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روزه��ای كرونايی زندگ��ی مردم هم با برخی از مس��ئولين 
متفاوت است، گويا آنها در دنيايی ديگر زندگی می كنند و به 

قولی از كره ماه آمده اند و خبر از حال مردم ندارند. 
در حال حاضر تورم باال و فشارهای اقتصادی حاصل از اعمال 
تحريمهای دش��منان از يك سو و خس��ارات ناشی از شيوع 
كرونا و باليای طبيعی  از س��وی ديگر موجب ش��ده، عالوه 
ب��ر مردمی كه پيش از اين نيازمند بودند، بس��ياری از مردم 
نيز توان اقتصادی خود را از دس��ت داده و در ش��رايط بدی 

بسر ببرند. 
ح��اال تصور كنيد كه ع��ده ای از مس��ئوالن، در ماه رمضان  
ضيافتهای اشرافی، آن هم هم با حفظ فاصله اجتماعی برگزار 

می كنند!
البته اين فاصله اجتماعی كمی با آنچه كه در رس��انه ها برای 

جلوگيری از كرونا توصيه می ش��ود متفاوت است و به نوعی 
فاصله گيری از اجتماع مردمی است كه با وجود همه فشارها 
ب��ه اين عده از مس��ئوالن رأی داده و سرنوش��ت خود را به 
آنها س��پرده اند. اخيراً احمد توكلی رئيس ديده بان شفافيت 
و عدال��ت در نام��ه ای خطاب به منتخبان م��ردم در مجلس 
يازدهم هش��دار داده و از آنان خواسته است تا ميزبانانی كه 
اين شب ها با هدف جلب رأی، اقدام به برگزاری ضيافت های 

اشرافی می كنند افشا كنند.
وی در نامه ای با اش��اره به اينکه در ادوار اخير مجلس  برای 
تصرف مناصب قدرت در مجلس، نمايندگانی به ضيافت های 
اشرافی در مکان های گران  قيمت دعوت می شدند كه ميزبان 
يا ميزبانان از نمايندگان جاه  طلب گدای رأی بودند،   نوشت: 

ظاهراً در اين دوره نيز چنين ضيافت هايی تکرار می شود.
وی در اين نامه با تاكيد بر اينکه بی شك اين رفتار اموی در 
اين دوره زش��ت تر و شرم آورتر است، تصريح كرد: نمايندگان 
اين دوره  ادعای اصولگرايی دارند  و ملتی كه اين خانه را به 

عاريه به شما سپرده اند، زندگی مشقت بارتری دارند.
وی در اي��ن نامه تاكيد كرد: س��ازمان ديده بان ش��فافيت و 
عدالت، با مسئوليت اميرآبادی نماينده مردم قم، مصمم است 

نام ميزبانان ضيافت اشرافی را اعالم كند.
چنين اخباری در حالی منتش��ر می ش��ود ك��ه در چند روز 
اخير اخباری از ضيافت های مجلل در فضای مجازی منتشر 
 شد كه نش��ان می دهد اين هشدارها بی مورد نيست.  برای 
نمونه يکی اين ضيافت ها  چن��د روز پيش در اتاق بازرگانی 
به ميزبانی چند نماينده زاگرس نش��ين برگزار شد. البته اين 
مراسم افطاری قرار بود در هتل مجللی در مركز تهران برگزار 
شود كه به دليل فشار رسانه ای به اتاق بازرگانی منتقل شد. 

در اين ضيافت چند نفر از دولتمردان نيز حاضر بوده اند.
 فقطمردمبايددرصحنهباشند؟

دراين ميان سوال اينجاس��ت كه هدف اين نمايندگان برای 
پذيرش مس��ئوليت نمايندگی چيست؟ آيا كسی كه چنين 
رفتاری دارد از مشکالت مردم با خبر است و می داند كه آنها 

چه می كشند؟ اصاًل برای چه نماينده مردم شدند؟ 
برخی از دولتم��ردان به بهانه مش��کالت اقتصادی فقط بلد 
هس��تند به مل��ت بگويند كه چ��ه كنيد و چ��ه نکنيد ولی 
در مقابل در س��فره های افطار خود به ان��دازه دوماه مصرف 

خانوارهای محروم گوشت فقط مصرف می كنند.
نماينده ای كه در چنين مجالس��ی حضور دارد، حال و هوای 
خانوارهاي��ی كه برای نان خريدن هم پول ندارند می فهمد؟ 
آيا نياز كودكی كه ماه هاست گوشت نخورده و خجالت پدرو 
مادری كه با دس��ت خالی س��فره افطار را ب��ر فرزندان روزه 
دارشان پهن می كنند تجربه كرده است ؟ آيا پنهان شدن از 
صاحب خانه، گشتن در سطل های زباله ، استفاده از لباسهای 
دس��ت چندم ديگران، كش��يدن رنج بيماری و نداشتن توان 

درمان و ... را ش��نيده اس��ت . آيا می دان��د كارگرانی كه به 
دليل ش��يوع كرونا چندين ماه اس��ت كه بی كار شده اند و يا 
خانواده هايی كه سرپرس��ت خود را از دست داده اند چگونه 

قرار است زندگی كنند؟ 
مردم می پرسند اين نمايندگان چگونه به كرسی نمايندگی 
راه يافت��ه اند؟ آيا همين مردم نبودند كه به خاطر اس��تقالل 
كشور عليرغم همه س��ختی ها و توطئه ها پای صندوق های 
رای حاضر ش��دند؟ حاال چه فرقی بي��ن خانوارهای محروم 
جامعه ب��ا خانواده های اين نمايندگان وجود دارد؛ مگر همه 

ايرانی و دارای حقوق و مزايای مساوی نيستيم؟
 سادهزيستیازديدگاهرهبریوامام)ره( 

از ابتدای ش��کل گيری انقالب اس��المی، يکی از مشخصات 
مسئوالن انقالبی، ساده زيستی آنان بود. 

 يک��ی از بزرگ ترين ويژگی ه��ای حضرت امام خمينی)ره(، 
ساده زيستی ايش��ان بود. امام خمينی)ره( از ابتدا تا انتهای 
عمر پربركتشان ، دس��ت از ساده زيستی نکشيدند و همين 
امر يکی از عواملی بود كه ايشان را در مبارزه مستمر و وقفه 
ناپذيرش با اس��تبداد و اس��تعمار موفق س��اخت.در انديشه 
امام)ره( س��اده زيس��تی برای كارگزاران نظام، ضروری بود و 
ايشان معتقد بودند كسی كه خوی كاخ نشينی داشته باشد، 
درد كوخ نشينان را نمی فهمد و هرگز نمی تواند حال و روز 

گرسنگان و بيچارگان جامعه را درك كند.
حضرت امام )ره ( بارها توجه مس��ئوالن را به فرهنگ ساده 
زيستی جلب كردند تا جائی كه فرمودند:»آن روزی كه دولت 
ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت 

و ملت را بخوانيم.«.
از س��وی ديگر رهبر معظم انقالب اسالمی نيز بارها بر ساده 
زيس��تی مس��ئوالن و بکار گيری اقتصاد مقاومت��ی در اين 
ش��رايط سخت تاكيد و از مردم برای رزمايش همدلی دعوت 
م��ی كنند. مقام معظم رهبری در س��ال 1371 در انتقاد به 
آغاز روند تجمل گرايی در دوره مرحوم هاش��می رفسنجانی 
فرمودند: »برادران نمی ش��ود ما در زندگی مادی مثل حيوان 
بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به ش��کل يك اس��وه 
نگاه كنند؛ مردمی كه خيليشان از اوليات زندگی محرومند. 
در اين راه، از خيلی چيزها بايد گذش��ت. نه فقط از شهوات 
حرام، از ش��هوات حالل نيز بايد گذشت. ... من و شما همان 
طلب��ه يا معلم پي��ش از انقالبيم. يکی از ش��ماها معلم بود، 
يکی دانش��جو بود، يکی طلبه بود، يکی منبری بود، همه مان 
اين طور بوديم؛ اما حاال مثل عروسی اشراف عروسی بگيريم، 
مثل خانه ی اش��راف خانه درست كنيم، مثل حركت اشراف 
در خيابانها حركت كنيم! اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها 
فقط ريششان تراش��يده بود، ولی ما ريشمان را گذاشته ايم، 
همين كافی است؟! نه، ما هم مترفين می شويم. در جامعه ی 
اسالمی هم ممکن است مترف به وجود بيايد. تُرف، فسق هم 

دنبال خودش می آورد.« اين نش��ان م��ی دهد از آغاز روند 
شکل گيری اشرافی گری ميان مسئوالن ايشان حساسيت 
خاصی به اين امر داش��ته و نس��بت به روند آن هشدار می 

دادند. 
رهب��ری مرتباً اي��ن موضوع را به مس��ئوالن خاطرنش��ان 
می كردند و س��ال گذشته خطاب به مسئوالن تاكيد كردند 
: »مردمی باش��يد، مردم  دوست باش��يد، مردم پذير باشيد، 
مردمی رفتار كنيد. س��پاه مردمی اس��ت ديگر؛ از اّولی كه 
س��پاه تش��کيل ش��د -اين جوانها و بّچه هايی كه آمدند، از 
دانش��گاه آمدند، از بازار آمدند، از كارگاه آمدند، از همه جا 
آمدند رش��د كردن��د، آمدند چهره ش��دند، آمدند به جايی 
رس��يدند كه امثال بنده بايد نگاه كنيم، حس��رت بخوريم، 
غبطه بخوريم- مردمی تشکيل شد. با مردم باشيد، از مردم 
باش��يد، رفتار مردمی داشته باشيد؛ فخرفروشی خالف اين 
رفتار اس��ت، دنياطلبی خالف اين رفتار اس��ت، اشرافيگری 

خالف اين رفتار است. «
 هيچعذریپذيرفتهنيست 

اينکه چنين رفتارهايی تا چه اندازه به بنيان انقالب اسالمی 
و نظ��ام صدمه زده و موجب ب��ی اعتمادی و نااميدی مردم 
می شود، موضوعی اس��ت كه برای همه آحاد جامعه مانند 
روز روش��ن است. درحالی كه دش��منان ما از هر موضوعی 
ب��رای صدمه وارد كردن به نظام اس��تفاده می كنند، چنين 
اقداماتی به س��ادگی می تواند دس��تمايه اقدامات آنان برای 

جنگ نرم و دور كردن مردم و جوانان از انقالب باشد. 
به طور قطع مردم كش��ور پای نظامی ايستاده اند كه اعتقاد 
دارند كه اساس آن بنيان های اسالمی و مکتب شيعه است 
و سلوك كشور داری  حضرت علی )ع( نمونه روشنی برای 
چگونگی رفتار مس��ئولين اس��ت. زندگی اشرافی مسئوالن 
ش��کاف طبقاتی ايجاد می كند كه با سيره زندگی حضرت 
علی )ع( و ائمه معصومين منافات دارد و چگونه مس��ئولی 
كه از اين روش پيروی نمی كند خود را ش��يعه و واليتمدار 

می داند؟
بيش از 40 سال از انقالب اسالمی ميگذرد و اينکه مسئولی 

اثرات چنين رفتارهايی را نداند، پذيرفتنی است . 
انقالب ايران با هدف برقراری حکومت اسالمی شکل گرفته 
و ثمره خونهايی كه جوانان اين كش��ور از ابتدای انقالب تا 
ام��روز نثار نهال انق��الب كرده و آن را ب��ه درختی تنومند 
مبدل س��اخته اند. خانواده های ش��هدا ، دلس��وزان انقالب، 
مردم واليتمداری كه با همه س��ختی ها و فش��ارها برای به 
ثمره رس��اندن انقالب اس��المی تن داده و دم بر نياوردند، 
نمی توانند ش��اهد چنين رفتارهايی از س��وی برخی باشند 
كه اينك تازه به دوران رسيده و تالش می كنند تا در دوره 

ای محدود كيسه های خود را با پول ملت پر كنند. 
 نمايندگانبدانند

در اي��ن ميان يك نکت��ه وجود دارد، مجل��س يازدهم برند 
اصولگراي��ی را با خود همراه دارد و ه��ر گونه رفتار و كردار 
نمايندگان در اين دوره از مجلس به پای اصولگرايان نوشته 
می شود. نمايندگانی كه عنوان اصولگرايان را به دنبال خود 
می كش��ند، توجه داشته باشند كه  ساده زيستی و پرهيز از 
تجمل گرايی و اشرافی گری از اصول اصلی تفکر اصولگرايی 
است و مردم هم فرقی ميان اصالح طلبان و اصولگرايان نمی 
گذارند. فساد در مسير خود از پيوند بين قدرت و ثروت بهره 
جس��ته و وجود يك مسئول زياده خواه مانند ويروسی است 
كه همه جامعه را آلوده به بيماری فساد اقتصادی می كند. 

 درنهايت 
جامعه ای اسالمی اس��ت كه تمام توجه مسئوالن در آن به 
اقش��ار ضعيف و محروم جامعه باشد و مسئوالن با دوری از 
زندگی اش��رافی و تبرج گرايی نه تنه��ا خود را از خطرهای 
دنيا گرايی دور كنند، بلکه موجب اعتماد و اميد بيشتر مردم 

جامعه شوند. 
حض��رت امام خمينی )ره ( مجلس مردم ايران را مجلس��ی 
دانستند كه از طبقۀ متوسط شکل گرفته و در آن  »دوله« ها 
و »سلطنه« ها و سرمايه داران برای مردم تصميم نمی گيرند. 
ايشان با تاكيد بر اينکه مردم اشراف گرايان را سرجای خود 
بنشانند، در اين باره به نمايندگان هشدار دادند؛ همۀ اين ها 
را توجه بکنند كه مبادا يك وقتی از طبقۀ متوسط به طبقۀ 
باال و به اصطالح خودش��ان مرفه به آن طبقه برس��د. همه 
می دانيم كه وقتی وكالی مجلس از طبقه ای مرفه باش��ند 
محرومي��ت و مظلوميت مس��تضعفان و محرومان جامعه را 

لمس نخواهند كرد. 
مس��ئوالن بدانند كه وقتی آنها  از كاهش قيمت نفت ، تورم 
باال، مشکالت اقتصادی، افزايش در آمدهای مالياتی، مقاومت 
اقتصادی و حمايت از توليد ملی و مبارزه با گرانی  ها سخن 
می گويند، مردم از يك س��و به پرايد 90 ميليونی، گوش��ت 
110 ه��زار تومانی، افزايش قيمت ها، بی كاری، تحريمهای 
دش��منان و گران��ی دارو و درمان،  گرانی مس��کن و ..و  در 

دوران پسا كرونا می انديشند. 
زمانی كه مردم هم از آنها راهکار برای حل مشکالتشان می 
خواهند، با فرافکنی مش��کالت را به گردن مسئوالن قبلی و 
ناكارآمدی آنها بيندازند و در اين ميان پای دش��منان را هم 
وسط می كش��ند در همان زمان مردم به حقوقهای نجومی، 
ريخت و پاش ها، س��مينارها ، س��فرهای خارج از كش��ور و 
نح��وه زندگی آقازاده ها با ماش��ين های آخرين مدل آنها در 
خارج از كش��ور می انديشند و مقايسه ای ميان خود و آنها 

می كنند. 
بنابراين اگر مس��ئولين مطابق معمول نمی توانند مشکالت 
را ح��ل كنند، حداقل طوری زندگی كنند كه مردم با ديدن 
زندگی آنها و نحوه رفتارشان بر مشکالتشان افزوده نشود . 

خداوندتبارکوتعالیمیفرمايد: ای كسانی كه ايمان آورده ايد روزه بر شما واجب شد، چنانکه 
بر آنان كه پيش از شما بوده اند واجب شده بود، باشد كه پرهيزگار شويد. سورهبقرهآيه183

مدنی با اشاره به رشد 100 درصدی محصوالت 
اشتغال زایی مطرح کرد:

جهشتولیدباطرحهای
کارآفرینیبرکت

به گفته مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام، طرح های اشتغال زايی 
اين بنياد عالوه بر ايجاد فرصت های كس��ب و كار در مناطق محروم، رونق 

توليد را نيز به دنبال داشته است.
اميرحس��ين مدنی با اش��اره به فعاليت ه��ای بنياد برك��ت در زمينه ايجاد 
اش��تغال از طريق سرمايه گذاری، مش��اركت و ارائه تسهيالت در حوزه های 
دام پروری، زنبورداری، پرورش جوجه يك روزه، فرش دس��ت بافت و پوشاك 
افزود: طرح های اش��تغال زايی بنياد بركت در س��ال گذشته باعث ايجاد 16 
هزار تن گوش��ت قرمز، 2500 تن گوشت سفيد، يك هزار و 60 تن گوشت 
ماهی و ميگو، 42 هزار تن ش��ير، 7 ميليون قطعه جوجه يك روزه، 804 تن 
عس��ل، 62 هزار مترمربع فرش دست بافت و يك ميليون و 410 هزار دست 
پوشاك شده است. وی اظهار داشت: بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام)ره( تا پايان سال 98 اقدام به ايجاد 356 هزار فرصت شغلی مستقيم و 
غيرمس��تقيم از طريق اجرای 40 هزار و 622 طرح توانمندسازی اقتصادی 
با حجم كل س��رمايه گذاری 95 هزار ميليارد ريالی نموده است. مديرعامل 

بنياد بركت در تشريح اين تعداد طرح اشتغال زايی گفت: 356 هزار فرصت 
شغلی ايجاد شده شامل 120 هزار شغل در بخش اجتماع محور، 230 هزار 
ش��غل در بخش بنگاه محور و 6 هزار ش��غل در بخش تسهيالت محور بوده 
اس��ت. مدنی با تاكيد بر فعاليت های گسترده بنياد بركت برای اشتغال زايی 
در مناطق محروم تصريح كرد: بنياد بركت برای س��ال 99 ايجاد 189 هزار 
شغل جديد را در بخش های حمايت از طرح های خانگی، اقتصادی كوچك 
و متوس��ط هدف گذاری كرده اس��ت. وی ادامه داد: ب��رای ايجاد 189 هزار 
شغل مذكور، 68 هزار ميليارد ريال اعتبار پيش بينی شده است. مديرعامل 
بنياد بركت با اش��اره به نام گذاری س��ال 99 به نام »جهش توليد« از سوی 
رهبر معظم انقالب خاطرنشان كرد: راه اندازی طرح های اشتغال زايی بنياد در 
س��ال 99 عالوه بر ايجاد فرصت های كسب و كار و توانمندسازی اقتصادی 
و اجتماعی مناطق محروم، توليد محصوالت حاصل از اين مشاغل را با يك 
جهش چشم گير مواجه خواهد ساخت. مدنی با اشاره به رشد 100 درصدی 
محصوالت طرح های اش��تغال زايی بركت در سال جاری توضيح داد: بر اين 
اساس، ظرفيت توليد گوشت قرمز، گوشت سفيد، شير و عسل تا پايان سال 
جاری به ترتيب به 30 هزار، 15 هزار، 55 هزار و 2500 تن خواهد رس��يد. 
همچني��ن در اين مدت، 95 هزار مترمربع ف��رش بافته و 2 ميليون و 500 
هزار دس��ت پوشاك دوخته خواهد شد. وی با بيان اين كه 31 استان كشور 
تحت پوش��ش فعاليت های اش��تغال زايی بنياد بركت قرار دارند عنوان كرد: 
415 مجری و تسهيل گر بنياد در 191 شهرستان و 8 هزار روستا مشغول به 

شناسايی و خدمات دهی به متقاضيان اشتغال هستند. 

خ��ب��ر
فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)

 یک مرحله اى

دبیر خانه کمسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد
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ت ا
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آگهى مزایده امالك و مستغالت
سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان در نظر دارد امالك و مستغالت خود را به شرح زیر به صورت نقد و اقساط از طریق 

مزایده به اشخاص حقیقى یا حقوقى به فروش برساند.
کلیه مقاضیان مى توانند از تاریخ نشر این آگهى لغایت روز دو شنبه مورخ 1399/03/19 همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت ادارى جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده  فوق با در 
دست داشتن فیش واریزى به مبلغ500,000ریال براى هر مورد در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا  IR بانک 
شهر شبعه حکیم بنام سازمان مدیریت پسماند، به دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان واقع در اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، ابتداي بلوار رضوان مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به حراست سازمان تا ساعت 13:00 روز دو شنبه مورخ 1399/03/19 مى باشد. پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 1399/03/20 در محل سالن جلسات 

معاونت محترم خدمات شهرى شهردارى اصفهان بازگشایى خواهد شد.
1- چهار باب مغازه (تجارى) یک باب به مساحت حدود 17/5 متر مربع – دو باب هرکدام به مساحت حدود 15/5 متر مربع و یک باب به مساحت حدود 15 متر مربع از مجموعه بازار 

غاز واقع در اصفهان- خیابان ولیعصر- میدان امام على ع با قیمت پایه هر مترمربع 246,000,000 ریال تا 258,000,000 ریال.
2- یک باب واحد تجارى به مساحت حدود 45/25 متر مربع از فاز اول مجموعه تجارى بدنه شرقى چهار باغ طبقه اول شماره 47 (پالك 317) واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ 

عباسى با قیمت پایه هر متر مربع 203,000,000 ریال (جمع کل 9,200,000,000ریال).
3- یک باب واحد تجارى به مساحت حدود 25 متر مربع از مجموعه تجارى ادارى مبلمان شهرى- طبقه اول شماره 115 واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- مجموعه تجارى ادارى 

مبلمان شهرى با قیمت پایه هر مترمربع 250,000,000 ریال.
4- دو باب دفتر کار هرکدام به مساحت حدود 56/56 متر مربع از مجموعه تجارى ادارى شهید آیت 2 - طبقه دوم و سوم به شمارهاى 17 و22 واقع در اصفهان- خیابان معراج - میدان 

معراج مجموعه تجارى ادارى شهید آیت 2 با قیمت پایه هر مترمربع 64,000,000 ریال و 66,000,000 ریال. 
5- یک باب دفتر کار به مساحت حدود 50 متر مربع از مجتمع تجارى زیما - طبقه چهارم ضلع جنوب غربى واقع در اصفهان- خیابان شریف واقفى – روبروى  بانک ملى  مجتمع 

تجارى زیما با قیمت پایه هر مترمربع 91,000,000 ریال.
6- یک قطعه زمین تجارى به مساحت حدود 63 متر مربع از مجتمع تجارى الهیه پالك 4 واقع در اصفهان- خیابان ارغوانیه -  کوى حجت - مجتمع تجارى الهیه پالك 4 قیمت پایه 

هر متر مربع 38,000,000 ریال.
7- دو باب آپارتمان مسکونى هر کدام به مساحت حدود 116 متر مربع از پروژه مشارکتى عسگرى - طبقه پنجم و ششم جنوبى واقع در اصفهان- اتوبان امام خمینى – ابتداى خیابان 

بهارستان – مقابل شهرك قدس پروژه مشارکتى عسگرى با قیمت پایه هر مترمربع 39,000,000 ریال و41,000,000 ریال.
8- یک باب آپارتمان مسکونى به مساحت حدود135/3 متر مربع از مجتمع مسکونى حریر پالك , طبقه دوم ضلع– شمالى غربى  واقع در اصفهان- اتوبان چمران – خیابان آل 

یاسین – مجتمع مسکونى حریر با قیمت پایه 63,000,000 ریال.
شرایط مزایده :

1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدى یا ضمانت نامه معتبربانکى (با حداقل اعتبار سه ماهه).
2- در صورتیکه برندگان اول و دوم شرکت کننده در مزایده از انجام معامله امتناع نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع سازمان مدیریت پسماند ضبط خواهد شد.

3-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- بهاى پیشنهادى باید از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود.

5- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعالم شده از سوى سازمان مى باشدکه در پیوست هاى آن درج شده است.
6- پیشنهادات واصله در کمیسیون معامالت سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان تصمیم گیرى و ظرف مدت هفت روز نتیجه آن در تابلوى اعالنات سازمان مدیریت 

پسماند شهردارى اصفهان اعالم خواهد شد.
7-  متقاضیان باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، باهماهنگى سازمان جهت روئیت هرکدام از موضوعات مزایده، اقدام نمایند.

8-  سایر شرایط و جزییات و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

گزارش

چرایی هشدارتوکلی به نمایندگان تازه از راه 
رسیده مجلس یازدهم  

رعایت فاصله 
اجتماعی با 
ضیافت های 

اشرافی


