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دنياى كودكان 
درخودمانده

گزارشگزارش
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آيارمزارزها 
جاى دالر را 

مى گيرند؟

اقتصادياقتصادي

پنجشنبه 4 خرداد 1402 - 5 ذى القعده 1444 - 25 مه 2023 -  سال نودوهفتم - شماره 28398 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تك شماره 7000 تومان

*در سـال آخـر مجلـس، كارهاي بزرگي چون بررسـي و تصويب 
برنامـه هفتـم توسـعه، تصويب قوانيـن الزم براي تحقق شـعار 
سـال يعني مهار تورم و رشـد توليد و بررسـي لوايح و طرح هاي 

نيمه كاره را با تالش بي وقفه به سرانجام برسانيد
* شـأن قانونگـذاري مجلـس از شـأن نظارتـي آن بسـيار باالتـر

و مهمتراست
* قانونگذاري، ريل  گذاري و به تعبير دقيق تر «جاده سـازي» است 

كه مسير حركت ديگر قوا را مشخص مي كند
* به دليل سـاليق مختلف، دسته بندي هميشه در مجالس بوده اما 
نبايد گذاشت به صورت دوقطبي درآيد و به جاي حق و مصلحت، 

در قانونگذاري تأثيرگذار شود
* بعـد از 3 سـال در مجمـوع اين مجلس را همچنـان انقالبي، جوان

و پرتحرك مي دانم
* قانـون اقـدام راهبـردي براي لغو تحريم ها، مصوبه اي اساسـي 
و مهم بود كه كشـور را از سـرگرداني در مسـاله هسـته اي و حالت 
ندانم كاري نجات داد كه نتايج اجراي آن را  حتي در عرصه جهاني 

مشاهده مي كنيم
 * نگاه تخريبي، چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناك 

و مشكل ساز است
* در تشـخيص صالحيت هـا دقـت كافي و در حـد معقول و منطقي 
سـخت گيري كنيد، اما نه به شـكلي كه موجب شـود وزارتخانه تا 

مدتها بدون وزير بماند 
 * اگر موردي از طريق تذكر دادن به دستگاههاي مسئول و اطالعاتي 

و دولتي قابل حل است لزومي ندارد علني بيان شود 
 * سرافراز وارد مجلس شديد، ان شاءاهللا سرافراز از مجلس خارج شويد
* رئيس مجلس «ايجاد نقشه راه براي اولويت بندي در قانونگذاري» 

را از مهمترين وجوه تمايز اين دوره مجلس برشمرد
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وزيركار: صندوق هاي بازنشستگي در يكديگر 
ادغام مي شوند

واشنگتن پست: نظم جديد خاورميانه بدون آمريكا
در حال شكل گيري است

* مرتضوي: صندوق هاي بازنشستگي پيش بيني هايي را در زمينه بيمه تكميلي صورت داده 
و قرار است شرح خدمات آنها افزايش يابد 

* وزير دفاع: در آمادگي كامل دفاعي هستيم و قدرت تمام عيار محسوب مي شويم

* بازگشت سوريه به اتحاديه عرب، بخشي از تالش ها براي كاهش درگيري و اصطكاك در خاورميانه است 
* عادي سازي روابط با سوريه در منطقه با سرعت تمام پيش مي رود 

* وزير خارجه تركيه: به دنبال عادي سازي روابط با سوريه هستيم

مالحظات جناحي  نبايد در بررسي وتصويب قوانين 
نقش داشته باشد

نظرهاوانديشه هانظرهاوانديشه ها

صفحه 6
دكتر محمدعلي سلطاني

در ستايش آزادى
و آزادانديشى

رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس :

* معاون اول رئيس جمهوري: نمي توان نقشه اي ثابت براي تجارت و اقتصاد كشور تدوين كرد 
* 10 شهر زنجيره پتروشيمي در سواحل كشور طراحي شده كه مراحل مقدماتي سه مورد از آنها آغاز 

شده است و دو پااليشگاه بزرگ در سواحل مكران و ديگري در بندرعباس در دستور كار قرار دارد 
* در تمامي بخش هاي كشور بهره وري آن گونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است 

* سـازمان امور اداري و اسـتخدامي برنامه اي جامع براي توسـعه بهره وري براي تمام بخش هاي 
كشور تدوين كند 

* معاون اول رئيس جمهوري در مراسم آغاز به كار اجالس اتحاديه پاياپاي آسيايي: ايران در سال 
گذشته ميالدي، بيست و دومين اقتصاد بزرگ دنيا بوده است

مخبر: نقشه راه اقتصادي
بايد به روز رساني شود
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* بازارچه سنتي ستارخان، بيمارستان حضرت رسول اكرم، 
انبار نفت شـهران، مجتمع تجاري و اداري بوسـتان، مجتمع 
فرهنگي، ورزشـي و تفريحي ارم، بيمارستان امام خميني (ره)، 
بيمارستان لوالگر، پاساژ ميالد قائم، پاساژ مهستان، ساختمان 
عالء الديـن، كارخانه ارج، مجتمع تجاري بام لند، بيمارسـتان 
سـينا و بيمارسـتان بوعلـي از جمله سـاختمان هاي ناايمن

در پايتخت محسوب مي شود

 * ژالـه آمـوزگار، اسـتاد زبان هاي باسـتاني: قرني كه عمر 
پربركت موحد را در بر مي گيرد، سـده بزرگ شخصيت هاي 
تكرارنشدني است كه همگي غم ايران داشتند و آبادي ايران، 

كعبه آمالشان بود 
* حسن انوري، فرهنگ نويس: كاش استاد موحد با اين نثر فصيح، 

به جاي پرداختن به ابن عربي، به مفاخر ايران مي پرداخت

معاون دادستان كل: در مديريت شهري 
پول بر ايمني ارجحيت دارد

جشن يكصد سالگي محمدعلي موحد در دايره المعارف بزرگ اسالمي
فارسي زبان مشاع

همه اقوام ايراني است

ضميمه روزنامه امروز

مشق هاى انسان نخستين
وجيهه تيمورى

نقاش
مريم زرنشان

سالم
شاهين رهنما

نگهبان  ستاره ها
ندا زمان فشمى

نتيجه مسابقه ببين و بگو
آرزوهاى ميراثك

سمانه آقائى آبچوئيه
و...

چشمه
آب حيات

دكتر محمد على فياض بخش 
صفحه 2

رحمت
يا  قانون؟

صفحه 2
ميرجواد ميرگلوى بيات

يادداشتيادداشت
صفحه2

قابل توجه فرهنگدوستان 
ازسايت فروشگاه اينترنتي

 انتشارات  اطالعات   بازديد كنيد .
باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي

 انتشارات اطالعات كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد.

www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات 

قابل توجه توزيع كنندگان محترم لوازم التحرير 
توليد انواع دفتر مشق و غيره با قيمت مناسب در طرح هاي زيبا 

و سايزهاي مختلف ( كاغذ تحريرـ   كاغذكاهى )
درخواست با تيراژ باال و طرح دلخواه 

دفتر سپيدهتلفـن: 22258008
باشگاه فرهنگى ورزشى فوالد مباركه سپاهان در نظر دارد نسبت به 
فروش فضاهاى تبليغاتى خود  در فصل 1403-1402 به شـرح زير 

اقدام نمايد:
1- فضاهاى تبليغاتى البسه تيم هاى ورزشى 

2- فضاهاى تبليغاتى محيطى اماكن و تاسيسات ورزشى
3- فضاهاى تبليغاتى مجازى باشگاه 

شـركت هاى عالقه مند مى توانند به جهت اسـتفاده از فضاهاى مورد نظر با چهار 
روش زير با باشگاه همكارى نمايند:

1- استفاده از فضاهاى تبليغاتى در قالب اسپانسرينگ و حمايت مالى با پرداخت مبلغ به باشگاه
2- استفاده از فضاهاى تبليغاتى در قالب ارائه خدمات و يا محصوالت مورد نياز به باشگاه

3- اسـتفاده از فضاهـاى تبليغاتـى در قالب حمايت مالـى و تهاتر با خدمـات يا محصوالت 
ارائه شده به باشگاه به صورت همزمان

4- استفاده از فضاهاى تبليغاتى در قالب توليد محصوالت به صورت مشاركتى

نكته: الزم به ذكر است واگذارى فضاى تبليغاتى به صورت كلى يا موردى امكان پذير است.
ــانى:  ــگاه به نش ــنهادات خود را كتبا به باش ــكارى مى تواند پيش ــركت هاى متقاضى هم ش
ــگاه، جنب مجموعه تاريخى كوه آتشگاه، مجموعه باغ فردوس، باشگاه  اصفهان، خيابان آتش
فوالد مباركه سپاهان ،  واحد دبيرخانه ارسال و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

37660491 – 031 داخلى 113 تماس حاصل نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهادات روز يكشنبه 1402/03/14 مى باشد.

فراخـوان

موضوع :  اجراي كليه عمليات سـاختماني 
مجتمع پتروشيمي شازند

مشاهده آگهى در وب سايت شركت به آدرس اينترنتى:
www. arpc. ir

روابط عمومى و امور بين الملل پتروشيمى شازند

آگهى مناقصه عمومى
 شماره   402-105

فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات،تلفن : 29993686 

آب در هـاون
نوشتة رضا رفيع

قطع رقعى ، 432 صفحه  ، چاپ اول   
در آينة طنزهاي تاريخ دار روزنامه ها و جرايد، مي توان از منظر طنز به بررسي و بازنگري 
اتفاقات و تحوالت جامعه در مقاطع و موارد مختلف نشست و حوادث را در حوزة طنز، 
بازسازي كرد. به نظر من، به هر ميزان و مقدار كه طنز روزانه و روزنامه اي، با ادبيات و 
شعر و مثل آميخته و به فرهنگ عامه و فولكلور آويخته باشد؛ بر ديرپايي و مانايي آن 

افزوده مي شود. 
طنزهاي اين كتاب در فضايي قلمي شده است كه دولت اصالح طلب و اهل گفتمان 
سيدمحمد خاتمي، در حال تحويل دادن كرسي گرم دولت به فردي به نام محمود 
احمدي نژاد با ادبيات و نگرش خاص خود است. اين نكته را بدان خاطر گفتم كه همين 
ابتداي كار، گوشي دستتان باشد. دو سه ماه آن در دولت خاتمي و الباقي در دولت 
احمدي نژاد، به رشته تحرير درآمده است. در هر دو دولت، سعي كردم تا قلم طنزم از 

دايرة انصاف و ادب خارج نگردد و خارج نزند. 
طنز و تاريخ، در ارتباطي تنگاتنگ با هم هستند. هرگز آن مقدمة شيرين هم استاني خراساني سبزواري االصل خود را فراموش نمي كنم 

كه در ابتداي داستان حسنك وزير نبشت:
«امروز كه من اين قصه آغاز مي كنم، از اين قوم كه من سخن خواهم راند، يك دو تن زنده اند در گوشه اي افتاده و ... در تاريخي كه مي كنم، 
سخني نرانم كه آن به تعّصبي و تزيّدي كشد و خوانندگان اين تصنيف گويند: «شرم باد اين پير را»؛ بلكه آن گوييم كه تا خوانندگان با من 

اندر اين موافقت كنند و طعني نزنند... .»
منتهي از اين قوم كه من سخن مي گويم، جز يكي دو تن، الباقي بحمداهللا زنده اند و هر يك به عاقبتي و عافيتي دچار. و دچار يعني عاشق!

دم همايوني ما گرم كه در اين هر دو دولت، كار خودمان را كرديم. آب در هاون كوبيديم!

تازه ترين كتاب انتشارات اطالعات
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(آگهي مناقصه شماره    1402/851)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

ــن 1500 عدد پالك  ــبت به تأمي ــق مناقصه نس ــر دارد از طري در نظ
ــدگان واجد  ــركت ها و تأمين كنن ــذا از ش ــخصات اقدام نمايد. ل مش
ــت مي گردد در صورت تمايل  شرايط و داراي سوابق مرتبط درخواس
به همكاري با شماره تلفن:  33791188ـ024 تماس حاصل نموده و 
حداكثر تا ساعت 10 روز   شنبه مورخ 1402/03/13 نسبت به تحويل 
حضوري اسناد مناقصه و يا از طريق پست به آدرس ذيل اقدام نمايند.

الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 
مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:

 WWW.TTZCO.COM
(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

آدرس: زنجان، كيلومتر 4 جاده تهران، جنب شركت ايران ترانسفو 
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان (واحد خريد و سفارشات) ان
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يع 

توز
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 (آگهي مناقصه شماره 957)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

در نظر دارد از طريق مناقصه نسبت به تأمين چپقي رطوبت گير اقدام 
ــركت ها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق  نمايد. لذا از ش
ــماره  ــت مي گردد در صورت تمايل به همكاري با ش مرتبط درخواس
ــاعت  ــن:  33791541ـ024 تماس حاصل نموده و حداكثر تا س تلف
10 روز  سه شنبه مورخ 1402/03/16 نسبت به تحويل حضوري و يا از 

طريق پست اسناد مناقصه اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
 WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
آدرس: زنجان، كيلومتر 4 جاده تهران، جنب شركت ايران ترانسفو 

انشركت ترانسفورماتور توزيع زنگان (واحد خريد و سفارشات)
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(آگهي مناقصه شماره 956)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

ــواع جرقه گير اقدام  ــبت به تأمين ان ــر دارد از طريق مناقصه نس در نظ
ــركت ها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق  نمايد. لذا از ش
ــماره  ــت مي گردد در صورت تمايل به همكاري با ش مرتبط درخواس
ــاعت  ــن:  33791541ـ024 تماس حاصل نموده و حداكثر تا س تلف
10 روز  سه شنبه مورخ 1402/03/16 نسبت به تحويل حضوري و يا از 

طريق پست اسناد مناقصه اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
 WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
آدرس: زنجان، كيلومتر 4 جاده تهران، جنب شركت ايران ترانسفو 

عام)شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان (واحد خريد و سفارشات)
امى 
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(آگهـي مزايـده)
شماره 1 - 1402/930

شركت ترانسـفورماتور توزيع زنگان(سهامي عام) درنظردارد 
ــفاله) را از طريق مزايده به فروش برساند، متقاضيان  ضايعات برنج (س
ــب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شركت  مي توانند جهت بازديد و كس
ــاعت 9:00  ــنبه از س در مزايده همه روزه بجز روزهاي تعطيل و پنجش
ــان وقت اداري مورخ 1402/03/08 به واحد  الي 15:00 حداكثر تا پاي
تداركات شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان واقع در زنجانـ  كيلومتر4 

جاده تهرانـ  جنب شركت ايران ترانسفو مراجعه نمايند.
شماره تلفن تماس و كسب اطالعات:

تلفن: 33791179 - 024
فاكس: 33790541 - 024

آگهي مناقصه عمومي
شركت سيمان شاهرود

موضـوع: خريـد 2 دسـتگاه جرثقيل سـقفي 2 پـل به ظرفيـت 10 تن 
به انضمام  ملحقات و تجهيزات جانبي آنها طبق اسناد مناقصه

ــه ظرفيت 10 تن به  ــقفي 2 پل ب ــتگاه جرثقيل س ــركت درنظردارد تعداد 2 دس اين ش
ــق برگزاري مناقصه عمومي خريداري  انضمام ملحقات و تجهيزات جانبي آنها، از طري
نمايد، لذا از سازندگان و واجدين شرايط دعوت مي گردد با رعايت موارد زير، در مناقصه 

شركت نمايند:
*ارائه تضامين شركت در مناقصه

*داشتن توان مالي، حسن سابقه و تجربه در ساخت موارد ذكر شده مطابقه با مشخصات 
و استاندارد درج شده در اسناد مناقصه

محل دريافت اسناد مناقصه:
1ـ  تهران، ميدان آرژانتين، خ احمد قصير، كوچه17 (بهزاد شفق)، پالك21، طبقه دوم، 

دفتر مركزي شركت سيمان شاهرود.
www.shahroudcement.com :2ـ آدرس سايت اينترنتي شركت

آدرس كارخانه (محل ارسال كاال):
*شاهرودـ  كيلومتر12 جاده مجن، كارخانه سيمان شاهرود

محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت:
ــاهرودـ  كيلومتر12 جاده مجنـ  كارخانه سيمان شاهرودـ  واحد حراستـ  جناب  *ش

آقاي خنجري
ــدت 10 روز  ــخ درج آگهي به م ــناد مناقصه از تاري ــان تحويل اس ــت زم الزم بذكر اس

شركت سيمان شاهرودمي باشد.

نوبت دوم آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
(مناقصه عمومي و  دو مرحله اي شماره  53144664 )

شـركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد لوله فوالدي مورد نياز  خود جهت اجراى پروژه هاى 
ــرايط كلي مندرج در اسناد  ــتان را به شرح  ذيل و با مشخصات و ش ــانى استان سيستان و بلوچس گازرس
ــي فني شركت گاز استان  ــركت ملي گاز ايران و مورد تأييد بازرس ــتانداردهاي ش مناقصه و مطابق با اس
ــازندگان و يا تأمين كنندگان ذيصالح خريداري نمايد ، بدين منظور از كليه  ــان جنوبي از بين س خراس
ــازنده و يا تأمين كننده كه توانايي تأمين اقالم فوق و تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع  شركتهاي س
ــتاد)  ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (س ــركت در فراخوان به س كار را دارند دعوت مي نمايد جهت ش
ــماره فراخوان (2002091444000021) مراجعه و اسناد  به آدرس (www.setadiran.ir) به ش

مناقصه را دريافت نمايند.
ــوان نماينده نبوده ، در غير  ــخاص حقوقى ديگر به عن تذكـر : هيچ يك از توليد كنندگان مجاز به معرفى اش

اينصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفى شده خواهد بود. 
ــركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند-  نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : ش
ــركت گاز استان  ــهداي نيروي انتظامي- ش ــايت اداري- بلوار پيامبر اعظم (ص)- ابتداي خيابان ش س
ــان جنوبي- طبقه اول- امور پيمانها- كدپستى : 9719866838 - تلفن :  056-32392000 ،  خراس

نمابر پيمان ها :  056-32400523
ــره 2 ماده واحده قانون بودجه- ــرمايه اي (منابع بند ق تبص محل تأمين اعتبار پيمان : اعتبارات س

طرح هاي غيرعمراني) شركت گاز استان سيستان  و بلوچستان
موضوع مناقصه : خريد 8000 متر لوله فوالدى 16 اينچ GRB با ضخامت 0,344 (تقاضاي شماره0230007) 
ــن نامه تضمين  ــده در آيي ــاع كار : تضمين هاي اعالم ش ــركت در فرآيند ارج ــغ تضمين ش نوع و مبل
ــورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين  ــماره 123402/ت50659 ه- م ــه ش ــي ب ــراي معامالت دولت ب

14,000,000,000 ريال (چهارده ميليارد ريال) 
شرايط مناقصه گران :

* داشتن شخصيت حقوقي و مجوز توليد ، تهيه و يا فروش از مراجع ذيصالح
* توانايي ارائه انواع ضمانت نامه بانكي طبق ضوابط كارفرما
* داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالي متناسب با قرارداد

* توانايى رعايت استانداردهاى شركت ملى گاز ايران
ــط مؤسسات  ــال 1400 توس ــال 1401 يا حداقل س ــده س ــي ش * ارائه صورت هاي مالي حسابرس

حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .
* ارائه ايران كد كاال الزامي است.

ــور و حمايت از  ــتفاده از توان توليدى و خدماتى كش * تذكـر  : مطابق بند الف ماده 5 قانون حداكثر اس
ــركت هاى ايرانى ثبت شده در فهرست توانمندى هاى  ــات و ش كاالى ايرانى ، ارجاع كار صرفاً به موسس

مندرج در سامانه توانيران مجاز است .
برنامه زماني مناقصه :

* مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: از تاريخ 1402/03/02 لغايت ساعت 08:00روزسه شنبه مورخ 1402/03/09
* آخرين مهلت بارگذاري اسناد ارزيابى كيفى بر روي سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ1402/03/23

* اعالم نتايج ارزيابي كيفي :  1402/03/28
* مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 1401/03/28 لغايت ساعت 11:30روزچهارشنبه مورخ 1402/03/31
* آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه بر روي سامانه ستاد : ساعت 11:30روز  شنبه مورخ 1402/04/10

ــورخ 1402/04/10-  ــنبه م ــاعت 12:00روز ش  * زمـان و مكان بازگشـايي پاكات الف و ب: س
سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي

ــنهادها ، پاكت هاى مالى  ــس از ارزيابى فنى بازرگانى پيش * زمان و مكان بازگشـايي پاكات ج : پ
ــالن جلسات شركت گاز استان خراسان  ــركتهاى واجد شرايط در تاريخ 1402/04/14 ، در محل س ش
ــده جهت گشايش پاكات مالي  ــايش خواهد يافت.  الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم ش جنوبي گش
ــنهادها امكان تغيير وجود خواهد داشت ، با اين  قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني بازرگاني پيش
وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها مورد تائيد قرار گيرد به صورت 

كتبي اقدام خواهد نمود.
با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
 (www.setadiran.ir) ــامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس پاكات از طريق درگاه س
ــتى اسناد را تا  ــناد مناقصه ، بايس ــد ،  هر يك از مناقصه گران جهت دريافت و عودت اس انجام خواهد ش

آخرين مهلت ذكر شده در آگهى از طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذارى نمايند . 
مناقصه گران مي بايست اسناد مناقصه را پس از بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكى دولت تا قبل 
از شروع جلسه كميسيون مناقصات بصورت فيزيكي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد حراست 

شركت گاز استان خراسان جنوبي نمايند .
ــايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و  اين آگهي در س

www.setadiran.ir  قابل رؤيت مي باشد.
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي   شناسه آگهى:1500224

شركت ملى گاز ايران 
شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامى خاص)

شماره فراخوانموضوع مناقصهشماره مناقصه
 در سامانه 

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه (ريال)

مبلغ برآورد مناقصه 
(ريال) 

20020014230000575/370/437/277107/408/745/533تعريض محور قدمگاه-درود(نوبت اول)1402/31/65

رفع نقاط داراي تصادف تپه ماهورهاي 2كيلومتر از محور فيروزه-خوشاب شهرستان 1402/31/66
20020014230000581/421/362/13328/427/242/653فيروزه(حدفاصل ورودى قره باغ به سمت شوراب)(نوبت دوم)

- مهلت دريافت اسناد مناقصه : تا ساعت 00: 17 روز  چهارشنبه تاريخ 1402/03/10
- مهلت تحويل پاكات مناقصه : تا ساعت 17 روز  شنبه مورخ 1402/03/20 

- تاريخ و ساعت بازگشايى پاكات مناقصه : ساعت 00 : 10 روز  يكشنبه مورخ 1402/03/21
ــاس051-33412024-8 ــن تم ــتي 9173695636- تلف ــد پس ــالم – ك ــان اس ــان فدائي ــاي خياب ــهد– انته  - اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار : مش

 و نمابر : 051-33435888 
www.setadiran.ir محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به نشانى  -

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه وترابري

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  اي استان خراسان رضوي

فـراخـوان منـاقصـه عمومـى (نوبت دوم)
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  اي اسـتان خراسـان رضوي در نظر دارد مناقصات به شـرح ذيل  را  از طريق سامانه 

الكترونيكي دولت برگزار نمايد. تاريخ انتشار در سامانه ى مذكور 1402/03/03 مي باشد.

شناسه آگهى:1502593

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت دوم) تجديد
اداره كله غله و خدمات بازرگاني اسـتان همـدان به عنوان دستگاه مناقصه گزار 
و به نمايندگي از شـــركت بازرگاني دولتي ايران درنظـــردارد از طريق مناقصه عمومي 
يك مرحله اي تخليه، بارگيري و صفافي كاالهاي اساســـي در سطح استان همدان را به 
شـــركتهاي واجد شرايط و صالحيت دار به مدت يكســـال شمسي با شرايط مندرج در 
سامانه ستاد واگذار نمايد از كليه شركتهاي واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه 
هســـتند دعوت مي شـــود از تاريخ 1402/03/06 لغايت 1402/03/09 جهت دريافت 
اســـناد مناقصه و كسب اطالعات الزم در مورد نحوه انجام معامله از سايت مربوطه يا امور 

قراردادهاي اين اداره كل اقدام نمايند.
مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 828/00/000 ريال اســـت كه پيشـــنهاد دهنده 
مكلف اســـت معادل اين مبلغ تضمين معتبر تســـليم يا مبلغ مذكور را به شماره حساب 
4001058206373747 (به نام شـــركت بازرگاني دولتي ايران اداره غله همدان) واريز 
و حســـب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به اداره تسليم نمايند. 
مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه اســـت، مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا پايان 
وقـــت اداري مـــورخ 1402/03/23 و محل تحويل دبيرخانـــه اداره كل غله و خدمات 
بازرگاني اســـتان همدان مي باشد. پاكات واصله در ســـاعت 10 صبح چهارشنبه، مورخ 
1402/03/24 در كميســـيون مناقصه در محل اداره به نشاني: همدان خيابان ميرزاده 

عشقي روبروي بيمارستان سينا بازگشايي خواهد شد.
ساير شرايط اختصاصي و عمومي در اسناد مناقصه درج گرديده است.

كليه فرآيند برگزاري مناقصه فوق از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به نشـــاني www.setadiran.ir انجام مي پذيرد و به پيشنهادات خارج از سامانه فوق 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
سيدحسين خوانساري - مدير كل غله و خدمات بازرگاني استان همدان

شناسه آگهي 1500199                                م الف 291


