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انتخاب��ات امری��کا در حال��ی برگ��زار ش��د ک��ه برخی در 
ارزیابی ه��ای خ��ود از وضعیت اقتصاد کش��ور همه چیز را 
مشروط به انتخابات امریکا عنوان کرده و تالش نموده اند تا 

این امر را به تفکر غالب در میان مردم مبدل سازند. 
ای��ن تفکر چنان در کش��ور قدرت گرفته ب��ود که عالوه بر 
برخی کارشناس��ان اقتصادی بر س��ایر اقشار اجتماع سایه 
افکنده چنانکه برخی به شوخی عنوان می کردند که مردم 
ای��ران  بیش از مردم امریکا حق ش��رکت در این انتخابات 
را داش��تند. واقعیت آن اس��ت که از آنجا که امریکا کشور 
تاثیر گذار در صحنه بین الملل است ، انتخابات این کشور 
تاثیری در کلیه مس��ائل اقتصادی دنیا خواهد داش��ت ، اما 
برخالف تص��ور، ا ی��ران از فعل و انفع��االت داخل جامعه 
آمریکا به نس��بت سایر کش��ورها تأثیرپذیری واقعی بسیار 
محدودتری دارد.کارشناس��ان اقتصادی کش��ور در نگاهی 
واقعبینان��ه اعالم کرده اند که سیاس��ت ه��ای امریکا تاثیر 
حداقلی بر اقتصاد کش��ور داش��ته و مشکالت فعلی اقتصاد 
ریشه در داخل کشور و ضعف های مدیریتی دارد . اما اینکه  
تأثیرگذاری انتخابات آمریکا بر مسائلی چون افزایش قیمت 
ارز و طال در کش��ور از کجا نشات می گیرد موضوعی است 

که بایستی مورد توجه قرار گیرد. 
 جریاناتی مرتبط با امریکا

سعداهلل زارعی کارش��ناس مسائلی سیاسی و بین الملل بر 
این باور اس��ت که  بخش��ی از این افزایش قیمت ها ناشی 
از جریاناتی اس��ت ک��ه مرتبط با آمریکا ب��وده و در داخل 
مش��غول به فعالیت هستند و متاس��فانه برنامه های آمریکا 

را عملیاتی می کنند.
وی افزود: دو دس��ته جریان در ای��ران وجود دارد که یک 
دس��ته آنکه در داخل ش��بکه اقتصادی کشور نفوذ کرده و 
با نگاه س��وداگرانه و فرصت طلبانه منجر به تأثیر و افزایش 
قیمت کاالهای اساسی می شوند که نمونه آن در بازار خودرو 
است. دس��ته ای دیگر که ملموس ترند عناصری هستند که 
رابطه مستقیمی با شبکه سیاسی و اطالعاتی آمریکا دارند 
و برنامه ه��ای آمری��کا را در داخل عملیات��ی می کنند و در 
داخ��ل حکومت نیز نفوذ کردند. زارعی خاطر نش��ان کرد: 
این جریان با ارائه یکس��ری تحلیل های غلط به مس��ئولین 

و مدیران کش��ور باعث اتخاذ تصمیمات نادرست در داخل 
کش��ور می شوند که بر همین اساس مقام معظم رهبری در 
چندی��ن نوبت فرمودند که یک��ی از اصلی ترین کارهایی که 
دش��من انجام می دهد تالش در جهت تأثیرگذاری بر روی 

ذهن مسئولین ایرانی است. 
 جریان سوم 

نگاهی به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشورمان نشان می 
دهد که این جنگ عوامل ستون پنجمی هم دارند که راه را 

برای رسیدن آنها به هدف هموار می کند . 
حمید رض��ا ترقی عضو حزب موتلفه اس��المی در این باره 
در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز گفت : اکثر کارشناس��ان 
اقتص��ادی بر این باورند که 30 درصد از ش��رایط اقتصادی 
کش��ور به وضعیت خارج از کشور، تحریمها و سیاست های 
امریکا مرتبط اس��ت و 70 درص��د آن به مدیریت در داخل 
برمی گ��ردد که بارها در س��خنان مقام معظ��م رهبری هم 
مطرح شده است. وی با یادآوری  به سخنرانی مجازی اخیر 
مقام معظم رهبری و اش��اره ایش��ان به گرانیها و  دپو شدن 
کاالها اساس��ی در انبارهای گمرک و ترخیص نش��دن آنها  
و... اظهار داش��ت : همانگونه که ایشان فرمودند این گرانیها 
از یک س��و به ناهماهنگی دس��تگاه های اجرایی و نظارت 
نکردن دقیق دولت  به وجود آمده که رفع آن با هماهنگی 

و انسجام بین دستگاههای مختلف امکان پذیر است . 
ترقی با بیان اینکه   جریانی هم  در کش��ور فعال اس��ت که 
س��ود و نفع آن در چنین ش��رایط بهم ریخته وناهماهنگی 
دستگاه های دولتی است و تالش می کند که شرایط را به 
همین شکل نگه دارد ، افزود : این جریان نیز به دنبال سود 

و نفع شخصی خود به دنبال افزایش قیمت ها است. 
عضو حزب موتلفه اسالمی گفت : در این میان جریان سوم 
سیاسی نیز وجود دارد که تالش کرد به محض رای آوردن 
بای��دن و پیروزی دمکراتها، گشایش��ی را در وضع اقتصادی 
ایج��اد کند و  به افکار عموم��ی اینگونه القا کنند که بهبود 
روابط ایران و امریکا موجب بهبود شرایط کشور می شود . 
وی با اشاره به اینکه این اقدامات نشانده ورود جریان نفوذ 
به بدنه تصمیم گیر کش��ور اس��ت ، افزود : هنوز موفق به 
مهار همه نفوذی ها  در بخش خصوصی و بخش اقتصادی 

نش��ده ایم و نقش بسیار مافیایی در اقتصاد کشور بازی می 
کنند. ترقی رواج این تفکر را نش��ان دهند وادادگی جریان 
لیبرال و اصالح طلب در کش��ور دانس��ت و افزود : قطعاً در 
پش��ت چنین  جریانی عوامل نفوذی دخالت  دارند و دقیقاً 

بر خالف نظرایات مقام معظم رهبری است. 
س��ید غنی نظری خانقا عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز در این باره به خبرنگار سیاست روز 
گف��ت : با وجود عالقمندی برخی از دولتمردان به رابطه با 
امریکا از یک س��و و داللی در حوزه اقتصاد از س��وی دیگر 

جریان تحریف در این زمینه وارد عمل شده است. 
 واقعیت مسئله 

اگرچ��ه تالش این جریان بر ای��ن بود که کاهش قیمت ها 
را به روی کارآمدن بایدن نس��بت دهن��د ، اما مقام معظم 
رهبری چراغ راهی برای مردم بود تا فریب این نوع جریان 

سازی ها را نخورند. 
حمی��د رضا ترقی عضو حزب موتلفه اس��المی در این باره 
ب��ه سیاس��ت روز گفت : ای��ن تذکر باعث ش��د وزارتخانه 
های صمت و بازرگانی وبانک مرکزی وارد عمل ش��ده و با 

ترخیص کاالها و جلوگیری از افزایش قیمت ها شوند . 
س��ید غنی نظری خانقا عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز در این باره به خبرنگار سیاست روز 
گفت : جریان تحریف نیز که مقام معظم رهبری به آن در 
فرمایشات خود اشاره کردند به این موضوع برمی گردد که 

این جریان به تحریف واقعیت مشغول است . 
وی با اش��اره به تغییرات قیمت ارز و اعالم نتایج انتخابات 
در امریکا ، خاطر نش��ان ک��رد: تردیدی در اینکه تحریم بر 
اقتصاد کش��ور موثر است نیست اما برخی  نشان دهند که 
حل مش��کالت اقتصادی  کش��ور تنها  وابسته به جریانات 

سیاسی در امریکا و رابطه با این کشور است. 
 استفاده از ظرفیت های نظارتی 

کارش��ناس تاکید دارند که در بخش خصوصی و اقتصادی 
کشورمان عوامل زیادی برای انجام این هدف وجود دارد.

در ای��ن می��ان دولت می تواند با اس��تفاده از ظرفیت های 
نظارتی مانع از اثر گذاری القائات این جریان شود.

حمی��د رضا ترقی عض��و حزب موتلفه اس��المی در گفتگو 

با سیاس��ت روز با اش��اره به جلسه اخیرس��ردار سالمی با 
تعدادی از مس��ئوالن اجرایی کشور و اعالم آمادگی بسیج 
ب��رای کمک در امر نظ��ارت به دولت ، گف��ت : وقتی این 
عوامل نفوذی ش��ناخته ش��وند ، مردم درخواهند یافت که 
آنها افرادی هس��تند که در پازل دش��من بازی می کنند . 
وی با اشاره به اینکه مشکلی در کشور به لحاظ تامین مالی 
وجود ندارد ، افزود : مشکل در بخش توزیع و رساندن کاال 

به مردم است.
س��ید غنی نظری خانقا عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اسالمی نیز در گفتگو با سیاس��ت روز با تاکید بر 
اینک��ه نباید کم کاری ها ، تنبلی ها ، فقدان ابتکار عمل و 
ع��دم نگرش به درون و ... را ب��ه تحریم ربط دهیم ، اظهار 
داش��ت : تفکری در کشور که آب خوردن ما را به رابطه با 

امریکا ربط می داد زمینه ساز ایجاد چنین جریانی است.
 فرهنگ سازی 

همچنین  فرهنگ س��ازی و تبیین ش��رایط خاص کش��ور 
از اهیمت ویژه ای برخودار اس��ت تا م��ردم بدانند که این 
وضعی��ت اقتص��ادی آنها آنگون��ه که دش��منان می گویند 
نیس��ت. ترقی گفت : متاس��فانه دولت آنطور که شاید باید 
اس��ت مس��ائل را برای مردم تبیین نمی کند و سخنگوی 
دولت تنها به گزارش��ی خالصه از معدودی از فعالیت های 
دولت اکتفا می کند که هیچیک تبینی ، تش��ریحی و اقناع 

کننده پرسشهای مردم نیست. 
وی کاهش اعتماد مردم به مسئولین را نیز نشات گرفته از 
این شرایط دانس��ت و افزود : مردم ا حساس می کنند که 
دول��ت نه در جهت حل مطالبات و مش��کالت آنها و نه در 
تحقق عدالت و رفع تبیض گام برنداش��ته است . آمار نشان 
می دهد که اعتماد س��ازی که در ابتدای دولت 32 درصد 
بوده ، امس��ال به 8درصد رس��یده که این تنزل ناش��ی از 
عملکرد دولت است. سید غنی نظری خانقا عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اس��المی نیز گفت : یادمان باشد 
ک��ه ما میز مذاک��ره و برجام را ترک نکردی��م بلکه امریکا 
آن را ت��رک ک��رده و اینکه اکنون طلبکاران��ه برخورد کند 
جای��ی ندارد و باید تحت فش��ار افکار عمومی و رس��انه ها 

باشد نه ما. 

نگاهی بر کارنامه دموکرات ها در غرب آسیا 

بایدنمیراثدارتروریستپرورها

کارشناس مسائل منطقه معتقد است؛ جوبایدن رییس جمهورجدید آمریکا بعید نیست  در 
پروژه تجربه دموکرات ها دست به حمایت از جریان های تروریستی و تکفیری سابق و یا تولید 
گروه های جدید تروریستی تکفیری در منطقه غرب آسیا بزند. درحالی جو بایدن دموکرات 
به زودی مستاجر کاخ سفید می شود که سیاست او در قبال منطقه غرب آسیا از دید ناطران 
سیاسی پنهان نمانده است. همیشه دولتمردان آمریکایی در منطقه باعث تنش، فتنه انگیزی 
و ایجاد تروریس��ت  بودند، حاال چه دموکرات ها بر سر کار بودند، چه جمهوری خواه.هرکدام 
ب��ه روش خود آرامش را از منطقه ربودند و همچن��ان نیز بر طبل جنگ افروزی می کوبند، 
ناطران سیاسی بر این باورند؛ بایدن دموکرات نیز همین روش را پیاده خواهد. سیاستی که 
در 8 سال معاونت در دولت اوباما اجرا شد چنانکه ترامپ در سال 2016 اعالم کرد، تیم اوباما 

داعش را ایجاد کرد. 
احتمال حمایت بایدن از تروریست ها 

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی در خصوص سیاست جو بایدن رییس جمهور جدید آمریکا 
در قبال منطقه غرب آس��یا به سیاس��ت روزگفت: یکی از موضوعات اساسی دموکرات ها در 
آمریکا که سابقه بسیار سیاهی در پرونده این حزب قرار داده است، تولید و تکثیر تروریسم 
تکفیری و حمایت همه جانبه از آن تروریست ها در کشورهایی همچون سوریه و عراق و پس 
از شکس��ت س��نگینی که آنان در این دو منطقه خوردند انتقال آن به افغانستان بوده است.  
وی افزود: جدال انتخاباتی ترامپ و خانم کلینتون در س��ال 2016برای ناظران و تحلیلگران 
سیاسی در سراسر دنیا بسیار درس آموز و دارای نکات بسیار با اهمیتی بود؛ یکی از این نکات 
به یاد ماندنی اقرار خانم کلینتون به تش��کیل و حمایت از هولناک ترین جریان تروریس��تی 
تکفیری داعش بود که حتی این اقدام فاجعه آمیز تا جدال انتخاباتی ترامپ و بایدن در سال 
2020نیز ادامه داش��ت. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در طول این 4سال خاطرات زیادی 
از دست اندرکاران تولید و تکثیر حمایت داعش در نشریات متعدد و کتب مختلف از جمله 
کتاب خاطرات خانم کلینتون چاپ و منتشر شد و این لکه سیاه در پرونده اقدامات آمریکا و 
همچنین عملکرد دموکرات ها باقی ماند. وی ادامه داد: بر این اساس می توان نتیجه منطقی 
گرفت که تجربه دموکرات ها در دوران گذشته توسط بایدن نیز تکرار شود و مجدد الگویی 
جدید از داعش در منطقه غرب آسیا به منظور تحت فشار قراردادن جبهه مقاومت و محور 
مقاومت که جمهوری اس��المی ایران می باش��د تولید تکثیر و م��ورد حمایت قرار گیرد و 
درست این درحالی است که جنبش های آزادی بخش و مبارز با تروریسم مانند حزب اهلل 
و انصاراهلل در منطقه در فهرس��ت جریان های تروریستی قرار دارند! این کارشناس مسائل 
منطقه با تاکید بر اینکه مواردی همچون گفت وگو با طالبان نیز می تواند موید این احتمال 
و تقویت آن گردد، اظهارداش��ت:  البته در شرایطی که دولت آمریکا در دوران دموکرات ها 
نام منافقین خلق که به اعتراف خود این فرقه جنایتکار 17 هزار نفر از ایرانیان را به شهادت 
رساندند می تواند ظن ما را به یقین تبدیل کند که دموکرات ها در ایاالت متحده آمریکا با 
ابزار حمایت از جریان های تروریستی به مقابله با  طرف های مختلف 
خ��ود برخورد می نمایند. وی با تاکید ب��ر اینکه  تاریخ حکومت 
دولت های دموکرات همواره با خش��ونت پنه��ان  و در حقیقت 
دس��تان فوالدی در داخل دس��تکش مخملی همراه بوده است، 
خاطرنش��ان کرد: هیچ بعید نیس��ت که بایدن نیز در پروژه 
تجربه دموکرات ها دس��ت به حمای��ت از جریان های 
تروریس��تی و تکفیری س��ابق و ی��ا تولید گروه های 
جدید تروریس��تی تکفیری در منطقه غرب آس��یا 
بزند و برای رسیدن به اهداف خویش از این 
جنایتکاران حرفه ای و متعصب استفاده کند  
و آن��ان را به عنوان مزدورانی که در خدمت 

جنگ های نیابتی هستند به کار گیرد.  

امام علی )ع(: احتکار راه و رسم اشرار است.

مدیرعامل بنیاد برکت در روز کتابخوانی
خبر داد:

کتابخانه های برکت میزبان دوستداران 
یار مهربان

بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام 34 کتابخانه 
را در مناط��ق محروم به بهره برداری رس��انده یا در 

دست ساخت دارد.
مدیرعام��ل بنیاد برکت به مناس��بت 24 آبان، روز 
کتابخوان��ی با اعالم این خبر گف��ت: بنیاد برکت با 
هدف برقراری عدالت فرهنگی و آموزش��ی، ترویج 
کتاب و کتابخوانی، افزایش س��رانه فضای مطالعه و 
پاسخ گویی به نیاز جوانان در مناطق محروم و کم تر 
توس��عه یافته، از س��ال 13۹3 اهتمام به ساخت و 
تکمیل 34 باب کتابخانه نموده که از 27 کتابخانه 
از این تعداد را به بهره برداری رسانده و 7 کتابخانه 

دیگر را در دست ساخت دارد.
امیرحس��ین مدن��ی اعتبار کلی برای س��اخت 34 
کتابخانه برک��ت را 340 میلیارد ری��ال اعالم کرد 
و اف��زود: س��ه ب��اب از کتابخانه های برک��ت نیز تا 
پایان س��ال جاری در اس��تان های فارس، خراسان 
رضوی و خراس��ان ش��مالی تکمیل و تقدیم اهالی 
کت��اب این مناطق می ش��وند. به گفت��ه مدیرعامل 
بنی��اد برک��ت، کتابخانه های این بنی��اد در مناطق 
محروم 17 اس��تان کش��ور یعنی آذربایجان  غربی، 
آذربایجان  ش��رقی، اردبیل، اصفهان، ایالم، تهران، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کهگیلویه 
و بویراحم��د، گیالن، مازن��دران، مرکزی و همدان 
س��اخته ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت، بنیاد برکت 
س��تاد اجرایی فرمان امام س��اخت یک هزار و 530 
مرکز فرهنگی ش��امل کتابخانه، مسجد، حسینیه، 
مصل��ی، دارالقرآن، خانه عالم و ... را با اعتباری بالغ 
ب��ر یک هزار و 550 میلیارد ریال در 2 هزار و 400 
روستا در دستور کار دارد که از این تعداد، یک هزار 

و 200 مرکز به بهره برداری رسیده است.

در دیدار و گفتگوی وزاری دفاع دو کشور 
تاکید شد

ایران آماده تأمین نیازمندی های 
نیروهای مسلح عراق است

وزارت  گف��ت:  دف��اع  وزی��ر 
اس��المی  جمه��وری  دف��اع 
ای��ران با داش��تن ظرفیت ها 
و زیرس��اخت های فراوان که 
ماحصل تحریم ه��ای ظالمانه 
دوران پس از پیروزی انقالب 
اس��المی اس��ت این آمادگی را دارد تا برای تقویت 
قدرت دفاعی عراق، نیازمندی های نیروهای مسلح 

عراق راتامین و برآورده نماید.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح در دیدار با جمعه عناد س��عدون وزیر دفاع 
جمهوری عراق با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
محور مقاومت بویژه ش��هیدان سرافراز سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی وش��هید ابومهدی المهندس اظهار 
داش��ت: این دو فرمانده حق بزرگی بر گردن ملت 
ه��ای ای��ران و ع��راق و منطقه و بش��ریت دارند و 
رزمندگان محور مقاومت و ملت های ایران و عراق 

از خون قهرمانان خود نخواهند گذشت.
امی��ر حاتمی با بی��ان اینکه امروز ع��راق از امینت 
بهتری نس��بت به گذش��ته برخوردار است گفت: از 
روند سیاس��ی و ثب��ات و امنیت ع��راق و تمامیت 
ارضی کشور برادر همس��ایه مان کماکان حمایت و 
پش��تیبانی میکنیم. وزیر دفاع تصریح کرد: ناامنی 
و بی ثباتی در منطقه محدود به س��ال ها و دهه های 
اخیر نبوده؛ بلکه این شرایط متاسفانه در سده های 
گذشته کمابیش بوده و همه ی آنها ناشی از دخالت 
بیگانگان و قدرت های اس��تعمارگر و مستکبر بوده 
و امروز منطقه، ش��رایط بس��یار حساس و دشواری 
را س��پری می کند.وی گفت: رفتارهای قدرت های 
بزرگ و در راس آنها ش��یطان بزرگ امریکا نش��ان 
داد طرح های طوالنی مدتی را برای نا امن س��ازی 
منطقه طراحی ک��رده اند. وزیر دفاع خاطرنش��ان 
ساخت: در این بین روندی که اخیراً شدت بیشتری 
به خود گرفته روابط پنهانی برخی دولت ها با رژیم 
صهیونیستی است آشکار شده است و آن  را خیانت 

به تمام ملت های مسلمان می دانیم.
امیر حاتم��ی در ادامه گفت: وزارت دفاع جمهوری 
اسالمی ایران با داشتن ظرفیت ها و زیرساخت های 
ف��راوان که ماحصل تحریم های ظالمانه دوران پس 
از پیروزی انقالب اسالمی است این آمادگی را دارد 
تا برای تقویت قدرت دفاعی عراق، نیازمندی های 

نیروهای مسلح عراق  راتامین و برآورده نماید.
جمعه عناد س��عدون وزیر دفاع جمهوری عراق در 
ای��ن دیدار با ابراز خرس��ندی از حضور در ایران به 
عنوان کشور دوست، برادر و همسایه اظهار داشت: 
نخس��تین هدف ما در این س��فر تحکیم و تقویت 
رواب��ط دو کش��ور و هدف دیگر م��ان که با جمعی 
از فرماندهای عالی رتبه نیروهای مس��لح عراق در 
ایران حضور پیدا کرده ایم آشنایی با دستاوردهای 
علمی و فناورانه جمهوری اس��المی ایران و کسب 

تجارب ارزنده در حوزه دفاعی است.

گزارشخبر

رفتار شناسی کسانی که حل مشکالت اقتصادی را به انتخابات آمریکا گره می زنند  
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آگهى تجدید مزایده عمومى( نوبت دوم) شماره 3/99 
وشماره ثبت در سامانه 9099000810000009

دبیر خانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد

ول
ت ا
نوب

سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویر احمد در نظر دارد تعداد 6 باب خانه سازمانى 
تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به صورت نقدى به فروش برساند . با عنایت به اینکه کلیه 
 ، بازگشایى پاکات  ارائه تضمین، ارسال پیشنهاد قیمت،  از دریافت اسناد،  (اعم  انجام مزایدات  مراحل 
در  الکترونیکى  به صورت  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  کشاورزى  جهاد  سازمان  در   (.... و  برنده  اعالم 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام مى باشد الزم 
است که مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکتریکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
10:00 صبح مورخ  تا ساعت  از ساعت 14 مورخ 99/08/21  از طریق سامانه ستاد  اسناد  مهلت دریافت 

99/09/01
مهلت بازدید از خانه هاى سازمانى مورد نظر)در ساعات ادارى(از ساعت 08:00 صبح  مورخ 99/08/22 تا 

ساعت 12:00 مورخ 99/08/29
مهلت بارگذارى و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد از ساعت 10 صبح مورخ 99/08/22.تا ساعت 19:00 

مورخ 99/09/01
از  بازدید  زمان  مى باشد  سازمان  کارکنان  اختیار  در  هم اکنون  مذکور  سازمانى  منازل  اینکه  به  5-نظر 

منازل با هماهنگى انجام شده قبلى با ساکنین تعیین مى گردد.
تا  10:00 صبح مورخ 99/08/22  از ساعت  نامه  پاکت «الف» اصل ضمانت  مهلت تحویل نسخه فیزیکى 

ساعت 14:15 مورخ  99/09/01
تاریخ گشایش پاکات ساعت 9 صبح مورخ 99/09/02 در محل سالن جلسات ساختمان سازمان جهاد 

کشاورزى استان 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود میباشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است : 
1-کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى در روزنامه هاى محلى وسراسرى وهمچنین کلیه هزینه 
هاى مربوط به نقل وانتقال سند مالکیت ،حق وحقوق شهردارى، اخذ پروانه ، مالیات وعوارض شهردارى 
قبل تا کنون ،کارشناسى ، هزینه ارزش افزوده ناشى از تغییر کاربرى ، جریمه کمیسیون ماده 100،و هزینه 

سامانه وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
2 - مبلغ تضمین شرکت درمزایده طبق جدول ارائه شده در اسناد مزایده مى باشد

3- حق السهم شهردارى براى خانه هاى سازمانى در تفکیک سند مادر برعهده سازمان جهاد کشاورزى 
است

4- ازنمایندگان شرکتهاوپیشنهاد دهندگان در روز بازگشائى مزایده دعوت به عمل مى آید  .
5- به پیشنهاداتى که فاقد سپرده واریزى، مخدوش، ناقص و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر 

داده نخواهد شد
6-  هزینه دو نوبت آگهى مزایده و تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مزایده مى باشد . 

تلفن تماس : 09171437270آقاى غالم حسین صداقت 
نوبت اول 99/08/25  نوبت دوم 99/08/28

وزارت جهاد کشاورزى 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


