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محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس:

«رسالت» از رزمایش دریایی ایران در جنوب کشور گزارش میدهد؛

پیامصلحواقتدارملیدرخلیجفارس
حانیه مسجودی
این روزها رزمایش و نمایش قدرت
و توانایی کشورها به مرحله جدیدی وارد
شدهاست.در هفتههایاخیرنیرویدریایی
آمریکا رزمایشی را در خلیجفارس ترتیب داد.
نقطهایازجهان کههزاران کیلومتراز کشورش
دور است اما ادعای استعماری دارد لذا این
روزهانیزبهترینزمانبرایپاسخایرانبهاین
نمایش مضحک بوده که جمهوری اسالمی
ایراندرآبهایدریایعمانرزمایشنظامی
خود را برپا کرد.
الحاق دو ناو جدید به نیروی دریایی
ارتش
این رزمایش  24دیماه توسط ناوگان نیروی
دریایی ارتش برگزار شد .در اولین روز رزمایش
دریایی اقتدار ،طی مراسمی ناو بندر مکران
و ناو موشکانداز زره با حضور سردار سرلشکر
باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش به
ناوگانجنوبنیرویدریاییارتشجمهوری
اسالمی ایران ملحق شد و رزمایش موشکی
نیرویدریاییارتشدر دریای َمکرانباالحاق
ناوبندر َمکرانوناوموشکانداز«زره»بهنیروی
دریایی ارتش ،آغاز شد.
ناو بندر مکران؛ بزر گترین شناور
نظامی کشور
ناو بندر مکران ،بزرگترین شناور نظامی
کشور است که با تالش متخصصان مجموعه
کارخانههای نیروی دریایی راهبردی ارتش
به یکی از بزرگترین ناو بندرهای بالگردبر
تبدیلشده تا پشتیبانی از ناوگروههای این
نیرو در آبهای دوردست بهویژه منطقه
شمال اقیانوس هند ،تنگه باب المندب و
دریای سرخ را بر عهده داشته باشد.
مأموریت ناو بندر مکران برقراری امنیت
دریایی در منطقه رأس الحد ،خلیج عدن،
دریای سرخ و تنگه باب المندب خواهد بود
که به این مناطق اعزام خواهد شد.
بر اساس این گزارش ،ناو بندر مکران ،یک
جزیره متحرک  ۱۲۱هزار تنی است که نیروی
دریایی ارتش آن را با تغییر کاربری به یکی از

بزرگترین ناو بندرهای بالگردبر تبدیل کرده
است کهوظیفهپشتیبانیازناوگروههایرزمی
نیروی دریایی ارتش در آبهای بینالمللی و
دوردستبهویژهمنطقهشمالاقیانوسهند،
تنگهبابالمندبودریایسرخرابرعهدهدارد.
مکراندر حقیقتحاصلتغییر کاربرییکیاز
شناورهایتجاری کشوراست کهمتخصصان
نیروی دریایی ارتش تنها در مدت  6ماه و با
صرف  ۷۲هزار نفر ساعت کار مداوم و با ایجاد
عرشهبالگرد۹۵۰تنیبامساحت۳۲۰۰مترمربع
رویآن،اینشناورراتبدیلبهیکناوپشتیبان
تمامعیار کردند.
این ناو توانایی حمل  ۸۲هزار تن انواع
نیازمندیهای پشتیبانی کننده یگانهای
شناوررزمیراداشتهوقادراستبدونارتباطبا
ساحل یک هزار شبانهروز دریانوردی کند.
مکران با توانایی حمل همزمان  ۵فروند
بالگرد درواقع میتواند بهصورت پایگاه
متحرک هوادریا عمل کرده و با بهر ه گیری از
بالگردهای مینروب ،ضد زیردریایی و رزم

نگاهی به اختالفنظر مجلس و دولت درباره الیحه بودجه؛

شاکلهمعیشت

گروه سیاسی
وکالیملتدر طولبیشاز هفتماهعمرمجلسیازدهمبارهانشاندادهاند،
بهبود وضع معیشتی مردم برای آنها ،مهم است بهطوری که الیاس نادران روز
پنج شنبه هفته گذشته در اولین نشست خبری خود در قامت رئیس کمیسیون
«تلفیق بودجه  »۱۴۰۰در جمع خبرنگاران اعالم کرد .البته بخشی از سخنرانی
او که بهصورت زنده از تلویزیون پخش میشد ،قطع شد و همین گمانهزنیها
زیر یوغ دولت بودن رسانه ملی را تقویت کرد چرا دقیقا بخشی از سخنان نادران قطع
شد که در حال طرح واقعیتها بود که قاعدتا به نفع دولت نبود!
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مجلس به این نکته هم تأ کید کرد
که برای ما الیحه بودجه مجموعهای از اعداد و ارقام نیست بلکه بیانگر تأثیر مستقیم

سطحی از عملیا تهای نیروهای ویژه و
همچنین عملیاتهای موشکی ،پشتیبانی
کند .ظرفیت حمل یک گردان تکاور دریایی
برای انجام عملیات در دریاهای دوردست با
استفادهاز شناورهایتندرووزیردریاییهای
مرطوب ،بالگردهای مستقر در عرشه پرواز
ازجملهدیگرقابلیتهایناوبندرمکراناست.
این ناو با تجهیز به انواع سامانههای بهروز
جمعآوریاطالعاتمیتوانددر نقشیکناو
اطالعاتیبهاجرایمأموریتپرداختهوهرگونه
اطالعاتراجمعآوری،پردازشوتحلیل کرده
واز کیلومترهادورتردر اختیار مرا کزفرماندهی
و کنترل در ساحل قرار دهد.
مکرانبهعنوانیکپایگاهاطالعاتیدورایستا
وایستگاه کنترلوهدایتپهپادجهتپروازدر
ی گیرد.
عمق مورد بهرهبرداری قرار م 
اینناوبندر با۲۲۸مترطول۵/۲۱،مترارتفاع
و  ۴۲متر عرض بزرگترین شناور نظامی ایران
است که قادر است با سرعت  ۱۵گره دریایی
دریانوردی کند.

مکرانهمچنینبهعنوانیکبندرشناورتوانایی
ارائهخدماتفنیوطبقاتدهگانهآمادیشامل
آب ،سوخت ،مهمات و ...را دارد.
فازاولاینناوبندر کهشاملتغییر کاربرییک
شناور تجاری و تبدیل آن به یک ناو پشتیبان
بود ،ظرف مدت  6ماه انجام شده است و فاز
دومتجهیزاینناوبهانواعتسلیحاتآفندیو
پدافندی سال آینده صورت خواهد گرفت.
همچنین در فاز دوم عملیات فنی این شناور
یکمجموعهبیمارستانیدرآنایجادخواهد
شد کهقادربهارائهتمامیخدماتبیمارستانی
خواهد بود.
رونمایی از ناو موشکانداز زره
این گزارشحا کیاست،الحاقناوموشکانداز
زره باقابلیت مانور و سرعتباال به ناوگان
جنوب نداجا امکان حراست از آ بهای
تحت حا کمیت جمهوری اسالمی ایران را
فراهم میآورد.
همچنین امروز تعدادی از یگانهای شناور
نیرویدریاییارتشدرمحدود هآبهایدریای

برمسائلاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیومعیشتیمردماستبنابرایناعدادبرایما
ی کنیم تا از خطوط قرمز که همانا
تقدسی ندارد و در مجلس شورای اسالمی تالش م 
بحث معیشتی ملت است ،دفاع کنیم.
البته نادران در این نشست ،پرده از موضوعی برداشت که نشان میدهد بدنه دولت
نیزباتصمیماتسراندولتموافقنیستند؛نادراناعالم کردمسئوالناجراییعالی
ی کنند
دولت در سطح وزرا و بعضا معاونان رئیسجمهور از ما درخواست و التماس م 
تا نسبت به نرخ ارز یک تصمیم شجاعانهای اتخاذ کنیم و با ایجاد یک نرخ ارز واحد
جلوی رانت را در بحث واردات و اقتصاد ملی بگیریم.
برخالف بدنه دولت که به نظر میرسد از ناهماهنگی مدیران و سران رنج میبرد،
ی که نادران
در مجلس شاهد صدای واحد درباره الیحه بودجه  ۱۴۰۰هستیم؛ درحال 
معتقد است «این الیحه این برای فروپاشی کشور و نه اداره آن تنظیمشده است»
محمدباقر قالیباف در نطق قبل از دستور جلسه علنی روز شنبه  ۲۱دی اعالم کرد
«الیحۀ بودجه ارائهشده توسط دولت به نحوی تنظیمشده است که بیشترین
عواید و منافع نصیب دال لها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن

شوراهایشهربهشورایشهرداریهاتبدیلشدهاند

برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست .توزیع میلیاردها
دالر ارز ترجیحی ،نهتنها مانع گران شدن کاالها نشده است که مستقیما جیب و
سفره مردم را هدف گرفته بود؛ چرا که منابع ارزی کشور که میتوانست مستقیما به
بهبودمعیشتمردموپرشدنسفرۀآنان کمک کند،بهنحویتوزیعشد کهدال لها
و رانتخوارها را چاقتر کرد».
ن گذاری کشور همچنین گفت« :در سالیان گذشته به نام کاالهای
رئیس نهاد قانو 
اساسی ،میلیاردها دالر ارز دولتی به برخی واردکنندگان دادهشده که متأسفانه آثار
آن در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بوده و منافع آن به جیب عدهای محدود
و خاص رسیده است .میلیاردها دالر ارز  ۴۲۰۰برای کاالهای اساسی توزیع شد ،اما
مردم همچنان شاهد گرانی این کاالها بودند .مجلس میخواهد این رویه نادرست
رااصالح کندواینیارانه کاالهایاساسیرامستقیمدر انتهایزنجیرهبهخودمصرف
کننده بدهد و زیان رفاهی خانوارها بهویژه قشر ضعیف جامعه را جبران و از هدررفت
منابع بیتالمال جلوگیری کند .این تصمیم ،به نفع کلیت جامعه و مردم است و
قطعا دالالن و رانتخواران صدایشان بلند خواهد شد».

نوبت اول

شركت آب منطقهای آذربایجانغربی در نظر دارد به استناد مصوبه مجمع عمومی و براساس آییننامه معامالت دولتی و قانون محاسبات عمومی ،سه قطعه
زمین و ساختمان از محل اعتبارات جاری به شرح جدول ذیل را در شهرستانهای مهاباد و اشنویه و چایپاره برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده وا گذار نماید.
لذا به آ گاهی عالقمندان به خرید میرساند پس از رویت موارد مزایده در شهرستانهای فوق (با هماهنگی مدیریت منابع آب مربوطه) نسبت به تهیه اسناد
مزایده اقدام نمایند .الزم به توضیح است كلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد ،ارائه پیشنهاد و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیکی
دولت (ستادیران) 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 اقدام نمایند.
«اطالعات مزایده و زمانبندی»
 موضوع مزایده :فروش زمین و ساختمان در شهرستانهای مهاباد و اشنویه و چایپاره دستگاه مزاید ه گزار :شركت آب منطقهای آذربایجانغربی به نشانی ارومیه ،بلوار شهید باهنر ،تلفن044-33440092 : قیمت فروش اسناد مزایده 1/000/000 :ریال است كه مزاید ه گران میتوانند با پرداخت از طریق درگاه مربوطه در سامانه ستادیران فایل اسناد مزایده رادانلود نمایند.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ستادیران :از ساعت  8صبح  99/10/30تا  7صبح مورخ 1399/11/07 مهلت زمانی و محل ارائه پا كت تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :از  8صبح مورخ  99/11/07تا ساعت  9صبح مورخ  1399/11/18تحویل به دبیرخانهحراست و امور محرمانه شركت به نشانی :آذربایجانغربی ،ارومیه ،بلوار شهید باهنر ،دبیرخانه حراست و امور محرمانه شركت آب منطقهای آذربایجانغربی
(بارگذاری در سامانه)
 مزاید ه گران بایستی فایلهای دانلودشده و اسناد مزایده را چاپ كرده و كلیه اوراق مربوطه را به همراه این آ گهی و سایر مدارك درخواستی به نحوی كه درشرایط مزایده ذكر گردیده مهر (در صورت وجود) و امضای قلمی نموده و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند .در صورت عدم بارگذاری اسناد مزایده مهر
و امضاشده در سامانه ،پیشنهاد دریافتی مردود خواهد بود.
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت در بستر سامانه ستاد :تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 1399/11/18 زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 1399/11/18 محل بازگشایی پیشنهادات :سالن اجتماعات شركت آب منطقهای آذربایجانغربی حضور یك نفر به نمایندگی از هر مزاید ه گر در جلسه اطالعات تماس دستگاه مزاید ه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پا كت تضامین :شماره تلفن04431987381 : آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مركز تماس  – 02141934دفتر ثبتنام 88969737 :و 8519376 مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :به شرح جدول ذیلردیف

عنوان

مشخصات ثبتی

كاربری

قیمت پایه
كارشناسی (ریال)

تضمین شركت در فرآیند
ارجاع كار (ریال)

1

زمین واقع در محله
سنجانآباد شهرستان مهاباد

صورتجلسه شهرداری قطعه  24تفكیكی دارای پالك باقیمانده  2377اصلی واقع در
بخش  15مهاباد به مساحت  4668مترمربع

ورزشی
آموزشی

32/676/000/000

1/633/800/000

2

مهمانسرای مدیریت منابع
آب اشنویه

ساختمان دوبر به خیابان  15متری ساحلی جنوبی و كوچه 8متری میباشد (فاقد سند
ششدانگ خریداری با اقرارنامه) عرصه ملك  207مترمربع و اعیانی در دو طبقه هر
طبقه  107متر و پاركینگ 2دهنه جمعا  244/5مترمربع و دارای انشعابات آب ،برق و
گاز و دارای پروانه ساختمانی میباشد

تجاری
مسكونی

11/100/000/000

555/000/000

3

مهمانسرای مدیریت منابع
آب چایپاره

فاقد سند ششدانگ و خریداری با اقرارنامه – عرصه ملك  411/43مترمربع و اعیانی
كل در دو طبقه  220مترمربع و دارای انشعابات آب ،برق و گاز واقع در شهرستان
چایپاره ،بلوار انقالب ،كوچه نهر كدچای

مسكونی

5/600/000/000

280/000/000

* توضیح این كه مزایده عمومی در سامانه ستادیران در پارتهای مجزا به تفكیك هر شهرستان ثبت میشود .مزاید ه گران میتوانند برای هر پارت قیمت ارائه
نمایند و چنانچه هر كدام از پارتهای مزایده كمتر از سه پیشنهاد دریافت شود ،مزایده آن پارت تجدید خواهد شد .همچنین قیمتهای پیشنهادی كمتر از
قیمت پایه كارشناسی مردود میباشند.
* توضیح این كه اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شركت در قالب پا كت تضامین (الف)
ارائه شود و تصویر آن نیز در سامانه تداركات الكترونیكی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد .كلیه مدارك و اسناد مربوط به مزاید ه گزار در سامانه تداركات
الكترونیكی دولت بارگذاری شود .توجه شود كه عودت اسناد مزایده در قالب سیدی مورد قبول نمیباشد و همچنین چنانچه مزاید ه گران ،اسناد مزایده
را به طریقی غیر از سایت مذكور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سامانه مذكور ثبت نشده باشد ،به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شركت در مزایده به صورت گروه مشاركت ،مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذكور ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .همچنین در صورت عدم
ارائه اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار (تضمین شركت در مزایده) به دستگاه مزاید ه گزار طی زمانبندی فوق و یا عدم بارگذاری تصویر تضمین مذكور در
ستادیران پیشنهاد واصله مردود بوده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود.
شركتآبمنطقهایآذربایجانغربیدر ردیاقبولیكیاتمامپیشنهاداتبارعایتمفادآییننامهمعامالتدولتیوسایرقوانینمربوطهمختار است.همچنینمفاد آییننامه معامالت دولتی و قانون محاسبات عمومی در این مزایده حا كمیت داشته و كلیه اقدامات بر مبنای مفاد مقررات مذكور انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/29 :
خ ش99/10/25 :

شركت آب منطقهای آذربایجانغربی

گروه سیاسی
جلسه علنی روز چهارشنبه  24دی مجلس شورای اسالمی به ریاست
محمدباقر قالیباف و با حضور  207نفر از نمایندگان آغاز شد و دستور کار روز
گذشته مجلس به شرح زیر است:
 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصالح موادی ازقانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور
گزارش کمیسیونصنایعومعادندرموردطرحفهرستقوانینواحکامنامعتبردر حوزه معدن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
گزارش کمیسیونقضاییوحقوقیدر موردطرحالحاقدومادهبه کتابپنجمقانون مجازات اسالمی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
 گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهلو چهارم( )44قانون اساسی در مورد طرح اصالح مواد( )1و ( )7قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی و اصالحات بعدی
ن که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.
آ 
گزارش کمیسیونقضاییوحقوقیدرموردالیحهیکفوریتیالحاقیکتبصرهبه ماده( )14قانون صدور چک مصوب  1355و اصالحات بعدی آن
 گزارش شور دوم کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری در مورد :طرحیکفوریتی اصالح ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین
حقالتدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش و
اصالحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون کشاورزی،آب،منابعطبیعیومحیطزیستدرموردبررسیکیفیت تأمین و توزیع نهادههای دامی
 گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحصاز شرکت فوالد مبارکه اصفهان
تصویب کلیات طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت وظایف و انتخابات
شوراها
در ادامه این جلسه رئیس مجلس بعد از تصویب کلیات طرح اصالح موادی از
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها ،این طرح را برای بررسی بیشتر به
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داد.
قالیباف :شوراهای شهر به شورای شهرداریها تبدیلشدهاند
رئیس مجلس همچنین در جریان بررسی کلیات طرح اصالح موادی از قانون
تشکیالت،وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمی کشور در پاسخبهتذکرنماینده
ساریبابیاناینکهمتأسفانهشوراهایشهربهشورایشهرداریهاتبدیلشدهاند،
متذکر شد قانون و نظارت و امورات شوراها بر عهده مجلس است و نباید نظارت
مجلس بر شوراهای شهر و روستا به نهاد دیگری وا گذار شود.
علیبابایی کارنامی،نمایندهساریدر جریانبررسی کلیاتطرحاصالحموادی
از قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور در اخطار قانون
اساسیمستندبهمواد101تا106اظهارداشت:بایدقوانینانتخاباتشوراهارابهروز
کنیم ،ولی وقتی برای نامزدهای انتخابات شوراها آزمون قائل شویم ،این کار به
معنای محدود کردن افراد است که با اصل جمهوریت نظام تناقض دارد.
درنهایت نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت

عمانوشمالاقیانوسهندبرایاجرایرزمایش
اقتدار دریایی گسترش یافتند.
از طرفی رسانههای بینالمللی رزمایش
دریایی اقتدار جمهوری اسالمی را پوشش
دادند و در نوشتههایشان بهوضوح مشهود
بود که پاسخ ایران به هرگونه تحرکی سریعتر
و غیرقابلپیشبینیتر از آن است که سایر
ی کنند.
کشورها فکرش را م 
اینروزها کهبیشازپیشبههمگانثابتشده
است که دنیا ،دنیای موشک ،ترور و احیای
تروریستوایجادناامنیبهدستنظامسلطه
است،رزمایشهایپهپادیودریاییوزمینی
توسط نیروهای مسلح کشور مایه دلگرمی و
اقتدار بیشتر جمهوری اسالمی است.
یادآوری تمرین بزرگ رزم پهپادی
ارتش
درهمینحال16دیماهبود کهتمرینبزرگ
رزم پهپادی ارتش برگزار شد و امیر سرلشکر
موسوی در دومین روز تمرین بزرگ رزم
پهپادی ارتش بابیان اینکه یکی از اهداف
راهبردیمادرانتقامسخت،اخراجوبریدن
پایآمریکاییهاازمنطقهاست گفت:برگزاری
تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش هشداری
است به دشمنان که به فکر بیفتند و دچار
محاسباتغلطنشوند.امیرموسویاظهار
داشت :در تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش
جمهوریاسالمیایران،تنهابخشیازاقتدار
پهپادی ارتش با مأموریتهای مختلف به
نمایش گذاشتهشد،تواناییهایپهپادی
ما بهمراتب بیش از این چیزی است که
مشاهده شد.
در دومین روز از تمرین بزرگ رزم پهپادی
ارتشودراجرایمراحلعملیاتیاینتمرین،
پهپاد کرار رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش
با موفقیت عملیات ر ه گیری هوایی و انهدام
اهداف متخاصم را اجرا کرد.
همچنینانهداماهدافسطحی،استحکامات
و مواضع دشمن با پهپادهای کرار مجهز
به بمبهای 500پوندی  82-MKنیز در
این مرحله از تمرین رزم پهپادی ارتش با
موفقیت انجام شد.

آ گهی مزایده عمومی فروش زمین و ساختمان
در شهرستانهای مهاباد و اشنویه و چایپاره

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شركت آب منطقهای آذربایجانغربی
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شهرداری هشتگرد

با استناد به صحبتهای رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون تلفیق
بودجه۱۴۰۰والبتهبرخیاز نمایندگانمجلسهمچونرئیس کمیسیونویژهجهش
تولید،میتواناستنباط کرد کهوکالیملتدرحالآغازجراحیاقتصاد کشورهستند
ش کاری الیحه بودجه  ۱۴۰۰اعمال کنند چه آنکه
و بنا دارند گام اولیه را در فرآیند چک 
اینمجلسحداقل۴سنددخلوخرجبرای کشورنسخهپیچیخواهد کردومیتواند
در دل هر نسخهای ،درمانی برای وضع آشفته اقتصاد تجویز کند.
البته دولت چندان موافق اصالح روندها نیست چه آنکه حسن روحانی روز شنبه
در صد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که رئیس سازمان
برنامهوبودجههم گزارشیازبررسیالیحهبودجهسال۱۴۰۰درمجلسشورایاسالمی
ارائه کرد،مدعیشد«الیحهبودجهماحصلمطالعاتوبررسیتفصیلیوهمهجانبه
کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این
بودجهبراساسقواعدوشرایط کشورتهیهوتنظیمشدهاست.دولتهموارهازنظرات
مشورتی کارشناسانوفعاالناقتصادیاستقبال کردهوهمچنینپذیرایدیدگاهها
وپیشنهادهایاصالحینمایندگانمحترمدر مجلسبوده،امادگرگون کردنشا کله

وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور موافقت کردند .از  247نماینده
حاضر در صحن علنی مجلس 168 ،نماینده به این کلیات رأی موافق داده64 ،
نمایندهرأیمخالفو 10رأیهمممتنعبود.جزئیاتاینطرحدر روزهایآینده
مجلس موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه
صنایعومعادنمبنیبرتصویبتقاضایتحقیقوتفحصاز شرکتفوالدمبارکه
اصفهان در نشست علنی  24دیماه موردبررسی وکالی ملت قرار گرفت.
نمایندگان نهایتا پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان طرح ،با  198رأی
موافق 28 ،رأی مخالف و  8رأی ممتنع از مجموع  245نماینده حاضر در جلسه
با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
حجتاالسالم سید ناصر موسوی الرگانی عضو هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمی در جریان بررسی تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،در
نشست علنی امروز چهارشنبه ( 24دیماه  )99خانه ملت ،طی سخنانی اظهار
داشت :خانمی به نام مژگان نامداری هرکجا که آقای عظیمیان (مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه اصفهان) بوده ،او هم دنبالش بوده ،این خانم ماهیانه
ی گیرد ،منزلی که در سعادتآباد به خانم نامداری
 35میلیون تومان حقوق م 
دادهاند بر چه اساسی بوده است .در حال حاضر خواهر وی قرارداد  10ساله با
فوالد مبارکه بسته ،اینها بر چه اساسی است؟
ی گویندتاانتخاباتباید
ویافزود:بنده فایل صوتیبرخی مسئوالن رادارم کهم 
مدیر شرکت فوالد مبارکه حفظ شود .برای چه باید حفظ شود؟ برای پولهایی
که باید در انتخابات مصرف شود.
موسوی اللگانی بیان کرد400:هزار میلیاردتومانرانتدر فوالدمبارکهر خداده
است .اسناد آنهم موجود است.
موافقت با اصالح طرح فهرست قوانین نامعتبر در حوزه معدن
یکیدیگراز موضوعاتی کهدر جلسهعلنیمجلسبررسیشدموافقتنمایندگان
با اصالح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن جهت تأمین نظر
شورای نگهبان بود.
اعالم وصول قانون سنجش و پذیرش دانشجو
از طرفی طرح اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در نشست علنی روز
گذشته مجلس اعالم وصول شد.
و ساختار بودجه ،مطمئنا غیرقابلقبول است ».دلواپسی روحانی از تغییر شا کله
بودجه  ۱۴۰۰از سوی مجلس شورای اسالمی در حالی است که به گفته نادران این
بودجه برای فروپاشی کشور تنظیمشده است نه اداره آن».
بهزعمبرخیازمسئوالنخانهملت،نامهنگاریروحانیبارهبرانقالبودریافتپاسخ
ایشان ،نگاه جدیدی درباره اصل  ۵۲قانون اساسی گشوده میشود و با استناد به
اصل  ۱۱۰قانون اساسی باید تغییراتی در شا کله بودجه  ۱۴۰۰داده شود .این بحثها
در حالی است که ظاهرا تغییرات بودجه تا  ۳۰درصد مجاز خواهد بود.
به روی آنچه از این تغییر شا کله برای مردم مهم است اینکه سفره کوچشده آنها
در پسابرجام باید بزرگ شود و فشار ناشی از بیتدبیریها و ضعف مفرط اجرایی و
اسرافها و البته مشکالت ناشی از تحریم که دولت علیرغم ادعاهای بزرگ نتوانست
آنها را رفع کند ،برداشته شود؛ بنابراین باید طرح «هدفمند کردن حمایتهای
معیشتی از طریق اصالح سازوکارهای شناسایی مشموالن حمایت» را که در جلسه
علنی روز شنبه از سوی هیئترئیسه اعالم وصول شد ،به فال نیک گرفت و امیدوار
بود شا کله بودجه برای بهبود معیشت مردم تغییر خواهد کرد.

آ گهی تجدید مزایده عمومی واگذاری
به صورت اجاره پاركینگ عمومی شهید میرغفاری
واقع در بلوار امام خمینی(ره)
مرحله دوم (نوبت چهارم)

شهرداری هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /22/1219ش مورخ  1399/6/19شورای اسالمی شهر هشتگرد نسبت به برگزاری
مزایده عمومی وا گذاری به صورت اجاره پاركینگ عمومی واقع در بلوار امام خمینی(ره) ،انتهای خیابان شهید میرغفاری برای مدت 3
سال اقدام نماید.
لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق مزایده یك هفته پس از چاپ نوبت سوم آ گهی به واحد امور قراردادهای شهرداری هشتگرد
مراجعه و یا با شماره تلفنهای  026-44222022-4تماس حاصل فرمایند .ضمنا هزینه چاپ آ گهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده
میباشد .برندگان اول ،دوم ،سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد
یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .متقاضیان بابت شركت در مزایده نسبت به پرداخت  %5مبلغ كارشناسی تحت عنوان سپرده
شركت در مزایده به حساب شماره  0105612974005نزد بانك ملی شعبه شهرداری هشتگرد كد  2658با ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان
مبلغ مذكور الزامی میباشد و سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج میباشد.
پیشنهادات میبایست در پا كتهای مجزا (الف – ب – ج) الك و مهرشده تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  1399/11/7به دبیرخانه
شهرداری تحویل داده شود.
تاریخ انتشار نوبت سوم99/10/18 :
تاریخ انتشار نوبت چهارم99/10/25 :
خ ش99/10/18 :

داریوش یگانه – شهردار هشتگرد

آ گهی مناقصه عمومی (شماره )1399/24
نوبت دوم

وزارت كشور

استانداری تهران

شهرداری كهریزك

شهرداری كهریزك در نظر دارد با استناد به مجوز شماره  621/2341مورخ  1399/10/10شورای محترم اسالمی شهر كهریزك نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت
اجرای پروژه ذیل اقدام نماید.
شماره ردیف

عنوان پروژه

مدت اجرای پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

120201

صدور ،توزیع ،مكاتبه و جمعبندی نهایی
فیشهای پسماند و نوسازی منازل مسكونی
سطح شهر كهریزك به تعداد  36000برگ

 3ماه

 900/000/000با احتساب مالیات
بر ارزش افزوده

45/000/000

لذا از كلیه شركتهای واجد شرایط و دارای صالحیت (موضوع صدور و وصول فیشهای نوسازی در اساسنامه شركت ذكر شده باشد) دعوت میشود پس از چاپ آ گهی
نوبت دوم از روز پنجشنبه مورخ  1399/10/25با همراه داشتن معرفینامه كتبی دارای مهر و امضاء مجاز شركت جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرری – جاده
قدیم قم – كهریزك – بلوار شهید بهشتی – شهرداری كهریزك – واحد امور قراردادها – شماره تماس  56523850مراجعه نمایند.
الزم به ذكر است وجه خرید اسناد مناقصه به مبلغ  1/000/000ریال میبایست به حساب درآمد شهرداری كهریزك به شماره  3100001300000نزد بانك ملی شعبه كهریزك
واریز و اصل فیش واریزی هنگام دریافت اسناد مناقصه ارائه گردد( .با همراه داشتن كارت اعتباری امكان واریز وجه در شهرداری نیز میسر میباشد).
ضمنا آخرین مهلت تسلیم پا كات پیشنهاد تا پایان وقت اداری (ساعت  )14:30روز دوشنبه مورخ  1399/11/06به واحد دبیرخانه شهرداری در قبال اخذ رسید و تاریخ
بازگشایی پا كات واصله در كمیسیون عالی معامالت شهرداری ساعت  15روز دوشنبه مورخ  1399/11/06میباشد.
* قابل توجه اینكه:
 -1شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -2هزینه آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -3برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/25 :
خ ش99/10/18 :

علی یحییپور – شهردار كهریزك

