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برای اصالح ساختار بودجه 
مصمم هستیم

نزدیک به 8 س��ال اس��ت که دولت تدبیر و 
امید، ایران را درگیر توافقی کرده است که نه 
تنها س��ودی برای کشور نداشته بلکه زیانبار 
نیز بوده اس��ت. ح��رف اول و آخر آنهایی که 
اصرار بر مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافق 
بر س��ر مسائل هس��ته ای ایران داشتند،  یک 
نکته بود و آن لغو همه تحریم های اقتصادی 
علی��ه جمهوری اس��امی ایران. اس��تدالل 
برای مذاکره ب��ا آمریکا برچیدن تحریم های 
اقتصادی بود و الغیر؛ جناح اصاح طلب که 
اکنون نی��ز با اعام نتایج انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمریکا، اعتقاد و اص��رار دارند که 
باید با آمریکا مذاکره کرده و به نتیجه رسید، 
در سال 92 که از آقای روحانی حمایت کرده 
و با تبلیغات خود برای او رأی آوری داشتند، 
همین سیاست را پیگری می کردند. در واقع 
تفکر مذاکره کنندگان با آمریکا بر این است 
که می توان همه مش��کات را ب��ا مذاکره با 
آمریکا ح��ل کرد و اوضاع اقتصادی کش��ور 
را بهبود بخش��ید. اما آیا می توان تجربه تلخ 
برجام را از نظر دور داشت و بار دیگر به خاطر 
انتخاب فردی چون جو بایدن تصور کرد که 
او اه��ل مذاکره و پایبند به تعهدات و قوانین 
بین الملل اس��ت؟  برخی مسئولین همچون 
قالیب��اف رئیس مجلس ش��ورای اس��امی

آنچه خود داریم از بیگانه 
تمنا نکنیم

ادامه صفحه 2
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روحانی:  

برای آسیب دیدگان تعطیلی ها 
اقدامات حمایتی در نظر می گیریم

هر
ی م

زار
برگ

س خ
عک

Vol.20  No.5453   November 18.2020 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir || چهارشنبه 28 آبان 1399  2 ربيع الثاني 1441  سال بيستم  شماره 5453 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان | 

سیاست روز تصمیم های اقتصادی دولت را بررسی می کند  

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

دوم
ت 
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

افتتاح خط تولید
 " کیت تشخیص فوری کرونا" 
در ایران توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(


