سراج روزنامه صبح ایران  /سال یازدهم  -شماره  2 /906خرداد ماه /1401قیمت  5000تومان

مدافعان حرم

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان فــارس گفــت :خریــد گنــدم و ذخیــره آن تنهــا و
فقــط بــر عهــده دولــت اســت و کشــاورزان هــم بایــد گنــدم تولیــدی را بــه مراکــز دولتــی
تحویــل دهنــد.
مجتبــی دهقــان پــور در حاشــیه بازدیــد از یــک کارخانــه آرد کــه بــه همراهــی مســئوالن
اقتصــادی ایــن اســتان انجــام شــد ،تصریــح کــرد :خریــد و فــروش گنــدم و خــروج آن از
اســتان بایســتی بــا مجــوز ایــن ســازمان باشــد و هرگونــه ســوء اســتفاده و داللــی بــرای
منفعــت شــخصی پیگــرد قانونــی دارد.

روابــط عمومــی کل ســپاه در اطالعیـهای از شــهادت مدافــع ســرافراز حــرم
«ســرهنگ پاســدار صیــاد خدایــی» در اقــدام تروریســتی ضــد انقــاب و
عوامــل وابســته بــه اســتکبار جهانــی خبــر داد

بازهمترور!

استانها

صفحه2

بیانیه سپاه پاسداران در پی ترور یکی از

خرید گندم و ذخیره آن فقط بر عهده دولت

حسن صیاد خدایی از مدافعان حرم در تهران ترور شد

موضوع مناقصه :خرید  4دستگاه  CAFSمدل  500 AC( 500لیتری)

ـدل
ـتگاه  CAFSمـ
ـام بــه اســتناد مجــوز صــادره از کمیســیون معامــات ،در نظــر دارد  4دسـ
ـیمی ایـ
ـرکت پتروشـ
شـ

ـری) مــورد نیــاز خــود مطابــق مشــخصات درج شــده در اســناد مناقصــه را از طریــق مناقصــه عمومــی دو
 500 AC( 500لیتـ
مرحلــه ای خریــداری نماینــد.

لــذا بدینوســیله از شــرکت هــای واجــد شــرایط دعــوت میگــردد در صــورت تمايــل بــه شــرکت در ايــن مناقصــه ،از تاریــخ

کریم باقری
و تیم ملی؛
نزدیک به پایان
همکاری

مناقصه عمومی ( )1401- 11

نوبت اول

شماره مناقصه000747-PID :

صفحه2

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

قرن جدید شمسی ،با عطر و بوی میالد باسعادت حرضت صاحب
الزمان(عج) آغاز شد و بهار اول قرن پانزدهم برای مؤمنان و مشتاقان
حرضت مهدی علیه السالم رمز و راز دیگری داشت .دل منتظران به
پشتوانه انتظار هزارهای ،سوز عمیق شهداء و خانوادههای پاک سیرت
آنها ،آه بلندی از فراق رس داد و عطش وصال را با رسوده زیبا و پر
معنا با قامتی بلند و نظمی استوار بیان منود .در این فضای انتظار «سالم
فرمانده» از یک جهان عشق و دلدادگی پرده برداشت و همه منتظران
جهان را همصدا منود...

( موضوع ماده  7آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي)
اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد پروژه تكميل مرکز درمانی شادپور بندرعباس بشرح جدول ذيل و بر اساس
مشخصات فني منضم به اسناد مناقصه را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار نماید.
شهرستان

نام پروژه

پروژه تكميل مرکز درمانی شادپور
بندرعباس

بندرعباس

برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاء
ابنيه و تاسیسات مکانیکی و برقی
سال ( 1400ریال)

مدت اجراي
پروژه

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه(ريال)

20/882/660/352

12ماه

طبق آیین نامه تضمین
معامالت دولتی

 1401/03/01بــه ســامانه الکترونیکــی معامــات شــرکت پتروشــیمی ایــام بــه نشــانی  samim.ilampetro.comمراجعــه و

-1نوع فراخوان :مناقصه عمومي يك مرحله ايي
-2نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار :اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
ـوان :اجــراي عمليــات تكميــل مرکــز درمانــی شــادپور بندرعبــاس شــامل  :عملیــات ابنیــه و تأسیســات مکانیکــی و برقــی و ســاير آيتــم
ـوع فراخـ
-3موضـ
هــاي مــورد نيــاز بــر اســاس نقشــه هــا و مشــخصات فنــي اجرايــي.
-4زمان و محل توزيع/فروش
ساعت 14
مورخ 1401/03/02
 زمان شروع توزيع اسناد :روز دوشنبهساعت 14
مورخ 1401/03/07
 -زمان پايان توزيع اسناد :روز شنبه

مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان یک میلیارد ریال را داشته باشد.

-6مهلت تحويل اسناد از سوي مناقصه گران :سایت تدارکات الکترونیگی دولت ( ستاد ایران)
 مهلت و زمان ارسال پيشنهادات :روز سه شنبه مورخ  1401/03/17ساعت 14 -7موارد الزامی و مهم:
الف -ارائه گواهی صالحیت ایمنی الزامي است.
-8شرایط مناقصه گران:
الــف)  -داشــتن شــخصيت حقوقــي ب) -داشــتن توانايــي ارائــه ضمانتنامــه بانكــي شــركت در مناقصــه و ضمانتنامــه انجــام تعهــدات پ) -داشــتن ظرفيــت خالــي
د) داشــتن رتبــه  5ابنيــه
 -9تاريخ بازگشايي پاكت ها :روز چهارشنبه مورخ  1401/03/18ساعت  10در محل دفتر مدیریت واقع در ساختمان شروین اداره کل راه و شهرسازی
جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت هاي زير مراجعه نماييد:
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir

ـورخ  1401/03/16پیشــنهادات خــود
ـاعت  16:00مـ
نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام و حداکثــر تــا سـ
را در ســامانه مذکــور بارگــذاری نماینــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی معامــات شــرکت

پتروشــیمی ایالم(بــه نشــانی فــوق) انجــام خواهــد شــد و صرفــا اصــل ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه بــه صــورت فیزیکــی دریافــت
مــی گــردد.

ســایر اطالعــات و جزییــات مربوطــه در اســناد مناقصــه آمــده اســت .درصــورت نیــاز بــه کســب اطالعــات بیشــتر ،مناقصــه گــران

میتواننــد بــا شــماره تلفــن  08432723948تمــاس حاصــل فرماینــد.

آدرس :ایالم -چوار -نرسیده به روستای آبزا -مجتمع پتروشیمی ایالم

پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالتsamim.ilampetro.com :

تلفن 084-3839 :داخلی  3003یا 4215

تلفکس08432723948 :

شرکت پتروشیمی ایالم

کدپستی6936159700 :

صفحه8

صفحه2

«سالم فرمانده» یک گمشده
هویتی بود

صفحه 6

اقدام
جنایتکارانه

ماموریتقالیبافبهکمیسیونکشاورزی
درباره خرید و واردات گوشت

-5محل دريافت اسناد مناقصه :کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از طریق سایت تدارکات الکترونیگی دولت ( ستاد ایران ) انجام می گردد.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

شناسه آگهی1319635 :

