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پاسخ قاطع ایران به این ترور  ،به چالش کشیدن جامعه بینالمللی بود
ایران انجام دهد و درواقع شجاعت آن را ندارد .تا زمانی که
ایران دارای توانمندیهای علمی ،فنی و تحقیقاتی و نیز
توسعه آنها باشد ،هیچ گونه نگرانی و ترسی برای آن ،از
سوی رژیم صهیونیستی و نه از سوی دیگران وجود ندارد.
پاسخ قاطع ایران به این ترور بزدالنه ،افزایش سطح غنی
سازی و به چالش کشیدن نه فقط اسرائیل ،بلکه کسانی

دکترخالدحسین،استاددانشگاهلیونفرانسهدرپاسخبه
اینسؤالکهجمهوریاسالمیچگونهمیتواندجنایتهای
تروریستی رژ یــم صهیونیستی را در مجامع بینالمللی
پیگیری و مانع از تکرار آن شود؟ گفت :اسرائیل یک رژیم
جعلی و یکی از ایالتهای آمریکایی اســت ،نه بیشتر؛
بنابراین نمی تواند به تنهایی اقدام نسنجیدهای را علیه

جواد فراهانی روزنامه نیویورک تایمز در
گزارشی اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی
و صهیونیستی از جزئیات جدیدی در ارتباط با
عملیات ترور شهید فخریزاده پرده برداشته
و نوشته است :آمادهسازی برای ترور پس از
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آغاز شد .در این راستا و همزمان با نخستین سالروز
شهادت و عملیات بزدالنه ترور شهید «فخری زاده»
به دست دشمنان ملت بزرگ ایران ،در گفتوگویی
تفصیلی با دکتر «خالد حسین» دانشمند ،استاد
دانشگاه و دانشآموخته رشته «فیزیک هسته ای» از

مجموعهای از مالقاتها در پایان سال  ۲۰۱۹و در
اوایل سال ۲۰۲۰بین مقامات اسرائیلی ،به رهبری
مدیر موساد ،یوسی کوهن و مقامات عالی رتبه
آمریکایی ،از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ،
وزیر امور خارجه مایک پمپئو و رئیس سازمان سیا

درصد باال و نوترونهای اورانیوم ،میتوان از آنها
به جــای استفاده صلحآمیز بــرای تولید انــرژی،
رادیوتراپی و یا درمان بیماریهای سخت درمان
مانند سرطان ،در ساخت سالح هستهای و اتمی
استفاده کــرد .ای ــران کــه دارای تمدن ریــشـهدار
است و صادقانه و جدی مسائل امت اسالمی،
اعتال و پیشرفت جهان اسالم را دنبال میکند،
با اقــدامــات بــزدالنـهای مانند تــرور و تحریمهای
ظالمانه از توسعه پروژههای علمی خود دست
نخواهد کشید و برعکس آن ،اینگونه اقدامات
بر عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران برای پیگیری
بــرنــامـههــا ،پــژوه ـشهــای علمی در زمینههای
مختلف ،تولید انرژی و برق ،درمانهای رادیواکتیو
و سایر حــوزههــای موشکی ،فضایی ،پزشکی،
نانویی و ...میافزاید و از ایــن رو ،نه تحریم ،نه
محاصره و نه تهدید و تــرور بــرای سست کردن
اراده ایران تأثیرگذار نخواهد بود ،کما اینکه تاکنون
شاهد بــوده ایــم و یــادمــان نرفته اســت «دونالد
ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا قصد داشت
با اعمال فشار حداکثری جمهوری اسالمی را
بــرانــدازی کند ،امــا ام ــروز تــرامــپ خــود بــرانــداز و
سرنگون شده ،اما جمهوری اسالمی قدرتمندتر
از گذشته به پیگیری اهداف خود ادامه میدهد.

فخر برنامه هستهای ایران

شکی نیست که رقبا و دشمنان
جمهوری اسالمی ایران در هر
لحظه از ســاعــات شبانه روز ،ب ــرای جاسوسی
از برنامههای علمی و توسعهای ایــران در همه
زمینهها اعم از برنامه هستهای ،برنامه موشکی،
پ ــژوهــشه ــای نــانــویــی ،عــلــوم فــضــایــی ،مــراکــز
پژوهشی فــیــزیــولــوژیــک ،غــنـیســازی اورانــیــوم،
سانتریفیوژها ،تکنیکهای خالصسازی ،تبدیل
یا جداسازی ایزوتوپها و ...که مستلزم احتیاط
شدید و نــظــارت قــوی برنمایندگان بینالمللی
اس ــت ،تــاش میکنند و بیشتر نمایندگان و
ناظران بین المللی که از این مراکز و تأسیسات
ب ــازدی ــد م ـیکــنــنــد ،ب ــه طـ ــور پــنــهــانــی ب ــه رژی ــم
صهیونیستی وفادار هستند .هیچ اعتمادی نه
به آژانــس بین المللی انــرژی اتمی ،نه به شورای
امنیت و نــه بــه هیچ طــرفــی کــه بــا آنه ــا مرتبط
است ،وجود نــدارد و باید به شدت هوشیار بود
و فقط از طریق مکاتبه با آ نهــا تعامل داشت؛
چراکه هیچ امنیتی از جانب آنهــا وجــود ندارد
و هــمــواره بــه دنــبــال جــاســوســی ،اســتــراق سمع
و جمع آوری هرچه بیشتر اطــاعــات بــا هدف
مــانــع تــراشــی ،تهمت زدن و ســنــدســازی علیه
برنامه هستهای و دیگر برنامههای جمهوری
اسالمی ایران هستند ،به همین خاطر جمهوری
اسالمی ،بسیار کار صحیحی را انجام داد که
وقتی آمریکا و دونــالــد ترامپ دیــوانــه از توافق
هستهای خــارج شــد ،همکاریهای خــود را با
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی کاهش داده و
محدود کرد.

◾

◾آی ــا رژیـــم صهیونیستی م ـیتــوانــد بــا انــجــام
جــنــای ـتهــای اینچنینی بــرنــامــه
هستهای و دیگر برنامههای
جمهوری اســامــی ای ــران را
متوقف کند ؟

عملیات تــرور یک اقــدام
بزدالنه و کینه توزانهای بود
که مجری آن خیال میکند
از ای ــن طــریــق مـیتــوانــد
برنامه صلح آمیز

دشمنان هــمــواره در حــال توطئه و
دسیسه چینی علیه ایــران و تالش
برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی
و محور مقاومت هستند؛ بــه گــونـهای کــه هیچ
اعــتــمــادی بــه نــهــادهــای بینالمللی و شــوراهــای
وابسته بــه ســازمــان ملل متحد وج ــود ن ــدارد و
همه آنها علیه تمام پروژههای علمی و سیاسی

آگهیمفقودی

,1408250ف

/1407099ک

آگهی مفقودی
آگهی مفقودی

1408270

آگهی مفقودی

,1408251ف

آگهی مفقودی

,1408181ف

آگهی مفقودی

,1408182ف

آگهی مفقودی

1408263

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

1408256

/1408136ک

آگهی مفقودی

,1408269ف

فریدون عباسی
در گفت وگو با
روزنامه ایران گفت:
از حدود سال ۷۴
بود که برگزاری
جلساتی با حضور
اساتید دانشگاههای
مختلف از جمله
شهید شهریاری و
شهید علیمحمدی
و با مدیریت شهید
فخریزاده آغاز شد.
پروژه تقریب ًا سه
سال طول کشید و
خروجیاش تهیه
یک نقشه راه اولیه
برای توسعه صنعت
هستهای ایران بود.
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برگ���ه س���بز و س���ند وکال���ت نام���ه خ���ودرو وانت
پی���کان بش���ماره انتظامی  78ای���ران  423ص71
ب���ه رن���گ س���فید ش���یری روغن���ی ،م���دل 1389و
ش���ماره موت���ور 11489038795و ش���ماره شاس���ی
NAAA36AA5AG221462متعلق علی مهرآبادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز ،سند کمپانی ،کارت سوخت و کارت خودروی
س���ایپا  131مدل  1399رنگ سفید به شماره انتظامی
241ه 89ایران  74ش���ماره موت���ور  M136460966و
ش���ماره شاس���ی  NAS411100L1188276ب���ه مالکیت
رض���ا خوش گفتار مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

برگ س���بز خودروی سواری پراید مدل  1387رنگ
زرش���کی متالی���ک ب���ه ش���ماره موت���ور 2386083
و ش���ماره شاس���ی  S1412287752319و ش���ماره
پ���اک  116ن  78ای���ران  55بن���ام خانم معصومه
خوش���بین منفرد فرزند سعید مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

ب���رگ س���بز خ���ودرو پ���ژو آردی م���دل 1384
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 373 -12ج 62و
ش���ماره موت���ور 11784026904و ش���ماره
شاسی 13409623مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی (نوبت دوم)

مناقصه عمومی عملیات احداث
ساختمان کتابخانه امام رضا (ع)

/1408249ف

/1408274ک

ش��هرداری ترب��ت حیدری��ه در نظر دارد نس��بت به
فروش سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر بین مهر
 15و  17و خیابان رضا ش��هر -رضا شهر  6/6از طریق
برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد الشرایط
واگذار نماید  .لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در
این مزایده دعوت بعمل می اید جهت کسب اطالعات
بیش��تر و دریافت اس��ناد به اداره امالک شهرداری
واح��د مس��تغالت مراجع��ه فرماین��د .ی��ا با ش��ماره
 52222082تماس حاصل فرمایید .
خری��د اس��ناد :از تاری��خ  1400/09/10لغای��ت
1400/09/22
تس��لیم پیش��نهادات :تا مورخ  1400/09/25ساعت
 13:15به دبیر خانه حراست شهرداری می باشد .
بازگش��ائی پاک��ت ه��ا  1400/09/27 :در کمیس��یون
معامالت شهرداری تربت حیدریه.
•*هزینه دونوبت نش��ر اگه��ی روزنامه بعهده برنده
مزایده می باشد .
•*اطالعات بیش��تر و ش��رایط مزایده در اس��ناد قید
گردیده است .
ابوالقاسمعظیمی
سرپرست شهرداری تربت حیدریه

,1408244ف

آگهی مزایده(نوبت اول)

سند کمپانی سواری پژو  405 GLX-XU7مدل  91رنگ
خاکس���تری متالیک شماره موتور 124K0034395 :
و ش���ماره شاس���ی  NAAM01CA0CR576942 :ب���ه
ش���ماره پ���اک انتظام���ی  87ای���ران  337س  81به
مالکیت ولی ترخوانه کد ملی  4284408232مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

1408261

مدیریت پش��تیبانی آس��تان قدس رضوی

درجه اعتبار ساقط میباشد.

,1408240ف

ک�د پس�تی  9133743588تحوی�ل نماین�د .در صورت هرگونه س�وال با تلفن ه�ای  051-38795555ی�ا  051-32001420تماس حاص�ل نمایید.

د  252ایران  42به مالکیت عیس����ی غامیان مفقود و از

آگهی مفقودی

اس�ناد مربوطه را به آدرس :مش�هد ،چهارراه ش�هدا ،سازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی ،دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی آستان قدس رضوی

آگهی مفقودی

مشاهده کامل متن آگهی و شرایط به آدرس  http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت 14:00روز شنبه مورخ 1400/09/20

شناسایی  NAS411100J3431838و شماره انتظامی 49

آگهیمفقودی

نسبت به برگزاری فراخوان عمومی جهت شناسایی « شرکتهای داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی » اقدام نماید ،لذا واجدین شرایط جهت

رنگ س����فید به ش����ماره موتور  M13/6083792و شماره

مدرک فارغالتحصیلی شادی خاوری فرزند قاسم
صادره از بجنورد به شماره شناسنامه  7479در
مقطع کارشناس���ی ناپیوس���ته رش���ته مهندس���ی
تکنول���وژی ن���رم اف���زار کامپیوتر با ش���ماره مدرک
 16516صادره از واحد دانش���گاهی قوچان مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی قوچان به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرستان قوچان  4 ،کیلومتری قوچان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی قوچان اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

آگهی مفقودی

آستان قدس رضوی در نظر دارد به منظور حمایت از تولید داخل و ایجاد فرصت برابر برای شرکتهای تولید کننده مانیتور صنعتی

ب����رگ س����بز خ����ودرو س����واری س����ایپا  131SEم����دل 1397

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو س���واری پراید 131
م���دل  1387رن���گ س���فید روغنی ب���ه ش���ماره موتور
 2292386و ش���ماره شاس���ی  S1412287694133و
ش���ماره انتظام���ی  427ی  23ای���ران  42به مالکیت
معصوم���ه رمضان زاده علی اب���ادی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

,1408180ف

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکت های داخلی تولیدکننده مانیتورهای صنعتی

1408259

شناسنامه(برگ سبز) نوع وانت دوکابین سیستم
تویوتا تی���پ هایلوک���س 2700CCمدل2013رنگ
سفید روغنی شماره موتور 2TR7415833شماره
شاس���ی MROFX22G2D1363705شماره پاک
112د 47ای���ران  95بنام مس���عود ش���هنواز مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س���بز و کارت شناس���ایی و کارت سوخت خودرو
سواری سایپا تیپ تیبا رنگ سفید سال  1395به
ش���ماره شهربانی 91س  416ایران  93و شماره بدنه
 NAS811100G5889736وشماره موتور 8278611به
مالکی���ت لیا ایازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می گردد.

پروانه بهداشتی و بهره برداری اینجانب حمید
رض���ا محمودی ب���ه ش���ماره 102/12/69772
مرب���وط به مج���وز پ���رورش ب���ره پروالبند با
ظرفی���ت 200راس مفق���ود ش���ده اس���ت واز
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

س���ند و فاکتور فروش و شناس���نامه (برگ س���بز)
خودرو س���واری پراید تیپ  111به رنگ سفید مدل
 1390ب���ه ش���ماره موت���ور  4265945ب���ه ش���ماره
شاسی  S 5430090066801به شماره پاک 923
م  49ایران  95بنام محس���ن روان مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارق التحصیلی اینجانب شهرزاد محمودی
فرزن���د فریدون به ش���ماره شناس���نامه  14694در
مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق الکترونیک
ص���ادره ازدانش���گاه آزاد اس���امی واح���د قزوین با
شماره 600690/34مفقود گردیده وازدرجه اعتبار
ساقط می باشد.

شهید
فخری زاده،
طراح نقشه راه
توسعه صنعت
هسته ای ایران

ای ــران نقشه شیطانی میکشند .تولید بــرق و
استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای در عرصه
سالمت و سایر حــوزههــای علمی و فــنــاوری در
آینده ،ترس دشمنان غربی را از افزایش سطح
غنیسازی اورانیوم در تأسیسات هستهای ایران
از  5.5درصد به  60درصد و در آینده  98درصد
افزایش داده است .جمهوری اسالمی ایران یک
قــدرت هستهای صلح آمیز اســت کــه توانسته
باوجود محاصره و تحریم در  40سال گذشته ،این
محاصره را بشکند و در همه زمینههای علمی به
ویژه برنامه هستهای خود برای تولید برق ،توسعه
علوم پزشکی و درمان برخی بیماریهای سخت
درمــان مانند سرطان پیشرفت کند و همچنین
باوجود تحریمها توانسته توانمند یهای خود
در حوزه نانو ،فضا ،موشکی و ...را توسعه دهد.
بنابراین ایــن تحریم هــا در ده ـههــای گذشته،
نتوانسته ای ــران را بــه زانــو درآورد و برنامههای
علمی ایــران را متوقف کند که طبیعتا ً علت آن
بــه اراده قــوی و مصمم رهــبــران و دانشمندان
ای ــران بــر م ـیگــردد .مــن معتقد هستم غــرب در
نهایت تسلیم اراده ای ــران خــواهــد شــد؛ چراکه
برنامههای آن صلحآمیز محض است و به هیچ
وجه اهــداف جنگی یا سالح هستهای را در نظر
ندارد .اما اینکه غرب از ایران چه میخواهد ،این
است که ایران را مهار کرده و مانع از پیشرفت آن
شــود؛ آ نهــا با محاصره و تحریم نتوانستند به
این هدف خود برسند ،آیا با مذاکره به حصول
آن موفق خواهند شــد؟! هــرگــز .امــا آنچه ایــران
میخواهد ،اینکه پیشرفت کرده و خود را در همه
زمینههای صلح آمیز علمی بدون مانع رشد دهد
و همچنین میخواهد تحریمهای ظالمانه علیه
خود را بــدون وضع محدودیت یا شــروط جدید
رفع کند.
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شناس���نامه (برگ سبز) خودرو سواری پراید
 131SEبه رنگ س���فید مدل  1399به شماره
موتور  M 13 /6490526به ش���ماره شاس���ی
 VIN- NAS411100L1201234ب���ه ش���ماره پ���اک
447م – 47ایران  95بنام محس���ن روان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

◾

◾آیــنــده مــذاکــرات هستهای ای ــران و کشورهای
غربی در وین را چگونه میبینید؟

دانشگاه «كلود برنارد ليون فرانسه» و عضو شورای
ملی پژوهش های هستهای لبنان ،علل توسل
دشمن به ترورشهید فخری زاده و پرونده مذاکرات
هستهای ایران با کشورهای غربی در سایه این
تحوالت را بررسی کرده ایم.

آگهی مفقودی

ب���رگ س���بز س���واری هاچ ب���ک س���ایپا تی���پ تیبا 2
رن���گ مش���کی متالی���ک س���ال  1394ب���ه ش���ماره
ش���هربانی  62ص  843ای���ران  36و ش���ماره بدن���ه
 NAS821100F1038580وش���ماره موتور8263183به
مالکیت حمزه موحدی���ان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می گردد.

هستهای ایران را متوقف کرده و مانع از پیشرفت
و توسعه آن شــود؛ در حالی که گرچه شهید
محسن ف ــخ ــر یزاده یــکــی از مهمترین
دانشمندان و مجریان برنامه هستهای
ایران بود و فقدان ایشان خسارت بزرگی
است ،اما بی تردید ایران دانشمندان و
کارشناسان بسیاری در سطح شهید
فخریزاده دارد و ممکن است تعداد
متخصصان ،کارشناسان و فعاالن عرصه
هستهای ای ــران ،ده ها هــزار نفر در سطوح
مختلف با سنین متفاوت باشند؛
بنابراین و به اذن خدای متعال
هــیــچ گــونــه نــگــرانــی از ایــن
لحاظ در برنامه هستهای
ایران و توسعه علمی آن
وج ــود نـ ــدارد .خط
بین استفاده
از اوران ــی ــوم
غ ــن ــی ش ــده
صــلــح آمــیــز
و غــیــر صلح
آمیز بسیار نازک و
ظریف است؛ به گونهای
که به مجرد دستیابی
ب ـ ــه تــکــنــی ـکهــای
غ ــن ــی س ـ ـ ــازی بــا

زوم
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م���درک موق���ت فارغالتحصیلی حمید ش���یرازی
فرزن���د غ���ام محم���د ص���ادره از مش���هد ش���ماره
شناس���نامه  37در مقط���ع کارشناس���ی ارش���د
ناپیوس���ته رش���ته روانشناس���ی بالینی صادره از
تربت جام با ش���ماره م���درک  0958434مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اص���ل م���درک را ب���ه
دانشگاه آزاد اسامی تربت جام به نشانی :تربت
ج���ام کیلومتر  5جاده فریمان  ،س���ازمان مرکزی
دانش���گاه آزاد اس���امی ترب���ت ج���ام اداره ام���ور
فارغ التحصیان ارسال نمایید.

بود که به تعهدات خود عمل نکردند و توافق هستهای
را زیر پا گذاشتند .در مذاکرات پیش رو نیز به هیچ وجه
جمهوری اسالمی از موضع ضعف وارد نخواهد شد و اجازه
نمیدهد آنهایی که خود شرایط را به اینجا کشانده اند،
باج خواهی کــرده یا رونــد مذاکرات را تعیین کنند؛ هیچ
مذاکرهای از نقطه صفر وجود نخواهد داشت و طرفهای

بررسی ابعاد مختلف عملیات ترور شهید محسن فخریزاده
در گفتوگو با عضو شورای ملی پژوهشهای هستهای لبنان

◾رژیـ ـ ــم صــهــیــونــیــســتــی
چگونه اطــاعــات دانشمندان
ایران را بدست آورده و برای ترور
آنها برنامهریزی میکند؟

غربی اجــازه نخواهند یافت تا شروط خود را تحمیل و یا
محدودیتهای جدیدی را وضع کنند؛ آنها حق ندارند
دامنه مذاکرات را به موضوعات دیگری مانند موشکهای
نقطه زن ،نقش منطقهای ایــران یا مشارکت طرفهای
جدید در مذاکرات ،مانند عربستان سعودی یا دیگران
گسترش دهند.

موضوع مناقصات :

-1تامی���ن خدم���ات تخصص���ی دس���تگاه حف���اری جه���ت راهبری  6دس���تگاه حف���اری ( 41فت���ح  55 ،فت���ح  62 ،فتح  63 ،فت���ح  64 ،فت���ح  68،فتح)
مدیری���ت عملی���ات حف���اری درخش���كی  - 2 )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷58( 2-تامین خدمات تخصصی دس���تگاه حفاری جهت راهبری  6دس���تگاه حفاری
( 45فت���ح  4۹ ،فت���ح  5۹ ،فت���ح  66 ،فت���ح  8۰ ،فت���ح  82 ،فت���ح) و همچنی���ن تامی���ن خدمات جوش���کاری مدیریت عملیات حفاری در خش���كی 2 -
( -3 )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷5۹تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری  6دستگاه حفاری ( 2۹فتح  31 ،فتح  36 ،فتح  38 ،فتح 3۹ ،
فتح  ۹4 ،فتح) دیریت عملیات حفاری در خشكی  -4 )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷6۰( 2-تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری  6دستگاه
حفاری ( 48فتح  54 ،فتح  61 ،فتح  65 ،فتح  6۹ ،فتح  ۹2 ،فتح) مدیریت عملیات حفاری درخشكی )2۰۰۰۰۹3۹85۰۰۰۷61( 2-
مشخصات مناقصه :

آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد از طری�ق مناقص�ه عمومی نس�بت
ب�ه انتخ�اب پیمان�کاران دارای حداق�ل رتب�ه  4در رش�ته های س�اختمان و
ابنی�ه و رتبه  5تاسیس�ات و تجهیزات جه�ت احداث س�اختمان کتابخانه امام
رض�ا (ع) شهرس�تان چالوس به متراژ ح�دودی  1500مترمرب�ع اقدام نماید.
ل�ذا از کلی�ه ش�رکتهای واج�د ش�رایط ک�ه دارای رزوم�ه مناس�ب در
زمین�ه س�اخت اینگون�ه مجموعه ه�ا میباش�ند ،دع�وت مینماید جهت
دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه حداکث�ر ت�ا تاری�خ  1400/09/14ب�ه دبیرخانه
معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی
به نش�انی مش�هد ،چهارراه ش�هدا ،س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی
مراجع�ه ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن  32001126-051تم�اس حاص�ل نماین�د.
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامهها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نام مناقصه گزار
------------------شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری ایران

شماره فراخوان سامانه ستاد
(شماره مناقصات)

مبلغ برآورد یکساله هر مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

1400/33/06/ ۲0000۹3۹۸۵000۷۵۸

000ر000ر400ر 343ریال

000ر000ر۷6۸ر 10ریال

1400 /33/06/۲0000۹3۹۸۵000۷60

000ر000ر416ر 344ریال

000ر000ر۷۸۹ر 10ریال

1400/33/06/ ۲0000۹3۹۸۵000۷۵۹
1400 /33/06/۲0000۹3۹۸۵000۷61

آستان قدس رضوی

000ر000ر۲۲۸ر 3۸۸ریال

000ر000ر3۷3ر 31۵ریال

000ر000ر66۵ر 11ریال

000ر000ر۲0۸ر 10ریال
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روش ارزیابی-1 :براساس حداقل امتیاز ( )5۰مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل
می شود  ،انجام می گردد.
 -2هر مناقصه گر صرفا" می تواند حداکثر برنده یک مناقصه مشابه در مدیرت عملیات حفاری خشکی  2-باشد .
• نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه  :دریافت و تحویل اسناد :تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد از  14۰۰/۰۹/۰8لغایت 14۰۰/۰۹/1۷
تاریخ شروع و پایان تحویل استعالمهای ارزیابی کیفی از  14۰۰/۰۹/18لغایت 14۰۰/1۰/۰2
آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات :آدرس – اهواز – بلوار پاس���داران – باالتر از میدان فرودگاه – ش���رکت ملی حفاری ایران  -س���اختمان
پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت  - Aاداره قراردادها
شماره تلفن کارشناس پرونده ۰61-34146524 :
•تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) :
انواع تضامین قابل قبول :ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  5۰65۹ /1234۰2ه� تاریخ 13۹4/۰۹/22و اصالحات بعدی آن .
اصل فیش واریز وجه نقد به حس���اب ش���ماره  4۰۰1114۰۰63۷6636و ش���ماره شبا  IR 35۰1۰۰۰۰4۰۰1114۰۰63۷6636نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین۹۰ :روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد).
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام می شود .
• کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران .www.nidc.ir ، http://sapp.ir/nidc_pr
شناسه آگهی 122۷522
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