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واکاوی پیام رهبر حکیم انقالب به مسئوالن

وحید عظیمنیا
بعید است هر عاقل منصف وطندوستی
در پا کطینتی و خوشفطرتی و خیرخواهی و
البته در خلوص و صداقت و فدا کاری قهرمان
ملی کشورمان ،حاج قاسم عزیز تردید داشته
باشد؛ همان سرباز بیادعایی که یک عالم از ترور
شبانهاش از سوی وحشیترین رژیم عصر حاضر
یعنی آمریکا خشمگین هستند و زبانههای این
خشم مقدس در حال تسریع پا کسازی منطقه
ما از این تروریستهاست.
ورودبهبعدچندوجهیاینبهترینبندهپا کخدا
ضمن آنکه از توان این قلم خارج است از حوصله
بحث ما نیز خارج هست چه آنکه هدف از طرح
اینموضوع،وام گرفتنازمعانیعالیوصیتنامه
–لهی«سربازخمینیکبیر»برایجامهعمل
سیاسی ا
َ
پوشاندن به تاز هترین منویات خلف صالح
ن گذار کبیر انقالب اسالمی است که عصر روز
بنیا 
دوشنبه در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان
رهبری،خواستارحلاختالفنظردولتومجلس
درباره نحوه اجرای یک قانون شدند.
حاج قاسم در وصیتنامه باارزش خود دو بار از
اصطالحبامسمای«حکیم»برایحضرتآیتاهلل
ی کنندودربخشابتداییآن،
خامنهایاستفادهم 
ی کند کهپسازعبدصالحش
خداوندراشکرگزارم 
خمینی عزیز ،او را در مسیر عبد صالح دیگری که
مظلومیتشبرصالحیتشاعظمبودهومردی که
حکیمامروزاسالمو ّ
تشیعوایرانوجهانسیاسی
اسالم است ،قرار داده است.
سپهساالر جبهه مقاومت در بخش دیگری از
وصیتنامهخودهمگانرابهمراقبتاز«اصول»

وحدت؛کلیدعبورازگردنه

ی گوید «اصول یعنی ّ
ولیفقیه،
فرامیخواند و م 
خصوصااینحکیم،مظلوم،وارستهدردین،فقه،
عزیز جان خود
عرفان ،معرفت؛ خامنهای عزیز را ِ
حرمت مقدسات بدانید».
بدانید .حرمت او را
ِ
اینشهیدعزیزدربخشدیگر«جمهوریاسالمی
ی گوید
ی کند» و م 
را مرکز اسالم و تشیع معرفی م 
«امروزقرارگاهحسینبنعلی،ایراناست.بدانید
جمهوریاسالمیحرماستواینحرما گرماند،
دیگر حرمها میمانند .ا گر دشمن ،این حرم را از
بینبرد،حرمیباقینمیماند،نهحرمابراهیمی
و نه حرم محمدی(ص)».
آنچه مدنظر این قلم بوده و بهخوبی نشان از اوج
والیتمداریوبینشوشناختصحیححاجقاسم
از راه برونرفت از مشکالت عصر کنونی است ،در
اینفراز گنجاندهشده که«جهاناسالمپیوسته
نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب
شرعیوفقهیبهمعصوم.خوبمیدانیدمنزهترین
عالم دین که جهان را تکان داد و اسالم را احیا
کرد ،یعنی خمینی بزرگ و پا ک ما ،والیتفقیه
را تنها نسخه نجاتبخش این امت قرار داد؛ لذا
چه شما که بهعنوان شیعه به آن اعتقاد دینی
دارید و چه شما که بهعنوان سنی اعتقاد عقلی
دارید،بدانید[باید]بهدورازهرگونهاختالف،برای
نجات اسالم خیمه والیت را رها نکنید .خیمه،
خیمه رسولاهلل است .اساس دشمنی جهان با
جمهوری اسالمی ،آتش زدن و ویران کردن این
خیمهاست.دورآنبچرخید.واهللواهللواهللاین
خیمها گرآسیبدید،بیتاهللالحرامومدینهحرم
رسولاهللونجف ،کربال ،کاظمین،سامراومشهد
باقی نمیماند؛ قرآن آسیب میبیند».

حال که روشن میشود والیتفقیه ،تنها نسخه
شفابخش امت است باید منویات ولیفقیه از
سویهمه کسانی کهدغدغهامنیتومعیشتو
رفاهوآبادانی کشور رادارندموردتوجهقرار بگیرد.
اما معاألسف این مهم آنطور که بایدوشاید
موردتوجه قرار نگرفته است و ازقضا زخمهای

قانونایرانسازگارباشد،آژانسبهفعالیتهایضرورینظارت
و راستی آزمایی به مدت  ۳ماه ادامهدهد.
طبقاینتفاهمنامهقراراستایرانفیلمدوربینهاینظارتی
را به مدت  3ماه نزد خود نگهداری کند و در صورت لغو تمام
تحریمهاآنهارابهآژانستحویلمیدهدودر غیراینصورت
فیلمها حذف خواهند شد.
اینمسائلباعثاختالفبیننمایندگانمجلسبادولتشده
بود و آنها در نوبت صبح جلسه علنی ،بررسی جزئیات الیحه
بودجه را متوقف کردند و به بیانیه مشترک پرداختند.
در همینحالبود کهپساز ارجاعشکایتنمایندگاناز دولت
به قوه قضائیه سوءبرداشت از بیانیه مشترک تا حدودی
شفافسازی شد و طبق ماده  6قانون مصوب مجلس،
مسئله اصلی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود
که محقق شد.
تأ کیدرهبرانقالببهرفعاختالفنظرهایپارلمانودولت
در خصوص مصوبه اخیر مجلس
رهبر معظم انقالب نیز عصر روز دوشنبه در دیدار رئیس و
منتخبانملتدر مجلسخبرگانبااشارهبهاختالفنظربین
مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها فرمودند« :مجلس و دولت اختالفنظر امروزشان را
حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد».
حتیتیتریکسایتKHAMENEI.IRتصویرسخنرانیرهبر
ج گیری تغییر کرد.
معظم با عنوان یکصدایی علیه با 

رویکرد اخیر مجلس و دولت در حوزه انرژی هستهای بررسی میشود

یکصدایی،رمزاقتدار

حانیه مسجودی
هفتهجاری،روزهاییپرازبحث،رفتوآمدوبیانیههای
مختلف از سوی دو قوه بود .اولین روز هفته با سفر رافائل
گروسی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران آغاز و
درروزهایآتیشاهد گفتوگوهاومباحثمطر حشدهپیرامون
مذا کرات گروسی با مقامات کشورهای ما شدند.
روز دوشنبه 4 ،اسفند نیز مجلس در نوبت صبح به تفاهم و
بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بینالمللی انرژی
اتمیرسیدگی کردودرهمینمیاننمایندگانمجلسشورای
اسالمی در جلسه علنی روز دوشنبه ،شکایت خود از دولت
درباره استنکاف از قانون لغو تحریمها را به قوه قضائیه ارجاع
داد و خواستار برخورد با متخلفین شد.
مجلس با  ٢٢١رأی موافق ٦ ،رأی مخالف و  ٧رأی ممتنع از
مجموع  ٢٣٩نماینده حاضر در جلسه ،شکایت خود از دولت
درباره استنکاف از قانون لغو تحریمها را به قوه قضائیه ارجاع
داد و خواستار برخورد با متخلفان شد.
نظر بیشتر نمایندگان مجلس این بود که دولت با رسیدن به

کشور نیز آنجاهایی است که به این نسخه توجه
نشده است.
یکی از اختالفنظرهایی که این روزها میرفت
تا تبدیل به شکاف شود مربوط به قانون «اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع
ملت ایران» است که نحوه اجرای آن موردنقد

تفاهم و توافق جدید با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
قانون مصوب مجلس را که اجرای آن ضروری است ،نقض
کرده است و تمام  3بند این بیانیه نقض کامل و آشکار ماده 6
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمهاست».
اما مسئلهای که در این میان کمتر به آن توجه شد ،توقف
اجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیحتیباوجودبیانیهمشترک
این دو سازمان بود .حتی رافائل گروسی نیز اذعان کرد که
متأسفانهاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیمتوقفونظارتهای
فرا پادمانی کاهش مییابد .اما گروسی به این مسئله تأ کید
کرد که همکاریها و نظارتهای پادمانی ادامه دارد و همین
ی کرد.الزمبهذکراست
امربرایسوءبرداشتعدهای کفایتم 
کهاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقی،نظارتیفراپادمانیاست
و نظارتهای پادمانی باوجود اجرای ماده  6قانون مصوب
مجلس به قوت خواهد باقی میماند.
بحث بعدی نیز  3ماه فرصتی بود که دولت در این تفاهمنامه
با مدیرکل آژانس به کشورهای غربی داد .در این بیانیه تأ کید
شده است که بر اساس یک تفاهم موقت فنی دوطرفه که با

برخیاز نمایندگانقرار گرفت.البتهباتوضیحات
ارائهشدهازسویمسئوالنمربوطهبهنظرمیرسد
این طیف از وکالی ملت از اصل موضوع اطالع
نداشتند واال چنین وا کنش هیجانی از مجلس
متصف به انقالبی بعید بود.
بههرروی رهبر معظم انقالب اسالمی ،عصر روز

حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهقانونمصوبمجلسدر
خصوص کاهشتعهداتبرجامی،فرمودند«:مجلسقانونی
را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی
را که باید انجام میشد ،انجام دادند و انشاءاهلل فردا نیز یک
مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد».
ایشانبااشارهبااختالفبرداشتی کهمجلساز کاردولتدارد،
افزودند« :این اختالفنظرها قابلحل است و باید دو طرف،
قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالفها رها و
یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد».
رهبر انقالب اسالمی تأ کید کردند« :دولت خود را موظف به
عمل به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی
است ،بهدقت عمل شود.
پس از تأ کید و فرمایش رهبر فرزانه رئیس مجلس بالفاصله در
راستای فرمان ایشان برای تعامل با دولت و حل اختالفات
درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها،
رؤسای  ۲گروه تخصصی مجلس را موظف کرد این مسئله
را پیگیری و نتیجه را در اسر ع وقت به وی و صحن مجلس
گزارش کنند».
بهدنبالفرمایشاتمقاممعظمرهبری،محمدباقرقالیباف،
رئیس مجلس ،مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی رؤسای
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس
را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی کرد.

رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است ،درباره
اجرایماده۶قانوناقدامراهبردیبرایلغوتحریمها(مربوط
به توقف اجرای پروتکل الحاقی)با جلب نظر اعضای دو گروه
و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با
دولت ازجمله ،سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه ،موضوع
را بهسرعت پیگیری کنند.
قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که گزارش نتیجه این
اقداماتورایزنیهادر اسر عوقتبهویوصحنمجلسارائه
شود.حالبارصداتفاقاتهفتهاخیرودرنهایتفصلالخطاب
رهبر فرزانه انقالب می توان نتیجه گرفت که درشرایطی که
دشمنان کشور هرلحظه درحال فعالیت برای فشار به ایران و
اتالفوقتهستند،یکصداییوحلمشکالتدرونقوهای
بهترین راه حل است .چرا که با رسانه ای کردن اختالف
نظرهای کوچکوبزرگمعارضانداخلیوخارجی کهاز کاه ،کوه
می سازند زمین حمله را برای آن ها آماده می کنیم .بنابراین
اقدامبهموقعمحمدباقرقالیبافومامور کردندوتنازروسای
کمیسیونهایامنیتملیوسیاستخارجیوانرژیبهترین
تصمیم برای تعامل بیشتر با قوه مجریه است.
چرا کهاختالفنظرهایدوقوهمیتواندنشاناز دوصداییدر
جمهوریاسالمیوعدمهماهنگیوتعاملباشدوایندوصدایی
بهانهایبراینفوذدشمنبهتصمیماتمسئوالنخواهدشد.
درنتیجهمشکلی کهقابلحلاسترانبایدبزرگ کردو گرهای
که با دست باز می شود را با دندان باز نمی کنند...

فاطمه سیاحی
ٔ
حملهرا کتی۱۵فوریهبهفرودگاهاربیلدراقلیم کردستان،رویدادمهمیبود
کهعالوهبرمتأثر کردنفضایسیاسیعراق،پیامهایمهمیبرایقدرتهای
حاضردر این کشور داشت.در اینحملهبیشاز آنکهفرودگاهبینالمللیاربیل
موردهدفقرار گیرد،موقعیتنیروهاینظامیآمریکامدنظربود.انفجارهایی
که در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل و همینطور پایگاه الحریر -متعلق
واضح طرفهایی بود که خواستار
به نیروهای ائتالف آمریکا -رخ داد ،پیام
ِ
خروج هر چه سریعتر نظامیان خارجی از خا ک عراق هستند.
قبل از این انفجار ما شاهد حمالت به این نیروها بودیم و بعدازآن هم در
مدت کمتر از یک هفته بازهم حملهای دیگر به پایگاه نیروی هوایی عراق در
بلد-کهمیزباننظامیانآمریکاییاست-رخداد.احتماال در آیندههمچنان
صدای این انفجارها را خواهیم شنید؛ چرا که هدف از آنها تأثیر بر تصمیم
تیم سیاست خارجی بایدن در خصوص خروج از عراق یا تداوم حضور نظامی
در آن کشور است .انتظار میرود تا زمانی که آمریکا تصمیمی قطعی در این
خصوص اتخاذ نکند ،نیروهای مخالف به تحمیل هزینههای حضور برای
واشنگتن -بهعنوان یک راهبرد مؤثر -ادامه دهند.
ع گیریهایداخلیوخارجیدرخصوصاینانفجاروحمالت
صرفنظرازموض 
مشابه آن ،میتوان ردی از تقابالت ،مالحظات و حتی حمایتهایی از این
رخدادها پیدا کرد .دراینبین بهطور ناخودآ گاه مسائل مهمی نظیر تقابل
واشنگتن-تهراندرخا کعراقمطرحمیشود کهاینخودوا کنشهایانتقادی
وسیعیرادرداخل کشوربرمیانگیزد.ردوحمایت گروههایسیاسیمختلف،
ن کهظاهرا
ی کند.باوجودای 
کارمدیریتشرایطراتوسطدولتمرکزیسختم 
مسئله کانونی حضور یا خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق است ،اما مهمتر
از آناحتمالآغاز دورجدیدیاز تنشهادر منطقهاست کهارتباطمستقیمی
به این مسئله دارد و آمریکا هم در آن نقش خواهد داشت.
بحران آنجایی شکل خواهد گرفت که حتی با تحقق خروج نیروهای
ه تالش نیروهای دیگر برای پرکردن این خأل قدرت
آمریکایی ،ما با مسئل 
مواجه خواهیم بود؛ تالشی که بهمراتب چالشبرانگیزتر از اوضاع کنونی
است.چرا کهعراقبعداز کاهشحضور یاخروج کلیایننیروها ،بانیروهای
محدودشدهایمواجهخواهدشد کهاز سوی گروههایتقویت ٔ
شدهرقیب
ی کند .این گزاره هم ثابت شده است که فضای ناهمگون
احساس خطر م 
سیاسی و مواضع غیرمنسجم در داخل عراق ،ظرفیت باالیی برای ایجاد
خطرات بزرگ و ناامنیهای گسترده دارد .باوجود تمام این احتماالت
ِ
خود این فشارها باشیم
واقعبینانه است ا گر متوجه وا کنشهای برآمده از ِ
و تأثیر آنها را بر نگاهها نسبت به موقعیت ایران در عراق و فعالیت نیروهای
محور مقاومت ارزیابی نماییم.
نقش محوری در این مسئله را دولت عراق ایفا خواهد کرد .این بستگی به
مصطفی الکاظمی دارد که چگونه این رویدادها را مدیریت کند .تالش برای
دستیابی به چنین قدرتی از سوی نخستوزیر دیده میشود اما بازهم اعمال
آن مهم خواهد بود .با توجه به مواضع و سیاستهای الکاظمی میتوان
گفت او هم طبق خواست پارلمان ،به دنبال خروج نیروهای خارجی است؛
هدف
اما یک
«خروج امن» ،بدون تبعات و بدون آسیب .خروجی که حداقل ِ
ِ
ارتباط دائم و مستحکم بغداد با ایاالتمتحده را تحتالشعاع قرار ندهد و به
عراق فرصت دهد تا در سایه استقالل امنیتی در داخل به برنامههای دیگر
خود اهتمام ورزد.
ٔ
نکتهمهمپایانیایناست کهحملهاخیرباعثشدتامقاماتاقلیم کردستان
شدیدخودبگویند.درواقع
هماهنگباسیاسیونبغدادازنگرانیهایامنیتی
ِ
ایاالتمتحده براثر تهدیدات مداومی که در منطقه سبز بغداد علیه نیروهای
خود میدید ،تصمیم گرفت بیشتر نیروهایش را به اقلیم کردستان منتقل
کند .در اربیل که قرار است آمریکا بزرگترین کنسولگری خود در جهان را ،در
دو بخش مسکونی و لجستیک افتتاح کند .حاال که تهدید نیروهای نظامی
آمریکا تا آنجا پیش رفته ،دغدغه اربیل و بغداد هم مشترک شده است.
اینکه آیا امنیت ازهم گسیخته این کشور با تشریک مساعی جناحهای
قدرتمند داخلی تأمین شود یا خیر؟ بستگی به روند تحوالت در آینده دارد.
ِ
البتهاهتمامی کهمصطفیالکاظمینسبتبهمراسمصدمینسالگردتأسیس
ارتش این کشور داشت ،گویای این مسئله بود که او و بسیاری دیگر امید و
راهحل را تقویت قدرت دفاعی عراق و ایجاد نظم در این کشور یافتهاند .اما
حرکت به سمت دستیابی به این مهم نیازمند انسجام و یکپارچگی سیاسی
ل گیری
در داخلاست؛ کهشایدتاحدیدغدغههاوتهدیداتمشترکبهشک 
آن کمک کنند.

روابط عمومی شركت آبفا سیستان و بلوچستان

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژه ذیل را:
ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورداولیه
(ریال)

مبلغ تضمین شركت
در مناقصه (ریال)

زمان بازگشایی
پاكت ها

فهرست بهاء

1

 -1احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی اهلل بخش جدگال
(محور چابهار – پارك پیرسهراب كیلومتر  40+000سمت راست)

شهرستان چابهار
و كنارك

9/413/557/862

470/000/000

1399/12/24
ساعت  12ظهر

فهرست بها تجمیع شده
راه (فهرست بها پایه
راه – راه آهن و باند
فرودگاه سال )99

 -3احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی فقیر بخش خورشیدی
(سه راهی چابهار  -نیكشهر كیلومتر  01+600سمت راست)

بهصورتمناقصهعمومیاز طریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتبرگزار نماید .كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه گرانوبازگشایی
پا كتهااز طریق درگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرس  www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویت قبلی،مراحل
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/12/5الی  6بعدازظهر مورخه 1399/12/9
آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شركت در مناقصه  :ساعت  12ظهر مورخه 1399/12/23
ضمنا پا كت الف به آدرس  :استان سیستان و بلوچستان – شهر ایرانشهر – خیابان امام خمینی (ره) – اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و
بلوچستان (ایرانشهر) – دبیرخانه اداره كل تحویل گردد.
كدپستی   99169-13163تلفن 054-37220851-3
حداقل پایه مورد نیاز بر اساس بخشنامه شماره  69432مورخ  1394/4/30سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موضوع حدا كثر ظرفیت كاری مجاز پیمانكاران
محل برگزاری جلسه مناقصه  :دفتر مدیریت اداره كل
كارفرما  در قبال پرداخت ،پیش پرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد در صورت تخصیص اعتبار پیش پرداخت پرداخت می گردد و مطالبات پیمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمی
پرداخت می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/5
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6
خ ش 99/12/5

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای
جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

آ گهی مناقصه عمومی یك مرحله ای نوبت اول

شركتآبوفاضالبسیستانوبلوچستاندرنظرداردبهاستنادقانونبرگزاریمناقصات–مصوب،1383مجلسشورایاسالمیاز محلاعتباراتطر حهای
عمرانی ،به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از كلیه پیمانكاران حقوقی واجد شرایط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بخشی از شبكه جمع آوری فاضالب شهر زاهدان (اولویت دوم)
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب
 -4مبلغ برآورد اولیه( 44/614/025/186 :چهل و چهار میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و بیست و پنج هزار و یكصد و هشتاد و شش) ریال
 -5مدت اجرای كار( 12 :دوازده) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانكار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته آب (حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه( 2/250/000/000 :دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال
نوع تضمین الف -رسید بانكی واریز وجه نقد و ب – ضمانتنامه بانكی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز
فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع كارفرما
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  99/12/6لغایت  99/12/10می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  15مورخ  99/12/24می باشد.
لذا شركت های واجد شرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با
پرداخت مبلغ ( 500000پانصد هزار) ریال اسنادمناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه ،مدارك الزم
شامل پا كت ارزیابی كیفی و پا كات (الف) ( ،ب)( ،ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و به صورت فایل های  PDFدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/9
خ ش 99/12/6

آ گهی مناقصه عمومی

دفترقراردادها – شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
به اندازه ای مصرف كنیم تا همیشه آب داشته باشیم

نوبت اول

شركت آب و فاضالب خوزستان

دوشنبه  4اسفند در دیدار با رئیس و اعضای
مجلس خبرگان رهبری ،فرمودند «شنیدم
امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که
دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد ،یک
اختالفنظریوجوددارد؛ایناختالفنظرراباید
حل کنندونبایستیایناختالفاتاینجوریرابه
حالخودرها کنندیاتشدید کنندونشاندهند ه
دوصداییباشد؛نه،اینهاقابلحلاستوباید
حل بکنند .باالخره دولت خودش را موظف
میداند به اینکه قانون را عمل کند ،قانون هم
قانونخوبیاست.بایدهمبهدقتعملبشود.
و دو طرف در این زمینه باهم همکاری کنند که
اینعملبشود».پیرواینمسئله،رئیسمجلس
شورایاسالمی،روسای کمیسیونهای«امنیت
ملی و سیاست خارجی» و «انرژی» را مأمور کرد
با محوریت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و
در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی ،مسئله را
پیگیری و نتیجه را در اسر ع وقت به وی و صحن
مجلس گزارش کنند.
دولت نیز با انتشار بیانیهای ضمن استقبال از
دستوررهبرمعظمانقالببرایایجادیکصدایی
در کشور در اجرای قانون مجلس ،تأ کید کرد
که مذا کرات جمهوری اسالمی ایران با آژانس
ً
بینالمللی انرژی اتمی کامال منطبق با قانون
اساسی و قوانین کشور است.
بههرروی آنچه مسلم است اینکه یگانه راه عبور
کشوراز گردنههایسخت کنونی«،وحدت»بوده
و باید بیشازپیش با تبعیت از رهنمودهای رهبر
حکیم انقالب اسالمی ،تالشهای دشمنان را
برای توطئهافکنی نا کام گذاشت.

فشار عراقیها برای خروج هر چه سریعتر
نیروهایآمریکایی

به اندازه ای مصرف كنیم تا همیشه آب داشته باشیم

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای

 -2احداث راه دسترسی مجتمع خدمات رفاهی امیر حوت ( سه راهی
كنارك – زرآباد كیلومتر  40+000سمت راست)

3

یادداشت

شركت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شركتهای واجد شرایط وا گذار نماید.
كلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
شماره مناقصه
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه
تداركات الكترونیكی دولت

عنوان مناقصه

مبلغ تضمین شركت در
فرآیند ارجاع كار (ریال)

مهلت دریافت اسناد مناقصه
از طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت گشایش پاكت های
مناقصه از طریق سایت ستاد

99/3045

2099005744000156

خرید شیرآالت و اتصاالت مربوط به طرح
آبرسانی به آبادان و طرح اصالح و بازسازی
شبكه و تاسیسات آب شهرهای خوزستان
(هویزه  ،سوسنگرد)

333/000/000

تا مورخ 99/12/13

 99/12/23ساعت 11

 اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادقابل دریافت می باشد و بر اساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد پس از تكمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویلخواهدشد.
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت  10روز گشایش پا كت ها می باشد.
محل تحویل پا كت (الف) اسناد مناقصه :عالوه بر ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار در بستر سامانه ستاد ،مناقصه گر می بایست اصل تضمین را در یك پا كت مناسب با
عنوان پا كت الف قرار داده و الك و مهر نماید  .روی پا كت الف عنوان و موضوع مناقصه  ،نام و مشخصات مناقصه گران ،ذكر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده به شركت آب
و فاضالب خوزستان به آدرس اهواز – كیانپارس – فلكه اول – شركت آب و فاضالب خوزستان – طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه ،تحویل دهد.
گشایش پا كت ها از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شركت می باشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش  ،بالمانع
است.
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور  http://iets.mporg.irو سایت اینترنتی شركت www.abfakhz.ir:می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/9
خ ش 99/12/6

روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب خوزستان

شركت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

روابط عمومی شركت آبفا سیستان و بلوچستان

آ گهی مناقصه عمومی یك مرحله ای نوبت اول

شركتآبوفاضالبسیستانوبلوچستاندرنظرداردبهاستنادقانونبرگزاریمناقصات–مصوب،1383مجلسشورایاسالمیاز محلاعتباراتطر حهای
عمرانی ،به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشخصات زیر از كلیه پیمانكاران حقوقی واجد شرایط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بخشی از شبكه جمع آوری فاضالب شهر زاهدان (اولویت اول)
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب
 -4مبلغ برآورد اولیه( 41/530/020/236 :چهل و یك میلیاردو پانصد و سی میلیون و بیست هزار و دویست و سی و شش ) ریال
 -5مدت اجرای كار( 12 :دوازده) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانكار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته آب (حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه( 2/100/000/000 :دو میلیارد و یكصد میلیون) ریال
نوع تضمین الف -رسید بانكی واریز وجه نقد و ب – ضمانتنامه بانكی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز
فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع كارفرما
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  99/12/6لغایت  99/12/10می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  15مورخ  99/12/20می باشد.
لذا شركت های واجد شرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با
پرداخت مبلغ ( 500000پانصد هزار) ریال اسنادمناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه ،مدارك الزم
شامل پا كت ارزیابی كیفی و پا كات (الف) ( ،ب)( ،ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و به صورت فایل های  PDFدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/6
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/9
خ ش 99/12/6

دفترقراردادها – شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

