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سرمقاله

توافق نزدیک است؟

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

آنچه که از برآیند مذاکرات احیای برجام دیده می
شود ،مثبت است اما این شرایط آیا به توافق نهایی
می رسد؟ روشن است که ایران در پی احقاق حقوق
خود اســت و برای رسیدن به آن تالش می کند و
در دولت جدید نیز سیاست مذاکره برای دستیابی
به توافقی کــه بتواند حقوق ایــران را محقق کند
ادامه پیدا کرد .اما نوع مذاکرات کنونی با مذاکرات
گذشــته تفاوت دارد ،تفاوت آن نوع مواضعی است
که در جریان مذاکرات کنونی دیده می شود که در
دوره قبل وجود نداشت.
تیم مذاکره کننده هستهای با حضور علی باقری که
ســابقه مذاکره در دوره پیش از دولت تدبیر و امید
را دارد ،با رویکرد متفاوت وارد میدان مذاکرات شد.
امتیاز ندادن و قاطعیت در احقاق حقوق ایران و پا
فشــاری بر روی اصول و مطالبات رهبری از ویژگی
های تیم مذاکره کننده اســت که تاکنون بر روی
آنهای ایستادگی و پافشاری کرده است.
ســخنگوی وزارت خارجه نیز روز گذشــته گفت:
زمینه برای توافق هستهای حتماً وجود دارد مشروط
به آن که خطوط قرمز جمهوری اســامی رعایت و
منافع اساســی کشورمان از برجام تضمین شود در
برخی زمینههــا که مطالبه ما بود پیشــرفتهای
نســبی حاصل ،اما بخشــی از انتظــارات ما تامین
شــد.اخبار مثبتی از فضای مذاکرات احیای برجام
به گوش می رســد تا جایی کــه اولیانوف نماینده
روســیه در مذاکرات خبر از احتمال لغو تحریم ها
در هفته آینده می دهد .روشن است که تفاوتهایی
میان احیای برجام با خود برجام وجود دارد.ضعف
های برجام بر کســی پوشیده نیســت ،مهمترین
ضعــف برجام ،نبود تضمیــن اجرایی و بازدارندگی
خروج از توافق بود.
ادامه صفحه 8
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سال بیستو دوم

قيمت 5000 :تومان|

شماره  8 | 5932صفحه

ماموریت رئیس جمهور برای وزارت جهاد کشاورزی

بدون تسامح با دستاندازان
به منابع طبیعی برخورد شود
صفحه 2

استفاده ائتالف سعودی از  ۱۵نوع سالح ممنوعه آمریکایی و انگلیسی

مرگ دستهجمعی در کمین 2میلیون کودک آواره یمنی

جزئیات پیشنهاد
دولت درباره
افزایش حقوق و
مستمری کارمندان
و بازنشستگان

ایران قوی
تصویر غایب
سینمای ایران است

صفحه 6

نوب
تا
ول

الزامات مورد نياز

 -1گواهي صالحيت پيمانكاري  ( EPCطرح و ساخت) يا مشاركت پيمانكار با رتبه  3نيرو و
مشاور با رتبه  3نيرو از سازمان برنامه و بودجه و با ت ًاكيد بردارا بودن ظرفيت خالی آماده بكار.
 -2ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در زمان بازگشايي
پاكات الزامي ميباشد.

مبلغ ضمانتنامه
(شركت در فرآيند
ارجاع كار)

 23/326/543/351ريال معادل « بيست و سه ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون و پانصد
و چهل و سه هزار و سيصد و پنجاه و يك ريال تمام»

نوع ضمانتنامه
(شركت در فرآيند
ارجاع كار)

تضمين هاي معتبر (شامل فيش واريزی (وجه نقد) ،ضمانتنامه بانكي )....،مطابق آيين نامه تضامين
دولتي مصوبه هيأت وزيران بشماره /123402ت 50659هـ مورخ  1394/9/22و اصالحيه هاي بعدي
آن (مندرج در اسناد مناقصه).

محل دريافت و
ارسال اسناد:

سامانه -تداركات الكترونيك دولت (ستاد) -به آدرس www.setadiran.ir

دريافت
زمان
اسناد:

از ساعت  09:00روز پنجشنبه مورخ  1401/05/27الي ساعت  19:00روز دو شنبه مورخ .1401/05/31

مهلت
پيشنهاد

نوب
تا
ول

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت « ستاد» ۲001001۲۲40000۲0 :

شرکت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد تکمیل عملیات طراحی ،تامین تجهزات ،ساختمانی ،نصب،
تست پست  ۲30/63کیلوولت زاغمرز برابر شرايط ذيل و بشرح مشخصات و اطالعات مندرج در اسناد مناقصه
به مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد.الزم به ذكر است كليه فرآيندهاي برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد تا
ارائه پيشنهاد و همچنين گشايش پاكات  ،مطابق فرآيند تعربف شده در بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.

شهرداری مادوان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد تجدید مناقصه خرید نمک جهت انجام امور راهداری به شماره
 2001003123000073را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزماست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند  .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1401/05/26می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :طبق فراخوان منتشر شده در سامانه
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :طبق فراخوان منتشر شده در سامانه
زمان بازگشایی پاکت ها  :طبق فراخوان منتشر شده در سامانه
اطالعات تماس دستکاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس  :همدان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تلفن :
08134228154
.شناسه آگهی  ، 1363890م الف 820/
نوبت اول ، 1401/5/25نوبت دوم 1401/5/26

نوب

10،775،089،783

538،754،489

4ماه

صفحه 3

ارسال

گشايش
زمان
پاكات:
قيمت پايه مناقصه:

تا ساعت 15:35روز چهارشنبه مورخ .1401/06/16
ساعت  08:30صبح روز يكشنبه مورخ .1401/06/20
 866/327/167/561ريال معادل « هشتصد و شصت و شش ميليارد و سيصد و بيست و هفت
ميليون و يكصد و شصت و هفت هزار و پانصد و شصت و يك ريال » مطابق فهرست بهاء سال .1401

به پيشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصی و نظايرآن كه
مغاير با آيين نامه مذكورباشد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
همچنين به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند
مطلقآ ترتيب اثر داده نخواهد شد .ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
مراتب در سايت معامالت توانير به آدرس .https://wamp.tavanir.org.ir/tender/mainصرفا جهت اطالع
رساني درج گرديده است
نوبت اول  ، 1401/5/24نوبت دوم 1401/5/25
روابط عمومي شرکت برق منطقه اي مازندران و گلستان

تد

مبلغ براورد اولیه(ریال)

مبلغ ضمانت نامه
(صرف ًا ضمانت نامه بانکی)
شرکت درفرایند ارجاع کار
(ریال)

مدت اجرا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي  -دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی
شماره 1401/1-17

شركت برق منطقه ای مازندران وگلستان

 -1نشانی دستگاه مناقصه گذار :مادوان  -بلوار ولیعصر  -شهرداری مادوان
 -2حدود صالحیت مورد تایید جهت شرکت در مناقصه :شرکتهای دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه  5در رشته راه
 -3محل فروش اسناد  :سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -4قیمت فروش اسنادمناقصه :واریزمبلغ  1،000،000ریال به حساب شماره  0106868890001نزدبانک ملی بنام شهرداری مادوان
 -5مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  1401/05/25لغایت ساعت  12:00مورخ  1401/05/29خواهد بود.
 -6مهلت ارسال اسناد :ساعت  12:00مورخ 1401/06/08
 -7محل تحویل پاکت فیزیکی  :صرفا اسناد پاکت های پیشنهاددارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .در جلسه بازگشایی پاکت های  ،اسناد
فیزیکی و اسناد فاقد امضای الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .عالوه بر بارگذاری درسامانه ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار ،گواهی
صالحیت ایمنی و برگ گواهی صالحیت پیمانکاری رابه صورت الک و مهر شده و پاکت ممهور به مهر شرکت و نام پروژه و شماره تماس تا ساعت 12:00
مورخ  1401/06/08به دبیرخانه شهر داری تحویل داده شود.
 -8تاریخ ومحل بازگشایی پاکات مناقصه :روزچهارشنبه  1401/05/09ساعت  10صبح شهرداری مادوان می باشد.
 -9شهرداری در قبول یارد هریک یاکلیه پیشنهادات مختار است.
 -10هیچگونه تعدیل وپیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
 -11ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 5در صد مبلغ قرارداد وصرف ٌا ضمانتنامه بانکی باشد..
-12سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-13تلفن تماس07433310257 :
-14هزینه درج آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد
نوبت اول، 1401/05/25:نوبت دوم1401/05/26

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

صفحه 5

وم

1

لکه گیری آسفالت معابر شهرمادوان

آمریکا انعطاف
نشان ندهد
«پلن بی» داریم

گالیه رئیس سازمان سینمایی ازسینماگران

شهرداری مادوان شهرداری مادوان درنظر دارد عملیات پروژه اجرای لکه گیری آسفالت معابرشهر مادوان راباپرداخت ازمحل منابع داخلی
وقیرمطابق جدول ذیل وبر اساس فهرست بهای راه ،را ه آهن و باند فرودگاه سال 1401سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از طریق مناقصه عمومی
به شرکت های واجد شرایط در رشته راه وباند که دارای مجوز از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وتجربه وسابقه مفید در این زمینه می باشند واگذار
نماید .لذا از تمام شرکت های دارای صالحیت پیمانکاری دررشته راه که امکانات وشرایط وتوان اجرایی کافی را برای شرکت در موضوع مناقصه
رادارند دعوت بعمل می آید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت وبازگشایی پاکت هااز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد ./.
ردیف

جمعبندی مکتوب ایران از مذاکرات اخیر وین
تحویل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا شد

صفحه 8

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه
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