آي تاهلل جواديآملي:

با هوشياري از
دو غده تخلف و
اختالف دور شويم

2

استاد حوزه علميه گفت :با هوشياري از دو غده تخلف و اختالف دور شويم.به گزارش خبرگزاري
رسا آيتاهلل عبداهلل جواديآملي در ديدار جمعي از نمايندگان طالب و تني چند از اعضاي بسيج
اساتيد و نخبگان حوزه علميه قم با اشاره به آيات نوراني قرآن کريم ،اظهار داشت :وقتي قرآن
کريم موضوع حفظ نظام اسالمي را مورد اشاره قرار مي دهد مي فرمايد مراقب باشيد دشمنان
شما و در راس آنها صهيونيسم هر روز دشمني و خصومتشان با شما بيشتر ميشود ،اينها هر روز
ى خائ ِ َن ٍة ِم ْن ُه ْم» ،اينها تنها با شخص پيامبر(ص)
در حال نقشه کشيدن هستند؛« َو ال تَز ُال ت ََّطل ُِع َعل 
دشمني نداشتند بلکه دشمني اينها با اصل اسالم بود و اکنون نيز با اصل دين مخالفند .اين نکته
بايد براي ما اصل باشد.وي دامه داد :در بيشتر سور مدني از «نفاق» ذکري به ميان آمده است؛
منافقان تقريبا يک سوم مردم مدينه را تشکيل ميدادند و در زمان حيات رسول گرامي اسالم
به هر کارشکني و توطئهاي از جمله ترور و ماجراي افک و ديگر مسائل دست زدند ،اما يک بيان

سياسي
» خبر

نوراني حضرت امير(ع) در نهجالبالغه دارند که ميفرمايند بعد از رحلت پيامبر(ص) ديگر هيچ
اثري از اين نفاق و منافقين نبود ،از طرفي امکان نداشت همه آنها دفعتا مرده باشند يا دست
از نفاق خود برداشته باشند ،در نتيجه همه آنها با سقيفه کنار آمده بودند.وي گفت :چرا مردم
در زمان رضاخان در مقابل آن همه دشمني که او با دين و روحانيت کرد سکوت کردند؟ دليل
آن اين بود که مردم در آن مقطع تاريخي گذار از قاجاريه به پهلوي« ،تخلف» و «اختالف»
ديدند و اين دو غده بدخيم مردم را از دين جدا کرده بود.وي گفت :اگر مردم با رهبر نباشند
رهبر ولو علي بن ابي طالب (ع) باشد شکست قطعي است ،لذا بايد با هوشياري از اين دو غده
بدخيم «تخلف» و «اختالف» خود را دور نگه داريم تا به آن تجربه تاريخي تلخ دچار نشويم که
اميدواريم به برکت وجود سرمايه هاي فراواني همچون خون پاک شهدا و تالش علما اين نظام
اسالمي از هر گزندي محفوظ باشد و به دست صاحب اصلي اش برسد.

ادامه از صفحه اول

فعاليت سياسي براي ما بسيار سخت خواهد شد

محمد رضا خاتمي ،فعال سياسي اصال ح طلب در نشست رؤساي
دواير حزب اتحاد ملت ايران اسالمي درباره برجام و ادامه دادن
آن با اروپاييها ،با تأکيد بر اينكه «اروپاييها آنچنان مستقل
هم نيستند و شرکتهاي بزرگ به دنبال منافع و سرمايهگذاري
ميروند ».گفت« :اگر در مجموع ايران نيز تصميم به خروج از برجام
بگيرد ،سياستورزي براي اصالحات بسيار سخت خواهد بود ».پايگاه
خبري تحليلي بصيرت نوشت :شايد در نگاه اول بپرسيم كه خروج
آمريكا از برجام و سپس خروج احتمالي ايران از آن ،چه نسبتي با
اصال ح طلبان دارد؟ اما بايد مواضع اصال ح طلبان درباره آمريکا و همه
تالشي را كه در همه سالهاي پس از دولت روحاني براي بزك چهره
آمريکا و توجيه مذاكره با آمريکاييها كردند ،مروري سريع كرد.
***

»
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رئيس مجلس:

آي تاهلل مکارمشيرازي:

نبايد در برابر دشمنان حالت انفعالي بگيريم

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :نبايد در برابر دشمنان حالت انفعالي به
خود بگيريم.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي
در ديدار رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با تأکيد بر توجه
به ابعاد فرهنگي در شهرداري ها گفت :امکانات شهرداري تهران براي نشر
فرهنگ اسالمي وسيع است و برنامه هاي گسترده اي بايد در جهات مختلف
اجرايي شود.وي افزود :وظيفه شهرداري ها تنها پاکسازي ظاهر شهر و تميز
کردن جسم آن نيست بلکه جان شهر نيز بايد مورد توجه بوده و تميز شود،
بايد به گونه اي باشد که مردم از نظر فرهنگي رشد و نمو داشته باشند.وي
با بيان اين که شهر تميز و زيبا با وجود شهروندان داراي مفاسد اخالقي
کارايي نخواهد داشت ،اظهار کرد :سابقا وظيفه شهرداري ها در پاکسازي،
زيباسازي و نظافت ظاهر شهرها خالصه مي شد اما خوشبختانه اخيرا روشن
شده که شهرداري ها درباره مسائل فرهنگي نيز وظيفه دارند.وي اضافه کرد:
کارها بايد اطالع رساني شود تا مردم آگاهي پيدا کنند و اميدوار شوند ،از
طريق صدا و سيما ،فضاي مجازي و بنرها و پوسترها بايد براي اطالع رساني
و فرهنگ سازي استفاده کرد؛ بنرهاي فرهنگي براي فرهنگ سازي الهام
بخش است.آيت اهلل مکارم شيرازي با بيان اينکه در زماني زندگي مي کنيم
که اسباب فساد از هر زماني فراهم تر ،گسترده تر و عميق تر است ،گفت:
در مقابل چنين فضايي مسئوليت سنگيني بر عهده داريم و نبايد در برابر
تهاجم دشمن حالت انفعالي به خود بگيريم ،بايد کار را جدي گرفت که
خداوند متعال نيز ياري مي کند.

س رلشکر جعفري:

کشورهاي خائن منطقه در ظلم آمريکا
و رژيم صهيونيستي شريکاند

فرمانده کل سپاه انقالب اسالمي گفت :کشورهاي خائن منطقه در ظلم
آمريکا و رژيم صهيونيستي شريکاند.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري
تسنيم ،سردار سرلشکر محمدعلي جعفري در حاشيه افتتاح اولين مرکز
تخصصي دندانپزشکي کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث روز
نکبت امسال در فلسطين اشغالي و به شهادت رسيدن دهها نفر از مردم
مظلوم فلسطين اظهار داشت :دنيا پر از ظلم و جور رژيم غاصب صهيونيستي
و آمريکا است .برخي کشورهاي خائن منطقه غرب آسيا که نام اسالم را به
همراه خود يدک ميکشند در ظلم و ستم به مردم مظلوم منطقه شريک
آمريکا و رژيم صهيونيستي هستند و اين موضوع براي جهانيان آشکار است.
وي با بيان اينکه استقامت و پايداري که به تبعيت از انقالب اسالمي در
سطح منطقه انجام ميگيرد ،به دليل درسهايي است که از مقاومت به ويژه
جمهوري اسالمي ،جنگ  8ساله و همچنين استقامت مردم جنوب لبنان،
سوريه و يمن به دست آمده است اضافه کرد :مردم منطقه با فداکاريهايشان
شيريني پيروزي را چشيدند و مردم فلسطين نيز با اين مقاومت ميتوانند
طعم شيرين پيروزي را بچشند.

آمريکا قصد نابودي سازمان ملل را دارد
رئيس مجلس گفت :آمريکا قصد نابودي سازمان ملل
را دارد.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا علي الريجاني
در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسالمي
کشتار وسيع مردم فلسطين در روز دوشنبه را محکوم
کرد و افزود :رژيم صهيونيستي در اين جنايت حدود
 50نفر از مردم مظلوم فلسطين را به شهادت رساند
و حدود دو هزار نفر را مجروح کرد.وي با بيان اين که
اين حادثه مقارن با دو مسئله بود ،خاطرنشان کرد :يکي
همزمان با روز نکبت بود که چند دهه پيش در چنين
روزي قدرت هاي بزرگ به حمايت از صهيونيست ها
پرداختند تا مردم فلسطين را از سرزمين خود آواره
کنند و به جاي آنان از گوشه و کنار جهان افرادي
را جمع آوري و خانه ،کاشانه و اراضي فلسطينيان را
غصب کردند.رئيس مجلس ادامه داد :آواره کردن مردم
فلسطين حادثه عظيمي بود که بيش از دو سوم مردم
اين کشور را از سرزمين آبا و اجدادي خود اخراج کردند
و با قتل و عام کساني که مقاومت مي کردند زمينه را

براي وارد کردن ديگران فراهم کردندالريجاني يادآور
شد :اين فاجعه تاريخي مبناي تولد اين رژيم نکبت که
عامل ماجراهاي چند دهه اخير است ،شد .وي همچنين
اين جنايت را همزمان با انتقال سفارت رژيم آمريکا از
تل آويو به قدس به دستور ترامپ دانست و گفت :با اين
که تقريبا همه کشورهاي دنيا اين اقدام را محکوم کردند
و همه مي دانند اين اقدام مخالف مصوبات شوراي امنيت
و مجمع عمومي سازمان ملل است اما ظاهرا از سال ها
پيش آمريکايي ها تصميم گرفتند اين نهادهاي بي نالمللي
را بي اعتبار و نابود کنند.رئيس مجلس در ادامه به بيان
اقدامات تجاوزکارانه آمريکا پرداخت و يادآور شد :حمله
به عراق بدون مصوبه شوراي امنيت بود اما آمريکايي ها
با کمک يکي  -دو کشور دست به اين اقدام زدند،
گرچه بعدها چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند.
الريجاني با بيان اين که خروج آمريکا از معاهده پاريس
و توافق هستهاي و همچنين انتقال سفارت اين کشور به
قدس مخالف قطعنامه شوراي امنيت است ،اظهارداشت:

صعود منحني پشيماني

همه اين موارد نشان مي دهد آمريکا قصد دارد نهاد
بين المللي سازمان ملل را که به قصد ايجاد صلح در
جهان تاسيس شد ،نابود کند و چون ساز و کار ديگري
براي جايگزيني آن وجود دارد صحنه بين المللي را به
سوي نوعي هرج و مرج امنيتي سوق دهد.وي ادامه
داد :جنايت روز گذشته و کشتار مردم فلسطين آن

دکتر عليرضا زاکاني در نشست خبري پاي درس برجام:

صادق زيباکالم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت :واقع مطلب اين است
که دولت آقاي روحاني ظرف  ۱۰ماه گذشته به شدت اعتبار و احترامش
را از دست داده ...بله ،ايشان اعتبارشان را به شکل باورنکردنياي از
دست دادند ...وضعيتي که دولت آقاي روحاني در چهار سال اول داشت،
به رغم همه مشکالت و مسائلي که ايشان با آن روبهرو بود ،ولي اين طوري
نبود که اين قدر اعتبارش را از دست بدهد ...در دولت دوم به سرعت
حيرت انگيزي ميتوان گفت که از مهرماه سال گذشته به اين سو ،واقعاً
در نيمه دوم سال  ،۹۶از مهر تا اسفند  ۹۶اگر شما منحني را ترسيم
کنيد  -نميخواهم لغت محبوبيت را به کار ببرم  -ولي اعتبار ايشان دارد
به شدت سقوط ميکند و يک منحني ديگري اگر ترسيم کنيم که اسمش
را منحني پشيماني گذاشتهام ،اين منحني دارد به سرعت رو به صعود
و باال حرکت ميکند؛ يعني روزبهروز بر تعداد کساني که ابراز و احساس
پشيماني ميکنند از اينکه به ايشان رأي دادند ،بيشتر و بيشتر ميشود...
معتقدم خود آقاي روحاني هم در اينکه دولتش بياعتبار شده ،کم تقصير
نداشته .زيباکالم افزود :آيا ما ميتوانيم بگوييم که يک اتاق فکري در جايي
هست و توسط تندروها دارد هدايت و اداره و برنامه ريزي و سازماندهي
ميشود و خالصه کالم ،هدفش هم همين است که دولت روحاني را به
اينجا بکشاند؟ من معتقدم چنين اتاق فکري وجود ندارد.
***

هم صرفا به خاطر اين که اعتراض به چنين اقداماتي
کردند لکه ننگ بزرگي براي رژيم صهيونيستي و آمريکا
است که در تاريخ خواهد ماند.الريجاني به بي توجهي
ساير کشورها در مقابل اين سبوعيت اشاره کرد و گفت:
اين موضوع نشان مي دهد اين ترتيبات چيزي جز ابزار
براي قدرت ها نيست و نخواهد بود.

برجام ثابت کرد راه حل مشکالت نزد دشمنان نيست

نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت :برجام ثابت کرد راه حل مشکالت
نزد دشمنان نيست.به گزارش خبرنگار مهر ،عليرضا زاکاني در نشست خبري
با عنوان «پاي درس برجام» اظهار داشت :مسئله هستهاي از زماني آسيب
خورد که در رقابت هاي انتخاباتي به عنوان مولفه رقابت ،مورد توجه قرار
گرفت.وي افزود :ما در داخل کشور براي عبور از مشکالت فعلي ،دو رويکرد
داريم؛ يک رويکرد که مورد تاييد رهبري است که بهره مندي از ظرفيت هاي
منطقه اي و جهاني و ظرفيت هاي داخلي را شامل ميشود .رويکرد
دوم مي گويد که ما بايد نظم موجود جهاني را بپذيريم و وقتي بناست
شکايتي داشته باشيم ،بهتر است به کدخدا شکايت کنيم.وي ادامه داد:
نه رويکرد تاريخي و نه يافته هاي عقلي ،مويد رويکرد دوم نيست .برجام
نشان داد راه برون رفت از مشکالت را پيش پاي دشمن جستن ،شکست
را در پيش خواهد داشت.وي با اشاره به اينکه يکي از درسهاي برجام
اين است که منافع ملي را نبايد دستخوش رقابتهاي انتخاباتي کنيم،
اظهار داشت :صنعت هستهاي کشور از زماني آسيب خورد که به عنوان
يک مولفه در رقابتهاي انتخاباتي مدنظر قرار گرفت ،درحاليکه اگر منافع
ملي را به التهابات و انتخابات گره بزنيم ،در اين رقابتها ذبح خواهد شد.وي
از عدم اعتماد به دشمن به عنوان درس دوم برجام نام برد و گفت :ما
براي عبور از مشکالت کشور با دو رويکرد مواجهيم؛ اول اولويت دادن به
ظرفيتهاي داخلي و در عينحال بهرهمندي از ظرفيتهاي منطقهاي
و جهاني که در آن توانمند شدن داخلي اهميت دارد که در اين صورت

اخبار برگزيده »

دشمن اميدي براي ضربه زدن به ما نخواهد داشت.وي به شناخت دقيق
داشتهها و فهم آنچه در درون کسب کردهايم به عنوان ديگر درس برجام
اشاره کرد و عنوان داشت :اگر توانمنديهاي داخلي خود را نشناسيم،
منجر به وضع امروز توافق برجام ميشود؛ همچنانکه اگر در حوزه دفاعي
به توانمندي نرسيم دست و پايمان در مقابل بيگانه ميلرزد ،همانگونه که
عدهاي ميگفتند در برابر تهاجم در عرض  10دقيقه کارمان تمام است.
زاکاني با تصريح بر جامعنگري و دروننگري به عنوان درس ديگر برجام
گفت :نگاه آقاي روحاني مبني بر مقابل قرار دادن صنعت هستهاي در
برابر توسعه اقتصادي کشور ،نادرست است؛ چراکه صنعت هستهاي مقوم
اقتصاد است و موجب ميشود در آينده دست جلوي بيگانه دراز نکنيم.
رئيس کميسيون ويژه بررسي برجام به ضرورت استفاده از توان کارشناسي
کشور در حوزههاي حقوق بينالمللي عمومي و پولي و بانکي به عنوان
درس ديگر برجام اشاره کرد و گفت :مسئوالن ما بايد ياد بگيرند که به
حوزه و دانشگاه ما تکيه کنند؛ چراکه وقتي نسبت به کارشناسان بيتوجهي
ميشود ،مرعوب بيگانگان شده و سند معيوبي نصيب ما ميشود که خلل
تنبه
و فرج بسيار دارد.وي با اشاره به اينکه عدهاي در داخل عالقهمندند ّ
نسبت به دشمن در نتيجه روند برجام شکل نگيرد ،گفت :اين عده مسيري
را طي ميکنند که به مغلطه و اغواگري منجر شده ،نه به حفظ منافع
ملي و انقالب اسالمي.زاکاني در پاسخ به اين سؤال که برخي کارشناسان
معتقدند خروج آمريکا از برجام منجر به کاهش صادرات نفت خواهد شد،

اظهار داشت :اين موضوع دروغ شاخدار بزرگي بود که رئيسجمهور و
وزير خارجه مطرح کردند که اگر مذاکره نبود صادرات نفت به صفر ميل
ميکرد .تحريمهاي نفتي از سال  90اجرايي شد و قرار بود هر سال 500
هزار بشکه فروش نفت کاهش داشته باشد .در کميسيون برجام مباحث
اقتصادي را بررسي کرديم و هر آنچه مستند است ،به وقوع پيوست.وي
افزود :سال  2014مذاکرات ژنو که به نتيجه رسيد يک و نيم سال قبل
از آن طبق نظر آمريکا و اروپا صادرات نفت از يک ميليون و  100هزار
بشکه کمتر نشده بود .به علت آنکه جايگزيني براي صادرات ايران نداشتند
و هر بار به قانون خود حاشيه ميزدند و  6ماه خريد نفت ايران را تمديد
ميکردند.نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در پاسخ
به سوالي درباره امکان عبور از تحريم ها گفت« :ما در داخل کشور توان
عبور از تحريمها را داريم .کشوري که مرزهاي گستردهاي دارد و کشورهاي
مختلفي در کنارش هستند،کشوري تحريمناپذير است .از طريق مراودات
پولي و بانکي و از طريق ارتباطاتي که ميشود برقرار کرد ،ميتوان اثر
تحريمها را کاهش داد».وي افزود ،عالوه بر آن در جهان کشورهايي وجود
دارند که توجه به منافع خودشان کرده و فارغ از منافعي که آمريکا برايشان
ترسيم و الزام ميکند ،منافع خود را دنبال ميکنند .زاکاني در ادامه از
چين و روسيه به عنوان اقتصادهاي بزرگ دنيا نام برد که در برجام هم
بودند و تعهداتي را پذيرفتند که اگر اين تعهدات را انجام دهند ،بسياري
از مشکالت ما حل ميشود.

محسن رضايي:

قتلعام فلسطينيها جنايت
عليه تمام بشريت است
دبيرمجمعتشخيصمصلحتنظامنوشت:قتلعامفلسطينيها
جنايت عليه تمام بشريت است.به گزارش ايسنا ،محسن
رضايي در واکنش به کشتار اخير فلسطينيان توسط رژيم

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب(سهامي خاص)

آمريکا تنها ماند

ژنرال مارتين دمپسي ،رئيس سابق ستاد مشترک ارتش امريکا در انتقاد از
خروج کاخ سفيد از برجام گفت :اين مسئله باعث شده که اياالت متحده
تنها بماند .اين فرمانده سابق ارتش امريکا در دولت باراک اوباما با اشاره
به خروج واشنگتن از برجام در توئيتر خود نوشت :از متحدانمان دور شده
و از توافق هستهاي با ايران خارج شديم .اين در حالي است که از منظر
راهبردي ما بايد در حل مشکالت پيچيده همکاري ميکرديم .وي در
مورد تبعات اين تصميم دونالد ترامپ ،رئيس جمهوري امريکا براي خروج
از برجام گفت که اين اقدام موجب شده تا امريکا اينک شرکاي کمتري
داشته باشد .دمپسي افزود :شرکاي کمتر يعني گزينههاي کمتر .ما اکنون
در يک مسير پرخطرتر تنها شده و گزينههاي کمتري داريم.
***

نصيحت پوتين به نتانياهو

روزنامه البناء چاپ لبنان در مطلبي با اشاره به سفر نخست وزير رژيم
صهيونيستي به مسکو و ديدار با رئيس جمهوري اين کشور نوشت :اين
بار نتانياهو براي فهم موضع روسيه در مورد حمالت اخير اسرائيل به
پايگاههاي سوريه وارد مسکو شده و با مخالفت رئيس جمهوري روسيه
با تصميم ترامپ در مورد توافق هستهاي با ايران روبهرو شد که آن را
بازي با آتش دانسته و به دنبال تالش براي آرام کردن اوضاع است؛ چرا
که در صورت اوج گرفتن مقابلهها ،روسيه در تحمل نتايج آن ،شريک
نخواهد شد .به گزارش انتخاب ،برخي پايگاههاي خبري اسرائيل در اين
باره نوشتهاند :نتانياهو در اين سفر تالش کرد پوتين را واسطه کند تا
به تعهدي از جانب ايران دست يابد مبني بر اينکه به حمله به تيفور
پاسخ نميدهد .اما نخست وزير اسرائيل در اين باره پاسخ مثبتي نشنيده
است و پوتين نصيحتهاي پيشين خود در مورد خروج از بازي با آتش
در سوريه را خطاب به نتانياهو تکرار کرده و از او خواست از جغرافياي
سوريه به نفع دولت اين کشور عقبنشيني کند.

غاصب صهيونيستي در صفحه اينستاگرام خود نوشت :به بهانه
حادثهاي عليه برخي يهوديان در جنگ جهاني ،هفتاد سال
است که مسلمانان را ميکشند .هيچ حادثه اي خونبارتر از
فجايعفلسطيننيست.تنهادربازگشايييکسفارتخانهپنجاه
نفر شهيد و دوهزارنفر زخمي شدند ،در فلسطين انسانيت را
به قربانگاه بردند ،قتل عام فلسطيني ها جنايت عليه تمام
بشريت است .در تاريخ آمريکا هيچ رئيس جمهوري به اندازه
ترامپ دستنشانده اسرائيل نبوده است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره97-3-227 :

نوبت اول

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.
شماره قلم

موضوع مناقصه

جمع عددي

شماره تقاضا

 1الي 3

جرثقيل سقفي  10تن
جرثقيل سقفي دو قالب  5و  20تن
جرثقيل سقفي دو قالب  10و  5تن

4

40-32-92102-48-003

لذا كليه شركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست ميباشد ميبايست ظرف مدت  14روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي
ذيلالذكر ،نسبت به استخراج و تكميل «فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم
منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي (براي معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
فرم پرسشنامه ارزيابي  مديريت تداركات و امور كاال  مزايده و مناقصه WWW.NISOC.IR 
كسب حداقل نمره  60در ارزيابي كيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنا مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1/150/000/000ريال ميباشند.
آدرس پستي :اهواز  -كوي فدائيان اسالم (نيوسايد)  -خيابان شهريور  -مجتمع تداركات و امور كاال  -ساختمان  - 102اداره تداركات خريد كاالي داخلي  -واحد
عمومي اتاق كد پستي  61138-54579تلفن061-341-25435 :
درگاه اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير كاال:
WWW.SHANA.IR/WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/29 :
شماره مجوز1397/682 :
خ ش97/2/26 :

روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

آگهي فراخوان مناقصه  -نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژههاي ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومي يكمرحلهاي به همراه ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد
صالحيت واگذار نمايد.
شماره مناقصه

( 97-2تجديد )96-25
( 97-17تجديد )96-18

موضوع مناقصه

اجراي اليه رويه آسفالت و تابلو عاليم و تجهيزات ايمني
مسير كميجان  -قهاوند به محور همدان  -مالير
كتابخانه استاندارد اسدآباد

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم

14/238/517/418

712/000/000

 5ابنيه

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم

85/000/000

 5راه و ترابري

75/000/000

 5راه و ترابري

93/000/000/000

3/360/000/000

 5راه و ترابري

همچنين اين اداره كل در نظر دارد پروژههاي ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومي يكمرحلهاي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

97-20

اجراي زيرسازي و روسازي راه روستايي شريفآباد اكبرآباد شهرستان نهاوند

1/694/296/387

97-22

اجراي زيرسازي و روسازي راه روستايي گلستان درجزين شهرستان رزن

1/499/523/519

97-19

97-21

اجراي زيرسازي و روسازي راه روستايي امينآباد فهرومند شهرستان نهاوند
اجراي آسفالت محور قليآباد شهرستان كبودرآهنگ

مبلغ برآورد (ريال)

1/299/584/383
862/495/713

65/000/000

45/000/000

مهلت دريافت اسناد :از ساعت  13تاريخ  97/02/25تا ساعت  13تاريخ 97/02/29
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات  97-2و  :97-17تا ساعت  13تاريخ 97/03/12
تاريخ بازگشايي پاكات مناقصات  97-2و  :97-17ساعت  9صبح تاريخ 97/03/13
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات  97-21 ،97-20 ،97-19و  :97-22تا ساعت  13تاريخ 97/03/20
تاريخ بازگشايي پاكات مناقصات  97-19و  :97-20ساعت  9صبح تاريخ 97/03/22
تاريخ بازگشايي پاكات مناقصات  97-21و  :97-22ساعت  9صبح تاريخ 97/03/23
محل دريافت اسناد سامانه تداركات الكترونيك دولتwww.setadiran.ir :
محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكي :دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه ،اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
محل تحويل پاكات ارزيابي كيفي و الف ،ب و ج به صورت الكترونيكي :سامانه تداركات الكترونيك دولت www.setadiran.ir
محل بازگشايي پاكات :سي متري سعيديه  -اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
(داشتن گواهينامه فني مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي براي مناقصات  97-21 ،97-20 ،97-19 ،97-2و  97-22الزاميست)
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/26 :
خ ش97/2/25 :

 5راه و ترابري

 5راه و ترابري

پيمان و رسيدگي اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

