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آثار اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بررسی شد؛

3

یادداشت

قانون بقا در عصر گرگها

یکگامتااخراجبازرسان
حانیه مسجودی
ادامه از صفحه اول
ماده  -۴سازمان انرژی اتمی مکلف است
نسبتبهبهرهبرداریاز کارخانهتولیداورانیوم
فلزی در اصفهان ظرف  ۵ماه از تصویب این
قانون اقدام کند.
ماده-۵سازمانانرژیاتمیایرانمکلفاست،
درراستایبند۴قانوناقداممتناسبومتقابل
دولت جمهوری اسالمی ایران  ،همزمان با
عملیاتبهینهسازیوراهاندازیعاملوا کنش
(را کتور)۴۰مگاواتیآبسنگینارا ک،نسبت
به طراحی یک عامل را کتور آبسنگین ۴۰
مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای
پایدار (رادیوایزوتوپ)بیمارستانیباجدول
زمانبندی اقدام کند.
ماده -۶دولت جمهوری اسالمی ایران
موظف است در صورت عدم اجرای کامل
تعهدات کشورهای متعاهد طرف ازجمله
کشورهای  ( ۴+۱آلمان ،فرانسه ،انگلستان،
چینوروسیه)توافقهستهایدرقبالایران
وعادینشدنروابط کاملبانکیوعدمرفع
کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و
فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و
سریع ارز منابع حاصل از فروش ،دو ماه پس
از الزماالجرا شدن این قانون در مجلس
شورای اسالمی ،نظارتهای فراتر از پادمان
ازجمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را
متوقف کند.
بنابراینمیتوان گفت کهمجلسیازدهمبرای
جلوگیریازسوءاستفادهغربیهاوطرفهای
حاضردر توافقنامهبرجاممصوبهمذکور رابه
قانون تبدیل کرد تا از معطلی  5ساله کشور

بعداز امضایبرجاموتعهدطرفهایغربی
به رفع یکباره تحریمها پایان دهد.
طبق ماده  1مصوبه مجلس ،جمهوری
اسالمیایرانغنیسازی20درصداورانیومرا
در تأسیساتفردوآغاز کرد.اقدامی کهپساز
امضایبرجامایرانحقانجامآنرانداشت.
ج گانه کاهش
اما باوجود انجام گامهای پن 
تعهدات برجامی و پس از سالها معطلی
یکطرفه برای اجرای تعهدات کشورهای
اروپاییوآمریکایی،اقداماتاصلیبرایمقابله
باتحریمهاورفتارهای گستاخانه کشورهای
غربی را در دستور کار قرارداد.
بنابراین با گذر زمان تعیینشده در ماده
 6مصوبه مذکور ا گر تحریمها لغو نشوند،
ایران بازرسان آژانس را  3اسفندماه از کشور
ی کند.
اخراج م 
همانطور کهباالترذکرشد،احمدامیرآبادی
فراهانی ،عضو هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمی در  20دیماه گفت« :ا گر تا سوم
اسفندماه،آمریکاتحریمهایمالی،بانکیو
نفتراحذفنکند؛قطعابازرسانآژانسرااز
کشوراخراجوحتمااجرایداوطلبانهپروتکل
الحاقی را متوقف خواهیم کرد».
وزیر امورخارجه آمریکا بازهم افاضه
کالم کرد
در همین راستا وزیر امور خارجه آمریکا نیز
همان روز به اظهارات عضو هیئترئیسه
مجلسشورایاسالمیدربارهاخراجبازرسان
آژانسبینالمللیانرژیاتمیدرصورتعدم
رفع تحریمها ،وا کنش نشان داد و گفت
که چنین سیاستی ،موضع ایران را تقویت
نخواهد کرد.

وزیرامورخارجهآمریکادربیانیهایبااشارهبه
مصوبهمجلسشورایاسالمییعنی«اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها» در  ۱۲آذرماه
گفته است ،امروز هم یک عضو هیئترئیسه
مجلس این تهدید را یکبار دیگر تکرار کرد:
ا گر تحريمها برداشته نشوند ،تمام بازرسان
آژانس بینالمللی انرژی هستهای اخراج
خواهند شد .بر این اساس ،مایک پمپئو،
وزیرخارجهآمریکامدعیشدایرانبهدنبال
ج گیری هستهای است.
با 
پمپئوباصدوربیانیهایدربارهتصمیمایران
برایلغوپروتکلالحاقیواخراجبازرسانآژانس
بینالمللیانرژیاتمیدرمواجههبابدعهدی
آمریکا ،اعالم کرد :تهدید جدید ایران فراتر از
نقض برجام است .ایران براساس ان پی تی
باید به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به
سایتهای هستهای خود را بدهد.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد :تهدیدات
جدید تهران پس از اعالمیه این کشور مبنی
بر آغاز غنیسازی  ۲۰درصد در سایت فردو
رخ میدهد.
نگاهی به بندهای  ۲۶و  ۲۸و  ۲۹برجام
که توسط آمریکا نقض شد
این صحبتها بهانهای است تا به بندهای
تهدیدکننده طرفهایی که تعهدات خود را
اجرا نکردند ،نگاهی بیندازیم.
سال  96بود که در پی تصویب طرح تحریم
علیه ایران ،روسیه و کره شمالی در مجلس
نمایندگان آمریکا ،مجلس شورای اسالمی
تصمیم گرفتطرحیرابرایمقابلهبااقدامات
آمریکا پیگیری کند.
ازآنزمانتا کنونمصوبهاقدامراهبردیبرای

لغوتحریمها،تنهاقانونعملیاتیبودهاست
که به مرحله اجرا رسیده است.
در سال  96معاون وزیر امور خارجه بیان
کرد که بندهای  28 ،26و  29برجام با قانون
جدید آمریکا نقض شده و عکسالعمل
الزم دارد.
بنابراین گزارش در بند  26توافقنامه برجام
که از سوی آمریکا نقض شده ،آمده است؛
اتحادیه اروپایی فار غ از فرآیند حلوفصل
اختالفات پیشبینی شده در این برجام ،از
بازگرداندنیاتحمیلمجددتحریمهایی که
اجرایآنهاراوفقاینبرجاملغو کردهاست،
خودداری مینماید.
هیچ گونه تحریم جدید هستهای شورای
چ گونه تحریم جدید هستهای
امنیت و هی 
اتحادیه اروپایی یا اقدامات محدودیت ساز
وجود نخواهد داشت.
ایاالتمتحده ،با حسن نیت ،نهایت تالش
خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از
ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از
لغو تحریمهای مشخصشده در پیوست  2به

سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی ،نایبرئیس مجلس:

عنابستانی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

حامیان واردات واکسن مشکوک ،به فکر سالمتی مردم نیستند
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی گفت :عدهای میخواهند القا
کنند که حتما باید وا کسن مشکوک خریداری شود ،این افراد دوستدار
سالمتیوجانملتنیستند.به گزارشمهر،سیدامیرحسینقاضیزاده
هاشمیدرجلسهعلنیدیروزمجلسشورایاسالمیاظهارداشت:این
روزها گروههای ضدانقالب روی وا کسن آمریکایی مانور میدهند که
باید بگویم رهبر معظم انقالب بهدرستی ورود وا کسن آمریکایی از این
شرکت را ممنوع کردند.وی بیان کرد :این شرکت در خود آمریکا بیش از
 ۵بار به دلیل نقصان علمی و ضرر و زیانی که به مردم در استفاده از دارو و
وا کسن وارد کرده ،محکومشده است.نایبرئیس اول مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :این شرکت آمریکایی نه حاضر است درباره وا کسن
خودش اطمینان دهد و نه جبران خسارت کند و تضمین دهد و در
قراردادی که با کشورها منعقد کرده ،حاضر نشده که عوارض احتمالی

وا کسیناسیون را بپذیرد و متأسفانه برخی از کشورهای منطقه هم
قرارداد خرید این وا کسن را منعقد کردهاند.قاضیزاده هاشمی تأ کید
کرد :نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز بیانیهای آماده کردند
و دالیل علمی خود را برای این موضوع در این بیانیه مطرح کردند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت :ما دانش فنی
و دانشمندان بسیار خوبی داریم که میتوانند وا کسن تولید کنند و
وا کسن ایرانی از استانداردهای جهانی برخوردار است و ما میتوانیم
آن را به بسیاری از کشورهای دنیا صادر کنیم.نایبرئیس اول مجلس
ن که عدهای میخواهند القا کنند که
شورای اسالمی اظهار داشت :ای 
حتما باید این وا کسن مشکوک خریداری شود ،این افراد دوستدار
سالمتی و جان ملت نیستند و میخواهند خواست سیاسی خود را
به مردم تحمیل کنند.

عملخواهدآورد.دولتایاالتمتحدهفار غاز
فرآیند حلوفصل اختالفات پیشبینی شده
در این برجام ،در چارچوب نقش مشخص
رئیسجمهور و کنگره،از بازگرداندنیاتحمیل
مجددتحریمهایمشخصشدهدرپیوست2
که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده
است،خودداریمینماید.دولتایاالتمتحده،
در چارچوب نقش مشخص رئیسجمهور و
کنگره ،از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با
هستهای خودداری خواهد کرد .ایران اعالم
کردهاست کهتحمیلیابازگرداندنتحریمهای
مشخصشدهدرپیوستدویاوضعتحریمهای
جدیدهستهایرابهمنزلهمبناییبرایتوقف
کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این
برجام ،تلقی خواهد کرد.
بند  28برجام می گوید؛ گروه  5+1و ایران
متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت
و در فضایی سازنده ،برمبنای احترام متقابل
اجرا نمایند و از هرگونه اقدام مغایر با نص ،روح
و هدف این برجام که اجرای موفقیتآمیز آن
را مختل سازد ،خودداری کنند.

دولت دست دانشمندان داخلی را برای تولید واکسن بست ه است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به رئیسجمهور گفت :چرا
برای ساخت وا کسن مدتها فرصتسوزی کردید و هنوز به انستیتو
رازی اجازه آزمایش انسانی نمیدهید؛ چگونه کشورهایی که از ورود
داروهای بیماران خاص به کشور جلوگیری کردند نا گهان دلسوز ملت
ما شدند و برای سالمت ملت ما وا کسن تعارف می کنند.به گزارش
خانه ملت علیاصغر عنابستانی ،دیروز در نطق میان دستور گفت:
ی گویند چنان گران کردیم که مردم نفهمیدند؛
جناب رئیسجمهور م 
آقایروحانیمردمخوبمیفهمندامابهواسطهنجابتونظام،ضعف
ی کنند؛شمااشتباهفهمیدهاید که کشور
عملکردپرتکرار شماراتحملم 
را به این ورطه غلط انداختهاید؛ شما اشتباه فهمیدهاید که در کشوری
کهسالهااستپرچمدار وا کسنسازیاستبرایتأمینوا کسنچشم
امید به دشمن دوختهاید و دست دانشمندان ما را برای تولید وا کسن

«آ گهی فراخوان جذب سرمایه گذار خصوصی»

فراخوان مناقصه عمومی یكمرحلهای
نوبت اول

ادارهكل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد اقالم ذیل را:

دانشگاه علوم پزشكی تبریز در نظر دارد طراحی ،احداث و بهرهبرداری از بیمارستان جدید بناب را به بخش خصوصی وا گذار
نماید .عالقمندان میتوانند مراتب اعالم آمادگی خویش را به همراه رزومه كاری حدا كثر تا یك هفته بعد از نشر این آ گهی
به دفتر ریاست بیمارستان بناب واقع در بناب ،ابتدای بزرگراه رسالت،نبش شرقی پل روگذر سرداران شهید (میدان معلم)
تحویل دهند.
مشخصات پروژه:
 -1زیربنای طرح 20/000 :مترمربع
 -2محل اجرای طرح :محل فعلی بیمارستان بناب
ه گذاری مورد نیاز 2000 :میلیارد ریال
 -3رقم مالی سرمای 
 -4مدتزمان اجرای پروژه 3 :سال
*تامینزمینموردنیاز،اخذمجوزهایالزمبرایاحداثواخذانشعاباتاصلیبرعهده كارفرماوطراحی،ساختوبهرهبرداری
ه گذار است.
از پروژه بر عهده سرمای 

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ تضمین شركت در مناقصه (ریال)

1

خرید رنگ ترافیكی

حوزه استحفاظی ادارهكل

655/000/000

بهصورتمناقصهعمومیوبراساسقیمتمقطوعاز طریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتخریدنماید .كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهاد
ه گران در صورت
ه گران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقص 
مناقص 
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/10/22الی  6بعدازظهر مورخه 1399/10/25
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شركت در مناقصه :ساعت  12ظهر مورخه 1399/11/12
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  11صبح مورخه 1399/11/13
ضمناپا كتالفبهآدرس:استانسیستانوبلوچستان–شهرایرانشهر–خیابانامامخمینی(ره)–ادارهكلراهداریوحملونقلجادهایجنوباستانسیستانوبلوچستان
(ایرانشهر) – دبیرخانه ادارهكل تحویل گردد.
كد پستی 99169-13163 :تلفن054-37220851-3 :
محل برگزاری جلسه مناقصه :دفتر مدیریت ادارهكل
* كارفرما در قبال پرداخت پیشپرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد .در صورت تخصیص اعتبار پیشپرداخت پرداخت می گردد و مطالبات پیمانكار به صورت اسناد خزانه
ی گردد.
اسالمی پرداخت م 
* فقط شركتهایی كه مجوز با تاریخ معتبر از ادارهكل ایمنی و حریم راههای وزارت راه و شهرسازی را دارند میتوانند در این مناقصه شركت كنند.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/23 :
خ ش99/10/22 :

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

شهرداری فاضلآباد

آ گهی مزایده – نوبت دوم

وزارت کشور
استانداری گلستان

بستهاید.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی خطاب به
رئیسجمهور افزود :چرا برای ساخت وا کسن مدتها فرصتسوزی
کردیدوبهمؤسساتمربوطهاجازه کار ندادید؟چراهنوز بهانستیتورازی
اجازهآزمایشانسانینمیدهید؟ کشورهایی کهتمامتالشخودراعلیه
ملت ایران به کار گرفتهاند و حتی از ورود داروهای مهمی مانند داروی
سرطان ،بیماریهای خاص و حتی داروی بیماران پروانهای به کشور
جلوگیری کردند چگونه نا گهان دلسوز ملت ما شدند و برای سالمت
ملت ما وا کسن تعارف می کنند؟وی ادامه داد :آنهم وا کسنهایی
م کننده هستند و
که بر اساس برخی گزارشات هم سرطانزا و هم عقی 
حتی  ۶۰درصد نظام بهداشت و درمان خودشان هم حاضر به استفاده
ی کردآنچهخودداشت
از آنهانیستند؛سالهادلطلبجامجماز مام 
ی کرد.
زبیگانه تمنا م 

نوبت اول

برای احداث بیمارستان جدید بناب

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/07 :
خ ش99/10/22 :

مقامات ارشد دولتی در گروه  5+1و ایران تمام
تالشخودرابرایحمایتازاجرایموفقیتآمیز
 3این برجام ،ازجمله در بیانات عمومی خود،
به کار خواهند بست .گروه  5+1کلیه اقدامات
الزمرابرایلغوتحریمهابهعملخواهندآورد،
و از تحمیل مقررات آئیننامهای استثنایی یا
تبعیضآمیزوالزاماتشکلیبهجایتحریمها
و اقدامات محدودیت ساز تحت پوشش این
برجام ،خودداری میورزند.
در بند  29نیز آمده که؛ اتحادیه اروپایی و
دولتهای عضو و همچنین ایاالتمتحده،
منطبق با قوانین خود ،از هرگونه سیاست با
هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر
عادیسازیتجارتوروابطاقتصادیباایران،
در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخالل
در اجرای موفقیتآمیز این برجام خودداری
خواهند کرد.درنتیجه ایران طبق بند  26و
 36برجام میتواند در صورت نقض تعهدات
یا عدم اجرای آنها توسط طرفهای مقابل،
تعهدات خود را کاهش دهد و هر اقدامی در
این زمینه غیرقانونی نخواهد بود.

مصطفی هدایی
در بسیاریاز کتبومقاالتعلمیمربوطبهروابطبینالمللیکمرکزیت
درباره وجود آنارشی در جهان وجود دارد .ادبیاتی که توسط خود غربیها
تولیدشده و خود به وجود دنیای آنارشیک اذعان دارند.
دنیایی که در آن دولت -ملتها میبایست برای بقا بر روی تواناییهای
خود سرمایه گذاری کنند و کسب ،حفظ و افزایش قدرت را در تارگ اهداف
عالیه قرار دهند .یک کشور و دولت ضعیف در جهان آنارشیک محکوم به فنا
و نابودی است.
ل گیریدولت–ملتهابهخصوص،قدرتمندان
درتمامطولتاریخبشریتوشک 
بر ضعفا حکمران بودهاند و تضاد منافع باعث وقوع جنگهای بزرگی در تاریخ
روابط بینالملل شده است.
جنگهایی که کشورهای ضعیف بهراحتی اشغالشدهاند و یا تحت استعمار
و قیمومیت استعمارگران و قدرتمندان قرارگرفتهاند.
انقالب اسالمی ایران در اواخر قرن بیستم ،یکی از جلوههای اصلی بر همزدن
معادالتقدرتدر روابطبینالمللبود.نهشرقیونهغربیانقالباسالمییک
گفتمانجدیدبرایانقالبجهانیدر دنیایآنارشیکیبود کهقدرتمندانتمام
ی کردند.
معادالت را تعیین و ابالغ م 
این امر برای غرب و شرق سنگین آمد و با جنگ ،تحریم ،تهدید و فتنهانگیزی
سعی در نابودی این گفتمان را دارد.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در باب ممنوعیت خرید وا کسن از انگلیس
و آمریکا ،برداشتن تحریمها برای بازگشت تعهدات هستهای و توصیه به
دولتها برای تقویت قدرت درونی از مؤلفههای اصلی فهم نظام بینالملل
آنارشیک است.
متأسفانهعدهایباجنجالوهیاهوراهبردنظامجمهوریاسالمیبرایافزایش
قدرت درونی را به سخره گرفتهاند و آن را موضوعی نشدنی میدانند.
آنها با تکیهبر ممنوعیت خرید وا کسن از انگلیس و آمریکا ،این را بازی باجان
میلیونها ایرانی به خاطر سماجت و لجاجت حا کمیت در دشمنی با غرب
ی کنند.
ارزیابی م 
این انحرافات و شبهات باید بهصورت کلیدی و اساسی پاسخ داده شود تا افکار
عمومیازعدموجودفضایشفافدررسانههاوشبکههایاجتماعیبهانحراف
کشیده نشوند و رودرروی حا کمیت قرار نگیرند.
جوانان ایرانی برای پیشرفت علمی و صنعتی دارای استعداد ذاتی هستند.
سالهاست که در زمینههایی مانند هستهای ،نانو ،سلولهای بنیادی،
ماهواره ،پزشکی و  ...حرفهای زیادی برای گفتن دارند و توانستهاند ایران را
در بین  10کشور پیشرفته در این حوزهها قرار دهند .این امر بدون حمایت رأس
حا کمیت امکانپذیر نبود.
ی کنندتانتایجراهبردیواصلی
دولتهابهخاطرحضور8سالهدرقدرتسعیم 
را فدای اهداف آنی و فوری کنند .ازاینرو کارهای زیرساختی ممکن است به
عمر دولتها قد ندهد و اینجا میبایست حا کمیت حمایتهای فراتری را بر
حوزههای راهبردی انجام دهد.
ساختوا کسنوفناوریساختآنیکیازبنیادیتریندانشهایبشریاست
که میتواند برای همیشه یک ملت و مردمی را از بیرون از کشور مستقل سازد.
در ایام شیوع ویروس کرونا ،انحصار ساخت وا کسن در دست چند کشور
ی کنند که چه استانداردی برای وا کسن
بوده و آنها برای کل جهان تعیین م 
وجود دارد.
ا گر ایران بتواند وا کسن کرونا را بسازد و مردم کشور را در مقابل این ویروس
ایمنیسازی کند،انقالببزرگیدر اینموضوعدر کشورهایاسالمیوآزادیخواه
ایجادخواهدشد.ایرانخواهدتوانستانحصار ساختوا کسنرااز دستچند
کشوروشرکتخارج کندوایندانشرابهعنوان کشوریخارجازمدارقدرتهای
جهانی در اختیار تمامی کشورها قرار دهد.
مردم ایران به اهمیت راهبردی کسب دانشها و فناوریهای بنیادی در حوزه
بهداشت ،درمان ،ارتباطات ،موشکی ،هستهای ،نانو و  ...پی بردهاند و برای
همیناست کهباجانودلبیاناترهبرمعظمانقالبرا گوشفرادادهودر انتظار
نتیجه همت و تالش دانشمندان جوان ایرانزمین هستند.
هرچندمقاممعظمرهبریبنابرمصلحت،ورودوا کسناز دیگر کشورهاراممنوع
نکردند ولی این امید وجود دارد تا چند ماه آینده وا کسن ایرانی تستهای
انسانی را با موفقیت پشت سر بگذارد و کل جمعیت با این وا کسن ،از شر کرونا
رهاشوند.وا کسنایرانی کروناتنهایکنمونهبرایبقاءدر عصر گرگهادر جهان
است .ایران در تیررس توطئهها و خیانتهای جهانی بهویژه از سوی غرب قرار
دارد و ا گر این چراغ امید مستضعفان و آزادی خواهان جهان خاموش شود،
مستکبران ،کل جهان را برای همیشه در سیطره خواهند گرفت.

آ گهی مزایده (فروش زمین)

شناسه ملی14002612830 :

شهرداری فاضلآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره  99/438مورخ  99/08/25شورای محترم اسالمی شهر فاضلآباد ،جایگاه  CNGشماره دو را جهت بهرهبرداری
به بخش خصوصی واجد شرایط اشخاص حقوقی به مدت دو سال شمسی وا گذار نماید( .متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر به شهرداری
فاضلآباد مراجعه نمایند).
 -1متقاضیان میتوانند با مراجعه حضوری و با ارائه مدارك الزم از تاریخ  99/10/15الی  99/10/25نسبت به دریافت اسناد و مدارك مربوطه از دبیرخانه و یا از طریق مراجعه به
سایت اینترنتی شهرداری فاضلآباد به آدرس  www.fazelabad.irجهت طی مراحل قانونی برای شركت در مزایده اقدامات الزم را معمول نمایند.
 -2متقاضیان میبایست قبل از شركت در مزایده كتبی از محل مذكور بازدید به عمل آورند.
 -3در صورتی كه برندگان اول ،دوم ،سوم از اجاره بهرهبرداری منصرف شوند ،سپردههای آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -4شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 -5قیمت پایه جایگاه
ردیف

شرح

قیمت پایه (ریال)

 %5سپرده

شماره حساب سپرده

1

 CNGشماره دو

165/000/000

198/000/000

0105056335009

 -6شركتكنندگان میبایستی مبلغ سپرده ذكرشده در جدول باال را به صورت نقد به حساب سپرده شماره  0105056335009به نام شهرداری فاضلآباد نزد بانك ملی شعبه
مركزی فاضلآباد واریز و یا ضمانتنامه بانكی تهیه نمایند.
 -7شركتكنندگان میبایستی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  99/10/25نسبت به ارائه مدارك در سه پا كت سربسته «پا كت الف» اصل فیش سپرده یا ضمانتنامه
بانكی« ،پا كت ب» حاوی اسناد و مدارك و تاییدیه شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران – كپی مصدق اساسنامه شركت و كپی شناسنامه و كارت ملی مدیرعامل شركت
– كپی مصدق آ گهی تاسیس شركت مندرج در روزنامه رسمی – كپی مصدق آخرین برگ اصالحات اساسنامه شركت (در صورت داشتن اصالحات یا تغییرات) – فرمهای
امضاء و مهرشده كلیه برگهای مزایده و تیپ قرارداد پیوستی آن – سوابق فعالیتهای اجرایی مرتبط شركت در جایگاهداری از قبیل قرارداد یا موافقتنامه – كپی قراردادهای
قبلی و در دست اجرای شركت« ،پا كت ج :حاوی برگ پیشنهاد قیمت» خواهد بود ،اقدام نمایند.
 -8جلسه كمیسیون عالی معامالتی روز شنبه مورخ  99/10/27ساعت  14:30در محل شهرداری فاضلآباد تشكیل و برنده مزایده اعالم خواهد شد.
 -9به پیشنهاد مشروط ،مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10كلیه هزینههای تعمیرات و اورهال در زمان بهرهبرداری و اتمام قرارداد به عهده بهرهبردار خواهد بود .ضمنا كلیه قطعات كه به صورت استاندارد تحویل بهرهبردار داده
میشود ،در پایان قرارداد به صورت استاندارد تحویل گرفته خواهد شد.
 -11پیشنهاددهندگان باید شرایط آ گهی را به دقت مطالعه نموده و با آ گاهی كامل از مفاد آن ،نسبت به تكمیل فرم تقاضا و واریز مبلغ سپرده اقدام و مدارك درخواستی را
به طور كامل ارائه نمایند.
 -12آییننامه مالی شهرداریها نیز حا كم بر مزایده میباشد.
 -13پرداخت هزینه چاپ آ گهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
خش99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15 :

منصور خسروی – شهردار فاضلآباد

نوبت دوم

شهرداری كشاورز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره چهاردهم مورخ  1398/11/27شورای محترم اسالمی شهر كشاورز تعداد  2قطعه از زمینهای تفكیكی خود را با
شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .عالقمندان جهت اطالعات بیشتر میتوانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) در مزایده مذكور
شركت نمایند.
شماره مزایده در سامانه ستاد2099090721000002 :
تاریخ انتشار در سامانه ستاد99/10/17 :
شرایط شركت در مزایده:
 -1قیمت پایه برابر نظریه كارشناسی دادگستری به شماره  99/619مورخ  99/6/19به ازاء هر مترمربع طبق مندرجات جدول ذیل میباشد.
 -2قیمتهای پیشنهادی نباید كمتر از قیمت پایه كارشناسی باشد.
 -3شركتكنندگان در مزایده باید مبلغ  5درصد قیمت كل پایه كارشناسی به ازاء هر مترمربع زمین را به حساب جاری  4960193831شهرداری نزد بانك ملت شعبه كشاورز
به عنوان سپرده شركت در مزایده واریز نمایند.
 -4كلیه هزینههای نقل و انتقال سند و عوارض و مالیات متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد.
 -5به پیشنهادات مبهم ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6بهاء كل زمین در صورت برنده شدن باید به صورت یكجا به حساب شهرداری واریز گردد .در صورت عدم واریز ظرف مدت یك هفته سپرده فرد برنده به نفع شهرداری
ضبط و نفر دوم به عنوان برنده معرفی خواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است.
 -8آخرین مهلت ارائه قیمتهای پیشنهادی  10روز پس از اولین تاریخ انتشار خواهد بود.
 -9سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد در حساب شهرداری باقی خواهد ماند.
ردیف

آدرس ملك

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قیمت هر مترمربع
(ریال)

قیمت كل پایه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

خ شهید فهمیده – خ  12متری –
بنبست  6متری

قطعه شماره  3تفكیكی
اسمعیل اصالنزاده

241/00

2/000/000

482/000/000

24/100/000

2

خ شهید باكری جنوبی –

گذر  14متری

قطعه شماره  5تفكیكی
شوذب و محمدرضا
عبدالهی

188/43

3/000/000

565/290/000

28/264/500

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
خش99/10/15 :

كشاورزی – شهردار كشاورز

