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پ��س از ادع��ای ترام��پ مبن��ی ب��ر تقلب 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری آمریکا  در 
مس��ئولین و مقامات این کش��ور به شدت 
در حال رد این ادعا هس��تند و رس��انههای 
اجتماع��ی همچون فیس ب��وک، توئیتر به 
حذف پستهای ترامپ میپردازند و رسانههای آمریکایی نیز 
که ادعای آزادی بیان س��ر میدهند اقدام به بایکوت خبری 
ترامپ کردهاند و مجموع این ترکیب مدعی ش��دهاند که 
در نظ��ام انتخاباتی ایاالت متح��ده راهی برای تقلب وجود 

ندارد.
در واق��ع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادعای خود 
نظام سیاس��ی و انتخاباتی آمریکا را که مدعی دموکراس��ی 
و ش��فافیت اس��ت، به چالش کش��یده و الیهه��ای پنهان 
دموکراس��ی نظام س��رمایه را داری را آشکار کرده است در 
حالی که همین نظام، دیگران از جمله ایران متهم به دست 

بردن در انتخابات و تلقب کرده است.
در واقع میتوان گفت نظام لیبرال س��رمایه داری حاکم در 
آمری��کا با تقلب در انتخابات ریاس��ت جمهوری، خود را از 
دس��ت ترامپ نجات داد در غیر این صورت بار دیگر ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا ش��ده بود.منصفانه به شرایط ترامپ 
بنگری��م میبینیم که او درون آمریکا تنه��ا بود، همه علیه 
او بودند و حتی رس��انههای این کشور و رسانههای خارجی 

غربی علیه او گزارش منتشر میکردند.
با اعالم نتایج انتخابات امریکا، اظهارات ترامپ درباره تقلب 
گس��ترده و تئوری توطئه، حاال دولتمردان امریکا با طناب 
خود به چاه افتادند و نظام انتخاباتی را که زمانی به عنوان 
مصادیق دموکراس��ی و ش��فافیت در این کشور معرفی می 
کردند به چالش کشیدند. چنین چالشی موجب شده است 
که این روزه��ا ادعاهای امریکا درب��اره تخلف در انتخابات 
دیگ��ر کش��ورها از جمله انتخابات  ایران م��ورد توجه قرار 

گیرد. 
از زمان��ی که جری��ان انتخابات در امریکا آغاز ش��د ترامپ 
مدع��ی پیروزی بود و هرگونه شکس��ت خود را به تخلفات 
قانونی منتس��ب میکرد. این اقدام از ادعای دخالت ایران و 
روس��یه در انتخاب��ات امریکا آغاز و کار به آنجا کش��ید که 
ترامپ مانند مدعیان پیروزی انتخابات 88 ایران و درس��ت  
در شرایطی که هنوز ش��مارش آراء در آمریکا پایان نیافته 
ب��ود، در س��خنرانی از کاخ س��فید ادع��ای رخ دادن تقلب 
گس��ترده و همچنین پیروزی خ��ود را در انتخابات مطرح 
کرد. موضوعی که از یک س��و موجب زیر سوال رفتن نظام 
انتخاباتی امریکا ش��د و طرح این مسئله تا آنجا رسیده که 
روزنامه ایندیپندنت از به طنز کش��یده شدن این انتخابات 

توسط کاربران صفحات مجازی سخن می گوید. 

 مشروعیت و دموکراسی 
از ابتدای انقالب ش��اهد بودهایم که امریکاییها مرتباً نظام 
انتخابات��ی در کش��ورمان را زیر س��وال ب��رده و همواره در 
اظهاراتی مداخله جویانه سیستم انتخاباتی تیران را تبعیض 

آمیز و غیر شفاف معرفی می کردند. 
ج��ان کری وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا ئر دوران ریاس��ت 
جمهوری اوباما پس از اینکه روز س��ه شنبه 31 اردیبهشت 
92 صالحیت 8 نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
ایران، از س��وی ش��ورای نگهبان احراز ش��د، در اظهاراتی 
مداخلهجویانه دم از »مش��روعیت« و »دموکراس��ی« زد و 
با انتق��ادی مضحک از اینکه چرا صالحی��ت هزاران نفر از 
ایرانیان برای تصدی پست ریاس��ت جمهوری احراز نشده 

است، آزادی و شفافیت انتخابات را زیر سؤال برد.
در همین زمینه محمد صادق کوش��کی استاد دانشگاه در 
گفتگ��و با خبرنگار سیاس��ت روز گفت: آنچ��ه که امروز در 
فضای سیاسی امریکا در مقایسه با فضای سیاسی انتخابات 
در کشورمان قابل توجه اس��ت، ساختار سیاسی و حقوقی 
امریکا اس��ت و آنچه که امروز در این کش��ور حاصل شده 
واقعیتی اس��ت که حاصل سیستم مشکل دار و مسئله دار 

سیاسی و انتخاباتی در امریکا است. 

وی در ای��ن باره اف��زود: آنچه اکنون در امریکا ش��اهد آن  
هس��تیم مش��کلی واقعی و درونی اس��ت که منشاء آن به 
اش��کاالت جدی و عمیقی که در قانون انتخابات این کشور 
وج��ود دارد بر میگردد ک��ه در قالب الکت��رال کالج انجام 
میشود. کوش��کی اضافه کرد؛ همچنین این مشکل حاصل 

ساختار رقابتهای انتخاباتی و سیاسی امریکا است . 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه آنچه که در سال 88 در 
ایران روی داد حاصل دخالتهای امریکا و دولتمردان غربی 
در انتخابات ایران بود و با فضای امروز امریکا قابل مقایسه 
نیس��ت، اظهار داش��ت: در ایران به واسطه ساختار سیاسی 
و اعتماد به رأی مردم و امانت دانس��تن رأی آنها در طول 
س��الهای بعد از انقالب نه تقلبی رخ داد و نه کس��ی جرأت 

کرده است که به این سمت حرکت کند. 
وی اف��زود: از رهبری تا س��اختارهای دیگر نظام همگی به 
جمهوریت نظام وفادار بوده و هس��تند و اولویت رأی مردم 

را در عمل ثابت کرده اند . 
کوشکی با اش��اره به خاطرات هیالری کلینتون در کتابش 
و ی��ادآوری این دخالتها، اظهار داش��ت: انتخابات امریکا با 
انتخابات ایران متفاوت است و این دو مسئله به هیچ عنوان 
قابل مقایسه نیست. این کارشناس مسائل سیاسی تصریح 
کرد: حتی اگر فرایند خارجی در انتخابات 88 اتفاق نیفتاده 
بود ما اکنون ش��اهد این تنشها و مشکالتی که امروز کشور 
با آنها درگیر است نبودیم و انتخابات سال 88 مشابه سایر 

انتخابات بدون مشکل و شکل طبیعی پیش میرفت. 

 فاصله گیری هم گروهی ها
 جالب این اس��ت که این رفتار انتخاباتی ترامپ به مش��ابه 
رفت��ار مدعی��ان پی��روزی در انتخاب��ات 88 از س��وی هم 
حزبیهای جمهوریخواه ترامپ م��ورد تاکید قرار نگرفت به 
نحوی که جمهوری خواهان مشابه اصالح طلبان از ترامپ 

فاصله گرفتند و این اظهارات را خطرناک خواندند. 
از جمله میتوان به سناتور سنتوروم از پنسیلوانیا اشاره کرد 
که اظهارات ترام��پ را »خطرناک« خواند، همچنین رهبر 
اکثریت جمهوریخواه س��نا، مک کانل نی��ز گفته در حالی 
که هنوز ش��مارش آرا به پایان نرسیده، کسی نباید خود را 
پیروز انتخابات بداند. س��ایر اعضای حزب جمهوریخواه نیز 

اظهارات مشابهی کردهاند.
»جان بولتون« مش��اور امنیت ملی پیش��ین آمریکا نیز در 
واکن��ش به ادع��ای پیروزی زودهن��گام و همچنین ادعای 
تقلب گس��ترده از س��وی ترام��پ را ش��رم آور و دیکتاتور 
منشانه نامید و »الری هوگان« فرماندار جمهوریخواه ایالت 
مریلند، با اینکه هم حزبی ترامپ است، اما از اظهارات وی 
در اعالم پیروزی زودهنگام در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
و طرح ش��کایت در دادگاه درباره نتایج انتخابات در برخی 
ایالته��ا انتقاد کرد و گفت:»این اظهارات ظالمانه و عصبانی 
کننده اس��ت«. مقامات امریکایی درحالی این روزها منتقد 
س��خنان ترامپ شدهاند که در مقطع 88 با دفاع و تجمید 
از میرحس��ین موسوی و کروبی بر آتش فتنه 88 دمیدند و 

مردم ایران را ماهها درگیر آشوب و التهاب کردند.

 رفتار مردم 
این درحالی اس��ت که مردم امری��کا اعتمادی به این رفتار 
دولت خود ندارند . بعد از آنکه ترامپ س��عی دارد با مطرح 
ک��ردن ادع��ای تقلب در انتخاب��ات و تکرار ای��ن ادعا، این 
نتیج��ه را به چالش بکش��د ، مردم این کش��ورپیش بینی 
صحنه های آش��وب و درگیری را در ای��ن انتخابات کردند 
ب��ه نحوی که بس��یاری از صاحبان فروش��گاهها و مدیران 
بانکها در کالنش��هرها از قبل از ش��روع انتخابات، اقدام به 
حصارکش��ی مقابل مغازهها و بانکها کردهاند تا در صورت 

بروز درگیریهای خیابانی، آسیب کمتری ببیند.
از س��وی دیگر بالفاصه بعد از ادعاهای ترامپ در حالی که 
هنوز تکلیف انتخابات مشخص نشده، معترضان به خیابان 
آمدند و این درست همان رفتاری بود که در انتخابات 88، 
غربیه��ا با دخالتهای خود به آن دامن زدند. در میش��یگان 

و آریزون��ا هواداران دونالد ترامپ که برخی از آنان مس��لح 
بودند دس��ت به اعتراض زدند و خواس��تار توقف شمارش 

آرا شدند. 

 تفاوت در برخورد رسانه ای  
بررس��ی بس��یاری از مس��ائل در انتخابات آمریکا می تواند 
نکات جالب توجهی را یادآور ش��ود. یکی از این نوع تفاوتها 
رفتار اطالع رس��انه و برخورد در شبکههای خبری و فضای 
مجازی اس��ت. برای نمونه می توان به رفتار توییتر در این 

انتخابات اشاره کرد. 
غلط«،»اخب��ار  »اطالع��ات  ب��ا  توئیت��ر  روزه��ا  ای��ن 
جعلی«،»ادعاهای بیاساس« و اقدامات دیگری از این دست 
برخورد میکند؛ و به ش��دت نگ��ران دغدغههای اجتماعی 

آمریکا شده است. 
ای��ن ش��بکه اجتماعی کنار بس��یاری از توئیته��ای ترامپ 
هش��دارهایی داده مانند اینکه »این توئیت حاوی محتوای 
گمراه کننده است« و همچنین حتی خواننده توئیت را به 
منابعی ارجاع داده که از نظر توئیتر معتبر هستند و میتوان 

»واقعیتها« درباره محتوای توئیت ترامپ را از آنجا خواند.
دس��ت اندرکاران این ش��بکه اجتماعی پی��ش از انتخابات 
ریاستجمهوری امس��ال آمریکا، تمهیدات خاصی هم برای 
جلوگی��ری از بروز هرج و مرج در این کش��ور اندیش��یده 
بودن��د و از هم��ان ابتدا اع��الم کردند اج��ازه نخواهند داد 
هیچک��دام از نامزدها پیش از ش��مارش آرای کافی، اعالم 
پیروزی زودهنگام کند. این در حالی اس��ت که سیاس��ت 
تویئت��ر در انتخابات ایران از جمل��ه انتخابات 88 چرخش 
180 درجهای داشت، حتی هیالری کلینتون، وزیر خارجه 
س��ابق آمریکا، در کتاب خاطرات خود »انتخابهای سخت« 
به نکته جالبی درباره سیاس��ت توئیت��ر در قبال اعتراضات 

مشابه در ایران اشاره کرده و نوشته است؛
ژوئن همان سال ]2009 میالدی، 1388 شمسی[، جوانان 
ایرانی از وبسایتها و ش��بکههای اجتماعی به منظور ارسال 
پیامهای خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده 
کردند. درس��ت در همان زمان بود که صحنه تیراندازی به 
خانم 2۶ س��الهای به نام »ندا آقاسلطان« توسط نیروهای 
ش��به نظامی طرفدار دولت با اس��تفاده از دوربین تلفنهای 
همراه ضبط شده و در توئیتر و فیسبوک منتشر شد. به این 
ترتیب، در کمتر از چند ساعت میلیونها نفر از مردم جهان 
مش��اهده کردند که چهطور در یک��ی از خیابانهای تهران 
دختر جوانی در خون خود غلتید. به گفته مجله تایم: »در 
طول تاریخ حیات بش��ری، هیچ صحن��ه قتلی با این حجم 
از بیننده مواجه نبوده است.« همین ویدیو خشم جهانیان 

نسبت به ظلمی که به معترضان میرفت را برانگیخت!
 جالب اینجاس��ت ک��ه توئیتر هیچ��گاه درب��اره انتخابات 
س��ال 1388در ای��ران، معترضان را ب��ه »مقامات دولتی« 
یا »رس��انههای رس��می« ارجاع نداد، یا مثاًل جلوی ارتباط 
آش��وبگرانی را که به دنبال آتشافروزی و حمله به دیگران 
در جریان اغتشاشات در ایران بودند نگرفت . به این ترتیب 
مشخص شد که این شبکه اجتماعی این شعار را دنبال می 

کند آشوب انتخاباتی در ایران حتماً، در امریکا هرگز. 
از س��وی دیگر نگاهی به ش��بکه خبری بی بی سی در این 
انتخابات نیز گویای چنین رفتاری اس��ت. زمانی که دونالد 
ترامپ بدون ارائه مدرک در بی بی سی مدعی تقلب بایدن 
در انتخابات شد  بی بی سی در خبرهای خود گفت دونالد 
ترامپ بدون ارائه مدرک گفت در انتخابات تقلب ش��ده اما 
همگان به یاد دارند که این رسانه سال 88 چنین موضوعی 

را در مورد اظهارات میرحسین موسوی که مدعی تقلب در 
انتخابات ایران بدون ارائه هیچ مدرک و س��ندی شده بود، 
اشارهای نکرد. این رسانه که که از رفتارهای نامزد معترض 
انتخاباتی در ایران حمایت س��نگینی کرده بود، حاال همان 
رفتارها از ترامپ را محکوم میکند و به همین مناس��بت او 

را دیکتاتور بی فایده میخواند!

 ساختار حقوقی امریکا زیر سوال 
اینکه س��اختار حقوقی انتخابات امریکا زیر س��وال است و 
نمیتواند تضمین کننده عدالت در انتخابات باشد، در طول 
تاریخ آمریکا به مراتب دیده ش��ده ک��ه نزدیکترین بحران 
در این زمینه به س��ال2000 برمی گردد. در این انتخابات 
که میان جرج بوش پس��ر و ال گ��ور، معاون بیل کلینتون، 
رئیس��جمهوری پیش��ین آمریکا، برگزار شد ستاد انتخابات 
ال گور از چندین مورد تخلف یا کجس��لیقگی در برگزاری 

انتخابات خبر داد.
بر اس��اس س��اختار حقوقی امریکا در صورت ادعای تقلب 
در انتخابات آمریکا، راهکار حقوقی پیش��بینی شده است، 
اما پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در آمریکا، کمیسیون 
انتخاب��ات فدرال، برخالف نامی ک��ه دارد، مجری انتخابات 
نیس��ت؛ بلکه این کمیس��یون، تنه��ا بر فعالیته��ای مالی 
س��تادهای انتخاباتی نظارت میکن��د. مجریان انتخابات در 
آمریکا فرمانداران و دولتهای ایالتی هستند. قوانین اجرای 
انتخابات هم طبعا از یک ایالت به ایالت دیگر فرق میکند.

امیرعلی ابوالفتح کارش��ناس مس��ائل امریکا در این زمینه 
گف��ت: انتخاب��ات آمریکا بهتری��ن فرصت برای ش��ناخت 
س��اختار آمریکا و نظام رأیگیری این کش��ور است و نشان 
میدهد که انتخابات در آمریکا به شدت، باصراحت و آشکارا 

توسط ثروتمندان مهندسی میشود.
حسن رحیم پور ازغدی عضو شورایعالی انقالب فرهنگی نیز 
در این باره گفته؛ بوقهای س��رمایهداری کوشیدند هژمونی 
آمریکا را بهمثابه نماد دموکراسی و جامعۀ مدنی، پدر قانون 
اساسینویسی، الگوی جمهوریت و حقوق شهروندی، مظهر 
مدیریت علمی، ارتش س��وپرمنهای شکس��تناپذیر، تجسم 
مدرنیت��ه و پایان تاریخ ت��ا ابد تثبیت کنن��د اما درگیری 
خیابان��ی در اکثر ایالتها، به جان هم افتادن مردم مس��لح، 
دو مدعی همزمان ریاس��ت جمهوری و هر دو مدعی تقلب 

نشان داد که  بدتراز آمریکا، آمریکاست!
از س��وی دیگر کوش��کی در گفتگو با سیاست روز در مورد 
ط��رح ادعای دخالت روس��یه و ای��ران در انتخابات امریکا 
گفت؛ حتی پذیرش و باور به این مس��ئله وجود نداش��ت و 
این مس��ئله جز در رسانه های داخلی امریکا آنهم به شکل 
محدود مطرح نشد . این ادعا بازخوردی هم نداشت و حتی 

به سرعت در رسانه های امریکا نیز حذف شد .
وی اف��زود: چنین ش��رایطی به خاطر ماهیت مش��کل دار 
انتخابات الکترال کالج ایجاد ش��ده ک��ه امکان جابجایی و 
دس��ت بردن در آرا را به شدت افزایش داده است. حتی در 
دورههایی در امریکا شاهد بودیم که فردی برنده انتخابات 

شد که رای کمتری را بدست آورد. 
کوش��کی در مورد واکنش س��اختار حقوقی امریکا به این 
اعتراض و ادعای ترامپ تاکید کرد: معموالً س��وابق گذشته 
نش��ان داده اس��ت که زمانی که این گونه اعتراضات مطرح 
میش��ود و شائبه در رس��انه ها مطرح میشود دیوان عدالت 
حقوقی امریکا وارد عمل می شود که اکنون نیز این دیوان 
ورود ک��رده و نتیج��ه انتخابات را نیز این دیوان مش��خص 

کرده است. 

پیامبر اکرم )ص(: غافل ترین مردم کسی است که از دگرگونی دنیا پند نگیرد.

مدنی در افتتاح ۱۵ طرح بهداشتی و درمانی 
لرستان اعالم کرد؛

۲ هزار تخت بیمارستان های برکت در 
خدمت بیماران کرونایی

مدیرعامل بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام از 
ساخت 13 بیمارستان در کشور خبر داد.

امیرحسین مدنی در جریان سفر به استان لرستان 
و در مراس��م افتتاح پایگاه اورژانس 11۵   ش��هرک 
صنعتی خرم آباد با اعالم این خبر افزود: تا به امروز 
8 بیمارس��تان برکت تحویل وزارت بهداشت شده 
اس��ت و 2 بیمارستان دیگر نیز تا پایان سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
ب��ه گفته مدیرعام��ل بنیاد برکت، 2 ه��زار عدد از 
تخت ه��ای بیمارس��تانی کش��ور که اکن��ون برای 
بس��تری بیماران مبتال به کرونا اس��تفاده می شود 
با اقدام این بنیاد در س��اخت 8 بیمارس��تان ایجاد 
شده است. وی با اعالم افتتاح 1۵ طرح بهداشتی و 
درمانی بنیاد برکت در استان لرستان اظهار داشت: 
این 1۵ طرح ش��امل پایگاه اورژانس 11۵، مراکز و 
خانه های بهداشت ش��هری و روستایی و مرکز 32 

تخت خوابه شهرستان رومشکان می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: ساخت 230 مرکز 
جامع س��المت، خانه و مرکز بهداشت را در مناطق 
محروم کشور با اعتبار ۷۵0 میلیارد ریال در دستور 
کار داریم که از این تعداد، 1۵0 مرکز به بهره برداری 
رس��یده و مشغول خدمات دهی بهداشتی و درمانی 

در ۶۵0 نقطه روستایی است.
مدنی با اش��اره به فعالیت های ستاد اجرایی فرمان 
امام در اس��تان لرستان گفت: س��تاد اجرایی عالوه 
ب��ر کمک ب��ه س��اخت 2800 واحد مس��کن برای 
سیل زدگان لرس��تان، در حوزه اش��تغال پایدار در 
مناطق محروم این اس��تان نی��ز ورود جدی کرده 
است. به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تا پایان سال 
ج��اری 3۵00 طرح جدید اجتماع محور در مناطق 
محروم لرس��تان به بهره برداری می رسد که زمینه 
ایجاد اش��تغال برای بیش از 10 هزار نفر را فراهم 

خواهد آورد.
 وی با تاکید بر مش��ارکت در بخش های کشاورزی 
و صنعتی لرس��تان تصریح کرد: با مش��ارکت بنیاد 
برکت ۵0 واحد صنعتی نیمه فعال در استان لرستان 
احیا ش��ده و ب��ه چرخه تولید ب��از می گردد. مدنی 
خاطرنش��ان کرد:  تولید ماس��ک، لوازم بهداش��تی، 
کمک های مومنان��ه و حمایت از طرح های نوآورانه 
در  پ��ارک علم و فناوری لرس��تان از دیگر خدمات 

ستاد اجرایی فرمان امام در استان است.
مدیرعام��ل بنیاد برکت با اش��اره به ایجاد ۶0 هزار 
طرح اشتغال زایی در حوزه مشاغل خرد توسط این 
بنیاد تا پایان س��ال 99 یادآور شد: این تعداد طرح 
اش��تغال زایی، راه اندازی نزدیک به 190 هزار شغل 
در حوزه های مختل��ف از جمله امنیت مواد غذایی 
و دارویی، تولید پوش��اک، پ��رورش آبزیان و تامین 

پروتئین را در برمی گیرد.
 وی تصری��ح کرد: تا به امروز نیمی از این ۶0 هزار 
طرح اش��تغال زایی تامین مالی ش��ده و متقاضیان 

مشغول به فعالیت شده اند.
بازدی��د از ط��رح پارک عل��م و فناوری خ��رم آباد، 
کارخانه یخچال سازی بوژان و کارگاه تولید پوشاک 
از دیگر برنامه های س��فر مدیرعامل بنیاد برکت به 
استان لرستان بود. مدنی همچنین با حجت االسالم 
احمدرضا شاهرخی امام جمعه خرم آباد و نماینده 
ولی فقیه در لرس��تان و موس��ی خادمی اس��تاندار 
لرس��تان دی��دار و به ارائه گزارش��ی از فعالیت های 
س��تاد اجرای فرمان امام در مناطق محروم کش��ور 

پرداخت. 

گزارشخبر

نگاهی به طرح ادعای تقلب از سوی ترامپ  

آیا ترامپ فتنه آمریکا است؟

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 1۶  تلفن: ۶-880138۷0  نمابر: 8800۷۵۷۵  

 کدپستي: 1438۶348۷1  شاپا: 394۷ - 2008 

 سازمان آگهي ها: 8800۶۶88 
 چاپ: کارگر ۶۶81۷31۶ 

((آگهى مناقصه عمومى))

دهقان _ شهردار ورامین 

دوم
ت 
نوب

شهردارى ورامین 

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1399 پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجدالشرایط واگذار نماید .

قیمت بر اساساعتبار (ریال)ردیف بودجه  مصوب سال 1399پروژه

زیرسازى باند شمالى کمربندى 
خلیج فارس از تقاطع جاده قاسم 
آباد تا زیرگذر رین باجک

ردیف 402 بودجه مصوب سال 1399 و مجوز شوراى 
اسالمى شهر ورامین به شماره 8246/228 مورخ 

99/3/17

فهرست بهاى راه ، راه 5/000/000/000
آهن و باند فرودگاه 

سال 99

-- داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات ادارى به واحد امور قراردادهاى شهردارى ورامین 
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس: 7-   36242525 داخلى 364 -- 366 
_ شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

_  هزینه درج آگهى و کارشناسى بعهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود
_ سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود مى باشد .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/11 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/18
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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