شؤون الوطن

محليات

العدد ( )2389ال�سنة التا�سعة  -اخلمي�س (� )9شباط 2012

درا�سة� :أ�ضرارها متتد �إىل م�سافة كيلو مرت

يحدث في العراق فقط

معامل الطابوق ..خطر يهدد �صحة الإن�سان و�سالمة البيئة
ك�شفت درا�سة �سريرية اجريت في محافظة بابل عن اال�ضرار الخطيرة لكور انتاج الطابوق على
البيئة و�صحة االن�سان ،مبينة ان نتائج الفحو�صات ك�شفت عن انخفا�ض ملحوظ في معدل كريات
الدم الحمراء والبروتين والكلورايد ،فيما طالبت مديرية بيئة بابل بترحيل كور ومعامل الطابوق
الى خارج المدن.
وقال الباحث في المجال البيئي الدكتور عبد ال�صمد عليوي في درا�سته التي ح�صلت عليها "المدى":
ان لكور وافران انتاج الطابوق غير المجازة المنت�شرة في معظم محافظات العراق ا�ضرارا خطيرة
على البيئة و�صحة االن�سان ،حتى لمن ي�سكنون بعيدا عنها بم�سافة كيلو متر.
 بابل  /اقبال حممد

واو�ضح انه مت درا�سة معامل الدم والكيمياء
ال�سريرية ل��دى � 63شخ�صا م��ن خمتلف
االعمار خالل مدة ثمانية ا�شهر ،م�شريا اىل
ان جميع العينات ي�سكنون بعيدا عن الكور
ومعامل الطابوق غري امل�ج��ازة مب�سافات
ت�ت�راوح ب�ين  1000 – 500م�تر ،م�ؤكدا
ان جميع اال�شخا�ص الذين مت اختيارهم
كعينات ال يدخنون وال يعانون من امرا�ض
ح��ادة �أو مزمنة يف اجل�ه��از التنف�سي او
باقي انحاء اجل�سم.
وبني الباحث ان نتائج فح�ص دم العينات
ك�شفت عن ت��دن ملحوظ يف معدل كريات

ال��دم احل�م��راء ،وعلى العك�س منه �شهدت
م �ع��دالت ك��ري��ات ال ��دم البي�ضاء ارتفاعا،
م�ضيفا انه بالن�سبة ملقايي�س الدم ال�سريرية
فقد �أظ �ه��رت ك��ل منها انخفا�ض ًا وا�ضحا
باملقارنة مع املعدالت الطبيعية لهذه املعامل
يف الإن�سان ،مو�ضحا ان قيمة الربوتني
ان�خ�ف���ض��ت مب���س�ت��وى ك �ب�ير ع��ن معدلها
الطبيعي كما تدنت قيمة الكلورايد وكذلك
ال�سكر ،ف�ضال عن قيمة الكول�سرتول التي
تراجعت اىل  3ملمول/لرت.
وت��اب��ع ب��ال �ق��ول :ان ال �ف��رق الإح�صائي
ب��دا جلي ًا ب�ين بقية امل�ع��دالت امل�ستح�صلة

ظروف �سيئة للعمل ...ار�شيف
واملعايري الطبيعية لقيمها لدى اال�شخا�ص
الذين مل يتعر�ضوا لالدخنة املنبعثة من
هذه الكور واملعامل� ،إ�ضافة اىل ان املعامل
الأخرى للدم مل ت�شهد �أي تطرف للقيم عن
معدالتها املن�صو�ص عليها يف املقررات
الف�سيولوجية.
ال��دك�ت��ور عليوي علل انخفا�ض معدالت
ك��ري��ات ال��دم احل �م��راء اىل ان��ه نا�شئ من
حاالت فقر دم طبيعي �سببه انعدام ال�شهية
ب�سبب �سوء االحوال البيئة املحيطة وهو ما
يقلل الرغبة يف الأكل ،الفتا اىل ان ح�صول
�إ� �ص��اب��ات ملحقة ك��ال��زك��ام واحل�سا�سية

البيئة ت�ستعد لإح�صاء �ضحايا الألغام
واملخلفات احلربية يف ذي قار
 النا�صرية  /ح�سني العامل
ت�ستعد دائرة �ش�ؤون االلغام بوزارة البيئة الطالق برنامج
خا�ص ب�إح�صاء �ضحايا االلغام واملخلفات احلربية غري
املنفلقة يف حمافظة ذي قار خالل العام احلايل.
وقال مدير بيئة ذي قار راجي نعيمة من�شد لـ"املدى" :ان
فريق عمل من وزارة البيئة ودائرة �ش�ؤون االلغام تدار�س
مع ممثلني من جلنة ال�صحة والبيئة يف جمل�س ذي قار
ودوائ��ر ال�صحة والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية وجمعية
الهالل االحمر يف املحافظة االمكانيات املتاحة الح�صاء
�ضحايا االلغام واملخلفات احلربية و�إع��داد قاعدة بيانات
حول �ضحايا احلروب �سواء املتوفني منهم او املعاقني.
وبني ان الربنامج الذي من املقرر ان ت�شارك فيه دوائر البيئة
وال�صحة والعمل وال���ش��ؤون االجتماعية �سيحدد ن�سبة
العجز عند املعاقني لتقوم وزارة البيئة بعد ذل��ك بتقدمي
العدد/
التاريخ2012/ / :م

ق�سم العقود احلكومية

�إعالن مناق�صة رقم ( )40ل�سنة 2012
م�شاريع تابعة ملديرية طرق وج�سور مي�سان /تنمية الأقاليم

تعلن محافظة ميسان /قسم العقود العامة احلكومية عن إعالن املناقصات املدرجة
تفاصيلها في أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبني في االشتراك في
املناقصات مراجعة جلنة تسليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان لغرض احلصول
على نسخة من الشروط واملواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل
دفع مبلغ قدره ( )100.000مائة ألف دينار عن كل مناقصة غير قابل للرد علما ان آخر موعد
لغلق املناقصات هو يوم االثنني املصادف  2012/2/20الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم
العطاءات في ديوان احملافظة في قسم العقود العامة احلكومية في الطابق الثاني ،اذا
صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل الى اليوم الذي يليه.
مالحظة:

• تكون اإلحالة والتعاقد بعد إقرار املوازنة االحتادية وتعليماتها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم
( )425لسنة .2011
• الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقدمي تأمينات أولية بنسبة  %1من قيمة العطاء مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ املفعول
ملدة شهرين و( )28يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون الى
محافظة ميسان /تنمية األقاليم على إن تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة  %5من كلفة املقاولة
ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

ت

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة

مديرية طرق
 1إنشاء طرق داخلية بطول ( )20كم في
وجسور ميسان
ناحية كميت.
 2إنشاء طريق في قرية املكاسب بطول
( )2كم وفي قريتي (احملسنية والبندة)
وبطول ( )3كم في ناحية علي الشرقي.

مديرية طرق
وجسور ميسان

العدد/
التاريخ2012/ / :م

دائرة الكتاب العدول  -دائرة كاتب عدل الكرمة

�إعــــالن ت�سـجيـــل

العدد 1082
التاريخ 2012 /2/7
بناء على الطلب املقدم الى هذه الدائرة من قبل (اسامة املاز محمد) واملؤرخ في  2012/2/7املتضمن تسجيل (مكائن)
العائدة له واملنصوبة حاليا في (معمل دار السالم للصناعات الكهربائية) واملدرجة أوصافها ادناه فعلى من له عالقة
بها وأدواتها املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية إلثبات ذلك وإبراز استشهاد لهذه الدائرة بغية إيقاف التسجيل خالل
مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر ويعتبر التسجيل متأخر حلني حسم الدعوى واالعتراض ملدة
سبعة ايام لدى احملكمة اخملتصة وبعكسه سيتم تسجيل (املعمل اعاله) وأدواتها باسم طالب التسجيل وفقا لقانون
الكتاب العدول رقم ( )33لسنة  1998وتعطى له شهادة التسجيل
األوصاف
 -1مولد كهرباء (سكانيا) kv 250
 -2مولد كهربائي روزرايز kv 500
 -3مولد كهربائي كمنز kv 200
 -4مولد كهربائي (سكانيا) kv 177
 -5بلور هواء (منفاخ)  75حصان
 -6بلور هواء (منفاخ)  85حصان
 -7برج امتصاص الغازات (8م)
 -8برج جتفيف الغاز طول (6م)
 -9مرجل بخار املائي مستعمل ( 1طن)
 -10مرجل بخار انكليزي مستعمل ( 1طن)

فقدت مني الهوية
ال��ص��ادرة من نقابة
أطباء العراق باسم
ثائر محمود فرحان
رقـــم التسجيــــل
( )27281يرجى ممن
يعثر عليها تسليمها
إلى جهة اإلصدار ..
مع التقدير

الكاتب العدل
عبد القادر حامت جمبل

جمهورية العراق  /حمافظة مي�سان

157
يوم

السادسة/
إنشائية

ت

 90يوم

التاسعة/
إنشائية

1

ا�سم امل�شروع

العدد/
التاريخ2012/ / :م

ق�سم العقود احلكومية

الدرجة
الدائرة امل�ستفيدة التبويب مدة التنفيذ
والت�صنيف

إنشاء طرق السفحة والسفيحة
مديرية طرق وجسور
بطول ( )4كم وطريق العالية والطويلة
ميسان
بطول ( )8كم في ناحية كميت.

 120 17-1-17-8يوم

للمزيد من املعلومات زيارة موقع محافظة ميسان:
Web Site:www.maysan.gov.iq
لالستفسار يرجى مراسلتنا عبر البريد االلكتروني لقسم العقود احلكومية في احملافظة
E-mail:contractsdivision@yahoo.com

بالرغم من الكم الهائل من امل�شاكل والأزمات التي يعاين منها
العراق وتلقي بثقلها الأكرب على كاهل املواطن ،لت�ضيف له
هما و�إرهاقا ج�سديا ونف�سيا واقت�صاديا و�صحيا وتعليميا،
�إال �أن ان�شغال ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية بقانون حظر
التدخني الذي ارت�أى جمل�س الوزراء �أنه القانون الأ�شد �أهمية
والأكرث �إحلاحا لإعداده وتقدميه على الع�شرات من القوانني
احليوية ذات امل�سا�س املبا�شر بحياة املواطنني وبناء الدولة،
وهو ر�ؤية يبدو �أن جمل�س النواب اتفق معها حيث �سارع �إىل
�إقرار هذا القانون لأهميته ،بالرغم من اعرتا�ض عدد غري قليل
من الربملانيني على القانون ومطالبتهم ب�إلغائه �أو تعديله ،لكن
الأغلبية الربملانية ارت�أت �أن حظر التدخني �أهم و�أجدى نفعا
للعراق والعراقيني من ح�سم موازنة العام  2012والت�صويت
على ال�ق��وان�ين وال� �ق ��رارات اخل��دم�ي��ة وال�صحية والبيئية
والرتبوية والتعليمية واالقت�صادية والأمنية والإ�سرتاتيجية
املعطلة منذ �سنوات.
ال �ضري �أن تهتم احلكومة والربملان بال�صحة العامة واخلا�صة
للمواطنني ،لكن على �أن ال يكون هذا االهتمام على ح�ساب
اخلدمات الأ�سا�سية التي تتوقف على بع�ضها حياة املواطنني
�أو �سالمتهم ال�صحية �أو االجتماعية ،ولي�س على ح�ساب
بلد تهدم يجب �إع��ادة اع�م��اره لي�س جلعله جوهرة ال�شرق
الأو�سط كما يحلم البع�ض وال ملناف�سة دول املنطقة يف رقيها
وتطورها ،بل لت�أمني املتطلبات الأ�سا�سية من مقومات بناء
الدولة والإن�سان.
من غري املعقول �أن تتنا�سى ال�سلطتان التنفيذية والت�شريعية
الأزم���ات اخلانقة التي ت�سحق امل��واط�ن�ين لتن�شغل بحظر
ممار�سات تدخل �ضمن باب احلرية ال�شخ�صية ،وتربر ذلك
ب�أنه حر�ص على ال�صحة العامة وحماية البيئة ،ويف املقابل
جند �إهماال وا�ضحا بل ا�ستخفافا بواجبات من املفرت�ض �أن
ترتبع على �سلم �أولويات العمل احلكومي والربملاين ،فهناك
ا�ستياء عايل الوترية من تردي الطاقة الكهربائية يف عموم
مناطق البالد ،وهناك ا�ستنكار �شديد اللهجة لعدم توفر املياه
ال�صاحلة لل�شرب يف ما ال يح�صى من املدن والقرى والأرياف،
وثمة خطر �صحي وبيئي يهدد حياة العديد من املواطنني ،كذلك
�أزمة تربوية تعليمية تعاين منها جميع املحافظات ،وهناك
خطر �أمني يتوعد �سالمة املواطنني يف خمتلف املناطق ،ويف
املقابل هناك ا�سرتخاء ا�ستفزازي من قبل اجلهات التنفيذية
وال مباالة برملانية ورقابية ،وال�ضحية هو املواطن العراقي
بغ�ض النظر عن هويته الفرعية واجلغرافية.
التغا�ضي عن اخلطر البيئي الكامن يف العديد من التجاوزات
على البيئة ،ومن ابرزها كور ومعامل الطابوق وما تت�سبب به
من ا�ضرار ج�سيمة على �صحة االن�سان كما تو�ضحه الدرا�سة
املن�شورة يف هذه ال�صفحة ،ف�ضال عن اال�صابات ال�سرطانية
العديدة التي ظهرت يف مي�سان وكان ال�سبب ورائها معامل
الطابوق ،التغاظي عن ذلك يجعل من خماطر دخان التدخني
�أمرا ثانويا قدمته احلكومة والربملان على خطر قائم �أ�شد فتكا
وو�ضوحا من ال�سكائر.

جمهورية العراق  /وزارة العدل

تعلن محافظة ميسان /قسم العقود العامة احلكومية عن إعالن املناقصة املدرجة
تفاصيلها في أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبني في االشتراك في املناقصة
مراجعة جلنة تسليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان لغرض احلصول على نسخة
من الشروط واملواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره
( )100.000مائة ألف دينار غير قابل للرد علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االثنني
املصادف  2012/2/20الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان احملافظة في
قسم العقود العامة احلكومية في الطابق الثاني ،اذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات
عطلة فيؤجل الى اليوم الذي يليه.
مالحظة:
• تكون اإلحالة والتعاقد بعد إقرار املوازنة االحتادية وتعليماتها استنادا لقرار مجلس
الوزراء رقم ( )425لسنة .2011
• الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر
اإلعالن.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقدمي تأمينات أولية بنسبة  %1من قيمة العطاء مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان
نافذ املفعول ملدة شهرين و ( )28يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف
العراقية املعتمدة واملعنون الى محافظة ميسان /تنمية األقاليم على إن تقدم تأمينات
حسن التنفيذ بنسبة  %5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو
املناقصة.

مدة
التنفيذ

للمزيد من املعلومات زيارة موقع محافظة ميسان:
Web Site:www.maysan.gov.iq
لالستفسار يرجى مراسلتنا عبر البريد االلكتروني لقسم العقود احلكومية في احملافظة
E-mail:contractsdivision@yahoo.com

حظر اخلدمات

م��وق��ع يف منطقة ال �ع �ب��ارة وال�ف�ن��دي��ة يف
ق�ضاء املحاويل حيث ا�صطدمنا بالت�صميم
اجلديد ملدينة احللة وال��ذي يتعار�ض مع
اقامة هذه املعامل".
وا� �ض��اف ع�ب��ا���س ان��ه مت تخ�صي�ص قطع
ارا�ض يف منطقة ال�شوملي لرتحيل معامل
الطابوق يف ناحية الكفل.
واك��د ان العديد من ال�شكاوى وردت من
قبل امل��واط�ن�ين وامل��ؤ��س���س��ات بخ�صو�ص
كور الطابوق املوجودة جنوب املحافظة
يف منطقة اب��راه �ي��م اخل �ل �ي��ل ،مبينا ان
اللجنة امل�شكلة يف املحافظة لدرا�سة االثار
ال�سلبية للكور والتي ير�أ�سها رئي�س جلنة
ال�صحة والبيئة يف جمل�س حمافظة بابل
ال��دك�ت��ورة ام��ل �سلومي وع�ضوية ك��ل من
مديريات البيئة وال�شرطة البيئية والزراعة
والقائممقامية وم��دي��ري��ة ناحية الكفل،
خرجت اللجنة بتو�صيات اب��رزه��ا ن�صب
مفرزة ثانية من ال�شرطة يف املوقع ملراقبة
ح��االت ال�ت�ج��اوز وق�ي��ام م��دي��ري��ة الزراعة
بف�سخ عقود ا�صحاب االرا�ضي الزراعية
املقامة عليها تلك الكور.
م��دي��ر ال�ب�ي�ئ��ة اف ��اد ب� ��أن ه �ن��اك جت ��اوزات
بيئية على �شط احللة وع��دم اتباع الآلية
املثالية يف طمر النفايات يف مواقع الطمر
ال�صحي والتي و�صفها ب�أنها م�سببة للتلوث
نتيجة ح��رق النفايات وه��و ما ي ��ؤدي اىل
تلوث ال�ه��واء ،م��ؤك��دا ان املديرية تابعت
هذا املو�ضوع ولكن مل تلم�س جتاوبا من
قبل ال��دوائ��ر املعنية وخ�صو�صا دوائ��ر
البلديات.
ويف قطاع مياه ال�شرب ،ذكر مدير البيئة ان
كوادر املديرية قامت باجراء زيارات دورية
اىل ب�ع����ض جم�م�ع��ات امل ��اء يف املحافظة
ور�صدت بع�ض ال�سلبيات ،م�شريا اىل انه
مت ط��رح املو�ضوع �ضمن جل�سات جمل�س
ح �م��اي��ة وحت �� �س�ين ال �ب �ي �ئ��ة ،الف �ت��ا اىل ان
مديرية ماء بابل قد قامت بت�أهيل املخزن
القدمي ليكون م�ستوفيا ل�شروط خزن قناين
الكلور .وا�ضاف ان �شعبة التحاليل البيئية
قامت بفح�ص من��اذج املياه امل�سحوبة من
قبل الكوادر العاملة يف املديرية لبيان مدى
�صالحياتها لال�ستهالك الب�شري واعطاء
النتائج ،ا�ضافة اىل فح�ص النماذج املقدمة
من قبل االهايل وخا�صة مياه االمطار لبيان
مدى امكانية ا�ستخدامها من عدمها.
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الق�صبية والأن�ف�ل��ون��زا املتكررة �أدى اىل
ح�صول نق�ص يف الفيتامينات ونتج عنه
انخفا�ض يف انتاج كريات الدم احلمراء.
وح��ذر من ان الدرا�سة ك�شفت عن وجود
ح ��االت م ��ؤك��دة م��ن ال�سل ال��رئ��وي وذات
الرئة ،منبها اىل ان �شدة التفاعالت �أدت
�إىل �ضعف ال �ق��درة املناعية ب�ين اخلاليا
الرئوية ،م�شريا اىل ان ما ا�ستن�شقه ه�ؤالء
اال��ش�خ��ا���ص م��ن غ�ب��ار م�صحوب ببكرتيا
احيان ًا �أدى اىل ارتفاع كبري يف منا�سيب
كريات الدم البي�ضاء وزيادة حما�ض الدم.
واف� ��اد ال�ب��اح��ث ب� ��أن �إف� ��راز الأيبينفرين
ب�ك�ثرة نتيجة لتعدد االل�ت�ه��اب��ات وزي ��ادة
اال�ضطرابات النف�سية الناجتة عن �سوء
املعي�شة وال�ت��ي تهيج ح��االت م��ن الغ�ضب
واالنزعاج والقلق� ،أدى اىل خف�ض ن�سبة
ال�سكر .وا��ش��ارت الدرا�سة ان اال�ستنتاج
ال��وا��ض��ح ال��ذي ميكن تلخي�صه م��ن خالل
م�ط��ال�ع��ة ن�ت��ائ��ج ال�ف�ح��و��ص��ات املختربية
للعينات يتثمل ب�أن االثار ال�سلبية اخلطرية
لهذه الكور ومعامل انتاج الطابوق غري
املجازة متتد ا�ضرارها البيئية وال�صحية
اىل م�سافات تبلغ نحو  1000مرت.
من جانبه� ،أفاد مدير بيئة حمافظة بابل ب�أن
بع�ض الكور ومعامل الطابوق مل ت�ستح�صل
املوافقات الر�سمية ملمار�سة عملها ،مطالبا
ب�ضرورة ترحيلها اىل مناطق خا�صة ،فيما
طالب امل�س�ؤولني املحليني ب�ضرورة التحرك
لوقف التجاوزات البيئية.
وق��ال م��دي��ر البيئة عبا�س خ�ضري عبا�س
يف حديث لـ"املدى" :ان هناك العديد من
امل�شاكل البيئية يف املحافظة واملديرية
ت�سعى من خالل فرقها التفتي�شية اىل متابعة
ومراقبة التجاوزات بغية احلد منها.
وا� �ش��ار اىل ان ال��واق��ع البيئي يف بابل
يحتاج اىل وقفة من قبل امل�س�ؤولني من اجل
النهو�ض به ومعاجلة امل�شاكل والتجاوزات
عليه ،مبينا ان هناك العديد من التجاوزات
وكذلك هناك الكثري من املخالفات اخلا�صة
مبعامل الطابوق املوجودة يف ناحية الكفل
وق�ضاء املحاويل.
واو�ضح ان هذه املعامل قدمية وغري حا�صلة
على موافقات ر�سمية ملمار�سة عملها ،م�ؤكدا
ان امل��دي��ري��ة �سعت اىل تخ�صي�ص قطع
ارا���ض لرتحيل هذه املعامل "ولكن هناك
بع�ض املعوقات خ�صو�صا بعد تخ�صي�ص

� أحمد ح�سني

فقـــدان هــويــة

تو�صياتها اىل احلكومة االحتادية وجمل�س النواب لغر�ض
ا�صدار الت�شريعات التي من �ش�أنها ت�أمني الدعم والرعاية
الالزمة لهذه ال�شريحة.
يذكر ان وزارة البيئة قد اج��رت يف وقت �سابق من العام
املا�ضي اح�صاء ل�ضحايا االلغام واملخلفات احلربية يف
حمافظة مي�سان ،عن طريق افتتاح مراكز ثابتة وفرق جوالة
وا�صلت العمل يف الربنامج االح�صائي على مدى �شهرين
كاملني.
وكانت حمافظة ذي ق��ار قد �شهدت �سل�سلة من العمليات
احلربية والق�صف اجلوي خالل االعوام (،1988 - 1980
 )2003 - 1991ا�ستخدمت فيها القطعات الع�سكرية
املتقاتلة خمتلف �أنواع اال�سلحة ال�سيما املقذوفات احلربية
التي يدخل يف تركيبتها اليورانيوم املن�ضب والذي يعد من
�أخطر امللوثات امل�شعة على حياة االن�سان والبيئة ب�شكل
عام.
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جمهورية العراق  /حمافظة مي�سان
ق�سم العقود احلكومية

�إعادة �إعالن مناق�صة رقم ( )25ل�سنة 2012
�إن�شاء طرق /تنمية الأقاليم

تعلن محافظة ميسان /قسم العقود العامة احلكومية عن إعادة إعالن املناقصة املدرجة
تفاصيلها في أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبني في االشتراك في املناقصة
مراجعة جلنة تسليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان لغرض احلصول على نسخة
من الشروط واملواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره
( )100.000مائة ألف دينار غير قابل للرد علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الثالثاء
املصادف  2012/2/21الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان احملافظة في
قسم العقود العامة احلكومية في الطابق الثاني ،إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات
عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه.
مالحظة:
• تكون اإلحالة والتعاقد بعد إقرار املوازنة االحتادية وتعليماتها استنادا لقرار مجلس
الوزراء رقم ( )425لسنة .2011
• الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر
اإلعالن.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة.
• تقدمي تأمينات أولية بنسبة  %1من قيمة العطاء مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان
نافذ املفعول ملدة شهرين و ( )28يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف
العراقية املعتمدة واملعنون الى محافظة ميسان /تنمية األقاليم على إن تقدم تأمينات
حسن التنفيذ بنسبة  %5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو
املناقصة.

ت
1

ا�سم امل�شروع

الدائرة امل�ستفيدة التبويب مدة التنفيذ الدرجة والت�صنيف

مديرية طرق
إنشاء شوارع قرية
القدس /قضاء العمارة وجسور ميسان
بطول ( )4كم.
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للمزيد من املعلومات زيارة موقع محافظة ميسان:
Web Site:www.maysan.gov.iq
لالستفسار يرجى مراسلتنا عبر البريد االلكتروني لقسم العقود احلكومية في احملافظة
E-mail:contractsdivision@yahoo.com
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