تیترها
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رهبر معظم انقالب اسالمی در آیین تجلیل از
پیشکسوتان دفاع مقدس مطرح فرمودند:

مجیدنصیرایی،عضوکمیسیونفرهنگی
مجلسشورایاسالمی:

انسجامملی
دستاورد روزهای دفاع
2
علیرضا نظری ،نماینده مردم خمین
در مجلس شورای اسالمی:

عضویت در سازمان

همکاری شانگهای تحریمها را
کم اثرخواهد کرد
2
«رسالت» دستاوردهای اقتصادی
دولت سیزدهم را بررسی میکند

دستاوردهاییکه
دیدهنشد

پ
رون
ده

حجتهللافیروزی،عضوکمیسیون
صنایعومعادنمجلسشورایاسالمی:

هوشیاریوبصیرتمردم
ی
درمقابلهب ااهدافشوموآشوبها 
لاساسیاست
دشمناناص 

جدالاحسن

سیدابراهیم رئیسی در نطقی صریح ،جایگاه ایران
در این برهه تاریخی را در صحن سازمان ملل به نمایش گذاشت
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3
حسن محمدیاری ،نماینده مردم تالش
و رضوانشهر در مجلس شورای اسالمی:

دربرنامههفتمتوسعهاولویت
اقتصادومعیشتمردماست
2

کاخ سفید میخواهد زمان بخرد

دروغپردازیبرجامیآمریکا
5
کارشناسانیکروزماندهبهبازگشاییمدارس،ازعدم
برنامهریزیبرایرفعچالشهاینظامآموزشیوفرصتهای
حضوردرمدرسهمیگویند

بیموامیدهای
سالتحصیلیجدید
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احساسامنیت
@ Resalatplus

رهبرمعظمانقالباس�ل�امیدر دیدار پیشکس ��وتان
دف ��اع مق ��دس فرمودن ��د «:انق�ل�اب اس�ل�امی برای
امپراط ��ورینظ ��امس ��لطهیکتهدیدب ��ود .کودتا،
تحری ��ک اق ��وام ب ��رای تجزی ��ه و س ��رانجام جن ��گ
تحمیلی وا کنش اس ��تکبار جهانی به تهدید انقالب
اس�ل�امی بود» .رهبری همچنین فرمودند«:قدرت
انقالب،رهب ��ری ام ��ام(ره) و خصوصیات برجس ��ته
ملت ایران تهدید بزرگ جنگ تحمیلی را به فرصت
تبدیل کرد».بازخوانیحماسهدفاعمقدسبهویژه
مقایسه آن با حمله استکبار جهانی در شهریور ماه
س ��ال1320ازبابارزیابیاحس ��اسامنیتوامنیت
ملی خالی از لطف نیست.
***
ی که19ماهازعمرانقالباسالمی
42سالپیشدرحال 
ی گذش ��تاس ��تکبارجهانیاز
نوپ ��ایم ��ردمایرانم 
زمی ��ن،ه ��واودری ��ابهایراناس�ل�امیحملهورش ��دو
بخشهای ��یاز س ��رزمینمق ��دسمارااش ��غال کرد.
اینجنگ8س ��البهطولانجامید.دش ��منبدون
اش ��غالیکوجباز خا کایرانعقبنشس ��تودر
مدت کوتاهیطومارزندگیس ��ردارقادس ��یهبس ��ته
ش ��د و ا کنون در قعر جهنم ،س ��لوک ش ��یطانی خود
ی کند.
را طی م 
81س ��الپیش ،کش ��ور ایراندر دستیک گماشته
انگلیس ��یبودک ��هم ��وردحمل ��هق ��رار گرف ��توظرف
 80س ��اعت به اش ��غال دش ��من درآمد ،ارتش از هم
پاش ��ید و فرمانده کل قوا فرار کرد و کش ��ور را بیدفاع
به دش ��من س ��پرد .هر دو این حمله در ش ��هریورماه
ص ��ورت گرف ��تاول ��یدر25ش ��هریور1320دومیدر
30شهریور،1359آمریکاییهاازحملهاولبهعنوان
جنگ  80ساعته یاد کردند.
از دلاش ��غالاولای ��رانی ��کدیکتاتوری37س ��اله
بی ��رونآم ��د ک ��هع ��زتملتای ��رانرامنک ��وب کردو
آزادیواس ��تقالل کش ��ور رادر معرضتطاولوتجاوز
اجانب قرار داد.
ازدلحملهدوم،یکایرانقدرتمندباارتشوسپاهی
نیرومندبیرونآمد کهسربازانوژنرالهایآنبرقله
«بازدارندگی» و «اقدام پیشدستانه» ایستادهاند.
این خبر را زیاد ش ��نیدهایم که خبرنگاری از نتانیاهو
نخستوزیرسابقرژیماشغالگرقدسمیپرسدسه
نگرانیرانامببرید که کابوساسرائیلاست؟اودرپاسخ
ی گوید؛«ایران،ایرانوایران!»وقتیخبرنگاریاز
م 
ی گوید:
اومیپرسددلیلآنچیست؟اوبالفاصلهم 
«ایراندرحالتبدیلشدنبهیکامپراطوریبزرگ
است ،امپراطوری قدرتمند!»
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مناقصه عمومی – نوبت چهارم

شهرداری بندر امام خمینی (ره) به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه احداث
زمینچمنمصنوعیپارکخطیروبرویبوستانحافظرابابرآورداولیه24/604/622/264ریالبهشمارهسیستمی
 2001095076000046را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل دریافت اسناد
تا بازگشایی پا کات از طریق سامانه ستاد به آدرس  setadiran.ir:انجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه  :پروژه احداث زمین چمن مصنوعی پارک خطی روبروی بوستان حافظ
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه  :تاریخ  1401/7/2لغایت 1401/7/9
 -3مهلت تحویل پیشنهادها  :روز چهارشنبه  1401/7/20لغایت 11
 -4زمان بازگشایی پا کات  :روز چهارشنبه  1401/7/20ساعت12
 -5تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ  1/230/240/000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب
 0105424881000به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی (ره) که می بایست در پا کت الف قرار گرفته وبه صورت
تک پا کت تا روز چهارشنبه  1401/7/20ساعت 11تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 -6اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندر امام خمینی (ره) می باشد.
تاریخ انتشار نوبت سوم 1401/6/27
تاریخ انتشار نوبت چهارم 1401/6/31
خ ش 1401/6/27

شرکت ملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهقزوین

مرتضی خرمی – شهردار

تجدید مناقصه عمومی

نوب

ت
دوم

یک مرحله ای

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه قزوین در نظر دارد مناقصه مندرج در جدول زیر را برگزار نماید:
نوع مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ثبت  ۲۰۰۱۰۹۲۱۸۷۰۰۰۰۰۹در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

موضوع مناقصه

تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت منطقه قزوین در سال 1401-1402

مبلغ برآورد اولیه

 28,063,291,022ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

 1,403,164,551ریال

نوع تضمین فرآیند ارجاع کار

مطابق بندهای الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح ماده  4آئین نامه تضمین در معامالت دولتی شماره /123402ت  50659ه – مورخ
 ،1394/9/22درصورت واریز وجه نقد ،به حساب  9200011376بانک ملت شعبه مرکزی ( شماره شناسه  ) 4244به نام شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین؛ اصل فیش واریزی که بنام دریافت کننده اسناد مناقصه(مناقصه گر) است ،تا مهلت
قبول پیشنهاد ها ،تحویل دبیر کمیسیون مناقصات گردد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه

پس از انتشار نوبت اول آگهی تا  1401/07 /04در بستر سامانه تدارکات الکترونیک ایران

ساعت و تاریخ جلسه توضیح و تشریح اسناد

دوشنبه  1401/ 07 / 11ساعت  10:00صبح

مهلت قبول پیشنهادها

تا روز شنبه تاریخ 1401 /07 /16 :درج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فیزیکی پاکت الف تا ساعت  14همان روز

ساعت و تاریخ بازگشایی پیشنهادها

روز یکشنبه تاریخ  1401/07 /17ساعت 8 :صبح

قزوین -کیلومتر  3جاده قدیم تهران -ساختمان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین -طبقه اول-
دبیرخانه کمیسیون مناقصات

محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها

تلفن 02833554334داخلی  - 176فاکس 028-33550878

توضیحات
کمیت خدمات :به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه

انتشارنوبت اول آ گهی  1401/06 /30 :انتشارنوبت دوم آ گهی 1401/06/31
شناسه آ گهی 1381912

محمدکاظم انبارلویی

تکمیلزنجیرهتولید
وجلوگیریاز خامفروشی
ضرورتدارد

پنجشنبه 31شهریور  25 1401صفر  22 1444سپتامبر  2022سال سیوهفتم شماره8 10415صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایران www.resalat-news.com

سرمقاله

کیفیت خدمات :به شرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -منطقه قزوین

مناقصه عمومی – نوبت چهارم

شهرداری بندر امام خمینی (ره) به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه بهسازی
میدانفاطمیهبندرامامخمینی(ره)رابابرآورداولیه16/808/556/220ریالبهشمارهسیستمی2001095076000045
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل دریافت اسناد تا بازگشایی پا کات از
طریق سامانه ستاد به آدرس  setadiran.ir:انجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه  :پروژه بهسازی میدان فاطمیه بندر امام خمینی (ره)
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه  :تاریخ  1401/7/2لغایت 1401/7/9
 -3مهلت تحویل پیشنهادها  :روز چهارشنبه  1401/7/20لغایت 11
 -4بازگشایی پا کات  :روز چهارشنبه  1401/7/20ساعت12
 -5تضمین شرکت در مناقصه :
مبلغ  840/427/811ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب
 0105424881000به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی (ره) که می بایست در پا کت الف قرار گرفته وبه صورت
تک پا کت تا روز چهارشنبه  1401/7/20ساعت 11تحویل دبیرخانه حراست گردد.
 -6اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندر امام خمینی (ره) می باشد.
تاریخ انتشار نوبت سوم 1401/6/27
تاریخ انتشار نوبت چهارم 1401/6/31
خ ش 1401/6/27

مرتضی خرمی – شهردار

آ گهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

فروش انواع پایه بتونی اسقاط 1401- 4
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص)درنظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش1800عدد انواع پایه بتونی اسقاط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند .تاریخ انتشار مزایده در سامانه  1401/06/31می باشد.شماره فراخوان درسامانه ستاد1001005104000011
-1نشانی دستگاه مزایده گزار  :شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص)به نشانی رشت بلوار امام خمینی باالتراز میدان مصلی رشت شماره ثبت  2952وشناسه ملی 10861644926وکداقتصادی 411334896794
وکدپستی 4188867749
 -2موضوع مزایده  :عبارتست از فروش 1800عددانواع پایه بتونی اسقاط به شرح لیست پیوست
تبصره یک  :بهای پایه های بتونی اسقاط فروخته شده بصورت فیش واریزی به حساب جاری تعرفه شده فروشنده دریافت خواهد گردید .
 -3محل خرید اسناد مزایده  :ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانیhttp://www.setadiran.ir
 -4قیمت خرید اسناد و شماره حساب  :مبلغ  500,000ریال (پانصد هزار ریال) ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.
 -5نوع و مبلغ تضمین (فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی معتبر) شرکت در مزایده جمعا به مبلغ1,220,000,000ریال بر اساس بند  10برگ شرایط مزایده می باشد .تبصره  : 1کلیه اسناد می بایست دارای امضای الکترونیکی باشد و در سامانه
بارگزاری گردد.
 -6مهلت فروش اسناد  :از تاریخ 1401/06/31لغایت تاریخ 1401/07/07
 -7زمان بازدید انبار  :همه روزه ساعت  9لغایت  13از تاریخ  1401/06/31لغایت  1401/07/17با هماهنگی ومعرفی نامه امورتدارکات وانبارها
 -8محل تحویل و مهلت پیشنهاد قیمت  :ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حدا کثرتا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورخ 1401/07/17
 -9تاریخ و مکان بازگشائی پا کات مزایده  :روزدوشنبه مورخ 1401/07/18رأس ساعت  10:00سالن جلسات شماره سه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در رشت بلوار امام خمینی می باشد .حضور شرکت کنندگان درمزایده با ارائه
معرفی نامه کتبی بالمانع است
تبصره :پا کت الف شامل تضمین فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده )عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حدا کثر تاپایان وقت اداری مورخ  1401/07/17تحویل اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق
استان گیالن گردد. .
 -10فروشنده در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات شرکت کنندگان در مزایده مختار می باشد.
 -11شماره تلفن تماس 013-33663006 :
-12اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر وثبت نام درسامانه مذکور 0211456
 -13به پیشنهادات فاقد سپرده ،سپرده مخدوش ،سپرده کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-14به پیشنهادات فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -15هزینه چاپ آ گهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) می باشد.
 -16قیمت پیشنهادی خریداران می بایست بدون ارزش افزوده ومطابق جدول پیوست ابراز گردد و برنده مزایده مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده واریز نماید.ودرصورت انعقاد قرارداد یا
سفارش 10درصد به عنوان تضمین انجام تعهدات نیز اخذ می گردد .
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوطه قید گردیده است.
http://www.gilanpdc.ir
آدرس اینترنتی :
http://tender.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir
INFO@GILANPDC.IR
پست الکترونیکی:
تاریخ انتشار نوبت اول1401/6/30:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/6/31:

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

