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مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در گفت و گو با «رسالت» تشریح کرد؛

مديرعامل شرکت آب و فاضالب تهران:

رکورد مصرف آب ته ران
در تابستان امسال شکسته شد

مديرعامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت :با توجه به بارندگيهاي اخير در
استان تهران ما در تابستان سال جاري مشکل کمبود آب نداشتيم و به خوبي
توانستيم آن را سپري کنيم ولي رکورد مصرف آب در تابستان امسال شکسته
شد.به گزارش تسنيم ،محمدرضا بختياري ،مديرعامل شرکت آبفاي تهران در
داشت :در سال 1372

سومين نشست شوراي پدافند غيرعامل استان ،اظهار
آب و فاضالب شهر تهران تشکيل شد و وظيفه آبرساني به  14ميليون نفر از
جمعيت تهران را دارد که اين جمعيت معادل  20درصد جمعيت کشور است.
وي افزود :روزانه  3/2ميليون مترمکعب مصرف آب شرب در تهران است که
به اندازه درياچه چيتگر آب شرب در استان تهران مصرف ميشود.مديرعامل
شرکت آب و فاضالب تهران تصريح کرد :با توجه به بارندگيهاي اخير در
استان تهران ما در تابستان سال جاري مشکل کمبود آب نداشتيم و به خوبي
توانستيم آن را سپري کنيم ولي رکورد مصرف آب در تابستان امسال شکسته
شد.بختياري خاطرنشان کرد 12 :شرکت زير مجموعه آب و فاضالب استان
تهران هستند که خدمات الزم را به شهروندان ارائه ميدهند و شرکت آب و
فاضالب استان تهران  40درصد آب و فاضالب کشور است و  13هزار نفر در
اين شرکت مشغول به کار هستند.وي افزود :مديريت بحران در اين شرکت
و با توجه به ابعادي که دارد منحصر به فرد است که  15قرارداد داشتهايم که
 9قرارداد آن در حوزه پدافند غيرعامل انجام شده است.مديرعامل شرکت آب
و فاضالب تهران تصريح کرد :سازههاي شرکت آب و فاضالب به نحاو است
که در مقابل زلزلههاي هشت ريشتري نيز مقاوم است و در شهر تهران هفت
تصفيهخانه داريم که با طرح رينگ آبرساني به يکديگر متصل خواهند شد.وي
ادامه داد :بعد از اجراي اين پروژه استان تهران در حاشيه امني قرار ميگيرد و
اگر به مدت چند ماه نتوانيم از يک سد استفاده کنيم ،تهران از نظر آب شرب
دچار مشکل نميشود؛ چراکه سدها به يکديگر متصل هستند.مديرعامل
شرکت آب و فاضالب تهران با بيان اينکه « 374نقطه آبرساني اضطراري را
در تهران اجرايي کردهايم» ،گفت :در صورت بروز حادثه شيرهاي قطعکن
اتوماتيک نسبت به قطع آب اقدام ميکنند و بعد از گذشت  10روز ميتوانيم
نسبت به ترميم آن اقدام کنيم.

وزير صمت:

لزوم توسعه صادرات کاالهاي اي راني
و ايجاد بازارهاي جديد صادراتي

وزير صمت در ديدار با بازرگانان ايراني مقيم چين بر ضرورت توسعه صادرات
کاالهاي ايراني و ايجاد بازارهاي جديد هدف صادراتي تأکيد کرد.به گزارش
شاتا ،رضا رحماني در اين ديدار با اشاره به برنامه هاي صادراتي کشورمان
در سال رونق توليد ،بيان کرد :افزايش صادرات غيرنفتي را به  ۱۵کشور
همسايه در دستور کار داريم.او خطاب به بازرگانان و تجار ادامه داد :بر روي
افزايش مقاصد صادراتي کاالهاي ساخت کشورمان و ايجاد بازارهاي هدف
صادراتي کار کنيد.شايان ذکر است که رضا رحماني پيش از اين نيز در ديدار
با وزير تجارت ازبکستان و وزير کشاورزي و غذاي بالروس بر گسترش و
توسعه مناسبات و مراودات تجاري تأکيد کرد.گفتني است که وزير صنعت،
معدن و تجارت پس از شرکت در هجدهمين اجالس نخست وزيران سازمان
همکاريهاي شانگهاي در تاشکند ازبکستان ،براي شرکت در افتتاحيه
نمايشگاه بين المللي واردات چين و انجام چند ديدار و برنامه کاري مهم به
کشور چين سفر کرد و هم اکنون در اين کشور به سر مي برد.

حذفقوانينتاريخمصرفگذشتهمالياتي
|نفيسه امامي|
ادامه از صفحه اول
سازمان امور مالياتي يکي از سازمان هايي است که
سابقه اي  110ساله از اجراي قوانين دارد .اين سازمان
که همواره با مؤديان مالياتي روبهرو بوده ،براي شفافيت
در انجام امور مالياتي مؤديان خود در سالهاي اخير اقدام
به تنقيح قوانين در اين سازمان کرده است؛ امري که
انتظار مي رود ديگر سازمان ها و نهادها چنين رويه اي
را در پيش بگيرند.
حسين تاجمير رياحي مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور
مالياتي در گفت و گو با «رسالت» درباره تنقيح قوانين
سازمان امور مالياتي گفت :نظام حقوقي کشور ما جزء
نظام هاي حقوقي مدون نوشته است يعني در بيشتر امور
در نظام اداري ،غير اداري ،تجاري و معامالت قانون بايد
وجودداشتهباشد،بنابراينقانونداراياهميتزيادياست،
زيرا ما از جمله کشورهايي هستيم که مبتني بر عرف و
رويه هاي قضائي نيستيم بلکه مبتني بر قوانين هستيم،
بنابراين ميزان تصويب قوانين در کشور بسيار باالست و به
اصطالح با «تورم» قانون مواجهيم.
وي افزود :در حدود  12هزار عنوان قانون در کشور وجود
دارد و نظام مالياتي کشور نيز به لحاظ قدمت از سالهاي
گذشته داراي قانون بوده است .ما از سال  1285تا سال
 ، 1395بالغ بر  110سال قانونگذاري در حوزه ماليات را
بررسي کرديم تا مشخص شود در حوزه ماليات چه تعداد
قانون به ثبت رسيده و چه تعدادي از آنها معتبر و چه
تعدادي غيرمعتبر هستند .بعضي از اين قوانين ،قوانين
قبلي را نسخ کرده و تعدادي ديگر قوانين را نسخ نکرده
بودند ،اما قابليت اجرايي نداشتند.
تاجمير رياحي اضافه کرد :با وجود تعداد زياد قوانين ،مأمور
ماليات در ارتباط با موضوعات مختلف با حجم بااليي از
قوانين مواجه مي شود که بايد از ميان آنها حکم مالياتي
خارج شود .بيش از  1440حکم و عنوان قانون در سازمان
ماليات وجود داشت و شناسايي قوانين معتبر و غير معتبر
نيز کار سختي بود .بنابراين سازمان امور مالياتي در راستاي
اجراي قانون «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور»

مصوب سال  1389اين قانون را عملياتي کرد .اين قانون
دستگاه هاي اجرايي را موظف مي کند نسبت به تنقيح
قوانين و مقررات اقدام کنند.
وي به اقدام سازمان امور مالياتي در تنقيح قوانين اشاره
کرد و گفت :تيم دفتر حقوقي سازمان با همکاري معاونت
قوانين مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري ،رفع
قوانين زائد را بررسي کردند تا اينکه در فروردين ماه سال
 1396تنقيح قوانين امور مالياتي تصويب شد .با اجراي
اين قانون در سازمان از  1440حکم و عنوان قانون ،کمتر
از  100قانون معتبر شناخته شد و مجلس بي اعتباري ساير
موارد را در جلسه علني در سال  1396راي داد و شوراي
نگهبان هم آن تأييد کرد .اکنون با وجود تنقيح قوانين به
جاي بررسي از ميان  1440قانون و حکم به  100حکم يا
قانون مراجعه مي شود.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي ،عالوه بر قوانين
به وجود مقرره هاي مالياتي در سازمان اشاره کرد و گفت:
عالوه بر قانون ،آيين نامه ،دستورالعمل ،بخشنامه ،آراي
شوراي عالي مالياتي ،آراي هيئت عمومي ديوان عدالت
اداري و مصوبات هيئت وزيران وجود دارند که داراي

ارباب و رجوع را زودتر به هدف خود مي رساند.
وي با بيان اينکه تنقيح قوانين هرگز پايان نمي يابد ،افزود:
هم اکنون مجلس در حال قانونگذاري و دولت مشغول وضع
آييننامهاستوبهاستنادبخشنامهياقوانينجديد،قوانيني
که قابليت اجرايي ندارند بايد از گردونه قوانين خارج شوند.
سازمان امور مالياتي کشور اولين سازماني است که بيش از
 110سال قانونگذاري را تنقيح کرده است .دستگاه هاي
اجرايي ديگر هم اقدام به اين کار کرده و تأکيد معاونت
حقوقي رياست جمهوري و مجلس هم بر اهتمام اجراي
اين قانون است ،در حاليکه سازمان امور مالياتي در اين
زمينه پيشرو است.
تاجمير رياحي در پايان سخنانش اظهار کرد :ماليات هاي
مختلفي از  110سال گذشته وضع شده اند که همچنان
باقي مانده اند ،مانند مالياتي که بر درشکه وضع شده بود
ولي امروز معتبر نيست .ما در حوزه آب ،کشاورزي و امالک
قوانين داشتيم که با وضع قوانين بعدي ،مدت آنها منقضي
شده و يا موضوع آن منتفي گرديد و اساسا به صورت ضمني
نسخ شدند ،اما در نظام اداري باقي مانده بودند که ما در
سازمان اقدام به تنقيح آنها کرديم.

سر سفره مسکن مهر نشستهاند و از آن انتقاد ميکنند

وزير اسبق راه و شهرسازي با بيان اينکه سر سفره مسکن مهر نشستهاند
و از آن انتقاد ميکنند ،گفت :از هماکنون بايد بهفکر مستأجران در فصل
نقل و انتقاالت باشيم.به گزارش خبرگزاري تسنيم،علي نيکزاد در برنامه
راديو اقتصاد درباره اقدامات دولت نهم و دهم در بخش مسکن مهر و
اقدامات دولت يازدهم و دوازدهم در خصوص طرح اقدام ملي و اينکه

چگونه بايد مردم صاحب مسکن شوند و دولتها چه بايد بکنند ،گفت :بايد
بگويم که زماني گفته ميشد که تمام مشکالت بهخاطر نقدينگي است
که مسکن مهر پمپاژ کرد.وزير اسبق راه و شهرسازي با بيان اينکه کشور
با کار انقالبي اداره ميشود نه با ايدهپردازي بنابراين بايد آستينها را باال
زد و کشور را ساخت ،گفت :در يک سال گذشته و با آمدن وزير جديد راه
و شهرسازي کارها با سرعت بهتري بهپيش ميرود .حداقل کاري که در
اين مدت کوتاه وزير راه و شهرسازي انجام داد طرح اقدام ملي مسکن بود
اما اينکه اعالم شد  86هزار واحد مسکوني مهر مشکل دارد قبول اما اين
عدد تنها  2درصد طرح مسکن مهر است اما وزير راه و شهرسازي وارث
يک پروژهاي شد که  5سال خوابيده بود.
گفت :سؤال بنده اين است که برخيها به دولت نهم و دهم تهمت ميزدند
حال چرا حاضر نميشوند و توضيح نميدهند که؛ االن مسکن مهر وجود

ندارد و اين 2هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي به کجا رفته است؟ اما بايد
بگويم که با  50هزار ميليارد تومان و رشد نقدينگي حداقل براي  4ميليون
و  300هزار خانوار ايراني مسکن احداث شده است.
وي افزود :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني کشور را با  1880هزار ميليارد تومان
نقدينگي تحويل گرفت و با  13هزار و  500ميليارد تومان نقدينگي تحويل
دولت خاتمي داد .دولت خاتمي با  13هزار و  500ميليارد تومان نقدينگي
دولت را تحويل گرفت و با  92هزار ميليارد تومان تحويل دولت احمدينژاد
داد و دولت احمدينژاد هم با  492هزار ميليارد تومان تحويل روحاني
داد ،عم ً
ال وقتي اين موارد تقسيم ميشود ميبينيد که هاشمي  7/1برابر،
خاتمي با  6/8برابر ،احمدينژاد با  5/4برابر نقدينگي را مديريت کردند و
کمترين رشد مربوط به دولت احمدينژاد بود اما در حال حاضر نقدينگي
از 2هزار هزار ميليارد تومان عبور کرده است.

آگهي ارزيابي كيفي شماره 98-1
نوبت دوم

بابت ارزيابي كيفي شماره  98-1موضوع شناسايي پيمانكاران واجد شرايط جهت پروژههاي

اصالح و بازسازي شبكههاي برق استان سيستان و بلوچستان ،بدينوسيله به اطالع ميرساند
مواعد اين ارزيابي كيفي به شرح ذيل اصالح ميگردد.

مهلت تحويل ارزيابي كيفي :از  1398/08/12لغايت  1398/08/22از طريق سامانه ستاد

پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو:

راهاندازي 3500
نيروگاه خورشيدي خانگي در اي ران

تاکنونازمنابعتجديدپذيرحدودچهارميلياردو329ميليونکيلووات
ساعت ،انرژي توليد شده که اين ميزان توليد برق توانسته از انتشار
حدود دو ميليون و  974هزار تن گاز گلخانهاي در کشور بکاهد.
بهگزارش پايگاه اطالعرساني وزارت نيرو(پاون) ،اين ميزان توليد
انرژيهاي نو باعث شده بيش از يک ميليارد و  230ميليون مترمکعب
از مصرف سوختهاي فسيلي در ايران که جزء عوامل اصلي آاليندگي
هوا در کشور است ،کاسته و بيش از  952ميليون ليتر در مصرف آب
نيز صرفهجويي شود.عملکرد نيروگاههاي تجديدپذير 476 ،ميليون
کيلووات ساعت کاهش تلفات در شبکه برق را به همراه داشته و موجب
عدم انتشار  18هزار تن آاليندههاي محلي شده است.هماکنون 377
مگاوات نيروگاه تجديدپذير در کشور در حال احداث است و ظرفيت
نصب شده انرژيهاي نو به  834مگاوات رسيده است .همچنين
تاکنون  115نيروگاه تجديدپذير مگاواتي در کشور نصب شده و 37
نيروگاه مگاواتي ديگر نيز در حال احداث است.بر اساس اين گزارش،
تاکنون سه هزار و  558نيروگاه خورشيدي مقياس کوچک در کشور
نصب شده و دو هزار و  350نيروگاه ديگر نيز در حال نصب است و
 3500نيروگاه خورشيدي خانگي راهاندازي شده است .همچنين
حجم سرمايهگذاري غيردولتي در اين بخش به بيش از  124هزار
ميليارد ريال رسيده است.بررسي اعداد و ارقام موجود در اين بخش
حکايت از آن دارد که  41درصد نيروگاههاي تجديدپذير کشور از نوع
خورشيدي 36 ،درصد از نوع بادي 10 ،درصد از نوع برقآبي کوچک،
دو درصد از نوع بازيافت حرارتي و توربينهاي انبساطي و يک درصد
نيز از نوع زيست توده است.

حسب آراء صادره و به اسناد عادي و تصرفات مالكانه مفروزي اشخاص ذيل واقع در جواد آباد احراز گرديده لذا طبق ماده 10
آييننامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال  1388مراتب يك نوبت
در روزنامه كثيراالنتشار محل آگهي و همزمان همان نشريه در معابر عمومي از طريق شوراي محل نصب و الصاق ميگردد تا
چنانچه نسبت به صدور اسناد مالكيت مفروزي متقاضيان اعتراضي داشته باشند از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت بيست روز
اعتراض كتبي خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ورامين تحويل و رسيد دريافت نموده و ظرف مدت يكماه از تاريخ
تسليم اعتراض به اداره ثبت ورامين دادخواست خود را به مراجع ذيصالح تقديم و گواهي دادخواست را به اداره ثبت اسناد و
امالك ورامين تسليم در غير اينصورت عمليات ثبتي جهت صدور سند با رعايت مقررات ادامه خواهد يافت و به اعتراض خارج
از مدت تربيت اثر داده نخواهد شد.
جواد آباد
 -1برابر راي شماره  1242مورخ  98/7/13ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت  51/55مترمربع بنام
عباسعلي ظفرقندي ثبت گرديد نقل و انتقال از مالكيت مالك اوليه حسين احمديان از پالك  233/510اصلي ميباشد .
تاريخ انتشار 98/8/14
خ ش 98/8/14

مهلت تحويل اصل پاكت به مناقصهگزار و بارگزاري استعالم ارزيابي كيفي در سامانه ستاد :تا

ساعت بازگشايي پاكت ارزيابي كيفي :ساعت  10مورخ 1398/09/10
امور تداركات شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
شماره98/2/03/10343 :
تاريخ98/8/6 :
نوبت دوم

 -1موضوع مناقصه  :خريد يک دستگاه بيل بکهو  C904WD3موتور سوپردار با اينتر کولر کابين فول ايرکانديشن با قابليت نصب چکش مبلغ
برآورد اوليه مناقصه خريد  4/000/000/000 :ريال
 -2کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات
الکترونيکي دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -3مهلت دريافت اسناد مناقصه  :شرکت هاي واجد شرايط مي توانند از تاريخ  98/08/11لغايت روز  98/08/16با مراجعه به سا مانه تدارکات
الکترونيکي دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
 -4زمان تحويل پيشنهادات  :آخرين مهلت بارگذاري اسناد تا تاريخ  98/08/26که متقاضيان ميبايست قيمت پيشنهادي خود را در سامانه
بارگذاري نمايند.
 -5زمان بازگشايي اسناد مناقصه  :در تاريخ  98/08/27ميباشد.
 -6نوع و ميزان تضمين شرکت در مناقصه  :متقاضيان ميبايست  5درصد برآورد اوليه را به مبلغ  200/000/000ريال به عنوان سپرده شرکت در
مناقصه به شماره حساب  0106885349009به نام شهرداري اللجين نزد بانک ملي شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانکي با مدت اعتبارحداکثر
 3ماهه در وجه شهرداري اللجين پرداخت نمايند.
 -7هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداري کند يا پس از ابالغ قانوني حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع
شهرداري ضبط و قراردادبا برنده دوم منعقد خواهد گرديد ودر صورتي که برندگان دوم وسوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضربه
عقد قراردادنشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد (.بديهي است کميسيون مناقصه در جلسه بازگشايي پاکات با تنظيم صورتجلسه
نسبت به معرفي برندگان دوم وسوم اقدام خواهد نمود)
 -8شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است وبه پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -9هزينه انتشار آگهي مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومي و خصوصي مناقصه و يا اطالعات بيشتر به سايت شهرداري اللجين به نشاني www.lalejincity.ir
مراجعه و يا با شماره تلفن  08134522061-2تماس حاصل فرماييد.
تاريخ نوبت اول98/08/11 :
تاريخ نوبت دوم98/08/14 :
خ ش 98/08/11 :

روابط عمومي شهرداري اللجين

محمدرحيم پور رايني -رئيس ثبت اسناد و امالك ورامين

آگهي مزايده عمومي  -نوبت دوم

ساعت  15مورخ 1398/09/09

آگهي مناقصه عمومي

وزير نيرو با تأکيد بر اينکه براي پيک تابستان سال آينده برنامهاي تحت
عنوان  099تدوين شده است ،گفت :اين برنامه به معناي خاموشي صفر
براي تابستان سال آينده است.به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو،
رضا اردکانيان در حاشيه جلسه عصر روز دوشنبه با اعضاي کميسيون
انرژي مجلس شوراي اسالمي با حضور در جمع خبرنگاران گفت :براساس
اين برنامه در تالشيم تا براي تابستان سال آينده هيچگونه کمبودي در
تأمين انرژي بخشهاي مختلف نداشته باشيم و شاهد استمرار صادرات
انرژي به کشورهاي همسايه باشيم.وي ادامه داد :در حال حاضر حدود 26
ميليارد مترمکعب از حجم  50ميليارد مترمکعبي مخازن سدهاي کشور
پر است و حجم قابل مالحظهاي از ظرفيت سدها براي کنترل سيالبهاي
احتمالي آماده شده است.وزير نيرو تأکيد کرد :در اين ميان رهاسازي از
سدها با همکاري نزديک با سازمان هواشناسي و به اتکاي پيشبينيهاي
صورت گرفته ادامه دارد تا در اين ميان لطمهاي به نيازهاي ضروري از
جمله مصارف آب شرب وارد نشود.
اردکانيانبااشارهبهاينکهازابتدايسالتاکنون760کيلومترازرودخانههاي
اصلي کشور اليروبي ،مرمت و کنارهبندي شده است ،ادامه داد :در حال
حاضر اجراي اين مهم براي يک هزار و  100کيلومتر از رودخانههاي کشور
نيز برنامهريزي شده است که اميدواريم شرايط دولت نيز به گونهاي باشد
که منابع مالي الزم براي اجراي اين مهم فراهم شود.

آگهي ابالغ آراء صادره ثبت اسناد و امالك ورامين

پيرو آگهيهاي منتشرشده در روزنامه رسالت در تاريخهاي ششم و هشتم آبانماه سال جاري

تاريخ انتشار نوبت اول98/8/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :
خ ش98/8/13 :


اليروبي  760کيلومتر
از رودخانههاي اصلي کشور

وزير اسبق راه و شهرسازي:

اصالحيه

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

مباحث مالياتي هستند و به آنها مقرره مالياتي اطالق مي
شود .سازمان امور مالياتي بعد از تنقيح قوانين به سراغ
تنقيح مقرره هاي مالياتي رفت و بيش از  4500مقرره
مالياتي شناسايي شد.
تاجمير رياحي اظهار کرد :از اواخر سال  1396تنقيح
مقرره ها آغاز شده و قرار است تا پايان امسال نيز
مقررههايمالياتيتنقيحشوند.ازتنقيحمقررههايمالياتي
مشخص گرديد دو سوم از آنها بي اعتبار هستند .پيش
بيني مي شود از  4500مقرره در حدود  1200تا 1500
مقرره باقي بمانند و مابقي از گردونه قوانين و دسترس
عموم خارج شوند.
اينمسئولسازمانامورمالياتيبهمزايايتنقيحقانوناشاره
کردوافزود:باتنقيحقوانينمؤديانمالياتيدسترسيسريع
تريبهقوانينمالياتيميتوانندداشتهباشندکهباعثايجاد
شفافيت در امور مي شود .ضمن اينکه هر جايي که شفافيت
ايجاد شود ،ارتقاي سالمت نظام اداري را به همراه دارد.
بسياري از مشکالت به دليل وجود قوانين و مقررات ،زائد
و غيرمعتبر هستند اما در چرخه نظام اداري وجود دارند .ما
مقرره هاي دست و پاگيري داريم که در صورت حذف آنها،

وزير نيرو خبر داد؛

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجانغربي در نظر دارد كاشت قسمتي
از مزارع پرديس آموزش خود ،واقع در شهرستان مياندوآب را در سال زراعي ( 98-99جهت
كشت پاييزه و بهاره) از طريق مزايده و با جزئيات مندرج در سامانه تداركات الكترونيك دولت
"ستاد" ( )setadiran.irبه اجاره واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي به
مدت ده روز فرمهاي مربوطه را از پرديس آموزش مياندوآب ،واقع در مياندوآب  -كيلومتر 7
جاده مياندوآب ،مهاباد دريافت و در سامانه تداركات دولت شركت نمايند .تلفن تماس جهت
اخذ اطالعات بيشتر  044-45333429ميباشد.
تاريخ انتشار98/8/14 :
خ ش98/8/14 :
2040

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجانغربي
آگهي مزايده عمومي مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداري انديشه در نظر دارد به استناد نامه شماره /5/955ص مورخ  98/7/15موضوع بند  3مصوبه شماره  122مورخ  98/6/24شوراي اسالمي شهر انديشه ،نسبت به واگذاري
امتياز بهرهبرداري از كانكسهاي ميوه و ترهبار و كيوسكهاي مطبوعاتي سطح شهر به شرح جدول ذيل به اشخاص حقيقي فاقد سوء پيشينه و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد:
 -1موضوعات مزايده:
رديف

موضوع

2

واگذاري امتياز بهرهبرداري از كانكسهاي مطبوعاتي سطح شهر به صورت يكجا به تعداد  8باب كانكس

1

واگذاري امتياز بهرهبرداري از غرفههاي ميوه و ترهبار سطح شهر به صورت يكجا (بازارچههاي نور ،نگين و چمران)
به تعداد  16باب غرفه

مبلغ پايه جهت اجاره يك سال

سپرده شركت در مزايده (ريال)

 510/000/000ريال

 30/000/000ريال

 1/398/000/000ريال

 70/000/000ريال

 -2سپرده شركت در مزايده ميبايست به صورت موارد مندرج در بند 2ماده  5آييننامه مالي شهرداريها به شرح ذيل ارائه گردد.
الف -رسيد بانكي واريز وجه فوق به حساب جاري سيبا به شماره  0106212988001نزد بانك ملي شعبه فاز سه انديشه
ب -ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري انديشه
ج -اسناد خزانه
 -3مهلت و محل فروش اسناد مزايده :مهلت خريد اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهي لغايت روز دوشنبه مورخ  98/08/27به نشاني :شهريار ،شهر انديشه ،فاز  ،3بلوار آزادي،
تقاطع خيابان شهرداري شرقي ،ساختمان مركزي شهرداري انديشه ،واحد امور قراردادها ميباشد.
 -4مهلت و محل ارائه پيشنهادات :پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  98/08/28دبيرخانه شهرداري انديشه
 -5زمان و محل بازگشايي پيشنهادات واصله :روز چهارشنبه مورخ  98/08/29ساعت  14:30سالن جلسات شهرداري انديشه
 -6مدارك الزم جهت دريافت اسناد مزايده :رونوشت و اصل اساسنامه شركت و درخواست كتبي با مهر و امضاء معتبر شركت براي اشخاص حقوقي و همراه داشتن مدارك شناسايي
براي اشخاص حقيقي
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار است.
 -8برندگان اول ،دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده درج گرديده است.
بهروز كاوياني  -شهردار انديشه
تاريخ انتشارنوبت اول-98/8/8 :تاريخ انتشارنوبت دوم -98/8/14 :خ ش98/8/8 :

