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دیپلماسی فراگیر، عملگرا، نتیجه محور، گفتمان 
محور در کنار برخوداری از مولفه ای به نام قدرت 
ســخت یا همان توان نظامی بــاال مولفه ای برای 
بهــره گیری از دیپلماســی اقتصــادی در جهت 
تامیــن امنیت و منافع ملی خواهــد بود. ناتوانی 
تمام کشورها برای زندگی جزیره ای بدون تعامل 
و روابط با سایر کشورها حقیقتی انکار ناپذیر است 
لذا تمام کشــورها برآنند تا در الیه های پیرامونی 
و فــرا پیرامونی روابطــی همه جانبــه را برقرار 
نمایند. در این میان توســعه و گسترش مناسبات 
بــا دوســتان و متحــدان و مقابله و یــا کاهش 
 تهدیــدات دشــمنان مولفه ای بــرای تحقق این 

مهم می باشد. 
بر این اســاس می توان گفت کــه روابط خارجی 
همچون پازلی است با قطعه های متعدد که اندازه 
و میزان هر قطعه ) کشــور( در این پازل به میزان 
ظرفیت و جایــگاه حقیقی آن باید در نظر گرفته 
شــود و نادیده گرفتن و یا دادن اعتبار و فضایی 
بیش از جایگاه یک کشــور، در پازل دیپلماســی 
بــه کشــورها را   گاه خســارت های ســنگینی 

وارد می سازد. 
نمود عینی این مســئله را در طول هشــت سال 
دیپلماســی دولت یازدهم و دوازدهــم می توان 
مشــاهده کرد. دیپلماسی که در عنوان گفتمان و 
تعامل محور با عنوان آشتی و روابط با همه جهان 
بوده اما در عمل در کلید واژه روابط با ســه کشور 
اروپایی آلمان، فرانســه  و انگلیس و پس از مدتی 
نیــز در واژه مذاکره و تعامل بــا کدخدا )آمریکا( 

تبلور یافت.

مِس جای طال را نگیرد

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد:

 آخرین وضعیت جاسوس سوئدی 
و محکومیت الکس به اعدام
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هدفگذاری ساخت 
 ۲۵۰۰ مدرسه

با ایده های نوین

مدیرعامل بنیاد برکت در نشست رسانه ای 
نخستین رویداد ملی مدارس آینده خبر داد: 
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آگهی مزایده عمومی

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر

قائم شهر  جاده  در  واقع  را  فوتبال خود  زمین  دارد  نظر  در  قائم شهر  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
به کیاکال ، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله به 

اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
      لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید، پس از انتشار آن حداکثر تا تاریخ 1401/6/9 با در دست داشتن 
اصل فیش به مبلغ 1/000/000 ریال واریزی به حساب 115860984006 با  شناسه 3502000237 نزد بانک 
صادرات  به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر)غیر قابل استرداد( جهت خرید اوراق مزایده عمومی 
نمائید. ضمنًا  مراجعه  یوسفی  پیمان  آقای  اداری  طبیعی، ساختمان  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشکده  به 
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و همچنین دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات 
در هر مرحله، دارای اختیار تام می باشد. بدیهی است کلیه مفاد آئین نامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی 

حاکم بر تشریفات مزایده میباشدو ضمنًا پایه قیمت اجاره ساالنه  مبلغ  125/000/000 ریال می باشد.
شماره تماس: 09113238679

    رعايت حريم خطوط لولة فشار قوي انتقال گاز حفظ امنيت و سالمت شما را به ارمغان مي آورد.

فراخون تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی)يكپارچه( يک مرحله ای
تامين خدمات تهيه، طبخ، بسته بندي، توزيع و سرو غذا و اداره رستوران

 منطقه 6 عمليات انتقال گاز  1402-1401

روابط عمومی منطقه شش عمليات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ايران- منطقه شش عمليات انتقال گاز  در نظر دارد تجديد مناقصه عمومی تامين خدمات تهيه، طبخ، بسته بندي، 
توزيع و سرو غذا و اداره رستوران منطقه 6 عمليات انتقال گاز  1401-1402 شماره)2001093023000017( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 

برگزار نمايد.   
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 

دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
متقاضيان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه, نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونيکی )به صورت بر خط ( براي کليه 

صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام الزم را به عمل آورند.
 مواعد زماني :

- تاريخ انتشار فراخوان : 1401/05/25 
- مهلت دريافت اسناد فراخوان: ساعت  18:00 روز چهارشنبه تاريخ  1401/06/02

- مهلت ارسال پيشنهادات : ساعت  12:00 روز شنبه تاريخ  1401/06/19
زمان بازگشايی پاکتها: ساعت  09:00 روز يکشنبه تاريخ  1401/06/20

نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار: 
دولتي  معامالت  تضمين  نامه  آيين  در  شده  اعالم  هاي  تضمين  انواع  با  متناسب  و  7/531/316/000ريال  کار  ارجاع  فرآيند  در  شرکت  تضمين  مبلغ 

بشماره123402/ت  50659 ه مورخ 09/22/ 1394
اطالعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه گزار :

-07632196012-07633678100 تلفن  و  گاز  انتقال  عمليات  شش  منطقه  راست  سمت  فرعي  ميناب/بندرعباس  راه  پليس  روبروي  بندرعباس 
07632196011 امورپيمانها 

اطالعات کلي مناقصه در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور با کد فراخوان  53124891 و سايت shana.ir نيز موجود  مي باشدپاکات پيشنهاد 
نرخ مناقصه گراني بازگشايي خواهدشد که براساس آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات ارزيابي کيفي شده و امتياز الزم کسب 

نموده باشند.
شناسه آگهی 1362656

                                  نوبت اول 1401/5/25 ، نوبت دوم  1401/5/26

ت دوم
نوب

شناسه آگهی: )1362519(    م الف: 1872

آگهی تجدید مناقصه شماره 2001001004000153 
در سامانه تداركات الكترونیكی دولت

بــر اســاس مــاده 13 قانــون برگــزاری مناقصــات عملیــات اجرایــی پــروژه بــه شــرح زیــر به صــورت مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای 
واگــذار می گــردد:    

1- دســتگاه مناقصــه گــزار: شــركت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل كشــور بــه نشــانی: تهــران - بزرگــراه مــدرس - 
خیابــان وحیــد دســتگردی - خیابــان فریــد افشــار - نبــش بلــوار آرش.

ــه طــول 33 کیلومتــر(  ــروژه: عملیــات تکمیلــی بخشــی از محــور ســنندج - همــدان )حدفاصــل قــروه - داشــبالغ ب  2- شــرح پ
با مدت اجرای كار 36 ماه در استان كردستان.

3- ســیر مراحــل دریافــت اســناد و برگــزاری فرآینــد مناقصــه: صرفــاً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس http://www.setadiran.ir و مهلــت دریافــت اســناد از ســامانه مذكــور حداکثــر تــا تاریــخ 1401/06/02 ســاعت 
14 میســر خواهــد بــود. ضمنــاً مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذكــور، مراحــل ثبــت نــام در ســایت 

فــوق و دریافــت گواهــی امضــای الكترونیكــی را جهــت شــركت در مناقصــه بــه انجــام رســانند. تلفــن پشــتیبانی ســامانه: 1456
4- محــل تحویــل پاکــت شــرکت در مناقصــه: )صرفــا پاكــت الــف( اداره كل امــور پیمان هــا و رســیدگی فنــی – شــركت 
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل كشــور و مهلــت ارســال پاكت هــای پیشــنهاد در ســامانه حداکثــر تــا ســاعت 
 14 روز شــنبه مــورخ 1401/06/12 و تاریــخ جلســه مناقصــه ســاعت 11 صبــح روز یكشــنبه مــورخ 1401/06/13 می باشــد. 

    مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق می باشد و در صورت لزوم یكبار قابل تمدید می باشد. 
5- بــرآورد: براســاس فهرســت بهــای پایــه راه، راه آهــن و بانــد فــرودگاه ســال 1401 بــه مبلــغ  1,839,246,753,440 ریــال 
می باشــد. )ضمنــاً انعقــاد قــرارداد بــر اســاس فهرســت بهــای تجمیــع شــده راه، بانــد فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن می باشــد(

6- مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 43 میلیارد ریال تعیین می گردد. 
 )46049765 7- مهندسین مشاور: طرح هفتم )تلفن: 46049763- 

 ضمنــا آگهــی مناقصــه از طریــق پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی http:\\iets.mporg.ir نیــز قابــل 
دسترســی اســت.

وزارت راه و شهرسازی

تخصصی ساخت و توسعه  زریبنااهی حمل ونقل كشور
رشكت مارد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

ت دوم
نوب

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد تجدید مناقصه خرید نمک جهت انجام امور راهداری  به شماره 
2001003123000073 را 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.ir  انجام 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 1401/05/26 می 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 
 : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تلفن  ابراهیمی  بلوار شهید ستار  الدین اسدآبادی نبش  بلوار سید جمال  : همدان  آدرس 

08134228154
.شناسه آگهی 1363890   ، م الف /820

نوبت اول 1401/5/25 ،نوبت دوم 1401/5/26

رئیسی تأکید کرد: 

 کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 
با بهره گیری از تولیدات دانش بنیان

صفحه 2


