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قانونرا مشروطکنيدتا اصالحطلبانبهقدرتبرسند!

|راضيه اميريرز|
بانزديکشدنبهانتخاباتمجلسشوراياسالميدر
اسفندماه،98جبههبنديهايسياسيومواضعجريانهاي
گوناگونصريحترشدهاست؛دراينميان،فترتاقتصاديو
اجتماعي شکلگرفته در دولت ائتالفياصالحات ـ اعتدال،
فضايسياسيرامستعدبرونفکنيسياسياصالحطلبانکرده
است.اصالحاتبرايتوجيهعملکرددولتائتالفيخستهو
رهاييخودازسيلپسماندهايسياستهايويرانگراقتصادي
و اجتماعي دولت ،ناچار است تئوريسازي و ايدهپروري
کرده و براي همين منظور عقبه فکري شبهترقيخواهانه
را با مفاهيم جديد به مخاطب القا کند .لذا با يک عقبگرد
تاريخيمشروطهخواهشدهاند!امااينمشروطهخواهيبراي
محدود کردن استبداد با کلمه قانون نيست؛ بلکه قرار است
قانون براي تحقق استبداد اصالحات مشروط شود.
هرچندمشروطهعهدقجرکهامثالسعيدحجاريانآنراريشه
تاريخياصالحاتميدانند،براستبدادشرطترقيخواهانه
ميگذاشت؛وليمشروطهخواهيامروزاصالحات،مشروط
کردن قانون مطابق ميل اصالحطلبانه است.
شايد جالب باشد که شبهترقيخواهان عهد قاجار يک
کلمه را نوشتند که قانون بر استبداد و انحصار غالب شود و
اصالحطلبان قرن  21براي محدود کردن قانون طبق ميل
خود،مشروطهطلبشدهاندتازيادهخواهيمنورالفکريآنها
در غياب قانون ،سيراب شود.
پس ميتوان فهميد مشارکت مشروط در انتخابات ،در افق
فکرياصالحطلبانتماميتخواهچهمعناييداردوباچنين
چشماندازياستکهاصالحطلبانبرايمواجههباانتخابات
آينده مشارکت مشروط را مطرح کردهاند:
1ـ دستهاي از اصالحطلبان که اتفاقا برخالف رويه خود
در فتنه  ،88به ظاهر نگران امنيت ملي و تماميت ارضي
شدهاند؛ميگويند،انتخاباتراتحريمنميکنندوقرارنيست
باصندوقهايرأيقهرکنند؛امااگرکانديداهاياصالحطلب
حداکثريموردنظرآنهاتأييدصالحيتنشود،اجباراليست

انتخاباتيارائهنخواهنددادوچونکانديداييندارند،مردمرا
نيزبهمشارکتتشويقنخواهندکرد.آنهامدعيهستندکه
ليست اميد در انتخابات سال  1394محصول رد صالحيت
اصالحطلبانحداکثريبودوتجربهناکارآمديآنهااصالحات
رامحتاطکردهاستکهياليستارائهندهدياليستشکام ً
ال
براساسمعيارهاياصالحطلبيباشد.اينطيفهمانکساني
هستندکهمدعياندراهاصالحطلبيازصندوقرأيميگذرد
و امنيت ملي درگرو مشارکت سياسي است؛ اما در عمل
شرط نامحسوس ميگذارند که دعوت به مشارکت مردم را
مقيدکنند،هرچندکهاينمسئلهبهتحريمانتخاباتمنجر
نشود .شايد اين دسته عدم تحريم انتخابات را به اين دليل
برگزيدهاند که اگر فردا روزي ليدري از اصالحات در پشت
کوه دماوند در انتخابات شرکت کرد ،نيازي براي توجيه
دوگانگي قول و فعل نداشته باشند!
البته مفهوم مستتر در اين تلقي اصالحطلبان از نيروهاي
حداکثريوحداقلي،اعتقادبهوجوداصالحطلبانباکيفيت
و بيکيفيت در درون اين جريان است و فراکسيون اميد
مظهرنيروهايبيکيفيتياستکهدربزنگاهانتخابات1394
اصالحات مجبور شده براي کنشگري سياسي آنها را وارد
قدرتکند.شگفتانگيزاستکهاصالحطالبانخودرامخالف
شهرونددرجهيکودرجهدودانستنمردم تلقيميکنندو
نظارتاستصوابيبرايآنهابهمفهومدرجهبنديشهروندان
است؛ اما خود،اصالحطلبان را درجهبندي کردهاند.
2ـ دسته ديگر از اصالحطلبان مدعياند که فقط در صورتي
درانتخاباتشرکتميکنندکهموضوعبررسيصالحيتها
ونظارت استصوابي شوراينگهبانمنتفي شودودر صورت
عدم تحقق اين شرط ،انتخابات را تحريم ميکنند .بنابراين
اين طيف درصدد مشروط کردن قانون هستند تا بتوانند
گزينههاي بدون صالحيت خود را از طريق صندوق رأي
و البته به مدد پروپاگانداي تَکراري به مردم تحميل کنند.
نکته مهم اين است که اين طيفميخواهند قانون مقيد
به دو شرط شود.

الف)درمرحلهبررسيصالحيتها،دستوپايقانونبسته
شودتارقابتانتخاباتيشاملقانونگريزانوقانونشکنان
نيز بشود .اين مطالبه چند دهه است که از سوي چپهاي
ليبرالشده دنبال ميشود و اکنون فقط قالب و مدل آن
عوض شده است ،انتخابات آزاد و رقابتي و لزوم افزايش
مشارکت و شکلگيري مجلس کارآمد و  ...خوانش جديد
اين خواسته ضدقانون اصالحطلبان است.
ب)درمرحلهبعدآنهامدعياندمنتخباناصالحطلببعداز
وروداحتماليبهمجلس،بايدمقيدبهچارچوبهايقانون
نباشند و بهاصطالح آزادي عمل داشته باشند.خواستهاي
که نشاندهنده اوج انحصارطلبي ،استبداد ،قانونگريزي
و قدرتطلبي در پسزمينه فکري و عملياتي اصالحات
است.اگر ادعاي حذف نظارت استصوابي به بهانه رقابت
آزاد ،قابليت پذيرش داشته باشد،مطالبه براي از ميان
برداشتن همه چارچوبهاي قانوني براي آزادي اختيار
منتخبان،پردههايانحصارطلبيآنهاراکنارميزند،چگونه
ميتوانددرنظامدموکراتيک،اصلاوليهتقيدبهقيدقانون

عربها بههيچوجه نبايد تصور کنند که ايران قدرت درجهيک نيست زيرا اگر
خاطرتان باشد پس از پيروزي انقالب تصور شد ايران دچار مشکالت امنيتي و
اقتصادي است و صدام معدوم که هميشه درصدد انتقام از ايران بود ،بالفاصله
به کشور ما حمله کرد».
موسويخلخاليادامهداد«:ايرانبهجهاتمختلفيازتمامکشورهايخليجفارس
ازجمله جمعيت ،مساحت ،ثروت ،معادن مختلف و  ...برتر است .کشورهاي عربي
مذکور به علت آنکه در زمينههاي مختلف نسبت به ما خصومت دارند عالقهاي
ندارندتاايرانبزرگ،قويومسلطدراينمنطقهفعالباشدواغلببهاجنبيهاپناه
بردهاند ».او با اشاره به اينکه آمريکا و اروپا سالها در تالش هستند تا کشورهاي
ثروتمند را به نحوي با ايران درگير کنند ،گفت« :اين دو کشور درباره صدام موفق
شدند و متاسفانه موجب جنگي طوالني ميان ايران و عراق به مدت هشت سال
بودند .دو کشور عربستان و امارات پس از جنگ هشتساله ايران و عراق براي
درگيري با ايران انتخاب شدند .به اين معنا که آمريکا و اروپا سالحهاي مدرن و
غيرمدرني در اختيار عربهاي سعودي و امارات قرار دارند و اين موضوع باعث
شد تا ايران احساس خطر را در منطقه متوجه شود» .
* آمريکا و اروپا حاضر به جنگ با ايران نيستند
اين کارشناس مسائل جهان عرب افزود« :در حال حاضر نه آمريکا و نه اروپا
حاضر به درگيري با ايران نيستند زيرا جنگ با ايران براي آنها بسيار هزينه
خواهد داشت ،لذا اين دو کشور تنها قصد دارند تا بهصورت غيرمستقيم از سوي
عربستان سعودي و امارات در منطقه جنگ ايجاد کنند».
سياستهاي عربستان و امارات نسبت به ايران معقوالنه شده است
موسويخلخالي ادامه داد :چندين ماه است که امارات و عربستان سعودي
سياستهاي معقوالنهاي را پيش گرفتهاند ،يعني اين کشورها حاضر نيستند

مرتضي موسويخلخالي در گفتوگو با «رسالت»:

اي ران قدرت اول منطقه است
| گروه سياسي|
ايران و امارات روابط سياسي خوبي با يکديگر
داشتند اما پس از مدتي شاهد تنشهايي از
سوي امارات نسبت به ايران بوديم تا جايي که در خردادماه سال جاري
وزير امور خارجه امارات گفته بود که ايران بايد برنامه موشکي خود و آنچه
که مداخله در کشورهاي ديگر خوانده است را در راستاي کاهش تنشهاي
منطقه متوقف کند.
اخيرا با ديدارهايي که ميان مقامات دو کشور صورت گرفته تحليلها به اين
سمت رفته که امارات براي نزديک شدن به ايران از مواضع خود کوتاه آمده
است و برخي معتقدند نزديک شدن امارات به ايران به جهت ساقط شدن
پهپاد آمريکايي ،ماجراي نفتکشها يا طوالني شدن جنگ يمن ،فشار افکار
عمومي و مجامع بينالمللي و سياست متفاوت اين کشور با سعوديها در مورد
يمن است .در همين راستا «رسالت»گفتوگويي با مرتضي موسوي خلخالي
ديپلمات پيشين ايراني داشته است .او معتقد است« :تنشهايي که ميان ايران
و امارات به وجود آمد به جهت تحريکاتي است که از سوي عربستان سعودي
صورت گرفته بود و اميد است تا روابط امارات بهتدريج با ايران به سمت خوبي
پيش رود» .مشروح اين گفتوگو را در ادامه بخوانيد:

را به بهانه آزادي عمل منتخبان توجيه کرد و اگر قرار بر
حذف بسترهاي قانوني الزم براي فعاليت منتخبان مردم
باشد،اساسا مجلس قانونگذاري و حضور نمايندگان در
آنچهوجهيدارد؟سؤالايناستکهمدعيانقانونگرايي
و دموکراسي ،چرا چنين پيششرطهايغيرممکني را
مطرح ميکنند؟
اوالاينجريانمطمئنهستندکهچنينپيششرطضدقانون
وغيردموکراتيکياصالتاعملينخواهدشد؛بااينحالآنها
درصددهستندبرايعدمکاراييمنتخبانخوددليلتراشي
کنند.همانطورکهمجلسودولتاصالحطلبرابهبهانهرد
صالحيت و در قالب مفهومسازيهايي ماننداصالحطلبان
حداقلي وانتخاب ميان بد و بدتر و  ...توجيه ميکنند.
دوماينکهاصالحطلبانبيشازاينکههدفگذاريمشخصي
برايتأييدکانديداهاياصالحطلبداشتهباشند،ازاينشروط
بهعنوان ابزار سياسي عليه نظام استفاده ميکنند تا با فشار
حداکثري ،امتياز مطلوب را بگيرند وگرنه قدرتطلبي در
اينجريانغالبترازآناستکهبخواهندانتخاباتيراتحريم

* عربستان باعث تنش در روابط ايران و امارات است
مرتضيموسويخلخالي،تحليلگرمسائلجهانعربدربارهروابطسياسيايران
و امارات به «رسالت» گفت« :امارات متحده عربي شايد با ادعاي جزاير سهگانه
هيچ زماني نتواند روابطش با ايران را در سطح خوبي برقرار کند زيرا مدعي
چيزي است که حاکميت ايران بر آنها مسجل و ازنظر قوانين بينالمللي ثابت
استبنابراينپروندهادعاهايجزايرسهگانهاماراتکهدرهرشورايخليجفارس
مطرح ميشود ،ما نيز بهسرعت آن را رد و محکوم و کنار ميگذاريم».
او بابيان اينکه روابط امارات و ايران با فراز و نشيب همراه است ،تصريح کرد:
«اين فرازو نشيبها به جهت تحريکاتي است که از سوي عربستان سعودي
صورت ميگيرد .حاکمان پيشين امارات مانند شيخ زايد و شيخ راشد هميشه
نسبت به ايران عالقه فراواني داشتند ،حتي برخي از آنها زبان فارسي را نيز
ميدانند .شيوخ امارات عربي متحده ازنظر اقتصادي پس از پيروزي انقالب
از ايران بسيار بهره بردهاند ،ما نيز با اين کشور کوچک مدارا کرديم و هيچ
زماني عکسالعمل شديدي نسبت به اين کشور با توجه به سياستهاي
خصمانهاش نشان ندادهايم».
اين کارشناس مسائل جهان عرب بابيان اينکه جمهوري اسالمي ايران
در خليجفارس بايد قدرت اول باشد ،افزود« :اين موضوع بدان معناست که

t

«رسالت»درگفتوگوباآصفریکنوانسیونرژیمحقوقیدریایخزررابررسیم یکند

کنند؛چراکهآنهاوقتيحاضرندبرايحضوردرقدرتبااعتدال
انحصارطلبوراستمحافظهکارائتالفکندوازمنتهياليه
جناح چپ به حمايت از چهره محافظهکاري چون حسن
روحانيتغييرجهتدهد،چگونهميتوانندازحضوردرچرخه
قدرتچشمبپوشند؟آنهمدرشرايطيکهباراستميانهبر
سر ميز گفتوشنود نشستهاند؟
ک
بنابراينبايدهمهتاکتيکهايانتخاباتياصالحاترادري 
چشماندازتحليلکرد.آنهاچهانتخاباتراتحريمکنند،چه
به دنبال مشارکت مشروط باشند ،چه با اعتدال به ائتالف
برسند و چه دست به دامن اصالحطلباندرجهدو و به بيان
محمدرضا تاجيک شبهاصالحطلبان شوند ،هدف واحدي
را دنبال ميکنند و آن تغيير در ساخت حقيقي و حقوقي
نظام اسالمي است.
طيفيکهمدعياندامنيتمليونجاتکشورازجنگدرگرو
مشارکت در انتخابات است؛ اميدوارند از طريق انتخابات
و حضور در قدرت سياسي ،راه سازش با استکبار را هموار
کنند و طيفي که تهديد به تحريم انتخابات ميکنند و
شرط مشروعيت کارگزاران حکومت اسالمي [نظارت
استصوابي]راهدفقراردادهاند،درصددگسترشاومانيسم
و سکوالريسم عريان هستند که نتيجه آن همان پذيرش
استيالگريکدخداست.
اماسؤالديگريهمهستکهاصالحطلبانبايدبهآنپاسخ
دهند،آنهادرسهانتخابات(درسالهاي)92،94،96باهمه
سرمايه سياسي و اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و رسانهاي
واردکارزارانتخاباتشدند؛اماباشکستتئوريهايمديريتي
سازشکارانهخود،بهفرافکنيرويآوردهوحمايتازروحانيرا
درچارچوبانتخابميانبدوبدترتئوريزهکردندوفراکسيون
اميدرامحصولردصالحيتاصالحطلبانکارآمدخواندند،چه
تضمينيوجودداردکهدرصورتکسبمجددکرسيقدرت،
بهجاي پاسخگويي ،طلبکار نظام سياسي نشوند! تضمين
عملياتيوعينيآنهابرايمسئوليتپذيريدرمقابلجبران
خسارتمديريتهاياصالحطلبانهچيست؟

مورد فريب آمريکا ،اروپا و اسرائيل واقع و با ايران درگير شوند زيرا ميدانند بازيگر
اصليآنهاهستند.زبيگنيوبرژينسکي،مشاوراسبقامنيترئيسجمهوريآمريکا
در مصاحبهاي مطرح کرده بود« :اگر عربستان به فکر جنگ نظامي با ايران است،
اين کشور ميتواند عربستان را به عصر حجر ببرد».
او با تاکيد بر اينکه عربستان و امارات از جنگ با ايران نااميد شدهاند ،ابراز کرد:
«ازسوييآمريکا،انگليسواروپانيزمايلبهجنگباايراننيستندبنابراينعربها
سياستشانرادرمقابلايرانتغييردادند.رفتارعربستاننسبتبهحجاجايراني،
پذيرش حج عمره و نيز مالقات باشخصيتهاي ايراني نشاندهنده نداهاي مکرر
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان جهت حل اختالفات است».
اين کارشناس مسائل جهان عرب با اشاره به اينکه آغاز اکثر جنگها و
صلحها ازنظر جغرافيايي در مرزها بوده ،گفت« :در حال حاضر امارات از
راه مرزها ،قراردادهاي مرزي و کشتيراني وارد مذاکره شده و عالئمي براي
بهبود روابط نشان داده است ،هرچند روابط ايران با کشورهاي امارات و
عربستان تقريباً قطع است .از ميان کشورهاي شوراي خليجفارس تنها
عمان ،قطر و کويت نسبتاً روابط خوبي با ما دارند ،البته بايد اشاره کرد که
روابط نيمي از کشورها در اين شورا با ايران خوب و نيمي ديگر متخاصم
است ،به اين معنا که بحرين ،امارات و عربستان در اين شورا با يکديگر
هستندکهعربستانواماراتسيگنالهاييبرايبهبودروابطباايرانتاکنون
نشان دادهاند».موسويخلخالي همچنين گفت« :اميد است همانطور
که روابط عراق با ايران خوب است ،روابط امارات و عربستان نيز بهتدريج با
ايران به سمت خوبي پيش رود و نيز روابط مصر بدون درنگ با ايران عادي
شود و اين موضوع حاصل تالشهاي اخير عراق براي بهبود روابط ايران
با کشورهاي عربي است».

آگهي عمومي مناقصه

دولت در خزر شفاف نیست

|راضيه فراهاني|
کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در تاريخ  21مرداد  95در پنجمين اجالس سران کشورهاي ساحلي
درياي خزر در شهر آکتائوي قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسالمي ايران ،روسيه ،قزاقستان ،آذربايجان
و ترکمنستان امضا شد.
امضاياينتوافقابهاماتبسياريرابهدنبالداشتچراکهسرنوشتدريايخزردرميانبود.مباحثيازجمله
ميزان سهم هر کشور از درياي خزر ،بحثهاي امنيتي که تا چه اندازه اجازه عدم ورود کشورهاي ديگر به اين
حوزه را ميدهد يا بحثهاي محيط زيستي نقل محافل شد و هرروز گمانهزنيها افزايش پيدا کرد.
مذاکراتپنجکشور(ايران،روسيه،قزاقستان،آذربايجانوترکمنستان)دربارهرژيمحقوقيدريايخزرپس
از فروپاشي شوروي سابق آغاز شد ،اما اين مذاکرات بر اساس يک مبناي واحدي صورت نگرفت.
حدود دو سال پيش ايران و چهار کشور حاشيه درياي خزر به نتايجي رسيدند اما اين نتايج با اختالفاتي
هم مواجه بود که همچنان درباره اين اختالفات به مذاکره و گفتوگو ميپردازند .ازجمله اين اختالفات
ميتوان به «تحديد حدود» و «تعيين خط مبدأ» اشاره کرد ،اما از مباحثي که اين روزها بسيار مطرح است
ميتوان به «سهم ايران از درياي خزر» اشاره کرد ،حتي نمايندگان مجلس در صحن علني هم نسبت به
اين موضوع اعالم موضع کردند.
يکي از انتقاداتي که نمايندگان مجلس به اين اقدام دولت دارند آن است که چرا هنوز درباره اين توافقنامه
هيچ اطالعاتي به مجلس داده نشده است .همچنين برخي ديگر از نمايندگان مجلس مطرح کردهاند سهمي
که اخيرا براي ايران از درياي خزر در نظر گرفتهشده زير  20درصد است.در اين باره مصطفي کواکبيان يک
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بابيان اينکه بايد منافع ملي ايران در قرارداد رژيم
حقوقي درياي خزر لحاظ شود ،گفت« :ما قراردادهاي دوجانبه بين کشورها را براي رژيم حقوقي درياي
خزر به رسميت نميشناسيم و بههيچوجه سهم کمتر از  ۲۰درصد را براي ايران نميپذيريم».
عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه پس از موضعگيري کارشناسان و نمايندگان مجلس در اين باره
واکنش نشان داد و گفت« :بحثها و گمانهزنيها درباره تعيين رژيم حقوقي درياي خزر نادرست است.
مذاکرات تا اين زمان محدود به کليات همکاري کشورهاي ساحلي خزر بوده و هيچ مبحثي درباره رژيم
حقوقي و تقسيم حدود بستر و زير بستر توافق و نهايي نشده است».
* هيچ اطالعات شفافي از جلسات به مردم اعالمنشده است
محمدحسن آصفري نمايند دوره نهم مجلس دراينباره به «رسالت»گفت« :رژيم حقوقي درياي
خزر از وضعيت حائز اهميت و پيچيدهاي برخوردار است .درگذشته اين دريا معروف به درياي
ايران و اتحاد جماهير شوروي بود اما پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي در سال ،1991
پنج کشور شکل گرفت که وضعيت درياي خزر را ازنظر حقوقي و بسترهاي برداشت نفت و گاز
پيچيدهتر کرد».
او ادامه داد« :با توجه به اينکه خزر بزرگترين درياچه ميان آسيا و اروپا به شمار ميرود از اهميت بسياري
برخوردار است .پس از قرارداد ترکمانچاي ايران در زمان قاجار و پهلوي ،اختالفات آغاز شد چراکه حق
استفاده ايران از نيروهاي مسلح را در بُعد امنيتي حذف کردند .مدلهاي مختلفي طي زمانها ازجمله
استراتژي سهم  50درصدي ايران و  50درصدي کشورهاي ديگر براي خزر مطرح شد اما هيچکدام
موردپذيرش قرار نگرفت».
عضو سابق کميسيون امنيت مجلس با اشاره به برگزاري اجالسيه ميان سران پنج کشور گفت« :هيچ
اطالعات شفافي از اين جلسات به مردم اعالمنشده است .قانون اين اختيار را به مجلس داده تا در توافقات
بينالمللي ميان ايران و کشورهاي ديگر اعالم نظر کند اما شاهد هستيد که هيچ خروجي از اين جلسات
حتي به مجلس هم ارائه نشده تا نظر خود را مطرح کند .اگر قرار است توافقي صورت گيرد بايد مجلس
شوراي اسالمي درباره آن اعالم نظر کند».
* مگر مردم نامحرم هستند؟
او با اشاره به بحثها بر سر امنيت درياي خزر ادامه داد« :همگان بر اين موضوع واقف هستند که امنيت
خزر در اختيار کشورهاي حوزه خزر است و کسي خارج از اين حوزه حق ندارد مدعي شود امنيت را
براي اين منطقه ايجاد خواهد کرد .تاکنون هيچکسي درباره برخي برداشتهاي نفتي اعالم موضع
جدي نکرده است .مگر مردم نامحرم هستند؟»
آصفري افزود« :من معتقدم بايد از اقداماتي که باعث اختالفافکني در حوزه خزر ميشود ،پرهيز کرد
البته اين اتحاد منجر به اين نباشد که جمهوري اسالمي ايران از حق قانوني و حقوقي خود کوتاه بيايد.
مسئله خزر بايد ميان کشورهاي حوزه خزر ازجمله کشورهاي آسياي مرکزي و جمهوري اسالمي
ايران مطرح شود ،همچنين ابعاد گوناگون ازنظر امنيتي ،برداشت از بسترهاي خزر ،محيط زيست و
توليد انرژي بررسي و توافقنامهاي به نفع تمام کشورهاي منطقه صورت گيرد».
او ادامه داد« :اگر قرار است توافقي انجام شود بايد موردبررسي و تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز
قرار گيرد ،بنابراين مهمترين مسئله در بعد خزر که مطرح ميشود بحث شفافشدن مفاد اين توافق
است که متاسفانه هيچ خروجي را از ناحيه دولت مشاهده نکردهايم».

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت دوم)

واگذاري (اجاره) پارك شهروند و مغازه و سرويس بهداشتي و نمازخانه جنب آن

نوبت اول

شهرداري قم در نظر دارد انجام پروژه زير را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي با مشخصات و شرايط کلي زير به شرکتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
شناسه مناقصه

عنوان

مبلغ برآورد کل (ريال)

مبلغ تضمين فرايند ارجاع کار(ريال)

/04/1ن98/

واگذاري رفع سد معبر مناطق 1و4و5و 7شهرداري قم

52/444/666/371

2/623/000/000

/05/1ن98/

واگذاري رفع سد معبر مناطق  2و  3و  6شهرداري قم

31/563/707/343

1/579/000/000

ن يک سال شمسي مي باشد.
-1مدت انجام پيما 
-2متقاضيان محترم مي توانند از طريق مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداري قم به نشاني Peyman.Qom.irنسبت به خريد اسناد مناقصه به مبلغ دو ميليون
( )2.000.000ريال اقدام نمايند( .هزينه خريد اسناد غير قابل استرداد مي باشد).
 -3پيش پرداخت :مطابق بند  6ماده  3قرارداد ،تا سقف  10درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکي مي باشد که بدون کسر کسورات قانوني پرداخت
مي شود.
-4ساير شرايط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است.
-5تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار هر يک از معامالت :به صورت  -1ضمانتنامه بانکي  -2مطالبات بلوکه شده تائيد شده  -3وجه نقد مورد قبول است .جهت واريز
وجه نقد به حساب شهرداري قم (سپرده حسن انجام کار) نزد بانک شهر بهشماره حساب بانکي ايران اقدام فرماييد.
-6شماره حساب بانکي ايران(شبا) شهرداري قم.)IR07 – 0610 – 0000 – 0010 – 0300 – 4300 – 54( :
-7مهلت خريد و تحويل اسناد:
 مهلت خريد اسناد :از روز شنبه مورخ  1398/05/19لغايت روز يکشنبه مورخ 1398/05/27مهلت ارائه پيشنهاد :از روز شنبه مورخ  1398/05/19لغايت روز پنجشنبه مورخ 1398/05/31
-8مناقصه گران مکلفاند کليه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پيشنهاد ارائه نمايند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامي شرايط ميباشد.
ن  025- 37734061و جهت پاسخگويي به سؤاالت عمومي با
-9جهت پاسخگويي به سؤاالت تخصصي با اداره کل پيشگيري و رفع تخلفات شهري قم با شماره تلف 
اداره کل قراردادها و پيمانها با شماره تلفن  025–36104333تماس حاصل فرمائيد.
-10محل تسليم پيشنهادها :قم– بلوار امام موسي صدر– جنب بوستان شهيد بنيادي– شهرداري مركزي– طبقه ششم– اداره کل حراست
*الزم به ذکر است ساعت تحويل پاکت توسط حراست روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت  7:30الي 14:00و روزهاي پنجشنبه ساعت  13:00است.
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/05/15
تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/05/17

اداره کل ارتباطات و بين الملل شهرداري قم
WWW.QOM.IR

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  10/247مورخ  98/4/30شوراي اسالمي شهر نسبت به واگذاري زمين شهر بازي پارك شهروند و مغازه و سرويس بهداشتي و نمازخانه جنب آن را به شرح
ذيل جهت آمادهسازي و راهاندازي  12دستگاه وسيله بازي از طريق مزايده كتبي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با شرايط تعيين شده مشروحه ذيل اقدام نمايد.
رديف
1

موضوع مزايده:

مبلغ پايه ساليانه (ريال)

 -1محوطه پارك شهروند جهت آمادهسازي و راهاندازي دستگاههاي وسيله بازي كه داراي تاييديه از اداره
استاندارد باشد شامل -1 :سرسره بادي  -2ترامبولين  -3قايق پدالي (به تعداد مورد نياز)  -4استخر توپ
 -5كشتي سبا  -6سالتو  -7انواع تاب زنجيري و گردان (به تعداد مورد نياز)  -8انواع چرخ و فلك  -9قطار
(ترن) بازي  -10ماشين برقي  -11تاب كودك  -12فوتبال دستي

520/000/000

ميزان سپرده تضمين شركت مبلغ خريد اسناد
(ريال)
در مزايده (ريال)
26/000/000

800/000

 -2ساختمان فروشگاه همراه با سرويس بهداشتي و نمازخانه

شرايط مزايده:
 -1كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قادر به انجام موضوع باشند ميتوانند در مزايده شركت نمايند
ارائه رزومه كاري الزامي ميباشد.
 -2متقاضيان ميتوانند از طريق سامانه تداركات الكترونيك از تاريخ  98/5/15لغايت 98/5/24
نسبت به خريد اسناد و شركت در مزايده اقدام نمايند.
 -3مدت قرارداد از تاريخ تنظيم و بهرهبرداري به مدت يك سال شمسي به شرط انجام شروط مندرج
در شرايط خصوصي خواهد بود .در صورت رضايت شهرداري از عملكرد پيمانكار و رضايت طرفين
قرارداد طبق شرايط مندرج در شرايط خصوصي و قرارداد منعقده با  20درصد افزايش قابل تمديد
براي سالهاي بعد ميباشد.
 -4اخذ گواهي استاندارد وسايل بازي از سوي برنده الزامي است.
 -5برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به
نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -6متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به صورت زير:
 )1ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -7مهلت نهايي قبول پيشنهادات طبق مهلتهاي مقرر در سامانه ميباشد.
 -8به پيشنهاد مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط ناقص ،پيشنهادهاي فاقد سپرده و غيرمعقول و سپردههاي
مخدوش و يا سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد ،مختار
است.
 -10كليه كسورات قانوني به عهده برنده ميباشد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد و برنده مكلف است
قبل از انعقاد قرارداد رسيد پرداخت هزينه آگهي را به شهرداري ارائه نمايد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي از
طريق سامانه واريز گردد.
 -13برنده مزايده ميبايست بابت تضمين انجام تعهدات مبلغ  1/500/000/000ريال را به عنوان

تضمين انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي طبق شرايط اعالمي در شرايط خصوصي و اين آگهي
قبل از انعقاد قرارداد اقدام نمايد.
 -14برنده مزايده ميبايست تعداد حداقل  8مورد از وسايل بازي اعالمي را در محل مورد اجاره
نصب و مستقر نمايد و در صورتي كه بخواهد بيش از  12مورد را نصب و مستقر نمايد بايد با اخذ مجوز
از شهرداري به اين مهم اقدام نمايد.
 -15شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكاليف شهرداري
ميباشد.
 -16ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي ميباشد.
 -17برنده مزايده ميبايست ظرف مدت  4روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم
قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين
شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال ميباشد.
 -18متقاضيان ميتوانند تا قبل از اتمام مهلتهاي مقرر در آگهي از موقعيت مورد اجاره بازديد
نمايند.
 -19ارائه تاييديه و صالحيت كاري از اداره اماكن عمومي قبل از انعقاد قرارداد جهت برنده مزايده
الزامي ميباشد.
 -20بديهي است كليه سازههاي عمليات آمادهسازي در پايان قرارداد در مالكيت شهرداري قرار
خواهد گرفت.
 -21اين آگهي از طرق سامانه تداركات الكترونيك دولت و سايت شهرداري اليگودرز به آدرس
 www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -22تاريخ نهايي قبول پيشنهادات (در سامانه)  98/5/28ميباشد.
 -23تاريخ بازگشايي پيشنهادات  98/5/30ميباشد.
تاريخ انتشار98/5/15 :
خ ش98/5/15 :


علي ميرزابسحاق -شهردار اليگودرز

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

آگهي مزايده هاي عمومي

همراه با ارزيابي فشرده

نوبت دوم

شهرداري كاشان در نظر دارد نسبت به واگذاري دو قطعه زمين ملكي خود به شرح جدول ذيل مطابق اسناد و مدارك
منضم از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.
شمارهآگهي

شرحمزايده

مبلغسپردهشركتدرمزايده

98/63

فروشيكقطعه(شماره)12زمينملكيشهرداريواقعدرميدانپليس،جادهنخاله

 110/000/000ريال

98/67

فروشيكقطعهزمينملكيشهرداريواقعدربلواركشاورز،كوچهشهيدعموحسني

 100/000/000ريال

* مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ  98/5/24مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ  98/5/26و بازگشايي پاكات
در مورخ  98/5/27مي باشد.
* مبلغ سپرده شركت در مزايده طبق جدول مذكور به صورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه يا سپرده نقدي
در وجه شهرداري كاشان مي باشد.
هرگاه برندگان اول تا سوم مزايده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شركت در مزايده ايشان به ترتيب
به نفع شهرداري ضبط خواهد گرديد.
 كليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده درج شده است.تلفاكس)031( 55440055 :
تاريخ انتشار نوبت اول 98/5/8
تاريخ انتشار نوبت دوم 98/5/15
خ ش 98/5/8
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شهردار كاشان -سعيد ابريشمي راد

تاريخ انتشار98/5/15 :
د ش98/5/15 :
شناسه آگهي 555353

اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري

