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گـــزارش

سخنگوی وزارت امور خارجه  هدیدهقانبذرافشان
گفت:  ايران و روســيه بر مبنای هدفگذاری دو كشــور 
و اراده مقامات عاليه دو كشــور برای تنظيم يك نقشه 
راه برای مناسبات بلندمدت دو كشور پيش نويس سند 

همکاری های جامع را با هم تبادل كردند.
ناصر كنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ديروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا همکاری های نظامی ايران  و روسيه 
در ســفر پوتين در دســتوركار قرار گرفته است؟ گفت: 
نشســت دو روز پيش نشستی كامال متمركز بر موضوع 
سوريه و كشــورهای ضامن روند آستانه بود. به صورت 
طبيعی با توجه به ديدار دوجانبه روسای جمهور و ديدار 
پوتين با رهبری موضوعات و مســائل دوجانبه با طرف 
روســی مورد گفت وگو قرار گرفته است و همکاری های 
دو كشور متنوع و متکثر است. ايران و روسيه بر مبنای 
هدفگذاری دو كشور و اراده مقامات عاليه دو كشور برای 
تنظيم يك نقشه راه برای مناسبات بلندمدت دو كشور 
پيش نويس ســند همکاری های جامــع را با هم تبادل 
كردنــد و مذاكره برای نهايی كــردن آن در حال انجام 
اســت و پيش بينی می شــود اين پيش نويس در روند 

مذاكرات به نتيجه نهايی برسد.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره ســفر اردوغان رئيس 
جمهــور تركيه به تهــران و امضای ســند برنامه جامع 
همکاری بلندمدت دو كشــور گفت: سابقه اين سند به 
سفر آبان 1400 وزير خارجه تركيه به تهران برمی گردد. 
پيشنهادی برای تدوين سند از سوی اميرعبداللهيان به 
طرف تركيه ای ارائه شــده بود كــه ما برای جهت دهی 
همکاری های بلندمدت دو كشــور و توســعه مناسبات 
دوجانبه پيش ســندی را تدوين كنيم كه پيش نويس 
اين سند در سفر اوايل تير ماه اميرعبداللهيان به تركيه 
تحويل همتای تركيه ای شــد و بعد در ارتباط دو وزارت 
خارجه نهايی شــد و در روز گذشــته در جريان ســفر 
اردوغان به امضای مقامات دو كشور رسيد.كنعانی گفت: 
اين سند برنامه جامع همکاری بلندمدت دو كشور است 
كه روابط دو كشــور در چارچوب سياست همسايگی را 
مديريت كند. در چارچوب آن توسعه مناسبات در ابعاد 
مختلف سياســی،  اقتصادی، تجــاری، علمی و فناوری، 

فرهنگی و حتی همکاری هــای منطقه ای و بين المللی 
مورد توجه قرار گرفته اســت. چشــم انداز همکاری دو 
كشور در حوزه انرژی، آب و هوا، حمل و نقل و ... مبارزه 
با تروريسم و جرائم سازمان يافته فرامرزی در آن اشاره 
شده اســت.  اميدواريم نتيجه اجرای سند را در ارتقای 

مناسبات دو كشور در آينده شاهد باشيم.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره ادعای 
يك مقــام اتحاديه اروپا مبنی بــر اين كه مذاكرات رفع 
تحريم ها در وضعيت حساســی قرار دارد و در خصوص 
زمان و مکان دور بعدی مذاكرات، اظهار داشت: بر خالف 
ادعايی كه طرف آمريکايــی در خصوص نافرجام بودن 
مذاكــرات دوحه بيان كرده، مذاكــرات دوحه مذاكرات 
خوبــی بوده و راه را برای ادامــه مذاكرات اطراف توافق 
هســته ای باز گذاشته اســت. بورل هم با حسن نيت و 
جديت پيگير موضوع برای آماده ســازی ادامه مذاكرات 
در دور بعدی اســت. طرف ايرانی در اين زمينه با حسن 
نيــت و جديت موضــوع را دنبال می  كنــد. گفت وگوی 
دو شــب پيش اميرعبداللهيان و بــورل با تمركز بر اين 
موضوع بــوده كه راه را برای گفت وگوهــا فراهم كنند.
كنعانی اضافه كرد: زمينه برای توافق هســت و مشکل 
اساســی برای توافق نيســت، اال اينکــه آمريکا تصميم 

سياسی خود را با صراحت و جديت اتخاذ كند.
اين ديپلمات ارشــد كشــورمان ادامه داد: دولت آمريکا 
تاكيد می كند ما اراده داريم به توافق هسته ای برگرديم، 
ولی از سوی ديگر به نظر می رسد مايل نيست هزينه های 
بازگشــت به توافق را پرداخت كند. به نظر می آيد دولت 
آمريکا نمی تواند تصميم سياسی مستقالنه ای بگيرد. اگر 
آمريــکا به اين موضوع از دريچه منافع ملی آمريکا نه از 
دريچه منافع رژيم غاصب صهيونيستی نگاه كند، زمينه 
برای توافق در آينده نزديك فراهم است و ايران خواستار 

تضمين جدی و قابل راستی آزمايی است.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره ســفر بايدن به منطقه 
اظهار داشــت: معتقديم دولت آمريکا اگر خواهان ايجاد 
ثبات، امنيت و آرامش در منطقه اســت بايد دســت از 
مداخله در امور داخلی كشــورهای منطقه و تالش برای 
ايجاد ائتالف های نمادين و ساختگی و تالش برای اعمال 

ارزش های آمريکايی در منطقه دست بردارد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز مطرح کرد:

تبادل پیش نویس سند همکاری جامع میان ایران و روسیه 
وزرای خارجه جمهوری اسالمی ايران و سوريه در كنار 
تاكيد بر پيامدهای منفی اقدام نظامی عليه سوريه برای 
تركيه، خروج هر چه سريع تر آمريکايی ها از شرق فرات 

را مورد تاكيد قرار دادند. 
حســين اميرعبداللهيــان وزير امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ايران كه در تهران ميزبان فيصل المقداد همتای 
ســوری خود بود پس از ديدار و گفت وگو با وزير خارجه 
سوريه در نشســت خبری مشــترك حضور يافت و به 

تشريح گفت وگوهای انجام شده در اين ديدار پرداخت.
اميرعبداللهيان ادامه داد: با توجه به شرايط حساسی كه 
اكنون ســوريه در آن به سر می برد و احتمال وقوع يك 
درگيری جديد در مناطق مرزی ســوريه متصور است، 
اين نشســت تالش كرد كمك كند كه مســير تحوالت 
ســوريه از جنگ و نظامی گری فاصله بگيرد و در مسير 

سياسی، مسائل مورد حل و فصل و توافق قرار بگيرد.
وزيــر خارجه بيان كرد: اميدواريم ايــن توصيه ها كه از 
زبان ســران كشورهای شركت كننده در اجالس آستانه 
مورد تاكيد قرار گرفت، مورد توجه مقامات كشور دوست 
و برادر تركيه قرار بگيرد و تركيه و سوريه از اين مرحله 
به خوبی عبور كننــد. وزير خارجه تأكيد كرد: مايلم در 
ادامه گفت وگوهای ســران تأكيد كنم كه ما از احتمال 
ورود نظامی تركيه به خاك سوريه ابراز نگرانی می كنيم. 
جمهوری اســالمی ايران به صورت مســتمر با تركيه و 
ســوريه گفت وگو و مشــورت دارد.معتقديــم نيروهای 
نظامی آمريکا بايد بدون قيد و شرط و به فوريت از خاك 
سوريه از جمله شرق فرات خارج شوند. ارتش، نيروهای 
مسلح و مردم سوريه برای حفظ امنيت و تماميت ارضی 
كشورشــان از توانمندی و صالحيــت الزم برخوردارند. 
وزير خارجه در پاســخ به ســؤالی درباره نشست سران 
روند آستانه در تهران گفت: در نشست سه جانبه خيلی 
تالش شــد ديدگاه های تركيه را نسبت به كمك به حل 
و فصل بحــران امنيتی و احتمــال درگيری نظامی كه 
ممکن است منجر به آوراگی هر چه بيشتر مردم سوريه، 
طرفين ايرانی و روســی جلب كنند. گفت وگوهای مهم، 
روشن و صريحی در سطح مقام معظم رهبری در ديدار 
با اردوغان و پوتين انجام شــد و در سطح گفت وگوهای 
دوجانبه روسای جمهور ايران با روسيه و تركيه و نشست 

سه جانبه در جلسه بسته مسائل با شفافيت مورد بررسی 
قرار و عواقب تداوم وضعيت فعلی در سوريه مورد بررسی 

قرار گرفت.
در همين حال وزير خارجه سوريه با بيان اينکه به هيچ 
طرفی اجازه نمی دهيم وارد ســرزمين های سوريه شود، 
گفت: نه برای تركيه و غير تركيه هيچ ســودی ندارد كه 
وارد مرزهای كشــور ما شــوند.وزير خارجه سوريه بيان 
كرد: هيچ چيزی نمی تواند اســتقالل و حاكميت سوريه 
را تهديد كند. نه برای تركيه و غير تركيه هيچ ســودی 
ندارد كه وارد مرزهای سوريه شود و اين باعث درگيری 
بين دولت ســوريه و تركيه می شود و بر دو ملت دوست 
و بــرادر تاثير می گذارد.الزم به ذكر اســت ســخنگوی 
وزارت خارجه چين نيز خواســتار لغو تحريم های اعمال 
شــده عليه سوريه و توقف سرقت نفت اين كشور توسط 

واشنگتن شد.
در همين حال والديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه 
در پايان نشست سه جانبه خود با روسای جمهور ايران 
و تركيه موســوم به روند آستانه در گفتگو با خبرنگاران 
روس گفت: مــا در معرض حضور نظاميان آمريکايی در 
شرق سوريه بوديم و موضع ما اين بود كه اياالت متحده 
دست از ســرقت نفت ســوريه بردارد. براساس گزارش 
الجزيره، پوتين با اشــاره نشست سه جانبه تهران افزود، 
هدف روســيه، ايران و تركيه يافتن راه حل است و اين 
روند به ما كمك كرده است كه بيشتر مناطق سوريه را 
به حاكميت دولتی بازگردانيم. رئيس جمهوری روســيه 
در ادامــه صحبتهای خود درباره روابط دوجانبه با ايران 
نيز گفت: ما توانســتيم مبادالت تجــاری با ايران را 40 
درصد افزايش دهيم و اين بدان معناســت كه می توانيم 
همکاری ها را بيشتر از اين گسترش دهيم. الزم به ذكر 
است خبرگزاری دولتی »ريانووستی« روسيه در تحليلی 
به قلم »پتر آكوپوف« نوشــت: روسيه و ايران اكنون به 
ســمت يك معاهده همکاری راهبــردی جامع حركت 
می كنند كه می تواند 20 يا 25 سال ادامه يابد و احتمال 
دارد همين امسال امضا شود. در ژانويه، ابراهيم رئيسی 
رئيس جمهــور ايران پيش نويس ايرانــی را به والديمير 
پوتين در مسکو ارائه كرد و ماه گذشته سرگئی الوروف 

)وزير خارجه روسيه( نسخه روسی را به تهران آورد.

در دیدار وزرای خارجه ایران و سوریه تاکید شد 

آمریکا فورا شرق فرات را ترک کند 

وقتی آمریکا همچنان بر دو راهی سازی های کاذب به جای تعهدپذیر شدن اصرار دارد 

واشنگتن در توهم قبله عالم بودن
هشدار نصرهللا درباره منابع انرژی

 لبنان به حقش نرسد 
تل آیو اجازه استخراج نخواهد داشت

دبيركل حزب اهلل در ســخنرانی ســاالنه عاشورايی 
خــود گفت، لبنــان خواهان جنگ نيســت اما در 
صورتی كه به حق خود نرســد رژيم صهيونيستی 

نيز اجازه برداشت منابع نفتی ندارد.
»ســيد حســن نصــراهلل «دبيركل حــزب اهلل در 
نشست ســاالنه عاشــورايی كه با حضور مبلغان و 
علما برگزار می شــود، تأكيد كــرد، در صورتی كه 
لبنان به حــق خود در برداشــت از منابع نفتی و 
گاز نرسد رژيم صهيونيستی اجازه استخراج در كل 
فلسطين اشغالی را نخواهد داشت.بر اساس گزارش 
»االخبار«، وی افزود: مطمئن نيستيم كه به سمت 
جنگ می رويم ، ممکن اســت شاهد هدف گيری 
موضعی و پاسخ مناسب آن باشيم؛ موضوع به پاسخ 
اســرائيل مربوط می شود كه ممکن است امور را به 
سمت جنگ بکشاند. اما در مقابل ممکن است كه 

اسرائيل حتی بدون جنگ نيز تسليم شود.
نصــراهلل در ادامــه تأكيد كرد: ممکن اســت كه به 
ســمت جنگ برويم و ممکن اســت نرويم؛ تمايلی 
به باز كردن جبهه )جنگ( نداريم فقط حقوق خود 
را می خواهيم ما ســقف را باال می بريم تا اسرائيل و 
آمريکا تسليم شــوند زيرا مسير فروپاشی در لبنان 
ادامه دارد. اگر راه حل برخی )در لبنان( تسليم شدن 
اســت ما ابدا اين را نمی پذيريم... هــر چند لبنان 
امتيازات بزرگی داده اما تا كنون ميانجی آمريکايی 
در مذاكرات ترســيم مرزی  جواب مناسبی نياورده 
و حداقل چيزی كه لبنان می خواهد محقق نشــده 
است. اميدواريم كه گلوله يا موشکی شليك نکنيم و 
دشمن تسليم شود . منتظر تحوالت هستيم و برای 
همه چيز آماده ايم.  نصراهلل در ادامه گفت: كسانی كه 
ما را به تبعيت از ايران متهم می كنند، خود حاميان 
منطقه ای و بين المللی دارند . ما روابط خود با خارج، 
سوريه، ايران و غيره را كار می گيريم ما حاكم روابط 
خارجی مــان هســتيم و قادريم آن را در راســتای 
خدمــت به پروژه ملی بکار گيريم. آيا شــما قادريد 
روابط خود با حاميان آمريکايی، فرانســوی و غيره 
را در راســتای خدمت به اين پروژه بکار گيريد؟وی 
تأكيد كرد: سابقا و اكنون نيز حل و فصل هايی به ما 
پيشنهاد می شود كه آن را مصداق تسليم می دانيم 
آمريکا خواهان تسليم و ذلت ماست؛ خواهان تحويل 
سالح، شناسايی اسرائيل، اسکان دائمی سوری ها و 
فلسطينی ها، غارت ثروت هاست و مقاومت و متحدان 

آن را تنها مانع در برابر اين امر می داند.

 پیامدهای موج شدید گرما 
و اصرار سران غرب بر جنگ افروزی در اوکراین 

تلفات به باالی ۱۵۰۰ نفر رسید
افزايــش بی ســابقه دمــای هوا در سراســر اروپا 
همزمان با خم شــدن ريل قطارها از شدت گرما و 
آتش ســوزی های گسترده كه در سراسر اين قاره 
در كنار اصرار سران اين قاره بر ادامه جنگ افروزی 
در اوكراين به جای رســيدگی به مشــکالت مردم 
بيداد می كند، تاكنون شــمار تلفات را به بيش از  

1500 نفر افزايش داده است.
ای بی سی نيوز نوشت: سازمان جهانی هواشناسی  
معتقد اســت كه موج گرما در اروپــا به اوج خود 
رسيده است، اما دمای هوا ممکن است تا يك هفته 
ديگر نيز باالتــر از حد ميانگين باقی بماند.افزايش 
دما و همچنين خشکسالی مداوم و مديريت ضعيف 
جنگل هــا، عامل چندين آتش ســوزی جنگلی در 
سراسر پرتغال بوده است.همزمان با شعله  ور شدن 
آتش سوزی های جنگلی در سراسر پرتغال، اسپانيا 
و فرانســه، مقام های مسئول هشــدار داده اند كه 
خطر آتش سوزی های بيشتر با تداوم شرايط هوای 
خشــك وجود دارد.طبق برآورد موسسه بهداشت 
كارلوس ســوم، اسپانيا روز سه شنبه با آخرين روز 
موج گرما در بيش از يك هفته مواجه بود كه باعث 

مرگ بيش از 510 نفر در اثر گرما شد.

گزارش

آمريکايی هــا كه از همگرايی ميان قدرت های منطقه  با محوريت نشســت تهران 
در هراس می باشــند بار ديگر دو راهی ســازی های كاذب بــا محوريت پذيرش 
خواسته های به اصطالح برجامی غرب و انزوا را مطرح كرده اند كه بيانگر استمرار 

توهم كدخدا يا همان قبله عالم بودنشان است.
دولتمــردان آمريکا در حالی به دليل بحران اقتصادی و اعتراض های مردمی در 
كنار هزينه های جنگ اوكراين در آستانه انتخابات ميان دوره ای با بحران مواجه 
هســتند اين روزها و پس از ســفر ناموفق بايدن به منطقه سناريوی تکراری دو 
گانه سازی های كاذب توافق يا انزوا را در پيش گرفته اند حال آنکه نشست تهران 
و توافقات ميان ايران، روســيه و تركيه در كنار ديپلماسی فعال منطقه ای ايران 
واهی بودن اين ادعا را آشــکار ساخته است. رابرت مالی، نماينده ويژه آمريکا در 
امور ايران،  در گفت وگو با شــبکه »سی ان ان« و در پاسخ به پرسشی در خصوص 
نتايج ســفر والديمير پوتين به تهران گفت، اين ســفر ايــران را در برابر گزينه 
وابستگی نســبی به روسيه يا بازگشت به برجام قرار می دهد.رابرت مالی تصريح 
كرد، روســيه هم اكنون خود با انزاوی بين المللی روبه رو است و فرصت اقتصادی 
بســيار محدودی برای همکاری )با ايران( می توانــد ارائه كند كه طوالنی مدت 
هــم نخواهد بود.او اضافه كرد، ايران همچنين يــك گزينه ديگر پيش رو دارد و 
آن بازگشــت به )توافق هســته ای( برجام است كه در يك ســال و نيم گذشته 
مذاكراتی درباره آن شده است و می تواند روابط اقتصادی معمول )مانند همگان( 

با همسايگان، اروپا و بقيه جهان داشته باشد.
نماينده ويژه اياالت متحده در امور ايران در ادامه تصريح كرد، اگر ايران به توافق 
)برجام( بازنگردد با انزوای بيشــتر )جهانی( رو به رو خواهد شــد. رابرت مالی در 
خصوص نگرانی آمريکا در خصوص معاملــه احتمالی فروش پهپادهای ايران به 
روســيه گفت، هرچه كه توان روســيه در تخريب اوكراين را افزايش دهد، مايه 
نگرانی اســت.اين مقام آمريکايی تاكيد كرد: فروش چنين پهپادهايی از ســوی 

ايران به روسيه بر خالف موضع ادعايی تهران مبنی بر بی طرفی در جنگ اوكراين 
است.رابرت مالی اضافه كرد كه در صورتی كه ايران به روسيه پهپاد مسلح بدهد،  
آمريکا نيــز ابزارهايی برای تنبيه و مجازات در اختيار دارد.رابرت مالی همچنين 
هشدار داده است كه پنجره احيای توافق هسته ای موسوم به برجام به سرعت در 
حال بسته شدن اســت.نماينده ويژه اياالت متحده در امور ايران در ادامه تاكيد 
كرد كه جمهوری اسالمی تهران می گويد مايل است به مذاكرات بازگردد، اما در 
واقع اين موقعيت هر روز در حال از دســت رفتن اســت و چنين گزينه ای برای 

هميشه در دسترس نخواهد بود.
از ســوی ديگر »جان كربی« هماهنگ كننده شورای امنيت ملی آمريکا در امور 

ارتباطات راهبردی با ابراز نگرانی درباره توان پهپادی ايران گفت، آمريکا آن را در 
حمالت به مواضعش در غرب آسيا به چشم ديده است.اين مقام آمريکايی درباره 
سفر پوتين به ايران، بدون اشــاره به سوابق همکاری های تهران و مسکو مدعی 
شد، اين سفر نشان دهنده نياز روسيه به ايران است زيرا سرعت حمله به اوكراين 
بسيار باال است و قرار نيست متوقف شود.او با اين حال اذعان كرد هيچ نشانه ای 
در اين باره وجود ندارد كه ايران به روسيه پهپاد فروخته باشد ولی اين بدان معنا 

نيست كه روسيه عالقه ای به انجام اين معامله نداشته باشد.
كربی گفت: »ايران توان داخلی توليد پهپاد را دارد و ما به چشــم خود ديده ايم 
كه اين پهپادها چطور عليه نيروهای ما و تأسيسات ما در سوريه و عراق استفاده 
شــده اند. به همين دليل چنين قراردادی را از نزديك دنبال كرده و آن را جدی 
می گيريم«.سخنگوی كاخ سفيد در نشست خبری نيز  با خبرنگاران درباره سفر 
مهم و راهبردی رئيس جمهور روسيه به ايران اظهار نظر كرد.وی همچنين ادعا 
كرد: روســيه همچنين قصد دارد اراضی واقع در استانهای دونستك و لوهانسك 
را ضميمه خاك خود كند و واحد پولی روسيه را در مناطق اشغال شده تحميل 
كند.وی مدعی شــد، سفر والديمير پوتين به تهران نشان دهنده انزوای سياسی 
مســکو و ناتوانی روسيه در پاســخگويی به نيازهای جنگ در اوكراين است. وی 
همچنين گفت، ســفر پوتين به ايران نشــان می دهد كه او قصد ندارد جنگ در 

اوكراين را متوقف كند. 
ســخنگوی كاخ ســفيد در ادامه ادعاهای خود گفت، پوتين اكنون منزوی شده 
و به ايران نياز دارد. ما به دنبال تشــديد تحريم ها عليه روســيه هســتيم و در 
مرحله آينده افراد و نهادهای بيشــتری را شامل می شود.پيش از اين نيز جيك 
ساليوان مشاور امنيت ملی كاخ سفيد امروز دوشنبه در كنفرانس خبری خود به 
جمهوری اسالمی هشــدار داد كه انزوای ايران تا زمان به نتيجه رسيدن احيای 

برجام ادامه دارد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 تا ساعت 19:00   روز سه شنبه  مورخ 1401/05/04 بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت 
)ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/04 تا ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت 
)ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت يكی از طرق ذيل: 1(ضمانت نامه بانكي معتبر 2(ضمانتنامه صادره از موسسات بيمه گر و 
بيمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تاييد شده از سوی شرکت 4(فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  بنام شرکت توزيع برق استان اصفهان 

ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي سياست روز و اقتصاد ملی به عهده برنده مناقصه ميباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي مي باشد وهمچنين آگهي اين مناقصه 
در سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع 

برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل 

گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- کليه فرايند مناقصه بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل 

از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6- آدرس : اصفهان خيابان شريعتی - شرکت توزيع برق استان اصفهان - دبيرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دريافت گواهی امضای 
الكترونيكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 

شركت توزيع برق استان اصفهان

مبلغ ضمانتنامه )ريال(ساعت بازگشايي پاكات مناقصهتاريخ بازگشايي پاكات مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

09/007.600.000.000 صبح2253/14011401/05/18مناقصه خريد كابل كانسنتريک 6+6*11

09/151.850.000.000 صبح2254/14011401/05/18تجديد مناقصه خريد يراق االت فلزي شبکه توزيع برق2

 

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 7 دستگاه 
خودروي  استيجاري  اداره کل دامپزشکی استان آذربايجان غربی

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

با  استيجاري  خودروي  دستگاه   7 عمومي  مناقصه  دارد  درنظر  غربي  آذربايجان  استان  دامپزشکي  کل  اداره 
جزئيات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت  و با شماره مناقصه 2001003707000002   

برگزار نمايد.
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها تنها  از طريق درگاه  كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت)www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/04/28  

مي باشد.
 مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :  1401/05/1 ساعت 19:00

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :  1401/5/11  ساعت 19:00    
زمان بازگشايي پاكت ها:     1401/5/12  ساعت 09:00 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
الف: اروميه، بلوار شهدا، روبروي پارك ساعت  اداره كل دامپزشكي آذربايجان غربي. 

تلفن:  32770980-044 آقاي مهندس خليل زاد
شناسه آگهی 1353538

نیمچــه گزارش


