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جو بایدن رئیس جمهور آمریــکا امروز در حالی 
راهی خاورمیانه می شــود که یکــی از مهمترین 
اهداف این ســفر اقدام در برابر ایران عنوان شده 
اســت. وی و ســایر مقامات کاخ سفید همچون 
سالیوان مشــاور امنیت ملی وی در حالی مدعی 
شــده اند که ایران یا با توافق پیشــنهادی امریکا 
و اروپــا برای آنچه بازگشــت ایران بــه تعهدات 
برجامــی می نامند، موافقت می کنــد و یا با انزوا 
مواجه می شــود که نگاهی به کارنامه بایدن تا به 
امروز حکایت از آن دارد که واشــنگتن همچنان 
همان رویکردهای قدیمی در قالب استراتژی چند 
الیه را با عناوین جدید اجرا می سازد که در چند 
بخش عمده قابل ارزیابی اســت. بخش مهمی از 
سیاســت های آمریکا در قالب استمرار تحریم ها 
و فشــارهای اقتصادی صــورت می گیرد چنانکه 
بایدن در یادداشتی در واشنگتن پست نیز عنوان 
می کند که فشــار اقتصادی و دیپلماسی تا زمان 
تمکین ایران به خواســته های غرب ادامه خواهد 
یافت. متاســفانه رویکردهای یک جانبه ایران در 
دولت گذشــته به مذاکره و جستجوی راهی برای 
تعامــل با اروپا و آمریکا و غفلــت از ظرفیت های 
منطقه ای و فرا غربی، زمینه ســاز این توهم شد 
کــه از طریق راهبــرد اقتصادی می تــوان ایران 
را تســلیم نمود. در دولت ســیزدهم هر چند که 
اقدامات موثر و گسترده ای در تعامالت منطقه ای 
و فرامنطقــه ای صورت گرفته و ایــران امروز به 
عنوان بازیگری تاثیرگذار در معادالت اقتصادی و 
سیاسی و امنیتی ایفای نقش می کند که اظهارات 
مقامات فرانســوی مبنی بر لزوم ورود نفت و گاز 
ایــران به عرصه جهانی )غرب( و نیز دعوت ایتالیا 
از وزیر خارجه ایران با محوریت مسئله انرژی نیز 
نمودی از این مســئله است اما کاستی ها و ضعف 
های اقتصادی و بعضا تورم های سینوسی و اجرای 
طرح های ازمون و خطای اقتصادی این توهم را در 
امریکا حفظ کرده است که از حربه فشار اقتصادی 

برای امتیازگیری می تواند بهره گیرد. 
بعــد دیگر جنگ تمام عیار آمریــکا علیه ایران در 
حوزه نظامی و امنیتی قابل تعریف است. دیدارهای 
مقامــات آمریکایی و اروپایی با ســران گروه های 
تروریســتی همچــون منافقین که دستشــان به 
خون هزاران ایرانی آغشــته اســت، زمینه سازی 
برای حضــور جوخه های جاسوســی و خرابکاری 
صهیونیست ها در حریم مرزی ایران، طرح ادعاهای 
ســاختگی مبنی بر تهدید بودن ایران نظیر دروغ 
پردازی اخیر صهیونیســت ها مبنی بر طرح ایران 
برای اقدام علیه گردشــگران ایــن رژیم در ترکیه 
و یا جوســازی انگلیس و فرانســه مبنی بر هشدار 
به اتباعشان برای ســفر به ایران، اجرای ترورهای 
متعدد برای ناامن نشــان دادن فضای داخلی ایران 
و... در حــوزه امنیتی قابل توجه اســت. در حوزه 
نظامی نیز در حالــی  آمریکا از ناتوانی برای گزینه 
نظامی آگاه اســت که این روزها ادعای ایجاد چتر 
مشترک هوایی عربی-عبری با مدیریت آمریکا علیه 
ایران را مطرح کرده اســت. جدیدترین جوسازی 
برای به اصطالح اجمــاع نظامی علیه ایران ادعای 
سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر احتمال 
ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای مشارکت در 
جنگ اوکراین می باشــد که با هدف ایران هراسی 

صورت گرفته است. 
امــا بعد مهم جنــگ غرب علیه ایــران در حوزه 
فرهنگــی با نقش آفرینی محوری رســانه ها قابل 
توجه است. رسانه های فارسی زبانی که ماموریت 
دارنــد تا روزانه صدها خبر ســیاه و تیره و تار را 
بــه ذهن مخاطب ایرانی تزریق نماید تا در نهایت 
تصویری سیاه، بدون اینده ای روشن را پیش روی 
ملت ایران قرار دهد. برجسته سازی و بزرگنمایی 
مطالبات اقتصادی و صنفی و حتی ســاده ترین 
مســائل اجتماعی با هدف تبدیل ســازی انها به 
مســائل اجتماعی، نمایش چهره ای پیشــرفته از 
غــرب و آنانی که با غــرب همراهی می کنند در 
برابر چهره سیاه نمایش داده شده از ایران، تطهیز 
پهلــوی و حتی معرفی آن به عنــوان جایگزینی 
برای جمهوری اسالمی، به راه اندازی به اصطالح 
کمپین هایــی همچون حجاب بــی حجاب، نه به 
حجــاب اجباری و پخش چند ویدئو از چند خانم 
در خیابان هــا و معابر خلوت و یا خانه هایشــان با 
هدف معرفی آنان به عنوان نماد زن ایرانی و... در 
این جنگ فرهنگی قابل مشاهده است. این جنگ 
ترکیبــی قطعا نیازمند مولفه هــای و راهکارهای 
ترکیبی می باشــد. با توجه به ظرفیت های نظامی 
در برابــر تهدیدات ایــن حوزه، رفع مشــکالت 
اقتصادی و ایجاد ارامش روانی در این عرصه برای 
جامعــه و از همه مهمتر ایجاد ظرفیت های عظیم 
فرهنگی مولفه های مهم در برابر این جنگ است 
کــه تحقق آنها نیازمند اجماعــی ملی از مردم و 

مسئوالن و تمام جریان های سیاسی است.

اضالع یک طرحی 

عماد افروغ مطرح کرد:

 نقش منافقین جدید 
در عقب ماندگی ما در عدالت
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ــر ــبـ خـ

با ادعاهای پهپادی و کتمان تالش های ایران برای برقراری صلح صورت گرفتسرمقاله
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قاسم  غفوری

جواد الریجانی:

برجام موجب لو رفتن اسامی نخبگان و دانشمندان ما شد 
جواد الریجانی معتقد اســت که علــت عالقه غربی ها به برجام این اســت که توانمندی 
هســته ای ما را کاهــش می دهد و به خاطر طوالنی بودن پروســه، نیروی ایران را تحلیل 

می برد و مسئله هسته ای را به یک امر تزئینی و الکچری تبدیل می کند.
به گزارش تســنیم، به مناسبت ســالروز انعقاد توافقنامه برجام، برنامه تلویزیونی جهان آرا 
میهمان جواد الریجانی دیپلمات با سابقه کشورمان و همچنین فرزندان شهید فخری زاده 
بود. مهدی، فرزند شــهید فخری زاده در ابتدای بخــش اول برنامه گفت: این نوع تعابیر و 
حرف هایی که امروز آقای ظریف درباره شــهید فخری زاده می زند، در رویکرد و حرف های 
دولت وقت و در هنگام شــهادت او نیز وجود داشت؛ باید دید چرا یک جریانی وجود دارد 
که می خواهد شهید فخری زاده کمرنگ شود. وی افزود: آقای ظریف از واژه »بی مباالتی« 
استفاده کرده است؛ بی مباالتی برای چه کسی؟ فردی که 20 سال در لیست ترور موساد 
بود و تمام آسایش و آرامش خود و اطرافیانش را برای هدفش فدا کرد. حتی با آسیب هایی 

که جریان توافق و مذاکره به کشور وارد ساخت مخالفت کرد و در مقابلش ایستاد.
فرزند شــهید فخری زاده تاکید کرد: برخی سعی می کنند ترور و شهادت شهید فخری زاده 
را متوجه سپاه کنند، بله، سپاه مسئولیت دارد ولی دولت هم در زمینه محافظت و حمایت 

از نخبگان و دانشمندان وظایفی دارد که باید انجام دهد. 
حامد فخری زاده دیگر فرزند دانشــمند شــهید کشــورمان در ادامه گفت: آنطور که من 
خواندم، آقای ظریف درباره شهید فخری زاده گفته است او جزو بی مباالت ترین افراد بوده 
است. شهید فخری زاده و حتی گاهی اوقات ما اعضای خانواده، شرایطی را در این 20 سال 
تجربه کردیم که برای آقایان یک روز هم قابل تحمل نیســت. وی خاطرنشان کرد: ایشان 
15 سال هر هفته در آن مسیر مذکور تردد داشت و تنهایی جایی هم بود که می رفت؛ در 
روز حادثه، 12 ماشین اسکورت و ده ها محافظ با او همراه بودند. شهید فخری زاده در یکی 
از ســخنرانی هایش گفته بود این دیو پلید )آمریکا( که حاج قاســم را به شهادت رسانده، 
اصال قابل مذاکره نیســت و نمی توان به حرف و قولش اعتماد کرد؛ موضع ایشان در قبال 

برجام از همینجا مشخص است.
محمــد جواد الریجانی در ابتدای بخش دوم برنامه گفت: برجام در همان مقدمه، ایران را 
متهم کرده و کســانی که آن را امضا کرده اند، این را قبول کرده اند که کارهای اشــتباهی 
می کردیم و روی صندلی متهم نشســته ایم. جلوتر که می رویم به نابودی ســانتریفیوژها، 
کاهش 6700 کیلویی اورانیوم موجود و از دســت دادن پروسه آب سنگین می رسیم. وی 
افزود: علت عالقه غربی ها به برجام این اســت که توانمندی هسته ای ما را کاهش می دهد 
و به خاطر طوالنی بودن پروسه، نیروی ایران را تحلیل می برد و مسئله هسته ای را به یک 
امر تزئینی و الکچری تبدیل می کند. »صلح آمیز« عبارت عجیب و غریبی اســت، ایران را 
به ســمت موارد پزشکی و کشــاورزی می برد در حالیکه شاهرگ اصلی چیز دیگری است 
و برجام آن را هدف گرفته اســت. الریجانی با اشــاره به مراسم تشییع سردار شهید حاج 
قاســم سلیمانی تاکید کرد: نباید بگوییم اگر مردم در تشییع پیکر شهید سلیمانی حضور 

یافته اند، تجمعی است که راه افتاده تا ما دور بعد رأی نیاوریم!
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: می گویند اگر برجام بود، بود چــرا دوباره به دنبال احیای 
آن هســتند؟ پاسخ این است که ما همه تعهداتمان را انجام داده ایم و حاال دنبال طلبمان 
هســتیم چون چیزی نگرفته ایم وگرنه برجام سند مقدسی نیست و تنها موجب ضرر و لو 

رفتن اسامی نخبگان و دانشمندانمان شد.
الریجانی ضمن اشاره به دور جدید مذاکرات گفت: من به خودمان خوشبین هستم، مسیر 
مذاکرات دولت رئیســی درست است و به یاری خدا تحریم ها را بی اثر خواهیم کرد البته 
همیشــه باید مطالبه گر باشیم. این تفکر که آمریکا می تواند ظرف دو ساعت نیروی نظامی 
ما را نابود کند یک توهم غیر واقع بینانه است و نگاه آمریکا و غرب هم به ایران این نیست، 

آنها ایران را یک قدرت جدید و خطرناک برای خودشان می دانند.
وی در ادامه افزود: برجام ماهیتا یک ترمز برای فعالیت های اتمی ماســت و شــاید آمریکا 
برای کند کردن ســرعت ایران در این زمینه، به برجام برگردد. تحریم ســپاه و نهادهای 
دولتــی هیچ معنایی ندارند و اصــال ربطی هم به برجام ندارد. توافق بد بهتر از عدم توافق 
اســت، یک ژست سازمان مللی است! معاهده NPT یک سند ُمرده است، چرا که هر کس 
در آن هســت مشکل دارد و هر کس در آن نیست، بدون مشکل! در توافق نباید به دنبال 

بیگ بنگ باشیم، همه مراحل باید گام به گام و متناظر باشد.

تقالی ناشیانه سالیوان برای 
گره زدن ایران به جنگ اوکراین

 تعظیم بایدن 
به کودک کشان

 رئیس جمهور آمریکا امروز 
راهی تل آویو و ریاض می شود 
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آگهی  تجدید مناقصه 

علی سلطانی -  دهیار آئینه ورزان

دهیاری روستای آئینه ورزان از توابع شهرستان دماوند در نظر دارد پروژه های )1- خاکبرداری ، جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت خیابان زرین کوه )آبشار( حدفاصل 
جاده قدیم دماوند تا آبشار 5 روستای آئینه ورزان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید ، لذا از کلیه متقاضیان واجد الشرایط دعوت میشود در تاریخ تعیین 

شده جهت دریافت اسناد به نشانی دماوند روستای آئینه ورزان ، دفتر دهیاری و شماره تماس 02176354075 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند :
1- مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/25 لغایت 1401/05/30

2- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد از تاریخ 1401/05/01 تاپایان وقت اداری مورخ 1401/05/06 
3- زمان گشایش پیشنهادات و برگزاری کمیسیون عالی معامالت روز شنبه مورخ 1401/05/08 رأس ساعت   15 می باشد  

4- دهیار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد .

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

تاریخ انتشار: 1401/04/22

محل تأمین اعتباررتبه میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد به )ریال(موضوع مورد مناقصه 

منابع داخلی دهیاری5 راه 1/040/000/000 ریال20/617/120/395زیرسازی و آسفالت خ آبشار 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
پروژه احداث پل هوایی عابر پیاده در بلوار شهید قاسم سلیمانی ) بهمراه نصب (  

روابط عمومی شهرداری بندر دیلم

شهرداری بندردیلم  در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پل هوایی عابر پیاده در بلوار شهید قاسم سلیمانی ) بهمراه نصب (  به شماره 3696 مورخ 
1401/4/7 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

الکترونیکی دولت )ستاد(  از طریق درگاه سامانه تدارکات  پاکت ها  بازگشایی  و  ارائه پیشنهاد مناقصه گران  تا  اسناد مناقصه  از دریافت  برگزاری مناقصه  کلیه مراحل 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزام 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 . 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 18/ 1401/4 می باشد.  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19/00 روز یکشنبه تاریخ  26 /1401/4 
مبلغ برآورد پروژه 17/515/888/933  ریال و پیشنهاد دهندگان حتمًا بایستی دارای رتبه راه و ترابری و حداقل پایه 5 با ظرفیت آزاد یا پروانه بهره برداری مرتبط از 

سازمان صنعت معدن تجارت را داشته باشند. مدت اعتبار پیشنهادها میبایست 2  دو ماه از تاریخ تحویل معتبر باشد
مهلت تحویل اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ 875/794/447 ریال به امور مالی شهرداری تا ساعت 12/00 روز شنبه مورخ 8/ 1401/5 و اعالم قیمت پیشنهادی 

تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/5/8 در سامانه ستاد          
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10/00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/5/9 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع معامله ، در اسناد مناقصه مندرج است .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : استان بوشهر - بندردیلم - میدان امام )ره( - شهرداری  و تلفن 07733241026 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41914-121 دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

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(

رئیسی در اجالس وزرای محیط  زیست منطقه پیشنهاد داد: 

 تشکیل اتحادیه  
 برای همکاری های 

زیست محیطی غرب آسیا
صفحه 2


