
سرویس سیاسی-   مشاور علی الریجانی در مجلس دهم درباره ادعای زاکانی 
مبنی بر اینکه نامزد شورای وحدت علی الریجانی است، بیان کرد: آقای زاکانی 
فنون غیب گویی و ذهن خوانی بلد اســت اما جایی ندیدم که شــورای وحدت 
نام آقای الریجانی را برده باشــد. اتفاقا سه نفری که مطرح کردند آقایان رئیسی، 

قالیباف و رضایی هستند.
اصولگرایان با درنظر گرفتن مکانیزم های انتخاباتی گذشته، ساختار تشکیالتی 
جدیدی را به نام شورای وحدت طراحی کردند اما اقلیتی چندنفره اصرار دارند 
که مرکز کار انتخاباتی این جریان باید شورای ائتالف باشد نه شورای وحدت. 
علیرضا زاکانی اخیرا گفته »شــورای وحدت در مقابل شورای ائتالف است اما 

داعیه وحدت دارد، قرار است علی الریجانی کاندیدای نهایی اینها باشد«.
منصــور حقیقت پور درباره صحت اظهــارات و ادعاهای اخیر علیرضا زاکانی 
گفت: شــورای ائتالف همیشــه می افتد روی نام اصولگرایی و مدعی است که 
مرکزیت این جریان را در اختیار دارد. آقای زاکانی و دوســتان شــورای ائتالف 
صالحیت مرکز قرار گرفتن خودشــان را در جریان اصولگرایی از چه کســی 
گرفتند؟ اگر آقای زاکانی و دوستانش در شورای ائتالف حزب هستند پس چرا 

همیشه در آستانه انتخابات خودشان را نشان می دهند؟
وی افزود: جامعه روحانیت با آن سابقه طوالنی می خواهد راه مرحوم آیت اهلل 
مهدوی کنی را برای ساماندهی نیروهای اصولگرا ادامه دهد اما سئوال اینجاست 
که چرا آقای زاکانی و دوستانش از اقدام وحدت آفرین جامعه روحانیت ناراحت 
و عصبانی هســتند؟ یادمان نرفته که همین آقایان چندین بار در مقاطع مختلف 

عهدشکنی کردند.
این فعال اصولگرا اظهار کرد: خودشان یک شورای ائتالف خودخوانده درست 
کردند بدون آنکه نظر سایرین را بگیرند. آیا رأی و نظر سایر گروه ها و نیروهای 
اصولگرا را گرفتند که حاال مدعی پدربزرگی جریان اصولگرایی هســتند؟ اینها 
آدم های پرادعایی هســتند که همیشــه می خواهند رئیس، باال و دستور بده قرار 

بدهند.
وی ادامــه داد: حرمت جامعتین باید حفظ شــود، آنها برای تحقق مشــارکت 
حداکثــری و ایجاد وحدت تالش می کنند. آقای زاکانی و دوســتانش هم باید 
پیرو همین مســیر وحدت بخشی باشند که انشــاءاهلل علمای ما آن را لیدری و 

بسترسازی می کنند.
مشــاور علی الریجانی در مجلس دهم درباره ادعای زاکانی مبنی بر اینکه نامزد 
شــورای وحدت علی الریجانی است، بیان کرد: آقای زاکانی فنون غیب گویی و 
ذهن خوانی بلد اســت اما جایی ندیدم که شــورای وحدت نام آقای الریجانی را 
برده باشد. اتفاقا سه نفری که مطرح کردند آقایان رئیسی، قالیباف و رضایی هستند.
وی افزود: به فرض نام آقای الریجانی را هم مطرح کرده باشند آیا باید از آقای 
زاکانی و دوستانش اجازه بگیرند؟ آقای زاکانی و دوستانش چه کاره هستند؟ آیا 
این آقایان شورای نگهبان غیرانتفاعی هستند که می گویند چه کسی صالحیت 

دارد که وارد انتخابات شود و چه کسی صالحیت ندارد و نباید بیاید؟
حقیقت پور یادآور شــد: آقایان پای شــان را از مدارا کنار گذاشتند و یک حالت 
تفکر دیکتاتوری پیدا کردند. انتظار دارند همه باید ذهن، فکر و برنامه آقایان را 
قبول کنند اگر این طور نباشــد سریع طرف را محکوم می کنند حاال می خواهد 

آن فرد یک شخصیت روحانی باشد یا غیرروحانی.

شورای ائتالف خودخوانده درست 
کردند و پدربزرگ اصولگرایی شدند

3 شنبه 9 اسفند 1399، 15 رجب 1442 ،27 فوریه 2021، شماره 3686، صفحه

حمایت می کنیم
حسین مرعشی در پاسخ به سوالی درباره آنکه با گفتن »اگر« برای عارف شرط 
قائل می شوید، بیان کرد: اگر کسی خودش به میدان رفته است و قائل به این نباشد 
که جبهه باید در مورد او تصمیم بگیرد، نمی توان او را بررسی کرد، چون خودش  
به تنهایی تصمیمش را گرفته است. ما با هیچ کسی تعارف نداریم. اگر هم تصمیم 
جمعی این باشد که از آقای عارف حمایت کنیم این کار را می کنیم اما اولین برخورد 
معقول ما با هر کاندیدای این است که آیا آن کاندیدا نتیجه کار جمعی را می پذیرد یا 
خیر؛ اگر کسی نتیجه کار جمعی را نپذیرد ما نمی توانیم در مورد او تصمیم بگیریم. 
وی همچنین با اشاره به آنکه گفته است ۸ سال دولت اصالح طلب داشتیم، در حالی 
که اصولگرایان می گویند که ۲۰ سال قدرت دست اصالح طلبان بوده و ۸ سال دست 
ما و در آن ۸ سال هم احمدی نژاد اصولگرا نبوده است، خاطر نشان کرد: نگاه من 
اصال نگاه اصولگرایی یا اصالح طلبی نیست. اگر همین امروز هم آقای ناطق نوری 
می آمد و کاندیدا می شد، من از او بدون برو برگرد حمایت می کردم. مرعشی  در 
خصوص حمایت از علی الریجانی در انتخابات نیز گفت: در مورد آقای الریجانی 
بدون قید و شرط نمی گویم ولی از آقای ناطق نوری بدون قید و شرط حاضر هستیم 
که حمایت کنیم تا رئیس جمهور ایران شود. مشکل این است که آن مجموعه ای که 
در نظام مدیریت می کنند، دیگر ناطق نوری را قبول ندارند و این مشکل ما نیست. 
من و آقای باهنر االن در یک وضعیت هستیم و دعوایی سر اصولگرایی و اصالح 

طلبی نداریم، االن نه آقای باهنر می تواند در کشور کاری کند و نه من.

اخبار ویژه ...

سیدحسن خمینی و ظریف

اصولگرا یا اصالح طلب فرقی ندارد 

عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران  می گوید: هر نامزدی که قرار باشد 
به صورت انفرادی در انتخابات شــرکت کند امکان رای آوردن ندارد، مگر کسی 
نظیر رئیس دولت اصالحات که یک چهره شناخته شده است. علی محمد نمازی 
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، با اشاره به مطرح شدن برخی 
اسامی نظیر محمدجواد ظریف و سید حسن خمینی به عنوان نامزد اصالح طلبان 
در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری گفت: علیرغم بی مهری هایی که نسبت به 
اصالح طلبان صورت گرفته، اما اصالح طلبان در صدد هستند تا در صحنه مانده 
و نقش آفرینی کنند و رای دهند.او گفت: اما اگر قرار باشد محمدجواد ظریف یا 
سیدحسن خمینی خارج از ساز و کار جبهه اصالح طلبان ایران وارد انتخابات شوند، 
رای نخواهند آورد، مگر اینکه نامشان در آن نهاد اجماع ساز مطرح شود، معتقدم که 
سید حسن خمینی در انتخابات شرکت نخواهد کرد و نامزد نخواهد شد و مطمئنم 
با توجه به اینکه یادگار حضرت امام خمینی )ره(  است و سعی دارد که جناح های 
موجود در کشور را دور هم جمع کنند و حتی در تالش بوده افرادی که از کشتی نظام 
خارج شده را هم جذب کند، از همین روی، معتقدم که نقش فعلی او حتی از ریاست 

جمهوری هم باالتر بوده و بعید است که بخواهد وارد انتخابات شود.

سید مصطفی هاشمی طبا گفت : اصولگرا یا اصالح طلب فرقی ندارد؛ مشکل 
روش اداره مملکت است و این روش چیزی نیست که دیگران نپسندند یعنی باقی 
ارکان نظام هم بدنبال این روش هستند. روشی که به دنبال عادی جلوه دادن همه 
چیز است. باید سیاست های داخل کشور هم مطابق زمینه های اقتصادی و اجتماعی 
در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه این سیاست ها و مشکالت در خارج از ایران 
ادامه دارد، بدنبال عادی جلوه دادن همه چیز هستند و وعده هایی برای بهبود کیفیت 
زندگی مردم می دهند، اداره کشــور با این شــرایط تغییری در معیشت مردم ایجاد 
نمی کند و تنها نوع تبلیغات متفاوت است. دولت فرضی رییسی و قالیباف در آن 
زمان باز هم به گونه ای دیگر مخالفان و موافقان خود را داشتند و در سیاست خارجی 

هم نمی توانستند تغییراتی دهند.

واعظی رییس دفتر رییس جمهور: حقیقت پور مشاور علی الریجانی: 

صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود را
 به دنیا نشان دادیم

سرویس سیاسی - رییــس دفتر رییس 
جمهوری گفت: با توافق سازمان انرژی 
اتمی با آژانــس، صلح آمیز بودن برنامه 

هسته ای خود را به دنیا نشان دادیم. 
»محمود واعظی« روز گذشــته  درباره 
توافق ایــران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، افزود: ایران قبل از امضای برجام 
عضو آژانس و به پادمان متعهد بوده است. 
از طریــق آژانس و عمل به پادمان اصرار 
داشــتیم به دنیا نشان دهیم فعالیت های 

هسته ای ما صلح آمیز است.
رییــس دفتر رییس جمهــوری افزود: 
قانون مجلــس و موارد دیگر نمی گوید 
که عضو آژانس نباشــیم چــون قبل از 

مذاکرات برجــام عضو آژانس بودیم و 
این همکاری های نظارتی وجود داشته 

است.
واعظــی تصریح کــرد: در چارچوب 
مشخص شــده در برجام قبول کردیم 
داوطلبانه پروتــکل الحاقی را بپذیریم. 
اتفاقی که از پنجم اســفند افتاد این بود 
تعهــد برجامی خود را به عنوان پذیرش 
داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف کردیم. 
اما میان ما و آژانس در ارتباط با مســاله 
نظارت همیشه ساز و کاری وجود داشت 

که االن هم وجود دارد.
وی ادامــه داد: این موضوع را بررســی 
کردیــم و با آژانس به توافق رســیدیم. 

موضوع توافق بســیار روشن است. در 
مدتی که اجــرای پروتکل ها را متوقف 
می کنیم، بازرســی  ســرزده را به هیچ 
وجه نمی پذیریم و به بازرســی  مجوز 

نمی دهیم.
واعظــی اضافــه کرد: دسترســی آنها به 
دوربین ها به طور کلی قطع می شود و نوار 
را برای خودمان ثبت و ضبط می کنیم و آنها 
اصالً به نوار دسترسی نخواهند داشت.  مگر 
آنکه در آینده همه موضوعات حل شود و 
طرف مقابل به همه موارد برجامی متعهد 
شــود. تحریم های برجامی و هم چنین 
تحریم های که بی دلیل و بی اساس دولت 
ترامپ هم برداشته شــود، در آن صورت 
آمادگی داریم حتی نوار که پیش خود نگه 
داشته ایم را به آنها بدهیم و این توافقی بود که 
بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی 

انرژی اتمی انجام شد.
رییس دفتر رییس جمهوری یادآور شد: 
نتیجه این توافق این است که می خواستیم به 
آژانس بگوییم بنا نداریم در رابطه با فناوری 

هسته ای کار غیرصلح آمیز انجام دهیم.
وی در واکنــش بــه اظهــارات و رفتار 
برخی نمایندگان پس از توافق با آژانس 
بین المللی اتمی و همچنین فرمایش ها و 
تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر دو 
صدا بودن دولت و مجلس، خاطرنشان 
کرد: کاری که دولت کرد شفاف و روشن 

و بر اســاس بحثی است که در شورای 
عالی امنیت ملی داشــته ایم؛ اقدام دولت 
روشن است و از نظر ما قانون کامال اجرا 

شده است.
واعظــی ادامه داد: مجلس بدون اینکه با 
دولت صحبت کند و یا جلسه ای داشته 
باشــد، کاری انجــام داد، با وجود اینکه 
رییس مجلس در همه جلسات بود و با 
توجه به حضور او هم در جلسه  دبیرخانه 
و هم در شــورای عالــی امنیت ملی و 
همچنین مصوبه ای که بعد از تایید مقام 
معظم رهبری ابالغ شــد، وظیفه داشت 

مجلس را توجیه کند که چنین نشد.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: حتی 
شنیدم او توییتی زد که در این راستا نبود. 
تاکید همیشگی رهبری این است  که در 
موضوعات مربوط به مســائل خارجی 
باید در کشــور یک صدایی، وحدت و 
انسجام باشــد و تفکر و رویکرد ایشان 
مبنی بر صدای واحد اســت در حالی که 
روز دوشنبه مجلس پیام دیگری فرستاد.

واعظی با ابراز امیدواری از تکرار نشدن 
چنین مســائلی، تصریح کرد: در ارتباط 
با تعامــل، دولت نه تنها در این موضوع 
بلکه در موضوعات دیگر همواره آمادگی 
تعامل با دیگر قوا را دارد، چون از تعامل 
قوا مردم سود می برند و ما این آمادگی را 

همواره داشتیم و داریم.

سیاسی

اعتراض کدخدایی 

حدادعادل رد کرد

پخش نمی شود

دیر شده است

برطرف کنند

سخنگوی شورای نگهبان درباره گمانه زنی برخی افراد و چهره های سیاسی 
درباره رد یا تایید صالحیت شدن نامزدها در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: خود اعضای 
شورای نگهبان هم نمی توانند بگویند که در بررسی صالحیت داوطلبان چه اتفاقی 
می افتد و آیا داوطلبی رد یا تایید می شود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در جمع دانشجویان بسیجی در اردوگاه سیدالشهدا آبعلی در پاسخ به سوال 
دانشــجویی درباره گمانه زنی برخی افراد و چهره های سیاســی درباره رد یا تایید 
صالحیت شدن نامزدها در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: نه تنها بیرون از شورا بلکه خود 
اعضای شورای نگهبان هم نمی توانند بگویند که در بررسی صالحیت داوطلبان چه 
اتفاقی می افتد و آیا داوطلبی رد یا تایید می شود. وی افزود: افراد مختلفی سخنگوی 
شورای نگهبان شده اند و از طرف شورای نگهبان اظهارنظر می کنند که فالنی رد یا 
تایید می شود. کدخدایی تاکید کرد: به هیچ وجه چنین اظهار نظراتی معتبر نیست 
و تاثیری بر شــورای نگهبان ندارد و حتی اعضای شــورای نگهبان هم نمی توانند 
االن از جانب شورای نگهبان اظهارنظر کنند. باید تا بعد از ثبت نام و شروع بررسی 

صالحیت ها توسط اعضای شورای نگهبان صبر کرد.

غالمعلی حدادعادل گفت: ورود من در انتخابات به این صورت خواهد بود 
که همه را به رای دادن تشویق می کنم، اما نه به خودم، برای رای دادن در انتخابات 
شرکت می کنم، نه رای گرفتن! غالمعلی حدادعادل گفت: »شرکت نکردن مردم 
در انتخابات یعنی مایوس شده اند یا اعتماد ندارند، اینها عالئم خوبی نیست. باید 

از خودمان بپرسیم چه کردیم که مشارکت قدری در انتخابات مجلس پایین بود.«

برنامه تی وی تاک اعالم کرد: متاسفانه تالش ها، رایزنی ها و پیگیری های متعدد 
گروه برنامه ساز برای کسب مجوز برنامه گفت و گو با علی کریمی به نتیجه نرسید و 

این برنامه پخش نخواهد شد. پوزش صمیمانه ما را بپذیرید.

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص پیرامون بررسی 
لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" گفت: این موضوع جزو ضرورت های بانکی بوده و 
تصمیم گیری برای آن خیلی هم دیر شده است. »عبدالناصر همتی«، رئیس کل بانک 
مرکزی در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص پیرامون بررسی لوایح "پالرمو" و "سی 
اف تی" گفت: به همراه وزیر اقتصاد، وزیرامور خارجه، وزیر نفت و معاون حقوقی 
دولت در جلسه حضور یافتیم و حرف هایمان را مطرح کردیم و دالیل و ضرورت 
های تصویب این کنوانسیون را عنوان کردیم. به نظر من تصویب این لوایح به نفع 
کشور است؛ مجمع تشخیص باید تصمیم بگیرد منتظر تصمیم مجمع می مانیم. او 
ادامه داد: همه سواالت مجمع تشخیص را پاسخ دادیم، فضای مجمع را منفی ندیدم 
ان شااهلل پس از دیدگاه هایی که ارائه و استدالل هایی که مطرح شد مجمع تصمیم 
خوبی بگیرد. این موضوع جزو ضرورت های بانکی بوده و تصمیم گیری برای آن 

خیلی هم دیر شده است.

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران با انتشار 
پیامی در توئیتر آمریکا و تروئیکای اروپا )انگلیس، آلمان و فرانسه( را مقصر کاهش 
تعهدات جمهوری اسالمی در برجام دانست. ظریف در توئیت خود نوشت: »آمریکا 
اذعان کرده که بعد از اینکه برجام را ترک کرده ایران از تعهدات برجام دور شــده 
است، در حالی که تا آن زمان ایران به محدودیت ها پایبند بود.«  وی افزود: »این رفتار 
آمریکا؛ یعنی علت کاهش تعهدات برجامی تغییر نکرده است.« محمد جواد ظریف 
در ادامه توئیت خود نوشت: »تروئیکای اروپا هم مقصر است که به مدت سه سال 
هیچ تجارتی را با ایران انجام نداد.«  وزیر امور خارجه ایران در پایان نوشت: »آمریکا 
و تروئیکای اروپا باید این علت را برطرف کنند، نه اینکه از ایران بخواهند اقدامات 

جبرانی مبتنی بر بند ۳۶ برجام را متوقف کند.«

ســرویس سیاسی-   رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به این که همواره دو 
اصل اساســی قانونمداری و بیطرفی سرلوحه همه برنامه هاو اقدامات مجریان 
انتخابــات قرار دارد، تأکید کرد: در برخورد با تخلفات انتخاباتی که از ناحیه هر 

فرد و مسؤولی سر بزند، تعارف نخواهیم داشت. 
جمال عرف که در آیین اختتامیه دوره های آموزشی مجریان انتخابات در وزارت 
کشور سخن می گفت، اظهار داشت: در شرایط خاصی قرار داریم که الزم است 
بر اساس استراتژی مقاومت فعال و ابتکارات هوشمندانه، تصمیماتی درست و 

سنجیده به سود مردم و منافع ملی گرفته شود.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در چنین شرایطی، شاهدیم که مقام معظم رهبری 
همچون تمامی فرازهای سخنانشان در تاریخ انقالب اسالمی، در سخنرانی اخیر 
خود نیز بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در قوا و دستگاه های کشور و پرهیز 

از چندصدایی در کشور تأکید فرمودند.
رییس ستاد انتخابات کشور هم چنین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره 
به حدیث شــریفی از حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( )کسی که خود را در مظان 
اتهــام و بدگمانــی قرار دهد، نباید آنکه را به او گمان بد برده، ســرزنش کند(، 
خطاب به مجریان انتخابات اظهار داشــت: همواره تأکید کرده ایم که به عنوان 
مجری و برگزارکننده انتخابات، باید دو اصل اساســی قانونمداری و بیطرفی را 
ســرلوحه امور خود قرار دهیم و در این مســیر به مر قانون عمل کنیم تا در مظان 

اتهام قرار نگیریم.
وی افزود: تأکید می کنم که در برخورد با تخلفات انتخاباتی که از ناحیه هر فرد 

و مسؤولی سر بزند، تعارف نخواهیم داشت.
عرف در پایان با تأکید بر اهمیت و ضرورت آموزش تخصصی مجریان و عوامل 
اجرایی انتخابات در ســطوح و موضوعات مختلــف، از برنامه ریزی و اجرای 
دوره های آموزشــی دهگانه مجریان و عوامل اجرایی انتخابات های سال ۱۴۰۰ 
تشکر نمود و اظهار داشت: طی ده دوره آموزشی برگزار شده، تقریباً تمامی عوامل 
و مسؤوالن برگزاری انتخابات در قالب نشست های ویدیوکنفرانسی منطقه ای 
ویژه، آموزش دیده اند و دوره های آموزشــی ارزشــمند و مفیدی برای مجریان 

انتخابات برگزار شده است.

در برخورد با تخلفات انتخاباتی
 تعارف نداریم

عرف رییس ستاد انتخابات کشور:

علی مطهری برای انتخابات ریاست جمهوری
  اعالم کاندیداتوری کرد

 سرویس سیاسی -  علی مطهری، نماینده 
سابق مجلس برای حضور در رقابت های 
انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعالم 

کاندیداتوری کرد.
او گفت: من با توجه به شــرایط داخلی و 
خارجی کشور احساس کردم، باید وارد 
این میدان شوم و تصمیم گرفتم نامزدی 
خود برای انتخابــات را اعالم کنم. برای 
انسانی که برای انجام وظیفه به میدان آمده 
باشد شکست معنی ندارد. هر اتفاقی بیفتد 
برای ما خوشایند است. من صرفا احساس 
کردم در اینجا کســی مثــل من باید وارد 
شــود. به خدا توکل می کنیم و هر چیزی 
کــه پیش آید خوب اســت. مطهری در 
پاسخ به پرسشی درباره رایزنی با شورای 

نگهبــان جهت تایید صالحیتش پس از 
عدم احراز صالحیت در انتخابات ۱۳۹۸ 
گفت: رایزنی نداشتم با شورای نگهبان اما 
دلیلی برای رد صالحیت خودم نمی بینم. 
هیچ تالشی برای رایزنی نکردم. نمی دانم 
در آن دوران چه شــرایطی بود اما دلیلی 
برای رد صالحیتم نمی بینم. پیش از این 
سردار دهقان وزیر سابق دفاع و مصطفی 
کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری نیز 
از جمله افرادی هســتند که رسما اعالم 
کاندیداتوری کرده اند. همچنین از افرادی 
مانند محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اسالمی و ابراهیم رییسی رییس 
قوه قضاییه، محمدجواد ظریف وزیر امور 
به عنوان کاندیداهای احتمالی یاد می شود.سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا و... خارجــه، آذری جهرمی وزیر ارتباطات، 

فراخوان عمومی شناسایي و خرید شناور لندینگ کرافت

شرکت کشتیرانی کیش )سهامی خاص(

برنوع شناور ال كارگو / كانتي�ن لندينگ كرافت/ج�ن

49 تا 67 م�تطول

11 تا 15 م�تعرض

3 تا 5 م�تعمق

يرسعت حداقل 9 گره دريا�ي

از 1394 تا 1400سال ساخت

از 500 تن تا 2000 تنظرفيت حمل بار

40TEU تا   TEU 100ظرفيت حمل كانتي�ن

ي كيش ، روزنامه اطالعات و روزنامه اقتصاد كيش مراجعه نمايند.
ا�ن جهت كسب اطالعات بيش�ت به سايت مانا )www.mana.ir(، سايت كشت�ي

کت در فراخوان: ایط رسش رسش
ي كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد. متقا�ن ضمن  ن پيشنهاد ها�ي وط و مبهم و مدارک ناخوانا و همچن�ي 1- به پيشنهاد هاي م�ش
، به انعقاد  ا�ن ا�ن اعالم یم نماید که در صورت قبول توسط کشت�ي ط خود مب�ن بر فروش کاالی موضوع فراخوان را به کشت�ي تسلیم پاکت، پیشنهاد منجز و �ب قید و رسش

ا�ن در رد یا قبول کلیه پیشنهادات در هر زمان و مرحله ای کامال مختار است. ن منجر خواهد شد. کشت�ي قرارداد میان طرف�ي
 ،) ي

ي و حقو�ت
كت نمايند. كليه مدارك و اسناد فراخوان بايد توسط پيشنهاد دهنده )اعم از حقي�ت ي یمي توانند در این فراخوان عمویم رسش

ي و حقو�ت
2- كليه اشخاص حقي�ت

مهر و امضاء گردد.
اض یا ادعا�ي در این  ، رد يا قبول يكايك و يا كليه پيشنهادهاي واصله کامال مختار است و هیچ گونه اع�ت ي در شیوه برگزاری فراخوان، شیوه ارزیا�ب

ا�ن كت كشت�ي 3- رسش
کت کنندگان و یا اشخاص غ�ي ، مسموع نیست. خصوص از سوی رسش

ان مرصف سوخت، حجم و... ، امضاء نموده و به انضمام  ن ي شامل م�ي
، تصوير اسناد مالكيت، بيمه نامه، ساير مشخصات ف�ن ي

4- پيشنهاد دهنده بايد مشخصات ف�ن
خانه دف�ت مرکزی کیش، واقع در -  مدارک ذیل در پاکت الک  و  مهر شده قرار داده و در قبال اخذ رسيد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1399/12/16 به دب�ي

کیش، میدان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتمع اداری پارس، بلوک16 طبقه دوم ، تحويل نمايد: 
4-1- تکمیل فرم تعهد نامه. 

ي كارت پايان خدمت براي آقايان. ي كارت ملي پشت و رو و ك�پ ي شناسنامه تمام صفحات، ك�پ : ك�پ کت اشخاص حقی�ت 4-2- مدارک الزم جهت رسش
كت، شماره ثبت، شماره مل، کد اقتصادی، آگهي  ي از جمله اساسنامه رسش

: مدارك دال بر احراز شخص حقو�ت کت اشخاص حقو�ت 4-3- مدارک الزم جهت رسش
ات و انتصاب مدیران در روزنامه هاي رسیم. کت و آخرین تغی�ي تاسیس رسش

د نخواهد شد. كت كنندگان در فراخوان به ایشان مس�ت 5- مدارك ارسالي از طرف رسش
، نقل و انتقال شناور مزبور در دفاتر رسیم و ساير  ، آگه و روزنامه، هزينه های کارشنایس شناور، چاپ آگهي ، عوارض، هزینه های ثب�ت 6- کلیه هزینه های مالیا�ت
ن کش�ت از وضعیت فعل و انتقال به هر نقطه و هرگونه هزینه های احتمال در صورت ادعای منطقۀ آزاد کیش یا سایر  هزينه هاي مرتبط منجمله خارج ساخ�ت

دول�ت مربوط به محل استقرار شناور، به عهده فروشنده خواهد بود. ه( و سازمان های غ�ي ارگان های دول�ت )مانند محیط زیست و غ�ي
ي مالك شناور، از شناورهاي پيشنهاد شده در فراخوان بازديد بعمل آورد.

گ
ي آن، یمي تواند در تمام مراحل برگزاري فراخوان و با هماهن�

ي كيش يا نماينده قانو�ن
ا�ن 7- كشت�ي

ا�ن تا قبل از برگزاری فراخوان مفروض است. کت در فراخوان برای کشت�ي ایط رسش 8- امکان تجدید نظر و اصالح مفاد رسش
9- رصفا به پیشنهادها�ي ترتیب اثر داده یم شود که در بازه زما�ن از تاریــــخ 1399/12/09 تا 1399/12/16 ) هفت روز كاري( تسلیم گردد. الزم به ذکر است به هر 

پیشنهادی که پس از تاریــــخ مزبور  ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ایط حارصن  ط خود نسبت به قبول مفاد رسش کت در فراخوان اعم از حضوری یا غ�ي حضوری، رضایت �ب قید و رسش ، ضمن اقدام به رسش 10- کلیه اشخاص متقا�ن
اض یا ادعا�ي در این خصوص را از خود  ن را تشکیل یم دهد. اشخاص مذکور حق هر گونه اع�ت اعالم نموده و یم پذیرند این سند بخ�ش از روابط قراردادی فیماب�ي

سلب و ساقط نمودند. 

ي كيش ) سهایمي خاص ( در نظر دارد 
ا�ن كت كشت�ي رسش

امكان خريد يك فروند شناور با مشخصات ذيل را از 
طريق فراخوان برریسي كند.

ي یمي توانند از تاريــــخ انتشار 
ي و حقو�ت

متقاضيان حقي�ت
ارسال  ي و 

گ
به مدت يك هفته جهت هماهن� آگهي 

مشخصات شناور خود به آدرس زير مراجعه نمايند:
 ، پارس  اداري  مجتمع   ، ايران  بلوار   ، آدرس: كيش 

بلوك16 
operation@kssc.ir : آدرس ايميل

ي : 09347698212
تلفن همراه جناب آقاي قربا�ن

فاكس : 076-44420680


