف به خوبی 
برگ��زار ش��ده و امیدواریم نتیج��ه آن نیز مطلوب و 
مورد نظر همگان باشد، ادامه داد: فرآیند تعریف شده 
شورای ائتالف حرکتی بدیع و گامی به جلو در جهت 
س��از و کار برگزاری انتخابات است و تاکنون گام ها 
و اقدامات ارزش��مندی در این مسیر به انجام رسیده 
که امیدواریم با توجه به زمان اندک هر چه زودتر به 

فهرست نهایی مشخص شود.
مسئول تشکیالت جامعه روحانیت مبارز به مذاکرات 
شورای ائتالف نیروهای انقالب اشاره کرد و افزود: تمام 
تالش ما نیز بر پیشگیری از اختالف یا سوء برداشت 

بین اجزای این ائتالف متمرکز شده است.
در ادام��ه مصطف��ی پورمحمدی دبی��ر عالی جامعه 
روحانیت مبارز با بیان اینکه در ساختار و روند برگزاری 
انتخابات شاهد ضعف های زیادی هستیم افزود: چنین 
وضعیتی مناسب با نظامی که سرنوشت خود و آینده 
جامعه را به مقوله انتخابات گره زده نیست. با سازوکار 
انتخاب��ات و با مش��ارکت مردم و نخبگان اس��ت که 
نهادهای سیاسی گوناگون نظام شکل می گیرد و نباید 
در چنین مقوله مهمی دچار آش��فتگی و نقاط ضعف 
باشیم. وی افزود: این یک موضوع فراگیر و جدی است 
و انتظار این اس��ت که پس از انتخابات و در فرصتی 
موسع و با فراغ خاطر، یک کار جدی و جامع در باب 
انجام اصالحات اساسی در فرایندها، مقررات و قوانین 
انتخابات پیگیری ش��ود. دبیر عالی جامعه روحانیت 
مبارز با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم تا وحدت و 
ائتالف در مجموعه نیروهای انقالبی حفظ شود، افزود: 
همه تشکل ها و احزاب تشکیل دهنده شورای ائتالف 
نیز در فرآیند طراحی شده ورود کرده و نقطه نظرات 
و دیدگاه های خود را دنبال کنند تا بتوانیم به نتیجه 

مورد نظر و مطلوب برسیم.

گزارش

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید
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شهردارى کاشان
آگهى مزایده عمومى شماره 98/135

موضوع مزایده: واگذارى ده قطعه زمین از قطعات ملکى شهردارى واقع در 
شــهرك فتح المبین بصورت سبدى ، مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و 

مدارك و شرایط مزایده منضم
مبلغ ســپرده شرکت در مزایده: 390/000/000 (ســیصد و نود میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/11/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/11/16 و بازگشــایى پاکتها 

در مورخ 98/11/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شــهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8 - 55440055 (031)

شهردارى کاشان
آگهى مزایده عمومى شماره 98/139

موضوع مزایده: واگذارى 3 قطعه زمین از قطعات ملکى شــهردارى واقع در 
شــهرك فتح المبین بصورت سبدى ، مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و 

مدارك و شرایط مزایده منضم
مبلغ ســپرده شرکت در مزایده: 120/000/000 (یکصد و بیست میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/11/14 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/11/16 و بازگشــایى پاکتها 

در مورخ 98/11/17 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب ضبط 

خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شــهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8 - 55440055 (031)

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

خواسته مردم برخورد با 
نمایندگان متخلف

نگاهی به رد صالحیت 90 نماینده مجلس 
به دلیل سو استفاده از موقعیت شغلی و 

فساد مالی


