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تشکيل فراكسيون قوميتی، اين بار پيش از تشکيل مجلس 
يازدهم اين درحالی مطرح ش��ده كه بسياری از كارشناسان 
اي��ن اق��دام را در تعارض با منافع ملی و قانون اساس��ی می 
دانند. گفته می ش��ود در آس��تانه تشکيل مجلس يازدهم و 
انتخابات هيئت رئيسه مجلس عده ای با انگيزه های قومی و 
قبيله ای در هتل اسپيناس جلساتی را به اين منظور برگزار 
كردند. موضوع تشکيل فراكسيون های قومی به چندين سال 
قب��ل باز می گ��ردد، از جمله اينکه در تاريخ 9 آبان س��ال 
1395 با حضور 100 نفر از نمايندگان مجلس، فراكس��يون 
مناطق ترك نش��ين تشکيل ش��د و با اكثريت آراء مسعود 
پزش��کيان )نماينده تبريز(، نادر قاضی پور )نماينده اروميه( 
و رضا كريم��ی )نماينده اردبيل( به ترتيب به عنوان رئيس، 

نواب اول و دوم فراكسيون انتخاب شدند.
زهرا س��اعی نماينده مردم ش��هر تبري��ز در مجلس دهم و 
س��خنگوی اين فراكسيون در رابطه با اهداف و اصول حاكم 
اين فراكسيون در آن زمان گفته بود؛ با توجه به گستردگی 
مناطق ترك نش��ين در سراس��ر ايران و مديريت راهبردی 
برای حل مش��کالت در اين مناطق اين فراكسيون با حضور 
نمايندگان ترك زبان تش��کيل ش��د كه هدف آن استفاده از 
ظرفيت نمايندگان برای رفع مشکالت »مناطق ترك نشين« 
اس��ت. اما در 21 آذر 1395 بهروز نعمتی سخنگوی هيات 
رئيس��ه مجلس شورای اس��المی كه نام خود وی نيز در اين 
فراكسيون آمده بود اظهار داشت كه مجلس شورای اسالمی 

با تاسيس فراكسيون قوميتی مخالف است.
وی موضوع تش��کيل اين فراكس��يون را »اش��تباه« خواند و 
اف��زود: »نمايندگان بايد ملی فکر كنند و به فکر منافع ملی 

و مملکت باشند«.
علی يونس��ی نيز جزو نخستين كسانی بود كه با فراكسيون 
مزبور مخالفت كرد. عل��ی الريجانی نيز در همان دوره طی 
مصاحبه با رس��انه ها بدون اش��اره به موضوع اين فراكسيون 
اظهار داش��ت كه مجلس شورای اسالمی تنها دو فراكسيون 
سياس��ی دارد، اشاره وی به فراكسيون اميد و پيروان واليت 
بود. پرونده فراكس��يون مناطق ترك نشين و فراكسيون های 
قوميتی مجلس، به صورت نرم و آهس��ته آهسته بسته شد. 
فراكسيونی كه با سروصدای زياد آمد اما جلسات آن به چند 
بار نرسيد به طوری كه هيچگاه از يك نهاد در شرف تاسيس 

به يك شخصيت حقوقی تبديل نشد.
ايده تاسيس فراكسيون قومی پس از روی كار آمدن روحانی 
در 1392 مجدداً مطرح و به نمايندگان مجلس منتقل شد. 

فراكسيونهایقومی 
فراكسيون های قومی در قياس و در برابر فراكسيون های ملی 

تعريف می شوند. 
از نظر مقررات داخلی مجلس، شناسايی يا مخالفت با چنين 

فراكسيونی در صالحيت هيات رئيسه است. 
برخ��ی معتقدند با تش��کيل فراكس��يون های ملی و حضور 
نمايندگان قوميت ها در اين فراكسيون ها، مطالبات محلی و 
منطقه ای بهتر دنبال می شود و نتيجه گيری اش نيز بهتر و 

ملموس تر خواهد بود.   
منصور حقيق��ت پور نماينده پيش��ين اردبي��ل در مجلس 
و مش��اور امني��ت ملی رئي��س مجلس نيز به انتق��اد از اين 

فراكس��يون پرداخته بود و گفته بود كه اين فراكسيون دوام 
نخواهد داشت و برخی نهادها با آن مخالفت كرده اند.

 مخالفت ها
اظهارات و ادعاهای برخی نمايندگان مجلس برای پيگيری 
جدی فراكس��يون های قومی در مجلس درحالی اس��ت كه 
بس��ياری از استادان و كارشناسان مس��ائل قومی نسبت به 
اي��ن موض��وع و آس��يب های احتمال��ی آن انتقاداتی جدی 
مط��رح می كنند. اين گروه بر اي��ن باورند كه نمايندگان در 
فراكس��يون های قومی در مقام انتخاب بين مصالح قومی و 
مصالح عالی كش��ور، به سمت مصالح قومی حركت خواهند 
كرد يا ممکن اس��ت لوايحی را منظور كنند كه در تعارض با 
منافع ملی و مصالح عالی  كش��ور اس��ت. اين مسئله نيز در 

تضاد كامل با قانون اساسی و وظايف نمايندگی قرار دارد.
اين درحالی است كه قانون اساسی به هيچ وجه وارد چنين 
مباحثی نشده و از تقسيم بندی جامعه به اصناف و گروه های 
قومی پرهيز كرده  اس��ت.  در عين حال كارشناس��ان تاكيد 
دارند كه اصل »ملی بودن مس��ئوليت نماينده« با تأس��يس 

»فراكسيون های قومی« در تضاد كامل قرار دارد.
هنرمندان، روزنامه نگاران و كارشناس��ان متعددی از ظهور 
دومينو وار فراكس��يون های قوميتی اظهار نگرانی كرده و آن 
را مخالف منافع و مصالح ملی دانستند. تعدادی از نمايندگان 

مجلس نيز در صحن علنی با اين موضوع مخالفت كردند.
از دی ماه همان سال زمزمه هايی در راه روهای مجلس مبنی 
بر مخالفت نهادهای امنيتی با تاس��يس چنين فراكسيونی 
شنيده ميشد. به مروز نيز مشخص شد كه نهادهای باالدستی 
و حاكميتی نيز به مس��اله ورود كرده اند و طی ابالغيه هايی 
به رئيس مجلس ش��ورای اس��المی، تاسيس اين فراكسيون 
و اص��وال هر نوع فراكس��يون قومی را مغاير با »امنيت ملی« 
دانس��ته اند. به اين ترتيب مشخص شد كه نهادها و دستگاه 
تصميم گيری نظام با تاسيس فراكسيون قومی مخالف و آن 

را به منزله يك تهديد عليه امنيت ملی تلقی می كنند.
حج��ت االس��الم س��يدرضا تق��وی در واكنش به تش��کيل 
فراكس��يون های قومی و قبيل��ه ای آذری زبان ه��ا، زاگرس 
نش��ينان، البرز نش��ينان پيش از تش��کيل مجلس يازدهم 
برای تأثيرگذاری در انتخابات هيئت رئيس��ه گفت: تشکيل 
اين فراكس��يون به وحدت و يکپارچگی مجلس خدشه وارد 
می كن��د. تقوی گفت: حض��ور نمايندگانی كه به هر قيمتی 
بخواهند به پس��ت و موقعيت دس��ت يابند در شأن مجلس 

يازدهم كه مجلسی انقالبی، واليی و اصول گراست نيست.
نگاهكارشناسان 

در اين ميان كارشناس��ان معتقدند كه ايجاد فراكسيون های 
قومی نه تنها تاثير مثبتی در رفع كمبودها  در مناطق قومی 

ندارد، بلکه بر حساسيت های قومی نيز دامن می زند.
اين گ��روه بر اين باورند كه اگر به حساس��يت ها دامن زده 

شود، طبيعی است كه اين مسائل برجسته می شود.
 برای مثال در كش��ور يوگس��الوی سابق وقتی كه فروپاشی 
اتفاق افتاد بين صرب ها، كروات ها و بوسنيايی ها اختالفات 
آنقدر تشديد شد كه كشتارهای وحشتناك تاريخی رخ داد. 
اي��ن درحالی بود كه تا پيش از اين همه اين افراد با يکديگر 

در صلح و آرامش زندگی می كردند . 
در اي��ران اي��ن اختالفات به ط��ور طبيعی بس��يار كمرنگ 
اس��ت. اما متاسفانه برخی نماينده ها در مجلس از اين ابزار 
سوءاس��تفاده می كنند و س��عی می كنند ب��ا دامن زدن به 
برخی از حساس��يت های قوم��ی رأی دوره های بعدی خود 

را تضمين كنند.
اينکه عده ای بخواهند برای امتياز گيری روی اين مس��ائل 
دست بگذارند و به آن دامن بزنند، نتيجه مناسبی ندارد. به 
نظر می رسد طرفداران تشکيل اين فراكسيون ها بيشتر به 
دنبال رأی آوری هس��تند. برای همه روشن است كه تفاوت 
زيادی در توسعه مركز و پيرامون در كشور ما وجود دارد، اما 

اين امر نبايد اتحاد ملی در كشورمان را زير سوال ببرد. 
راهکارها 

اگ��ر نماين��دگان بدنبال كاه��ش فاصله طبقات��ی در ميان 
مناطق كم برخوردارتر هس��تند، بهتر است به جای تشکيل 
فراكس��يون های قومی  به دنبال راهکارها و زيرساخت های 
جذب سرمايه گذار خصوصی و توسعه اشتغال در اين مناطق 
باشند.  فراكسيون های قوميتی دراين مناطق بيشتر موجب 
اخالل می ش��ود. از سوی ديگر تشکيل اين فراكسيون ها در 
گذش��ته موجب ش��د كه اتفاقات بدی در بعضی از مناطق 
محروم بيافتد و برخی مناطق نيز از بركت رفيق بازی ها رشد 
كردند. هميشه راه حل به دامن زدن به حساسيت ها نيست و 

واقعا بايد استدالل و كار كارشناسی مالك و معيار باشد. 
صاحب نظران تاكيد دارند كه اين اقدامات اس��المی، انسانی 
و عادالنه نيست و اگر مجلس يازدهم بايد در بررسی طرح ها 
و لوايح عدالت محور باش��د و نقاط محروم را بيش��تر مدنظر 
داش��ته باشد فرقی نمی كند اين مناطق در محدوده زاگرس 

نشينان يا البرز نشينان.
يادمان باش��د كه پيامبر اكرم با شعار »إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة« 

همه قوم ها و قبيله ها را در كنار هم قرار داد و اگر  امروز هم 
قوم گرايی و قبيله گرايی در مجلس زنده شود ، اين روش ها به 
صفا و صميميت مجلس ضربه می زند و به جامعه تسری پيدا 
می كند. نبايد با هر نردبانی به مس��ند رياست تکيه زد. همه 
مردم كش��ور ما ايرانی هستند و كسی كه نماينده می شود، 
نماينده مردم اس��ت نه يك قوم خ��اص. نمايندگان مجلس 
نبايد وظيفه نمايندگی خود را كه در قانون اساسی به عنوان 
كارويژه  ملی تعريف شده است فراموش  و با در دسترس قرار 
دادن نمادهای قوميتی در پی تش��کيل فراكسيون قوميتی 
باش��ند. قوميت و توسعه، نسبت معکوس با يکديگر دارند و 
اصوال از منظر كارشناس��ان توسعه، قوم گرايی مانع جدی در 

راه توسعه و پيشرفت است.  
پروژهاسرائيل 

در اين ميان بس��ياری بر اين باورند كه اين پروژه، بخشی از 
برنامه های نفوذ از سوی اسرائيل و امريکا برای شکاف قومی 

در كشورمان تبليغ می شود. 
بايد گفت كه امريکا دو استراتژی عمده در خاورميانه و شمال 
افريقا را دنبال ميکند: امنيت اسرائيل و امنيت خطوط انتقال 
انرژی.  بر اس��اس طرح »خاورميانه بزرگ« تمام كشورهای 
منطقه بايد به مناطق كوچك تر تجزيه شوند زيرا دولت های 
بزرگ و وسيع برای امنيت اسرائيل تهديدی بالقوه محسوب 
ميشوند. اين شکستن كشورها بايد تا جايی پيش برود كه در 
منطقه خاورميانه تنها اسرائيل به عنوان يك كشور قدرتمند 
موضوعيت داش��ته باش��د. از اين رو اين اقدام تهديدی عليه 
امنيت، همبستگی، يکپارچگی كشور ايران و سياستی است 
كه می تواند در راس��تای تقويت شکاف های سياسی ارزيابی 
ش��ود. موضوعی كه رهبری نظام چندی پيش با خردمندی 
ضمن تعيين سياست های كلی نظام انتخابات، در مورد ورود 

مباحث قوميتی به انتخابات هشدار دادند.

سیاری: 

نباید به دست خود اسرار 
نظامی را افشا کنیم

معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوری اسالمی ايران با تاكيد 
بر اينکه برای قطره قطره خون ش��هدا ارزش قائل هس��تيم، 
گفت: نيروی دريايی ارتش به بركت خون شهدا، مقتدرتر از 

قبل، ماموريت های محوله را انجام خواهد داد.
 دريادار حبيب اهلل س��ياری مع��اون هماهنگ كننده ارتش 
جمهوری اس��المی ايران، با حضور در بيمارس��تان گلستان، 

از سه تن از مجروحان حادثه ناو كنارك عيادت كرد و روند 
مداوا و درمان آن ها را مورد ارزيابی قرار داد.

امير دريادار سياری در اين ديدار، ضمن گراميداشت شب های 
قدر و تس��ليت ايام شهادت حضرت علی )ع( گفت: شهادت 
عزيزان همرزم در عرصه دري��ا را خدمت همه همرزمان در 
ني��روی دريايی  ارتش و خانواده معزز اين عزيزان، تس��ليت 
عرض می كنم. وی با تاكيد بر اين كه اين شهدا باعث عزت، 
افتخار، س��رافرازی و نشان دادن توان بازدارندگی ما در دريا 
هس��تند، افزود: همه ما در ني��روی دريايی ارتش جمهوری 
اس��المی ايران و نيروهای مسلح، داغدار اين حادثه هستيم 
و خودمان را در داغ خانواده های ش��هدا ش��ريك می دانيم. 

مع��اون هماهنگ كننده ارتش، با بيان اين كه ما برای قطره 
قطره خون ش��هدايمان ارزش قائل هستيم، تصريح كرد: هر 
رزمنده ای كه از ابتدا وارد خدمت در نيروهای مسلح و ارتش 
می ش��ود، قطعاً يکی از اهداف وی، حفظ سربلندی و اقتدار 
نظام و دس��تيابی به مقام واالی شهادت است. ما مسير اين 
ش��هدا را ادامه خواهيم داد. مع��اون هماهنگ كننده ارتش 
در ادامه، خاطرنش��ان كرد: دش��من همواره در صدد القای 
ش��بهادت و خبرس��ازی و نهايتا تالش برای تضعيف قدرت 
دفاعی جمهوری اسالمی اس��ت، اما ملت و نيروهای مسلح 
ما هوش��يار است و مقهور ش��يطنت های دشمن نمی شوند 
و ني��روی دريايی راهبردی ما به بركت خون ش��هدا، اقتدار 

دريايی و ماموريت های خود را همچون گذشته انجام خواهد 
داد. امير دريادار سياری اظهار داشت: ما در ارتش جمهوری 
اس��المی ايران هر هفته به طور متوس��ط ي��ك رزمايش در 
زمين، هوا، دريا و زير سطح داريم و در اين رزمايش ها صحنه 
های واقعی نبرد با مهمات، موشك و تجهيزات نظامی تمرين 
می شود. وی تصريح كرد: هيچ كشوری اسرار دفاعی خود را 
افشا نمی كند و ما نبايد به دست خودمان اطالعات و اسرار 
نظامی را به دشمن بدهيم.  وی خطاب به مجروحان حادثه  
كنارك، گف��ت: اقتدار دريايی ما از گذش��ته و حال مرهون 
حضور دريادالن در پهنه آب های س��رزمينی و اجرای موفق 

هزاران ماموريت دريايی است. روابطعمومیارتش

امامصادق)ع(: مقّدرات در شب نوزدهم تعيين، در شب بيست و يکم تأييد و در 
شب بيست و سوم ماه رمضان امضا می  شود.

گزارش

مصوباتمهمستادمقابلهباكرونا
برگزاریمراسمروزقدسبهصورت

محدود
در جلس��ه  س��تاد ملی 
مبارزه با كرونا مصوبات 
از جمله  مهمی داشت، 
اينکه مراسم روز قدس 
به ص��ورت مح��دود در 
تهران برگزار می ش��ود. 
با  مب��ارزه  ملی  س��تاد 
دي��روز  صب��ح  كرون��ا 
به رياست حجت االسالم حسن روحانی رئيس جمهور 
برگزار شد. اين جلس��ه مصوبات مهمی داشت  كه 

در اين خبر به آنان اشاره می  شود:
 برگزاری مراس��م روز ق��دس در تهران به صورت 

نمادين و با خودرو
  در ش��هرهای س��فيد ب��ا مراع��ات پروتکل های 
بهداش��تی، روز قدس به صورت اجتم��اع در محل 

نماز جمعه برگزار می شود.
 نماز عيد فطر در سراسر كشور برگزار می شود.

 تمام مساجد می توانند با مراعات اصول بهداشتی 
نماز عيد فطر را برگزار كنند. 

 در مصلی های پرجمعيت نم��از عيد فطر برگزار 
نمی ش��ود.  صحن ه��ای روب��از حرم مطه��ر امام 
رضا)ع( و ديگر اماكن مقدس از ابتدای ماه ش��وال 
به ص��ورت مح��دود در برخی س��اعات بازگش��ايی 
می ش��ود.  صحن ه��ای روباز ح��رم مطهر رضوی 
3 س��اعت صبح و 3 س��اعت عصر به روی مشتاقان 
زيارت حضرت بازگش��ايی می ش��ود.  رستوران ها 
بع��د از م��اه رمض��ان در چارچ��وب پروتکل ها باز  
خواهند ش��د.  دانشگاه ها از 17 خرداد بازگشايی 

می شوند و كنکور نيز برگزار خواهد شد.
  فعاليت ها و مس��ابقات ورزشی نيز بدون حضور 

تسنيم تماشاچی بازگشايی می شود. 

حسنبيگیخبرداد؛
كميسيونامنيتملیمجلسطرح
مقابلهبااسرائيلرااصالحكرد

عضو كميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی 
جزئي��ات  مجل��س 
اصالح ط��رح مقابله با 
رژيم صهيونيس��تی را 
ابوالفضل  تشريح كرد. 
عض��و  حس��ن بيگی 
كميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی از اصالح 
طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيس��تی 
در كميس��يون امني��ت ملی خب��ر داد و گفت: اين 
طرح در جلس��ه كميسيون امنيت ملی اصالح شد. 

طرح فوق شامل 16 ماده است. 
وی ادامه داد: طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم 
صهيونيس��تی دوش��نبه هفته جاری در دستور كار 
صحن علنی مجلس ق��رار خواهد گرفت و احتماال 
روز س��ه شنبه به تصويب می رس��د. نماينده مردم 
دامغان در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: بر 
اساس اين طرح مقرر شد كليه مراودات، ارتباطات 
و تبادل اطالعات و مذاكرات با رژيم اشغالگر قدس 
برای كليه نهادهای انقالبی، وزارتخانه ها، اش��خاص 
حقيق��ی و حقوقی و NGOها ممنوع اس��ت. وی 
ادام��ه داد: همچنين مقرر ش��د عبور كاال از طريق 
رژيم صهيونيستی، شركت ها و كمپانی های وابسته 
به اين رژيم از مسير ايران ممنوع شود. حسن بيگی 
ادامه داد: اگر كااليی بخواهد از اين مسير عبور كند 
توسط نيروهای امنيتی، نظامی و مراجع ذی صالح 
مصادره خواهد ش��د. عضو كميسيون امنيت ملی و 
سياس��ت خارجی مجلس گفت: بر اساس اين طرح 
هيچ NGO اجازه ارتباط با رژيم اش��غالگر قدس 
ن��دارد و هرگونه همکاری اطالعات��ی NGOها با 

مهر  رژيم صهيونيستی حکم محاربه دارد. 

خبر

اهدای بسته های معیشتی برکت به 
همه هرمزنشینان

توس��ط بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان 
امام بس��ته های معيش��تی ميان تمامی 

ساكنان جزيره هرمز توزيع شد.
مديرعامل بني��اد برك��ت در اين رابطه 
توضي��ح داد: ب��ا توجه به تق��ارن فصل 
گردش��گری در جزي��ره هرمز با ش��يوع 
ويروس كرونا و ركود صنعت گردشگری، 
1750 بس��ته معيش��تی مي��ان تم��ام 
س��اكنان اين جزيره توزيع شد.  اميرحسين مدنی با تاكيد بر اين كه تمام 
خانوارهای هرمزی مش��مول دريافت بس��ته های معيشتی بركت شده اند، 
تصريح كرد: اين بس��ته ها جزو يك ميليون بسته غذايی و معيشتی است 
كه س��تاد اجراي��ی فرمان حضرت امام)ره( در قال��ب رزمايش »همدلی و 
احس��ان« در ماه مبارك رمضان و همزمان در سراسر كشور به نيازمندان 
و آس��يب ديدگان از وي��روس كرونا اهدا می كند. وی ادام��ه داد: عالوه بر 
گردش��گری، صنعت ماهيگيری هم در جزيره هرمز به دليل ش��يوع كرونا 
در ش��هرهای همجوار، از رونق گذشته برخوردار نيست و به همين دليل، 
بيش��تر خانوارهای اين جزيره كه از اين دو طريق امرار معاش می كنند با 
مشکالتی مواجه هستند. مديرعامل بنياد بركت ارزش هر بسته معيشتی 

توزيع شده در ميان ساكنان جزيره هرمز را 320 هزار تومان اعالم كرد و 
افزود: اين بس��ته ها شامل اقالم ضروری مانند برنج، روغن، مرغ، حبوبات، 
رب گوج��ه فرنگی و ... می ش��ود. به گفته مدنی، ب��ا توجه به فعاليت های 
ممت��د، گس��ترده و دامنه دار بني��اد بركت در هرمز، توزيع 1750 بس��ته 
معيشتی در اين جزيره به بنياد سپرده شده است. وی در تشريح اقدامات 
بني��اد بركت در جزيره هرمز اظهار داش��ت: بنياد بركت طی س��ه س��ال 
فعاليت در هرمز، 110 طرح اش��تغال زايی و 98 پروژه عمرانی و زيربنايی 

را در اين جزيره به بهره برداری رسانده است.
مديرعامل بنياد بركت خاطرنشان كرد: راه اندازی 110 طرح اشتغال زايی 
اجتماع محور باعث ايجاد بيش از 330 فرصت شغلی در هرمز شده است.  
همچنين 17 گروه توس��عه محلی و 15 صندوق پس انداز كسب و كار در 
اين جزيره تش��کيل ش��ده اس��ت. مدنی ظرفيت ها و پتانسيل های جزيره 
هرمز در حوزه گردش��گری را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: در همين 
راستا، بيشتر مش��اغل ايجاد شده توسط بنياد بركت در رسته های شغلی 
مرتبط با گردشگری و خدمات جانبی آن، صنايع دستی، بوم گردی، توليد 
پوش��اك و مشاغل خدماتی اس��ت. وی با اشاره به س��رمايه گذاری 500 
ميليارد ريالی بنياد بركت در حوزه های اشتغال زايی و عمرانی و زيربنايی 
در هرم��ز تصريح كرد: اج��رای طرح¬های اش��تغال زايی و عمرانی بنياد 
مهاجرت معکوس را در جزيره هرمز رقم زده و باعث بازگشت يك هزار نفر 
از اهالی اين جزيره شده است.   مديرعامل بنياد بركت درباره برنامه های 
اش��تغال زايی اين بنياد در جزيره هرمز برای س��ال جاری نيز توضيح داد: 
اجرای يك صد طرح اش��تغال زايی در سال 99 در دس��تور كار بنياد قرار 

دارد. راه اندازی اين يك صد طرح، 300 شغل را به دنبال خواهد داشت.

از آبیارى باغچه منازل با آب لوله کشى جدا خوددارى کنیم خ��ب��ر

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

بصورت  را  زیر  مناقصات  دارد  نظر  در  بختیارى  و  استان چهارمحال  روستایى  فاضالب  و  آب  شرکت 
عمومى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس (www.setadiran.ir) برگزار نماید.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 تاریخ 1399/2/28 لغایت ساعت 19:00 تاریخ 1399/2/31
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 تاریخ 1399/3/10
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 تاریخ 1399/3/11

تاریخ اعتبار پیشنهادات: سه ماه (90 روز) از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب روستایى استان چهارمحال و بختیارى

مبلغ برآورد اجراى موضوع مناقصهشماره مناقصه
کار (ریال)

در  شرکت  نامه  ضمانت 
فرآیند ارجاع کار (ریال)

شوران- 2099001128000002 آبسرده  مجتمع  آشامیدنى  آب  تامین 
شهرستان اردل

10/998/191/228550/000/000

تامین آب آشامیدنى مجتمع سیلگاه غالم آباد- 2099001128000003
شهرستان کوهرنگ

5/816/637/564291/000/000

نگهدارى 2099001128000004 و  تجهیز  تعمیر،  خدمات  انجام 
شهرستان  روستاهاى  شرب  آب  تاسیسات 

بروجن 

5/562/336/011279/000/000

نمایندگان مجلس یازدهم  مسئولیت ملی دارند 

تشکیل فراکسیون قومیتی ، در تعارض با منافع ملی


