» خبر

عضو هيئت رئيسه مجلس:

نمايندگان ازوضعيت اقتصادي نگرانند
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه نمايندگان
از وضعيت اقتصادي کشور نگرانند ،از مهلت يک هفته اي براي اقناع
سوال کنندگان از رئيس جمهور خبر داد.به گزارش مهر ،محمدحسين
فرهنگي در حاشيه نشست کميسيون اقتصادي با حضور معاون پارلماني
رئيس جمهور براي بررسي طرح سوال از رئيس جمهور اظهار داشت :در اين
جلسه در خصوص وضعيت موسسات مالي و اعتباري و نيز درباره شرايط
اقتصادي کشور و تأثير منفي نوسانات ارز بحث شد.وي با بيان اينکه نگراني هايي
در خصوص وضعيت اقتصادي کشور وجود دارد ،ادامه داد :دولت
حتما از وضعيت ارز و نوسانات آن خبر دارد لذا براي اينکه نگراني ها
رفع شود ،نمايندگان خواستار طرح اين سواالت شده اند تا در جريان
اقدامات دولت قرار بگيرند و راهکارهاي دولت نيز موثر واقع شود.عضو
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان کرد :از نظر آيين نامه
داخلي مجلس ،يک هفته مهلت براي سوال کنندگان و پاسخ دهندگان
وجود دارد تا موضوع را جمع بندي کنند و در نهايت در صورت قانع
نشدن سوال کنندگان ،موضوع به صحن مجلس انعکاس مي يابد تا سوال
در صحن علني مطرح شود.

حجتاالسالم والمسلمين حسيني خراساني:

گوش مردم از حرف پر شده است
مسئوالن عدالت را اجرا کنند
نماينده مردم خراسان رضوي در خبرگان رهبري گفت :گوش مردم
از حرف پر شده است؛ مسئوالن عدالت را اجرا کنند.حجت االسالم
والمسلمين حسيني خراساني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،يکي
از عوامل فروپاشي ،زوال و سقوط حکومتها را به حکم آيات و روايات و
تجربه تاريخي ،لذتجويي و کاميابي سردمداران قدرتها دانست و گفت:
در سوره اسرا اشاره شده که فسق ،فساد ،عياشي ،راحتطلبي ،لذتجويي
عامل هالکت ملتها ،دولتها و حکومتها است.نماينده مجلس خبرگان
رهبري ادامه داد :اين موارد در صورتي است که هيچ دشمن خارجي
حکومتها را تهديد نکند؛ آنچه در حکومت پادشاهان گذشته ايران به
وجود آمده است نمونه عبرت آموز اين بحث است؛ وقتي اين حکومت ها
غرق در عيش و نوش ،تنپروري ،راحتطلبي و انباشت ثروت ،فساد و
تجمالت و تجملگرايي شدند حکومت رو به زوال و سقوط رفت.وي رويه
ناپسند اشرافيگري را موجب نارضايتي عمومي عنوان کرد و اظهار داشت:
نارضايتي مردم از دستاندرکاران حکومت ،اعتراض و اغتشاش را در پي
دارد و در نتيجه به تقابل تودههاي مردم با دولت ميانجامد و بديهي است
که هر دولت مقتدري در برابر تودههاي مردمي ناتوان است.

سخنگوي جامعه روحانيت:

اساسنامه جديد جامعه روحانيت
رسم ًا اعالم شد
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به تصويب اساسنامه جديد
اين تشکل گفت :معموال هر  ۱۰سال يکبار يک بازنگري صورت در
اساسنامه ميگرفت که آخرين بار سال  ۸۶بازنگري انجام شده بود.به
گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم غالمرضا
مصباحي مقدم در نشست خبري اين تشکل با اشاره به تصويب اساسنامه
صورت جديد گفت :معموال هر  10سال يکبار يک بازنگري در اساسنامه
صورت ميگرفت که آخرين بار سال  86انجام شده بود.وي افزود :اين
اساسنامه در ارديبهشت به تصويب رسيد و در اين بازنگري تغييراتي رخ
داده که اين تغييرات در اهداف جامعه روحانيت ،تغييرات در تشکيالت
و کارويژه جامعه روحانيت است.

»

نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي گفت :پالرمو و
«اف اي تي اف» خودتحريمي است.حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر در گفتگو با
خبرگزاري بسيج با اشاره به تصويب لوايح مربوط به پالرمو و «اف اي تي اف» در
مجلس وهمسويي مجلس با دولت در اين زمينه عنوان کرد :با توجه به مشکالتي
که اين دو موضوع براي کشور توليد خواهد کرد انتظار ما اين بود که در تصويب
اين موضوع دست نگه ميداشتند ،اما ظاهرا اصرار خود آقاي رئيس جمهور
و وعدهاي که آقاي الريجاني نسبت به اين موضوع دارند باعث شده که اين دو
موضوع در اولويت قرار دهند و در صحن علني مطرح کنند.نماينده مردم مشهد
با بيان اينکه بنده مخالف تصويب اين دو موضوع را بودم به اشکاالت مطرح شده
در پالرمو و «اف اي تي اف» اشاره و تصريح کرد :ما به گمان اينکه با ورود به اين

کنوانسيونها ( کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي و
کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته يا همان پالرمو) ميتوانيم مسائل کشور
را حل کنيم؛ اين اشتباه است آن چيزي که مسلم و روشن است ورود در اين
کنوانسيونها نه تنها مشکالت کشور را حل و فصل نخواهد کرد بلکه روز به روز
بر مشکالت ما اضافه خواهد شد و در واقع خودمان يک خودتحريمي را در درون
کشور براي خودمان ايجاد خواهيم کرد.پژمانفر در خاتمه بيان داشت :متاسفانه
مسئولين ما به شدت در راستاي ورود به اين کنوانسيونها گام برميدارند و تالش
ميکنند تا اين اتفاق بيفتد درحالي که ما قوانين و مستنداني براي اينکه پولشويي
و امثالهم در داخل کشور گرفته شود فراوان داريم و احتياج نداريم که در اين فضا
وارد يک تعهدات جديدي شويم.

سياسي

امام جمعه موقت اصفهان:

اروپا خالف ميل آمريکا کاري انجام نخواهد داد
امام جمعه موقت اصفهان گفت :اروپا خالف ميل
آمريکا کاري انجام نخواهد داد.حجت االسالم
محمدتقي رهبر در گفتگو با رسا در اصفهان ،با
اشاره به مواضع اخير کشورهاي اروپايي نسبت به
برجام و مسائل هستهاي ايران و مذاکرات هستهاي،
گفت :اروپاييها نيز در موضع گيريهاي خود
همواره زهر خود را ميريزند ،مثال مسائلي نظير
حضور ايران در منطقه يا تسليحات دفاعي کشور
را محل اشکال و شبهه ميدانند و اين مواضع
را هم به طور صريح و آشکار و هم با کنايه و
در لفافه همواره مطرح ميکنند.امام جمعه موقت
اصفهان با تأکيد بر وابستگي اروپا به آمريکا در
عرصه سياست بين الملل ،خاطرنشان کرد :کسي
که فکر ميکند اروپا بدون آمريکا کاري براي
ما در زمينه برجام و مسائل بين الملل خواهد
کرد ،واقعا در اشتباه است ،اروپا تماما تحت تأثير
آمريکا است ،اگرچه نرمتر و ماليمتر برخورد
ميکند اما هرگز خالف ميل آمريکا کاري انجام

نخواهد داد.وي در ادامه افزود :شاهد هستيم که
اروپا حضور منطقهاي ايران و مقابله و مبارزه با
داعش را برنميتابد و يکي از مسائلي که همواره
اروپا با آن مشکل داشته است حضور استراتژيک
ايران در کشورهاي منطقه نظير عراق و سوريه
است.رهبر تبديل شدن جمهوري اسالمي ايران
به يک قدرت منطقهاي را بزرگترين هراس اروپا
و آمريکا برشمرد و تصريح کرد :آيا ما ميتوانيم
از جبهه مقاومت حمايت نکنيم و به جنگ با
داعش نرويم؟ آيا ميتوانيم دست از حمايت از
فلسطين برداريم؟ اروپا خواستار چنين مسائلي
است و در نظر دارند با ممانعت از حضور ايران
در برابر استکبار جهاني و ايادي آن در منطقه،
به اهداف خود در کشورهاي اسالمي دست پيدا
کنند.وي شکستهاي داعش و جبهه استکبار
در منطقه را حاصل طرح ريزيهاي ايران در
حمايت از جبهه مقاومت دانست و اظهار کرد:
دل بستن به اروپاييها يک دل بستگي کاذب

امير اسماعيلي:

و بينتيجه است ،چرا که سياستهاي اروپا در
گرو نظر آمريکا است و هرگز بدون نظر آمريکا
و خالف نظر آمريکا اقدامي نخواهند کرد و
همواره شاهد بودهايم که مواضع اروپاييها
همسوي با آمريکا بوده است.امام جمعه موقت
اصفهان برخي مخالفت هاي اروپا با آمريکا را
ظاهر سازي و براي فريب ايران توصيف کرد

نبايد اقتصاد کشور را به نتايج مذاکره با اروپا محدود کرد

کشورهايي هستند که روابط اقتصادي شان با ايران
خوب است لذا نيازي به اين  ۳ -۲کشوري که
هم اکنون درباره ادامه برجام ،مورد بحث هستند،
نداريم که آيا از آمريکا حمايت ميکنند و يا اينکه

استقالل فکري دارند .مجتهدشبستري خاطرنشان
کرد :با توجه به اينکه برجام يک توافق چند
جانبه است اگر عملي شود هم براي کشورهاي
ديگر از نظر در وفاي به عهد امر مطلوبي است
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و هم براي ايران که به تعهد خود در عرصه
بين المللي عمل کرده  ،مناسب است.ولي اگر
عمل نکردند هيچ غصه و مشکلي براي کشور
ما وجود ندارد و به فضل الهي ما بدون عمل
به برجام ميتوانيم کار خود را هم در عرصه
غني سازي و هم ساير فعاليتهاي اقتصادي و
اجتماعي مان را از سربگيريم.وي در عين حال
تاکيد کرد :نبايد اقدامات و اهداف اقتصادي کشور
را به مشخص شدن نتايج مذاکرات با سه کشور
اروپايي محدود کرد .آشکار شدن نتايج مذاکرات
با اروپاييها در مسائل بانکي يا برخي موارد
ديگر بي تاثير نيست ولي اينطور هم نيست که
سرنوشت کشور به مشخص شدن نتايج اين دور
از مذاکرات وابستگي داشته باشد.عضو مجلس
خبرگان رهبري يادآور شد :بهتر است نتيجه
مذاکرات با کشورهاي اروپايي براي ادامه برجام،
به زودي مشخص شود .مهلتي هم براي انجام
اين دور از مذاکرات داده شده است و بايد در آن
مدت زمان معين ،نتيجه مشخص شود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا(ص) گفت :به دشمنان
ميگوييم که حواسشان به کارهايشان باشد و به مردم ما توهين
نکنند چراکه سربازان ايران اسالمي از آنها نخواهند گذشت.به گزارش
مهر ،به مناسبت ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن با حضور امير
سرتيپ فرزاد اسماعيلي فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا(ص)
و حجت االسالم والمسلمين محمدباقر روشندل رئيس اداره عقيدتي
سياسي اين قرارگاه در منطقه پدافند هوايي جنوب شرق در بندرعباس
برگزار شد.امير اسماعيلي در اين مراسم گفت :ما محافل انس با قرآن در
ايام ماه مبارک رمضان را به شکل ويژه اي داريم اما در طول سال هم
اين برنامه ها در قرارگاه پدافند هوايي برگزار مي شود .پدافند هوايي
امور قرآني را اولويت اول خود ميداند چرا که قرآن نجات بخش جامعه
بشري است و ما را از مهلکه دنيوي نجات ميدهد.فرمانده قرارگاه پدافند
هوايي خاتم االنبيا(ص) تصريح کرد :فاصله گرفتن از قرآن و معاني
ارزشمند آن باعث انحراف ميشود .امروز ميبينيد که امثال تکفيري
ها و داعشي ها تعابير و تفاسير نادرستي از قرآن دارند و معني آن را
نميفهمند که چه فجايعي به بار مي آورند اما جمهوري اسالمي ايران
ثابت کرده است که پيرو واقعي قرآن است و به خاطر همين پايدار
باقي مي ماند.وي گفت :ما به عنوان سرباز قرارگاه پدافند هوايي خدمت
شبانه روزي و بدون تعطيلي داريم.

چهار درس تاريخي سياست خارجي
ايران از ديدگاه رضايي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار متني در صفحه اينستاگرام
خود چهار درس تاريخي سياست خارجي ايران را مورد بررسي قرار
داد.به گزارش ايسنا ،محسن رضايي نوشت:تاريخ صد سال اخير
ايران،چهار درس مهم را در سياست خارجي ثبت کرده است .اولين
درس اينکه سياست خارجي نبايد به تعارفات و ژست و گپ و گفت
تقليل يابد.دوم آنکه اگر با تالش و هزينه دادن بر روي کاغذ به
جايي رسيديم بايد آن را نقد کنيم و گرنه طلب ما نسيه مي ماند
و به سراب تبديل مي شود.سوم آنکه بارها تجربه شده است طرف
مقابل به تعهدات خود پايبند نيست؛ پس نبايد فرصتها را از دست
داد.چهارم آنکه نتيجه خوشبيني ،تضمين نگرفتن و گام به گام جلو
نرفتن اين است که امتياز بدهيم ولي طرف مقابل تنها روي کاغذ با
ما جلو بيايد و در موقع عمل يا مريض و يا با کس ديگر جابجا شود
تا پاي قراري جديد به ميان آيد.

(نوبت اول)

شهرداري چهارباغ در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397نسبت به اجراي پروژههاي مشروحه ذيل از طريق مناقصه
عمومي مطابق با شرايط ذيل اقدام نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه
حداكثر ظرف مدت  10روز از انتشار آگهي نوبت دوم به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
 -1معادل  %5مبلغ اوليه پيمان به عنوان سپرده شركت در مناقصه به يكي از صور ذيل به شهرداري تسليم گردد:
الف) واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري
ب) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه
 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
رديف

عنوان پروژه

سپرده  %5شركت در مناقصه (ريال)

رتبه

مبلغ (ريال)

1

خريد ،حمل و پخش آسفالت دستي معابر سطح شهر چهارباغ

250/000/000

حداقل رتبه  5راه و باند

5/000/000/000

2

خريد ،حمل و پخش آسفالت دستي معابر سطح شهر ملكآباد

250/000/000

حداقل رتبه  5راه و باند

5/000/000/000

3

خريد ،حمل و پخش آسفالت دستي معابر سطح شهر مهديآباد

250/000/000

حداقل رتبه  5راه و باند

5/000/000/000

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/8 :
خ ش97/3/1 :

رسول عظيمي  -شهردار چهارباغ
فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

" آگهي استعالم بهاء"

شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

 -1موضوع استعالم :خريد سيم رانژه
 -2شماره استعالم :استعالم -97-2-13الف
 -3حوزه متقاضي :مديريت شبكه
 -4شرح عمليات :خريد دو نوع سيم رانژه  0/6به رنگهاي سفيد و سياه ،سفيد و سبز
شرح كاال

واحد

تعداد

1

سيم رانژه  0/6به رنگهاي سفيد و سياه

حلقه  300متري

1400

2

سيم رانژه  0/6به رنگهاي سفيد و سبز

حلقه  300متري

1200

 -5محل تحويل اسناد و مدارك استعالم :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد خريد (اتاق
 - )106آقاي اصانلو ،تلفن تماس024-33122126 :
 -6مهلت دريافت اسناد و مدارك استعالم و تحويل پاكات :تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ 97/3/7
 -7زمان و مكان جلسه توجيهي :در صورت نياز به اطالعات بيشتر با آقاي باقري ( )33772222تماس حاصل فرماييد.
 -8محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت
مخابرات منطقه زنجان
 -9زمان و مكان بازگشايي پاكات :مورخ  97/2/8روز سهشنبه ساعت  8صبح  -اتاق اداره تداركات و پشتيباني آدرس سايت شركت:
www.tcz.ir
شايان ذكر است كه خريداران محترم اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات،پاكات را به صورت دربسته و ممهور،
استعالم را به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ انتشار97/3/1 :
خ ش97/3/1 :

خبر »

آگهي تجديد مناقصه عمومي

نوبت اول

شركت مديريت توليد برق اهواز  -نيروگاه رامين در نظر دارد خريد قطعات الكتريكي نيروگاهي خود را از طريق مناقصه
عمومي به يكي از شركتهاي واجد شرايط كه سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نمايد.
لذا از شركتهايي كه توانايي انجام كار مذكور را دارا ميباشند دعوت به عمل ميآيد از تاريخ  97/03/02لغايت 97/03/10
جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت  www.ramin power.irو يا با به همراه داشتن درخواست كتبي و فيش واريزي
به مبلغ ( 218000دويست و هجده هزار) ريال به حساب سيبا به شماره  0107833366003بانك ملي ايران در وجه
شركت مديريت توليد برق اهواز  -نيروگاه رامين (غيرقابل استرداد و واگذاري به غير) به آدرس :اهواز  -كيلومتر 20
جاده مسجدسليمان  -شركت مديريت توليد برق اهواز  -نيروگاه رامين (اداره قراردادها) و يا به آدرس :تهران  -خيابان
سهروردي شمالي  -خيابان شهيد قندي (پاليزي)  -پالك  - 67واحد  2مراجعه نمايند .ضمنا شماره تلفن -34460956
 061آماده پاسخگويي به سواالت داوطلبان ميباشد.
الف :نوع مناقصه :عمومي  -دومرحلهاي
ب :محل اعتبار پروژه :از محل بودجه تعميرات اساسي شركت ميباشد
ج :شرايط متقاضي :دارا بودن سوابق اجرايي مرتبط ،توانايي ارائه ضمانتنامه به مبلغ ( 295/000/000دويست و نود و
پنج ميليون ريال) ريال به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين مبلغ ده درصد كل مبلغ پيشنهادي
(در صورت برنده شدن به عنوان تضمين انجام تعهدات)
حقالدرج دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد.

رديف

و گفت :اروپا از طرفي ميگويد برجام بايد
حفظ بشود و ايران هم بايد در برجام بماند ،از
طرفي هم ميگويد ايران بايد حضور منطقهاي
خود را روشن کرده و براي ما در اين زمينه
شفاف سازي کند همچنين مسائل تسليحاتي
خود را نيز براي ما مطرح کرده و در اين زمينه
نيز شفاف سازي داشته باشد.

آي تاهلل مجتهدشبستري:

عضو مجلس خبرگان رهبري گفت:نبايد اقتصاد
کشور را به نتايج مذاکره با اروپا محدود کرد.
آيتاهلل محسن مجتهدشبستري درگفتگو با ميزان،
با اشاره به انجام مذاکرات با اروپاييها درباره
ادامه برجام بيان داشت :همانطور که مقام معظم
رهبري فرمودند ،اصالح اقتصاد کشور بستگي به
نگاه درون دارد و اگر داخل کشور اصالح شود
و اقتصاد مقاومتي عملي شود ،نيازي به بيگانه
نخواهيم داشت.وي با بيان اينکه با خودکفايي
و تکيه بر اقتصاد داخلي ميتوانيم به زندگي
عزتمندانه در کشور ادامه دهيم ،ادامه داد :با
تکيه بر توان خود در کشور ،همه نيازها در ساير
بخشها مرتفع ميشود .با تکيه بر قدرت نخبگان
وجوانان ميتوان نيازهاي مختلف را برطرف کرد.
هم اکنون وسايل و تجهيزات در عرصه هاي
مختلف در داخل کشور با دانش بومي ساخته
ميشود.عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به
اينکه اگر از مراودات خارجي اقتصادي در مقام
ضرورت استفاده کنيم ،اشکالي ندارد ،تصريح کرد:

3

سربازان ايران اسالمي از توهين
دشمنان به مردم نميگذرند

شهاي كاركنان زحمتكش برق لطمه ميزند»
«استفاده همزمان از وسايل پرمصرف برقي به تال 

شركت مخابرات ايران
منطقه زنجان

پالرمو و
«اف اي تي اف»
خودتحريمي است

سه شنبه اول خرداد 1397
 6رمضان  22-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9222

آگهي مناقصه عمومي شماره ()97/04

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
خ ش97/3/1 :

پژمانف ر:

اداره پشتيباني و تداركات
شركت مخابرات ايران  -مخابرات منطقه زنجان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي  ،آبرساني به مجتمع هاي روستايي شهرستان شهربابک را از
طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي
پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 رشته  :آب پايه 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 : تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه بانکي مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار )  2/009/000/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/3/1مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روز چهارشنبه تاريخ 97/3/9 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  13روز پنج شنبه تاريخ 97/3/24 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  9صبح روز يک شنبه تاريخ 97/3/27 مبلغ برآورد  40/172/158/403 :ريال بر اساس فهرست بهاء  97مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي ( الک و مهر شده ) نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 97/03/1 :
نوبت دوم 97/03/3 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

