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اگرچ��ه خدمات بس��یج و بس��یجی به زمان، مکان و قش��ر 
محدودی منحصر نمی ش��ود، اما با گذشت 4دهه از انقالب 
اسالمی می بینیم که ترویج فرهنگ بسیج و بسیجی نتایج 
بسیار ارزشمندی در ابعاد مختلف برای مردم و کشور داشته 
است به شکلی که دیگر کش��ورها نیز آن را به عنوان نمونه 

تشکلی موفق برای خود بومی سازی کرده اند. 
نگاهی به س��اختار بس��یج نش��ان می دهد که گرچه دستور 
تش��کیل بس��یج پس از پیروزی انقالب و تش��کیل شورای 
انقالب از س��وی رهبر کبیر انقالب اس��المی صادر شد، اما 
وج��ود چنین فرهنگی حتی به هنگامه مبارزات مردم ایران 
برای پی��روزی در انقالب اس��المی دیده می ش��د و در این 
نهضت مردمی همواره نقش مردم و بس��یج بسیار چشمگیر 
بوده است.  در این میان بسیاری از شاگردان و همراهان امام 
خمینی )ره( معتقدند که پس از 15 خرداد 42 ایده بس��یج 

در اندیشه امام خمینی )ره( شکل گرفت. 
به گفته حجت االسالم محمدعلی رحمانی از یاران امام )ره( 
این ایده در س��ال های 51 و 52 ش��کل گرفت و ایش��ان در 
جلس��ه ای در مورد تشکیل نیروی مس��لح جدید فرمودند:» 
من اشتباهی را که آقای دکتر مصدق مرتکب شدند، به هیچ 
نحوی مرتکب نخواهم شد. آن ها به زاهدی و دوستان ایشان، 
به زاهدی تانک س��وار اعتماد کردند و این خطا بود. به حول 
و قوه ی الهی برای حفظ نظام و س��رزمین ملت شریف ایران 

بسیج را راه خواهم انداخت.«
در حقیقت ام��ام ایده خود را برگرفته از تاریخ صدراس��الم 
می دانس��تند به ش��کلی که در این مورد تاکید کرده اند که 
پیامبر اکرم )ص( برای مقابله با مش��رکین و کفار از نیروی 

مردمی استفاده کرده و آنان را بسیج کردند.
اما بعد از پیروزی انقالب اس��المی و به دنبال تس��خیر النه 
جاسوس��ی ، تهدیدات آمریکا علیه کشورمان آشکارتر شد و 
ن��اوگان این کش��ور در خلیج  فارس آرای��ش جنگی به خود 
گرفت. در این زمان بود که فرمان تشکیل  بسیج در آذرماه 
1۳5۸ از سوی رهبر فقید انقالب صادر شد. امام در آن زمان  
در سخنانی فرمودند کشوری که 20 میلیون جوان دارد، 20 

میلیون تفنگدار هم باید داشته باشد.
 به دنبال این فرمان در فرصت 9 ماهه تا غاز جنگ تحمیلی، 
عضویابی، آموزش و س��ازماندهی نیروهای بس��یجی انجام 
گرفت. هدف اصلی از تش��کیل بسیج و آموزش مردم، فراهم 
کردن زمینه و بس��تر دفاع در براب��ر هرگونه تجاوز احتمالی 

بود. 
 نگاهی به نقش بسیج در جنگ و پس از آن 

با حمله رژیم بعثی عراق به کشورمان و آغاز جنگ تحمیلی 
ش��رایط سختی بر ارتش تحمیل شد، از یک سو بایستی در 
میدان نبرد با دش��من بعثی وارد می ش��د و از س��وی دیگر 
درگی��ر غائله کردس��تان و مقابله با کومل��ه و دموکرات در 
غرب کش��ور بود. سپاه هم اگرچه 7 ماه پیش از آن تشکیل 
شده بود، اما این نهاد بخش کوچکی از مردم را سازماندهی 
می کرد، از این رو امام دستور تشکیل بسیج را داد تا تمامی 
مردم در آن نقش داشته باشند و خارج از ساختارهای اداری 
به فعالیت بپردازند. درای��ن زمان بود که به فرمان امام )ره( 
ج��ذب نیروه��ای مردمی برای عضویت در بس��یج از طریق 
مساجد ش��کل گرفت و رزمندگان بسیجی آموزش، تجهیز 
و برای اعزام به جبهه ها آماده ش��دند. در آن زمان نیروهای 
بس��یجی همچنین در مقابله ب��ا گروهک های ضدانقالب در 

مناطق مختلف کشور نقش چشمگیری داشتند. 
پس از پایان جنگ تحمیلی برخی مطرح می کردند که دیگر 
نیازی به بسیج نیست، اما امام خمینی در پیامی تاکید کردند 
که بس��یج باید مانند گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به 
کار خود ادامه دهد. حتی بنابر گفته برخی از همراهان امام 
ایشان بوسه بر دست و بازوی بسیجیان و سپاهیان را افتخار 
می دانس��ت و آن��ان را در خالصانه ترین مناجاتهای خویش 
دعا می کرد. امام خمینی )ره( از ابتدای شکل گیری بسیج تا 
پایان جنگ نیز در موقعیت های مختلف، کارکردهای دیگری 
را هم برای بس��یج تعریف کردند که یکی از آنان س��ازندگی 
ای��ران بود.  نمون��ه ای از ای��ن اقدامات  بازس��ازی مناطق 
جن��گ زده، محرومیت زدایی از مناطق محروم کش��وربعد از 

جنگ تحمیلی است.  
 بسیج نماد کارآمدی 

نگاهی به فعالیت های بس��یج از ابتدای تشکیل این سازمان 
تاکنون نشان می دهد که به نوعی این سازمان نشان دهنده 

اقتدار و عزت و کارآمدی نظام است. 

مقام معظم رهبری در بیانات خود بس��یج را نیروی کارآمد 
کش��ور برای همه میدان ه��ا تعریف و خاطرنش��ان کردند: 

»بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان ها.«
در ای��ن میان کارشناس��ان نیز نظرات مختلف��ی را در مورد 
کارآمدی بسیج ارائه کرده اند . از جمله احمد ملک زاده عضو 
هیات علمی گروه سیاس��ت پژوهش��کده نظام های اسالمی 
دراین باره اظهار داشته؛ بس��یج دارای یک هویت انقالبی و 
برخاس��ته از توده های مختلف اجتماعی در نظام اس��ت که 

هیچ گاه دچار رکود نشده است. 
وی افزود: بدون ش��ک بایس��تی  دس��تاوردهای چهل ساله 
جمه��وری اس��المی و کس��ب اقت��دار و پی��روزی در برابر 
دسیس��ه های قدرتهای جهان��ی را مره��ون فداکاری ها و از 
خودگذشتگی های این نهاد انقالبی در نظام اسالمی دانست. 
یداهلل جوانی نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: میزان قدرت 
»بس��یج عمومی« نظام های سیاس��ی، با میزان »کارآمدی« 
آن نظام ه��ا ارتب��اط مس��تقیم دارد؛ درواقع نظام سیاس��ِی 
دارای قدرت بس��یج کنندگی عمومی؛ از کارآمدی بیشتری 
هم برخوردار است.  این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی 
افزود: در طول س��ه دهه بعد از رحلت حضرت امام)ره( نیز، 
رهبر معظ��م انقالب در صحنه های گوناگ��ون همانند رهبر 
کبیر انقالب اس��المی،  با همین کارآمدی در بسیج عمومی 
کارهای بزرگی را به نتیجه رس��انده اند. آخرین نمونه از این 
نوع کارآم��دی را می توان در رزمایش کمک های مؤمنانه به 
آسیب دیدگان از شیوع ویروس کرونا مالحظه و مطالعه کرد. 
وی تصریح کرد: در ادبیات سیاس��ی معاص��ر، »کارآمدی« 
معیار اصلی اعتبار و برتری یک نظام سیاسی نسبت به دیگر 
نظام ها به حس��اب می آید. همانگونه که ش��اهد بودیم رهبر 
معظم انقالب با یک فراخوان عمومی،  ایران را به نمایشگاهی 
بزرگ برای خلق صحنه های حماسی از رزمایش کمک های 
مؤمنانه تبدیل کردند؛  صحنه هایی که نمونه هایش فقط در 
دوران دف��اع مقدس، به اقتضای آن دوران خلق ش��ده بود. 
بسیار روشن است که چنین نظامی،  هرگز شکست نخواهد 
خ��ورد چرا که والیت فقیه با این کارآمدی بی نظیر در حوزه 
بس��یج عمومی که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی دارد،  
تمام موانع را از سر راه حرکت به سمت قله های عزت،  افتخار 

و ش��کوفایی برم��ی دارد. در این میان می ت��وان دریافت که 
بسیج با حجم عظیمی از تنوع کارکردها و نقش های متصور، 
در 40 س��ال انقالب اسالمی در کارآمدی این نظام نقش به 

سزایی را ایفا کرده است.
 ظرفیت های خاص 

بای��د گفت ک��ه چابکی و کارآمدی هر س��ازمانی، داش��تن 
انعطاف، سرعت عمل، س��ازمان کار،  انگیزه و اراده باالست. 
بس��یج ب��ه دور از بروکراس��ی های روز مره حاک��م بر دیگر 
سازمانها و قوانین دست و پا گیر، به مردم خدمت می کند و 
اگر امروز نام و اعتبار بس��یج مانا و پویا بوده است، به  واسطه 
همین »فرهنگ« اس��ت. استفاده از این ظرفیت های خاص 
بارها به هنگامه وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله در 
کش��ورمان ش��اهد بوده ایم . در حقیقت وجود این  جوانان 
جهادگ��ر با انجام کاره��ای جهادی بود که داش��تن روحیه 

جهادی را به برخی از مسئوالن دیکته کرد.
از سوی دیگر بسیج با استفاده از ظرفیت های خود در پیاده 
س��ازی بحث اقتصاد مقاومتی با شناس��ایی دس��ت اندازها 
حرکت می کند. ظرفیت های بس��یج این توانایی را دارد که 
برای نظارت بر اصناف و انبار کاالها به دیگر نیروهای نظارتی 
کمک کند که با ظهور گرانی های اخیر در کشورمان، شاهد 
این اقدامات بسیج در بسیاری از شهرهای کشورمان هستیم. 
این اقدامات نظارتی موجب شده است تا در بسیاری از موارد 
با متخلفان بازار و گرانفروش��ان برخورد شود. در زمان کرونا 
نیز شاهد بودیم که امکانات جهادی و  بسیج به خدمت مردم 

و دولت درآمد.
 رویکرد علمی بسیج 

رویکرد علمی بسیج در عرصه س��ازندگی یکی از امتیازاتی 
است که اقدامات این س��ازمان را برجسته می کند. تشکیل 
گ��روه های جه��ادی ب��رای ارائ��ه کمک های بهداش��تی و 
س��ازندگی در روستاها، کمک به سواد آموزی در روستاها و 
مناطق محروم، مدرسه سازی و تشکیل بسیج دانش آموزی 
و دانشجویی، بسیج فرهنگیان و ... از جمله اقدامات بسیج در 
این مسیر است. یکی از حرکت های اثر گذار بسیج سازندگی 
در این زمینه موضوع واکسیناس��یون در آذر ماه سال 95 و 
در هفته بس��یج  بود، اقدامی که در نگاه بسیاری از ناظران، 

آن را غیر ممکن می دانس��تند.  همچنین بس��یج سازندگی 
در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی 
کش��ور ظرف س��ه روز با مشارکت گس��ترده بسیجیان، 15 
میلیون قطعه طیور را در سراس��ر کش��ور واکسینه کرد. در 
ای��ن طرح بزرگ که ی��ک رکورد دس��ت نیافتنی در جهان 
محس��وب می شود، با مش��ارکت 11 هزار بسیجی داوطلب، 
15 میلی��ون قطع��ه طیور در 12 اس��تان و 11 هزار و 500 
روس��تای کش��ور واکس��ینه ش��دند. در این طرح عالوه بر 
واکسیناسیون طیور بومی، عمل سرشماری این پرندگان نیز 
انجام گرفت. طرح ملی واکسیناس��یون فلج اطفال به عنوان 
الگو و تجربه ای بس��یار موفق و راهگشا بود که در آن عالوه 
بر انجام اقدامات آموزش��ی در خصوص پیش��گیری از شیوع 
بیماری نیز یک��ی از دیگر اقدامات این نهاد مردمی اس��ت.  
همچنین با شیوع بیماری کرونا شاهد حرکت نیروهای بسیج 
در پایگاه های سالمت مساجد مختلف برای اجرای اقداماتی 
از جمله بیماریابی، امدادرسانی، خدمات بهداشتی، خدمات 
معیشتی و … در سراسر کشور بودیم . از سوی دیگر تشکیل 
پایگاه های تولید ماس��ک و توزیع آن در میان مردم از سوی 

بسیج اصناف و دیگر بخشهای بسیج بوده ایم.  
 فرهنگ بسیجی و مقابله با نفوذ و جنگ نرم 

این روزها ش��اهد هس��تیم که اگر فرهنگ بسیجی در میان 
مردم کش��ورمان جایگاهی نداش��ت دش��منان به راحتی با 
اس��تفاده از شیوه های مختلف نفوذ و انواع روشها در جنگ 
نرم می توانس��تند به اهداف خود در کشورمان دست یابند. 
فرهنگ بسیجی به باورهای ذاتی افراد تاکید داشته و یاد آور 
می ش��ود که می توان از این ظرفیت ها برای انجام ماموریت 
های بزرگ در دفاع از انقالب اسالمی بهره برد. درحقیقت در 
فرهنگ بسیجی تربیت نسل آموزش دیده، دارای اعتقادات و 
ارزش   های اصیل دینی و انس��انی و ارتقای »دانش عمومی« 
و »حقوق شهروندی« در اولویت قرار دارد و این تفکر غالب 
و راهب��ردی به نیروی محرکه ای در زمان ما مبدل ش��ده تا 
راه رش��د و پیش��رفت را برای جوانان کشورمان هموار کند. 
حضور مؤثر در فضای مجازی و افزایش سواد رسانه  ای یکی 
از اقدامات موثری اس��ت که در مقابله با جنگ نرم دشمنان 

مورد توجه بسیج است . 
 الگوی موفق منطقه ای

 در این میان ش��اهد هستیم که موفقیت نیروهای بسیجی 
موجب شده تا به الگویی برای مسلمانان انقالبی بخصوص در 

منطقه غرب آسیا تبدیل شود.
یک��ی از موفق ترین نمونه ه��ای این الگو ب��رداری، حزب اهلل 
لبنان اس��ت که در گفته های سیدحس��ن نصراهلل نیز بر آن 
تاکید می ش��ود؛ گروهی که در جریان دفاع از کشور لبنان و 
عقب راندن اسرائیل تا مرز های رسمی لبنان، نقش عمده ای 
ایفا کرد. از س��وی دیگر تاثیرگذاری بس��یج در شکل گیری 
نمونه های دفاع مردمی در  بحران های اخیر در کش��ور عراق 
و س��وریه از آن الگو برداری ش��ده است. داعش که با ادعای 
خالفت اس��المی ابتدا در سوریه و سپس در عراق دست به 
اقدام نظامی زد با یک نیروی مردمی برخاسته از نگاه انقالبی 
و اس��المی روبرو شد. نیروهای مردمی در سوریه و نیرو های 
بس��یج مردمی در عراق یکی از مهم ترین عوامل پایداری در 
برابر تجاوزات این گروه تروریس��تی بوده اس��ت؛ گروه هایی 
که به روش��نی نمونه های موفق نیروی مقاومت بسیج ایران 

هستند.
 دلیل دشمنی با بسیج 

م��ی توان به راحتی دلیل بدگویی ها و دش��منی دش��منان 
انقالب اس��المی را با نیروهای بس��یجی دریافت چرا که این 
نهاده��ای کارآمد، یک��ی از نهادها مؤثر برای خنثی س��ازی 
توطئه های دش��منان دانس��ت.  رهبر معظم انقالب اسالمی 
در ای��ن باره فرمودند: چرا در تبلیغ��ات جهانی و رادیوها به 
بس��یج اهانت می شود بسیج را که در خور تشویق و تعظیم 
و تحسین است مورد اهانت و بی مهری قرار می دهند چون 
نقش بس��یج را در حفظ اس��تقالل ملی، در حفظ غرور ملی 
در حف��ظ افتخارات مل��ی، در تأمین منافع ملی و باالخره از 
همه در اعال پرچم اسالم و نظام جمهوری اسالمی می دانند 
به جد با بس��یج دشمنند، اما دش��منی آنها فایده ای ندارد. 
در نهایت می توان گفت که بس��یج مص��داق بارز »خادمان 
گمنام« و »بی نام و نش��ان« ایران اس��ت. بسیجی ها در همه 
صحنه ها و عرصه ها در گام نخس��ت خدمت هستند و شبانه  
روز در حال خدمت بدون ادعا بوده و خود را همواره خادم و 

فدایی مردم می  دانند.

امام علی )ع(: در راه خدا با دستهای خود جهاد کنید، اگر نتوانستید با 
زبان های خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب خود جهاد کنید.

سرلشکر سالمی:
گفتمان بسیج تا آمریکای التین و 

بخش هایی از آفریقا پیش رفته است 

فرمانده کل س��پاه پاسداران 
تأکید  ب��ا  اس��المی  انقالب 
تفکر بس��یجی  اینک��ه  ب��ر 
محدودیت جغرافیایی ندارد 
گفت: امروز گفتمان بس��یج 
در یم��ن، لبنان، س��وریه و 
عراق تکثیر ش��ده است و تا 
آمریکای التین و قس��مت هایی از آفریقا پیش رفته 
است. سردار سرلشکر حس��ین سالمی فرمانده کل 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی در آیین تکریم و 
معارفه فرمانده س��پاه محمد رسول اهلل)ص( تهران 
بزرگ که دیروز  در س��تاد فرماندهی سپاه حضرت 
محم��د رس��ول اهلل برگزار ش��د اظهار داش��ت: در 
این گونه مراس��مات و مجالس معنوی که سرش��ار 
از روح و ریح��ان و رحمت الهی اس��ت؛ باید از نام 
مبارک��ه رهبر کبیر انقالب اس��المی که همه عزت 
و سرافرازی و اس��تقالل و افتخار کشور عزیز ایران 
و ملت های مسلمان مدیون مجاهدت های بزرگ و 
تأثیرات ش��گفت انگیز شخصیت فکری او است، یاد 
کنی��م. وی افزود: امام خمینی)ره( با معجزه ذهنی 
خود بس��یج را به روی زمین به یک حقیقت متعالی 
تبدی��ل کرد و به اراده الهی این ش��جره طیبه را در 
س��رزمین ایمان و اعتق��اد و باوره��ای همه مردم 
کاش��ت؛ بسیج شجره مبارکه است که ریشه آن در 
ایمان مردم و شاخس��ارهای آن در عالم معنا س��یر 
می کند. سرلشکر س��المی اضافه کرد: رهبر معظم 
انقالب اس��المی که بعد از امام خمینی)ره( پرچم 
این پدیده مبارک را به دس��ت گرفت آن را به بلوغ 
و کفایت رساند؛ به ش��کلی که امروز می توان گفت 
فرم��ول حل تمامی مس��ائل انقالب و نظام بس��یج 
است، امروز بسیج یک حقیقت جاری به روی زمین 
اس��ت و قرآن در فرازهای زیبایی رخساره دل انگیز 

بسیج را ترسیم کرده است.
فرمانده کل سپاه گفت: بس��یجیان در برابر دشمن 
تس��لیم ناپذیر، مستحکم و شکس��ت ناپذیرند اما در 
براب��ر مؤمنان رئوف، رحی��م، خدوم و متواضع و در 

سیمای نورانی شان آثار عبادت مشهود است.
سرلشکر سالمی ادامه داد: تاریخ در طول 41 سال 
گذش��ته اثبات کرده است که بسیج همواره فرشته 
نجات ملت در هر سختی به ظاهر غیر قابل عبوری 
بوده است؛ تفکری است که بن بست ها را می شکند 
و برای جهاد در راه خدا راه ها را می گشاید، بسیج بر 
غیرممکن ها غلبه می کند و معادله سیطره بر کفار 
را تنظی��م می کند. امروز گفتمان بس��یج در یمن، 
لبنان، سوریه و عراق تکثیر شده است و تا آمریکای 
التی��ن و قس��مت هایی از آفریقا پیش رفته اس��ت. 
فرمانده کل س��پاه با اش��اره به قرارگرفتن در هفته 
بس��یج گفت: این روزها، روزهای تکریم مجاهدان 
خستگی ناپذیر بس��یجی است که هرجا قدرت های 
ب��زرگ در برابر اس��الم صف آرایی کردن��د آنها در 
برابرشان ایس��تادند و شمشیر زدند و سرپنجه های 
آنان را قطع کردند و از ش��کوه ظاهری دشمنان و 

امپراطوری های به ظاهر بزرگ نترسیدند.
وی با اش��اره به خدمات بی ش��ائبه بسیج در مواقع 
بحرانی، خاطرنش��ان کرد: امروز بس��یج نقطه اتکا، 
اعتم��اد و آرام��ش درون��ی مردم اس��ت چراکه در 
زمانه��ای بحرانی همچون س��یل، زلزله، بیماری و 
تنگدستی این بسیج است که در همه این بحران ها 
میان مردم حضوری شایسته دارد و خدمت می کند 

و همین عامل شکست ناپذیری ما است.
فرمانده کل س��پاه گفت: آنچه م��ا را در برابر دنیای 
استکباری به پیروزی رس��انده تفکر بسیجی است 
که بیانگر ش��رف، مردانگی، جوانم��ردی، غیرت و 
تعصب مؤمنانه و دیندارانه بوده و سبب شده است 
در برابر قدرت های به هم پیوس��ته بزرگ به پیروزی 

برسیم.  سپاه نیوز  

گزارشخبر

نگاهی به 4 دهه فعالیت های نیروی بسیج 

خادمانبیادعا

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
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آگهى مزایده  عمومى 
نوبت دوم (غیرحضورى)

محمد عبیاوى –شهردار 

ول
ت ا
نوب

شهردارى بندرامام خمینى (ره) یک قطعه زمین به متراژ 15 مترمربع را 
– جهت احداث کیوسک مطبوعاتى

1- زمان دریافت اسناد: 

2- محل دریافت اسناد مزایده: 

3- مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده:

4- زمان تحویل پیشنهادها و بازگشایى پاکت هاى مزایده: 

5- مبلغ پایه اجاره بها:

6- تضمین شرکت در مزایده:

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي تأمین کاال 060/ت ك آج/99

روابط عمومى شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

ول
ت ا
نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري(سهامی خاص)

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي کاالي مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاي تأمین کننده داخلی خریداري نماید:

1- شرح مختصر کاالي مورد نیاز : 
 CHECK VALVE, SWING TYPE, CLASS 2500
END CONNECTION :  FLANGED TO ASME B 16.5 (RTJ)
SIZE :  6” , NACE MR-01-75

 اطالعات تکمیلی متعاقبَا  به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد.
2- محل تحویل کاال : شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري -  اداره تدارکات و امور کاال   
3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی به مبلغ -/000ر000ر250 ریال

4- شرایط متقاضی  : توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاري شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادي،  توانایی مالی، ارائه سوابق 
کاري و همچنین مدارك وگـواهـینامه هاي مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوري و یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاي کتبی خود را به همراه مدارك درخواستی حداکثر 
ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت تأمین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

 شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري پس از بررسی اسناد و مدارك واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاري مناقصات از شرکتهاي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.  
ضمنا» ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است. 

((فقط مدارك ارزیابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی برابراصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانی:http:// agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

نشانی محل اعالم آمادگی و دریافت اسناد: استان خوزستان - شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري/اداره تدارکات و امور کاال 
فکس: 06152622683                 تلفکس : 06152620897

 فاکس: 3504 داخلی 06152622273 
شماره مجوز 1399,4850

تاریخ انتشار نوبت اول 99/9/3
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/5 
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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