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سرمقاله

فاز جدید تعامل همسایگان

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اســامی ایران،
امروز برای دیداری رسمی راهی عمان میشود .این
سفر در حالی صورت میگیرد که نگاهی به روابط
میان دو کشور بیانگر اشــتراکات دینی ،فرهنگی،
تاریخی و اقتصادی بســیاری است که زمینه ساز
اســتمرار و توسعه مناســبات دو کشور از گذشته
تا به امروز شــده اســت .هیثم بن طارق آل سعید
نیز که پس از ســطان قابوس بر مســند پادشاهی
عمــان قرار گرفته همچون ســلف خویش بر لزوم
توسعه مناســبات میان دو کشور تاکید و توافقات
بســیاری نیز میان طرفین به امضا رســیده است
که تحقق آنها میتواند گامی موثر در رســیدن به
روابطی در خور همسایگی باشد .نخستین مسئله
در سفر امروز رئیس جمهور به عمان آنکه میتوان
این ســفر را ادامه دیپلماسی فعال و نتیجه محور
دولت سیزدهم دانســت که بر اساس اصل توسعه
مناسبات با همســایگان صورت میگیرد .سفر به
تاجیکســتان ،ترکمنستان  ،روســیه و قطر نشان
داد که ظرفیتهای بســیاری میان همســایگان با
محوریــت همگرایی اقتصادی وجــود دارد که در
صورت فعال ســازی آنها ضمــن کاهش تنشها و
سوء تفاهمات میتواند مولفه ای مهم برای بی اثر
کردن تحریمها باشــد .اجرای طرح ســوآپ گازی
میان ترکمنســتان ،ایران و جمهوری آذربایجان،
توافقات در حوزه کشــاورزی و انرژی با روســیه،
توسعه طرحهای مشترک میان ایران و تاجیکستان
که دامنه آن به تولید پهپاد ابابیل در این کشور نیز
رسیده اســت ،توافقات با قطر برای نقش آفرینی
فعال ایران در برگزاری جام جهانی فوتبال 2022
در این کشور نمودی از این دستاوردها میباشد.
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آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شماره های  75 ، 74و  76سال 1401

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:
ردیف

شماره
فراخوان

موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مبلغ سپرده تضمین
شرکت در مناقصه (ریال)

مدت
اجرای کار

مبلغ براورد اولیه
(ریال)

1

74

عملیات برون سپاری امورات بهره برداری  ،نگهداری  ،مشترکین و کنترل
کیفی در سطح روستاهای تحت پوشش شهرستان های شمال استان به شماره
 2001001403000052مورخ 1401/2/29

9485596512

12

189711930248

2

75

عملیات برون سپاری امورات بهره برداری  ،نگهداری  ،مشترکین و کنترل
کیفی در سطح روستاهای تحت پوشش شهرستان های جنوب استان به شماره
 2001001403000053مورخ 1401/2/29

9498657278

12

189973145566

3

76

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برداشت  ،انتقال و تصفیه آب  ،استاندارد
سازی انشعابات  ،تعمیر و امداد اتفاقات شبکه آب و فاضالب  ،قرائت کنتور
و پخش قبوض هشترود و نظر کهریزی به شماره  2001001403000054مورخ
1401/2/29

2211786315

12

44235726300

را از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط
و دارای رتبه آب یا تاسیسات و تجهیزات یا دارای صالحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با
ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار نماید .کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  ،تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز
و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به
پیشنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت  19مورخه 1401/3/10
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت  8صبح مورخه 1401/3/24
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت  10صبح مورخه 1401/3/24
سایت www.abfaazarbaijan.ir
نوبت اول  ، 1401/3/2نوبت دوم 1401/3/3
شناسه آگهی 1321378
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/1718
صنایــع شــهید دوران در نظــر دارد نســبت بــه خریــد یــک قلــم کانکتــور طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود از طریــق برگــزاری

مناقصــه عمومــی کتبــی و عقــد قــرارداد از شــرکتهای دارای توانایــی فنــی الزم را دارنــد ،اقــدام نمایــد .واحدهایــی کــه توانایــی انجــام

امــور مذکــور را دارنــد میتواننــد ضمــن تمــاس بــا تلفنهــای  35768347و  35768345همــه روزه بجــز پنجشــنبهها و روزهــای
تعطیــل در ســاعات اداری بمنظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر مراجعــه و پیشــنهاد خــود

را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره  120ایــن صنایــع بیاندازنــد .پیشــنهادهای
رســیده در کمیســیون مناقصــه بــاز و نتیجــه آن اعــام خواهــد شــد .ســازمان در رد یــا قبــول یــک یــا تمامــی پیشــنهادها مختــار

میباشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود .الزم بهذکــر اســت ارائــه معرفینامــه و گواهینامــه ســمتا

مرتبــط و معتبــر جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه الزامــی میباشــد.
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شناســه آگهی ()1321680
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