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ناصرقندیل،سردبیرروزنامه«البناء»
درگفتوگوبا«رسالت»:

محمدسرگزی،رئیسفراکسیون
حقوقبشرمجلسمطرحکرد:

محمدباقرقالیبافرئیسمجلسشورایاسالمی
درگفتوگویتلویزیونی:

نتانیاهو خطای سختی را
در قبال ایران مرتکب شد
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فؤاد ایزدی ،تحلیلگر مسائل بینالملل:
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 ۷ماهفرصتبهدرختبیثمر ۷ساله
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کره جنوبی بدهیهای خود به ایران را
پرداخت میکند؟

اس ��تخوانبندی طرح راهبردی اقدام برای لغو
تحریمه ��ااز ح ��دودچهار ماهقبلش ��کل گرفتو
رفتهرفتهتکمیلوپختهشدتااینکهعصرروزچهارشنبه
در قال ��ب«مصوب ��هاقدامراهبردیبرایلغوتحریمها»
ازسویرئیسمجلسشورایاسالمیبهرئیسجمهور
ابالغشد،اما گوییاستخوانیدرالیزخم کسانیشده
کهاز ۷س ��القبلچش ��مبهغربدوختهاندوبیمسما
ب گراییمرامآنهاس ��ت.
نخواه ��دب ��ودا گربگوییمغر 
طبقمادهیکقانونمدنی،رئیسجمهورمکلفاست
ت ��ا۱۷آذرمصوب ��ه«اق ��دامراهبردیبرایلغوتحریمها»
را به روزنامه رس ��می کش ��ور برای انتش ��ار ابالغ کند چرا
ک ��های ��نمصوبهزمان ��یتبدیلبه«قان ��ونالزماالجرا»
میش ��ود ک ��هدرروزنام ��هرس ��میمنتش ��رو۱۵روزنی ��زاز
انتشار آن بگذرد.
در صورتاستنکافرئیسجمهور از انتشار اینمصوبه
به روزنامه رسمی ،طبق تبصره ماده یک قانون مدنی
(اصالحی۱۴آبان،)۱۳۷۰رئیسمجلسشورایاسالمی
میتوان ��داق ��دامبهابالغمصوبهبج ��ایرئیسجمهور
کند؛ کاری که قالیباف درباره مصوبه «تأمین کاالهای
اساسی مردم» انجام داد و با استنکاف روحانی آن را به
روزنامه رسمی ابالغ کرد.
سراسیمگیحلقهاولدولتنشانازآندارد کهسرنوشت
مصوبه«تأمین کاالهایاساسیمردم»درانتظارمصوبه
«اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» ست ،اما حتی ا گر
چنینسرنوشتیهمرقمبخورددولتمکلفبهاجرای
مصوبهمجلسش ��ورایاس�ل�امیاستوحقنداردمگر
آنکهبهرویهبیتوجهیبهقانونواعمالنظراتشخصی
ادامهدهد کهدر آنصورتبامجازاتپیشبینیشده
در متن مصوبه مواجه خواهد شد.

یکهتازیسئول
دربدقولی!
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نقش پشت پرده وزیر خارجه اوباما در دولت بایدن؛

چشمطمعدوبارهجانکری
به برجام
9
حمید درخشان در گفت و گو با «رسالت»:

بایدبهجواناندرخطحمله
پرسپولیساعتمادشود
11

گزارشی از تأثیر تعطیالت دو هفتهای
بر شمار مبتالیان و قربانیان
عکس:پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری

مصوبه اقدام راهبردی لغو تحریمها واکاوی شد؛
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رفتارهایچندگانهآمریکا
و اقداماتمتقابلجمهوریاسالمیایران

«رسالت» از واکنشهای هیجانی دولت به طرح راهبردی مجلس گزارش میدهد؛

مصوبه مجلس
پشتوانه قوی دولت
برای دفاع از منافع ملی است

کرونابازهم
درکمیناست

سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی
نایبرئیسمجلسشورایاسالمی

ادعایمبارزهباتروریسم
ابزاریبرایتأمینمنافع
کشورهایاروپایی

بهدنبال گرهگشایی
از کار دولتهستیم

تغییرموازنهقدرتبهسودایران

3

آخرین وضعیت بودجه حوزه فرهنگی کشور در سال آینده بررسی شد؛

بیموامیددربودجهفرهنگی1400
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ادامه از همین صفحه
آمریکا7هزارمیلیارددالربرایمداخله گستردهنظامیدرغربآسیاهزینه کردهاست،امااینمداخله
سبب هرج و مرج بیشتر وتنش زایی در این منطقه شدهاست .هم ا کنون کنار گذاشتن استراتژی
مداخله نظامی گسترده مورد اجماع دو حزب در کنگره آمریکا است .در سال های اخیر ،نوسانات
بسیاریدراستراتژیآمریکادرغربآسیااتفاقافتادهاست.اززمانعقبنشینینیروهایآمریکایی
ازعراقدرسال،2011استراتژیاین کشوردرغربآسیاوارددورهتحولشدهاستومیتوانیمبگوییم
که تا حدودی استراتژی آن به «موازنه فرامرزی» باز گشته است .اقدامات استراتژیک قبلی مانند
مداخله نظامی در مقیاس بزرگ و صدور دموکراسی خاتمه یافته است .در طول یک دهه گذشته،
اهمیت منافع مهم آمریکا در غرب آسیا تغییر کرده و اهداف استراتژیک آن در این منطقه کاهش
یافتهاست.باتغییراوضاعدرغربآسیاوسیاستداخلیآمریکا،سهروشاصلیبازدارندگینظامی،
کمک به متحدین و مذا کرات صلح برای دستیابی به اهداف استراتژیک در غرب آسیا به وضوح
به شکست انجامیده است .با این حال ،آمریکا توجه خود را به غرب آسیا در کوتاه مدت کاهش
ی کندتأثیرگذارترین کشورخارجیدراینمنطقهبرایمدتیطوالنیباقیبماند.
نمیدهدوسعیم 
شکست سیاستهای آمریکا و متحدین او در خاورمیانه تنها به دوران ریاست جمهوری ترامپ
ی گردد.امروزایاالتمتحدهآمریکاو
محدودنمیشود،بلکهاینشکستبهدورانقبلاز اونیزباز م 
متحدینمنطقهایآن،استراتژیوبازیچندگانهایرا کلیدزدهاند کهیکطرفآنجنگروانی،
صنعتتروروتالشبرایاجماعدولتهایمنطقهودولتهایغربیعلیهجمهوریاسالمیبرای
امنیتی جلوه دادن چهره ایران اسالمی و ضربه به محور مقاومت برای هموارسازی مسیر ،نیل به
منافع و اهداف خود است.
.۲ترور،رویکردایاالتمتحده آمریکا،اسرائیلومتحدینمنطقهایدر دورهانتقالیذیلفشار
حدا کثری ،تحمیل مذا کره و عدول از خط قرمز و اقدام متقابل جمهوری اسالمی
منازعه جمهوری اسالمی با آمریکا در  ۳مؤلفه منافعی ،ایدئولوژیکی و هویتی قرار دارد وآنچه مسلم
است،ایناختالفاتیکماههویایکسالهبرطرفنخواهدشد؛درواقعتقابلحقوباطلاست.چه
بایدنوحزبدموکراتدررأسدولتآمریکاباشدوچهترامپوحزبجمهوریخواهباشدرویکردشان

رونمایی از کاسبان تحریم
ادامه از همین صفحه
ضمن اینکه این موضع کاسبکارانه با اصول  71و  77قانون اساسی مغایرت دارد .اصل 71
قانون اساسی ،مجلس را مجاز میداند در عموم مسائل قانون وضع کند و اصل  77قانون اساسی
ی گوید؛ «عهدنامهها ،مقاولهنامهها  ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب
م 
مجلس شورای اسالمی برسد».
ی که با این طرح در داخل و خارج مجلس مخالفت کردند باید بگویند چرا با لغو تحریمها
کسان 
مخالفند و چرا لزومی به صیانت از منافع و حقوق مشروع ملت نمیبینند.
آمریکا و اروپا به انجام تعهدات خود در برجام پشت پا زدند .برجام را عمال پاره کردند و دولت ما
یک سویه به تعهدات خود عمل کرد .آنها به این کار بسنده نکردند ،دانشمندان هستهای ما
را ترور کردند .به تأسیسات هستهای ما حمله کردند .کدام عقالنیت معطوف به منافع و مصالح
ملی حکم میکند ما سا کت باشیم و همچنان به تعهدات ظالمانه و فراتر از مقررات  NPTپایبند
باشیم؟ به چه دلیل به میلیاردها تومان سرمای ه گذاری در حوزه علوم هستهای در دولتهای
پیشین برای رفع نیازهای پزشکی ،دارویی  ،برق و انرژی و نیز کشاورزی و  ...باید چشم بپوشیم و
آن را از خارج وارد کنیم .با این همه حجم تحریمها ،کدام عقالنیت سیاسی و دیپلماتیک بر این
خسارتمحضمهرتأییدمیزند .کدامشخصیتحقیقیوحقوقیمسئولیتتاریخیاینتصمیم
نادرست برجامی و زیان سخت و نرم بر بیتالمال ایرانیان را میپذیرد.
شاید تنها دلیل این رویکرد ذلیالنه این باشد که ا گر نکنیم جنگ میشود؟
اوال :بر فرض محال ،این فرضیه درست باشد مگر به بهانه جنگ ما باید عزت ،استقالل و شرف
و آبروی ایران را بفروشیم.
ثانیا :ا گر قرار بود جنگ بشود ،دشمن به جنگ فرهنگی ،اقتصادی و روانی و بهویژه تحریم ها
روی نمیآورد؟!
ثالثا :آمریکا تا کنون با کدام کشور وارد جنگ شده که میلیونها سرباز جان برکف پشت سالحهای
خود منتظر چنین روزی هستند .ا گر قرار بود جنگ شود و بهانهای پیدا کند در زدن پهپاد فوق
پیشرفته و زدن عیناالسد این کار را میکردند.
رابعا :ا گر قرار بود جنگ شود چرا آمریکاییها سیبلهای زمینی و هوایی خود را در منطقه دارند
ی کنند و حالت تدافعی گرفته اند!
ی کنند و از افغانستان و عراق دارند فرار م 
جمع م 
آنها باید از جنگ بترسند یاما؟! به قول سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی « ما ملت شهادتیم،
ما ملت امام حسین (ع) هستیم ».کسانی که خود را از آن ملت میدانند و نمایندگی ملت را یدک
ی کشند باید از دیدگاههای تسلیمطلبانه و سازشکارانه فاصله بگیرند و به ملت بپیوندند.
م 
براساس یک حسابرسی ساده در نهادهای نظارتی بدعهدی آمریکا در برجام و عمل به تعهدات
یکسویه دولت و نیز آثار زیانهای مترتب انسانی و غیرانسانی بیش از  150میلیارد دالر به کشور
خسارت وارد شده است .چرا نباید با تکیه به آرای ملت جلوی این خسارت را گرفت؟! وقتی
نیازهای هستهای را با تکیه به دانش دانشمندان خود میتوانیم رفع کنیم چرا باید آنها را به دم
تیغ دشمن با تصمیمات برجامی بدهیم و آن را با هزار زحمت و خسارت مالی از خارج در شرایط

ی کند؛ برجام نه تنها
ی گویند؛ این طرح ،زمینه کاهش تحریمها را فراهم نم 
تحریمی وارد کنیم .م 
تحریمهارا کاهشندادهبلکهازروزاولتوافقبرحجمواندازهو کیفیتتحریمهاافزودهاست.برجام
جوخه ترور را در داخل و خارج تقویت کرده است .چرا باید در شرایطی که مقامات دولتی درگیر در
برجامبارهااعتراف کردهاند«برجامهیچدستاوردیبرایملتنداشتهاست».همچنانبرموضع
ذلیالنهتسلیمطلبیدر برابرزیادهخواهیهایآمریکاتأ کید کنند.حرفاصلیوپیامدقیقمصوبه
مجلس این پیام را به دشمن میدهد « اجرای یک طرفه تعهدات دیگر امکانپذیر نیست  ».این
ی کند،چرابایدعدهایدر داخلهماز آنعصبانی
طرحقطعاآمریکاورژیمصهیونیستیراعصبانیم 
ی کند و معیشت مردم را همچنان در گروگان آنها
شوند .این رفتار مشکوک ،دشمن را گستاخ م 
نگه میدارد .معاون اول رئیسجمهور که در مناظرات انتخاباتی 12 -اردیبهشت  - 96گفته بود
ما به همه اهدافمان در برجام رسیدهایم ،اخیرا در نشست نخستوزیران عضو سازمان شانگهای
گفتهاست«:ایرانمنفعتقابلتوجهیاز اجرایبرجامنبردهاست».باایناعترافویبهاعترافات
صریحظریفوسیف کهدر همانماههایاولاجرایبرجام گفتهبودند«:حتییکحساببانکی
در لندن نمیتوانیم افتتاح کنیم» و « عایدی ما از برجام تقریبا هیچ بود» پیوست .چرا باید عدهای
ل گذاری برای تحمیل خسارتهای بزرگ بعدی آماده
جرئت کنند دولت جدید آمریکا را در ری 
و کمک کنند .امروز عقالی ملت به این نتیجه رسیدهاند که هرگونه فعل و قولی که نشان دهد
باز میلبهمذا کرهمجددبااینهمهمذا کرهوتوافقبیثمر گذشته،داریمخیانتاستاینرانتیجه
نظرسنجیهای گونا گون از مردم و نخبگان نشان میدهد چرا برخی اصرار دارند از این حقیقت
و مطالبه واقعی ملت فرار کنند و همچنان بر صدای طبل تداوم تحریمهای ظالمانه بکوبند و
اجازه ندهند هیچ صدایی از خانه ملت برای تأمین منافع ملی در آید؟! مجلس با اقدام انقالبی
خود به تصمیمات یک طرفه در برجام خاتمه داد این یک تصمیم ملی است و باید به آن احترام
ن که رئیس جمهور هنوز دل به سیب و گالبی برجام بسته است و
گذاشت .متأسف هستم از ای 
اعالم کرده«،بامصوبهمجلسموافقنیستموآنرابرایفعالیتهایدیپلماتیکمضرمیدانم».
هفتسالاستایندولتفعالیتدیپلماتیکمیکندتاتحریمهارابردارد.تماماینفعالیتهاناکاممانده
تحریم ها نه تنها برداشته نشده بلکه اضافه هم شده است و از همه مهم تر ترور هم به آن بار شده
است! آیان زمان آن فرا نرسیده است که به این پرسش پاسخ دهند که خسارات وارده از فعالیت
دیپلماتیک دولت را تا کجا باید ملت تحمل کنند.نقطه پایان این خسارات محض چیست؟ آیا
بهتر نیست به رأی ملت احترام بگذارند و در رفع تحریم ها با مجلس همراهی کنند؟
سخن آخر این که تمام استراتژیستهای نظامی جهان اعتراف دارند قدرت نظامی ایران از
«مرز بازدارندگی» گذشتهوعمالهرگونهحملهنظامیبهایرانرابهاعتراف صریحمقاماتپنتا گون
متوقف کرده است .این مرتبت بازدارندگی ا کنون در مرحله « اقدام پیشدستانه» برای ضربه اول
است.جمهوری اسالمی باید برای پایان دادن به ترورها و نیز خرابکاری در حوزه هستهای و حوزه
اقتصاد بهویژه پس از شهادت شهید محسن فخریزاده دو نقطه را در هم بکوبد؛ یکی مقر موساد
در قلب سرزمینهای اشغالی و یکی هم مقر منافقین در آلبانی .این اقدام ،جمهوری اسالمی را در
مرحله بازدارندگی از ترور و خرابکاری تا سالها نگه خواهد داشت.
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محمدکاظم انبارلویی

صیانت از حقوق ملت

رونماییازکاسبانتحریم
-1مصوبهاقدامراهبردیبرایلغوتحریمهاوصیانت
از حق ��وقمل ��تایرانبارأیقاطعنمایندگانمجلس
به تصویب رسید.
این مصوبه گام بلندی برای لغو تحریمهاست .چرا که
دستایرانرادرهرگونهمذا کراتاحتمالیآیندهبهشرط
ن کهمذا کر ه کنندهفرقبینلغو()Terminateوتعلیق
ای 
()suspendونیززمانبدهوبستاندادههاونستاندههارا
بفهمد،بازنگهمیدارد.مخالفتبااینطرحوعصبانیت
از رأی باالی آن ،یک رونمایی از کاسبان واقعی تحریم
ی که
و نیز مسئوالن خود تحریمی در داخل بود .کسان 
م گیریفراقوهایازموضوعاتهستهای
برطبلتصمی 
ی کوبن ��دحداق ��لبایدبدانندنظریکقوهدر اینباره
م 
ی کند چیست.
که نظر ملت را نمایندگی م 
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آ گهی مناقصه عمومی
نوبت اول

 -1موضوع مناقصه  :اجرای پروژه آسفالت معابر عمومی سطح شهر اللجین
 -2مبلغ برآورد اولیه مناقصه  25/096/548/654 :ریال
 -3کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -4مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه  :شرکت های واجد شرایط می توانند از تاریخ  99/09/15لغایت روز  99/09/19با مراجعه به سا مانه تدارکات الکترو نیکی
دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
 -5زمان تحویل پیشنهادات  :آخرین مهلت بارگذاری اسناد تا تاریخ  99/09/30که متقاضیان میبایست قیمت پیشنهادی خود را در سامانه بارگذاری نمایند.
 -6زمان بازگشایی اسناد مناقصه  :در تاریخ  99/10/01میباشد.
 -7نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه  :متقاضیان میبایست  5درصد برآورد اولیه را به مبلغ  1/254/827/432ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره
حساب  0106885349009به نام شهرداری اللجین نزد بانک ملی شعبه اللجین واریز یا ضمانت معتبر بانکی با مدت اعتبارحدا کثر  3ماهه در وجه شهرداری اللجین
پرداخت نمایند.
 -8صالحیت الزم  :اشخاص حقوقی با دارا بودن گواهینامه تعیین صالحیت وداشتن رتبه در زمینه راه و ترابری از ادارات مربوطه وتائیدیه اعتبارسامانه ساجات ،مجاز
به شرکت در این مناقصه میباشند.
 -9شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است وبه پیشنهادات ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10هزینه انتشار آ گهی مناقصه از برنده دریافت خواهد شد.
متقاضیان جهت اطالع از شرایط عمومی و خصوصی مناقصه و یا اطالعات بیشتر به سایت شهرداری اللجین به نشانی  www.lalejincity.irمراجعه و یا با شماره
تلفن  08134522061-2تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار نوبت اول99/09/15:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/19:
خ ش 99/9/15

صیانت از حقوق ملت

رفتارهایایاالتمتحدهآمریکادرمنطقهاز گذشته
دارای رویکرده���ای مش���خصی بوده که همگی در
راستایدستیابیبهاهدافسیاسیونظامیاین
کشوردرمنطقهحساسخاورمیانهترسیمشدهاند.
اینرفتارهااز جهات گونا گونقابلبررس ��یاس ��ت
که در ادامه به دو مورد آن اشاره می شود.
.۱ای���االت متحده آمریکا،جن ��گ روانی واجماع
منطقهای و چندس���طحی متحدین منطقهای،
مرهمی بر شکست سیاستها
دست یافتن و یا عدم دستیابی به اهداف از پیش
تعیی���ن ش���ده ،مال کی ب���رای ارزیاب ��ی موفقیت و یا
شکس���تسیاس���تهاییک کشور است.باتوجه
ب���های���نامرمیت���وان گف���تآمریکاییه ��ابهعلت
عدمدس���تیابیبهاهدافاز پیشتعیینش ��دهدر
خاورمیان���ه تا کنون با شکس���ت مواجه ش ��ده اند.
آمریکایی ها می خواس���تند بر منابع نفتی منطقه
تسلط کامل یافته و ضمن حذف نظام جمهوری
اس�ل�امی به کمربند طالیی س ��وریه ،عراق ،ایران و
افغانستان دست یابند ،اسالم گرایی را در منطقه
سرکوب کنندواسرائیلرامحورسازماندهیمجدد
نظ���امموردنظ���ردر خاورمیانهقرار دهند.اهدافی
که آمریکا به آن دست نیافته است.
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رفتارهای چندگانه آمریکا و اقدامات متقابل جمهوری اسالمی ایران
یکیستوازلحاظهدف،تفاوتماهویوجودنداردالبتهشیوهرفتاریوتا کتیکآنهامتفاوتاست.
ساختار ایاالتمتحدهومتحدینمنطقهایاوازجملهرژیمغاصبصهیونیستی،قدرتوهژمونی
منطقهایجمهوریاسالمیرابرنمیتابدونمیخواهدمنافعایراناسالمیرابهرسمیتبشناسد.
ی کند،ازمیراثترامپبرایپیشرفتسیاسیخودواعمالفشارهوشمندومشروعیت
بایدنتالشم 
بخشیبهرژیمصهیونیستیبرایمهارجمهوریاسالمیبهره گیرد.اینمهارابعادمختلفیدارد؛ازجمله
تحت ا لشعا ع قر ا ر د ا د ن د یپلما سی مقا و مت  ،محر و م سا ز ی کشو ر ا ز صنعت
هستهای وموشکی و تغییر ساختار و هویت در جمهوری اسالمی .ترور دانشمند
مجاهد ،شهید دکتر فخری زاده ،نشان داد که دشمن قلب منافع وجودی و حیاتی را نشانه گرفته
است .فلذا دیگر اتخاذ سیاست صبر استراتژیک ،مصلحتاندیشی به امید مذا کره و قرار گرفتن
در موضع انفعال ،کرنش و تبرئه کردن سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی با هیچ منطق
عاقالنهای سازگار نیست و مماشات با دشمن است.
بحول وقوهالهی و مدد اهل بیت سالم اهلل تعالی علیهم اقدام و پاسخ متقابل جمهوری اسالمی
اعم از وا کنش سخت و نرم خواهد بود.
تصویبطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریمهادر زمرهایناقداماتاست.انتظار مااز دولتمحترم
ایناست کهباعدمدخالتدر روندتصمیمسازیوتصمیم گیریمجلسشورایاسالمیبهقانون
اساسی پایبند باشد و تحکم آمیز ،امرونهی نکند .آنچه که میتواند به عنوان سیگنال ضعف به
همانگونه که
دشمن مخابره شود ،عدم اجماع است .خوشبینی نسبت به دشمن حماقت است
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صير ».لذا ،دولت محترم و دستگاه دیپلماسی ،هوشیار تر از گذشته ضمن اتخاذ سیاست تماما
ن ٍ
اسالمی ،تعاملی مقتدرانه ،در پیش گیرد .ایجاد  ۲گفتمانی در سیاست خارجی ،صبر استراتژیک
و مماشات کمافی السابق منافع مادی و معنوی کشور را تحت تأثیر گذاشته ،و اهرمهای اعمال
قدرت و کنشگری مؤثر در سطح منطقهای وبین المللی را زائل میکند.
والعاقبه للمتقین

سرمقاله

روابط عمومی -شهرداری اللجين

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)یک مرحله ای
تامین قطعات،خدمات انفورماتیکی و تعمیر و نگهداری شبکه و رایانه
مدیریت بنادرودریانوردی آبادان

سازمان مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با موضوع تامین قطعات،خدمات انفورماتیکی و تعمیر و
نگهداری شبکه و رایانه مدیریت بنادرودریانوردی آبادان به شماره ( ) 2099001396000014را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام 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  99/9/10می¬باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  18روز یک شنبه تاریخ 99/9/16
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  :ساعت  18روز یک شنبه تاریخ 99/9/30
زمان بازگشایی پا کت ها  :ساعت  10روز دوشنبه تاریخ 99/10/1
تاریخ برگزاری جلسه پرسش وپاسخ  :ساعت  10روز یک شنبه تاریخ 99/9/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای الف :
آدرس  :آبادان خیابان امام خمینی(ره) و تلفن 06153244000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر" موجود است.

تاریخ انتشار99/9/15:
خ ش 99/9/15

مدیریت بنادرودریانوردی آبادان

