
تش��خیص  مجم��ع  عض��و  راه های نقشــــه راه نظام درباره  مصلحت 
اص��اح بودجه در توصیه ای ب��ه دولتمردان گفت: 
اگر از هزینه های گل و ش��یرینی های جلس��اتتان 
کم کنید الزم نیس��ت برای تأمین بودجه اجرایی 

کشور صندوق توسعه ملی را نابود کنید.
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در 17 بهمن ماه 
سال گذشته اعام کرد؛ مقام معظم رهبری دستور 
داده اند ظرف چهار ماه آینده، اصاحات ساختاری 
در بودجه کش��ور صورت گیرد، بنابر فرمایش مقام 
معظم رهبری، دولت و مجلس ش��ورای اس��امی 
مکل��ف به اصاح بودجه ش��ده اند؛ در این رابطه با 
غامرض��ا مصباحی مقدم، عضو مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام گفت وگو کردیم؛
وی با ابراز اینکه “برای اصاح س��اختار بودجه باید 
اتکای آن را به روی درآمدهای نفتی به صورت جدی 
کاهش بدهیم” گفت: تا کنون هر سخنی که در این 
زمینه توسط دولتها مبتنی بر بودجه غیرنفتی داده 

شده است وعده های عملیاتی نشده است.
این کارش��ناس اقتصادی با بی��ان اینکه در زمینه 
کاه��ش وابس��تگی بودجه به نفت سیاس��تگذاری 
نیز ش��ده است گفت: از جمله این سیاستها برنامه 
پنجم توسعه است که بر اساس آن صندوق توسعه 
ملی تش��کیل ش��د و دولتها را موظف کرد ساالنه 
بیس��ت درصد از درآمدهای نفت��ی را به آن واریز 
کنند و هر س��ال نیز  سه درصد به میزان واریزی 

اضافه کنند.
غامرض��ا مصباحی مقدم با اظه��ار اینکه در اباغ 
سیاس��تهای کلی برنامه ششم توسعه، مقام معظم 
رهبری میزان واریزی به صندوق توس��عه را به 30 
درصد افزایش دادند که  ساالنه 2 درصد به میزان 
واریزی افزوده ش��ود گفت: طبق ای��ن قاعده باید 
میزان واریزی امس��ال به صندوق توسعه ملی  34 
درصد از درآمد نفت باشد که این مهم روی نداد.

وی با اش��اره به اینکه درخواس��ت دولت در سال 
ج��اری این بود ک��ه 20 درصد از می��زان واریزی 
به صندوق توس��عه ملی به بودجه اجرایی کش��ور 
اختصاص پیدا کند گفت: این درخواست غیر قابل 
قبول و بازگشت به عقب بود که با آن مخالفت شد 

و با  14 درصد آن موافقت شد یعنی همچنان 20 
درص��د به صندوق توس��عه ملی واریز ش��ود و 14 
درص��د از آن 34 درصد معهود به بودجه کش��ور 

اختصاص پیدا کند.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام با هش��دار 
نس��بت به رویکرد دولت به صندوق توس��عه ملی 
گف��ت: همه گرفتاری های ای��ن صندوق ثبات و یا 
حتی کاهش در میزان واریزی به صندوق نیس��ت 
بلکه ع��اوه بر این دولت بر اس��اس قانون بودجه 
برداش��تهای متعددی از صندوق توسعه ملی انجام 
می دهد  که نتیجه آن نابودی این صندوق اس��ت 
و در صورت استمرار این رویکرد دولت باید فاتحه 
این صندوق خوانده ش��ود، بنابراین مشکل اصلی 
در عدم وابس��تگی بودجه به درآمدهای نفتی عدم 
اراده و اهتمام جدی دولتمردان به این مهم است.
صن��دوق توس��عه ملی را ناب��ود نکنی��د غامرضا 
مصباحی مقدم با انتقاد از هزینه های باالی جاری 
دولت گفت: اگر از هزینه های گل و ش��یرینی های 
جلساتتان کم کند الزم نیست برای بودجه اجرایی 

کشور صندوق توسعه ملی را نابود کنید.
وی با اشاره به ضرورت صرفه جویی در هزینه های 

جاری دولت گفت: هزینه های اضافی دولت بسیار 
زیاد اس��ت، هزینه های سفرهای خارجی کارکنان 
دولت، هزین��ه مأموریته��ای س��فرهای خارجی، 
هزینه سفارتخانه هایی که آن چنان کارآیی ندارند 
و کار نمی کنند، هزینه خرید گل برای همایشهای 
مختلف و هزینه هایی از این قبیل اگر بررسی شود 

مجموعش مبلغ بسیار کانی  است.
غامرض��ا مصباحی مقدم با ابراز اینکه “پیش��نهاد 
بنده این است س��االنه 10 درصد از این وابستگی 
ب��ه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و تحت هیچ 
ش��رایطی وارد عرصه بودجه جاری کش��ور نشود” 
گفت: ب��ا این اقدام  طی 10 س��ال اتکا به بودجه 

نفتی به صفر خواهد رسید.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در شرایط عادی 
و غیرتحریم��ی درآمد حاصل از فروش نفت ماهانه 
4 میلیارد دالر اس��ت گفت: این مبلغ از درآمدهای 

نفتی قابل جایگزینی با سایر درآمدها است.
وی ب��ا تصری��ح ب��ر اینکه یک��ی از ای��ن درآمدها 
درآمدهای مالیاتی اس��ت گفت: باید اتکای بودجه 
ب��ه درآمدهای مالیات��ی افزایش یاب��د و منظور از 
افزای��ش درآمدهای مالیاتی بیش��تر کردن مالیات  

اشخاص یا بنگاه های اقتصادی که مالیات می دهند 
نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 میزان فرار مالیاتی قابلیت جایگزینی 
درآمدهای نفتی را دارد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: بنابر 
نقلهای مختلفی که از فرار مالیاتی ارائه شده است 
از  40 ه��زار میلی��ارد تومان تا 70 ه��زار میلیارد 
توم��ان عدد گفته ش��ده اس��ت که اگ��ر کف این 
می��زان یعنی 40 هزار میلیارد تومان را نیز در نظر 
بگیریم درآمدهای مالیاتی قابلیت جایگزین شدن 

درآمدهای نفتی را دارد.
وی با انتقاد از سیستم مالیاتی کشور گفت: مشکل 
سیستم مالیاتی فقط فرار مالیاتی نیست و مشکل 
دیگر آن عدم  وضع مالیات بر عایدی سرمایه است 

که در سایر کشورها گرفته می شود.
مصباح��ی مقدم با اب��راز اینکه منظ��ور از عایدی 
سرمایه هرگونه درآمد ناشی از جهش قیمت کاالها 
در بازار است گفت: مثًا قیمت مسکن جهش پیدا 
می کند به میزان مالیاتی که بر جهش قیمت وضع 
می شود مالیات بر عایدی سرمایه گفته می شود که 

میزان آن از 100 درصد تا 70، 50 و...  می باش��د 
که در کشورهای مختلف متفاوت است.

این کارش��ناس اقتصادی با اظهار اینکه مالیات بر 
عایدی س��رمایه برای کاالهایی است که در ظرف 
یک س��ال جهش قیمت داشته است گفت: اگر این 
مالیات گرفته ش��ود فای��ده اول آن این خواهد بود 
که جلوی نوس��ان این کاالها تا حدود بسیار زیادی 
گرفته خواهد ش��د و هر روز ش��اهد ورود شوک به 
بازار ای��ن کاالها نخواهیم ب��ود و در ثانی این یک 
منب��ع درآمد قاب��ل توجهی برای دولت اس��ت که 
هرچه س��ریعتر برای آن دولت بایستی الیحه برای 
مجلس تنظیم کند و بفرستد یا اینکه در این زمینه 
خود مجلس پیش قدم ش��ود و طرح��ی را در این 

زمینه آماده کند و به صحن علنی مجلس بیاورد.
وی با بی��ان اینکه مالیات دیگری که دولت می تواند 
بگیرد و از آن غفلت ش��ده است مالیات بر خانه های 
خالی است گفت: اکنون 2 میلیون و 600 هزار خالی 
وجود دارد که اگر بر آنها مالیاتهای سنگین وضع شود 
وارد عرضه برای فروش و اجاره می شود و این شرایط 

کمک زیادی به بهبود وضعیت مسکن می کند.
مصباحی مقدم با اش��اره به ضرورت اصاح قیمِت 
حاملهاِی ان��رژی گفت: اگر قیمت حاملهای انرژی 
به ش��کل فعلی ادامه پیدا کن��د همچنان با بحران 
قاچ��اق انرژی، محیط زیس��ت آل��وده، حمل ونقل 
ناکارآمد مواجه خواهیم بود. بایس��تی در ش��رایط 
فعلی بنزین س��همیه بندی ش��ود و اف��زون بر آن 
میزان قیمت بنزین آزاد ش��ود و ش��بیه آن را در 
آب، برق و گاز داش��ته باشیم که به صورت پلکانی 
هزینه ه��ای دریافت��ی افزایش پیدا کن��د تا مقدار 

مصرف کاهش پیدا کند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام  افزود: البته 
تغییر قیمت حاملهای انرژی باید به ش��یوه ای باشد 
که ب��ه طبقات مح��روم جامعه با افزایش نس��بی 
قیمت ها فشار وارد نش��ود و قبل از آن دولت باید 

یارانه آنها را افزایش دهد.
وی با هش��دار نس��بت به وضعیت بودجه عمرانی 
کش��ور گفت: اکنون سالها است که بودجه عمرانی 
کشور در  یک س��طح نازلی قرار گرفته است و رو 

به کاهش است.  تسنیم 
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پرداخت ٩ هزار فقره تسهیالت حمایتی 
بانک صادرات ایران در بخش مسکن

بانک صادرات ایران در سه ماهه اول سال ٩٨، قریب به 
٩ هزار فقره وام قرض الحسنه در بخش مسکن روستایی 
و اقشار ویژه پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، این بانک طی سه ماهه اول سال جاری با 
اعطای ٨ هزار و ٨76 فقره تسهیات به ارزش بالغ بر دو 
هزار و ٩24 میلیارد ریال برای حمایت از مسکن اقشار 
ویژه )خانواده های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران(، 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، نوسازی بافت های 
فرسوده، حوادث قهری و احداث حمام در مناطق کمتر 
توسعه یافته روستاهای کشور تخصیص داده است. این 
حمایت ها طی س��ال  گذشته نیز در همین بخش ها در 
چارچ��وب برنامه های اقتصاد مقاومتی ادامه داش��ته به 
نحوی که طی سال ٩7 تعداد تسهیات حمایتی مذکور 
به 1٩ ه��زار و 164 فقره به ارزش بی��ش از 10 هزار و 
1٩5 میلیارد ریال رسید. بانک صادرات ایران در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در سه ماهه اول 
سال ٩٨ حدود 61 هزار فقره وام قرض الحسنه به ارزش 
نزدیک به 112 هزار میلیارد ریال تس��هیات حمایتی 
ب��ه بخش های مختلف جامعه از قبیل ازدواج، مش��اغل 

خانگی و ... پرداخت کرده است.  

 ارایه خدمات معامالت برخط کارگزاری 
در شعبه  بابل بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد به منظ��ور رف��اه حال مش��تریان و در 
 Online( راس��تای ارایه خدم��ات معامات برخ��ط
Trading(، زمینه ارایه این خدمات را در شعبه بابل 

فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، کارش��ناس 
ش��رکت کارگزاری بانک پاس��ارگاد، از تاریخ 7 تا 10 
مرداد س��ال 13٩٨ در ش��عبه بابل، ضم��ن ارایه نام 
کارب��ری و رمز عب��ور ب��رای انجام معام��ات برخط 
کارگزاری و س��ایر خدمات مربوط به آن، پاس��خگوی 
س��ؤاالت مراجعه کنن��دگان نیز خواهند ب��ود. گفتنی 
است شرکت کارگزاری بانک پاس��ارگاد به عنوان یکی 
از کارگزاران پیش��رو در ارایه خدمات به روز مبتنی بر 
فناوری های نوین، ارائه دهنده خدمات به روز و کارآمد 
معام��ات برخ��ط )Online Trading(، ب��ه کلیه 
متقاضیان حقیقی و حقوقی اس��ت تا با بهره  گیری از 
آن، امکان خرید و فروش س��هام را به صورت اینترنتی 
و آناین برای خود فراهم کنند. از مزایای به کارگیری 
این سیس��تم، حذف هرگونه مراجعه حضوری به بانک 
و کارگزاری و انجام کلی��ه مراحل فرآیند معامات از 

طریق سیستم آناین در کمترین زمان ممکن است.

حمایت بانک شهر از جشنواره فیلم شهر 
بر محور مسئولیت اجتماعی

ش��هردار تهران با اش��اره به اهمیت نمای��ش زیبایی 
ش��هرها به عنوان مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان ها، 
از اقدام بانک ش��هر در حمای��ت از برگزاری هفتمین 

جشنواره بین المللی فیلم شهر قدردانی کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر 
، پیروز حناچی با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم شهر اظهار کرد: به طور قطع، نمایش 
زیبایی ها و ارزش هایی که در سطح شهر وجود دارد، 
یکی از وظایف س��ازمان هایی اس��ت که به مسئولیت 
اجتماعی خ��ود توجه دارند و ارتقای کیفیت س��طح 

زندگی در شهرها را دنبال می کنند.
وی با اشاره به حمایت بانک شهر از هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم ش��هر، خاطر نشان کرد: این بانک به 
این وظیفه و مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده است 
و امیدواریم س��ایر دستگاه ها نیز که برای زیبایی شهر 
تهران فعالیت می کنند، تاش بیش��تری در این حوزه 
داشته باشند تا بتوان زیبایی ها و ارزش های شهرمان 
که پش��ت غبار دود و آلودگی پنهان ش��ده است را با 

همکاری مردم شریف پایتخت به نمایش گذاشت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد:
اهمیت ویژه مراقبت از مشتریان در 

شرایط تحریم
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات تاکید کرد: مراقبت 
از مش��تریان در ش��رایط تحریم اهمیت ویژه ای دارد 
و به رغ��م تعامل خوب مش��تریان با بان��ک، برخورد 
اداری صرف جوابگو نیس��ت.به گزارش روابط عمومی 
بانک توس��عه ص��ادرات، دکتر علی صال��ح آبادی در 
همای��ش مدی��ران این بانک ب��ا عن��وان " مراقبت از 
مش��تریان در ش��رایط تحریم " اف��زود: اولویت اصلی 
بانک تامین س��رمایه در گردش بنگاههاس��ت چرا که 
ش��رکت ها به نسبت گذش��ته باتوجه به افزایش نرخ 
ارز نیاز بیش��تری دارند.دکت��ر صالح آبادی با تاکید بر 
دو چندان ش��دن اهمیت صادرات غیر نفتی گفت: با 
وجود اینکه دشمنان در پی کاهش ورودی های ارز به 
کش��ور از طریق کاستن فروش نفت هستند اما تجربه 
استفاده از ش��رکتهای خصوصی حتی در حوزه هایی 
چون پتروش��یمی ها، فوالدی ها باعث شده است که 
مش��کات کمتری در این زمینه ب��روز کند.وی ادامه 
داد: برای جابجایی منابع بانک در زمان قبل از ش��روع 
تحریمها تدابیر الزم اندیشیده شد که هرچند با هزینه 

بیشتر به آنها دسترسی الزم وجود داشته باشد.

اخبار

افزایش جمعیت دربافت های ناکارآمد  
مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی ش��هری ایران با بیان اینکه بافت های ناکارآمد در 
حریم ش��هرها در حال توسعه است، گفت: ساالنه 250 هزار نفر به جمعیت این 

محدوده ها افزوده می شود.
سید محمد پژمان با بیان اینکه بافت های ناکارآمد در حریم شهرها در حال توسعه 

اس��ت، گفت: س��االنه 250 هزار نفر به جمعیت این محدوده ها افزوده می شود. وی 
مح��ور اصلی بازآفرینی ش��هری را یک کار اجتماعی همراه با مجموع��ه ای از اتفاقات 

کالبدی، فیزیکی، فرهنگی و ساختاری خواند و گام برداشتن در این زمینه را نیازمند وجود 
یک عزم و اراده ملی عنوان کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از نقایص 
جدی طرح های بازآفرینی ش��هری در سنوات گذشته، غفلت از مطالعات اجتماعی است، 
افزود: طرح هایی که به منظور بهسازی بافت های ناکارآمد اجرایی می شود، باید با وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه تناس��ب داش��ته باشد و اگر به این موضوع توجه نشود، 

قطعاً در حوزه بازآفرینی به توفیقات چندانی دست پیدا نخواهیم کرد.

سهم ۴۵۰۰ میلیارد تومانی استارتاپ  ها از بازار بیمه  
رئی��س کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صدور مجوز برای اس��تارتاپ های بیمه ای 
آغاز شده است، گفت: در سال ٩7 ارزش پرتفوی )سبد دارایی های( شرکت های 
بیم��ه 45 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که انتظار داریم امس��ال حداقل 10 
درصد این بازار معادل چهار هزار و 500 میلیارد تومان در اختیار اس��تارتاپ ها 

قرار بگیرد.
غامرضا س��لیمانی ب��ا تاکید بر لزوم گس��ترش خدمات بانک��داری و بیمه از طریق 

اس��تارتاپ ها و فناوری های جدید، افزود: تاش شده اس��ت فعالیت استارتاپ ها در زیر 
چت��ر قانونی قرار گی��رد. وی اضافه کرد: تا پیش از این اس��تارتاپ ها مجوز قانونی برای 
فعالی��ت در صنعت بیم��ه و صدور بیمه نامه نداش��تند،  اما در حال حاض��ر،  امکان ارائه 

خدمات بیمه ای توسط آنها فراهم شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی کرد: تاکنون حدود 13 اس��تارتاپ خواس��تار فعالیت در صنعت 

بیمه شده اند که شماری از آنها با دارا بودن مجوز مشغول فعالیت هستند.  ایرنا 

صاحبان ودایع تلفن همراه سهامدار می شوند
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطاعات می گوید ودیعه های دریافتی از مردم به ازای 
فروش خطوط تلفن همراه در قالب س��هام ش��رکت همراه اول در اختیار مردم 

قرار گیرد.
محمد جواد آذری جهرمی با اش��اره به ع��دم تعیین تکلیف ودایع تلفن همراه و 

ثابت، گفت: خطوط تلفن ثابت که ودیعه قابل توجهی ندارد و مبلغ پرداخت شده 
طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر شدن اولیه است، اما در گذشته برای تلفن همراه مبلغی 

به عنوان ودیعه از مردم اخذ شد که پس از خصوصی سازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد. 
وی افزود: از آنجایی که این موضوع بحث پیچیده حقوقی دارد س��ازمان تنظیم مقررات 
در حال پیگیری است تا ودیعه های دریافتی از مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه 

در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر ارتباطات اظهار کرد: فردی که خط تلفن همراه دارد به اندازه ودیعه خود در شرکت 

همراه اول صاحب سهام می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد؛

کاهش هزینه دولت به جای نابودی صندوق توسعه ملی    

آگهى تجدید مزایده عمومى 

مهدى ناصرى مقبل- شهردار کمال شهر

ول
ت ا
نوب

شهردارى کمال شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/53/2436 مورخ 97/12/1 شوراى اسالمى کمال شهر فضاهایى به مساحت 100 مترمربع را جهت 
نصب دستگاه بازى کودکان (ترامپولین) به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط به صورت اجاره یکساله از طریق برگزارى تجدید مزایده عمومى واگذار 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مزایده از ساعت 

9 الى 14 به آدرس: کرج ، کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

1- ارائه سپرده اى  به میزان 5 درصد مبلغ کل برآورد اولیه پیمان مطابق جدول فوق به صورت واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک 
ملى (براى هر یک از ردیف هاى درخواستى فوق بصورت جداگانه)

2-هر گاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار مى باشد.

4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مزایده ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شهردارى اقدام 
نمایند. الزم به ذکر مى باشد مبلغ واریزى جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرایطى مدارك  مندرج در اسناد مزایده مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

7- مهلت خرید اسناد از تاریخ 98/5/13 لغایت 98/5/23 مى باشد بدیهى است متقاضیان مى بایست پس از امضاء و درج قیمت پیشنهادى ، پاکتهاى مزایده 
را تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 98/5/24 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل  داده و رسید دریافت نمایند. پاکتهاى پیشنهادى راس ساعت 

12 روز شنبه مورخ 98/5/26 در کمیسیون عالى معامالت شهردارى بازگشایى مى گردد.
8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

شهردارى کمال شهر 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به شرح عملیاتردیف
ریال)

مدت قرارداد اجاره

اجاره 100 مترمربع در کمال شهر خیابان امام (ره) انتهاى 1
میعاد 25 بوستان فاطمیه

12ماه8/100/000

اجاره 100 مترمربع در کمال شهر خیابان امام (ره) انتهاى 2
میعاد 29 انتهاى خیابان مهر بوستان مادر 

12ماه 6/600/000

آگهى مناقصه و تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى 

حسین طال- شهردار اسالمشهر

ول
ت ا
نوب

شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 شوارى محترم اسالمى شهر اجراى پروژه هاى ذیل را از طریق 
مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقى واجد شرایط داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت 
اسناد به امور قراردادهاى شهردارى اسالمشهر مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم 

خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

* مهلت اخذ و تحویل اسناد از تاریخ 98/5/13 لغایت 98/5/26 مى باشد.
نوبت اول: 98/5/6
نوبت دوم 98/5/13

حداقل پایه و رشتهمبلغ تضمین (سپرده به ریال)مبلغ اعتبار (ریال)ردیف بودجهعنوانردیف

رتبه 5 راه و باند33019/6110/000/000/000500/000/000اصالح هندسى معابر1

جدولگذارى و روسازى معابر 2
منطقه چهار (تجدید)

رتبه 5 راه33019/2710/000/000/000500/000/000


