
تک مضراب )قسمت اول(
خوئک بزن روشن شی!

راس�تش وقتی رئیس جمهور مملکت بود بیشتر 
جرات داشتیم وس�ط حرف هایش تک مضراب بزنیم 
اما حاال که رئیس جمهور نیست بیشتر وحشت داریم. 
قبال مواض�ع اش را اینط�ور عریان و بی پروا نش�ان 
نمی داد اما االن انگار آب از س�رش گذشته و تا حاال 

دیگر همه عالم و آدم مواض شفافش را دیده اند.
فلذا یک تک مضراب ریزی بین آخرین مصاحبه 
ایش�ان زدیم. خدا کند مش�مول خودسانسوری و 

هدفمندسازی متن های طنز نشود.
ب�رادر احمدی ن�ژاد: ش�ما امروز ی�ک جگرکی 
بخواهید باز کنید، باید از ۱۵ جا اجازه بگیرید و هر 

روز دو تا مأمور دم مغازه شما می آید.
ننجون: البته معموال س��ه تا مامور می آیند و بعد 
هم می روند. ش��ما نگران جیگرکی ها نباش دکتر جان 

چند سیخ خوئک بزن روشن شی!
م�ا در قان�ون اساس�ی داری�م که هم�ه با هم 

مساوی اند.
ننجون: و یک قانون غیراساسی هم داریم که در 

آن بعضی ها از بعضی های دیگر مساوی ترند.
اگر یک سیستم منطقی داش�ته باشیم، جایی 

برای فساد نیست.
ننجون: خالصه ما سیستم منطقی شما را دیدیم 

و هم حضرات دیگر را!
بعضی ها هم نگاهش�ان این اس�ت. حاال با یک 
بگیر و ببند می توانیم موقتا جامعه را ساکت کنیم، 

اقتصاد درست شود.
ننج�ون: البته ای��ن بعضی ها ربطی به روس��ای 
جمهور سابق ندارد و مربوط می شود به رئیس جمهور 

هونولولو که خیلی آدم بدی است.

ننجون

آغاز ثبت نام آزمون EPT فروردین ماه 
دانشگاه آزاد اسالمی

ثبت ن��ام آزمون EPT فروردین ماه ۹۸ دانش��گاه 
آزاد اسالمی از دیروز آغاز و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه 

۲۷ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
آزمون مربوطه در روز جمعه ۲۳ فروردین ماه ۹۸ به 
طور همزمان در شهر های تهران، شیراز، تبریز، مشهد، 
اصفهان، اهواز، کرج، کرمان، کرمانشاه و ساری برگزار 
خواهد ش��د. زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز 
چهارش��نبه ۲۱ فروردین ماه است. داوطلبان می توانند 
در صورت تمایل با مراجعه به س��امانه مرکزس��نجش 
و پذیرش به نش��انی english.iau.ac.ir/ept نسبت 
به ثبت ن��ام اقدام و همچنین از مناب��ع و بودجه بندی 

سواالت این آزمون آگاهی یابند.
آزم��ون فراگی��ر مهارت ه��ای زب��ان عرب��ی در 
فروردین ماه برگزار نخواهد شد و متقاضیان این آزمون 
می توانن��د برای دوره اردیبهش��ت م��اه مطابق تقویم 

زمانی که متعاقباً اعالم می شود، ثبت نام کنند.
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امیرحمزهنژاد

عنواننویسنده

یتخ����ت شورای شهر تهران  درسالی که گذشت پا
فراز و نش��یب های فراوانی را پش��ت سر 
گذاش��ت اما این پس��تی و بلندی های 
پارلمان ش��هری بیشتر ازاینکه در حوزه 
اجرای��ی باش��د در ح��وزه مدیریت��ی و 
سیاس��ی جناحی تعریف می ش��ود. در 
س��الی که گذش��ت دو ش��هردار تهران 
رفتن��د وحاال ی��ک ش��هردار جدید به 
صندلی مدیریت ش��هری تکیه زده و اما 
این شهردار هم با مشکالتی مواجه است. 
خصوصا اینکه برخی از اعضای ش��ورای 
ش��هر تمام��ا اصالح طل��ب در مقاب��ل 
شهردارش��ان ق��د عل��م کرده ان��د و از 
اس��تیضاح »پی��روز حناچ��ی« صحبت 
می کنند. موضوع��ی که کامال عجیب و 
قابل تامل است که چرا شورای شهری ها 
تا به این میزان با عجله به تهدید شهردار 

همسو با خود مبادرت ورزیده اند.
چن��دی پی��ش ب��ود ک��ه نام��ه 
محمدجواد حق شناس یکی از اعضای 
شورای شهر تهران نامه  کامال عجیبی 

خطاب به حناچی نوشت.
این نامه به صراحت رویکرد سیاسی 
جناحی اصالح طلبان در ش��ورای شهر 
تهران را نش��ان می دهد. در بخش��ی از 
نامه حق شناس خطاب به شهردار تهران 
آمده است: »پیش از انتخاب انتظارات و 
تعهداتی مشخص در حفظ و حراست از 
رویکرد اصالح طلبی و حفظ هماهنگی 
و تعامل با ش��ورا و کمیسیون های آن و 
مواردی از این دست مبنای مذاکرات و 
پیش ش��رط حمایت از شما بوده است.

پاینکه به محض نشس��تن بر کرس��ی 
قدرت فراموش��ی پیش��ه کرده و خلف 
وعده آغاز نمایید که متأس��فانه روندی 
تصاعدی به خود گرفته است از عجایب 

روزگار ما است.«
وی در بخ��ش دیگری از این نامه 
می گوید: »ش��ورای ش��هر اصالح طلب 
ش��هرداری را انتخ��اب کرده اس��ت تا 
نماینده این ش��ورا و رأی دهندگان آن 
در اداره امور ش��هر باشد، اما شهرداری 
ک��ه ب��ه دلی��ل ش��هرت و گذش��ته 
اصالح طلبیش انتخاب ش��ده بالفاصله 
در چرخش��ی عجیب، خ��ود را وام دار 
انتخاب و رأی دهندگان ندانس��ته و در 
رویکردی عجیب همصدا با افراط گرایان 

علیه اصالح طلبان و در انتصابات، خود 
را جزی��ره ای مس��تقل و خودمخت��ار 
می داند و برخالف رأی و نظر ش��ورای 
شهر عمل می کند و حتی منتظر اعالم 

نتیجه استعالم خود نمی ماند.«
انتشار این نامه انتقادات زیادی را 
در جریان اصالح طلبی به دنبال داشت. 
»محسن هاشمی« رئیس شورای شهر 
تهران یکی از این منتقدان بود. وی در 
این باره بیان می کند: »نامه حق شناس 
عضو ش��ورا به شهردار تهران خصوصی 

بود و انتشار آن صحیح نبود.«
هاش��می ادامه می دهد: »این نامه 
فقط مرب��وط به حناچی ب��وده و قرار 
نبوده نامه سرگشاده باشد. ما در شورا 
در انتصاب��ات دخال��ت نمی کنی��م اما 
نظرات را ارایه می دهیم و حق شهردار 

است که انتصابات انجام دهد.«
جالب اینجاس��ت هاشمی از اینکه 
درخواس��ت  چ��را حق ش��ناس چنین 
سیاسی از حناچی دارد گالیه مند نیست 
بلکه از اینکه این نامه افشا شده و نیات 
جناحی سیاسی اصالح طلبان در شورای 

شهر برمال شده است، انتقاد می کند.
از سوی دیگر ماجرا تهدید حناچی 
منوط به حق شناس نیست بلکه برخی 
از اعضای ش��ورای ش��هر تهران نیز از 
ش��هردار ته��ران مطالبه دارن��د و او را 

تهدید به استیضاح می کنند.
در همی��ن رابطه، حج��ت نظری 
عضو ش��ورای ش��هر تهران بیان کرد: 
»متأس��فانه در کمت��ر از ی��ک س��ال 
گذشته ش��هرداری سه سرپرست برای 
س��ازمان ورزش انتخاب کرده است و 
این نش��ان از بی ثباتی است. سرپرست 
جدید سنخیتی با سازمان ورزش ندارد 
و در مورد انتصابات به ش��هردار تهران 
تذکر می ده��م و در صورت عدم توجه 
نس��بت به صالحیت خود ایش��ان در 

صحن شورا تصمیم گیری می کنیم.«
نکت��ه جالب توج��ه انتق��ادات از 
حناچی این اس��ت ک��ه حاال یک عضو 
دیگر ش��ورای شهر که بر حسب اتفاق 
از اعضای حزب »اعتماد ملی« اس��ت 

ش��هردار را نس��بت به استیضاح شدن 
بی��م می ده��د. هم حق ش��ناس و هم 
نظری از اعضای شاخص حزب اعتماد 
مل��ی هس��تند ک��ه اتفاق��ا در انتخاب 
ته��ران »محمدعلی  ش��هردار س��ابق 
افش��انی« که به سبب کهولت سن و با 
قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان در 
ام��ور مدیریتی مجبور ب��ه کناره گیری 

شد، نقش جدی داشتند.
حاال این س��وال اساس��ی به وجود 
می آی��د که تا کی این گروکش��ی ها در 
ش��ورای ش��هر تهران وجود دارد و آیا 
این مس��ائل سیاس��ی جناحی س��بب 
می ش��ود که شهردار دیگر تهران یعنی 
حناچ��ی هم عط��ای این پس��ت را به 
لقایش ببخشد و باز هم تهران در زمان 
مدیریت اصالح طلبان در ش��ورای شهر 
تهران بی ش��هردار بماند. ش��هر تهران 
در م��دت زمانی ک��ه اصالح طلبان در 
پارلمان ش��هری حضوری ت��ام و تمام 
یافتند با مش��کل عملکردی و بی ثباتی 
مدیریتی روبه رو ش��ده است. در همین 
نقوی حس��ینی  سیدحس��ن  رابط��ه، 
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس با انتقاد از عملکرد شورای شهر 
و ش��هرداری تهران، بیان می کند: »هر 
زمان که اصالح طلبان به ش��ورای شهر 
و ش��هرداری تهران آمدن��د، حتی یک 
خیابان هم آسفالت نکردند و ناکارآمدی 
در میان آنان مس��بوق به س��ابقه است 
و ب��ر ای��ن اس��اس اصالح طلب��ان باید 
پاسخگوی عملکرد دولت، شورای شهر 

و شهرداری تهران باشند.«
نقوی حسینی از سابقه طول و دراز 
اصالح طلبان در بازی سیاسی در شورای 
ش��هر س��خن می گوید. سیاست بازی و 
جناحی گ��ری که ب��ا ناکارآمدی همراه 
ش��ده است و در واقع بس��یاری این دو 
اتف��اق را علت و معلول هم در مدیریت 
اصالح طلبان می دانند. اما آنچه مشخص 
اس��ت مردم از اینگونه مس��ائل خسته 
ش��ده اند و خواهان کار و فعالیت و ارائه 
گزارش در این حوزه از سوی افرادی که 

انتخاب شان کرده اند، هستند.

سپاه  کل  فرمانده  رسانه پاسداران با تاکید گزارش 
ب��ر اینکه میان س��فرهای راهیان نور با 
اربعین شباهت هایی  راهپیمایی بزرگ 
وج��ود دارد، خاطرنش��ان ک��رد: علت 
اینکه ش��لمچه معنویت دیگری دارد و 
در وج��ب به وج��ب آن معنویت موج 
می زند، این اس��ت که این زمین شبیه 

به زمین کربال است.
سرلش��کر محمدعل��ی جعفری در 
همای��ش مل��ی روز راهیان ن��ور اظهار 
کرد: ۲0 اس��فند که روز ملی راهیان نور 
نام گرفته روزی بس��یار مهم و تاریخی 
اس��ت. ای��ن روز ۸ س��ال و صدها روز 
پشتوانه معنوی دارد؛ ۸ سال دفاع مقدس 
ما مقطعی بسیار تاریخی و مهم در طول 
تاریخ اس��الم اس��ت که به جز در صدر 
اس��الم در هیچ مقطعی از تاریخ اسالم 
تکرار نشده و در ۸ سال دفاع مقدس این 

حماسه بزرگ رقم خورد.
وی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه 
چرا این دفاع، مقدس اس��ت و این سفر 
به نام راهیان نور نامیده ش��ده اس��ت؟ 
ادامه داد: خیل عظیمی از مردم مؤمن 
ای��ران اس��المی و غیرایرانی های��ی که 
دل در گروه ایران اس��المی داش��ته اند، 
می دانس��تند که چه اتفاقاتی در کشور 
رغم می خورد و این حوادث را آفریدند.

جعف��ری گف��ت: رزمن��دگان م��ا 
آن هایی بودند ک��ه گفتند خدای ما از 
آمریکا و همه قدرت های شرق و غرب 
بزرگ تر اس��ت و با هم��ه وجود ایمان 
داشتند که صاحب آن ها خدای مهربان 
است و سرنوشت همه ملت ها به دست 
خ��دای متعال رقم می خورد و در برابر 
س��ختی ها، دشمنی ها و بسیج امکانات 

شرق و غرب ایستادگی کردند.
فرمان��ده کل س��پاه تاکی��د ک��رد: 
در ط��ول ۸ س��ال دفاع مق��دس دائماً 
نصرت ه��ای الهی و فرش��تگان الهی به 
رزمندگان کمک می کردند و شاهد این 
نصرت های الهی بودیم. آیات نورانی قرآن 
و بسیاری از آیاتی که درباره جهاد است، 
مبنای کار رزمندگان مؤمن و انقالبی ما 
در جنگ بود و امروز و آیندگان قدر این 

حرکت بزرگ را می دانند.
وی با بی��ان اینکه »س��فر نورانی 
راهیان نور ب��ا راهپیمایی بزرگ اربعین 
مشابهت دارد«، اظهار کرد: راهپیمایی 
اربعین می گوید حرکت امام حسین)ع( 
ادام��ه دارد و دفاع از ح��ق ادامه دارد؛ 
کاروان ه��ای راهیان ن��ور نی��ز ب��ه این 
مناطق می آیند تا ببینند راهیان عاشورا 
و کرب��ال در اینجا چ��ه کردند و چگونه 
حماسه آفریدند و مکتب فرهنگ ایثار 

و شهادت چگونه رقم خورده است.
جعفری گفت: فلس��فه راهیان نور 
آشنایی نس��ل جوان ما با دفاع مقدس 
و پیون��دی ناگسس��تنی بی��ن نس��ل 
جوان و نس��ل اولیه انقالب اس��ت که 
این حماس��ه ها را آفریدن��د. آنچه امام 
پیروزی  اصل��ی  عام��ل  خمین��ی)ره( 
انقالب داش��تند بر این اس��اس بود که 
فرمودند توجه به غیر خدا مفس��ده به 

دنبال دارد و آنچه این حماسه بزرگ را 
آفرید نیروه��ای مؤمن جوان و انقالبی 
از بدن��ه مردم بود و ای��ن نیروها با این 
خصوصیات��ی که انق��الب تربیت کرد 

فتح الفتوح انقالب محسوب می شود.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: 
وجه تش��ابه رزمندگان حماس��ه بزرگ 
دفاع مقدس با رهروان کاروان راهیان نور، 
ج��وان ب��ودن این دوگروهی اس��ت که 
حضور پیدا کردند. بی��ش از ۹5 درصد 
رزمندگان ما در دفاع مقدس نسل جوان 
بودند و ام��روز نیز اکثری��ت راهیان نور 
جوانان هس��تند که این رم��ز پیروزی 

انقالب اسالمی است.
وی اف��زود: اگ��ر بخواهی��م از زبان 
رهبری پاسخی به این سوال بدهیم؛ این 
می ش��ود که ما به این مناطق می آییم 
تا پیام ش��هدا را بهتر بشنویم؛ رهبری 
فرمودند: زبان شهدا پس از شهادت باز 
می شود و با مردم حرف می زنند. شهدا 
وقتی زنده هس��تند با جسم خود و بعد 
از شهادت با نطق خود به مردم و اسالم 
خدمت می کنند. آن آیه ای که می فرماید 
شهدا زنده اند و نزد خدا روزی می خورد 
مبان��ی همان پی��ام رهبری اس��ت، اما 
گوش برخی ها ش��نوا نیست و همه این 
را نمی شنوند. محتوای اصلی پیام شهدا 
چیست؟ به بیان رهبری آن ها به دنبال 
توسعه معنوی جامعه هستند و به دنبال 
این هس��تند که مردم راه آن ها را ادامه 
دهند تا حیات معنوی رشد بیشتری در 

جامعه داشته باشد.
جعفری اظهار کرد: چرا ملت ایران 
در براب��ر این همه توطئ��ه و برنامه ریزی 

دش��من در عرصه های مختلف این گونه 
از این راه الهی پشتیبانی می کنند؟ این 
بدون تردید اثر خون و پیام شهداس��ت. 
خدا را ش��کر می کنیم که در کش��ور ما 
این روحیه روزبه روز قوی تر می شود و در 
دنیا انع��کاس پیدا می کند. وقتی جنگ 
آغاز ش��د کمت��ر از ۲ س��ال از پیروزی 
انقالب گذش��ته بود و ارتش که نیروی 
دفاعی موظف در نظام بود به هم ریخته 
بود و دش��من و دنیا این را می دانستند 
که کشوری که تازه انقالب می کند چه 
نیروی دفاعی دارد و صدام خائن را آماده 

کردند و به ایران حمله کرد.
جعف��ری گفت: اما تفکر اس��المی 
مبتن��ی بر ارزش ها برای دفاع از میهن 
سبب این پیروزی شد. برای همین نیز 
خدای متعال آن ه��ا را یاری می کرد و 
مالئ��ک الهی به داد ما می رس��ید و به 
ما کمک می ک��رد. عملیات کربالی ۴ 
فدای کربالی 5 شد و پیروزی کربالی 
5 را مدیون عملیات کربالی ۴ بودیم؛ 
عل��ت اینکه ش��لمچه معنویت دیگری 
دارد و در وج��ب به وجب آن معنویت 
موج می زند این اس��ت ک��ه این زمین 

شبیه به زمین کربال است.
وی تصریح کرد: بدون تردید نهضت 
انق��الب، بی��داری اس��المی و ادامه آن 
در قلب اروپا مدیون این انقالب اس��ت. 
دشمن قصد داشت جلوی صدور انقالب 
را بگی��رد، اما حضرت امام بعد از جنگ 
فرمودند ما در جنگ انقالب مان را صادر 
کردی��م، اگر امروز ایس��تادگی در برابر 
ظلم در قس��مت های مختلف دنیا دیده 

می شود، ادامه همین راه امام است.

پیامبر صلی اهلل علیه وآله:
میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد.

بحاراألنوار)ط-بیروت( ج 72، ص 46۱، ح ۱4 

حضورزائرانیاز۵۳کشوردنیادرمناطقعملیاتی
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور به حضور زائرانی از ۵۳ کشور دنیا در 
مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در حرکت عظیم 
راهیان نور ۲۵ هزار راوی، بیش از ۷۰ هزار خادم داوطلب و ۱۵ هزار 

مبلغ روحانی ما را همراهی می کنند.
راهیان نور  درباره  انقالب  معظم  به سخنان رهبر  کارگر  بهمن  سردار 
یاد  راهیان نور  کاروان های  در  باحضور  انسان  داشت:  اظهار  و  اشاره 
روزهای بزرگ جنگ می افتد. وی با اشاره به راهیان نور به عنوان ثروت 
عظیم و ملی، گفت: هشت سال دفاع مقدس حرکت حیاتی برای ملت بود 

که باید زنده نگه داشته شود.
پیشرفت های  به  اشاره  با  کشور  راهیان نور  مرکزی  ستاد  رئیس 
سپاه  و  بسیجیان  توسط  اخیر  سال های  در  راهیان نور  حرکت  چشمگیر 
تمامی  باحضور  راهیان نور  در  قرارگاه   ۱۱ امروزه  کرد:  بیان  پاسداران، 
دستگاه ها به فعالیت در این زمینه می پردازند. وی با اشاره به تصویب 
سند ملی راهیان نور و اجرای آن در قالب مقررات در سطح کشور، ادامه 
داد: براساس این سند 4۰ دستگاه سطح کشور موظف به کمک رسانی به 

حرکت عظیم و ملی راهیان نور هستند.
حرکت  آغاز  ابتدایی  سال های  جمعیت  مقایسه  در  کارگر  سردار 
راهیان نور با سال های اخیر، عنوان کرد: در نخستین سال نزدیک به یک 
که  کردند  دیدن  راهیان نور  مختلف  مناطق  از  نفر  هزار   8۰۰ و  میلیون 
این میزان در سال 96 به 6 میلیون و 8۰۰ هزار نفر ارتقا پیدا کرده و 

پیوسته در حال افزایش است.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور به حضور زائرانی از ۵۳ کشور 
دنیا در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اشاره و اظهار داشت: در 
خادم  از ۷۰ هزار  بیش  راوی،  راهیان نور ۲۵ هزار  ملی  و  عظیم  حرکت 
داوطلب و ۱۵ هزار مبلغ روحانی ما را همراهی می کنند. وی با اشاره به 
اینکه ۵8 یادمان عملیاتی در استان ها میزبان حرکت راهیان نور هستند، 
خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵۰۰ نفر در سال گذشته از راهیان نور غرب 
بازدید کردند که در حال حاضر راهیان نور دریایی در دست اقدام است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمای نزدیک باشید گف��ت: ب��رای تعطی��الت ایام ن��وروز سالمت 
تمهیدات مفصلی تدارك دیده شده و سه هزار اکیپ درمانی 

و گشت های بهداشت محیط تا ۲0 فروردین فعال هستند.
سعید نمکی با بیان اینکه هیچ نگرانی در مورد دارو 
و تجهیزات پزش��کی نداریم، افزود: ایران اسالمی آنقدر 
مقتدر و دارای عظمت اس��ت که تمام مشکالت را پشت 

سر می گذاریم و هیچ دغدغه ای وجود ندارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمهیدات 
ایام نوروز پرداخت و بیان کرد: برای ایام تعطیالت نوروز 
از ۲0 اسفند تا ۲0 فروردین تمهیدات الزم تدارك دیده 

ش��ده و س��ه هزار اکیپ در بخش های مختلف درمانی و 
گشت های بهداشت محیط برای نظارت بر تهیه و توزیع 

موادغذایی راه اندازی شده است.
نمکی با بیان اینک��ه اورژانس جاده ای و هوایی تجهیز 
شده اند، گفت: رانندگان و گردشگران در هنگام سفر نوروزی 
با رعایت قوانین و مقررات ایمنی های الزم برای جلوگیری از 

تصادفات و مشکالت جاده ای مورد توجه قرار دهند.
وی با بی��ان اینکه در زمان تحریم مش��کلی در مورد 
تجهیزات پزش��کی و دارو نداریم، افزود: علی رغم فشارهای 
دشمنان و ایجاد تحریم ها مردم هیچ نگرانی برای سال آینده 

در زمینه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشند.

وزیر بهداشت:
۳۰۰۰ اکیپ در ایام تعطیالت نوروزی فعال هستند

حناچی دوباره تهدید شد؛

شهرداردوچرخهسوار
بهخطپایاننزدیکشدهاست؟

سرلشکر جعفری در همایش ملی روز راهیان نور:

پیروزیکربالی۵رامدیونعملیاتکربالی۴بودیم

 آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره                                          
  (به شماره : 97-38)            

  شركت گاز استان قزوين در نظر دارد  خريد خدمات مشاوره ى نظارت HSE در سطح شركت 
گاز استان قزوين خود را با ارزيابى كيفى و فنى (دو مرحله اى) به شرح ذيل به واجدين شرايط 

واگذار نمايد:
محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره : در سطح استان قزوين – به مدت 

365 روز تقويمى.
دارا بودن گواهينامه صالحيت مشاور با رتبه 2 و يا باالتر از تخصص محيط زيست و تخصص ايمنى 
و كاهش خطرات و پدافند غير عامل در گروه تخصص هاى مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى 

كشور با دارا بودن ظرفيت آزاد به مبلغ تقريبى 7/000/000/000 ريال. 
داشتن شخصيت حقوقى

دارا بودن ظرفيت خالى در رشته مورد نظر.
محل دريافت اسناد و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: طبقه سوم ساختمان مركزى شركت گاز 

استان قزوين – دفتر امور قراردادها.
زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 97/12/21  لغايت پايان وقت 

اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ  97/12/27.
محل تحويل اسناد و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزى شركت گاز 

استان قزوين - دبيرخانه (اتاق11-6).

مهلت تكميل و تحويل كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: از تاريخ 97/12/28 لغايت پايان وقت 
اداري روز يكشنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ 97/01/18. 

زمان و مكان بازگشايي كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز دو شنبه مورخ 
98/01/19- سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

ادارى وقت  پايان  لغايت   98/01/24 تاريخ  از  مشاوره:  خدمات  خريد  اسناد  دريافت   تاريخ 
 (ساعت 16:00) مورخ 98/01/26 .

(16:00 (ساعت  ادارى  وقت  پايان  لغايت   98/01/27 تاريخ  از  پيشنهادات:  بازگشت   مهلت 
 مورخ 98/02/10 .

زمان و محل بازگشايى پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف ، ب: روز چهارشنبه ساعت 10:00 
مورخ 98/02/11 ، طبقه سوم شركت گاز استان قزوين-  دفتر مدير عامل.

از شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطالعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي 
آدرس:  به  مناقصات  رساني  اطالع  پايگاه  ويا    www.nigc-qazvin.ir آدرس:  به   شركت 

 http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند.  
   نوبت اول : 97/12/21 - نوبت دوم : 97/12/22  

روابط عمومي شركت گاز استان قزوين

 دوم
نوبت

شماره مجوز: 1397-6832
ت اول

نوب
« آگهي فراخوان عمومي شماره ٩٧/٥٥ »

( مناقصه عمومي دو مرحله اي ) وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

(سهامى خاص)

دفتر قراردادها-  شركت آب و فاضالب استان بوشهر

      شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد خط انتقال اصلي فاضالب محله نادر (خيابان نواب صفوي ) به روش لوله راني را كه بر اساس فهرست 
بهاي پايه سال 97 به مبلغ تقريبي اوليه 23،328،817،615 ريال برآورد گرديده است به شرح ذيل به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه پيمانكاراني كه 
داراي سابقه كاري مرتبط و گواهي احراز صالحيت پيمانكاري معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي در رشته آب و حداقل پايه 5 هستند دعوت بعمل مي آيد كه از 
ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 لغايت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 97/12/28 جهت خريد اسناد ارزيابي كيفي و فنى و مناقصه به سامانه ستاد به نشاني 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات : 

1-شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000114
2-محل اجرا : شهرستان بوشهر – شهر بوشهر

3-مدت اجرا : 6 ماه
4-قيمت خريد اسناد 500,000 ريال مي باشد .كه مي بايست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ( حساب شبا شماره 

IR440600280201100741393005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ) واريز و گردد .
5-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1,167,000,000 ريال مي باشد كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد .

6-محل تامين اعتبار : طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسالمى به شماره اخزا 718 سررسيد 1400/5/25
7-هزينه درج آگهي در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد . 

8-رعايت قرار دادن اسناد ارزيابي كيفي ، فرم خود اظهاري ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي ( مبني بر مشخص بودن صاحب 
امضاي مجاز ) ، گواهي نمونه امضاي محضري صاحب امضاي مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضاي مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني براي آخرين سال مالي , گواهي صالحيت انجام كار از لحاظ ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و گواهي موديان مالياتي و مستندات مربوطه در پاكت 
ارزيابي كيفي و ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار در پاكت « الف » ، اسناد دريافتي از كارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاري ، اساسنامه شركت، 
آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي ( مبني بر مشخص بودن صاحب امضاي مجاز ) ، گواهي نمونه امضاي محضري صاحب امضاي مجاز ( در صورت عدم 
وجود نمونه امضاي مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي آخرين سال مالي , گواهي صالحيت انجام كار از لحاظ ايمني از وزارت 

تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و گواهي موديان مالياتي در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج » الزامي مي باشد .
9-آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/2/3 مي باشد . تنها پاكت « الف » ( تضمين شركت در 

فرآيند ارجاع كار ) مي بايست به صورت فيزيكي تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/2/3 به دفتر حراست و امور محرمانه شركت تحويل گردد.
10-پاكتهاي مناقصه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد . 
11-پيمانكار مي بايست نام پروژه را بر روي پاكت « الف » درج نمايد .

12-كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
13-مدت اعتبار پيشنهاد بايد 3 ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه اي تا 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد .

14- به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
15-ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .


