
  سه شنبه  6 خرداد 1399  شماره 5313 

اذان ظهر: 13:02 اذان مغرب: 20:30 اذان صبح فردا: 4:07  طلوع آفتاب فردا: 5:52
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

درست از زمانی كه كرونا در قم شايع شد بسياری از دست 
اندركاران و كارشناس��ان از دولت و مس��ئوالن بهداشتی و 
عوامل س��تاد كرونا خواس��تند كه در ق��م قرنطينه اعمال 
كنند، اما دول��ت در آن زمان در اين باره تصميم نگرفت و 
حتی برخی از مسئوالن بهداشتی كشورمان اعمال قرنطيه 

را روشی منسوخ شده اعالم كردند. 
دول��ت عقيده داش��ت كه بايس��تی مردم با رعايت ش��يوه 
نامه های بهداش��تی و آگاه س��ازی، خود را از ابتالی به اين 

بيماری حفط كنند. 
زمان گذش��ت، تع��داد بيماران افزايش ياف��ت و با افزايش 
ش��يوع بيماری در كش��ور، نمايندگان بس��ياری از شهرها 
خواس��تار منع آمد و شد بين شهری شدند و كار به جايی 
رس��يد كه مردم برخی ش��هرها، در ورودی شهرهايش��ان 
مستقر شده و جلوی ورود مسافران را به شهرشان گرفتند 
و از آنجا كه مش��خص بود ادامه اين روند، مشکالت عديده 
اجتماع��ی و امنيتی ايجاد خواهد كرد دولت منع مقررارت 
رفت و آمد ميان شهر و اعمال دور كاری، تعطيلی مدارس 
و بس��ياری از قواني��ن مرتبط به قرنطينه ش��هری از جمله 

وسايل نقليه عمومی را به اجرا گذاشت. 
تبليغات رسانه ها، آموزش عمومی و ترس مردم از بيماری 

موجب شد تا روند بيماری رو به كاهش گذارد. 
اما با شروع تعطيالت عيد، گويا برخی فکر كردند كه كرونا 
ني��ز به تعطيلی می رود ، بنابراي��ن عده ای كه هنوز عمق 
فاجعه را درك نکرده بودند و از هر نوع تعطيالتی استنباط 
تفريحی داش��ته و دارند ، كوله بار س��فر را بسته و با خود 

ويروس را به سراسر كشور منتقل كردند. 
اين امر موجب ش��د تا اثر اين تعطيالت خنثی ش��ده و از 
س��وی ديگر تعطيلی طوالنی مدت معيشت بسياری را در 

خطر قرار دهد. 
در اي��ن ميان فرا رس��يدن م��اه مبارك رمض��ان ، بركات 
بس��ياری همراه خود داش��ت كه يکی از آنها جلوگيری از 
س��فرهای غير ضروری بود. اما با پايان رسيدن ماه مبارك 
رمضان ، تعطيلی های عيد فطر و در ادامه تعطيلی مدارس 
و ش��ايعاتی مبتنی بر گرم ش��دن هوا و از بين رفتن كرونا 
موجب ش��د تا برخی احس��اس خطر را فرام��وش و راهی 

مقاصد مختلف گردشگری شوند. 
در اين ميان هر چه  كه وزير بهداشت از مردم »خواهش« 
می كند كه سفر نرويد و به شمال لشکر كشی نکنيد مردم 

به سفر می روند! 
شيوعكرونادرجنوب،احتمالهمهگيریمجدد

درشمال
اخيراً سعيد نمکی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در گزارش كاملی  به رئيس جمهور درباره وضعيت بيماری 
كوويد 19 در كشور تاكيد كرد: با همکاری و همراهی مردم 
در رعايت اصول بهداش��تی خوشبختانه شاهد شيب نزولی 
ويروس كرونا در كل كش��ور هستيم اما متاسفانه در يك يا 
دو استان و چند شهر بدليل عدم رعايت دقيق پروتکل های 

بهداشتی شاهد رشد تعداد مبتاليان هستيم.
در همي��ن ح��ال هدايت اهلل خادمی نماين��ده مردم ايذه و 
باغملك در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به وضعيت 

اس��تان خوزستان و برخی از اس��تان های جنوبی در زمينه 
ش��يوع ويروس كرونا، اظهار داش��ت: در حال حاضر مردم 
خوزس��تان و برخی ديگر از استان های جنوبی با مشکالت 
متعددی كه ناش��ی از ش��يوع ويروس كرونا اس��ت مواجه 
هستند و برای حل اين مشکل، هم بايد خود مردم همکاری 
كنند و هم ستاد مقابله با كرونا و مسئوالن اجرايی اقدامات 

اساسی انجام دهند.
وی ب��ا بي��ان اينکه متاس��فانه بعضا در م��واردی برخی از 
مردم در خوزس��تان موارد بهداش��تی و پروتکل های ستاد 
مقابله با ويروس كرون��ا را چندان جدی نمی گيرند، افزود: 
همين مس��ئله باعث شيوع هر چه بيشتر اين ويروس و باال 
رفتن تع��داد مبتاليان به كرونا در مي��ان هموطنانمان در 

استان های جنوبی شده است.
نماين��ده مردم اي��ذه و باغملك در مجلس ب��ا بيان اينکه 
متاسفانه برخی از اهالی اس��تان های جنوبی كشور ابتالی 
خود به ويروس كرونا را پنهان می كنند، گفت: در برخی از 
موارد اش��خاص پس از اعالم مثبت شدن آزمايش كرونا، از 
بس��تری شدن در بيمارستان س��ر باز زده و به فعاليت های 
عادی و روزمره خود ادامه می دهند كه همين مسائل باعث 

شيوع هر چه بيشتر اين ويروس می شود.
به گفته خادمی ش��ركت چن��د هزار نفری ب��دون رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی در مراس��م خاكسپاری يکی ديگر 
از عوامل شيوع ويروس كرونا است كه الزم است هموطنان 
در شرايط فعلی در اين استان ها برای حفظ سالمتی و جان 
خود، خانواده، بس��تگان و همچنين همشهری های خود از 

شركت در چنين مراسمی خودداری كنند.
وی ب��ا تاكيد بر اينک��ه برای گرفتن تس��ت كرونا از مردم 
بايد به آن ه��ا التماس كرد، بيان داش��ت: تاكيد بر رعايت 
اصول بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و همچنين شيوه 
نامه ه��ای وزارت بهداش��ت ب��رای حفظ س��المتی و جان 
خود همش��هريان و هموطنان اس��ت تا تع��داد مبتاليان و 

جانباختگان ناشی از كرونا كاهش يابد.
نماينده ايذه و باغملك در مجلس تصريح كرد: اگر وضع به 
همين منوال ادامه يابد كنترل و مقابله با ويروس كرونا در 

اين استان ها دشوار خواهد شد .
از س��وی ديگر محم��د مهدی گويا رئي��س مركز مديريت 
بيماری ه��ای واگير وزارت بهداش��ت با تاكيد ب��ر اينکه از 
هموطنان و بويژه تهرانی ها می خواهيم كه به اس��تان های 
ش��مالی س��فر نکنند، گفت: مس��افرت های اخير در سطح 
استان مازندران احتمال بروز موج جديد بيماری را افزايش 

خواهد داد.
كيانوش جهانپور س��خنگوی وزارت بهداش��ت نيز گفت: با 
شناسايی 2023 مورد جديد كوويد-19در كشور، مجموع 

مبتاليان كوويد19 در كشور به 137724 نفر رسيد.
فرماندار تهران نيز گفت: اوضاع در حال حاضر بهتر ش��ده 
و نگران اين هس��تيم كه زمانی ويروس كرونا عادی شود و 
اگ��ر اين اتفاق بيفتد به دوران اوج اين بيماری باز خواهيم 
گش��ت. عيسی فرهادی فرماندار تهران درباره عدم استفاده 
ش��هروندان از ماس��ك و دستکش در وس��ايل حمل و نقل 
عمومی اظهار داشت: بار ها به اين موضوع تاكيد شده است 
و خواهش ما اين اس��ت كه مردم پروتکل های بهداشتی را 
رعايت كنند چرا كه تنها راه مقابله با ويروس كرونا، رعايت 

دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم است.
فرماندار تهران افزود: اگر اين موضوعات رعايت نشود قطعا 
تعداد زي��ادی به ويروس كرونا مبتال می ش��وند و خدمات 

رسانی در مراكز درمانی هم كندتر خواهد شد.

 لغومحدوديتهاودستوررئيسجمهور 
حسن روحانی در آخرين جلسه ستاد مقابله با كرونا گفت: 
اعالم دقيق بيماری و بس��يج همه كشور برای مقابله با اين 
بيماری، عبور از حالت خطرناك و كنترل شيوع آن با طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
و بازگش��ايی های تدريجی و پلکانی كس��ب و كارها، س��ه 
مرحل��ه ای بود ك��ه تقريبا به جز در برخ��ی مناطق، از آن 

مراحل عبور كرده ايم.
وی با اشاره به اينکه اماكن و صحن حرم ها با رعايت كامل 
پروتکل های بهداش��تی از بعد از عيد فطر گشايش می يابد، 
افزود: درباره بازگشايی كل مساجد و پايان محدوديت برای 
فعاليت پاس��اژها، ظرف هفته جاری بررسی ها تکميل و در 

جلسه شنبه آتی درباره آنها تصميم گيری می شود.
روحانی اظهارداشت: از هفته آتی يعنی از دهم خرداد همه 
كارمندان اداری البته با مراعات تمامی دس��تورالعمل ها  از 
ساعت 7 و 30 دقيقه تا 14 و 30 در محل كار خود حضور 
خواهن��د يافت. بعد از اعالم اين اظهارات، رئيس جمهور با 
وزير كش��ور ديدار و پس از آن به وزير كش��ور دستور داد 
به استانداران استانها و مسئوالن شهرهايی كه در روزهای 
اخير شاهد رش��د تعداد مبتاليان به ويروس كرونا بوده اند، 
اب��الغ كند كه مراقبت ه��ا را افزايش داده و با توجيه افکار 
عموم��ی و اطالع رس��انی دقيق، مردم را ب��ه رعايت كامل 

اصول بهداشتی دعوت كنند.
روحانی ضمن دريافت گزارش وضعيت برخی استانها و چند 
ش��هر كش��ور كه به دليل رعايت نکردن اصول بهداشتی از 
سوی مردم، ابتال به ويروس كرونا رشد داشته است، تاكيد 
كرد: مردم اين استانها و شهرها بايد توجه داشته باشند كه 
اگر اصول و مقررات بهداشتی را رعايت نکنند، ممکن است 

مجبور به بازگرداندن برخی محدوديت ها شويم.
 خواهشدرمانی

اگرچه بس��ياری معتقدند دولت و مقامات مسئول در روند 
اطالع رسانی، پيش��گيری به موقع و اِتخاذ تصميمات ويژه 
جه��ت مبارزه با »كرونا« اش��کاالت و نق��اط ضعف مهمی 
داش��ته و ميتوانس��تند با اقدامات س��ريع و بدون اغماض، 
اين بحران را بهتر و س��ريعتر كنترل و تحت مديريت خود 

درآورند، اما می توانس��تند با اعمال تصميمات س��خت تر از 
گسترش بيشتر ويروس كرونا جلوگيری كنند. 

ب��ا اين حال اخيراً ش��اهد افزايش تع��داد مبتاليان به اين 
بيماری در برخی از ش��هرهای كشور هستيم، موضوعی كه 
نشان می دهد تصميمات دولت از يك سو و از سوی ديگر 
سياست خواهش درمانی جوابگوی حل اين مشکل نيست. 
درحالی كه عليرغم تأكيد همه مقامات مس��ئول به بحرانی 
ب��ودن اوضاع و اذعان ب اينکه بايد م��ردم در خانه بمانند 
و خود را فع��اًل در منزل قرنطينه كنند، بازگش��ايی كامل 

ادارات و بانکها هيچگونه توجيه منطقی ندارد. 
دول��ت از طرفی ميگويد كس��ی از خانه بي��رون نيايد و در 
منزل قرنطينه باش��د و از طرف ديگر مردم را تحت عنوان 
كارمند به خيابانها ميکشند تا به سر كار خود رفته و منتظر 

ارباب و رجوع باشند!
يعن��ی نوعی ب��ه م��ردم ميگويند ك��ه در خان��ه نمانيد و 
بروي��د بي��رون و كاره��ای اداری خودت��ان را انجام دهيد 
چون ادارات باز اس��ت! از طرف ديگر گوي��ا دولت با مردم 
رودبايس��تی دارد، در زمان تعطيالت آنطور كه بايد و شايد 
س��ختگيری های الزم را اعمال نکرده و پس از افزايش آمار 
مبتاليان در ش��هرهای توريستی اعالم می كند اگر اصول و 
مقررات بهداش��تی را رعايت نکنند، ممکن است مجبور به 

بازگرداندن برخی محدوديت ها شويم.
معلوم نيست اين اما و اگرها برای چيست؟ و فقط  هر زمان 
كه وزير خبر از افزايش س��فرها می ده��د، رئيس جمهور 
گل��ه می كند. وقت��ی عده ای ناآگاه و ب��ی توجه، موقعيت 
بحرانی كش��ور را درك نکرده و ب��ه توصيه ها و اخطارهای 
مقامات مس��ئول و »س��تاد مقابله با كرونا« توجه نکرده و 
نميکنند، بايد تفهيم شوند، يا بايد جريمه شوند و يا اينکه 
عم��داً در جهت تش��ديد بحران قدم برميدارن��د كه بايد با 
آنان شديدترين برخوردها را انجام داد!! دركل اين بخش با 
تدابير صحيح قابل كنترل اس��ت و با خواهش مشکل كرونا 
در كش��ور حل نمی ش��ود.  كرونا از انسان به انسان منتقل 
می شود و هنوز واكسن و دارو هم ندارد. تنها راه اين است 
كه برای مدتی روابط انس��ان ها با يکديگر به حداقل برسد. 

اين كار هم فقط با اقتدار حاصل می شود و الغير.

سخنگوی هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
نقاط ضعف قانون اين هيئت را تشريح كرد.   
محمدج��واد جمالی نوبندگانی س��خنگوی 
هيئ��ت نظ��ارت ب��ر رفت��ار نماين��دگان در 
مجلس دهم در تش��ريح قان��ون اين هيئت، 
اظهار داش��ت: قانون هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان مصوب س��ال آخر مجلس هشتم 
است و عمال قبل از مجلس نهم چنين هيئتی 
وجود نداشت، در مجلس نهم هم سمتی به عنوان سخنگوی هيئت نظارت 
كه گزارش عملکرد اين هيئت را به صورت هفتگی و ماهانه به خبرگزاری ها 
ارائه دهد وجود نداشت و عمال خبر و گزارشی از اين هيئت درز نمی كرد. 
وی در همين راس��تا افزود: در مجلس دهم سخنگوی هيئت نظارت فعال 
شد و پرونده های ارجاعی و نتيجه بررسی پروندهها و رای اعضای هيئت به 

آنها، در اختيار رسانه ها قرار داده شد.
س��خنگوی هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان با بيان اينکه قانونی كه برای 
هيئت نظارت تصويب شده تفسيرهای متفاوتی دارد، گفت: مجلس معتقد 
است كه نماينده در حوزه اظهارنظر آزاد است و يك نماينده نبايد به خاطر 
اظهارنظرش محاكمه شود، اما نظر قوه قضائيه اين است كه اگر نمايندهای 
در اظهار نظرش تهمت و يا افترايی به ش��خصی زد اظهار نظرش خارج از 
مصادي��ق بوده و در حوزه وظايف نمايندگی نيس��ت و نهاد قضايی ميتواند 
به آن رس��يدگی كند. جمالی در همين راس��تا ادامه داد: برخی از وكالی 
ملت طبق آيين نامه داخلی پارلمان اصرار داش��تند كه اگر شخصی توسط 
نمايندهای مورد تهمت و يا توهين قرار گرفت ش��خص می تواند با نوشتن 
نام��ه و يا حضور در مجلس از خود اعاده حيثيت كند. اين اختالف نظرات 

تاكنون هم وجود دارد. 
وی بيان داش��ت: البته با مسئوليت گرفتن آيت اهلل رئيسی در قوه قضائيه 
ابالغی به هيئت نظارت ش��د مبنی بر اينکه عليرغ��م اختالف ديدگاهها و 
برداشتهای متفاوت از قانون مذكور، نظر هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
برای قوه قضائيه محترم است و سعی ما بر اين است كه نظر هيئت را اخذ 
و مورد توجه قرار دهيم. سخنگوی هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان اظهار 

داشت: معتقدم كه نواقصی در قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان و هم 
آيين نامه داخلی پارلمان و همچنين در قانون اساس��ی وجود دارد، چرا كه 
در حال حاضر در هيچ يك از قوانين اساسی يا قوانين مدنيمان نداريم كه 
اگر نماينده ای در دوره نمايندگی، جرمی مرتکب ش��ود و وجدان عمومی 
جامعه هم ديگر وی را به عنوان نماينده نپذيرد؛ ماده قانونی برای تعليق يا 

اخراج نماينده خاطی از مجلس وجود ندارد.
 به گفته جمالی اين يکی از ايراداتی اس��ت كه وجود دارد و الزم اس��ت در 
هر جايی كه صالح اس��ت مانند قوانين داخلی قوه مقننه به آن توجه شود. 
البته هميشه اين نگرانی هم از طرف مجلس وجود داشته كه اگر راهی باز 
ش��ود كه بخواهند نمايندهای را از دور خارج كنند و يا از مجلس تعليق و 
اخراج كنند، برخی از س��ليقه ها حاكم ش��ود و استقالل و جايگاه مجلس 
زير س��وال برود. به همين دليل چنين قانونی در مجلس تصويب نش��ده و 
نمايندگان ب��ه اين گونه قوانين رأی نميدهن��د. وی تصريح كرد: هر چند 
قانون هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان خوب است اما كافی نيست. هيئت 
نظارت بررفت��ار نمايندگان نميتواند خارج از مصوبه مجلس هش��تم برای 
برخ��ورد با نمايندگان خاطی، عمل ديگ��ری انجام دهد در اين قانون برای 
هيئت نظارت تذكر شفاهی، تذكر كتبی درج در پرونده و يا اعالم در جلسه 
علنی و غير علنی پيش��بينی شده و اگر مسائل اقتصادی مشکوك هم بود 
به شورای نگهبان ارسال شود؛ بنابراين ابزاری بيش از اين موارد در اختيار 
هيئت نظارت نيس��ت. س��خنگوی هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان تاكيد 
كرد: بهتر است مجلس يازدهم با همکاری شورای نگهبان قانون اين هيئت 
را بررسی دوباره كند كه هم استقالل نمايندگان و هم جايگاه و شأن مجلس 
به عنوان در رأس امور بودن حفظ شود و از طرف ديگر هم اگر يك نماينده 
اقدامی انجام داد كه واقعا قابل تحمل نبود، هيئت نظارت اختيارات بيشتری 

مانند تعليق يك نماينده و يا به دادگاه معرفی كردن داشته باشد.
جمالی يادآور ش��د: با قانون فعلی اگر هيئت نظارت تخلفی از يك نماينده 
مش��اهده كند، نمی تواند ورود كند به عبارتی تا از نمايندهای شکايتی به 
هيئت نظارت نرسد اين هيئت نميتواند ورود كند؛ حقوقدانان هيئت عنوان 
ميکردند بايد ش��کايتی وجود داشته باش��د تا شما بتوانيد رسيدگی كنيد. 

تسنيم

امامصادق)ص(: اسراف باعث فقر و ميانه روی موجب بی نيازی می شود.

گزارش

سروری:
آمريکاباورودنفتکشايرانیبه

ونزوئالتحقيرشد
مركزی  ش��ورای  عضو 
ره��پ��وي��ان  جمعيت 
گفت:  اسالمی  انقالب 
آميز  موفقيت  اق��دام 
در  اسالمی  جمهوری 
ارسال محموله نفتی به 
ونزوئال، آمريکا را تحقير 

كرد.
پروي��ز س��روری عضو ش��ورای مرك��زی جمعيت 
رهپوي��ان انقالب اس��المی ، درباره پيام رس��يدن 
نفتکش ه��ای ايران به ونزوئال گفت: به نظر من يك 
اتفاق بی بديل در تاريخ سياس��ی_امنيتی و نظامی 

كشور رقم خورده و اين يك حادثه مهم است.
وی اف��زود: ي��ك روز آمريکا برای زدن موش��ك به 
هواپيمای ما به فرماندهانش مدال می داد، اما امروز 
ما موشك می زنيم و آنها به موشك خورده های خود 
مدال می دهند و خود اين يك مسئله معنادار است. 
س��روری تاكيد كرد: امروز با وجود همه تهديدهای 
آمري��کا به منظور ممانعت از رس��يدن نفتکش های 
ما به ونزوئال ايران با قدرت كش��تی های خود را به 
سواحل ونزوئال می رس��اند و حتی آمريکا را تهديد 
می كند كه هر اتفاقی كه مانع رسيدن كشتی ها به 
ونزوئال شود با عکس العمل جدی ما مواجه خواهد 
ش��د. وی با بي��ان اينکه اين موارد نش��ان می دهد 
ك��ه عزت و اقت��دار چقدر می تواند حاش��يه امنيت 
ايجاد كند، اظهار داش��ت: آنهايی كه يك روز شعار 
می دادند كه با مذاكره می خواهند جنگ را از س��ر 
كش��ور بردارن��د و امنيت را به كش��ور هديه كنند، 
امروز می بينند كه اتفاقاً مذاكره توليد ناامنی كرده 
و دش��من را جس��ورتر می كند، در حالی كه اقتدار 
اس��ت كه امني��ت توليد می كن��د و می تواند ناجی 

اقتصاد كشور باشد.
عضو ش��ورای مركزی جمعيت رهپويان تاكيد كرد: 
همه ب��ه ويژه آمريکايی ها بايد اي��ن را بپذيرند كه 
شرايط مثل گذشته نيس��ت كه آنها تعيين كننده 
مناس��بات منطقه باش��ند و امروز ايران يك كشور 
تعيين كننده در همه مناسبات و به ويژه در منطقه 
اس��ت. س��روری گفت: اين حادثه اخير و رس��يدن 
نفتکش ه��ا به ونزوئال نش��ان داد ك��ه آمريکايی ها 
مجبور ش��ده ان��د اين اقت��دار را ببينن��د و تغيير 
راهبردها و نقش ها در منطقه را پذيرفته اند و عماًل 
نقش آفرينی ه��ای منطق��ه ای از »منوپل« آمريکا 

خارج شده است؛ اين اقدام باعث خاری آنها شد.
وی تاكيد كرد: امروز ش��رايط كش��ور از نظر اقتدار 
همراه با عزت، توانمندی های بس��ياری توليد كرده 
اما متأس��فانه نگاهی كه دولت ب��ه موضوعات دارد 
سبب شده كه ما استفاده حداقلی از اين ظرفيت ها 
داش��ته باش��يم، يعنی باالخره دولت بايد ش��رايط 

جديد را بپذيرد.
اين فعال سياس��ی تصريح كرد: در حالی كه گفتيم 
آمريکايی ه��ا ايران جدي��د را پذيرفته اند اما دولت 
هن��وز اين صورت بندی جديد را نپذيرفته اس��ت و 
هنوز در گذشته به سر می برد. ما بايد از اين اتفاقی 
كه افتاده حداكثر استفاده را ببريم و بتوانيم اقتدار 
ب��ا عزت را تثبيت كنيم و در اين ميان نقش دولت 
بسيار مهم است، اما صدايی كه از بعضی مسئوالن 
بيرون می آيد احساس می شود كه مقامات آمريکايی 

مهر در حال سخن گفتن هستند.

خبر

وزارت جهاد کشاورزى 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد واگذارى فعالیت هاى امور حفاظتی و نگهبانی 
خود را از طریق برگزارى تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از « دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه بازگشایى پاکت ها « 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند .
1- شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000005 روز شنبه مورخ 99/03/03 

2- نام و نشانى مناقصه گزار : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل به آدرس خیابان دانشگاه روبروى مجتمع تفریحى 
ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه (بصورت PDF )  : از روز شنبه مورخ 99/03/03 لغایت ساعت 17:00روزدوشنبه 
مورخ 99/03/12 

مورخ   پنجشنبه   روز    17:00 ساعت  تا   (  PDF بصورت   ) سامانه  در  بارگزارى   – پیشنهاد  هاى  پاکات  ارائه  مهلت  آخرین   -5
99/03/22

الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 99/03/24 ساعت  10:00 صبح  در سالن جلسات استان مى باشد .

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 270,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
دستور  طریق  از  کل  دارى  خزانه  اسالمی    جمهوري  مرکزي  بانک  نزد    IR-870100004001039706374385 شباى   حساب 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف) عالوه بر 
بارگزارى در سامانه ، مى بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر تا پایان وقت ادارى  روز  پنجشنبه 

مورخ 99/03/22 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنٌا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 04533518898 به آدرس اینترنتى  شـرکت خدمات 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http : // iets.mporg.ir     نیز مراجعه فرمایید .
یران  ا  021 -41934 پشتیبانى: و  راهبرى  مرکز   : دولت  لکترونیکى  ا تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

کد:14 تا 88924605-021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل )

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى

مبارزه با کووید 19 به اقتدار نیاز دارد 

ونا بی اثر است خواهش درمانی بر کر

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی

با ابالغ قوه قضایه تاکید شد  

اصالح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان


