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پژوهشگر مسائل فرهنگی: 

 وقتی وزیر دفاع اوکراین
 به ناتوانی گنبد آهنین اعتراف می کند  

صفحه 6
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 همه درچارچوب قانون
گام بردارند
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فوتبال کشــور این روزها که به زمان برگزاری جام 
جهانی در قطر نزدیک می شویم دستخوش اتفاقاتی 
است که می رود تا تیم ملی فوتبال کشور را ناکارآمدتر 
کند. حضور در جام جهانی فوتبال امتیازی است که 
برای ورود به آن باید مبارزه کرد. ایران در این دوره 
توانست قاطعانه در جام جهانی فوتبال حضور داشته 
باشد. تیم ملی کشــورمان در مقدماتی جام جهانی 
تنها یک شکست داشت. نگاهی به کارنامه تیم ملی 
فوتبال ایران نشان می دهد که فوتبال کشور به خاطر 
ضعف در مدارس فوتبال، ریشه ای شکل نگرفته است 

و تیم ملی نیز از این ضعف مستثنی نیست.
با وجود چنین ضعف بزرگــی که در ورزش فوتبال 
کشــور که از محبوبیت زیادی هم برخوردار اســت، 

دیده می شود که بازیکن ساالری وجود دارد.
آیا در چنین فوتبالی که ایــران دارد باید اجازه داد 
بازیکن ساالری حاکم شود؟ آیا در فوتبال کشور قوه 
عاقله ای وجود ندارد تــا بتواند تصمیمات منطقی و 

علمی برای تیم ملی بگیرد؟
مربــی تیم ملی که تاکنون اســکوچیچ بوده اســت 
و حکم برکناری او صادر شــد،  توانســت با کمترین 
هزینه و دســتمزد تیم ملی را راهی جام جهانی کند 
و ایــن در حالی اســت که مربی پیشــین تیم ملی 
ویلموتس با دستمزد بسیار سنگین، تیم را در آستانه 

حذف از جام جهانی قرار داده بود.
ماجــرای ویلموتس آیا درس عبــرت برای متولیان 

فوتبال کشور نشده است؟
هر چند اعتقاد بر این اســت که تیم های ورزشــی 
بایــد از مربیان ایرانی بهــره ببرند و نمونه خوب آن 
را می تــوان در تیم ملی والیبال کشــورمان که در 
ردیف 8 تیم برتر دنیا قرار گرفته دید، اما چرا پس از 
ویلموتس که زیان زیادی به کشــور وارد کرد، مربی 

ایرانی برای تیم ملی انتخاب نشد؟
عطایی یک مربی ایرانی با حداقل دستمزد است که 
کار خــود را خوب انجــام داده و تیم ملی والیبال را 
با همت بازیکنــان جوانش راهی مرحله نهایی کرده 
اســت. در فوتبال نیز مربیــان خوبی در ایران وجود 
دارند اما به خاطر برخی مسائل فدراسیون و سازمان 
ورزش کشور از انتصاب مربی خارجی امتناع می کند 

یا مربیان تن به این کار نمی دهند.
حاشیه های فوتبال ایران زیاد است. از بی مهری و بد 
رفتاری بازیکنان و حتی فوتبال دوســتان با مرحوم 
دهداری گرفته تا محمــد مایلی کهن نمونه هایی از 

آن حاشیه ها است.
یکی از دالیل چنین اتفاقی بازیکن ساالری است. در 
همین ماجرای اسکوچیچ مربی تیم ملی فوتبال، دیده 
 شــد که در بین بازیکنان تیم ملی دو دستگی ایجاد 
شــد و تعدادی از آنها موافق و تعدادی دیگر مخالف 
او شــدند. آیا چنین رفتاری در تیم های دیگر وجود 
دارد؟ آیا بازیکنان یا تصمیم گیرندگان پشــت پرده 
باید برای تیم ملی کشور تصمیم گیری کنند و فشار 
رســانه ای زیادی را برای تغییــر مربی و برکناری او 

شکل دهند؟
مربی تیم ملی که برکنار شــد،  با فدراسیون فوتبال 
کشــور قرارداد دارد،  برکنــاری او از مربیگری قطعاً 
تبعاتــی خواهد داشــت ضمــن آن که در آســتانه 
برگزاری جــام جهانی در قطر، تغییــر مربی ای که 
نتیجه گرفته است، کار درستی نیست حتی اگر قصد 
بر آن باشد که از یک مربی ایرانی بهره گرفته شود.

بازگردانــدن مربی ســابق تیم ملــی کارلوس کی 
روش بر ســر زبان ها افتاده، برخی رســانه ها به ویژه 
رسانه های ورزشی سنگ او را به سینه می زنند اما با 

آمدن او چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
شرایط خوبی برای فوتبال ملی کشور با فرافکنی هایی 
که در زمینــه تغییر مربی انجام شــد وجود ندارد. 
تیم هــای حاضر در جــام جهانی مشــغول تدارک 
برای حضور در این اتفاق بزرگ ورزشــی هســتند 
و ما درگیر رفتارهای خالــه زنک بازی هایی که جز 
تضعیف روحیه تیم ملی و افــکار عمومی نتیجه ای 

نخواهد داشت.
عالوه بر آن قصد بازگشــت فردی که تا پیش از این 
در جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال کارنامه خوبی از 
خود بجا نگذاشته، اتفاق ناپسندی است که می تواند 
در این شــرایط ضربه دیگری بر فوتبال ملی کشــور 
باشد. ویلموتس یکی از دسته گل ها او در زمان ریاست 
فدراسیون اســت. در هر صورت از هم اکنون روشن 
اســت که از تیم ملی با این بضاعــت نمی توان توقع 
معجزه داشت همانطور که در دوره های گذشته حضور 
در جام جهانی چنین توقعی وجود نداشــت. راه یابی 
تیم ملی ایران از گروه خود به مرحله بعدی با بهترین 
مربی دنیا هم دست نیافتنی است. دراگان اسکوچیچ 
برکنار شــد، این تصمیم کمیته فنی بود. کمیته فنی 
دالیل برکنــاری مربی تیم ملی را اعالم نکرده و تنها 
به این مســئله اشــاره کرده که از نظر کمیته فنی او 

صالحیت مربیگری تیم ملی ایران را ندارد.
اســکوچیچ از ســال 1398 تاکنون مربی تیم ملی 
ایران بود و توانســت در ســخت ترین شرایط تیم را 
به جام جهانی قطر برســاند. با چنین تصمیمی روند 
نزولی تیم ملی فوتبال کشــورمان سرعت می گیرد و 
نتایج ضعیف تری را از این تیم در جام جهانی شاهد 

خواهیم بود.

 تصمیم بدموقع 
برکناری مربی تیم ملی

امیر آشتیانی:

 اولویت وزارت دفاع تقویت
توان رزم نیروهای مسلح است
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اخــبــار

نگاهی به رویکرد تعاملی دولت سیزدهم با طیف های سیاسی سرمقاله

صفحه 2

فعالیت ۱۰۰۰ تسهیل گر برکت در ۲۰ هزار روستا
ششمین دوره آموزش تسهیل گران اقتصادی-اجتماعی طرح های اشتغال زایی اجتماع محور 

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برگزار می شود.
محمد ترکمانه، مدیر عامل بنیاد برکت ضمن اعالم این خبر افزود: این دوره آموزشــی با 
حضور ۲۰۰ نفر تسهیل گر اقتصادی - اجتماعی از ۲۶ استان و 1۴1 شهرستان از ۲۰ تا ۲۶ 
تیرماه در تهران برگزار می شــود. ترکمانه تاکید کرد: این دوره شش روزه با هدف آموزش 
و به کارگیری ۲۰۰ تســهیل گر برگزار می شــود و افراد شرکت کننده در صورت قبولی در 

این دوره آموزشی، به شبکه تسهیل گران بنیاد برکت در سراسر کشور افزوده می شوند.
وی خاطرنشان کرد: با ملحق شدن این ۲۰۰ نفر، تعداد مجریان و تسهیل گران بنیاد برکت 
به 1۰۰۰ نفر می رســد و این شبکه تســهیل گری با یک پوشش حداکثری در 9۰ درصد 

مناطق کشور مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می شود.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تســهیل گران این بنیاد امســال ۴۵۰ شهرســتان و ۲۰ 
هزار روســتا را زیر چتر حمایتی خود خواهند داشــت.ترکمانه تصریح کرد: شبکه 1۰۰۰ 
نفره تســهیل گران برکت به عنوان یکی از گسترده ترین شبکه های تسهیل گری، نیمی از 

روستاهای کشور را تحت پوشش فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی خود دارد.
وی درباره جزئیات ششمین دوره آموزش تسهیل گران طرح های اشتغال زایی اجتماع محور 
نیز توضیح داد: مباحث آموزشی ارائه شده در این دوره شامل دو بخش آموزش های مرتبط 
با تســهیل گری، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های آن از یک ســو و آشــنایی با شیوه نامه ها، 
دســتورالعمل ها، آیین نامه ها و سیاســت های اجرایی، اهداف و چشم اندازهای بنیاد برکت 
از ســوی دیگر است.مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: اســاتید به نام و مطرح دانشگاهی 
حوزه تســهیل گری، آخرین آموزه های مربوط به تســهیل گری را به شرکت کنندگان ارائه 

خواهند کرد.
ترکمانه درباره چگونگی انتخاب افراد شــرکت کننده در این دوره آموزشی بیان کرد: پس 
از فراخوان سراســری جذب تسهیل گر، یک هزار و ۴۰۰ نفر ثبت نام اولیه کردند که پس از 
برگزاری آزمون های کتبی و انجام مصاحبه های اختصاصی و کارشناســی، در نهایت ۲۰۰ 
نفر برای شــرکت در ششــمین دوره آموزش تســهیل گران اقتصادی- اجتماعی برگزیده 
شــدند.وی در پایان یادآور شد: تسهیل گران برکت از میان نخبگان جوامع محلی انتخاب 

می شوند و حداقل مدرک تحصیلی آن ها کارشناسی است. 

»دراگان اسکوچیچ« برکنار شد
کمیته فنی فدراســیون فوتبال صالحیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی را رد کرد و 
رای به برکناری این مربی ُکروات داد. قرار است بزودی سرمربی جدید این تیم برای حضور 

در جام جهانی معرفی شود.
به گزارش مهر، جلســه کمیته فنی فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه برگزار شد. این کمیته 
در نهایت رای به برکناری اسکوچیچ داد؛ آن هم در شرایطی که فدراسیون فوتبال در روزها 

و هفته های گذشته بحث برکناری این مربی را رد می کرد.
ابراهیم قاســمپور عضــو کمیته فنی فدراســیون فوتبال در پایان جلســه ، ضمن تایید 
برکناری اســکوچیچ، توضیحاتی در این خصوص داد. قاســمپور گفت: تصمیماتی گرفته 
شــد که کلیاتش را سایت فدراسیون فوتبال اعالم می کند. به یک جمعبندی رسیدیم که 
فدراسیون اعالم می کند؛ هم گزینه ایرانی داریم و هم گزینه خارجی. وی در پاسخ به این 
سئوال که آیا برکناری اسکوچیچ قطعی است؟ گفت: بله. کمیته فنی صالحیت اسکوچیچ 

را تایید نکرد. این را می توانم بگویم.
قاســمپور در پاســخ به این ســئوال که چرا زودتر این تصمیم گرفته نشــد؟ تاکید کرد: 
فدراســیون به ما ارجــاع نکرده بود. ما هــم تایید نکردیم ولی دربــاره گزینه های بعدی 

پیشنهاداتی دادیم که هم می تواند داخلی باشد و هم خارجی.
اسکوچیچ در روز 1۷ بهمن 1398 به عنوان جانشین مارک ویلموتس به نیمکت تیم ملی 
ایران رســید و بعد از گذشت حدود سه ســال، از کارش برکنار شد. اسکوچیچ موفق شد 

ایران را در شرایط سختی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برساند.

منتقدانی که حرمت یافتند
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 کشتار سربرنیتسا 
و جنایتی که غرب هرگز 

پاسخگوی آن نشد 

 نسل کشی مسلمانان بوسنی  و هرزگوین
 27 ساله شد 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی 

اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها 
روابط عمومی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر

ت سوم
نوب

سازمان بنادر و دریانوردی
اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

منطقه آزاد بندر خرمشهر

به   1400/11/30 مورخ   191877 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
رسمی  اسناد  دفتر   140011456392000122 سند  شناسه  شماره 
به  عبدالرسول  فرزند  کانه  ده  خلیل  آقایان   ، آبادان   34 شماره 
شفیعی  مجتبی  و  دیلم  بندر  از  صادره   182 شناسنامه  شماره 
فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 91 صادره از بندر دیلم تمامی 
6 دانگ شناور باری به شماره ثبت 20003 بندر امام خمینی )ره( 
را به آقای علی رضا پور محیسنی فرزند عامر به شناسنامه شماره 

1810656184 صادره از آبادان انتقال قطعی داده اند. 
آگهی  ایران  دریایی  قانون  اصالح  قانون   3 ماده  موجب  به  مراتب 

می گردد.
شناسه آگهی 1339815- م الف/37

نوبت اول : 1401/4/1 ، نوبت دوم 1401/4/11 ، نوبت سوم 1401/4/21 

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهایهمراهباارزیابیكیفیمناقصهگران
شــركت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی در نظــر دارد نســبت بــه خریــد دو دســتگاه کمپرســور از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت اقــدام نمایــد. )شــماره ثبــت مناقصــه در 
ســامانه ســتاد: 2001090260000030( كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات 

الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه ســتاد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
 نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه: متقاضیــان می تواننــد از ســاعت 8:00 صبــح روز سه شــنبه تاریــخ 1401/04/21 تــا ســاعت 19:00 روز  پنج شــنبه تاریــخ 1401/04/30 بــا واریــز مبلــغ 
365105374295110860000000000134 نــزد بانــك مركــزی بــه نــام شــركت پژوهــش و  1.000.000 ریــال بــه شــماره حســاب IR 960100004001045404016095 بــا شناســه واریــز 

فنــاوری پتروشــیمی، منحصــراً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــرای دانلــود اســناد اقــدام نماینــد. 
 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401/05/15

 زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی: از ساعت 07:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
 زمان و محل بازگشایی پاكت های الف و ب: ساعت 08:30 روز   سه شنبه تاریخ 1401/06/01 - تهران- نشانی مناقصه گزار

 مبلغ برآورد: 17.000.000.000 ریال
 نــوع و مبلــغ تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار: 850.000.000 ریــال )ایــن ضمانت نامــه از تاریــخ صــدور بایــد بــه مــدت ســه مــاه اعتبــار داشــته باشــد و بنــا بــه درخواســت کتبــی دســتگاه مناقصه گــزار بایــد بــه مــدت ســه مــاه 

دیگــر قابــل تمدیــد باشــد.(
 توضیحات: 

- زمان بازگشایی پاكات ج، روز جلسه بازگشایی پاكات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشــنهاد قیمــت بصــورت ریالــی اخــذ خواهــد شــد. پرداخــت مبالــغ قــرارداد بصــورت ریالــی و بــر مبنــای ارزش یــورو در زمــان پرداخــت و بــه نــرخ لحظــه ای خریــد حوالــه یــورو اعــالم شــده در ســامانه نیمــا بانــك مركــزی 

خواهــد بــود.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی كیفی بر روی سایت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاكت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتیاز ارزیابی كیفی )55 امتیاز( را كسب نماید.
- الزم اســت مناقصه گــران اصــل مــدارك پاكــت الــف )تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار( خــود را تــا قبــل از جلســه بازگشــایی پــاكات ارزیابــی كیفــی بــه آدرس تهــران- میــدان ونــك- خیابــان مالصــدرا- خیابــان شــیرازجنوبی- كوچــه 

)021 ســرو- پــالك 27- دبیرخانــه كمیســیون مناقصــات ارســال نماینــد. )تلفــن تمــاس: 88607074-
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

021، دفتــر ثبت نــام: 88969737 و 85193768 تمــاس حاصــل فرماییــد و یــا بــه آدرس اینترنتــی  - چنانچــه قبــالً عضــو ســامانه ســتاد نشــده اید، جهــت انجــام مراحــل عضویــت بــا شــماره های: مركــز تمــاس: 1456-
ســامانه مراجعــه نماییــد.

روابط عمومی- كد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53.122.185

ت اول
نوب

رشكت ملی صنایع پتروشیمی

رشكت ژپوهش و فناوری پتروشیمی )سهامی خاص(

شناسهآگهی)1347339(

آگهیمزایدهعمومیشماره100101010000002
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران در نظــر دارد آهــن آالت ضایعاتــی و کتــاب و کاغــذ مــازاد خــود را بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه 

setadiran( و بــا شــماره مزایــده 100101010000002 به فروش برســاند.  تــداركات الكترونیكــی دولــت )
 زمان انتشار در سایت: ساعت 9 صبح مورخ 1401/4/20     
 مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 17 مورخ 1401/4/29   

 تاریخ بازدید: 1401/5/5 از ساعت 10 الی 12 در مكان  اداره كل تدارکات و تامین تجهیزات - اداره قراردادها
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/18 ساعت 17 

 زمان بازگشایی: 1401/5/19 ساعت 10
 زمان اعالم به برنده: 1401/5/20 ساعت 12
 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 

1- برگــزاری مزایــده صرفــاً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت مــی باشــد و كلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده )در صــورت وجــود 
هزینــه مربوطــه(، پرداخــت تضمیــن شــركت در مزایــده )ودیعــه( ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاكات، اعــالم بــه برنــده، واریــز وجــه مزایــده و تحویــل كاال در بســتر 

ســامانه از ایــن طریــق امكان پذیــر می باشــد.
نماینـــد: حاصـــل  تمـــاس  ذیـــل  شـــماره های  بـــا  )توكـــن(  الكترونیكـــی  گواهـــی  دریافـــت  و  نـــام  ثبـــت  جهـــت  می بایســـت  مزایـــده  در  شـــركت  بـــه  عالقمنـــدان   -2 

021 مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-

شناسهآگهی)1347258(مالف1446

رشكت رفودگاه اه و انوربی هوایی اریان

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهایهمراهباارزیابیكیفیمناقصهگران
شــركت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی در نظــر دارد نســبت بــه خریــد دو دســتگاه کمپرســور از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت اقــدام نمایــد. )شــماره ثبــت مناقصــه در 
ســامانه ســتاد: 2001090260000030( كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات 

الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه ســتاد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
 نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه: متقاضیــان می تواننــد از ســاعت 8:00 صبــح روز سه شــنبه تاریــخ 1401/04/21 تــا ســاعت 19:00 روز  پنج شــنبه تاریــخ 1401/04/30 بــا واریــز مبلــغ 
365105374295110860000000000134 نــزد بانــك مركــزی بــه نــام شــركت پژوهــش و  1.000.000 ریــال بــه شــماره حســاب IR 960100004001045404016095 بــا شناســه واریــز 

فنــاوری پتروشــیمی، منحصــراً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــرای دانلــود اســناد اقــدام نماینــد. 
 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401/05/15

 زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی: از ساعت 07:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
 زمان و محل بازگشایی پاكت های الف و ب: ساعت 08:30 روز   سه شنبه تاریخ 1401/06/01 - تهران- نشانی مناقصه گزار

 مبلغ برآورد: 17.000.000.000 ریال
 نــوع و مبلــغ تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار: 850.000.000 ریــال )ایــن ضمانت نامــه از تاریــخ صــدور بایــد بــه مــدت ســه مــاه اعتبــار داشــته باشــد و بنــا بــه درخواســت کتبــی دســتگاه مناقصه گــزار بایــد بــه مــدت ســه مــاه 

دیگــر قابــل تمدیــد باشــد.(
 توضیحات: 

- زمان بازگشایی پاكات ج، روز جلسه بازگشایی پاكات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشــنهاد قیمــت بصــورت ریالــی اخــذ خواهــد شــد. پرداخــت مبالــغ قــرارداد بصــورت ریالــی و بــر مبنــای ارزش یــورو در زمــان پرداخــت و بــه نــرخ لحظــه ای خریــد حوالــه یــورو اعــالم شــده در ســامانه نیمــا بانــك مركــزی 

خواهــد بــود.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی كیفی بر روی سایت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاكت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتیاز ارزیابی كیفی )55 امتیاز( را كسب نماید.
- الزم اســت مناقصه گــران اصــل مــدارك پاكــت الــف )تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار( خــود را تــا قبــل از جلســه بازگشــایی پــاكات ارزیابــی كیفــی بــه آدرس تهــران- میــدان ونــك- خیابــان مالصــدرا- خیابــان شــیرازجنوبی- كوچــه 

)021 ســرو- پــالك 27- دبیرخانــه كمیســیون مناقصــات ارســال نماینــد. )تلفــن تمــاس: 88607074-
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

021، دفتــر ثبت نــام: 88969737 و 85193768 تمــاس حاصــل فرماییــد و یــا بــه آدرس اینترنتــی  - چنانچــه قبــالً عضــو ســامانه ســتاد نشــده اید، جهــت انجــام مراحــل عضویــت بــا شــماره های: مركــز تمــاس: 1456-
ســامانه مراجعــه نماییــد.

روابط عمومی- كد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53.122.185

دوم
ت 

نوب

رشكت ملی صنایع پتروشیمی

رشكت ژپوهش و فناوری پتروشیمی )سهامی خاص(

شناسهآگهی)1347339(

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهایهمراهباارزیابیكیفیمناقصهگران
شــركت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی در نظــر دارد نســبت بــه خریــد دو دســتگاه کمپرســور از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت اقــدام نمایــد. )شــماره ثبــت مناقصــه در 
ســامانه ســتاد: 2001090260000030( كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات 

الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه ســتاد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
 نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه: متقاضیــان می تواننــد از ســاعت 8:00 صبــح روز سه شــنبه تاریــخ 1401/04/21 تــا ســاعت 19:00 روز  پنج شــنبه تاریــخ 1401/04/30 بــا واریــز مبلــغ 
365105374295110860000000000134 نــزد بانــك مركــزی بــه نــام شــركت پژوهــش و  1.000.000 ریــال بــه شــماره حســاب IR 960100004001045404016095 بــا شناســه واریــز 

فنــاوری پتروشــیمی، منحصــراً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــرای دانلــود اســناد اقــدام نماینــد. 
 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401/05/15

 زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی: از ساعت 07:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
 زمان و محل بازگشایی پاكت های الف و ب: ساعت 08:30 روز   سه شنبه تاریخ 1401/06/01 - تهران- نشانی مناقصه گزار

 مبلغ برآورد: 17.000.000.000 ریال
 نــوع و مبلــغ تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار: 850.000.000 ریــال )ایــن ضمانت نامــه از تاریــخ صــدور بایــد بــه مــدت ســه مــاه اعتبــار داشــته باشــد و بنــا بــه درخواســت کتبــی دســتگاه مناقصه گــزار بایــد بــه مــدت ســه مــاه 

دیگــر قابــل تمدیــد باشــد.(
 توضیحات: 

- زمان بازگشایی پاكات ج، روز جلسه بازگشایی پاكات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشــنهاد قیمــت بصــورت ریالــی اخــذ خواهــد شــد. پرداخــت مبالــغ قــرارداد بصــورت ریالــی و بــر مبنــای ارزش یــورو در زمــان پرداخــت و بــه نــرخ لحظــه ای خریــد حوالــه یــورو اعــالم شــده در ســامانه نیمــا بانــك مركــزی 

خواهــد بــود.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی كیفی بر روی سایت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاكت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتیاز ارزیابی كیفی )55 امتیاز( را كسب نماید.
- الزم اســت مناقصه گــران اصــل مــدارك پاكــت الــف )تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار( خــود را تــا قبــل از جلســه بازگشــایی پــاكات ارزیابــی كیفــی بــه آدرس تهــران- میــدان ونــك- خیابــان مالصــدرا- خیابــان شــیرازجنوبی- كوچــه 

)021 ســرو- پــالك 27- دبیرخانــه كمیســیون مناقصــات ارســال نماینــد. )تلفــن تمــاس: 88607074-
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

021، دفتــر ثبت نــام: 88969737 و 85193768 تمــاس حاصــل فرماییــد و یــا بــه آدرس اینترنتــی  - چنانچــه قبــالً عضــو ســامانه ســتاد نشــده اید، جهــت انجــام مراحــل عضویــت بــا شــماره های: مركــز تمــاس: 1456-
ســامانه مراجعــه نماییــد.

روابط عمومی- كد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53.122.185

ت اول
نوب

رشكت ملی صنایع پتروشیمی

رشكت ژپوهش و فناوری پتروشیمی )سهامی خاص(

شناسهآگهی)1347339(

آگهیمزایدهعمومیشماره100101010000002
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران در نظــر دارد آهــن آالت ضایعاتــی و کتــاب و کاغــذ مــازاد خــود را بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه 

setadiran( و بــا شــماره مزایــده 100101010000002 به فروش برســاند.  تــداركات الكترونیكــی دولــت )
 زمان انتشار در سایت: ساعت 9 صبح مورخ 1401/4/20     
 مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 17 مورخ 1401/4/29   

 تاریخ بازدید: 1401/5/5 از ساعت 10 الی 12 در مكان  اداره كل تدارکات و تامین تجهیزات - اداره قراردادها
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/5/18 ساعت 17 

 زمان بازگشایی: 1401/5/19 ساعت 10
 زمان اعالم به برنده: 1401/5/20 ساعت 12
 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 

1- برگــزاری مزایــده صرفــاً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت مــی باشــد و كلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده )در صــورت وجــود 
هزینــه مربوطــه(، پرداخــت تضمیــن شــركت در مزایــده )ودیعــه( ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاكات، اعــالم بــه برنــده، واریــز وجــه مزایــده و تحویــل كاال در بســتر 

ســامانه از ایــن طریــق امكان پذیــر می باشــد.
نماینـــد: حاصـــل  تمـــاس  ذیـــل  شـــماره های  بـــا  )توكـــن(  الكترونیكـــی  گواهـــی  دریافـــت  و  نـــام  ثبـــت  جهـــت  می بایســـت  مزایـــده  در  شـــركت  بـــه  عالقمنـــدان   -2 

021 مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-

شناسهآگهی)1347258(مالف1446

رشكت رفودگاه اه و انوربی هوایی اریان

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهایهمراهباارزیابیكیفیمناقصهگران
شــركت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی در نظــر دارد نســبت بــه خریــد دو دســتگاه کمپرســور از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت اقــدام نمایــد. )شــماره ثبــت مناقصــه در 
ســامانه ســتاد: 2001090260000030( كلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاكت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات 

الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه ســتاد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
 نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه: متقاضیــان می تواننــد از ســاعت 8:00 صبــح روز سه شــنبه تاریــخ 1401/04/21 تــا ســاعت 19:00 روز  پنج شــنبه تاریــخ 1401/04/30 بــا واریــز مبلــغ 
365105374295110860000000000134 نــزد بانــك مركــزی بــه نــام شــركت پژوهــش و  1.000.000 ریــال بــه شــماره حســاب IR 960100004001045404016095 بــا شناســه واریــز 

فنــاوری پتروشــیمی، منحصــراً از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت )ســتاد( بــرای دانلــود اســناد اقــدام نماینــد. 
 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1401/05/15

 زمان بازگشایی پاكت های ارزیابی كیفی: از ساعت 07:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
 زمان و محل بازگشایی پاكت های الف و ب: ساعت 08:30 روز   سه شنبه تاریخ 1401/06/01 - تهران- نشانی مناقصه گزار

 مبلغ برآورد: 17.000.000.000 ریال
 نــوع و مبلــغ تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار: 850.000.000 ریــال )ایــن ضمانت نامــه از تاریــخ صــدور بایــد بــه مــدت ســه مــاه اعتبــار داشــته باشــد و بنــا بــه درخواســت کتبــی دســتگاه مناقصه گــزار بایــد بــه مــدت ســه مــاه 

دیگــر قابــل تمدیــد باشــد.(
 توضیحات: 

- زمان بازگشایی پاكات ج، روز جلسه بازگشایی پاكات الف و ب اعالم خواهد شد.
- پیشــنهاد قیمــت بصــورت ریالــی اخــذ خواهــد شــد. پرداخــت مبالــغ قــرارداد بصــورت ریالــی و بــر مبنــای ارزش یــورو در زمــان پرداخــت و بــه نــرخ لحظــه ای خریــد حوالــه یــورو اعــالم شــده در ســامانه نیمــا بانــك مركــزی 

خواهــد بــود.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی كیفی بر روی سایت شركت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاكت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتیاز ارزیابی كیفی )55 امتیاز( را كسب نماید.
- الزم اســت مناقصه گــران اصــل مــدارك پاكــت الــف )تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار( خــود را تــا قبــل از جلســه بازگشــایی پــاكات ارزیابــی كیفــی بــه آدرس تهــران- میــدان ونــك- خیابــان مالصــدرا- خیابــان شــیرازجنوبی- كوچــه 

)021 ســرو- پــالك 27- دبیرخانــه كمیســیون مناقصــات ارســال نماینــد. )تلفــن تمــاس: 88607074-
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز می باشد.

021، دفتــر ثبت نــام: 88969737 و 85193768 تمــاس حاصــل فرماییــد و یــا بــه آدرس اینترنتــی  - چنانچــه قبــالً عضــو ســامانه ســتاد نشــده اید، جهــت انجــام مراحــل عضویــت بــا شــماره های: مركــز تمــاس: 1456-
ســامانه مراجعــه نماییــد.

روابط عمومی- كد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53.122.185

دوم
ت 

نوب

رشكت ملی صنایع پتروشیمی

رشكت ژپوهش و فناوری پتروشیمی )سهامی خاص(

شناسهآگهی)1347339(

دیپلماسی www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir| دوشنبه|2 اسفند 1400|شماره 5812|

مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.
در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«
از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«
دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

»دراگان اسکوچیچ« 
برکنار شد


