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سالروز شهادت باب الحوائج ،حضرت امام موسی کاظم علیهالسالم بر عموم شیعیان تسلیت باد

محمدباقرقالیباف
رئیسمجلسشورایاسالمی:

هادی محمدی
کارشناس منطقه غرب آسیا:
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تضمین اصل
مستند ومستدل بودن آرای
مراجع اختصاصی شبه قضایی
2
لزوم لغو تحریمها در برجام و بازگشت اروپا
به تعهداتشان بررسی شد

ناقضانبرجام
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مسئولاحیایبرجام
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پیامهایدیدار پاپ

بامرجعیتعالیشیعیانعراق
2

به مناسبت هفته منابع طبیعی

توسعهرودخانه«ضرورتی

برایکاهشمشقاتسیل»
10
«رسالت»اشکاالتتوقفچاپدفترچهبیمههارا
باگذشت19روزازآغازاینطرحپیگیریمیکند

حذفدفترچههایکاغذی
بدوناجرای
پروندهالکترونیکسالمت!

ضریبجینیدرمجلسیازدهم
@ Resalatplus

بیتدبیری دستگاه اجرایی در آستانه سال نو بررسی شد

گرانی؛آخرینعیدی
دولتبهمردم
ای���ن روزهای پیروزی و شکس���ت در میان مردم
ی گردد و این خاصیت زندگی دنیاس���ت.البته
م 
این هرگز به معنای آن نیس���ت که مردم دس���ت
َّ َهّ
الل ال ُی َغ ِّی ُر ما
بگذارند چه آنکه «ان
روی دس���ت
ّ
َْ ُ
َ
ِبق ْو ٍم َح َتیُی َغ ِّی ُرواما ِبأنف ِس ِه ْم»؛خداوندسرنوشت
هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان
بخواهند.رزمگاهانتخابات،بهترینموسمبرای
انتخاب کسی است که بتواند فار غ از رفتوآمد
مس���ئوالنسیاس���یفالن کش���ور،بااس���تفادهاز
ظرفیته���ایبالق���وهعظیمداخل���ی،تحریمها
را خنثی کند تا مجبور نش���ود برای وعده نس���یه
لغ���و تحریمهاُ ،در غلتان بدهد و آبنباتچوبی
بگیرد و درنهایت هم ،نه چرخ اقتصاد بچرخد و
نه چرخ سانتریفیوژها.
ی کنیم کهاصالمردمبهیارانه
ی گفتند«کاریم 
م 
 ۴۵هزارتومانی نیاز نداش���ته باش���ند»؛ درس���ت
ی گفتند و موفق هم ش���دند! البته نه با ایجاد
م 
«آنچنانرونقاقتصادی»بلکهبا کاهشارزش
پول���یمل���یحداقلبهیکدهمو کاهشقدرت
خرید مردم حداقل به یکسوم.

نرمنرمکمیرسداینکبهار،اماا گربهقاعده
فریدونمشیری«،خوشبهحالروزگار»هم
روزگارمردمآزردهاز گرانیوتورموبیکاری
کهباشدِ ،
و کروناخوشنیستوهوایزمستانسختسرد
پس���ابرجامیآنه���ا،بسناجوانمردانهس���وزان
ِ
اس���تواز ۷س���الو۷ماهپیش،همچنانپشت
دروعدههایتوخالی،چونموجمیلرزندوتکرار
وعدهبهبودیوضعیتمعیشتیمردمهمزمان
باروی کارآمدنفالنمس���تأجر کاخس���فید،این
فراز شعرمعروفمهدیاخوانثالثرابرایآنها
ی کند که «فریبت میدهد ،بر آس���مان
تداعی م 
این سرخی بعد از سحرگه نیست».
درس���ت است که با گزارههای فریبنده مو سپید
کردهه���ای دس���تکاری افکار عمومی در موس���م
انتخابات۹۲و،۹۶بادخزانبهاعتمادعمومیوزان
شدهوچهره گلاعتمادکنندگانبهرئیسجمهور
مستقرخزانشدهاست،امابنانیستهمچون
ملکالشعرای بهار «فغان و فریاد ز جور گردون»
س���ردهن���دچ���هآنکهبهای���ن کالمآفریدگار واقف
َ َ َ
اال ّی ُام ُنداو ُلها َب َ
ین ّالناس»؛
هس���تند که «و ِتلک
ِ
2

«رسالت» کارکردهای گروه هتلهای هما
در ایام کرونا را بررسی میکند

توطئه آمریکا در حمایت از سعودیها
ناکام ماند

بااطمینانبخشی

بهرؤیاهایبایدن

12

شلیکمقاومتیمن

محمدكاظم انبارلویی

یادی از احرار کردستان

ادامه از همین صفحه
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که ضریب جینی روند صعودی
داشت و قدرت خرید مردم به واسطه تورم سنگین و جهش نر خ ارزدر
ابتدای سال  ۹۷تا کنون به شدت تحت فشار قرار دارد .برای پاسخ به مطالبه
به حق مردم برای بهبود وضعیت معیشت ،از همان ابتدا ،افزایش پرداختی
به مردم از طریق حذف رانت ارز  ۴۲۰۰و تغییر در توزیع یارانه سوخت
دردستور کارمجلسبود کهفعالهردوموردبهدلیلمقاومتدولتبدوننتیجهمانده
است.ولیباتوجهبهعزمجدیمجلسبهنظرمیرسد کهطیسالآیندهبهتدریج
حذفرانتارز۴۲۰۰وتوزیعنقدیمابهالتفاوتریالیآنرقمبخورد،بااینحالتنها
اقدام مجلس برای بهبود معیشت مردم افزایش یارانه نیست چرا که تجارب قبلی
نشانمیدهد کهافزایشیارانهبدونمهارتورم،تأثیرماندگاریبربهبودتوزیعدرآمد
ندارد.لذامهمترینبرنامهمجلسبرایمهار تورم،اصالحاتساختاریدر بودجهو
نظامبانکیاست.رشدنقدینگیطیدهههایاخیریااز محلبیانضباطیبانکها
به ویژه بانکهای خصوصی و یا از محل کسری بودجه رقم خورده است.

عصرهایكریسكان
رهبرمعظمانقالبتا کنونبرزندگینامهو کتابخاطراترزمندگاندفاعمقدس
تقریظنوشتهاند.برخیازآنهادرمیانماهستندوبرخیبهدیارباقیشتافتهاند.
تقریظ نوشتن بر اثر و خاطرات آنها که باقی ماندهاند ،به نظر میرسد قدری
از احتیاط دور است ،اما آقا می نویسند .یکی از این تقریظها همین است که
حضرت آقا بر کتاب «عصرهای کریسکان» نوشتهاند .قهرمان داستان و راوی
آن ا کنون زنده است و در میان ماست .فلسفه این تقریظ و تقریظهای دیگر آن
است که ما با پهلوانان و قهرمانان بزرگی روبهرو هستیم که دهها بار تا پای جان
رفتهاند و در عمل وفاداری و ثابت قدمی خود را در دفاع از اسالم و جمهوری
اسالمی و انقالب نشان دادهاند .استان کردستان  4500شهید تقدیم انقالب
کرده است.این استان همانند کهکشانی از نور مقاومت و ایثار در سپهر انقالب
خودنمایی می کند .خانواده قادر خانزاده بانهای با  6شهید چون خورشید
فروزاندراین کهکشانمیدرخشند.تقریظمقاممعظمرهبریبر کتاب«عصرهای
کریسکان»یکرونماییشگفتانگیزدیگراز ایدههایمقاومت کردیاست که
بهتعبیرمقاممعظمرهبرییکتاریخجامعاز شناختقوم کردوحوادثتلخو
شیرینمنطقه کردستاناست.این کتابنشانمیدهدچگونهمردم کردستان
در برابر شرارت گروهکهای ضدانقالب و جنایت و تجاوز خارجی ایستادند و
قد خم نکردند .قوم کرد ایرانیترین مردمان این سرزمین هستند و با شجاعت
و تهور فدا کاری تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند .کلمات و واژهها در این
کتابصاحبروحومعنویتهستندوباقلبانسانسخنمی گویند.این کتاب
صفحهای زرین از تاریخ ادبیات جهاد و شهادت و مقاومت ملت ایران است.
این کتابیکداستانواقعی،فراتراز «وهم»و«خیال»است.قهرمانآنزندهو
واقعیاستونشانمیدهد کردستانبخشیاز جغرافیایمقاومتملتایران
است .امیر سعیدزاده معروف به سعید سردشتی در نقطه صفر مرزی بخشی از
این مقاومت را با خانواده مبارز و مقاوم خود نمایندگی می کند.
***
«عصرهای کریسکان» خاطرات امیر سعیدزاده و همسر قهرمان و وفادارش را
خواندم .یک کشش عجیبی در نگارش این کتاب است که هر کس آن را شروع
ن کهنفستازه کندترغیبمی
کندبهخواندنحداقلصدصفحهاولرابدونای 
شود .ظرف دو روز  250صفحه کتاب را خواندم و نتوانستم جلوی اشکهایم را
از اینهمه مظلومیت و ستمی که به او و خانوادهاش رفته ،بگیرم.
امیر سعیدزاده و همسرش سعدا حمزهای ،مادر  ،پدر و فرزندانش بدون شک
از قهرمانان ملت ایران هستند .برادرش نیز از شهدای ترور می باشد.
ن که یک مسلمان اهل سنت و کرد است نشان داده نماد وفاداری به
او با آ 
ملت ایران ،والیت فقیه ،انقالب ،امام و رهبری است .این حقیقت را می شود
از سطر سطر کتاب «عصرهای کریسکان » با جان و دل فهمید .این کتاب
رونمایی از شرارت گروهکهای ضدانقالب و منافقین در روزهای نخستین
انقالب و دهه اول حیات مقدس جمهوری اسالمی است با خواندن آن
می شود به خوبی فهمید بچههای انقالب در خطه کردستان برای صیانت از
اسالم ،انقالب اسالمی و مرزهای ایران چه خون دلی خوردهاند و چه رنجهایی

کشیدهاند.
چهار سال و دوماه اسارت در زندانهای حزب دموکرات و دو سال اسارت در
زندان کومله آن هم با شکنجه و آزار در بدترین شرایط ممکن و از همه مهمتر
دههابار تاسرحدمرگرفتناز سعیدزادهیکقهرمانملیساخته کهدقایقآن
لحظههای فدا کاری و ایثار را حتی در افسانهها هم نمی توان خواند.کریسکان
عراق ظاهرا یک منطقه کوهستانی صعبالعبور در دولهبدران است که مقر
حزب دموکرات بوده و زندانیهای ایرانی در آنجا بازداشت بوده اند که
عصرهای هر هفته چند نفر را به بهانهای اعدام می کردند .امیر سعیدزاده خود
شاهد اعدام شهید حسین مرادی ،اسعد اشنویهای ،سیدمحمد کامیارانی،
احمد شوان کاره ،محمدلطیف امرایی ،توفیق مدنی ،صالح خضری،
سلیمان اشنویهای و ...بوده است که بعد از صرف عصرانه خیلی راحت بدون
ی کندند تیرباران و
محا کمه و بازجویی در داخل قبرهایی که اعدامیها خود م 
اعدام می شدند.نویسنده نام کتاب را از همین قتلگاه گرفته  .ناشناختهترین
و مظلومترین شهدای جمهوری اسالمی شهیدهایی بودند که در زندان
حزب دموکرات اعدام میشدند.راوی این خاطرات کیانوش گلزار راغب است
که در زندان کومله با سعیدزاده آشنا شد و در فرار از زندان کومله به او کمک
کرد .او با هنرمندی در  27فصل  40ساعت گفتوگو با سعیدزاده و همسرش
را با نثری روان و دلنشین قلمی کرده و انصافا از عهده کار برآمده و از او باید به
دلیل هوشمندی در بیان خاطرات تشکر کرد.سعیدزاده در جوانی به هنگامی
که آیت اهلل ربانی شیرازی و آیت اهلل باریکبین در زمان طاغوت در سردشت
تبعید بودند ،با آنها ارتباط می گیرد و سوار قطار انقالب می شود.او در این
مسیربامهدیوحمیدبا کریودیگرانقالبیونآذربایجانغربیمرتبطمیشود
و قبل و بعد از انقالب هميشه در متن حوادث و رويدادهای خطه کردستان
بوده است .او کارنامهای روشن در مبارزه با ضد انقالب و جنگ تحميلی دارد و
چون کوه از نواميس انقالب و نظام دفاع می کند و پای آن میايستد .او خود را
يکايرانیو کردمیداندوبهآنافتخار می کندوبهخاطرسوابقدرخشانشدر
صيانت از انقالب هنوز مورد حقد و کينه ضد انقالب قرار دارد و در معرض تهديد
است.وقتی کتاب را به آخر رساندم يک حسی در من پيدا شد و آرزو کردم ا گر
روزی او را ديدم حتما دستش را ببوسم به خاطر بيعت صادقانه با امام و رهبری
چ گاه در طرفداری از نظام مقدس جمهوری
پايش را ببوسم .پاهايی که هي 
اسالمی و واليت فقيه در سختترين شرايط مبارزاتی نلرزيد و به انحراف نرفت
و حاضر نشد از اطاعت خدا برتابد و به بيراهه شيطان برود.
کس نيست که افتاده آن زلف دو تا نيست
در رهگذر کيست که دامی ز بال نيست
چون چشم تو دل می برد از گوشهنشينان
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نيست
روی تو مگر آينه لطف الهی است؟
حقا که چنين است و در اين روی ريا نيست
گر پيرمغان مرشد من شد ،چه تفاوت؟
در هيچ سری نيست که ّ
سر خدا نيست!

عصرهایكریسكان

بازارخودرو
درجامیزند!

خریدوفروش کمرمق خودرو در آخرین ماه سال

ش����نیدم كت����ابیك����یاز علم����ایب����زرگرابردند
خدمتامام(ره)تاتقریظیبرآنبنویسند.امام
كتاب را خواند و گفته بود كتاب بس����یار خوبی
است .اما من تقریظی بر آن نمی نویسم .سؤال
كردن����د چ����را؟ غریب به این مضم����ون فرمودند:
«انسانیكموجودتدریجیالوجوداست؛امروز
ای����نعال����م،آدمخوبیاس����تحرفهایخوب
میزند،اماممكناستفرداتغییر كندوطوری
دیگر بگوید و بنویس����د».این احتیاط معقول و
خوب است.
(ره)
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در زمینه نظام بانکی ،طرحی که پیش از این در دوره قبلی مجلس توسط
دکتر حسین زاده بحرینی نماینده سابق و دوره فعلی مردم مشهد در
مجلس شورای اسالمی آماده شده بود در دستور کار جدی کمیسیون اقتصادی
قرار دارد و بخشی از آن نهایی شده که به توفیق الهی سال آینده در کمیسیون و
صحن علنی به سرانجام خواهد رسید .همچنین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد
بانکهای خصوصی نیز با رأی ۸۵درصد نمایندگان مصوب شد و مقدمات اجرای
آن در حال فراهم شدن است.در زمینه کسری بودجه نیز بخشی از اصالحات از
طریق مجلس در الیحه بودجه  ۱۴۰۰اعمال شد ،اما با ورود جدیتر به همه اجزای
اصالحاتساختاریبودجهبهویژهتعیینپایههایمالیاتیجدیدازجملهمالیاتبر
مجموع درآمد و عایدی سرمایه و همچنین نظارت پذیرتر کردن هزینههای جاری،
تالشمیشود کهبهتدریج،بودجهبهسمتتعادلحرکت کندتابا کاستناز کسری
بودجهوقطعوابستگیبودجهبهاستقراضاز بانکمرکزی،امکان کنترلنقدینگی
و مهار تورم فراهم آید تا در عمل بتوان کاهشی معنادار و پایدار در شاخص ضریب
جینی رقم زد و گامی اثرگذار به سمت عدالت برداشت.

یکیازمهمتریناهدافهرحکومتیتحققنسبی
عدال ��ت اجتماعی اس ��ت .در اقتصاد ،مهمترین
شاخصبرایسنجشعدالت،ضریبجینیاست
کهفاصلهدرآمدافرادودهکهایجامعهرانشان
می دهد .پس از انقالب ،این شاخص نسبت به
رژیم گذشتهبهبودقابلتوجهیداشت.بااینحال
در سالهای پس از انقالب ،این شاخص تقریبا
ح ��ولوح ��وش۴۰ص ��دمبود(ع ��ددنزدی ��کب ��ه
صف ��ربهمعن ��ایتوزیعبرابروعددنزدیکبهیک
ب ��ه معن ��ای توز ی ��ع نابراب ��ر درآمدهاس ��ت).
در چنی ��نش ��رایطیپساز آغ ��از اجرایهدفمند
کردن یارانهها و توزیع یارانه نقدی ،در س ��ال ،۹۰
این ش ��اخص به  37/5صدم رس ��ید که بهترین
وضعیت پس از انقالب را نش ��ان میدهد و دلیل
اصلی آن را باید توزیع یارانه نقدی دانست ،ولی
این شاخص مجدد از سال  ۹۱تغییر روند داد و با
افزایشضریبجینیبه38/3و39/5درصددر
سالهای بعد مواجه شدیم.واقعیت این است
کهتوزیعنقدیوپرداختیارانها گرچهاثرمثبتی
ب ��ربهب ��ودتوزیعدرآم ��ددارد،ولیایناثرماندگار
نیس ��ت و به ویژه در ش ��رایط وقوع تورمهای باال
نظیر سال های  ۹۱و  ۹۲و سه سال اخیر ،به دلیل
ن که تورم بیش از همه اقش ��ار ضعیف و دارای
ای 
درآم ��دثاب ��تراتحتفش ��ارق ��رارمیدهد،پساز
مدتیاثرخودراازدستمیدهدویارانهپرداختی
با کاهش قدرت خرید ،کم اثر می شود.
1

ضریبجینی در مجلس یازدهم

ادامه از همین صفحه

مجتبی توانگر
عضوکمیسیوناقتصادیمجلس

دولتبایدنهم
در مقابل گفتمانمقاومت
تسلیممیشود
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شیخصهیبحبلی
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نیرویهواییارتش
یتحریمهایآمریکا
در خنثیساز 
نمونهاست

غرب از پالسهای داخلی

برای امتیازگیری استفاده میکند
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سرمقاله

آ گهی مزایده عمومی فروش امالك شهرداری مراغه
( 21قطعه زمین 44 ،باب مغازه 1 ،باب ساختمان مسكونی)
(مرحله دوم – نوبت دوم)

شهرداری مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 11774ش/ش مورخ  99/10/30شورای اسالمی محترم شهر و برابر نظریه كارشناس رسمی دادگستری تعداد 21(:قطعه زمین 44 ،باب
مغازه 1 ،باب ساختمان مسكونی) واقع در محدوده شهر را از طریق مزایده عمومی (به صورت كتبی) به فروش برساند .لذا از كلیه متقاضیان محترم (اشخاص حقیقی و حقوقی) دعوت
میشود از تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت خرید و تحویل اسناد مزایده ،تا تاریخ  99/12/28روز پنجشنبه به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در مراغه – خیابان
قدس – شهرداری مركزی مراغه – طبقه همكف – اتاق شماره  18مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند و ضمنا شماره تلفن  041-37217716واحد امور قراردادها آماده پاسخگویی به
متقاضیان محترم در اوقات اداری میباشد.
 -1شهرداری به استناد بند  5ماده  5آییننامه مالی شهرداریها در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر یك از نفرات اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به استناد
ماده  8آییننامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3هزینه چاپ و نشر آ گهی ها بر عهده برندگان مزایده میباشد.
 -4مشخصات كامل امالك در اسناد شركت در مزایده قید شده است.
 -5سند امالك قراردادی بعد از طی مراحل تفكیك و امور ثبتی و صدور سند ،به نام برندگان انتقال خواهد یافت.
 -6كلیه كسورات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار میباشد.
 -7هزینه كارشناسی بر عهده برندگان مزایده میباشد.
ت كنندگان الزامی است.
 -8رعایت قانون منع مداخله كاركنان برای كلیه شرك 
 -9قابل توجه پیمانكاران ،شركتها و اشخاص حقیقی و حقوقی %50 :مبلغ ملك به صورت نقدی در مدت  7روز كاری و مابقی تا  2ماه بعد از تاریخ ابالغ شدن از برندگان مزایده اخذ خواهد
گردید و ضمنا عقد قرارداد و تحویل ملك پس از تسویهحساب كامل در مدت مقرر مقدور خواهد بود.
 -10قابل توجه پیمانكاران ،شركتها و اشخاص حقیقی وحقوقی (بستانكار از شهرداری) %50 :مبلغ مطالبات شخص بستانكار با مبلغ ملك قابل تهاتر و بقیه مبلغ ملك طی اقساط 2ماهه
بعد از تاریخ ابالغ برنده شدن وصول خواهد شد.
 -11برای امالك ستارهدار (مشخصشده با نماد *) مندرج در ردیفهای  1الی  20به ازای هر قطعه معادل  50/000/000ریال مازاد بر مبلغ پیشنهادی (برنده) به عنوان هزینه آمادهسازی اخذ
خواهد گردید.
 -12سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.
طالبین محترم میتوانند جهت اطالع از لیست امالك مورد مزایده به پایگاه اطالعرسانی شهرداری ،نشریات محلی و واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار99/12/19 :
خ ش99/12/19 :

سرپرست شهرداری مراغه  -مروتی

آ گهی مناقصه عمومی

واگذاری امورات باجه های شارژ و فروش كارت بلیط به تعداد  7باجه در سطح شهر مراغه
(مرحله اول – نوبت دوم)
شهرداری مراغه به استناد مجوز شماره 1831ش/ش مورخ  99/11/30شورای اسالمی محترم شهر در نظر دارد باجه های فروش و شارژ كارت بلیط
مستقر در سطح شهر مراغه به تعداد  7باجه را به مدت یك سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به شركتها و یا افراد واجد الشرایط (اشخاص حقیقی
و حقوقی) با شرایط ذیل وا گذار نماید ،لذا از كلیه شركتها و پیمانكاران محترم دعوت می شود از تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم به مدت ده روز جهت
خرید و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ  99/12/28روز پنجشنبه به امور قراردادهای شهرداری واقع در خیابان قدس – شهرداری مركزی مراغه – طبقه
همكف – اطاق شماره  25مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند و شماره های تلفن  041-37217716واحد امور قراردادها و  041-37457010سازمان
حمل و نقل و پایانه های مسافربری شهرداری مراغه آماده پاسخگوئی به شركت كنندگان محترم در اوقات اداری در رابطه با مناقصه ذیل می باشد.
عنوان پروژه

درصد پایه مناقصه:

مدت اجرا ( به ماه)

مبلغ تضمین (سپرده شركت در مناقصه به ریال)

شرایط:

مناقصه واگذاری امورات باجه های شارژ و فروش
كارت بلیط در سطح شهر به تعداد  7باجه

 6درصد از كل فروش و شارژ
كارت بلیط

 12ماه (یكسال)

 50/000/000/-ریال

شركت ها و پیمانكاران واجدالشرایط
(اشخاص حقیقی و حقوقی)

 -1شهرداری به استناد بند  5ماده  5آئین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یك از
شركت كنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده  8آئین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3هزینه درج آ گهی مناقصه در دو نوبت آ گهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
 -4درصد پایه مناقصه ،حدا كثر  6درصد كارمزد از كل فروش كارت و شارژ كارت بلیط می باشد و ارائه قیمت باالتر از قیمت پایه مورد قبول نخواهد
بود.
 -5سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.
تاریخ انتشار 99/12/19
خ ش 99/12/19

سرپرست شهرداری مراغه – مروتی

