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سیدجوادحسینیکیا،عضوکمیسیون
صنایعومعادنمجلس:
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فرصتهای زیادی را سوزانده است
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ایران و چین ،پلی برای برون رفت
از اوضاع فعلی است
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در قاره سبز
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صدورمجوزهایالکترونیکی
اندرخمیککوچه!

کش ��ور اس ��ت ک ��هم ��یتواندنق ��شمهم ��یدر زمان
ص ��دور،هزینهوتس ��هیل گ ��ریدر دریافتمجوزها
ایجاد نماید.
اص�ل�احم ��اده7قانوناجرایسياس ��تهای
كلی اصل ()44
ماده7قانوناجرایسياستهای كلیاصلچهل
وچهارم()44قانوناساس ��یدر خصوصتس ��هیل
در صدور مجوز کس ��ب و کار در س ��ال  99در مجلس
اص�ل�احش ��د.از مهمترینم ��واردی کهدر اینماده
قانونی به آن اشاره شده است می توان به تشکیل
هیئتمقرراتزداییوتسهیلمجوزهای کسبوکار
ذیل وزارت اقتصاد و ایجاد سامانه ملی مجوزهای
کش ��ور ورج ��وعهم ��ه کس ��بو کارهاب ��رایدریافت
مجوزهادر یکدرگاهملیوارتباطآنبهدرگاههای
تخصصی اشاره کرد.
درگاه ملی مجوزهای کش ��ور با هدف تس ��هیل صدور
مجوزهایکسبوکار،شفافیت،عدالتوحذفمقررات
دستوپا گیرشروعبهفعالیت کردهاستامامرکزملی
پایشوبهبودمحیط کسبو کاربهعنوانمتولیدرگاه
ملیمجوزها کهدرذیلوزارتاقتصادقراردارد،تا کنون
نتوانستهاینسامانهرابهصورتفرا گیردرهمهدستگاهها
راه ان ��دازی کن ��د و بس ��یاری از دس ��تگاه ه ��ای
اجرای ��ینی ��زمخالف ��تخودرابا گ ��رهخوردنفعالیت
درگاه های تخصصی ش ��ان ب ��ه درگاه ملی مجوزهای
کشور اعالم کرده اند.

دریافتمجوزهای کسبو کاریکیازاصلیترین
مشکالتبرایفعاالناقتصادیاستبهطوریکه
بسیاریازمتقاضیانپشتسددریافتمجوزهاماندهاند.
وجود انحصار و مش ��کالت صدور مجوز در کس ��ب
و کاره ��ای متع ��دد باع ��ث ش ��ده ه ��م دس ��تیابی
م ��ردمب ��های ��نخدم ��اتب ��اس ��ختیهم ��راه گردد
وه ��مب ��هدلی ��لتقاض ��ایبیش ��تراز عرض ��ه،ب ��رای
صاحب ��انای ��نمش ��اغلرقابت ��یایجادنمیش ��ود
وانگیزهایهمبرایارائهخدماتبهتربهمردممعنا
پیدانمی کند.ازسویدیگربسیاریازدستگاههای
اجراییبهعلتوجودمنافعورانتی کهصدوربعضی
ازمجوزهابرایآنهاایجاد کرده،انحصاروامضاهای
طالیی برای مجموعه خود ایجاد کرده اند.
امروزهمش ��کالت کشورماندر زمین هعدمسهولت
فضای کسبو کارباوجودبوروکراسیوتعارضمنافع
موجودبر کس ��یپوش ��یدهنیست.آمارهایرسمی
نش ��ان میدهد که ایران در بین  190کش ��ور جهان
به لحاظ شروع کسبوکار در جایگاه  178ایستاده
اس ��ت ک ��هرتبهخوبینیس ��ت.یک ��یاز اصلیترین
دالیلی کهباعثش ��دهایراندر جایگاهنامناس ��بی
در ش ��روع کس ��بو کارهاقرار بگیرد،اعطایمجوز و
گرفتن استعالم از هر دستگاه به صورت جدا گانه و
وجود بوروکراسی فشل است.
یکیاز مهمترینراهکارهایی کهبتوانداینمعضل
رامرتفع کند،الکترونیکیش ��دنصدورمجوزهای

لزوم بازنگری بر روی ترکیب واکسن ها و استفاده از پلتفرم های مؤثرتر

عبوراز اُمیکرون
بهشرطواکسن
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چهاردهمین سفر استانی رئیسجمهور بررسی شد
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اهمیتسفررئیسجمهور
بهمسکو

الکترونیکی شدن صدور مجوزها به تسهیل در حوزه کسب و کار کمک می کند

سفر وزیر امورخارجه کشور به چین واکاوی شد

سفربهچین
پیامهمهجانبهگرایی
پ
ایران
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ده

حنیف غفاری

عکس :ایرنا /حسن شیروانی
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محمود عباس زاده ،عضو هیئت رئیسه
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

حجتاالسالم حاج علی اکبری
در نماز جمعه تهران:

مجوزالکترونیکی
گامیدر تسهیلگری
بوکارهاست
کس 

بیاعتنایی به شرق در دولت گذشته

هدفگذاریبرایاحیایکرانهمکران

سرلشکر سالمی:
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بدیهی است که این «همافزایی راهبردی» یک امر مرسوم در حوزه روابط بینالملل
محسوب میشود و در ترسیم آنها« ،اشترا کات بازیگران» موضوعیت دارد .در اینجا نه
موضوع «نفی اختالفات» مطرح است نه «گذار از منافع ملی» و نه « هضم شدن در بازی
دیگران»! مخالفان برقراری روابط راهبردی و بلندمدت با مسکو و پکن طی سالهای
گذشتهواخیربارهاسعی کردهاند کلیدواژه«همافزاییراهبردی»در مواجههباتهدیدات
آمریکارابهمثابه«وابستگی» ودر مقابل،بازیدر زمینواشنگتنرابهمثابهیک«تصمیم
راهبردیصحیح»موردشناساییوتبلیغقراردهند.قطعادستگاهدیپلماسیوسیاست
خارجی کشورمان در عین اقناع افکار عمومی در خصوص فواید راهبرد «نگاه به شرق»،
نباید تسلیم شانتاژهای همیشگی از سوی دشمنان شود.
خبر

«انتقام سخت» به یک استراتژی ،آرمان و نقطه حرکت تبدیل شده است

فرمانده کلسپاهپاسداراندر مصاحبهایاعالم کرد :گرایشجوانانبعداز شهادتقاسم
ی کند.
به جهاد بیشتر شده است و این برای دشمن خطر ایجاد م 
به گزارشتسنیم،دومینسالروزشهادتسپهبدحاجقاسمسلیمانیدر حالیسپریشد
کهنامویاداودر جهاناسالمزندهتراز هرزماندیگریاست.ترورفرماندهنیرویقدسسپاه
پاسداران نهتنها در مسیر او اختاللی ایجاد نکرد ،بلکه حرارتی در دلها ایجاد کرد که حاال
ی کند.
کل جهان اسالم را به جوشش و جهاد علیه اشغالگری مستکبرین دعوت م 
پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRبه همین مناسبت در گفتوگو با سردار سرلشکر
پاسدارحسینسالمی،فرمانده کلسپاهپاسدارانانقالباسالمیبهبررسیمجاهدتهای
حاجقاسم سلیمانی از دوران دفاع مقدس تا شهادت او در فرودگاه بغداد و تأثیرات این
شهادت پرداخته است.
چه اتفاقی افتاد که شهید سلیمانی تبدیل به چنین الگویی برای جهان اسالم و
آزادگان جهان شد؟ تحلیل شما از ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی چیست؟
او در مکتب حضرت امام خمینی رحمهاهلل و رهبر انقالب اسالمی تلمذ کرد ،تعلیم یافت،
ّ
متخلق به اخالق و معرفت الهی شد و حدود  32سال در مکتب رهبر انقالب مشق جهاد
و تعلیم معرفت و عناصر اصیل تربیت اسالمی و الهی را آموخت و آنها را ب ه کار بست و
در میدان عمل پیادهسازی کرد .برای همین است که شاید هیچ کس بهاندازه رهبر
عظیمالشأن انقالب اسالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،نمیتواند ابعاد شخصیت
سردار سلیمانی را توصیف کند .رهبر انقالب ،نفوذ عمیقی در درون شخصیت او و اتصال
معنوی قدرتمندی با درون و قلب و ذهن قاسم داشت .به تعبیری ،قاسم جلوه جهادی
ِ
حضرت آیتاهلل خامنهای بود .میشود قاسم سلیمانی را تجلی ُبعد جهادی شخصیت
ُ
رهبر انقالب دانست؛ یعنی ا گر ما بخواهیم ایشان را در بعد جهادی توصیف کنیم ،تجسم
این توصیف آقای قاسم سلیمانی است .بنابراین ،وقتی رهبر انقالب از شهید سلیمانی
صحبت می کنند ،این صحبتها بر یک شناخت دقیق و عمیق و واقعی و حقیقی از
شخصیت حاجقاسم سلیمانی متکی است.
رهبر انقالب درباره شهید سلیمانی فرمودند او توأمان هم به وظیفهای که در قبال
ملت ایران داشت عمل کرد و هم به وظیفهای که در قبال امت اسالمی داشت  .حاج
قاسم چه کار کرده بود که رهبر انقالب او را چهرهای ملی و امتی معرفی میکنند؟
حاجقاسم را سابقهدارترین فرمانده نظامی مجاهد فیسبیلاهلل در عرصه انقالب اسالمی
میدانم ؛ چرا که هیچیک از همکاران و نیروهای مجاهد و جهادی بهاندازه حاجقاسم
مستقیم در میدان جهاد نبودهاند .البته ،برخی فرماندهان و مسئوالن ما به تناوب
بودهاند ،اما اینکه پیوسته یک فرمانده از ابتدای پاسداری تا انتهای پاسداری ،مستقیم
در میدان جهاد حضور داشته باشد ،ما نداریم .این نکته مهمی است .بنابراین ،او جزو
ندرآمدهترینفرماندهاننظامی
کارکشتهترین،میداندیدهترین ،کارآزمودهترینوبهآزمو 
در جهان بود که در تاریخ بیسابقه است.
ی کرد ،هم در سطح ملی بود ،هم در سطح محلی،
میدانهایی که او در آنها حضور پیدا م 
همدرسطحمنطقهایوهمدرسطحجهانی؛یعنیاینپلههاینردبانشخصیتجهادی
حاجقاسم یا پلههایی که حاج قاسم از آنها باال رفت و رفعت پیدا کرد ،تمام این سطوح
ی کنم اولین بار سال  1360بود که سردار سلیمانی
ی گرفت .فکر م 
را به شکل پیوسته دربر م 
را دیدم .هنوز تصویر حاجقاسم ،آن جوان باشور و پرهیجان و پرصالبت در ذهنم هست.
خیلیسیمایجذابوظاهرخیلیآراستهاماخیلیورزیدهایداشت.آنموقع،بچههای
کرمانوسیستانوبلوچستانوهرمزگانرابهجنگبردوتیپثاراهللرادرمیدانتشکیلدادو
خودشفرماندهیآنتیپرابهعهده گرفت.بعدهم،بهلشکر41ثاراهللارتقاءپیدا کردویکی
ً
ازعملیاتیترینوقدرتمندترینوخطشکنترینلشکرهایسپاهشد کهموفقیتهایواقعا
درخورتحسینیرااینلشکردرانواععملیاتها(طریقالقدس،فتحالمبین،بیتالمقدس،
رمضان،خیبر ،بدر ،والفجر  ،8کربالی  ،4کربالی  5و  )...داشت.
نفوذ معنوی حاجقاسم بین نیروها در لشکر ثاراهلل ،خودش یک تاریخ است .وقتی جنگ
ناامن آن موقع سیستان و
تمام شد ،کار او تمام نشد .دوباره آمد و چند سال در منطقه ِ
بلوچستان که شرارتها اوج گرفته بود ،قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه را راهاندازی کرد

آی����تاهللس����یدابراهیم رئیس����ی،رئیسجمهور
کش����ورمانب����هدعوتوالدیمی����رپوتینهمتای
روسیخودبهزودیراهیمسکوپایتختروسیه
خواه����دش����دت����اطرفی����ندریک«س����فر کاری»،
زمینهه����اوراهکاره����ایهمافزاییمش����ترکدر
برابرتهدیداتوفرصتهایمشترکرااحصاءو
عملیاتیسازیآنهارا کلیدبزنند.دراینخصوص
نکاتی وجود دارد که نمیتوان بهسادگی از کنار
آنها گذشت :نخست اینکه تقلیل دادن ابعاد
این سفر مهم ،به مذا کرات وین و دغدغههای
مقطع����ی قطعا تصویری مغایر با جوانب عمیق
و ماهوی این س����فر را به مخاطبان ارائه خواهد
س����اخت.در اینج����ام����اب����ا کلی����دواژهایب����هنام
«همافزاییاس����تراتژیک»میانتهرانومس����کو
مواج����ه هس����تیم.در همافزای����ی اس����تراتژیک،
بازیگ����راندر ح����وزهروابطبینالمللبراس����اس
«مناف����عمل����ی»خود،بس����یاریاز ظرفیتهای
موجود را تقویت و برخی ظرفیتهای نهفته را
نیز احصاء خواهند کرد.
نکته دوم ،به عداوت و مخالفت گفتمانی و ذاتی
ی گردد.فراموش
غربباجمهوریاسالمیایرانبازم 
نکنیم کهنامسه کشورایران،چینوروسیههمواره
در اسناد سیاست خارجی روسای جمهور آمریکا
( اعم از دموکرات و جمهوریخواه) بهعنوان س ��ه
تهدیدذاتیسیاستخارجیوامنیتی کاخسفید
مطرحمیشود.بنابراینهرسهبازیگریعنیتهران،
مس ��کووپکنباتهدیدمش ��ترکیبهنامواش ��نگتن
مواجههستند کهپیشرفتوحتیدرصورتامکان
وجود آنها را در جهان امروز برنمیتابد.
با چینش گزارههای منطقی و عقالنی و تحلیل
آنهادر بسترنظاممنطقهایوبینالمللامروز
درمییابیمکهعدمپاسخدهیبهآمادگیچینیها
وروسهابرایبرقراریروابطاستراتژیکباایران
مبنای����یعقالن����یومنطق����ین����دارد.عقالنیتو
ی کند که از روابط با
منطق اس����تراتژیک حکم م 
جه����ت حفظ و افزایش قدرت مانور بینالمللی
خوداستفادهبهینهرانمودهواهمیتراهبردی
این روابط را فدای مناس����بات تا کتیکی خود با
غ����رب نکنیم .یکی از خطرنا کترین بازیهای
آمریکا در قبال مخالفان و دشمنانش ،هدایت
بازی اس����تراتژیک آنها در زمینبازی تا کتیکی
غرب است.
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اهمیت سفر رئیسجمهور به مسکو
ادامه ازهمین صفحه
واشنگتن استعداد زیادی دارد که استراتژی کشورها را بهپای تا کتیکهای خود قربانی
سازد.بنابراینبایددررصداینبازیغربوخنثیسازیآنهوشیاربود.یکیازراهکارهای
مهم در قبال این مسئله ،همگرایی با بازیگرانی است که غرب نسبت به آنها نیز نگاهی
تهدید محور دارد .هما کنون که واشنگتن و ناتو در تقابل باقدرت مسکو به سر میبرند،
بهترینزمانبرایتعریفیکهمگراییمؤثرومفیدباروسهاست.اینقاعدهدرخصوص
چین نیز صادق است .انباشت نگاه تهدیدآمیز غرب نسبت به پیشرفت روزافزون توان
اقتصادیوامنیتیچیندر نظامبینالملل،خودرادر پروندههاییمانندمداخل ه گرایی
گ کنگ نشان داده است.
آمریکا در دریای چین  ،تبت ،تایوان و هن 

سرمقاله

و مسئولیت گرفت و با کمک مردم بومی منطقه و لشکر  41ثاراهلل و یگانهایی که در منطقه
بودند ،ارتباط بسیار بسیار دلانگیز و جذاب و پرمعنا و سرشار از عاطفه و مهربانی با مردم
ی کردند.
منطقه برقرار کرد .این کارها از او شخصیتی ساخته بود که همه به او اعتماد م 
ایشاندرمنطقهسیستانوبلوچستانمجاهدتهایوسیعیانجامدادوباعملیاتهای
فوقالعاده پیچیده و خطرنا ک ،فتنههای شرارت را خاموش کرد.
کسی که هم تا کتیک ،هم عملیات و هم استراتژی را خوب بداند ،برای راهبری و
فرماندهی کامل است و میتواند مسئولیتهای بزرگی را بپذیرد .برای همین سردار
صفوی ایشان را بهعنوان فرمانده نیروی قدس به فرماندهی معظم کل قوا پیشنهاد
دادند و ایشان هم که حاجقاسم را از دوران جنگ و پس از آن میشناختند و به او عالقه
و محبت داشتند ،قاسم را به فرماندهی نیروی قدس منصوب کردند .سال  1376بود
ً
که ح اجقاسم فرمانده نیروی قدس شد .حاجقاسم واقعا معانی و مفاهیم ژئوپلیتیک و
جغرافیای جهان اسالم و مفاهیم آن را میدانست و با مسئله نهضتهای آزادیبخش
آشنا بود .فن ارتباطات فردی و اجتماعی را هم خیلی بلد بود؛ یعنی خیلی سریع آدمها
ی کرد.
را جذب شخصیت خودش م 
قاسم کهواردصحنهنهضتهاشدُ ،بعدامتاسالمیاوشروعشد؛یعنیقاسمهرچهدر دل
میلبهجهاد،عشقبهشهادتوخدمتبرایاعتالیاسالمداشت،جغرافیایجهاناسالم
برایش میدان ایجاد کرد .آن زمان من معاون عملیات سپاه بودم و با حاجقاسم سفرهای
زیادی به مناطق مختلف جهان داشتم .بهخاطر ارتباط خیلی نزدیک و شخصی و فردی
که با هم داشتیم ،من عشق و عالقه به او داشتم و او هم به من محبت داشت.
قاسم ،در هر منطقهای که پا گذاشت ،یک سپاه پاسداران انقالب اسالمی درست کرد .در
لبنانبا کمکهمتبلندآقایسیدحسننصراهللوجوششجهادیمردممجاهدلبنان،
اهلل مقتدر هر روز شکل جدیدی پیدا کرد و هر روز قامت و بیرقش برافراشتهتر شد و
حزب ِ
وسعتودامنهقدرتشبهحدیرسید کهتبدیلبهقدرتتأثیرگذاردرتماممعادالتسیاسی
و امنیتی منطقه شرق مدیترانه شد ،تا جایی که در سال  2000میالدی رژیم صهیونیستی را
از جنوبلبنانفراریدادودر جنگ33روزهاینرژیمراشکستداد؛شکستهایسنگین
و خیلی سخت و غیرقابلتحمل که برای صهیونیستها غیرقابل جبران شد و زخمهایی
که برای آنها مرمت نشد و هنوز هم هست .این یک تاریخ و واقعه تاریخی نبود ،یک جریان
ایجاد شد و استیالی روحی مقاومت را نشان داد.
فلسطینیهافهمیدند کهمیشوداسرائیلراشکستداد.حاجقاسمادامهدادوفلسطین
در اوج محاصره تسلیح شد؛ یعنی در جایی که از لحاظ نظری و تئوریک امکان انتقال
یک فشنگ هم وجود ندارد ،اما فلسطینیها به موشک و را کت مجهز شدند .آنهایی
که یکروز با فالخن ،با تیروکمان و با سنگ میجنگیدند ،به مرور زمان با این مجاهدت
به سالح مجهز شدند .این همان نقش امت اسالمی حاجقاسم است که آقا فرمودند .با
مجاهدت حاجقاسم ،فلسطین به هویت مقاوم و درخشان و قدرتمند تبدیل شد .جنگ
سیفالقدس کهآخرینجنگبینفلسطینیهاوصهیونیستهابود،نشاندادفلسطین
جدیدی ظهور کرده است .این قدرت از کجا آمد؟ این نقش حاجقاسم بود که روح جهاد
در فلسطینیها را تبدیل به ساختار قدرت کرد.
اما چرا حاجقاسم چنین نقشی را ایفا می کرد؟ چون حاجقاسم همه جهان اسالم را
سرنشینان یک سفینه میدانست؛ یعنی معتقد بود جهان اسالم هویتی یکپارچه است
و سرنوشت مسلمانها ب ه هم گره خورده است .تفکر قاسم این شکلی نبود که فکر کند
جایی باید فدای جای دیگری شود .تصور او این بود که وقتی این جبهه به هم متصل و
چ کسی را شکست بدهد و ا گر این جبهه از هم منفصل
دوخته شود ،دشمن نمیتواند هی 
شود،دشمنهمهراشکستمیدهد.بنابراین،قاسمحلقهوصلهمهجبهههایجهان
اسالم بود و برای همهجا ارتش ،سپاه و نیروی مسلح ساخت.
ی کرد،آمریکاییهاصاحب
در تماممناطقی کهسردار سلیمانیمأموریتداشتو کمکم 
استراتژی بودند و این استراتژی آنها بود که داشت شکست میخورد .وقتی استراتژی
یک قدرت جهانی شکست بخورد ،عملی که شما انجام میدهیدُ ،بعد جهانی دارد .از این
ی کرد.
جهت قاسم جهانی عمل م 
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آ گهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری قرچک در نظر دارد به استنادمجوز شماره  1400/01/43951مورخه  1400/9/29جانشین شورای اسالمی شهر قرچک نسبت به اجرای تخریب و
نوسازی جدول های شهرک های بسیجیان و زاهدی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط دعوت میشود
جهت اخذ اسناد مناقصه براساس اطالعات اعالم شده ذیل اقدام نمایند.
ردیف

موضوع

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

تخریب و بازسازی جدول های شهرک های بسیجیان و زاهدی

29/397/831/615

 1/500/000/000ریال

 -1دستگاه مناقصه گزار  :شهرداری قرچک
-2سپردهشرکتدر مناقصهبهصورتضمانتنامهبانکی،اسنادخزانهیاوجهنقدجهتواریزبهحساب0105978385003بهنامسپردهاشخاصشهرداری
می باشد و مدت قرارداد  3ماه می باشد.
 -3محل دریافت اسناد مناقصه شهرداری قرچک به نشانی طالییه – جنب بخشداری واحد امور قراردادها به شماره تلفن  4الی  021-36151580داخلی
160
 -4مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه  1400/10/18لغایت  1400/11/6و زمان تحویل پا کات پیشنهادات از  1400/10/18لغایت 1400/11/6به دبیرخانه
شهرداری قرچک می باشد.
 -5تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پا کتهای پیشنهادی در چهارشنبه مورخه  1400/11/6راس ساعت  15در محل سالن
جلسات شهرداری می باشد.
 -6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -9سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آ گهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -10جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفی نامه و رتبه به همراه مهر شرکت با امضا مجاز از صاحبان امضا در شرکت آن الزامی است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/25
خ ش 1400/10/18

شركتملیگازايران
شركتپااليشگازشهيدهاشمينژاد(خانگيران)
( سهامی خاص )

محسن خرمی شریف – شهردار قرچک

نوبت اول -مناقصه شماره 9940235 -1 -01

نوبت دوم

( خرید  740عدد  Gate Valveدر سایزهای مختلف تا یک اینچ ( تولید داخل کشور ))

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی
 -2نوع فراخوان  :عمومی
 – 3نام ونشانی مناقصه گذار  :شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ( )SGPCبه آدرس  :مشهد ،خیابان آبکوه ،نبش دانشسرای شمالی ،شماره  ،255شرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات
 تلفن دبیر کمیسیون مناقصات 051- 37288016 : تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات 051-37285024 : -4نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ  807.200.000ریال ( هشتصد و هفت میلیارد و دویست
میلیون ریال ) ( .الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارائه تضمین نمی باشد).
 -5نحوه و مهلت دریافت اسناد  :متقاضیان می توانند تا ساعت  19مورخ  ، 1400/ 11/ 07نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه
ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با شماره فراخوان 2000092134000167در سامانه اقدام نمایند .الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه مذکور
انجام خواهد شد.
 -6آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی تکمیل شده :متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور می بایست حدا کثر تا ساعت  19مورخ 1400/ 11/ 21
 ،اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و ثبت نمایند .الزم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزیابی کیفی
اسناد شرکت در مناقصه برای مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط
اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
 -7محل و زمان گشایش پیشنهادات  :پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها (ارزیابی فنی) ،پا کتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت  10صبح مورخ ، 1401/ 01/ 17
در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد (دفتر آبکوه) به آدرس مشهد ،خیابان آبکوه ،نبش آبکوه ( 7دانشسرای شمالی) ،شماره  ،255شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و
حداقل با سه پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت .الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده (تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی) قطعی نبوده و با توجه به روند
ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت.
ً
توضیح مهم :با توجه به این که این مناقصه دارای ارزیابی کیفی می باشد در این مرحله صرفا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مورد نظر می باشد.
ً
بدیهی است شرکت هایی که در فرایند ارزیابی کیفی تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدی که متعاقبا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (سامانه ستاد) اعالم خواهد شد ،خواهند نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/10/25
شناسه آ گهی 1258069

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

