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گروه سیاسی
با گذرنزدیکبهدوماهاز کارمجلسشورای
اسالمی؛برآنشدیمتاطر حهایی کهدر کمیسیون
اقتصادیدردستبررسیاستونمایندگانعضو
این کمیسیوندرصددپیگیریآنهستندرامورد
بررسی قرار دهیم.از طرح دوفوریتی مالیات بر
خانههای خالی تا طر حهای اعالم وصول شده؛
در کمیسیون اقتصادی چه گذشت؟
ا گر بتوانیم در حوزه مسکن گشایشی
ایجاد کنیم کمک شایانی به رفاه خانواده ها
خواهد کرد
مهدیطغیانی،سخنگوی کمیسیوناقتصادی
ت و گوبا«رسالت»
مجلسشورایاسالمیدر گف 
در مورد طر حهای در حال بررسی و اعالم وصول
شده کمیسیون اقتصادی و همچنین طرحی
برای حل معضل مسکن گفت :مسائلی که در
کمیسیون اقتصادی پیگیری میشود از جمله
مواردی است که میتواند بر معیشت مردم اثر
یداشتهباشد.بهطورمثال؛ا کنون۴۰درصد
جد 
هزینههای خانوار مربوط به مسکن است .ا گر
بتوانیم در حوزه مسکن گشایشی ایجاد کنیم
تغییر اساسی در سبد هزینه خانواده ها ایجاد و
کمک شایانی به رفاه آنها خواهد کرد.
وی با اشاره به طرح مصوب شده مالیات از
خانههای خالی ،افزود :یکی از طر حهایی که در
کمیسیوناقتصادیبررسیشد،اصالحماده۵۴
قانونقبلیمالیاتهایمستقیمبود ،کهمشمول
قانون مالیات از خانههای خالی شده است .این
طرح به شکل دو فوریتی مطرح و رای آورد که
درنتیجه کلیات آن مصوب شد .طغیانی توضیح
میدهد :در طرح مذکور بحث این بود که ضمن
اصالحضریبمالیاتهابرایبازدارندگیبیشتروارائه
خانههای خالی به بازار ،اشکاالت سامانه امال ک
و اسکان که برای ثبت اطالعات مردم راهاندازی
شده بود ،برطرف شود .اطالعات این سامانه بر
پایه اطالعات دستگاهها استوار بود که ما آن را به
روش خوداظهاری تغییر داده و تصمیم بر آن شد
افراد اطالعات سکونت خود را ثبت کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد:
ضمانت اجرایی نیز برای ثبت اطالعات به
صورت خوداظهاری در سامانه امال ک و اسکان
وجوددارد.ازاینپسآدرسمحلسکونتبرای
خدمات عمومی دولت مال ک است و حا کمیت

«رسالت» طرحهای کمیسیون اقتصادی در مجلس را بررسی کرد؛

ازطرحمالیاتبرخانههایخالی
تاپیگیریجاماندگانازسهامعدالت
این آدرس را به رسمیت میشناسد.
ویدرتوضیحطر حهایدیگر گفت:طرحبعدی
مقابلهباسودا گریمسکناست .کسی کهخانهای
راخالینگهمیداردآنرابرایمصرفنخریدهاست.
بنابراینبرایمقابلهجدیترباسودا گریدراین
بازار ،طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن
علنی ارائه شده است که سرمایه گذاریهای
غیرمولد را هدف قرار خواهد داد .طرح مالیات
برعایدیسرمایها کنونبهشکلجدیمطرحو
وارد دستور کمیسیون نیز خواهد شد.
سخنگوی کمیسیوناقتصادیهمچنینضمن
تا کیدبراصالحقانونمالیاتبردرآمد گفت:طرح
مالیاتبرمجموعدرآمدنیزموردبررسیاست که
میتواند برای دولت درآمد ایجاد کند و کسری
شدید بودجه را کاهش دهد .این طرح به طور
کاملبرایدرآمدهایباال درنظر گرفتهشدهاست
و به هیچ وجه با درآمد دهک های پایین کاری
ندارد.طغیانی همچنین افزود :طرح بعدی،
پیگیری جاماندگان از سهام عدالت بود که در
مورد آن در کمیسیون بحث و کلیات آن مصوب
شدوجزئیاتآنروز سهشنبه،سیویکمتیرماه
در دستور کار قرارگرفت .همچنین طی جلسه با
مسئوالنومدیرانبانکمرکزیووزارتاقتصاد،
بحث نوسانات بازار ارز بررسی شد.
سخنگوی کمیسیوناقتصادیمجلسدرادامه
بااشارهبهاهمیتبازار بورسوتداومپایداریآن
تا کید کرد :کمیسیوناقتصادیمجلسدرتالش
است تا بازار سرمایه جایگاه خود را حفظ و رشد
غیرطبیعینداشتهباشد.تا کنونچندجلسهبا
مسئوالنبازارسرمایهازجملهمدیربورستهران
داشتهایم و نظرات منتقل شده است .سعی بر
این بود برنامههای آنها را شنیده و تالش کنیم
پایداری الزم در این بازار حفظ شود.
ویدرپایانتا کید کرد:مبحثصدورمجوزهای

با همت یک نهاد وابسته به وزارت دفاع؛

فروشگاه عرضه کاالهای ایرانی
در ونزوئال افتتاح شد
اولین فروشگاه عرضه کاالهای مصرفی ساخت ایران موسوم به
«مگاسیس» در شهر کارا کاس پایتخت ونزوئال افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع ،در سال جهش تولید و
در جهت افزایش صادرات غیر نفتی و با هدف کمک به تولید ملی
در شرایطی که کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط

کسبو کارنیزدر کمیسیونمطرحشدهودرسامانه
مجلس در حال جمع آوری امضاء است.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
از اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس
است
در ادامه نیز سیدغنی نظری خانقاه ،عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ضمن تشریح طر حهایی که در کمیسیون
اقتصادی درحال بررسی و پیگیری است به«
رسالت» گفت :یکی از طر حهایی که به صحن
علنی ارائه خواهد شد ،پیگیری جاماندگان
سهامعدالتاست.اینسهاممیتواند کمک
شایانی از لحاظ روانی و اقتصادی برای اقشار

سخت اقتصادی قرار گرفته اند ،سازمان اتکا با همت ،تالش و
تجربه گرانسنگ خود در فرآیند تولید و عرضه محصوالت و با هدف
افزایش تولید و صادرات ،اولین فروشگاه عرضه کاالهای مصرفی
ساخت ایران موسوم به «مگاسیس» را در شهر کارا کاس پایتخت
جمهوری بولیواری ونزوئال افتتاح و راه اندازی کرد.
فروشگاه «مگاسیس» با مساحتی بالغ بر  ۲۰هزار متر مربع بیش از
 ۲۵۰۰قلم انواع کاالهای کامال ایرانی شامل مواد غذایی ،پوشا ک،
موادسلولزی،انواعشویندهها،موادپالستیکیویکبارمصرف،انواع
آجیل و تنقالت ،ترا کتور و  ...را جهت عرضه و فروش در خود جای
دادهاست.همزمانباافتتاحوشروعفعالیتفروشگاه«مگاسیس»

کم درآمد باشد ،اما مسئله این است که در کل
کشور تنها  ۴۹میلیون نفر این سهام را دریافت
کردند.وی افزود :بررسی جاماندگان سهام
عدالت در کمیسیون اقتصادی بسیار جدی
است چرا که ا گر تمام نیازمندان این سهام را
نداشته باشند ،تبعیض آشکار است .سهام
عدالت باید خانوادههای ضعیف و افراد تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی را مدنظر قرار
دهد .اما درحال حاضر یک میلیون و  ۴۰۰هزار
نفر از این قشر ،سهام عدالت ندارند و این در
حالیاست کهبرخیاینسهامرادریافت کردند
که نیازی به آن نداشتهاند.
نظری خانقاه افزود :کلیات طرح جاماندگان

سهامعدالتدر کمیسیوناقتصادیتصویب
شدهاستودولتموظفاستبهجاماندگان
ی کند
اینطرحتوجهکند،هرچندکهدولتادعام 
بار مالیآنسنگیناستامابخشعمدهایاز
سهام دست دولت مانده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تشریح کرد:
اولویت دوم کمیسیون اقتصادی ،پیگیری
وضعیتبازارارزوبازارملتهبآناست.جلساتی
با وزیر اقتصاد داشتهایم اما باید چارهاندیشی
جدی صورت گیرد .چرا که متاسفانه ا کنون
نرخدالرقبلازظهروبعدازظهرمتفاوتاست.
البته که رئیسجمهور نیز عنوان کرد وضعیت
بازار ارز موقتی است ،اما کمیسیون اقتصادی

درخواستهای متنوعی از سوی تجار و بازرگانان این کشور جهت
تأمین کاالهای ایرانی نظیر انواع مصالح ساختمانی ،تجهیزات
کشاورزیومعدنی،دارو،تجهیزاتولوازمپزشکی،خودروهایارزان
قیمتوقطعاتیدکیمربوطه،ترا کتور،باتریهایخودرویی،ابزار
یراق،شیرآالت و  ...صورت گرفته که بر همین اساس سازمان اتکا از
کلیه تولید و صادر کنندگان ایرانی برای فروش کاال به سازمان اتکا و
یاحضور مستقیم جهت عرضه در فروشگاه اتکا و یا ایجاد نمایندگی
فروشمحصوالتخوددعوتبهعملمیآورد .گفتنیاستفروش
ً
انواع کاالهای مصرفی و صنعتی ساخت ایران غالبا با ارزهای رایج
بین المللی صورت می گیرد که انتظار می رود کلیه تولید کنندگان

وزارت كشور
استانداری كرمان
شهرداری سیرجان
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

آ گهی مزایده – نوبت دوم

سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد وفق ماده  13آییننامه مالی شهرداری و براساس بند  2صورتجلسه شماره /1617/98سح مورخ 98/05/06
هیاتمدیرهسازمانوبند1صورتجلسهشماره98/1651سحمورخ98/5/7شورایسازمانوصورتجلسهشماره/99/74560سدمورخ99/03/21شورایشهرسیرجان
نسبت به فروش اقالم ذیل براساس بهاء و قیمت پیشنهادی ارائهشده از سوی كارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده اقدام نماید.
تاریخ انتشار آ گهی در سایت -1399/05/04 :مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/05/05 :الی  99/05/25ساعت10 :
تاریخ بازگشایی 1399/05/26 :ساعت  –17:40مهلت ارسال پیشنهاد 1399/05/05 :الی  – 1399/05/25ساعت 14
تاریخ اعالم برنده 1399/05/27 :ساعت  – 9تاریخ بازدید 1399/05/05 :الی  1399/05/25ساعت 9
ردیف

شرح دستگاه

تعداد

قیمت پایه (ریال)

قیمت جمع كل (ریال)

سپرده شركت (ریال)

1

بیسیم خودرویی و متعلقات

 60عدد

هر عدد 27/400/000

1/644/000/000

 83/665/000ریال

2

بیسیم مادر

1

29/300/000

29/300/000

شرایط مزایده:
 -1سپرده شركت در مزایده (پنج درصد قیمت پایه) بابت مجموع بیسیمها میبایست به صورت ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان
به شماره حساب  0113463401009بانك ملی و یا پرداخت الكترونیكی صورت پذیرد.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در (اسناد) مزایده مندرج است.
 -5به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد
برگزاریمزایدهازدریافتاسنادمزایدهتاارائهپیشنهادمزایدهگرانوبازگشاییپا كتهاازطریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مزاید ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازد.
 -6عالقمندان به شركت در مزایده میبایست جهت ثبتنام و دریافت گواهی الكترونیكی (توكن) با شمارههای ذیل تماس حاصل نمایند .مركز پشتیبانی و راهبردی سامانه:
021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش«ثبتنام/پروفایل/مزاید ه گر» موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/11 :
خ ش99/5/4 :

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آ گهی مزایده – نوبت دوم

وزارت كشور
استانداری كرمان
شهرداری سیرجان
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

سازمان حمل و نقل بارو مسافر سیرجان در نظر دارد وفق ماده  13آییننامه مالی شهرداری و با توجه به بند  1صورتجلسه هیاتمدیره سازمان به شماره /5694سح مورخ 1398/12/11
و بند  1صورتجلسه شورای سازمان به شماره  5705و صورتجلسه بند  2مصوبه  1932شورای اسالمی شهر ،پاركینگهای عمومی تحت نظارت خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی
(واجدالشرایط) در قالب عقد اجاره با بهر ه گیری از سامانه تداركات الكترونیكی ستاد به نشانی ( )www.setadiran.irو با شماره به اجاره برساند.
تاریخ انتشار آ گهی در سایت -1399/05/04 :مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/05/05 :الی  99/05/25ساعت10 :
تاریخ بازگشایی 1399/05/26 :ساعت  – 17:30مهلت ارسال پیشنهاد 1399/05/05 :الی  – 1399/05/25ساعت 10
تاریخ اعالم برنده 1399/05/27 :ساعت  – 9تاریخ بازدید 1399/05/05 :الی  1399/05/25ساعت  9الی 11
ردیف

شرح مالاالجاره

مبلغ اجاره بهاء ماهانه (ریال)

مجموع اجاره بها سالیانه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

خیابان امام خمینی – پشت بازارچه كوثر

2

خیابان امام خمینی – پست بانك سپه

به ازاء هر ماه یكصد و بیست
میلیون ریال جهت مجموع
پاركینگها

سالیانه یك میلیارد و چهارصد و
چهل میلیون ریال

هفتاد و دو میلیون ریال

3

بلوار دكتر صادقی – پشت پاساژ كندو

شرایط مزایده:
 -1سپرده شركت در مزایده (پنج درصد قیمت پایه) بابت مجموع پاركینگهابایستی به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره حساب  0113463401009بانك ملی و
یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و یا پرداخت الكترونیكی صورت پذیرد.
 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در (اسناد) مزایده مندرج است.
 -5به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد
برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزاید ه گران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مزاید ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازد.
-6عالقمندانبهشركتدر مزایدهمیبایستجهتثبتنامودریافت گواهیالكترونیكی(توكن)باشمارههایذیلتماسحاصلنمایند.مركزپشتیبانیوراهبردیسامانه021-41934:
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش«ثبتنام/پروفایل/مزاید ه گر» موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/11 :
خ ش99/5/4 :

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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گفتوگو
بررسی بیانات مقام معظم رهبری در گفتوگوی
سلیمینمین با «رسالت»:

چنین اعتقادی ندارد.
فراهم کردن زیرساخت های بورس
وی ادامه داد :بحث بعدی کمیسیون بازار
بورساست.اینروزهابورسبهخوبیتوانسته
است نقدینگی کشور را کنترل کند و برخی از
شرکتها وارد بورس شدند و مردم نیز مشتاق
به سرمایه گذاری هستند .اما به نظر میرسد
روند صعودی بورس در این روزها کشور را در
آینده با چالش مواجه کند چرا که سود برخی
شرکتهای بورسی با فعالیتهای اقتصادی
کشور همخوانی ندارد.نظری با تا کید بر
کنترل بازار بورس افزود :بازار سهام به خوبی
میتواند نقدینگی را کنترل کند بنابراین باید
زیرساختهای الزم را در بورس فراهم کنیم تا
برایسرمایه گذارانمشکلایجادنشود.یکی
از راه های آن ،آموزش نحوه کار بازار سرمایه
است .صدا و سیما باید به جای پخش برخی
از برنامههای تکراری ،آموزش بورس را در
دستور کار قراردهد.
خصوصیسازیسالم،اولویت کمیسیون
اقتصادی
وی همچنین تا کید کرد :خصوصی سازی،
یکیدیگراز مسائلمهمیاست که کمیسیون
اقتصادی به دنبال اصالح آن است .برخی از
خصوصی سازیهای انجام شده هدر دادن
بیت المال است.
اولویتاصالحقانونبودجه؛قانونبودجه
به مجلس تحمیل شده است
نظریضمناشارهبهتوجه کمیسیوناقتصادی
بهاصالحقانونبانکداریوبودجه کشور،افزود:
کمیسیوناقتصادیهمچنیندرصدداصالح
قانون بانکداری و قانون بودجه است پس از
آن که حساب و کتابهای بانکها شفاف
شد باید اصالح قانون بودجه را در دستور
کار قرار داد چرا که قانون بودجه به مجلس
شورای اسالمی تحمیل شده است.این عضو
کمیسیون اقتصادی در پایان افزود :یکی از
بندهایمهماصالحقانونبودجه،قراردادهاو
فرارهایمالیاتیاست.ا کنوننزدیکبه۱۰۰هزار
میلیاردتومانفرارمالیاتیدرکشوررخمیدهد
و معادل کسری بودجه با فرار مالیاتی مواجه
هستیم .بنابراین باید هرچه زودتر از این هدر
رفت منابع جلوگیری کرد.

با استفاده از فرصت تجاری و بازرگانی ایجاد شده توسط سازمان
اتکاضمناشتغالزاییوافزایشصادراتاز درآمدارزی وسودآوری
قابل قبولی برخوردار گردند.سفیر جمهوری اسالمی ایران و مدیر
عامل اتکا در این مراسم طی سخنانی با اشاره به روابط خوب دو
کشور و سیاستهای خصمانه آمریکا علیه دو ملت ،افتتاح این
فروشگاه را اقدامی جهت مقابله با سیاست تروریسم اقتصادی
آمریکاوحمایتاز ملتونزوئالدر دورهتشدیدتحریمهابیان کردند.
معاون وزیر خارجه ونزوئال نیز در سخنانی از حمایتهای جمهوری
اسالمیایراناز دولتوملتونزوئالتقدیروافتتاحفروشگاهایرانیرا
نشانه شکست سیاستهای تحریمی آمریکا دانست.

با افزایش تولید باید تحریمکنندگان را
به عقب برانیم
حانیه مسجودی
عباسسلیمینمین ،کارشناسمسائلسیاسی
در وا کنش به فرمایشات رهبری و تا کید بر تولید ملی
در گفتوگو با«رسالت» بیان کرد :کشور ما سالیان
متمادی تحت سلطه استکبار جهانی بوده است و
یکی از شاخصهای تحت سلطه بودن تک محصولی
بودن کشورهاست.زمانی که کشوریدارایمنابعنفتی
است ،برای اینکه نتواند نفت خود را ملی کند ،به تبع
باید کشاورزی و صنعت آن را از بین ببرند تا قدرتی برای مانور بر مولفههای اقتصادی
نداشته باشد و این سیاست برای ما اجرایی شد.وی افزود :کشاورزی کشور ما در
گذشتهخوببودوصادرکنندهبودیم.استانسیستانوبلوچستانقدرتتولیدمواد
پروتئینی و محصوالت کشاورزی را داشت ،اما قابلیتهای این استان را نابود کردند و
ایناتفاقدر دومرحلهرخداد.یکیدر زمانمحمدرضاخانپهلویوبار دیگردر زمان
محمدرضا پهلوی .در دو مرحله ما را از آب هیرمند بر اساس وا گذار کردن بخشی از
خا ک ایران به افغانستان در دوران پهلوی و دوم صورت گرفت.سلیمی نمین تا کید
کرد:براساسسیاستتکمحصولی کشاورزیاستانحاصلخیزسیستانوبلوچستان
به طور کامل نابود شد و سایر استانها نابود و مردم به فقر و فال کت افتادند و بر این
اساس ما نفت صادر و تمام محصوالت مورد نیاز را وارد میکردیم ،حتی رب گوجه
فرنگینیزاز آمریکا،پنیراز دانمارکو گوشتمرغو گوسفنداز اسرائیلواردمیشد.این
تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد :این اتفاق در حالی رخ میداد در ابتدای کار
رژیم جعلی اسرائیل ،محصوالت کشاورزی از ایران به فلسطین اشغالی وارد میشد،
اما در انتهای دولت محمدرضا پهلوی هواپیماهای متعددی به فرودگاه مهرآباد می
آمدند و تمام محصوالت موردنیاز از اسرائیل به ایران وارد میشد ،حتی ارتش کشور
به طور کامل با محصوالتی که از اسرائیل میآمد ا داره میشد.سلیمینمین با بیان
علت نابودی کشاورزی کشور در انقالب سفید ،گفت :برای اینکه ما نتوانیم حرکتی
مانندنهضتملیشدنصنعتنفتراانجامدهیم،دشمنانچنینسیاستیراپیاده
کردند.چرا کهتمامعایدینفتمتوجهملتایرانمیشد.درجریانملیشدنصنعت
نفت با وجود اینکه انگلیسیها نفت را تحریم کردند اما ملت ایران توانست از طریق
سایر درآمدها خود را اداره کند ،بعد از این تجربه ،آمریکایی ها و انگلیسیها با شدت
بیشتری کشاورزی ما را نابود کردند.وی ادامه داد :زمانی که سالها مکانیزم دستگاه
اداره کشوریبهوارداتعادت کردهباشد،تغییرجهتگیریدستگاههابسیار سخت
است،از بانکها گرفتهتاوزارتخانهها،ایندرحالیاست کهدشمندر داخل کشور ما
شبکهایجاد کردهاست.در شرایط کنونیهمانطور کهروحانیدیروزبهدرستیاذعان
کرد؛دشمنان کارشکنیوسنگاندازیمیکنند.روحانی گفت کهدولتبایدپیگیری
کند تا مسائل حل شود .بنابراین دشمن در داخل کشور شبکهای ایجاد کرده است
تا تحریم هایش اثربخش باشد.
با یک گام عقب نشینی ،دشمن دو گام به جلو میآید
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد که دشمنان شب و روز تالش میکنند تا
تولید در ایران شکل نگیرد و با سنگاندازیهای قانونی این کار را انجام میدهند.
این در حالی است که مسئوالن با اراده جدی میتوانند از این سنگاندازیها
جلوگیری کنند .ما باید اراده شبکه داخلی دشمن را تضعیف و مهار ،تا صادرات را
تقویت کنیم.بهطوری کهبانکهادرجهتتقویتصادراتعمل کنند.مانمیتوانیم
عناصرغربزدهرادر داخل کشور طرد کنیم،امامیتوانیمارادهآنهاراتضعیفواجازه
ندهیم بر مصالح عمومی جامعه حا کم شوند.سلیمی نمین در انتها ابراز کرد که این
هدف ،با دولتی که پیگیر مسائل باشد میسر خواهد شد .اخیرا آقای روحانی گفت
که ما باید بیشتر کار کنیم .درست است که دیر هنگام است! اما باز هم ملت از این
ی کندتامسئوالنبتوانندموانعرابرطرف کنندومردمنیزباافزایش
تصمیمحمایتم 
تولیداتدربرابرزورگوییهاوزیادهخواهیهایغربخواهندایستاد.مطمئنباشید
که تنها راه حفظ عزت ،این است که بتوانیم کسانی که با زورگویی علیه ما تحریم ها
را وضع کردند ،زمین گیر کنیم .در غیر این صورت با یک گام عقب نشینی ،دشمن
دوگام به جلو میآید و مطالبات بیشتری خواهد داشت.

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شماره 99/2/03/5231
تاریخ انتشار 99/5/5

 -1موضوع مناقصه  :خرید یک دستگاه کامیون کمپرسی ایسوزو  10تن تک محور مبلغ برآورد اولیه مناقصه خرید  14/000/000/000 :ریال
 -2کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -3مهلت دریافت اسناد مناقصه  :شرکت های واجد شرایط می توانند از تاریخ  99/05/06لغایت روز  99/05/13با مراجعه به سا مانه تدارکات الکترو نیکی
دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
 -4زمان تحویل پیشنهادات  :آخرین مهلت بارگذاری اسناد تا تاریخ  99/05/26که متقاضیان میبایست قیمت پیشنهادی خود را در سامانه بارگذاری
نمایند.
 -5زمان بازگشایی اسناد مناقصه  :در تاریخ  99/05/27میباشد.
 -6نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه  :متقاضیان میبایست  5درصد برآورد اولیه را به مبلغ  700/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به
شماره حساب  0106885349009به نام شهرداری اللجین نزد بانک ملی شعبه اللجین واریز یا ضمانت معتبر بانکی با مدت اعتبارحدا کثر  3ماهه در وجه
شهرداری اللجین پرداخت نمایند.
 -7هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حدا کثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری
ضبطوقراردادبابرندهدوممنعقدهخواهد گردیدودر صورتی کهبرندگاندوموسومنیزظرفمهلتهفتروز پساز ابالغقانونیحاضربهعقدقراردادنشوند
سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد (.بدیهی است کمیسیون مناقصه در جلسه بازگشایی پا کات با تنظیم صورتجلسه نسبت به معرفی
برندگان دوم وسوم اقدام خواهد نمود)
 -8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است وبه پیشنهادات ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9هزینه انتشار آ گهی مناقصه از برنده دریافت خواهد شد.
متقاضیان جهت اطالع از شرایط عمومی و خصوصی مناقصه و یا اطالعات بیشتر به سایت شهرداری اللجین به نشانی  www.lalejincity.irمراجعه
و یا با شماره تلفن  08134522061-2تماس حاصل فرمایید.
نوبت اول 99/05/06 :
نوبت دوم 99/05/11 :

شركت گاز استان مركزی

روابط عمومی -شهرداری اللجین

آ گهی فراخوان مناقصه یك مرحله ای نوبت اول ()99-19
كد پایگاه ملی 12191655 :شماره 1399-2244:

 –1موضوع مناقصه :شركت گاز استان مركزی در نظر دارد  ،گازرسانی به حفره های پرا كنده در سطح زون شهرستان خمین ( کلیه شهرها و روستاهای گازدار تابعه) را به روش  Cو از طریق مناقصه عمومی
به پیمانكار واجد صالحیت وا گذار نماید.
شرح مختصر پروژه( :اجرای  3608متر شبکه توزیع پلی اتیلن و فلزی  ،نصب  300عدد انشعاب پلی اتیلن ،نصب  20عدد انشعاب فوالدی ،جمع آوری  80عددانشعاب و جابجایی  50عدد انشعاب به
صورت تکی و پرا کنده)
 -2مناقصه گزار :شركت گاز استان مركزی
 -3میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار :برابر مصوبه هیئت دولت به شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22و به مبلغ  318.492.000ریال خواهد بود.
-4پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.
 -5محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و گشایش پیشنهادها:
 محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی :محل دریافت اسناد ،سامانه «ستاد»  www.setadiran.irمـیباشد. مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی :آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ،لغایت ساعت  12مورخ  99/05/25از طریق سامانه «ستاد»  www.setadiran.irو همچنین به صورت فیزیکی حدا كـثر تا ســاعتدوازده روز شنبه  1399/05/25می باشد که می بایست به دفتر امور قراردادهای گاز استان مركزی واقع در طبقه دوم ساختمان مركزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراك ،خیابان امام خمینی (ره)،
تحویل گردد.
 زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزیابی كیفی ،مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز ارزیابی كیفی شده اند ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند. قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. زمان گشایش پا كات :در اسناد مناقصه ذكر می گردد. -6مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ 6.369.826.000ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال  98می باشد.
 -7پیمانكاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره كار ،گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات ،كد اقتصادی ،كد كاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در
سامانه  www.setadiran.irباشند.
مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی  WWW.shana.irمراجعه و یا با شماره تلفنهای  086- 32412081-4امور قراردادهای شركت گاز استان مركزی
تماس حاصل فرمایند.
تلفكس086-32776660 :

روابط عمومی شركت گاز استان مركزی

