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این روزها ســخن از ابتکار عملی به میان اســت 
که بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
ادعــا دارد که برای گره گشــایی از مذاکرات لغو 
تحریم هــا، ارائه کرده و آن را آخرین فرصت برای 
طرفین نامیده اســت. نــوع واکنش های محافل 
رسانه ای و سیاســی غربی از جمله فارسی زبانان 
خارج نشین به ادعای بورل چنان است که گویی 
مخاطــب این اظهارات صرف جمهوری اســامی 
اســت و تهــران جز تــن دادن به ایــن وضعیت 

گزینه ای در پیش روی ندارد. 
ایــن رفتارها در حالی صورت می گیرد که مروری 
بر چنــد تحول مهم نکاتی قابل توجه را آشــکار 
می ســازد. در باب وضعیت اروپایی هــا که بورل 
نمایندگــی اصلی انها را دارد، اســناد و شــواهد 
نشــان می دهد که جنگ اوکرایــن مطابق پیش 
بینی هایشان پیش نرفته و امروز بحران اقتصادی 
 بویــژه در حــوزه انرژی و غــذا گریبــان آنها را 

گرفته است.
 بحران چنان اســت که امــروز دیگر اجماعی در 
اتحادیه اروپا در برابر روســیه مشاهده نمی شود 
و برخی کشــورها به تعامل بــا آن روی آورده اند. 
پذیرش شروط روســیه برای انتقال غله از بنادر 
اوکرایــن به ســایر کشــورهای ســندی بر این 
ادعاست. البته نباید فراموش که ناتوانی مدیریتی 
دولتهای اروپایــی طی هفته هــای اخیر هزاران 
قربانــی از گرمای هوا ، آتش ســوزی جنگ ها و 
مراتع برجای گذاشته است و سران اروپا نیز رسما 
اقدامی بــرای پیش بینی و مقابله با این بحران ها 

صورت نداده اند.

قابلتوجهبعضیها

حجت االسالم و المسلمین قرائتی :

 اشعار محرمی با ریتم تند 
روح گریه را در عاشورا کمرنگ می کند
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دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری زمین به مردم جهت ساخت مسکن سرمقاله
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قاسم  غفوری

اتمام حجت رئیسی 
با دستگاه های دولتی

ادامه صفحه 8

صفحه 8

شهرداری ها موظف به 
ارائه گزارش درخصوص 
الیروبی کانال ها هستند

ماموریت رئیس مجلس به دو کمیسیون 
درباره سیل:
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))آگهی تجدید مناقصه عمومی((

مومنی - شهردار ورامین

ت دوم
نوب

شهرداری ورامین

اعتبار  با  خرید غذا برای کارکنان به مدت یکسال  ، پروژه  به استناد بودجه مصوب سال 1401  شهرداری ورامین در نظر دارد 
15/000/000/000 ریال را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید .

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای 
شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت 

نمایند.
تلفن تماس: 7-   ۳۶۲4۲5۲5 داخلی ۳۶4 - ۳۶۶ 

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-  هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود

- سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود می باشد .
نوبت اول1401/5/۳، نوبت دوم 1401/5/10

فراخوان مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

روابط عمومی- شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

ت دوم
نوب

شركت ملي گاز ايران
)S.G.P.C( شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره 998139 ) پروژه حفاظت الكترونيك پالك خوان جاده گنبدلي به پااليشگاه (
2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-كيلومتر 165 جاده مشهد/سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.

3- شرايط مناقصه گر: كليه شركت هاي واجد صالحيت فنی/امنيتی سازمان حراست شركت ملی گاز ايران 
دست  در  با  حضوری  صورت  به  توانند  می  متقاضيان   ،  1401/05/26 مورخ   15 ساعت  تا  حداكثر  اسناد:  دريافت  آدرس  و  مهلت   -4
: مشهد-خيابان آبکوه- نبش دانشسرای شمالی-شماره 255-واحد  داشتن درخواست كتبي جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس 
امور قراردادها مراجعه نمايند و يا درخواست كتبی خود را جهت شركت در مناقصه به شماره نمابر 37285024-051 ارسال نمايند، در 
اين صورت اسناد مناقصه پس از تائيد صالحيت شركت متقاضی توسط حراست شركت ملی گاز ايران به آدرس اين متقاضيان ارسال 

خواهد  گرديد. 
5 - ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 1,700,000,000 ريال )يک ميليارد و هفتصد ميليون ريال( از انواع تضامين مجاز اعالم 

شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.
شناسه آگهی 1356321

نوبت اول 1401/5/8 ، نوبت دوم 1401/5/10

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

شماره مناقصه: 43099

شرکت گاز استان مازندران 

ت اول
نوب

شرکت گاز استان مازندران 

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید . بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط که 
مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ 1401/05/10 ساعت 14 الی 1401/05/13 ساعت 16 اسناد ارزیابی را از سامانه WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایندو تا تاریخ  27 /1401/05 

ساعت 16 اسناد فوق را از طریق سامانه ارسال نمایند.  
بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد 
شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .

 خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسخگویی یا خرابی فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری - بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه همکف 33492353-33204091 -011

آدرس کمیته فنی - بازرگانی : ساری - بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33202408
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

1- محل تامین اعتبار : سایرمنابع بند ق
2- مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

3- نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در 
خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR710100004001102607375883((واریز گردد .

4- زمان مهلت دریافت اسناد : دوشنبه 1401/06/14 الی پنج شنبه 1401/06/17 ساعت 14:30 )ضمنًااصل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد(
5-  زمان عودت  پیشنهادمالی :یکشنبه  1401/06/27 ساعت 14:30

6- زمان گشایش پیشنهادات :سه شنبه  1401/06/29 )ساعت 9 صبح(
ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.

7- شرایط متقاضی :
- - مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 99/12/29 با توجه به الزام ارائه 
صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعایت ماده 4آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع 
عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی 10% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی 

ارسالی ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،
- -  عضو وندور لیست وزارت نفت در حیطه تولید کنندگان وعضو سامانه ستاد،تامین کنندگان لوله فوالدی 10.8.6اینچ  

- -  ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
- -  داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزمه کاری مرتبط(

- - تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
- -  نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت ) گارانتی (

http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه یک مرحله ای به تعداد سه مناقصه گر  می باشد « .

www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید

شناسه آگهی 1356805     نوبت اول 1401/5/10 ، نوبت دوم 1401/5/11

شماره فراخوان مترموضوع :مناقصه خرید لوله های فوالدی  10.8.6  اینچردیف
سامانه ستاد

مبلغ تضمین 
)بریال(

مبلغ برآورد
)بریال(

حداقل 
امتیازکیفی

1
لوله فوالدی 6 اینچ به ضخامت172 /0

 G.B طبق استاندارد
IGS-MPL-001-2(1(

28.176

20010915780000958.386.569.912269.328.495.60060 2
لوله فوالدی 8 اینچ به ضخامت188 /0

 G.B طبق استاندارد
    IGS-MPL-001-2(1(

3.900

3
لوله فوالدی 10 اینچ به ضخامت219 /0

 G.B طبق استاندارد
    IGS-MPL-001-2(1(

7.248

آگهی ثبـت
دولــت  پیشــخوان  دفاتــر  کارفرمایــی  صنفــی   انجمــن 
شــهر تهــران و شــمیرانات بــه شــماره ۹۳۸ -2/ 3-7 بــه مــدت 
ســه ســال اعتبار در اداره کار و تعاون اجتماعی اســتان تهران 

بــه ثبــت رســید.

شناسه آگهی: )1357043(    م الف: 1732

 آگهی فراخوان ارزیابی تأمین كنندگان مالی 
 برای اجرای راه آهن رشت - كاسپین

 مشمول و دارای مجوز ماده واحده قانون اصالح ماده )56( 
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مصوب سال 1387(

شـــركت مـــادر تخصصـــی ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل  و نقـــل كشـــور در نظـــر دارد بـــرای تأمیـــن بخشـــی از نیـــاز مالـــی 
آیین نامـــه  چارچـــوب  در  كـــه  مالـــی  تســـهیالت  از   ،1303016190 طبقه بنـــدی  شـــماره  بـــه  کاســـپین   - رشـــت  آهـــن  راه  اجـــرای 
 اجرایـــی مـــاده واحـــده قانـــون اصـــالح مـــاده 56 قانـــون الحـــاق مـــوادی بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــررات دولـــت مصـــوب 1387 

)به شماره 69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20( توسط تأمین كننده مالی فراهم می شود، استفاده نماید:

 موضوع فراخوان: تأمین مالی برای اجرای راه آهن رشت - کاسپین  
1. بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی: بازپرداخــت اصــل و ســود تســهیالت پــس از طــی شــش مــاه از اتمــام عملیــات اجرایــی بــا تضمیــن 

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــوده و طــی مدتــی کــه ســازمان یــاد شــده اعــالم می نمایــد بازپرداخــت خواهــد شــد. 
 تبصــره:  محاســبه ســود، دریافــت و بازپرداخــت تســهیالت درچارچــوب قانــون عملیــات بانكــی بــدون ربــا مصــوب 1362 و اصالحــات 

بعــدی آن و بــا رعایــت عقــود اســالمی منــدرج در آن خواهــد بــود.
2. تأمین كننــده مالــی بایــد مســتنداتی اعــم از: 1( وجــه نقــد یــا اســناد مالكیــت بــا قابلیــت نقدشــوندگی بــاال 2( تائیــد اعتبــار 
غیرمشــروط از ســوی بانک هــا یــا موسســات مالــی و اعتبــاری معتبــر 3( باالتریــن درآمــد خالــص ســالیانه در اظهارنامــه مالیاتــی در 
ــی تســهیالت  ــن مال ــی او در تأمی ــر توانای ــر منقــول( كــه دال ب ــت )منقــول و غی ــج ســال گذشــته 4( ارزش دارائی هــای ثاب یكــی از پن

تعهدشــده می باشــد را بــرای بررســی ارایــه كنــد.
3. شـــركت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمل ونقـــل كشـــور پـــس از دریافـــت مـــدارک و مســـتندات نســـبت بـــه ارزیابـــی پیشـــنهادات 
 اقـــدام و از حائزیـــن شـــرایط جهـــت حضـــور در فرآینـــد انتخـــاب ســـرمایه گذار بـــر اســـاس ضوابـــط و مقـــررات مربوطـــه دعـــوت 

بعمل می آورد.
4. از عالقمنــدان دعــوت می شــود بــرای دریافــت فــرم هــای مربوطــه و اطالعــات بیشــتر از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی به مــدت ده روز 
بــا همــراه داشــتن معرفــی نامــه رســمی بــه طبقــه ششــم اطــاق 614 ایــن شــرکت بــه نشــانی بزرگــراه مــدرس - خیابــان شــهید وحیــد 

دســتگردی)ظفر( - خیابــان شــهید فریــد افشــار - تقاطــع بلــوار آرش غربــی مراجعــه نماینــد.
شــركت مادر تخصصی ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل كشــور

وزارت راه و شهرسازی

تخصصی ساخت و توسعه  زریبنااهی حمل ونقل كشور
رشكت مارد

سرکرده پای میز محاکمه اعتراف کرد

حمایت سوئد
از گروهک تروریستی 

حرکة النضال


