
   سرویس سیاسی-  رییس ستاد انتخابات 
کشور با بیان این که تعرفه های انتخاباتی با 
امنیت بسیار باال تهیه شده است، تاکید کرد: 
هیچ نوع جعلــی در تعرفه های انتخاباتی 

ممکن نیست. 
جمــال عرف در حاشــیه بازدید از چاپ 
تعرفه های انتخاباتی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: آن چیزی که برای ما مهم بود 
این بود که تعرفه ها با امنیت بسیار باال تهیه 
شود و مردم مطمئن باشند هیچ نوع جعلی 

صورت نخواهد گرفت.
عرف خاطر نشــان کرد: از همه مولفه های 
امنیت ساز در تعرفه ها استفاده شده است هم از حیث رنگ ها و هم از حیث فاکتورهای 

امنیتی در خود تعرفه این کارها به خوبی انجام شده است.
وی تاکید کرد: احتماال تا پایان اسفند ماه چاپ تعرفه ها تمام خواهد شد و از ابتدای سال 
آینده با هماهنگی ناظرین اعم از شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی تعرفه ها را 
به استان ها را منتقل خواهیم کرد و در اختیار حوزه ها و بعد از آن در اختیار شعب قرار 

خواهد گرفت.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی در ۶ حوزه، میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی 
و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ 

روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.

تعرفه های انتخاباتی با امنیت بسیار باال 
تهیه شده است
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با وثیقه آزاد شدند
غالمحسین محمدی مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی شهرداری تهران با 
اشاره به آزادی دو شهردار دستگیر شده اظهار کرد: مهناز استقامتی شهردار منطقه 
۸ و رحمانی شهردار منطقه ۲ که پیش از این دستگیر و بازداشت شده بودند، با قرار 
وثیقه آزاد شــدند. وی گفت: البته این آزادی با قرار وثیقه بوده و فرآیند قضائی و 

دادرسی آن ها ادامه دارد.

اخبار ویژه ...

حوادث سراوان

کرونای جهش یافته 

نماینده مردم چابهار با اشاره به ضرورت حل مشکالت مرزنشینان تاکید کرد: 
معاندین و فرصت طلبان باید بدانند که نمی توانند خدشه ای به پیوند ناگسستنی 
مرزنشینان با انقالب اسالمی وارد کنند. معین الدین سعیدی در جریان جلسه علنی 
نوبت دوم مجلس در تذکری بیان کرد: هفته تلخی بر مردم سیستان و بلوچستان 
گذشــت؛ اما از مردم انتظار می رود تمایز خود را با معاندین خارجی نشــان دهند. 
مرزنشینان عزیز سختی ها و مشکالت زیادی را تحمل می کنند. ان شاءاهلل پایتخت 
نشینان نیز صدای آنان را بشنوند. وی در ادامه اظهار کرد: اما معاندین و فرصت طلبان 
باید بدانند که نمی توانند خدشه ای به پیوند ناگسستنی مرزنشینان با انقالب اسالمی 
وارد کنند. با تدبیر مجلس کمیته حقیقت یاب در منطقه حضور خواهد یافت و ریشه 
یابی خواهد کرد. نماینده مردم چابهار تصریح کرد: ما تمام تالش خود را برای حل 

مشکالت مرزنشینان خواهیم کرد.

نایب رئیس اول مجلس و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از شواهدی مبنی بر 
وجود کرونای جهش یافته ایرانی خبر داد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کروناـ  که به ریاست رئیس جمهور برگزار شدـ  با ابراز 
تأسف از وضعیت قرمز در استان خوزستان اظهار داشت: حجم ابتالئات در استان 
خوزستان باالست و نزدیک به نیمی از فوتی ها برای این استان است. درحالی که اگر 
خوزستان کنترل می شد، تعداد فوتی ها به ۴۰ نفر کاهش پیدا می کرد. عضو ستاد ملی 
مقابله با کرونا از وجود کرونای جهش یافته در داخل کشور با عنوان »کرونای ایرانی« 
خبر داد و گفت: عالوه بر موتاسیون های )جهش ژنتیکی( آفریقایی و انگلیسی و 
کالیفرنیایی، باید کرونای جهش یافته ایرانی را هم اضافه کرد؛ البته هنوز کامال تائید 
نشده ولی شواهدی از آن در قزوین و آن نواحی هست. وی درباره تصمیم گیری 
در مورد نحوه ســفرها در ایام تعطیالت نوروزی نیز اظهار داشــت: در این جلسه، 
در خصوص موضوع مسافرت ها و محدودیت ها مباحثی مطرح شد که مسافرت 
چگونه باشــد و کدام شهرها آزاد و کدام شهرها آزاد نباشند و کجاها تراکم وجود 
دارد و یا ندارد؟ که قرار شــد قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا روی این 

موضوع کار کند.

جهانگیری معاون اول رییس جمهور: رییس ستاد انتخابات کشور :

برگزاری انتخابات پرشور بهترین راه نمایش 
اقتدار ملی است

سرویس سیاسی - معاون اول رییس جمهوری با تاکید 
بر ضرورت فراهم شدن زمینه حضور حداکثری مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت که برگزاری 
انتخابات پرشور، بهترین ساز و کار نمایش اقتدار ملی و دفع 

خطرات بین المللی و جهانی است. 
اسحاق جهانگیری در نشست با نخبگان گلستان اظهار 
داشــت: عالوه بر آن، انتخابات پرشور با مشارکت زیاد 
توطئه های دشــمنان برای وارد کردن آسیب به کشور را 

نقش بر آب خواهد کرد.
وی بیان کرد: بخشی از زمینه سازی برای برگزاری انتخابات 
پرشور بر عهده حکومت و نهادهای دولتی و بخش دیگر بر 

عهده نخبگان است که اگر برنامه منسجمی برای آن تدوین 
شود مردم وارد صحنه شده و اقتدار ایران بار دیگر به جهانیان 

ثابت خواهد شد.
وی به خدمات دولت تدبیر و امید اشــاره کرد و گفت که 
با وجود مشکالت فراوان دولت از جمله تحریم، اقدامات 

موثر و فراوانی در این ۲ دوره انجام شد.
معــاون اول رییس جمهوری ادامــه داد: تالش کردم تا 
جایی که میتوانم برای حل مشکالت مردم مردم موثر باشم 

و این مسیر را همچنان ادامه خواهم داد.
وی با اشــاره به این که برجام یک سند معتبر است افزود: 
آمریکا از برجام خارج شد و تحریم علیه ایران را بیشتر کرد 

اما ما در یکسال اخیر کاری نکرده و بر مبنای برجام تعهدات 
خود را کنار گذاشتیم.

جهانگیری گفت: با تدبیر، درایت، هوشمندی و نیز براساس 
سه اصل عزت، حکمت و مصالحت مورد تاکید مقام معظم 

رهبری، از مشکالت پیش رو عبور خواهیم کرد.
وی با تحسین استقامت چند سال اخیر ملت ایران در برابر 
دشمنان گفت: تاب آوری ملت ایران در تاریخ بی سابقه بود 
و با تحمل و صبوری آمریکایی ها را به نقطه ای رساندند که 
جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق این کشور به عنوان یک 
فرد ضد ایران اعتراف کرد برنامه آمریکا علیه ایران شکست 

خورده است.
وی با اشاره به مقاومت ایران در برابر دشمنان گفت: در داخل 
و خارج از کشور تالش می شود مشکالت کشور را برای 
ملت ایران بزرگ جلوه دهند ولی آن ها نسبت به توانمندی 

ملت و دولت ایران مرتکب اشتباه بزرگ شده اند.
وی خطاب به کسانی که می گویند اقدامی از سوی مدیران 
کنونی کشور صورت نگرفته است، افزود: در این شرایط 
سخت اگر مسیر پیشرفت کشور نسبت به دولت های قبل 

بیشتر نبوده، کمتر هم نیست.
وی به ظرفیت های گلستان اشاره کرد و گفت: تاکنون دولت 
برای حل مســاله خلیج گرگان، ایجاد طرح گردشگری 
آشــوراده و تسریع در تصویب منطقه آزاد تجاری اینچه 
برون پیگیر بوده و از این پس هم با جدیت اقدام خواهد کرد.

جهانگیری با بیان که سعی دولت استفاده از ظرفیت همه 
اقوام در مدیریت کشــور است، افزود: مکلفیم از ظرفیت 
اهل ســنت که همواره در کنار انقالب بودند در مدیریت 

استفاده کنیم.

سیاسی

اصالح طلبان 

بدون مشتری مانده اند

رکورد تاریخی!

اینکار را بکنیم 

جدا کنند

درخواست مشاور 

حدادعادل بگوید

آذر منصوری، سخنگوی نهاد اجماع ساز اصالح طلبان گفت: در مورد حمایت 
از کاندیداهای مختلفی که تاکنون اعالم آمادگی کرده اند، ما هنوز هیچ بحثی مبنی بر 
حمایت آنها نداشتیم. آنچه قطعی است اینکه اگر به کاندیدا اختصاصی رسیدیم و او 
هم اعالم آمادکی کرد اما رد صالحیت شد، آن وقت مانند انتخابات مجلس یازدهم 

خواهیم گفت؛ کاندیدا نداریم اما طبعا این تصمیم باید اجماعی باشد.

موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت : قیمت خودرو نسبت 
به هفته گذشته کمتر شده و اکنون بازار به شدت آرام است. همان طور که در گذشته 
اعالم شد، امسال قیمت خودرو شب عید افزایش نخواهد داشت. بیش از ۹۰ درصد 
خودرو های وارداتی موجود در بازار، ارزشی بیش از یک میلیارد تومان دارد. قرار 
است از خودرو های میلیاردی مالیات اخذ شود که این کار باعث افت تقاضا و رکود 
بیشتر در بازار خودروهای وارداتی  می شود. اکنون تقاضا تنها برای خودرو های زیر 

۶۰۰ میلیون تومان است و خودرو های باالی یک میلیارد بدون مشتری مانده اند.

هر سال خرج فوتبال بیشتر و بیشتر می شود. معموال مدیریت درستی هم روی 
منابع مالی صورت نمی گیرد و به همین خاطر فوتبال بدهکارتر می شود. فدراسیون 
فوتبال هم به خاطر داشتن تیم های مختلف و مربیان و ورزشکاران زیاد، هر سال 
هزینــه هــای زیادی دارد و در حال حاضر از پرداخت این هزینه ها برنمی آید. راه 
دریافت پول های بین المللی بسته است و آنها فقط می توانند از اسپانسرهای داخلی 
درآمد داشــته باشند. در این شرایط خبر های رسیده حکایت از آن دارد فدراسیون 
فوتبال حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد. تازه این بدون احتســاب به غرامت 

احتمالی به مارک ویلموتس بلژیکی است.

علی مطهری درباره کاندیداتوری علی الریجانی در ۱۴۰۰ گفت: درباره حضور 
ایشان در انتخابات، من نمی دانم و از ایشان هم نپرسیده ام. الریجانی ذاتا معتدل و عاقل 
است، سوابق اجرایی و تجربه و ذکاوت الزم را دارد اما... منظور از دولت مقتدر، دولت 
نظامی نیست. اتفاقا رئیس جمهور نظامی موضوع دخالت ها و بی اقتداری دولت را 
تشدید می کند. نمی شود قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی در یک جا متمرکز شود. این 
امر حتی موجبات اختالف در نیرو های نظامی را هم فراهم خواهد کرد. من بعید می دانم 
مردم به نظامی ها اقبالی نشان بدهند. معتقدم مردم هم رای نخواهند داد و چندان خوششان 
نمی آید که یک نظامی در رأس قوه مجریه قرار بگیرد. اگر رابطه با آمریکا به نفع انقالب یا 
به نفع آزادی فلسطین است باید این کار را بکنیم و رنج غیرضروری بر مردم تحمیل نکنیم. 
در دنیای اسالم فقط دو تا دوست داریم یکی حزب اهلل و یکی هم حماس که حماس 
هم نیم بند است، گاهی با عربستان است گاهی با قطر. بعد با این وضعیت می خواهیم 
انقالب را هم صادر کنیم. معلوم است که نمی شود. اصال بدون اینکه با کشور ها رابطه 
داشته باشیم و آن ها را به خود جذب کنیم چطور می خواهیم انقالب را صادر کنیم؟ باید 
کشور هایی مثل عربستان و امارات و بحرین را جذب می کردیم و در مقابل آمریکا و 

اسرائیل قرار می دادیم، نه اینکه آن ها را با اسرائیل متحد و در مقابل خودمان قرار دهیم.

شــرق نوشــت: آنچه کار را برای اصالح طلبان در دو دهه اخیر دشوار کرده 
است، رو  شدن دست آنان در مواجهه آگاهانه با روش های غیردموکراتیک بخشی 
از طیف های سیاسی ایران است؛ طیفی که بر شیوه و عملکرد سیاسی اش اصرار و 
پافشاری دارد. وقت آن رسیده که اصالح طلبان حتی به قیمت شکست در انتخابات 
راه خود را از این دست اصالح طلبان جدا کنند. هر اتحادی الزاما سازنده نیست، به  

ویژه اتحادی که بر مبنای اصولی مشترک شکل نگرفته باشد.

حسام الدین آشنا از شورای نگهبان خواست تا مذاکرات در خصوص عدم 
احراز صالحیت داوطلبان در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کند.، 
حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای حسن روحانی در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: » با توجه به نزدیک شدن ایام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری آیا 
امکان دارد که شورای محترم نگهبان برای جلب بیشتر اعتماد و احترام عمومی، آیین 
رسیدگی، مالک های تفصیلی و مجموعه یا خالصه مذاکرات خود در خصوص 

احراز یا عدم احراز صالحیت داوطلبان در دوره های گذشته را منتشر کند.«

 ابوالقاسم رئوفیان گفت: اظهارات آقای حدادعادل متاسفانه زیاد در راستای رفع 
دغدغه های مردم در انتخابات ۱۴۰۰ نیست. حتی می توان گفت، این عمل به نوعی 
مؤید آن است که ایشان با وجود نداشتن جایگاه قانونی، از رد صالحیت شده ها مطلع 

است پس ایشان خیال همه را را راحت کند و اسم رد صالحیت شده ها را بگوید.

مجلس با عدم افزایش حق گمرکی 
کاالهای اساسی، دارویی و پزشکی 

موافقت کرد
 سرویس سیاسی -   نمایندگان در بررسی 
الیحه بودجه با عدم افزایش حق گمرکی 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و 
تجهزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ موافقت 

کردند. 
دهمین جلسه رسیدگی به بخش درآمدی 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ و بررسی اصالحات 
اعمال شــده موارد ارجاعــی از صحن 
مجلس به کمیسیون تلفیق در دستور کار 
روز گذشته صحن قرار دارد و نمایندگان 
بند الحاقی یک تبصره ۷ را تصویب کردند.

در بند الحاقی یک تبصره ۷ الیحه بودجه 
که اصالحی از کمیسیون تلفیق بود آمده 

است:

۱- نــرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی 
کاالهای وارداتی در ســال ۱۴۰۰ در همه 
موارد از جمله محاســبه حقوق ورودی، 
براساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک 
مرکزی )نرخ سامانه مبادله الکترونیکی 
ets( در روز اظهــار و مطابق ماده )۱۴( 

قانون امور گمرکی است.
۲- درســال ۱۴۰۰ نرخ ۴ درصد حقوق 
گمرکی مذکور در صدر بند )د( ماده )۱( 
قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیــزات پزشــکی و نهاده های 
کشــاورزی و دامی به یک درصد و برای 
سایر کاالها به ۲ درصد ارزش گمرکی کاال 

تقلیل می یابد.

۳- در ســال ۱۴۰۰ مبلــغ ریالی حقوق 
ورودی هر واحد کاالهای اساسی، دارو، 
تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و 
نهاده های کشاورزی و دامی نباید افزایش 

یابد.
۴- حقوق ورودی خودروهای ســواری 
حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی 

آن تعیین می شود.
»محمدباقــر قالیبــاف« رییس مجلس 
شــورای اسالمی در جریان تصویب این 

بند گفت: برای مجلس مهم اســت که از 
۸ میلیــارد دالری ارز ترجیحی که برای 
واردات کاالهــای اساســی و تجهیزات 
و دارو به کشــور پیش بینی شده، حقوق 
گمرکی و سود بازرگانی آن نسبت به سال 

۹۹ افزایش نیابد.
وی تاکید کرد: بهتر است کاالهای اساس با 
یک قیمت شوند و  سود بازرگانی را آنقدر 
کاهش دهیم که قیمتها از ســال ۹۹ باالتر 
نرود که این سبب شفافیت نیز خواهد شد.

   سرویس سیاسی-  چمران گفت: اگر آقای 
رئیسی می آمد، افراد کمتر ترغیب و تشویق 
می شــدند که وارد رقابت شوند، اما بحث 
چند کاندیدایی چیز جدیدی نیســت که 
بگوییم با نیامدن آقای رئیسی رقم می خورد.

اصولگرایان در هفته های گذشته همه تالش 
خود را برای ترغیب سید ابراهیم رئیسی به 
کاندیداتوری در انتخابات پیش رو کرده اند، 
اما اینطور که معلوم اســت به نتیجه مورد 
نظر خود نرســیدند. نه تالش های شورای 
وحدت که به گفتــه غالمرضا مصباحی 
مقدم در قالب دعوت رسمی بیان شده بود، 
به نتیجه رسیده و نه دعوت اعضای خبرگان 
و نامه ای که برخی در مجلس نوشتند. آنطور که توکلی بینا، عضو شورای مرکزی حزب 
موئتلفه خبر داده است رئیسی دعوت اصولگرایان را نپذیرفته است. پاسخ منفی رئیسی 
طبق گفته مصباحی مقدم در قالب پاســخ رســمی بیان نشده، اما در نتیجه امر تفاوتی 

ایجاد نمی کند.
نیامدن رئیسی به اندازه آمدنش در نتیجه این انتخابات اثرگذار است و اصولگریان خوب 
می دانند که در پی این تصمیم قاضی القضات رسیدن به اجماع و کاندیدای واحد سخت 
خواهد بود. با این حال برخی از چهره های اصولگرا تالش دارند که بد به دل خود راه 
نداده و به جای ناامید شدن منتظر ورود و نهایی شدن کاندیدا های دیگر بمانند. مهدی 

چمران از جمله همین سیاسیون است.
چمران معتقد است که چندکاندیدایی پدیده ای جدید نیست و نباید نسبت به آن نگران 
شد. وی همچنین معتقد است که نیامدن رئیسی به خاطر ترجیح خدمت گذاری به 

مسائل دیگر است.
*خبر ها از این حکایت دارد که آقای رئیســی پیشــنهاد کاندیداتوری از سوی 

اصولگرایان را رد کرده اند، به نظر شما علت آن چیست؟
من نمی دانم که ایشان چه دلیلی برای این کار داشته است و قاعدتا خودشان باید توضیح 
دهد، اما با توجه به شخصیت ایشان که خدمت گذاری را اصل می داند، تصور این است 
که به خاطر انجام برنامه ها و ماموریت های خود در قوه قضاییه، نپذیرفته اند و به این 

وظایف خود در این جایگاه بیش از هر امر دیگری اهمیت داده اند.
*نیامدن آقای رئیسی چه تاثیری بر آرایش نیرو های اصولگرا خواهد داشت؟

برای پاســخ به این ســوال هم باید بیشتر صبر کرد و دید که اصال چه کسانی کاندید 
می شوند و چه کسانی نمی شوند.

*قبال گفته بودید که آمدن آقای رئیسی موجب حذف قالیباف خواهد شد، حاال که 
رئیسی نمی آید، گمانه کاندیداتوری قالیباف تقویت می شود؟

اینکه آقای قالیباف مایل است کاندیدا شود یا نشود را نمی دانم. باید ببینیم چه تصمیمی 
در این رابطه می گیرد.

*نیامدن آقای رئیسی موجب عدم اجماع و تکثر کاندیدا ها خواهد شد؟
درست است که اگر آقای رئیسی می آمد، افراد کمتر ترغیب و تشویق می شدند که وارد 
رقابت شوند، اما بحث چند کاندیدایی چیز جدیدی نیست که بگوییم با نیامدن آقای 
رئیسی رقم می خورد. باالخره در انتخابات قبلی نیز عالوه بر آقای رئیسی کاندیدا های 
دیگری آمده بودند و در نهایت هم فقط آقای قالیباف به نفع او کنار رفت. یعنی آقای 
میرسلیم تا پایان کار به رقابت ادامه داد بنابراین موضوع چند کاندیدایی قبال هم سابقه 

داشته است.
*فکر می کنید با کاندیدا نشدن آقای رئیسی شانس موفقیت اصولگرایان کاهش 

می یابد؟
فرقی نمی کند. البته ایشان شخصیت خاصی دارند و قاعدتا توجه به ایشان بیش از سایر 
گزینه ها است و نظرسنجی ها نیز این را نشان می دهد، اما به طور کلی باید دید که رقابت ها 
چطور پیش می رود و چه کسانی کاندیدا خواهند شد. از حاال نمی توان گمانه زنی کرد 

که نتیجه چه خواهد بود.

چندکاندیدایی قبال هم تجربه شده
 و جدید نیست

چمران: 

مجوز مجلس برای اجرای طرح های 
نیمه تمام با اولویت بخش خصوصی 

   ســرویس سیاســی-   نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند که برای اجرای 
طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری از طریق منابع داخلی با اولویت بخش های 

خصوصی و تعاونی اقدام کند. 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نهمین جلسه رسیدگی به جزئیات الیحه 
بودجــه۱۴۰۰ با رای موافــق به بند الحاقی ۱ تبصره ۱۹ به دولــت اجازه دادند در 
اجرای ماده)۲۷( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولــت)۲( از محل منابع بودجــه و دارائی های خود، تمهیدات الزم را برای اجرای 
طرح هــای نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حــال بهره برداری، اعم از طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های 
دولتــی بــا منابع داخلی از طریق انعقاد قــرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های 
خصوصی، تعاونی و شــهرداری ها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و 

تعاونی فراهم کند.
در طرح)پروژه( های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی)راه آهن( 
اســتفاده از قرارداد مشــارکت )بصورت ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد سهم 
سرمایه گذار( در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با 

اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

بدینوسیله از کلیه اعضای سندیکای صاحبان صنایع کیش دعوت بعمل یم آید تا درجلسه 
مجمع عمویم عادی به طور فوق العاده سندیکا که راس ساعت ۱۴روز سه شنبه  مورخ 

1399/۱۲/26 در تاالر شهر کیش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد سالیانه هئیت مدیره به اعضای سندیکا
2- انتخابات اعضای جدید هئیت مدیره

ن 3- انتخاب بازرس�ی
4- برریس و تصویب کلیه مواردی که در صالحیت مجمع عمویم عادی به طور فوق العاده 

یم باشد
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع کیش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سندیکای صاحبان صنایع کیش به شماره ثبت 31

نوبت دوم

مناقصه اجرای تعمیرات مهمانسرای 
واحد 400 جزیره کیش 

ات مهمانرسای واحد 400 جزیره کیش خود را  با عنایت به اینکه بانک میل در نظر دارد اجرای تعم�ی
ونییک دولت  ی از سامانه تدارکات الک�ت از طریق مناقصه جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گ�ی

ونییک برگزار نماید . ) ستاد ایران(  و به شماره مناقصه 20990306510000013 به صورت الک�ت

ساعتتاریخزمانردیف
ن انتشار آگیه1 1399/12/1112:00زمان اول�ی

1400/01/0512:00مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد2

1400/04/0712:00زمان اعتبار پیشنهاد3

1399/12/2312:00مهلت دریافت اسناد 4

1400/01/0708:00زمان بازگشا�ی پاکت ها5

نوبت اول

شماره شناسه: 1102573


