
مقدمه
توانمند سازی تجاری شاخصی است که می تواند در اتخاذ یا 
اصالح استراتژی های توسعه تجارت خارجی موثر واقع شود. 
بر این اساس این شاخص معیاریست برای اندازه گیری اینکه 
اقتصاد ها تا چه اندازه توانس��ته اند موسس��ات، سیاست ها و 
خدمات خویش را برای تس��هیل جری��ان آزاد کاال به مقاصد 
نهایی توس��عه دهند. ش��اخص توانمند س��ازی تجاری تمام 
اقدامات تس��هیل کننده تجارت را مورد توجه قرار می دهد، 
بنابر تعریف س��ازمان جهانی تجارت، ساده سازی و هماهنگ 
سازی رویه های تجارت بین المللی، تسهیل تجاری نام دارد 
که ش��امل فعالیت ها و رویه های جمع آوری، ارائه، انتقال و 
پردازش داده های مورد نیاز جهت جابجایی کاالها در تجارت 
بین المللی می ش��ود. بر اساس این شاخص مجموعه عوامل 
مربوط به تس��هیل تجارت در چه��ار گروه اصلی طبقه بندی 

شده اند. این زیر شاخص ها عبارتند از:
دسترس��ی به ب��ازار، مدیری��ت مرزی، زیر س��اخت و محیط 

عملیاتی
این ش��اخص اولین بار در سال 2118 از سوی مجمع جهانی 
اقتصاد ارائه شد که از سال 2111 تا 2114 به صورت دوساالنه 

اعالم می شود
این چهار زیر شاخص اصلی مولفه هایی را در بر می گیرد که 
ارکان نامیده می ش��وند. این ارکان تا گزارش سال 2112 نه 

رکن و شامل موارد زیر بوده اند:
- زیر شاخص دسترسی به بازار 

رکن اول: دسترسی به بازار های داخلی و خارجی
- زیر شاخص ترتیبات اداری در مرزها

رکن دوم: کارایی گمرک
رکن سوم: کارایی روش صادرات و واردات

رکن چهارم: شفافیت ترتیبات اداری در مرزها
- زیر شاخص زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات

رکن پنجم: قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساختهای حمل 
و نقل

رکن ششم: قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل
رکن هفتم: قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات 

و ارتباطات
- زیر شاخص محیط عملیاتی

رکن هشتم: محیط قانونی
رکن نهم: امنیت فیزیکی

اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1۳۷۶/۳/18
هیأت وزیران در جلس��ه مورخ 1۳۷۶/۳/18 بنا به پیش��نهاد 
شماره 1۰۰/121۳۵ مورخ 1۳۷۵/11/8 وزارت بازرگاني و به 
استناد ماده )2( قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات 
ایران مصوب 1۳۷۵ اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران 

را به شرح زیر تصویب کرد: 
اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران

فصل اول: کلیات
ماده 1. صندوق ضمانت صادرات ایران که در این اساس��نامه 
صندوق نامیده مي شود بر اساس قانون چگونگي اداره صندوق 
ضمانت صادرات ایران مصوب 1۳۷۵ و مقررات این اساسنامه 

و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت اداره مي شود. 
ماده 2. صندوق داراي شخصیت حقوقي و استقالل اداري و 
مالي اس��ت و به صورت شرکت سهامي خاص زیر نظر وزارت 

بازرگاني اداره مي شود. 
ماده 3. مرکز اصلي صندوق تهران اس��ت. صندوق مي تواند 
در ح��دودي که قوانین و مق��ررات مربوط اجازه مي دهند به 
تأس��یس یا انحالل شعبه اقدام کند یا به اشخاص حقیقي یا 

حقوقي نمایندگي دهد. 
ماده 4. تابعیت صندوق ایراني و مدت آن نامحدود است. 

م�اده 5. موض��وع فعالیت صندوق عبارت اس��ت از: تضمین 
اعتبارات و س��رمایه گذاریه��اي مربوط به کااله��ا، خدمات 
صادراتي، ایجاد تس��هیالت الزم به منظور توس��عه و افزایش 
صادرات و ضمانت مطالبات صادر کنندگان کاال و خدمات از 
خریداران خارج از کش��ور در قبال خطرات حاصل از عواملي 

که به طور معمول شرکت هاي بیمه تجاري آنها را بیمه نمي 
کنند. 

م�اده 6. ضمانت صندوق به ترتیبي ک��ه در آیین نامه هاي 
مربوط تعیین مي شود شامل موارد زیر است: 

ال��ف( مطالبات صادر کنندگان کاال یا خدم��ات از خریداران 
خارج از کشور که به دالیل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، 
مش��روط بر اینکه ناش��ي از عدم ایفاي تعهدات صادر کننده 

نباشد: 
1. استنکاف خریدار از قبول کاالي صادر شده یا خدمت انجام شده. 

2. عدم پرداخت بهاي کاال یا خدمت در سررسید مقرر. 
۳. عدم توانایي مالي خریدار به دلیل ورشکس��تگي یا اعس��ار 

یا توقف. 
4. بروز جنگ یا حالت جنگ. 

۵. تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسي با کشور خریدار به 
نحوي که در نتیجه آن صادر کننده موفق به دریافت مطالبات 

خود در سررسید آنها نشود. 
۶. اعمال سیاس��ت هاي اقتصادي که موجب مس��دود شدن 

مطالبات صادر کنندگان شود. 
۷. اعمال سیاس��ت هاي مربوط به محدودیت هاي وارداتي و 

ارزي در کشور خریدار. 
8. سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملي شدن یا مصادره اموال به 
نحوي که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود. 
9. س��ایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادر کننده و خریدار 
که به تش��خیص هیأت مدیره صندوق موج��ب عدم وصول 

مطالبات صادر کننده شود. 
ب( تس��هیالتي که براي کاالها یا خدمات صادراتي تخصیص 

مي یابد. 
ج( سرمایه گذاري مربوط به کاالها و خدمات صادراتي. 

د( س��ایر مواردي که به تش��خیص هیأت وزیران در توس��عه 
صادرات الزم یا مفید باشد. 

میلی��ارد  یکص��د  مبل��غ  صن��دوق  س��رمایه   .7 م�اده 
)۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر1۰۰( ریال اس��ت که به یکصد هزار سهم 
یك میلیون ریالي با نام تقس��یم مي ش��ود و تمام آن متعلق 

به دولت است. 
فصل دوم: ارکان

ماده 8. صندوق داراي ارکان زیر است: 
الف- مجمع عمومي

ب- هیأت مدیره و مدیر عامل
ج- بازرس قانوني
د- مجمع عمومي

ماده 9. اعضاي مجمع عمومي عبارتند از: 
1. وزیر بازرگاني که ریاس��ت مجمع عمومي را بر عهده دارد/ 
2. وزی��ر امور اقتصادي و دارایي/ ۳. وزیر صنایع/ 4. وزیر امور 
خارجه/ ۵. رییس سازمان برنامه و بودجه/ ۶. رییس کل بانك 
مرکزي جمهوري اس��المي ایران/ ۷. رییس کل مرکز توسعه 
صادرات ایران/ 8. دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
از کمیس��یون هاي امور بازرگان��ي و توزیع و امور اقتصادي و 

دارایي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر. 
ماده 10. مجمع عمومي صندوق هر سال حداقل دو بار بنا به 
دعوت هیأت مدیره در مرکز اصلي صندوق یا با موافقت رییس 
مجمع عمومي درمحل پیش��نهادي هیأت مدیره یك بار در 
نیمه اول س��ال براي بررسي و تصویب ترازنامه و حساب سود 
و زیان س��ال قبل صندوق و س��ایر مواردي که در دستور کار 
قرار دارد و یك بار در نیمه دوم س��ال براي بررسي و تصویب 
بودجه س��ال بعد و سایر مواردي که در دستور کار قرار دارد، 

تشکیل مي شود. 
م�اده 11. اختیارات و وظایف مجمع عمومي صندوق عبارت 

است از: 
1. تعیین خط مش��ي عمومي و سیاست هاي کلي صندوق و 

اعمال نظارت عالي بر فعالیت هاي آن. 
2. پیشنهاد آیین نامه چگونگي استفاده از اندوخته احتیاطي 

به هیأت وزیران. 
۳. رسیدگي به برنامه و تصویب بودجه صندوق. 

4. رس��یدگي و تصمیم گیري در خص��وص گزارش عملکرد 
ساالنه، ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق پس از استماع 

گزارش بازرس قانوني. 
۵. بررسي و تصویب آیین نامه هاي مالي و معامالتي صندوق 

بنا به پیشنهاد هیأت مدیره. 
۶. تصمیم گیري در خصوص پیشنهاد وزیر بازرگاني در مورد 

تعیین اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل. 
۷. پیشنهاد تخصیص اعتبار الزم در بودجه ساالنه کل کشور 
در خص��وص مابه التفاوت درآمدهاي صندوق با خس��ارات و 

ذخایر فني به هیأت وزیران. 
8. تصمیم گیري در خصوص مطالبات الوصول و مش��کوک 

الوصول صندوق. 
9. انتخ��اب بازرس اصلي و عل��ي البدل و تعیین حق الزحمه 

آنان. 
1۰. بررسي و تصویب تشکیالت صندوق پس از تأیید سازمان 

امور اداري و استخدامي کشور. 
11. تعیین انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق بنا به 

پیشنهاد هیأت مدیره. 
12. تعیی��ن حداکثر میزان تعه��د مجاز صندوق در خصوص 

هر کشور. 
1۳. پیش��نهاد تعرفه کارمزد ضمانتنامه ها و شرایط کلي آنها 

به هیأت وزیران. 
14. بررسي و تصویب شرایط عمومي ضمانتنامه هاي صندوق 

بنا به پیشنهاد هیأت مدیره. 
1۵. بررس��ي و تصوی��ب ضواب��ط مربوط به می��زان و ترتیب 

محاسبه ذخایر فني بنا به پیشنهاد هیأت مدیره. 
1۶. تصمیم گیري در خصوص تأس��یس ش��عبه یا شعب در 
خارج از کشور بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با رعایت مقررات 

مربوط. 
1۷. بررس��ي و تصویب پیش��نهاد مربوط به قبول نمایندگي 
مؤسس��ات خارجي ی��ا واگذاري نمایندگي ب��ه آنها با رعایت 

قوانین و مقررات مربوط. 
18. تصمیم گیري در خصوص سایر مواردي که در چارچوب 
وظای��ف و اختی��ارات صندوق و با رعای��ت مقررات به مجمع 

عمومي پیشنهاد مي شود. 
ب( هیأت مدیره و مدیر عامل

م�اده 12. اعض��اي هیأت مدیره صندوق مرک��ب از پنج نفر 
هس��تند و به پیش��نهاد وزیر بازرگاني و تأیید مجمع عمومي 
صندوق براي مدت پنج س��ال منصوب مي شوند و تا انتخاب 

مجدد یا تعیین جانشین به کار خود ادامه مي دهند. 
ماده 14. انتخاب مجدد اعضاي هیأت مدیره بالمانع اس��ت. 
هی��أت مدیره حداقل دو بار در ماه بنا به دعوت رییس هیأت 
مدیره و مدیر عامل که دس��تور جلس��ه نیز در آن درج شده 
است در محل صندوق تشکیل جلسه مي دهد. براي هر یك 
از جلسات صورتجلسه اي ش��امل تصمیمات گرفته شده در 
جلس��ه تنظیم و به امضاي اعضاي حاضر مي رس��د. اسامي 

اعضاي غایب نیز در صورت جلسه درج مي شود. 
ماده 15. جلس��ات هی��أت مدیره با حضور حداقل س��ه نفر 
رسمیت مي یابد و مصوبات آن با اکثریت آراي اعضاي هیأت 
مدیره معتبر است. اعضاي هیأت مدیره مي توانند موضوعات 
مورد نظر خود را از طریق رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در 

دستور جلسه هیأت مدیره قرار دهند. 
ماده 16. اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است: 

1. اجراي مصوبات مجمع عمومي در چارچوب اختیارات مربوط. 
2. تهی��ه گزارش عملکرد س��االنه، صورت هاي مالي ش��امل 

حساب سود و زیان و ترازنامه براي ارایه به مجمع عمومي. 
۳. بررس��ي و تأیید بودجه ساالنه، تشکیالت و آیین نامه هاي 
پیش بیني ش��ده در این اساس��نامه که از سوي مدیر عامل 

پیشنهاد مي شود براي طرح و تصویب در مراجع ذیصالح. 
4. پیشنهاد تعیین انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، 
تعرفه کارمزد و هزینه هاي مربوط به ضمانتنامه ها و شرایط 

کلي آنها به مجمع عمومي. 
۵. تصمی��م گیري در خصوص تأس��یس یا انحالل ش��عب و 
نمایندگي هاي داخل کش��ور در چهارچوب قوانین و مقررات 

مربوط. 
۶. پیش��نهاد تغییر و اصالح اساس��نامه، همچنین افزایش یا 
کاهش سرمایه صندوق به مجمع عمومي براي ارایه به مراجع 

ذیصالح. 
۷. تصمی��م گیري در خصوص خرید، ف��روش، اجاره، اعطا یا 
قبول ضمانت، ظهرنویسي، تضمین هاي تجاري، وثیقه، رهن 
اموال غیرمنقول، سرمایه گذاري، مشارکت، پیمانکاري و انجام 

امور تجاري در چهارچوب آیین نامه هاي مصوب. 
8. افتتاح حس��اب هاي ارزي یا ریالي و استفاده از آنها بهنام 
صن��دوق ن��زد بانك ها، مؤسس��ات مالي و اعتباري و س��ایر 

مؤسسات تجاري داخلي وخارجي یا انسداد آنها. 

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی
- جایگاه نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اساسنامه صندوق 

ضمانت صادرات چیست؟
- میزان دریافت مطالب��ات صادر کنندگان کاال یا خدمات از 
خریداران خارج از کشور که به دالیل خاص در سررسید مقرر 
وصول نش��ده است توس��ط صندوق چقدر است )به تفکیك 

سال(؟ 
- چه نوع تسهیالتي براي کاالها یا خدمات صادراتي تخصیص 

مي یابد )به تفکیك سال(؟
- میزان سرمایه گذاري مربوط به کاالها و خدمات صادراتي در 

بخش های مختلف چقدر است )به تفکیك سال و بخش(؟
- میزان سپرده گذاری صندوق نزد بانك ها، قبول یا واگذاري 

اتکایي آن چقدر است )به تفکیك سال(؟
- مجلس ش��ورای اس��المی چگونه بر خط مش��ي عمومي و 
سیاست هاي کلي صندوق و فعالیت های آن نظارت می کند 

)به تفکیك سال(؟

- گزارش نظارت بر برنامه و بودجه صندوق از س��وی مجلس 
شورای اسالمی چیست )به تفکیك سال(؟  

- گزارش نظارت بر عملکرد ساالنه، ترازنامه و حساب سود و 
زیان صندوق چیست )به تفکیك سال(؟

- گزارش نظارت بر پیشنهاد تخصیص اعتبار الزم در بودجه ساالنه 
کل کشور در خصوص مابه التفاوت درآمدهاي صندوق با خسارات 

و ذخایر فني به هیأت وزیران چیست )به تفکیك سال(؟
- گزارش نظارت بر تعیین انواع اعتبارات قابل تضمین توسط 

صندوق چیست )به تفکیك سال(؟ 
- گزارش نظارت بر تعیین حداکثر میزان تعهد مجاز صندوق 

در خصوص هر کشور چیست )به تفکیك سال(؟
- گزارش نظارت بر پیش��نهاد تعرفه کارمزد ضمانتنامه ها و 

شرایط کلي آنها به هیأت وزیران چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش نظ��ارت ب��ر بررس��ي و تصویب ش��رایط عمومي 

ضمانتنامه هاي صندوق چیست )به تفکیك سال(؟ 
- گزارش نظارت بر بررسي و تصویب ضوابط مربوط به میزان 

و ترتیب محاسبه ذخایر فني چیست )به تفکیك سال(؟
- گزارش نظارت بر تأسیس شعبه یا شعب در خارج از کشور 

چیست )به تفکیك سال(؟
- گزارش نظارت بر بررسي و تصویب پیشنهاد مربوط به قبول 
نمایندگي مؤسس��ات خارجي یا واگ��ذاري نمایندگي به آنها 

چیست )به تفکیك سال(؟ 
- اسامی نمایندگان مجلس شورای اسالمی ناظر در صندوق 

ضمانت صادرات ایران چیست )به تفکیك سال(؟
- ارزیابی کلی مجلس ش��ورای اس��المی از عملکرد صندوق 

ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس تاکنون چیست؟
- نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی برای انجام نظارت بر 
عملکرد صندوق در چند جلسه مجمع عمومی یا سایر جلسات 

تخصصی آن حضور فعال داشته اند )به تفکیك سال(؟
- نحوه حمایت صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان در 

دوران تحریم ها چگونه است؟
- گ��زارش میزان حمای��ت ریالی یا ارزی صن��دوق ضمانت 

صادرات از صادرکنندگان چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
اس��تنکاف خریدار از قبول کاالي صادر شده یا خدمت انجام 

شده چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
عدم پرداخت بهاي کاال یا خدمت در سررس��ید مقرر چیست 

)به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
عدم توانایي مالي خریدار به دلیل ورشکس��تگي یا اعس��ار یا 

توقف چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 

بروز جنگ یا حالت جنگ چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
تیره ش��دن روابط یا قطع روابط سیاس��ي با کشور خریدار به 
نحوي که در نتیجه آن صادر کننده موفق به دریافت مطالبات 

خود در سررسید آنها نشود چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
اعمال سیاس��ت هاي اقتصادي که موجب مس��دود ش��دن 

مطالبات صادر کنندگان شود چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
اعمال سیاست هاي مربوط به محدودیت هاي وارداتي و ارزي 

در کشور خریدار چیست )به تفکیك سال(؟
- گ��زارش حمایت مالی صندوق از صادرکنندگان در صورت 
س��لب مالکیت از خریدار بر اثر ملي شدن یا مصادره اموال به 
نحوي که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود نش��ود 

چیست )به تفکیك سال(؟
- گزارش حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران از صادرات 
کاالهای فراوری شده در مقایسه با کاالهای خام چیست )به 

تفکیك سال(؟
- نحوه اطالع رسانی گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای 
اسالمی بر حس��ن اجرای این قانون به جامعه چگونه صورت 

گرفته است )به تفکیك سال(؟
- اس��امی اعضاء ناظر از نمایندگان مجلس ش��وراي اسالمي 

موضوع این قانون به تفکیك سال چیست؟
- محل نگهداری آرش��یو اسناد و مدارک مرتبط با نظارت بر 

حسن اجرای این قانون کجاست؟

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

 یک شنبه  29 دی 1398  شماره 5223 

اذان ظهر: 12:15 اذان مغرب: 17:36 اذان صبح فردا: 5:43  طلوع آفتاب فردا: 7:12

اوقات شرعی به افق تهران

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابك، پالک 1۶ 

 تلفن: ۶-88۰1۳8۷۰  نمابر: 88۰۰۷۵۷۵ 
 کدپستي: 14۳8۶۳48۷1  شاپا: ۳94۷ - 2۰۰8

 سازمان آگهي ها: 88۰۰۶9۶9 
 چاپ: کارگر ۶۶81۷۳1۶ 

www.siasatrooz.ir

 
امام علی)ع(: 

خوش اخالقی در سه چیز است: دوری کردن از حرام، طلب حالل و فراهم 
آوردن آسایش و رفاه برای خانواده.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون

 
 رحلت مرجع و عالم بزرگ آیت  ا... سید احمد خوانساري  )1۳۶۳ ش(  روز غزه 

 به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلي شاه و آغاز دوره ي استبداد صغیر)1۳2۶ ق(  
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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره:
قانونگ��ذاری و نظارت بر حس��ن اجرای قوانی��ن از وظایف 
مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت. بدون تردید تورم قانون و 
قانونگذاری در کش��ور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را 
دشوار کرده و می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکالت 
زندگی مردم با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص 
است و در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی 
وجود ندارد. نبود نظارت کافی و عدم وجود ضمانت اجرایی 
نظارت ها موجب ش��ده اس��ت که ناکارآمدی هر دو وظیفه 
قانونگذاری و نظارت بر حس��ن اج��رای قوانین را فرا بگیرد 
و جایگاه مجلس ش��ورای اس��المی را به عنوان »راس امور 
کش��ور« با تزلزل مواجه س��ازد. برای بررسی نقش نظارتی 
مجلس شورای اسالمی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل 
و بخش های غیرنظارتی آن برای اختصار حذف شده است. 
ضمن اینکه اطالع رس��انی قوانین به مخاطبان فی نفس��ه 
کار مفی��دی اس��ت از این طریق بر قوانین م��ادر تاکید و از 
نق��ل اصالحات و تغییرات قانون ب��ه دلیل جزیی بودن آنها 
خودداری شده است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای 
همه قوانین از وظایف مجلس ش��ورای اسالمی است در این 
نوش��تار به بررسی وضعیت نظارت بر حسن اجرای قوانینی 
پرداخته شده است که نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب 
مجلس ش��ورای اس��المی در آن حضور دارد. این نوشتار به 
پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی پیرامون 
اساس��نامه صندوق ضمانت صادرات ایران می پردازد که از 

نظر خوانندگان می گذرد:

آگهى تجدید مناقصه عمومى
با استناد به مجوز شماره 621/2417 مورخ 1398/9/10 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت به  شهردارى کهریزك در نظر دارد 

اجراى پروژه ذیل اقدام نماید.

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ اعتبار (ریال)عنوان پروژهشماره ردیفردیف

5/000/000/000250/000/000اجراى زیرسازى خیابان چهارباغ13030109801
لذا از کلیه شرکتها و پیمانکارانى که داراى :

الف: اساسنامه و آگهى ثبت شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
ب: گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى در رسته مربوطه

ج: گواهینامه تایید صالحیت  ایمنى (HSE) از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
د: کد اقتصادى بر اساس گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى در نظام مالیات بر ارزش افزوده مى باشند دعوت مى شود پس از چاپ آگهى 
نوبت دوم به مدت یک هفته با همراه داشتن معرفى نامه کتبى داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى 

جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شهررى ، کهریزك ، شهردارى کهریزك ، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 
(هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 1/000/000 ریال مى باشد که مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 3100001300000 نزد 

بانک ملى شعبه کهریزك واریز گردد.)
ضمنًا آخرین مهلت قبول پاکت پیشنهاد پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10 به واحد دبیرخانه شهردارى در قبال اخذ رسید 

و تاریخ بازگشائى پاکات در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/11/12 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

وزارت کشور 
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك

آگهى تجدید مناقصه عمومى
به  با استناد به مجوز شماره 621/2416 مورخ 1398/9/10 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت  شهردارى کهریزك در نظر دارد 

اجراى پروژه ذیل اقدام نماید.

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ اعتبار (ریال)عنوان پروژهشماره ردیفردیف

6/000/000/000300/000/000اجراى عملیات جدولگذارى خیابان چهارباغ13030109802
لذا از کلیه شرکتها و پیمانکارانى که داراى :

الف: اساسنامه و آگهى ثبت شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
ب: گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى در رسته مربوطه

ج: گواهینامه تایید صالحیت  ایمنى (HSE) از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 
د: کد اقتصادى بر اساس گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتى در نظام مالیات بر ارزش افزوده مى باشند دعوت مى شود پس از چاپ آگهى 
نوبت دوم به مدت یک هفته با همراه داشتن معرفى نامه کتبى داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى 

جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شهررى ، کهریزك ، شهردارى کهریزك ، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 
(هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 2/000/000 ریال مى باشد که مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 3100001300000 

نزد بانک ملى شعبه کهریزك واریز گردد.)
ضمنًا آخرین مهلت قبول پاکت پیشنهاد پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10 به واحد دبیرخانه شهردارى در قبال اخذ رسید 

و تاریخ بازگشائى پاکات در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/11/12 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.

وزارت کشور 
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )12(:

صندوقی برای ضمانت صادرات از طریق واردات!!؟


