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ادامه از صفحه اول
اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد 
همین چهار کشــور بودند، بنابراین آنها باید مورد 
عتاب و خطاب و بازخواســت قرار گیرند. ایشــان 
افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران 
هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که 
تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت 
محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از 
آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت 
عمل کردن آنها به وظایف شان قابل برگشت است. 
رهبر انقاب اســامی نتیجه ادبیات استکباری را 

افزایش نفرت مردم ایران از غربی ها دانستند. 
ایشــان گفتند: در این میان آن دلقک صهیونیست 
بین المللــی دائم می گوید مــا نمی گذاریم ایران به 
ساح هســته ای دســت یابد، در حالی که باید به 
او گفت اگر جمهوری اسامی تصمیم به دستیابی 
به ســاح هسته ای داشــت، او و بزرگ تر از او هم 
نمی توانستند مانع شوند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکیــد کردند: آنچه مانع جمهوری اســامی برای 
ساخت ساح هسته ای است، فکر و مبانی اسامی 
است که ســاخت هر ســاحی اعم از هسته ای یا 
شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی می شود، 

ممنوع می داند.
  ایشــان با یــادآوری قتــل عام ۲۲۰ هــزار نفر 
در بمبــاران اتمــی آمریکا و همچنیــن محاصره 
مردم مظلوم یمــن و بمباران بازار و بیمارســتان 
و مدرســه بوســیله جنگنده های ساخت غربی ها، 
گفتند: کشــتار غیرنظامیان و مردم بی گناه روش 
آمریکایی ها و غربی ها است و جمهوری اسامی این 
روش را قبول ندارد و بر همین اســاس به ســاح 

هسته ای فکر هم نمی کند.
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: اما ما برای کسب 
توانایی های هســته ای متناســب با نیازهای کشور 
مصمم هســتیم و به همین علت، حد غنی ســازی 
ایران ۲۰ درصد نخواهد بــود و تا هرجا که الزم و 
نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثًا برای پیشران 
هسته ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی سازی را 

به ۶۰ درصد هم برسانیم.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودنــد: البته یک 
قرارداد چندساله ای گذاشته شده که اگر آنها عمل 
کنند ما هم تا همان چند ســال عمل خواهیم کرد 
اما غربی ها به خوبی می دانند که ما به دنبال ســاح 
هســته ای نیســتیم. رهبر انقاب اســامی خاطر 
نشان کردند: موضوع ســاح هسته ای بهانه است، 
آنها حتی با دســتیابی ما به ساح های متعارف هم 
مخالفند چون می خواهنــد مؤلفه های قدرت را از 
ایــران بگیرند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره 
به این واقعیت که نیروگاههای هســته ای با تأمین 
انرژی ســالم تر، تمیزتر و ارزان تر یکی از مهمترین 
منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شــد، 
نیاز کشــور به غنی سازی را یک امر مسلّم خواندند 
و گفتند: غنی سازی را نمی شود آن روز شروع کرد 

بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.
ایشــان افزودند: غربی هــا می خواهند در روزی که 
ایران به انرژی هســته ای نیاز پیدا می کند، محتاج 
آنها باشــد و آنها ایــن نیاز ما را وســیله ای برای 
تحمیل، زورگویی و باج خواهی های خود قرار دهند.

رهبــر انقاب اســامی تأکید کردنــد: جمهوری 
اســامی در قضیه هسته ای نیز همانند سایر قضایا 
عقب نشــینی نخواهــد کرد و در مســیر آنچه که 
مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با قدرت 

پیش خواهد رفت.

تصمیــم دولت در آســتانه اجرای 
قانون لغو تحریم ها که با ارائه بیانیه 
و تفاهم نامه با سازمان انرژی اتمی 
ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای همراه 
شد، موجب اعتراض مجلس شد و نمایندگان با 
ارجاع پرونده تخلف رئیس جمهور و مسئولین 
دولت به دلیل اجرا نکردن قانون لغو تحریم ها 

به قوه قضائیه موافقت کردند.
بدنبال بازی تبلیغاتی  رسانه ای بایدن در مورد 
اعام آمادگی بــرای گفتگو با ایران و اقداماتی 
که حتــی موجب جلب نظر مــردم و مقامات 
ایران نشــد، طرح موضوع گفــت و گوی ایران 
و امریــکا موجب شــد تا هیجانــی در جهان 
رسانه ای ایجاد شــود. ماجرا از این قرار بود که 
جیک سالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا در 
اظهاراتی مدعی شد که دولت بایدن درخصوص 
آزادی »زندانیان آمریکایی« در ایران با مقامات 
کشورمان تماس گرفته  است. وی در گفتگو با 
خبرنگار سی بی اس نیوز درباره آغاز مذاکرات 
برای بازگشت آمریکا به برجام گفت  که »ایران 

همچنان پاسخی نداده است.«
به این ترتیب وی تاش کرد تا با مظلوم نمایی 
امریکا را مشــتاق گفتگو و ایران را سرســخت 

برای هرگونه تعامل و دیپلماسی نشان دهد. 
ایــن درحالــی بود که ســعید خطیــب زاده 
ســخنگوی وزارت خارجــه در واکنــش بــه 
اظهارات مشــاور امنیت ملی آمریکا گفت: این 
خبر به طوری که عنوان شــده صحت ندارد و 
گفت وگوی مســتقیمی بین ایران و آمریکا در 

هیچ زمینه ای وجود ندارد.
در این میان مقامات کشــورمان اعام کردند 
که قرار اســت همه نظارت های فراپادمانی در 
ایران براســاس مصوبه مجلس در روز 5 اسفند 
لغو شــود. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی در این باره گفت: همه 
نظارت های فراپادمانی از روز )سه شــنبه پنجم 
اسفند( متوقف می شود اما این اقدام بر اساس 

قانون مجلس اســت و به منزله خروج ایران از 
برجام و قطع همکاری با آژانس به شــمار نمی 
رود. در این میان اروپایی های همیشه نگران هم 
بیکار ننشســته و سفر رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران را رقم 
زدند تا بتوانند مانع خروج ایران از نظارت های 
فــرا پادمانی آژانس یا همــان پروتکل الحاقی 

شوند. 
بامزه اینجاست که گروسی هم دست خالی از 
ایران برنگشــت و با خود سوغاتی در چارچوب 
یک بیانیه مشترک را را به خوب به ارمغان برد.

اعتراض نمایندگان 
امــا از آنجا که این اقدام با مصوبات مجلس در 
تناقض آشکار بود، نمایندگان اعتراض خود را 

نسبت به این موضوع اعام کردند. 
بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسامی در 
نشست دیروز مجلس و در جریان بررسی بیانیه 
سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواستار ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه 
مبنی بر اســتنکاف از قانون راهبردی برای لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران شدند . 

 نمایندگان با ۲۲1 رأی موافق، ۶ رأی مخالف 
و 7 رأی ممتنع از مجموع ۲39 نماینده حاضر 
در مجلس با ارجاع پرونده دولت برای رسیدگی 
به اســتنکاف از قانون مصوب مجلس موافقت 

کردند.
گزارش کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نشــان می داد کــه دولت از 
اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
خودداری کرده اســت. بنابراین  بر اساس ماده 
۲34 آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان این 
موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده و خواستار 

برخورد با متخلفان شدند.
این در حالی است که دولت و نماینده ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کردند که 
قوه مجریه و سازمان انرژی اتمی هیچ تخلفی 

از قانون مجلس انجام نداده اند. مسئولین وزارت 
خارجه از جمله عباس عراقچی در برنامه نگاه 
یک صدا و ســیما صراحتاً گفته بود که ســفر 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
هســته هیچ ارتباطی با اجرای قانون خروج از 

پروتکل الحاقی ندارد.

نمایندگان چه گفتند؟
در همیــن حال دیروز ادامه بررســی جزئیات 
الیحه بودجه 14۰۰ کل کشور که قرار بود در 
دســتورکار پارلمان قرار گیرد و نمایندگان به 
بررسی آن بپردازند، با توجه به جلسه غیرعلنی 
مجلــس و مذاکرات صورت گرفته در آن موقتاً 
متوقف شد و بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی 

و آژانس بین المللی در دستورکار قرار گرفت.
نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای 
قانون مجلس دربــاره اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها از حجت االسام حسن روحانی و علی 
اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی طبق 
ماده ۲34 آیین نامه داخلی مجلس شــکایت 

کردند.
»محمدباقر قالیباف« ریاست مجلس با انتشار 
توییتی در صفحه شــخصی خود تصریح کرد: 
» مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی 
از روز 5 اســفند به طور کامل متوقف خواهد 
شــد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً 
ممنوع و غیرقانونی اســت. هــر نوع همکاری 
فراپادمانــی با آژانس در آینــده نیز طبق ماده 
7 مستلزم تصمیم گیری مجلس است. ماده 9 
قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.«

وی ادامه داد: ما در مجلس شورای اسامی بر 
اجرای قانون مصمم هستیم یعنی باید اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی کاما متوقف شود که 
این شامل همه دسترسی ها و همه پیش بینی ها 
در قانون است، لذا هرگونه دسترسی بیشتر از 

پادمان ممنوع و غیرقانونی است.
رییس مجلس شــورای اســامی تاکید کرد: 

مجلس شورای اسامی وظیفه خود را بر نظارت 
بر اجرای این قانون می داند که دو کمیســیون 
امنیــت ملی و انــرژی نیز از طــرف مجلس 
موظف به نظارت میدانــی و ارائه گزارش های 
مرتب هستند. طبیعتا هرگز تخلف از قانون را 
نمی پذیریم و براساس مصوبات مجلس شورای 

اسامی امورات را پیگیری می کنیم.
قاضی زاده هاشــمی نایب رئیس مجلس نیز با 
بیان اینکه مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها باعث گشایش های بسیاری 
خواهد شد، گفت: اســتنکاف دولت از اجرای 
این قانون دســت قوه قضائیه برای برخورد را 

باز می کند. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه ما موافق گفتگو بوده ایم و قبل از 
اینکه این دولت روی کار بیاید نیز نظام در حال 
گفتگو با کشــورهای 1+5 بوده که در بین این 
کشــورها آمریکا نیز حضور داشته است، افزود: 
منتها ما با این مدل گفتگوی بی نتیجه و از روی 

انفعال مخالفیم.
 وی بــا تأکید بر اینکه اکنــون عنصر زمان به 
نفع کشورهای متخاصم است، تصریح کرد: ما 
به تعهدات خود عمــل کرده ایم اما آن ها عمل 
نکرده  اند و نخواهند کرد زیرا ما دست و پا بسته 
نشسته ایم. قاضی زاده هاشمی ادامه داد: حرف 
ما این اســت که ما این تعهداتــی را که انجام 
داده ایم، به واسطه مصوبه مجلس تعلیق کنیم 
تــا طرف مقابل به وظایــف خود عمل کند در 
این صورت ما نیز دوباره به تعهدات خود عمل 

خواهیم کرد.  
نماینده مــردم در مجلس با تاکیــد بر اینکه 
کشورهای طرف مذاکره ایران بدعهدی دیگری 
نمی توانستند داشته باشــند، گفت: اکنون به 
واســطه اقدامات طرف های مذاکره  مردم در 
سختی هستند از این رو مصوبه مجلس نه تنها 
سختی را تشدید نمی کند بلکه باعث گشایش 
هم خواهد شد چون طرف مقابل را به صورت 

عملی سر جای خود خواهد نشاند.
نایب رئیس مجلس شــورای اسامی در پاسخ 
به این سوال که قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها به عمر دولت فعلی برای اجرا خواهد 
رسید یا خیر، افزود: به عمر این دولت می رسد 
زیرا دولت هنوز 7،٨ ماه زمان دارد و اگر اجرای 
آن را بــه تعویق بیندازد قطعــاً طبق قانون از 
سوی قوه قضائیه مجازات خواهد شد.                                                                        
»مالک شریعتی نیاسر« نماینده مردم تهران نیز 
در حســاب کاربری خود در توییتر با اشاره به 
بیانیــه آژانس بین المللی انرژی اتمی از توقف 
رســیدگی به بودجه14۰۰ خبر داد و نوشت: 
مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دولت با آژانس 
و احتمال قــوی نقض قانون اقدام راهبردی، از 

دستور رسمی خود خارج شد. 
وی اضافــه کرد: طبق قانــون: 1. با عدم انجام 
تعهدات طرف مقابل در لغو کامل تحریم ها، از 
امروز 5 اسفند باید توقف نظارتهای فراپادمانی 
بــدون راه فرار انجــام شــود. ۲. مجلس باید 
گزارش اقدامات فنی وسیاسی دولت را بشنود 
و اگر قانع نشد، افراد مستنکف از اجرای قانون 
)رییس جمهور و سایر مقامات ذیربط( مجازات 
شــوند. 3.تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به 
هرشکل، تخلف اســت و مجلس از حق ملت 

کوتاه نمی آید. 
از ســوی دیگر »زهره الهیــان« دیگر نماینده 

مجلس هم در واکنش به توافق ایران و آژانس 
در حســاب توییتری خود نوشت: نمایندگان 
یک صدا از تخطی دولت ازقانون لغو تحریم ها 
اعتراض کردند مسئولین دولت به واسطه عدم 
اجرای قانون طبق بند9قانــون لغو تحریم ها 

مجرم شناخته می شوند و بایدمجازات گردند.
»علی بابایی کارنامی« نماینده ساری نیز با بیان 
اینکه طبق فرمایش رهبر انقاب تا لغو عملی 
تحریم ها هیچ شرطی پذیرفته نیست؛ تصریح 
کرده اســت: اگر قرار است قوانین مانند قانون 
اقدام راهبردی لغو تحریم ها نقض شود، تصویب 
ســایر قوانین از جمله بودجه 14۰۰ بی فایده 
است فلذا مجلس تا تعیین تکلیف اجرای این 
قانون پرداختن به بودجه را متوقف خواهد کرد.

»سیدمصطفی میرســلیم« نماینده تهران هم 
تاکید کرد: هرگونه مذاکــره و توافق برجامی 

برخاف مفاد مصوبه مجلس مردود است.
»محمد حســن آصفری« نماینــده اراک نیز 
خاطرنشان کرد: دولت حق هیچ توافقی خاف 
مصوبه مجلس مبنی بر ملــزم کردن غرب به 
برداشــتن تحریم ها درزمان مقررشده مجلس 
ندارد. توافق آژانس با سازمان انرژی اتمی مبنی 
بر دادن فرصت سه ماهه خاف مصوبه مجلس 
اســت و طبق ماده هشت و نه مصوبه مجلس 

اجرا نکردن مصوبه جرم است.
»ســیدنظام الدین موســوی« نماینده مردم 
تهران هم در رشــته توییتی نوشت: »ظاهراً 
نگرانی دو روز پیش ام از احتمال تمدید مهلت 
۲ماهه لغو پروتکل الحاقی پربی راه نبود. مدیر 
آژانس بیــن المللی انرژی اتمــی از توافقی 
با دولت ایــران گفته که مطابــق آن گرچه 
پروتکل الحاقی لغو می شــود اما تا 3ماه دیگر 
فعالیت های نظارتی و راســتی آزمایی آژانس 
پابرجا می ماند. دور زدن قانون؟! جناب آقای 
رییس جمهــور! وزیر محترم امــور خارجه! 
هفت ســال فکر می کردید اگر از مواضع خود 
عقب نشــینی کنید، طرف مقابل امتیازی به 
شــما می دهد؛ که نداد. بیایید این هفت ماه 
باقیمانــده اینطور فکر کنیــد که اگر محکم 
بمانید و عقب نشــینی نکنید طرف مقابل به 
شما امتیاز می دهد؛ شاید داد. امتحان کنید.«

نماینده قم هم  فراهانــی«  »احمدامیرآبادی 
نوشــت: »قانون باید اجرا و عزت ملت ایران 
حفظ شــود. آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
اتحادیه اروپا و دیگران قابل اعتماد نیســتند. 
مــردم را فریــب ندهید. تحریم هــا باید لغو 

شود.«
بــر این اســاس تحلیلگران سیاســی بر این 
باورند که دادن مهلت ســه ماهــه به طرف 
غربی اشــتباه محض اســت . اینکه دولت در 
صدد است تا برای رســیدن به منافع حزبی 
و گروهــی در ماه های پایانی عمر خود چوب 
حــراج به منافع ملت بزند، پذیرفته نیســت. 
مردم کشور به خاطر دو قطبی نشدن شرایط 
مدتها تصمیم غلط دولت را که فشار اقتصادی 
زیــادی را برای آنان هدیه آورد تحمل کردند 
و دم نزدند . از ســوی دیگــر چرا دولتمردان 
درباره تصمیم خود با مردم و نمایندگان آنها 
صحبــت نکردند. اینکه دولــت به خود اجازه 
می دهد تفســیر رأی کند از ســوی مردم و 
نمایندگان آنهــا پذیرفتنی نیســت و مردم 
کشورمان دیگر به قدرتهای غربی اجازه نمی 

دهند که معیشت آنها را به گروگان بگیرند.

امام جواد )ع(: اینگونه مباش که در ظاهر با خدا 
دوستی کنی و در پنـهانی دشـمنی!

گزارش خبر

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پیرعلي

 سردبير: محمد صفري 
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اختری 
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آگهی مزایده عمومی 

حمید لطف اللهیان - شهردار

شهرداری اردبیل در نظر دارد مزایده به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

قیمت پایه مدت اجارهعنوان مزایدهردیف
)ریال( 

مبلغ تضمین 
)ریال(

کد ثبت مورد در سامانه 
ستاد ایران 

اجاره یکساله سوپرمارکت 1
جنب مزار شهدای گمنام

500/000/00025/000/0005199005315000022اجاره یکساله

2
اجاره یکساله کیوسک 
)دکه( واقع در جنب 

کتابخانه عمومی شورابیل
600/000/00030/000/0005199005315000023اجاره یکساله

1( کد ثبت مزایده در سامانه ستاد ایران : 5099005315000016
 www.setadiran.ir 2( مزایده گران واحد شرایط میتوانند اسناد مزایده را از تاریخ درج در سامانه ستاد ایران به مدت 7 روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس 

http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
3(مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: شرکت کنندگان تا 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها و ارسال اقدام نمایند.

4( مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 0106630762004 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه 
میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت ستاد ایران قرار دهید ضمنا شرکت کنندگان از طریق سامانه ستاد جهت سهولت در رسیدگی اصل فیش واریزی و یا 
به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین )پاکت الف( و شرایط و اسناد شرکت در مزایده را در پاکت )ب( عالوه بر درج در سامانه ، مجموع را در پاکت 
)الف( قرار داده و هر سه پاکت را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت کننده و فراخوان و شماره تلفن را قید نموده و تا ساعت 13 آخرین روز تحویل اسناد 
به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است این اسناد باید با اسناد ارسال شده از طریق سایت ستاد ایران مطابقت کامل داشته باشد در ضمن 
دریافت فیزیکی اسناد جهت تسهیل در رسیدگی در روند مزایده بوده و مالک انتخاب برنده مزایده اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران می باشد قیمت 

پیشنهادی فقط از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد.
5( توضیحات الزم:

1( به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2( بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است.
3( پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

4( پیشنهادات رسیده در کمیسیون عالی معامالت شهرداری اردبیل باز و با توجه به صالح و صرفه شهرداری برنده مزایده اعالم خواهد شد.
5( در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری اردبیل ضبط خواهد شد.

6( هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره 559752/101
تاریخ 1399/12/02

کدرهگیری 2158441

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای 
احداث مجتمع گردشگری و اقامتی شهر امام حسن فاز اول

امور قراردادهای شهرداری بندر امام حسن

ت اول
نوب

سازمان شهرداری امام حسن در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دومرحله ای )احداث مجتمع گردشگری و اقامتی شهر امام حسن فاز اول( 
به شماره )2099050197000003 ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات اکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/05 

می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12  روز یک شنبه تاریخ 99/12/10

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 99/12/26
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 99/12/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
الف: آدرس : امام حسن بلوار والیت شهرداری امام حسن و. تلفن  33272211-077  داخلی 110

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس :   41934- 021

دفتر ثبت نام :  88969737  و 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده /مناقصه گر« موجود است.

مبلغ برآورد طبق فهرست بهای ابنیه سال 1399 به میزان 7/578/779/280 ریال می باشد.
مدت زمان انجام کار 4 ماه – حداقل امتیاز قابل قبول 65می باشد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 758/000/000 ریال که می بایست به صورت نقدی یا اسناد خزانه یا ضمانت 

بانکی در وجه شهرداری امام حسن واریز شود. )شماره حساب بانک صادرات 0102520195005( 
پروژه تعدیل ندارد. 

مبلغ خرید اسناد فوق 4/000/000 ریال می باشد . از طریق سامانه ستاد امکان پذیر می باشد. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

کلیه هزینه  آگهی های مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد منافصه ذکر شده است.

مدت قبول پیشنهادات از زمان نشر آخرین آگهی 90 روز است.
پروژه شامل اجرای اسکلت مجتمع گردشگری و اقامتی می باشد که به صورت ریز در خصوص بهای پیوستی مشخص شده است. 

در صورتی که برنده اول حاضر به انعقاد پیمان نشود ضمن ضبط سپرده با برنده دوم قرارداد منعقد می شود و اگر برنده دوم هم حاضر به انعقاد پیمان نشود ضمن ضبط سپرده 
قرارداد با برنده سوم منعقط می شود و در صورت امتناع برنده سوم ضمانت نامه وی ضبط و مناقصه تجدید می شود.

تاریخ نوبت اول آگهی در روزنامه کثیر االنتشار 99/012/05 و تاریخ نوبت دوم آگهی در روزنامه کثیر االنتشار 99/12/16 و تاریخ نوبت اول آگهی در روزنامه استانی 99/12/12 می 
باشد.
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

دور زدید اما 
ممنوع!

وقتی گروسی تفاهم نامه اجرای پروتکل الحاقی را از 
ایران سوغات می برد  


