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 الف – بررسی مواد و پيشنهادها در کميسيون
 ماده ۱۵۱ –

الف( هنگام رسيدگی به کليات گزارش کميسيون اصلی در 
جلسه رس��می مجلس، ابتداء سخنگوی کميسيون حداکثر 
ب��ه مدت ده دقيق��ه توضيحات الزم را ارائ��ه می  کند و در 
صورت ثبت  نام نمايندگان، حداکثر س��ه نفر مخالف و سه 
نف��ر موافق به ترتيب ي��ک مخالف و ي��ک موافق هر کدام 
حداکثر پنج دقيقه نظرات خود را درباره قبول يا رد کليات 
بيان می  نمايند و نماينده دولت و س��خنگوی کميس��يون 
درص��ورت تماي��ل هر ک��دام حداکثر به م��دت پنج دقيقه 
نظرات خود را بيان می  کنند و برای کليات رأی  گيری می 
 ش��ود. در طرحها و لوايح مهم يا مفصل، به پيشنهاد کتبی 
پانزده نفر از نمايندگان يا رئيس جلس��ه و تصويب مجلس 

مدت زمانهای مذکور دو برابر می  شود.
ب( در صورت تصويب کليات، رسيدگی به جزئيات طرحها 

و لوايح در جلسه رسمی مجلس به شرح زير خواهد بود:
۱– گزارش کميس��يون اصلی در خصوص م��اده  واحده يا 
ه��ر يک از مواد و اجزای آن به ترتيب مواد توس��ط يکی از 
اعضای هيأت  رئيس��ه مجلس قرائت می شود، درصورتی  که 
نسبت به ماده  واحده يا هر يک از مواد و اجزای آن پيشنهاد 
چاپ  شده وجود داشته باشد ابتداء مصوبه کميسيون اصلی 
در آن مورد رسيدگی می ش��ود و در صورت وجود مخالف، 
يک نفر مخالف و سپس يک نفر موافق و پس از آن نماينده 
دولت و س��خنگوی کميس��يون هر يک حداکثر پنج دقيقه 
صحبت خواهند کرد و نس��بت به مصوبه کميس��يون اصلی 

رأی  گيری می  شود.
۲– در صورت عدم تصويب مصوبه کميسيون اصلی در ماده 
 واحده يا هر يک از مواد و اجزای آن به ترتيب پيشنهادهای 
چاپ  شده اصالحی با اولويت پيشنهادهای کميسيون  های 
فرع��ی و س��پس نمايندگان، به ترتيب جامعيت بيش��تر به 
تش��خيص رئيس جلسه و در پيشنهادهای مشابه به ترتيب 
نوب��ت و در صورت نياز به قيد قرعه توس��ط يکی از اعضای 
هيأت  رئيس��ه به  ش��رح فوق بررس��ی و رأی  گيری خواهد 

شد.
۳– در ص��ورت ع��دم تصويب پيش��نهادهای چاپ  ش��ده 
اصالحی، پيش��نهاد چاپ  شده بازگش��ت به اليحه يا طرح 

اصلی از کميسيون  های فرعی يا نمايندگان در ماده  واحده 
ي��ا هر يک از مواد و اجزای آن به ش��رح فوق مطرح و رأی  
گيری می  ش��ود. در صورت تصويب پيش��نهاد برگش��ت به 
اليحه يا طرح اصلی در هر ماده پيش��نهادهای چاپ  ش��ده 
اصالح��ی يا الحاقی مرتبط و غير مغاي��ر با مصوبات در آن 

مورد قابل طرح است
۴- در صورت عدم تصويب پيشنهاد بازگشت به ماده  واحده 
يا هريک از مواد و اجزای طرح يا اليحه اوليه، پيشنهاد چاپ  
ش��ده کميسيون  های فرعی يا نمايندگان درباره حذف کل 
م��اده  واحده يا هر يک از مواد و اجزای گزارش کميس��يون 

اصلی به شرح فوق مطرح و رأی  گيری می  شود.
۵- در صورت عدم تصويب پيش��نهاد چاپ  شده کميسيون  
های فرعی يا نمايندگان درباره حذف کل هر يک از مواد و 
اجزای آن يکبار ديگر مصوبه کميس��يون اصلی در خصوص 
آن مورد به رأی گذاش��ته می  شود. درصورت عدم تصويب 
اين موارد، پيش��نهادهای جديد در جلس��ه رسمی مجلس 
پذيرفته می  ش��ود و ي��ا در صورت لزوم رئيس جلس��ه آن 
مورد را برای رس��يدگی مجدد به کميس��يون اصلی ارجاع 
م��ی  دهد. در کليه م��واردی که مصوبه کميس��يون اصلی، 
ي��ا هر يک از پيش��نهادهای اصالحی، بازگش��ت به طرح يا 
اليحه اوليه به تصويب مجلس برس��د، پيش��نهادهای چاپ 
 ش��ده الحاق��ی مرتب��ط و غير مغاي��ر با مصوب��ه مجلس به 
تشخيص رئيس جلس��ه به ترتيب پيشنهادهای کميسيون 
 ه��ای فرعی و س��پس نمايندگان مط��رح و در هر مورد به 
ش��رح فوق رس��يدگی و رأی  گيری می  شود. پس از تعيين 
تکليف نسبت به پيش��نهادهای چاپ  شده کميسيون  های 
فرع��ی و نمايندگان در ماده  واحده يا مواد و اجزای آنها، در 
پايان نس��بت به کل گزارش کميس��يون اصلی با اصالحات 
انجام  ش��ده رأی گيری می ش��ود؛ در ص��ورت عدم تصويب 
کل گزارش کميسيون اصلی، پيشنهادهای جديد در جلسه 
مجلس پذيرفته می  ش��ود و يا در صورت ضرورت برخی از 
مواد گزارش کميس��يون اصلی به تش��خيص رئيس  جلسه 
جهت رسيدگی مجدد به کميسيون اصلی ارجاع می  گردد 

و برای مابقی مواد رأی  گيری می  شود.
۶- نس��بت به آن  دس��ته از مواد که مجدداً به کميس��يون 
اصلی ارجاع می  ش��ود، هر يک از نمايندگان می  توانند در 
مهلت مقرر با حضور در کميس��يون پيش��نهادهای خود را 
مطرح کنند. پس از چاپ و توزيع گزارش کميسيون اصلی 
در م��وارد ارجاعی به کميس��يون، هر يک از نمايندگان می 
 توانن��د تا دوازده س��اعت پس از توزيع گزارش کميس��يون 
اصلی پيش��نهادهای خود را جهت طرح در جلس��ه رسمی 

مجلس به هيأت  رئيسه مجلس ارائه نمايند.
تبص��ره- در صورت عدم آمادگی يا عدم حضور س��خنگوی 
 کميس��يون، به ترتيب رئيس يا يکی از نواب رئيس يا ساير 
اعضای کميس��يون به جای وی از نظر کميسيون دفاع می 

 کند. )اصالحی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴(
ب – بررسی و تصويب مواد در مجلس

 م��اده ۱۵۲ – در ش��وردوم گزارش کميس��يون در مجلس 
مطرح می ش��ود. در اي��ن مرحله پيش��نهاد ت��ازه پذيرفته 
نمی ش��ود، ولی پيش��نهادهای چاپ ش��ده، به ترتيب مواد، 
توس��ط پيشنهاددهندگان قابل طرح در مجلس خواهد بود. 
در اين صورت پيشنهاددهنده يا يکی از پيشنهاددهندگان ) 
در مورد پيشنهاد جمعی( می تواند برای هر پيشنهاد ظرف 
پن��ج دقيقه توضي��ح بدهد و پس از اظهارنظ��ر يک مخالف 
و ي��ک مواف��ق و عنداللزوم توضيحات مخبر کميس��يون يا 
نماينده دولت نس��بت به پيش��نهاد مزبور اخذ رأی به عمل 
می آيد. پس از رد يا قبول پيش��نهاد نس��بت ب��ه اصل ماده 
رأی گيری به عمل می آيد. چنانچه ماده به تصويب نرس��يد، 
بدون مذاکره نس��بت به حذف آن رأی گيری خواهد شد و 
در صورتی که حذف ماده به تصويب نرس��يد پيش��نهادهای 
اصالحی تازه در همان جلسه پذيرفته خواهد شد. )اصالحی 
مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱( )حذف ش��ده به موجب قانون اصالح 
موادی از قانون آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی 

مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴(
م��اده ۱۵۳ –  در ش��ور دوم در باره اصل م��واد مذاکره به 

عمل نمی آيد مگر آنکه در گزارش کميسيون مواد جديدی 
اضافه ش��ده باش��د يا به تشخيص هيأت رئيس��ه در بعضی 
مواد تغييرات اساس��ی داده شده باشد. در اين صورت اولين 
مخالف و موافق ) براس��اس تابلو مخصوص ثبت نام( هر يک 
ب��ه م��دت پنج دقيقه صحب��ت می کنند و در ص��ورت لزوم 
سخنگوی کميس��يون ونماينده دولت نيز صحبت می کنند 
و آنگاه نسبت به ماده يا مواد مورد نظر رأی گيری می شود.

)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
ماده ۱۵۴ – چنانچه در شوردوم، کميسيون بعضی از مواد 
ط��رح يا اليحه را حذف و يا تغيير کلی داده باش��د، هريک 
از نمايندگان ميتوانند همان ماده را پيش��نهاد نمايند و پس 
از صحبت يک مخالف و يک موافق و س��خنگو کميسيون و 
نماينده دولت نس��بت به ماده رأی گيری می شود. چنانچه 
اصل ماده تصويب ش��د پيش��نهادهای اصالح��ی که قباًل به 
کميسيون داده شده، قابل طرح و بحث و رأی گيری خواهد 

بود.
ماده ۱۵۵ – ارجاع طرح يا اليحه يا مواردی از آن از جلسه 
علنی به کميسيون به جز آنچه که در اين آيين نامه به طور 
صريح تعيين شده است با پيشنهاد رئيس جلسه و تصويب 
مجل��س انجام می ش��ود. ارجاع بايد به همان کميس��يون 
گزارش دهنده صورت گيرد. کميس��يون باي��د فقط موارد 
ارجاعی را رس��يدگی و گزارش خ��ود را ظرف يک هفته به 
هيأت رئيس��ه تس��ليم نمايد تا با تعيين اولويت در دستور 

هفتگی درج شود. )اصالحی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴(
م��اده ۱۵۶ – اصالحاتی که در ماده ای پيش��نهاد می گردد 
قبل از خود ماده در باره آنها در مجلس رأی گرفته می شود. 
)حذف ش��ده به موجب قانون اصالح موادی از قانون آيين 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴(
ماده ۱۵۷ – هنگام بحث نس��بت به هر ماده، چنانچه بنا به 
درخواس��ت کتبی هر يک از نمايندگان به تشخيص رئيس 
جلس��ه ابهامی در ماده مطرح  ش��ده وجود داش��ته باش��د، 
پيش��نهاد رفع ابهام در جلس��ه پذيرفته و ب��ا صحبت يک 
مخالف و يک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقيقه به 
رأی گذاشته می  ش��ود و يا موضوع جهت رفع ابهام توسط 
رئيس  جلسه به کميسيون اصلی ارجاع می  گردد. )اصالحی 

مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴(

مبحثس�وم– مراحلبررس�ىوتصوي�بطرحهاو
لوايحفوری

اول– کلياتموضوعطرحهاولوايحفوری
م��اده ۱۵۸ – طرحها و لوايح فوری عبارتند از يک فوريتی، 

دوفوريتی و سه فوريتی.
ماده ۱۵۹ – وقتی که فوريت طرح يا اليحه ای تقاضا می شود، 
پس از توضيح پيش��نهادکننده يا يکی از پيشنهادکنندگان 
و اظهارات مخالف و موافق، نس��بت ب��ه فوريت، رأی گرفته 
می شود. درصورتی که تقاضای فوريت ضمن طرح يا اليحه 
مطرح نش��ده باش��د، پانزده نفر از نمايندگان نيز می توانند 
کتباً تقاض��ای فوريت آن طرح ي��ا اليحه را بنمايند. تصويب 
فوري��ت طرحها و لوايح با توج��ه به درجه فوريت به ترتيب 

ذيل می باشد:
۱- يک فوريت؛ با صحبت يک مخالف و يک موافق و با رأی 

اکثريت مطلق حاضران.
۲- دو و س��ه فوريت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به 
ترتيب با رأی اکثريت دو س��وم حاضران و دو سوم مجموع 

نمايندگان. )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبصره – هيأت رئيس��ه موظف است طرحها و لوايح دارای 
فوري��ت را حداقل يکس��اعت قبل از طرح فوري��ت آنها در 

جلسه علنی تکثير و دراختيار نمايندگان قرار دهد.
ماده ۱۶۰ – اصل بر عادی بودن رس��يدگی طرحها و لوايح 
اس��ت. بنابراين فوريت آنها بايد مبي��ن ضرورت و يا حالت 

استثنايی و مستند به دالئل ذيل باشد:
۱- يک فوريت؛ نياز فوری جامعه و اولويت طرح و يا اليحه 

مورد نظر نسبت به ساير موارد مطروحه.
۲- دوفوريت؛ ضرورت جلوگيری از وقوع خسارت احتمالی 

و فوت فرصت.

۳- س��ه فوريت؛ حال��ت کاماًل اضط��راری و حياتی و برای 
مقابله سريع با خسارت حتمی.

م��اده ۱۶۱ – در طرحها و لوايح��ی که فوريت آنها تصويب 
شده باشد، ابتدا نس��بت به اصل آن مذاکره می شود و پس 
از آن برای ورود به ش��ور در ماده واحده يا مواد، رأی گرفته 
می ش��ود و آنگاه راجع به هر يک از مواد جداگانه مذاکره و 

اخذ رأی به عمل می آيد.
م��اده ۱۶۲ – با تقاضای دولت يا پانزده نفر از نمايندگان و 
تصويب مجلس قبل از ورود به ش��ور در ماده واحده يا مواد 
طرح و يا اليحه می توان از آن س��لب فوريت بطور مطلق، و 
يا س��لب يک فوريت از دو فوريت، و يا يک يا دو فوريت از 
طرحها و لوايح س��ه فوريتی نمود. تقاضای فوريت يا س��لب 
فوريت برای هر طرح و يا اليحه فقط يک بار امکانپذير است.

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
دوم– طرحهاولوايحيکفوريتى

 م��اده ۱۶۳ – طرحها و لوايح ي��ک فوريتی، پس از تصويب 
فوريت، به کميس��يون های اصلی، فرعی ارجاع می ش��ود تا 
خ��ارج از نوبت مورد بررس��ی و تصويب ق��رار گيرد. گزارش 
کميسيون درباره اين طرحها و لوايح حداقل چهل و هشت 
ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بين نمايندگان 

توزيع می شود.
ماده ۱۶۴ – طرحها و لوايح يک فوريتی يک شوری است و 
پس از وصول گزارش کميس��يون، خارج از نوبت در دستور 
کار مجلس قرار می گيرد و يک نوبت درباره آن شور به عمل 
می آيد، بدين. ترتيب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب 
ماده واحده يا هر يک از مواد مذاکره و اخذ رأی می ش��ود.  

)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
سوم– طرحهاولوايحدوفوريتى

 ماده ۱۶۵ – نحوه رسيدگی به طرحها و لوايح دو فوريتی به 
شرح زير می باشد: )اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

۱ � حداکث��ر چهار س��اعت پس از تصوي��ب فوريت، طرح 
ي��ا اليح��ه چاپ و توزي��ع و به کميس��يون ذی ربط ارجاع 

می شود. 
۲ � حداکثر بيس��ت ساعت پس از تصويب فوريت، پيشنهاد 

نمايندگان به کميسيون مربوط تسليم می شود. 
۳  � حداکث��ر هفت��اد و دو س��اعت پ��س از تصويب فوريت 

گزارش کميسيون، در دستور کار مجلس قرار می گيرد. 
تبصره � چنانچه کميس��يون در مهلت فوق گزارش خود را 
ارائ��ه ننمايد طرح يا اليحه در دس��تور کار مجلس قرار می 

گيرد.)الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
۴  � حداقل يک ساعت قبل از شروع مذاکرات، پيشنهادهای 

نمايندگان چاپ و توزيع می شود. 
چهارم– طرحهاولوايحسهفوريتى

م��اده ۱۶۶ – طرحه��ا و لوايح س��ه فوريتی، پس از تصويب 
فوريت، بالفاصله در همان جلس��ه در دس��تور مجلس قرار 
می گيرد.)حذف ش��ده ب��ه موجب قانون اص��الح موادی از 
قان��ون آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی مصوب 

)۳۰/۲/۱۳۹۱
ماده ۱۶۷ – در طرحها و لوايح سه فوريتی، پس از تصويب 
فوريت بالفاصله فوريت بالفاصله کليات و سپس و سپس، در 
همان جلسه نسبت به ماده واحده يا هر يک از مواد مذاکره 

و رأی گيری می شود.)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

پيش��نهاد نمايندگان قبل از ورود ب��ه ماده واحده يا هريک 
از مواد پذيرفته می ش��ود و نس��بت به آنها پس از اظهارات 
ي��ک مخالف و يک موافق و نماينده دولت اخذ رأی به عمل 

می آيد.

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی:
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
طرح ها و لوايح فوری به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
ط��رح ها و لوايح يک فوريتی )نياز ف��وری جامعه و اولويت 
طرح و يا اليحه مورد نظر نس��بت به ساير موارد مطروحه( 
ب��ه تفکي��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
ط��رح ها و لواي��ح دو فوريتی )ض��رورت جلوگيری از وقوع 
خس��ارت احتمالی و فوت فرصت( به تفکيک دوره های ده 

گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
طرح ها و لوايح سه فوريتی )حالت کامال اضطراری و حياتی 
و برای مقابله سريع با خسارت حتمی( به تفکيک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون دفعات 
مواخ��ذه وزيران ب��ه دليل عدم حضور در مجلس ش��ورای 
اس��المی ب��ه تفکيک دوره ه��ای ده گانه مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
طرح ها يا لوايح مس��کوت مانده در مجلس شورای اسالمی 
ب��ه تفکي��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
اخطار قانون اساسی ارائه شده توسط نمايندگان به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
اخطاره��ای آيي��ن نامه ای ارائه ش��ده توس��ط نمايندگان 
ب��ه تفکي��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- نظر رسانه های گروهی پيرامون مراحل بررسی و تصويب 
طرح ها و لوايح فوری در مجلس شورای اسالمی در ده دوره 

گذشته در راستای وظايف نمايندگی چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پيرامون مراحل بررسی 
و تصويب طرح ها و لوايح فوری در مجلس شورای اسالمی 

به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- ب��ه نظر نخبگان و انديش��مندان نحوه مراحل بررس��ی و 
تصويب طرح ها و لوايح فوری در مجلس شورای اسالمی در 

ده دوره گذشته در راستای وظايف نمايندگی بوده است؟
- از نظ��ر س��ازمان های م��ردم نهاد آيا مراحل بررس��ی و 
تصويب طرح ها و لوايح فوری در مجلس شورای اسالمی در 

ده دوره گذشته در راستای وظايف نمايندگی بوده است؟
- گزارش دستگاه های نظارتی بر مراحل بررسی و تصويب 
ط��رح ها و لوايح فوری در مجلس ش��ورای اس��المی در ده 

دوره گذشته در راستای وظايف نمايندگی چيست؟
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اذان ظهر: 12:06 اذان مغرب: 17:18 اذان صبح فردا: 5:42  طلوع آفتاب فردا: 7:13

اوقات شرعی به افق تهران

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالك ۱۶ 

نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
شاپا: ۳۹۴۷ - ۲۰۰۸ کدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامصادق)ع(:

اگر اراده قوی باشد، هيچ بدنی برای انجام دادن کار، ناتوان نيست.
وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 شهادت روحاني مجاهد، آيت  ا... حسين غفاري در زندان رژيم پهلوي )۱۳۵۳ش(   
کشتار وحشيانه مردم قزوين توسط رژيم طاغوت )۱۳۵۷ش(  فرمان امام خميني براي 

تشکيل نهضت سوادآموزي )۱۳۵۸ش(   

دکترمحمدرضاناریابيانه

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°13 °5
مشهد 

°14 °1
قم 

°13 °2
تبریز

°5 °1
اصفهان

°11 °-1

اشاره:
مبن�ایعملکردقوهمقنن�ه،قان�ونآييننامه
داخلىمجلسشورایاسالمىاستکهساختار،
تشکيالتوگردشکاررادرآنتعيينمىکند.
اينقان�وندارایفص�ولومباح�ثگوناگونى
استکهاجرایآنوظيفههياترييسهمجلس
ش�ورایاس�المىبامش�ارکتنمايندگانمردم
است.صرفنظرازاشکاالتماهيتىوعملکردی
قانونآييننامهداخلىمجلسش�ورایاسالمى
وضمناطالعرسانىعمومىآن،ايننوشتاربه
پرسش�گریپيراموننحوهاج�رایقانونآيين
نام�هداخلىمجلسش�ورایاس�المى)مراحل
بررسىوتصويبطرحهاولوايحفوری،بررسى
ط�رحهاولواي�حطبقاصلهش�تادوپنجمو
تفس�يرقوانين(مىپردازدکههماکنونازنظر

خوانندگانگرامىمىگذرد:

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومى به شماره 2098001339000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تجدید نماید.
موضوع مناقصه: اجراى عملیات گاز رسانى به باقیمانده شهر باینگان-  

شماره مناقصه: 2098001339000009
شرکتهاى متقاضى داراى گواهى نامه صالحیت پیمانکارى در رشته هاى ابنیه و تأسیسات و تجهیزات توأمان و یا ابنیه و نفت و گاز توأمان و نیز گواهینامه صالحیت 
ایمنى پیمانکاران مى توانند در صورت داشتن ظرفیت مجاز کارى، کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 

پاکت ها را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) پیگیرى نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 848، 778، 740، 3 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000,000, 200 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/10/02 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: 00: 16 روز یکشنبه مورخ 98/10/15.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 16 روز یکشنبه مورخ 98/10/29.
زمان بازگشایى پاکات: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 98/10/30

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس: کرمانشاه میدان آزادى، ابتداى بلوار شهید بهشتى شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا 
پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى (WWW.NIGC-KSH.IR) مراجعه نمایند.

شرکت گاز استان کرمانشاه
(شماره مجوز: 6042-1398)« سهامى خاص»
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ح ها و لوایح با فوریت عادی!!؟ بازی پارلمانی تصویب طر
 سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری می کند:


