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اخبار
تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت
حجتاالسالم والمسلمین مهماننواز

حضرت آیت اهلل خامنــهای رهبر معظم
انقالب اسالمی در پیامی درگذشت عالم
ربانیحجتاالسالموالمسلمینمهماننواز
را تسلیت گفتند .متن پیام حضرت آیت اهلل
خامنهای به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالــم ربانــی مرحــوم
حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ
حبیباهلل مهماننواز را به خاندان مکرم و
بازماندگان و ارادتمندان ایشــان و عموم
مردم مؤمن و وفادار خراســان شــمالی
تســلیت عرض میکنم .عالم با عمل و
مردمــی و با صداقــت ،صفت حقیقی و
قطعی این روحانی بزرگوار بود.ایشان در
دوران انقالب پیشــگام و پناه مردم و در
دوران جمهوری اسالمی راهنما و شریک
تلخ و شیرین زندگی آنان بود .رحمت و
رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت
سید علی خامنهای
میکنمّ .
 /۴اردیبهشت ماه۱۳۹۷ /
توافق اروپا و آمریکا به تهدید ایران
برای اعمال تحریمهای موشکی

گزارشهای رســانههای غربی نشــان
میدهد که ایــاالت متحــده بههمراه
آلمان ،فرانسه و انگلیس بر سر شرایطی
بــرای باقیماندن آمریــکا در برجام به
توافق رسیدند.به گزارش تسنیم به نقل
از نشــریه آلمانی زوددویچهســایتونگ،
براساس توافقی که بین این چهار کشور
حاصل شده اســت ،اروپاییها و ایاالت
متحده تصمیــم گرفتند که باید ایران را
به [اعمال] تحریمهــای جدید بهخاطر
آزمایشهای موشکی و سیاست منطقهای
آن تهدید کنند ،اما برجام تغییری نخواهد
کرد.این روزنامه آلمانی همچنین بهنقل
از منابع دیپلماتیک گفت که مذاکرات [بر
سر جزئیات این توافق جدید] هنوز پایان
نیافته است.ترامپ پیشتر با انتقاد شدید
از برجــام ،آن را بدترین توافق در تاریخ
آمریــکا توصیف کرده و تهدید کرده بود
که اگر این توافق اصالح نشــود ،آمریکا
را از آن خارج میکند.

اخبار

شمخانی :دلیلی برای ماندن در « »NPTوجود ندارد

گروه سیاسی :درســت همین چند ماه
قبل بود که لودریــان وزیر امور خارجه
فرانســه اعالم کرد که بــرای مذاکره
بر ســر برنامه موشــکی ،فعالیتهای
منطقهای و حمایت ایران از حزباهلل به
تهران ســفر خواهد کرد و در دیدارهای
خود این موارد را با مقامات کشــورمان
در میــان خواهد گذاشــت .لودریان به
تهران آمد اما دیدار پرمعنی وی با علی
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
و انتشار عکسهایی که در آن شمخانی
با هیبت نظامی لودریــان را به حضور
پذیرفته بود باعث شــد آب پاکی روی
دســت غربیها ریخته شود .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،لودریان به فرانســه
برگشت و در مصاحبههای خود اعتراف
کرد که نتوانســته با مقامــات ایران به
توافقی بر مبنای موارد ادعایی دســت
پیدا کند؛ حاال در آســتانه ضرباالجل
اعالمــی دونالد ترامــپ رییسجمهور
ایاالت متحــده آمریکا یکبار دیگر دبیر
شــورای عالی امنیت ملی کشورمان با
پاســخی قاطع احتمال خروج ایران از
معاهــده  NPTرا روی میز گذاشــته
تــا مجددا غربیها یک پاســخ محکم
دریافت کنند .بنابراین در شــرایطی که
اروپاییها دائما درباره اعمال تحریم به
بهانه فعالیتهای موشکی و منطقهای
ایران را مطــرح میکنند طرح موضوع
خروج از این معاهده حســاس میتواند
ترمزی برای گستاخی های غرب باشد.

شمخانی :حق خروج از  NPTبرای
اعضا وجود دارد

در همین رابطه ،دریابان علی شمخانی
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی دیروز(سهشنبه) برای
شرکت و ســخنرانی در نهمین نشست
امنیتی که با حضور مسئوالن عالی پنج
قاره جهان در روســیه برگزار میشــود
تهران را بهمقصد سوچی ترک کرد .دبیر
شورای عالی امنیت ملی کشورمان پیش
از ترک تهران در گفتگو با خبرنگاران به
سؤاالت مختلف آنها در مورد موضوعات
حسنروحانیرئیسجمهور،دیروز(سهشنبه
 4اردیبهشت) در جمع مردم تبریز با بیان
اینکه ما به هم وعده دادیم ســرزمین ما،
سرزمین امن و امنیت باشد تصریح کرد:
امروز به برکت دالوریهای سپاه پاسداران
عزیز و غیور ،ارتش جمهوری اســامی،
بســیج ایثارگر و فدارکار ،ما شاهد امنیت
مثالزدنی ایران عزیمان هستیم .وی ادامه
داد :ما هر روز امنیتی را که در سایه وحدت
و انســجام ملت ایران بوجود آمده و این
انسجام و وحدت را ادامه می دهیم پاس
می داریم .رئیس جمهور تصریح کرد :قرار

محسن رضایی :ایجاد اختالف بین
ارتش و سپاه تالشی بیهوده است

شد .همانطور که رئیس جمهور محترم
اشــاره کردند بخشــی از این اقدامات
ابتکاری ،مواردی هستند که طرف مقابل
حتی فکر آن را هم نمیکند.

ظریف همچنان بر مدار دلبســتگی
به اروپا!

سیاسی ،امنیتی و منطقهای پاسخ گفت.
شمخانی در این نشست خبری در پاسخ
به ســؤالی در خصوص اخبار مطرحشده
پیرامون مالقات غیرمنتظره فرستاده ویژه
رئیس جمهور روسیه با وی و گفتگوهای
انجامشــده پیرامون واکنشهای ایران
به حمله رژیم صهیونیســتی به پایگاه
تی 4در ســوریه که به شهادت چند نفر
از اتباع ایرانی منجر شــد اظهار داشت:
جمهوری اســامی ایــران هزینههای
قابل مالحظهای را بهمنظور ایجاد ثبات
منطقهای و مبارزه با تروریسم تکفیری
پرداخته اســت و از این رو نمیتواند در
برابر افزایش نگرانکننده اقدامات بیثبات
کننده آمریکا ،رژیم صهیونیستی و برخی
همپیمانان منطقهای آنها بیتفاوت باشد.
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی افزود:
حضور مستشــاری جمهوری اسالمی
ایران در ســوریه که بهدرخواست دولت
قانونی این کشــور انجام شده با هدف
مقابله با تهدید فراگیر تروریسم صورت
گرفته و اثر تعیین کنندهای بر شکست
این جریان در منطقه داشــته است .وی
افــزود :زمانی که رژیمــی به خود حق
میدهد تا در اقدامی برنامهریزیشــده
ضمن تجاوز به حریم هوایی کشــوری

دیگر نیروهای مقابله کننده با تروریسم
را هدف قرار دهد بهطــور قطع باید به
تبعات آن و واکنشهای متقابل نیز فکر
کرده باشد .دبیر شورای عالی امنیت ملی
تأکید کرد :تنبیه متجاوز قطعی است اما
طبیعت ًا زمان ،مکان و نحوه پاسخگویی
به ایــن اقــدام شــرورانه در اختیار و
اراده جمهــوری اســامی خواهد بود.
شمخانی خاطرنشــان ساخت :اگر رژیم
صهیونیســتی هنوز متوجه پایان یافتن
دوره بــزن و دررو و اجرای نمایشهای
قلدرمأبانه برای ایجاد رعب و وحشــت
نشده باید هزینههای این نفهمی را نیز
پرداخت کند .وی در پاســخ به ســؤالی
در خصوص اخبار مطرحشــده پیرامون
احتمال خروج ایــران از «انپیتی» در
واکنش به اقدامات رئیس جمهور آمریکا
در قبال برجام اظهار داشت :هدف اصلی
از طراحی و اجرای سازوکارهای حقوقی
و قراردادهای بین المللی ،ایجاد ثبات و
امنیت در جامعه بین المللی و جلوگیری
از اقدامات یکجانبه کشورهای بهظاهر
قدرتمند است .دبیر شورای عالی امنیت
ملی با اشاره به اقدامات برخی کشورهای
مدعی پیــروی از قوانین و مقررات بین
المللــی و بیتفاوتی و اســتنکاف آنان

نســبت به اجرای تعهدات قانونی خود،
افزود :در معاهده «انپیتی» حق خروج از
این معاهده برای همه اعضاء در صورت
بهمخاطره افتادن منافعشــان پیشبینی
شده است .وی اظهار داشت :زمانی که
توافقات بین المللــی بهدلیل رفتارهای
غیرقانونی کشورهای مدعی کارکردش
را از دســت میدهد دلیلی برای متعهد
ماندن ســایر کشــورها باقی نمیماند.
نماینــده مقام معظم رهبری در پاســخ
به ســؤال خبرنگار دیگری که خواستار
توضیح بیشــتر در خصوص گزینههای
هستهای غیر قابل پیشبینی مطرحشده
در اظهارات اخیر رئیــس جمهور ایران
شده بود ،اظهار داشت :صنعت صلحآمیز
هستهای جمهوری اسالمی ایران کام ً
ال
بومی و مبتنی بر ظرفیتهای دانشی و
فناوری داخلی بــوده و از این رو امکان
بهرهگیری از ابتکارات متعدد و متنوع را
برای دستاندرکاران فراهم کرده است.
وی افزود :دستورالعملهای جامعی برای
فعالسازی ظرفیتهای حوزه هستهای
به سازمان انرژی اتمی ابالغ گردیده که
متناسب با اقتضائاتی که در آینده میتواند
پیشروی ما قرار بگیرد در زمان مناسب
ِ
در قالب سناریوهای عملیاتی اجرا خواهد

روحانی در تبریز:

سپاه پاسداران عزیز و غیور است

ما آرامش بــود ،ما آرامش زندگی مردم و
آرامش بازار را حفاظت خواهیم کرد ،من
به شــما مردم بزرگ ایران و مردم غیور
اذربایجان قول میدهــم توطئه آمریکا،
صهیونیســتها و برخی از ارتجاع عرب
در منطقه در پیشــرفت ایــران عزیز ما
تاثیری نخواهد گذاشــت .آنها که در کاخ
سفید نشستهاند بدانند به تعهداتشان پایبند
باشند یا نباشند ،به تمدنشان پایبند باشند

یا نباشــند ،به انسانیتشان پایبند باشند
یا نباشــند ملت بزرگ ایــران و دولت به
نمایندگی از ملت ایران با هرگونه توطئه
آنها و نقشــه آنها با قدرت و دولت ایران
به نمایندگای از ملت ایران در برابرآنها با
قاطعیت خواهد ایستاد .رئیس قوه مجریه
خاطرنشــان کرد :مردم عزیــز و دالور
هیچکس این ملت بــزرگ را نمیتواند
مایوس کند و هیــچ کس نمیتواند امید

آینده را از ملت مــا بگیرد .ما از هر زمان
دیگرمقتدرتر،پایپیمانهایمانایستادهایم
اما اگر کسی بخواهد به ملت ما و به پیمان
ما خیانت کند بداند عواقب وخیمش شامل
حال خود آنها خواهد شــد .روحانی افزود:
مــردم و دولت ایران بــرای تمام مراحل
مختلف در برابر آنهــا برنامهریزی کرده
اســت .ما مشــکلی را پیش رو نخواهیم
داشت .اگر مشکلی داریم با دست پرکفایت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان
کرد :یکی از خطرات این اســت که بین
ارتش و سپاه اختالف وجود بیاید ،همانطور
که در اوایل انقالب بنی صدر علیه ارتش
و سپاه اختالف به وجود می آورد .ارتش و
ســپاه برادری خودشان را در آتش غربت
ملت ایران به دست آورده است .نیروهای
مسلح اقتدار از دست رفته ایران را در جنگ
کســب کردند .به گزارش تسنیم،رضایی
افزود :اکنون حضور نیروهای مســلح در
بیرون از مرزها ناشی از نقش اقتدار ایران
و چهرههای ماندگار دفاع مقدس است و
ارتشی ها و پاسداران داوطلبانه و از روی
عشق و برای حفظ دســتاوردهای ملت
ایران برای حفظ اقتدار جمهوری اسالمی
به خارج از مرزها و از روی عشق و عالقه
به حفظ دستاوردهای ملت ایران در خارج
از مرزها حضور دارند .وی ادامه داد :در این
میان که عده ای بین ارتش و سپاه اختالف
میاندازند ،تالششان تالش بی اثری است
و به عنوان یک عبرت تاریخی باید به آن
توجه کرد .این اقتدار مانند قطاری است
که هیچ کس قادر به جلوگیری از حرکت
آن نیست و هدف جمهوری اسالمی ایران
عدالت صلح و آرامش اســت در خارج و
داخل است.

اما در این بین که بســیاری از مقامات
ارشد کشــورمان با اتخاذ موضع قاطع
مقابــل زیادهخواهــی اروپــا و آمریکا
ایســتادهاند،نکته تاســف برانگیز ادامه
خوشبینی مسئول ارشد دستگاه دیپلماسی
کشورمان به اروپاییهاست؛ ظاهرا ظریف
همچنان نمیخواهد بپذیرد در خصوص
فشــار وارد کردن علیه کشورمان بین
اروپا و آمریکا تقسیم کار صورت گرفته
اســت! محمد جواد ظریــف ،وزیر امور
خارجه کشــورمان دیــروز در گفتگو با
رادیو ملی آمریکا تصریح کرد که مذاکره
دوباره بر ســر توافق هستهای موجب
پیامدهای منفی میشــود که ریســک
آسیب زدن به اعتبار به ایاالت متحده در
مذاکــرات بینالمللی آتی را در پی دارد.
ظریف در این گفتگو ابراز امیدواری کرد
کــه رئیس جمور امانوئل ماکرون  -که
هماکنون در حال دیدار از آمریکا است
 و آنگال مرکل صدراعظم آلمان  -کهقرار اســت پس از ماکرون به واشنگتن
بیاید « -بر ترامپ تأثیر بگذارند [تفهیم
کنند]» مبنی بــر اینکه «به نفع جامعه
بینالملــل خواهد بود ،اگر آنها به مفاد
توافق احترام بگذارند» .وزیر امور خارجه
کشورمان افزود« :من فکر میکنم که
ایاالت متحده نمیخواهد [چنین] پیامی
را به جهان ارســال کند مبنی بر اینکه
اگر شما با ایاالت متحده مذاکره کنید،
پس از دستیابی به توافق ایاالت متحده
از آن عقب مینشــیند و به شما بگوید
مــن این بخشهای توافق را دوســت
ندارم و خواهان مذاکره دوباره بر ســر
آنها هســتم» .ظریف میگوید که اگر
واشنگتن اصرار بر عقب نشستن [خروج]
از توافق کند« ،دیگر هیچ کســی برای
[رسیدن به] مصالحه با آمریکا آمادگی

بیانیه  ۲۴۶نماینده مجلس به
مناسبت روز پاسدار

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی
دیروز (سه شنبه) پارلمان ،بیانیه  246نفر
از نمایندگان مجلس درباره روز پاسدار را
قرائت کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اگر سپاه نبود کشور نبود« ،حضرت امام
(ره)»
دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی یادآور دالوری
سبزپوشــان مجاهدی است که در طول
چهل ســال گذشــته مظلومانه در برابر
هجمه های انقالب اســامی از ملت و
کشــور ایران و نظام جمهوری اسالمی
ایران که برخواســته از آرای ملت است،
دفاع کردند .تشکیل سپاه پاسداران انقالب
اســامی از آغاز با هدف حفظ انقالب و
ملت ایــران در برابر توطئه های نظامی،
فرهنگی ،سیاسی دشــمنان کشور بوده
اســت .در بخش دیگــری از این بیانیه
امده اســت:ما نمایندگان مجلس شورای
اســامی ضمن تبریک روز پاســدار به
ایــن عزیزان و به تاســی از رهبر معظم
انقالب اسالمی بر خود فرض می دانیم
حمایت خود را از نیروهای زمینی ،هوایی،
دریایی ،قدس ،سازمان بسیج مستضعفین
و سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب
اســامی اعالم می نماییم و از مسئولین
کشــور می خواهیم با تقویــت این نهاد
مردمی و مجاهد دشمنان کشور ایران به
ویژه صهیونیســت ها ،آمریکایی ها و آل
سعود را ناامید سازند.

ملت ایران آن را حل و فصل خواهیم کرد.
رئیسجمهور اظهار داشت :به همین دلیل
ما بــرایآرامش مردم تصمیمات قاطع و
محکمی راجع به ارز کشور اتخاذ کردیم،
کســی نگران واردات و صادرات نباشد،
کســی نگران کاالهای مورد نیاز کشور
نباشد،ما در برابر توطئه خارجی و برخی از
افراد کوتهبین در داخل برنامهریزی قاطعی
را انجام دادهایم ،تمام نیازمندیهای کشور
با ارز  4200تومانی وارد خواهد شد .تمام
کاالهای اساسی با همان قیمت قبل وارد
کشور خواهد شد.

جهانگیری:

مردم و مدیران کشور باید از خودگذشتگی داشته باشند

(نوبت دوم)

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
(سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي 97/15يك مرحله اي

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت با تأکید بر
اینکه ما همواره به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی
نیاز داریم ،خاطر نشان کرد :امروز در کشورهای
منطقه نظیر سوریه ،افغانستان ،پاکستان و یمن
درگیریهای متعددی وجــود دارد و گروههای
تکفیری و داعش یکی پس از دیگری شــکل
میگیرند و این ادامه همان روندی اســت که
میخواهند جمهوری اسالمی ایران را زمینگیر
کنند .معاون ا ّول رییس جمهور خاطر نشان کرد:
جمهوری اســامی ایران استعدادها و فرصت
های فراوانی در اختیار دارد و از ظرفیت های بی
نظیر مادی و معنوی و موقعیت جغرافیایی خاص

اصالحیه

اگهی چاپ شــده در روزنامه عصرایرانیان در تاریخ  ۱۳۹۶/۰۲/۰۲مربوط به شــرکت توزیع
نیروی برق قسمتی از متن اگهی اشتباه چاپ شده و صحیح ان بشرح زیر می باشد:

آب نبض زندگی است  .با اسراف  ،آهنگ آن را ُکند نسازیم

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــركت آب و فاضالب روســتايي اســتان گيالن درنظر دارد مناقصه فراخوان عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی  100مترمکعبی و لوله
گــذاری بطــول  5500متر با لوله پلــی اتیلن(به اقطار  63الی  200میلیمتر) مجتمع رودبرده از توابع شهرســتان رشــت به شــماره مناقصه
( ) 200971147000003را از طریــق ســامانه الکترونیکی دولت برگزارنماید  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اســنادمناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد.
ردیف

شهرستان
رشت

7،528،765،707

376،500،000

رشته

1

عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی 100
مترمکعبی و لوله گذاری بطول 5500
متر با لوله پلی اتیلن(به اقطار  63الی
 200میلیمتر) مجتمع رودبرده از توابع
شهرستان رشت

آب

عنوان

مبلغ برآورد (بریال)

مبلغ تضمین
(بریال)

رتبه

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

نوبت دوم

5

تاریخ
خاتمه
فروش

97/02/10

تسلیم پیشنهاد
قیمت

97/02/20

مدت اجرا
ماه

شــركت توزيع نيروي برق اســتان كرمانشــاه درنظر دارد پروژه هاي احداث فيدر جديد فشار متوسط شهري
شهرستان ثالث باباجاني (از محل اعتبارات داخلي) را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد.
لذا پيمانكاران واجد صالحيت و داراي رتبه نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياســت جمهوري
مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج آگهي به مدت 5روزكاري به امور تداركات اين شركت واقع در
كرمانشاه – خيابان شهيد امجديان (سيلو) و يا به سايتهاي www.tavanir.org.ir-htt://iets.mporg.ir
مراجعه نمايند.
نوع تضمين شركت در مناقصه (ضمانت نامه بانكي و يا واريز وجه نقد)
مبلغ برآورد اوليه 3337248110ريال مي باشد
مبلغ تضمين شركت در مناقصه277/000/000ريال مي باشد
مهلت و مكان تسليم پيشنهاد تا ساعت 13:30روز دوشنبه مورخ 1397/02/17دبيرخانه شركت
زمان و مكان بازگشايي پاكات ساعت 14:30روز دوشنبه مورخ1397/2/17اتاق كنفرانس شركت
به پيشــنهادهاي فاقد سپرده – سپرده مخدوش – سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر -چك شخصي و نظاير آن
مطلقا ترتيب اثرداده نخواهد شد
به پيشــنهادهاي فاقد امضا – مشــروط – مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضا مدت مقرر در اسناد مناقصه
واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد
ساير اطالعات وجزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 083-38255525تماس حاصل نماييد

کشور و نســل جوان تحصیلکرده که تقریب ًا در
منطقه و دنیا سرآمد هستند برخوردار است و از
نظر تعداد فارغ التحصیالن مهندسی ایران جزو
چند کشور برتر دنیا است .جهانگیری ادامه داد:
مردم و مدیران کشور باید از خودگذشتگی داشته
باشند و ما باید نسبت به هم مهربان و صمیمی
باشــیم و با بغض به یکدیگر نگاه نکنیم و فکر
کنیم که یک پیکر واحد داریم و رسالت مشترک
ما سربلندی ،پیشــرفت ،حفظ عزت جمهوری
اسالمی ایران ،پاسداری از خون شهدا و اجرای
رسالتی اســت که امام خمینی(ره) بر دوش ما
گذاشت.
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تاریخ بازگشایی
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* ارائه تحویل موقت و قرارداد یک کار مشابه در خصوص لوله گذاری آب با لوله پلی اتیلن بطول حداقل  2000متر الزامی می باشد.
* تهیه و حمل مصالح به عهده پیمانکار بوده و سایر عملیات تکمیلی مورد نیاز براساس فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی و ابنیه
سال  ، 1397نقشه و مشخصات فنی پیوستی می باشد .
تضمین شــرکت درمناقصه به نفع کار فرما به صورت ضمانتنامه بانکی یاواریز به حســاب شــماره  2175214468004بانک ملی شــعبه
مرکزی رشت خیابان امام خمینی (ره) به نام تمرکز وجه سپرده می باشد.
 -1شــروع فروش اســناد مناقصه از تاریخ  97 /02 /06میباشــد ،عالقمندان جهت کســب اطالعات بیشــتر به شــبکه اطالع رســانی
 HTTP://IETS.MPORG.IRمراجعه نمایند.
 -2دستگاه نظارت  :معاونت مهندسی و توسعه
 -3شــرکت کنندگان جهت خرید اسناد مناقصه می بایســتی مبلغ  300،000ریال به حساب شماره (  ) 2170094437006بانک ملی مرکزی
رشت از درگاه الکترونیکی www.setadiran.irواریز نمایند.
ب)نشــاني شرکت رشــت :خيابان امام خميني ،ميدان فرهنگ ،خيابان پرستار ،شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن ،جهت اطالعات
بیشتر باتلفنهای  33325776 -33321054تماس حاصل نمايند.
 -4هزینه دونوبت آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
نوبت اول97/ 02/ 04 :
نوبت دوم97/02/ 05 :

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان گیالن

