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این روزها تصویب بودجه در مجلس 
نیز به موضوع حاشیه ای مبدل شده 
است، از یک ســو کمیسیون تلفیق 
بودجــه 1400 بــا 5 رویکرد اصلــی در تالش 
برای بازگرداندن الیحه تقدیمی دولت به سمت 
حمایت از معیشت مردم و قطع رانت هاست و از 
سوی دیگر دولت، مجلس را به دخالت و جهت 
گیری سیاسی در تصمیمات خود متهم می کند.

وجود مجلس اعالم کرده است که 5 رویکرد یاد 
شده شامل تقویت معیشت مردم و جلوگیری از 
پر شدن جیب دالل ها و رانت خواران،  محرومیت 
زدایــی و توزیع عادالنه امکانات، اشــتغالزایی و 
تقویت تولیدکنندگان، رفــع دغدغه های اصلی 
زندگی مــردم به خصوص در حوزه  بهداشــت 
و ســالمت و توجه به مسائل فرهنگی است. اما 
دولت در چند ماه پایانــی کار خود، بر تصویب 
بودجــه مورد نظر خود تاکید دارد و  محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس گفته است که در بودجه 
1400 دچار کسری هســتیم اما رئیس جمهور 
نظر دیگری در ایــن زمینه دارد و حتی واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهوری اعالم کرده است که 
بسیاری از مصوبات کمیسیون تلفیق مورد نظر 
دولت نیست و چنانچه شاکله بودجه تغییر کند 

دولت نمی تواند آن را اجرا کند . 
رئیــس دفتررئیــس جمهور با تاکیــد بر اینکه 
کمیســیون تلفیــق تغییرات جــدی در الیحه 
دولت ایجاد کرده اســت، افزود: تغییراتی مانند 
حــذف ارز 4۲00 تومانــی یــا افزایش حقوق 
گمرکی که باعث افزایش قیمت کاالها و فشــار 
به مردم می شود. با وجود این، برخی نمایندگان 
و رسانه های همســو، به جای پذیرش مسئولیت 
پیامدهــای تغییرات، اعــالم می کنند مجلس و 
کمیســیون تلفیق در تله دولت قرار گرفته اند، 
گفت: دولت چه تله ای گذاشــته است؟ این هم 
از آن حرف هایی اســت که مطرح می شود. مگر 

کسی برای خودش هم تله می گذارد؟
وی با بیان اینکه این الیحه، نخستین بودجه ای 
نیســت که دولت به مجلس تقدیم کرده است و 
پیــش از این ۷ الیحه دیگر هم از ســوی دولت 
به مجلس ارائه شــده است، اظهار کرد: با همین 
لوایح بود که دولت توانســت ســه سال متوالی 
مقابل جنگ اقتصادی دشــمن بایستد. به باور 
من، حرف هایی از این دست، حرف های پخته ای 
نیست. بعضی ها اساســاً درباره بودجه که ابعاد 
مختلفی دارد و سازمان برنامه و بودجه به همراه 
دستگاه های مختلف 10 ماه روی آن کار کردند، 
اشــراف ندارند و صرفاً تبلیغ می کنند. بنابراین 
باید پرسید چرا بودجه را تله می نامند؟ در حالی 
که الیحه بودجه شفاف است و ابعاد مختلف آن 

نیز پیش روی همه قرار دارد.
واعظی تاکید کرد؛ دولت مصوباتی که باب میل 

دولت و رئیس جمهور نیست ابالغ نمیکند. 
در این میان ســوال این است که آیا در صورت 
تصویب و تایید شــورای نگهبان روحانی بودجه 

تصویب شده 1400 را اجرا خواهد کرد یا نه؟ و 
آیا می تواند آن را ابالغ نکند؟

 
تصمیمات اقتصادی دولت 

اگرچه دولت وعده های بســیاری به مردم داده 
اســت اما شــرایط اقتصادی علیرغم وعده های 
دولت نه تنها تغییر نکرده بلکه بدتر هم شــده 
اســت. نگاهی به بــازار مواد غذایــی و مرغ و 
گوشــت نشان دهنده ناتوانی دولت برای کنترل 
ایــن بازارها اســت. جالب آنجاســت که دولت 
از مقاومــت و مدیریــت خــود در مقابل جنگ 
اقتصادی سخن می گوید اما انصافاً این مقاومت 
و مدیریت بــه مردمی تعلــق دارد که با وجود 
شــیوع بیماری کرونا، افزایش قیمت ها، افزایش 
بی کاری، مدیریت نابسامان و نگاه خاص دولت 
به خارج از مرزها مدتها است که صورت خود را 
با ســیلی سرخ کرده و دم برنمی آورند و باز هم 

پای انقالب ایستاده اند. 
 در ایــن میان به نظر می رســد کــه برخی از 
کارشناســان نیز بــه رئیس جمهــور انعکاس 
اطالعــات غلط از بودجه کشــور می دهند، در 
مجموع بودجه نفتی در الیحه دولت حدود ۲۷0 
هزار میلیارد تومان می شود که نمایندگان این 
رقــم را در بودجه به حــدود ۲30 هزار میلیارد 
تومان کاهش داده اند با این حال رئیس جمهور 
تأکید دارند که نمایندگان 4 عمل اصلی را نمی 
شناســند و به شکل شــعاری عمل می کنند به 
نحــوی که تصمیم آنها موجــب کاهش 6 هزار 

تومانی پول ملی می شود. 
 با این حــال مردم می دانند که در 40 ســال 
گذشــته و در تمام ادواری که نرخ ارز با جهش 
روبرو شــد بــه هیچ عنــوان افزایــش بیش از 
ســه برابری قیمت ارز تجربه نشــده بود اما در 
دولتهای یازدهم و دوازدهم، مردم ایران شــاهد 
افزایش 10 برابری قیمت ارز و افت چشــم گیر 
ارزش دارایی هــای خــود بودنــد، این کاهش 
ارزش پول ملی در هیچ دوره ای وجود نداشــته 
و احتمــاالً در هیچ دوره ای نیز تکرار نشــده و 
نخواهد شــد و این رکورد احتمــاال تا ابد به نام 

دولت آقای روحانی ثبت خواهد شد.
همچنین رکورد بی سابقه قیمت مسکن،  ناکامی 
در مسکن ســازی و تامین حق سرپناه، سقوط 
وحشــتناک بورس و زیان چند هزار میلیاردی 
مردم، برباد رفتن رویای ســهام عدالت، تورم و 
رشد افسارگیســخته نقدینگی با دست اندازی 
بــه منابع بانــک مرکزی همه و همــه از جمله 
رکوردهایی هســتند که به اســم دولت تدبیر و 

امید بدست آمده است. 

نمایندگان چه می گویند؟
در ایــن میان بســیاری از نماینــدگان بر این 
باورنــد که حملــه روحانی به مجلــس درباره 
بودجــه به منظــور پنهان ماندن احــکام دولت 
برای اصالح طلبان اســت، از سوی دیگر برخی 
نیز بر ایــن باورند که دولت بــرای زمین زدن 
دولت بعدی دســت به طراحی چنین بودجه ای 

زده اســت. علیرضا ســلیمی عضو  هیأت رئیسه 
مجلس در این باره گفــت: عدم صداقت دولت 
در الیحه بودجه در بخش دیگری هم با موضوع 
ســند ۲030 وجود دارد؛ چــرا که از یک طرف 
می گوینــد چنین چیزی نیســت اما در گزارش 
عملکرد اعداد، ارقام و اعتبار برای اجرای ســند 
۲030 نوشته می شود و وقتی مجلس نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داد دولت با فرار رو به 
جلو اعالم کرد که اشــتباه شده است و این عدد 

قرار نبوده در آن ردیف نوشته شود.
وی ادامــه داد: مجلــس یازدهــم بارها جلوی 
اشــتباهات دولــت فعلــی را گرفته اســت اما 
نمی دانیم چــرا دولت مرتب از دســت مجلس 
ناراحت می شود البته بخشــی از این عصبانیت 
به دلیل ورود قاطعانــه مجلس و قوه قضائیه به 

موضوع بورس است.
سلیمی گفت: رئیس جمهور هنر خاصی در پرت 
کــردن حواس مردم ایران دارد و بهتر اســت او 
پاســخ دهد که اگر بیشــتر از دیگــران درس 
خوانده بگوید در طول چند ســال اخیر قیمت 
مســکن چند برابر شده اســت؟ قیمت ارز چند 
برابر شده؟ و اعالم کند که کدام دولت رکورددار 
افزایش قیمت آن است؟ اگر دولت نمی تواند این 
موضوعات را حساب و کتاب کند مجلس آماده 

این کار است.
وی گفت: قوه مجریه باید پاسخ دهد چرا قیمت 
مواد غذایی افزایش بسیار شدید داشته و با آنکه 
مقادیر زیادی ارز 4۲00 تومانی برای حمایت از 
واردات و تولید گوشت و مرغ در نظر گرفته شده 

است چرا وضعیت بازار این گونه است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور به جای حمله 
به مجلس پاســخ دهد که چرا تخم مرغ دانه ای 
1۷00 تومان شــده اســت و توضیح دهد چه 
اتفاقی رخ داده که این کاال افزایش شدیدی پیدا 
کرده چرا که دولت او ادعای دانستن ریاضیات و 

حسابداری را دارد.
ســلیمی گفت: تــورم در دولت آقــای روحانی 
رکورد زده اســت و بهتر است به جای حمله به 
کمیســیون تلفیق مجلس توضیح دهد که چه 
بالیی سر ضریب جینی آمده و  چرا فاصله فقیر 
و غنــی در تاریخ ایران به رقم بی ســابقه فعلی 
رســیده اســت ولی اگر از حســابداری چیزی 
نمی دانــد مجلس آماده ایــن کار را برای دولت 

انجام دهد.
عضو هیأت رئیســه مجلس خاطرنشــان کرد: 
آقای حســن روحانی بهتر است توضیح دهد که 
حســاب و کتاب و جمع و تفریق تولید برق در 
کشــور چرا به وضعیتی رسیده که شاهد قطعی 
و خاموشــی های مکرر هســتیم و بهتر اســت 
رئیس جمهــور بگوید که آیــا از این موضوعات 

اطالع دارد؟
وی افــزود: رئیس جمهــور بهتر اســت ضمن 
پذیــرش اشــتباهات فاحــش در الیحه بودجه 
1400 بپذیــرد که مجلس، خانه ملت اســت و 
توهین به مجلس توهین به همه ملت محسوب 
می شــود؛ این در حالی اســت که برخالف نظر 

رئیس جمهور،  مجلس در حال حساب  و کتاب و 
شفافیت حداکثری در بودجه 1400 است و قوه 
مجریه هم نبایستی بیشتر از این فریاد سیاسی 

بزند.
عضو هیأت رئیســه مجلس خاطرنشــان کرد: 
متأسفانه دولت عده ای خاص را بر سر کار آورده 
و بایستی توضیح دهد که چقدر مردم و مدیران 
شایســته را در دولت یازدهم و دوازدهم حذف 
کرده اســت تا بتواند دوســتان و هم حزبی ها و 
سمپات های آنها به پست های خاص برسند. این 
در حالی اســت که در هفتــه اول بهمن احکام 
خاصی از سوی روحانی برای اصالح طلبان صادر 
شــده و حسن روحانی ســعی می کند با گرد و 
خاکی که ایجاد می کند مانع از انتشار این احکام 
شود. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس 
گفت: متأســفانه دولــت در برخــی از جداول 
بودجــه اعتباراتی را برای برخی دســتگاه ها در 
نظر گرفتند که فعالیت آنها سیاســی بوده ولی 
بودجه ای که بــرای آنها منظور کرده اند عمرانی 
است. از ســوی دیگر محمدحسن آصفری نایب 
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس درباره اظهارات اخیر حسن روحانی علیه 
مجلس با موضوع بودجه 1400 اظهار داشــت: 
نگاه مجلس به بودجه 1400 عملیاتی و اجرایی 
اســت و بر همین اســاس با نگاه کارشناسی و 
تجارب قبلــی اصالحات الزم را انجــام داده و 
تالش داریم بخش های مختلف بودجه را منطبق 

بر واقعیت مصوب کنیم.
آصفری گفت: متأســفانه در برخــی از جداول 
و بندهای بودجه اعتبارات بســیار زیادی برای 
برخی دستگاه ها در نظر گرفتند که فعالیت آنها 
سیاسی بوده ولی بودجه ای که برای آنها منظور 
کرده اند عمرانی اســت که به هیچ وجه خدمتی 
هم به مــردم نمی کنند که البته نیازمند اصالح 

است. 
نماینده اراک در مجلس گفت: ناراحتی حســن 
روحانــی رئیس جمهــور از نمایندگان مجلس 
درباره بودجه 1400 به این دلیل است که برای 
اولین بار پس از 40 ســال عمر انقالب اســالمی 

شــفافیت حداکثری را در مــورد الیحه بودجه 
اعمال کرده ایم  و در همین راســتا تالش کردیم 
دسترســی مردم به بودجه و نظرات نخبگان را 

فراهم کنیم.
آصفری خاطرنشــان کرد: گفتار و رفتار حســن 
روحانی با یکدیگر متفاوت اســت  چرا که تالش 
دارد بــا خبرنگاران و ژورنالیســت ها به گونه ای 
خاص صحبت کند امــا در عمل و رفتار طوری 
دیگری نشــان می دهد که مــا چنین رفتاری از 
او در گذشــته هم مشــاهده کردیم و در الیحه 
بودجه 1400 هم این موضوع تکرار شــده است 
که اینگونه رفتارها در شأن رئیس جمهور نیست.
وی افزود: بهتر اســت رئیس جمهــور با مردم 
صادق باشد و به همه چیز رنگ و لعاب سیاسی 
و ژورنالیســتی ندهد بلکه تــالش کند با نگاهی 

منطقی و عقالنی به موضوعات بنگرد.
آصفــری بــا بیــان اینکــه تأکیــد مجلس بر 
شــفافیت حداکثری بودجه است و نمی پذیریم 
کــه درآمدهــای دولــت غیــر واقعی بــوده و 
مصــارف آنچنانی هم تعریــف کند تصریح کرد: 
پرداخت هــای دولت بــه برخی افــراد خاص و 
دستگاه ها و ســازمان ها هم پذیرفتنی نیست و 
عادالنه نیســت که بودجه یک دستگاه افزایش 
شدیدی داشته باشــد و بودجه دیگر دستگاه یا 
کم باشد یا بدون افزایش باشد و به همین دلیل 

اعمال سلیقه را نمی پذیریم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: 
این موضوع برای مجلس و کمیســیون تلفیق از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت که بودجه 1400 
عملیاتی و اجرایی باشــد و به گونه ای نباشد که 
ارقام لحاظ شــده در بودجه برخی دستگاه ها با 

اعتبارات تخصیص یافته متفاوت باشد. 
آصفری خاطرنشــان کرد: تأکید مجلس درباره 
الیحه بودجه شــفافیت حداکثری است اما گویا 

رئیس جمهور از این شفافیت ناراحت است.

ابالغ الیحه بودجه 
در ایــن میان احتمال نپذیرفتــن الیحه بودجه 
1400 و امضــای آن از ســوی دولــت نکته ای 

اســت که مورد پرسش قرار دارد؟ آیا در صورت 
تصویب و تایید شــورای نگهبان روحانی بودجه 
تصویب شده 1400 را اجرا خواهد کرد یا نه؟ و 

آیا می تواند آن را اجرا نکند؟
محمــد صادق کوشــکی اســتاد  دانشــگاه و 
کارشناس مسائل سیاسی در این باره در گفتگو 
با سیاســت روز گفت: این رفتــارَ آقای روحانی 
نتیجه عملکرد مجلس است،ایشان  مدتها است 
که از انجام وظایف قانونی خود خودداری کرده و 
هر رفتار فرا قانونی وعجیبی را که خواسته انجام 
داده اســت و در این باره مجلس ســکوت کرده 
اســت. وی افزود: اولین وظیفه مجلس این بود 
که مرداد ماه امســال رئیس جمهور را استیضاح 
می کرد، ایــن وظیفه اصولــی و قانونی مجلس 
بــود که از ابزار نظارتی خود اســتفاده کند ولی 
متاســفانه برخی از بزرگان مجلس اجازه چنین 
کاری را ندادنــد و حاال می تــوان گفت که این 
افراد در هر ضرر و مشــکلی که از ناحیه تصمیم  

گیری دولت به وجود می آید شریک هستند. 
این تحلیگر مســائل سیاســی خاطرنشان کرد: 
وقتی مجلس اعــالم می کند که رئیس جمهور 
را اســتیضاح نخواهد کرد در حقیقت خود را در 
برابر دولت خلع سالح کرده و تا مرداد سال بعد 
رئیس جمهور و وزرای دولت که از مجلس چراغ 
سبز دیده اند هر رفتار خالف قانونی را انجام می 
دهند. در حقیقت شــرایط کنونی دولت مشابه 
خودرویی اســت که ترمــز آن بریده و کمترین 

کنترلی روی آن وجود ندارد. 
وی در مــورد احتمال خودداری دولت از اجرای 
الیحــه بودجه مصــوب مجلــس، تصریح کرد: 
طبــق قانون اگر رئیس جمهــور از امضا و ابالغ 
قوانین که به تصویب مجلس و شــورای نگهبان 
رسیده اســت خودداری کند رئیس مجلس می 
تواند بعد از مدت زمان مشــخصی که در قانون 
آمده اســت آن را به نهادها و سازمان های ذی 
ربط اعالم کند اما مســئله این اســت که دولت 
مجری این قانون است و با توجه به آنکه خیالش 
از اســتیضاح توســط دولت راحت است زیر بار 

اجرای آن نمی رود. 

امام علی )ع(: هر کس خودش را اصالح نکند، نمی تواند 
دیگران را اصالح نماید.

گزارش
نگاهی به اختالفات و حاشیه های بودجه 1400 بین مجلس و دولت 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 99/21 

امورقراردادها شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

ت اول
نوب

و  آموزش  جنب  عدل  بلوار  انتهای  یاسوج-  آدرس  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  وفاضالب  آب  شرکت 
پرورش شهرستان بویراحمد- تلفن 33341111-074 شناسه ملی 10861970210 کد اقتصادی 411133595155 و کد پستی 
با  7591757878 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست 
شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه آب پایه 5 و 
باالتر از سازمان برنامه و ... طبق جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی باشد واگذار نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 99/11/09  تا ساعت 19 مورخ  99/11/14 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 99/11/27.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  99/11/28  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .
5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

6( هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.
7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک 

شخصی ونظایرآن و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان 
منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
11( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768
تاریخ انتشار نوبت اول  : 99/11/07               

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/08

محل موضوع مناقصهردیف شهرستان 
مبلغ برآورد اولیهمحل تامین اعتباراجرا

رتبه مورد نیاز)ریال(
معتبر  تضمین  مبلغ 
فرآیند  در  شرکت 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

1

فیروزآباد  آبرسانی  پروژه 
لوله  اجرای  و  تهیه  )شامل 
اتصال  فوالدی  لوله  با  گذاری 
ضخامت  به  اینچ   4 جوشی 
 580 بطول  میلیمتر   4 جدار 
اتصال  فوالدی  لوله  و  متر 
ضخامت  به  اینچ   6 جوشی 
میلیمتر بطول 2936  جدار 5 
مخزن  باب  یک  احداث  و  متر 
و  مسلح  بتن  مکعبی  متر   200
و  شیرآالت  حوضچه  اجرای 
برآورد  و  مشخصات  ...(طبق 

فنی

بویراحمد

اعتبارات  محل  از 
ملی  توسعه  صندوق 
عمومی  بودجه  و 
طرح  کد  با   ... و 
و   1503003006
غیره بخشی در قالب 
اسناد و اوراق خزانه 

اسالمی مدت دار

8 ماه700000000آب پایه 5 و باالتر 13837184259

آگهی دعوت به گردهمایی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد

مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد

بدینوسیله از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد دعوت می شود جهت شرکت در جلسه گردهمایی 
انتخاباتی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان که در روز پنجشنبه  مورخه 23/ 11 / 1399 از ساعت 10 لغایت11در محل دفتر کانون 
هموفیلی ایران در استان به نشانی یاسوج –خیابان منتظری بیمارستان آموزش درمانی شهید بهشتی بخش هموفیلی  با دستور جلسه 

زیر برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند .
دستور جلسه :

1-  گزارش عملکرد دفتر توسط مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان
2-  گزارش مالی توسط خزانه دار دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان

3- انتخاب نمایندگان دفتر  کانون هموفیلی استان کهگیلویه وبویراحمد )اعضای مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران( 
ضمنًا از کلیه متقاضیان حائز شرایط کاندیداتوری نمایندگی بیماران یا منتخبین استان ) عضویت مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران ( 
دعوت می شود جهت تکمیل فرم تقاضای کاندیداتوری و ارائه مدارک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 20 / 11/ 1399 به 
دفتر کانون هموفیلی ایران در استان کهگیلویه وبویراحمد  واقع دریاسوج –خیابان منتظری بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی 

بخش هموفیلی  مراجعه نمایند . 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان  

آگهی مزایده عمومی شماره 99/4

محمدرضا عبدلی خالدی - رئیس سازمان

ت اول
نوب

موضوع مزایده: واگذاری قطعه زمینی واقع در بوستان جوان جهت احداث و 
نصب پارک بازی محلی ، بدون اخذ سرقفلی ، حق کسب ، پیشه و تجارت ، 

مطابق شرایط ، اسناد و مدارک منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/11/23 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/11/25 و بازگشایی پاکات مورخ 99/11/26 می باشد.
هزار   ششصد  و  میلیون  نه  مبلغ  با  برابر  مزایده  در  شرکت  سپرده   *
یا  اعتبار حداقل سه ماهه  با  بانکی  )9/600/000( ریال و بصورت ضمانتنامه 

سپرده نقدی در وجه شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 03155450503

mafi.katayoon@gmail.com

كتایون مافی

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz


