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رئیس دورهای شورای امنیت:

سازوکار «اسنپبک» علیه ایران
فعال نشده است

کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود .امام علی
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حسینعلی حاجیدلیگانی


عضو هئیت رئیسه مجلس

برخی از جریانات سیاس��ی میگویند اگر
«جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا ش��ود،
راهبرده��ای آمریکا در قب��ال ایران تغییر
خواه��د ک��رد در صورتی ک��ه این تصور
از اس��اس غلط اس��ت و بدونشک نباید
گرفتار اینگونه مباحث و مسائل شویم .هر
شخصی رئیسجمهور آمریکا شود براساس
راهبردها و اس��تراتژیهای از پیش تعیین
ش��ده اقدامات خود را در قبال ایران انجام
خواهد داد و از گذشته تا به االن هم اینگونه
اس��ت .هر ش��خصی وارد کاخ سفید شود
راهبردش را در قبال ایران تغییر نخواهد داد،
چراکه ایاالت متحده دشمن قسم خورده
جمهوری اسالمی است .اینکه چه شخصی
رئیس جمهور آمریکا شود برای جمهوری
اس�لامی هیچگونه اهمیت خاصی ندارد
و م��ا باید برای بهب��ود وضعیت اقتصادی
ب��ه دنبال فعالس��ازی ظرفیتهای داخلی
باشیم که از این طریق میشود بسیاری از
مشکالت را حل کرد .تفاوت فاحشی میان
دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا در
اتخاذ سیاستهای ضد ایران وجود ندارد.
متاس��فانه عده ای از افراد دارای مسئولیت
در دولت تصور می کنند اگر «جو بایدن»
رای بیاورد برای کشور بهتر است ،البته به
چنین موضوعی اعتقاد نداریم و تفاوتی بین
ترام��پ و بایدن قائل نیس��تیم .تجربه پر
هزینه گذشته نشان داده آمریکایی ها قابل
اعتماد نیستند ،بر این اس��اس در صورت
پیروزی بایدن قطعا وی برجام را به شکل
س��ابق نخواهد پذیرفت و شروط جدیدی
را به منظور اخذ امتیازات بیش��تر از ایران،
تعیین خواهد کرد .بایدن و ترامپ ممکن
است مسیرش��ان برای تامین منافع زیاده
خواهانه آمریکا اندکی تفاوت داش��ته باشد
اما در ضدیت با جمهوری اس�لامی ایران
هیچ تفاوتی در این دو کاندیدای انتخابات
ریاس��ت جمهوری آمریکا نیست .تحریم
های ضد ایران��ی دوران اوباما و ترامپ در
راس��تای تکمیل یک پازل اس��ت .ایاالت
متحده پس از برجام تحریم های جدیدی
در دوران اوباما علیه ایران وضع کرد بنابراین
در صورت پیروزی «جو بایدن» نیز فش��ار
علیه ملت ایران ادامه مییابد.

www.asre-iranian.ir
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اعتراف صریح فارین پالیسی:

ضربات مهلک زمامدار فعلی کاخ سفید به بدنه سیاست
خارجی دیرینه آمریکا ،حتی با خاتمه ریاست جمهوری
او به ای��ن زودیها قابل ترمیم نخواهد بود .به فاصله
 ۳۳روز مان��ده ب��ه انتخاب��ات آمری��کا ،اگرچه تمامی
نظرس��نجیها به نف��ع نامزد حزب دموک��رات نهایی
میشود ،اما هنوز نمیتوان با قطعیت درباره...
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مدیر رادیو نمایش:

تدارک
«به روایت تعزیه»
ویژه اربعین

انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان از اوضاع بد اقتصادی؛

سوءمدیریت دولت
اقتصاد کشور را زمینگیرکرد

صفحه6

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس خبر داد

خلعیدمدیریتفعلیشرکت
هفت تپه تا پایان آبان ماه

سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس گفت :خلع ید و
تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت تپه -که
تخلفات متعددی نیز داشتند -تا پایان آبان ماه صورت
میپذیرد .علی خضریان در گفتوگو با...
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سند ملی بیماریهای نادر
در ایستگاه پایانی
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صفحه2

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي

راهبرد آمریکا علیه ایران با تغییر
رئیس جمهور عوض نمیشود

روزنامهصبحايران

ترامپ از آمریکا کشوری
غیرقابلاعتمادساختهاست

یادداشت

نوبت دوم

به استناد ماده  63آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی
شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://www.setadiran.ir2099090407000009
نام سازمان:دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز -مرکز بهداشت شهرستان نظرآباد
موضوع  :واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری)
تاریخ توزیع اسناد  :مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.irاز روز چهارشنبه
مورخ  99 / 07 / 09الی روز دوشنبه مورخ  99 / 07 / 14ازساعت  8:00تا ساعت 19:00
آخرین مهلت ارس��ال اس��ناد مناقصه به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir:روز یکشنبه  99 / 07 / 27ساعت 14:00
می باشد
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده :روز دوشنبه  99 / 07 / 28راس ساعت  10:00در ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز می باشد
ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه 316/200/000 :ریال (سیصدو شانزده میلیون و دویست هزارریال )به
صورت فيش واريزي به حساب جاری ( 218126438شبا )IR 930130100000000218126438نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد  972يا ارایه ضمانتنامه
بانکی(بجز بانک اقتصاد نوین) بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت اعتبارضمانت¬نامه نبايدكمتر از  3ماه باشد.
تذکر :1در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن ،متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.
پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان  :بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس026-3253369 :
شناسه آگهی 1004083 :

آگهي تجدید مزایده الف – ب – 99 – 124

نوبت دوم

شركت سهامي آب منطقه اي گيالن به استناد بند«و» تبصره  8قانون بودجه سال  1399در نظر دارد مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از ساماندهی بازه ای
از رودخانه کیارود در محدوده روستاهای خمیرمحله و اشکرمیدان شهرستان املش با اطالعات مشروحه جدول ذيل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به ش��ماره فراخوان  ۱۰۹۹۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰5از طریق فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد ش��رایط واگذار نمايد .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان مزایده از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تادیران) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه ،مراحل ثبت نام در س��امانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق
س��ازند .به پیش��نهادهای واصله خارج از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده
نخواهد شد .
 -1نام و نشاني دستگاه مزایده گزار  :شركت سهامي آب منطقه اي گيالن -رشت بلوار امام خميني ،تلفن 013-9-33669021
-2نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاور  :مهندسین مشاور طراحان البرز سبز به نشانی رشت -بلوار امام خمینی– روبروی مخابرات مرکز شش (شهید
روبیاتی) -ساختمان طراحان البرز -تلفن  )013(33613233-5و فاکس ) 013 ( 33610656
 -3موضوع مزایده :تجدید مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از س��اماندهی بازه ای از رودخانه کیارود در محدوده روس��تاهای خمیرمحله و
اشکرمیدان شهرستان املش با مشخصات جدول ذیل :
ردیف

نام و مشخصات

وضعیت

مقدار تقریبی
مصالح مترمکعب)

قیمت پایه کارشناسی
به ازای هر مترمکعب مصالح ریال)

قیمت پایه کارشناسی
کل (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
مزایده (ریال)

1

مصالح رودخانه ای مازاد

در وضعیت موجود

94.000

250.000

23.500.000.000

1.175.000.000

94.000

-

23.500.000.000

1.175.000.000

مجموع

 -4مدت اولیه پیمان  4 :ماه
-5مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده  :منحصرا به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ  1.175.000.000ریال (یک میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون
ریال ) که باید به نفع كارفرما طبق فرم پيوست اسناد مزایده ( ضمانتنامه شركت در مزایده) با مدت اعتبار حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد که
برای یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد ،ارایه گردد .الزم به ذکر است مشخصات الزم جهت دریافت ضمانتنامه شامل کد اقتصادی شرکت آب
منطقه ای گیالن  411356488953و کد پستی  4188866789و شناسه ملی شرکت  10720143757و شماره ثبت  1711می باشد.
-6شرایط کلی شرکت کنندگان :
متقاضیان میبایست جهت شرکت در مزایده دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته آب باشند.
-7تاریخ ،مهلت و محل دريافت اسناد مزایده از طریق سامانه :
متقاضیان می توانند از س��اعت  10صبح روز س��ه ش��نبه مورخ  1399/07/08لغایت رأس ساعت  10روز شنبه  1399/07/12با واریز مبلغ  400،000ریال
(چهارصد هزار ریال) به ش��ماره حس��اب  IR 510100004001109304019854بنام تمرکز وجوه درآمد ش��رکت سهامی آب گیالن نزد بانک مرکزی و
همزمان از طریق مراجعه به سامانه ستادایران به آدرس  www.setadiran.irبرای دانلود اسناد مزایده اقدام نمایند.
 -8تاریخ ،مهلت ،محل تحویل و تاریخ بازگشائی اسناد مزایده :مزایده گران می بایست اسناد مزایده را تکمیل و ضمن بارگزاری کلیه اسناد مزایده در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت تا رأس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/07/23اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکات الک و مهر شده الف (اصل
تضمین شرکت در مزایده ) نیز در مهلت مقرر تعیین شده به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن واقع در رشت – بلوار امام خمینی(ره)
اقدام و رسید دریافت دارند پیشنهاد های واصله رأس ساعت  13روز چهارشنبه مورخ  1399/07/23در کمیسیون مزایده بازگشایی می گردد .حضور یک
نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکت ج پیشنهاد ها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد.
 -9مدت اعتبار پیشنهادات  180 :روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.
 -10مطابق قوانین و مقررات موضوعه مبلغ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بر عهده برنده مزایده بوده و عالوه بر قیمت کل پیشنهادی از برنده مزایده
اخذ خواهد شد.
 -11اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی  021-41934می باشد.
شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 013-33660913 :
آدرس اينترنتي شركت سهامي آب منطقه اي گيالن WWW.GLRW.IR :
آدرس اينترنتي مديريت منابع آب ايران WWW.WRM.IR :
آدرس اينترنتي پايگاه ملي اطالع رساني مناقصا ت iets.mporg.ir :
نوبت اول 99/7/10:نوبت دوم99/7/12 :

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

