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بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و حواشی آن بررسی شد

خبر

اصلماجرا؛توقفپروتکلالحاقی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در مراسم رونمایی از
سبد اول محصوالت خانه نوآوری تبیان:

از فعالیتهای نوآورانه جوانان استقبال میکنیم

مراسمرونماییاز سبداولمحصوالتخانهنوآوریتبیانباحضور سورناستاریمعاونعلمی،فرهنگی
رئیسجمهور ،حجتاالسالموالمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و جمعی از
مسئوالن فرهنگی رسانهای کشور در مؤسسه تبیان برگزار شد.در ابتدای این مراسم سورنا ستاری
به همراه حجتاالسالموالمسلمین محمد قمی لوگوی جدید سایت تبیان را رونمایی کردند .در ادامه
از  ۶محصول پلتفرم «همدم ،پرسان ،کدومو ،مرکز یادگیری میم ،دستیار اقتصادی هوشمند زندگی و
زیست در فضای مجازی» رونمایی شد.کمیل خجسته مدیرعامل مؤسسه تبیان در این مراسم طی
ی کند در جهانی که روزبهروز
سخنانی گفت :تبیان یک سازمان فن آورانه اجتماعی است که تالش م 
در عصر شبکه غرق میشود نقش و محور خود را به بهترین شکل ایفا کند همچنین نگاه فرصت بینانه
ی کند با به خدمت گرفتن فناوریها ارتباطی و هوش مصنوعی ،صنایع نرم را ایجاد کند
تبیان تالش م 
همچنینعلومانسانیرادرنگاهمهندسیترکیب کردهوبانگاهنوآورانهاجتماعیبرایآسیبهاو گرههای
زندگی و خانواده ایرانی ایدههای و محصوالت خالقانه و نوآورانه تولید کند.حجتاالسالموالمسلمین
محمد قمی در ادامه مراسم با اشاره به این موضوع که هر زیستبوم و اقلیمی مسائل مربوط به خود را
دارد اذعان داشت :باید توجه کنیم که ملت ما مسائل مختص خودش را دارد و طبیعتاباید روشهای
مبارزهخاصخودرادر مواجههباهجمههاداشتهباشیملذاچارهاندیشیدر اینعرصههابایدمتناسب
بافهم بهتر مسائل زیستمحیطی خودمان انجام شود .وی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری
در مورد هجمههای واردشده از طریق دشمنان بشریت به کیان خانواده اظهار داشت :برای مقابله
با هجمهها ما به دنبال روش بومی و اختصاصی متناسب با زیستبوم خود هستیم و فعالیتهای
تبیان در این مسیر با تولید محصوالت خالقانه و نوآورانه ،مزیت مهمی به شمار میروند.وی افزود:
مهمترین فعالیت سازمان تبلیغات اسالمی و مؤسسات وابسته به آن ،گام برداشتن در مسیر احیای
زندگی ایرانی و نزدیک کردن آن به حیات طیبه است و در این مسیر نباید به توصیه کردن بسنده کرد
و باید با از دستگیری مردم جامعه زمینه به کمال رسیدن را فراهم ساخت همچنین باید به این نکته
توجه ویژه داشت که مبانی معرفتی در سامان دادن سبک زندگی دخیل هستند.عضو شورایعالی
انقالب فرهنگی بیان داشت :به تعبیر رهبر معظم انقالب باید برای سبک زندگی اسالمی ایرانی که
نماد استقالل ملت ما محسوب میشود جهاد مهم همهجانبه و هوشمندانه را پیش گیریم و در این
عرصه رهبری اذعان داشتند چشم امید من به جوانان است.به گفته وی ،احیای خانواده سرزنده و
آباد کردنزندگیایرانیونزدیک کردنآنبهحیاتطیبه ،گاممؤثر؛مسیرپیشرفتاستواینجانمایه
پیشرفتحقیقیزندگیمابهشمار میرود.در پایاننیزدکترسورناستاری«معاونعلمیفناوریریاست
جمهوری» گفت :ما همواره شاهد هزینههای زیادی در حوزه آموزش در کشور هستیم اما چرا مردم
تأثیراین آموزشها را در زندگی خودشان نمیبینند؟ این در حالی است که ما باید نگاه عمیقتری به
این مسائل داشته باشیم.وی افزود :ما بیشترین تعداد مقاالت علمی در دنیا را داریم بهطوریکه رتبه
 ۱۵را در اختیارداریم اما چرا این مفاهیم و علوم در زندگی مردم پیادهسازی نمیشود؟ستاری اضافه
کرد:مابایدروشهاییراپیدا کنیمتاقدرتعلومانسانیبتواندفرهنگغنیاسالمیرادر زندگیروزمره
محققسازندوالبتهراهآن؛توسعهچنینپلتفرمهاییاست کهمؤسسهتبیانبهآنهمت گماردهاست.
وی در پایان اضافه کرد :ما بهحکم وظیفه در خدمت جوانان و فعالیتهای نوآورانه آنان هستیم و باید
از جوانانراسخدر حوزهعلموفناوریحمایت کنیمچرا کهاینجوانانمیتوانند«اشتغال»ایجاد کنند
و «فرهنگ» کشور را توسعه دهند.براساس این گزارش ،در پایان دو تفاهمنامه همکاری به امضای
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی رسید.

حانیه مسجودی
رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی شب شنبه به تهران سفر کرد .این
دومین سفر گروسی به ایران طی  6ماه مسئولیت
او بوده است .گروسی اولینبار در شهریورماه سال
جاری به تهران سفر کرد و با رئیسجمهور و وزیر امور
خارجه کشور دیدار داشت.
بعد از دیدار گروسی با مقامات کشورمان ازجمله
رئیسسازمانانرژیاتمیووزیرامورخارجهمباحث
مطر حشده در این مالقات رسانهای شد .علیا کبر
صالحیهدفاینسفررامالحظاتآژانسدرچارچوب
موافقتنامهپادمانوهمکاریهایدوطرفخواند
و گفت که در این زمینهها بحث و گفتوگو خواهد
شد.این سفر همزمان با نزدیکشدن به تاریخ مقرر
برایتوقفاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیتوسط
جمهوری اسالمی ایران انجام شد و برخی معتقد
بودند که گروسیقصدمیانجیگریداردوحاملپیام
طرفهای غربی توافق برجام به ایران است.
نالمللی
درهمینبینپسازپایانسفرمدیرکلآژانسبی 
انرژی اتمی و بازگشت او خبری مبنی بر توافق آژانس
بامقاماتایراندرتمامرسانههایدنیامخابرهشد.
همینمسئله کافیبودتانمایندگانمجلسشورای
اسالمینگراناستنکافدولتازاجرایقانونمصوب
مجلسمبنیبر«اقدامراهبردیبرایلغوتحریمها»
کهدوروزبهاجرایماده6آنوتوقفاجرایداوطلبانه
پروتکل الحاقی مانده بود ،شوند.
در همین راستا قرار بود كه روز گذشته (دوشنبه 4
اسفند)ادامهبررسیجزئیاتالیحهبودجه 1400کل
کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان به
بررسی آن بپردازند که با توجه به جلسه غیرعلنی
مجلسومذا کراتصورت گرفتهدرآن،بررسیبیانیه
سازمانانرژیاتمیوآژانسبینالمللیانرژیهستهای
در دستور کار قرار گرفتونهایتابررسیالیحهبودجه
موقتا متوقف شد.
در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص
تفاهمات مشترک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
آمده است :چنانچه ظرف  ۳ماه تحریمها بهطور
کامل لغو شد ،ایران این اطالعات را در اختیار آژانس
ی گذارد،در غیراینصورتاطالعاتبرایهمیشه
م 
پا ک خواهد شد.
در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص
تفاهمات مشترک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
آمده است:
سفر مدیرکل آژانس به ایران براساس درخواست
ایشان بود که موردپذیرش جمهوری اسالمی ایران
نیز واقع شد.
در گفت وگوها ،آژانس بر ضرورت احترام به قانون
مجلس و اجرای آن تأ کید کرد بهطوریکه در بیانیه
نیز انعکاس داشته است.
 1ـ ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی
و دسترسیهای برجامی بهطور کامل متوقف

شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا میشود،
بر این اساس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی
فرا پادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه
بازرسی فرا پادمانی نیز انجام نمیگردد.
2ـمقصوداز تداومراستیآزماییونظارتضروری که
در بند2بیانیهآمده،همانطور کهدر پیوستتوافق
شرح دادهشده ،این است که ایران به مدت  3ماه
اطالعات برخی فعالیتها و تجهیزات نظارتی را که
در پیوست مشخصشده ضبط کرده و نزد خود نگه
خواهدداشت،دراینمدت،آژانسبهایناطالعات
هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطالعات منحصرا
نزدایرانباقیمیماند،چنانچهظرف3ماهتحریمها
بهطور کامللغوشد،ایرانایناطالعاترادر اختیار
ی گذارد ،در غیر این صورت اطالعات برای
آژانس م 
همیشه پا ک خواهد شد.
 3ـ به دلیل مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان
ماندن مکان تأسیسات کلیدی ایران ،پیوست
بیانیه که شامل فهرست این تأسیسات است،
محرمانه خواهد ماند.
نمایندگانمجلسامابهایناقداممعترضبودندودر
جلسهعلنیروز گذشته،شکایتخودازدولتدرباره
استنکافازقانونلغوتحریمهارابهقوهقضائیهارجاع
داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.
مجلسبا221رأیموافق6،رأیمخالفو7رأیممتنع
ازمجموع239نمایندهحاضردرجلسه،شکایتخود
از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریمها را به
قوهقضائیهارجاعدادوخواستار برخوردبامتخلفان
شد.در همین راستا گزارش کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی مبنیبر
تخلف دولت از اجرای «قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها» به قوه قضائیه ارجاع شد.
اماپساز انتشار اینبیانیهوبازگشتمدیرکلآژانس
بینالمللیانرژیاتمیاز ایران ،گروسیاعالم کرد که
متأسفانه پروتکل الحاقی لغو میشود.

از تشنگی بسوز و مریز آبروی خویش

توییتر

khamenei.ir

نمایه

تامین برق سایت سگ های بالصاحب نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژه ذیل را:
ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورداولیه
(ریال)

مبلغ تضمین شركت
در مناقصه (ریال)

زمان بازگشایی
پاكت ها

فهرست بهاء

1

 -1احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی اهلل بخش جدگال
(محور چابهار – پارك پیرسهراب كیلومتر  40+000سمت راست)

شهرستان چابهار
و كنارك

9/413/557/862

470/000/000

1399/12/24
ساعت  12ظهر

فهرست بها تجمیع شده
راه (فهرست بها پایه
راه – راه آهن و باند
فرودگاه سال )99

 -3احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی فقیر بخش خورشیدی
(سه راهی چابهار  -نیكشهر كیلومتر  01+600سمت راست)

بهصورتمناقصهعمومیاز طریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتبرگزار نماید .كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه گرانوبازگشایی
پا كتهااز طریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرس  www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحل
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/12/5الی  6بعدازظهر مورخه 1399/12/9
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شركت در مناقصه  :ساعت  12ظهر مورخه 1399/12/23
ضمنا پا كت الف به آدرس  :استان سیستان و بلوچستان – شهر ایرانشهر – خیابان امام خمینی (ره) – اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و
بلوچستان (ایرانشهر) – دبیرخانه اداره كل تحویل گردد.
كدپستی  99169-13163تلفن 054-37220851-3
حداقل پایه مورد نیاز بر اساس بخشنامه شماره  69432مورخ  1394/4/30سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موضوع حدا كثر ظرفیت كاری مجاز پیمانكاران
محل برگزاری جلسه مناقصه  :دفتر مدیریت اداره كل
كارفرما در قبال پرداخت ،پیش پرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد در صورت تخصیص اعتبار پیش پرداخت پرداخت می گردد و مطالبات پیمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمی
پرداخت می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/5
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6
خ ش 99/12/5

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

شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور

ی است آبرو که نیاید بجوی باز
آب 

صائب تبریزی

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

نوبت اول

 -2احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی امیر حوت ( سه راهی
كنارك – زرآباد كیلومتر  40+000سمت راست)

شاهبیت

صیانتازحقوقملتایران»افزود:درخصوصاجرای
بدونوقفهاینقانوندرمجموعهارکان کشوراجماع
ن کهتا کنون
وجودداردوسازمانانرژیاتمیضمنآ 
مفاد قانون را اجرا کرده ،زمینه قطع نظارتهای
فرا پادمانی را نیز فراهم کرده است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
خاطرنشان کرد :در بیانیه مشترک ایران و آژانس و
پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران
موردتوافققرار گرفت،برموضوعاجرای کاملقانون
مصوب مجلس تصریحشده و ترتیبات انجام آن
مخدوش نشده است.
خسروی در پایان گفت :اجرای قانون مجلس
بهمنزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با
آژانس نیست و ازاینرو تعامالت ایران با آژانس و
نظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوبهای
قانونی ادامه خواهد داشت.اجرای قانون مجلس
بهمنزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با
آژانس نیست و ازاینرو تعامالت ایران با آژانس و
نظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوبهای
قانونی ادامه خواهد داشت.
بنابراین از دیشب نظارتهای فرا پادمانی متوقف
و مصوبه مجلس اجرایی شده است .همچنین
ضبط  3ماهه دوربینها توسط خود ایران صورت
می گیرد که تصمیمی هوشمندانه به بهانههای
افراد تندرویی است که جمهوری اسالمی ایران
ی کنند.
را به عقب راندن کشورهای غربی متهم م 
از طرفی این فرصت  3ماهه برای کسانی است که
ممکناستبگویندبایدنبهتازگیسرکارآمدهویک
ماه برای لغو تحریمها فرصت کمی بود.
امابههرحالمجلسشورایاسالمیحقنظارتدر
م گیری برای مسائل پادمانی
مورد چگونگی تصمی 
آژانس را دارد .چرا که مجلس به دولت جدید آمریکا
برای «لغو تحریمها»  ۲ماه فرصت داد.
اما دولت بایدن در این فرصت نهتنها تحریمهای
اعمالیدربرجامرالغونکردبلکهتحریمهایفرابرجامی
را هم ملغی نکرد ۱۶۰۴( .تحریم درمجموع)
بااینحال تبدیل طرح «اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها» که در ابتدا دولت با آن مخالفت کرد و
تصویب آن را به ضرر دیپلماسی کشور دانست،
موضع منفعالنه ایران را به موضع فعال تغییر داد
و حتی آغاز گامهای اجرایی قانون اقدام راهبردی
در همین حد هم ،موجب گشایشهای حداقلی
چون آزادسازی برخی پولهای بلوکهشده ایران
شده است .درنتیجه اجرای بیکموکاست این
قانون ،صنعت هستهای را احیا و توان ایران را به رخ
غربیها کشیدواز طرفیدستدولتبرایمذا کرات
احتمالی و تغییر زمینبازی به نفع کشور بازشده
است.بنابراین مجلس در ادامه بر اجرای دقیق و
کامل قانون نظارت خواهد کرد و در صورت تخطی،
قوه قضائیه بدون مالحظه با قانونشکنان در هر
مقامی برخورد خواهد کرد.

درخللاعتراضمردموفعاالنسیاسی کشور،مهدی
محمدی،مشاوررئیسمجلسدر امور راهبردیدر
حسابرسمی توییتر خود نوشت« :از روز سهشنبه
اجرایپروتکلالحاقیطبققانونمجلستما م و کمال
درایرانمتوقفمیشودیعنیآژانسبههیچتأسیسات
یااطالعاتپروتکلیدسترسینخواهدداشت.ایران
مدوربینهارانزدخودنگهمیدارد،
بهاندازه3ماهفیل 
بدونهرگونهدسترسیآژانس.بعدازآندیگرفیلمی
هم ذخیره نمیشود».
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی
نیز در حسابرسمی توییتر خود نوشت« :مطابق
قانونمجلس،اجرایپروتکلالحاقیازروز5اسفند
بهطور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی
فراترازپادمانمطلقاممنوعوغیرقانونیاست.هرنوع
همکاریفراپادمانیباآژانسدرآیندهنیزطبقماده7
م گیری مجلس است و ماده 9قانون
مستلزم تصمی 
اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.
گروسینیزدراظهاراتخودبهاینموضوعاشار ه کردهو
گفتهبود که«متأسفانهپروتکلالحاقیلغوخواهدشد
اماماروییکترتیباتخاصدوطرفهتفاهم کردیم
که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت
آژانس .دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح
از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ
کردیم .درواقع به یکراه حل موقت رسیدیم»
درهمینبین«کیوانخسروی»سخنگویدبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی نیز روز دوشنبه اعالم کرد
که همه نظارتهای فرا پادمانی از روز (سهشنبه)
پنجم اسفند متوقف خواهد شد.
وی افزود :در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران ،چگونگی
توقفاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیونظارتهای
فرا پادمانی برای وی تشریح شد.
خسروی با تأ کید بر قصد نظام برای اجرای بدون
تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

وزارت جهاد کشاورزی

حکمت نهج البالغه

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

سالمت

با توجه به موج جدید شیوع کرونا و افزایش انتقال بیماری که با ویروس
کرونای انگلیسی شدت یافته ،نیاز است تا از حضور کودکان و افراد
کم سن و سال در محلهای شلوغ و پرازدحام ممانعت شود.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تامین برق سایت سگ های بالصاحب) به شماره
 2099005674000144را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  99/12/5می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 99/12/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 99/12/24
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16روز دوشنبه تاریخ 1399/12/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها
الف :آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی و تلفن 034-41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/5
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/12
خ ش 99/12/5

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آ گهی مزایده

نوبت اول

آ گهی تجدید مناقصه عمومی شماره 99/74

 -1مناقصه گزار :شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور – نمایندگی استان البرز به شناسه ملی  14002771736و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی  :كرج – بعد از پل هوایی حصارك – ابتدای جاده قزلحصار – روبروی میثم یك
 -2موضوع مناقصه :وا گذاری امور خدمات ،پذیرایی  ،دبیرخانه ،نظافت – امور فضای سبز از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به شماره مناقصه 2099001014001094
-3نوعتضمینشركتدر فرآیندارجاع كار:اصلفیشواریزیوجهنقدبهحسابشمارهIR900100004001039806370564با كدشناسهشماره950203981100000000000000000037
بانك مركزی تمركز وجوه سپرده قابل واریز در كلیه شعب بانك ها یا ضمانت نامه بانكی به نام مناقصه گزار (از كلیه بانك ها به جز بانك سرمایه و ایران زمین) و یا اوراق مشارکت
بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پا كت الف الك و مهر شده تا
ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخه  1399/12/20به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 -4مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 520/000/000 :ریال (پانصد و بیست میلیون ریال) به نام شركت پشتیبانی امور دام استان البرز كه حداقل سه ماه اعتبار ازآخرین تاریخ
ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد (بند  )5-2این آ گهی.
 -5زمان دریافت اسناد ،تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
 -5-1مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  17روز شنبه مورخ  1399/12/9می باشد.
 -5-2مهلت ارائه پیشنهاد از سامانه ستاد :تا ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20می باشد.
 -5-3مهلت تحویل پا كت الف محتوی اصلی تضمین :ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ  1399/12/20واقع در نشانی مناقصه گزار.
ه گزار.
 -5-4زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها  :ساعت  10صبح روز شنبه  1399/12/23واقع در نشانی مناقص 
 -6خرید اسناد :متقاضیان شركت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ  500/000ریال (غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا  IR310100004001039804006087با كد شناسه
شماره  365039881203900800000000000373به صورت پایا به خزانه بانك مركزی از طریق سامانه ستاد) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف  5-1آ گهی) به آدرس اینترنتی
 www.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -7فیش  /رسید پرداخت  500/000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف  5-3آ گهی) به همراه پا كت الف به دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت تحویل گردد.
 -8مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سهشنبه
 1399/12/5می باشد.
 -9امضای الكترونیكی صاحبان امضای مجاز و مهر الكترونیكی پا كت های «ب» و «ج» مناقصه گران ذیل اسناد مناقصه الزامی می باشد.
 -10سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/5
تاریخ انتشار نوبت دوم  99/12/6خ ت 99/12/5

مدیریت شركت پشتیبانی امور دام استان البرز

نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به فروش عرصه تعداد چهار جایگاه سوخت خود با قیمت پایه كارشناسی از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده
با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی به نشانی  setadiran.irو با شماره مزایده  2099005674000005به فروش برساند.
تاریخ انتشار آ گهی  99/12/5مهلت دریافت اسناد مزایده  99/12/5الی  99/12/23ساعت 14
مهلت ارسال پیشنهاد  99/12/5الی  99/12/24ساعت 14
تاریخ بازدید 99/12/5الی 99/12/24
تاریخ اعالم به برنده  99/12/25ساعت 10
تاریخ بازگشایی  99/12/24ساعت 17
شرایط مزایده
سپرده شركت در مزایده بابت هر جایگاه سوخت بایستی به صورت فیش نقدی و واریز به حساب  3100003261004بانك ملی شعبه مقداد سیرجان و یا به صورت ارائه
ضمانت نامه بانكی معتبر باشد.
شرح

مساحت عرصه (متر مربع)

قیمت كل عرصه (میلیون ریال)

1

عرصه جایگاه سوخت بلوار قائم

5179/19

163144/485

ردیف
2

عرصه جایگاه سوخت بلوار خلیج فارس

2993/4

44901

3

عرصه جایگاه سوخت انتهای بلوار ابن سینا

1468/96

64634/240

4

عرصه جایگاه سوخت جاده تهران – ورودی جالل آباد

3726/28

63346/760

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسنادمزایده (ودیعه) ارسال قیمت و اطالع ازوضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امكان پذیر می باشد.
 كلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه وا گذاری در اسناد مزایده موجود می باشد. عالقه مندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی (توكن) با شمارههای ذیل تماس حاصل نمایند .مركز پشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل مزایده گر موجود است.تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/5
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/12
خ ش 99/12/5

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

