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گـــزارش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سیاست روز: 

مصوبه الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول به مجلس برگشت
با حاشیه ها گمراه نمی شویم

نگاهی بر اين روند بيانگر نکته ای محوری اســت و آن 
اينکه برخی كشورهای عربی در كنار رژيم صهيونيستی 
كانون تحركات ضد ايرانی بوده اند و در تقسيم كاری هر 
كدام بخشــی از ايران هراسی و آنچه مقابله با تهديدات 
هسته ای و امنيتی ايران می نامند را بر عهده گرفته اند. 
اين رويکرد در شرايطی صورت گرفته است كه از مدت ها 
قبل محافل رسانه ای و سياسی غربی مدعی بوده اند كه 
منطقه نگران فعاليت های هســته ای و منطقه ای ايران 
اســت و خواستار اقدام قاطع آمريکا در رفع اين نگرانی 
هستند. در همين حال آمريکايی ها اخيرا ادعای نزديك 
بودن بسته شدن پنجره مذاكرات را مطرح و از آخرين 
فرصت ايران برای آمدن پای ميز مذاكره سخن گفته اند 
و مدعی هســتند كه قطعنامه  احتمالی آنها در شورای 

حکام نيز برای تحقق اين امر خواهد بود.
 آنچه در ميان فضای غبارآلــود بايد مورد توجه قرار 
گيرد و متنی اســت كه نبايد با حاشــيه سازی ها از 
آن غفلت كرد، وضعيت نابسامان بايدن رئيس جمهور 
آمريکاســت كــه در عرصه داخلی روزهای ســختی 
را ســپری می كند. بايدن از يك ســو ســعی دارد تا 
همچنان خود را حامی مذاكره معرفی نمايد كه شعار 
انتخاباتی اش بوده و از سوی ديگر به دليل ناتوانی در 
مقابله با پيامدهای اقتصادی جنگ اوكراين، به دنبال 
نمايش دســتاوردی قابل توجــه در معادالت جهانی 
اســت. باال رفتن همزمان پرچم رژيم صهيونيستی و 
كشــورهای عربی با مديريت آمريکايی عليه ايران در 
كنار آنکــه توان بايدن در اجرای بعد جديدی از روند 
سازش را نشــان می دهد، اجماع سازی جهانی برای 
آنچه پرونده های جهانی آمريکا ناميده می شــود را به 
نمايش می گذارد در عين آنکــه بايدن و دموكرات ها 
را به برخوردار شــدن از حمايت البی صهيونيستی در 

انتخابات اميدوار می سازد.
 بر اين اســاس می توان گفت كه امروز نه كشــورهای 
عربی و رژيم صهيونيستی بلکه همچون گذشته آمريکا 
محور و كانون اقدامات ضد ايرانی اســت كه برگرفته از 
ماهيت و ذات سلطه گرايانه آمريکاست. لذا اين تفکر و 
خط رسانه ای كه سعی دارد تا مذاكره مستقيم با آمريکا 
را راهــکار مقابله با اين وضعيت و به اصطالح تحركات 
ضد ايرانی منطقه و آژانس معرفی نمايد، خطی نادرست 
از سوی غرب گرايانی اســت كه همچنان غرب را قبله 
آرزوهای خود دانســته و حل مشکالت را نه در پيوند 
و همگرايی درونی كه در تن دادن به نســخه های غرب 
جستجو می كنند. نسخه هايی سرمايه دارانه كه برجام ها 
و متروپل هــا و... را رقم زدند و ميليون ها نفر را قربانی 

توهم ناجی بودن غرب كردند.    

سرمقاله

ســخنگوی قوه قضاييه گفت:درباره طرح الزام به ثبت رســمی كه قولنامه های 
عادی را بال اعتبار می داند در مجلس طرحی به تصويب رســيده اســت كه در 
شــورای نگهبان بررسی شــده و ايراداتی از سوی شــورای نگهبان  وارد شده و 
مجددا به مجلس برگشــته و به كميسيون قضايی رفته است كه در حال بررسی 

مجدد و رفع ايراد است.
مسعود ستايشی در نشست خبری ديروز با خبرنگاران در پاسخ به سوال سياست 
روز مبنــی بر ايت كه قوه قضاييه درباره اســناد قولنامــه ای چه اقداماتی انجام 
داده اســت؟، گفت: يکی از مشکالتی كه تشــکيالت قضايی و برخی از دستگاه 
هــای اجرايی  به جد درگير آن هســتند و حجم پرونده هــای وارده را زياد می 
كند، اســناد عادی است. اســناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده برخی افراد 
تبديل شــده اســت. وی ادامه داد: هرچند ماده 10 قانون مدنی به عنوان قانون 
مادر، قراردادهای بين افراد را مورد احترام قرار می دهد چراكه اصل آزادی اراده 
ها در آن مطرح اســت و اين قراردادها را الزم الوفــا می داند كه بايد طرفين از 
آن تبعيت كنند اما بهترين شــيوه  رســيدن به نقطه ای است كه دولت كسی را 
مالك بشناســد كه در دفتر امالك ثبت شــده است. يعنی مالکيت رسمی كه از 
هر گونه دعوا مصون اســت از اين رو تمام  تالش های ما رفتن به سمت تثبيت 

اسناد رسمی است.
ستايشی در مورد اقداماتی كه در اين حوزه صورت گرفته است، گفت: طرح الزام 
به ثبت رســمی كه قولنامه های عادی را بال اعتبــار می داند در مجلس طرحی 
به تصويب رســيده است كه در شــورای نگهبان بررسی شده و ايراداتی از سوی 
شــورای نگهبان  وارد شــده و مجددا به مجلس برگشته و به كميسيون قضايی 

رفته است كه در حال بررسی مجدد و رفع ايراد است.
ستايشــی، گفت: ممکن است مشــاوران امالك كه در حوزه داللی فعاليت دارند 
اعالم كنند كه تکليف آنها چيست؟ مطابق قانون دالالن بايد وظيفه خود را انجام 
دهند و فرايند انجام معامله را تســهيل كنند و برای مشــاوران امالك سامانه ای 
طراحی می شود كه با سازمان ثبت مرتبط خواهد بود و زمانی كه قراردادی امضا 
شد در سامانه ثبت می شود. هر گونه ثبت سند عادی توسط مشاوران امالك در 

مقررات در صورت تصويب، منع خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضاييه درپاسخ به اينکه آخرين وضعيت بازداشت شدگان حادثه 
متروپل آبادان چگونه و تعداد نفرات دستگير شده در اين زمينه چه تعداد است، 
اظهــار كرد: نياز بــود تا از منظر قانونگذار در خصــوص حادثه متروپل نکاتی را 
تبيين كنيم كه اين امر توســط رئيس قوه قضاييه اخيرا در جلســات مختلفی، 
انجام شد. وی با بيان اينکه ســاختمان 11 طبقه موصوف به ساختمان متروپل 
واقــع در خيابان اميركبير آبادان در ســاعت 12:45، دوم خرداد ماه ريزش و در 
وضعيت ناايمنی قرار گرفت، گفت: رئيس كل دادگســتری خوزســتان به اتفاق 
دادســتان اهواز و ساير مسئوالن در محل وقوع حادثه حضور  ميدانی داشتند و 

دستورات قضايی را صادر كردند و بر روی امور نظارت عاليه داشتند.
ســخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه در وهله اول كارگروه حقوقی و قضايی برای 
حادثه متروپل توســط مسئوالن قضايی در استان خوزستان تشکيل شد، تصريح 
كرد: ابعاد حقوقی و قضايی حادثه مذكور به منظور جلوگيری از نگاه های مختلف 

و اظهارنظرهای غيرمتقن، توسط اين كارگروه ويژه قضايی بررسی شد.
وی افزود: با اســتفاده از ظرفيت  های منطقه ای در آبادان قرار كارشناسی صادر 

شــد و هيئت ها مختلف در حوزه های تخصصی برای بررســی علت اصلی وقوع 
حادثه متروپل تشکيل و در ادامه نيز مقرر شد تا كسانی كه در وقوع اين حادثه 

قصور تقصير داشتند شناسايی و معرفی شوند.
ســخنگوی قوه قضاييه با اشاره به دستگيری برخی از افراد مقصر در وقوع حادثه 
متروپل آبادان، بيان كرد: تا به اين لحظه با كمك ضابطان دادگستری و با رعايت 
قواعد حقوقی و قضايی و بررســی های كارشناســی شــده، 14 نفر از افرادی كه 
تشــخيص داده شده در حادثه متروپل آبادان مقصر هستند، دستگير شده اند و 

تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اينکه اخيرا موضوع تعرض 
جنسی از ســوی برخی بازيگران مطرح شده، تاكنون چند پرونده در اين بخش 
تشکيل شده است و اقدامات قوه قضاييه در اين موضوع به چه نحو خواهد بود؟، 
گفت: اين مســائلی كه اخيرا در فضای مجازی مطرح شده بسيار تلخ و تاسف آور 
اســت. ستايشــی با بيان اينکه دستگاه قضا بر اســاس مقررات و قوانين به اين 
موضــوع می پردازد، گفت: در صورت وقوع اين مســائل، می توان در قالب طرح 
شــکايت كيفری آنها را مطرح كرد و ما به اين شکايات رسيدگی و تصميم اتخاذ 

خواهيم كرد.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره اينکه  آيا مسئوالن دولت قبل و 
دولت فعلی اموال خود را در سامانه دارايی مسئوالن قوه قضاييه معرفی كرده اند 
و آيا ليست افراد ثبت نام كرده منتشر می شود و تاكنون تخلفی در اين خصوص 
صورت گرفته اســت؟ اظهار كرد: اصل 142 قانون اساسی در راستای شفافيت و 
پاسخگويی بوده بر همين اساس شفافيت و روشن بودن اموال مقامات، مسئوالن 
و كارگزاران مدنظر اســت. وی افزود: در اجرای اصل 142 قانون اساسی، قانون 
رســيدگی به دارايی  مقامات، مسئوالن و كارگزاران جمهوری اسالمی تصويب و 
مقرر شــده است كه اموال رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، همسر 

و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگی  شود.
ستايشــی بيان كرد: بر اســاس آخرين آمار 80 درصد اين قانون در قوه قضاييه 
اجرايی شــده اســت و اكثر قضات با اعالم صورت دارايی خود در سامانه دارايی 

مسئوالن قوه قضاييه مشاركت خوبی داشته اند.
ستايشی در پاسخ به اين سوال  كه در شبکه های اجتماعی و مجازی آمده است 
كه آقايان اســفنديار رحيم مشــايی و حميد بقايی از مديران ارشد دولت نهم و 
دهم كه در زندان تحمل كيفر می كنند به علت بيماری در خارج از زندان تحت 
درمان هســتند و همچنين حسين فريدون درخواست آزادی مشروط داده است. 
در خصــوص آخرين وضعيت پرونده اين افــراد توضيح دهيد؟ گفت: محکوميت 

حسين فريدون خاتمه پيدا نکرده است.
وی با بيان اينکه آقای حسين فريدون نيمی از جزای نقدی خود را پرداخت نکرده 
اســت، درباره اتهامات وی اظهاركرد: حسين فريدون در مورخ 1398/07/24 به 
بازداشتگاه معرفی شده است و 5 سال حبس ، 310 ميليارد ريال جزای نقدی و 

انفصال ازخدمات دولتی موضوع محکوميت وی بوده است.
ستايشــی درخصوص آخرين وضعيت پرونده محمدعلی نجفی شــهردار اسبق 
تهران گفت: محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی در مورخ 8 شــهريور ســال 98 
بــه اتهام قتل عمد و نگهداری اســلحه غيرمجاز براســاس رای صادره از دادگاه 
كيفری به 6 ســال و نيم حبس محکوم شــد و مطابق موازيــن قانونی اقدامات 
اجرايی درخصوص دادنامه قطعيت يافته و اجرا می شــود. تاريخ پايان حبس وی 
با اشــاره به قانون حبس، 10 ارديبهشت سال 1403 است. در اين پرونده اوليای 
دم نســبت به محکوم عليه رضايت داده اند و وی تا امروز از 15 روز مرخصی با 
رعايت مقررات اســتفاده كرده است. ستايشی گفت: نجفی تا كنون 2 درخواست 
داشته است كه يکی استفاده از پابند الکترونيکی مطابق ماده 62 قانون مجازات 
اسالمی و ديگری آزادی مشــروط است كه مرجع تصميم گيرنده نسبت به اين 

درخواست ها موافقت نکرده است و نجفی در حال گذراندن حکم حبس است.
ستايشــی در خصوص پرونده حميــد بقايی، گفت: بقايی با نظريه كميســيون 
پزشــکی قانونی به علت بيماری بايد خارج از زندان باشــد و بر اســاس تصميم 
قضايی و مطابق قانون در مورد اين فرد تصميمی گرفته شده كه موقت است اما 

خبر آزادی وی را هم تکذيب می كنيم.
سخنگوی قوه قضاييه در مورد پرونده اسفنديار رحيم مشايی نيز گفت: اسفنديار 
رحيم مشايی از تاريخ 13 آذرماه 98 به دليل فوت والده از زندان مرخصی گرفته 
اســت. اين فرد ادعای بيماری داشــت و دوبار به كميســيون تخصصی پزشکی 
قانونی مراجعه و عنوان كرده اســت كه توان كيفر حبس را ندارد ولی كميسيون 
پزشــکی تحمل توان اين فرد جهت كيفر را تأييد كرده و اعالم كرده اســت بايد 

مجازات و محکوميت خود را بگذراند و بايد به زندان برگردد.
ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره ســاخت و سازهای غيرقانونی 
در محدوده حرم رضوی، اظهاركرد: شــورای عالی شهرسازی و معماری ايران در 
تاريخ 4 تير 1399 مصوبه ای  راجع به طرح تفصيلی ويژه حريم رضوی داشــت 

و برای پروژه هايی كه مشمول اين مصوبه می شوند شيوه نامه ای طراحی شد.
وی افزود: برخی از پروژه ها ساخته شده و برخی در حال ساخت هستند بنابراين 
در شــورای عالی شهرســازی و معماری تبيين شده است كه به چه صورت بايد 
عمل شود بنابراين براساس قانون متکلف امر مشخص است. ستايشی بيان كرد: 
اگر ســاختمانی كه ساخته شده يا در حال ساخت اســت، جواز ساختمان را از 
مرجع قانونی گرفته باشــد، به شــرطی اينکه تملك تمام زمين را كرده باشد و 

حقوق شهرداری را كامل پرداخت كرده باشد، مجاز به بهره برداری است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

محسن خرمی شریف ـ شهردار قرچک

ت اول
نوب

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 400/1/60987 مورخه 1400/12/24 جانشین شورای اسالمی شهر قرچک نسبت به جدولگذاری 
تفکیکی های قدیم مناطق سه گانه از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2- سپرده شرکت در تجدید مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه  یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص شهرداری 

می باشد و مدت قرارداد 6 ماه میباشد. 
3- محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

4- محل تسلیم اسناد تجدید مناقصه و پاکات پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
4- مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه 1401/3/18 تا مورخه 1401/3/24 و تحویل پاکات پیشنهادات تا مورخه 1401/4/4 که در سامانه ستاد نیز اعالم گردیده 

است.
5- تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز شنبه مورخه 1401/4/4 راس ساعت 14:30 در محل سالن 

جلسات شهرداری می باشد 
6- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- برندگان اول و دوم و سوم  تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

9- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه واقع در سامانه ستاد )شهرداری قرچک( قید و هزینه آگهی بر عهده برنده تجدید 
مناقصه میباشد.

نوبت اول 1401/3/18    ،    نوبت دوم 1401/3/25

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه موضوعردیف

909/000/000 18/175/639/376جدولگذاری تفکیکی های قدیم مناطق سه گانه شهر قرچک1

شناســه آگهی )1330959(      م الف 972

آگهی مناقصه عمومی شماره 02 - 1401
صنایــع شــهید مســلمی در نظــر دارد خریــد مــوارد ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه طــور جداگانــه بــه 
پیمانــكاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. الزم بــه ذكــر اســت جهــت دریافــت اســناد مناقصــه داشــتن رزومــه شــركت، 
معرفی نامــه الزامــی اســت و تنهــا در صورتــی اســناد مناقصــه بــه نماینــده شــركت ارائــه می گــردد كــه رزومــه مــورد تاییــد 

صنایــع واقــع گــردد. 
از كلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت می شــود از تاریــخ درج آگهــی جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و پیوســت فنــی، 
021 هماهنــگ و ســپس  قبــل از مراجعــه حتمــاً بــا شــماره تلفن هــای 36076253 و 36077569 و 36076248-

مراجعــه نماینــد. 
مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ 1401/03/18 لغایــت 1401/03/28 از ســاعت 08:00 صبــح الــی 12:30 و 
از ســاعت 14:00 لغایــت 15:30 خواهــد بــود و اســناد مناقصــه را می بایســت تــا پایــان وقــت اداری روز یكشــنبه مــورخ 

1401/03/29 بــه آدرس مذكــور تحویــل نماینــد. 
1401/03/30 راس ســاعت 09:00 صبــح بازگشــایی و  اســتعالم های واصلــه واجــد شــرایط در روز دوشــنبه مــورخ 
بررســی خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مهــر یــا ســپرده معتبــر، مخــدوش و مشــروط و پیشــنهادات واصلــه 

بعــد از مهلــت مقــرر، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

 پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
 هر شركت كننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد.

 1 – خریــد جعبــه چوبــی باکــد 000000-005-01-154 بــه تعــداد 30/000 عــدد بــه همــراه پالــت باکــد 154-01-00510 
به تعداد 2/500 عدد 

2 - خرید جعبه چوبی باکد 030000 به تعداد 1/750 عدد به همراه پالت باکد 030000 به تعداد 220 عدد 
3 - خرید جعبه چوبی باکد 14-01 به تعداد 700 عدد به همراه پالت باکد 15-01 به تعداد 87عدد 

باکـــد 154-02-00510  پالـــت  بـــه همـــراه  عـــدد  تعـــداد 13/000  بـــه  باکـــد 154-02-0050  - خریـــد جعبـــه چوبـــی   4 
به تعداد 2/166 عدد 

5 – خرید جعبه باکد01 به تعداد 500 عدد به همراه پالت باکد 02 به تعداد 42 عدد 
6 – خرید جعبه باکد 00-000 به تعداد 850 عدد به همراه پالت باکد 00-000 به تعداد 81 عدد 

7 – خرید جعبه باکد 00-100 به تعداد 1/100 عددبه همراه پالت با کد 00-200 به تعداد 138 عدد
8 – خرید جعبه باکد 020 به تعداد 1/200 عدد به همراه پالت باکد 030 به تعداد 150 عدد 

9 - خرید جعبه باکد 10-000-00به تعداد 750 عدد به همراه پالت باکد 08-000 به تعداد 125 عدد 
10 - خرید جعبه باکد 0050-09-154 به تعداد 200 عدد به همراه پالت باکد 0051-09-154 به تعداد 34 عدد 

11 - خرید جعبه باکد 1/1-60-01-40 به تعداد 420 عدد به همراه پالت باکد 1030-01-40 به تعداد 18 عدد 
12 - خرید جعبه باکد 005-10-154 به تعداد 1/250 عدد به همراه پالت باکد 0051-10-154 به تعداد 208 عدد 

13 - خرید جعبه باکد 1-005-10-154 به تعداد 1/250 عدد به همراه پالت باکد 10-0051-10-154 به تعداد 208 عدد

شناســه آگهی )1326432(

آگهی تجدید مناقصه شماره 87680486
شــركت انتقــال گاز ایــران ) منطقــه ســه عملیــات انتقــال گاز( درنظــر دارد مناقصــه بــه شــرح ذیــل را بــه روش مناقصــه عمومــی یــك مرحلــه ای و ارزیابــی 
كیفــی )همزمــان( بــه شــماره فراخــوان 2001092299000017 از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت واگــذار 
نمایــد. لــذا از متقاضیــان شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت و بارگــذاری اســناد مناقصــه و اســتعالم ارزیابــی کیفــی از طریــق 

ســامانه ســتاد ایــران )www.setadiran.ir( اقــدام نماینــد.
1- موضوع مناقصه: انجام تعمیرات خط لوله انتقال گاز 56 اینچ سوم سراسری در محدوده کیلومتر 927 تا 1042 بصورت پراکنده برای تعداد 161 شاخه لوله

2- زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی: از روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
3- زمان بارگذاری اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی:  تا روز پنجشنبه مورخ 1401/04/09

4- زمان بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: روز شنبه مورخ 1401/04/11
5- میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 2,226,238,833 ریال بصورت ضمانتنامه بانكی یا واریز وجه نقد

6- زمان بازگشــایی پاكات: زمان تخمینی بازگشــایی پاكات پیشــنهادات مالی در تاریخ  1401/04/20 در تهران ـ جاده قدیم قم ـ باقرشــهر ـ بلوار فلســطین - بعد از نیروگاه 
گازی ریـ  ســتاد منطقــه ســه عملیــات انتقــال گاز می باشــد کــه تاریــخ دقیــق آن متعاقبــاً اعــالم خواهد شــد.

021 021           نمابر: 55221134- -  تلفن تماس: 51062847 
 توجــه: ممکــن اســت بــا توجــه بــه رونــد برگــزاری مناقصــات، تغییــرات احتمالــی در تاریخ هــای اعــالم شــده وجــود داشــته باشــد. لــذا خواهشــمند اســت متقاضیــان شــرکت 
در مناقصــه زمــان دقیــق دریافــت و بارگــذاری اســناد مناقصــه و هرگونــه تغییــر دیگــر را حتمــا از طریــق شــماره فراخــوان مذکــور در ســامانه ســتاد ایــران دنبــال یا به ســایت های 

http://www.setadiran.ir  /  http://iets.mporg.ir  /  http://www.District3.nigtc.ir  مراجعه فرمایند. 
 روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز

رشكت انتقال گاز اریان
منطقــه هس عملیــات انتقــال گاز
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        شناســه آگهی )1330959(      م الف 972

 آگهی مناقصه عمومی شماره 03 - 1401
صنایــع شــهید مســلمی در نظــر دارد خریــد مــوارد ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه طــور جداگانــه بــه پیمانــكاران واجــد شــرایط واگــذار 
نمایــد. الزم بــه ذكــر اســت جهــت دریافــت اســناد مناقصــه داشــتن رزومــه شــركت، معرفــی نامــه الزامــی اســت و تنهــا در صورتــی اســناد مناقصــه بــه 
نماینــده شــركت ارائــه می گــردد كــه رزومــه مــورد تاییــد صنایــع واقــع گــردد. از كلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط، دعــوت می شــود از تاریــخ درج آگهــی 
ــا شــماره تلفن هــای 36076253 و 36077569 و 021-36076248 ــاً ب ــل از مراجعــه حتم ــی، قب  جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و پیوســت فن

ــی  ــح ال ــخ 1401/03/18 لغایــت 1401/03/28 از ســاعت 08:00 صب ــد. مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه از تاری هماهنــگ و ســپس مراجعــه نماین
12:30 و از ســاعت 14:00 لغایــت 15:30 خواهــد بــود و اســناد مناقصــه را می بایســت تــا پایــان وقــت اداری روز یكشــنبه مــورخ 1401/03/29 
بــه آدرس مذكــور تحویــل نماینــد. اســتعالم های واصلــه واجــد شــرایط در روز دوشــنبه مــورخ 1401/03/30 راس ســاعت 09:00 صبــح بازگشــایی و 
بررســی خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مهــر یــا ســپرده معتبــر، مخــدوش و مشــروط و پیشــنهادات واصلــه بعــد از مهلــت مقــرر، ترتیــب 

اثــر داده نخواهــد شــد.

 پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
 هر شركت كننده جهت حضور در یک یا چند موضوع مناقصه مختار می باشد. 

1 - فــورج و ماشــینکاری قطعــه باکــد 30-0018-01-154 بــه تعــداد 30/000 عدد 
2 - خرید قطعه ریخته گری باکد 020-330-04-154 به تعداد 60/000 عدد 

3 - خرید قطعه ریخته گری باکد01000-0028-01-154 به تعداد 20/000 عدد 
4 - خرید قطعه ریخته گری باکد01000-0029-01-154 به تعداد 20/000 عدد 
5 - خرید قطعه ریخته گری باکد01000-0034-01-154 به تعداد 20/000 عدد 

6 - فورج و ماشینکاری قطعه باکد 01-110-04-154 به تعداد 10/000 عدد 
7 - فورج قطعه باکد 360040 به تعداد 3/000 عدد 
8 - فورج قطعه باکد 0010010 به تعداد 20/000 عدد 

9 - فورج و ماشینکاری قطعه باکد01/10-100 به تعداد 10/000 عدد 
10 - فورج قطعه باکد 1000-0035-01-154 به تعداد 25/000 عدد 
11 - فورج قطعه باکد 1000-0043-01-154 به تعداد 25/000 عدد 

12 - پریفورم و ماشینكاری قطعه باکد 02000-0035-01-154 به تعداد 10/000 عدد 
13 - پریفورم و ماشینكاری قطعه باکد 02000-0043-01-154 به تعداد 10/000 عدد

ادامه از صفحه 1


