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صفحه3 صفحه آخر

آیت اهلل حسینی بوشهری در جمع خانواده های 
شهدای مدافع حرم در دارالقرآن عالمه طباطبایی: 

 شهدای مدافع حرم
آبرو و عزت اسالم هستند

 رسالت در گفت و گو با
ابراهیم رزاقی بررسی می کند؛

 چرا تحریم های آمریکا
علیه ایران موفق نیست؟

یادداشتیادداشت

رانت دهنده یا رانت خوار؛ مسئله این است
مسعود بصیری

 چندسال پیش وقتی خبرنگار مجلس بودم در یک روز گرم 
تابستان در حال عبور از کنار نرده های اطراف مجلس در میدان 
بهارستان. هوا آنقدر گرم بود که گذر از خنکای داخل پارلمان 
تا پارکینگ خودروها را هم سخت می کرد. کاغذهایم را روی 
 سرم گرفته و در حال حرکت بودم که ناگهان در کنار نرده ها 
متوجه سربازی شدم که با لباس های سنگین و کاله کاسکت 

و اسلحه ایستاده بود. دیدن سرباز در خیابان یا کنار مجلس معموال توجه کسی را جلب 
نمی کند اما وقتی آن سرباز به شما سالم کند حتما" توجهتان جلب می شود.زیر نور شدید 
آفتاب به سالم کننده نگاه کردم و به تصور اینکه مرا در میان خبرنگاران محلی شناخته 
است خواستم جوابش را بدهم که بی ادبی نشده باشد اما ناگهان دیدم آن سرباز دوست 

قدیمی من و پسر یکی از افراد شناخته شده کشور است.
برای من دیدن این صحنه در حالی که می دانستم آقازاده ها معموال اینگونه خدمت نمی کنند 

بسیار عجیب بود. آنقدر که قبل از احوالپرسی برای چندثانیه به چهره او خیره شدم
یکی دو نفر از دوستانم که مرا همراهی می کردند پرسیدند دوست توست؟ گفتم این 
پسر حجت االسالم ... است. باور می کنید در این گرما مثل یک سرباز عادی مشغول 

نگهبانی زیر آفتاب باشد؟
سرباز که از این جمله من جاخورده بود فوری گفت: کسی در پادگان این را نمی داند. 

لطفا چیزی نگو.
گفتم: پسر تو االن می توانستی زیر کولر دفتر پدرت سربازی کنی. چرا آمده ای اینجا؟مگر 

عقلت را از دست داده ای؟
او البته خندید و صحبت ما هم به دلیل تذکر فرمانده اش زود تمام شد؛ اما این ماجرا آنقدر 
مرا تحت تاثیر قرار داد که مدتها ذهنم را مشغول کرده بود و سرانجام فرصتی دست داد 
تا روزی که پدرش را دیدم ماجرا را برایش شرح دادم و گفتم: چرا برای پسرتان امریه 

فالن اداره یا اصال دفتر خودتان را نگرفتید؟
او خندید و خاطره ای را از شهید آیت اهلل مدنی تعریف کرد که در فرصتی آن را هم خواهم 
نوشت، اما اجالتا منظورش را اینگونه بیان کرد. او گفت: من فرزندانم را با نان حالل بزرگ 
کرده ام و نگذاشته ام اسیر رانت خواران شوند. اما رانت دهندگان و زنجیرهای شیاطین 
همه جا گسترده شده اند. اگر فرزندان من هم نخواهند به سمت حرام رفته یا به اموال 
بیت المال دست درازی کنند همواره عده ای هستند که به خاطر شکم و سود خودشان 
به فرزندان افراد خاص نزدیک شده و آنها را با توجیه و سالم و صلوات فریب می دهند.

پسر من شاید رانت نخواهد اما وقتی به بانک یا اداره ای مراجعه کند و دیگران بدانند او 
پسر من است حتما برای خودشیرینی و نزدیک شدن به او، سفره رانت را در مقابلش 

پهن می کنند.
فکر می کنی برخی مدیر بانک ها یا فالن فرمانده پادگان وقتی بفهمد پسر من به او 

مراجعه کرده، برخوردش همانگونه است که با یک فرد عادی خواهد بود؟
شما اگر می خواهی از گناه و فساد در امان بمانی باید خودت را حفظ کنی نه اینکه 

دیگران را مقصر بدانی.
او خاطره ای از خادم امام )ره( را به گفته هایش اضافه کرد و گفت: حضرت امام )ره( 
خادمش را به دلیل اینکه نانوای محل، خارج از صف به او نان داده بود توبیخ کرد و از 
آن به بعد حتی نانوا هم می دانست نباید به نزدیکان امام رانت یا وعده ای بدهد حتی 

اگر حالل باشد
 این خاطره سالهاست که با من آمده است و بعد از آن همیشه گفته ام یک طرف 
رانت خواری، رانت دهنده است.نمی شود کسی میلیاردها رانت بگیرد و کسی جاده 

اش را صاف نکرده باشد.
نمی شود وام بگیری و وثیقه کمتری بگذاری و ارزیاب و کارشناس مقصر اول نباشند.
نمی شود میلیون ها تومان ارز بگیری و کسی راه شبهه قانونی آن را برایت باز نکرده 
باشد.اگر در لشکری خیانتی رخ داد و دشمن شبانه از درهای قلعه وارد شد، مقصر اول 
خائن بازکننده در قلعه است و بعد دشمنی که از آن وارد شده قوه قضائیه باید در گام اول 
برای برخورد با مفسدان، خائنین بیت المال که کلید خزانه را در دست دارند بازداشت 
و مجازات کند. آنوقت هیچ رانت خواری نمی تواند رانت بگیرد و از دروازه های اعتماد 

مردم عبور کند.

درسی بزرگ از حادثه ای تكان دهنده 
محمود فرشیدی

کشته شدن همسر دوم شهردار سابق و وزیر اسبق آموزش و 
پرورش بی تردید مورد تأثر همگانی از وقوع این جنایت و حادثه 
دردناك شد و در میان جناح های سیاسی نیز عده ای با نگاهی  
عمیق و دین مدارانه و جمعی با نگاه مصالح سیاسی همه وهمه 
متأثر گشتند  و با نگاهی ژرف تر باید پذیرفت که آسیب  ابعاد 
این حادثه به یک جناح سیاسی محدود نخواهد شد، بلکه 
ترکش های آن بر چهره مقدس نظام اسالمی نیز غباری خواهد 
نشانید. بر این اساس تحلیل و ریشه یابی آن، برای پیشگیری 
از تکرار موارد مشابه ضرورت دارد یعنی باید زمینه های پیدایش چنین حوادث دردناکی را 
شناسایی کرد. البته در میان افراد عادی جامعه هم، هر چند به طور بسیار استثنایی ممکن 
است چنین موردی اتفاق بیفتد و افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار سازد اما بروز 
چنین جنایت خانوادگی در میان یکی از مسئوالن با سابقه نظام اسالمی، آنچنان شگفتی آور 
است که می بایست کارگزاران عالی رتبه رابه تأمل وا دارد و برای ریشه یابی و پیشگیری از 
تکرار آن، چاره جویی کنند. از طرف دیگر هر چند در میان سیاستمداران نظام سرمایه داری 
غرب، که  برپایه لذت جویی دنیایی بنیان نهاده شده است، شاهد قربانی شدن اخالقیات 
هستیم و این امری دور از انتظار نیست، اما در نظام اسالمی که برای تعالی انسان  ها و 
دستیابی به  »حیات طیبه« تاسیس گردیده است، چگونه می توان باور کرد که برخی 
سیاستمداران و کارگزاران، که بر جایگاه عصاره فضایل ملت تکیه  زده اند، از این جایگاه 
بسیار فاصله  گرفته باشند. گویی امام خمینی )ره(   بیش از نیم قرن پیش چنین مسائلی 
را پیش بینی می کرد که در کتاب جهاد اکبر هشدار داد که  وای به حال کسی که دنیا 
به او روی آورد پیش از آنکه خود را ساخته باشد.)نقل به مضمون(  البته هر شخصیت و 
مسئولی باید بداند که قدرت و ثروت اگر مهار نشود زمینه ساز طغیان و کبرورزی است 
و لذا موظف است که با رعایت اصول اخالقی، مانع از سقوط خویش و گرفتار آمدن در 
دام هوای نفس گردد اما روشن است که حکومت نمی تواند سرنوشت مردم را به رعایت 
اصول اخالقی توسط مسئوالن منحصر و محدود سازد. بلکه ضرورت دارد حتی زندگانی 
شخصی مسئوالن عالی رتبه تحت نظارت دستگاه های حافظ اطالعات و امنیت کشور 
قرار گیرد تا در صورت پیدایش هرگونه زمینه انحراف، اقدامات پیشگیرانه به عمل آید و 
هشدارهای الزم به مسئوالن مربوطه داده  شود و مانع از وارد آمدن ضربه به نظام اسالمی 
گردد. در نظام سرمایه داری هم براساس  اصول و منافع کشور،  چنین نظارت ها و ضوابطی 
وجود دارد اما روشن است که در نظام اسالمی،  با توجه به شاخص های بسیار متعالی 
آن ضریب فضایل اخالقی مسئوالن بسیار واالست و ضرورت این نظارت ها و اقدامات 
پیشگیرانه از مهم ترین مسائل و از جمله  حقوق مردم است و حادثه اخیر و نیز اخباری 
که در زمینه مفاسد  اخالقی و اقتصادی معدودی از مسئوالن و خانواده هایشان گزارش 
می شود، مسئولیت سنگین دستگاه های نظارتی و اطالعاتی را در شرایط کنونی سنگین تر 
می کند و از آنان  پذیرفته نیست که تحت فشار صاحب منصبان و گروه ها  و جریان های 
سیاسی در برابر آسیب های اخالقی و اقتصادی، برخی شخصیت ها سکوت پیشه کنند، زیرا 
همچنان که این دستگاه ها از مردم انتظار دارند  که به عنوان  چشم و گوش نظام اسالمی 
با آنان همکاری کنند، مردم هم انتظار دارند که این نهادها و دستگاه ها به عنوان چشم و 
گوش جامعه از حقوق مردم دفاع نمایند. و رفتار و عملکرد مسئوالن و خانواده هایشان را 
به دقت زیرنظر داشته باشند و تحت فشارهای سیاسی پشت پرده قرار نگیرند و چنانچه 
اطالع رسانی هایشان به مسئوالن نتیجه بخش نبود پرونده را به مراجع قضائی انقالب 
ارجاع دهند و اگر در این زمینه هم نتیجه الزم را نگرفتند به طریقی که مصلحت نظام 
ایجاب می کند افکار عمومی را در جریان قرار دهند همچنانکه در کشورهای دیگر نیز 
رسانه های ارتباط جمعی، به عنوان یکی از ارکان نقش آفرین در مقابله با کاستی ها، قانون 
شکنی  ها و مفاسد اخالقی و اقتصادی سیاستمداران و مسئوالن کارایی دارند.سخن دیگر 
با گروه ها و جریان های سیاسی است که منافع درازمدت خود و نظام اسالمی را قربانی 
منافع ظاهری و مقطعی ننمایند و در برابر انحرافات اخالقی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی 
اعضا و وابستگان گروه خود قاطعانه موضع گیری کنند و از آنان تبّری بجویند. به هر حال 
حادثه تکان  دهنده قتل اخیر و مواردی از رفتارهای خالف شأن اخالقی برخی دیگر از 
شخصیت های سیاسی و نیز گزارش های دست داشتن بعضی از مسئوالن و وابستگان و 
فرزندانشان در مفاسد اقتصادی کشور، همگی حکایت از آن دارد که خانواده های مسئوالن 
نیز همانند دیگر خانواده های جامعه و بلکه بیش از آنها در معرض آسیب قرار گرفته  اند و 
با توجه به  آنکه آسیب پذیری کارگزاران نظام، خطرات تأسف باری برای کشور و مردم به 
همراه دارد، رسالت خطیری بر عهده قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی و اطالعاتی است.

واقعیت آن است که اصل تفکیک  و استقالل قوا از یکدیگر به منظور پیشگیری از پیدایش 
همین موارد و به منظور نظارت هر چه بیشتر بر رفتار و عملکرد مسئوالن پیش بینی 
شده است اما متأسفانه هنوز سایه قدرت و اعمال نفوذها، بر رسیدگی به برخی خطاهای 
اصحاب قدرت سنگینی می کند اما مردم انتظار دارند دستگاه های نظارتی و قضائی، در 
مراحل بررسی و تایید صالحیت ها جهت شرکت در انتخابات و با واگذاری مسئولیت ها و 
نیز نظارت بر عملکرد و رفتار مسئوالن و خانواده هایشان، هیچ گونه مماشاتی را به خرج 

ندهند و تحت تأثیر غوغاساالری ها و جوسازی ها قرار نگیرند.

ادامه در صفحه3

شوخی ناموسی!
محمدكاظم انبارلویی

كند مرحوم حبیب اهلل    خدا رحمت 
عسكر اوالدی را یك وقتی در اوج گفت وگو 
كه به طور مكتوب دو  با اصالح طلبان 
دوره رد و بدل و در رسانه ها هم منعكس 
گفت؛ به برخی از آنها پیام  شد، به من می 
دادم؛ »ما شوخی ناموسی با شما نداریم. 
مسائل مربوط به اصل انقالب، آرمان های 
امام، والیت فقیه و مبارزه با آمریكا جزء نوامیس فكری ماست 
ما در این باره با شما شوخی نداریم.« متأسفانه برخی از همین 
اصالح طلبان به نصایح او گوش ندادند و رفتند زیر خیمه فتنه 

برای بازگشت سلطه آمریكا سینه زدند، البته به جایی هم 
نرسیدند. رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشگاهیان به 
كرات و سمومات ناشی از آن در راه پیشرفت  موضوع مذا

كره مكمل راهبرد فشار است  انقالب اشاره كردند و گفتند: »مذا
در مسائل ناموسی انقالب همچون توان دفاعی كشور 
كره به  كره كرد.« آمریكایی ها از فصل مذا نمی توان مذا

عنوان فصل برداشت محصول فشارهای اقتصادی خود 
كنند. اعراب و فلسطینی ها  در زمین ما استفاده می 
كنند حتی یك متر  كره می  50 سال است دارند مذا
زمین خود را آزاد نكردند و زیر چكمه سربازان رژیم 

گذرانند. سران عرب  اشغالگر قدس روزگار بدی را می 
كره كردند و ناموس اعراب را فروختند و  رفتند با دشمن مذا

كنون زیر تحقیر غرب هر روز امتیاز جدید می دهند باز توهین  ا
و تحقیر می شوند اما جمعی از همین جماعت فلسطینی و 
لبنانی ابتدا سنگ و سپس موشك به دست گرفتند،  دشمن 

كنون در مرز بازدارندگی با حفظ شرافت و  را به  زانو در آوردند و ا
كرامت خود سینه به سینه دشمن ایستاده اند و یك قدم هم 
كنند. آنها باعقالنیت سیاسی با هزینه- فایده  عقب نشینی نمی 
كردن امر مقاومت به این نتیجه رسیدند، درآمد مقاومت بیش 
از هزینه های آن است. مقاومت و ایستادگی یك مكتب، یك 
فرهنگ و یك اندیشه است كه در دل خود خستگی ناپذیری و 
امیدوارانه حركت كردن را دارد. رهبر معظم انقالب نیز در سی امین 
سالگرد رحلت حضرت امام )ره(، بنیانگذار جمهوری اسالمی 
را قهرمان مقاومت در عصر ما نامیدند و مختصات این اندیشه 
كاوی قرار دادند. امروز فقط سخن از  را در مرام امام )ره( مورد وا
مقاومت ملت ایران نیست بلكه سخن از محور مقاومت است كه 
ملت های منطقه را در برابر مقابله با نفوذ صهیونیسم و آمریكای 
كرده است و شكست های پی درپی آمریكا  جنایتكار به صف 
گیری همین محور و همین  و اشغالگران قدس به دلیل شكل 
جبهه است. امروز در میان ملت های جهان و دولت هایی كه 
اراده كرده اند در برابر باج خواهی  های آمریكا بایستند سخن از 
فلسفه مقاومت، دستاوردهای مقاومت  و امتیازات »دكترین 

مقاومت امام خمینی )ره(« است.

سرمقاله

 صفحه4

بررسی مدیریت نقدینگی در گفت و گوی رسالت با کارشناسان:

 اقتصاد بی ثبات
»رونق تولید« مانع تحقق

 صفحه2 صفحه آخر

 نقد ناصر ایمانی بر ادعای دبیرکل سابق حزب مشارکت
در گفت وگو با رسالت

 بهای طرح
ادعای پوسیده تقلب

 معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 در گفت وگو با رسالت عنوان کرد:

 صنایع دستی
زمینه ساز اشتغال پایدار

گزارش رسالت از علل و ابعاد ترویج شایعه و یک كالغ، چهل كالغ در جامعه ایران؛

یک راست چهل دروغ
آیا شنیده اید »بنزین قرار است گران شود؟« راست می گویند »پسر روحانی سه 
تابعیتی است؟« هیچ می دانستید » قرار است قحطی شود؟« خبر دارید كه 
 »دختران هم باید به سربازی بروند؟« آیا می دانستید»سیل ویرانگر ماه های
 گذ شته، حاصل بارورسازی ابرها بوده؟« شنیده اید كه »دولت در پشت 
پرده با افزایش قیمت دالر همراهی می كند؟«..... و هزاران خبر غیررسمی 
كند اختالس و فرار  گزیر از شنیدنش هستیم. فرقی نمی  كه نا دیگر 
فعاالن اقتصادی  باشد یا ازدواج و طالق و مرگ چهره های مشهور كه 

گاه تشخیص درست و یا غلط بودنش به آسانی ممكن نیست.  
كند، برگ  دیر زمانی است جامعه 80 میلیون نفری ما تصور می 
كه در فضای مجازی بازنشر   برنده اش همین »شنیده هاست«  
می شود و آتش شایعات را شعله ور می سازد. یک روز می شنوند بنزین 
قرار است، گران شود. این شایعه مثل یک بمب ساعتی در جامعه منفجر 
كند و مردم مصمم تر از  می شود، دولت چندین بار تكذیب می 

همیشه در جایگاه های سوخت می مانند و ایستگاه پر تقاضای صف ها 
گرانی دالر خبرهایی غیررسمی  طوالنی به پایان نمی رسد. روز دیگر از 
كنش آنان تجمع در مقابل صرافی ها و تشكیل صف های  می شنوند و وا

 عریض و طویل است و یا می شنوند قحطی در راه است، از ترس نایاب 
كردن  كاالهای اساسی و انبار  شدن به بازار هجوم می آورند و با خرید 
آن در منزل، به اضطراب درونی خود خاتمه می دهند. بی تردید عامل 
گیری این نوع شایعات عدم شفاف سازی بوده و مصادیق  مشترك شكل 
آن بی شمار است. از »بارورسازی ابرها« به عنوان متهم ردیف اول 
كه میان »شهر سوسنگرد و تاسیسات نفتی  ح این ادعا  بروز سیل تا طر
گرچه هیچ دلیل مستندی در  هورالعظیم باید یكی زیر آب برود«... 
 اختیار ندارند اما به روایات شفاهی و نوشتارهای مكتوب در شبكه های

كتفا و چه بسا اعتماد می كنند.     اجتماعی ا
ادامه در صفحه10

کشاند  کارشناس ارتباطات و رسانه: عدم پاسخگویی و شفافیت، جامعه را به ورطه شایعه می   محمد لسانی، 
کرده اند کنی بر  سواد رسانه ای تمرکز   حسین حق پناه، پژوهشگر  ارتباطات و رسانه: جوامع پیشرفته به موازات شایعه پرا

آگهی مناقصه عمومی
)مرحله اول – نوبت دوم(

شهرداری مراغه به استناد مجوز شماره 898ش/ش مورخ 97/2/30 شورای اسالمی محترم شهر پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای 
واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی محترم دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت خرید 
و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 98/3/26 روز یكشنبه به امور قراردادهای شهرداری واقع در خیابان قدس – شهرداری مرکزی مراغه – طبقه همكف – اتاق 
شماره 25مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند. ضمنا اطالعات تكمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس 
HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسی می باشد و شماره تلفن 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در 

اوقات اداری در رابطه با مناقصات ذیل می باشد.

1- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری
2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

3- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد. ضمنا در صورت انصراف هر یك از شرکت کنندگان سپرده 
آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- هزینه درج آگهی مناقصه در دو نوبت آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
5- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.

6- شرکتها می توانند در تمامی 3 پروژه )مندرج در بند 1 الی 3( شرکت کنند ولی اگر در بیش از یك مناقصه برنده شناخته شدند شهرداری مختار است که 
بیش از یك مورد را رد یا قبول نماید.

تاریخ انتشار: 98/3/9
خ ش: 98/3/9

م الف: 213

آگهی مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره
1- كیوسك پارك كوثر 2- یك باب مغازه واقع در پارك آناالر 3- ضایعات تنه درختان 4- ضایعات سبد پالستیكی

)مرحله اول – نوبت دوم(
شهرداری مراغه به استناد مصوبه شماره 587 ش/ش مورخ 97/7/15 و شماره 872 ش/ش مورخ 98/2/25 و شماره 882/ش/ش مورخ 98/2/29 شورای 
اسالمی محترم شهر در نظر دارد 1- کیوسك پارك کوثر 2- یك باب مغازه واقع در پارك آناالر 3- ضایعات تنه درختان 4- ضایعات سبد پالستیكی خود را 
به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی به صورت اجاره به بخش خصوصی )اشخاص حقیقی و حقوقی( واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می شود 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت خرید و تحویل اسناد مزایده، تا تاریخ 98/3/26 روز یكشنبه به امور قراردادهای شهرداری واقع در 
خیابان قدس – شهرداری مرکزی مراغه – طبقه همكف – اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند. ضمنا اطالعات تكمیلی مزایده فوق از طریق 
وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس:  HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسی می باشد و شماره تلفكس 041-37217728 

واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به شرکت کنندگان محترم در اوقات اداری در رابطه با مزایده های ذیل می باشد.

1- شهرداری مراغه به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یك از شر کت کنندگان 
سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد گردید.

3- هزینه درج آگهی در دو نوبت آگهی و بر عهده برندگان مزایده می باشد.
4- سایر شرایط و جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.

5- الزم به ذکر است که مدت اجاره کیوسك پارك کوثر 3 سال بوده و قیمت سال های بعد با 20درصد افزایش نسبت به سال قبل محاسبه و دریافت خواهد گردید.
تاریخ انتشار: 98/3/19

خ ش: 98/3/19
م الف: 214

توضیحاتمدت اجرا:مبلغ تضمین سپرده )ریال(اعتبار پروژه به ریالنام پروژهردیف

شركت های واجدالشرایط12 ماه75/000/000 ریال1/500/000/000 ریالپروژه آسفالت ریزی به صورت دستی )زیرسازی و حمل و پخش آسفالت( در منطقه یك1

شركت های واجدالشرایط12 ماه75/000/000 ریال1/500/000/000 ریالپروژه آسفالت ریزی به صورت دستی )زیرسازی و حمل و پخش آسفالت( در منطقه دو2

شركت های واجدالشرایط12 ماه75/000/000 ریال1/500/000/000 ریالپروژه آسفالت ریزی به صورت دستی )زیرسازی و حمل و پخش آسفالت( در منطقه سه3

شهردار مراغه - احمدی

مبلغ سپرده شركت در مزایدهمدت بهره برداریپایه قیمت اجاره به ازای هر ماه:موضوع فعالیت:مورد مزایده:ردیف

3/000/000 ریال3 سال2/400/000 ریالفروش و فعالیت در زمینه مطبوعاتی و تنقالتیاجاره كیوسك پارك كوثر1

3/000/000 ریال1 سال2/500/000 ریالفروش و فعالیت در زمینه عرضه محصوالت سوپرماركتیاجاره یك باب مغازه واقع در پارك آناالر2

4/000/000 ریالحدودا 10 تنمبلغ پایه به ازای هر كیلوگرم 4/000 ریالضایعاتفروش ضایعات تنه درختان3

3/000/000 ریالحدودا 1 تنمبلغ پایه به ازای هر كیلوگرم 26/000 ریالضایعاتضایعات سبد پالستیكی4

شهردار مراغه – احمدی


