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جعفر قادری ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

اصغر سلیمی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

ترازتجاریمثبت
حاصلدیپلماسیفعال دولتسیزدهماست

اجرایقانونسامانهمؤدیان
مالیاتهاراشفافخواهدکرد

گروه اقتصادی
اصغرسلیمی،نمایندهمردمسمیرموعضو
کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی
درتشریحافزایشدرآمدهایمالیاتیو کاهش
فرار مالیاتی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد:
اجرای قانون سامانه مودیان و پایانههای
فروشگاهی در سال گذشته از سوی مجلس
مصوب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار
گرفت .براین اساس مقرر شده تا این قانون
پس از گذشت یک سال اجرای آموزشی ،در
کلیه نقاط کشور اجرا شود.
وی افزود :یکی ازمهمترین عوامل بروز این
قانون،نبودنظارتدرستبرفعالیتصاحباناینپایانههای
فروشگاهی بود .به همین سبب نیاز بود تا سازمان امور
مالیاتی و دستگاههای نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون
بیشتر کنند.
سلیمی تصریح کرد :پایانههای فروشگاهی در فروشگاهها،
مطبپزشکانودراختیاراصنافو کسبههایبسیاریقراردارد
ی مالی و چه بسا خطا در این حوزه
بنابراین میزان ترا کنشها 
کمنیست.متأسفانهطییکسال گذشتهوبااجرایآزمایشی

قانونسامانهمودیانوپایانههایفروشگاهی
مبرهنشد کهنظارتمناسبیدراینبخشها
وجودنداشتهاستوضرروتداردتااینقانون
به صورت یکپارچه اجرا شود.
عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی
همچنینخاطرنشان کرد:نیازاستتاپیشاز
اجرای سراسری این قانون رصد کلی صورت
گیردوباتخلفاتاحتمالیازجملهاینکهوقتی
خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها
گفته می شود که یا سامانه مختل شده است
یا قطع است برخورد جدی شود.
او اضافه کرد :رصد دقیق و اجرای این قانون
راههای دور زدن قانون را میبندد و به نفع اقتصاد کشور تمام
ی
میشود.بیشکب ااجرایقانونسامانهمودیانوپایانهها 
فروشگاهی ،کلیه مالیاتها شفاف خواهد شد.
ویمتذکرشد:درصددیمتاب ا کمکسازمانامورمالیاتیودرحین
اجرایقانون،سامانهایراطراحی کنیم کهمردمبهصورتآنالین
تخلفاتی را که مشاهده می کنند ،اطالع دهند و دستگاه های
نظارتی نیز در اسر ع وقت به شکایت هایی که در این زمینه
انجام میشود رسیدگی کنند.

گروه اقتصادی
جعفر قادری ،نماینده مردم شیراز وعضو کمیسیون برنامه
وبودجهمجلسشورایاسالمیتحققتراز مثبتتجاریرانتیجه
دیپلماسی فعال دولت سیزدهم دانست و به خبرنگار «رسالت»
بیان کرد :ا گر بتوانیم از ظرفیتهای دیپلماسی کشور به خوبی
استفاده کنیم ،نتایج بهبود اقتصاد را بیش از پیش خواهیم دید.
دراین راستا ضرورت دارد تا کشورهای طرف تجاریمان از دانش
فنی برخوردار باشند.
وی افزود :دولت سیزدهم از ابتدای آغاز کارخود تالش کرد تا از
ظرفیت کشورهای همسایه و دوست همچون چین و روسیه به
منظور گسترش دیپلماسی فعال اقتصادی بهره بگیرد و صادرات
و واردات برای تأمین مواد اولیه و مورد نیاز کشور را به خوبی و
بدون کم و کاست رقم بزند.
قادری تصریح کرد :هرآنقدر که در بازار تجاری و دیپلماسی اقتصادی فعال شویم،
نتایج بهتری را شاهد خواهیم بود .گسترش این حوزه میتواند هزینههای تولید را
کاهش و بهبود اقتصادی برای معیشت مردم کشور را رقم بزند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :کوشش
دولت و مجلس شورای اسالمی برای بسترسازی تسهیل مجوزهای کسب و کار
درصدد ایجاد فضاسازی تولیدات اقتصادی است .درصددیم تا روند فعالیتهای
اقتصادی را تسریع و از حضور موانع جلوگیری کنیم.

وزیر نفت:

بازار جهانی نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است
وزیر نفت بر هم خوردن امنیت انرژی و شدت گرفتن نوسانات بازار را بازی
باخت  -باخت برای همه بازیگران این عرصه دانست و گفت :بازار جهانی
نفت نیازمند افزایش عرضه از سوی ایران است .به گزارش روابط عمومی
وزارت نفت ،جواد اوجی پس از پایان سیامین نشست وزارتی سازمان
کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتالف اوپکپالس) اظهار کرد:
تصمیمامروزاوپکپالسدرواقعاجرایتصمیمماهپیشیعنیافزایشتولید
نفت به مقدار  ۶۴۸هزار بشکه در روز برای ماههای ژوئیه و اوت  ۲۰۲۲بود.
ویتصریح کرد:باتوجهبه کاهشتولیدبعضیازتولیدکنندگاناوپکپالسو

محقق نشدن سطوح تولید تعهد شده و کاهش سطح ذخیرهسازیهای
تجاری نفت خام و فرآورد ههای نفتی در بعضی از کشورهای بزرگ
مصرف کننده،سیامیننشستوزارتیاوپکپالسضمنحمایتدوباره
از تصمیم نوزدهمین نشست وزارتی اوپک و غیراوپک (ژوئیه  ،)۲۰۲۱بر
اساس اجماع تصمیم گرفت برای ماه اوت  ۲۰۲۲مجموع تولید کشورهای
اوپک و غیراوپک  ۶۴۸هزار بشکه در روز افزایش یابد.وزیر نفت با تأ کید بر
اینکه ائتالف اوپکپالس به رصد و نظارت مداوم و منظم خود بر تحوالت
بازار و انجام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات حا کم بر بازار نفت ادامه

سخنگوی انجمن صنایع لبنی خبر داد:

کاهش  20درصدی مصرف لبنیات
سخنگویانجمنصنایعلبنی گفت:برآوردهایاولیهایناست
کهپسازاجرایطرحاصالحیارانههاوافزایشقیمت،مصرف
لبنیات20درصد کاهشیافتهاست کهمیتوانبااختصاص
کاال برگ الکترونیکی لبنی آن را افزایش داد.محمدرضا
بنیطبادر گفتوگوبافارس ،در پاسخبهاینکه گفتهمیشود
مصرفلبنیاتپسازاجراییارانههایهوشمند ،کاهشیافته
است ،گفت:البتههنوز شایدبرایقضاوتزودباشد،امافکر
ی کردیم حدود  ۳۰درصد کاهش تقاضا باشد ،اما در عمل
م 
کمتراز اینعدداتفاقافتادو کمتراز ۲۰درصدمصرفلبنیات
پس از مردمی سازی یارانهها کاهش یافته است.سخنگوی
انجمن صنایع لبنی افزود :پس از اجرای طرح مردمی سازی
یارانهها4،قلممحصوللبنیطبقمصوبهستادتنظیمبازار

افزایشیافتوبهنسبتتقاضاهم کمترشدهاست.بنیطبا
در پاسخ به اینکه چه راهکار و پیشنهادی برای افزایش
سرانه مصرف دارید ،گفت :تنها راه حل برای حفظ سرانه
مصرف خانوارهای محروم ،کما کان انتقال منابع آزاد شده
از حذف ارز  ۴۲۰۰به مصرف کنندههای دهکهای محروم
است.ویتأ کید کرد کهدولت کاالبرگالکترونیکیبرایخرید
اعتباری محصوالت لبنی به مردم بدهد که باعث میشود
مردم ماهانه لبنیات کافی در سبد خریدهای خود داشته
باشند.بنی طبا درباره جزئیات این کاالبرگ گفت :به ازای
میزان مصرف لبنی هر نفر در ماه ،دولت از محل یارانه  300یا
 400هزار تومانی که ماهانه به مردم میدهد ،کاالبرگ لبنی
بدهد.بنی طبا پیشنهاد داد ،از آنجایی که  ۴قلم محصول
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارکرد :گسترش تولیدات،
افزایش فعالیت اقتصادی داخل و فروش محصوالت در بازارهای
خارجیبهمنظور گسترشدیپلماسیوتقویتروابطباهمسایگان
میتواند رونق اقتصادی را ایجاد کند.
اوادامهداد:روابطبا کشورهایهمسایهبهعلتهمجواریجغرافیایی
ی گردد.این کشورهابهدلیلفرهنگنزدیک
یکامتیازمحسوبم 
با جمهوری اسالمی ایران میتوانند زمینه تعامالت منطقهای را
فراهم سازند و در حوزه امنیت نیز مثمرثمر واقع شوند.
ضرورت افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق
وی یادآور شد :ارتباطات تجاری و دوستانه با کشورهای همسایه
ی گردد تا از تفکر دشمنان مبنی بر گزندهایی همچون
موجب م 
جنگ تحمیلی در امان بمانیم .به طورحتم گسترش دیپلماسی
فعالاز چنینحوادثیجلوگیریخواهد کردچرا كهمرزهای کشور
امن و درگیر روابط فعال و تجاری است.
قادریدرپایاناین گفتوگوبابیاناینکهافزایشتعامالتدولتسیزدهمبا کشورهای
همسایهاثراتمثبتیدر ماههایآیندهبراقتصاد کشور خواهد گذاشت،عنوان کرد:
عالوهبر کشورهایحاشیهخلیجفارسوهمسایگانشمالی کهدولتسیزدهمتقویت
ارتباط با آنها را در دستور کار قرار داده است ،افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق
و کاهشتنشوحساسیتدر روابطبابرخیاز کشورهادر عینحفظاقتدار ایراندر
دنیا میتواند منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.

خواهدداد،افزود:براساستازهترینآمارو گزارشهایمنتشرشده،پایبندی
مناسب کشورهایاوپکپالس،درماهآوریلسال۲۰۲۲بهسطحبیسابقه
 ۲۵۶درصد رسید که دلیل اصلی افزایش سطح پایبندی ،تولید نکردن به
مقدار تعهد شده از سوی بعضی از کشورها بوده است.اوجی با بیان اینکه
بازارجهانینفت،باوجودبرخینگرانیهاازپیامدهایتنشهایژئوپلیتیک
برای رشد اقتصادی جهان و آسیبهای احتمالی برای تقاضا ،با هدف
توازن و ثبات در حال حرکت است اما نگرانیهایی درباره احتمال کمبود
عرضه نفت در ماههای پیش رو همچنان وجود دارد ،گفت :کشورهای
عضو ائتالف اوپکپالس به دقت شرایط بازار جهانی نفت و توازن عرضه
و تقاضا را تحت نظر دارند و این آمادگی وجود دارد تا به اقتضای شرایط
م گیری و اقدامهای الزم از سوی اوپکپالس
بازار نفت ،به سرعت تصمی 
انجام گیرد.وی افزود :تحوالت اخیر در اقتصاد جهانی نشانگر افزایش آثار
تورمی در بسیاری از کشورهای جهان شده و قیمت انواع سوخت بهطور

لبنی کهدولتقیمت گذاری کرده،از طرفخردهفروشهاو
فروشگاههایزنجیرهایبهدلیلحاشیهسود کمتر،سفارش
کمتری دارد اما صنایع آماده تولید این  ۴قلم به هر میزان که
سفارشباشدهستند.سخنگویانجمنصنایعلبنیافزود:
ازسالپیشازدولتخواستهبودیم،ا گرتوانجلبهمکاری
خرده فروشان و اصناف ر ا ندارد ،الاقل تسهیل کند که
تفاهم نامهای بین صنایع و فروشگاه های زنجیرهای برای
ت گذاری
سفارشدادنوتحویل گرفتن ۴قلممشمولقیم 
صورتبپذیردتااین۴قلمبهوفوردرفروشگاههاعرضهشود.
ویادامهداد:توجهداشتهباشیم کهخطوطتولیدبراساس
ی کنند ،دست به تولید
میزان سفارشی که از بازار دریافت م 
میزنند و ویزیتورها نمیتوانند کاالیی که فروشگاه سفارش
ندادهرابهزوربهآنهاتحویلدهند.تسهیلاین کاربایدتوسط
وزارت جهاد ،وزارت صمت و سازمان حمایت انجام شود.
بنی طبا در پایان گفت :صنایع به هر میزان که فروشگاهها
سفارش بدهند ،تأمین کاال خواهند داشت و هیچ مشکلی
از نظر تأمین نیست.

ن گونه کهدرماههایاخیربارهااشاره
قابلتوجهیافزایشیافتهاست،هما 
کردم ،وضع بازار جهانی نفت به گونهای است که بازگشت نفت ایران به
بازار میتواند پاسخگوی بخشی از مشتریان و کمک کننده به ایجاد تعادل
و آرامش در بازار های جهانی باشد .بهویژه آنکه با نزدیک شدن به فصل
تابستان و آغاز مسافرتها در اروپا و آمریکا ،شاهد افزایش تقاضای جهانی
براینفتوفرآوردههاینفتیخواهیمبودودر چنینشرایطی ،کشورهای
مصرف کنندهاحتماال فشارهایقیمتیمضاعفیرابهویژهدربازارفرآوردههای
نفتیمتحملخواهندشد.وزیرنفتبابیاناینکهجمهوریاسالمیایران
همواره بر این مسئله تأ کید دارد که بر هم خوردن امنیت انرژی و شدت
گرفتن نوسانهای بازار ،یک بازی باخت  -باخت برای همه بازیگران این
عرصه است ،تصریح کرد :ما بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز
جهان آمادگی داریم ،در سریعترین زمان ممکن تولید نفت خام خود را به
سطح پیش از تحریمها برسانیم.

معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

تقویت پایانه مرزی آستارا برای صادرات محصوالت باغبانی کشور
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت پایانه مرزی
آستارابرایصادراتمحصوالتباغبانیتأ کید کرد.به گزارشپایگاه
اطالعرسانیوزارتجهاد کشاورزی،محمدمهدیبرومندیدر
نشست شورای اداری استان گیالن گفت :صادرات محصوالت
باغبانی از طریق استان گیالن و پایانه مرزی آستارا برای کشور و
وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم است.وی افزود :در این راستا
تقویت پست قرنطینه آستارا از مهمترین اولویتهای وزارت
جهاد کشاورزیاست.معاونامورباغبانیوزارتجهاد کشاورزی
با بیان این که استان گیالن از استانهای بسیار مهم در تولید
محصوالت کشاورزی در کشور است ،بیان کرد :ساالنه بیش از
سه میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید میشود
و کشاورزان ،باغداران و دامداران این استان در صف اول تولید
و امنیت غذایی کشور هستند.وی با بیان این که استان گیالن

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای
پرونده (منطقه دو)
نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر
سطحشهرودارایپرونده(منطقهدو)بهشماره2001005674000038رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحل
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 شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1401/4/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1401/4/26
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  13/40روز سه شنبه تاریخ 1401/4/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :آدرس سیرجان میدان
انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری جهت اصالح هندسی معابر سطح شهر
نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری جهت اصالح
هندسیمعابرسطحشهربهشماره 2001005674000036رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحل
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 شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 1401/4/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1401/4/25
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14روز یکشنبه تاریخ 1401/4/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :آدرس سیرجان
میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

با  ۱۱۸هزار هکتار باغ ۷۲۰ ،هزار تن محصوالت باغبانی تولید
ی کند ،افزود :استان گیالن در حوزه باغبانی و در تولید چند
م 
محصول مهم همچون کیوی ،زیتون ،فندق ،چای و گل و گیاه
دارای رتبه و جایگاه مهمی در کشور دارد.برومندی خاطرنشان
کرد :با عنایت به برنامه وزیر جهاد کشاورزی در سفر پرخیر و برکت
ل گذاری خوبی برای توسعه
هیئت دولت به استان گیالن ،ری 
پایدار کشاورزی استان انجام شد و در همین جا از حمایتهای
بیدریغ استاندار گیالن و مجمع نمایندگان استان گیالن به
ی کنم.ویافزود:درسفر
دلیلحمایتازبخش کشاورزیتشکرم 
رئیسجمهوربهاستان گیالنیکهزارو۶۰۰میلیاردتوماناعتبار
در قالب  ۱۸پروژه کالن بخش کشاورزی تصویب شده است که
اجرای این پروژهها موجب توسعه شتابان و پایدار و دانش محور
بخش کشاورزی استان گیالن خواهد شد.

خبر
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

سه طرح راهبردی به ارزش  ۴/۴میلیارد دالر
در شورای اقتصاد تصویب شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت :با مساعدت وزیر نفت و پیگیریها
و برنامهریزیهای این شرکت ،سه طرح راهبردی به ارزش  ۴/۴میلیارد دالر
در شورایاقتصادتصویبشد.به گزارشروابطعمومیوزارتنفت،محسن
خجستهمهربااشارهبهاینکهنخستینطرحتصویبشدهدرجلسهچهارشنبه
(هشتمتیرماه)شورایاقتصاد،طرحفاز اولتوسعهمیدانچنگولهبهارزش
 ۳۰۰میلیون دالر است ،اظهار کرد :قرار است حفاری  ۶حلقه چاه توصیفی-
تولیدی و  ۲حلقه چاه تعمیری-تولیدی در این میدان انجام شود.وی
افزود :یک خط لوله  ۱۲۰کیلومتری تا واحد بهرهبرداری دهلران و همچنین
یکخطلوله ۳۰کیلومتریجهتانتقال گاز اینمیدانبهمیدانآذر احداث
خواهد شد .هدف از اجرای طرح توسعه میدان چنگوله رسیدن به سقف
تولید  ۱۵هزار بشکه در روز است.معاون وزیر نفت بیان کرد :سرمایه گذاری
 ۵۰۰میلیون دالری برای احیای چاههای کم بازده دومین مصوبه شورای
اقتصاداست؛در اینطرحپیشبینیشدهاست کهشرکتهایدانشبنیان
باپارکنوآوریوفناوریصنعتنفتقراردادامضاخواهند کرد.خجستهمهر
ادامه داد :مهمترین طرحی که در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد ،طرح
توسعه  ۱۲میدان از میدانهای گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و
فاز دوم پاالیشگاه فراشبند است که همزمان با توسعه فاز دو میدان آغار و
نیز احداث ایستگاه تقویت فشار سرخون و شانول با سرمایه گذاری ۳/۶
میلیارد دالر اجرا خواهد شد.وی افزود :این  ۱۲میدان روزانه حدود ۱۴۰
میلیونمترمکعببهتولید گاز وحدود ۱۰۰هزار بشکهبهتولیدمیعانات گازی
ح
کشور اضافهخواهند کرد.مدیرعاملشرکتملینفتایرانتأ کید کرد:طر 
ضربتی میادین گازی نفت مناطق مرکزی ایران از زمان انعقاد قرارداد طی
مدت  ۴سال اجرا شده و زمان بازپرداخت این طرح نیز  ۷ساله خواهد بود.
وی افزود :با توجه به نیاز کشور بهتولید گاز و عدم تراز مثبت عرضه و تقاضای
گاز این طرح جزء طر حهای راهبردی کشور است که شرکت ملی نفت ایران
توانست در شورای اقتصاد به تصویب برساند.

دستورکار دولت برای فروش اموال مازاد
در بورس کاال
تاالر مناقصه یکجا در بورس کاالی ایران در سال  ۱۴۰۰از لحاظ حجم و ارزش
افزایش بسیار قابل توجهی را به ثبت رساند .در همین حال خبرهای رسیده
حا کی از آن است که در سال جاری فروش اموال مازاد از بستر بورس کاال از
طریق بازار امال ک و مستغالت به صورت فعالی در دستورکار دولت قرار دارد.به
گزارش کاالخبر،در سال  ۱۴۰۰تاالر مناقصه یکجا در بورس کاالی ایران شاهد
فروش  ۶۸هزار و  ۷۴۹عدد مناقصه به ارزش بیش از  ۴۶/۵میلیارد تومان بود
که نسبت به سال  ۱۳۹۹از لحاظ حجم افزایش  ۲۴۴درصدی و از لحاظ ارزش
افزایش۵۹۳درصدیداشت.در سال۱۳۹۹تعداد۲۰هزارعددمناقصهبهارزش
 ۶/۷میلیارد تومان فروخته شد.ا گرچه فعال در سه ماهه ابتدایی سال جاری
مناقصهای در بورس کاال به انجام نرسیده اما به نظر میرسد باید تا پایان سال
منتظر رونق بازار مناقصه بود.در بازار امال ک و مستغالت بورس کاالی ایران نیز
به نظر می رسد که با توجه به اعالم آمادگی بانکها و دستگاههای اجرایی برای
فروشاموالمازادبارونقنسبیهمراهشود.ایندرحالیاست کهبورس کاالی
ایران،زیرساختها برای انجام معامالت در فروش اموال مازاد (چه به صورت
منقول و غیرمنقول) را آماده کرده است.با توجه به تکلیف قانونی برای فروش
اموال مازاد در بورس کاال ارزیابی میشود فروش اموال مازاد در سال جاری
با حرکت روبه جلو همراه شود .با توجه به تکلیف قانونی در خصوص فروش
اموالمازاد،اعالمنیاز بانکهاودستگاههایاجراییبرایفروشاموالمازادو
فراهمسازیزیرساختهایمربوطبهفروشاموالمازاد،درصورتی کهتصمیم
دیگری گرفتهنشود،فروشاموالمازاداز بستربورس کاالیایراندر سالجاری
میتواند با رونق دنبال شود.در تازه ترین تصمیمها ،بورس کاالی ایران از
پذیرشملکتجاریمتعلقبهبانکملتدر بازار فرعیخبردادهاست.پیشتر
شهرداری و شستا نسبت به فروش اموال مازاد و تأمین نیاز پروژههایشان از
طریقبورس کاال تأ کید کردهبودند.دیگرنهادهاودستگاههایاجراییدولتی
و خصوصی همچون وزارت دفاع ،وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین
نیز تجربیات موفقی را در سالهای گذشته از سر گذراندند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای آسفالت اصالح هندسی محورهای روبروی شهرک ثاراهلل
نوبت دوم

شهرداریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:تهیهمصالحواجرایآسفالتاصالحهندسیمحورهای
روبروی شهرک ثاراهلل به شماره  2001005674000037را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه 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 شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 1401/4/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1401/4/25
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14/40روز یکشنبه تاریخ 1401/4/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :آدرس سیرجان
میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک
نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک) به شماره
 2001005674000015را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه 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 شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1401/4/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1401/4/23
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  13/40روز شنبه تاریخ 1401/4/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :آدرس سیرجان
میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

