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7 آذر در تقوی��م به ن��ام دالوران ای��ران زمین در 
نیروی دریایی نام گذاری شده است. نیروی دریایی 
جمهوری اس��امی ایران در قالب ارتش و سپاه در 
طول 8 س��ال دفاع مقدس، نقشی مهم و تاثیرگذار 
در حراست از کشور داش��ته و توانسته اند کارنامه 
ای درخش��ان از خود به ی��ادگار گذارند. نگاهی به 
کارنام��ه نی��روی دریایی در طول س��الهای پس از 
دفاع مقدس نیز نش��انگر تاش شبانه روزی برای 
رسیدن به نقطه اوج آمادگی و توانایی است. برخی 
این س��وال را مطرح می س��ازند که در شرایطی که 
کش��ور با چالش��های اقتص��ادی مواجه اس��ت چه 
ضرورت��ی برای حفظ و تقویت توان دفاعی کش��ور 
از جمل��ه نیروی دریایی وجود دارد؟ در پاس��خ به 
این پرس��ش ها چند نکته قابل توجه است نخست 
آنکه جمهوری اس��امی ایران از جمله کشورهایی 
اس��ت که ارتباط دریایی گس��ترده ای دارد چنانکه 
دریای خزر در شمال و خلیج فارس و خلیج عمان 
در جنوب آن، موقعیت استراتژیک ایران را تقویت 
کرده اس��ت. ب��ا توجه به این موقعی��ت جغرافیابی 
داشتن نیروی دریایی منسجم و قوی امری ضروری 
می نماید. به ویژه اینکه ناوگان دریایی آمریکا و در 
مواقعی انگلیس و فرانسه در منطقه جوالن داده و 
تهدی��دی برای امنیت ایران هس��تند. دوم آنکه در 
حوزه امنیت منطق��ه دگرگونی هایی در حال روی 
دادن اس��ت. ب��ا توافقات ام��ارات و بحرین با رژیم

دریادالن خنثی کننده تحریم
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اقتدار نیروی دریایی ارتش رویای 
قدرت های فرامنطقه ای را باطل کرد
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آکهى  مناقصه عمومى یک مرحله اى-(نوبت دوم)
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان کهگیلویه و بویراحمد

  وزارت جهاد کشاورزي

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد وابسته به وزارت جهادکشاورزى در نظر دارد انجام 
در  واقع  سازمانى  هاى  انبار  مبداء  از  کشاورزى  نهاده هاي  انواع  تن    4100 مقدار  تخلیه  و  حمل  بارگیري،  عملیات 
شهرستانهاى یاسوج، گچساران و دهدشت به سایرنقاط در داخل استان کهگیلویه و بویراحمد را از طریق برگزارى 
مناقصه عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
تدارکات  درگاه سامانه  از طریق  پیشنهاد»  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  «دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  .کلیه  نماید 
الکترونیکى  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى ، مراحل  ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت 

در مناقصه  محقق سازند. 
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه:    2099001635000004   روز پنج شنبه  مورخ  99/09/06           
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار 

مطهرى جنب سازمان جهاد کشاورزى استان 
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ  500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت انجام مى گیرد.
4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز پنج شنبه  مورخ 99/09/06 لغایت ساعت 17 روز سه شنبه 

99/09/11
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهادى  بارگزارى درسامانه به صورت(PDF) : تا ساعت 17  روزشنبه  مورخ  

          99/09/22
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد ها اعتبار داشته 

باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها:  روز یکشنبه مورخ 99/09/23 ساعت10صبح درسالن جلسات شرکت خدمات حمایتى 

استان کهگیلویه و بویراحمد مى باشد .
بانکى  نامه  ضمانت  صورت  دو  به  که  ریال   163/708/500 مبلغ  کار:   ارجاع  فرایند  تضمین  نوع  و  7- میزان 
بانک  نزد   IR  250100004001039704005791 شماره   شباى  حساب  به  واریزى)  نقدى(فیش  پرداخت  یا  و 
شناسه  با  و  پایا  یا  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از  کل  دارى  خزانه  نام  به  ایران  اسالمى  جمهورى  مرکزى 

واریز 351039770263500650000000000006   قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت 
الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه ،  مى بایستى  به صورت فیزیکى در پاکت در بسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه  مورخ 99/09/22 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود. 
اینترنتى  آدرس  به   07433334140  : تلفن  با شماره  تماس  توانید ضمن  بیشتر مى  اطالعات  «ضمنا» جهت کسب 

 http://iets/mporg.ir    و آدرس پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات www.assc.ir : شرکت
 نیز مراجعه فرمائید. شماره تماس پشتیبانى سامانه : 021-41934

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/9/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/9/8

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي 

شماره:  55/63/1151
تاریخ:   99/09/06 


