
ح�اج��ي،  م�رت�ض���ي 
سياس��تمدار اصالح طلب 
و وزير تعاون و آم��وزش و پرورش دولت 
اصالح��ات در جديدتري��ن اظه��ارات 
خود گفته اس��ت ك��ه اصالح طلب��ان با 
محدوديت ه��اي گوناگون دولت آش��نا 
هس��تند و در انتخابات پيش رو با جميع 
ش��رايط از روحاني حماي��ت مي كنند.، 
ام��ا او بر اين نكته ني��ز تاكيد مي كند كه 
اگر روحان��ي نتوانس��ت كانديدا ش��ود 
گزينه ه��اي ديگري همچ��ون ظريف و 
عارف از سوي اصالح طلبان براي حضور 
در انتخاب��ات 96 متص��ور هس��تند. او 
معتقد اس��ت كه در صورت كانديداتوري 
جليل��ي، نام��زد نواصولگراي��ان از دوره 
پيش��ين راي بيشتري نخواهد داشت و با 
حواشي پيش آمده بر سر امالك نجومي 
شهرداري قاليباف نيز قطعا راي كمتري 
از م��ردم خواه��د گرفت. عضو ش��وراي 
عالي اصالح طلبان تح��ركات انتخاباتي 
احمدي نژاد را نوعي فرار به جلو مي داند 
و مي گويد كه رييس دولت پيشين براي 
بيرون آمدن از انزواي سياس��ي است كه 
دست به س��فرهاي انتخاباتي زده است. 
حاجي س��كوت عارف را با وجود تاييد از 
سوي خودش، صحيح نمي داند و معتقد 
است اگر سكوت هم كرده باشد به جهت 
س��واالت بيش از ح��د ما خبرن��گاران و 
واگذاري كارها به كارشناس��ان مختلف 
است. چكيده اظهارات مرتضي حاجي در 
گفت وگو با خبرآنالين به اين شرح است: 

اجماع بر سر انتخاب آقاي روحاني از 
روي ناگزيري نيست

  ش��رايط ب��ه مرات��ب از گذش��ته بهتر 
شده اس��ت. فضا نس��بت به دولت قبل 
ب��راي فعاليت هاي اجتماعي، سياس��ي 
و فرهنگ��ي اصالح طلب��ان مناس��ب تر 
اس��ت و اقب��ال م��ردم نيز ب��ه مجموعه 
اصالح طلبان و ميانه روها چه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري و چ��ه در انتخاب��ات 
مجلس شوراي اس��المي كامال مشهود 
است. ما بعد از دوره اصالحات در بهترين 
شرايط ممكن براي حضور در عرصه هاي 

گوناگون هستيم. 
  اجماع بر س��ر انتخاب آق��اي روحاني 
از روي ناگزيري نيس��ت، ب��ه اعتقاد من 
و بس��ياري از اصالح طلبان ب��ا توجه به 
ش��رايطي ك��ه در آن قرار داري��م آقاي 
روحان��ي مناس��ب ترين چه��ره ب��راي 

انتخابات سال 96 است. 

نظرات اصالح طلبان در حوزه هاي 
مختلف امكان تامين شدن دارند

  م��ن محتواي مواضع آق��اي روحاني را 
چ��ه در حوزه سياس��ت خارجي و چه در 
حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي، با مواضع 
اصالح طلبان بس��يار نزدي��ك مي دانم. 
منطقي نيست كه در تقسيم بندي هاي 
تشكيالتي وقتي فردي به يك تشكيالت 
متعلق باشد اما به بن فكري ما نزديك، باز 
هم او را طرد كني��م. بنده گمان مي كنم 
بس��ياري از نظ��رات اصالح طلب��ان در 
حوزه هاي مختلف، از سوي آقاي روحاني 
امكان تامين ش��دن دارد؛ هيچ ضرورتي 

ندارد كه آق��اي رييس جمهور اعالم كند 
من اصالح طلب��م. اصالح طلبان هم بايد 
با توجه به اي��ن واقعيت كه آقاي روحاني 
متعلق به جريان اصولگراست اما به مواضع 

آنها نزديك، با او همكاري و تعامل كنند.

الحمدهلل دست اصالح طلبان براي 
معرفي كانديدا بسيار باز است

  در س��ال اول رياس��ت جمهوري نبايد 
انتظ��ار مي داش��تيم كه آق��اي روحاني 
با همه س��دها و خطوط قرمز آش��نايي 
داشته باش��د اما بعد از آن و در دوره دوم 
رياست جمهوري وي كه ان شاءاهلل اتفاق 
مي افتد طبعا انتظارها براي تصميم گيري 
و انتخ��اب مناس��ب مس��يرها در جهت 
عملكرد صحيح ايشان باالتر خواهد رفت. 
  قطعا چنين فردي در جريان اصالحات 
وجود دارد. اگر آقاي روحاني قصد حضور 
در انتخابات نداش��ته باش��ند كه اين امر 
را بعي��د مي دانم زمين خداوند بي حجت 
نمي ماند. ما اش��خاصي همچ��ون آقاي 
خاتمي، ظريف، عارف و... را براي اين امر 
داريم. الحمدهلل دس��ت اصالح طلبان در 

اين خصوص بسيار باز است. 
  تجربه ش��وراي عالي اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس ده��م موفق بود؛ بعيد 
مي دان��م ف��ردي در جري��ان اصالحات 
اين دس��تاورد را ناديده بگي��رد؛ ممكن 
اس��ت نظرات اصالحي براي رفع نواقص 

مطرح شود. 
  در انتخابات سال 92 هر دوي اين افراد 
)جليلي و قاليباف( با هم كانديدا بودند و 
آقاي روحاني پيروز شد. در اين دوره هم 

اتفاق خاص��ي نيفتاد كه دامنه راي آقاي 
جليلي گس��ترده تر و راي آقاي روحاني 

محدود تر شود. 
  در مورد آقاي قاليباف هم قطعا از دوره 
قبل راي كمتري مي گي��رد. نامزدي در 
انتخابات رياست جمهوري براي بسياري 
با انگيزه هايي غير از رييس جمهور شدن 
همراه اس��ت. قاعدتا وقتي فردي در آن 
س��طح خود را مطرح مي كن��د برآوردي 

از شانس موفقيت خود خواهد داشت. 
  اصولگرايان ميانه رو يا معتدل بهتر از آقاي 
روحاني كسي را براي كانديداتوري ندارند، 
تنها گزينه تندرويان نيز آقاي احمدي نژاد 
است كه او هم نشان داده كارنامه بسيار بدي 

در اداره كشور داشته است. 

احمدي نژاد به دنبال فرار رو به جلو 
است

  حضور و س��فرهاي احمدي نژاد نوعي 
فرار رو به جلو محس��وب مي شود. نقاط 
منفي و ضعف هاي عملكردي و مسووليتي 
دولت قبل ش��هره خاص و عام است. او از 
طريق اين سفرها و سخنراني ها تا حدي 
مي خواهد نگاه هاي منفي نسبت به خود 
را كاهش داده و خود را حاضر در صحنه 

نشان دهد. 
  احمدي نژاد ت��الش مي كند خود را از 
انزوا بيرون بي��اورد. كارهاي او اهدافي به 
غير رياس��ت جمهوري دارد و من شانس 
رييس جمهور شدن او را نزديك به صفر 
مي دان��م. تندروها نيز با اس��تفاده از آن 
جمله »بگم بگم« معروف او مي كوش��ند 
كانديداي مقب��ول جريان اصالح طلب و 

آيت اهلل طالقاني مي گفت 
مجاهدين »غوره نشده مويز 

شدند«

لطف اهلل ميثمي: 

لطف اهلل ميثمي را ش��ايد خيلي ها به 
اس��م مديرمس��وول مجله چشم انداز 
اي��ران اي��ران بشناس��ند، ام��ا او از جمل��ه مبارزان 
انقالبي اي اس��ت كه حرف هاي زي��ادي براي گفتن 
دارد. ميثمي كه س��ابقه همكاري ب��ا نهضت آزادي 
را دارد و باجن��اق محمد حنيف ن��ژاد از بنيانگذاران 
سازمان مجاهدين خلق اس��ت مي گويد كه آيت اهلل 
طالقاني دس��ت به اس��لحه بردن مجاهدين خلق را 
هشدار داده بود و عاقبت شومي كه مرحوم طالقاني از 
آن مي ترسيد بر سر مجاهدين خلق آمد. ميثمي در 
گفت وگويي با تسنيم خاطراتي از آيت اهلل طالقاني را 
بيان كرده. چكيده اظهارات ميثمي به اين شرح است: 
   مرحوم طالقاني عالقه وافري به حضرت امام داشت. 
امام هم متقابال به ايشان ارادت داشت. وقتي آيت اهلل 
طالقاني در سال 42 دستگير شد، امام اعالميه اي صادر 
كردند و تسلي خاطر دادند. آقاي دعايي نقل مي كند 
كه در نجف، امام به حاج آقا مصطفي مي گويند »اگر 
خواستي تفسير قرآن ش��روع كني حتما بايد قبلش 
تفس��ير »پرتوي از قرآن« طالقاني را بخواني«. آقاي 
دعايي مي گويد »من نديده بودم تاكنون امام كتابي را 
اين گونه مطلق تاييد كرده باشند«. وقتي هم آيت اهلل 
طالقاني فوت ش��د، امام ايش��ان را »ابوذر انقالب« و 

»مفسر كبير قرآن« ياد كردند. 
   ايش��ان ب��ا بنيانگ��ذاران مجاهدين ه��م برخورد 
تعالي بخش داشتند، البته تاييدات ايشان صددرصد 
نبود. با دكتر شريعتي هم همين برخورد را داشتند. 
ايش��ان در تفسيرش��ان مطلبي دارند  كه انسان بايد 
»چشم خيربين« داشته باشد. چشم خيربين را عرفا 
دارند، به اين معني كه بايد با همه تعالي بخشانه رفتار 
كرد و اين در همه رفتارهاي ايشان مشهود بود. يادم 
هس��ت وقتي در زندان بچه ها را شكنجه مي كردند، 
ايشان فرياد مي زدند  »اينها جوانان مملكت هستند، 

چرا اينها را شكنجه مي كنيد؟« 
  ايش��ان )آي��ت اهلل طالقاني( صددرص��د مبارزات 
مس��لحانه قبل از انقالب را تاييد مي كردند. در سال 
47 هم بين رهبران سازمان و طالقاني ديدار مي شود 
و آنها را شاگرداني مي دانستند كه حاال استاد شده اند. 
   من ماه رمضان آخري كه ايشان را ديدم، )آيت اهلل 
طالقاني( گفتند چرا مجاهدين روزنامه صهيونيستي 
آيندگان را تاييد كردند. گويا بچه هاي س��ازمان در 
تظاهرات��ي كه بع��د از تعطيلي روزنامه انجام ش��د 
شركت كرده بودند. ايش��ان مي گفتند »اگر اينها به 
صف انقالب بپيوندند ما آنها را تاييد مي كنيم اما آنها 

مي خواهند ما را دنبال خودشان بكشند«. 
  بعد از اين دي��دار مجاهدين يك نفر را به خانه من 
فرس��تادند كه »چرا با ما اختالف داريد؟« من گفتم 
»شما در مجله مجاهد حرف هاي ما را هم بنويسيد.« 
چون آن زمان ما انش��عاب كرده بوديم. گفتند »اگر 

يس��يم  دچار فروپاش��ي مي شويم«. بنو
»يعن��ي  گفت��م  م��ن 
اينقدر  ايدئولوژي ش��ما 
پوشالي است؟!« متاسفانه 
آنها حرف ها ما را جدي 
نگرفتن��د. بع��د از 
قضيه سعادتي، آقا 
گفتند »مجاهدين 
غ��وره نش��ده 
ي��ز  مو
هر  ش��دند«. 
مرحله  چي��ز 
دارد  تكاملي 
و ميانبر زدن 
كار درس��ت و 

اسالمي نيست. 

  علي بحريني، عضو جامعه اسلالمي مهندسين: 
شلايد براي انتخابات 96 به فلردي مورد حمايت 
اصولگرايلان و اصالح طلبلان برسليم. باشلگاه 

خبرنگاران جوان
  محملد حائري، عضو  حزب اعتملاد ملي: تغيير 
در كابينله دوللت يازدهم مي توانلد در راي آوري 
روحاني تاثيرات زيادي داشلته باشلد. باشلگاه 

خبرنگاران جوان
  احمد حكيمي پور، دبيركل حزب حاما: زير بليت 

هيچ شخصي نمي رويم. فارس
  محسلن صفرپور، رييس شوراي سياستگذاري 
جبهله اعتدال گرايلان: عللي الريجانلي يكي از 
گزينه هاي مطرح جبهله اعتدال گرايان به عنوان 

آلترناتيو حسن روحاني است. فارس
  مهرداد بائوج الهوتي، نماينده مردم لنگرود در 
مجلس دهم: احمدي نژاد تمام شده است. نامه نيوز

غرويان: احمدي نژاد مي خواهد تحت هر شرايطي قدرت را دست بگيرد
محسن غرويان معتقد است: احمدي نژاد مي خواهد در خود دولت يك دولت ديگر را تشكيل دهد. او يك روحيه اي دارد كه خود راي و مستقل عمل مي كند و خيلي توجهي به مسائل حاشيه خودش ندارد و تنها مي خواهد 
قدرت را در دست بگيرد. غرويان تصريح كرد: احمدي نژاد به دنبال اين است كه دوباره تحت هر شرايطي كه شده است قدرت را دوباره در دست بگيرد و فرقي هم نمي كند كه چه حاشيه اي برايش درست شود. وي ادامه 

داد: به نظر مي رسد احمدي نژاد شانسي براي پيروزي نداشته باشد ولي يك عده اي هستند كه مي خواهند ايشان همچنان در جامعه، قدرت و در صحنه باشد. انتخاب

قائ��م مقام جبه��ه پايداري 
انقالب اسالمي از برگزاري 
جلسه مش��ترك با آيت اهلل 
موحدي كرمان��ي، دبيركل 
جامعه روحانيت مبارز خبر 
داد و گفت: مجمع عمومي 
جبهه پايداري نيز مهر ماه برگزار خواهد ش��د. صادق 
محصولي، قائم مقام جبهه پاي��داري از برگزاري زمان 
مجمع عمومي تشكل متبوعش براي اصالح اساسنامه 
و انتخاب شوراي مركزي جديد خبر داد و اظهار داشت: 
مجمع عمومي جبهه پايداري قرار اس��ت ان ش��اءاهلل 
مهر ماه برگزار ش��ود. محصولي درباره برخي شايعات 
پيرام��ون جدايي آي��ت اهلل مصباح از جبه��ه پايداري 
تصريح كرد: آيت اهلل مصباح از قبل عضو شوراي فقهاي 
جبهه پايداري بوده و كل مصوبات شوراي مركزي بايد 
مطابق اساسنامه به تصويب شوراي فقها برسد و ايشان 
درحال حاضر نيز عضو شوراي فقها هستند و ما در زير 
سايه ايشان و ديگر اعضاي محترم شوراي فقها از نظرات 
و راهنمايي هاي فقهاي محترم بهره مند مي شويم و با 
ايشان جلس��ات مرتب برگزار مي كنيم. وي با تاكيد بر 
اينكه جلسات جبهه پايداري با هر سه عضو شوراي فقها 
به صورت مرتب برگزار ش��ود، از ديدار خود با دبيركل 

جامعه روحانيت خبر داد. فارس

خبر كوتاه

محصولي: زير سايه آيت اهلل 
مصباح يزدي و شوراي فقهاي 

جبهه پايداري هستيم

چهره روزسرخط خبرها
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چرا اصالح طلبان 
از روحاني 

حمايت مي كنند؟
  اجملاع بر سلر انتخاب 
آقلاي روحانلي از روي 
بله  نيسلت،  ناگزيلري 
اعتقلاد من و بسلياري از 
اصالح طلبان بلا توجه به 
شلرايطي كه در آن قرار 
داريلم آقلاي روحانلي 
مناسب ترين چهره براي 
انتخابات سلال 96 است. 
ملن محتلواي مواضلع 
آقلاي روحانلي را چه در 
حوزه سياسلت خارجي 
حوزه هلاي  در  چله  و 
اجتماعلي و اقتصلادي، 
بلا مواضلع اصالح طلبان 
بسليار نزديك مي دانم. 
كله  نيسلت  منطقلي 
تقسليم بندي هاي  در 
تشلكيالتي وقتي فردي 
به يك تشكيالت متعلق 
باشلد اما به بلن فكري ما 
نزديك، باز هلم او را طرد 

كنيم.

باشگاه اصالحات 

اجماع بر سر روحاني به دليل ناچاري نيست
آقاي روحاني بهترين گزينه 96 است 

مرتضي حاجي: 

گروه احزاب

اصولگرايان ميانه را تضعيف كنند. 
  اتهام همراهي، مش��اركت و مباشرت 
با آق��اي احمدي نژاد و دولتش به جريان 
اصوگرايي وارد اس��ت. س��هيم بودن در 
دستاوردهاي منفي دولت قبل موضوعي 
اس��ت كه گريبان اصولگرايان را گرفته 
و آنهاي��ي ك��ه ام��روز از حمايت ه��اي 
ديروزشان از دولت قبل پشيمان هستند 
بايد با شفافيت ندامت خود را ابراز كرده 

مرز خود را با او اعالم كنند. 
  مش��خص اس��ت اصولگرايان ميانه رو 
از روحان��ي حمايت مي كنن��د و تكليف 
تندرويان هم كه مشخص است. اختالف 
در بين اصولگرايان معتدل و تندرو ربطي به 
احمدي نژاد ندارد و با حضور يا عدم حضور 

او اين دو گروه همچنان باهم درگيرند. 
  برخ��ي احزاب ب��ه لحاظ ِع��ده و ُعده 
كوچك هس��تند و زماني ك��ه با يكديگر 
همكاري مي كنند ق��درت تاثيرگذاري 
دارند. به نظر من نبايد نگران اين موضوع 
بود كه چ��را بعضي از احزاب اصالح طلب 
كميته ه��اي انتخاباتي تش��كيل دادند. 
اي��رادي ندارد ه��ر حزبي ب��ه تنهايي يا 
مش��ترك فعاليت كند. بنده از اين بابت 

نگراني ندارم. 

نظرات آيت اهلل موسوي خوييني ها و 
عبداهلل نوري كمك كننده است

  من فك��ر مي كنم بهترين س��از و كار 
همان تجرب��ه موف��ق انتخابات مجلس 
است كه با اصالح تركيب شورا به طوري 
كه فراگي��ري پوش��ش اصالح طلبان را 

افزايش دهد مي تواند موفق عمل كند. 
  اي��ن اش��خاص )آي��ت اهلل موس��وي 
خوييني ه��ا و عبداهلل ن��وري( بزرگاني 
هستند كه نظرات شان قطعا كمك كننده 
خواهد بود اما اينكه در تركيب ش��وراي 
هماهنگي حضور داش��ته باش��ند هنوز 
بحثي به مي��ان نيامده اس��ت اما در هر 
صورت بنده بعيد مي دان��م كه در حوزه 

اجرايي ورود پيدا كنند. 
  نظ��رات اي��ن چهره ها با جري��ان كلي 
حركت اصالح طلبان هماهنگ است و از 
آن رضايت دارند و به عنوان پشتوانه هاي 
جريان اصالح طلبان مطرح هس��تند اما 
اينكه اسم شان وارد ليستي نوشته شود يا 
از اعضاي حقيقي باشند، چنين صحبتي 

مطرح نيست. 
آق��اي  ك��ه  نديدي��م  جاي��ي    
موسوي خوييني ها يا آقاي نوري نظراتي 
مغاير آنچه در انتخابات اخير اتخاذ شد، 
ابراز كرده باشند. استنباط اين افراد بسيار 
به يكديگر نزديك است و چيزي است كه 

نياز چنداني به كنكاش ندارد. 
  آقاي عارف در متن جريان اصالح طلبي 
حض��ور دارد. اينك��ه گفته مي ش��ود او 

سكوت كرده، درست نيست. 
  آقاي عارف هم اكنون پرمشغله هستند 
و وق��ت آزاد كم��ي دارند. اي��ن مباحث 
بررسي كارشناس��انه مفصلي مي طلبد. 
بايد صبر ك��رد تا گزارش آماده ش��ود و 
به س��رانجام برسد؛ بعد از آن آقاي عارف 

نظرات خود را بيان مي كنند. 
باي��د  سياس��تگذاري  ش��وراي    
فعاليت هايش را براي ه��ر دو انتخابات 
شروع كند تصميمات قابل اجرا بگيرد تا 
بتوان در مورد آن حرف زد. هنوز شوراي 
عال��ي براي اي��ن منظ��ور كارش را آغاز 

نكرده است. 

حس��ن رس��ولي معتق��د 
اس��ت كه اصالح طلبان به 
دليل عادي نبودن شرايط 
كشور به حمايت از روحاني 
روآوردند؛ اما وي برخالف 
عملكرده��اي خوب��ي كه 
داشته نتوانسته اس��ت تمام وعده هاي خود در قبال 
اصالح طلبان را عملي كند. وي با بيان اينكه حمايت از 
روحاني ادامه دار است، تصريح كرد: به هرصورت دولت 
روحاني م��ورد حمايت اصالح طلبان بوده و هس��ت. 
اما در اينكه دولت يازدهم نتوانس��ته تمام وعده هاي 
انتخاباتي خود را عملي كند، ترديدي نيست. حسن 
رس��ولي ادامه داد: م��الك تصميم گي��ري جمعي، 
عملكردهاي دولت است كه خوش��بختانه در اين 3 
سال توانسته در حوزه  سياست خارجي، برگرداندن 
آرامش و عقالنيت در حوزه اجرايي و جامعه عملكرد 
بسيار مناسبي داشته باشد. اما در حوزه هاي فرهنگي، 
سياسي و مدني نتوانسته شعارهايش را عملي كند كه 
اين موارد همواره جزيي از مطالبات جامعه خصوصا 

اصالح طلبان است. نامه نيوز

رسولي: حمايت از روحاني 
در انتخابات 96 هم ادامه دارد

مريم مجد

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی 
مناقصه گران

شماره مجوز : 1395.2588

نوبت اول

مناقصه عمومی يك مرحله ای جهت 36 فقره مناقصه بشماره های :
33/خ . غ /95 --6  4824-4825-4826-4827-4828-4829-4830-4831-4832-4833
4834-4835-4836-4837-4838-4839-4840-4841-4842-4843-4844-4845-4846
4847-4848-4849-4850-4851-4852-4853-4854-4855-4856-4857-4858-4859

شركت ملی حفاری ايران در نظر دارد ، تأمين غذا و خدمات اردوگاهی مورد نياز دستگاه حفاری خشكی خود را بشرح ذيل طبق معيارهای 
ارزيابی كيفی قانون برگزاری مناقصات و از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

الف(: شرح خدمات مورد نياز :
تأمين غذا و خدمات اردوگاهی تعداد 72 دستگاه حفاری خشكی واقع دراقصی نقاط كشور

ب(: مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه :
ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ دو ميليارد و دويست و هشتاد ميليون )2/280/000/000(ريال.

پ(: حداقل امتياز كيفی قابل قبول 40 امتياز می باشد.
ت(: شرايط اختصاصی

1- درصورت برنده شدن به هر پيمانكار تأمين غذا و خدمات اردوگاهی تعداد 2 دستگاه حفاری واگذار خواهد شد.
2- مدت اجرای قرارداد دو سال می باشد.

  http://iets.mporg.ir ح(: مناقصه گران می توانند اسناد ارزيابی كيفی را با مراجعه به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به آدرس اينترنتی
با كد فراخوان شماره : 1،460،904 دريافت نمايند.

خ(: كليه مناقصه گران می توانند از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم از روز شنبه مورخ 1395/6/27 به مدت 7 روز كاری و تا پايان وقت اداری 
روز دوشلنبه مورخ 1395/7/5 با مراجعه حضوری نسلبت به دريافت فرم های ارزيابی به نشلانی : اهواز – بلوار پاسلداران – ابتدای جاده 
مسجدسلليمان – جنب ساختمان مركزی شلركت ملی حفاری ايران ، ساختمان پايگاه عملياتی طبقه اول سلالن A اتاق شماره 108 اداره 

قراردادها اقدام نمايند.
چ(: فرمهای ارزيابی بايد توسط اشخاص مجاز تكميل ، امضاء و ممهور گرديده و ظرف مدت 14 روز از روز سه شنبه مورخ 1395/7/6 تا پايان 

وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/7/19 به نشانی فوق تحويل گردد.
 شركت ملی حفاری ايران 

 اداره قراردادها

شركت ملي حفاري ايران شركت ملي نفت ايران
سهامي خاص

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 )منطقه چالوس(

نوبت اول
شماره مجوز: 1395.2626

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای 
فراخوان شماره 1460765

نوبت چاپ اول 
شماره مجوز: 1395.2626

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

موضوع
 واگذاری امور عمليات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد، نواحی و سوختگيری های هواپيمايی نوشهر و رامسر شركت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

شهرستان های چالوس، نوشهر، تنكابن، نور، محمودآباد، رامسر مطابق اسناد مناقصهمحل انجام عمليات

مبلغ تضمين شركت در مناقصه
ضمانتنامه بانكی معتبر به مبلغ 927/000/000 ريال ) نهصد و بيست و هفت ميليون( دارای اعتبار سه ماهه و يا واريز وجه نقد به 

حساب شماره 4120016100007 بانك ملی مركزی چالوس با كد شناسه 20500000028 و يا شماره حساب جاری جام 92000161/77 
نزد بانك ملت مركزی چالوس با كد شناسه 20500000028 و تحويل فيش به امور مالی منطقه و اخذ رسيد وجه

18/550/217/184 ريالبرآورد كلی موضوع مناقصه

از چاپ نوبت دوم تا 95/7/1تاريخ توزيع اسناد مناقصه

1395/7/11 راس ساعت 9:30 صبحتاريخ برگزاری جلسه توجيهی

1395/7/17 )ساعت 16(آخرين مهلت تحويل اسناد و پيشنهاد قيمت

ساعت 9:30 صبح روز 95/7/18 )شركت در جلسه برای مناقصه گران آزاد می باشد(تاريخ بازگشايی پاكت ها

3 ماه از زمان بازگشايی پاكت قيمتتاريخ اعتبار پيشنهادات

شرايط اختصاصی

1-اساسنامه
2- آگهی آخرين تغييرات شركت

3- گواهی صالحيت انجام كار )دارای اعتبار( از اداره كار، تعاون و امور اجتماعی
4- گواهی نامه تاييد صالحيت ايمنی پيمانكاران از اداره كار، تعاون و اموراجتماعی

4- گواهی امضاء صاحبين امضاء مجاز

روش دريافت اسناد مناقصه

مراجعه به آدرس های ذيل:
WWW.NIOPDC.IR

http://CHALOOS.NIOPDC.IR
دريافت اسناد پس از چاپ دوم از سايت:

http://IETS.MPORG.IR
http://MONAGHESE.OLDPORTAL-NIOPDC.IR

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  01152256905 داخلی 346 يا 323 تماس حاصل فرمائيد.
روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس

تاريخ چاپ نوبت دوم: 95/6/27

NIOPDC
 شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران

 )منطقه چالوس(


