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 بحران های شدید امنیتی 
گریبان گیر اشغالگران شده است 

 واکنش ایران به اقدامات غیر اصولی غرب 
در شورای حکام 

امیر حیدری: 

 اتاق های فکر دشمن فرماندهی 
جنگ شناختی را برعهده گرفته اند

2

ایران اســامی 85 میلیون تن جمعیت دارد که 
از ایــن تعــداد نزدیک به 10 میلیــون نفر آن را 

هموطنان اهل سنت تشکیل می دهند.
عربستان ســعودی 22 میلیون نفر جمعیت دارد 
که اکثیرت آن ســنی مذهب هستند و حدود 2 

میلیون تن از آنها را شیعیان تشکیل می دهند. 
جمهوری اسامی ایران همواره تاش کرده است 
تا میان مذاهب اســامی چــه در داخل و چه در 
خــارج وحدت ایجــاد کند و از تفرقــه در جهان 
اســام جلوگیری کنــد. حمایت ایــران از مردم 
مظلوم فلسطین که ســنی مذهب هستند اثبات 
کننده این مسئله است که برای جمهوری اسامی 
شیعه و سنی تفاوتی ندارد. هموطنان اهل سنت 
در ایران در نقاط گوناگون کشور ساکن هستند و 
همچون دیگر هموطنــان در خاک ایران زندگی 
می کنند. هر ایرانی وظیفه دارد با داشتن هر گونه 
مذهبی که در ایران به رســمیت شــناخته شده، 

حافظ منافع و امنیت ملی باشد.
ســوء مدیریت هــا و ناکارآمدی ها در بســیاری 
بخش هــا وجود دارد و این مســئله به همه مردم 
فشــار وارد کرده اســت اما در این میان، کارهای 
زیادی هم انجام شده که نشان دهنده توجه نظام 
جمهوری اســامی ایران به همه مــردم فارغ از 

مذهب و قومیت بوده است. 
در آشــوب ها و اغتشاشــات اخیــر سیســتان و 
بلوچستان که استانی ســنی نشین است، شاهد 
درگیری ها و آشــوب هایی بود که با اعزام نماینده 
رهبری به منطقــه و دیدار هایی که او با برخی از 
بزرگان و علمای اهل سنت استان داشت در صدد 
حل و فصل مســائل برآمد. در این نوشته به یک 
نکته مهم باید اشاره کنیم و آن هم نوع برخوردی 
است که دیگر کشــورهای مسلمان با اقلیت های 

مذهبی دارند. 

از شیعیان عربستان تا اهل سنت ایران

سرلشکر سالمی:

 صف آرایی دشمن ژرفای یک توطئه عظیم 
علیه ملت را نشان می دهد
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سرمقاله

سیاوش کاویانی
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 متروی پرند 
در ایستگاه افتتاح

بهره برداری از پروژه ای که سال ها پیش 
کلنگ زنی شد 
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موسیقی نواحی عامل 
پیوند ایرانیان است
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آگهی تجدید مزایده اجاره ۹ عدد تابلوی اسکرولینگ
 و یک عدد تابلوی سه وجهی

علی داودی - شهردار آمل

ت دوم
نوب

۱- موضوع تجدید مزایده: واگذاری بهره برداری و اجاره  ۹عدد تابلو تبلیغاتی اسکرولینگ 
و یک عدد تابلوی سه وجهی ۳) اسکرولینگ های پایه کوتاه دو طرفه حد فاصل میدان 
۱۷ شهریور الی پل معلق، پل دوازده چشمه و سبزه میدان - تابلوی سه وجهی واقع در 

میدان ۱۷ شهریور(

 ۲- قیمت پایه کارشناسی تابلوها مبلغ 6/008/000/000 ریال  می باشد.

۳- نوع و مبلغ تضمین شرکت در تجدید مزایده: ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل 
و یا وجه نقد بحساب شماره 0۱۱۵۷86۲۴600۵ نزد بانک ملی بنام شهرداری آمل و مبلغ 

۱/۲0۲/000/000 ریال می باشد.

  ۴- کلیه تابلوها در غالب یک بسته واگذار می گردد و امکان تفکیک تابلوها برای شرکت 
کنندگان وجود ندارد.

 ۵- مهلت و محل دریافت اسناد تجدید مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت ۵ 
روز- سامانه تدارکات الکترونیک دولت

  6- تاریخ مهلت بارگذاری پیشنهاد و اسناد تجدید مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت: ساعت ۱۹ عصر روز سه شنبه مورخه ۱۴0۱/0۹/۱۵

۷- تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت: ساعت ۱۴/۳0  روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/0۹/۱6- 
سایر جزئیات و اطالعات در اسناد تجدید مزایده قید شده است. 

8- برای اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا سایت شهرداری آمل 
www.amol.ir رجوع گردد. 

نمابر 0۱۱-۴۴۲۵۹۴۹۷
تلفن:0۱۱-۴۴۲۲۹00۱

آگهي فراخوان مناقصه تکمیل، بازسازی و و راه اندازی فاز دوم 

ساختمان مرکز رشد گچساران سال 1401  ، مرحله اول

پارک علوم و فناوری کهگیلویه و بویر احمد

اندازی فاز دوم ساختمان مركز رشد گچساران )تپه آفتابگردان( از شركـت های واجد شرایط  بدینوسیله جهت مناقصه تکمیل، بازسازی و راه 
دعوت بعمل مي آید. مقتضي است پس از مطالعه و بررسي دقیق مدارك با توجه به حجم خدمات و تعهـدات در صورت داشتن امکانات الزم و 
تمایــل به شركت در این مناقصـه طبق سامانه ستاد ، مدارك الزم را به شرح زیر از طریق سامانه تهیـه و تکمیل نموده و سپس در سامانه به                       

آدرسwww.setadir an.ir بارگذاری نمایید. 
1- پیمانکار موظف است اصل ضمانت شركت در مناقصه )مطابق با فرمت بخشنامه شماره 123402 / ت 50659 هـ مورخ 1394/09/22( یا چک 
به شماره شبای  بانک مركزی جمهوری اسالمی  به شناسه ملی 14006928530( در   ( تضمین شده به حساب وجوه سپرده پارك علم و فناوری 
درج  با  موم شده   و  مهر  پاكت  در  دولت،  الکترونیکی  تداركات  سامانه  در  درج  و  اسکن  از  پس   ، با شناسه   IR  160100004101002052133887
مشخصات كامل پیمانکار، به آدرس یاسوج - بلوار آیت اهلل كاشانی - كاشانی 14 - پالك 12، ساختمان مركزی پارك علم و فناوری كهگیلویه و 
بویراحمد، تحویل دهند و رسید دریافت نمایند. در صورت انصراف، مراتب طی نامه ای تا ساعت 13:00 مورخ 1401/09/09 باید به این پارك اعالم 

گردد.

  مدت پیمان مبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصه در شهر گچسارانردیف

  سه )3( ماه2,500,000,000  تکمیل، بازسازی و راه اندازی فاز دوم ساختمان مركز رشد گچساران )تپه آفتابگردان(  1 
2- به پیشنهادهای ناقص ، مبهم، مخدوش، مشروط و فاقد قبض رسید سپرده یا ضمانت نامه بانکي و همچنین پیشنهادي كه بعد از مهلت مقرر 

تسلیم گردد یا مبلغ آن از مبلغ مقرر كمتر باشد ترتیب اثــر داده نخواهد شد .
3- مناقصه گزار، حق دارد در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نموده و یا فرآیند مناقصه را لغو كرده و تمام 
پیشنهادها را در هر زمان پیش از ابالغ نامه پذیرش، رد نماید و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدي در برابر مناقصه گران نخواهد داشت. در صورت 

لغو مناقصه، مناقصه گزار بي درنگ مناقصه گران را از تصمیم خود مطلع مي سازد.
4- هرگاه در جریان مناقصه، اطالع حاصل شود كه مناقصه گراني به زیان مناقصه گزار یا منافع جمهوري اسالمي ایران تباني كرده اند و مراتب 
مورد یقین مناقصه گزار واقع گردد، مناقصه لغو خواهد گردید و مناقصه گزار اقدامات قانوني الزم را در جهت ارجاع موضوع مناقصه گران خاطي 

به مراجع ذیصالح بعمل خواهد آورد.
5-شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور می باشد.

6- پیمانکاران باید صالحیت حداقل رتبه 5 ابنیه و تأسیسات را دارا بوده و دارای سابقه اجرای حداقل 4 پروژه با ارائه گواهی تحویل موقت یا 
تحویل قطعی باشند.

7- برنده مناقصه می بایست حداكثر تا زمان عقد قرارداد، نسبت به ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نماید در غیر اینصورت در صورت 
برنده شدن، قرارداد با شركت فاقد گواهی منعقد نمی شود.

8- مناقصه گر، مي بایست زمان انجام كلیه خدمات موضوع مناقصه را در قالب یک برنامه كلي و در چارچوب مدت معین درخواستي مناقصه گزار، 
ارائه نماید.

9- پیمان حاضر بر اساس فهارس بهای سال 1401 )ابنیه، مکانیک، برق( سازمان برنامه و بودجه كشور می باشد.
10- پرداخت هرگونه عوارض، بیمه، مالیات و هزینه ثبت پیمان )در صورتیکه مناقصه گزار ثبت پیمان را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخیص 

دهد( بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
10- هرگاه اسناد و مدارك مناقصه ایرادات عمومي داشته باشند، مناقصه گزار هرگونه پاسخ، توضیح یا تجدید نظر، حذف یا اضافه نمودن

11- سناد و مدارك و نحوه تغییر و تصمیم را كتبًا به كلیه مناقصه گران اعالم و جزء اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد نمود. مناقصه گر مي بایست 
اصل این گونه مدارك را نیز مهر و امضاء نموده و مضاف به ضمیمه اسناد مناقصه به مناقصه گزار عودت نماید.

12- مناقصه یک مرحله اي است، پیشنهادهاي واصله در سالن جلسات ساختمان مركزی پارك )به شرح آدرس ذكر شده(، مطابق با زمان سامانه 
ستاد و از طریق خود سامانه گشایش مي یابد.

13- مبلغ پیمان مربوط به موضوع مناقصه، از محل اعتبارات پارك علم و فناوری كهگیلویه و بویراحمد در مدت پیمان به صورت اسناد خزانه 
اسالمی با درنظر گرفتن ضریب تعدیل اسناد خزانه اسالمی مطابق با بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور و نقدی قابل تأمین مي باشد.

14- متقاضیان بایستي پیشنهادهاي و مدارك خود را )شامل اسکن مدارك درخواستی، قرارداد با مبلغ پیشنهاد قیمت و آنالیز و مدارك شركت و 
غیره...( با تأیید و امضای مدیر عامل در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:1401/08/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/08/30
- مهلت ارسال پیشنهادات:  1401/09/10
- زمان بازگشایی پاكت ها:  1401/09/12

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: فهرست بهای 1401 به مبلغ برآورد 20,270,964,839ریال
15- در صورت هرگونه ابهام و اشکال، در وقت اداری با شماره 07431331210 )آقای شهیدی( تماس حاصل شود.

رهبر انقالب:

شهید و شهادت در بردارنده 
 مجموعه ای از ارزش های 
دینی، ملی، انسانی و اخالقی است
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