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نظر به مطرح شدن دوباره طرح صیانت ؛  
با محدود کردن اینترنت جهانی کاربران 
هموطن خود  را از نان خوردن نیاندازید ...

در فضایی زندگی می کنیم که اکثریت کسب و 
کارها مبتنی بر اینترنت و استفاده از فضای 
سخت  شرایط  این  در   ، باشد  می  مجازی 
بی شماری حول  افراد  درآمد  که  اقتصادی 
کسب و کار های خانگی و جذب مشتری از 
طریق تبلیغات و فعالیت در این حیطه شکل 
میگیرد ، ناعادالنه و به دور از انصاف است 
که با تصمیم عجوالنه تعدادی نماینده )که 
باید  بالتبع  و  هستند  مردم  همین  منتخب 
بهتر شدن و ساماندهی  برای  برنامه هایی  
که  کاربر  میلیونها   ) کنند  تصویب  اوضاع 

همچون دیگر ملیت ها حق استفاده از فناوری نوین را دارند از مزایای 
اینترنت جهانی نتوانند استفاده کنند . 

اما  این فضا  نیست  بی گمان هیچ کس مخالف کنترل و مدیریت 
محدود کردن میلیون ها کاربر، کاری غیر منطقی است که قطعا اعتراض 
افراد بیشماری را در پی دارد و تبعات منفی تصویب این طرح در دراز مدت 

دامن تصویب کنندگان آن را خواهد گرفت . 
وقتی یک جریان سیاسی، مجلس را در دست می گیرد باید پاسخگوی 
مطالبات همه مردم باشد و قبل از هرکاری نظر اکثریت مردم را بداند و از 
طرفی هم باید پاسخگوی رای دهندگانی باشد که به آنها اعتماد کرده اند.

پژوهشهای  مرکز  تاییدیه  که  اینچنینی  موضوعی  داد  اجازه  نباید   
مجلس و موافقت افکار عمومی را ندارد، عجوالنه قانونی شود. 

شفافیت از شعارهای اصلی جریان انقالبی است اما برخی قصد دارند 
با شلوغ کاری مجوزی بگیرند و طرح مورد بحث را در یک کمیسیون 
جمع کنند. لذا نحوه رای گیری در کمیسیون مربوطه هم دارای اشکال 

بوده است.
رهبر معظم انقالب به درستی معتقد است فعالیت در فضای مجازی 
باید اخالق محور و قانونمند شود، ،  به همین دلیل کسی مخالف قانونمند 
کار  به  اتکا  با  باید  تقنین  کار  داریم  اصرار  بلکه  نیست.  فضا  این  شدن 

کارشناسی و طی شدن روند متعارف انجام شود.
در شرایطی که نمایندگان مجلس درگیر قانون الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
هستند و نیاز به رسیدگی به مشکالت معیشتی و اقتصادی وجود دارد، 
اقدامات عجوالنه چند نماینده توجیه ندارد لذا برخی از اقدامات زنگ خطر 
است و سپردن سرنوشت چنین موضوع مهمی به دست یک کمیسیون به 

صالح کشور نیست .

آذر سادات حسینی -کارشناس ارشد استراتژیک

آگهی مناقصه شهرداری دوساری نوبت 
دوم

مهندس عادل خالصی - سرپرست  شهرداری دوساری

فـراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

شهرداری دوساری در نظر دارد مناقصه عمومی مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم 
عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( 

برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: از تاریخ 1400/12/02 می باشد.  -
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سایت:از ساعت 16:30 تاریخ1400/12/02 تا ساعت   -

19 تاریخ1400/12/04 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 مورخ 1400/12/14 می باشد.  -

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14 روز 1400/12/15می باشد.  -
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مناقصه گران با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهرداری   -

و قوانین موضوعه در مورد قیمت¬های متناسب و رعایت آیین نامه مالی شهرداری مختار است.
هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه است.  -

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت الف: شهرداری دوساری دبیرخانه حراست شهرداری-تلفن: 03443286404

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 1456 )شماره تماس 4 رقمی بدون پیش شماره(

 دوم ای )همراه با ارزیابی کیفی(                                           نوبت فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله                                                       

 مناقصه عمومی مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. در نظر دارد  دوساری  شهرداری  
ها از طریققق درگققام سققامانه  گران و بازگشایی پاکتکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه

متقاضیان شرکت در فراخققوان در رققورت  انجام خواهد شد و    www.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس  
عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به رورت برخط( برای کلیه راحبان امضای مجاز  

 و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
 

 مبلغ برآورد)ریال( نوع تضمین  عنوان پروژم  شمارم مناقصه 
مبلغ 

 تضمین)ریال( 
 فهرست بها

2000092219000009 
آسفالت معابر 
 شهر دوساری 

نامه بانکی ضمانت
ارل فیش  -

 واریزی نقدی 
12،251،062،316 612،554،000 

آهن و باند رام، رام 
 1400فرودگام سال  

 
 باشد. می 02/12/1400از تاریخ    :سامانه تاریخ انتشار مناقصه در   -

 باشد. می  04/12/1400خیتار 19تا ساعت   02/12/1400خیتار 16:30ساعت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سایت:از    مهلت -
 باشد.می  14/12/1400مورخ   19تا ساعت  زمانی ارائه پیشنهاد:    مهلت -
 باشد.می15/12/1400روز    14ها: ساعت  زمان بازگشایی پاکت -

گران با در نظر گرفتن ررفه و رالح شهرداری و قوانین موضوعه در مورد شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مناقصه -
 نامه مالی شهرداری مختار است.های متناسب و رعایت آیینقیمت

 هزینه درج آگهی در کلیه مراحل به عهدم برندم مناقصه است.  -

 دوساری ت الف: شهرداری  و ارائه پاکگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه اطالعات تماس دستگام مناقصه
 03443286404تلفن:  -دبیرخانه حراست شهرداری

 رقمی بدون پیش شمارم(  4)شمارم تماس    1456اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 

 
 دوساریشهرداری  

 

تو دهنی باالی تو دهنی بسیار است ... !
در پی توهین فرماندار رفسنجان به یک خبرنگار و متعاقبا برکناری و عزل وی ؛  بیانیه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

کرمان در پی توهین فرماندار رفسنجان
 به خبرنگار

ایسنا - کرمان 
فرهنگ  مدیرکل 
اسالمی  ارشاد  و 
کرمان در پی توهین 
رفسنجان  فرماندار 
بیانیه ای  خبرنگار  به 

صادر کرد.
ایسنا  گزارش  به 
به  بیانیه  این  متن 

شرح زیر است:
و  وقفه  »هر 
چالشی در مسیر بیان روشن و دقیق خواست و مطالبه مردم از 
مسوالن از سوی هر مسوولی، بی شک در تضاد با گفتمان دولت 
سیزدهم، دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

نگاه کلی حاکم بر سیستم مردم محور این دولت است.

است که می تواند  مواردی  آن  از   ، به یک خبرنگار  توهین 
با  را  سیزدهم  دولت  در  خدمتگزاران  به  سازی  اعتماد  مسیر 
تخریب و کندی همراه کند و بی شک و بی اغماض قابل قبول 

نیست.
اقدام انقالبی وزارت کشور و شخص وزیر در واکنش به این 
اتفاق ناخوشایند، خود گویای اهمیتی است که ارکان دولت به 
نوع ارتباط با آحاد مردم به ویژه اهالی رسانه با تک تک ارکان 

دولت دارند.
امید داریم که این رخداد تلخ ، دیگر در هیچ جا و جلسه 
ای در سراسر کشور تکرار نشود و همه مسئوالن و مدیران به 
توصیه حضرت آیت اهلل دکتر رییسی رئیس جمهور محترم مبنی 
بر سعه صدر و تالش برای خدمت به مردم نهایت توجه و دقت 

را مبذول دارند.

محمد رضا علیزاده احمد آبادی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمان
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 پردیس جنوب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
آذر سادات حسینی 09178472874

سردبیر : حامد شجاع حیدری
 گرافیست و صفحه آرا :

کانون آگهی و تبلیغات مهدوی  
لیتوگرافی و چاپ : طاها

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
جیرفت ، چهارراه دهخدا ، ابتدای خ ولیعصر 

شرقی ، چاپخانه مهدوی گراف
تلفکس : 43213718 - 034

گستره توزیع : استان های : کرمان ، تهران ، 
فارس ،  هرمزگان و اصفهان

@ chapmahdavi : پیج اینستاگرام
ارتباط با مدیرمسئول :

Azarhosseini423@gmail.com

تعرفه عوارض شهرداری دوساری که بر طبق مجوز شماره 23 مورخ 1400/10/01 شورای اسالمی شهر دوساری طبق ضوابط و مقررات بررسی و مصوب گردیده و همچنین طی نامه شماره 6841/1/2375 مورخ 1400/11/11 
کمیته بررسی مصوبات شوراهای اسالمی )کمیته انطباق فرمانداری( تصویب گردیده و به تائید استانداری محترم کرمان رسیده و طی نامه شماره 68/1/22603 مورخ 1400/11/13 به این شهرداری ابالغ گردیده است، شامل 

عناوین ذیل می باشد . که شهروندان محترم می توانند در صورتی که هر گونه سوال از نحوه محاسبه عوارض و روئیت ضرایب و فرمولها داشته باشند به واحد شهرسازی شهرداری دوساری مراجعه نمایند.

عناوین عوارض ساختمانی حوزه شهرسازی و مشاغل سال 1401 شهرداری دوساری 

عوارض زیر بنای مسکونی . عوارض صدور،تمدید و صدور گواهی پایانکار تک واحدی و چند واحدی . عوارض زیربنای تجاری . عوارض زیربنای اداری . عوارض زیربنای صنعتی.  عوارض زیربنای آموزشی ، فرهنگی، مذهبی، 
ورزشی و درمانی. عوارض دیوارکشی . عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری . عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری امالک. عوارض بهره برداری از ساختمانهای با کاربری غیر مرتبط. عوارض مازاد بر 
تراکم.عوارض پیش آمدگی .مجوز نصب و احداث پل. ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه. خدمات شهری آتش نشانی . خدمات شهری فضای سبز. عوارض صدور مجوز برای اماکن گردشگری. صدور پروانه ساخت 
واحدهای مطب پزشکان . عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری. عوارض اضافه ارتفاع مغایر با طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی . عوارض غرفه ها و نمایشگاه های فروش فصلی و دائمی . 
عوارض تابلو های تبلیغاتی . قطع اشجار. حق آسفالت و لکه گیری معابر. تاخیر دراتمام ساختمان. تاخیر در نماسازی . تبدیل پیلوت به مسکونی. عوارض سرقفلی . خدمات شهری تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی . عوارض 

حق مشرفیت . عوارض تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری . عوارض کارشناسی امالک و... .عوارض تعمیرات اساسی . 

عوارض حوزه نوسازی : عوارض سطح شهر . خدمات عمومی نوسازی و خدمات پسماند

عوارض سالیانه مشاغل : عوارض سالیانه مشاغل و افتتاح محل کسب

تعرفه ها ی عوارض محلی و بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری دوساری سال 1401
  جهت آگاهی و اطالع اعالم عمومی می گردد.


