دبیر کل حزبهللا لبنان در سالروز شهادت فرماندهان مقاومت:
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قاتالن در همین دنیا مکافات خواهند دید
دولت دریافت بهره مازاد تسهیالت از بنگاههای اقتصادی را ممنوع کرد

بازگشت سود اضافه به تولیدکننده
3

سهشنبه14دی1 1400جمادی الثانی 4 1443ژانویه 2022سال سی و پنجم
شــماره 8 9714صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

رواق
ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

14

شهادت دکتر  
کاظمیآشتیانی
مؤسس
پژوهشکدهرویان
در سال 1384

دی

گفتوگوی قدس با
نماینده پارلمان سوریه

پیشرفت ایران
بهترین پاسخ به ترور
حاج قاسم است

2

یادداشتی از
پروفسور حمیدرضا یوسفی

تفکرسیستمی
و مدیریت راهبردی
حاج قاسم سلیمانی

3

پیام شیخ زکزاکی به مناسبت
سالگردشهیدسلیمانی

استراتژیستیکه نقش ه
دشمن را نقش برآبکرد

5

توگو
گف 

ایدهای برای بازگشت
آبادی به روستاها

6

مثبت و منفی
بودجه1401

رئیس جمهور در مراسم سالگرد شهید سلیمانی
در مصالی امام خمینی(ره):

مکتب حاج قاسم
باترور از بین نمیرود

محمدحسینی

آگهی مناقصــه ارزیــابی کیـفی -نوبت اول

1

توگو با حسن وزیرزاده
گف 
کارگردان مستند «آوِرتین»

از «قاسم آباد»
تا «حاج قاسم»

2

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد2000092409000226

-1مناقصه گذار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
)5بارگذاری اس���ناد اس���تعالم ارزیابی كیف���ی به همراه
مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن  :تا مورخ  1400/11/05اعالم
شده در سامانه ستاد
)6نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  :مطابق مصوبة
شماره /123402ت50659ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های
بعدی آن می باشد.
)7ی���ادآور م���ی گردد كلی���ه مراحل مناقصه از طریق درگاه س���امانه
تداركات الكترونیكی دولت(س���تاد) ب���ه آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
)8رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و
حمایت از كاالی ایرانی الزامی اس���ت و صرفا موسسات و شركتهای
ایران���ی ثبت ش���ده در فهرس���ت توانمن���دی های مندرج در س���امانه
توانیران مجاز می باشد.

4

مناقصه خرید ظروف « » pp

1409732

)2موضوع مناقصه  :اصالح ش���بکه و انش���عابات گاز  ،ابزاردقیق و
حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن
 )3شرایط اولیه متقاضیان:
ال���ف -دارابودن رتبه در رش���ته تاسیس���ات و تجهیزات از س���ازمان
برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج -دارا ب���ودن گواهینامه تأیی���د صالحیت ایمنی از اداره كار و امور
اجتماعی
د -ثب���ت ن���ام در س���ایت  www.setadiran.irو دریاف���ت گواه���ی
امضای الكترونیكی
)4دریافت کاربرگهای اس���تعالم ارزیابی کیفی  :از سایت مذکور از
س���اعت  08:00مورخ  1400/10/14تا مورخ  1400/10/21اعالم شده
در سامانه ستاد

مرد میدان والیت

محمد خدابخش-مهر

2

گفتوگویقدسبانماینده پیشین
ولیفقیهدرجهادکشاورزی

آیین گرامیداشت دومین سالگرد
شهادت سردار سلیمانی
در حرم مطهر رضوی برگزار شد

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید ظروف  ppاز طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیرمندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشانی http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت  13:30روز
س�ه ش�نبه مورخ  1400 / 10 / 21نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل ش�ده و نمونه ها و مدارک مطابق شرایط اعالم شده به آدرس مشهد
مقدس حرم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایید ،ضمنا هزینه چاپ
آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شماره تماس  051 - 32003310و 051 - 32003793

آستان قدس رضوی

شناسه آگهی 1252462 :

1409740

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی ،در سایت  WWW.nigc-khrz.irامکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با
تلفن - 051-37072532 :فاکس  051 - 37640036تماس حاصل شود.
روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

فراخوان

فراخوان مناقصه عمومی (یك مرحله ای -ارزیابی ساده)
موضوع :آگهی عمومی یک مرحله ای به شماره معsz/00/731 /
تحت عنوان :ساخت مخزن بتنی آب  500متر مکعبی کمپ خلیج فارس ،ایمنی و تدارکات کاالی
منطقه عملیاتی سرخون ( نوبت اول)

,1409794ف

شناسه آگهی 1252443

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

,1409792ف

ش��ركت بهرهبرداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مركزیت ش��یراز  ،در نظر
دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط كلی زیر از طریق
مناقصه عمومی یک مرحله ای (یك مرحله ای -ارزیابی ساده) واگذار نماید.
 -1موض��وع مناقصه  :س��اخت مخ��زن بتنی آب  500مت��ر مکعبی كمپ خلیج
فارس ،ایمنی و تداركات كاالی منطقه عملیاتی سرخون
 -2شماره مناقصه :معsz/00 /731/
 -3نوع مناقصه  :عمومی یك مرحله ای (ارزیابی ساده)
 -4مدت انجام كار  6 :ماه
 -5مناقص��ه مورد اش��اره در س��امانه اینترنتی  setadiran.irبه ش��ماره
فراخوان  2000091701000175ثبت گردیده است.
 -6تضمی��ن ش��ركت در فرآین��د ارج��اع كار :حداق��ل ب��ه می��زان به عدد
270ر514ر400ری��ال (چهارصد میلیون و پانصد و چهارده هزار و دویس��ت
و هفت��اد ری��ال) كه باید به یک��ی از دو صورت زیر ارائه گ��ردد و همچنین
درصورت برنده ش��دن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10
درصد بارمالی سالیانه پیمان باشد.
الف) -ارائه رس��ید وجه صادره از س��وی حسابداری كارفرما مبنی بر واریز
مبلغ فوق الذكر
ب) -ارائ��ه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه
ابتدا برای مدت ( 90روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم كارفرما برای
مدت ( 30روز) دیگر قابل تمدید باشد .
 -7میزان پیش پرداخت ( %20 :بیست درصد) مبلغ قرارداد
-8مبل��غ برآورد اولیه كارفرما :به می��زان عدد به مبلغ 393ر285ر010ر8
ریال ( به حروف هش��ت میلیارد و ده میلیون و دویست و هشتاد پنج هزار
و سیصد و نود سه ریال)
-9محل اجرا :منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی
 -10مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه :حداكثر تا  6روز پس از انتش��ارآگهی
نوبت اول

 -11مهلت بارگذاری اس��ناد مناقصه و پیش��نهاد مالی 10 :روز پس از پایان
مهلت دریافت اسناد مناقصه.
 -12آدرس س��ایت جهت بارگ��ذاری اس��ناد( www.setadiran.ir :كه در
اسناد مناقصه به اختصار ((سامانه ستاد)) نامیده میشود)
 -13آدرس :ش��یراز-خیابان كریمخ��ان زند-روبروی خیاب��ان خیام-نبش
كوچه -42س��اختمان ش��ركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن
تماس اداره امورحقوقی و پیمان ه��ا 07132138396-8473:تلفن تماس
كمیت��ه فن��ی بازرگان��ی 07132138285-8671 :تلف��ن تم��اس كمیس��یون
مناقصات07132138432:
 -14شرایط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1-14داش��تن ش��خصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت ش��ركت (اساسنامه،
آگهی تأس��یس روزنامه رسمی ،آخرین تغییرات ،شناسه ملی) و گواهینامه
كد اقتصادی
-2-14داش��تن گواهینامه تایید صالحیت ایمن��ی از اداره كل تعاون ،كار و
رفاه اجتماعی كه دارای اعتبار باشد.
-3-14دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته ساختمان و ابنیه
از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند  14دعوت به عمل می آید حداكثر
بر اس��اس مهل��ت مقرر ش��ده در بن��د  10جهت دریاف��ت اس��ناد مناقصه و
پیشنهاد مالی به س��امانه تداركات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه نمایند
و در مهلت قانونی تعیین ش��ده در بند  11نس��بت به بارگذاری اسناد مورد
اشاره اقدام نمایند .شایان ذكر است ارزیابی ساده مناقصه گران بصورت
غیرحضوری و صرف ًا از طریق س��امانه مذكور صورت خواهد گرفت و پس از
دریافت مس��تندات مندرج در بند  ،14ابتدا ارزیابی ساده انجام گردیده و
در صورت حائز شرایط شدن ،پاكات مربوطه گشوده می گردد .بدیهی است
بارگذاری اسناد و مدارک بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.

مناقصه عمومی ( نوبت اول)

توج��ه :اع��الم آمادگی جهت ش��ركت در ای��ن مناقصه صرف ًا
بص��ورت الکترونیکی(توك��ن) و از طریق س��امانه س��تاد به
نشانی  www.setadIran.irمی باشد.
مناقص��ه عمومی ی��ک مرح�له ای ش��ماره م م 00/0233/مربوط ب��ه انجام خدمات
پش��تیبانی نی��روی انس��انی م��ورد نی��از ح��وزه مقاومت بس��یج ش��هید تندگویان
(وزارت نف��ت جن��وب) براس��اس طرح طبق��ه بندی مش��اغل (گروه  6تع��داد  1نفر
گ��روه  10تع��داد  3نفر گروه 12تع��داد  13نفر گروه  13تعداد  5نف��ر جمع ًا  22نفر)
الف -شرح مختصر خدمات :انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز حوزه
مقاومت بس��یج ش��هید تندگویان (وزارت نفت جنوب) براس��اس طرح طبقه بندی
مش��اغل (گ��روه  6تعداد  1نفر گروه  10تعداد  3نفر گ��روه 12تعداد  13نفر گروه 13
تعداد  5نفر جمع ًا  22نفر)
ب -مح��ل اجرای خدمات و مدت انجام كار :محل اجرای خدمات در مناطق مورد نیاز
در اهواز و حومه و سایر حوزه های فعالیت شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدت
انجام آن 12م�اه می باشد.
ج -برآورد كارفرما :برآورد كارفرما جهت انجام خدمات 48,043,209,264/-ریال
می باشد.
د-شرایط مناقصه گران متقاضی
 داشتن ظرفیت آزاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه داش��تن گواهینام��ه تعیی��ن صالحی��ت از اداره كل تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعیدرتعیینبرندهمناقصهودرشرایطبرابر،اولویتباشركتهایبومیاستانیمیباشد.داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی-توانایی ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ 2,402,160,463/-ریال
كه بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف :ارائ�ه رس��ید وج�ه ص�ادره از س�وی حسابداری كارف�رما مبنی ب�ر واریز مبل�غ
ف���وق ال�ذكربه ش��ماره حس��اب  IR940100004001111604022067نزد بانک مركزی
جمهوری اس��المی ایران شعبه مركزی جمهوری اسالمی ایران  -اهوازكد  0حساب -
بنام شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب :ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای
م��دت (90روز) معتب��ر بوده وپس از آن نیز با اعالم كارفرم��ا برای مدت ( 90روز)
دیگر قابل تمدید باشد.
 توانای��ی  %10مبل��غ پیم��ان (در ص��ورت برن��ده ش��دن ) بعنوان تضمی��ن انجامتعهدات -ارائه یك نس��خه تأیید ش��ده از صورتهای مالی حسابرس��ی ش��ده توسط
سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست.

مناقص��ه گر جهت تحویل تضمین ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار عالوه بر بارگذاری
تصوی��ر تضمین از طریق س��امانه الزم اس��ت بصورت حضوری به دفتر كمیس��یون
مناقصات در اهواز ،كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو،
ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
ه�-محل و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران:
از كلی��ه متقاض�یان واجد ش��رایط دع�وت بهعمل میآید ظ��رف مهلت مقرر در این
فراخوان جهت دریافت اس��ناد و اعالم آمادگی از طریق س��امانه س��تاد و به نشانی
 www.setadIran.irمراجع��ه نمایند تا ارزیابیه��ای الزم وفق آییننامه اجرایی
بن��د ج ماده  12قان��ون برگزاری مناقصات(ارزیابی س��اده)بر روی مدارك ارس��الی
مناقصه گران بهعمل آید.
 -1مهلت اعالم آمادگی :بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت  8:00تاریخ
1400/10/15لغایت ساعت  19:00تاریخ 1400/10/20
 -2مبلغ خرید اس��ناد و شماره حساب :واریز مب�لغ 1,428,000ریال از طریق درگاه
موجود در سامانه به نشانی .www.setadIran.ir
محل ،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها :
متقاضیان مکلفند پیش��نهادات خود را حداكثر تا س��اعت 14:00روز یکشنبه مورخ
 1400/11/03به صورت الکترونیکی و از طریق س��امانه س��تاد تسلیم نمایند .ضمن َا
پیش��نهادات در س��اعت  08:00روزدوش��نبه مورخ  1400/11/04گشایش و قرائت
خواهد ش��د و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناس��ایی معتبر
بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شركت
در فرایند ارجاع كار در س��امانه تا س��اعت 14:00روز یکش��نبه مورخ1400/11/03
اص��ل تضمی��ن مذكور را به ص��ورت فیزیکی به كمیس��یون مناقصات ش��ركت ملی
مناط��ق نفتخیز جن��وب در آدرس :اهواز -كوی فدائیان اس��الم مجتمع تندگویان،
واقع در روبروی بلوک دو ،ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزم��ان ارائ��ه معرف��ی نامه و كارت مل��ی ب��رای متقاضیان ش��ركت در مناقصه و
نمایندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر :حس��ب مورد ارائه یك نس��خه اصلی از اساس��نامه ش��ركتها ،آگهی تاسیس،
آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد ش��رایط بودن ش��ركت مطابق
با مفاد آگهی الزامی می باشد.
شناسه آگهی 1252404

امور حقوقی و قراردادها  -شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

