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نقدی بر سخنان روز گذشته 
رئیس جمهور

روحانی و 
مجلس دلخواه

هنوز فعالیت مجلس یازدهم به یکســال نرسیده که رئیس 
جمهور گله گذاری از آن را آغاز کرده و بر این باور است که 
لوایح دولت به بایگانی می رود و ســونامی طرح ها در خانه 
ملت به راه افتاده است. معلوم نیست که در مدت عمر چند 
ماهه مجلس یازدهم، رئیس جمهور محترم چه تعداد الیحه 
بــه مجلس ارائه داده که اکنون از بــی توجهی به آن گالیه 
دارد، اما یک چیز در این میان معلوم است و آن این است که 
خســارتهایی که برخی از دولتمردان به مردم وارد می کنند 
از خســارتهای تحریمهای اقتصادی دشــمنان بیشتر است. 
رئیس جمهور دیروز در جلســه هیات دولــت با بیان اینکه 
کسی نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند، گفت: خط 
مشــی را فقط رئیس جمهور تعیین می کند، کسی نمی تواند 

برنامه برای دولت تعیین کند.
وی در این باره افزود: از نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اسالمی خواهش می کنم توجه داشته باشند این بودجه اولین 
کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. متأسفانه 
در این چند ماه نتوانســته ایم کار مشترک انجام دهیم چون 
مجلس محترم لوایح ما را به یک اتاق بایگانی برده اســت و 
سونامی طرح ها را شروع کرده است و هر روز طرحی را ارائه 

می دهد. البته این نیز مشکلی ندارد و خودشان می دانند.
علی ربیعی ســخنگوی دولت نیز در نشســت هفتگی خود 
گفت: ما ۶۷ الیحه مهم تقدیم مجلس کرده ایم و بزرگترین 
کمک به ما این اســت قانونی را تصویــب کنند و برای رفع 

مشکالت مردم همفکری کرده و همدیگر را یاری کنیم.  برای 
ما خیلی مهم اســت، مجلس باید ما را یاری کند و اگر یاری 

کند ما بهتر می توانیم مشکالت مردم را حل کنیم. 
چنین اظهاراتی از سوی رئیس جمهوری که اتفاقاً حقوقدان 
اســت و قوانین را خیلی بهتر می شناسد و سابقه حضور در 
مجلس شورای اسالمی را نیز داشته، بسیار شگفت آور است، 
بخصوص اینکه در این ســخنان رگه های از قانونگریزی به 
چشم می خورد. رفتاری که با اساس تعریف رفتار مسئوالن 
در جمهوری اسالمی متفاوت است و 4 دهه پیش مردم برای 
نشنیدن چنین ســخنانی انقالب کردند تا کنون نیز مقابل 

دشمن ایستاده اند.
 نگاهی به بررسی لوایح در مجلس

امــا در این میان باید دید که دولــت تاکنون چند الیحه به 
مجلس یازدهم ارسال کرده و نمایندگان چه دیدگاهی نسبت 

به این موضوع دارند. 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در 
گفتگو با سیاســت روز با بیان اینکــه در ارتباط با طرح ها و 
لوایحی که از سوی دولت به مجلس انجام می شود، مجلس 
طبیعتاً از طریق مرکز پژوهشــهای مجلس، کمیسیون های 
تخصصی جلسات مختلف و صحن علنی مجلس بررسی های 
خــود را انجام می دهد و اینکه طرح باشــد یــا الیحه، برای 
مجلس فرق نمی کند وعلی الســویه است افزود؛ نکته مهم 
موضوع مطرح در طرح و الیحه اســت که چــه تاثیری در 
روند پیشــرفت، بهبود و توسعه کشور در حوزه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... و خدمت به مردم دارد. 
عبدالرضــا مصری افزود: البته در مورد لوایحی که از ســوی 
دولت به مجلس ارائه می شود مجلس عالقه مند است تا سهل 
تر و ســریع تر به نتیجه برســاند و کمتر اتفاق افتاده است 
که این لوایح در مجلس رد شــود، مگر اینکه برخی مسائل 

ساختاری در آن مطرح باشد. 
وی در این باره تشــریح کرد: مثاًل می توان به تفکیک وزارت 
بازرگانی از وزارت صنعت اشاره کرد، در اینجا هم می بینیم 
که دولت چند ســال پیش خودش الیحــه تجمیع این دو 
وزارت خانــه را بــه مجلس ارائه کرد و اینکــه دوباره دولت 
الیحه ای برای ادغام این دو وزارتخانه بیاورد پسندیده نیست، 
با توجــه به اینکه در قانون برنامه به دنبال کوچک ســازی 

دولت هستیم . بنابراین در چنین موضوعاتی است که مجلس 
بــه لوایح دولت رأی نمی دهد امــا در غیر این صورت تمام 

لوایح دولت در مجلس رای آورده است. 
از ســوی دیگر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه  
مجلــس نیز در این باره گفت: دولــت 88 الیحه را در دوره 
قبل به مجلس ارسال کرده بود که همه آنها برای بررسی به 
کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است. همچنین دولت 
چندین الیحه را در قالب لوایح دوفوریتی به مجلس فرستاده 
بود، از این رو بــا وجود آنکه 28 طرح دوفوریتی نمایندگان 
در نوبت بررسی قرار داشــت و اکثراً هم مرتبط با مشکالت 
روز مردم بود، با این حال ما لوایح دولت را در اولویت بررسی 

قرار دادیم.
 بررسی طرح و الیحه طبق مقررات مجلس 

در این میان این سوال مطرح می شود که آیا مجلس می تواند 
به شکل دلبخواه در مورد بررسی طرح ها و لوایح اقدام کند 

یا نه؟ 
عبدالرضا مصری عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
یازدهم در این زمینه به سیاســت روز گفت: مجلس در این 
زمینه تابع قانون اســت و فرقی میــان طرح ها و لوایحی که 
ارائه می شــود وجود ندارد. به عنــوان مثال چه دولت الیحه 
دو فوریتی بدهد و یا مجلس طــرح دوفوریتی بدهد از نظر 
روند  بررسی، اولویت بندی برای مجلس تفاوتی وجود ندارد. 
وی در این باره افــزود: حتی در این زمینه دولت به تنهایی 
می تواند برای طرحی که قباًل به شــکل عــادی ارائه کرده 
تقاضــای دو فوریت کند ولی این امر بــرای مجلس نیاز به 
50 رأی دارد. بر اســاس بررســی های انجام شده از آغاز به 
کار مجلس یازدهم از 88 الیحه ای که دولت به مجلس ارائه 
داده است 81 الیحه اعالم وصول شده و این نشان می دهد 

که مجلس رقابتی با دولت در این زمینه ندارد. 
 آیا رئیس جمهور بی اطالع است؟

بایــد در نظر داشــت که آییــن نامه مجلــس و قوانین به 
صراحــت بر این نکته تاکید دارد که طرح یا الیحه ای که در 
کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح شده یا نشده باشد با 
پایان دوره از دســتور کار خارج می شود و در مجلس جدید 

مجدداً باید بررسی شود.
همچنین چنانچه لوایحی از ســوی دولــت مورد توجه قرار 
دارد و معوق مانده و فرصت رسیدگی به آن در دوره پیشین 
مجلس نشــده اســت، با تقاضای دولت طرح یا الیحه مورد 
نظر طبق آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون های مربوطه 
ارجاع می شود و کمیسیون ها طبق قانون رسیدگی به آنها را 

در دستور کار قرار می دهند.
درعین حال این موضــوع راجع به طرح های نمایندگان نیز 
صادق اســت و برای هر طرحی به شــکل جداگانه حداقل 
بایســتی 15 نماینده درخواســت بررســی مجدد آن را در 

مجلس امضا کنند. 
نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز چند ماهی از 
مجلس بیشتر نگذشته است در مورد اظهارات رئیس جمهور 
به سیاست روز گفت: متاســفانه باید اینگونه انتقادات را به 
حساب بی اطالع ایشان گذاشت. وی با اشاره به اینکه رئیس 
جمهور 4 دوره در مجلس بوده است و به طور حتم از قوانین 
مجلس بــه طور کامل خبر دارد، افزود: ما بر اســاس قانون 

اساســی عمل می کنیم . اگر در خاطر داشــته باشید بعد از 
شهادت سردار قاسم سلیمانی، مجلس طرح 3 فوریتی ارائه 
کرد و حتــی دراین باره آیت اهلل جنتی و  اعضای شــورای 
نگهبان هم در مجلس حاضر شــدند در همانجا بررســی و 

شورای نگهبان اظهار نظر کرد و تصویب شد. 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به اینکه 
یکســال اســت که مجلس در مورد معیشت مردم و نزدیک 
دو ســال است که در مورد عدالت در توزیع کاالهای اساسی 
که با ارز دولتی 4200 تومان تهیه می شود با رئیس جمهور 
درحال صحبت و مذاکره اســت گفت: در این زمینه مجلس 
طرحی را داد که این کاالها به شــکل کارت الکترونیک در 
میان مردم توزیع شــود تاهم عدالت در توزیع رعایت شــود 
و هم مشــخص شــود کاالهایی که به این شکل ارز دولتی 
دریافت می کنند به دســت چه کســانی می رسد، در این 
زمینه دولت طرح نمایندگان را رد و اعالم کرد که بزودی در 
این باره الیحه دولت ارائه می شود، اما با گذشت 2 سال هیچ 
الیحه ای در این باره از سوی دولت به مجلس برای کمک به 

اقشار نیازمند ارائه نشد. 
وی افزود: وقتی نمایندگان مجلس وضع معیشــت مردم را 
می بینند و طرح دوفوریتی مجلس به سرعت بررسی و چکش 
کاری و تصویب می شود و بعد از طی مراحل مختلف توسط 
شورای نگهبان آن را تایید و به دولت ابالغ می کند، دولت از 

ابالغ این طرح خودداری می کند. 
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون اساسی و 
ابالغ مصوبه مجلس به دســتگاه ها بر اساس این قانون حق 
مجلس اســت، تصریح کرد؛ رفتار رئیس جمهور به گونه ای 
است که گویا ایشان می خواهد بگوید مجلس را قبول ندارد. 

 تعیین تکلیف 
عبدالرضا مصری عضو کمیســیون برنامه و بودجه و نماینده 
مردم کرمانشــاه با اشاره به اینکه خط مشی کشور بر اساس 
قوانین 5 ســاله تعیین می شود، در این باره به سیاست روز 
گفت: در نظام اســالمی و جمهوری اسالمی، مجلس برنامه 
کشور را  تعیین می کند، اما در نظام استبدادی رئیس جمهور 

یا شاه برنامه کشور را تعیین می کند. 
وی با اشــاره به اینکه تدوین قانون برنامه 5 ســاله در نظام 
جمهوری اســالمی نشــان می دهد که قانون فصل الخطاب 
اســت، افزود: در طلیعه مجلس یازدهم مقام معظم رهبری 
بــر تعامل بین دولت و مجلس تاکیــد فرمودند و گفتند که 
معنای این امر این اســت که مصوبات مجلس از سوی دولت 
اجرا شــود. در قانون اساسی نیز صریحاً به این مسئله تاکید 
شــده و آمده  رئیس جمهور موظف اســت آنچه که مجلس 
تصویب می کند دولت موظف به اجرای آن است بنابراین اگر 
هر کســی غیر این نظر، نظری داشته باشد بر خالف قانون 

اساسی عمل کرده است. 
مصری با بیان اینکه معموالٌ رؤسای جمهور که در پایان دوره 
دلتنگ می شوند از این فرمایشات زیاد دارند و این امر تنها 
مختص به ایران هم نیست، اظهار داشت: بر اساس اصل 113 
قانون اساسی مســئولیت اجرای قانون اساسی به جز اموری 
که مستقیماً بر عهده رهبری است، به عهده قوه مجریه است، 
همچنین در همین قانون تأکید شده است که دولت موظف 
اســت که مصوبات مجلس را به اجرا درآورد بنابراین اجرا با 

رئیس جمهور اســت و تقنین و قانونگذاری به عهده مجلس 
است. وی به رئیس جمهور توصیه کرد که بهتر است ایشان 
در انتهای دوره ریاست جمهوری خود، روابط میان قوا را تلخ 
نکند، مجلس بســیاری از ناتوانی ها و مشکالتی که می شد 
بهتر عمل شــود، نادیده گرفت و بیشــترین همکاری را هم 
مجلس قبل و هم این مجلس داشت چرا که کمک به دولت 

را کمک به مردم می داند. 
 چرا رئیس جمهور از نظریات خود دفاع نمی کند 

دراین میان سوال این است که اگر به نظر رئیس جمهور این 
لوایح از اهمیت بســیار برخوردار است چرا برای دفاع از آن 
توضیحاتــی را به مجلس نمی دهد و نمایندگان را قانع نمی 
کند. عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به 
سیاست روز گفت: نمی شود در یک اتاق نشست و حکمرانی 
کرد. رئیس جمهور برای تشریح الیحه بودجه می توانست به 
مجلس بیاید و آن را تشریح و دفاع کند. همچنین هر زمان 
که رئیس جمهور خواستار صحبت در مجلس و طرح مسائل 

شود مجلس استقبال می کند. 
مصــری با بیان اینکه رئیس جمهور خود را از روز اول کرونا، 
حبس کــرده و تنها از طریق اخبــار موضوعات را پیگیری 
می کند، افزود: در هیچ جای قانون گفته نشده که مسئولین 
بایستی از طریق رسانه با یکدیگر گفتگو کنند، مجلس برای 
رسانه احترام قائل است اما رسانه برای انعکاس خبر است نه 
رد و بدل کردن گفتگوها میــان دو قوه؛ چرا رئیس جمهور 
برای گفتگو با نمایندگان تا بهارستان نمی آید تا سخنان خود 
را مطرح کنــد. اینکه در هیات دولت صبحت می کند و وزار 
هم حضور دارند مسلم است که مخالفتی با اظهارات او نمی 
شــود. وی تصریح کرد: اگر رئیس جمهور به مجلس بیاد و 
مسائل خود را با نمایندگان مطرح و نمایندگان نیز نظریات 
خود را بدهند در آن زمان مردم متوجه می شــوند که کدام 
طرف بر حق اســت. در مجلس گذشــته 5 سوال از رئیس 
جمهور شــد و تقریباً با اینکه نصف مجلس از نظر سیاســی 
با رئیس جمهور همراهی می کرد و رقبای سیاســی رئیس 
جمهور در اقلیت قرار داشتند، مجلس از 4 پاسخ روحانی قانع 
نشد و این نشان می دهد که نظریات مجلس جناحی نیست 
چرا که اکثریت مجلس گذشته با رئیس جمهور همراه بودند. 
مصری گفت: تنها زمانــی رئیس جمهور به مجلس آمد که 
خواستار تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت بود و مرتباً بر این 
امر تاکید داشت. این درحالی بود که مجلس که با انبوهی از 
مشکالت معیشتی مردم، نرخ ارز، گرانی کاالها، واگذاری های 
ناعادالنه، وعده هــای برجامی  و ... روبرو بــود، گویا رئیس 
جمهور می خواست برای یک وزیر وزارت خانه بسازد. اینکه 
در یک کاخ بنشینم و پیام بدهیم شایسته نیست. وی افزود: 
همه نمایندگان تالش می کنند تا در مورد لوایح قانع شــوند 
و خواســته دولت عملی شود نه اینکه مقابل آن بایستند. ۷ 
سال گذشت اما دولت یک سطر برنامه اقتصادی به مجلس یا 
خارج از مجلس ارائه نداد و اگر در این زمینه دولت آدرســی 

دارد به مجلس ارائه دهد. 
 دشمن شاد کن نباشیم 

این ســخنان در حالی مطرح می شــود که یک پیام برای 
دشمنان در خارج از کشور دارد و آن کشمکش میان دولت 

و مجلس است. 

امام عسگری )ع(: بهترین برادر تو کسی است که خطایت 
را فراموش کند و احسان تو را به خود، به یاد آورد.

گزارش
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آگهی تجدید مزایده عمومی

روابط عمومی شهرداری شهرقدس

ت دوم
نوب

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری دفاتر شرکت های مستقر در پایانه مسافربری آرامستان بهشت فاطمه واقع در پارکینگ جنب آرامستان بهشت فاطمه 
به صورت اجاره به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی و عقد پیمان با شرکت های حمل و نقل دارای مجوز اقدام نماید.

شرکتهای متقاضی می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای 
شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار 45 متری انقالب اسالمی ، بلوار جمهوری ، بلوار تولید گران ، ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفی نامه نسبت 

به دریافت و تحویل اسناد مزایده اقدام نمایند.
- خرید اسناد مزایده به مبلغ 1/500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهرداری قدس 

- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسی سالیانه به شرح جدول ذیل.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است.

مبلغ سپردهمبلغ پایه کارشناسی ماهیانهمتراژغرفهردیف

4/800/000 ریال8/000/000 ریال12مترغرفه شماره 3 ) همپا سفر فعلی(3

4/680/000 ریال7/800/000 ریالبوفه فروش تنقالت4

آگهی مفقودی
اینجانــب رضــا نورعباســی مالک خــودرو وانت پیــکان مــدل 1391 به رنگ 
ســفید صدفــی روغنــی بــه شــماره موتــور 11491008894 و شــماره شاســی 
NAAA46AA6CG347197 بــه علــت فقــدان ســند کمپانی تقاضای رونوشــت 
المثنی اســناد مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو 
مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خــودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران- کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابــط مقرر اقدام خواهد 

شد. ساری
 *********************************************

ســند مالکیت و کلیه مدارک ماشین سواری پژو تیپ 405GLXI مدل 1390 
به شماره شاسی NAAM11CAXBK436434 و شماره موتور 12490099912 
و شماره پالک ایران 28- 413 د 67 به رنگ خاکستری متالیک به نام الهه قلخانی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
*********************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانی یــک دســتگاه خــودرو پــژو 206 تیــپ tu5 هاچ 
بــک مــدل 1393 بــه رنگ خاکســتری - خاکســتری - متالیک به شــماره شاســی 
NAAP13FE2EJ469116 شــماره موتور 163B0012298 به شماره پالک ایران 
88- 469 م 89 به نام ســمیه دیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

کاشان
*********************************************

بدینوســیله  اعالم میدارد ســند کمپانی   ســواری  سیســتم رنو  پارس تندر    
  K4MA690 - W191767 :تیپ    رنگ سفید روغنی    مدل 1397  شماره موتور
شماره شاسی  NAPLSRALDJ1350016 پالک انتظامی    96 969ص 76 متعلق 
بــه فاطمه اعتمادی بشــماره ملی6589616191 مفقود گردیــده واز درجه اعتبار 

ساقط میباشد.شاهرود
*********************************************

ســند و برگ سبز)شناســنامه( خودروی سواری سمند تیپ LX XU7 سفید-
روغنــی مــدل 1395،شــماره انتظامــی 469س87 ایــران93 بــه شــماره موتور 
124K0802533  و شــماره شاســی NAAC91CE0GF082179 بــه نام علیرضا 

چهرازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*********************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( و کارت ســوخت خــودروی ســواری ســمند X7 مدل 
1382،شــماره انتظامی 448س22 ایران24 به شــماره موتور 32908203126 

و شــماره شاســی 82202981 به نام اردشیر اســالمی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد. یاسوج

*********************************************
برگ ســبز و ســند کمپانی کامیونت ون نیسان تیپ 2400 به رنگ روغنی آبی 
مدل 1385 به شــماره موتور 334499 و شماره شاسی J023368 به شماره پالک 

ایران 72- 945 د 25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری 
*********************************************

فقدان سند مالکیت
آقای عاشر محمد نیازی سید فرزند یکن محمد ش. شناسنامه 1 با ارائه دو برگ 
شــهادت شهود مصدق، مدعی شده که ســند مالکیت مقداردویست سهم مشاع از 
ششــصد هزارسهم ششدانگ عرصه یکقطعه زمین به مساحت 527000 مترمربع 
به شماره ورقه مالکیت 12345 الف 60 به پالک 50187 فرعی از 1-اصلی بخش 
10 حــوزه ثبتی گنبد ذیل دفتر امــالک الکترونیکی 139520312004002919 
به نام آقای عاشــرمحمد نیازی ســید فرزند یکن محمد  ش. ملی 4979806945 
ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است ) سابقه ثبت 104768 ص 190 ج 567 شماره 
چاپی 174462(، به علت اسباب کشی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیــت را از ایــن اداره نموده لذا برابر تبصره یــک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانــون ثبت مراتــب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــارآگهی مــی گردد و هرکس 
مدعی وجود ســند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف 10 )ده( روز مدارک 
اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به این اداره تقدیم نماید درغیراینصورت پس 

از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 9181
رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

           سازمان اوقاف و امور خیریه
           اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان 

           اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود 

آگهی مزایده اجاره سه باب خانه
اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود در نظر دارد سه باب خانه مسکونی متعلق 
بــه موقوفات حاج حســین یــزدی و علی اصغر بیدآبــادی واقع در خیابــان مصلی و 

بیدآباد را جهت سکونت با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید
مشــخصات مورد مزایده: 1- الف: حیاط ویالئی واقع در مصلی 2- ب: یک باب 

خانه همکف واقع در بیدآباد 3- ج: یک با بخانه زیرزمین واقع در بیدآباد
رضا حاجی حسینی – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود 
استان سمنان

آگهی مناقصه عمومی )شماره 1399/19(

علی یحیی پور - شهردار کهریزک

ت اول
نوب

شهرداری کهریزک در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 621/2135 مورخ 1399/9/8 شورای محترم اسالمی شهر کهریزک نسبت به برگزاری مناقصه 
عمومی جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط ، دارای گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و 
دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود پس از چاپ آگهی نوبت دوم از روز پنج شنبه مورخ 1399/9/27 
با همراه داشتن معرفی نامه کتبی دارای مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: 

شهرری ، جاده قدیم قم ، کهریزک ، بلوار شهید بهشتی ، شهرداری کهریزک ، واحد امور قراردادها ، شماره تماس 56523850 مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است وجه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 1/000/000 ریال می بایست به حساب درآمد شهرداری کهریزک به شماره 3100001300000 نزد بانک ملی 
شعبه کهریزک واریز و اصل فیش واریزی هنگام دریافت اسناد مناقصه ارائه گردد. ) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه در شهرداری نیز میسر 

می باشد. ( 
ضمنا آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهاد تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( روز سه شنبه مورخ 1399/10/9 به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ 

رسید و تاریخ بازگشائی پاکات واصله در کمیسیون عالی معامالت شهرداری ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1399/10/9 می باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

نوبت اول: 1399/9/20
نوبت دوم: 1399/9/27

وزارت کشور 
استانداری تهران 
شهرداری کهریزک

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(مدت اجراء پروژهعنوان پروژهشماره ردیف

ضلع 2072019903 در  مالون  سنگی  دیوار  تکمیل 
جنوبی رودخانه کن واقع در کهریزک

3/000/000/000 3 ماه
ارزش  بر  مالیات  احتساب  با 

افزوده

150/000/000

آگهی فراخوان مشاور
موضوع:نظارت کارگاهی پروژه های استان گیالن

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

ت دوم
نوب

 QCBS روش  به  را  فوق  پیمان  موضوع  خدمات  انجام  دارد  نظر  در  گیالن  استان  گاز  شرکت 
مناقصات  برگزاری  قانون   29 ماده  ه  بند  اجرایی  نامه  آیین  با  مطابق  کیفیت(  و  قیمت  براساس  )انتخاب 
)موضوع مصوبه شماره 193542/ت42986 ک مورخ 1388/10/1 هیئت محترم وزیران( به مشاور واجد صالحیت 

واگذار نماید.
لذا از کلیه مشاوران محترمی که دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاور از سازمان برنامه و بودجه در رشته 
های خطوط انتقال نفت و گاز یا شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز میباشند دعوت میگردد حداکثر تا 
تاریخ 99/9/27 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام 

نمایند. 
شماره )تلفکس(تماس:33369086-013 دفتر امور قراردادها

نوبت اول:99/9/18            نوبت دوم:99/9/20

شماره مجوز:1399/5205

mafi.katayoon@gmail.com

كتايون مافی


