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کتایون مافی

 پس اینکه ســخنگوی دولت از آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی 
اورانیــوم در فردو خبر داد ، به نظر می رســد که ایران جدال 
برجامي با کشورهاي عضو توافق هسته اي را وارد فاز جدیدي 
کرد و توپ را بر اســاس اصل همه یا هیچ در زمین اروپایی ها 
انداخت. آغاز غنی سازی ۲۰درصدی در تأسیسات فردو به دنبال 
نامه مورخ 11 دی ماه ایران به آژانس بین المللی انرژی هسته 
ای  صورت گرفت، در این نامه که طی گزارشی از سوی آژانس 
به اطالع کشــورهای عضو نیز رســیده، آمده است: »مطابق 
مصوبه اخیر مجلس شورای اســالمی و به منظور پایبندی به 
این مصوبه، ســازمان انرژی اتمی قصــد دارد اورانیوم تا غنای 
۲۰ درصد را در کارخانه غنی سازی سوخت فردو تولید نماید«.

از سوی دیگر علی اکبر صالحی درباره آغاز مجدد غنی سازی 
۲۰ درصد در تأسیسات غنی سازی فردو نیز گفت: ۲۰ درصدی 
که ظاهرا متوقف بود و فکر می کردند نابود شــده است شاهد 
بودیــد که در عرض ۲۴ ســاعت راه اندازی شــد و  این ۲۰ 
درصدی که تولید می کنیم به عنوان ذخیره و انباشته خواهد 
شــد. رئیس ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: االن داریم یک 
هزار سانتریفیوژ IR2m نصب می کنیم و همین االن دو آبشار 
نصب شــده و کار می کند یعنی حدود 3۲۰ و خرده ای از این 
سانتریفیوژهای IR2m نصب شده و همین جور در حال نصب 
شدن است. انشااهلل ظرف دو سه ماه آینده که طبق قانون باید 
هزار IR2m نصب کنیم، در همان زمان و حتی زودتر هم نصب 
خواهیم کرد.  با این اخبار سوال این است که سرانجام این اقدام 
چه خواهد شد و آیا ایران به اهداف خود دست می یابد یا خیر؟

دست پیش را گرفته اند که پس نیفتند
اما در این زمینه واکنش طرفهای برجامی که اتفاقاً به تعهدات 
خود پاینبد نبودند و هیچ قدمی علیرغم تمام تالشــهای ایران 
برنداشتند ، جالب و پیش دســتانه است و به قول قدیمی ها 

دست پیش را گرفته اند که پس نیفتند. 
پیتر استانو ســخنگوی دستگاه دیپلماســی اتحادیه اروپا در 
واکنش به این اقدام ایران گفت : اگر به گفته دولت ایران غنی 
ســازی ۲۰ درصدی اورانیوم اجرایی شده باشد، باید گفت که 
نشــانه خروج ایران از تعهدات برجامــی اش خواهد بود. زیر پا 
گذاشــتن تعهداتی که مفاد تعهدات عدم گسترش تسلیحات 
هسته ای را به چالش می کشد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
نیز با اشاره به اینکه نشست مجازی روز دوشنبه وزیران خارجه 
کشورهای عضو برجام یک »مارپیچ نزولی« بود ، یادآور شد که 
در این نشست برای ایران روشن کردیم که فرصتی که به وجود 
آمــده، آخرین فرصت)برای حفظ برجام( اســت و این فرصت 
نباید از دست برود. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا نیز پس 
از برگزاری این نشســت با انتشار پیامی توییتری نوشت: »من 
کاماًل روشن کردم که ایران نباید گسترش برنامه هسته ای خود 
را که اخیرا اعالم کرده، اجــرا کند. انجام این کار فرصت های 
پیشــرفتی را که امیدواریم در ســال ۲۰۲1 شاهد آن باشیم، 
تخریب می کند.« انگلیس پیشــتر نیز خواســتار عدم اجرای 
مصوبه مجلس درباره از ســرگیری فعالیت های هسته ای شده 
بود. در این میان، واکنش امریکا ، نیز خنده دار تر اســت ، این 
کشــور که با باج گیری پولهای کشورمان را بلوکه کرده و به با 
ترساندن کشورهای دیگر اجازه ، تجارت و داد و ستد و عملیات 
بانکی را نمی دهد ، ایران را به باج گیری هســتی ای محکوم 
کرده اســت. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با 
»رویترز« به غنی ســازی ۲۰درصدی اورانیوم در ایران واکنش 
نشــان داد و مدعی شــد که این تصمیم تهران تالشی آشکار 
برای »باج گیری هسته ای« است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

اســرائیل نیز  در این باره  گفت که این تصمیم نشــان دهنده 
هدف ایران برای تولید ســالح های هســته ای است و اسرائیل 
چنیــن اجازه ای را به آن ها نخواهد داد. چین نیز در واکنشــی 
به این اقدام کشورمان وزارت خارجه چین نسبت به ازسرگیری 
غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد از سوی ایران خواستار ، خویشتن 

داری و آرامش شد.
نظر دستگاه سیاست خارجی ایران 

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه کشورمان نیز  با اشاره 
به اینکه اروپایی ها به هیچ وجه حق صحبت کردن و اعتراضی 
درباره غنی ســازی ۲۰ درصد اورانیوم را ندارند، گفت: اگر آنها 
می گویند غنی ســازی ۲۰ درصد انحراف از برجام است این 
موضوع به دلیل اجرا نشــدن و انحراف کامل تعهدات آنها در 
رفع تحریم هاست. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: اگر 
رفع تحریم ها انجام نشود یک پایه برجام لنگ است و اروپایی 
ها به جای اینکه به غنی ســازی ۲۰ درصد بپردازند، قدردان 
ایران باشــند که در چند ســال گذشته به رغم اینکه از منافع 
رفع تحریم ها بهره مند نبود اما برجام را حفظ کرده است. آنها 
باید ممنون ایران باشند که تا اینجا برجام را حفظ کرده است. 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: بهتر است اروپایی ها اگر 
خواهان حفظ برجام هستند انحرافات خودشان را اصالح کنند 
که آن زمان خواهند دید ایران به تعهدات خود باز می گردد و 
برجام حفظ می شــود. راه حفظ برجام این نیست که به ایران 
فشار بیاورند که از حقوق خودش در برجام استفاده نکند بلکه 
راه حفظ برجام این است که طرف های غربی به تعهدات خود 

در برجام مانند رفع تحریم ها بپردازند.
دروغ گویی اسراییل ادامه دارد 

در این میان اگر باید در نظر داشت که این اقدام بهانه ای دست 
اسرائیلی ها خواهد بود تا فضاسازی و منفی بافی کنند. اما  همه 
این فعالیت ها زیر نظر آژانس بین المللی انرژی هسته ای در حال 
انجام اســت و  مادامی که زیر نظر آژانس اســت، هیچ نگرانی 
وجود ندارد. حسن بهشــتی پور با اشاره به برخی از تهدیدات 
و فضا سازی ها در رســانه های خارجی مبنی بر بهانه گیری 
از ایران در گفتگو با  سیاســت روز گفت : غنی ســازی نمی 
تواند برای ایران مشکل ایجاد کند این اقدام با اعالم به آزانس 
در چارچــوب ان پی تی و پروتکل الحاقــی بوده و هیچ اقدام 
مخفیانه ای صورت نگرفته است تا برای نقض هیچ قانون بین 
المللی صورت نگرفته تا ترامپ یا حامیان وی از این مسئله برای 

درگیری با ایران و تحرکات نظامی استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه ترامپ در موقعیتی نیست که بخواهد تهدیدی 
را علیه ایران عملی کنــد ، افزود : 15 روز دیگر وی از صحنه 
سیاست امریکا خارج می شود و این درحالی است که با شدت 
گیری کرونا در این کشــور دست به گریبان است و باید با آن 

مقابله کند . از سوی دیگر شاهد بروز اختالفات میان جمهوری 
خواهان هستیم در این موقعیت دست ترامپ برای هر اقدامی 
بســته است او پیشــتر هم از اقدام امریکا در   جنگ و  هزینه 
ســازی در عراق و افغانســتان  انتقاد کرده بــود و تمامی این 
تحرکات رسانه ای تنها برای ترساندن و تضعیف روحیه ایران 

بکار می رود. 
کارشناسان چه می گویند 

این در حالی اســت که کارشناســان سیاســی در کشورمان 
معتقدند که غنی سازی بیســت درصدی جزو حقوق قانونی 

ایران به عنوان عضوی از آژانس و ان پی تی است. 
ابوالفضل ظهره وند کارشــناس مســائل هسته ای در این باره 
گفت : طرفهای برجامی  به طور ضمنی حق غنی سازی ما را 
پذیرفته اند.اما غنی سازی بیست درصدی جزو بندهایی بود که 
قرار شد در ازای لغو تحریم ها متوقف شود،اما االن بیش از پنج 
سال گذشته و نه تنها از لغو تحریم ها خبری نیست بلکه هم 

به میزان تحریم ها افزوده شده است. 
وی با اشــاره به اینکه امریکا به عنــوان طرف اصلی که ایران 
توافق هسته ای را به این کشور امضا کرده است از برجام خارج 
شــده ، خاطر نشان کرد : شــروع غنی سازی بیست درصد با 
هدف ایجاد توازن بین تعهدات و تکالیف اســت. ما به تکلیف 
خود عمل کردیــم آنها باید به تعهد عمل می کردند. هر کجا 
که آنها بخواهند به تعهداتشــان برگردند ما این غنی ســازی 
بیســت درصدی را دوباره متوقف می کنیم. این کارشناس با 
اشــاره به اینکه فعالیت های صلح آمیز هسته ای درصد ندارد 
، خاطر نشــان کرد : درصد یک ادرس غلط است که غربی ها 
مــی دهند. آنها به طور کلی با موضوع غنی ســازی و توانایی 
ایران در این حوزه مشــکل دارند.درصــد اصال اهمیتی ندارد. 
طرح این مســائل دقیق نیست و باید آن را تصحیح کرد.غربی 
ها با پیشــرفت تکنولوژی ایران مشکل دارند.با این نوع سبک 
زندگی و سبک اداره کشــور مشکل دارند. حسن بهشتی پور 
کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل در گفتگو با سیاست روز 
نیز در این باره گفت : بر اساس ماده 36 برجام ایران  حق دارد 
که چنانچــه طرف مقابل برجامی تعهدات خود را انجام نداد ، 
از انجام تعهداتش خودداری کند. وی با اشــاره به اینکه طرف 
مقابل برجامی غنی سازی اورانیوم را نقض تعهدات برجامی می 
دانند،  افزود : در برجام کمیســیونی پیش بینی شده است که 
کار داوری در ایــن زمینه به عهده دارد ، تا تعیین کند که این 
اقدام نقض برجام اســت یا در مجموع حرکت  متعادلی است 
که از سوی ایران  در واکنش به طرف مقابل انجام شده است. 
بهشتی پور با بیان اینکه طرفهای برجامی بعد از خروج امریکا 
از برجام کتباً به ایران قول داده بودند که تعهدات خود را اجرا 
کنند ، اما با گذشت چند سال هنوز این تعهدات را انجام ندادند 

بنابراین ایران به خود این حق را می دهد که از سرگیری غنی 
سازی اورانیوم را بر اساس منافع خود دنبال کند 
چین و روسیه چه بازی را در پیش می گیرند 

در عین حال این ســوال وجود دارد که آیا از ســرگیری غنی 
ســازی ممکن است باعث حضور چین و روسیه در کنار دیگر 
اعضای برجامی شــود . ظهره ونــد در این باره گفت : چین و 
روســیه هم اذعان دارند که حیثیتشــان پای برجام است. اما 
چون طرف اصلی امضا کننده آمریکا بوده، این امریکاست که 
باید پاســخگو باشد. ما باید از چین و روسیه بخواهیم که پای 
این توافق بایستند و به عنوان دو عضو اصلی شورای امنیت از 
دیگران سوال کنند. حرکت ما نوعی واکنش است و در جهت 
متوازن ســازی اقدام می کنیم. بحث ما ایجاد چالش نیست. 
احقاق حقوق است. ما در چارچوب درست بازی کردیم و آنها 
بودند که خالفش را انجام دادند. حسن بهشتی پور کارشناس 
مسائل سیاسی و بین الملل نیز در این باره گفت : شواهد نشان 
می دهد که موضعگیری چین و روســیه  به نوعی  با مالحظه 
عنوان شد که به شــکل علنی مخالفتی با اقدام ایران نداشته 
باشند اما اگر کمیسیون برجامی رای بر خالف نظر ایران دهد 
و ایــران بر افزایش ذخایر غنی ســازی اورانیوم ادامه دهد می 
توان پیش بینی کرد که آنها نیز به سمت دیگر اعضای برجام 
و امریکا خواهند رفت. وی افزود : البته  این امر موجب فشــار 
بیشتر   بر ایران خواهد شــد همچنانکه در سالهای 1386 تا 
1389 شــاهد بودیم که قطعنامه هایی علیه ایران به اتفاق آرا 
تصویب می شــد و چین و روسیه هم به این قطعنامه ها رای 
می دادند . البته چین و روسیه در شرایط حاضر مایل نیستند 
که به اختالفات بیشــتر دامن بزنند و می خواهند اختالفات از 
طریق گفتگو حل شود و اروپایی ها ملزم به انجام تعهدات خود 
شــده و مسئله به شکل مسالمت آمیزی حل شود و به حالت 

اول برگردد. 
ایران هیچیک از تعهدات خود را زیر پا نگذاشته است 

باید گفت که ایران بارها  حســن نیت خود را به طور کامل در 
قضیه تعهدات برجامی  نشــان داده  و تعهد خود در نرفتن به 
سمت سالح هسته ای را در عمل ثابت کرده و هیچ کس در در 
دنیا نمی تواند  ایران را متهم کند در برجام یا پس از آن برای 
رفتن به ســمت سالح هسته ای سوء نیت داشته است زیرا ما 
در عمل خود را ثابت کردیم. بنابراین اکنون اکنون زمان آن فرا 
رسیده که  اگر طرف های مقابل برجامی  می خواهند برجام را 
حفظ کنند نیات خود را در عمل نشــان دهند.  غربی ها دچار 
توهم شــده اند و فکر می کنند که بر اثر فشارهای چند سال 
گذشــته تحریم های آمریکا، ایران از بازگشت آمریکا به برجام 
اســتقبال می کند یا آنها می توانند برای رفع تحریم ها شرط 
بگذارند. این درحالی اســت  برداشت آنها کامل اشتباه و توهم 
بزرگی بوده و  ایران برای زندگی و اقتصاد بدون برجام تصمیم 
خود را گرفته است.  حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین 
الملل در این باره به سیاست روز گفت : این تصمیم نشان می 
دهد که ایران بدنبال بازگشــت امریکا به برجام نبوده است و 

بازگشت بایدن در تصمیم ایران نقشی ندارد . 
وی در عیــن حال تاکید کرد : آنچه که در این تصمیم گیری 
از اهمیت بسیاری برخوردار است خروج اهرم تحریم از دست 
امریکا و اروپا است. این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل 
خاطر نشــان کرد : اگر ایران نگاه به خارج کردن اهرم تحریم 
داشته باشد می تواند با نگاه به داخل مشکالت اقتصادی خود را 
حل کند و اصالحات اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله 
تولید داخلی ، اصالح بانکداری و مالیات و ... می تواند بسیاری 
از مشــکالت فعلی را مرتفع کند. بهشتی پور تاکید کرد : حل 
مشکالت اقتصادی می تواند که اهرم تحریمها را بی اثر کند و 

این تنها از نگاه به درون حاصل می شود. 

رسول اکرم )ص(: دو چیز را خداوند در این جهان 
کیفر مي دهد: تعدي، و ناسپاسي پدر و مادر.

ایران در رزمایش جدید انواع 
پهپادهای بومی را به نمایش گذاشت

یک خبرگــزاری غربی در گزارشــی به برگزاری 
رزمایش پهپادی از سوی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و قابلیت های مختلف ناوگان پهپادی ایران از 
جمله حمالت انتحاری اشاره کرد. یک خبرگزاری 
انگلیسی به انجام رزمایش پهپادی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران اشــاره کرد و نوشت،ایران با وجود 
تحریم های بین المللی و عدم واردات تســلیحات، 

صنایع نظامی خود را توسعه داده است.
خبرگزاری »رویترز« در گزارشی نوشت که ایران 
انــواع پهپادهای بومی را چند روز بعد از برگزاری 
مراسم سالگرد شهادت نظامی ارشد خود )سردار 
شهید قاسم ســلیمانی( به وسلیه حمله پهپادی 
آمریــکا به عــراق،  در یک رزمایــش به نمایش 
گذاشــت.  این خبرگزاری نوشــت کــه ایران و 
نیروهای حامی این کشور در منطقه در سال های 
اخیر در مناطق مختلف منطقه رو به اســتفاده از 

پهپادها آورده اند.
 یک مقام دولت آمریکا نیز چندی قبل گفت که 
فراتر از بحث تجسســی، پهپادهای ایران قابلیت 
حمل مهمات را دارند و می توانند حمالت انتحاری 
بر روی اهداف انجام دهند.رویترز در بخش دیگر 
این گزارش نوشــت، ایران با وجــود تحریم های 
بین المللی و عدم اجازه واردات تسلیحات، صنایع 
نظامی خود را با مدد تولیدات داخلی توسعه داده 
اســت. چندی قبل نیز یک نشریه صهیونیستی 
در گزارشی با اشــاره به برگزاری نمایشگاهی از 
ســوی ایران و نمایش انوع تجهیــزات جنگی از 
جمله موشک و پهپاد نوشت، ایران اینک ابرقدرت 
پهپادی و یکی از کشور هایی است که شمار زیادی 
پهپا های کوچک، بزرگ و انتحاری را می ســازد. 
روزنامه »جروزالم پست« در این باره نوشت، ایران 
با برپایی نمایشگاهی از موشک ها و پهپاد های خود 
در روز های اخیر موفقیتش در سال های گذشته را 
به نمایش گذاشــت. این نمایشگاه بیانگرموفقیت 
ســپاه پاسداران ایران به عنوان یک قدرت هوایی 
اســت. این نمایشگاه که از ســوی مقامات ارشد 
ایران افتتاح شــد بیانگر ســربلندی و موقیت در 
ساخت تسلیحات قبل از خاتمه تحریم تسلیحاتی 
است. ایران اساسا می گوید، با وجود تحریمها، این 

تجهیزات را ساختیم.
بر اســاس این گزارش، نخســتین تمرین بزرگ 
رزم پهپادی ارتش با شــرکت صدها فروند پهپاد 
از نیروهــای چهارگانــه ارتش صبــح امروز در 
منطقه عمومی سمنان آغاز شــد. »امیر دریادار 
ســید محمود موســوی « معاون عملیات ارتش 
در تشــریح ابعــاد مختلف این تمریــن بزرگ با 
بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران امروز یکی از 
کشــورهای توانمند جهان در حوزه هواپیماهای 
بدون سرنشــین محسوب می شــود، گفت: »در 
تمرین بزرگ رزم پهپــادی ارتش انواع مختلف 
ســامانه های پهپادی در نیروهای زمینی، پدافند 
هوایــی، هوایی و دریایی ارتش در شــرایط رزم 
واقعــی به اجــرای مأموریت های تعریف شــده 

خواهند پرداخت.«  فارس

گزارشخبر
ارزیابی کارشناسان در گفت و گو با سیاست روز از پایان سیاست انفعال برجامی ایران  

فشار ایران به اروپا
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مناقصه شماره 9940205 
) خريد 25000 لیتر فوم آتش نشاني )تولید داخل کشور((

روابط عمومی شرکت پااليش گاز شهید هاشمي نژاد

ت دوم
نوب

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي 
2- نوع فراخوان : عمومی .

3- نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 1.250.000.000ريال ) يك ميليارد 
و دويست و پنجاه ميليون ريال ( .  )الزم به ذكر است در اين مرحله نيازی به اخذ و ارايه تضمين نمی باشد.(

از طريق سامانه تداركات  اسناد مناقصه  به دريافت  ، نسبت  تا ساعت 16 مورخ 99/10/25  توانند  : متقاضيان مي  اسناد  5- نحوه و مهلت دريافت 
الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000057 در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است 

تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تکميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 

مي بايست حداكثر تا ساعت 16 مورخ 99/11/11  ، اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الکترونيکی دولت 
بارگزاری و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از 
طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع 

خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها )ارزيابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 99/12/27  
، در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد 
هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( 

قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امکان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفًا تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه 
مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه 

متعاقبًا از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
شماره مجوز: 1399.5740

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ) خانگيران (

 ) سهامي خاص (

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي تأمين كاال 073/ت ك آج/99

روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

ت اول
نوب

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)سهامي خاص(

شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي كاالي مشروحه ذيل را از طريق شركتهاي تأمين كننده داخلي خريداري نمايد:
1- شرح مختصر كاالي مورد نياز : قطعات بوستر پمپ های )پتکو(واحد نمکزدائی )تعداد 21 قلم(

BOOSTER PUMP                                                                                                                                                                                                                         
TYPE :  CP 100-400, MANUF :  PETCO – IRAN                                                                                                                                                                         
S/ N :  110185106402                                                                                                                                                                                                                          

اطالعات تکميلي متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال مي گردد.
2- محل تحويل كاال : شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تداركات و امور كاال   

3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانکي به مبلغ-/000ر250ر570 ريال
4- شرايط متقاضي  : توانايي ارائه تضمين شركت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شركت ملي نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقي/ حقوقي، شماره اقتصادي،  توانايي مالي، ارائه سوابق 

كاري و همچنين مدارك وگـواهـينامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.
متقاضيان مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم با مراجعه حضوري و يا پايگاه اطالع رساني زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك درخواستي حداكثر 

ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت تأمين كنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شركتهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  

ضمنا« ارائه مدارك و سوابق هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد و اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 
))فقط مدارك ارزيابي ارسالي كه در دفتر خانه رسمي كپي برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

 آدرس پايگاه اطالع رساني:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها
آدرس: استان خوزستان - شهرستان اميديه- بلوار نفت- شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تداركات و امور كاال 

فکس: 06152622683                 تلفکس : 06152620897
 فاكس: 3504 داخلي 06152622273 

شماره مجوز 1399.5881
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17 – تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/20

آگهی مزایده عمومی شماره  99/105

شهردار کاشان - سعید ابریشمی راد

ت دوم
نوب

موضوع مزایده: واگذاری یک واحد آپارتمان در طبقه اول واقع در خیابان امام 
خمینی ، جنب آتش نشانی مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و 

شرایط مزایده منضم 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: جمعا مبلغ 200/000/000 )دویست میلیون ریال( 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا  سپرده نقدی در وجه 

شهرداری کاشان 
 ، رسیدگی  و  پیمان  اداره  از   99/10/25 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 99/10/27 و بازگشایی پاکتها در مورخ 

99/10/29 در محل شهرداری کاشان خواهد بود. 
مقرر  در مهلت  معامله  انجام  به  ، حاضر  مزایده  تا سوم  اول  برندگان  گاه  - هر 
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد 

یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8- 55440055- 031

شهرداری کاشان

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

آگهی مزایده عمومی شماره 99/2

محمدرضا عبدلی خالدی – رئیس سازمان

ت دوم
نوب

موضوع مزایده: واگذاری قطعه زمینی واقع در بوستان ناژون جهت احداث 
و نصب پارک بازی محلی بدون اخذ سرقفلی ، حق کسب ، پیشه و تجارت ، 

مطابق شرایط ، اسناد و مدارک منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/10/25 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/10/27 و بازگشایی پاکات مورخ 99/10/29 می باشد.
* سپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ شش میلیون )6/000/000( ریال و 
بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 

شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 03155450503


