خبر

عضو کميسيون امنيت ملي:

اروپاييها ضرباالجل  ۶۰روزه
ايران را جدي بگيرند
عضو کميسيون امنيتملي مجلس گفت :منافع اروپاييها حکم ميکند که آنها
ضرباالجل  ۶۰روزه ايران را جدي بگيرند.ابوالفضل حسنبيگي در گفتوگو با
خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،با اشاره به بيانيه شوراي عالي امنيت ملي
مبني بر کاهش تعهدات برجامي ايران ،گفت :بيانيه شوراي عالي امنيت ملي
کامال صريح و شفاف است و در واقع هشداري به اتحاديه اروپا در قبال بدعهدي
آنها نسبت به موافقتنامه برجام است و کشورهاي اروپايي عضو برجام بايد در
اين مهلت  60روزه تکليف خود را مشخص کنند.وي افزود :اين بيانيه در حالي
از سوي کشورمان مطرح شد که با خروج آمريکا از برجام ايران زمان زيادي را در
اختيار کشورهاي  4+1قرار داد بنابراين در حال حاضر نوبت آنها است که پايبندي
خود را نسبت به ايران و مفاد برجام ثابت کنند.وي با بيان اينکه بدعهديهاي
اروپاييها منجر به تصميم اخير ايران شده است ،اضافه کرد :ايران همواره خواهان
مذاکره بوده  ،اما بايد منافعش رعايت شود.حسنبيگي با تاکيد بر اينکه منافع
اروپاييها حکم ميکند که آنها ضرباالجل  60روزه ايران را جدي بگيرند ،اظهار
داشت :بهتر است اروپاييها در اين مدت به تعهدات خود در برجام پايبند باشند،
در غير اين صورت مسئوليت عواقب بعدي آن بر عهده آنهاست.

»

سردار کوثري:

اعزام ناوهاي آمريکا به خليج فارس
يک نمايش است
جانشينقرارگاهثاراهللگفت:اعزامناوهايآمريکابهخليجفارسيکنمايشاست.
سرداراسماعيلکوثريدرگفتوگوباخبرنگارگروهسياسيخبرگزاريميزان،
بابياناينکهاعزامناوهاوتجهيزاتآمريکابهخليجفارس،تنهايکنمايشاست،
گفت :آمريکا به دليل اينکه نميتواند هيچيک از سياستهاي خود در منطقه
غرب آسيا را پيش ببرد ،تالش دارد تا با استفاده از حربه ارعاب و رجزخواني به
نياتخودبرسد.ويافزود:اعتقاددارمکهاقداماتوسخنانتحريککنندهاخير
مقامات کاخ سفيد ،هيچکدام در عرصه عملي ،قابليت اجرايي شدن را ندارند.
جانشين قرارگاه ثاراهلل همچنين اظهار کرد :همانگونه که مقام معظم رهبري
اخيرا فرمودند ،راهبرد و آرايش آمريکا ،آرايش جنگي نيست و جنگ آنها با ما
در حال حاضر در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگي و مجازي است.

ميرتاجالديني:

دشمن با جنگ رواني درصدد
تحميل برجامهاي ديگر به ايران است
نمايندهسابقمردمتبريزدرمجلسگفت:دشمنباجنگروانيدرصددتحميل
برجامهاي ديگر به ايران است.حجتاالسالم سيد محمدرضا ميرتاجالديني
در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا ،اظهار کرد :مسير انقالب،
مسير روشني است و آمريکا دشمن اصلي مسير روشن نظام جمهوري اسالمي
ايران است.وي ادامه داد :تنها راه مقابله با آمريکا ،عدم سازش با اين کشور
است و آنهايي که مذاکره و سخناني از اين قبيل را مطرح ميکنند ،کساني
هستند که در واقع از مسير انقالب فاصله گرفتهاند.وي با بيان اينکه برخي در
داخل بهصورت منافقانه با آمريکا همصدا شدهاند ،تصريح کرد :اين اقدامي
که اخيرا ً يکي از هفتهنامهها براي ترساندن مردم و تحميل مذاکرهاي ديگر
به کشور انجام داد ،پژواک صداي آمريکا در داخل کشور بود؛ يعني آمريکا
موضوع اعزام ناوهاي جنگي را به منطقه مطرح و اين هفتهنامه هم در اقدامي
غيرعقالني موضوع مذاکره را مطرح کرد.ميرتاجالديني افزود :دشمن بهدنبال
تحميل جنگ رواني به کشورمان است تا به برجامهاي ديگري تَن دهيم ،در
صورتيکه در داخل ديگر هيچکس حاضر نيست با يک کشور پيمانشکن
مذاکره کند؛ لذا خوشبختانه امروز بيشتر مسئوالن و مردم بر موضوع عدم
مذاکره با آمريکا به اجماع رسيدهاند.

نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت :تهديد اصلي ،تصميمات ترامپگونه است.به گرازش
گروهسياسيخبرگزاريرسا،مهردادبذرپاشدرنشستنمايندگانادوارجبههمردمينيروهاي
انقالب درباره بيانيه گام دوم انقالب اسالمي ،گفت :بزرگترين ظلمي که معموالً به سياستهاي
ابالغي رهبر انقالب ميشود برخورد کليشهاي با آنهاست که اميدواريم بيانيه گام دوم به اين
سرنوشت دچار نشود.وي با بيان اينکه بالغ بر  ۴۶سياست کالن در کشور ابالغ شده است ،اظهار
داشت :اگر از مردم بپرسيم کدام يک از اين چند سياست را ميتوانيد نام ببريد شايد نتوانند تعداد
اندکي را هم نام ببرند .حتي اگر از نمايندگان مجلس هم بپرسيد شايد نتوانند يکي از آنها را
به خوبي تشريح کنند.بذرپاش ادامه داد :يکي از حوزههايي که در گام دوم نيازمند اصالح است
مسئله کارآمدسازي ساختارها است و مطالبه کارآمدي يکي از اصليترين مطالبات در چله دوم
انقالب بايد باشد.نماينده سابق مردم تهران در مجلس با بيان اينکه امروز صدمه به جمهوري

اسالمي از طريق ناکارآمدي مديريت در کشور اتفاق ميافتد ،گفت :مديريت اشرافي ،بيمدل و
فاقد برنامه ،کمتحرک و متمرکز به نسخههاي شکستخورده و خسته ما را به جايي نميرساند و
رأس امور ،خانه ملت است نه خانه
اين نحوه اداره کشور بايد اصالح شود.وي تاکيد کرد:
مجلس در ِ
ِ
دولت ،نه خصم الدوله و نه وکيلالدوله .مجلس را به معاونت پارلماني رئيس جمهور تنزل ندهيم.
بذرپاش با تاکيد بر اينکه تهديد واقعي اقتصاد ايران ،ترامپ نيست ،خاطرنشان کرد :تهديد اصلي،
تصميمات ترامپ گونه در اقتصاد است و مجلس ميتواند جلوي آن بايستد .مديريت علمي در
اداره کشور ضرورت امروز ماست ،نبايد کشور را به آزمايشگاه روشهاي غيرمعتبر تبديل کرد.وي
عنوان کرد :اداره علمي کشور اقتضا نميکند ارز معاون اول ،مبناي تصميم گيريهاي باشد؛ چرا
که حدود  22ميليارد دالر ارز بدون نظارت درست داده شد و قيمتها هم با ارز آزاد محاسبه شد؛
با اين تفاوت ميتوانستند به هر ايراني  ۲ميليون و  ۷۰۰هزار تومان پرداخت کنند.

سياسي

 چين در برابرآمريکا بایستد

راضيهفراهاني
آمريکا پس از خروج از برجام به سمت و سوي اعمال
فشارهاياقتصاديازجمله تحريمعليهايرانحرکت
کرده است .دولت آمريکا سال گذشته به دليل
«جلوگيريازافزايشقيمتنفتدربازارهايجهاني»
هشت کشور خريدار نفت خام ايران را از تحريمهاي
نفتي معاف کرد ،اما حدود يک ماه است که کاخ سفيد
براي افزايش فشارها بر ايران اعالم کرد؛ معافيتهاي
نفتي اعطا شده به هشت کشور (ايتاليا ،تايوان ،ترکيه،
ژاپن ،چين ،کره جنوبي ،هند و يونان) براي تجارت با
ايران را تمديد نمي کند.
وزارت بازرگاني آمريکا در تاريخ  24ارديبهشت ماه
سالجاري اظهار کرد که  ۶شرکت چيني به دليل
فروش تجهيزات به ايران و ارتش آزاديبخش چين ،از
خريد فناوريهاي حساس آمريکايي منع شدند .بنا بر
اين ادعا چهار مورد از اين  ۶شرکت به تجهيزاتي دست
يافتهاند که برخالف مقررات صادرات وضع شده از سوي
اين وزارتخانه ،در راستاي حمايت از برنامههاي نظامي
ايران استفاده شده است.
چين بايد برخورد جدي با آمريکا داشته باشد
صباح زنگنه ،کارشناس مسائل بينالملل دراين راستا
به رسالت گفت« :ورود چين به صحنه تقابل و درگيري
اقتصاديو تجاريباآمريکانشاندهندهضعفآمريکادر
مقابل اين کشور است به همين جهت دست به محدود
کردنتوانچينزدهاست.اگرچينيهانسبتبهبرنامههاي
آمريکاآگاهيکافيوکامليداشتهباشندتنهابايدتصميم
بگيرند تا در برابر هر برخورد منفي آمريکا يک برخورد

جدي داشته باشند».
اين کارشناس مسائل بينالملل درباره اين که چين بايد
چه واکنشي مقابل اين حرکت آمريکا نشان دهد ،افزود:
«با توجه به وجود شرکتهاي آمريکايي در چين ،اين
کشورميتواندورودشرکتهايآمريکاييبهبازارخودرا
منعکند.بايدتوجهداشتکهچينصحنهاصليدرگيري
آمريکاخواهدبودوتنهاسايهاياستکهجمهورياسالمي
ايرانميتوانددرآنروابطاقتصاديخودراباچينوبقيه
کشورهاي جهان توسعه دهد».
فراهم کردن زمينه رشد جوانان در فناوريهاي
جديد
زنگنه ادامه داد« :بازسازي اقتصاد داخلي و فراهم کردن
زمينهرشدظرفيتهاوتوانجوانانبهويژهدربُعدآيتي
وفناوريهايجديدميتواندپايهاصليتوسعهاقتصادي

روستاآزاد:

جريان سازشکار از تجربه
مذاکرات قبلي با آمريکا عبرت بگيرد
عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي گفت :جريان
سازشکار از تجربه مذاکرات قبلي با آمريکا عبرت بگيرد.رضا روستاآزاد
در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا ،اظهار کرد :يکي
از اصول خدشهناپذير انقالب اسالمي اين است که با شيطان بزرگ
مذاکره نخواهد کرد.وي با بيان اينکه آمريکاييها در مذاکره فقط

بهدنبال گرفتن امتياز هستند تا دادن امتياز گفت :درباره موضوع
مذاکره با آمريکا بارها امام راحل و رهبر معظم انقالب مواضع خودشان
را مطرح کردهاند.وي تصريح کرد :در زمان امام راحل ،مرحوم هاشمي
(ره)
رفسنجاني موضوع مذاکره با آمريکا را مطرح کرد که حضرت امام
از اين موضوع بسيار ناراحت شدند ،اما مخالفتي هم نکردند تا تجربه
و فرآيند يادگيري براي آقاي هاشمي رفسنجاني محسوب شود که
اين مذاکره هم انجام شد ،ولي نه تنها مشکالت حل نشد بلکه بر دامنه
مشکالت هم افزوده شد.روستاآزاد گفت :متأسفانه جريان مصالحهگر
و سازشکار با ايمان به غيرقابل اعتماد بودن آمريکا دوباره بعد از چند
سال موضوع مذاکره با اين کشور را مطرح کردند که رهبر معظم انقالب

رديف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد به ريال

ميزان سپرده شركت در مناقصه بريال

ساعت بازگشايي پاكات

حداقل رتبه و گرايش مربوطه

1

تكميل پارك شهيد فهميده

2/956/735/080

147/850/000

 14/15الي 14/45

پايه  3حقيقي و  5حقوقي دررشته ابنيه
يا راه و باند

2

اصالح هندسي ميدان ارتش

3/024/397/659

151/250/000

 14/45الي 15/15

پايه  3حقيقي و  5حقوقي دررشته راه و
باند يا ابنيه

3

خريد و اجراي رنگ ترافيكي

9/299/643/791

465/000/000

 15/15الي 15/45

اشخاص حقيقي و حقوقي كه موضوع فعاليت
آنها مرتبط با موضوع مناقصه باشد

4

خريد دوربين هاي نظارت تصويري
شهر زنجان

-

356/200/000

 15/45الي 16/15

اشخاص حقيقي و حقوقي كه موضوع فعاليت
آنها مرتبط با موضوع مناقصه باشد

5

خريد رنگ ترافيكي سرد

-

325/000/000

 16/15الي 16/45

اشخاص حقيقي و حقوقي كه موضوع فعاليت
آنها مرتبط با موضوع مناقصه باشد

6

خريد تجهيزات و عمليات اجرائي
ساماندهي تابلوهاي راهنماي مسير شهر

5/726/917/235

286/350/000

 16/45الي 17

اشخاص حقيقي و حقوقي كه موضوع فعاليت
آنها مرتبط با موضوع مناقصه باشد

شهرداري زنجان

تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :

در کشور باشد تا بتوانيم بدين وسيله از بسياري مرزها و
محدوديتهاعبورکنيم.اکنوننيروهايجوانبهوسيله
بالکچينميتوانندعملياتتجاريخودرابدوناستفادهاز
ارزکاغذي،اسکناسوبدونعبورازسيستمهايبانکيانجام
دهند؛اينموضوعظرفيتبسياربزرگياستکهبااستفاده
از آن تنها متضرر اصلي ارز ،آمريکا خواهد شد».
او تصريح کرد« :يعني دالر آمريکا به تدريج يک الي دو
درصد بيشتر از تعامالت بينالمللي حذف خواهد شد و
به اين وسيله کارهاي مورد نظر بخشهاي اقتصادي
کشور ميتواند احيا و روابط شرکتهاي داخلي با
شرکتهاي متوسط و کوچک در اروپا ،چين ،روسيه و
کره توسعه پيدا کند».
اين کارشناس مسائل بينالملل در پاسخ به اين سوال
که تنش ميان روابط آمريکا و چين تا چه اندازه در روابط

اداره كل زندانهاي استان بوشهر

اسالمي با هدف عبرت گرفتن جريان سازشکار از تجربيات گذشته و
تبديل شدن اين مذاکره به تجربه ديگري براي آنها ،اجازه گفتوگو
با آمريکا در ماجراي برجام را صادر کردند.وي با بيان اينکه جريان
سازشکار شکست برجام و بدعهدي آمريکا را به چشم ديد ،تصريح کرد:
دومرتبه اين جريان بر طبل مذاکره و سازش ميکوبد و اين مسئله
نشان ميدهد که هنوز از تجربيات گذشته درس عبرت نگرفتهاند.
عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي گفت :جرياني
که امروز بر طبل مذاکره با آمريکا ميکوبد همان افرادي هستند که
رهبري از آنها بهعنوان ترسو نام ميبرند و با اطمينان ميگويم که
اين جريان ديگر همراهي مردم را با خود نخواهد داشت.

اروپا در  ۱۰روز گذشته هيچ اقدامي
درباره برجام انجام نداد ه است
نمايندهمردممحالتدرمجلسگفت:اروپادر۱۰روزگذشتههيچاقداميدرباره
برجام انجام نداد ه است.حجتاالسالم والمسلمين عليرضا سليمي در گفتوگو
با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به جلسه غير علني
صبح روز سه شنبه مجلس ،اظهار کرد :در اين جلسه به اين موضوع پرداخته شد
که هيچ يك از جريانات داخل کشور به دنبال مذاکره نيستند و تنها نفوذيهاي
دشمن هستند که اين بحث را مطرح ميکنند ،همچنين تمام نمايندگان نيز
بر اين مسئله اتفاق نظر داشتند که نبايد مذاکرهاي صورت بگيرد.وي افزود :در
ادامه جلسه مباحثي پيرامون انفجار کشتي عربستان و احتمال ساختگي بودن
آن هم مطرح شد و ايران در حال بررسي اين اتفاق است.سليمي تصريح کرد:
در اين جلسه آقاي الريجاني اظهار کرد که اروپاييها در  ۱۰روز گذشته هيچ
اقدامي درباره تعهدات خود در برجام انجام ندادهاند و حتي در دوران معافيت
نفتي هم کشورهايي همچون ايتاليا و يونان قطرهاي نفت از ايران نخريدند.
نماينده مردم محالت در مجلس بيان کرد :يکي از مسائل مطرح شده در جلسه
غير علني امروز صبح اين بود که خواسته ايران از عملياتي کردن اينستکس و
 SPVباالتر است و ما خواهان حفظ برجام هستيم.

کواکبيان:

آقاي روحاني! از شما پذيرفته نيست
که بگوييد اختياري ندارم
نماينده مردم تهران در مجلس گفت :آقاي روحاني! از شما پذيرفته نيست که
بگوييد اختياري ندارم.به گزارش خبرنگار مهر ،مصطفي کواکبيان در جلسه
علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسالمي در نطق ميان دستور خود اظهار
داشت :هرگونه تنش زايي در روابط ايران و همسايگان خليج فارس نه خواست
مسئوالن نظام و نه ملت شريف ايران است و شک نکنيد که برخي ميخواهند
با ناامن جلوه دادن خليج فارس و رفت و آمد کشتيهاي نفتي ،زمينه را براي
دخالت نظامي قدرتهاي مستکبر جهان فراهم سازند.وي تاکيد کرد :هرچند
آمريکا بداند که ممکن است شروع جنگ با آنها باشد ،اما قطعاً پايان جنگ هرگز
با آنان نخواهد بود.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس متذکر
شد :جاي بسي تأسف است که برخي رسانههاي داخلي به جاي همراهي با وزير
امور خارجه در ماجراي خرابکاريهاي کشتي بندر فجيره ،با ذوق زدگي آن را
تيتر يک خود ميسازند.کواکبيان با اشاره به مشکالت معيشتي کشور خطاب
به رئيس جمهور گفت :آقاي روحاني امروز از شما پذيرفته نيست که بگوييد
چندان اختياري ندارم ،چرا که شما امروز رئيس شوراي عالي امنيت ملي هستيد
و رياست دهها شوراي جورواجور را هم در اختيار داريد و اين مسئله نشان دهنده
اختيارات گسترده شما است.
شماره مجوز1398.1007 :
نوبت اول

مناقصه عمومي

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه نهم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:
شماره تقاضا و مناقصه

تقاضاي شماره  EM-9810009مناقصه شماره R9/002/98

شرح اقالم درخواستي

BLIND FLANGE

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( )866/430/000ريال ميباشد كه ميبايست به نام فرآيند ارجاع كار باشد

نوع تضمين شركت در مناقصه

ضمانتنامه بانكي (فرآيند ارجاع كار) يا واريز وجه نقد به حساب شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه نهم ( 0111112626009بانك ملي شعبه مركزي كنگان)

تاريخ تحويل اسناد به واجدين
شرايط

1398/4/16

آخرين مهلت ارائه پيشنهادها

98/5/5

تاريخ گشايش پاكتهاي فني

98/5/9

تاريخ گشايش پاكتهاي مالي

98/6/11

آدرس و تلفن مناقصهگزار

استان بوشهر ،شهرستان كنگان ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس سايت  ،2شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،فاز  - 12پااليشگاه نهم  -اداره تداركات و امور كاال -
واحد خريد  -تلفن07731463784-07731463782 :

مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفن 07731463782-07731463784
تماس حاصل فرمايند.
باتوجهبهمصوبههياتمحترموزيرانمبنيبرممنوعيتخريدكاالهايخارجيمشابهداخلي،درصورتارائهپيشنهادساختداخلبهسايرپيشنهادات
خارجي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/28 :
خ ش98/2/25 :

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شماره مزايده73/98/01 :

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي
امور خدمات و پشتيباني  -نوبت دوم

اداره كل زندانهاي استان بوشهر در نظر دارد انجام امور خدمات و پشتيباني و نظافت و تاسيسات ساختمانها زيرمجموعه را از طريق
مناقصه عمومي يكمرحلهاي به شرح ذيل به پيمانكاران داراي صالحيت واگذار نمايد.
برآورد اوليه :مبلغ  3/562/193/015ريال (سه ميليارد و پانصد و شصت و دو ميليون و يكصد و نود و سه هزار و پانزده ريال)
تضمين :مبلغ  180/000/000ريال به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه به حساب شماره  217131105002نزد بانك ملي شعبه گلشن
به نام تمركز وجوه سپرده اداره كل زندانهاي استان بوشهر
مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  98/02/24لغايت 98/02/28
مهلت تحويل و بارگذاري اسناد :از تاريخ  98/02/29لغايت 98/03/08
محل دريافت اسناد :سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
محل تحويل اسناد :پاكت "الف" بوشهر  -خيابان بهشت صادق  -اداره كل زندانهاي استان بوشهر ،واحد دبيرخانه و پاكت "الف و ب و
ج" در سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني  www.setadiran.irبارگذاري شوند.
محل گشايش پيشنهادها :سالن جلسات اداره كل زندانهاي استان بوشهر
تاريخ گشايش پيشنهادات و اعالم برنده :صبح روز شنبه  98/03/11ساعت  10صبح
شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 2098004222000001
نوبت دوم آگهي :مورخ 98/02/25
هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
اطالعات مناقصه در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irو پايگاه ملي مناقصات به نشاني
 www.iets.mporg.irنيز موجود ميباشد.

الريجاني:

ايران و چين تاثيرگذار خواهد بود ،اظهار داشت« :چين
در محاسبات خود در بخشهاي اصلي اقتصادي فعال
نميتواند به يک مبارزه رودررو و جدي با آمريکا وارد
شود اما راههاي گريز از اين محدوديتها را ميشناسد و
ميتواند آنها را به کار گيرد».
اودرپاسخبهاينسوالکهايرانبايدمقابلاينرفتارآمريکا
چهواکنشيازخودنشاندهد،گفت«:درابتداايرانبايددو
برنامهزمانبنديشدهداشتهباشد.نخستبرنامهزمانبندي
شده براي فاصلههاي کوتاه يا يک ساله و ديگري برنامه
زمانبندي شده (ميانمدت و بلندمدت)».
ايران پيگير ايجاد نظام اقتصادي محکم باشد
زنگنه افزود« :آمريکا اين رفتار خصمانه با ايران را حدود
40سالداشتهودارد،بنابرينايرانبايدبرايپيادهسازي
يکنظاماقتصاديمحکمبرابرآسيبهايخارجيبينديشد؛
ايرانبايدبهدنباليافتنپايههاياصلياينموضوعباشد
تا اقتصاد يا توليد ويژهاي را دارا باشد که جهان اقتصادي
به آن نيازمند باشد».
اين کارشناس مسائل بينالملل تصريح کرد« :ما در
درازمدت اين کار را نکرديم و به همين جهت اگر اقتصاد
ما از اقتصاد و تعامالت جهاني حذف شود ،هيچ اتفاقي
نميافتدوهيچکشوريمشکلندارد؛بنابراينبايدبهسراغ
طراحي يک برنامه اقتصادي برويم که در دو مقوله ،مورد
نياز  70-80درصد کشورهاي جهان باشد».
او درتوضيح فناوريهاي حساس گفت« :فناوريهاي
هستهايوسايبريازجملهفناوريهايحساسهستند.
امروزه آمريکا نسبت به پيشرفتهاي کشورمان به ستوه
آمده و اين موضوع را بايد بيشتر توسعه داد».

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

3

خبر

صباح زنگنه در گفتوگو با رسالت پیرامون هراس آمريکا از روابط اقتصادي چين با ايران میگوید؛

آگهي مناقصه عمومي شماره 98-4

تاريخ انتشار نوبت اول98/2/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/25 :
خ ش98/2/24 :
شناسه آگهي 463390

تهديد اصلي
تصميمات
ترامپگونه است

چهارشنبه 25ارديبهشت 1398
 9رمضان  15-1440مي - 2019سال سي و چهارم-شماره 9494

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر مشخصات فني و شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل اقدام نمايد  .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت
اسناد مناقصه در مواعد مقرر به نشاني ذيل مراجعه نمايند .
 –1مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  98/2/25لغايت ساعت  14مورخ  98/2/31ميباشد .
 – 2مهلت تحويل اسناد  :از تاريخ  98/3/1لغايت ساعت  14مورخ . 98/3/12
 –3محل خريد اسناد  :زنجان  -خيابان خرمشهر – بلوار آزا دي – اداره قراردادها  .تلفن تماس  02433422036 :و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي  WWW.ZANJAN.IRمراجعه نمايند .
 –4محل تسليم اسناد  :زنجان – خيابان خرمشهر  -بلوار آزادي – شهرداري مركز  -دبيرخانه مركزي .
 –5ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه كه به يكي از طرق ذيل به شهرد اري ارائه گردد:
الف  -واريز وجه نقد به شماره حساب  2210-43-22221111-5نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه شهرداري زنجان .
ب – ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما ج – اسناد خزانه با نا م د – انواع اوراق مشاركت بي نا م
 – 6شركت درمنا قصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكا ليف شهرداري موضوع ماده 10آيين نامه مالي شهرداري ميبا شد.
 – 7هزينه انتشار آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود .
 -8پيشنهادات واصله راس ساعت  14/15روز دوشنبه مورخ  98/3/13در جلسه كميسيون معامالت كه در محل حوزه معاونت مالي و ا قتصادي تشكيل مي گردد با حضور پيشنهاد دهند گان گشا يش و بررسي
خواهد شد .
 -9متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ  300/000ريال به حساب شماره  3100002448006بنام شهرداري زنجان نزد با نك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند .
 – 10محل تامين اعتبار  :منابع داخلي شهرداري (  30درصد نقدي و  70درصد غير نقدي )
 – 11شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .
* ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد *

اداره كل زندانهاي استان بوشهر

بذرپاش:

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كردستان

شماره مزايده در سامانه ستاد1098001173000001 :

مزايده عمومي فروش دو دستگاه خودروي پژو  405جيالايكس

كارفرما :اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كردستان به آدرس :سنندج ،چهارراه اكباتان ،روبروي استاديوم ملكنيا ،كد پستي
6615763154
موضوع :مزايده عمومي فروش دو دستگاه خودروي پژو  405جيالايكس
تيپ خودرو

مدل

شماره پارتي مزايده در سامانه ستاد

مبلغ تضمين شركت در مزايده به ريال

1

سواري پژو  405جيالايكس

1383

1198001173000001

20/000/000

رديف
2

سواري پژو  405جيالايكس

1384

1198001173000002

20/000/000

مبلغ تضمين شركت در مزايده :طبق جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار سه ماهه و يا ساير تضامين اعالم شده طبق تصويبنامه هيات محترم
وزيران به شماره /123402ت 50659هـ مورخ  1394/09/22ميباشد.
مدارك و اسناد مزايده از تاريخ  1398/02/25در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)  www.setadiran.irاز ساعت  8قابل دريافت ميباشد.
مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي به مدت  10روز و تا ساعت  19مورخ  1398/3/6از سامانه مذكور ميباشد.
زمان بازديد از خودروها :روزهاي كاري هفته از ساعت  9صبح لغايت  13بعدازظهر مورخ  1398/03/01الي  1398/03/22ميباشد.
مهلت تحويل پيشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت  10روز و حداكثر تا تاريخ  1398/03/23ساعت  12ميباشد .زمان بازگشايي پاكات پيشنهاد
قيمت ساعت  8صبح  1398/03/25ميباشد.
تذكر:كليهمراحلبرگزاريمزايدهدرسامانهتداركاتالكترونيكدولت(ستاد)www.setadiran.irصورتميگيرد.لذامزايدهگرانقطعاميبايستجهت
شركت در مزايده در سامانه مذكور از طريق نمايندگي مجاز ثبتنام و ضمن اخذ نام كاربري و كلمه عبور نسبت به تهيه توكن جهت امضاء الكترونيكي از طريق
دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايند( .تلفن نمايندگي سامانه ستاد استان كردستان در سنندج  33626190مركز پشتيباني و راهبري سامانه )021-41934
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
شناسه آگهي 466278

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كردستان

