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کتایون مافی

آقای روحانی رئیس جمهور و برخی از اعضای دولت توصیه 
جلوگی��ری از ایجاد منازعات داخلی را از خود آغاز کنند و 
بج��ای آن که به حاش��یه بپردازند به عمق ش��رایط حاکم 
توج��ه کنند، قطعاً اگر رئیس جمهور و دولت به س��خنان و 
مواضعی که باعث واکنش می شود پایان دهند،  واکنشی هم 

وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور دیروز در یکصد و هفتاد و چهارمین جلس��ه 
س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی دولت، با اش��اره ب��ه ضرورت 
هوش��یاری در برابر توطئه دش��منان، به همه مس��ئوالن، 
فعاالن، دلس��وزان نظام و کش��ور توصیه کرد  که با حفظ 

آرام��ش و عقالنی��ت سیاس��ی مانع 
از اختالف��ات و منازع��ات ش��وند و 
اج��ازه ندهن��د برخی اف��راد معدود 
جناحی،  گروه��ی،  انگیزه ه��ای  ب��ا 
مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه ساز 
تحقق آرزوهای ش��وم بدخواهان این 

سرزمین شوند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت حفظ 
آرامش سیاس��ی و لزوم انس��جام در 
کشور، افزود: از جمله محورهایی که 
دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ 
پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به 
عنوان مقوم تحریم ها سرمایه گذاری 
ویژه کرده ان��د، منازعات و اختالفات 

داخلی است.
این اظهارات در حالی بیان می ش��ود 
ک��ه همین چن��د روز اخی��ر بود که 
رئی��س جمهور با ی��ادآوری ماجرای 
صل��ح امام حس��ن )ع(، خود موجب 
واکنش ه��ای بس��یاری ش��د و حال 
س��ئوال این اس��ت که چرا روحانی 

حتی ب��ه توصیه های خود به دیگران نیز پایبند نیس��ت و 
موجب منازعات و اختالفات داخلی می شود؟ 

مردم می پرس��ند که چرا رئیس جمه��ور به جای آنکه در 
فرصت باقی مانده و در شرایط فعلی بر اساس ضرب المثل  
»از تعارف کم کن و به مبلغ افزای«  عمل نمی کند و مرتباً 
دست به گالیه و طرح مسائلی می زند که در شرایط کنونی 
خروجی مثبتی ندارد؟ آنها می گویند بس��یاری از مشکالت 
فعلی کش��ور ناش��ی از تصمیم گیری های دولت و شرایط 
برجامی اس��ت، بهتر است دولت به جای ورود به مناقشات 
سیاسی برای حل و جبران  مشکالتی که برای مردم ایجاد 

کرده است وارد عمل شود. 
 کالف سر درگم 

یکی از مس��ائلی که در این میان مطرح است، پرداختن به 
مسائل حاشیه ای ازس��وی رئیس  جمهور و برخی دیگر از 
اعضای دولت درس��ت در زمانی صورت می گیرد که کشور 

نیازمند آرامش و تمرکز بر مسائل اصلی است. 
این اقدام س��م مهلکی اس��ت که همه مسئوالن باید از آن 
پرهیز کنند، اما اثر این س��م مهلک زمانی بیش��تر می شود 

که مسئوالن کشور عامل آن باشند. 
بر طبق اصل 133 قانون اساس��ی، رئیس جمهور عالی ترین 
مقام رس��می کش��ور پس از مق��ام معظم رهب��ری بوده و 
مسئولیت  اجرای  قانون  اساس��ی  و ریاست  قوه  مجریه ، جز 
در اموری  که  مس��تقیماً به  رهبری  مربوط می شود برعهده 
رئیس جمهور قرار داده شده است. اما بارها شاهد بودیم که 
رئیس جمهور در س��خنان خود مسائلی را  مطرح می کنند 
که گویا ایشان از هیچ چیز خبر ندارد و گاهی هم اینطور به 
نظر می رس��د که دیگران اجازه نمی دهند تا رئیس جمهور 

به مسئولیت های خود برسد. 
این درحالی اس��ت که این اختیارات 
گس��ترده  قانون اساسی حکایت از آن 
دارد که توانمن��دی چنین جایگاهی 
بی��ش از آنچیزی اس��ت ک��ه رئیس  
جمه��ور در گالیه ه��ای خ��ود به آن 

اشاره می کند. 
ب��رای نمونه یک��ی از این گالیه ها، در 
دیدار سال گذش��ته رئیس جمهور با 
جمعی از فعاالن سیاس��ی عنوان شد. 
روحانی در این جلس��ه گفت: »وقتی 
از دولت س��ؤال و مطالبه ای می شود 
باید بررسی شود که دولت چه مقدار 
دارای  م��ورد س��ؤال  در حوزه ه��ای 
اختیار بوده اس��ت به طور مثال اگر در 
خصوص سیاس��ت خارجی، فرهنگ و 
... از دولت سؤال و مطالبه ای می شود، 
بای��د ببینی��م دول��ت چق��در در این 
حوزه ها اختیار دارد! باید در حد توان 
و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از 

دولت مطالبه داشت.«
در نمون��ه ای دیگ��ر رئیس جمه��ور در جم��ع روحانی��ون 
حوزه ه��ای علمیه به اختیارات ویژه برای مدیریت ش��رایط 
جن��گ اقتصادی اش��اره کرد و گفت: »هم��ان گونه که در 
جنگ هش��ت س��اله اختیارات ویژه ای از امام خمینی)ره( 
گرفتیم و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های 
بس��یاری را به دس��ت آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی 

نیاز داریم.«
چنی��ن اظهاراتی نه تنه��ا موجب ایجاد تردید نس��بت به 
موقعیت و جایگاه رئیس جمهور می ش��ود، بلکه تحلیلگران 

و کارشناس��ان سیاس��ی را وادار به واکنش می کند چرا که  
چنین صحبت هایی در ش��رایط کنونی کشور، جایز نیست 

و جای سئوال دارد. 
 آیا رئیس جمهور از اختیارات خبر ندارد 

رئیس جمهور بارها اعالم کرده اس��ت که حقوق دان است، 
بنابراین بایس��تی ب��ه خوبی با وظایف رئی��س جمهوری و 
حوزه اختیارات آن آش��نا باش��د. س��وال این است  رئیس 
جمه��ور زمانی که ب��رای کاندیداتوری ریاس��ت جمهوری 
آماده ش��د، آیا شرایط کشور را نمی ش��ناخت یا به وظایف 
و اختیارات ریاس��ت جمهوری واقف نب��ود؟ وعده هایی که 
روحان��ی به مردم داد ب��ا علم به این گون��ه اختیارات بود. 
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که رئیس جمهور از هیچ 
موضوعی هم با خبر نبود، می توانیم بگویم که در دوره اول 
اختی��ارات خود را به خوبی ش��ناخت و باز هم وارد میدان 

شد، بنابراین از این شرایط آگاه بود. 
رئی��س جمهور می تواند ه��ر روز از منتقدینش گله کند یا 
آدرس مشکالت را به کاخ سفید حواله و یا اینکه از مسائل 

تاریخی برای دستیابی به اهداف دولت 
بهره بگیرد، اما س��ئوال این اس��ت که 
ک��دام یک از این م��وارد برای مردمی 
که در فش��ار ش��یوع بیماری کرونا و 
تبعات اقتصاد ناش��ی از آن از یک سو 
و از س��وی دیگر تحریمهای اقتصادی 
و ناکارآمدی دولت ق��رار دارند، نان و 

آب می شود؟
از س��وی دیگر صبحت ه��ای  روحانی 
به گونه ای است که مردم می پرسند 
آیا رئیس جمه��ور نمی داند جامعه به 
کدام س��مت و سو می رود و در کشور 
چ��ه خبر اس��ت؟ وقت��ی روحانی می 
گوید که از  افزایش قیمت بنزین خبر 
ن��دارد یا اینکه تنه��ا بعد از یک هفته 
از اعالم رس��می شیوع کرونا در کشور 
حال��ت ع��ادی برقرار می کن��د و یا از 
رونق اقتصادی ایران نس��بت به آلمان 
صحبت می کند جامعه کاًل نسبت به 
ف��ردای خود ناامید ش��ده و باور نمی 

کند که کارها به جایی برسد. 
 ورود اختالفات به حوزه رسانه 

از سوی دیگر ش��اهد هستیم که بسیاری از گالیه هایی که 
بای��د در جلس��ات خصوصی مطرح و به دور از تش��نج حل 
شود،  به رسانه کشیده ش��ده و تنها نشان دهنده اختالف 
نظر در میان مسئوالن و به قول قدیمی ها دشمن شاد کن 
اس��ت.  یادمان باش��د که یکی از اهداف امریکا برای ادامه 
تحریم ها اختالف افکنی میان مس��ئوالن، قومیت ها، احزاب 
و ایجاد فاصله میان مردم و مسئوالن نظام است، از این رو 
آیا ابراز س��خنانی که به چنین فضایی دامن بزند، به صالح 

کشور است؟  
یکی از مس��ائلی که در این باره صدق می کند ، سرکشی و 
سفرهای اس��تانی رئیس مجلس است. بارها دیده شده که 
تیم رس��انه ای دولت از این س��فرها ب��رای ایجاد اختالف و 
مقاصد سیاسی بهره می برد . در این میان پرسیده می شود 
که دلیل این س��فرها چیست و آیا برای آماده سازی اذهان 
برای انتخابات ریاست جمهوری نیست؟ این درحالی است 
ک��ه پیش از این هم روس��ای مجلس چنین س��فرهایی را 

انجام می دادند و این مسائل ارتباطی به انتخابات ندارد. 
محمد صادق کوش��کی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد 
دانش��گاه در گفتگ��و ب��ا روزنامه سیاس��ت روز در این باره 
گفت: »این امر در درجه اول نش��ان می دهد که این دولت 
چیزی برای عرضه نداشته و ندارد لذا برای پوشاندن فقر و 
نداش��ته های خود در زمینه کارنامه ناگزیر به جنگ روانی 
اس��ت و برای انحراف اذهان منتقدان دولت و تریبون های 
مطالبه گ��ر بحث انحرافی جدیدی ب��ه نام صلح امام دوم را 
مط��رح می کند و با ای��ن کار قصد دارد خ��ود را از زیر بار 
سواالت و مطالبات نجات دهد. این روند تا آخرین روز کار 

دولت هم ادامه خواهد یافت.«
بنابراین دولت که در تمام این هش��ت س��ال که نتوانست 
ارتباط درس��تی با همه مردم در بخش های مختلف کشور 
برق��رار کن��د در پایان کار خ��ود به جای آن که بکوش��د تا 
قدری ناکارآمدی های گذشته را جبران کند، صرفاً مترصد 
تخریب افراد و نهادهایی اس��ت ک��ه به وظایف قانونی خود 

عمل می کنند. 
 فرار از پاسخگویی 

بهانه هایی که ای��ن روزها رئیس جمهور به منظور فرافکنی، 
مطرح می کند نوعی فرار روبه جلو بوده که برای پوش��اندن 
ضعف ها و کم کاری های درون دولت به آن دامن زده می شود  
. روحانی از یک س��و جنگ روانی ایجاد می کند و از س��وی 
دیگر به همه توصیه می کند که در ش��رایط فعلی وحدت و 
انس��جام خود را  حفظ کنند. مردم می پرس��ند دولت برای 
مصادره به مطلوب صلح امام دوم پیش از این نیز تالش کرده 
ب��ود و انعکاس آن را در میان اف��کار عمومی و صاحبنظران 
دی��ده بود، چرا مجدداً این بح��ث را مطرح می کند؟ آیا این 
نوع اظهارات از سوی آمریکا با عنوان پیام ضعف ایران تلقی 
نمی شود؟ حاال مردم دیگر فقط با معیار کار و نتیجه مطلوب 
به سنجش دولت می پردازند و رئیس جمهور هم بهتر است 
تاری��خ خوانی را به اهل آن بس��پرد. همانگون��ه که اعضای 
مجمع عالی، شورای راهبردی و مدیران 1۰۸۴ کانون نهضت 
استادی بس��یج در نامه ای به حسن 
روحانی نوشتند: آقای رئیس جمهور! 
تاریخ خوان��ی را به اهلش بس��پرید و 
قدردان »حلم مدنی« مردم و مجلس 

تازه  نفس باشید!
در ای��ن نام��ه تاکید ش��ده اس��ت: 
وجدان ه��ای آگاه بر آن هس��تند که 
آنچ��ه  در اثِر »توافقنامۀ خس��ارت باِر 
برجام« ب��ر عموم  ایرانی��ان رفته از 
هرگونه  تفس��یر و تحلیل��ی بی نیاز 
اس��ت؛ چراک��ه وضِع تلِخ معیش��تِی 
مردم، به روش��نی بیانگ��ِر تالش های 
هفت س��الۀ جن��اب عال��ی و ائتالف 
اص��الح طلب��ان - کارگ��زاران  در 
زمینۀ »گ��ره زدِن اقتصاِد کش��ور به 
مذاکره« اس��ت. امروز، غلط  بودِن آن 
نس��خۀ ائتالفی انتخابات که آلوده به  
تحریف و مهندس��ی افکار نیز بود، بر 
همگان آشکار گش��ته و جایی برای 
توجی��ه و فرافکنی ن��ا کارآمدی های 
ائتالف مذکور در اداره  کش��ور باقی 
نگذاش��ته  است. پس مجددا و بعد از ۷ سال تالش نکنید تا 
از طریِق »استفادۀ ابزاری« از موقعّیِت تاریخِی آن اماِم غریب 
و مظلوم، و »تحریِف« آنچه که بر ایش��ان رفت، گذش��ته را 
تطهیر یا آینده را طّراحی نمایید. براساس یکی از آموزه های 
اصلی روانشناس��ی اگر ش��خصی صحبت کردن بلد نیست ،  
صحبت نکردن که بلد اس��ت ، پس بهتر است که اگر دولت 
نمی خواهد به مشکالتی که برای کشور ایجاد کرده اعتراف 
و از مردم عذر خواهی کند، اکنون تغییر مسیر بدهد و به داد 
مردمی برسد که گرفتار معیشت خود هستند، چرا که دوصد 

گفته، چون نیم کردار نیست!

پیامبر اکرم )ص(: هر کس صادقانه از خداوند شهادت بخواهد ، خداوند او را 
به مقام شهیدان می رساند، هر چند در بستر بمیرد.

در جریان سفر مدیرعامل بنیاد برکت به 
استان کرمانشاه انجام شد؛

بهره برداری از ۱۳۶۱ طرح اشتغال زایی 
و ۱۰ مدرسه سیار برکت در کرمانشاه

 13۶1 از  بهره ب��رداری 
طرح اشتغال زایی، تحویل 
1۰ مدرسه سیار و اهدای 
1۰ هزار بسته نوشت افزار 
از جمل��ه دس��تاوردهای 
بنیاد  مدیرعام��ل  س��فر 
برکت ستاد اجرایی فرمان 

امام به استان کرمانشاه بود.
امیرحس��ین مدنی در سفر خود به کرمانشاه عالوه 
ب��ر افتت��اح 13۶1 ط��رح اش��تغال زایی در مناطق 
محروم این اس��تان، 1۰ مدرسه س��یار و 1۰ هزار 
بس��ته نوش��ت افزار را به دانش آموزان کرمانشاهی 

اهدا کرد.
مدیرعامل بنیاد برکت درباره اقدامات اشتغال زایی 
ای��ن بنیاد در اس��تان کرمانش��اه گفت: ب��ا افتتاح 
13۶1 ط��رح جدید، تعداد طرح های اش��تغال زایی 
اجتماع مح��ور بنیاد برک��ت در مناط��ق محروم و 
روستایی استان کرمانش��اه به ۴ هزار و ۲۵3 طرح 
رس��ید که باعث ایج��اد 1۲ ه��زار و ۷۵۹ فرصت 
ش��غلی ب��رای س��اکنان این مناطق ش��ده اس��ت.

وی حجم کل س��رمایه گذاری ب��رای راه اندازی این 
تعداد طرح اش��تغال زایی را ۲ هزار و ۷1۹  میلیارد 
ری��ال اعالم ک��رد و اف��زود: 1۴ شهرس��تان ثالث 
باباجانی، روانس��ر، پاوه، جوانرود، داالهو، کرمانشاه، 
گیالنغرب، هرس��ین، س��نقر، صحنه، قصر شیرین، 
اس��الم آباد غرب، کنگاور و س��ر پل  ذهاب و ۵۲۷ 
روستای استان کرمانشاه تحت پوشش فعالیت های 

اشتغال زایی بنیاد برکت قرار دارند.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل بنی��اد برک��ت، ۲۵ مجری و 
تس��هیل گر این بنیاد فرایند اشتغال زایی در مناطق 
محروم اس��تان کرمانش��اه را مدیری��ت و پیگیری 
می کنند. مدنی با اشاره به اهدای 1۰ مدرسه سیار 
برکت اظهار داشت: این مدارس سیار برای استفاده 
دانش آموزان عشایر استان کرمانشاه تحویل آموزش 
و پرورش عش��ایری شد.وی افزود: برای ساخت 1۰ 
مدرسه سیار برکت ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
هزینه شده است. این مدارس سیار قابلیت حمل و 

نقل دارند و همراه با عشایر جابه جا می شوند.
مدیرعامل بنیاد برکت درباره امکانات مدارس سیار 
نیز توضیح داد: هر کدام از این مدارس شامل کالس 
درس، حمام و دستش��ویی و اتاق اس��تراحت برای 
معلم اس��ت.وی با اشاره به اهدا و توزیع نوشت افزار 
میان دانش آموزان مناطق محروم کرمانش��اه گفت: 
س��تاد اجرایی فرمان امام امسال یک میلیون بسته 
لوازم التحریر و نوش��ت افزار ایرانی را در قالب پویش 
ملی »مش��ق احس��ان« میان دانش آموزان مناطق 
روستایی و محروم سراسر کشور توزیع می کند که 
امروز 1۰ هزار بس��ته به دانش آموزان کرمانش��اهی 
اهدا ش��د. مدیرعامل بنیاد برکت در س��فر خود به 
اس��تان کرمانشاه همچنین با آیت اهلل مصطفی علما 
امام جمعه کرمانش��اه و نماین��ده ولی فقیه در این 
استان و هوشنگ بازوند اس��تاندار کرمانشاه دیدار 
و به تش��ریح عملکرد س��تاد اجرایی فرمان امام در 
حوزه های مختلف از جمله اش��تغال زایی، عمرانی و 
زیربنایی پرداخت.آیت اهلل علما در این دیدار ضمن 
تقدیر از عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام در استان 
کرمانش��اه، این ستاد را مایه خیر و برکت در کشور 
دانست.هوش��نگ بازوند نیز بر هم��کاری و تعامل 
همه دس��تگاه های اجرایی استان کرمانشاه با بنیاد 

برکت تأکید کرد.
گفتنی اس��ت، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام 
۴ هزار و ۴33 طرح را با حجم سرمایه گذاری ۵ هزار 
و ۹۲۷ میلی��ارد ریال در حوزه های توانمندس��ازی 
اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی، س��المت و سایر 
خدمات در استان کرمانشاه به بهره برداری رسانده 

یا در دست اقدام دارد.

خبر

م���ردم می پرس���ند که 
جمه���ور  رئی���س  چ���را 
در  آنک���ه  ج���ای  ب���ه 
فرص���ت باق���ی مان���ده 
و در ش���رایط فعل���ی بر 
اس���اس ض���رب المثل  
ک���ن  ک���م  تع���ارف  »از 
اف���زای«   مبل���غ  ب���ه  و 
عم���ل نمی کند و مرتباً 
دست به گالیه و طرح 
مسائلی می زند که در 
شرایط کنونی خروجی 

مثبتی ندارد

بهانه های���ی ک���ه ای���ن روزها 
رئی���س جمه���ور ب���ه منظور 
فرافکن���ی، مط���رح می کند 
نوعی ف���رار روبه جل���و بوده 
که برای پوشاندن ضعف ها 
و کم کاری های درون دولت 
به آن دامن زده می شود  . 
روحان���ی از ی���ک س���و جنگ 
روان���ی ایج���اد می کن���د و از 
س���وی دیگر به همه توصیه 
می کند که در شرایط فعلی 
وحدت و انس���جام خ���ود را  

حفظ کنند

گزارش

نگاهی به توصیه رئیس جمهور برای ممانعت از منازعات داخلی

دولت از خود آغاز کند 

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالك 1۶  تلفن: ۶-۸۸۰13۸۷۰  نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  

 کدپستي: 1۴3۸۶3۴۸۷1  شاپا: 3۹۴۷ - ۲۰۰۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰۶۶۸۸ 
 چاپ: کارگر ۶۶۸1۷31۶ 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي 

روابط عمومى شرکت گاز استان زنجان

دوم
ت 
نوب

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه خرید شیر ایمنى قطع کننده جریان گاز ( شات آف ولو ) شماره تقاضاى 3099190093 را با شرایط ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل  www.setadiran.ir  نماید :  کلیه مراحل برگزارى مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الف ) شرح مختصر کار : 

-  مدت انجام کار سه ماه شمسی می باشد.
ب ) پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ) شرایط متقاضی: 
 .  ep  تولیدکنندگان و تامین کنندگان شیر ایمنى قطع کننده جریان گاز عضو سامانه -

- درصورت حضور شرکتهایى با هیئت مدیره مشترك , پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
- ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ 380,000,000 ریال ( به حروف سیصد و هشتاد میلیون  ریال) شامل یکی ازانواع ذیل:

- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکی که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره  بانک مرکزى بنام شرکت گاز زنجان). 
- ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران.

- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

- ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10« قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.»

ه ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارك :
    از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس  WWW.setadiran.ir ( بخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگی ، دریافت و تکمیل اسناد 

مناقصه طبق زمانبندي زیر اقدام فرمایند.
- مهلت دریافت اسناد ارزیابى فنى و اسناد مناقصه : 99/07/28 لغایت 99/08/01

- مهلت عودت  اسناد ارزیابى فنى و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز  یکشنبه مورخ 99/08/18
- زمان بازگشایی مرحله اول پاکات مناقصه : یکشنبه مورخ 99/08/18

- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ریال (به حروف : پانصد هزار ریال)
و )مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمان شرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.

       ** هزینه درج آگهى ( هر دو نوبت ) به عهده برنده مناقصه مى باشد .
        تذکر : پیمانکاران مى بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف ، ب و ج )  عالوه بر بارگذارى کلیه اسناد و مدارك به صورت مهر و امضاء شده  ( الکترونیکى )  و ارسا ل از طریق سامانه ستاد ،  صرفا 

پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) را  بصورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر به واحد حراست تحویل دهند .  
بدیهی است تکمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

** توضیح : این آگهى در شبکه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس ,  سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس  WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملى اطالع رسانى 
مناقصات به آدرس  درج گردیده است.

(سهامى خاص)

تعدادواحدشرح و مشخصات کاالردیف
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شماره مجوز وزارت نفت : 1399,3868

12


