
خداحافظی سفیر اندونزی با ظریف
سفیر اندونزی در تهران  دیروز در پایان ماموریتش 
با وزیر امور خارجه ایران دیدار و خداحافظی کرد.

اکتاوینو علی مودین ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ رونوشت 
اس��توارنامه خود را تقدیم ظریف و ۲۸ اردیبهشت 
م��اه ۱۳۹۵ نیز اس��توارنامه خود را تقدیم حس��ن 

روحانی رئیس جمهوری کشورمان کرده بود.
سفیر اندونزی در دیدار با روحانی با اشاره به روابط 
تاریخی و دوس��تانه ای��ران و اندون��زی و ضرورت 
استفاده از فرصت های همکاری در راستای تحکیم 
و تعمیق روابط دو کش��ور، خواس��تار توسعه همه 
جانب��ه مناس��بات بین ای��ران و اندون��زی و انتقال 
تجربی��ات و خدم��ات فنی و مهندس��ی از ایران به 

اندونزی شده بود. صداوسیما 

نشست کارشناسان سیاسی آمریکا؛ 
 کارزار فشار حداکثری واشنگتن 

علیه ایران ناکام ماند
کارشناس��ان آمریکایی می گویند کارزار موسوم به 
فش��ار حداکثری »واش��نگتن« نتوانسته به هیچ از 

اهداف اعالنی یا واقعی خود دست پیدا کند.
موض��وع اصلی این نشس��ت دس��تاورد های کارزار 
موسوم به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بود که 
به گفته کارشناسان در دستیابی به اهداف خود در 

همه ابعاد ناکام مانده است.
جارت بالنک، هماهنگ کننده وزارت خارجه دولت 
پیشین آمریکا در موضوع برجام، می گوید »مشکل 
اصلی که سیاست آمریکا در قبال ایران دارد، اغراق 
مضحکی اس��ت ک��ه در تعریف این مش��کل دارد؛ 
ب��رای این ک��ه بگویید ایران تهدی��دی عادی برای 
آمریکاس��ت، نیازی به دس��ت زدن به انواع و اقسام 
سیاست های چالش ساز علیه ایران ندارید؛ تنها راه 
تبدی��ل ایران به تهدیدی علیه آمریکا، اش��تباهات 

خود ماست.
وی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش در مورد تالش 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مدعی 
ش��د بازی با کارت تحریم تس��لیحاتی و س��ازوکار 
بازگرداندن تحریم ها، تنها تالش��ی است که برای 
از بین بردن پوسته باقیمانده برجام انجام می شود؛ 
هدف از این اقدام نیز گرفتار کردن دولت احتمالی 
جو بایدن در آینده و دش��وارتر کردن بازگش��ت به 

برجام برای آنها بیش از پیش است.
فیلیپ گوردون، دیگر مشاور »باراک اوباما«، رییس 
جمهور پیش��ین آمریکا نیز گفت »در مشاهده سیر 
اقدام های دولت ترامپ می بینیم که آنها بر سر ایده 
بازگش��ت ایران پای میز مذاکره برای امضای توافق 
بهتر قمار کردن��د؛ آنها فکر می کردند از این طریق 
ناآرامی ها را در ایران تش��دید می کنند اما هیچ یک 

از این اتفاق ها رخ نداد.«
نتیجه بررسی راهکار باصطالح فشار حداکثری آمریکا 
براس��اس بررسی های کارشناس��ان در این نشست، 
افزایش توانمندی قابلیت هس��ته ای ایران، شکست 
تالش های آمریکا برای تمدید تس��لیحاتی ایران که 
در ماه اکتبر منقضی می شود، حمایت روسیه و چین 
از ایران در موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ و دش��وار شدن 

مسیر دیپلماسی واشنگتن بود. میزان 

اخبار

 مقامات ایران 
 به اعتراضات آمریکا 

چه واکنشی نشان دادند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره اعتراضات آمریکا 
عنوان کردند: آمریکایی ها با رفتارهای شان در دنیا 
رسوا شده اند. آن از مدیریت ضعیف شان در کرونا 
و ای��ن هم از برخورد وقیحانه  با مردم که آش��کارا 
جنای��ت می کنند، عذرخواهی هم نمی کنند و بعد 

هم می گویند حقوق بشر.
پس از آنکه »جورج فلوید« ش��هروند سیاه پوست 
آمریکای��ی ب��ر اثر خش��ونت پلیس ج��ان باخت، 
ش��هرهای مختل��ف آمری��کا صحن��ه اعتراض��ات 
بیشماری قرار گرفت و دامنه این اعتراضات حتی 

به برخی کشورهای اروپایی نیز رسید.
در ای��ن میان مقامات جمهوری اس��المی ایران از 
همان ابتدای خشونت صورت گرفته و نژادپرستی 
در آمری��کا واکنش هایی را نس��بت به این اتفاقات 
نش��ان دادن��د. آنگونه که مقام معظ��م رهبری به 
اوضاع آش��فته این روزهای آمریکا اش��اره کردند 
و گفتن��د که آمریکایی ها با رفتارهایش��ان در دنیا 
رس��وا ش��ده اند و از س��وی دیگر محکومیت این 
برخورده��ای خش��ونت آمیز از س��وی روحان��ی و 
واکنش های دس��تگاه دیپلماسی. اولین واکنش از 
س��وی وزارت امور خارجه ای��ران صورت گرفت و 

دس��تگاه دیپلماسی چهارش��نبه هفتم خرداد ماه 
در توئیت��ی در واکنش به این اقدام عنوان کرد:  ۶ 
س��ال پس از التماس های اریک گارنر که می گفت 
»نمی توانم نفس بکشم«، این بار جورج فلوید، یک 
سیاه پوست دیگر، بعد از بازداشتی بیرحمانه و غیر 
انس��انی جان خود را از دس��ت داده است. به نظر 
می رسد خشونت پلیس ایاالت متحده آمریکا علیه 
سیاه پوستان هیچ حد و مرزی نمی شناسد و مانند 
همیشه، پاسخ آمریکا به درخواست اجرای عدالت، 

به کارگیری خشونت و زور بیشتر است.
 س��ید عب��اس موس��وی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اس��المی ایران نیز یک روز بعد، 
)پنجشنبه( هشتم خرداد ماه با انتشار فیلم برخورد 
پلیس میناپولیس با جورج فلوید در توئیتی نوشت: 
قتل وحشیانه و در کمال خونسردی جورج فلوید 
توسط مرد سفیدی که یونیفرم پلیس به تن دارد، 
به صورت وحشتناکی نشانگر نژادپرستی نظام مند 
و برترپنداری نژاد س��فید است که از سوی هیات 

حاکمه فعلی آمریکا تکریم و تجلیل می شود.
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران جمعه 
ش��ب نهم خرداد ماه در توئیت��ی دیگر عنوان کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از قتل تاسف بار سیاه  پوستان 
ابراز تاسف کرده، تبعیض نژادی مرگ آور در آمریکا 
را تقبی��ح می کند و از مقامات آمریکایی می خواهد 
که عدالت را در خصوص اینگونه قتل ها اجرا کنند. 
صدای معترضان باید ش��نیده ش��ود. بدین منظور، 
س��رکوب آمریکایی ه��ای رنج  دی��ده و محدودیت 

رسانه ها باید سریعا متوقف شود.
محمدج��واد ظریف وزیر خارجه ایران روز ش��نبه 
دهم خرداد ماه در توئیتی با انتش��ار تصویر بیانیه 
۲۷ ژوئ��ن ۲۰۱۸ مایک پامپئو علیه کش��ورمان با 
عبارات مش��ابه مردم آمری��کا را مخاطب قرار داد 
و نوش��ت: عده ای فکر نمی کنند که جان سیاهان 
اهمی��ت دارد. قاب��ل توجه کس��انی از ما که جان 
س��یاهان را مهم می دانند: زمان آن اس��ت دنیا با 

نژادپرستی مقابله کند. جهان علیه نژادپرستی
عباس موس��وی س��خنگوی وزارت خارج��ه ایران 
دوش��نبه ۱۲ خ��رداد م��اه در نشس��ت خب��ری با 
خبرنگاران همچنین پیامی به مردم آمریکا به زبان 
انگلیسی قرائت کرد و گفت: دنیا صدای مظلومیت 
شما را شنیده و کنار شما ایستاده است. رژیم آمریکا 
خش��ونت و قلدری را همزمان در داخل و خارج از 
ایاالت متحده دنبال می  کند.از صحنه های خشونت 
باری ک��ه این روزها پلیس آمری��کا در پیش انظار 
مردم جهان خل��ق می کند و بی محابا و با حداکثر 
خش��ونت مردمی را که به صورت مس��المت آمیز 
خواس��تار احترام و توقف خشونت هستند سرکوب 
می کند، بسیار متاسفیم. در این میان،  مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در س��خنانی ایران، چین و روسیه 
را به افزایش ناآرامی ها در ایاالت متحده متهم کرد 
و مدعی ش��د ایاالت متحده ب��ر این بحران ها غلبه 
خواهد کرد. س��ید عباس موسوی به این ادعای بی 
اساس پاسخ داد و گفت: کافر همه را به کیش خود 

پندارد،  اینجا مصداق دارد. فارس 

سفیر ایران در برزیل: 

کرونا تاثیری بر سیاست های وحشیانه 
آمریکا علیه ایران نداشت

س��فیر ایران در برزیل با بیان اینکه تاثیرات آنی و گسترده ویروس کرونا 
بر مردم ایران، تغییری در سیاس��ت های وحش��یانه  دول��ت آمریکا ایجاد 
نکرد، گفت: ترامپ فکر می کرد ایران ظرف چند ماه تس��لیم خواهد شد، 

اما چنین چیزی رخ نداد و نخواهد داد.
حسین قریبی درباره روابط تهران و برازیلیا گفت: بنیان های مستحکمی 
وج��ود دارد که روابط دو کش��ور را با ثبات نگه داش��ته اس��ت. تحوالت 
سیاس��ی و اجتماعی در هر طرف در ۶دهه گذش��ته قطعاً بر روابط تاثیر 
گذاشته اما چندان عمیق نبوده است. برزیل و ایران مواضع مشترکی در 
صحنه بین المللی داشته اند. برزیل به همراه ترکیه نقش مهمی در شروع 

مذاکرات استفاده انرژی هسته ای صلح آمیز ایران داشته است. 
س��فیر ایران در برزیل با بیان اینکه زمانی که دو کش��ور روابط تجاری را 
در س��طح خوبی در سال های اخیر آغاز کردند، به این نکته پی بردند که 
تجارت س��ودمند دو جانبه افزون بر محصوالت کشاورزی، به حوزه های 
دیگر نیز قابل تس��ری اس��ت، اظهار داشت: فرصت داش��ته ام با شرکای 
تج��اری در هر دو طرف گفت وگو کنم. واکنش آنها مرا متقاعد کرده که 
ظرفیت های بسیاری برای کار وجود دارد. در زمانی که فناوری اطالعات 
و پیشرفت در حوزه زیرساخت های حمل و نقل، مفاهیم و تصورات سنتی 
را تغییر داده اند، فاصله جغرافیایی دیگر به عنوان یک عامل دلسردکننده 
محس��وب نمی شود. این دیپلمات ایرانی درباره بیانیه وزارت امور خارجه 
برزیل درباره شهادت سردار س��لیمانی هم تصریح کرد: سردار سلیمانی 
فرماندهی بسیار مورد احترام و سردار مبارزه با تروریسم بود. ملت ایران 

مانند دیگر ملل منطقه، خیلی به او مدیون هستند. ایرنا 

گزارش

به تازگی فرانسه با اتخاذ مواضعی تند از جمهوری اسالمی 
ایران درخواست کرده  فوراً با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همکاری کند؛ این رویکرد تند و گستاخانه در حالی مطرح 
ش��ده است که تهران به دنبال عدم انجام تعهدات برجامی 
کش��ورهای غربی تعهدات هسته ای خود  را کاهش داد اما 
همچنان با آژانس بی��ن المللی اتمی همکاری دارد، از این 
رو به فرانس��ه و س��ایر دولت های غرب��ی توصیه می کنیم 
به جای اتخاذ چنین رویکردهایی به برجام بازگش��ته و به 

تعهداتشان عمل کنند و حرف اضافه نزنند. 
ب��ه بیان دیگر؛ این کش��ورهای غربی هس��تند ک��ه باید از 
خلف وعده و بدعهدی دس��ت بردارن��د و به جای همراهی 
با سیاس��ت های خصمانه آمری��کا رویکرد منطقی در قبال 

برجام و تعهد به توافقات مندرج با ایران را اتخاذ نمایند.
 سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به گزارش تازه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران، 

از تهران خواست به تعهدات کامل برجامی برگردد.
از سخنگوی این وزارتخانه سوال شده است: بنا بر جدیدترین 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران دارد به افزایش 
ذخایر اورانیوم غنی ش��ده خود ادامه می دهد و همچنین از 

دادن اجازه دسترس��ی به بازرسان به سایت هایی که فرض 
شده از آنها برای فعالیت های مشکوک در گذشته استفاده 
ش��ده، امتناع می کند. ش��ما چطور می خواهید ایران را به 
از س��رگرفتن پایبندی به تعهداتش مج��اب کنید چرا که 
تالش های سه کش��ور اروپایی از ابتدای سال جاری شامل 
فعال کردن مکانیس��م حل اختالف برجام نتایج ملموس��ی 

نداشته است؟
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ، مواضع یکجانبه 
پاری��س در قبال برج��ام را تکرار کرد و اش��اره ای به عدم 
اجرای تعهدات سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس 
در خص��وص جبران خروج غیرقانون��ی آمریکا از این توافق 

نکرد.
این مقام فرانسوی گفت: ما تازه ترین گزارش فصلی آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی درب��اره اجرای برج��ام را مطالعه 
کرده ای��م که تایی��د می کند نقض توافق هس��ته ای برجام 
توس��ط ایران ادامه دارد. ما همچنان به برجام کامال متعهد 
هس��تیم، )برجام( یک عنصر کلی��دی در معماری جهانی 
ع��دم اش��اعه و تنها راه ب��رای اطمین��ان از صلح آمیز باقی 
ماندن برنامه هس��ته ای ایران اس��ت. به همین دلیل، ما به 

همراه ش��رکای سه کشور اروپایی ۱4 ژانویه مکانیسم حل 
اخت��الف را کلی زدیم تا محلی برای گفت وگو در چارچوب 
دقی��ق توافق فراهم کنیم و هدف از این کار یافتن راه حل 
برای حفظ )برجام( بود. این گفت و گو به صورتی گس��ترده 
بین شرکای برجام و همچنین در سطوح دوجانبه بین سه 
کشور اروپایی، روسیه و چین و با ایران در حال انجام است 
تا از بازگشت ایران به پایبندی کاملش به تعهدات برجامی 

اطمینان حاصل شود.
سخنگوی وزارت خارجه فرانس��ه افزود: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنین گزارش��ی ویژه درباره عدم همکاری 
ایران در رابطه با وظایف ش��فاف س��ازی و راس��تی آزمایی 
منتش��ر کرد. م��ا درباره مش��کالت گزارش ش��ده آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی در رابطه با توانایی ب��رای انجام 
بازرسی هایش نگران هستیم. ما به اتفاق شرکایمان از ایران 
می خواهی��م کامال و فورا با آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
همکاری کند و حمایتم��ان را از کار تخصصی و بی طرفانه 

آژانس بین المللی انرژی اتمی تکرار می کنیم.
مدیرکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در گزارش جدید 
خود با اشاره به تولید ۱۳۵۶.۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
4.۵ درصد در ایران اعالم کرد که در آخرین راستی آزمایی 
این س��ازمان، مقدار آب سنگین نیز به ۱۳۲.۶ متریک تن 

رسیده است 
اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه درب��اره لزوم 
بازگش��ت ای��ران به تعه��دات کامل برجامی در ش��رایطی 
ص��ورت گرفته که این کش��ور به همراه آلم��ان و انگلیس، 
ب��ه تعهداتش��ان در این تواف��ق و وعده های مکررش��ان به 

ایران درباره جبران خروج غیرقانونی آمریکا از برجام عمل 
نکرده اند. اخیرا آژانس بین المللی اتمی گزارش��ی محرمانه 
درباره وضعیت بازرس��ی ها هس��ته ای ایران در رس��انه های 
غربی منتش��ر کرده که به باور ناظران سیاس��ی این اقدام 
مص��داق نقض محرمانه بودن اس��ت و البته این رویکرد از 

سوی آژانس بارها تکرار شده است.
خبرگزاری های غربی گ��زارش محرمانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره وضعیت بازرسی های هسته ای در ایران 
منتش��ر کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در این 
باره، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تقریباً هشت برابر حد 

مجاز در توافقنامه هسته ای سال ۲۰۱۵ است.
خبرگزاری رویترز هم یادآور ش��د در این گزارش، از ایران 
خواس��ته ش��ده تا بالفاصله همکاری کامل ب��ا آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، از جمله دسترس��ی به این تاسیس��ات 
را آغ��از کند. در همین رابطه؛ نماینده دائم ایران در آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی گفت: گزارش جدید آژانس درباره 
برجام، هم حاکی از تداوم فعالیت های راس��تی آزمایی این 
سازمان بوده و هم اقدامات ایران در اجرای تصمیمات خود 

مبنی بر تعلیق تعهدات برجامی را به تصویر می کشد.
برخی ناظران سیاسی بر این باورند؛ این مسئولیت بر عهده 
برخی از کش��ورهای عضو این س��ازمان اس��ت که به امید 
اینکه یک فضای ناسالم پیرامون موضوع هسته ای جمهوری 
اس��المی ایران ایجاد کنند.به بیان دیگر تقالی کشورهای 
تاثیر گ��ذار در آژانس بین المللی اتمی برای جوس��ازی و 
ایجاد فضای فضای روانی علیه ایران محس��وب می شود تا 

بتوانند ایران را درگیر معادالت حاشیه ای کنند.
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پاریس: ایران فورا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند

حرف اضافه موقوف!

الوروف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را محکوم کرد
وزارت خارجه روس��یه کارزار فش��ار آمریکا بر ایران را با انگیزه سیاسی 
خوان��د و از جهانی��ان خواس��ت تالش واش��نگتن برای تمدی��د تحریم 
تسلیحاتی ایران را محکوم کنند. الوروف طی نامه ای به آنتونیو گوترش 
دبیرکل س��ازمان ملل و اعضای ش��ورای امنیت، گفت ایاالت متحده به 

صورت یکجانبه از توافق هس��ته ای ایران و شش قدرت جهانی خارج شد 
و اکنون هیچ حق قانونی برای تالش جهت استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ برای 

تداوم نامحدود تحریم تس��لحیاتی ایران ندارد. وی در نامه مذکور که در سازمان 
ملل و میان اعضای ش��ورای امنیت توزیع ش��د، تصریح کرد اینکه وزارت خارجه 
آمریکا می گوید دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور قصد ندارد تعهداتش 
ذی��ل برجام را اجرا کند بلکه می خواهد از حقوقش در قطعنامه ۲۲۳۱ اس��تفاده 

نماید، مضحک و غیرمسئوالنه است. فارس 

اروپایی ها در برابر تصمیمات یک جانبه آمریکا ایستادگی کنند
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: کشورهای اروپایی 
باید با ایستادگی در برابر تصمیمات خودسرانه و یک جانبه آمریکا، مانع 

از یکه  تازی های ناقض حقوق بشر در جهان شوند.
فیلیپ تیه بو س��فیر فرانسه در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار 

ویژه رئیس مجلس ش��ورای اس��المی و مدیرکل بین الملل دیدار و گفت 
وگو کرد. امیرعبداللهیان در این دیدار به سابقه طوالنی مناسبات جمهوری 

اسالمی ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت: توسعه ارتباطات دو کشور، به ویژه در 
عرصه پارلمانی نقش مؤثری در افزایش سطح تعامالت فیمابین دارد.

وی در همی��ن رابط��ه اظهار داش��ت: ایران از فرانس��ه انتظ��ار دارد که نگذارند 
دش��منان روابط تاریخی دو کشور، مناسبات دیرینه فیمابین را در جهت منافع 

نامشروع خویش مدیریت کنند. مهر 

قدردانی نماینده ونزوئال در سازمان ملل از رهبر انقالب
نماینده ونزوئال در س��ازمان ملل از »اقدام بشردوس��تانه« دولت و رهبر 
ای��ران در حمایت از ونزوئ��ال و اعزام پنج نفتکش قدردانی کرد. خورخه 
والرو در پاسخ به سوال المیادین در خصوص اعزام پنج نفتکش از ایران 
به ونزوئال اعالم کرد، دولت ترامپ سیاستی جنایتکارانه علیه ونزوئال در 

پیش گرفته و بیش از سی میلیارد دالر از پول ونزوئال را در بانک هایش 
و بانک های اروپایی بلوکه کرده اس��ت؛ همچنین ش��رکت نفت »س��یتکو« 

پاالیش��گاه س��یتکو در آمریکا که تحت مالکیت ش��رکت نفت دولتی ونزوئال  قرار 
دارد که مقر آن در هیوستن آمریکاست ۳۷ میلیارد دالر از ونزوئال سرقت کرد. وی 
ادامه داد: این تجاوز امپراتوری آمریکا، جلوی دستیابی ونزوئال به دارو را گرفت؛ در 
مقابل این سیاست امپریالیستی و خصمانه که بر سیر صنعت بنزین تأثیر گذاشت 

با گرمی از حمایت ایران استقبال کردیم و ممنون ایران هستیم. تسنیم 

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد مستنداً به مجوز شماره 98/760ش-1398/12/13 پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و داراى 
صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

1- واریز نقدى سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى معتبر(حداقل با اعتبارسه ماهه)
2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

4- هزینه نشر آگهى  ، تهیه ماشین آالت مورد نیاز براى اجراى پروژه از جمله فینیشر و غلطک فلزى و الستیکى، قیرپاش و اکیپ نیروى انسانى ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه 
پرسنل و کسورات قانونی در طول مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- تامین اعتبار مالى جهت اجراى پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى میباشد. 
6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهارى در خصوص تکمیل ظرفیت.

7- شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت 
(الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك 

شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند.
8- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:         ازمورخه 1399/03/19 تا آخر وقت ادارى مورخه    1399/03/22         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :       از مورخه 1399/03/24 تا  آخر وقت ادارى مورخه 1399/04/02 
11-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :                 دفتر شهردار ساعت 11 قبل از ظهر           مورخه 1399/04/03

  www.setad iran.ir  (ستاد) 12-  نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 021-41934 
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تاریخ انتشار نوبت دوم:      1399/03/21                                                                        

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و داراى صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

1- واریز نقدى سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى معتبر(حداقل با اعتبارسه ماهه)
2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

4- هزینه نشر آگهى  ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید کارفرما ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت مورد نیاز و کسورات قانونی در طول 
مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- تامین اعتبار مالى جهت اجراى پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى میباشد. 
6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهارى در خصوص تکمیل ظرفیت.

7- شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت 
(الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك 

شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند.
8- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:            ازمورخه 1399/03/19 تا آخر وقت ادارى روز مورخه  1399/03/22         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :         از مورخه 1399/03/24 تا آخر وقت ادارى روز مورخه 1399/04/02 
11-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :                   دفتر شهردار ساعت 11 قبل از ظهر             مورخه  1399/04/03

  www.setad iran.ir  (ستاد) 12-  نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 021-41934 

                                                 

 

          
تاریخ انتشار نوبت اول:       1399/03/19    
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