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*نسیبه پیرایش
شروع  از  اندی  و  سال  یک  از  پس  باالخره 
از  مجلس  قد  تمام  حمایت  و  دولت  کار  به 
از  انتقاد  به  بی سابقه  اقدامی  در  نمایندگان  آن، 
دولت پرداختند. در جلسه روز یکشنبه مجلس 
اقتصادی  کمیسیون  گزارش  قرائت  از  پس  و 
ارائه  و  ارز  نرخ  افزایش  چرایی  بررسی  به  که 
راهکارهایی در این زمینه می پرداخت، برخی از 
نمایندگان پس از صحبت های رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد به انتقاد از دولت و تیم 

اقتصادی آن برخاستند. 
قالیباف  محمدباقر  آنالین  اعتماد  گزارش  به 
رئیس مجلس، نخستین نماینده ای بود که اولین 
چراغ انتقاد از دولت را روشن کرد. او با بیان اینکه 
»در کشور مشکل ارزی نداریم«، تاکید کرد که »اما 
دلیل نمی شود مدیریت و کنترل ارزی نداشته و از 
ظرفیت ارزی بانک مرکزی و ذخیره ارزی استفاده 
کنیم. باید درآمدها حفظ شده و با ارز حاصل از 
صادرات تامین ارزی صورت گیرد. این ظرفیت در 
کشور وجود دارد پس نیازی نیست که از ذخیره 

ارزی استفاده شود.« 
کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت 
در مجلس هم وزیر اقتصاد را مخاطب انتقادات 
نبود  و  بود  اینکه  به  اشاره  با  و  داد  قرار  خود 
فرقی  چه  مردم  حال  به  دولتی  اقتصادی  تیم 
در  که  زمانی  اقتصاد  »وزیر  افزود:  می کند، 
دولت مسئولیت نداشت هر روز توئیت می کرد 
برای اصالح  را  کارشناسی  متعدد  نظریه های  و 
بازار بیان می کرد چرا اکنون در میدان عمل اقدام 

نمی کند، چرا به بازار ارز سامان نمی دهد.«
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر 
هم در بخشی از نطق میان دستور خود، ابراهیم 
رئیسی را خطاب قرار داد و از او پرسید: »آقای 

عمل  خود  وعده های  به  چرا  رئیس جمهور 
شما  اقتصادی  »تیم  که  افزود  او  نمی کنید؟« 
مشکالتی  چنین  بود  اگر  که  نیست  هماهنگ 
ایجاد نمی شد. بدانید برخی از گزارش هایی که 
وزرا و روسای سازمان ها به شما می دهند دقیق 

نبوده و با وضعیت جامعه تطابق ندارد.« 
منتقد  نمایندگان  تنها  این ها  که  حالی  در  اما 
در  دولت  مواضع  به  بیندازیم  نگاهی  نبودند، 
این زمینه از زبان سخنگویش. سخنگوی دولت 
بسیج  سیاسی  مسئولین  نشست  در  جمعه  روز 
»در حال  آبعلی گفت:  دانشجویی خواهران در 
حاضر بازار کاذبی در حوزه ارز ایجاد شده که 
نا آرامی های چند  موقتی است؛ همان گونه که 
ماه اخیر موقتی بود، این افزایش قیمت ارز نیز 
به همین دلیل موقتی است و ناشی از این نوع 

بازارسازی ها و فشارهاست.«
نامه نیوز نوشت: »دولت سیدابراهیم رئیسی با 
وعده های رویایی سرکار آمد و قرار بود ظرف 
مدت کوتاهی بی عرضه گی های دولت روحانی 
را جبران کند اما هر چه گذشت مشخص شد 
نه تنها از دولت او آبی گرم نمی شود بلکه هر 
روز اوضاع اقتصادی کشور و مردم را بیشتر به 
مخاطره می اندازد و جالب اینجاست که چیزی 

را هم گردن نمی گیرد.«
حسن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان 
ایران اسالمی، هم در گفت وگو با ایلنا گفت: »با 
آن تفکر غلط و با تفرقه می خواستند با یکدست 
شدن کل مدیریت اجرایی کشور ارزانی بیاورند 
برسانند.  آخرت  و  دنیا  سعادت  به  را  مردم  و 
را  خود  سر  کبک  مانند  که  اینجاست  جالب 
داخل برف کرده و نمی خواهند پاسخگوی این 
این  باشند و در  معضالت عدیده و مشکل ساز 
نمی تابند. همه  بر  را هم  نقدی  راستا هیچ گونه 

و                   رویه  بی  گرانی های  که  می دانند  وضوح  به 
بی منطق، تصمیمات غلط وزارتخانه های اقتصاد 
امثالهم است  نیرو و  دارایی، صمت، وزارت  و 
که بسیاری از معضالت را در کشور ایجاد کرده  
و گویی برایشان مهم نیست که چه بر سر مردم 

می آید.« 
هم  اجتماعی  فعال  و  مستندساز  عرب،  یاسر 
آن  از  نه  »بی تعارف!  نوشت:  خود  کانال  در 
گری  تسهیل  و  پژوهشگر  عنوان  به  که  جهت 
طبقات  و  ها  گروه  اقسام  و  انواع  با  اجتماعی 
از آن جهت  بلکه  دارم...  ارتباط  و...  و احزاب 
که زیست شخصی خودم در مسجد و هیئت و 
پایگاه و حسینیه ریشه دوانده، همچنان با طیف 
گسترده ای از رفقای حزب الهی و مذهبی ارتباط 
دسترسی  هم  همین جهت  به  )و  دارم.  نزدیک 
و  کشور  مسائل  برخی  پرده  پشت  به  بیشتری 
پیچیدگی های آن دارم( در جلسات خصوصی 
و گفتگوهای شخصی و درد دل های دوستانه، 
را  عزیزان  این  تحلیل های  و  توصیف ها  وقتی 
از  من  می شوم!  زده  شگفت  واقعا  شنوم  می 
گاراژ بودن کشور می گویم و آنها با دوز باالتر 
از  میان می آورند. من  به  بودن  از طویله  سخن 
ناشایسته ساالری و اسپرموکراسی گالیه می کنم 
و ایشان از کثافت! انتصابات خانوادگی و فامیلی 
کدهای بیشمار می دهند! من از عدم افق و چشم 
می  حکمرانی  و  حکمران  عقلی  بی  و  انداز 
گویم و ایشان نشانه های دست نشانده بودن و 
نفوذی بودن آنها را بیان می کنند! خالصه در هر                
زمینه ای حقیر نقاط ضعف را نشان می دهم آنها 

نقطه مرگ را تصویرسازی میکنند!
را  دوستان  و  عزیزان  همین  اینکه  اما  عجیب 
بعضا در رسانه های رسمی و غیررسمی می بینم 
پارچه« و  از »سیستم یک  به نفس  اعتماد  با  که 
»اتاق فکر نظام« و »خلل ناپذیری در اراده دولت« 
و »برنامه ریزی های دقیق« و »افق انقالب اسالمی« 
و  »پیروزی در جنگ شناختی« و »اتمام نیروی 
معترضان« و... گلو بسیار خراشیده، »جهاد تبیین« 

بسیار نموده و بیانات سدید بر لب می آورند!
عمده  بخش  دیده ام  گاها  دیگری  تجربه  در 
این دوستان قبل شروع فالن جلسه هر کدام چه 
حرفهای آتشینی بر لب دارند. و با شروع جلسه 
و یا گردهم آیی و... مخصوصا با حضور مسئول 
باالدست ناگهان همگی سکوت و تایید کرده و 
یا با مواضع منفعالنه در جهت تثبیت وضعیت 

کنونی قدم بر می دارند!«
در نهایت باید گفت تا حاکمیت از تندروی و 
چاپلوسی و تملق حمایت می کند در بر همین 
پاشنه می چرخد، هر چند مردم معترض باشند. 

معین الدین سعیدی نماینده چابهار می گوید: از 
چابهار  به  که  خوبی  نگاه  خواهشمندم  مسئولین 
دارند را در ۶ ماهه نخست سال هم داشته باشند. 
در شرایط فعلی پرواز ها به منطقه پر است، بعد 
مسئوالن با خدم و حشم به منطقه می آیند و فقط 

ظرفیت پروازی را پر می کنند
در  چابهار  مردم  نماینده  سعیدی  معین الدین 
مجلس نسبت به رفت وآمدهای بی نتیجه مسئوالن 
رخ  زمستان  فصل  در  فقط  که  چابهار  منطقه  به 
خوب  با  می گوید:  می کند  گله  ابراز  می دهد، 
شدن هوا در چابهار و خصوصا سواحل مکران، 
متاسفانه مسئوالن به یکباره یادشان می افتد که از 
این منطقه بازدید کنند. این مسئوالن اگر دغدغه 
برایشان  نباید  دارند،  را  منطقه  مشکالت  حل 
گرم  بسیار  هوا  که  سال  اول  نیمه  میان  تفاوتی 

است و نیمه دوم وجود داشته باشد.
نیمه دوم سال که  نماینده چابهار می گوید: در 
این  به  مسئوالن  است،  خوب  منطقه  این  هوای 
از  مختلف  عناوین  با  تا  می آورند  هجوم  سمت 
منطقه بازدید کنند. چرا این افراد در فصل گرما 
که این منطقه مشکالت بیشتری هم دارد به اینجا 
نمی آیند؟ قبال با خانواده هایشان می آمدند، اما از 
ماه   ۶ در  تنها می آیند.  نماینده شده ام،  که  زمانی 
اول سال چه کسی جلویشان را گرفته است که 
نمی آیند؟ مگر هوای گرم باید مانع خدمت رسانی 
را  ما  چالش های  و  بیایند  گرما  در  شود؟  آن ها 

هم ببینند.
این رفت و آمد ها  سعیدی می گوید: ای کاش 
برای منطقه خروجی داشت اما هیچ سودی برای 
منطقه ندارد و گره ای از مشکالت را باز نمی کند. 
در  چابهار  بازهم  آمد  و  رفت  همه  این  با  چرا 
همه رتبه ها آخر است؟ شاخص ارتقا در منطقه، 
فضای آموزشی، فضای سبز، بحث های ارتباطی، 
شاخص های اقتصادی و ... همه و همه در رتبه 

آخر قرار دارد.
نماینده مردم چابهار با بیان اینکه صرف حضور 
این افراد در منطقه برای ما زحمت دارد، گفت: 

تا  بدهند  توریست  چندتا  به  را  جایشان  حداقل 
هم  اگر  باشد،  درآمد  منطقه کسب  برای  حداقل 
خروجی  یک  حداقل  دارند،  حضور  بر  اصرار 
ملموس برای منطقه داشته باشند. رهبری هم بر 
توسعه سواحل مکران تاکید داشتند؛ اما هیچ اتفاق 
که  نمی شود  است.  نداده  رخ  منطقه  برای  مثبتی 
با خوب شدن هوا شاهد سیل حضور مسئوالن 

باشیم!  
سعیدی می گوید: از مسئولین خواهشمندم این 
ماهه   ۶ در  را  دارند  ما  منطقه  به  که  نگاه خوبی 
شرایط  درهمین  باشند.  داشته  هم  سال  نخست 
مسئولین  بعد  است،  پر  منطقه  به  پرواز ها  فعلی 
با خدم و حشم به منطقه می آیند و فقط ظرفیت 
پروازی ما را پر می کنند و فرودگاه و امنیت آن 
نیز کامال درگیر می شود. چابهار منطقه توریستی 

است، اجازه دهید توریست ها به منطقه بیایند.
منع  آمدنشان  ما  می گوید:  چابهار  نماینده 
و  هستیم  مهمان نوازی  مردم  زیرا  نمی کنیم 
قدمشان روی چشم، اما وقتی می آیند حداقل یک 
یک  و صرفا  بیایند  اینکه  باشند.  داشته  خروجی 
از منطقه  باشند که مشکلی  گعده دوستانه داشته 
حل نمی کند. مهمان هم باید حواسش باشد که بار 
باشد. برخی مواقع  نداشته  میزبان  برای  هزینه ای 
این مسوالن میایند و با درد ما همدردی می کنند 
و به ظاهر اشکی هم می ریزند، ما اشک و ترحم 

آنها را نمی خواهیم، حقمان را میخواهیم.

فقط وقتی هوا خوب است،
 مدیران با خدم و حشم به چابهار می آیند

مجلسی که تکان خورد و دولتی که سر در زیر برف دارد؟! چین به دنبال منافع خود 
است و ما دچار توهم

دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  مومنی،  فرشاد 
عالمه طباطبایی به شفقنا می گوید: آثار فاجعه 
شوک نرخ ارز امسال برمال شده و احتماالً در 

سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی روند.
جامعه  و  اقتصاد  کمین  در  خطر  این  اما 
سمت  به  قدرت  گروه های  دوباره  که  ماست 
وارد  انرژی  حامل های  قیمت های  به  شوک 

کردن، حرکت کنند.
ثروت  و  قدرت  توزیع  ناعادالنه ی  رویکرد 
کیفیت  نظر  از  حکومت  بدنه  شده  باعث 
رو  به  رو  بی سابقه  با یک سقوط  کارشناسی 
با  کشور  این  نیست،  محله  لوتی  شود.چین 
حرکت  خود  منافع  راستای  در  تیزی  شامه 
می کند و این ما هستیم که دچار توهم شدیم.

کنایه های آماری وزیر 
روحانی به دولت رئیسی 

درباره اینترنت
آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نوشت: 
میلیارد  هزار  ده  درآمد  کاهش  بینی  پیش 
افت  جاری،  سال  پایان  تا  اپراتور ها  تومانی 
و  بورس  در  تلکام  بخش  سهام  ارزش  شدید 
که  شرکت ها  این  نقدینگی  جدی  مشکالت 
مطالبات  پرداخت  عدم  در  است  ممکن  بعضا 
حقوق  پرداخت  در  زیاد  تاخیر  یا  پیمانکاران 

کارکنان نمایان شود، دور از ذهن نیست.
در  ارتباطات  پیشین  وزیر  جهرمی  آذری 
]کاهش  آمار  اگر  نوشت:  تلگرامی خود  کانال 
۷۰۰ میلیارد تومانی درآمد همراه اول در زمان 
باشد،  داشته  اینترنت[صحت  اختالل  و  قطعی 
الملل  باند بین  می توان محاسبه کرد که پهنای 
میزان ۴۰۰۰ گیگابیت کاهش  به  ایران حداقل 

داده شده است.
رشد   tehran-ix.ir سایت  حالیکه  در 
باند  پهنای  گیگابیتی   ۴۰۰ از  کمتر  متوسط 
با وجود  یعنی  این  می کند.  گزارش  را  داخلی 
اعمال محدودیت های شدید، حداکثر صرفا ده 
درصد تبادل اطالعات کاربران ایرانی به سوی 

پلتفرم های داخلی سرازیر شده است.
میلیارد  هزار  ده  درآمد  کاهش  بینی  پیش 
افت  جاری،  سال  پایان  تا  اپراتور ها  تومانی 
و  بورس  در  تلکام  بخش  سهام  ارزش  شدید 
که  شرکت ها  این  نقدینگی  جدی  مشکالت 
مطالبات  پرداخت  عدم  در  است  ممکن  بعضا 
حقوق  پرداخت  در  زیاد  تاخیر  یا  پیمانکاران 

کارکنان نمایان شود، دور از ذهن نیست.
حقوق نیروهای مسلح 

افزایش می یابد
گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
کشور  دفاعی  بودجه  که  است  مصمم  مجلس 
این،  بر  عالوه  و  یابد  افزایش  آینده  سال  در 

حقوق نیروهای مسلح هم باید افزایش یابد.
ضرورت  بر  تأکید  با  آبادی  نوش  حسین 
آینده،  سال  در  کشور  دفاعی  بودجه  تقویت 
ملی  امنیت  کمیسیون  ویژه  به  مجلس  گفت: 
به  گذشته  سال های  از  خارجی  سیاست  و 
که  است  بوده  مصمم  یازدهم  دوره  در  ویژه 
صورت  به  را  کشور  دفاعی  حوزه  اعتبارات 

مناسب افزایش دهد.
که  است  آن  بر  مجلس  نظر  افزود:  وی 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  نیازهای  باید 
ارتش و نیروهای مسلح برطرف شود و برای 
بازدارندگی  توان  و  دفاعی  امنیتی،  مسائل  ما 

کشور اهمیت ویژه ای دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: درباره 
حضور مردم در پیام رسان های داخلی و جلب اعتماد 
آن ها گفت: تمام تالش ما در این چند ماه این بود که 
بتوانیم سکو های داخلی را تقویت کنیم و قابلیت ها و 
امکانات جدید به آن ها اضافه کنیم تا بتوانند در قالب 
پیام رسان و شبکه اجتماعی، با نمونه های خارجی 
رقابت و مردم را به سمت خودشان جلب کنند و 

بتوانند مسئله و نیاز مردم را حل کنند.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زارع پور،  عیسی 
پیام رسان های  در  مردم  حضور  درباره  اطالعات  
داخلی و جلب اعتماد آن ها گفت: تمام تالش ما 
در این چند ماه این بود که بتوانیم سکو های داخلی 
را تقویت کنیم و قابلیت ها و امکانات جدید به آن ها 
و شبکه  پیام رسان  قالب  در  بتوانند  تا  کنیم  اضافه 
اجتماعی، با نمونه های خارجی رقابت و مردم را به 
سمت خودشان جلب کنند و بتوانند مسئله و نیاز 
مردم را حل کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: حضور میلیونی هموطنان در سکو های داخلی 
به  مسئله ای  سکو ها  این  که  است  آن  نشان دهنده 
که  کنیم  تالش  باید  ما  و  ندارند  کارکردی  جهت 
رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آن ها را برای 

آمدن به این سکو ها بیشتر کنیم.
وی با اشاره به حضور میلیونی هموطنان در این 
سکو ها گفت: این حضور نشان دهنده آن است که 
این سکو ها مسئله ای به جهت کارکردی ندارند و 
ما باید تالش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد 
و اعتماد آن ها را برای آمدن به این سکو ها بیشتر 
کنیم. در این مسیر هم با افزایش قابلیت های جدید 

پیگیری  با  هم  و 
یی  ر ها کا و ز سا
مردم  خیال  که 
بابت حریم  از  را 
صی  خصو
در  خودشان 
راحت  فضا  این 
در  می کند، 

تالشیم اعتماد هموطنان را بیش از گذشته نسبت به 
پلتفرم داخلی جلب کنیم.

زارع پور ادامه داد: در این خصوص تاکنون کار های 
زیادی انجام شده که یکی از آن ها الیحه داده و حریم 
خصوصی است که اکنون در حال طی مراحل نهایی 
الیحه  این  تدوین  است.  مجلس  به  ارسال  برای 
یعنی ما از داده های شخصی مردم در پلتفرم داخلی 

حفاظت می کنیم.
به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مبنا های قانونی که پیش ازین وجود داشته، افزود: 
البته در حال حاضر سازوکار قانونی وجود دارد و من 
در مجلس هم گفتم که براساس بخشنامه رئیس قوه 
قضائیه، داده ها و اطالعات مردم در سکو های داخلی 
مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است که تاکید بر 
حفظ حریم خصوصی مردم دارد. مقام معظم رهبری 
نیز پیش از این فتوا داده اند و داده های مردم را جزو 
باید  که  کردند  تاکید  و  دانستند  حریم خصوصی 
حفظ شود. در همین راستا در الیحه ای که در حال 
آماده شدن است، تدابیری برای حفاظت از داده های 

مردم در پلتفرم های داخلی پیش بینی شده است.

وزیر ارتباطات:
رهبری فتوا داده اند و داده های مردم را جزء حریم 

خصوصی دانسته اند

روح اهلل ایزدخواه در جلسه امروز مجلس و در 
جریان بررسی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت 
بیان کرد: در شروع دولت سیزدهم قیمت دالر ۲۶ 
یعنی  امروز ۳۹ هزار تومان است.  هزار تومان و 
قریب به ۵۰ درصد، نرخ ارز افزایش داشته است!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
است  غلط  ارز  حوزه  در  ما  سیاست های  گفت: 
ارز  رسمی  غیر  بازار  بر  نیز  صحیح  مدیریت  و 

وجود ندارد.
روح اهلل ایزدخواه در جلسه علنی مجلس و در 
جریان بررسی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت 
دالر  قیمت  سیزدهم  دولت  شروع  در  کرد:  بیان 
است.  تومان  هزار   ۳۹ امروز  و  تومان  هزار   ۲۶

یعنی قریب به ۵۰ درصد، نرخ ارز افزایش داشته 
و  اغتشاشات  به  را  افزایش  این  دلیل  بی  است. 
شما  فرمان  دست  ندهید.  حواله  اخیر  ماه  یک 
به  ریالی  پول  تبدیل  برای  تقاضا  است،  غلط 
دارد.  وجود  کشور  در  که  است  سال   ۳۰ ارزی 

واقعیت ها را فرافکنی نکنید.
وی در ادامه اظهار کرد: بازار غیر رسمی تنها 
اختصاص  خود  به  را  ارز  معادالت  درصد   ۱۰
بازار  کل  بر  درصد   ۱۰ این  چگونه  می دهد. 
غیر  صرافی   ۱۱۰۰ با  چرا  می گذارد؟  تاثیر  ارز 
در  ارزی  حساب  چرا  نمی کنید؟  برخورد  مجاز 
بانک ها ایجاد نمی کنید تا مردم دالر های خود را 
معامالت  بیاورند.  ارزی  به حساب های  خانه  از 

تلقی  قاچاق  چرا  را  پیاده رو ها  در  رسمی  غیر 
زده  جنگ  کشور  ملی  پول  قدرت  نمی کنید؟ 
سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است، چرا که می تواند 

بازار غیر رسمی را مدیریت کند.
کرد:  تصریح  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما فریاد زدیم که 
کاهش  بلکه  نیست  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  مسئله، 
دولت  درآمد های  اگر  است.  ملی  پول  ارزش 
دالری است باید دالری خرج کند نه اینکه خود 
کسری  جبران  برای  ارز  نرخ  افزایش  در  دولت 

بودجه نقش داشته باشد.
ایزدخواه گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی نیز 
و  کردیم  رها  را  ارز  بازار  ما  ماجراست،  توجیه 
اقتصاد را دالریزه کرده و به پیمان های دو جانبه 

توجهی نداریم.
قرار  توجه  مورد  اصال  نیز  را  ریالی  صادرات   
آقای  تیم  همچنان  مرکزی  بانک  در  نمی دهیم. 
روحانی کار می کند. همانطور که در سازمان برنامه 
تیم آقای روحانی مشغول به کار است. با این رویه 

تغییری در وضعیت شکل نخواهد گرفت.

قدرت پول ملی سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است

 توجه :متقاضیان باید تا مورخه 1401/10/07  اقدام به دریافت  اسناد از سامانه ستاد نمایند.
شهرداری سراب در نظر دارد باستناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شورای اسالمی شهر کشتارگاه دام شهرداری سراب واقع در جاده سراب 
– بیجند را به صورت اجاره یک ساله به پیمانکار ذی صالح واگذار نماید . لذا از کلیه افرادی که در این زمینه سابقه فعالیت دارند دعوت می شوند تا در این 

مزایده شرکت نمایند .

۱-موضوع مزایده: اجاره ساالنه کشتارگاه دام سراب و اجاره ماشین یخچال دار به همراه راننده 
۲-محل مزایده : شهرداری سراب 

۳-مدت انجام مزایده : ۱۲ ماه شمسی )شروع قراداد از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت ۱۲ ماه(
۴-مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده قید شده در جدول باال را به شماره حساب

 ۳-۲۳۶۷۸۱۸-۱۱-۲۰۱۱ و یا شماره شباء )IR ۱۸۰۶۰۰۲۰۱۱۰۱۱۰۲۳۶۷۸۸۱۸۰۰۳( بنام شهرداری سراب نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سراب واریز 
و فیش واریزی یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی )که از تاریخ بازگشائی پاکت باید سه ماه مهلت داشته باشد( را در پاکت تضمین )پاکت الف( و پیشنهادات 
فنی و مدارک و سوابق کاری و شرایط مزایده و اسناد ارزیابی را در پاکت ) ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( و مجموعه 

را در پاکت مناسب و مهر شده تحویل نمایند .
۵- افراد واجد شرایط می توانند اسناد مزایده را در مقابل فیش واریزی ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵۸۸۰۰۹ بنام شهرداری سراب نزد بانک ملی 

خریداری کنند مبلغ واریزی غیر قابل استرداد است.
۶-پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی و تا آخر وقت اداری ۱۴۰۱/۱۰/۱۷به نشانی سراب خیابان قدس شمالی ساختمان شهرداری- 

دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود. 
۷- سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است. 

۸- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است.

۹- هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
۱۰- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قراداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد و درصورت انصراف هریک از برندگان سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد 

شد .
۱۱- متقاضیان جهت دریافت مدارک مزایده و کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن ۸-۴۳۲۲۸۱۶۷ تماس حاصل فرمایند.

۱۲-شماره مزایده ثبت شده در سامانه ستاد :
۱۳-متقاضیان جهت ارائه قیمت به سامانه ستاد به شماره ۵۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۰۴ مراجعه فرمایند.                     

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت دوم

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ مزایده ساالنه مبلغ مزایده ماهانهموضوعردیف
مدت اجاره )ماه (مزایده )ریال (

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲ /۱ریالاجاره کشتارگاه دام شهردای سراب۱

۱۲ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریالقیمت پایه اجاره ماشین یخچال دار به همراه راننده ۲

شهرداری سراب در نظر دارد بر اساس بند دوم مجوز شماره ۱۲۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ شورای محترم اسالمی شهر سراب 
نسب به فروش  چوب و ضایعات حاصل از هرس درختان سطح شهرداری با شرایط ذیل اقدام نماید: 

۱.شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت شرکت در مزایده به شماره حساب ۲۰۱۱۱۱۲۳۶۷۸۱۸۳  
با در دست داشتن فیش مربوطه در روز مزایده  ایران واریز و  الحسنه مهر  بانک قرض  نزد  نام شهرداری سراب  به 

باشند. حاضر 
۲.قیمت پایه از قرار هر تن ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد . 

۳.مزایده راس ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در محل شهرداری انجام خواهد شد .
۴.برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت فرصت دارند نسبت به واریز کل بهای تعیین شده به صورت نقدی اقدام 

نمایند  در غیر این صورت سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید و با نفر بعدی معامله خواهد شد .
۵.پرداخت کلیه هزینه های مزایده شامل هزینه چاپ آگهی، انتشار و... به عهده برنده مزایده می باشد .

۶.سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید .
اداری جهت  ایام تعطیل در ساعات  به جز  از مورد مزایده فوق، همه روزه  بازدید  توانند جهت  ۷.شرکت کنندگان می 

هماهنگی به واحد فضای سبز  مراجعه نمایند.
۸.محل تحویل کاال در محل های دپو و فروش است و کلیه هزینه های حمل و نقل و باسکول به عهده برنده مزایده می باشد.

۹.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۰.شماره سامانه ستاد: ۳۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۰۱

آگهی مزایده حضوری نوبت دوم
فروش شاخه و تنه های چوب  حاصل از هرس درختان سطح شهر

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب


