
روابطعمومیوفرارازواقعیتها!

 این تخم لق را دولت های پنجم و شش��م در دهان معدودی از رس��انه ها 
شکس��تند تا اقتصاد را بر آنچه که هست ترجیح دهند و با دریافت رپرتاژ 
آگهی ها یکی از دو چش��م خود را که واقعیت نگر بود به مرورزمان از دست 
بدهند و ستون های نقد و نظر منصفانه را کفن ودفن کنند که ازاین رو نحوه 
انتخاب مس��ئوالن روابط عمومی هم به ط��ور کل تغییر یافت تا به نحوی 
فارغ از شرح وظایف تنها از روی تقرب با مدیران انتخاب و منصوب شوند! 
این  یک حقیقت تلخی است که امروز مدیران ارتباطات در دستگاه ها که 
بای��د نقش قاضی القضات را بازی و حق را نصف نصف فی مابین رس��انه ها 
و ارگانی که در آن خدمت می نمایند تقس��یم کنن��د اما این اتفاق هرگز 
نیفتاد زیرا پرس��وناژ روابط عمومی تغییر ماهیت داده که ملیجک مدیران 
باشند و یار گرمابه و گلستان آن ها تا معایب نادیده گرفته  شده و محاسن 
بزرگنمایی شوند! شاید حق با آن ها باشد زیر حقوق و مزایا و پاداش خود 
را از دس��تگاه می گیرند و ناچار از بعضی حقایق چشم پوشی کرده و حتی 
نقدها را طبقه بندی می کنند و آن هایی که به نفعش��ان اس��ت در کارتابل 
مدی��ر می گذارند و بقیه را ب��ا رپرتاژ آگهی های حاوی تعریف و تمجید پر 

نموده تا به مذاق ها خوش آید! 
حاال اگر مدیری کم تجربه یا خودش��یفته بود و مجذوب محتوای پوش��ه 
کاری خود که حاوی مثبت نگری ها شد با خود بیندیشد که ممکن است 
در میان تمامی این تکریم ها نقدهایی هم باش��د که به گوش او نرس��یده 
و قطعاً حاصلی جز ایجاد نارضایتی در میان مخاطبان نداش��ته که شاهد 
بعض��ی از کاس��تی های مغایر با رپرتاژ آگهی ها هس��تند و در فضای خود 
نقدها را نیز با آن مقایسه می نمایند اما هیچگونه عکس العملی از مدیران 
پشت حصارها نمی بینند. اینجاست که می توان نقش روابط عمومی را که 
این روزها به طور کل بی رنگ ش��ده بهتر رقم زد و از مدیران خواس��ت تا 

همچون ریاست قوه قضاییه در همه چیز بازنگری داشته باشند. 
شاید بهتر باشد در این دوران پرخروش که کووید ۱۹ همراه با تحریم های 
ش��دید اقتصادی و به هم ریختگی دنیا فشار را بر آحاد جامعه افزایش داده 
اس��ت به مهمترین عامل ها در آن اش��اره ش��ود که س��ازمان غذا و دارو 
می باشد و تحت نظر معاونتی به همین عنوان در وزارت بهداشت و درمان 
اداره می گردد. دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک 
با عنایت به این موضوع ش��رح وظائف رواب��ط عمومی معاونت غذا و دارو 
را اینگونه بیان کرده اس��ت: »۱-بررس��ی کلیه جرای��د و اخبار مرتبط با 
فعالیت ه��ای معاونت به منظ��ور پی بردن به نقطه نظ��رات و دیدگاه های 

مختل��ف،2- مطالعه مطالبی که در جراید و دیگر رس��انه های گروهی در 
ارتباط با معاونت منتش��ر می ش��ود و جوابگویی به مطالب منتشرشده با 
راهنمایی مق��ام مافوق، 3- برقرار ارتباط با رس��انه های گروهی و ترتیب 
مصاحب��ه با مقامات س��ازمان با مطبوعات و رس��انه های دیگر، 4- فراهم 
آوردن امکانات موردنیاز از قبیل وس��ایل صوتی و تصویری،5- هماهنگی 
الزم به منظور مصاحبه های مطبوعاتی و ضبط س��خنرانی ها جهت تدوین 
و تکثیر آن برای همکاران، 6- تهیه پیام های تبریک و تس��لیت و طراحی 
نمودارها به مناس��بت های مختلف، 7- انجام امور مربوط به آیین نامه های 
مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات، 8- نظارت بر انجام کار انتش��ار 
نش��ریات و بولتن های خبری، ۹- جمع بندی و تهیه فعالیت های معاونت 
در مقاطع مختلف »هفته س��امت، هفته جهانی غذا، هفته مسمومیت ها، 
هفت��ه آنتی بیوتیک ها و ...« جهت درج در نش��ریات و بولتن های خبری، 
۱0- همکاری و هماهنگی با واحدهای روابط عمومی س��ایر دس��تگاه ها، 
۱۱- تهیه گزارش از بازدیدها و س��فرهای اداری معاونت، ۱2- هماهنگی 
در برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، سمینارها، جلسات و استفاده مطلوب 
از وسایل کمک آموزشی در آن ها، ۱3- آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها و 
نتایج برنامه ها و فعالیت های معاونت از طریق رسانه های جمعی و تشکیل 
جلس��ات و س��خنرانی ها، ۱4- بررس��ی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در 
رابط��ه با نحوه فعالی��ت معاونت به منظ��ور ارائه آن ه��ا، ۱5- نصب انواع 
آگهی ها و تراکت ها و بنرهای موردنیاز در مکان های در نظر گرفته ش��ده، 
۱6- انج��ام هماهنگی ها و پیگی��ری امور تبلیغات��ی، واحدهای درونی و 
س��ازمان ها و نهادهای بی��رون از معاونت، ۱7- تصویربرداری و عکاس��ی 
برنامه ه��ای مدنظر در داخ��ل و یا خارج معاون��ت، ۱8- تبدیل فیلم ها و 
تصاویر گرفته شده به فرمت قابل استفاده در رایانه، ۱۹- آرشیو و نگهداری 
منظم و دسته بندی ش��ده فیلم ها و عکس ها، 20- همکاری با واحد سایت 

جهت قرارگیری اخبار در آن«.
 آنچه که آمد مربوط به معاونت غذا و دارو در یک استان است درحالی که 
معاون��ت کش��وری در وزارت بهداش��ت و درمان طی این س��ال ها نه تنها 
دس��تورالعملی برای بخش ارتباطات تدوین نکرده و یا اگر اقدامی ش��ده 
در اختیار رس��انه ها قرار نگرفته بلکه این قسمت را به طور کل از جامعه و 
بخصوص اصحاب جراید دور نموده تا خود را تافته جدا بافته فرض نمایند 
و حتی حاضر نباش��ند اطاع رس��انی ها را پیرام��ون درج نقدها پذیرفته و 
ضم��ن مطالعه محتویات مراتب را در اختیار مقامات تصمیم گیر بگذارند 
ت��ا آن ها هم بدانند چگونه تارهای عنکبوت دوروبرش��ان را احاطه نموده 
است. بازخوانی مطالب ضبط ش��ده در مکالمات تلفنی رسانه ها طی یکی 
دو ماه گذش��ته ش��اهد برخوردهای س��رد و بی تفاوتی بعضی مدیران در 
س��ازمان عریض و طویل غذا و داروی کش��ور پیرامون نقش رس��انه ها در 

دوران بحران است!
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رکورد هولناک کرونا در کشور

 جان باختن ۳۳۷ بیمار دیگر
س��خنگوی وزارت بهداشت گفت: طی 24 ساعت گذشته 

337 بیمار کرونا جان خود را از دست دادند.
س��یما سادات الری س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: از روز 
یکش��نبه تا روز 28 مهر ۱3۹۹ و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، 
4 هزار و 25۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کش��ور شناسایی شدند 
که یک هزار و ۹48 نفر از آنها بستری هستند. سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 534 هزار و 63۱ نفر رسید. 
متاس��فانه در زمان اعام شده 337 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 

دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 30 هزار و 7۱2 نفر رس��ید. 
وی تاکی��د کرد: خوش��بختانه تا کنون 43۱ ه��زار و 360 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. الری افزود:  477۱ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند. تا کنون چهار میلیون و 540 هزار و 455 آزمایش تش��خیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی گف��ت: اس��تانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان ش��رقی، خراس��ان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، گیان، بوش��هر، زنجان، ایام، خراس��ان رض��وی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان 
ش��مالی، همدان، یزد و کردس��تان در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای 

هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

گس��ترش وی��روس کرونا و ابتای بیش از ان��دازه مردم دو 
عام��ل دارد، نخس��ت بی توجه��ی و جدی نگرفت��ن تبعات 
شدید بیماری است سپس تصمیمات دیرهنگامی است که 

مسئوالن ذیربط می گیرند.
از زم��ان آغاز ش��یوع کرونا تاکنون رون��د تأثیر گذاری این 
ویروس سینوسی بوده است، نوسانات کووید ۱۹ زیاد است 
و نمی ت��وان برای آن یک تصمی��م ماندگار گرفت که بتواند 
جلوی آن را بگیرد. اما در این میان هر چه هست، نکته مهم 
در مقابله با ویروس کرونا رعایت نکات بهداش��تی و ش��یوه 
نامه هایی اس��ت که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام 
شده است. اما تنها بسنده کردن به اباغ شیوه  نامه ها کافی 
نیست چرا که ماجرای ویروس کرونا به مرور زمان باعث بی 
تفاوتی می ش��ود که به نظر می رس��د چنین نیز شده است. 
بسیاری از مردم نس��بت به عواقب و عوارض بیماری کرونا 
بی تفاوت ش��ده اند،  آنها از ش��رایط حاکم خسته اند و برای 
فرار از فشار و سایه کرونا بی توجهی را در پیش گرفته اند.

ج��دی نگرفتن بیم��اری کرونا تبعاتی دارد ک��ه تنها دامن 
بیمار را نمی گیرد، قطعاً یک فرد بیمار ناقل است و ویروس 
را ب��ه اعضای خانواده و دیگر ش��هروندان منتقل می کند و 
این چرخه انتقال س��رعت می گیرد. یکی از دالیل س��رایت 
ویروس، س��فرهای غی��ر ضروری برخی از مردم اس��ت که 
هنگام��ی که چند روز تعطیل��ی را در پیش دارند بی توجه 
به توصیه ها،  بار س��فر می بندند و راهی می شوند. حتی این 
مس��افران در روزهایی که ش��هادت و رحلت است دست از 
س��فر بر نمی دارند و نمی توانند از تفریح و س��رگرمی خود 
چشم بپوشند. اکنون 27 استان کشور وضعیت قرمز دارد و 

استان های دیگر در شرایط هشدار است.
بیمارس��تان های بس��یاری از شهرها و اس��تانها تخت برای 
بستری کردذن بیماران تازه ندارد و ترخیص بهبود یافتگان 

کرونا، کمتر از بیمارانی است که باید بستری شوند.
جدای از بی توجهی بخشی از مردم در رعایت شیوه نامه های 
بهداش��تی و سفرهای تفریحی، تصمیمات دیرهنگام نیز در 

گسترش بیماری کرونا دخیل است.
هنگام��ی که ایران توانس��ته بود در اوج گس��ترش ویروس 

کرونا در دنیا، اندکی از موج آن در کشور بکاهد، تصمیماتی 
گرفته شد که مردم تصور کردند کار تمام است و می توانند 

مانند گذشته زندگی عادی داشته باشند.
هر چند دولت و مس��ئولین مقابله با وی��روس کرونا نگران 
کس��ب و کار مردم و معیش��ت آنها بودند و این نگرانی نیز 
بجا بود، اما می ش��د با اجرای برخی از دستورات،  زندگی به 

سبک کرونا را ادامه داد و اداره کرد.
آیا از همان ابتدا مسئولین نمی توانستند استفاده از ماسک 
را اجباری کنند؟ از زمان تصمیم گیری برای اجرای اجباری 
شدن ماس��ک تا اجرای آن نزدیک به ۱0 روز طول کشید، 
در حالی که وخامت اوضاع، پیش از تصمیمی بود که ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای اجباری شدن ماسک گرفت. قطعاً 
و یقیناً هزینه درمان بیماران کرونایی بس��یار س��نگین تر از 
هزینه هایی است که در بخش های دیگر وجود دارد. کاهش 
بیماران بس��تری هم فشار را ار روی کادر بهداشت و درمان 
بر می دارد و هم هزینه های دولت را کم می کند و هم هزینه 
سنگین درمان این بیماری به مردم تحمیل نمی شود. تهران 
اکنون نسبت به دیگر شهرهای کشور، از وضعیت وخیم تری 
برخوردار است. بر اساس آمار منتشر شده حدود 50 درصد 
از مرگ بر اثر کرونا در تهران اتفاق افتاده است، که البته با 
توجه به شرایط حاکم منطقی است چرا که تراکم جمعیت 
در تهران زیاد است،  جمعیت باال است، رفت و آمدها فراوان 

است و نقل و انتقاالت نیز بسیار.
البت��ه بنا بر گفت��ه دکتر حریرچی معاون وزیر بهداش��ت و 
درمان،  بای��د آمار جانباختگان کرون��ا را دو برابر و یا حتی 
بیش��تر حس��اب کرد. اگر تا دیروز به خالی بودن تخت های 
بیمارس��تانی می نازیدیم اکنون بیمارس��تان ها تختی برای 
بس��تری کردن بیماران کرونایی ندارند. اگر تعطیلی کامل 
ش��هر تهران و یا هر شهر دیگری که وضعیت بحرانی دارد، 
با تبعات اقتصادی همراه است، باید توجه داشت که تبعات 
اقتصادی ادام��ه روند جاری زیان های اقتصادی بیش��تری 

می تواند به کشور وارد کند.
متولیان بهداش��ت و درمان کش��ور اما اعتقاد و اصرار دارند 
که باید محدودیت ها شدید تر و جدی تر شود، چرا که قطعاً 

آنها از عمق فاجعه آگاهی بیشتری دارند.
در همین زمینه فرمانده مقابله با کرونا در کانش��هر تهران 
با اش��اره به شاخص های بس��یار فزاینده بیماری در استان 
ته��ران، ضمن تحلی��ل تفاوت ها و نکات تمایز پیک س��وم 
اپیدمی نس��بت به پیک های گذشته، گفت: طی نامه ای به 
وزیر بهداشت درخواس��ت کردیم تا برای تعطیات تجمیع 
هفته آین��ده تدابیری در زمینه ایجاد مداخات منعی برای 

سفر و ایجاد مکانیزم جرایم اعمال شود.
دکتر علیرضا زالی در حاش��یه مراس��م بزرگداشت و بدرقه 
ش��هید مدافع س��امت دکتر محمد زارع جوشقانی رییس 
بیمارس��تان لبافی نژاد که در محوطه دانش��کده پزش��کی 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران ضمن تش��ریح وضعیت تهران، گفت: متأس��فانه 
تهران در طول چند هفته اخیر هیچ تغییری در شاخص های 
ابتا ندارد و تقریبا طی روزهای اخیر میزان ابتا، بس��تری، 
مراجعی��ن س��رپایی و میزان مرگ و میر کماکان ش��اخص 

بسیار فزاینده ای را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد ما در تهران تماماً در پیک 
س��وم اپیدمی به س��ر می بریم، تصریح کرد: چند اتفاق در 
جریانات اخی��ر افتاده که ما را از پیک دوم متمایز می کند، 
اول اینکه بیماران در ش��رایط بدحال تری مراجعه می کنند، 
دوم اینکه مدت اقامت بیماران در بیمارس��تان ها نسبت به 
پیک اول و دوم، حداقل بین ۱.2 تا 2.3 روز افزایش داشته 
و طوالنی تر شده است. زالی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که 
از اورژانس مستقیماً وارد بخش مراقبت های ویژه می شوند، 
نس��بت به دوره های قبل افزایش بیشتری را نشان می دهد، 
تفزود: به عنوان نمونه در روز یکشنبه در تهران ۱62 بیمار 
مس��تقیما در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. تقریبا 
حدود 20 تا 25 درصد مراجعین روزانه ما به مراکز درمانی 
اس��تان تهران نیازمند دریافت خدمات مراقبت های ویژه در 
بدو امر هس��تند و برخی پس از بستری در بخش و در سیر 

بیماری به این خدمات نیاز پیدا می کنند.
زالی با بیان اینکه به نظر می رسد بیماری فراگیرتر و سرایت 
پذیرتر از قبل در ش��هر تهران در حال جوالن است، تاکید 

کرد: طبیعتاً تا زمانی که رفت و آمد و تولید سفر در داخل 
ش��هر مدیریت نش��ود، این روند و چرخه ویروس منحوس 
در تهران اس��تمرار پیدا می کند و متاس��فانه شاهد شهادت 
تع��دادی از بهترین فرزن��دان این مرز و ب��وم خواهیم بود. 
فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در اس��تان تهران با تاکید بر 
اینکه تیم پزش��کی و درمانی دچار خس��تگی مزمن شده و 
چندین ماه مس��تمراً در تاش تمام عیار برای مقابله با این 
بیماری قرار دارد، گفت: ش��اید درخواس��ت همه مدافعین 
سامت از مردم و مسئولین این است که با رعایت جدی تر 
و مداخ��ات بازدارنده تر و همچنین ترویج دیس��یپلین در 
تناس��ب با ماهیت خش��ن اپیدمی و این بیماری فراگیر به 

کاهش بار بیمارستانی کمک کنند.
زال��ی با تاکید بر تاثیر اعمال دورکاری در کاهش ترددهای 
درون ش��هری، عن��وان کرد: هم��ان گونه ک��ه بارها اعام 
کرده ایم به نظر می رس��د که با اعم��ال دورکاری، کماکان 
پیش��نهاد ما و استانداری تهران تقلیل ظرفیت کارکنان در 

اس��تان تهران حداقل برای یک تا دو هفته است که بتوانیم 
در این فرصت تولید سفرها در تهران را کم کنیم.

فرمانده ستاد کرونای تهران  با اشاره به تاثیر محدودیت های 
کرونایی در چند هفته گذش��ته، اظهار داشت: هنوز تحلیل 
آمار میزان ترافیک و تردد انجام نش��ده ولی به محض اینکه 
این آمار جمع آوری شود، با توجه به زمان مشابه سال قبل 
ارزیابی ها اعام می ش��ود، با این حال بررسی  ترددهای یک 
روز قبل از پایان تعطیات و ش��روع س��فرهای بین استانی 
نس��بت به س��ال گذش��ته ۱3 درصد کاهش ترددهای بین 
اس��تانی را نشان داد. قدر مس��لم اکنون برای آن که بتوان 
بیم��اری کرونا را مهار کرد و از تبعات آن کاس��ت، نیازمند 
اج��رای تصمیمات حاکمیتی هس��تیم، نکت��ه ای که رهبر 
معظم انقاب اس��امی نیز به آن اشاره کردند. »در مقابله با 
کرونا ضابطه گذاری ها بایستی حاکمیتی و الزامی باشد. این 
را م��ن از مدت ها پیش البته ب��ه رئیس جمهور محترم و به 

مسئولین محترم هم گفته ام که بایستی الزام بشود.«

پیامبر اکرم )ص(: ایمان نه به ظاهر است و نه به آرزو، بلکه ایمان آن است 
که در دل خالص باشد و عمل آن را تصدیق کند.
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آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى 

واگذارى بهره بردارى تعداد 6جایگاه CNG متعلق به شهردارى رشت

    ناصر عطائى - سرپرست شهردارى رشت

دوم
ت 
نوب

شهردارى رشت در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده از شوراى محترم اسالمى به شماره 99/1370 مورخ 99/07/09 از طریق مزایده 
عمومى بهره بردارى از تعداد 6 جایگاه CNG (جایگاه عرضه گاز خودرو )واقع در الکان ، میدان گیل ، دولت آباد ، نخود چر ، تازه آباد ، 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى رشت را برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به شرکتهاى واجد شرایط که داراى تائیدیه از 
شرکت پخش و پاالیش و فرآورده هاى نفتى ایران به شرح ذیل مى باشند به مدت یکسال واگذار نماید، الزم به ذکر است که تمام شش 
جایگاه به یک شرکت واگذار مى گردد. کلیه مراحل برگزارى از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس:WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه : از تاریخ 1399/07/29 مى باشد .

مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت  : 1399/07/29 لغایت 1399/08/06 از ساعت 7:30 صبح الى 14:30 
مهلت ارسال پیشنهاد : 1399/08/07 لغایت 1399/08/17 تا ساعت 14:30

تاریخ بازگشایى: راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/08/18 در دفتر کار مدیر امور مالى شهردارى به نشانى رشت، میدان گیل، 
ساختمان مرکزى شهردارى رشت قرائت مى شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است.

1- مدت قرارداد بهره بردارى از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال تمام شمسى مى باشد.
2- پیشنهاد دهندگان مى بایست مبلغ 4/740/000/000 ریال را به بعنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکى یا به شماره 
حساب سپرده 0104858268000 نزد بانک ملى شعبه شهردارى واریز نموده و ضمن بارگذارى در سامانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در 
موعد مقرر به دبیرخانه شهردارى رشت به نشانى رشت، میدان گیل، ساختمان مرکزى شهردارى رشت تحویل نمایند، الزم به ذکر است 
که ارائه پول یا چکهاى مسافرتى و یا چک تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمى باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه از تاریخ بازگشایى پاکتها 

به مدت 3 ماه مى باشد.

3- ارائه تائیدیه صالحیت و داشتن مجوز ظرفیت بهره بردارى مجاز از شرکت پخش و پاالیش فرآورده هاى نفتى ایران.
4- ارائه صورتحساب بانکى مبنى بر اینکه که گردش مالى شرکت  کننده از تاریخ 98/07/01 لغایت 99/06/31 حداقل مبلغ 300/000/000/000 

میلیارد ریال باشد که نشان دهنده وضعیت مالى شرکت کننده  است.
.CNG 5- ارائه حداقل 3 فقره رضایت از انجام عملکرد خود از کارفرمایان و یا طرف قرارداد در خصوص بهره بردارى از جایگاه هاى

6- اخذ گواهى عدم بدهى از امور مالى شهردارى رشت یا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى رشت براى   شرکت هایى که 
با شهردارى و یا سازمان، قرارداد قبلى داشته اند الزامى مى باشد در صورت عدم ارائه، پاکت قیمت شرکت بازگشایى نخواهد شد. 

7- ارائه مدارك مبنى بر کارکرد شرکت بر روى تجهیزات جایگاههاى مورد مزایده.
8- الزامى بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت با ارائه مستندات.

9- کلیه هزینه هاى برگزارى مزایده شامل کارشناسى ، درج آگهى در روزنامه و کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک ستاد به عهده برنده 
مزایده مى باشد.

10- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
11- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج مى باشد .

12- بدیهى است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهردارى مى باشد .
13- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف :

آدرس : رشت، میدان گیل، ساختمان مرکزى شهردارى رشت
 تلفن : 013-33825573

نوبت اول: 99/7/22                               نوبت دوم :99/7/29 

سپرده(ریال)کارمزد ناشى از عملکرد فروشجایگاه CNGردیف

و مسافر شهردارى 1 بار  نقل  و  جایگاههاى (سازمان حمل 
454/740/000/000 درصدرشت،الکان، نخودچر، میدان گیل دولت آباد، تازه آباد)

آگهى عمومى

روابط عمومى شرکت گاز استان خراسان رضوى

ول
ت ا
نوب

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد ، بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
2-  موضوع مناقصه : خرید شیر و اتصاالت (درپوش ، بوشن ، سه راه مساوى و نامساوى ، زانو ، تبدیل ، زین و تى اف) پلى اتیلن در سایزهاى مختلف – 

مناقصه شماره: 99/27
3- مدت قرارداد: سه ماه تقویمى

4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت 3 ماه مى بایست معتبر باشد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/2/346/720/750 ریال مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 

معامالت دولتى به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد. 
به  نسبت  به سامانه ستاد  مراجعه  99/8/06 ضمن  الى   99/7/29 تاریخ  از  توانند  مى   (EP) نفت  وزارت  کاالى  تدارك  در سامانه  ثبت شده  متقاضیان   -6

EP در سامانه ستاد الزامى است. دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند ضمنا بارگذارى و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه 
7- ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست عالوه بر بارگذارى در سامانه بصورت دستى کتبى نیز در مهلت مقرر تحویل گردد.

8- آخرین مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 9 صبح مورخ 99/8/21.
نماینده  نفر  یا یک  و  پیشنهاد دهندگان  و خوانده مى شود و حضور  باز  مربوطه  99/8/21 در کمیسیون  11 صبح مورخ  واصله در ساعت  پیشنهادهاى   -9

مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است.
تلفن:  با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  صورت  در  و  بوده  پذیر  امکان   www.nigc-khrz.ir سایت  در  آگهى  این  متن  به  دسترسى  است  ذکر  شایان 

36653700 - 051 تماس بگیرید.

شماره مجوز:3990/1399 


