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دولت یازدهم و دوازدهم با گره زدن بسیاری 
از مشــکالت ریز و درشت کشورمان به مذاکره با 
قدرت های غربی و تعامل با دو سه کشوری که خود را 
جامعه جهانی می خوانند، تقریباً همه توان و ظرفیت 
خود را پای این ایده آورد و پس از گذشت 8 سال از 
اجرای تمام و کمال این ایده، نه تنها مشکالت مرتفع 
نشد بلکه بر حجم و عمق آنها نیز افزود. حال با این 
عملکرد ضعیف و تک بعدی دولت، انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو به نمادی برای »نه« گفتن به این 

ایده ضعیف حکمرانی تبدیل شده است.
فرهنگ »ما می توانیم« را حضرت امام در فکر و دل 
جوان های ما نهادینه کرد. البته در کشــور ما و در نقطه 
مقابل این تفکر کســانی هستند که چنین خودباوری را 

ندارند.
لزوم احیای فرهنگ »ما می توانیم«

از افــرادی همچــون تقی زاده در دوران مشــروطه 
گرفتــه تا غرب باورانی که در دوران معاصر وجود دارند. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم روانبخش، کارشناس 
و تحلیل گر مسایل سیاسی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه 
کیهــان می گوید: »این افراد معتقدنــد ما اگر بخواهیم 
پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشویم. به 
عنوان نمونه یکی از کســانی که در دوران ما بر این نکته 
تاکید دارد آقای خاتمی رئیس جمهور دولت موســوم به 
اصالحات اســت. او معتقد اســت راه پیشرفت ما تنها از 
غرب می گذرد. آقای روحانی نیز در مقدمه کتاب ایران و 

 زمینه ساز جهش به سمت آرمان های اسالمی

حجت االســالم والمسلمین ثقفی، مسئول بنیاد فرهنگ و  اندیشه اسالمی: 
وظیفه دولت آینده برای تحقق چشم انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ وظیفه 
سنگینی است. البته جنس این کار جنس جامعه سازی است. شاخص هایی 
که در سند چشم انداز مطرح شده همه از جنس پیشرفت هایی است که 

باید در جامعه اتفاق بیفتد.

دولت انقالبی؛

تقویت الگوی مقاومت در عرصه حکمرانی 
با انتخابی آگاهانه

 بخش پایانی
رضا الماسی

جهانی شدن، فرصت ها و چالش ها که نوشته غرب گرایی 
به نام آقای سریع القلم است، می نویسد؛ ما درباره پیشرفت 
و حفظ هویت دچار یک پارادوکس و تناقض هستیم. اگر 
بخواهیم پیشرفت کنیم و به ما پیشرفت بدهند حتماً باید 
یک نوع تعادل بین پیشــرفت و هویت ایجاد کنیم. یعنی 

باید بخشی از هویت مان را بدهیم.«
او توضیح می دهد: »در این کتاب، آقای ســریع القلم 
که مورد تایید آقای روحانی هم هست راهکاری که برای 
پیشرفت  ارائه می کند این است؛ می گوید ما اگر می خواهیم 
پیشرفت کنیم، هم باید استقالل مان را بدهیم و هم قانون 
اساسی مان تغییر کند. باید الفاظی همچون بیگانه و اجنبی 
از متن قانون اساسی حذف گردد و به خارجی ها )آمریکا 
و انگلیس و فرانســه و آلمان و...( اجــازه بدهیم که آنها 
برای ما قانون بنویسند و همان قانون را در کشور ما اجرا 
کنند. در نهایت ما باید از اسالم حداکثری دست برداریم 
و به اسالم حداقلی اکتفا کنیم، یعنی همان که رضاشاه و 

محمدرضاشاه می گفتند!«
ما می توانیم خرمشهرهای دیگر را هم فتح کنیم

این افراد اعتقادی به توان داخلی ندارند و می گویند 
»ما نمی توانیم«. بنابراین این جریان حاضر است برای یک 
پیشرفت خیالی همه حیثیت خود را بدهد و آنچه غربی ها 
مطالبــه می کنند را به طور کامل عمل کنند. در حالی که 
جریان انقالبی معتقد است ما می توانیم خودمان روی پای 

خودمان بایستیم و پیشرفت کنیم.
حجت االسالم دکتر روانبخش با تاکید بر این مطلب 

اظهار می دارد: »شما ببینید این جنگی که غربی ها بیش 
از 10 سال است که در قضیه هسته ای با ما راه  انداخته اند، 
اصلش به خاطر استقالل و پیشرفت علمی ماست. مشکل 
آنها با ما این است که می گویند شما نباید روی پای خودتان 
بایستید. در دیگر پیشرفت های علمی هم به همین شکل 
است. در پیشرفت های موشکی، پیشرفت های هوافضا، نانو 
تکنولوژی، عرصه های پزشــکی و... ما توانسته ایم تنه به 
تنه آنها بزنیم و این پیشــرفت ها با وجود تحریم های آنها 

صورت گرفته است.«
او در پایــان تصریح می کند: »همان جوان هایی که با 
خداباوری و خودباوری توانســتند خرمشهر را فتح کنند 
امــروز هم به تعبیر حضرت آقا می توانند خرمشــهر های 
دیگری را فتح کنند. خرمشهر های علم و فناوری، اقتصاد 
و.... اگر میدان برای جوانان انقالبی باز شود حتماً همچون 
عرصه هایی که نشــان داده شده پیشرفت خواهیم کرد و 
ضعف های کشور در حوزه هایی مثل اقتصاد و برخی صنایع 
)مثل صنعت خودرو و...( برطرف خواهد شد. بنابراین همه 
ما وظیفه داریم با توجه به شاخص های موجود، انقالبی ترین 
رئیس جمهور را بر سر کار بیاوریم و این تحول عظیم »ما 

می توانیم« را به رخ دنیا بکشیم.
انقالب از مرحله دولت  سازی عبور کرده است؟

»از میان همه  ملّت های زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب 
هّمت می گمارد؛ و در میان ملّت هایی که به پاخاســته و 
انقالب کرده اند، کمتر دیده شــده که توانسته باشند کار 
را به نهایت رســانده و به جز تغییر حکومت ها، آرمان های 

انقالبی را حفظ کرده باشند. اّما انقالب پُرشکوه ملّت ایران 
که بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب عصر جدید اســت، 
تنها انقالبی است که یک چلّه  پُرافتخار را بدون خیانت به 
آرمان هایش پشت سر نهاده و در برابر همه  وسوسه هایی 
که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و 
اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دّومین مرحله  
خود ســازی و جامعه پردازی و تمّدن  سازی شده  است.« 

)رهبر معظم انقالب اسالمی- بیانیه گام دوم(

حجت االســالم والمســلمین علی ثقفی، مســئول 
بنیــاد فرهنگ و  اندیشــه انقالب اســالمی در این باره 
به گزارشــگر روزنامــه کیهان می گوید: »یک برداشــت 
اشــتباهی از این قســمت از بیانیه گام دوم حضرت آقا 
شــکل گرفته و آن اینکه تصور شــده که این خود سازی 
 بــه جای دولت  ســازی آمده اســت. در حالــی که این 

طور نیست.«
او با بیان یک پاســخ نقضی به این برداشــت اظهار 
می دارد: »کســانی که به این مسئله معتقدند در بیانات 
رهبر معظم انقالب از ابتدا تا کنون نشــان بدهند مرحله 

اول خود  ســازی، جامعه پردازی و تمدن  سازی چه بوده تا 
ما هم بگوییم در گام دوم وارد مرحله دوم آن شده ایم.«

حجت االسالم ثقفی ادامه می دهد: » اما در کنار این 
پاســخ نقضی، جواب ایجابی و حلی این اســت که رهبر 
معظم انقالب بارها از ســال 70 تا قبــل از صدور بیانیه 
گام دوم فرموده انــد انقالب 5 مرحلــه دارد و دو مرحله 
اول شامل انقالب و نظام اسالمی را پشت سر گذاشتیم و 
وارد مرحله دولت اسالمی شدیم و سه مرحله باقی مانده، 
مراحل دولت، جامعه و تمدن اسالمی می باشد. لذا این سه 
مرحله پیش رو بارها در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
منعکس شــده و جالب این است که بعد از بیانیه هم به 
فاصله حدود دو ماه در دیدار با دانشــجویان فرمودند که 
 ما منتظر تشکیل دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن 

اسالمی هستیم.«

خود سازی انقالب اسالمی
دلیل ســوم که این خود سازی به جای دولت سازی 
نیامده اســت را مســئول بنیاد فرهنگ و  اندیشه انقالب 
اســالمی اینگونه بیان می دارد: »ما باید ببینیم در اینجا 
مقصود از خود ســازی چیست. اگر به عبارت توجه کنیم 
حضــرت آقا می فرمایند که انقــالب وارد دومین مرحله 
خود سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. لذا 
صحبت از خود سازی افراد نیست که ما بگوییم رهبر انقالب 
توصیه کردند افراد بروند و خودشان را بسازند بلکه صحبت 
از خود ســازی انقالب است. انقالب باید خود سازی کند. 

باید به سازندگی خود بپردازد. انقالب یعنی چه؟ انقالب 
یعنی همین 5 مرحله. در مرحله اول کنار زدن شاه و نظام 
استبدادی است. در مرحله بعد انقالب همان تاسیس نظام 
است. انقالب در مرحله سوم دولت  سازی است و همین 

طور تا مرحله پنجم. 
بنابراین آن چیزی که باید ســاخته بشــود در این 
مرحله دولت اســالمی اســت و اگر از خود سازی انقالب 
صحبت می شود یعنی همین مرحله سوم دولت اسالمی.«
طبق هدف گذاری اسناد باالدستی قرار است کشور در 
افق 1404 به قدرت اول منطقه در همه عرصه ها برســد. 
در 8 سال گذشته دستگاه اجرایی موجود، حرکت انقالب 
را ُکند کرد. در این حرکت تأخیر هایی ایجاد شــد و چه 

بسا عقب ماندگی هایی هم به وجود آمد.
فرصت سوزی هایی که 

چشم انداز 1404 را عقب انداخت 
درخصوص اینکه چه مقدار از چشم انداز امروز محقق 
شــده اســت اختالف نظر وجود دارد؛ بعضی می گویند 
در برخی موارد ما حتی از نقطه هدف گذاری شــده در 
چشم انداز عبور کردیم. بعضی دیگر نظرات متفاوتی دارند 
اما در هر صورت به خاطر تاخیر های واضحی که به وجود 
آمد باید دولت ســیزدهم جبران مافات کند و با سرعت 
بیشــتر یکی از اقدامات میان مدت خود را رســیدن به 
شاخص های چشم انداز 20 ساله در افق 1404 قرار بدهد.
محمد مهرجردی، پژوهشگر انقالب اسالمی در این 
باره به گزارشــگر روزنامه کیهــان می گوید: »آنچه برای 
مردم و کارشناسان ملموس است اینکه هنوز در بسیاری 
از مسائل با یک جامعه نمونه اسالمی فاصله داریم. با روی 
کار آمدن دولت نهم امیدهای زیادی برای عبور از مرحله 
سوم زنجیره تمدن  سازی و ورود به مرحله جامعه  سازی 
اســالمی زنده گردید اما متاسفانه برخی خودخواهی ها و 
انحرافات فکری مسئوالن وقت و در ادامه روی کار آمدن 

دولتی که اعتقادی به توانمندی های انقالب نداشت موجب 
شد تا حدود 10 سال از وقت انقالب گرفته شود و آنچه 
 در چشــم انداز 20 ســاله هدفگذاری شده به طور کامل 
محقــق نگــردد.«او می افزایــد: »دولت ســیزدهم باید 
هــّم خود را بر تحقق اســناد باالدســتی نظــام بگذارد 
و بــا میــدان دادن بــه عناصر فعــال جــوان، مومن و 
 انقالبــی، فرصت ســوزی های گذشــته را تــا حد توان 

جبران نماید.«
»وظیفه دولت آینده برای تحقق چشم انداز 20 ساله 
تا ســال 1404 وظیفه ســنگینی است. البته جنس این 
کار جنس جامعه  سازی است. شاخص هایی که در سند 
چشم انداز مطرح شده همه از جنس پیشرفت هایی است 

که باید در جامعه اتفاق بیفتد.« 
ایــن را حجت االســالم ثقفی می گویــد و در ادامه 
می افزاید: »امیدواریم دولت آینده در کنار یک قوه قضائیه و 
مجلس همراه و هماهنگ موجب روشنی چشم مردم شود 
و این هماهنگی و یکپارچگی می تواند به حرکت انقالب 
شتاب بدهد.« او در پایان تصریح می کند: »روشن است که 
ما در افق 1404 به تشکیل جامعه نمونه اسالمی نخواهیم 
رسید. قرار هم بر این نبوده است. اما می توان یک گام خوبی 
 برای رسیدن به بخشی از جامعه نمونه اسالمی برداشت. 
به نظر بنده با یک برنامه ریزی مدون تا 20 ســال آینده 

می توان به یک جامعه نمونه اسالمی رسید. 
جامعــه ای که ترازهای متعالی و بلندی را از زندگی 
انســانی و الهی برای مردم فراهــم می کند و یک الگوی 
نمونه برای دیگر کشورهای اسالمی و دیگر آزادیخواهان 
و حق طلبان جهان ارائه می نماید. این یک حادثه بسیار 
مهم است، به همین خاطر کار بسیار عظیم می باشد و این 
کار عظیم در سند 1404 به تمامه اتفاق نخواهد افتاد اما 
می تواند یک شــروع پر سرعت و شتابنده ای برای تحقق 

جامعه نمونه اسالمی باشد.«

به اســتناد صورتجلسه مجمع  عمومی عادی مورخ 1395/04/20 و 
تاییدیه شماره 952/15/168712 مورخ 95/06/07 اداره کل تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:صورت های مالی سال 94 
تصویب شد. سرمایه شــرکت تعاونی از مبلغ 5062556000 ریال 
بــه مبلــغ 5271778000 ریال افزایش یافت. فائــزه مرادلو به کد 
ملی 0081673078 به ســمت بازرس  اصلی و ولیعهد شــاملو به 
کد ملی 3933721458 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. محمود فرهنگی به کد ملی 0060008504 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و رضــا رزقی به کد ملی 
0888613431 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی و اصغر 
رضائــی به کد ملی 3549291906 به ســمت عضو هیئت مدیره- 
عضــو اصلی و  خســرو حقیقی پناه به کد ملــی 0056200420 به 
ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلــی و حمیدرضا بحیرائی به کد 
ملی 1754913083 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی و 
شمس اله ســالمی به کد ملی 1581006098 به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل و حمید معینی به کد ملی 1815359579 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل برای مدت 3 ســال 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
شرکت سهامی بیمه ایران به شماره ثبت ۱3۵۵9 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۴۷۷

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
نایب رئیس هیئت  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی و 
حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۶۰83۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵8۷۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

برمبنای مصوبات هشتاد و هشتمین  اجالس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 
انواع آبگرمکن باشــماره استانداردهای مربوطه مشــمول مقررات استاندارد اجباری 
می باشد. اســتاندارد ملی ایران به شــماره 1828:1397تحت عنوان آبگرمکن های 
فوری گازســوز جهت تولید آب داغ  برای مصارف غیرصنعتی دریک هزاروهفتصد و 
شانزدهمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد مربوطه مورد تجدیدنظر سوم قرار گرفته 

است. مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

لذا کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این فرآورده سه ماه از تاریخ 
انتشارآگهی در روزنامه رســمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد 

مذکور اقدام الزم را به عمل آورند.
واردات فرآورده هــای مشــمول مقررات اســتاندارداجباری پــس ازانقضای مهلت 
مقرربرحسب ضرورت و اولویت باید منطبق با استانداردملی ویا استانداردها و ضوابط 

فنی معتبر و مورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق 
براساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف یا استانداردهای  بین المللی مورد 
قبول طرفین و یا مشــخصات فنی اظهارشــده توســط مراجع قانونی و یا ذیصالح 
کشورهدف و یا صدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز 
به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

اطالعیه 
سازمان ملی

 استاندارد ایران

م الف ۸۴۸ شناسه آگهی:۱۱۴۳۳۰۴

ایران  اســامی  جمهوری  پســت  ملی   شرکت 
در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری 
راه اندازی انبار تجهیــزات و ملزومات مرتبط با 
فناوری  را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
2000003067000012 برگزار  )ستاد( به شــماره 
نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی  پاکت ها از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه روز سه شــنبه مورخ 

1400/03/11 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: 

ساعت ۱9 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱7

 مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: ســاعت ۱7 روز شنبه 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/29

 زمان بازگشــائی پاکت ها: ســاعت ۸ روز یکشــنبه 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گزار جهــت دریافت 
اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف: آدرس- تهران – خیابان شــریعتی- نرســیده به پل 
سیدخندان- ورودی شــماره 2۰ مجموعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات- ساختمان مرکزی شرکت ملی پست- 
طبقه همکف – دبیرخانه کمیسیون معامالت ارسال نمایند 
و یا با تلفــن 4443449-0912 آقای ایزدی، تماس 

حاصل فرمایند.
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه:    مرکز تماس: 41934 -021
 دفتر ثبت نام:    88969737 و 85193768

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری راه اندازی انبار تجهیزات و ملزومات مرتبط با فناوری

شناسه آگهی:1142641م الف 832

بانک ســپه در نظر دارد مزایده فروش ماشــین آالت خط تولید 
ســوزن پمپ انژکتور خود به شرح مندرج در اسناد مزایده را از طریق 
مزایده عمومی، با جزئیات مندرج در اســناد مزایــده و بهره گیری از 
 ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ســتاد« )به نشانی الکترونیکی 
www.setadiran.ir( و با شماره مزایده ۱۰۰۰۰۰۱۰۳6۰۰۰۰۰۱ 

به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
*تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد: ساعت ۸:۳۰ روز شنبه 

به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸.
*مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت۸:۳۰ روز شنبه به تاریخ 

۱۴۰۰/۳/۸ تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۳/9.
*تاریخ بازدید: از ساعت 9:۰۰ صبح روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ 
لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱9 )بازدید همه 

روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل مقدور می باشد(.
*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ســاعت ۱۴:۰۰ روز شنبه به 

تاریخ ۱۴۰۰/۳/22.
*تاریخ بازگشــایی پاکات پیشنهادی: ســاعت ۱2:۰۰ روز 

یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۳/2۳.
نحوه فروش: نقد

*توجه: لطفاً به اصالحات احتمالی مزایده که درســایت بانک سپه 

به نشانی الکترونیکی www.banksepah.ir مندرج میگردد 
و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات مالک عمل می باشد، توجه 

فرمایید.
توضیحات و شرایط:

۱- متقاضیان جهت کســب اطالع از جزئیــات امالک و با توجه به 
توضیحات مندرج در شــرایط مزایده می توانند هماهنگیهای الزم را 

به عمل آورند.
2- شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
»ســتاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اســناد مزایده، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر می باشد.
 ۳- عالقمنــدان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با دفتر ثبت نام سامانه ستاد 
به شماره تلفن 88969737 ، 85193768 ، 021-41934 
تماس و یا به آدرس اینترنتــی www. setadiran.ir مراجعه 
نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط 
و نحوه فروش در برد اعالن عمومی ســامانه مزایده قابل مشــاهده، 

بررسی و انتخاب می باشد.

بانک سپه- اداره کل امالک

فراخوان مزایده عمومی 
فروش ماشین آالت خط تولید 

سوزن پمپ انژکتوربه شماره 2۱33/۱۴۰۰/2 

نوبت دوم

م الف 779شناسه آگهی: 1140292


