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نگاهی به اهداف و ضرورت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»؛
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یادداشت

نفوذ و نقش البی صهیونیسم
در هیئت حاکمه آمریکا

واکنشیفعالدر برابرانفعالبرجامی
گروه سیاسی
هفتهگذشتهنمایندگانمجلس،یکفوریت
طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» را در
راستای کاهشآثارفشارهایتحریمیوملزمسازی
دیگر طرفهای برجام برای عمل به تعهداتشان
در قبال ایران تصویب کردند .از مدتها قبل
ش کاریوبررسی
نمایندگانمجلسدر حالچک 
ابعاد مختلف طرح«اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها» بودند تا با تصویب و اجراییشدن
آن ،جمهوری اسالمی ایران بتواند از طریق آن
به اهداف چندجانبهای دست یابد .براساس
این طرح ،نهتنها طرفهای دیگر برجام ملزم
به برداشتن گامهای عملی برای اجراییشدن
تعهدات خود خواهند شد ،بلکه ازسویدیگر
نیز این طرح حسابشده بهنوعی فعالیتها و
شهای متوقفشده برنامه هستهای کشور
بخ 
را احیا خواهد کرد.
عالوهبرآن ،در خالل این طرح که رفتاری فعاالنه
در برابرانفعالطرفهایبرجامیاست،توسعهو
ارتقایبرنامههایهستهاینیزدرنظر گرفتهشده
تا بعدازاین ،برنامه هستهای کشور متوقف به
عملکرد و رفتار طرف غربی نباشد.
بااینحال ،برخی از اصالحطلبان و دولتیها در

کشور از هر اقدامی برای ایفای حقوق هستهای
کشور دفاع خواهد کرد.
عالوه برآن درواقع مجلس شورای اسالمی
با تصویب فوریتی این طرح ،درصدد برآمد
تا حمایت همهجانبه از حقوق هستهای را
بهعنوان برگ برنده و اهرمی قوی در رویارویی
با طر فهای برجامی در اختیار دولت قرار
دهد .چنانکه احمد امیرآبادی فراهانی عضو
هیئترئیسه مجلس ،نیز در توییتی پیرامون
چراییمطر حشدنطرحنوشت«:باطرحاقدام
راهبردی برای لغو تحریمها که فوریت آن به
تصویبمجلسرسید،درحقیقتقدرتچانهزنی
دولت را افزایش دادهایم و دولت میتواند فشار
به اروپاییها و دیگر اعضای برجام را زیاد کند تا
حقازدسترفتهملتایرانرابازستاند».باتمام
این تفاسیر ،به نظر میرسد این اقدام مجلس
آنهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،پیام آشکاری برای آمریکا و اروپاییها
دارد ،مبنیبراین که جمهوری اسالمی ایران
معطلومنتظرنتیجهانتخاباتآمریکانمیماند
ی کارآمدن هر یک از کاندیداها باعث تغییر
و رو 
دررویکردراهبردیمقاومتایرانوعقبنشینی
از منافع ملت نخواهد شد.

وا کنشهاییتندویکسویهنسبتبهایناقدام
مجلس ،تالش کردند تا آن را نوعی اجماعسازی
غربعلیهایرانوهزینهتراشیبرای کشور عنوان
کنند یا حتی برخی از آنان تصویب طرح را در
راستای دخالت مجلس در امور دولت بدانند.
رمضانزاده،سخنگویدولتاصالحاتدرحساب
توییتریخوددرهمینبارهنوشت«:بازپایشانرااز
گلیمشان درازتر کردند! یکیاز اینها بپرسد دو
ی کند؟»
تذکر در 6ماه شما را کفایت نم 
افزایش قدرت چانهزنی دولت با تصویب
طرح
ع گیری منتقدین طرح در حالی است
این موض 
که دولت در اردیبهشت  ،98با سپری شدن
مدتیکسالهخروجآمریکااز برجاموعدماقدام
عملی از سوی اروپا ،در بیانیهای ،مهلت  ۶۰روز ه
اعالم کرد و کاهش تعهدات را کلید زد .اما همین
موضوع نیز نتوانست طرف باقیمانده در توافق
را به اجرای تعهدات وادار سازد.
بههمینعلتبود کهمجلسیازدهمسعی کردبا
ارائهوتصویباینطرح،ازیکسواجرای کاهش
تعهدات را قانونمند کند و به آن جنبه الزامآور
ببخشد و از سوی دیگر نیز این پیام سیاسی را
ن گذاری
هم بهطرف غربی بدهد که قوه قانو 

روحهللا متفکر آزاد ،عضو هیئترئیسه مجلس:

طرح«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»
دست برتر ایران در خروج از تحریمهاست
گروه سیاسی
روحاهلل متفکر آزاد،
عضوهیئترئیسهمجلس
در گفتوگو با «رسالت» ،درباره طرح «اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها» و ضرورت تصویب و اجرای آن در
راستای کاهش اثرات تحریمها ،اظهار کرد :در مجلس
یازدهم مدتها بر روی این طر ح کار شد و طر ح
محصول پیشنهادات متنوع نمایندگان است .این
ش کاریشدو
طرحابتدادر کمیسیونامنیتملیچک 
بااستفادهاز نظرات کارشناسانمرا کزمختلفدولتی،
م گیربرروی
مرکزپژوهشهایمجلسونهادهایتصمی 
طرح ،کار کارشناسیصورت گرفتودرنهایتجمعبندی
خوبی درباره آن انجام شد .همچنین زمان ارائه طرح
هم مهم بود ،در واقع بعد از آنکه آمریکا تالش کرد تا
مکانیسم ماشه را فعال کند ما به این نتیجه رسیدیم
که اقدامی عملی در اینباره انجام دهیم.
متفکر آزاد ادامه داد :با توجه به طوالنی شدن و عدم
اجرایتعهداتطرفاروپاییدرقبالبرجام،تا کیباید
فشارهابرملتایرانتحمیلشوددرحالی که کشورمان
تمامی بندهای برجام را اجرا کرده اما طرف مقابل به
تعهدشپایبندنیست.بنابرایندر مجلسونظاماین
جمعبندی وجود داشت که باید به سمتی برویم که

دست برتر محتوایی نظام در حوزه هستهای را به آن
برگردانیم تا بتوانیم هم در آینده بستر رشد و توسعه
صنعتهستهایرافراهم کنیموهمدرمواقعالزم ،کشور
بتوانددستبرترخودرانشانبدهد.بنابراینچارهای
جز بازگشت یک به یک تعهدات نداشتیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت :همچنین در
این طرح که هوشمندانه و عاقالنه است ،یک به یک
تعهداتی که اروپاییها باید انجام بدهند را شمارش
کردیم و برای اجرای آن نیز بازهزمانی درنظر گرفتیم تا
ا گر طرف مقابل این تعهدات را انجام نداد یک به یک
تعهدات باز گردد .این طرح ،طرحی است که به لحاظ
اجرایی در دستور کار نهادهای اجرایی کشور قرار دارد
اما ما میخواهیم این طرح را به یک قانون الزامآور
تبدیل کنیم تا اجرایش توسط تمامی دستگاههای
مرتبط الزامی باشد.
عضو هیئت رئیسهمجلس افزود :از سوی دیگر ،زمان
ارائه طرح نیز برای ما مدنظر بود و برای زمان ارائه آن
نیز طراحی دقیقی داشتیم تا قبل از انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا مطرح شود زیرا ا گر پس از آن مطرح
میشد ،ممکن بود به تعبیر انفعال مجلس باشد یا
این مطرح شود که کار کارشناسی و دقیقی درباره آن
صورت نگرفته است .بنابراین قطعا باید ارائه طرح در

ی گشت .البته
مجلس ،به قبل از انتخابات آمریکا برم 
چندان هم در روزهای نزدیک به انتخابات مطرح
نکردیم تا تأثیری بر آن نگذارد و دقیقا یک روز مانده
به انتخابات آمریکا و در روزی که روند انتخابات شروع
شد،اینطرحرابهصحنآوردیموجلویتأثیر گذاریش
بر انتخابات را هم گرفتیم.
وی همچنین تصریح کرد :از این منظر ،ارائه طرح
یک اقدام خاص بود تا کسی نتواند از آن سوء استفاده
کند .عالوه بر آن با ارائه و طرح آن در زمان فعلی درصدد
بودیم تا در داخل کشور و عرصه بینالمللی این پیام را
بدهیم کهابتکارعملدستایراناست.بنابراینفوریت
طرحدر زمانمناسبیتصویبشد کهالبتهجزئیاتآن
همدر جلساتآیندهموردبررسیوتصویبقرار خواهد
گرفت.ایننمایندهمجلسمعتقداست:بدینترتیب
باید گفت برجامی نمانده که خروج از آن معنا داشته
باشد ،در حالی که ا گر این طرح به قانون تبدیل شود،
حتی ا گر طرف اروپایی به تعهدات خودش عمل نکند
جمهوریاسالمیایراندیگربهتعهداتشعملنخواهد
کرد .طرح«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» ،کمک
جدی به دولت و وزارت خارجه است تا در موضوع
خروج از آثار تحریمها دست برتر را داشته باشد و بتواند
چانهزنیهای الزم را انجام بدهد.

فداحسین مالکی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد:

احیای صنعت هستهای
با طرح راهبردی مجلس

گروه سیاسی
فداحسینمالکی،عضو کمیسیونامنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با
«رسالت» ،درباره اهداف ارائه و تصویب طرح
«اقدامراهبردیبرایلغوتحریمها»اظهارداشت:
ارائهاینمصوبهآنهمدرآستانهانتخاباتریاست
جمهوریآمریکا،درواقعیکاقدامحسابشده
از سوی مجلس بود تا بگوید از دید جمهوری
اسالمی ایران و مردم آن ،هر یک از نامزدهای
انتخابات آمریکا رئیسجمهور شوند تأثیری
در راهبرد کلی کشور نخواهد داشت و ما تجربه
اقدامات و دشمنی آمریکاییها نسبت به ایران
را به خوبی میدانیم.
مالکیتصریح کرد:آمریکاییهادرهرحالتراهبرد
ثابتومشخصونگاهاستکباریبهایراندارند.
ممکن است تا کتیکهای این کشور هر دوره
با حضور رؤسایجمهوری وابسته به دو حزب
دموکرات یا جمهوریخواه دستخوش تغییر و
تحولشود،بدینصورت کهنگاهبایدنیااوباما
رئیسجمهورسابقدربارهبرخیازمسائلمرتبط
باایراننگاهیمتفاوتازرویکردترامپاست.اما
گرچهتا کتیکوروشرؤسایجمهوریبایکدیگر

تفاوت دارد اما استراتژی آنها درباره اقدامات
ضدایرانیوفشارهایبیشتربهایرانبرایدستیابی
به اهداف مدنظر مشترک است.
نمایندهمردمزاهداندرمجلسافزود:طرح«اقدام
راهبردیبرایلغوتحریمها»،در واقعبیانگراین
است کهایرانمسیرخودشراانتخاب کردهوآن
ی کند .از طرفی با تصویب این
را پر قدرت طی م 
طرح درصددیم تا ا گر رئیسجمهور آینده آمریکا
همانسرکشیهایسابقرانسبتبهمنافعایران
دنبال کرد،مانیزبهسمتمسیری کهبازگشتبه
شرایطماقبلبرجاماست،پیشبرویم.بااینحال
ا گر مقامات آمریکایی عقالیی فکر کنند و حتی
بهتعهداتخوددر برجامبازگردند،ممکناست
بهنقاطمشترکیباآنهابرسیم.ا گردولتآینده
آمریکابخواهدهمانمسیررئیسجمهورقبلیرا
ادامهبدهد،درنهایتمنجربهلغواجرایتمامی
تعهداتاز سویایرانخواهدشد.بنابرایناین
مصوبهمیتواندنوعیهشداربهآمریکاواروپاییها
باشد که به تعهدات خود عمل کنند و از اعمال و
تشدید تحریمها دست بردارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت:براساسطرح«اقدامراهبردیبرای

فروش فوقالعاده امالك و مستغالت
(مزایده شماره  26امداد)
مجتمع اقتصادی
کمیته امداد امام خمینی(ره)

استانهای مركزی و لرستان

دفترفروشامالكمنطقهمركزیدر نظرداردتعدادیاز امالكمسكونیوزمینمتعلقبهخود
را از طریق مزایده كتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت كارمزد به فروش برساند:
متقاضیان محترم میتوانند برای بازدید از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بیشتر از نحوه
برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شركت در مزایده به متن آ گهی مزایده مندرج در روزنامه
محلی عطر یاس روز دوشنبه مورخ  1399/08/19و روزنامه محلی نوید روز یكشنبه مورخ
 1399/08/25همچنین آدرس اینترنتی  http://WWW.EMDAD IMAM.IRمراجعه
فرمایند.
ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر ،متقاضیان میتوانند با شمار ه تلفنهای ذیل تماس
حاصل فرمایند.
دفاتر فروش امالك مجتمع واقع در:
 -1تلفن تماس دفتر اراك086-33676044 :
 -2تلفن تماس دفتر ازنا066-43422377 :

دفتر فروش امالك منطقه مركزی

تاریخ انتشار99/8/18 :
خ ش99/8/18 :

آ گهی مناقصه عمومی شماره 99/85
نوبت دوم

موضوع مناقصه :تهیه ،تامین و خرید صندلی و موكت جهت سالن آمفیتئاتر مهر مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و
قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شركت در مناقصه( 1/000/000/000 :یك میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه بانكی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری
كاشان
مهلت دریافت اسناد حدا كثر تا تاریخ  99/8/27از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تا تاریخ  99/8/29و بازگشایی پا كتها در
مورخ  99/9/2در محل شهرداری كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید. كلیه هزینههای چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.تلفن)031( 55440055-8 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/18 :
خ ش99/8/6 :

شهردار كاشان – سعید ابریشمی راد

لغوتحریمها»،دولت
مکلف میشود تا
نسبت به کاهش
تعهدات برجامی و رسیدن به شرایط قبل از
برجام اقدام کند .مصوبه مجلس در واقع به
احیای حقوق هستهای و بازسازی مرا کز آن که
به واسطه برجام متوقف شده بود ،میپردازد.
همچنینمجلس،قدرتعملخوبیرابهدولت
داده تا بتواند برنامههای پیشرفت هستهای و
حرکتدرمسیرتأمیننیازهارابرنامهریزی کند.در
حالی کهدر ماههایآیندهاز یکسوآمریکاییها
دولتجدیدخواهندداشتومانیزدرآستانهروی
کار آمدن دولت جدید خواهیم بود ،بنابراین هر
ی کند کهباید
یکازاینهاشرایطخاصیراایجادم 
نسبت به آن بموقع اعالم موضع کنیم.
ایننمایندهمجلسبیان کرد:اجراییشدنطرح
ی گوید حساب کار خودشان را
به آمریکاییها م 
داشتهباشند،زیراآنهاتا کنونتمامیاقدامات
خصمانه خودشان را علیه ایران انجام دادند
اما بعد از این ایران است که استراتژی خودش
ی کند و از دوره فترتی که در چند سال
را دنبال م 
اخیر به وجود آمده ،بیرون میآید.

محمدحسن دهقانی ،کارشناس مسائل استراتژیک
اصطالح «البی یهود در آمریکا» تعبیری است
که (بهویژه در کشورهای اسالمی) برای توضیح علت
جانبداریهای آمریکا از رژیم صهیونیستی استفاده
میشودودر مناطقدیگرنیزبرایتوضیحنفوذسیاسی
ل گیری سیاست خارجی آمریکا
یهودیان در روند شک 
نیز گفته میشود.
این گروه در سال  ۱۹۵۱به رهبری آ یال کنن
( ، )I.L. Kenenیک آمریکایی که در دهه  40در مذا کرات مربوط به نزاع اعراب و
ی گر بسیار فعالبرایرژیمصهیونیستیعمل کردهبود،
اسرائیلبهعنوانیکالب 
شکل گرفت .علت سازماندهی یک البی نیاز این رژیم به کمکهای اقتصادی
برای جذب شمار گسترده یهودیان مهاجر و نیز بیمیلی وزارت خارجه آمریکا
نسبت به اعطای کمکها بود.
فعالیت و اهداف آیپک
کمیته روابط عمومی آمریکا – رژیم صهیونیستی که به آیپک معروف است ،یکی
ی گری در ایاالتمتحده آمریکا است.
از بزرگترین و قدرتمندترین گروههای الب 
این گروه البی با بیش از  ۱۰۰هزار عضو هرساله میلیونها دالر خرج سرمای ه گذاری
ی کند.
ن گذاری آمریکا م 
در نفوذ بر سیاستهای دولتی و قانو 
سایت این گروه ،مأموریت خود را این گونه بیان می کند« :مأموریت آیپک؛
تقویت ،حفاظت و ترویج رابطه ایاالتمتحده و اسرائیل در راههایی است که
ی کند».
امنیت ایاالتمتحده و اسرائیل را تقویت م 
درواقعآیپک،بادموکراتهاوجمهوریخواهاندر کنگرهورهبرانشاخهاجرایی،
ی کند.
برای حفظ و تقویت رابطه ایاالتمتحده و رژیم صهیونیستی فعالیت م 
مقر اصلی آیپک ،در کاپیتال هیل واشنگتن دی سی است و این موقعیت ،امتیاز
ویژهای را برای دستیابی و دسترسی سهلتر به هرم قدرت به این سازمان داده
است.آیپکاعضایخودراازبینصهیونیستها(یهودیانوغیریهودیان) گزینش
ی کند کههمهآنهادر یکچیزاتفاقنظردارندوآنحمایتاز رژیمصهیونیستی
م 
و کانالیزه کردن سیاست خارجی آمریکا در راستای منافع این رژیم است.
این البیها یا گروههای ذینفوذ یهودی ،درواقع به دنبال کسب کرسی قدرت
نیستند ،بلکه به دنبال تأثیرگذاری بر قدرت بوده وآیپک نیز یکی از البیها است،
آیپکتشکیلشدهاز کمیتههایمختلفی کهمأمورهستنددرتمامایاالتمتحده
و ضمن نزدیک شدن به افراد کنگره ،آموزشهای الزم را جهت حفظ منافع رژیم
صهیونیستی به آنها بدهند و شاید بتوان گفت سازمان آیپک در حال حاضر
بیشترین نقش را در راستای اصلیترین هدف صهیونیسم بینالملل که همان
سلطه جهانی است عهدهدار است.
کارکرد شورای روابط خارجی آمریکا
از سویدیگر،شورایروابطخارجی کهدر سال۱۹۲۱در آمریکاتأسیسشددر واقع
متخصصدر حوزهسیاستخارجیآمریکاوروابطبینالمللاست کهاعضایآن
را سیاستمداران قدیمی ،بیش از  12وزیر خارجه ایاالتمتحده آمریکا ،اعضایی از
سازمان سیا ،بانکداران ،وکال و چهرههای شاخص و بزرگان رسانههای گروهی را
تشکیل میدهند و مقر آن در نیویورک و واشنگتن دیسی است.
ل گیریشورایروابطخارجیآمریكا،بهدنبالوا كنشهایتعداد
ریشهاولیهشك 
قلیلیاز رجالسیاسیآمریكاییدر برابرجنگجهانیاولپدیدار شد.نمایندگان
آمریکا و انگلیس در همایش معاهده صلح در ماه می  ۱۹۱۹تصمیم گرفتند که
(مؤسسهامور بینالملل)راتشکیلدهندوشعبهآمریکاییاینمؤسسه،در تاریخ
ژوئیه۱۹۲۱بهنام(شورایروابطخارجی)شروعبه کارکردوامروزنیزمبالغموردنیاز
این شورا بهوسیله شرکتهای چندملیتی بزرگی مانند :زیرا کس  ،جنرال موتورز ،
تگزا کو  ،بنیاد فورد و بنیاد را کفلر تأمین میشود.
ت گذاریدرسیستمبوروکراتیکآمریكا،نمیتواننقش
بدونشكدراعمالسیاس 
البیهای نفوذ ،بهخصوص البیهای صهیونیستی را نادیده گرفت ،البیهایی
كه با در اختیار داشتن عناصر قدرت درونی ،اعم از نفوذ و ثروت در آمریكا چنان بر
کرسیهای بوروكراسی در ایاالت متحده چنبره زدهاند كه قدرت اجرایی مقامات
آمریکایی تا حدود زیادی از آنها سلب شده است و رئیس اجرایی كشور بهعنوان
باالترین مقام به یك عنصر برای چانهزنی ،تبادل ،توازن قدرت و ثروت در میان
الیتهای موجود در طبقات سرمایهدار مبدل شده است.
باید در نظر داشت كه نقش این نهادهای قدرتمند در دنیا ،عموما رویكردی در
جهت حفظ هژمونی آمریكا و همچنین تأمین و حفظ منافع رژیم صهیونیستی
را مدنظر دارند .در واقع این نهاد و سایر نهادهای قدرتمند وابسته به جریان
صهیونیسم در آمریكا متعهد هستند كه سیاست های ایاالت متحده را در جهت
منافع رژیم صهیونیستی در دنیا هدایت کنند.

آ گهی تجدید مناقصه عمومی
یكمرحلهای (نوبت اول)

دهیاری فشند

دهیاری فشند در نظر دارد به استناد بند  1مجوز شماره /104ج 5/مورخ  99/4/31شورای اسالمی روستای فشند نسبت به اجرای پروژه عمرانی از محل
اعتبارات طر حهای عمرانی سال  99را وا گذار نماید.
الف :شرح مختصر و محل برآورد پروژهها براساس نقشهبرداری و برآورد مالی شامل عملیات :تهیه و اجرای تكجدول ،تهیه و اجرای كانیو كنار با جدول،
تخریب آسفالت و حمل نخاله ،خا كبرداری و تسطیح و گالژ و آبپاشی و كوبیدن ،تهیه مصالح و اجرای شفته آهك ،تهیه و اجرای زیراساس  ،تهیه و اجرای
اساس ،تهیه و اجرای قیر و تهیه و اجرای آسفالت به متراژ  3610میباشد.
جهت خرید اسناد شركت در مناقصه باید به دفتر دهیاری محل توزیع اسناد و خرید اسناد به مبلغ  1/000/000ریال به شماره حساب  0107018010007بانك
ملی به نام دهیاری فشند واریز گردد.
ضمانتنامه شركت در مناقصه باید به مدت  180روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و مبلغ آن  32/978/428ریال میباشد.
ضمانتنامه باید طبق آییننامه تخمین معامالت دولتی به صورت فیش واریز به شماره حساب  0107018010007بانك ملی به نام دهیاری فشند تهیه و
ارائه گردد.
ضمانتنامه یا مبلغ واریزی مناقصه نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه قابل استرداد نمیباشد.
ب :شرایط پیمانكاران متقاضی مناقصه:
 )1داشتن امكانات تخصصی الزم ،توان فنی و مالی انجام كار
 )2داشتن حداقل رتبه  5در رشته راه و باند ابنیه برای اشخاص حقوقی
 )3نداشتن همزمان دو پروژه دیگر با پروژه این دهیاری
لذا كلیه پیمانكاران میتوانند از تاریخ انتشار دومین آ گهی به مدت  7روز كاری به نشانی هشتگرد ،روستای فشند ،خ والیت ،نبش كوچه تعاون  ،امور
قراردادها و مالی مراجعه نمایند.
 )4برنده مناقصه حق وا گذاری كاری را به پیمانكاران جزء ندارد و در این صورت برابر مقررات اقدام میشود.
 )5هزینه انتشار آ گهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/26 :
خ ش99/8/18 :

كیانبخت – سرپرست دهیاری فشند

«آ گهی مزایده عمومی جایگاه »CNG
نوبت اول

سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری نظرآباد ،به استناد مصوبه شماره  23/2841مورخ  1399/8/12هیاتمدیره
محترم سازمان در نظر دارد نسبت به وا گذاری جایگاه  CNGخود واقع در خیابان قوچحصار ،جنب پاركینگ
عمومی را به صورت اجاره به مدت یك سال از طریق مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی اجاره دهد .لذا
از پیمانكاران و شركتهای دارای رتبه و صالحیت از شركت فرآوردههای نفتی دعوت میشود جهت بازدید محل و
اخذ اوراق شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به واحد امور مالی سازمان به آدرس :كیلومتر  85اتوبان تهران
– قزوین ،شهرستان نظرآباد ،خیابان آیتاله خامنهای (خیابان تهران) مراجعه نموده و جهت كسب اطالعات
بیشترباشمارهتلفنهای026-45352992-45363273تماسحاصلنمایید.آخرینمهلتتحویلاوراقمزایده
روز پنجشنبه مورخ  1399/9/6و زمان بازگشایی پیشنهادات روز شنبه تاریخ  1399/9/8میباشد .بدیهی است
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان باقی خواهد ماند و هزینهچاپآ گهیو كارشناسی
به عهده برنده مزایده میباشد .ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/25 :
خ ش99/8/18 :

سیدعنایت صادقیان – سرپرست سازمان

