» يادداشت

اربعین ۹۷

سيد مجتبي نبوي
خدا را سپاسگزارم که يک سال ديگر فرصت داد تا بتوانيم در خيل عظيم
راهپيمايان اربعين حسيني شرکت کرده و از اين سفره پر برکت به اندازه
فهم ناچيز خودخوشه چيني کنم .به تعبير استاد اخوت اين راهپيمايي
و زيارت تبديل به يک منسک شده يعني همانگونه که حج يک عبادت
جمعي در يک مکان و زمان معيني براي قيام دين خدا مي باشد اين
زيارت هم همان حکم را پيدا کرده تا به تعبير آقاي پناهيان ان شااهلل
لشکر امام زمان عجل اهلل فرجه الشريف آماده شود
اما چگونه آثار اين منسک را در طول سال حفظ کرده و آن را به سال
بعد وصل کنيم
در زيارت عاشورا مي خوانيم
...فاسئل اهلل...ان يجعلني معکم في الدنيا واالخره و آن يثبت لي عندکم
قدم صدق في الدنيا واالخره و اسئله آن يبلغني المقام المحمود لکم
عنداهلل...اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات
محمد و آل محمد
از خداوند ميخواهيم که ما را در دنيا و آخرت همراه امام حسين
عليه السالم قرار داده و در اين راه ما را ثابت قدم بدارد و همچنين ما را به
مقام وااليي که امام حسين عليه السالم در نزد خداوند پيدا کرده برساند
زندگي و مرگ ما را هم مانند امام حسين عليه السالم بگرداند
آيا واقعاً در طول سال براي رسيدن به چنين آمال و اهداف عالي ،کوچکترين
تالشي را انجام ميدهيم؟! مگر امام حسين عليه السالم براي احياي دين
جدش و جلوگيري از انحراف پيام ان که همان قران عظيم ميباشد به
پا نخواست و تمام زندگي خود و اهل خود را براي آن فدا نکرد؟! ما واقعاً
در طول سال چه تالشي براي آشنايي بيشتر با اين کتاب و معارف ائمه
عليهم السالم که ضامن رستگاري ما است به عمل مي آوريم؟
امسال توفيقي دست داد در کاظمين هنگام خواندن زيارت جامعه کبيره
توجهي به عبارات و مفاهيم بلند آن نموده و تحقق آنها را براي خود،
بستگان و دوستان از درگاه ايزد منان تقاضا نمايم
دعاها و زيارت نامه ها يک کالس تربيتي کامل هستند منتها بايد براي
رسيدن به آنها تالش نمود در اين زيارت مي گوييم
وبکم اخرجنا اهلل من الذل وفرج عنا غمرات الکروب وانقذنا من شفاجرف
الهلکات ومن النار ...بمواالتکم علمنا اهلل معالم ديننا و اصلح ما کان فسد
من دنيانا ...اسئلک ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم
به وسيله شما معصومين خدا ما را از گمراهي نجات داد و گرفتاري ها را از
ما دور کرد و به وسيله شما ما را از مهلکه هاي عالم و از آتش نجات داد
بامجالست و موانست و زانو زدن در مکتب شما خداوند علوم دين را به ما
آموزش داد و آنچه از امور دنياي ما راکه فاسد و پريشان بود اصالح کرد...
از درگاه خداوند تقاضا ميکنيم که ما را آشنا نسبت به ائمه معصومين و
حقي که بر گردن ما دارند بگرداند
آيا واقعا اين دعاها و زيارت نامه ها براي خواندن در مکانها و زمانهاي
خاصي هستند يا واقعاً يک مکتب آموزشي هستند و ما بايد تالش کنيم
آنها را در زندگي خود جاري و ساري کنيم.
ما خود را منتظر مهدي موعود ميدانيم که ان شاءاهلل ظهور کرده و عالم را
از ظلم و زور و جهالت ميرهاند بسياري از ما به شوق ديدار ايشان همراه
خيل عظيم راهپيمايان اربعين ميشويم ولي جز اين است که ايشان هم
براي تحقق دين مبين اسالم ظهور مي کند و اساسنامه اين دين قرآن
و سنت پيامبر و ائمه معصومين مي باشد .آيا وظيفه ما نيست که براي
زمينه سازي ظهور ،قرآن و معارف معصومين را شناخته و در نشر آنها سر
از پا نشناخته و خستگي به خود راه ندهيم
مگر ما معتقد نيستيم انقالب اسالمي امام خميني (ره) مقدمه ساز ظهور
حضرت حجت عجل اهلل فرجه الشريف مي باشد ،از اين ظرفيت  ۲۰ميليوني
اربعين براي معرفي اين انقالب به مسلمانان و شيعيان چقدر استفاده
مي کنيم؟ تالش کنيم آثار اين زيارت را در طول سال براي خود جاري
و ساري کنيم .پيشنهاد مي کنم از همين االن با يک برنامه ريزي دقيق و
منسجم گروهي را براي اربعين سال بعد آموزش دهيم که با تسلط نسبي
بر زبان عربي و انگليسي و آشنايي کافي با قرآن و معارف اهل بيت بتوانند
فعاليت شايستهاي در اربعين سال آينده در جهت آشنايي زائرين کشورهاي
ديگر با قرآن و اهل بيت و انقالب اسالمي در جهت زمينه سازي ظهور
موال و سرورمان حضرت حجت عجل اهلل تعالي فرجه الشريف انجام دهند
و گامي در جهت تحقق امت واحده اسالمي بردارند
و ان هذه امتکم امة واحده وانا ربکم فاتقون
سوره مومنون آيه ۵۲
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رئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي با بيان اينکه مذاکره با اروپا و آمريکا نتوانست
اقدامات ظالمانه آنها را خنثي کند ،گفت :هيچ سياستمدار باوجدان و باشرفي پيگيري برجام را
به قيمت ذليل شدن ايران برنميتابد.به گزارش فارس ،سيدمصطفي ميرسليم پيرامون مذاکرات
برجام گفت:اگر تعامالت خارجي دولت به گونه اي پيش رود که مثال در جستجوي رفع برخي
از مشکالت مادي روزمره ،آزادگي مردم ما را خدشهدار کند و نوعي وابستگي اسارت بار
براي اين نسل و نسلهاي آينده ،برخالف آرمانهاي انقالب اسالمي ،به وجود آورد يعني
در واقع دستيابي به نوعي توسعۀ مادي آني به قيمت کند شدن يا توقف پيشرفت نهايي ما
بينجامد ،انحراف شکل گرفته است و بايد در مقابل آن ايستاد و منافع آني را فداي آرمانها
کرد پيگيري برجام را به قيمت ذليل شدن ايران در مقابل آمريکا هيچ سياستمدار با وجدان
و باشرفي برنميتابد.وي در بحث عملکرد مسئوالن سياست خارجي ايران افزود:مذاکرات

متعددي را در پنج سال گذشته مسئوالن سياست خارجي کشور ما با آمريکا از طريق 5+1
و نيز با اروپاييها انجام داده اند .براي آن مذاکرات وقت و همت بسيار صرف شده است و
بدان اميد زياد بسته شده بود تا در نتيجۀ آن مذاکرات بويژه بد اخالقيها و بد رفتاريها و
ددمنشي هاي چهل سال گذشتۀ آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران افشا و خنثي شود.
به نظر مي رسد که بخش اول يعني افشاي بدسگالي آمريکا تا حدود زيادي موفق بوده و
اذهان عمومي جهانيان را بخصوص دربارۀ حقانيت ايران روشن نموده است؛ اما بخش دوم
يعني خنثي کردن تمام اقدامات ظالمانه اي که به ضرر ما بوده ،تا کنون نتيجۀ مناسب
بدست نداده و حتي تحريم هاي جديدي را آمريکا با گستاخي کامل عليه ما اعالم و اعمال
نموده است و علي رغم رسوايي روزافزون آمريکا متأسفانه پيشرفتي را که انتظار داشتيم،
بدست نيامده و شايد تدبير ديگر يا همت بيشتري را طلب ميکرده است.

هيچسياستمدارباوجداني
پيگيري برجام را به قيمت
ذليل شدن ايران برنميتابد
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آيت اهلل مکارم شيرازي:

ترامپ گرفتار يك مشت اوهام و خياالت است
آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي از مراجع تقليد با بيان
اين که رئيس جمهوري آمريکا مدام به ملت خودش
دروغ مي گويد ،گفت :ترامپ گرفتار يک مشت اوهام و
خياالت است.به گزارش دفتر آيت اهلل مکارم شيرازي،
وي در ديدار لوئيس فراخان رهبر جنبش امت اسالم در
آمريکا ،افزود :ترامپ مي گويد ما برجام را قبول نکرديم و
ايران متالشي شد ،کجاي ايران متالشي شد؟ جمهوري
اسالمي بحمداهلل به عنوان يک کشور نيرومند در منطقه
ايستاده است.وي در واکنش به ادعاي آمريکايي ها که
حربه تحريم را براي کشاندن ايران پاي ميز مذاکره
مطرح مي کنند ،گفت :محال است جمهوري اسالمي
با آمريکا مذاکره کند زيرا ما يک سال و نيم در قالب
برجام مذاکره کرديم اينها در يک ساعت همه چيز را
رها کردند و تعهدات خود را زير پا گذاشتند؛ به چنين
افرادي چه کسي مي تواند اطمينان کند؟آيت اهلل مکارم
شيرازي اضافه کرد :ساير مردم دنيا هم نمي توانند به
چنين دولتي اعتماد کنند؛ تاکيد مي کنيم کسي که

به اين راحتي تعهداتش را زير پا مي گذارد به هيچ
وجه قابل اعتماد نيست.وي با انتقاد از سياست هاي
دولتمردان آمريکايي ،ابراز داشت :آمريکا مهم ترين
کشوري است که هم به مردم خودش و هم به مردم
دنيا ظلم مي کند؛ ما معتقديم چنين حکومتي باقي
نخواهد ماند ،به دليل اين که ظلم پايدار نيست؛ بنابراين
دير يا زود اينها برچيده مي شوند و ان شاءاهلل آينده
در اختيار حق طلبان خواهد بود.وي همچنين ،وارونه
نشان دادن شرايط کشور و ملت ايران در رسانه هاي
غربي را مورد اشاره قرار داد و گفت :چهره اي که
غربي ها از جمهوري اسالمي در رسانه ها نشان
مي دهند واقعيت ندارد ،وقتي خبرنگاران و ديگر افراد
وارد کشور ما مي شوند و واقعيات را از نزديک مي بينند،
کامال مشاهده مي کنند ايراني را که آنها مي بينند با
ايراني که در رسانه هاي غربي است کامال متفاوت
است.وي گفت :ما معتقديم دروغ فروغ ندارد و به جايي
نمي رسد ،همان گونه که در قرآن کريم تصريح شده

سردار جعفري:

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :تحريمها ظالمانه،
نامردي و خالف مقررات بينالمللي است.وي افزود:در
زمان زورگويي دشمن بايد به اقتصاد داخلي توجه کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،علي الريجاني رئيس
مجلس در يادواره شهداي نيروي انتظامي تهرا ن در تاالر
همايشهاي وزارت کشور برگزار شد ،با بيان اينکه اين
جلسه با عظمت با نام شهداي نيروي انتظامي مزين شده
است ،گفت :حرکت انقالبي فرزندان ،همسران و پدران
شما براي امنيت کشور و سعادت ملت يک فداکاري بوده
است.وي افزود :ثمره خون اين شهيدان باعث شد تا
انقالب اسالمي سرپا و با استقامت بايستند و ملت بزرگ
ايران با عظمتمندي زندگي کنند.الريجاني ضمن تشکر
از فرمانده نيروي انتظامي و همچنين فرمانده نيروي
انتظامي تهران تصريح کرد :نيروي انتظامي يک نيروي
بسيار مهمي براي کشور است که فعاليتهاي گسترده و
متنوعي از ايجاد نظم در راهنمايي و رانندگي در شهرها
تا مبارزه با اشرار و بر هم زنندگان نظم عمومي را در
برميگيرد.رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد :صيانت
از مرزها و مبارزه با قاچاق و ...از اقدامات مهم نيروي
انتظامي است و شما در يک حرکت بسيار پرتأثير در

زمين را بندگان صالح مالک خواهند شد .ان شاء اهلل با
ظهور حضرت مهدي(عج) همه زمين زيرپرچم عدل الهي
قرار خواهد گرفت.اين مرجع تقليد همچنين با تاکيد
بر اين که بايد با هوشياري و حفظ وحدت نقشه هاي
دشمن را بشناسيم و خنثي کنيم ،يادآورشد :مهم اين
است از شعارهاي دروغين دشمن نهراسيم و بدانيم آنها

تحريمها ظالمانه و خالف مقررات بينالمللي است

کشور قرار داريد که همه بايد قدردان تالشهاي نيروي
انتظامي باشند.وي تأکيد کرد :در مراسم اربعين نيروي
انتظامي خدمات باارزشي را انجام داد و توانست اين
مقدار از جمعيت را در فاصله زماني کوتاه به سادگي
از مرزها عبور داده و همچنين در بازگشت آنها نظم
و امنيت را برقرار کند.الريجاني اظهار کرد :بر اساس
گزارش سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي حرکت

نوبت دوم

(به صورت دومرحلهاي) ()97/10

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به خريد ( 86هشتاد و شش)
دستگاه الكتروپمپ شناور مورد نياز روستاهاي واقع در سطح استان را از محل اعتبارات عمراني و از طريق
مناقصه عمومي و به صورت دومرحلهاي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر گرفتن شرايط
ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irاقدام نمايند.
 -1محل تحويل الكتروپمپها انبار مركزي شركت واقع در روستاي غنيآباد شهرستان ري ميباشد.
 -2هزينه بيمه ،بارگيري ،حمل و نقل و تخليه به عهده فروشنده ميباشد.
 -3مشخصات فني الكتروپمپها ميبايست براساس استاندارد  ISO 9906باشد.
 -4پيشنويس قرارداد خريد كاال به پيوست ارائه ميگردد.
 -5شركتكنندگان در مناقصه ميبايست خود توليدكننده الكتروپمپ يا نماينده فروش يكي از توليدكنندگان
باشند.
 -6هزينههاي تست الكتروپمپ جهت تامين نظر كميته فني و بازرگاني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -7كليه محصوالت ميبايست داراي  1سال گارانتي و  10سال خدمات پس از فروش باشند.
 -8داراي تاييديه فني از شركت مهندسي تجهيزات صنعت آب و برق ايران (بازرس فني).
 -9مدت قرارداد ( 6شش) ماه ميباشد.
 -10هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
شركت به پيشنهادات مشروط ،مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط
مناقصه در آنها رعايت نشده باشد ،ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.
الزم به ذكر اينكه به علت دومرحلهاي بودن مناقصه ،ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت به صورت
الكترونيكي جهت ارزيابي كميته فني و بازرگاني الزامي بوده و از تاييدشدگان به صورت كتبي قبل از
بازگشايي پاكات مالي (ج) دعوت به عمل ميآيد .فروشندگان واجد شرايط تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/08/26جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي تا ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/09/07به صورت
الكترونيكي ميباشد.
مهلت تحويل اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيكي (دستي) حداكثر
تا ساعت  14بعدازظهر روز شنبه مورخ  1397/09/10به آدرس :تهران  -ميدان وليعصر  -بلوار كشاورز -
خيابان برادران شهيد عبدالهزاده  -بين كوچه زيبا و سرآباداني  -پالك  - 31طبقه سوم كميسيون معامالت
ميباشد.
زمان بازگشايي پاكتهاي مالي (ج) تاييدشدگان توسط كميته فني و بازرگاني ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/09/17و به صورت الكترونيكي ميباشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ  757/585/697ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي ميباشد .در صورت
واريز نقدي به حساب جاري اين شركت به شماره  4001102207143418نزد بانك مركزي ،قابل واريز از طريق
بانك ملي ميباشد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
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خبر »

قاسم سليماني ،سرزمينهاي اسالمي را از لوث
تروريستهاي دستنشانده آمريکا پاک کرد

هرچه توانسته اند انجام داده اند اما به جايي نخواهند
رسيد.آيت اهلل مکارم شيرازي ،تحريم جمهوري اسالمي
و ملت ايران از سوي آمريکايي ها را مسئله جديدي
ندانست و گفت :آنها 40سال است که با ما دشمني
مي کنند اما نتوانسته اند کاري از پيش ببرند و در 40
سال آينده هم کاري از پيش نخواهند برد.

رئيس مجلس:

آگهي مناقصه عمومي

تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/19 :
خ ت97/8/15 :

ميرسليم :

وسيعي براي آسايش زائران انجام شد که جاي تشکر
و تقدير دارد و نمونهاي از کارهاي با ارزش نيروي
انتظامي بوده است.رئيس مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينکه گاهي مشکالتي عظمت انقالب اسالمي را
پنهان ميکند ،گفت :انقالب اسالمي مسير سختي را
طي و از گردنههاي بزرگي عبور کرده است ،بسيار به
جان ما افتادهاند ،از تجزيه طلبي توسط آمريکا تا ترور

فيزيکي و شخصيتها در کشورمان و جنگي که به راه
انداختند ،اما به دليل آن که راه را درست ميرفتيم و
توانستيم از رهبري داهيانه امام راحل(ره) و مقام معظم
رهبري استفاده کنيم عظمت ملت ايران در منطقه
ديده شد.وي افزود :اکنون ائتالفي عليه ايران با حضور
چند کشور کوچک در منطقه به راه انداختهاند؛ البته
دو کشور کوچک منطقه بعد از حادثه اهواز جسارت
کردند و يادشان باشد که ما اين مسائل را يادمان نميرود
و بدانند با چه کشوري حرف ميزنند ،اگرچه آنها در
دلشان مي دانند که با ملتي مقاوم صحبت ميکنند.
الريجاني تأکيد کرد :اکنون بساط تحريم اقتصادي
را به راه انداختهاند و فکر ميکردند ميتوانند ما را
به جان هم بيندازند ،آنقدر نادان هستند که صريح
اعالم کردند که ميتوانند جريانها را در داخل ايران
به جان هم انداخته و بنيانهاي اقتصادي ما را خراب
کنند.رئيس مجلس شوراي اسالمي بيان کرد :تحريمها
ظالمانه ،نامردي و خالف مقررات بينالمللي است که
در تمام سطوح آنها را محکوم ميکنند ،اما به دليل
زورگويي ميخواهند به اين وسيله با انقالب اسالمي
تسويه حساب کنند.

فرمانده کل سپاه در واکنش به اظهارات سخيف پمپئو عليه فرمانده نيروي قدس
سپاه با تاکيد بر اينکه همگان ميدانند تدبير بينظير قاسم سليماني سرزمينهاي
اسالمي را از لوث وجود تروريستهاي تکفيري دستنشانده شما پاک کرد ،گفت:
بيش از اين آمريکا را بيآبرو نکنيد .به گزارش فارس  ،در پي اظهارات سخيف
روز گذشته (دوشنبه  ۱۴آبان) مايک پمپئو ،وزير امور خارجه امريکا در کنفرانس
خبري مشترک با وزير خزانه داري اين کشور و توجيه اعمال تحريم هاي ظالمانه
عليه ملت ايران با اتهام زني به سرلشکر سليماني ،فرمانده دالور و محبوب نيروي
قدس سپاه که ايفاگر نقشي بيبديل در شکست توطئه آمريکايي،عبري و عربي
داعش و تروريست هاي تکفيري عليه مردم منطقه بود ،سردار سرلشکر پاسدار
محمدعلي جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تقبيح سخنان
وي اظهار کرد :آقاي پمپئو ،اگر به فکر آبروي خود نيستيد،الاقل دلتان به حال
حيثيت کشورتان بسوزد .اين اظهارات مضحک و از سر عجز و ناتواني را چرا و با
چه هدفي بيان مي کنيد؟ يعني شما واقعا اعتقاد داريد عربستان که دستانش تا
مرفق به خون هزاران تن از مردم مظلوم يمن  ،بحرين و نيز مردم و اتباع خود از
جمله خاشقچي آلوده است ،با تروريسم مبارزه مي کند.

خرازي:

جامعه ايران ،متحد در مقابل فشارهاي
آمريکا ايستاده است
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت :جامعه ايران به صورت متحد در
مقابل فشارهاي آمريکا ايستاده و سعي ميکند با توجه به منابع داخلي و کمک
کشورهاي دوست بر اين مشکالت غلبه کند.به گزارش خبرگزاري مهر ،کمال
خرازي رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي که در اتريش به سر ميبرد ،در
نشستي با شخصيتها و نخبگان سياسي اين کشور ،مسائل منطقه و روابط ايران
و اروپا را بررسي و تحليل کرد.در اين نشست ،رئيس کميسيون سياست خارجي
مجلس ،وزير دفاع و وزير کشور سابق ،بعضي نمايندگان پارلمان اتريش و اروپا
و روساي موسسات تحقيقاتي سياسي و بينالمللي اين کشور حضور داشتند.
شخصيتهاي سياسي و مطالعاتي فعلي و سابق اتريش به اظهار نظر درباره
مسائل سوريه ،عراق ،يمن و روابط ايران و اروپا و همچنين تاثيرات تحريمها بر
اقتصاد ايران و چگونگي مواجهه دولت ايران با اين تحوالت پرداختند و سواالتي را
مطرح کردند که خرازي به آنها پاسخ داد.رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي
تصريح کرد :با وجود مشکالت فعلي که عمدتا به جهت تحريمهاي آمريکا به
وجود آمده ،جامعه ايران به صورت متحد در مقابل فشارهاي آمريکا ايستاده
است و سعي ميکند با توجه به منابع و امکانات داخلي و نيز کمک کشورهاي
دوست و همچنين سازوکار اروپايي بر اين مشکالت غلبه کند.

«پدافند غيرعامل ،افزايش بازدارندگي در سايه حماسه حسيني»

آگهي مناقصه عمومي (فراخوان ارزيابي كيفي)
بصورت دو مرحلهاي ()97/13 -97/14
نوبت اول

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به
انجام مناقصات ذيل از محل اعتبارات ارزش افزوده فرمانداري شهرستان اسالمشهر
و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در
اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
 -1حفاري و تجهيز چاه آب آشاميدني روستاي گلدسته به عمق  192متر با لوله جدار
فوالدي به قطر  14اينچ و ضخامت  8ميليمتر به روش روتاري از توابع شهرستان
اسالمشهر به قيمت پايه  3/775/860/178ريال (شماره مناقصه )97/13
 -2حفاري و تجهيز چاه آب آشاميدني روستاي شاطره به عمق  204متر با لوله جدار
فوالدي به قطر  14اينچ و ضخامت  8ميليمتر به روش روتاري از توابع شهرستان
اسالمشهر با قيمت پايه  3/993/130/185ريال (شماره مناقصه )97/14
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته كاوشهاي زميني و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت
ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/8/26جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به
آدرس  www.setadiran.irاقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز شنبه
مورخ  1397/9/10براساس شرايط مندرج در اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت مي باشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني
از تاييد شدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط سامانه دعوت بعمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/19
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/21
خ ت 97/8/19

كميسيون معامالت
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

