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عرصه سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران 
طــی روزهای اخیر صحنــه اقدامــات و تحرکات 
جدیدی بوده کــه محور آن را نیز اهداف اقتصادی 
تشکیل می دهد. اقداماتی که دامنه آن را در عرصه 
منطقه ای، برجامی و بین المللی می توان مشــاهده 
کــرد. یکی از اصلی تریــن و مهمترین این اقدامات 
دعوت از »آلنا دوهان« گزارش گر ویژه سازمان ملل 
در بررســی آثار اقدامات قهری یک جانبه بوده که، 
از 18 اردیبهشــت سفری 11 روزه به تهران داشته 
اســت. حقیقت آن اســت که غرب سال هاست که 
دیگر توان لشکرکشــی ها و اعمال سلطه مستقیم 
را از دســت داده و لذا آخرین حربه اســتعماری و 
اســتثماری و ســلطه گرایانه آنها ابزار تحریم است. 
آنها بــا اعمال تحریم  و اقدامــات قهری یک جانبه 
به دنبال تضعیف و در نهایت ســلطه بر کشــورها 
هســتند و در این مسیر یکی از ابزارهایشان تعیین 
گزارش گر ویژه به اصطاح شــورای حقوق بشر در 
قبال کشــورهای هدف اســت تــا در لباس مدعی 
العموم و قاضی، ضمن پنهان ســازی رفتارهای غیر 
انســانی تحمیلی به کشــورها، به اســتمرار همان 

سیاست های گذشته بپردازند.
 ســفر خانم دوهان بــه تهران به عنــوان فردی با 
سابقه گزارش نویسی علیه تاثیرات مخرب تحریم ها 
و رفتارهای قهرآمیز آمریکا علیه ســایر کشورها را 
می توان نقطــه عطفی در بی اثر کردن تحریم ها در 
عرصه جهانی دانســت چنانکه طــی روزهای اخیر 
اعمال کنندگان تحریم  و رفتارهای قهری یک جانبه 
علیه ملت ایران، به جوســازی رســانه ای و تخریب 
جایــگاه خانم دوهان پرداخته و با حاشیه ســازی  و 
جوسازی  به دنبال مانع تراشی در عملکرد او هستند.

با توجه به این شــرایط می تــوان گفت که هراس 
تحریم  کنندگان ایران از ســفر خانم دوهان به این 
دلیل است که این سفر می تواند ماهیت ضد بشری 
تحریم ها و سیاســت های قهری یک جانبه خویش 

علیه ملت ایران را برای جهانیان آشکار سازد.
بعد دیگر دیپلماســی فعال و عملگــرا با محوریت 
اقتصادی را در میزبانی از انریکه مورا معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا می توان مشــاهده 
کرد که دیروز 20 اردیبهشــت بــرای ادامه گفتگو 
با مســئولین جمهوری اسامی ایران به تهران سفر 
کرد.این سفر در حالی صورت گرفت که حضور مورا 
در تهران برگرفته از روحیه و انگیزه باالی جمهوری 
اسامی ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات است 
چنانکه از همان ابتدای دور هفتم مذاکرات در دولت 
ســیزدهم ایران تنها طرف مذاکرات وین بود که با 
دســتور العملی منطقی و اجرایی وارد مذاکرات شد 
و مســیر را برای آغاز و استمرار گفت و گوها هموار 
نمود مســئله اصلی آن است که دستیابی به توافق 
قوی، پایدار و قابل اتکا، ضمن آنکه امکان پذیر است 
مستلزم واقع بینی واشنگتن و اروپا و درس گرفتن از 
اشتباهاتی است که به وجود آورنده شرایط پیچیده 
امروز است. سفر مورا به تهران زمانی می تواند موثر 
و تســریع کننده روند مذاکرات باشــد که اروپا به 
جای روشــهای تکراری و بی نتیجه گذشــته، قدم 
در مســیری جدید نهد که محور آن نیز از یک سو 
اجرایی ساختن و احترام به خطوط قرمز و مذاکراتی 
ایران اســت که در چارچوب برجام و منطق جهانی 
مطرح شده است و از سوی دیگر به جای بازی یک 
بام و دو هوا و سیاســت پاندولــی ادعای مذاکره و 
همراهی با آمریکا، رویه ای مســتقل از واشنگتن در 
پیش گرفته و برای تغییــر رفتار آمریکا گام بردارد 
که نتیجه آن قطعا منافع قابل توجهی برای اروپا چه 
در روابط با تهران و چه در احیای جایگاه سیاســی 
و اقتصــادی اش در عرصه جهانی به عنوان بازیگری 
مستقل در جهان نوظهور به جای بازیچه ای وابسته 
به یک جابنه گرایی و بی منطقی بی خردیدار آمریکا 
در دنیای چند جانبه گرایی دنیای امروز خواهد بود. 
بعد سوم اقدامات دیپلماســی اقتصادی ایران را در 
ســفرهای مقامات منطقه ای و فرامنطقه ای به ایران 
از جمله ســفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه و نیز 
وزیر خارجه لهستان به تهران می توان مشاهده کرد 
که حلقه تکمیلی آن نیز ســفر امیر قطر به تهران و 
سفر رئیســی به عمان و امارات است. در این میان 
محور بودن همگرایی با همســایگان چنان است که 
باقری معاون سیاســی وزارت امور خارجه دیروز در 
دیدار با احمد بن حســن الحمادی دبیر کل وزارت 
امور خارجه قطر در قالب کمیته رایزنی های سیاسی 
ایران و قطر، اولویت همسایگی را یک راهبرد اساسی 
و نه یک تاکتیک مقطعی از سوی جمهوری اسامی 

ایران اعام نمود.
به هر تقدیر می توان گفت که حوزه دیپلماســی در 
این روزها تحرکات گسترده ای برای خنثی سازی 
تحریم هــا و کســب منافع اقتصادی برای کشــور 
صورت داده است که استمرار آن می تواند مولفه ای 
برای بهبود شــرایط اقتصادی کشور باشد هر چند 
که همچنان همبســتگی و مدیریت صحیح داخلی 
اصلی ترین مولفه برای رفع کاســتی های اقتصادی 

کشور است.

فاز جدید دیپلماسی اقتصادی

سرلشکر سالمی:
 از هر زمان دیگری
 قوی تر هستیم
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ــر ــبـ خـ

همزمان با سفر »مورا« به تهران مطرح شد سرمقاله

صفحه 5

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

انهدام تیم مسلح تروریستی در شمال غرب کشور
 قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی از انهدام تیم 

مسلح تروریستی در شمال غرب کشور خبر داد.
به گزارش تســنیم،  قرارگاه حمزه سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی از انهدام تیم مســلح تروریستی در شمال غرب کشــور خبر داد و اعام کرد: با 
اقدامات شناســایی و اطاعاتی، تیم مسلح تروریستی که در منطقه شمال غرب قصد نفوذ 
و عملیات خرابکارانه داشــت، در شهرستان بانه استان کردســتان شناسایی شد و تعداد 
پنج نفر از عوامل این تیم تروریســتی دســتگیر شدند. براســاس گزارش  قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی سپاه، از این تیم تروریستی  مقادیری ساح و مهمات  کشف 

و ضبط شده است.

محموله نفتی ایران 10 روز دیگر در ونزوئال و نیکاراگوئه
دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نتایج سفر هیئت ایرانی به آمریکای التین گفت: 

تا 10 روز آینده محموله های نفتی مان به نیکاراگوئه و ونزوئا می رسد.
در روزهای گذشته جواد اوجی، وزیر نفت به همراهی هیأتی به منظور بهبود دیپلماسی 
انرژی سفر چند روزه ای به آمریکای التین داشت. وی این سفر را از کشور ونزوئا شروع 
کرد و پس از کشور کوبا راهی نیکاراگوئه شد. حسین حسین زاده، دبیر کمیسیون انرژی 
به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  می کرد،  همراهی  را  نفت  وزیر  سفر  این  در  که  مجلس 
اهمیت روابط ایران و کشورهای حوزه آمریکای التین گفت: با همکاری مجلس و دولت 
یک هدفگذاری برای گسترش دیپلماسی انرژی با کشورهای حوزه آمریکای التین انجام 
شده است. وی افزود: این سفر حول سه محور فروش نفت، توسعه پاالیشگاهی و توسعه 
میادین نفت و گاز قرار دادهای خوبی منعقد شد که قطعاً منشأ خیر و برکت برای هر 
دو کشور است. حسین زاده با اشاره به ظرفیت باالی ونزوئا در صنعت نفت گفت: ما از 
این ظرفیت قصد داریم استفاده کنیم و با توجه به توانمندی که کشور در حوزه ساخت 
پاالیشگاه دارد بتوانیم در غالب قراردادهای برد برد استفاده کنیم. دبیر کمیسیون انرژی 
خاطرنشان کرد: البته قبًا هم بحث فروش نفت و میعانات گازی مطرح بود ولی به صورت 
جدید  پاالیشگاه  ایجاد  و  پاالیشگاه  اورهال  پاالیشگاه،  ساخت  حوزه  در  اکنون  محدود. 
یک  گفت:  پایان  در  وی  شد.  بسته  قراردادهایی  میادین  توسعه  و  مشارکتی  صورت  به 
پاالیشگاه مشارکتی بین ایران، ونزوئا و نیکاراگوئه بود که بازدید کردیم و اعام آمادگی 
 کردیم که برای ساخت و تأسیس آن پاالیشگاه کمک کنیم که با توجه به تحریم ها ب

سیار سودمند است.

قیمت بنزین هم در آمریکا رکورد زد
در ادامــه افزایش قیمت ها در آمریکا امروز متوســط قیمت بنزین در این کشــور دوباره 

رکورد زد.
به گزارش رویترز، در ادامه داســتان افزایش قیمت هــا در آمریکا و پس از آنکه چند روز 
گذشته قیمت گازوئیل در این کشور رکورد زد، حاال امروز هم قیمت بنزین رکورد تاریخی 
خود را شکست. به گزارش انجمن خودروی آمریکا، متوسط قیمت هر گالن بنزین معادل 
3.78 لیتر امروز در آمریکا به 4.374 دالر رســید. رکورد قیمت قبلی بنزین 4.331 دالر 
بود که در ماه مارس به ثبت رسیده بود. در حالی که از اواخر ماه مارس تاکنون قیمت نفت 

7 درصد کاهش یافته است، اما قیمت بنزین در آمریکا 9.4 درصد باال رفت. 
تعطیلی برنامه ریزی شده یا غیر منتظره پاالیشگاه ها در آمریکا برای انجام  تعمیرات و رفع 
نواقص فنی باعث شــده تا قیمت سوخت در داخل این کشور افزایش یابد و این در حالی 
است که این کشــور به همراه برخی دیگر از کشورها تاش می کند تا عرضه نفت به بازار 
جهانی را افزایش دهد. در حالی که تا پیش از درگیری روســیه با اکراین میزان ســوخت 
انبار شده در کشــورهای جهان به خاطر باال رفتن تقاضا درحال کاهش بود این درگیری 

نظامی و تحریم های اعمال شده علیه روسیه شرایط را بدتر کرده است.

توافق خوب در گرو تغییر رفتار غرب

صفحه 2

 نحوه اعتراض مردم
به دریافت یارانه
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 02 /1401

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

ت دوم
نوب

شرکت سهامی آب منطقه ای 
کهگیلویه و بویراحمد 

 : تلفن   - مطهری  شهید  بلوار  یاسوج  آدرس  به  بویراحمد  و  كهگيلویه  اي  منطقه  آب  سهامي  شركت 
13-07433334812 در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد ذکر شده با 
شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به کارخانه های تولید کننده و نمایندگی ها و فروشگاههای مجاز واجد 
شرایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 

درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز چهارشنبه 1401/02/21
1- پایه و رشته شرکت پیمانکاری: کارخانه های تولید کننده و نمایندگی ها و فروشگاههای مجاز آنها

www.setadiran.ir 2- محل دریافت اسناد:  ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس
دفتر  بویراحمد-  و  اي کهگیلویه  منطقه  -بلوار شهید مطهري - شرکت سهامي آب  یاسوج  بازگشایي:  و  تحویل  3- محل 

حراست وامور محرمانه شرکت
4-  مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکي به نفع شرکت سهامي آب منطقه اي کهگیلویه و بویراحمد 
مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه )123402/ت50659 ه مورخ22 /1394/09( باشد.

6- محل تامین اعتبار: ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و....
7-  مبلغ خرید اسناد: مبلغ چهار میلیون ریال به شماره حساب 4001119004021217 نزد بانک مرکزی به  نام حساب درآمد 

شرکت آب منطقه اي کهگیلویه وبویراحمد
سایر موارد: حضورنمایندگان رسمي شرکت همراه با داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد- 
هزینه انتشار دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی  به عهده برنده مناقصه مي باشد- براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهاي  

13-33334812 -074 تماس حاصل فرمایید.

موضوعردیف
مدت 

اجرای پروژه
محل
 اجرا

مبلغ
 ضمانت نامه

مهلت دریافت 
اسناد

مهلت تحویل 
پيشنهاد

تاریخ و زمان
 بازگشایی

1
خرید اقالم مورد  نياز 

تکميل ایستگاههای
 پمپاژ ليشتر

2.250.000.000گچساران45 روز

 1401/02/21
لغایت

1401/02/25
  1401/03/07

ساعت 10
1401/03/07  ساعت 11

2

خرید لوازم جهت 
تعميرات مکانيکی و برقی 

ایستگاههای پمپاژ شبکه 
امامزاده جعفر )تجدید(

1.280.000.000گچساران3 ماه

 1401/02/21
لغایت

1401/02/25
  1401/03/07

ساعت 11
1401/03/07  ساعت 12

 هشدار! 
افزایش مرگ و میر 

در راه است
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به خاک و خون 
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کرونا همچنان جانستان است
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 برخی طرف های غربی 
 بر عکس در طبل جنگ 

می کوبند
3

بیماری کرونا که عامل آن یک ویروس اســت، بیماری 
ســاده نبود بلکه این ویروس در قابل جنگ ویروسی و 
بیولوژیکی در دنیا منتشر شد. ویروس از چین به دیگر 
کشورها پخش شد و ایاالت متحده هم تالش کرد تا این 
کشور را متهم ردیف اول تولید و انتشار ویروس کووید 
19 معرفی کند اما خود چین اولین قربانی ویروس بود. 
اکنون دو سال از زمان درگیری جهان با ویروس کرونا 
می گذرد و منبع و منشأ ویروس مشخص نشده اما آنچه 
که روشــن است، فعالیت هایی است که برخی کشورها 
همچون آمریکا در ساخت سالح های بیولوژیکی دارند و 
در سازمان نظامی خود واحدهای جنگ بیولوژیک تعبیه 

شده است.
ایاالت متحده آمریکا در تولید سالح های نامتعارف سرآمد 
است و در زمینه تولید سالح های میکروبی و بیولوژیکی 
سابقه زیادی دارد و حتی برخی از سالح های تولید شده 
در ارتش امریکا در جنگ هایی چون جنگ ویتنام، عراق 
و چند جنگ دیگر به کار گرفته شده و عوارض و تبعات 
آن همچنان گریبانگیر مردم کشورهایی است که هدف 
این سالح ها قرار گرفته اند. با پیشرفت های زیادی که در 
زمینه جنگ های بیولوژیک به وجود آمده، تولید ویروس 
های بیماری زا در دستور کار قرار گرفته که با کمترین 
هزینه می توان کشورها را درگیر کرد و به نتیجه رسید.
در این میان شاید کشورهایی که جنگ بیولوژیک را راه 
انداخته اند خود نیز درگیر شوند، اما برای سران رژیمی 
چون ایاالت متحده مرگ شهروندان خود نیز اهمیتی 
ندارد. مهم آن است که در این گونه جنگ ها کشورهای 
هدف تحت تأثیر قرار بگیرند چرا که آنها توان تحملشان 
کمتر اســت و باعث تضعیف اقتصاد چنین کشورهایی 
می شود که برای ایاالت متحده مطلوب است. پیش از 
آن که ویروس کرونا در جهان پخش شود، بیل گیتس 
مدیر عامل شرکت ماکروسافت که یکی از سرمایه داران 
بزرگ دنیا است و در اقتصاد جهانی نیز تأثیر گذار است، 
از فضای سیلیکون به فضای داروسازی گرایش پیدا کرد 
و پس از آن بود که اظهاراتی مشکوک را مطرح کرد.قطعاً 
بیل گیتس چیزی می دانست و از آن آگاه بود که عالوه 
بر فضای سیلیکون به بخش داروسازی، آن هم داروهای 

ویژه ورود کرده بود.
بیل گیتس یک سال پس از ورود به عرصه داروسازی در 
اظهاراتی از افزایش بی رویه جمعیت جهان ابراز نگرانی 
کرده بــود و از طرح هایی برای کاهش جمعیت زمین 
به میزان یک سوم سخن گفته بود. مالک ماکروسافت 
حتی پس از تولید واکسن صراحتاً گفت که نباید فرمول 
واکسن در دسترس دیگر کشورها قرار بگیرد و عالوه بر 
آن واکسن تولید شده نیز نباید توزیع گسترده عمومی 
شود. هر آنچه که تاکنون در ماجرای کرونا پدیدار گشته، 
نشــان از یک توطئه و سناریو برای جهان بوده است و 
نمی توان سخنان و مواضع مقامات آمریکایی و سرمایه 
داران بزرگی چون بیل گیتس را نادیده گرفت و از کنار 
آن بی اهمیت گذشــت. اکنون نیز بیل گیتس که در 
اجالس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی کرده است، در 
سخنی عجیب و تأمل برانگیز گفته؛ یک بیماری همه گیر 

جدید خواهیم داشت!
مدیر عامل شرکت ماکروســافت در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ اظهار داشــته؛ خود ویــروس کرونا، به 
 ویژه گونه ای به نام »اُمیکرون«، نوعی واکســن است و 
ایمنی در بدن مبتالیان ایجاد می کند و نســبت به ما 
و واکســن ها، مصونیت بهتری در جمعیت مردم جهان 
ایجاد کرده است. اما »بیل گیتس« در ادامه سخنانش 
گفته که؛ ما یک بیماری همه گیر دیگر خواهیم داشت 
و دفعه بعد یک پاتوژن متفاوت خواهد بود. بیل گیتس 
پیــش بینی نمی کند بلکه خبر مــی دهد که پس از 
ویروس کرونا، یک ویروس جدید با محتویات و بیماری 

تازه پخش خواهد شد. 
در یک کالم می توان گفت که باید برای مقابله با پدیده 
تازه ای از ویروس کــه در قالب جنگ های بیولوژیک 
طراحی شده کشورهای آسیب پذیر از هم اکنون آماده 

باشند تا همچون ویروس کرونا غافلگیر نشوند.

جنگ بیولوژیک ادامه دارد

 پیگیری حقابه 
 از کشور همسایه به  زودی
به نتیجه می رسد
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جنگ ترکیبی که این روزها اروپا و آمریکا در وین اجرا می کنندسرمقاله

صفحه 3

 غرب دلبسته لجن پراکنی 
به جای لغو تحریم ها 

دستور رهبر انقالب 
به مجلس درباره 

 تکلیف مازاد
 به بانک ها
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محمد صفری

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان

ت اول
نوب

آگهي مزایده عمومي 

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد مورد ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي/اجاره  به اشخاص حقيقی و حقوقی  واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1400/12/03 الي 1400/12/08
2- جهت دريافت اسناد و شرايط فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه به اداره كل راهداری و حمل و نقل استان قزوين )اداره پيمان و رسيدگی( 

مراجعه نماييد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/12/21

4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- جلسه توجيهی در خصوص مزايده فوق ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 در محل اداره فنی و نظارت بر طرح ها)واحد سرمايه 

گذاری اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای( برگزار ميگردد .
6- ارسال پاكت حاوی اصل تضمين شركت در مزايده، همچنين پاكت اسناد و مدارک متقاضيان و اوراق مهر و امضا شده اسناد مزايده و پاكت 
پيشنهاد  به آدرس قزوين انتهای بلوار نوروزيان بلوار حج بن بست اول-اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين- )دبيرخانه شماره 

1( الزامی است.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- ساير شرايط در اسناد مزايده به اطالع مزايده گران خواهد رسيد.
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکيم اداره كل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان قزوين - اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
آگهي نوبت اول 1400/12/03    آگهي نوبت دوم 1400/12/04

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

حداكثر مدت زمان موضوع مزايدهرديف
بهره برداری

مبلغ وديعه شركت 
در مزايده )ريال(

نوع مزايدهصالحيت مورد نيازشماره مزايده

ساخت و نصب يک دستگاه 1
پل عابر پياده

گواهی صالحيت تبليغاتی 1-81/824/000/000400 سال )96 ماه(
از اداره كل فرهنگ و

 ارشاد اسالمی

مزايده ساخت، بهره برداری 
)B.O.T( و انتقال

8 8 0 0 6 6 7 7
روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

رئیس جمهور در نشست خبری مشترک با امیر قطر:

 ایران به دنبال تحول
 در همکاری های منطقه ای است

صفحه 2

رئیسی: کوتاهی پذیرفته نیست 

 نظارت حلقه مفقوده 
چرخه اقتصادی کشور


