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نگاهی به توصیه مهم مقام معظم 
رهبری درباره جریان سازی های دشمن 

 تحریف فرمولی 
برای شکست 

مقاومت ایران 
در برابر تحریم 

همزم��ان با عي��د س��عيد قربان رهب��ر معظ��م انقالب در 
س��خنرانی زنده تلويزيونی، به نکات مهمی اشاره كردند كه 
يکی از مهمترين بخش های آن اس��تفاده دشمن از جريان 

تحريف است. 
ايش��ان تأكي��د  كردند، دش��من به موازات جري��ان تحريم، 

جريان تحريف حقايق را هم دنبال می  كند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای گفتند: هدف اين جريان، ضربه 
زدن ب��ه روحي��ه م��ردم و دادن آدرس غل��ط درباره عالج 
تحريم اس��ت. مقام معظم رهبری با اشاره به سخنان مداوم 
مقام های امريکايی و تبليغات گسترده رسانه های وابسته به 
آنها برای واژگون نش��ان دادن واقعيات ايران افزودند: هدف 
دشمن،  گرفتن نش��اط و اميد از ملت بويژه جوانان است تا 
اين گونه القاء كنند كه كش��ور به بن بس��ت رسيده و امکان 

حل مشکالت وجود ندارد. 
چرايیشناختجريانتحريف

سخنان مقام معظم رهبری گويای اين واقعيت است كه اگر 
جريان تحريف به خوبی شناخته نشود، اين جريان می تواند 
جامعه را نااميد س��اخته و مسير دشمن را برای رسيدن به 

اهداف خود هموار سازد. 
همانگونه كه دش��منان كش��ورمان بارها علناً در اقدامات و 
س��خنان خود اعالم كردند، هدف از اعم��ال تحريمها عليه 
مردم كشورمان به زانو درآوردن مقاومت مردم ايران و روبرو 

كردن آنها با نظام است. 
در اي��ن ميان اگر ه��دف تحريف واقعيت ه��ا در اين ميان 
شناخته ش��ود، می توان برای مقابله با آن آماده بود و افکار 

عمومی را نسبت به خطرات آن آگاه كرد. 
در اي��ن زمينه محمد كاظم انبارلويی كارش��ناس مس��ائل 
سياس��ی يادآور شده؛ تحريم ها يك فرمولی برای جلوگيری 
از پيشرفت ملت ايران است، اما در سايه تحريم ها پروژه ای 
ب��ه نام تحري��ف واقعيت ه��ای موجود در هم��ه زمينه های 
اقتص��اد، فرهنگ، سياس��ت، بين الملل و اجتم��اع و حتی 

مسائل نظامی دارای مأموريت های متفاوت است.
وی ب��ه خبرگ��زاری ف��ارس گفته: م��ردم ايران 40 س��ال 
اس��ت كه بدون آمريکا زندگی می كنند و در اين 40 س��ال 
پيش��رفت های محيرالعق��ول در همه زمينه ها ب��ه ويژه در 
زمينه ه��ای نظامی، اقتصادی و اجتماع��ی صورت داده اند؛ 
بنابراين آنچه كه غرب را برای آس��يب به ملت ايران بسيج 

كرده استفاده از ابزار تحريم ها است.
در  حقيقت می توان گفت جريان تحريم به نوعی بخشی از 
جنگ نرم دشمنان است كه با كمك جريان تحريف جنگ 

اقتصادی را عليه ايران تقويت می كند . 
انبارلويی ب��ا تاكيد بر اينکه تحري��ف واقعيت های ايران در 
دس��تور كار آمريکا و برخی از عوامل داخلی اس��ت، گفت: 
ي��ك انديش��کده  آمريکايی از يك راهبرد اين كش��ور برای 
مقابله با ايران پرده برداری كرده كه نام اين راهبرد »منطقه 
خاكستری« است و می گويند راهبرد منطقه خاكستری به 
آن دس��ته از اقداماتی گفته می ش��ود كه ي��ك دولت عليه 
ي��ك دولت ديگ��ر انجام دهد كه به معن��ای اقدام نظامی و 

جنگی محس��وب می ش��ود، اما به لح��اظ حقوقی نمی توان 
آن را اثب��ات كرد كه اين يك عمل جنگی اس��ت، بنابر اين 
آنچه كه آمريکا در 40 س��ال گذش��ته تحت عنوان منطقه 
خاكستری انجام داده در حوزه سخت و نرم در حوزه همين 
راهبرد منطقه خاكستری بوده است. چنين اقداماتی نشان 
می دهد كه ش��ناخت اين بخش از توطئه های دشمن عليه 

مردم ايران تا چه حد اهميت دارد. 
خطثابتتبليغاترسانهای 

يک��ی از نکاتی كه در اين س��خنرانی از س��وی رهبر معظم 
انقالب مورد توجه قرار گرفت خط ثابت تبليغاتی رسانه   های 
غربی  برای تحريف واقعيات در طول 41 سال گذشته بود. 
در اي��ن خط تبليغاتی، نقاط ق��وت مردم ايران به  طور كلی 
انکار يا در مورد آن س��کوت می  ش��ود، اما اگر نقطه  ضعفی 

باشد، ده ها و حتی صدها برابر بزرگنمايی می  شود. 
بارها شاهد هستيم كه اتفاقات مشابهی در ايران و كشورهای 
جهان از جمله س��يل ، زلزله يا همين شيوع بيماری كرونا 
روی م��ی دهد. اين رس��انه ها با بزرگ نمايی مش��کالت به 
وج��ود آمده در ايران، اينگونه وانم��ود می كنند كه تنها در 
ايران اس��ت كه اين مشکالت پس از هر رويدادی، به وجود 
می آيد و گويی در ديگر كشورها هنگام وقوع اين مشکالت 

آب از آب تکان نمی خورد. 
در اين ميان نبايد فراموش كنيم كه عالوه بر انواع رسانه های 
ديداری، ش��نيداری و چاپی اين روزها فضای بزرگ مجازی 
م��ی تواند به راحت��ی در اختيار اين جريان ق��رار گرفته و 

ستون پنجم دشمن در داخل از اين امر استفاده كند. 
در اين ميان اگر شناختی نسبت به اينگونه تبليغات جريان 
رس��انه ای دشمن وجود نداشته باشد و افکار عمومی درگير 
آن شود، دش��من نس��بت به اثر گذاری اين رفتار مطمئن 
ش��ده و اقدامات ديگر  را در همان مسير انجام می دهد. در 
اين صورت با تحت فش��ار قرار دادن كشور، مسئوالن را به 

سمت امتيازدهی می برد. 
حجت االسالم حسين ابراهيمی عضو شورای مركزی جامعه 
روحاني��ت مبارز در اين باره  گفته: جريان تحريف در صدد 
پنه��ان و كتمان ك��ردن واقعيت هاس��ت و همچنين تالش 

می كند تا اكاذيب را در جامعه اشاعه دهد.
عضو شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز خاطرنشان كرد: 
دشمنان خارجی به  واسطه قدرت رسانه های خود در عرصه 
فضای مج��ازی تالش می كنند تا دس��تاوردهای جمهوری 
اس��المی ايران را در حوزه های مختل��ف علمی، اقتصادی و 
پزش��کی پنهان و غيرآش��کار باقی بماند و هيچ اشاره ای به  
آنه��ا نمی كند، اما برعکس تالش می كند ضعف ها را نش��ان 
دهد يا اينکه با وارونه نش��ان دادن حقايق، دس��تاوردهای 
جمهوری اس��المی را كتمان س��ازد كه اي��ن همان جريان 

تحريف است كه رهبر انقالب به آن اشاره كردند و متأسفانه 
برخی هم در داخل به اين جريان دامن می زنند.

حجت االسالم جواد مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان 
رهبری نيز در خصوص جريان تحريف كه به موازات جريان 
تحري��م علي��ه ملت اي��ران فعاليت می كند، گف��ت: جريان 
تحريف ك��ه مکمل جريان تحريم اس��ت، عبارتند از همان 
جريان��ی كه می خواهد اراده مردم ايران را ضعيف كند، آنها 

را نسبت به نظام بی اعتماد كند. 
وی با اش��اره ب��ه اينکه جري��ان تحريف به دنب��ال تحقير  
توانايی ه��ای مل��ت و مضاع��ف جل��وه دادن مش��کالت و 
گرفتاری ها است، افزود: جريان تحريف به دنبال آن است تا 
فس��ادی را كه احياناً در برخی دستگاه ها و مسئوالن وجود 
دارد، به كل نظام تسری بدهد و در حالی كه اصل و اساس 
نظام بر پايه س��المت و رأی و اعتماد مردم است و اگر اين 

اصل و اساس آسيب ببيند، كل نظام آسيب خواهد ديد.
آدرسغلط

همانگون��ه ك��ه مقام معظم رهبری در سخنانش��ان اش��اره 
كردند، در اين خط رس��انه ای برای رف��ع تحريمها به مردم 
آدرس غلط داده می ش��ود و گفته می شود اگر می خواهيد 

تحريم ها برطرف شود، كوتاه بياييد و ايستادگی نکنيد. 
اين درحالی اس��ت كه متأس��فانه برخ��ی در داخل هم اين 

آدرس غلط را تکرار می  كنند. 
نمون��ه ای از اي��ن اقدام همان تکرار حرفهای دش��منان در 
مورد صنعت هس��ته ای كش��ور بود كه رهبر انقالب نيز در 

سخنان خود به اين مورد اشاره كردند. 
همانگونه كه ش��اهد بوديم دش��من مرتباً تکرار می كرد كه 
صنعت هسته ای در كشور فايده ای ندارد و متاسفانه عده ای 
ه��م اي��ن راه را دنبال می كردند و اين در حالی اس��ت كه 
صنعت هس��ته  ای نياز قطعی فردای كشور برای توليد برق 
اس��ت. آيت اهلل مجتهد شبستری در اين باره گفته؛ جريان 
تحريف قطعاً از خارج از مرزهای كشور هدايت می شود و به 

دنبال تضعيف باورها و اعتماد مردم به نظام است، 
وی اف��زود: جري��ان و جريان های داخلی كه اي��ن تفکر را 
پشتيبانی می كنند، گاهی به اين تفکر خارجی گرا می دهند 

يا از آن طرف گرا می گيرند يعنی روابط متقابل دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گاهی از سوی يك 
گ��روه يا كانال��ی در فضای مجازی يا ف��رد در يك روزنامه 
مطلبی عنوان می شود كه بعداً می بينيد همان مطلب با آب 

و تاب بيشتری از سوی رسانه های معاند منتشر می شود.
وی تاكي��د ك��رد: برخی داخلی ه��ا به جري��ان تحريف ِگرا 
می دهن��د و اين جريان را تقوي��ت می كنند، گاهی هم اين 
قضيه برعکس است، يعنی آن مطلب و نکته ای كه از سوی 
بلندگوهای بيگانه منتش��ر شده می گيرند و با زبان ديگری 

تروي��ج می كنن��د. در واقع اي��ن عناصر داخل��ی و خارجی 
يکديگ��ر را تکمي��ل كرده و ه��ر دو در جبهه دش��من كار 
می كنند و همچنين كامل كننده پازل تبليغاتی دشمن كه 

همان تضعيف و تحريف انقالب است، هستند.
انبار لويی كارش��ناس مسائل سياسی نيز در اين باره گفته؛ 
دش��منان انقالب اوايل انقالب نيز همين اقدامات را صورت 
می دادن��د و مدام می گفتند كه نظام ايران يك هفته دو ماه 
و يا يکسال ديگر سقوط می كند اما 40 سال است كه ايران 
بر روی پای خود ايستاده و حتی حوزه نفوذ خود در منطقه 
و جه��ان را افزايش و عمق نف��وذ ايدئولوژيك خود را در 5 

قاره جهان گسترش داده است.
شکستجريانتحريف

مقام معظ��م رهبری در سخنانش��ان راه مقابل��ه با جريان 
تحريف را نش��ان دادند و با تأكيد ب��ر اينکه جريان تحريف 
واقعيات، در كش��ور به مقاصد خود نرسيده است، فرمودند: 
اگ��ر جريان تحريف شکس��ت بخ��ورد، قطع��اً تحريمها نيز 
شکس��ت می خورد. باي��د بدانيم قطعاً با شکس��ت جريان 
تحريف و آشکارسازی اقدامات مثبت انجام گرفته در كشور، 
آنچه كه ب��ه جامعه مجدداً باز می گ��ردد روحيه اميدواری 
و تقوي��ت مقاومت اس��ت و چنين روحيه ای اس��ت كه می 
توان��د با تکيه بر ظرفيت ه��ای داخلی قدرتمندانه در مقابل 

هر تحريمی ايستادگی كند. 
از س��وی ديگر يک��ی از مهمترين اقدامات برای شکس��ت 
جريان تحريف، آگاه سازی و بصيرت افزايی است، يعنی ما 

بايد خط دشمن را بشناسيم و فکر او را بخوانيم . 
ش��ناخت نقشه های دشمن سبب می ش��ود كه اهل فکر و 
بصي��رت اين نقش��ه ها را برای مردم تبيي��ن و مردم را آگاه 
كنند. در اين ميان رس��انه های كشور نقش ارزنده ای دارند 
و می توانند، ضمن تش��ريح اين نقشه ها برای عموم مردم، با 
افزايش سواد رس��انه ای و آشکار سازی توطئه های دشمن، 

مسير درست را به آنها نشان دهند.
از سوی ديگر اهميت حمله متقابل به دشمنان با استفاده از 
تقويت فضای رسانه ای كشور است، كافی است تنها بخشی 
از مشکالت كشورهای غربی را برای مردم كشورمان روشن 
كرد تا آنها خود گرفتار چاله ای ش��وند كه برای مردم ايران 

كنده اند. 
در واقع دش��منان حتی مش��کالت و معضالت بزرگ خود 
را ب��زك می كنند و كوچکترين تکته مثب��ت را بزرگنمايی 
می كنن��د تا ضعف های بزرگ پوش��يده ش��ود. قدر مس��لم 
نمی توان با وجود همه دشمنی های دشمن از تحريم گرفته 
تا تهديدات نظامی، پيش��رفت های جمهوری اسالمی ايران 
را در 41 س��ال گذش��ته ناديده گرفت و تنها ضعف های آن 

را ديد.

امامعلی)ع(: نجات و رستگاری در سه چيز است: پايبندی به حق، دوری 
از باطل و سوار شدن بر مركب جّديت.

مدیرعامل بنیاد برکت خبر داد:

سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومانی ستاد 
اجرایی فرمان امام در گیالن

س��تاد اجرايی فرم��ان حضرت امام)ره( يك هزار ميلي��ارد تومان برای 
محروميت زدايی و توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی استان گيالن 
سرمايه گذاری می كند. در جلسه ای با حضور استاندار گيالن، معاونان 
س��تاد اجرايی فرمان امام، مديرعامل بنياد بركت، نمايندگان اس��تان 
گيالن در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن استانی، مفاد تفاهم نامه 
همکاری ميان س��تاد اجرايی فرمان امام و اس��تانداری استان گيالن 
نهايی ش��د. اي��ن تفاهم نامه به زودی به امض��ای محمد مخبر، رييس 

ستاد اجرايی فرمان امام و ارسالن زارع، استاندار گيالن خواهد رسيد. 
مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به اعتبار يك هزار ميليارد تومانی اين 
تفاهم نامه گفت: بر اس��اس اين تفاهم نامه، 3500 طرح اش��تغال زايی 
اجتماع مح��ور در مناط��ق محروم اس��تان گيالن ايجاد می ش��ود كه 
راه ان��دازی فرصت های كس��ب و كار ب��رای 10 هزار نف��ر را به دنبال 
خواهد داش��ت. اميرحس��ين مدنی ادامه داد: ستاد اجرايی فرمان امام 
همچنين از طريق بنياد بركت در 15 طرح اقتصادی استان مشاركت 
و س��رمايه گذاری می كند كه پيش بينی می ش��ود باعث ايجاد 1500 
ش��غل برای متقاضيان شود. وی با اشاره به اجرای 115 پروژه عمرانی 
و زيربناي��ی در قالب اين تفاهم نامه اظهار داش��ت: عالوه بر اين تعداد 
پ��روژه عمرانی، 504 واحد مس��کن ارزان قيمت ني��ز برای محرومين 

استان گيالن ساخته می شود.

خ��ب��ر

گزارش

در مجمع عمومی سالیانه 680 ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت 
داروسازی توليد دارو در سال 1398

به گزارش خبرنگار سياست روز جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي 
منتهي به 2۹ اس��فند ماه سال۱۳۹8 شرکت داروس��ازي توليد دارو ) سهامي عام ( 
در س��اعت ۱0 روز یکش��نبه 25 خرداد ماه ۹۹ درمحل  تهران، خيابان جمهوري 
اسالمي، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو،طبقه 7، با حضور 6۳/80 درصد سهامداران 
برگزار شد. ترکيب هيأت رئيسه مجمع با حضور آقاي اکبر برندگی به عنوان رئيس 
مجمع و نظارت آقاي سيد مهدی ناصری  و آقاي فرشيد مرادی و به دبيري آقاي 
سعيد قرباني قصابعليسرایي تشکيل شد. همچنين نماینده سازمان بورس و نماینده 

موسسه حسابرسي مفيدراهبر نيز در جلسه حضور داشتند.
مجمع عمومی عادي پس از قرائت گزارش فعاليت  هيأت مدیره توسط آقاي دکتر 
سيد عليرضا دبيرسياقي مدیرعامل شرکت داروسازي توليد دارو  و استماع گزارش 

حسابرس و بازرس قانوني، تصميمات ذیل را اتخاذ کرد.
۱-  صورتهاي مالي شامل ترازنامه وصورت سود و زیان و جریان وجوه نقد براي 

سال مالي منتهي به ۱۳۹8/۱2/2۹ مورد تصویب قرار گرفت.
2- مقررگردید مبلغ 680 ریال به ازاي هر س��هم به صورت خالص از محل س��ود 
قابل تخصيص به عنوان س��ود نقدي به سهامداران پرداخت گردد و الباقي پس از 

کسر پاداش مصوب مجمع به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.
۳- موسس��ه حسابرس��ی مفيد راهبر  به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت 
و   مفي��د راهب��ر  به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال مالی منتهي به 

۱۳۹۹/۱2/2۹ انتخاب گردید.
۴- روزنامه ))اطالعات(( بعنوان روزنامه کثير االنتشار براي درج آگهي هاي رسمي 

شرکت انتخاب گردید.
جایگاه شرکت در صنعت

بازارهای اصلی شرکت بازار داخلی کشور می باشد. شرکت در بين شرکت های 
دارویی که برساس آخرین آمار منتشره آز آمارنامه دارویی )8 ماهه سال ۱۳۹7(، 
به لحاظ ریالی در صنعت در رتبه 27 قراردارد و یک درصد از سهم بازار ایران را 

به خود اختصاص داده است. 
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف مدیریتی:
� ادام��ه رون��د اصالح و بهينه س��ازی خطوط توليد و تطابق آن با اس��تانداردهای 

ملی و منطقه ای 
� ادامه روند اصالح فرموالسيون برخی محصوالت و نيز اضافه نمودن محصوالت 

جدید بر مبنای نياز سنجی بازار 
� اصالح ساختار نيروی انسانی با هدف افزایش بهره وری

� اصالح سبد محصوالت توليدی با هدف افزایش حداکثری فروش و سودآوری

راهبردهای تحقق فروش و توسعه محصوالت و بازار:
در راس��تای توس��عه فروش، مدیریت ش��رکت اقدام به عقد قراردادهای فروش با 
بخش های جدید نموده است. همچنين عالوه بر پيگيری افزایش نرخ محصوالت 
از س��ازمان غ��ذا و دارو و افزودن محصوالت جدید به س��بد محصوالت توليدی، 
بهينه س��ازی ترکيب فروش با تمرکز بر محصوالت با حاش��يه س��ود باالتر نيز از 

جمله راهبردهای توسعه فروش در سال مورد گزارش بوده است.
فروش و سود:

فروش س��ال جاری بالغ بر 2/۱6۱/82۱ ميليارد ریال بوده که ۱۳5درصد از بودجه 
فروش را پوش��ش داده اس��ت. س��ود عملياتی دوره نيز ۴52/5۴۳ ميليارد ریال و 

پوشش آن 226 درصد بودجه بوده است.
صورت سود وزیان

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398

سال ۱۳۹8 یادداشت
ميليون ریال

)تجدید ارائه شده( 
سال ۱۳۹7 ميليون 

ریال

52/۱6۱/82۱۱/260/68۱درآمدهای عملياتی

)725/۹۳۳()۱/۱86/۱۹2(6بهای تمام شده درآمدهای عملياتی

۹75/62۹5۳۴/7۴8�سود ناخالص

)۱62/856()۱۴2/۹۱2(7هزینه های فروش، اداری و عمومی

8۴۱/22۱۴5/627سایر درآمدها

)۹8/۳۱۳()65/72۹(9سایر هزینه ها

808/20۹۳۱۹/206�سود عملياتی

)۱8۴/625()۱7۹/880(۱0هزینه های مالی

سود پایه هر سهم

۱/۳۳۱6۱5عملياتی � ریال

)۳67()۳6۹(غيرعملياتی � ریال

12۹622۴8سود پایه هر سهم � ریال

سال ۱۳۹8 یادداشت
ميليون ریال

سال ۱۳۹7 ميليون 
ریال

11۴۴/۹72۴۱/۹06سایر درآمدها و هزینه های غيرعملياتی

67۳/۳0۱۱76/۴87�سود قبل از ماليات

)۳۹/225()۱۴8/۴25(26سال جاری

)۳۹/0۹0()72/۳۳۳(26سالهای قبل

۴52/5۴۳۹8/۱72سود خالص

هزینه مالیات بر درآمد

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي
وزارت جهاد کشاورزى

دارد  نظر  در  کشاورزى  جهاد  وزارت  به  وابسته  اردبیل  استان  کشاورزي  حمایتی  خدمات  شرکت 
طریق  از  شرایط  واجد  پیمانکاران  به  اي  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  برگزارى  طریق  از  را  خود  نگهبانی  و  حفاظتی  امور 
اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   . نماید  واگذار  مدت8ماه  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
در سایت  نام  ثبت  مراحل   ، قبلى  در صورت عدم عضویت  گران  مناقصه  است  و الزم  www.setadiran.ir  خواهد شد 

. سازند  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  (توکن)  الکترونیکى  امضاى  دریافت  و  مذکور 
 99/05/12 مورخ  روز یک شنبه   2099001547000007  : در سامانه  مناقصه  آگهى  انتشار  تاریخ  و  فرآخوان  1- شماره 

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

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

روزپنجشنبه   17:00 ساعت  لغایت   99/05/12 مورخ  یکشنبه  روز  از   : سامانه  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانى  مهلت   -4
99/05/16 مورخ 

مورخ   یکشنبه   روز    17:00 ساعت  تا   PDF بصورت  سامانه  در  بارگزارى   - پیشنهاد  هاى  پاکات  ارائه  مهلت  آخرین   -5
99/05/26

باشد. داشته  اعتبار  پیشنهادها  تسلیم  روز  آخرین  تاریخ  از  روز   45 حداقل  باید  ارسالى  پیشنهادات  است  ذکر  به  الزم 
. باشد  مى  استان  در سالن جلسات  9,00 صبح   99/05/27 ساعت   مورخ  دوشنبه  روز   : پیشنهادها  تاریخ گشایش   -6

واریزى  یا  بانکى  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  است  ریال   223,000,000 مبلغ   : کار  ارجاع  فرآیند  تضمین  نوع  و  مبلغ   -7
کل  دارى  خزانه  اسالمی    جمهوري  مرکزي  بانک  نزد    IR-870100004001039706374385 شباى   حساب  شماره  به 
ارائه  قابل    990263500100000000000000000075 کاراکترى    30 واریز  شناسه  با  پایا  یا  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از 

. میباشد 
(الکترونیکى  ارجاع  فرآیند  در  اصل تضمین شرکت   : کار  ارجاع  فرآیند  در  اصل تضمین شرکت  تحویل  زمان  و  8- آدرس 
ادارى   وقت  پایان  تا  ممهور حداکثر  و  بسته   در  پاکت  در  دریافت  و  فیزیکى  بصورت  بایستى  مى   ، سامانه  در  بارگزارى  بر 
الذکر تحویل و رسید دریافت   به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق   99/05/26 روز  یکشنبه مورخ 
شـرکت  اینترنتى   آدرس  به   04533518898 تلفن  شماره  با  تماس  ضمن  توانید  مى  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  ضمنٌا 
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. فرمایید  مراجعه  نیز 
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