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وزیر خارجه آمریکا بر تعهد متقابل برجامی تاکید کرد

محمدرضا کمالی ،کارشناس و فعال سیاسی و اقتصادی:

رویکرد قبلی واشنگتن علیه تهران شکست خورده است

وزیــر امورخارجــه آمریکا با بیــان اینکه
سیاست فشــار حداکثری علیه ایران شکست
خورده اســت ،بار دیگر گفت کــه اگر تهران
به اجرای کامــل تعهداتش به برجام بازگردد،
واشنگتن نیز همان کار را خواهد کرد.
بــه گزارش ایســنا ،آنتونــی بلینکن وزیر
امورخارجه آمریکا در گفت وگو با شــبکه بی
بی ســی درباره اظهارات شب گذشته رئیس
جمهور کشــورش مبنی بر بازگشت واشنگتن
به مذاکــرات  5+1گفت که آمریکا و متحدان
آمریکاییاش بار دیگر درخصوص ایران هم سو
شدهاند.
وی ادامــه داد :آمریــکا بــه طور شــفاف
مشخص کرده اســت که اگر ایران به اجرای
کامــل تعهدات خــود ذیل توافق هســتهای
بازگردد ،آمریکا نیز همان کار را انجام خواهد
داد.
بلینکن خاطرنشــان کرد :سپس آمریکا با
ســایر کشــورها برای مواجهه با دیگر مسائل
مرتبط با ایران ،شــامل نفوذ این کشــور در
منطقه و موشــک های بالستیک آن همکاری
خواهد کرد.
وزیر امورخارجه آمریکا در پاسخ به سوالی
درباره پس گرفتــن ادعای آمریکا در رابطه با
مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل
و عقبنشــینی واشنگتن در برابر تهران گفت
که رویکرد قبلی شکست خورده است.
بلینکــن تصریــح کرد :ما در چهار ســال
گذشــته با اجرای رویکردی موسوم به «فشار
حداکثری» روبرو بودیم که نه تنها نتیجه نداد
که موجب شــد مسائل بدتر شود و ایران را به
تهیه مواد الزم برای ســاخت سالح هستهای
نزدیکتر کــرد .آنها که (در زمان برجام) یک
سال با چنین وضعیتی فاصله داشتند ،اکنون
بنا بر گزارشهای موجود ،تنها چند ماه با آن

دولت بایدن با تالش برای دستیابی به فرصت
بیشــتر به منظور رایزنی بــا طرفهای حاضر در
برجام ،راهبرد ائتالفســازی و به دســتگیری
رهبری بازیگــران اصلی این توافقنامه بینالمللی
را برای افزایش فشارها به ایران دنبال میکند.
بــه گزارش نورنیوز ،اعــام برنامه ایران برای
متوقف کردن اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
و برخی تحرکاتی که از ســوی تروئیکای اروپایی
و آمریکا بــرای منصرف کردن ایــران از اجرای
تصمیــم خود بــروز و ظهوریافــت ،گمانههایی
درخصوص پیگیری موضوع بازگشــت آمریکا به
برجام و گام برداشــتن در مسیر لغو تحریمهای
غیرقانونی را مطرح کرد.
در ایــن رابطه مواضع رســمی که از ســوی
سخنگویان رســمی آمریکا به ویژه رییسجمهور
این کشور ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه هفته
گذشته اعالم شد ،نشــان داد که راهبرد آمریکا
صرفا خریدن وقت برای ائتالفسازی و به دست

فاصله دارند.
وی در بخــش دیگری از ایــن گفت وگو
از موافقت واشــنگتن با دعوت ســه کشــور
اروپایی عضو برجام برای برگزاری یک جلسه
غیررســمی با حضور ایران خبــر داد و گفت
آمریکا بر ســر ایران با سه متحد اروپایی خود
(بریتانیا ،آلمان و فرانسه) کامال همسو است و
بنا دارد پس از احیای توافق هستهای موسوم
با کمــک اروپا به دیگر مــوارد اختالف میان
تهران و واشنگتن بپردازد.
به گزارش ایسنا ،جو بایدن ،رئیسجمهور
آمریکا روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ
از عزم خود برای تعامل دوباره بر ســر برنامه
هستهای ایران در قالب  ۵+۱سخن گفت.

پیتــر اســتانو ســخنگوی اتحادیــه اروپا
نیز بازگشــت آمریــکا به برجــام را «یکی از
اولویتهــای» این اتحادیه عنــوان کرد و در
عیــن حال بازگشــت ایران به اجــرای کامل
تعهداتش و همزمان چگونگی بازگشت آمریکا
به میز مذاکرات مربوط به توافق هستهای را از
دیگر موضوعاتی دانســت که مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا بــر روی آنها متمرکز
شده است.
اســتانو گفت که جوزپ بــورل به عنوان
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و در
مقام «میانجیگر برجام» به شــدت در تالش
برای یافتن راهحل است.
وزیــر خارجه آمریکا پیــش از این نیز در

گفتوگویی در پاســخ به این ســوال که چرا
ایــران باید باری دیگر بــه آمریکا اعتماد کند
و وارد توافقی شــود که هیچ تضمینی وجود
ندارد رئیس جمهوری چهار سال دیگر دوباره
از آن خارج شــود ،اظهار کرد :هر کشــوری
باید محاســبات خود را انجام دهد و به گونه
ای متعادل تصمیم بگیــرد که چه چیزی به
نفعشــان خواهد بود .فکر میکنــم ما این را
میدانیم که با خروج (آمریکا) از توافق هسته
ای ،ایران شروع کرد به لغو کردن محدودیت
هایی که توافق بر آن اعمال کرده بود .نتیجه
این شــد که امروز ،ایران به توان تولید مواد
شــکافت پذیر برای یک سالح در مدتی کوتاه
تر نســبت به زمانی که توافق اجرا میشــد،

رویکرد جدید آمریکا؛ ائتالفسازی به جای رفع تحریمها
گرفتــن رهبری جریان غربی پشــتیبان افزایش
فشار به ایران است.
«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
بــا فوقالعاده توصیــف کردن بیانیه مشــترک
تروئیــکای اروپایی و آمریکا که روز پنجشــنبه
در خصوص برجام منتشــر شد ،گفت :بیانیه این
واقعیت را نشان داد که ما بار دیگر با نزدیکترین
متحدانمان در یک صفحه هســتیم .کام ً
ال واضح
اســت که دیگر در اهداف متقابل کار نمیکنیم
و در واقع با هم گام برمیداریم .او بدون اشــاره
به برنامه آمریکا بــرای عمل به تعهدات برجامی
خود کــه دولت ترامپ به صــورت غیرقانونی از
آن خارج شــد ،اظهار داشت :همانطور که از این
بیانیه مشترک مشــخص است ،این چیزی است
که ما اکنون کام ً
ال با متحدان و شــرکای اروپایی

خود همگام هســتیم و خواهیم دید که روزها و
هفتههای آینده چه وضعیتی ایجاد خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید
بر مواضع تکراری واشــنگتن و تروئیکای اروپایی
درخصــوص ضرورت تــداوم پایبنــدی ایران به
تعهدات برجامی خاطرنشــان کرد :ســه کشور
اروپایی و آمریکا از ایران خواستند که هیچ اقدام
اضافی ،به ویژه در مــورد تعلیق پروتکل الحاقی
و محدودیت فعالیتهــای تأییدیه آژانس انرژی
هســتهای بینالمللی در ایران ،انجام ندهد .او در
مورد اقداماتی که باید آمریکا به عنوان کشــوری
که از برجام خارج شده و تعهدات خود را با اعمال
تحریمهای غیرقانونی زیرپا گذاشته است ،افزود:
تروئیکای اروپایی همچنین از احتمال بازگشــت
ایاالت متحده و ایران به برجام استقبال کردهاند.

از اردیبهشت ســال  ۹۸که با تصمیم شورای
عالی امنیت ملی برنامه کاهش تعهدات برجامی
ایران به مورد اجرا گذارده شــد ،طی سه مرحله
شــامل گامهای  ۵گانه کاهش تعهــدات ،فعال
شدن ظرفیتهای غنیسازی از جمله غنیسازی
 ۲۰درصد و کاهش دسترســی بازرسان آژانس و
توقف اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیگیری
شده است .تا پیش از پیروزی بایدن در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا ،کشــورهای اروپایی
بــه بهانه فقــدان توانایــی الزم به دلیل فشــار
و محدودیتهــای ایجاد شــده از ســوی دولت
ترامپ از اجرای تعهدات خود ســرباز میزدند و
صرفا تالش میکردند که مســیر کاهش تعهدات
برجامی ایران را متوقــف کنند .پس از پیروزی
بایدن در انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا و

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

ایران از فرصت سازشهای آمریکا در برجام
استفاده کند

بســیار نزدیک تر شده است .آن موقع ،توافق
زمان گریز را-زمانی که طول خواهد کشید تا
ایران بخواهد در ســطح (ساخت) سالح مواد
شــکافت پذیر تولید کند -یک سال به عقب
رانــده بود .حاال ،طبق گزارش های منتشــر
شــده ،به ســه یا چهار ماه رســیده ایم و در
مسیر اشــتباهی پیش میرویم .بنابراین ،فکر
میکنم که انگیزه داریم تالش کنیم که ایران
را به محصور شــدن در آن جعبه هســته ای
بازگردانیم.
وزیــر امور خارجه آمریکا افــزود :احتماال،
ایران هنوز انگیزه ی به دســت آوردن چیزی
را دارد که در توافق بر سر آن معامله کرد که
برخی لغو تحریم ها با توجه به وضع اقتصادی
اش بود .بنابراین فکر میکنم که هنوز در هر
دو طرف از جمله میان شرکای مذاکراتی مان
در اروپا ،چین و روسیه برای انجام دادن این
تمایلی وجود دارد .اما این یک قدم اول ضروری
همچنیــن ناکافی خواهد بود .زمان گذشــته
است و اگر میخواهیم به توافق بازگردیم ،اگر
ایــران به پایبندی بازگردد و ما هم این کار را
کنیم ،باید روی توافقی کار کنیم که طوالنی
مدت تر و مســتحکم تر از توافق اصلی است.
همچنین باید مســائل دیگری را که بخشی از
مذاکرات توافق اصلی نبودند و عمیقا برای ما
و دیگر کشورهای جهان مشکل ساز هستند،
یعنی برنامه موشــکی ایــران و عملکرد ثبات
زدایش در کشوری پس از کشور دیگر ،مطرح
کنیم .اما قدم اول بازگشــت ایران به پایبندی
خواهد بود .رئیس جمهور بایدن هم به وضوح
گفته اســت که اگر آنها این کار را کنند ،ما
هــم آن را انجام خواهیم داد .اکنون ،مســیر
دیپلماسی باز اســت .ایران هنوز از پایبندی
فاصله زیادی دارد .بنابراین باید ببینیم که چه
کار خواهد کرد.
حذف مانعی به اســم ترامپ ،انتظار این بود که
کشــورهای اروپایی ضمن تالش حداکثری برای
لغو ســریع تحریمها از سوی آمریکا ،خود نیز به
تعهدات انجام نشده قبلی به سرعت عمل کنند.
رفتار مزورانه کشــورهای اروپایی در شرایط
جدیــد و طرح شــروط بهــتآور بــرای اجرای
تعهداتشــان در کنار خوشرقصــی برای دولت
جدید آمریکا ،این بار هم کشورهای اروپایی را در
آزمون صداقت ،مــردود کرد .در این میان ،ایران
بدون توجه به شــروع «بازی قدیمی وقتکشی»
که مجددا با فعال شــدن تروئیــکای اروپایی و
آمریکا آغاز شده اســت ،مسیر کاهش تعهدات
برجامی خود را که تکلیف قانونی تعیین شــده از
ســوی مجلس شورای اسالمی نیز است در زمان
مقرر اجرا خواهد کــرد و تا زمانی که طرفهای
اروپایی و آمریکا بــه تعهدات خود در زمینه لغو
کامل تحریمها عمل نکنند تحت هیچ شرایطی از
تصمیم خود منصرف نمیشود.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک ايران

م.الف3957 :

فراخوان شناسایی اشخاص و شرکتهای
توانمند در زمینه تولید و توزیع پلمب
هوشمند و جمع آوری و امحاء پلمب های
فک شده

رجوع به صفحه3

آگهی تغییرات شرکت بانیان طب سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  549611و شناسه ملی
14008739250
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/09/27تصمیمات ذيل اتخاذ شد  :آقای بهزاد سیفی
به ش�ماره ملی  ، 1382458428آقای حس�ین منصوری نژاد به شماره ملی  ، 0920399101شرکت رايان سالمت آمن (سهامی
خاص) ( س�تارگان زيس�ت و س�المت آوند سابق ) به شماره ثبت  524427و شناس�ه ملی  14007487768به عنوان اعضای
هیئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند .آقای عماد الدين محمد زاده ثانی بازرس اصلی به شماره ملی 0080098215
و آقای مجید سالمتی چچکلو به شماره ملی  0010972978به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرک ايران

دكتر محمدرضــا كمالي با
داشتن دانش در زمینه اقتصادى
و سياسي گفت :تولید دانش در
هر کشور نشــانه توانمندی آن
کشــور درخصوص درنوردیدن
مرزهــای علمی نویــن بوده و
بدون شک تولید دانش یکی از
مهمتریــن فرایندهای مدیریت
دانش نیز بحساب میآید و علوم
و فنون هستهای جزو فنآوریهای پیشرفته و برتر در عصر کنونی میباشد.
روز پنجشنبه تروئيكاى اروپايى و آمريكا درباره برجام بیانیهای صادر کردند که
در آن اعالم شده واشنگتن آماده گفتگو با تهران است .همزمان با این بیانیه دولت
آمریکا نیز سه چراغ سبز به ایران نشان داد .بر این اساس واشنگتن درخواست کلید
زدن مکانیزم ماشه را پس گرفت و محدودیتهای تردد علیه دیپلماتهای ایران
را نیز کاهش میدهد و ويزا براى ايرانيان نيز انجام مىشــود همچنین سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که دعوت اروپا برای مذاکره با ایران را میپذیریم.
دكتر محمدرضا كمالي ،کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی گفت باتوجه به
اينكه دولت آمريكا ،آقاي جو بايدن پذيرفت كه به  ٥+١يا همان توافقنامه برجام
(توافقنامهاي كه قبال فقط آمريكا از آن خارج شده بود) بازگردد و با اشاره به بیانات
رهبری که «انرژی اتمی ما جنگی نیســت و به دنبال بمب اتم نیستیم» تصریح
کرد :ضروری است این اظهارات را مالک قرار دهند و هماهنگی کنند که بیش از
این کشور دچار بحران نشود.
دکتر کمالی با اشــاره به سازشهای اخیر آمریکا و سیگنالهای مثبت رئیس
جمهور این کشــور به ایران گفت :مسئولين از فرصت به وجود آمده در راستای
کاهش فشار به مردم و رفع چالشهای کشور استفاده کنند.
وی در ادامه گفت همه مسئولين باید دست در دست هم ،كاري كنند كه سر
انجام اين امر مهم به نتيجه برسد و با بازگشت كشورها به برجام تحريمها لغو شود
و در حال حاضر به دليل شــرايط و مشكالت به وجود آمده توسط شيوع بيماري
كرونا ،احياي برجام به نفع جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.
وی بــا تاکید بر ضرورت مذاکره و رایزنی ایران با کشــورهای  5+1و ضرورت
رفع نگرانی اعضای ســازمان انرژی اتمی با توجه بــه تصمیم ایران برای کاهش
نظارت آژانس گفت :نباید بهگونهای عمل کرد که شــرایط بدتر شــود و ضروری
اســت تا با اتخاذ سیاست صحیح و مذاکره ،کشــورها را برای بازگشت آمریکا به
برجام هماهنگ کرد.
این کارشناس و فعال سیاسی و اقتصادی با اشاره به تشدید تحریمها و شرایط
کشور در دوران کرونا گفت :نباید در بیان اظهارنظر در شرایط فعلی عجله به خرج
داد و باید از بیان مطالب تند و بیراه چه از طرف جناح چپ و راست و چه اصالح
طلب و اصولگرا بیش از پیش پرهیز کرد.
پولیتیک

روانچی:

ایران در موضوع هستهای از منطق قوی برخوردار است

پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRذیل پرونده «حرف قطعی» موضع
جمهوری اسالمی در زمین ه تحریمها و برجام را در گفتوگو با مجید تختروانچی،
سفیر و نمایندهی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد بررسی میکند
که در آن آمده اســت که ما در مورد برجام و سیاســت هستهای ،همواره از یک
منطق قوی برخوردار بودهایم؛ یعنی سیاســتی کــه ما اتخاذ میکنیم ،بر مبنای
یکســری اصول است و این اصول ،دارای منطقی است .طبیعتاً این منطق وقتی
با کشورهای مختلف مطرح میشــود جای هیچ شکوشبههای باقی نمیگذارد.
در مورد سیاست هستهای ،وقتی ما در برجام به توافق رسیدیم ،قبول کردیم که
یکســری تعهدات را برای یک دورهی خاصی بپذیریم تا تحریمهایی که بهطور
غیرقانونی و ظالمانه علیه مردم ایران وضع شده بود.

آگهی مناقصه عمومي يك مرحلهاي
()2099001105000135

مناقصه گزار :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
موضوع مناقصه :خودروهاي سواري مركز منطقه اصفهان و مراكز انتقال
نفت مارون
مبلغ برآورد مناقصه 27/004/162/040 :ريال
 -1محل و مكان اجراي كار :مركز منطقه و مراكز انتقال نفت  7و  8واقع
در اســتان اصفهان – اتوبان آزادگان ،بلوار نفت و مراكز انتقال نفت شماره 1
اميديه 2 ،رامهرمز 3 ،باغملك 4 ،ايذه 5 ،دهدز واقع در استان خوزستان و مركز
انتقال نفت شمار  6گندمكار واقع در استان چهارمحال و بختياري
 -2مدت اجراي كار :يك سال شمسي
 -3نام دستگاه نظارت :واحد خدمات ترابري
 -4قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :مبلغ 1/351/000/000ريال
بــه صــورت يك يا تركيبــي از ضمانت نامههــاي منــدرج در بندهاي الف،
ب ،پ،ج،چ،ح ،خ مــاده  4آييــن نامــه تضمين معامالت دولتي به شــماره
 5069/123402مــورخ  94/9/22هيات محتــرم وزيران يا تضمين وجه نقد
ميبايست به شماره شبا  IR 09010000 4101046871202845بانك مركزي
واريز گردد .ضمنا تصويرضمانتنامه يا رسيد وجه آن در سامانه بارگذاري گردد.
 درج كــد اقتصادي و شناســه ملي جهت اشــخاص حقوقي(الزامی) درپيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد.
 ارائــه گواهينامــه تعيين صالحيــت معتبر از وزارت تعــاون ،كار و رفاهاجتماعي در زمينه رشته حمل و نقل الزامي ميباشد.
 گواهي تاييد صالحيت ايمني (از اداره كار) الزاميست. روش ارزيابي مالی :براساس دســتورالعمل ارزيابي مالي و فرآيند قيمتمتناسب در مناقصــــات صنعت نفت به شماره  20/2-452مورخ 99/7/6
وزارت نفت
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زمان و نحوه خريد اســناد مناقصه از سامانه :شركت كنندگان مهلت دارند
تا ســاعت  14:30روز دوشنبه مورخ  99/11/19و با مراجعه به سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irنسبت به خريد اسناد
و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
الزم به ذكر اســت كليه مراحــل برگزاري مناقصه از فراخــوان تا انتخاب
برنده از ســايت مزبور انجام خواهد شــد و الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضويت قبلي در ســامانه ستاد ،نســبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء
الكترونيكي اقدام نمايند و جهت عضويت با پشــتيباني سامانه ستاد به شماره
 02141934تماس حاصل فرمايند.
زمان و مهلت تكميل و بارگذاري پيشــنهادات در سامانه :شركتكنندگان
ميبايست تا ســاعت  14:30روز دوشنبه مورخ  99/11/29نسبت به تكميل
اسناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) و تحويل
اصل پاكت الف (ضمانتنامه شــركت در فرآيند ارجاع كار) الك و مهر شــده
به دفتر كميســيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه اقدام
نمايند.
زمان و محل گشايش پاكات :پيشنهادهاي واصله در ساعت  8:30روز شنبه
مورخ  99/12/04در محل كميســيون مناقصات بــه آدرس :تهران -خيابان
سپهبد قرني -نرسيده به خيابان سپنــد -پالك  -188طبقه هشتم از طريق
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.
جهت كســب اطالعات بيشــتر درخصوص موضــوع كار مناقصه با تلفن
 031-33960080و  031-33960076تماس حاصل فرمائيد.
www.shana.ir www.setadiran.ir
www.ioptc.ir
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/03:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/05:

روابط عمومي

فراخوان شناسایی اشخاص و شرکتهای توانمند در زمینه تولید و
توزیع پلمب هوشمند و جمع آوری و امحاء پلمب های فک شده

نوبت دوم

گمرک جمهوری اس�المی ايران در نظر دارد در اجرای سیاس�ت های کلی اصل  44قانون اساس�ی و به منظور کاهش تصدی های
دول�ت موضوع احکام و تکالی�ف قانونی مقرر در بند (الف) ماده ( )24قانون مديريت خدمات کش�وری و همچنین مفاد ( )4و ()5
آيی�ن نامه اجرايی ماده قانونی فوق الذکر و بر اس�اس بند (ل) م�اده ( ،)1تبصره ( )3ماده ( )5قانون امور گمرکی و بند ج ماده ()3
آيین نامه اجرايی قانون امور گمرکی ،موارد تولید پلمب هوشمند و نرم افزارهای مربوطه و توزيع آن به گمرکات کشور و همچنین
موضوع جمع آوری و امحاء پلمب های فک شده از گمرکات را به بخش خصوصی واگذار نمايد.
لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رايط داخلی که در اين زمینه فعالیت داشته و دارای س�وابق اجرايی مرتبط با موضوع فراخوان
می باش�ند ،دعوت می گردد جهت اخذ مش�خصات و ش�رايط اختصاصی و فنی مورد نظر گمرک جمهوری اسالمی ايران ار تاريخ
 1399/11/28لغايت  1399/12/05به نشانی تهران – باالتر از میدان ولیعصر(عج)  -جنب کوچه شهید قیومی – ساختمان مرکزی
گمرک جمهوری اس�المی ايران – طبقه اول – اداره کل توس�عه و تجهیز – اتاق  109مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق و انطباق
آن با فعالیت آن شرکت ،سوابق کاری و مستندات مربوط به توانمندی های خود در اين حوزه را به نشانی مذکور ارائه نمايند.
مهلت تحويل سوابق کاری و مستندات مربوطه :از تاريخ  1399/12/09لغايت  1399/12/18می باشد.
ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،نماينده رسمی شرکت می تواند به نشانی فوق مراجعه نمايد.
شايان ذکر است متن آگهی مذکور همزمان با درج در روزنامههای کثیراالنتشار ،در سايت گمرک جمهوری اسالمی ايران به نشانی
 www.irica.gov.irنیز منعکس خواهد شد.
اين فراخوان صرف ًا جهت شناسايی شرکت های توانمند واجد شرايط در زمینه پلمب بوده و اعتباری از حیث واگذاری و يا الزام به
تنظیم قرارداد نداشته و هیچگونه تعهدی برای گمرک جمهوری اسالمی ايران ايجاد نخواهد نمود.
م.الف3957 :

اداره کل توسعه و تجهیز گمرک جمهوری اسالمی ايران

