» گفتوگو

محمد حسيني ،سخنگوي اسبق وزارت خارجه در گفتوگو با رسالت:

ديپلماسي ايدئولوژيک
همان ديپلماسي انقالبي است

وزير و مسئوالن وزارت امور خارجه و سفرا و رؤساي نمايندگيهاي
ايران در خارج از کشور ،صبح شنبه گذشته با حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار کردند .کليدواژه «ديپلماسي
ايدئولوژيک» که از سوي مقام معظم رهبري در اين ديدار مطرح
شد بسيار مهم و حائز اهميت بود که کليد راه دستگاه ديپلماسي
به شمار ميرود .سيدمحمدعلي حسيني سخنگوي اسبق وزارت امور
خارجه و سفير سابق ايران در ايتاليا گفتوگويي با خبرنگار سياست
خارجي «رسالت» داشته است که ميخوانيد:
تحليل شما از ديدار سفرا و مقامات وزارت امورخارجه با مقام
معظم رهبري چيست و اينکه رهبري از مسئولين وزارت امور
چه انتظاراتي را مطرح کردند؟
تاکيد رهبر معظم انقالب در قضيه مذاکرات ايران و اروپا ،پيرامون
حقوق و منافع برجامي ايران ،بر دو محور اساسي بود :يکم ،عدم
توقف مذاکرات جاري و دوم ،انجام کارهاي ضروري فراوان در داخل
و معطل نماندن امور کشور به بسته پيشنهادي اروپا بدين معنا که
مذاکره با اروپا در اين خصوص مشروط بر اينکه اروپائيان بتوانند
راهکارهاي اجرايي تضمين شده براي تامين منافع و مطالبات مشروع
جمهوري اسالمي بيابند ،مفيد خواهد بود و اين امر تا حد زيادي به
آمادگي و عزم جدي اروپا بستگي دارد.
«ديپلماسي ايدئولوژيک» که رهبر معظم انقالب در ديدار با سفرا
و مسئولين وزارت امورخارجه مطرح کردند به چه معناست و
وزارت امورخارجه بايد به چه صورت به آن عمل کند؟
"ديپلماسي ايدئولوژيک"  ،شايد تعبير جديدي در فرمايشات ايشان
باشد اما ويژگي هايي که در اين خصوص فرمودند روشن مي کند
که ديپلماسي ايدئولوژيک همان ديپلماسي انقالبي است .يعني
ديپلماسي اي برگرفته و منطبق با اصول سياست خارجي در قانون
اساسي و مبتني بر سه اصل اساسي عزت ،حکمت و مصلحت .
ديپلماسي ايدئولوژيک جامع بين آرمان گرايي و واقع نگري است .
مباني ايدئولوژيک و اعتقادي ما که منطبق بر عقالنيت ،حکمت،
هوشمندي و باورهاي غني و ارزشي ديني است هم به عنوان زيربنا
و هم به عنوان سرمايه و پشتوانه بينظير براي امر ديپلماسي به
کار مي آيد .عالوه بر اين زماني که شما وارد عرصه مهم و حياتي
ديپلماسي عمومي اعم از فرهنگي  ،رسانه اي و دانشگاهي و ارتباط
با نخبگان و انديشمندان و همچنين سازمان هاي مردم نهاد و
مشابه آن مي شويد.
رهبري در اين ديدار تاکيد کردند که مذاکرات با اروپاييها
قطع نشود اما نبايد معطل بسته اروپايي ماند بلکه بايد کارهاي
فراوان و الزم در داخل کشور را دنبال کرد ،شما به عنوان
يک ديپلمات در وزارت امورخارجه چه تحليلي نسبت به اين
فرمايش رهبر انقالب داريد؟
روند جاري مذاکرات و رايزني با طرفهاي اروپايي که البته فرصت
چنداني از آن باقي نمانده ،تا دستيابي به يک جمعبندي منطقي بايد
ادامه يابد .يعني در نهايت اين روند مذاکراتي بايد براي ارکان نظام و
اقشار مختلف مردم،تاکيد مي کنم اقشار مختلف مردم و افکار عمومي،
مشخص شود که آيا اروپا توانايي ارائه راهکارهاي اعتماد ساز اجرايي و
تضميني را براي برخورداري ايران از منافع برجامي خود دارد يا خير.
جمهوري اسالمي در اين نقطه مي تواند تصميم مناسب و مقتضي را
اتخاذ نمايد .هم زمان با اين کار که برعهده دستگاه ديپلماسي کشوراست
ساير نهادهاي مسئول داخلي با توجه به اهميت مضاعف «زمان» در
شرايط کنوني،بدون آن که خود را معطل نتيجه اين روند بنمايند ،ساير
امور را به پيش خواهند برد  .اين روند اگر به نتيجه مطلوب رسيد،
فرصت و امکاني است در کنار ساير فرصتهاي موجود و اگر به فرجام
مناسب نرسيد،فرصت و زمان را از دست نداده ايم.
شركت مخابرات استان زنجان
(سهامي خاص)

»

يک نماينده مجلس با بيان اين که دولت در راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي
مديران تعلل کرده است ،گفت :عده اي در دولت نمي خواهند شفاف سازي حقوق
پرداختي انجام شود چونکه ممکن است دست خودشان رو شود  .سال گذشته و در
جريان بررسي برنامه ششم توسعه نمايندگان مجلس ماده  29برنامه ششم توسعه
را تصويب کرد که به موجب اين ماده قانوني دولت مکلف است طي سال اول اجراي
قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام و امکان تجميع
تمامي پرداخت ها به مقامات ،روسا و مديران همه دستگاه هاي اجرايي شامل قواي
سه گانه جمهوري اسالمي ايران را فراهم کند.متاسفانه با گذشت موعد مقرر و بيش
از سه ماه از پايان مهلت دولت تاکنون در اين زمينه اقدامي نکرده و معاون رئيس
جمهور اخيرا اعالم کرده دسترسي عمومي براي مشاهده دريافتي و حقوق مديران

را امکان پذير نيست و ساير قوا هم در اين زمينه همکاري نمي کنند .حسينعلي
حاجي دليگاني ،نماينده مجلس در گفتوگو با برنامه پايش در اين زمينه گفت:
دولت در اين زمينه تعلل کرده است  ،عده اي در دولت نمي خواهند شفاف سازي
حقوق پرداختي انجام شود چونکه ممکن است دست خودشان رو شود  .در حال
حاضر برخي از افراد دچار زياده خواهي ها شده اند و نمي خواهند حقوقشان افشا
شود .عضو شوراي مرکزي فراکسيون نمايندگان واليي تصريح کرد :اين افراد سعي
مي کنند از اجراي اين قانون طفره روند  ،در زمان اجراي اين قانون هم مخالفت هاي
زيادي از طرف برخي نمايندگان و اعضاي دولت صورت گرفت  .ما اعتقاد داريم همه
مردم بايد حقوق ها را ببينند  ،مردم کارفرما هستند و دولت و مجلس و قوه قضائيه
پيمانکار و مردم بايد بدانند چه کسي به چه ميزان حقوق مي گيرد .

عدهاي در دولت
نميخواهند
حقوقشان شفاف شود

سياسي
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آيت اهلل رئيسي:

 700هزار زائر اولي به حرم رضوي مشرف شدند
توليت آستان قدس رضوي با اشاره به اينکه
در اين مدت روزي  ۱۰۰۰زائر اولي وارد مشهد
ميشوند ،گفت :تاکنون  ۷۰۰هزار زائر اولي به
مشهد سفر کرده که بخشي در زائرشهر و بخشي
در مهمانپذيرهاي اطراف حرم مستقر شدهاند.به
گزارش تسنيم از مشهدمقدس ،حجتاالسالم
سيدابراهيم رئيسي در مراسم بهرهبرداري از فاز
نخست زائرسراي رضوي با تبريک والدت باسعادت
امام رضا(ع) اظهار داشت :توفيقي است که در
جمع خادمان بارگاه منور رضوي و در محضر
مرجع عاليقدر آيت اهلل نوري همداني ،حضور
پيدا کنيم و به تمامي مسئوالن نيز خير مقدم
عرض ميکنم.توليت آستان قدس رضوي در ادامه
با اشاره به اينکه از ابتداي ورود به آستان مقدس
رضوي و افتخار خدمت در اجراي منويات رهبري
معظم انقالب اسالمي در توجه به زائران و به ويژه
زائران مستمند و نيازمند برنامه ريزي شد ،گفت:

به جهت کمبودي که در مشهد براي اسکان زائر
بود  4کمپ در اطراف مشهدمقدس به ويژه در
تابستانها براي اسکان زائر بود و ما فکر کرديم که
در شأن زائر حضرت اين شرايط نيست.وي افزود:
کمپ يک مکان اضطراري است و در مشهدي که
ساالنه  30ميليون زائر داريم بايد مکانهايي در
شأن زائر داشته باشيم و البته خيرين نيز در اين
زمينه ورود داشتند اما زائران مشکل جا و مکان
داشتند و خداوند تفضل کرد و زائرشهر رضوي
تاسيس شد و اکنون محل حضور زائر اوليهاست .
رئيسي در ادامه با بيان اينکه زائران نيازمند با
مشکالت مالي مواجه هستند و از اين ظرفيت
اسکان براي يک زيارت خاطره انگيز استفاده
خواهند کرد عنوان کرد :اينها گامهاي کوچکي
براي زائران است که بعضا از سراسر عالم براي
آستان بوسي وارد ميشوند و در اين آستان مقدس
وظيفه همگان است که با همه وجود مقدم اينان

حبيبي:

با عشق به حضرت رضا(ع) ميدهند و تالش ما
اجراي نيت زائر است.توليت آستان قدس رضوي
اظهار داشت :در آستانه والدت باسعادت حضرت
رضا(ع) هستيم و اميدواريم اين گامي در جهت
تسهيل امر زيارت و توجه به زائران است .وظيفه
ما توجه به زائر از مبدا تا مقصد است.

را براي اسکان و اياب و ذهاب و تغذيه گرامي
بدارند.وي گفت :تمام امور در آستان قدس رضوي
مبتني بر وقف و نذر است و اقتصاد و درآمد و
گردش کار آستان قدس رضوي مبتني بر نذر و
وقف است و بيش از  1000سال مردم از جان
و دل و از پولي که با عرق جبين تهيه کردهاند

پنج خانواده محور اصلي واردات غيرقانوني خودرو به کشور هستند
رئيس فراکسيون مبارزه مفاسد اقتصادي با بيان
اينکه در ثبت سفارشهاي غيرقانوني ۵۴نفر دستگير
شدند ،گفت ۵ :خانواده محور اصلي واردات غيرقانوني
خودرو به کشور هستند.به گزارش تسنيم ،امير
خجسته نماينده مردم همدان در مجلس و رئيس
فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در حاشيه
نشست علني ديروز پارلمان در نشست خبري ،با
بيان اينکه فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي
مستند به اصل  86قانون اساسي ايجاد شده است،
گفت :يکي از راهکارهاي نظارت مجلس ايجاد
فراکسيون ،کميسيون اصل  ،90ديوان محاسبات
و 30دستگاه نظارتي خارج از مجلس است که
انتظار ميرود اين دستگاهها با قدرت ناظر اجراي
قوانين باشند .وي به پرونده بنياد شهيد ،اظهار
داشت :تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در دوره
پيش آغاز شد که پس از بررسيهاي مستمر
 36پرونده در اين راستا با دستور رئيس مجلس
تحويل قوه قضائيه شد.رئيس فراکسيون مبارزه
مفاسد اقتصادي با بيان اينکه در مسير بررسي

پرونده تفحص از بنياد شهيد  5هزار ميليارد تومان
سرمايه مشکوکالوصول در بانک دي احصاء شد،
ادامه داد :با پيگيري و مداومت موضوع براي بررسي
به قوه قضائيه ارسال شد .همچنين قوه قضائيه بعد
از  20ماه با مکاتبات مستمر در نظر دارد در اين
زمينه تعيين تکليف کند .اين پرونده بنياد در شعبه

آگهي تجديد مناقصه عمومي  -نوبت اول

شركت مخابرات ايران  -مخابرات منطقه زنجان
اداره تداركات و پشتيباني

آگهي تجديد مناقصه عمومي  -نوبت اول

 -1موضوع مناقصه :عمليات اجرايي كابلكشي و مفصلبندي مسي و نوري كافوهاي  17و  18مركز قائم (شهرك كارمندان) و  FTTHكابل  88و  60مركز قائم
 -2شماره مناقصه :مناقصه عمومي -97-5-6م
 -3حوزه متقاضي :مديريت شبكه
 -4قيمت پايه برآوردي ساالنه 1/723/091/000 :ريال
 -5شرح عمليات :عمليات اجرايي كابلكشي و مفصلبندي مسي و نوري كافوهاي  17و  18مركز قائم (شهرك كارمندان) و  FTTHكابل  88و  60مركز قائم
 -6محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي رضايي  -شماره تماس
02433122132
 -7مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 97/05/10
 -8هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  150/000ريال طي فيش واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره
شناسه  2104197679249و يا چك بانكي رمزدار/چك تضمينشده بانكي ميباشد.
 -9زمان و مكان جلسه توجيهي :با هماهنگي دستگاه متقاضي برگزارخواهد شد.
 -10مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  70/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به حساب جام شماره
 1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه  2104197681273ميباشد.
 -11توضيح اينكه مناقصه به صورت يكمرحلهاي برگزار ميگردد.
 -12محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات استان زنجان
 -13مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز شنبه مورخ 97/05/20
 -14زمان و مكان بازگشايي پاكات :روز يكشنبه مورخ  97/05/21ساعت  8صبح  -اتاق اداره تداركات و پشتيباني
 -15آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات استان زنجان)
العرساني مناقصات كشور)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اط 
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي ف وقالذكر فقط به منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز فيش نقدي
جهت دريافت اصل اسناد به اداره تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي خريداران محترم اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهورشده به دبيرخانه شركت تحويل نمايند
يا به آدرس پستي :زنجان  -جاده گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/6 :
خ ش97/5/3 :

شركت مخابرات ايران  -مخابرات منطقه زنجان
اداره تداركات و پشتيباني
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سرنوشت موتلفه همچون سرنوشت
انقالب است

خجسته:

 -1موضوع مناقصه :نگهداري ،بهينهسازي و بازسازي شبكه كابل و سيستمهاي  PGو نيز نگهداري شبكه هوايي شامل سيمكشي و بازسازي خطوط مشتركين با كليه مصالح مورد
نياز در محدوده مراكز تلفن انقالب اسالمي ،شناط ،گلسار ،هيدج و صائينقلعه شهرستان ابهر و مراكز ريموت
 -2شماره مناقصه :تجديد مناقصه عمومي -97-5-7م
 -3حوزه متقاضي :مديريت شبكه
 -4قيمت پايه برآوردي ساالنه 3/000/000/000 :ريال
 -5شرح عمليات :نگهداري ،بهينه سازي و بازسازي شبكه كابل و سيستمهاي  PGو نيز نگهداري شبكه هوايي شامل سيمكشي و بازسازي خطوط مشتركين با كليه مصالح مورد نياز
در محدوده مراكز تلفن انقالب اسالمي ،شناط ،گلسار ،هيدج و صائينقلعه شهرستان ابهر و مراكز ريموت
 -6محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي رضايي  -شماره تماس 02433122132
 -7مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 97/05/10
 -8هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  170/000ريال طي فيش واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه
 2104197682247و يا چك بانكي رمزدار/چك تضمينشده بانكي ميباشد.
 -9زمان و مكان جلسه توجيهي :با هماهنگي دستگاه متقاضي برگزارخواهد شد.
 -10مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  120/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به حساب جام شماره 1682828266
نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه  2104197683241ميباشد.
 -11توضيح اينكه مناقصه به صورت يكمرحلهاي برگزار ميگردد.
 -12محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات استان زنجان
 -13مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز شنبه مورخ 97/05/20
 -14زمان و مكان بازگشايي پاكات مرحله اول (الف و ب) :روز يكشنبه مورخ  97/05/21ساعت  8/30صبح  -اتاق اداره تداركات و پشتيباني
 -15آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات استان زنجان)
العرساني مناقصات كشور)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اط 
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي ف وقالذكر فقط به منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز فيش نقدي جهت دريافت
اصل اسناد به اداره تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي خريداران محترم اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهورشده به دبيرخانه شركت تحويل نمايند يا به آدرس
پستي :زنجان  -جاده گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/6 :
خ ش97/5/3 :

شركت مخابرات استان زنجان
(سهامي خاص)

حاجي دليگاني:

ويژه رسيدگي شده ،که در آينده نزديک تحقيق و
تفحص از بنياد شهيد 36 ،پرونده و بانک دي در
قوه قضائيه تعيين تکليف ميشود.رئيس فراکسيون
مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين تصريح کرد:
شرکتهاي بزرگ وابسته به بنياد شهيد مشکالت
زيادي را در اين زمينه ايجاد کردهاند که ميتوان

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

به پروژههاي سوهانک ،الماس و آهاب اشاره کرد؛
در اين پروژهها با تباني و زد و بندها ميلياردها
تومان جابهجا شده است؛ قوه قضائيه در آخرين
پيگيريها اعالم کرده است که در آينده نزديک
نتيجه تحقيق و تفحص و احکام پرونده بنياد
شهيد را اعالم ميکند.خجسته در بخش ديگري
از سخنانش تصريح کرد :بررسي عملکرد وزارت
اقتصاد ،وزارت صنعت،گمرک ،ثبت سفارش و قاچاق
خودرو اخيرا ً در فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي
و شفافيت به نتيجه رسيده که از دو سال پيش
موضوع ثبت سفارش غيرقانوني  34هزار خودرو
را مطرح کرديم.عضو فراکسيون مبارزه با مفاسد
اقتصادي اظهار داشت :فراکسيون مبارزه با مفاسد
اقتصادي دولتي نيست و از حمايت مجلس نيز
برخوردار نشده است ،حتي از نظر مادي کمکي
دريافت نکرديم ،افراد دلسوز نظام که در سراسر
کشور حضور دارند ،اطالعاتي را در اختيار ما قرار
ميدهند که اعتقاد داريم ،سيستمهاي اطالعاتي
نيز به اين قبيل دادهها دست پيدا نميکند.

دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :من سرنوشت موتلفه را همچون سرنوشت
انقالب ميدانم ،ما هيچ ادعايي نيز نداريم ،پاي کار انقالب ايستاديم و
هزينههاي آن را نيز پذيرفتيم.به گزارش ايسنا ،محمدنبي حبيبي در مراسم
توديع و معارفه دبيران سابق و جديد حزب موتلفه اسالمي خراسان رضوي
در مرکز فرهنگيان شهيد کامياب ،اظهار کرد :صاحب انقالب خداست،
خطرات وجود دارد ،اما ما بايد جمهوري اسالمي را حفظ کنيم و وظايف
خود را انجام دهيم .وي با بيان اينکه ما در انقالب شرايطي از اين سختتر
نيز داشتهايم ،عنوان کرد :هرقدر شرايط سختتر شود ،وظيف ه نيروهاي
انقالب سنگينتر است ،ما بايد وظيفه خود را انجام دهيم ،حفظ انقالب با
خدا است ،شرايط بسيار دشواري که داريم از جمله بيکاري ،گراني و وضع
نابسامان چند هفته اخير ،مواردي نيست که اهميت ندهيم .ما در هر
شرايطي ،وظايفي به عهده داريم .در حال حاضر مهمترين وظيفه ما اين
است که تمام نيروهاي انقالب با تمام تجربيات و سوابقي که دارند ،وسط
گود انقالب سينه سپر کنند و خدا خودش کمک ميکند .حبيبي بيان کرد:
ما از اين مشکالت عبور خواهيم کرد.

جهانگيري:

مقام معظم رهبري پرچمدار اتحاد ملي هستند
معاون اول رئيس جمهور در جمع سفيران ايران در خارج گفت :به زودي
اتحاد بينظيري در کشور به پرچمداري مقام معظم رهبري به نمايش گذاشته
ميشود.به گزارش پايگاه اطالعرساني رياست جمهوري؛ اسحاق جهانگيري
در همايش رئيسان نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور با
تبريک دهه کرامت و ميالد باسعادت امام رضا (ع) اظهار داشت :امروز کشور
در شرايط خطيري قرار گرفته است اما اين شرايط فلج کننده نيست ،بلکه
شرايط جديد ،پيچيده و دشواري است و براي مواجهه با آن نيازمند درک
صحيح مسائل و توجه به راهکارهاي ابتکاري هستيم .جهانگيري با انتقاد از
کساني که به دنبال تضعيف دولت در شرايط حساس کنوني هستند ،گفت:
امروز تضعيف دولت مترادف با تضعيف نظام است و تضعيف نظام به تضعيف
اميد مردم به آينده و نگراني از افقهاي پيش روي جامعه منجر ميشود؛ اين
اتفاق خواست و برنامه اصلي دشمنان براي اجرايي کردن اقدامات خصمانه
عليه جمهوري اسالمي ايران است.معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه در
کنار انبوهي از محدوديتها ،فرصتهاي جديدي ايجاد شده است ،تصريح
کرد :امروز از باالترين تا پايينترين سطح حاکميت نيازمند وحدت نظر و
وحدت رويه هستيم و نبايد با تشتت نظر و اعمال نظرهاي مختلف به دشمنان
عالمتهاي غلط و ناصحيح از شرايط کشور بدهيم.

آگهي مناقصه شماره  - 97/18نوبت اول

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد  3000متر كابل زميني  63كيلوولت مسي با عايق XI-PE
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 525/000/000 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي سه ماه اعتبار و همچنين قابليت تمديد
به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  13روز سهشنبه مورخ  97/5/2لغايت ساعت  15:30روز سهشنبه مورخ 97/5/9
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به صفحه اعالن عمومي سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا  2بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/5/20
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  8صبح روز يكشنبه مورخ  - 97/5/21امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن:
05431127057
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت تحويل كاال( 3 :سه) ماه شمسي از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1پروانه بهرهبرداري
 -2گواهي تايپ تست معتبر براي كاالي موضوع مناقصه
 -3تاييديه شركت توانير براي كاالي موضوع مناقصه
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/3 :
خ ش97/5/3 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/4 :

روابط عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي شماره 97/11
شركت آب و فاضالب استان ايالم

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان ايالم در نظر دارد مقدار  10500متر لوله فوالدي به قطر
 500ميليمتر به ضخامت  6/3ميليمتر با پوشش داخلي و خارجي از طريق مناقصه
عمومي خريداري نمايد .كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط ميتوانند
جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  97/5/1لغايت  97/5/10به سامانه تداركات
الكترونيك دولت به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRمراجعه نمايند .ضمنا كليه
مراحل مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكتها و
عقد قراردادها از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم
است مناقصهگران پيشنهادات خود را شامل پاكتهاي الف  -ب و ج عالوه بر ارسال
از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ،به صورت فيزيكي نيز به دفتر حراست
و امور محرمانه شركت ارسال نمايند.
مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار  2/000/000/000ريال مي باشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 97/5/20 :
تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب 97/5/21
تاريخ بازگشايي پاكات ج 97/5/27
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/3
خ ش 97/5/1

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم

