
بازارمحصوالتعشايريدرگيالنراهاندازيميشود
با هدف حمايت از      گيالن
فروش محصوالت 
عش�اير، نمايش�گاه و ب�ازار ف�روش محصوالت 
عش�ايري در اس�تان گی�ان ايج�اد مي ش�ود. 
فريدون طالبي، سرپرس��ت اداره امور عش��اير 
گيالن با بيان اينك��ه براي حماي��ت از فروش 
محصوالت عشاير برنامه داريم تا نمايشگاه و بازار 
فروش محصوالت عش��ايري را در استان ايجاد 
كنيم، افزود: از آنجا كه بيش��ترين جمعيت در 

شهرستان هاي تالش و رضوانشهر هستند، اين نمايشگاه را در اين شهرستان ها برپا مي كنيم.  وي با اشاره 
به اينكه ساالنه هزار و 407 تن گوشت قرمز از سوی عشاير استان توليد مي شود، ادامه داد: عالوه بر پرورش 
دام، توليد گوشت قرمز، شير، روغن حيواني، كشك، پشم گوسفند، ماست، پنير و كره نيز از فرآورده هاي 
دامي عشاير است كه هر كدام به طور مجزا درآمدزايي خوبي براي عش��اير به همراه دارد.  اين مسئول 
گفت: شرايط خاص زندگي اجتماعي و فرهنگي عشاير موجب شده تا شاهد اشتغال زنان در امر توليد 
صنايع دستي باشيم كه از گذشته هاي دور درآمدزايي خوبي براي اين قشر به همراه داشته است و همچنين 

موجب شده تا اين هنر به عنوان يك بخش مكمل در كنار دامداري نقش مهمي در اشتغال ايفا كند.

نمايششكوهعلميبسيجدر»نمايشگاهمليفناورانهدانشبنيان«
۶۰غرفه با هدف ارائه فناوري هاي نوين و هم افزايي در تحقق زيست بومي اقتصاد دانش بنیان برپا شده است

همزم�ان با هفته 

محمدرضا هاديلو
  گزارش

بسیج، نمايشگاه 
مل�ي فناوران�ه 
دانش بنیان بسیج با حضور مسئوالن لشکري و 
كشوري در ساختمان بسیج اقشار افتتاح شد. 
نمايشگاه ملي دستاوردهاي فناورانه دانش بنيان 
بسيج كه بيانگر پيشرفت ها، تحول و نوآوري در 
عرصه هاي مختلف است، در شرايطي افتتاح شد 

كه ميزان مهمانان بزرگي بود. 
صبح روزگذش��ته و در ساختمان بس��يج اقشار، 
بزرگاني گرد هم آمدند تا نمايش��گاهي را افتتاح 
كنند كه مايه فخر نظام و بس��يج است.  سرلشكر 
محمد باقري، رئيس س��تاد كل نيروهاي مسلح، 
حجت االسالم علي سعيدي، رئيس دفتر عقيدتي 
سياسي فرماندهي معظم كل قوا، سردار غالمرضا 
سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين، امير 
محمدرضا آشتياني، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح، امير دريادار، حبيب اهلل س��ياري، معاون 
هماهنگ كننده ارتش جمهوري اسالمي ايران و 
سردار محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ كننده 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي در كنار حسين 
اش��تري فرمانده نيروي انتظامي ته��ران بزرگ، 
سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
عليرضا منادي، رئيس كميسيون آموزش مجلس 
و محمدعلي زلفي گل، وزير علوم اولين كس��اني 

بودند كه بعد از افتتاح از غرفه هايي بازديد كردند 
كه نشان مي داد جوانان غيور و بسيجي اين آب و 
خاك واژه »ما مي توانيم« را به منصه ظهور رسانده 
و حاال دستاوردهاي علمي و فناورانه خود را به رخ 

دنيا كشيده اند. 
   معرفي دستاوردهاي مبتکران و مخترعان بسیجي

نمايشگاه ملي دستاوردهاي فناورانه دانش بنيان 
بسيج كه داراي ۶0 غرفه است به مناسبت هفته 
بسيج و با هدف ارائه فناوري هاي نوين و هم افزايي 
در تحق��ق زيس��ت بومي اقتص��اد دانش بنيان، 
مردمي كردن و جريان س��ازي علم و فناوري در 

حل مسائل كشور و بس��يج كردن ظرفيت هاي 
كشور براي تحقق اهداف اقتصاد دانش بنيان برپا 
شده اس��ت.  قدم زدن و بازديد از اين نمايشگاه 
حال و هواي ديگ��ري دارد كه مي ت��وان قدرت 

جوانان ايراني را با افتخار به نظاره نشست. 
نمايشگاهي كه شامل غرفه هايي در بخش هاي 
انرژي، معدن، حمل و نقل، مسكن و شهرسازي، 
امنيت غذايي، س��المت، دانش ه��اي نوظهور و 
دفاعي است و شاه بيت كار آنجاست كه مبتكران 
و مخترعان بسيجي در صف اول ايستاده اند و به 

معرفي دستاوردهاي خود مي پردازند. 

    گام بزرگ ايران در عرصه علم و فناوري
بعد از افتتاح نمايش��گاه، فرماندهان ب��ه بازديد از 
غرفه ها و گفت وگو با نوآوران و مبتكران پرداختند.  
سرلشكر محمد باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح با بيان اينكه بسيج همواره سپر قدرتمند و 
خدشه ناپذير ايران و ايراني در برابر خيال پردازي هاي 
شيطاني اردوگاه دشمنان انقالب و نظام اسالمي بوده 
كه با حضور حماسي و فداكاري هاي خالصانه خود 
توانسته است تهديد و خطر را از اين سرزمين مقدس 
دور سازد، گفت: »بس��يج خود را به  عنوان جلودار 
جهاد مؤمنانه براي خدمت به مردم و رفع محروميت 
و عقب ماندگي از صحنه زندگي هموطنان معرفي 
كرده و در كنار حضور ش��كوهمند بس��يجيان در 
عرصه هاي مختلف براي كاهش آالم و مصائب ناشي 
از بالياي طبيعي مانند سيل، زلزله و كرونا و ايفاي 
نقش هاي معجزگون در ميدان سازندگي و پيشرفت 
كشور در عرصه علم و فناوري هم قدم هاي بزرگي 

برداشته كه مي تواند دنيا را متحير كند.«
وي تأكي��د كرد: »ام��روز ايران قدرتمن��د نياز به 
فناوري هاي نوين دارد كه براي رسيدن به اين مهم 
بايد هم افزايي داشته باشيم. وقتي از مردمي كردن 
و جريان س��ازي عل��م و فناوري در حل مس��ائل 
صحبت به ميان مي آيد، بايد همه دستگاه ها با تمام 
ظرفيت هايشان بسيج شوند و دست به دست هم 
دهند تا در كمترين زمان ممكن به اهداف اقتصاد 

دانش بنيان نزديك شده و اين امر محقق شود.« 
   جهاد تبیین در قالب اردوهاي علم و فناوري

سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج 
مس��تضعفين هم با بيان اينك��ه در حوزه جهاد 
تبيين قرارگاهي با عنوان ق��رارگاه جهاد تبيين 
در بسيج ايجاد شده اس��ت و متناسب با شرايط 
روز اقدامات الزم براي تبيين مسائل روز در قالب 
طرح شهيد هاشمي را اجرا مي كند، گفت: »البته 
وجوه ديگري از جهاد تبيي��ن در قالب اردوهاي 
علم و فن��اوري و آباداني و پيش��رفت و اردوهاي 

راهيان نور در حال پيگيري است.«
وي درباره اقدامات سازمان بسيج در حوزه نوآوري 
و اشتغال تصريح كرد: »در بسيج تجربه خوبي براي 
ايجاد اشتغال وجود دارد ظرفيت بسيج سازندگي 
براي آموزش افراد جوياي شغل ظرفيت بي بديلي 
است. تس��هيالت خوبي هم براي اين كار توسط 
دولت پيش بيني شده است. بر اين اساس جوانان 
جوياي كار مي توانند با توجه به زيس��ت بومي كه 
در آن زندگي مي كنند هم آموزش ببينند و هم با 
گرفتن تسهيالت از طريق بسيج سازندگي به عنوان 
يك عنصر فعال ايفاي نقش كنند. در سال 1400، 
29هزار نفر اين تسهيالت را دريافت كردند و امسال 
هم اين تسهيالت تازه ابالغ شده و اميدواريم بتوانيم 
به مقدار قابل توجهي اين تسهيالت را در اختيار 

جوانان قرار دهيم.«

   اسامش�هر: آيين  معنوي غبارروبي و عطرافش��اني ضريح مطهر 
امامزاده عقيل )ع( شهرستان اسالمشهر با حضور جمعي از زائران، مجاوران 
و خادمان آستانه مقدس برگزار شد.  در اين مراس��م پس از جمع آوري 
نذورات و هداي��اي مردم از داخ��ل ضريح، مرقد و مضجع اي��ن امامزاده 

عظيم الشأن واجب التعظيم با گالب ناب شست  وشو و عطرافشاني شد. 
   سمنان: هدي ميركو، رئيس اداره آموزش، پژوهش و فناوري اداره كل 
صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: نشانه جغرافيايي دو محصول 
گچ سمنان و پس��ته دامغان ثبت جهاني و از سوی سازمان ثبت اسناد و 

امالك كشور گواهينامه ثبت اين دو محصول صادر شده است. 
   الب�رز: احمد افضلي، سرپرس��ت معاونت هماهنگ��ي امور عمراني 
استانداري البرز از پيشرفت فيزيكي ۵2 درصدي بيمارستان سيدالشهدا 
كرج خبر داد و گفت: تكميل بيمارس��تان نيمه كاره 2۶0 تختخوابي از 
جمله پروژه هاي سفر رياست جمهوري است كه در حال حاضر ۵2 درصد 

پيشرفت فيزيكي داشته است. 
   لرستان: مجيد سوري، جانشين فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( در 
حاشيه همايش بسيج كه در مصلي الغدير خرم آباد برگزار شد، از اعزام هزار 
و 200 گروه جهادي به مناطق محروم استان به منظور محروميت زدايي و 

رفع مشكالت اين مناطق خبر داد. 
   خراسان ش�مالي: مجيد الهي راد، مديركل كميته امداد خراسان 
شمالي گفت: اين نهاد ۵0 س��ري جهيزيه به ارزش يك ميليارد و ۵00 
ميليون تومان به نوعروسان كم برخوردار در مناطق محروم مرزي استان 
به مناسبت هفته بسيج اهدا كرد.  وي افزود: جهيزيه توزيع شده شامل 

يخچال، اجاق گاز، تلويزيون، جاروبرقي و ماشين لباسشويي است. 
   مركزي: دكتر وحيده نرجسي، عضو هيئت علمي پرديس تحقيقات و 
آموزش انار ساوه از احيا و احداث مجدد كلكسيون ژرم پالسم انار ايران در 
اين شهرستان خبر داد.  وي افزود: ارقام شاخصي نظير ارقام بومي و تجاري 
ساوه ملس ساوه، آلك و يوسف خاني، رقم تجاري ملس يزدي، رقم شيرين 
شهوار يزد، گرچ ش��هوار يزد، رقم تجاري رباب ني ريز فارس، رقم تجاري 

قجاق قم، رقم خارجي واندرفول در اين كلكسيون وجود دارد.

ساخت۱۹واحدمسكونيمحرومان
بههمتگروهجهاديخورشيدهشتم

قرارگاه جهادي خورش�ید هش�تم،     يزد
۱۹واحد مسکوني براي محرومان در 

منطقه كم برخوردار اكرم آباد يزد ساخت. 
محسن زينلي پور، مسئول اين قرارگاه جهادي خورشيد هشتم با اعالم 
خبر ساخت 19 واحد مسكوني براي محرومان گفت: ساخت اين واحدها 
كه همگي براي ايتام و محرومان اين منطقه است، از سال 1۳9۳ شروع 
شده بود، ولي به دليل مشكل تأمين اعتبار مورد نياز تاكنون متوقف مانده 
بود.  وي ادامه داد: همزمان با برگزاري دومين رزمايش جهادگران فاطمي 
در استان يزد، تكميل اين واحدهاي مسكوني در قالب تفاهمنامه اي مابين 
قرارگاه جهادي خورشيد هشتم، بسيج سازندگي سپاه الغدير و انجمن 
خيرين و س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( به اين گروه جهادي واگذار شده 
و هم اكنون مراحل ساخت اين واحدها با جديت در حال پيگيري است.  
اين مسئول با بيان اينكه س��اخت و تكميل واحدهاي مذكور به صورت 
وياليي و در مساحت هاي ۸0 تا 140مترمربع همزمان با هفته بسيج و در 
قالب رزمايش جهادگران فاطمي آغاز شده است، ابراز اميدواري كرد: اين 
واحدها تا ايام اهلل دهه فجر امسال تحويل صاحبان آنها شود.  زينلي پور 
خاطرنشان كرد: اين برنامه با محوريت قرارگاه جهادي خورشيد هشتم و 
با همكاري نواحي مختلف بسيج يزد به همت 19 گروه جهادي كه هر كدام 
يكي از واحدها را به نيت يكي از سرداران شهيد استان در حال ساخت دارد، 
انجام مي شود و در اين اقدام جهادي اقشار مختلفي از دانش آموز و دانشجو 

تا نانوا، معلم، مهندس و روحاني و درجه دار نظامي همكاري دارند. 

ساختوتوسعهمراكزدرماني
باعنواننقشهراهسالمتدربوشهر

با هدف توسعه و باالبردن سطح درمان     بوشهر 
و مراكز درماني بیمارستان هاي جديد 

در بوشهر ساخته و يا توسعه مي يابند. 
حسن ملكي زاده، رئيس دانش��گاه علوم پزشكي بوشهر با بيان اينكه با 
تصميم تخصصي حوزه وزارت بهداشت، نقشه راه چهار و هشت ساله 
طراحي و ريل گذاري شده اس��ت، افزود: مركز بيماران خاص واقع در 
اتوبان امام علي ۳0 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و از ۶0 ميليارد تومان 
اعتبار مصوب ۳7 ميليارد آن جذب شده است؛ همچنين بيمارستان 
1۸0 تختخوابي امام علي)ع( جايگزين بيمارستان فاطمه زهرا)س( كه 

در حال حاضر 2۵ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
وي به بيمارستان 1۸0 تختخوابي 17 شهريور برازجان اشاره و تصريح 
كرد: فاز اسكلت آن نهايي شده و وارد ساير فازها شده است. همچنين 
دانشكده پزشكي و دندانپزشكي با زيربناي 17 هزار متر مربع كه از سال 
90 شروع شده و نياز اساسي ما را در حوزه آموزش تأمين مي كند، در 
هفته دولت فاز اول آن با 2 هزار متر مربع زيربنا افتتاح شد.  اين مسئول 
در خصوص پروژه هاي بهداش��تي اس��تان گفت: 17پروژه بهداشتي 
كه در حال فعاليت هس��تند، 7۵ درصد پيش��رفت فيزيكي داش��تند 
و بيمارس��تان هاي اهرم خورم��وج جز اين مصوب��ات بودند كه بخش 
آي سي يو و اعصاب و روان بيمارستان خورموج تا قبل از پايان سال به 
بهره برداري مي رسد.  ملكي زاده يادآور شد: با توجه به موافقت گرفته 
شده درخصوص احداث بيمارستان ۵00 تختخوابي بوشهر كه تركيبي 
از بيمارستان عمومي و تخصصي است، تالش مي شود به عنوان يكي 
از مصوبه هاي سفر دولت به استان بوش��هر مطرح شود.  وي ادامه داد: 
22 ميليارد تومان تجهيزات در حوزه دندانپزش��كي و چشم پزشكي 
خريداري شده، همچنين شش تخت و دستگاه دياليز براي بيمارستان 

امام هادي)ع( دير در نظر گرفته شده است. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي از راه اندازي بخش معاينه چشمي نوزادان 
نارس خبر داد و گفت: اين بخش با دو همكار چشم پزشك راه اندازي 
ش��ده اس��ت.  ملكي زاده افزود: تاكنون هشت پزش��ك فوق تخصص، 
12پزش��ك متخصص و ۵9 پزشك عمومي جذب اس��تان شدند كه 
تخصيص و توزيع پزشك متخصص در يك ماه آينده انجام خواهد شد. 

هزينهدرمان2۹بيماريرايگانشد
بیمه س�امت اس�تان مركزي هزينه     مركزي
2۹بیماری العاج را پرداخت مي كند. 
محمدرضا جيريايي مديركل بيمه س��المت گفت: دولت با تش��كيل 
صندوق حمايت از بيماران خاص و صعب العالج مازاد بر پنج بيماري، 
29 بيماري ديگر شامل انواع سرطان ها و انواع پيوندهاي قلب، كبد و 
روده را به ليست بيماري هاي خاص اضافه كرده تا گام بلندي براي تأمين 

هزينه هاي كمرشكن مبتاليان به اين نوع بيماري ها برداشته شود. 
وي با بيان اينكه اكنون افزودن حدود 100 بيم��اري خاص ديگر به اين 
صندوق حمايتي در دست بررسي اس��ت، افزود: براساس مصوبه دولت و 
مجلس در راستاي كاهش هزينه هاي درمان بيماران خاص، ارائه خدمات 
توانبخشي، بازخواني و خدمات پرس��تاري در منزل هم براي اين جامعه 
هدف پيش بيني شده است تا در آينده داروهاي مورد نياز بيماران خاص 
در منزل تحويل شود و اين اقدام در تهران براي بيماران ام اس كليد خورده 
اس��ت.  اين مس��ئول ادامه داد: هزار و 200 بيمار خاص از خدمات بيمه 
سالمت اين استان استفاده مي كنند.  جيريايي گفت: افرادي كه به خسارت 
متفرقه مبتال شدند و تاكنون مشمول حمايت نبودند در صورت دارا بودن 

اسناد مي توانند تا ۵00 ميليون ريال هزينه درمان دريافت كنند. 

ساختمگاآيسييو40تختخوابيبركت
دربيمارستانگلستاناهواز

با مش�اركت بنی�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام بخش 
مراقبت هاي ويژه بیمارستان گلستان اهواز به بهره برداري رسید. 
معاون عمران��ي و طرح هاي زيربنايي بنياد برك��ت از راه اندازي بخش 
مراقبت هاي ويژه در اس��تان خوزس��تان خبر داد و اف��زود: اين بخش 
تخصصي مگا آي سي يو با ظرفيت 40 تختخواب به همت بنياد بركت 
راه اندازي ش��د و در بخش اورژانس بيمارستان گلس��تان اهواز آماده 
س��رويس دهي به بيماران اس��ت.  محمد مهجوري خاطرنشان كرد: 
حجم كل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين بخش مراقبت هاي ويژه 

۵00ميليارد ريال است. 
وي تأكيد كرد: بخ��ش مراقبت هاي ويژه راه اندازي ش��ده از نيروهاي 
مختصص و آموزش دي��ده بهره  مي ب��رد و داراي تجهيزات پزش��كي 
پيش��رفته از جمله ونتيالتور، تجهيزات مانيتورينگ، لوله هاي تغذيه، 
درن ها و كاتترهاست.  معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت 
درباره فعاليت هاي اين بنياد در حوزه ساخت مراكز بهداشتي و درماني 
در خوزستان توضيح داد: تا به امروز 47 مركز بهداشتي و درماني بركت 
در مناطق محروم و روستايي خوزس��تان به بهره برداري رسيده و وارد 

مدار پزشكي استان شده است. 
مهجوري يادآور شد: دو مركز بهداش��تي و درماني ديگر نيز در استان 

خوزستان با مشاركت بنياد بركت در حال ساخت است. 
وي اظهار داشت: تعهد بنياد بركت براي ساخت اين 49مركز بهداشتي 

و درماني در استان خوزستان بالغ بر 9۸0 ميليارد ريال است. 
معاون عمران��ي و طرح هاي زيربناي��ي بنياد بركت گف��ت: 49مركز 
بهداشتي و درماني بركت در استان خوزس��تان عمدتاً در روستاهاي 
ش��هرهاي انديكا، اللي، مسجد سليمان، انديمش��ك، ايذه، باغ ملك، 

ماهشهر، دزفول، هويزه و اهواز افتتاح شده يا در دست ساخت است. 
مهجوري با تأكيد بر س��اخت و تكميل مراكز بهداش��تي و درماني در 
كشور گفت: ساخت 277 مركز بهداشتي و درماني در مناطق محروم 
و روستايي كشور در دستور كار قرار دارد كه از اين تعداد 2۳2 مركز به 

بهره برداري رسيده و 4۵ مركز نيز در دست ساخت است. 
به گفته معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بني��اد بركت، اين مراكز 
بهداشتي و درماني شامل مركز جامع سالمت، خانه و مركز بهداشت، 
آزمايشگاه، پايگاه س��المت و اورژانس است.  مهجوري در پايان يادآور 
شد: مراكز بهداشتي و درماني بركت براساس اعالم نياز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و شاخصه هاي سالمت اين وزارتخانه در مناطق 

روستايي و كم برخوردار كشور ساخته مي شود. 

برپاييدهكدهفناوريكشاورزيدرقزوين
با همکاري پارك     قزوين
عل�م و فناوري 
دهکده فناوري كشاورزي در قزوين برپا مي شود. 
رضا افالطوني، رئيس جهاد كشاورزي قزوين 
با اشاره به تأس��يس دهكده فناوري و نوآوري 
كشاورزي در استان افزود: موفق شده ايم مصوبه 
تأسيس دهكده فناوري كشاورزي را از معاونت 
تحقيقات آموزش و ترويج كش��اورزي وزارت 
جهاد كشاورزي دريافت كنيم.  وي ادامه داد: به 

اين منظور و در جهت تسريع در تأسيس دهكده تفاهمنامه اي هم با پارك علم و فناوري استان قزوين 
به انعقاد درآمده است.  اين مسئول گفت: جانمايي اين طرح نيز در نظر گرفته شده و بناست اين دهكده 
در مركز تحقيقات كشاورزي جهاد كشاورزي استان تأس��يس شود. اكنون در حال گذراندن مصوبه 
نهايي و گرفتن دستور معاون وزير قرار دارد تا هر چه زودتر بهره برداري از پروژه آغاز شود.  افالطوني 
افزود: با توجه به اين موضوع كه شعار سال مربوط به دانش بنيان كردن فعاليت هاست و نيز با توجه به 
كمبود آب و تغيير رويكردها نسبت به موضوعات كشاورزي برپايي دهكده فناوري كشاورزي مي تواند 

گام قابل توجهي در جهت تحقق اين شعار باشد.
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سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد 
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شركت گاز استان كردستان (مناقصه گزار) در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي  پروژه ذيل 
را طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار نمايد.

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت گاز  استان كردستان  واقع در:  سنندج- ميدان جهاد - ساختمان مركزي شركت گاز استان كردستان
2- موضوع مناقصه:

 فراخوان ارزيابى كيفى (شماره 2-1401) جهت برگزاري يك مورد مناقصه عمومي
 گازرسانى به مناطق مختلف در سطح شهرستان حاجى آباد استان هرمزگان

شناسه آگهى: 1415944

3- پيمانكاراني كه داراي شرايط الزم بوده و آمادگي اجراي مناقصه  فوق را دارند مي توانند جهت 
دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) مراجعه نمايند. 

4- شرايط اوليه متقاضيان:  
1-4- داشتن شخصيت حقوقي        

2-4- داشتن گواهينامه صالحيت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه كشور   
3-4-  داشتن ظرفيت كاري خالي متناسب با پايه و رشته كاري 

4-4-   داشتن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي      
5-4- ارائه صورت هاي مالي حسابرسـي شـده جهت مناقصات با برآورد بيش از ده برابر نصاب 

معامالت بزرگ
6-4-   داشتن دانش و تجربه در زمينه مورد نظر          

7-4- حسن سابقه      
8-4-  توان مالي و پشتيباني

5-  نحوه دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سـتاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي  را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

6-    مهلت دريافت و پاسخ  اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت (ستاد): 

1-6 - تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز يك شنبه تاريخ 1401/09/06 ساعت 8  مي باشد.   
2-6- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي روز يك شنبه تاريخ 1401/09/13 ساعت 19 مي باشد.  
3-6- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي روز يك شنبه تاريخ  1401/09/27  ساعت 19  مي باشد.    
7- اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرايند كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه 
ستاد به مناقصه گران واجد شرايط كه امتياز مناسب را در ارزيابي كسب نموده اند ارسال خواهد شد. 
بديهي است دريافت اسناد و پاسخ اسـتعالم ارزيابي كيفي هيچ گونه حقي براي متقاضيان جهت 

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.  
8- جهت كسب اطالعات بيشـتر در خصوص موضوع كار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور 

پيمان ها تماس حاصل فرماييد.
9- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد 

    www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir  توضيح: اين آگهي در سايت هاي   
و  www.setadiran.ir قابل رؤيت مي باشد.  

روابط عمومى شركت گاز استان كردستان  

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان كردستان

موضوع مناقصهرديف
محل اجراي پروژه

(نام روستاها/منطقه)

مدت 
اجراي كار 

(ماه)

متراژ شبكه 
پلي اتيلن 
(كيلومتر)

 تعداد 
انشعابات

خط تغذيه
 4" (متر )

 T.B.S ايستگاه
2500 مترمكعبى 

(دستگاه)

شماره فراخوان 
در سامانه ستاد

1

گازرسانى به مجتمع روستايى 
حسن آباد كوه شا شمالى از 
توابع شهرستان حاجى آباد 

 PC استان هرمزگان به  روش

شامل اجراى گازرسانى به 
12روستاى بخش كوه شا از 
توابع شهرستان حاجى آباد 

استان هرمزگان

1865550700120001091688000083

 نوبت دوم

   نوبت دوم   شناسه آگهى: 1417707آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى  

2001097587000033 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران:

00/9053 (تجديد 2) شماره مناقصه:

موضوع مناقصه: عمليات اجراي رفع موارد ناايمن يوتيليتي پااليشگاه نهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

776/570/000 (ريال) مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 

 تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ
نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار: مورخ 94/09/22 هيأت وزيران مي باشد.

15/531/382/747 ريال مبلغ برآورد اوليه مناقصه:

5 روز پس از درج نوبت دوم آگهى در صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ايران مى باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد:

حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد مى باشد. آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي 
(رزومه) در سامانه ستاد:

حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از توزيع صورتجلسه توجيهى قبل از پيشنهاد نرخ مى باشد. آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات مالى در سامانه 
ستادايران: 

استان بوشهر- شهرستان كنگان – كيلومتر 15 جاده عسلويه، سايت 2 منطقه ويژه انرژي پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى 
پااليشگاه نهم (فاز 12) آدرس مناقصه گزار:

  بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه الكترونيكى از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به نشانى: WWW.SETADIRAN.IR انجام مى پذيرد وبه پيشنهادهاى خارج 
از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستى نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى اقدام نمايند.
 مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 3819-07731463797 تماس حاصل فرمايند.

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي

شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبـي در نظـر دارد 
خدمات مورد نياز خود را 
با شرايط ذيل به صورت 
مناقصـة  برگـزارى 
عمومي يك مرحله اى از 
طريق سامانه تداركات 
دولـت  الكترونيكـى 
(سامانه سـتاد) تأمين 

نمايد:

روابط عمومي شركت 
مجتمع گاز پارس جنوبي

       بازديد مسئوالن لشکري و كشوري از نمايشگاه ملي فناورانه دانش بنیان بسیج


