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واعظی:  

باید شرایط به قبل از دولت ترامپ برگردد
رئیــس دفتــر رئیس جمهور موضع ایــران در قبال 
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را بازگشت شرایط 
تحریمــی به دوره قبل از دولــت ترامپ اعالم کرد. 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســخ 
به این سؤال که آیا دولت پیش شرطی برای مذاکره 
احتمالی با آمریکا در قالب برجام، به این کشور ارائه 
کرده اســت، گفت: آن چیزی که ما مطرح می کنیم 
این اســت که هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتــاده، باید به قبل از دولت 
ترامــپ برگردد، مــا روی این موضوع جدی هســتیم. وی افزود: بر همین 
اساس باید تمامی انواع و اقسام تحریم های شرکت ها و افراد به قبل از دوره 
ترامپ برگردد. رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه »ما به طور روشــن و 
شفاف اعالم کردیم که در دوره جدید، »تعهد در برابر تعهد«، »اجرا در برابر 

اجرا« و »اعالم در برابر اعالم« خواهد بود«، اظهار داشــت:  بر همین اساس 
ما می بایســت نســبت به آنچه آنها باید دقیقاً انجام دهند، مطمئن شویم تا 
اقدامات متقابل صورت بگیرد. واعظی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضع 
به تیم جدید کاخ ســفید هم منتقل شده است، گفت:  ما با تیم کاخ سفید 
هیچ ارتباطی نداشــتیم، هیچ ارتباط دوجانبه ای هم نداشتیم و تا زمانی که 
ارتباط برجامی برقرار نشــده، مواضعی که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
ما اعالم کردند مواضع رســمی کشور است. وی همچنین با انتقاد از برخی 
اظهارنظرها در زمینه برجام از سوی نمایندگان مجلس تصریح کرد: این که 
هــر روز یک نماینده مجلس راجع به برجــام و آینده و فالن صحبت کند، 
موضع رسمی نیست. ما نمی گوییم که حرف نزنند، افراد عادی هم می توانند 
صحبت کنند اما موضع رسمی کشور را مقامات رسمی و ذی ربط می گیرند، 

نظر نماینده مجلس درباره برجام نظر شخصی است.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما 290 نماینده مجلس داریم که 
هرکدام ممکن است حرفی بزنند حتی اگر کسی عضو هیئت رئیسه مجلس 
هم باشــد موضعش موضع رسمی کشور نیســت، موضع رسمی را مقامات 

رسمی می گیرند.  تسنیم

زارع: 

یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ در دو سقف 
پرداخت می شود

سخنگوی کمسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴00 گفت 
که براساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی در دو 

سقف پرداخت خواهد شد.
رحیــم زارع در نشســت خبری در تشــریح آخرین 
مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس منابع 
یارانه ها به صــورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــد که ۱۴.۵ درصد ســهم نفت را از 
آن جدا خواهیم کرد. همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، 
۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸0 میلیون نفر مبلغ کمتری 
یارانه دریافت می کنند. به گفته وی یارانه تولید در ســال ۱۴00 برای اولین 
بار پرداخت خواهد شــد. زارع اضافه کرد: در راستای تعامل با دولت و افزایش 
میزان اشتغالی که دولت در الیحه دیده بود از یک میلیون شغل به یک و نیم 
میلیون شغل در سال آینده، کمیته های کمیسیون تلفیق روز گذشته نشست 
هایی را با وزرای راه، نفت، صمت و برخی نشســت های دیگر برگزار کردند تا 
بتوانیم در سال آینده یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم و ان شاءاهلل در این 

باره در صحن کمیسیون تلفیق تصمیم گیری خواهد شد.
نماینــده مردم آباده در مجلس ادامه داد: بحثی در فضای مجازی در رابطه با 
۳ هزار میلیارد تومانی که برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش 
آمده اســت که باید توضیح دهم؛ در حالی در خبرها آمده اســت این بودجه 
فقط برای صدا و سیما است که اینگونه نیست و ای کاش افرادی که اظهارنظر 

کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا که تقریبا 2۷ دستگاه فرهنگی 
از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای 
مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند البته یکی 
از این 2۷ دستگاه صدا و سیما است که برای این سازمان حکم دادیم. در واقع 

۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان 2۷ دستگاه توزیع خواهد شد.
وی درباره اصالح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی نیز گفت: 
براســاس آخرین اصالحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه 
شرکت های دولتی با کسر فصل های حسابداری آن ها حداکثر تا پایان خرداد 
ماه هرسال شد. همچنین بخشنامه بودجه شرکت های دولتی در آینده مجزا 
از بخشــنامه بودجه وزارتخانه ها و موسســات دولتی خواهد بود. زارع اضافه 
کرد: هیات مدیره های شرکت های دولتی، همچنین هیات های عامل آن ها 
مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی ساالنه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی 
و بخشنامه ای که مختص خود شرکت های دولتی است براین اساس مصوب 
کنند و بیاید در بودجه شــرکت های دولتی و تطبیق بودجه این شرکت ها 
براســاس عملکرد در ســال آینده خواهد بود و تهیه صورت های مالی میان 
دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی محســوب می شــود برای شرکت های اصلی و 

مادرتخصصی و همچنین بانک ها الزامی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: براین اساس این شرکت ها مکلف 
هســتند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشــت ماه در سامانه کارکنان اداری 
کشــور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن ها باید به صورت ماهانه باشــد و 
هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده است. 
وی افزود: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز 
صالحیت مدیران عامل و ســایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت ها در 
حوزه مدیریتی پست می گیرند، آن شاخص های مدیریتی و هیات مدیره را با 
توجه به تحصیالت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا 

پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد.  ایسنا 

اصالح طلبان باعث پس رفت کشور بوده اند و 
این مســئله ای است که اکنون مردم به خوبی 
آن را درک کرده اند.هــر گاه اصــالح طلبــان 
سکان قدرت را در دست داشتند، بجای آن که 
پیشرفت ها ادامه داشته باشد، پسرفت ها سرعت بیشتری به 
خود گرفته اســت. اکنون نیز خود را دایه مهربانتر از مادر 
نشــان می دهند و نگران آن هستند که اگر دولت انقالبی با 

مدیریت جهادی شکل بگیرد، به عقب باز می گردیم!
این روزها درحالی به انتخابات ۱۴00 نزدیک می شــویم که 
اصالح طلبان از هر حربه ای برای هجوم به رقیب اســتفاده 

می کنند که در رأس این روشها تخریب قرار دارد. 
از زمــان دولت اصالحات عملکرد اصالح طلبان مورد انتقاد 
مردم قرار داشت و اینک حمایت آنها از دولت تدبیر و امید 
ســبب شده است که جایگاه خود را در میان مردم از دست 
بدهنــد. اگر چه اصالح طلبان تــالش می کنند که خود را 
مبری از این تقصیر خود نشــان دهند اما نگاهی به کابینه 
دولت نشــان می دهد که بخش مهمــی از دولتمردان در 
دولت فعلــی در زمره فعاالن این گروه قــرار دارند و اتفاقاً 

مسئولیت های مهمی هم به عهده آنان است. 
بنابراین جدای از حمایت از دولت روحانی، آنها در اقدامات 

این دولت نیز شریک هستند. 
از سوی دیگر مردم بارها شاهد بوده اند که اصالح طلبان به 
هنگام انتخابات با اســتفاده از فضای تبلیغاتی و رسانه های 
خــود وعده هایی را به مردم می دهنــد که پس از پیروزی 
فرامــوش می کنند که به واســطه کدام وعده هــا انتخاب 
شده اند. حاال اصالح طلبان برای ماندن در قدرت به آدرس 
غلــط دادن روی آورده اند و تالش می کننــد تا نزد افکار 

عمومی چهره آسیب دیده خود را ترمیم کنند. 
ایــن گروه در ســال 9۶ با تخریب کاندیداهــای اصولگرا و 
ســاختن شایعاتی نامربوط نسبت به این گروه تالش کردند 
تا نسل جوان را گمراه کنند و اینک با تبعیت از این فرمول 
بــه انتقاد از کاندیداهایی که هــدف ایجاد دولت انقالبی را 

دنبال می کند می اندیشند. 

 معنای اصالحات از دیدگاه اصالح طلبان 
یکی از مدیریت ناکارآمد اصالح طلبان و هراس این گروه از 
تشــکیل دولت انقالبی تعریف آنها از اصالحات است. زمانی 
که این گروه تشــکیل شد برداشت مردم از اصالح طلبی به 
مفهوم اصالح در شــیوه های مدیریتی کشور بود و مردم به 

دنبال روشهای بهتری برای اداره کشور بودند. 
این درحالی اســت که ۴ دهه از وقوع انقالب اســالمی در 
ایــران می گــذرد و بیش از ۳2 ســال از این ســالها اداره 

مدیریت کشور در دست حامیان این تفکر بود. 
برآیند مدیریت این گروه در طول این سالها، سیاسی کاری 
، اشــرافی گری ، انفعال و تن دادن به خواسته دشمنان بود 
وحتی اگر آنان روش خود را از امروز عوض کنند مردم دیگر 
تن به آزمون و خطا از ســوی آنها نمی دهند و آنها نیز نمی 
توانند خســاراتی را که به واســطه طرز تفکر خود به کشور 

وارد کردند، جبران کنند. 
آنچه در این ســالها نصیب مردم ایران شد امضای برجامی 
بــود که نتیجــه آن در تماس تلفنی بــا اوباما و بعد خروج 

امریکا از برجام خالصه شد. 
نتیجه نــگاه به بیرون اصالح طلبان، تشــدید مشــکالت 

اقتصادی کشــور و افزایش فاصله طبقاتی، افزایش تحریمها 
و گستاخ تر شدن دشمنان نظام، فتنه انگیزی و ...بود و آنها 

اکنون توجیهی برای اشتباهات خود ندارند. 

 نگرانی از دولت انقالبی 
یکی از نگرانی های اصالح طلبان، روی کار آمدن یک دولت 
انقالبی در ایران است و آنها تالش می کنند تا دولت انقالبی 
را با توجه به رویکرد خود برای مردم تعبیر و تعریف کنند. 
»بهزاد نبــوی« از فعاالن تندرو اصالح طلب در مصاحبه ای 
در این باره گفته اســت: »در حال حاضر مجلس جدید سر 
کار اســت و نتیجه بعــدی اش هم احتمــاال دولت »جوان 
انقالبی« ای اســت که ما در تقدیم اختیــارات کامل اداره 
کشور به آن سهیم هستیم. این بدان معنا نیست که معتقد 
باشــم، امروز اختیار کشور دســت روحانی است، ولی اگر 
اختیار کامل دســت جریان اقتدارگرای تندرو باشد، آیا فکر 
می کنیم به ســود ملت و کشور و اصالح طلبان است؟ قطعا 
اینچنین نیســت. خواهیم دید که اتفاق سودمندی نخواهد 
افتاد، به عقب خواهیم رفت و مجبوریم دوباره مسیر اصالح 

را از عقب تر شروع کنیم«. 
چنین اظهاراتی حکایت از آن دارد که اصالح طلبان تالش 
می کنند با مظلــوم نمایی و هراس افکنی از دولت انقالبی 

مجددا کلید پاستور را در دست گیرند.
اما در اصل آنها می دانند که چنین دولتی می تواند بسیاری 
از گره های کوری را که آنها در کشور ایجاد کرده اند باز کنند 
و یکی از آنها بهبود شرایط اقتصادی کشور است که این امر 

بیشتر ناکارآمدی آنها را برای مردم روشن می کند. 

 نگاهی به معنای بازگشت به عقب 
بــرای رد این اتهام تــالش زیادی نیاز نیســت، نگاهی به 

قیمت هــا نشــان می دهد کــه در طول دولــت یازدهم و 
دوازدهــم، علیرغــم اینکه شــعار این دولت بــه عقب باز 

نمی گردیم بود، کشور به میزان زیادی به عقب بازگشت. 
پیــش از روی کارآمدن دولت روحانی قیمت دالر حدود ۳ 
هزار تومان و قیمت ســکه حدود ۱ میلیون تومان و قیمت 
پراید حدود 20 میلیون تومان بود. اما حاال با گذشت بیش 
از ۷ ســال از عمــر دولت روحانی، قیمــت دالر حدود ۳0 
هزارتومــان- ۱0 برابر-؛ قیمت ســکه حــدود ۱۳ میلیون 
تومان- ۱۳ برابر- و قیمت پراید حدود ۱۳0 میلیون- حدود 
۶ برابر- اســت. به طور قطع این امــر به معنای حرکت رو 
به جلو نیســت . بــه طوری که صادق زیبــا کالم تحلیلگر 
اصالح طلبان در باره این گروه گفت: نوشتن درباره جریان 
اصالحات بســان رانندگی در جاده یک طرفه شــده که از 
آن طرف حرکتی نیســت. جاده ای کــه آخر آن هم به نظر 

می رسد بن بست است. 

 کارشناسان چه می گویند 
در ایــن میان کارشناســان بر این باورند کــه چنین روی 
کردی از ســوی اصالح طلبان مغایر بــا اصالحات انقالبی 
واقعی یا تغییر طلبی است. مردم بارها از آنها »نمی توانیم« 
را شــنیده اند و این درحالی اســت که دولت انقالبی شامل 
دارندگان روحیه جهادی است که بر این باور است که مردم 

ایران توانسته و می توانند. 
در حقیقت این گروه که جز یأس و فرصت ســوزی چیزی 
بــرای مردم نداشــته اند نمی تواننــد در برابر کســانی که 
امیدوارند و نگاه به داخل داشــته و ظرفیت های داخلی را 

باور دارند بپذیرند. 
ناصر ایمانی تحلیگر مســائل سیاسی در گفتگو با سیاست 

روز در ایــن باره گفت: اصــالح طلبان باید دالیل خود را از 
اینکه می گویند وجود دولت انقالبی موجب بازگشت کشور 
به عقب می شود، توضیح دهند و نمی توان بدون استناد به 

دالیل قانع کننده چنین موضوعی را مطرح کرد. 
وی با اشــاره به اینکه آنها بایســتی تعریف خود را از دولت 
انقالبــی به مردم ارائه دهند و بگویند چرا این دولت موجب 
پسرفت کشور می شــود، گفت: اگر جریان اصالحات نگران 
اســت که بــا روی کار آمدن دولت انقالبــی  روحیه کار و 
خدمــت و مجاهدت در دولت و مجلس جریان یافته و نگاه 
به داخل تشــدید شود، جای تعجب نیست چرا که عملکرد 

آنها در چند سال گذشته برای مردم روشن شده است. 
وی دلیل این عملیات روانی را مطالبه ای آشــکار در جامعه 
دانست و اظهار داشت: مدیر جهادی و انقالبی  دغدغه مردم 
را دارد تا گرهــی از زندگی آنان باز کند. مردم ما به چنین 
مدیرانی نیاز دارند، نه مدیرانی که میز ریاســت را فرصتی 
برای پر کردن جیب خود و رســیدن به اهداف حزبی خود 
بداننــد. وی در ادامه تصریح کرد: اگر مقصود اصالح طلبان 
از دولت انقالبی روی کار آمدن احزاب رقیب و اصولگرا هم 
باشد باز هم مردم آنان را به اصالح طلبان ترجیح می دهند 
اصالح طلبان در طول ســالیان گذشته هر مدل خسارتی را 
که توانستند با مدیریت ناکارآمد خود به  کشور وارد کردند 
و دیگر جای نگرانی برای دیگر احزاب و گروه ها نگذاشته اند. 
از ســوی دیگر علی اکبر رائفی پور کارشناس مسائل سیاسی 
نیز در این باره گفت: اصالح طلبان خودشان را از مردم جدا 
می دانند و فقط در انتخابات با ایجاد ترس به ســراغ مردم 
می آیند، دولت داری بلد نیســتند اما از رسانه ها خوب بهره 
می برند. وی افزود: اصولگراها مردم داری بلد نیستند و وقت 
شــناس نیســتند. جوان گرایی در آن کمتر است و به دید 

امنیتی و تهدید محور به همه چیز می نگرد. 
وی اظهار داشــت: انقالبی کسی اســت که هم کشورش را 
دوست دارد و هم دینش را می خواهد، مردم را می فهمد و 

مقبولیت مردمی برایش اهمیت دارد.

 دیدگاه رهبر انقالب در مورد انقالبی گری 
رهبــر انقالب بارهــا فراتر از جریان های سیاســی، جوانان 
مؤمن انقالبی و بدنه اجتماعی جریان های معتقد به انقالب 
اســالمی را مخاطب قــرار دادند و به تبییــن یک منظومه 
درست و دقیق که حاوی خصلت های تراز انقالبی در سطح 

بدنه و مدیران و احزاب است، پرداختند. 
تاکید رهبری به آرمان خواهی واقــع بینانه، اهمیت نتیجه 
کنار تکلیف، لزوم وحدت جریانی، مخالفت با عدالت خواهی 
که به سیاه نمایی از انقالب بینجامد و موجب تعرض نابجا و 
هتک حرمت و تعدی به افراد شود از این جمله اند. در عین 
حال تاکید بر جذب حداکثــری، عقالنیت متکی به وحی، 
شجاعت و فعال بودن و خســتگی ناپذیری، آتش به اختیار 
بودن جوانــان مؤمن، اعتقاد و ایمان به ظرفیت های داخلی 
کشور، نترسیدن از بیگانگان و کارآمدی برای حل مشکالت 
کشــور از مواردی اســت که رهبری در تعریف انقالبی تراز 

بیان نمودند.
آنچه در اظهــارات رهبری می توان دریافت این اســت که 
انقالبــی گری نه به معنای رادیکالیســم و تندروی و نه به 
معنای ترس وادادگی اســت بلکه رعایت مصلحت کشــور 

مردم و اسالم است.

امام صادق )ع(: هر مؤمني به بالئي گرفتار شود و 
صبر کند، اجر هزار شهید براي اوست.

نمازجمعه قم با رعایت همه 
شیوه  نامه های بهداشتی برگزار شد

شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور با صدور 
اطالعیه ای درباره نمازجمعه قم اعالم کرد: مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که رعایت پروتکل ها، استفاده 
از ماسک، ضد عفونی مصلی پیش از آغاز مراسم، باز 
بودن پنجره ها و تهویه مناسب، با وجود سقف بلند 
مصالی قم و کنترل نمازگزاران با دستگاه تب سنج 
و استفاده از سقف ۵0 درصد ظرفیت مصلی و سایر 

موارد ابالغی، با دقت باال صورت پذیرفته است.
شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور با صدور 
اطالعیه ای به اظهارات علیرضا رئیســی،  سخنگوی 
محترم ســتاد ملی مبارزه با کرونــا درباره برگزاری 

نمازجمعه در شهر قم واکنش نشان داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است : نهاد نماز جمعه، 
از ابتدای همه گیری ویــروس کرونا، به اذعان وزیر 
محترم بهداشت، در رتبه اول همکاری با ستاد ملی 
مبارزه با کرونا بوده و با یک بررســی ساده، می توان 
مشاهده کرد که نمودار تعطیلی و اقامه مجدد قریب 
به 900 پایگاه نماز جمعه در اقصی نقاط کشــور، از 
ابتدای شــیوع کرونا تاکنون، با فراز و فرود بیماری 
کوویــد ۱9 و رنگ بندی و تدابیر و مصوبات اعالمی 
از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، انطباق کامل دارد 
و ائمه جمعه معزز کشــور، به تأسی از سیره و خط 
مشی بدون مسامحه رهبر معظم انقالب اسالمی)مد 
ظله العالی( و بر اساس منطق عقالنی حاکم بر شرع 
مقدس، صیانت از ســالمتی مردم عزیزمان را مقدم 
بــر برنامه ها و اولویــت اول در جهاد فرهنگی خود 
می دانند. این بیانیه می افزاید: روند رعایت دقیق و 
افتخارآمیز پروتکل های بهداشتی در پایگاه های نماز 
جمعه ای که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مجوز 
اقامه مجدد دریافت کردند، در مقطع زمانی پیش از 
آغاز پیک دوم، چنان اطمینان بخش شــد که وزیر 
محترم بهداشت را به این جمع بندی رساند که حتی 
در مناطق قرمز هم با تدوین پروتکل های سختگیرانه 
تــر، امکان ادامه اقامه نمازجمعه وجــود دارد و این 
تشخیص در رســانه ها منعکس شد، هرچند که با 
شــروع پیک دوم، اجرایی سازی این امر، به درستی 

مصلحت دانسته نشد.
در ادامــه این بیانیه تصریح شــده اســت : واقعیت 
این اســت که نمازجمعه شهر مقدس قم، بر اساس 
مجوز صادر شــده، می توانست زودتر و در وضعیت 
زرد برگزار شــود و صرفاً مالحظــات و احتیاط قابل 
تحســین امام جمعه محترم قم بود که تا آبی شدن 
وضعیت، اقامه نمــاز را به تأخیر انداخت. همچنین، 
گزارش های تصویری که در حجم وسیعی در رسانه 
ها منتشــر شده است و مشاهدات میدانی نشان می 
دهد که رعایت پروتکل ها، اســتفاده از ماسک، ضد 
عفونی مصلی پیش از آغاز مراســم، باز بودن پنجره 
ها و تهویه مناسب، با وجود سقف بلند مصالی قم و 
کنترل نمازگزاران با دســتگاه تب سنج و استفاده از 
سقف ۵0 درصد ظرفیت مصلی و سایر موارد ابالغی، 

با دقت باال صورت پذیرفته است.

گزارشخبر
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آگهي مناقصه عمومي 
شماره 2099004245000001 

ت اول
نوب

امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و شعب استان کهگیلویه و بویراحمد
بانك کشاورزي در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و 
شعب استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت حجمی شامل امور خدمتگذاری ، راننده ، تایپیست  
و اپراتور از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای توسط شرکت هایی که دارای سوابق کاری با 
موضوع مناقصه باشند با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با 
شماره مناقصه  )شماره سیستمی  2099004245000001 ( بصورت کامال الکترونیکی اقدام نماید  .

زمان انتشار در سایت :   از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/06 از ساعت 8  تا  14  
مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/06 از ساعت 8  تا 14 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1399/11/21 ساعت 13  
 زمان بازگشایی : شنبه مورخ  1399/11/25 ساعت 10 صبح و زمان اعالم به برنده دو شنبه مورخ 

  1399/11/27
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت 
تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده و 

واریز وجه مناقصه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
الکترونیکی  گواهی  و دریافت  نام  ثبت  بایست جهت  مناقصه می  در  به شرکت  2- عالقمندان 

)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثبت نام / پروفایل مناقصه گر« موجود است .

 در ضمن هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد و بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادها 
مختار است.

 


