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فرمانده نيروی هوافضای ســپاه در اجالسيه سراسری 
جامعه مدرسين گزارشی از آخرين پيشرفت های دفاعی 
و نظامی كشــور بــه  ويژه در حوزه هوا فضــا ارائه كرد 
و اظهار داشــت: اخيرا آزمايش موفق پيشران و موتور 

مرحله اول ماهواره  برها را داشتيم.
به گزارش روابط عمومی جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم، سردار اميرعلی حاجی زاده فرمانده نيروی هوافضای 
سپاه در دوازدهمين اجالسيه سراسری جامعه مدرسين 
و علمای بالد در قم، گزارشــی از آخرين پيشرفت های 
دفاعی و نظامی كشــور بويژه در حوزه هوا و فضا ارائه 

كرد.
وی ضمن مقايســه وضعيــت امروز دفاعــی و اقتدار 
جمهوری اســالمی ايــران با قبل از انقالب اســالمی، 
خاطرنشان كرد: در جنگ جهانی اول بر اثر قحطی كه 
انگليســی ها بر ملت ايران تحميل كردند، حدود هشت 
ميليون نفر از دست رفتند، اين يك هولوكاست واقعی 
اســت كه متاســفانه مطالبه نمی كنيم؛ انگلستان هم 
اكنون هم مشــغول خباثت است. همچنين بخش های 
قابل توجهی از ميهن ما قبل از انقالب از دســت رفته، 

اما اكنون وضعيت امروز ما متفاوت است.
ســردار حاجی زاده با بيان اين كه امروز قدرتی داريم 
كه اگر صــدام همين امــروز جنگ را بــر ما تحميل 
می كرد، به جای هشت سال هشت روزه جنگ را تمام 

می كرديم و اين معيار توانمندی ما است، اظهار داشت: 
امروز به جايی رســيده ايم كه فرمانده سنتکام می گويد 
ما تحريم های اقتصادی فلج كننده را به اجرا گذاشتيم 
در همين شرايط ايران يك موشك بالستيك درجه يك 
ســاخت و با پهبادهای ايرانی برتــری هوايی آمريکا با 
چالش مواجه شــده اســت. آنها توان موشکی ايران را 
وحشــتناك توصيف می كنند و عمليات عين االسد را 
شــاهد اين می دانند؛ اين مساله نشان دهنده عجز آنها 

در برابر ايران است.
وی پيشرفت های به دســت آمده را نتيجه هدايت ها و 

تدابير فرمانده معظم كل قوا دانست و خاطرنشان كرد: 
در مجموعه نيروهای مسلح و ســپاه اين تدابير جدی 
گرفته می شود و بحمداهلل اين قدرت امروز متولد شده، 
اگر می خواســتيم دنباله روی آنها باشــيم بايد ساليان 
سال زمان می گذشــت. امروز راه های ميان بر با كسری 
از هزينه های خارجی ها به چندين برابر قدرت دســت 
يافته ايم و اين می تواند الگويی برای ساير بخش ها باشد.

ســردار حاجی زاده افزود: در حــوزه فضايی نيز اولين 
بار بعد از ده ســال جلســه شــورای عالی فضايی را به 
رياســت رييس جمهور محترم تشــکيل داديم، ايشان 
شش ساعت در جلسه وقت گذاشــتند مسير آينده را 
هموار، تصويب و مشــخص كردند و ان شاءهلل در آينده 

شاهد موفقيت های خوبی خواهيم بود.
وی بــا اعالم خبر پيشــرفت جمهوری اســالمی ايران 
در حوزه فضايی، اظهار داشــت: اخيــرا آزمايش موفق 
پيشــران و موتور مرحله اول ماهواره برها را داشتيم؛ در 
حوزه فضايی دو عامل مهم است كه يکی ماهواره است 
و ديگری ماهواره بر اســت و كار ساده نيست؛ ما دوسال 
پيش اولين پرتاب تركيبی مايع و جامد را انجام داديم 
كه موتور اول مايع و دوم و ســوم جامد بود ؛ امروز به 
حدود 68 تن تراست رسيديم و اين امکان فراهم شده 
است با موتورهای ارزان، ماهواره های زيادی را در مدار 

قرار دهيم.

گــزارش
سردار حاجی زاده: 

ماهواره بر سوخت جامد ایران با موفقیت پرتاب شد
توزیع بیش از ۴۰۰ هزار بسته 

کمک معیشتی و هزار و ۸۰۰ سری 
جهیزیه بین نیازمندان سمنان

فرمانده سپاه اســتان سمنان با تشريح ابعاد اجرای 
رزمايش مواســات در سمنان از توزيع بيش از 400 
هزار بســته كمك معيشــتی و هزار و 800 سری 

جهيزيه بين خانواده های نيازمند خبر داد.
ســردار حميد دامغانی در گفت وگو بــا ميزان، در 
تشريح اقدامات ســپاه قائم آل محمد )عج( استان 
سمنان طی دو ســال اخير شيوع بيماری كرونا در 
كشــور، از توزيــع بيش از 400 هزار بســته كمك 
معيشتی بين نيازمندان خبر داد و با تأكيد بر اينکه 
هزار و 800 ســری جهيزيه نيز بيــن خانواده های 
نيازمند توزيع شــد، گفت: بخشــی از اين ســری 
جهيزيه ها و رايگان و بخشــی هم در قالب حمايت 

از كاالی ايرانی تهيه و به دست نيازمندان رسيد.
وی با اشــاره بــه انجام 18 نوع خدمــت در بحث 
رزمايش مواسات، با بيان اينکه ارزش ريالی خدمات 
ارائه شده در اين رزمايش مواسات توسط سپاه قائم 
آل محمد )عج( استان ســمنان طی دو سال اخير 
در شــرايط كرونايی كشور، حدود پنج ميليارد ريال 
معادل ۵00 ميليون تومان اســت، تصريح كرد: 90 
درصد اين كمك ها مردمی بوده است. دامغانی طرح 
»شهيد ســپهبد حاج قاسم ســليمانی« را افتخار 
ســپاه پاسداران و بسيج اين شــجره طيبه برشمرد 
و با تأكيد بر اينکه طرح شــهيد ســليمانی، وزنه ای 
مهم در مسير كنترل بيماری كرونا در كشور است، 
اضافه كرد: ســپاه و بســيج در قامت طرح شــهيد 
ســليمانی، غربال گری، ايجاد فضا های قرنطينه ای و 
 به ويژه در بحث واكسيناسيون عملکرد بسيار خوبی 

ارائه كردند. 

چشمان بیدار پدافند هوایی ارتش 
 از کوچکترین پرنده معاند 

غافل نیست
فرمانــده گــروه پدافند هوايی شــهيد پوردســت 
بندرعبــاس گفــت: تمــام دوســتان و دشــمنان 
بايــد بدانند كه چشــمان هميشــه بيــدار نيروی 
 پدافنــد هوايــی ارتــش از ريزترين پرنــده معاند 

غافل نيست.
امير رضا خواجه فرمانده گروه پدافند هوايی شهيد 
پوردست بندرعباس در تمرين نظامی اقدام سريع، 
كه برای باال بردن سطح آمادگی و عکس العمل در 
گروه پدافند هوايی شهيد پوردست انجام شد گفت: 
نيروهای مسلح بايد هر لحظه در اوج آمادگی باشند 
و در مقابل تمام تهديدات داخلی و خارجی اقداِم به 
موقع انجام دهند. وی تصريح كرد: با اتکا به خداوند 
متعال و داشــتن آمادگی الزم، تمام دشــمنان اين 
مــرز و بوم را نا اميد می كنيم و جمهوری اســالمی 
ايران اكنون اين برتری را دارد و تمام دشــمنان از 
ويژگی های دفاعی ما مطلع هستند. وی خاطرنشان 
كرد: تمام دوســتان و دشــمنان بايــد بدانند كه 
چشمان هميشــه بيدار نيروی پدافند هوايی ارتش 
هرگز از ريزترين پرنده معاند غافل نيست و مدافعان 
آسمان بر سر منافع كشور هيچ گونه تعارفی با هيچ 

كس و هيچ كشوری ندارند.

رونمایی از دستاوردهای جدید ارتش
فرمانده نيروی زمينی ارتش گفت: نخســتين نمونه 
از گلوله هــای هوشــمند وارد نيروی زمينی شــده 
 كه در رزمايش های آتی ميــزان اثرگذاری آن ها را 

آزمايش می كنيم.
امير كيومرث حيدری فرمانده نيروی زمينی ارتش 
در حاشــيه همايش علمی اين نيــرو، گفت: بنا به 
فرمان رهبــر انقالب، تحوالتی در ســاختار نيروی 
زمينی ايجاد كرده ايم. در زمينه تجهيزات و سالح ها 
نيز بايد از شــرايط فعلی عبور كنيــم و تجهيزات 
مــا چهار شــاخص دورزن بودن، نقطــه زن بودن، 

هوشمند بودن و قابليت شبکه ای بودن پيدا كنند.
وی بــا بيان اينکه در حال حاضر موشــك های ضد 
تانك جديــدی را جايگزين مــوارد قبلی كرده ايم، 
افــزود: در حــوزه توليد و بهينه كــردن پهپاد هم 
دستاوردهايی داشته ايم كه بخشی از اين دستاوردها 
را در همايش رونمايی كرده ايم. وی گفت: بخشــی 
از طرح های ما به هوشــمند كردن تجهيزات تعلق 
دارد. در كاليبرهــای مختلــف توپ ها به ســمت 

هوشمندسازی حركت كرده ايم. 

اخبــــار

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
تقاضای شماره 31-00603-43-001

 0031320060343001 DT3    مناقصه شماره

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب )سهامی خاص(

ت اول
نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب )سهامی خاص(

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه ي عمومي از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

به درگاه سامانه تدارکات  با مراجعه  از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم  مدت 14 روز  بایست ظرف  با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي  لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط 
الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج و تکمیل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق 

با موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (اقدام نمایند.  
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -/000ر000ر300ر4 ریال مي باشند.

)تلفن تماس  061-341-23343 ( 
شناسه آگهی 1256146

نوبت اول 1400/10/25 ، نوبت دوم 1400/10/28

شماره فراخوان در سامانه ستادجمع عدديموضوع مناقصهتعداد اقالم

12000092288000551چیلر جذبی1

آگهي تجدیدمناقصه شماره814/10/4262

روابط عمومي منطقه خراسان رضوي

ت اول
نوب

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي
موضوع مناقصه : برگزاری تجدیدمناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری منطقه خرسان رضوی

تاریخ،مهلت ونشاني محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابي: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمني معتبر و صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با كدهاي تأیید شده در زمینه هاي ) 1-  حمل ونقل ، 
2- خدمات عمومی(  ،  صادره از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابي و فرم توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهي )1400/10/25(  
به آدرس :  درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند . الزم بذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مي بایست مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهي امضاء الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . ضمناً جهت كسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد براي انجام مراحل عضویت با شماره 41934 - 021 تماس حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومي یك مرحله اي 

مبلغ برآورد مناقصه : 71/032/504/516 ریال.
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 3/551/625/226 ریال .

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : شامل ضمانت نامه بانكي و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب 1394/09/22 كه مدت اعتبار آن سه ماهه  واین مدت حداكثر براي یك 
نوبت برابر مدت پیش بیني شده قابل تمدید مي باشد . 

مدت اجراي كار : یك سال شمسی
 مهلت دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران صرفا« بایستي به سامانه تداركات الكترونیكي دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند .) در صورت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع ، امكان 

شركت در مناقصه و بارگذاري پاكتها میسر نمي باشد (. 
 امكان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهي ) 1400/10/25 ( لغایت پایان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 16

مهلت تحویل پیشنهاد ها )اپلود اسناد( : پیشنهادها ) اسناد مناقصه و كلیه مدارك شامل پاكت الف و ب و ج  ( مي بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1400/10/29(، لغایت پایان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 
1400/11/11 ساعت 16 از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت توسط مناقصه گر بارگذاري گردد . 

ضمنًا عالوه بر بارگذاري پاكت الف و ب و ج در سایت مذكور تا مهلت تعیین گردیده ) ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1400/11/11( فقط پاكت الف ) تضمین ( بصورت فیزیكي نیز تحویل دبیرخانه كمیسیون مناقصات 
منطقه تا مهلت تعیین شده گردد .

جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1400/11/03 در محل سالن جلسات منطقه , طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مكان بازگشایي پاكات : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/11/13، شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي منطقه خراسان رضوي  طبقه دوم، ) سالن جلسات منطقه ( 

مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 
محل اجراي كار : مشهدمقدس و حوزه عملیاتی منطقه

www.setadiran.ir            www.iest.mporg.ir   :آدرس سایت
شرایط عمومي متقاضي :

1 - ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي . 
2 -  ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه باكدهای تایید شده در زمینه های )1- حمل ونقل 2- خدمات عمومی( از اداره كل تعاون , كار و رفاه اجتماعی.

3 - ارائه تصویر آگهي ثبتي ) تأسیس شركت ( .
4 - ارائه تصویر آگهي ثبتي آخرین تغییرات شركت . 

5 - ارائه تصویر اساسنامه شركت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 
6 - تمامي مستندات اعالم شده در بندهاي  )1 الي 4 ( مي بایست بصورت برابر با اصل  ) محضري ( باشد .

7 - به هنگام دانلود اسناد شرط عدم فسخ قرارداد در سنوات گذشته با شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی الزامی می باشد. 
8 - حد نصاب تعداد شركت كنندگان در تجدیدمناقصه با حضور حداقل تعداد2 مناقصه گر مي باشد .

9- درج امضاءالكتریكی در سامانه تداركات دولت )سامانه ستاد( به هنگام بارگذاری اسناد الزامی است.
10- با توجه به مبلغ برآوردی مناقصه ارائه صورت وضعیت های مالی حسابرسی شده مورد تایید از سوی موسسه معتبر حسابرسان )سامانه پردیس( از طرف مناقصه گر در زمان ارسال اسناد مناقصه الزامی می باشد.
 دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهاي ذكر شده در فرم هاي تحویلي و مدارك دریافت شده  نسبت به ارزیابي كیفی مناقصه گران اقدام و  بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضي بعمل مي آورد.                                                         

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 2000091781000043
آگهي نوبت اول : شنبه 1400/10/25- آگهي نوبت دوم : سه شنبه 1400/10/28       

شناسه آگهی 1258062

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
منطقه خراسان رضوی


