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امامرضا)ع(:

امامت، زمام دين و مايه نظام و تشکيالت مسلمانان و صالح دنيا و عزت 
مؤمنان است. رهبری، پايه بالنده اسالم و شاخه بلند آن است.
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چالشقانون


 افتتاح مجتمع عظيم پتروشيمي اصفهان )1371 ش(  در گذشت عباس كی  منش 
معروف به مشفق كاشانی از شاعران برجسته ) 1393 ش(  وفات حضرت آيت  ا... شيخ 

محمدتقی بهجت )1430ق(   
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قانونآئيننامهداخلىمجلسشورایاسالمى
بابدوم-وظايفواختياراتمجلسشوراياسالمي)ادامه(

فصلدوم– نظارت)ادامه(
مبحثسوم– نحوهبررسىمواردخاصومهم)ادامه(

دوم – همه پرسی )الحاقی مصوب 4/4/1382(
 ماده 207 – برای بررس��ی تقاضای همه  پرس��ی موضوع اصل پنجاه و نهم 
)59( قانون  اساس��ی جمهوری اسالمی ايران كميس��يون ويژه  ای مركب از 
پانزده نفر از نمايندگان با رأی  مستقيم مجلس شورای اسالمی تشکيل می  
ش��ود تا مطابق مقررات حاكم بر تش��کيل و نحوه  اداره كميسيونهای ديگر 
موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسالمی  تقديم نمايد.

تبصره 1 – رس��يدگی به درخواست همه  پرسی يك شوری است. درصورت 
تقاضای  فوريت برای آن مطابق مواد مربوطه مورد رسيدگی قرار می  گيرد.

تبصره 2 – مدت زمان صحبت مخالفين و موافقين در صحن علنی مجلس 
حداكثر  چهار س��اعت و برای هر نفر حداكثر پانزده دقيقه خواهد بود. نحوه 
ثب��ت  نام و نطق مخالفين و موافقي��ن مطابق ماده )111( آيين  نامه داخلی 
مجلس  شورای اسالمی خواهد بود. نماينده دولت و سخنگو كميسيون ويژه 

هركدام می  توانند تا يك  ساعت توضيحات خود را ارائه دهند.
تبصره 3 – پس از پايان مذاكرات، رأی  گيری علنی و با ورقه به عمل خواهد 

آمد. نحوه رأی  گيری به ترتيب زير خواهد بود:
الف – اصل مصوبه كميسيون ويژه.

ب – پيشنهاد جايگزين اصل درخواست اوليه.
ج – پيشنهاد جايگزين كميسيونهای فرعی به ترتيب وصول.

د – پيشنهاد جايگزين نمايندگان به ترتيب وصول.
تبصره 4 – در مرحله طرح هر يك از پيش��نهادات عالوه بر پيشنهاد دهنده 
ي��ك مواف��ق  و يك مخالف و نماينده دولت و س��خنگو كميس��يون هر يك 

حداكثر به مدت ده دقيقه  می  توانند صحبت كنند.
تبصره 5 – مناط تصويب درخواس��ت همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم 
)59(  قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ايران رأی مثبت حداقل دو س��وم 

مجموع نمايندگان  خواهد بود.
سوم- اصالح جزئی در خطوط مرزها

 م��اده 208 – در اليحه تقديمی مرب��وط به اصالح جزئی در خطوط مرزی، 
متن كامل عهدنامه بين المللی آن، كه براس��اس اصل هفتاد و هش��تم )78( 
قانون اساس��ی تنظيم ش��ده باشد، جهت بررس��ی بايد ضميمه گردد. متن 
اين عهدنامه پ��س از اعالم وصول، بالفاصله چاپ و بين نمايندگان توزيع و 

همزمان به كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ارجاع می شود.
ماده 209 – كميس��يون مذكور در ماده قبل، پس از كس��ب نظر مشورتی 
كميس��يون قضائی و حقوق��ی و با دع��وت از نماينده ش��ورای عالی امنيت 
ملی و نمايندگان پيش��نهاددهنده، به بررس��ی همه جانبه موضوع می پردازد 
و ظ��رف يك م��اه گزارش تفصيلی خ��ود را مبنی بر قبول ي��ا رد عهدنامه به 

ضميمه پيشنهادهای اساسی به هيأت رئيسه ارسال می دارد.
م��اده 210 – لوايح مربوط به عهدنامه ه��ای اصالح جزئی در خطوط مرزی 
همانن��د س��اير عهدنامه ه��ای بين المللی مهم دو ش��وری خواه��د بود و به 
همان ترتيب نيز موردبررس��ی ق��رار خواهد گرفت. اين ن��وع عهدنامه ها، در 
صورت��ی كه صرفاً برای اصالح��ات جزئی، با درنظرگرفتن مصالح كش��ور و 
رعايت اصل هفتاد و هش��تم )78( قانون اساسی دو طرفه باشد و به استقالل 
و تماميت ارضی كشور لطمه نزند، با تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان 

مجلس معتبر خواهد بود.
چهارم- محدوديتهای ضروری

 ماده 211- براساس اصل هفتاد و نهم )79( قانون اساسی، در حالت جنگ 
و ش��رايط اضطراری نظير آن كه دولت حق دارد با تصويب مجلس ش��ورای 
اسالمی محدوديت های ضروری برقرار نمايد، قبل از اعمال محدوديت، متن 
كامل و دقيق محدوديت های ضروری با دالئل توجيهی الزم، همراه با اليحه 

قانونی جهت بررسی تقديم مجلس می شود.
تبص��ره – چنانچه دولت بدون كس��ب مجوز مبادرت ب��ه اعمال محدوديت 
نمايد، رئيس مجلس موظف است تقديم اليحه محدوديت را از رئيس جمهور 
مطالبه كند. دراين خصوص، حق س��ؤال يا استيضاح رئيس جمهور و وزيران 

برای نمايندگان محفوظ خواهد بود.
ماده 212- رسيدگی به اليحه محدوديتهای ضروری يك شوری است و در 
صورت تصويب مجلس، مدت اعمال آن به هرحال نمی تواند بيش از سی روز 
باش��د. در صورتی كه پس از انقضاء اين مدت ضرورت همچنان باقی باش��د 

دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
پنجم- ساير موارد

 ماده 213- براساس اصول هشتادم )80(، هشتاد و دوم )82(، هشتاد و سوم 
)83( و يکصد و س��ی و نهم )139( قانون اساس��ی، اقدامات دولت در موارد 

ذيل قباًل بايد به تصويب مجلس برسد:
1- گرفتن و دادن وام يا كمك های بالعوض داخلی و خارجی.

2- استخدام كارشناسان خارجی در موارد ضروری.
3- فروش بناها و اموال دولتی و نفايس ملی به استثنای نفايس ملی منحصر 

به فرد كه درهر صورت قابل فروش نخواهد بود.
4- صل��ح دعاوی راجع به ام��وال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری كه 

طرف دعوا خارجی باشد و همچنين در موارد مهم داخلی.
در تمام موارد مذكور، دولت موظف است متن تفصيلی آنها را همراه با اليحه 
قانونی تقديم مجلس نمايد تا به صورت يك شوری مورد رسيدگی قرارگيرد، 
بدين ترتيب كه پس از گزارش كميس��يون مربوط و صحبت دو مخالف و دو 
مواف��ق در كلي��ات و جزئيات ) هركدام به مدت پان��زده دقيقه( برای تصويب 

به رأی گذاشته می شود.
مبحثچهارم– نحوهبررس�ىبرنامهوبودجهس�اليانهكلكشورو

نظارتبراجرایبودجه
م��اده 214- به منظ��ور تنظيم اص��ول و مف��اد برنامه های توس��عه و لوايح 
بودجه كل كش��ور و ايجاد هماهنگی بين كميس��يون های تخصصی مجلس 
شورای اس��المی، پ��س از تقدي��م اليحه مربوط توس��ط دولت ب��ه مجلس، 

كميسيون تلفيق مركب از اعضای ذيل تشکيل می گردد:
1- كليه اعضای كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات.

2- يك نفر از هريك از كميسيون های ديگر ) غيراز كميسيون های تحقيق و 
تدوين آيين نامه داخلی مجلس(.

اعضای مذكور در بند )2( توسط كميسيون های مربوطه انتخاب و به هيأت 
رئيسه مجلس معرفی می شوند.

مأموري��ت اين كميس��يون تا تصويب نهائی قانون برنامه توس��عه و يا اليحه 
بودجه ساالنه كل كشور ادامه می يابد.

اول – تصويب برنامه توسعه
م��اده 215- كليات برنامه و كلي��ه تبصره هايی كه مربوط به اهداف كالن و 
خط مشی های اساسی است در شور اول و بقيه در شور دوم بررسی و تصويب 

خواهد شد.
تبصره – مصوبات شور اول غيرقابل تجديدنظر می باشد.

ماده 216- كميس��يون های تخصصی موظفند حداكثر ظرف مدت دو هفته 
نسبت به مواد و تبصره های مربوط به خود، بررسيهای الزم را به عمل آورند 
و در پايان مهلت مقرر گزارش كار مربوط به ش��ور اول خود را به كميسيون 

تلفيق ارسال دارند.
ماده 217- كميسيون تلفيق موظف است حداكثر ظرف مدت سه هفته پس 
از جمع آوری گزارش كميسيون های تخصصی و اصالح و تلفيق آنها،  گزارش 

جامع خود را به جلسه علنی ارائه نمايد.
ماده 218- پس از ش��ور اول، كميس��يون تلفيق موظف اس��ت نحوه توزيع 
منابع را تعيين و ظرف مدت ده روز همراه با سياس��تهای مصوب ش��ور اول 

به كميسيون های تخصصی اعالم نمايد.
ماده 219- در ش��ور دوم، كميس��يون های تخصصی موظفند در چهارچوب 
ابالغي��ه كميس��يون تلفيق تبصره ها و پيوس��تها را بررس��ی و گزارش خود 

را حداكثر ظرف مدت دو هفته به كميسيون تلفيق اعالم كنند.
م��اده 220- كميس��يون تلفيق پس از وصول كليه گزارش��های ش��ور دوم 
كميسيون های تخصصی، موظف است حداكثر ظرف سه هفته آنها را اصالح 
و تلفيق و گزارش نهائی را جهت بررس��ی و تصويب در ش��ور دوم به مجلس 

ارائه نمايد.
ماده 221- نمايندگان در شور اول و دوم می توانند پيشنهادهای خود را در 
مهلت های اعالم شده توسط كميسيون های تخصصی به آنها ارائه نموده و در 

وقت مقرر جهت توضيح در كميسيون حاضر شوند.
ماده 222- در شور اول و دوم ابتدا پيشنهادهای مربوط به كميسيون های 
تخصص��ی و س��پس پيش��نهادهای نماين��دگان در م��ورد م��اده واحده و 

تبصره ها قابل طرح می باشد.
م��اده 223- اص��الح قانون برنامه توس��عه در ضمن اليح��ه بودجه و ديگر 
طرحها و لوايح با رأی دوس��وم نمايندگان حاضر پذيرفته می شود و هرگونه 
اصالح نيز با رأی دوس��وم نمايندگان معتبر خواه��د بود. )اصالحی مصوب 

)26/9/1387
ماده 224- دولت موظف اس��ت اليحه بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر تا 
پانزدهم آذرماه هر س��ال به مجلس تس��ليم نمايد. نحوه رسيدگی به اليحه 
بودجه يك شوری خواهد بود و ترتيب رسيدگی بشرح ذيل می باشد:)اصالحی 

مصوب 30/2/1391(
1 – نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع اليحه بودجه ساليانه كل كشور 
و پيوس��ت ها و س��وابق آن تا مدت ده روز می توانند پيش��نهادهای خود را به 

كميسيون های تخصصی مجلس تقديم نمايند.
2 – كميس��يون های تخصصی موظفند حداكثر تا پانزده روز پس از چاپ و 

توزيع اليحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم نمايند.
3 – كميسيون تلفيق موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از پايان 
مهلت گزارش كميسيون تخصصی، ضمن رسيدگی به گزارشکميسيون های 
تخصصی گزارش نهايی خود را تنظيم و به مجلس ش��ورای اس��المی تقديم 
نمايد مهلت رسيدگی كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت 

رئيسه قابل تمديد می باشد.
4 – در جلس��ه علنی، پس از رس��يدگی به كليات بودج��ه و تصويب آن، به 
پيشنهادهای مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومی دولت 
رسيدگی و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهای مربوط 

به تبصره ها و رديفها رسيدگی می گردد.
 تبص��ره 1 – در جلس��ه علنی، تنها پيش��نهادهايی كه توس��ط نمايندگان و 
كميسيون ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت 
با قانون برنامه، قابل طرح می باش��د. پيشنهادهايی كه منبع درآمد مشخصی 
نداش��ته باش��د قابل طرح نخواهد بود و پيش��نهادهايی كه مازاد بر سرجمع 
نباش��د زمانی قابل طرح است كه رديف مش��خص جايگزين را معين نمايد، 

تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود.
تبصره 2 – نحوه رسيدگی به متمم اصالحيه های بودجه و ساير مواردی كه 
در اين ماده پيش بينی نشده طبق مقررات معمول در اين آيين نامه خواهد بود.

)اصالحی مصوب 26/9/1387(
تبص��ره3� در صورت ع��دم تصويب كلي��ات اليحه بودجه، فق��ط برای يك 
بار موضوع به كميس��يون تلفيق ارجاع می ش��ود ت��ا حداكثر ظرف هفتاد و 
دو س��اعت گ��زارش اصالحی خود را به مجلس ارائ��ه نمايد. )الحاقی مصوب 

)30/2/1391
دوم – تصويب بودجه ساليانه كل كشور

 ماده 225- اليحه بودجه س��اليانه كل كشور يك شوری خواهد بود و ترتيب 
رسيدگی بشرح ذيل می باشد:

1- نماين��دگان مجلس از زمان تقديم اليحه بودجه س��اليانه كل كش��ور و 
پيوست ها توسط دولت و توزيع آن تا مدت ده روز می توانند پيشنهادهای خود 

را به كميسيون های تخصصی مجلس تقديم نمايند.
2- كميسيون های تخصصی موظفند حداكثر تا ده روز پس از پايان مهلت اخذ 

پيشنهادهای نمايندگان، گزارش خود را به كميسيون اصلی تقديم نمايند.
3- كميس��يون اصلی موظف اس��ت حداكثر ظرف مدت پان��زده روز، ضمن 
رسيدگی به گزارش كميس��يون های تخصصی گزارش نهايی خود را تنظيم 

و به مجلس شورای اسالمی تقديم نمايد.
4- در جلس��ه علن��ی، پس از رس��يدگی به كليات بودج��ه و تصويب آن، به 
پيشنهادهای مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومی دولت 
رسيدگی و سقف آن به تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهای مربوط 

به تبصره ها و رديفها رسيدگی می گردد.
تبص��ره 1 – در جلس��ه علنی، تنها پيش��نهادهايی كه توس��ط نمايندگان و 
كميسيون ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت 

با قانون برنامه، قابل طرح می باشد.
تبص��ره 2 – نحوه رس��يدگی به چنددوازدهم، متم��م و اصالحيه های بودجه 
و س��اير مواردی كه در اين ماده پيش بينی نش��ده طبق مق��ررات معمول در 

اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 226- جلس��ات مجلس برای رس��يدگی به بودجه ساالنه بايد بالانقطاع 
در كليه ايام هفته غيراز جمعه و تعطيالت رسمی، حداقل روزی چهار ساعت 
منعقد گردد و تا موقعی كه شور و مذاكره پايان نيافته و رأی مجلس اخذ نشده 
است از دستور خارج نمی شود و هيچ اليحه يا طرح ديگر نمی تواند مطرح باشد 
مگر اليحه يك يا چنددوازدهم بودج��ه درصورت ضرورت. )اصالحی مصوب 

)30/2/1391
تبص��ره – اگر مطالب فوری و فوتی اع��م از طرحها و لوايح دوفوريتی و غيره 
پيش آيد كه به تشخيص مجلس تأخير آن موجب زيان جبران ناپذيری باشد، 

در اين صورت برای طرح و تصويب آن زمان مشخصی معين می شود.
نحوه رسيدگی ديوان محاسبات به اجرای بودجه ساليانه كل كشور

ماده 227– براساس اصول پنجاه و چهارم )54( و پنجاه و پنجم )55( قانون 
اساس��ی، نظارت مجلس شورای اس��المی بر اجرای بودجه ساليانه كل كشور 
برعهده ديوان محاس��بات كش��ور اس��ت كه زير نظر مجلس شورای اسالمی 

می باشد. سازمان و اداره امور آن به موجب قانون خاص می باشد.

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد برنامه های توسعه و 
لوايح بودجه كل كش��ور به تفکيك دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون چگونگی تنظيم اصول و 
مفاد برنامه های توسعه و لوايح بودجه كل كشور به تفکيك دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون كميسيون های تلفيق به 

تفکيك دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون رسيدگي به لوايح برنامه 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به تفکيك دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون روش بررس��ی مواد، 
تبصره ها، جداول و ضمائم و نيز پيشنهادهاي نمايندگان در برنامه های توسعه 
توسط كميسيون های تخصصی به تفکيك دوره های ده گانه مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون تعداد پيشنهادات رسيده 
به كميسيون ها از سوی نمايندگان مردم در باره برنامه های توسعه و بودجه 

ساالنه به تفکيك دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون نحوه بررسی كليات برنامه 

به تفکيك دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟ 
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون نحوه رسيدگي به جزئيات 
برنامه  ش��امل مواد و تبصره ها و جداول برنامه به تفکيك دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون تعداد مواد و تبصره های 
قانونی تصويب ش��ده به تفکيك دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون زمان تقديم اليحه بودجه 
س��االنه كل كش��ور به تفکيك دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون نحوه رس��يدگی ديوان 
محاس��بات به اجرای بودجه س��اليانه كل كشور به تفکيك دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون چگونگی نظارت مجلس 
شورای اس��المی بر اجرای بودجه ساليانه كل كشور به تفکيك دوره های ده 

گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- از نظر رس��انه های گروهی عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون نحوه 
بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه، برنامه و بودجه ساليانه كل كشور و نظارت 
بر اجرای بودجه در ده دوره گذش��ته در راس��تای حل مشکالت زندگی مردم 

چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پيرامون عملکرد عملکرد مجلس شورای 
اسالمی پيرامون نحوه بررسی و تصويب برنامه توسعه، برنامه و بودجه ساليانه 
كل كش��ور و نظارت بر اجرای بودجه به تفکيك دوره های مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- به نظر نخبگان و انديش��مندان عملکرد عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی 
پيرامون نحوه بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه، برنامه و بودجه ساليانه كل 
كشور و نظارت بر اجرای بودجه در ده دوره گذشته در راستای حل مشکالت 

زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظر س��ازمان های مردم نهاد آيا عملکرد عملکرد مجلس شورای اسالمی 
پيرامون نحوه بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه، برنامه و بودجه ساليانه كل 
كشور و نظارت بر اجرای بودجه در ده دوره گذشته در راستای حل مشکالت 

زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دس��تگاه های نظارت��ی بر نحوه عملکرد عملکرد مجلس ش��ورای 
اسالمی پيرامون نحوه بررسی و تصويب برنامه توسعه، برنامه و بودجه ساليانه 
كل كش��ور و نظارت بر اجرای بودجه در ده دوره گذش��ته در راس��تای حل 

مشکالت زندگی مردم چيست؟
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پیشنهاد انجام تحقیق و تفحص در روش بررسی و تصویب 
برنامه های توسعه و ساالنه!!؟

 سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری می کند:

مبنایعملکردقوهمقننه،قانونآييننامهداخلىمجلسش�ورایاس�المى
اس�تكهس�اختار،تش�کيالتوگ�ردشكاررادرآنتعيينم�ىكند.اين
قان�وندارایفص�ولومباحثگوناگونىاس�تكهاج�رایآنوظيفههيات
رييس�همجلسشورایاس�المىبامش�اركتنمايندگانمردماست.صرف
نظرازاش�کاالتماهيتىوعملکردیقانونآييننامهداخلىمجلسشورای
اسالمىوضمناطالعرسانىعمومىآن،ايننوشتاربهپرسشگریپيرامون
نحوهاجرایقانونآييننامهداخلىمجلسش�ورایاسالمى)نحوهبررسىو
تصويببرنامهتوس�عه،برنامهوبودجهساليانهكلكشورونظارتبراجرای
بودج�ه،اس�تيضاحوتقاضايهمهپرس�ي(مىپردازدكهه�ماكنونازنظر

خوانندگانگرامىمىگذرد:

اشاره:

دكترمحمدرضاناریابيانه

شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى
شرکت پاالیش نفت آبادان (سهامى عام)

شرکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد و مناقصه هاى شماره 98/70 و 98/44 را با مشخصات و شرایط کلى مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى 
واجد شرایط واگذار نماید.

 

- از کلیه شرکتهاى واجد شرایط که آمادگى و توانایى انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت مى شود اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران (دفترچه 
شماره یک و معیارهاى ارزیابى کیفى) موجود در شبکه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل 
به همراه کلیه مدارك مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهاد نرخ آن شرکت (منضم به نامه اعالم آمادگى شرکت در مناقصه) ، وفق برنامه زمان بندى فوق 
به امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان تحویل نمایند. تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبى از ضمانت نامه هاى موضوع بندهاى (الف) ، (ب) 

، (پ) ، (ج) ، (چ) و (ح) ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتى اخذ خواهد شد.
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان ، جنب درب اصلى پاالیشگاه آبادان ، امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان 

- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهاى ارزیابى کیفى مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامى مدارك و مستندات سوابق کارى و مالى و ... 
مربوطه به صورت کپى برابر اصل (مصدق شده) که به امضاى صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضى باشد ، در پاکت سربسته الزامى است .

در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعالم ارزیابى کیفى و سایر مدارك فوق االشاره ، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسى نخواهد بود.
- نحوه ارزیابى کیفى و معیارهاى مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهاى مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران فوق الذکر مى باشد.

- ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچ گونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارك واصله نیز مسترد نمى گردد.
شماره تلفن امور پیمانهاى شرکت پاالیش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه هاى اعالم آمادگى :53264476-061 مى باشد.

ضمنا آگهى این شرکت در شبکه اطالع رسانى شانا به نشانى www.shana.ir و همچنین پایگاه اطالع رسانى این شرکت به نشانى http://www.abadan-ref.ir و نیز 
 www.TENDER.BAZRESI.IR و سامانه کشورى نظارت بر مناقصات دستگاههاى اجرایى IETS.MPORG.IR پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى

درج وقابل مشاهده مى باشد.

ردیف
شماره 
موضوعمناقصه

محل 
مدتاجراء

مبلغ برآورد پایه 
به ریال

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه 
به ریال

برنامه زمان بندى مراحل مناقصه

1

 98/70
عمومى 
یک 
مرحله اى

اجراى 
عملیات بتن 
ریزى نواحى 
مسکونى 
شرکت

آبادان
8 ماه و 
148/064/121/700404/000/000 روز

الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابى کیفى توسط شرکت هاى 
متقاضى: حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم

 ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ شرکت هایى که در ارزیابى 
کیفى تایید گردیده اند: 

روز:                      مورخ:           
 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهاى تایید شده در ارزیابى 

کیفى: روز چهارشنبه ساعت 15/30 مورخ 1398/11/30

2
 98/44
عمومى دو 
مرحله اى

تعمیر کامل 
گیربکس 
کمپرسور 
هواى اطلس 
کوپگو

آبادان
5 ماه 
97/882/000/0003/925/640/000شمسى

الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابى کیفى توسط شرکت هاى 
متقاضى:  حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم 
ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ شرکت هایى که در ارزیابى 

کیفى تایید گردیده اند:
 روز:                      مورخ:            

ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهاى تایید شده در ارزیابى 
کیفى: روز چهارشنبه ساعت -/16 مورخ 1398/12/21

جمع   آوری کمک های مردمی نقدی برای سیل زدگان 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان از طریق کد دستوری 
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