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لزوم لغو تحریمها در برجام و بازگشت اروپا به تعهداتش بررسی شد

ناقضانبرجام،مسئولاحیایبرجام

حانیه مسجودی
پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا
مواضع ضد ایرانی به قوت دوران ترامپ باقی
ماندوحتیپساز مشخصشدنسیاستهای
رئیسجمهور جدید این کشور در قبال ایران
مواضع کشورهای اروپایی که تا پیش از آن
ذهن و زبانشان گیج میزد ،هدفمند به سمت
ً
فشار علیه ایران حرکت را آغاز کرد.دقیقا پس از
مشخص شدن مواضع بایدن نسبت به ایران
و شرط آمریکا برای بازگشت به برجام مبنی بر
اجرایتعهداتازسوی کشورما،غربیهانیزپس
از یک دوره سکوت و انفعال بهمنظور حمایت از
آمریکابرایبازیابیقدرتازدسترفتهدر دوران
ترامپ ،حال از خطرنا ک بودن گامهای کاهش
ی گویند .سخنی تهی از
تعهدات ایران سخن م 
هرگونهمبانیحقوقیورسمیوبدوناستنادبه
مدرک و قانون مشخص.
نتیجه  5سال انفعال و  5ماه مقاومت
ا کنون  5سال از امضای برجام توسط 5+1و
نزدیکبه3سالازخروجآمریکاازبرجاممیگذرد.
جمهوری اسالمی ایران یک سال بعد از خروج
آمریکاازاینتوافق گامهای 5گانه کاهشتعهدات
خود را اجرا کرد و طرف اروپایی نیز در این مدت
با اظهار بهانههای واهی اعم از شرایط تحریمی
و فشارهای آمریکا ،شرکتهای آنها از اجرای
تعهداتشان مثل سابق سرباز زدند و ا کنون از
ی گذرد .اما پس
این شانه خالی کردن  5سال م 
از روی کار آمدن بایدن مجلس شورای اسالمی
کشورمانتصمیم گرفت کهاین گامهای کاهشی
را جدیتر و کارشناسیتر بررسی کند .درنتیجه
پیشنهادات مختلف در قالب طرح مجلس نیز
به قانون تبدیل شد و طبق آن ایران غنیسازی
 20درصدی اورانیوم را آغاز کرد .اقدامی که تا
پیشازاین در برجام ممنوع اعالمشده بود.
ً
اما همین تصمیم نیز کامال قانونی و بر اساس
بندهای مندرج در برجام گرفته شد .در برجام
تأ کیدشدهاست کها گرطرفینبهتعهداتخود

عملنکنند،طرفمقابلمیتواندتعهداتخود
را اجرایی نکند.
پسازغنیسازی20درصداورانیوم،طبققانون
مجلسایراناجرایداوطلبانهپروتکلالحاقی
را که حسن روحانی بهمنظور اعتمادسازی
برای غربیها تصویب کرده بود ،متوقف کرد
و کشورهای غربی ازجمله انگلستان ،آلمان
و فرانسه و به دنبال آنها آمریکای از برجام
خار جشدهرفتارایرانراخطرنا کتلقی کردندو
گفتند کهایرانبرجامرانقض کردهواینتوافق
دیگروجاهتقانونیندارد!ایندر حالیاست
که خروج آمریکا از برجام وجاهت آن را برای
اروپاییها زیر سؤال نبرد .چرا؟ به این دلیل
که تمام رفتارهای آنها طبق یک برنامهریزی
مشترکبرایفشار بهایرانطراحیشدهواروپا
سعی دارد رفتارهای خصمانه خود را پشت
هیکل و هیبت نداشته آمریکا پنهان کند.
اما حواسشان نیست که تمام زوایای رفتار و
گفتار آنها را میبینیم.در هفتههای اخیر نیز
تروئیکای اروپایی سعی داشتند قطعنامهای
را در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی علیه ایران به تصویب برسانند اما خبر
آمد کهاز تصویبآنعقبنشینی کردند.نظام
سلطهنیزبادر دستداشتنبیشتررسانههای
جهانیایناقدامراامتیازدهیوفرصتدوباره
ً
اروپا به ایران برشمرد .اما این انصراف دقیقا در
شرایطیصورتپذیرفت کهجمهوریاسالمی
به طرق مختلف و از زبان مقامات ارشد خود
اعالم کرده بود که در صورت تصویب چنین
قطعنامهای غنیسازی را حتی به  60درصد
نیز میرساند و اقدام متقابلش شدیدتر از مواد
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»
خواهدبود.درنتیجهعلتانصرافاروپاییهااز
تصویباینقطعنامهپیبردنبهجدیبودن
ایران در اجرایی کردن تهدیدها بود .زیرا آنها
اجرای قانون مجلس را ولو باوجود پالسهای
مخالف از داخل دیدند.

بدون لغو تحریم ،از مذا کره خبری
نیست
در همین راستا یک منبع آ گاه ایرانی به شبکه
خبریالعالم گفتتازمانی کهتحریمهایآمریکا
چ گونهمذا کراتی
علیهایرانبرداشتهنشود،هی 
بین واشنگتن و تهران برگزار نخواهد شد.
اینمنبعآ گاهاضافه کرد«:تفسیرغربیهادرباره
اظهاراترئیسجمهورووزیرخارجهایراندرباره
چ گونهطرحجدیدی
طرحجدید،اشتباهبودهوهی 
برای مذا کره با واشنگتن وجود ندارد».
وی ادامه داد« :موضوع "گام در مقابل گام"
برایآغازمذا کرهباواشنگتنازسویمقامهای
ارشد ایران رد شده و تا زمانی که تحریمها علیه
ایران برداشته نشود هیچ گونه مذا کرهای با
واشنگتن انجام نخواهد شد».دولت «جو
بایدن»رئیسجمهور جدیدآمریکاپساز ورود
به کاخ سفید اعالم کرد که تنها زمانی به توافق

هستهای با ایران بازخواهد گشت که نخست
ایران کاهش تعهدات خود را متوقف کرده و
ً
کامال به تعهداتش پایبند شود.
مقامات جمهوری اسالمی در وا کنش به این
درخواست واشنگتن تأ کید کردهاند که آمریکا
نخستازبرجامخار جشدهوتنهاپسازپایبندی
کاملبهبرجاموراستیآزماییآناز سویایران،
کاهشتعهداتبرجامیخودرابازخواهد گرداند.
مقامهای آمریکایی طی روزهای اخیر موضوع
مذا کره با ایران درباره برجام را مطرح کرده و
گفتهاند که این مذا کره درباره بازگشت دوجانبه
به برجام است.
تهران تأ کید کرده که بازگشت آمریکا به برجام
هیچ نیازی به مذا کره و وساطت نداشته و تنها
پایبندی کاملواشنگتنبهتعهداتخودتحت
برنامه جامع اقدام مشترک باعث توقف کاهش
تعهدات برجامی ایران خواهد شد.

خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه:

بر سیگنالهای مثبت ایران به غرب برای مذا کره گفت :آنچه در این حوزه
درخصوص برجام جریان دارد ،بسیار حساس است .ما گفت وگوهای بسیار
نزدیکی با طرفهای باقیمانده در برجام داشتیم .البته گفت وگو و مذا کره
برجامی با آمریکاییها نداشتیم.سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص
پولهایبلوکهشدهایراندر عراق ،گفت:دولتعراقسعی کردههموارهدیون
خودرابهایرانبپردازداماموانعتحریمیدر اینمیانوجودداشتهاست.از چند
ماه قبل مسیر تأدیه این دیون بین بانک مرکزی ایران و طرفهای عراقی بحث
و گفت وگو شده است ،برخی به نتیجه رسیده و در مسیر و کانالهای خودش
جلو میرود .البته پیشرفتهای خوبی هم در این حوزه صورت گرفته است.
خطیبزاده با اشاره به گفت وگوی تلفنی رئیسجمهور با نخستوزیر عراق،
گفت :در این گفت وگو مباحث مهمی ازجمله ضرورت خروج نیروهای خارجی

هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی با آمریکا نداشتیم
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ما هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی با
آمریکادرخصوصموضوعاتبرجامیوغیربرجامینداشتهونداریم.به گزارش
مهر ،سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری
در پاسخ به سؤالی درخصوص برخی خبرها مبنی بر مذا کرات غیررسمی ایران و
آمریکا ،اظهار کرد :ما هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی با آمریکا درخصوص
موضوعاتبرجامییاغیربرجامینداشتهونداریم.خطیبزادهدرپاسخبهسؤال

دیگری مبنی براینکه آیا از ایران برای برگزاری نشست در موضوع افغانستان در
سازمانمللدعوتشدهاست؟ گفت:هنوزدعوتنامهایدرخصوصپیشنهاد
برگزاری نشستی در سازمان ملل درباره موضوع افغانستان دریافت نکردیم .هر
زمان این دعوتنامه را دریافت کنیم ،این پیشنهاد را بررسی خواهیم کرد.وی
تأ کید کرد :افغانستان برای ما حوزه بسیار مهمی است و برگ مذا کراتی ما با
چ کسی نیست.وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص برخی اخبار مبنی
هی 
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برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
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مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی1399/12/27 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی 1400/1/28 :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
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شركت سرمایه گذاری استان
آذربایجان شرقی
شماره ثبت 20296

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوق العاده شركت صنایع غذایی
رنگین كمان چلگرد دارای
(شماره ثبت )4018

شناسه ملی 10200258715 :

بدینوسیله از كلیه سهامداران یا نمایندگان
قانونی ایشان دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی فوقالعاده كه در روز شنبه مورخ
 1400/1/7راس ساعت  10صبح در محل شركت
شهركرد كیلومتر2جادهفارسانروبهرویفرودگاه
خیابان رنگین كمان (آب معدنی قله) تشكیل
می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
 -1استماع گزارش بازرسان شركت مبنی بر لزوم
افزایش سرمایه شركت از طریق افزایش سهام
 -2افزایش سهام شركت برای تحقق امر فوق
 -3تصمیم گیری راجع به مواردی كه در صالحیت
مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
تاریخ انتشار 99/12/19
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
خ ش 99/12/19

نماد  :وسا شرقی

پیروآ گهیمنتشرهدرتاریخ99/12/10و99/12/12
در روزنامه رسالت درخصوص برگزاری مجمع
عمومیعادیبهطورفوقالعادهشركتسرمایه
گذاریاستانیسهامعدالتاستانآذربایجان
شرقی ،به اطالع سهامداران محترم می رسد
كه حسب تصمیمات متخذه شورای عالی
بورس به تاریخ  99/12/11برگزاری این مجامع
به سال بعد موكول شده است .بدیهی است
تاریخونحوهبرگزاریآنمجمعمتعاقبابهاطالع
خواهد رسید.
تاریخ انتشار 99/12/19
خ ش 99/12/19

شركت سرمایه گذاری
استان آذربایجان شرقی

شركت صنایع رنگین كمان چلگرد

محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی:

ی
نیروی هوایی ارتش در خنثیساز 
تحریمهای آمریکا نمونه است

خطیبزادههمچنیندر پاسخبهسؤالدیگری
مبنیبراینکهآیابازگشتآمریکابهبرجامنیازمند
انجاممذا کراتیبیندو کشور نیستوا گرچنین
نیازیوجودداشتهباشدایرانحاضربهمذا کرهبا
آمریکااست ،گفت:آمریکاییهاهنوزقدماولرانیز
برنداشتهاندوهمانطور کهپیشازاین گفتهایم
آنها باید اقدام به رفع مؤثر تحریمها علیه ملت
ایران کنند.آنهاهنوزاقدامیدراینزمینهحتی
بر روی کاغذ هم انجام ندادهاند.
وی خاطرنشان کرد :ما سه مرحله را گفتهایم؛
تعهد قطعی به تعهدات و اجرای مؤثر آنها ،رفع
تحریمهاوبعدبازگشتبهبرجام.شایداینمسیر
هماهنگیهاییرانیاز داشتهباشد کهمسیراین
هماهنگیها مشخص است و در برجام تمام
جزئیات نوشتهشده است .دولت فعلی آمریکا
بایدازاتوبانی کهبرعکسرانندگیمیکند،برگردد
و در مسیر درست حرکت کند.
طرح گامبهگام بازگشت به برجام مبتنی
بر خط و مشی اعالمی ایران نیست
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال
که آیا ایران طرح گامب ه گام را برای شروع مذا کره
با آمریکا قبول خواهد کرد ،گفت :پیشازاین
دراینارتباط صحبت کردهایم .ایران هیچگاه
طرح گامب ه گام را دریافت نکرده است و چنین
طرحیمبتنیبرخطومشی کهایراناعالم کرده
است،نیست.خطیبزادهادامهداد:بینایران
گفتوگوی مستقیم و یا غیرمستقیمی نیست
چرا که برجام مسیر را روشن کرده است و درواقع
مسیردراینزمینهروشناست.درنتیجهموضع
ایران کامال مشخص است و جا هیچ چانهزنی
وجود ندارد .لغو تحریمها الزامی و اجرای کامل
تعهدات تروئیکای اروپایی و آمریکا در برجام نیز
کامالروشناست.همانطور کهبارهاتأ کیدشده
هیچ گفتوگو و مذا کره جدیدی با آمریکا یا سایر
کشورها درمورد برجام جدید صورت نخواهد
گرفت و کسانی که ناقض برجام هستند باید آن
را احیا و اجرا کنند.

براساس قانون پارلمان عراق ،مطر حشده است .این قانون تنها به یک نیروی
خارجی اختصاص ندارد.سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سؤال
که آیا طرح گام در مقابل گام اروپا برای برجام را قبول خواهد کرد؟ گفت :ایران
طرح گامبه گامیدریافتنکردهاستوچنینطرحیراهممبتنیبرخطمشی
جمهوری اسالمی نمیداند .خطیبزاده با اشاره به تحوالت یمن ،گفت :ما
واقعا نگران بحران تراژیک در داخل یمن هستیم .امروز چندین میلیون یمنی
در نیاز مطلق به مواد و غذا و آب آشامیدنی سالم هستند و اینیک وضعیت
شرمآوری است که در داخل یمن اتفاق میافتد.وی افزود :در  ۶سال گذشته
ایران همواره گفته باید آتشبس به همراه دسترسیهای انسان دوستانه و لغو
محاصرهاتفاقبیفتد.هرچهزودترعربستانبایدبهاینجنگنابرابرخاتمهدهد
چرا که برای خودش و منطقه روزهای بهتری را رقم خواهد زد.

رئیسمجلس گفت:امروزنیرویهواییارتشبهعنوانیکسازماندرخنثیسازی
تحریموفشارحدا کثریآمریکانمونهایاست کهجوانانمابایدبهآندقت کنند.
به گزارشمهر،محمدباقرقالیباف،رئیسمجلسشورایاسالمیدرآئینتشییع
شهید«بیرجندبیگمحمدی» کهصبحدیروزدر ستادفرماندهینیرویهوایی
ارتشبرگزارشد،اظهارداشت:امروزبهیادشهیدی گردهمآمدهایم کهماننددیگر
همرزمانش به فرصتها و امکانات دنیا که حقش بود و میتوانست یک زندگی
عادی را داشته باشد ،پشت پا زد و مسیر دفاع از اسالم را انتخاب و جان خود را
درراهخداهدیه کرد.قالیبافادامهداد:امامخمینی(ره)توانستتحولیعظیم
در جوانانایجاد کندوبرحکومتطاغوتدر این کشور پایاندهد.بهبرکتخون
شهداست که مکتب اسالم در کشور ما سازنده است.رئیس مجلس ادامه داد:
همهامکاناتی کهیکروز در خدمتیکرژیممنحوسبودوعزتوغیرتایرانیو
ی کرد ،در اختیار
آزادی را از ملت ایران گرفته بود و وابستگی به استکبار را دنبال م 
انقالباسالمیقرار گرفت.قالیبافتأ کید کرد:شهدایمابهندایامامخمینی(ره)
لبیک گفتند و همه داشتههای خود یعنی جان شیرینشان را برای تحقق
آرمانهای اسالم هدیه کردند و از هیچ تالشی فروگذار نکردند و ما تا ابد مدیون
شهدا و خانوادههای آنها هستیم.وی گفت :امروز نیروی هوایی بهعنوان یک
سازماندر خنثیسازیسازیتحریموفشار حدا کثریآمریکانمونهایاست که
جوانان ما باید به آن دقت کنند .ا گر ما در بعد اقتصادی تحریم را حس میکنیم
نیروی هوایی از همان روز  ۱۹بهمن و پس از بیعت با امام خمینی (ره) تحریم را
داشته و با مجاهدت و ازخودگذشتگی توانست باافتخار مسیر خود را ادامه دهد
و درصحنههای مختلف بهخوبی نقشآفرینی کنند.رئیس مجلس با اشاره به
پیشرفتهاینیرویهواییارتشباوجودتحریمها ،گفت:خوشحالیمامروزدر
جمعیحضور داریم کهموجبافتخار ماهستند کسانی کهباخودباوریوتالش،
تحریمها را بیاثر کردند.وی با اشاره به عملیات والفجر  ۸گفت :این عملیات
بسیار عملیات سخت و حساسی بود که در اوج تحریمها و با تدابیر فرماندهان
نیروی هوایی ارتش و با تحولی که در سیستم پدافندی انجام دادند ،توانستند
بیش از  ۷۰فروند از جنگندههای دشمن را در دهانه فاو ساقط کنند.قالیباف
ادامهداد :کارکناننیروهایمسلحدردفاعمقدسوبعدازآنودردورانتحریمها
با مقاومت و خالقیت مسیر خود را ادامه دادند و توانستند یک سازمان مقتدر
و توانمند ایجاد کنند.رئیس مجلس گفت :ملت ما سالهاست که در پاسخ به
ندای فرماندهی معظم کل قوا و امام راحل ایستادهاند و تمام تحریم و فشارها را
تحمل کردندوتوطئههایدشمنانرابهشکست کشاندند.قالیبافخاطرنشان
کرد :امروز کسانی میتوانند بگویند که ما در مسیر انقالب اسالمی قرار داریم که
گره از کار مردم باز کنند ،گرانی و مشکالت اقتصادی را برطرف کرده و کارآمد
باشند.وی افزود :امروز جنگ ،جنگ اقتصادی است و باید باور داشته باشیم
ی کند و همان خدایی که در دفاع مقدس با ما بود
که سنتهای الهی تغییر نم 
ا گر اعتقاد داشته باشیم در جنگ اقتصادی نیز با ما خواهد بود؛ بهشرط آنکه
باورداشتهباشیمولحظهایدرنگنکنیمودر مسیرحقمانندشهدامجاهدت
کنیم ،در این صورت میتوانیم در این جنگ اقتصادی نیز پیش برویم .امروز
مجاهدت ،تالش و کوشش راهگشای مشکالت ما است.قالیباف با اشاره به
مشکالتاقتصادی گفت:متأسفانهبازنشستگانما کهسالهادرمقابلدشمن
و در میدانهای نبرد حضور داشتند و لحظهای در برابر دشمن سرخم نکردند،
امروز به دلیل مشکالت اقتصادی در برابر خانوادههایشان سرشان پایین است
که این بسیار دردنا ک است اما مسئوالن ما میتوانند با استفاده از ظرفیتهای
داخلی مادی و معنوی ،استعدادهای جوان کشور را از این مشکالت عبور دهند
بهشرط آنکه به مردم باور داشته باشند و بدانند که میتوانیم با اتکا به مردم و
خودباوری از این مسائل مشکالت عبور کنیم.وی ادامه داد :ما باید بدانیم آن
چیزی که در داخل کشور و در استعداد جوانان وجود دارد را نباید از بیگانگان
تمنا کنیم؛ این یعنی مجاهدت و ایستادگی و ماندن در مسیر شهدا و امروز ما
هستیم که باید کارآمدی دین در اداره جامعه و اقتصاد را نشان دهیم.قالیباف
خاطرنشان کرد :امیدوارم با پیروی از شهدا و ادامه مسیر آنها بتوانیم در جنگ
اقتصادی نیز سربلند باشیم.

آ گهی شركت در مناقصه عمومی نوبت دوم (یك مرحله ای)

جهت برگزاری مناقصه خرید یک دستگاه فلومیتر پرتابل

شرکت گاز استان کرمان(سهامی خاص)

مدت زمان اجرا(روز)

هیچ تماسی با آمریکا نداشته و نداریم
سعیدخطیبزاده،سخنگویوزارتامورخارجه
کشورماننیزصبحروز گذشتهدر نشستخبری
خودباخبرنگارانتأ کید کرد:هیچتماسمستقیم
و غیرمستقیمی با آمریکا در ارتباط با موضوعات
برجامی و غیر برجامی نداشته و نداریم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد سفر وزیر خارجه
ایرلند به تهران و برخی از اظهارنظرها مبنی بر
اینکه در جریان این تماسها گفته میشود
سیگنالهایی بین ایران و آمریکا ردوبدل شده
است ،تأ کید کرد :موضوع ایران و آمریکا موضوع
پالسوارسالسیگنالنیستبلکهدرواقعموضوع
اجرایمؤثرمفادقطعنامه2231سازمانمللورفع
مؤثرتحریمهاازسویآمریکااستواینهااحتیاج
به پالس ،سیگنال و گمانهزنی ندارد.
ٔ
درزمینه رفع تحریمها حتی
آمریکا هنوز اقدامی
بر روی کاغذ هم انجام نداده است
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خبر

خرید قیر از محل تملك دارایی های سرمایه ای

شهرداری در نظر دارد باستناد ابالغ اعتبار شرح عملیات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای به شماره طرح  150200426مورخ  1399/11/1سازمان شهرداری ها و دهیاریهای كشور پروژه مشروحه ذیل را به شركتهای واجد
شرایط وا گذار می نماید.
مشخصات پروژه:
ردیف

پروژه

مبلغ اولیه

میزان سپرده

مبلغ خرید اسناد

رتبه مورد نظر

1

خرید قیر از محل اعتبارات تملك دارایی های
سرمایه ای

4/560/000/000

228/000/000

1/200/000

شركت های مورد تایید سازمان شهرداری ها
و دهیاری های كشور

شرایط مناقصه:
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك از تاریخ  99/12/19لغایت ( 99/12/23مهلت خرید آ گهی های نوبت اول و دوم) نسبت به خرید اسنادو شركت در مناقصه اقدام نمایند.
 -1شركت كنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پا كات جدا گانه ،ال ك و مهر شده شامل تضمین شركت در مناقصه را رد پا كت (الف) وصالحیت ایمنی و پیمانكاری در (پا كت ب) و ( )HSEگواهی تایید
صالحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاری مرتبط به موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی پیشنهاد قیمت را در (پا كت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونیك دولت نمایند ،درج
شماره تلفن در اسناد الزامی می باشد.
 -2شركت كنندگان می بایست پس از بارگذاری سپرده شركت در مناقصه و گواهی صالحیت ایمنی شركت تا قبل از جلسه بازگشایی اصل سپرده شركت در مناقصه و اصل گواهی صالحیت ایمنی را تحویل شهرداری شول آباد
نمایند.
 -3محل اعتبار این پروژه از محل منابع عمومی  6205002051سال  1399بر اساس میزان تخصیص (اوراق یا وجه نقد) پیش بینی شده است.
 -4پرداخت براساس میزان تخصیص صورت خواهد گرفت.
 -5مالیات بر ارزش افزوده ( 9درصد) و حفظ قدرت خرید به ازای هر سال ( 15درصد) محاسبه می گردد.
 -6متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شركت درمناقصه را به یكی از صورت ضمانتنامه بانكی واریز و رسید آن را ضمیمه مدارك ارائه شده نمایند.
 -7مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت می باشد.
 -8به پیشنهادات مخدوش و مبهم ودارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده وسپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 -9شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -10كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار می باشد.
 -11برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  20ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید ،در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
می گردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد .همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -12مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  0108098413008شهرداری نزد پست بانك واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداری گردد.
 -13شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -14این آ گهی از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل دسترسی می باشد.
 -15كلیه متقاضیان شركت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شول آباد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره  066-43362626تماس حاصل فرمایید.
 -16تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه)  1400/1/5تا ساعت  10صبح می باشد.
 -17تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/1/5ساعت  11صبح می باشد.
تاریخ انتشار 99/12/19
خ ش 99/12/19

رضا پیروزفر – شهردار شول آباد

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام

آ گهی دعوت شركت پایا نیرو پارسیان كهن
جاوید (سهامی خاص) به شناسه ملی
 14004100206و شماره ثبت  51412جهت
تبدیل نوع سهام بانام به بینام در رعایت
ماده  47الیحه اصالحی قانون تجارت

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمشركت كاشیساالرناییندعوت
می گردددرجلسهمجمععمومیفوقالعادهاینشركت كهراسساعت
 10صبح پنجشنبه  1400/1/5در محل دفتر شركت واقع در شهرستان
اردكان بلوار شهید بهشتی – سه راه طالقانی پالك  -1869طبقه دوم
بانك سپه تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شركت درخصوص
افزایش سرمایه
 -2تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه
 -3اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر یا اصالح محل دفتر شركت (آدرس
شركت)
 -4سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده
می باشد.
تاریخ انتشار 99/12/19
هیات مدیره شركت كاشی ساالرنایین
خ ش 99/12/19

باتوجهبهتصویبمجمععمومیفوقالعادهمورخ99/12/6در
اجرایماده47الیحهاصالحیقانونتجارتمبنیبرتبدیل780
سهم از سهام شركت از بانام به بینام  ،لذا از كلیه سهامداران
شركت دعوت به عمل میآید از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت
 60روز نسبت به تبدیل سهام خود به مركز شركت به آدرس:
استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مركزی ،شهر
مشهد،محلهفرهنگیان،خیاباندكترحسابیجنوبی،خیابان
دكتر حسابی جنوبی (شریعتی  ، )52/3پالك  ،64طبقه همكف
مراجعه نمایند.بدیهی است كه پس از انقضاء مدت مذكور برابر
تعداد سهامی كه تبدیل نشده است سهام بینام صادر و در
مركز شركت نگهداری خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/12/19
شركت پایانیرو پارسیان كهن جاوید
خ ش 99/12/19

شركت كاشی و سرامیك ساالرنایین
(سهامی خاص)

