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این روزها یکســره صحبت از لغو تحریمها و بازگشــت به 
برجام از ســوی برخی از گروه های سیاسی از جمله اصالح 
طلبان و دولتمردان  به گونه ای استقبال می شود که گویا 
اصــالً  تنها باید روی رفع تحریمهــا کار کرد. این درحالی 
است که مردم تاکید دارند بایستی دولتمردان و مسئوالن 
کشــور با اســتفاده از راهکارهای مطمئن به جای راه حل 
های مقطعی، خنثی ســازی و بی اثر کــردن تحریمها را 
در پیــش گیرند. زمانی که برجام بــه عنوان راه حل همه 
مشــکالت کشــور مطرح می شــد، عده ای از منتقدین و 
دلســوزان با اشاره به اینکه دشــمنان پله به پله و بتدریج 
تالش خواهنــد کرد کــه نگرانی های ســاختگی خود را 
بابت کشــورمان رفع کنند، بســیاری از طرفداران برجام 
آنها را کاســبان تحریم معرفــی کردند که تالش می کنند 
تا با اســتفاده از فشــار تحریمها، به مقاصد مورد نظر خود 
دســت یابند. این درحالی است که بعد از امضای برجام و 
خروج امریکا از این توافق از یک ســو و از سوی دیگر عمل 
نکــردن اروپایی ها به مفاد این توافق نامه نشــان داد که 
پیــش بینی ها در مخالفت با امضای برجام درســت از آب 
درآمــد. این اقدامات در حالی از ســوی طرفهای برجامی 
صورت گرفت کــه تهران همه تعهدات خود برای برجام را 
انجام داد و منتظر پاسخگویی طرف مقابل بود، اما پاسخی 

را دریافت نکرد. 
در تمام مدت ریاســت جمهوری ترامــپ، امریکا با خروج 
از برجام و تشــدید تحریمهای خود علیه ایران تالش کرد 
تا سیاست فشــار حداکثری را دنبال کند، سیاستی که در 
دوران اوباما به ظرافت و با ترفندهایی دمکراتیک از ســوی 
امریکا و طرف های برجامی دنبال می شد و در زمان ترامپ 
آشکارتر از همیشه هویدا گشت. امریکایی ها دریافته بودند 
که فشــار تحریمها ایران را پای میز برجام کشانده و فشار 
بیشتر می تواند روشی مناســب برای امتیازگیری از ایران 
باشــد. در همان زمان بود که کارشناسان به دولت تأکید 
کردند که نگاه خود را به سمت داخل بازگردانده و با احیای 
تولید ملی و رفع مشکالت اقتصادی و استفاده از مدیریت 
توانمند، کارآمد و مبتکر، سیاست های اقتصاد مقاومتی که 
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی بارها بر آن تاکید شده 

بود دنبال کند و امیدی به غرب نداشته باشد. 
اما با پیروزی بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا، 
بار دیگر طرفداران برجامی در دولت و گروه های سیاسی با 
ذوق زدگی وارد میدان شدند و با کمک گرفتن از تبلیغات 
ریاســت جمهوری بایــدن و وعده او در مورد بازگشــت 
کشــورش به برجام، مجدداً تالش کردند تا بازگشت بایدن 
به برجام را آغاز رفع مشــکالت اقتصادی عنوان کرده و از 

بازگشت به میز مذاکرات سخن بگویند. 
در این زمینه حتی از تصویب مصوبه مجلس مبنی بر اقدام 
متقابل ایران علیه تحریمها انتقاد کردند و ســخن از بحث 

تصویب اف ای تی اف به میان آمد. 
حاال افکار عمومی بر این باورند که دولتمردان نباید اجازه 
دهند تا باردیگر دشــمنان نقشه های خود را عملی کرده و 

این بار با ترفندی تازه علیه کشورمان وارد میدان شوند. 

 برجام همان برجام نیست 
از ســوی دیگر نه تنها رســانه ها و کارشناســان و صاحب 
نظــران داخلی بر این باورند که برجام از بین رفته و بایدن 
حتــی در صورت بازگشــت به آن و لغــو تحریمهای یک 
جانبه امریکا در نظر دارد که برجام های دیگر یا شــروطی 
جدید در مورد فعالیت های موشــکی کشورمان و رویکرد 

منطقه ای آن به امضا برساند بلکه تحلیلگران، کارشناسان و 
رسانه های خارجی نیز بر این امر تأکید دارند و تحلیل های 
مختلفی در این باره ارائه می شود. از جمله روزنامه روسی 
»ایزوستیا« در گزارشــی با اشاره به اینکه  مسیر بازگشت 
ایــاالت متحده به برجام ناهموار اســت و با موانعی همراه 
خواهد بود، در این باره نوشــت: شرط  گذاری بایدن برای 
بازگشــت ایاالت متحده به برجام موضوعی است که مورد 
توجــه قرار دارد، از نظر دیپلمات هــای اروپایی، اولین گام 
منطقی برای احیای برجام، کاهش فعالیت های غنی سازی 
ایران در قبال لغو تحریم های هســته ای آمریکا علیه ایران 
است اما دولت بایدن ظاهراً در متقاعد کردن مجلس سنای 
تحت کنترل جمهوری خواهان برای لغو تحریم های مرتبط 

با برنامه هسته ای ایران با چالش مواجه خواهد بود. 
این روزنامه در ادامه نوشت: همچنین مساله برنامه موشکی 
ایران نیز موضوعی اســت که  دولت بایدن قصد دارد آن را 

وارد هرگونه توافق جدید احتمالی با ایران کند.
از ســوی دیگر »آنیس ون انگلند« مدرس ارشد امنیت و 
حقوق بین الملل در مؤسسه حقوق دانشگاه »کرانفیلد« نیز 
در این باره تصریح کرد که تصمیم بایدن برای وارد کردن 
مساله برنامه موشــکی به توافق هسته ای با ایران، با توجه 
به مخالفت های پیشــین جمهوری اسالمی با شامل کردن 
موضوعات غیرهســته ای در توافق هســته ای مشکل ســاز 

خواهد شد.
 همچنین روزنامه نیویورک تایمز با اشــاره به درخواســت 
ایران برای بازگشت واشــنگتن به توافق هسته ای نوشت: 
بازگشــت به برجام در حرف ســاده امــا در عمل به این 
راحتی نیست. در این میان اروپایی ها اعالم کردند که باید 
موضوعات جدید در هنگام احیــای برجام بر آن گنجانده 
شــود. اخیراً هایکو ماس وزیر خارجــه آلمان در گفت وگو 
با »اشــپیگل« خواستار دستیابی به شــکلی از یک توافق 
هسته ای جامع شد که دربرگیرنده موضوعات دیگر همچون 
بررســی نقش منطقه ای و فعالیت های موشــکی ایران نیز 
باشــد. عالوه بر این موضوع بایدن با فشار رقبای منطقه ای 
ایران و اسرائیل نیز در این زمینه روبروست. چرا که آنها از 
آمریکا می خواهند، این بار در هرگونه مذاکره با ایران عالوه 
بر موضوع هسته ای، محدودیت هایی بر برنامه موشک های 

بالستیک ایران و نفوذ منطقه ای آن اعمال شود.
در این میان باید گفت که بازی بازگشــت امریکا به برجام 
اساساً برای تکمیل ابزارهای فشار با پشتوانه اجماع جهانی 
و فعال کردن سیستم ماشه در شرایط مناسب است تا اگر 
دام و فریبــکاری جدید مذاکراتی با شــکالت های کوچک 
به جایی نرســید، از ظرفیت برجام بــرای بازگرداندن همه 

تحریم های سازمان ملل، امریکا و اروپا بهره برداری کنند.

 اجرای برنامه ای از پیش تعیین شده 
البته به نظر می رســد اتخاذ چنین روشی از سوی بایدن بر 
اساس همان پیشنهادی بود که »کاترین اشتون«، مسئول 
پیشــین اتحادیه اروپا هم در راهکارهــای چندگانه اش به 
دولت »بایدن« به آن اشــاره داشــت. جایــی که او گفت: 
»راهــکار مهم حل مســأله برجام در نظــر گرفتن آن به 
عنوان توافق اول اســت نه آخر، چرا که توافق سال ۲۰۱۵ 
هیچگاه قرار نبود نقطه پایان مذاکرات باشد. این توافق یک 
نگرانی بزرگ بخصوص را مطرح کرد که برنامه غنی سازی 
اورانیوم ایران بود و نسبتاً موفق بوده است. تا اینکه ترامپ 
از آن خارج شــد در حالی که ایران همچنان به آن پایبند 
بود.« »اشــتون« می افزاید: »همه  ما بر بســیاری دیگر از 
مسائلی که باید متوقف می شدند، مانند برنامه موشک های 
بالســتیک و بلندپروازی های ایران در منطقه واقف بودیم 
اما این تخته سنگی، پشــِت در مذاکرات بود که باید قبل 
از پیــش رفتن ما بــرای حل کردن بقیه مــوارد کنار زده 
می شد.«  این درحالی اســت که اکنون برجامیان اینگونه 
عنوان می کنند که با بازگشــت بایــدن همه تحریمها لغو 
می شود، اما سوال این اســت اگر در غربی ها اراده ای برای 
عمــل به تعهدات بود چرا در مدت زمانی که گذشــت و با 
خروج امریکا از برجام طرفهای اروپایی با عمل به تعهدات 
شــرایط را عــادی نکردند و اکنون چگونــه در پی اجرای 
تعهدی هســتند که توافق هســته ای را ناکافی می دانند. 
یادمان باشــد که دولتمردان بارها اشاره کردند که حاصل 
از امضــای برجام تقریباً صفر بود همین طرفداران برجام با 
گره زدن زلف مسائل کشور به این توافق مشکالتی را برای 
کشــور ایجاد کردند که حاصل آن شرایط کنونی اقتصادی 

در کشور است. 
 کارشناسان چه می گویند 

عماد آبشناس کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در این 
باره به سیاست روز گفت: برخی تصور می کنند که با آمدن 
بایدن امکان رفع تحریمها وجود دارد و با این امید منتظر 
روی کار آمدن بایدن هســتند، این درحالی است که این 
گــروه فراموش کرده اند که تحریمهایــی که امروز بر ملت 
ایران فشــار می آورد توسط خود دمکرات ها و نه جمهوری 
خواهان وضع شــده است و همان تیمی که اکنون با بایدن 

بر سر کار می آید مسبب وضع این تحریمها بوده است. 
وی افزود: متاســفانه این امید واهی وجود دارد که با روی 
کار آمدن دموکرات ها همه تحریمها برداشــته می شــود و 
ساده نگریستن به این مسئله باعث شده است که در چند 
سال گذشــته انتظار برای اجرای برجام، اجرای طرح های 
اروپایی برای دور زدن تحریمهــای امریکا و اجرای برجام 
.. موجب انفعال دولت و ایجاد مشکالت برای مردم شود. 

 FATF آبشــناس با اشاره به اینکه طرح مسئله بازگشت به
و تحلیل هایی مبنی بر بازگشــت امریــکا به برجام با قیود 
تازه ، خاطرنشــان کرد: اصوالً این کــه دولتمردان اروپایی 
و طرفداران داخلی برجام از تصویب اف ای تی اف ســخن 
می گویند موضوعی اســت که در حال اجرا است. در حال 
حاضر بر اســاس مصوبات قبلی مجلس، بانکهای کشورمان 
بیشــتر از یکســال اســت که در حال اجرای بندهای این 
مصوبه هستند. بر اســاس بخشنامه ای که از بانک مرکزی 
به  بانکهای کشــورمان ابالغ شــده اســت همه بانکها در 
حال اجرای بندهای مختلف اف ای تی اف هســتند و تنها 
اطالعات عملکرد مالی و پولی بانکها در اختیار دولت های 

بیگانه قرار نمی گیرد. 
وی افــزود: تنها چیزی که از اجــرای اف ای تی اف مانده 
است ارســال اطالعات به دولت های بیگانه است. در حال 
حاضر در بانکهای کشــورمان بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان 
جابجایی صورت نمی گیرد و مســیر جابجایی ها بایســتی 
مشــخص باشد. این تحلیلگر مســائل سیاسی خاطرنشان 
کــرد: از طــرف دیگر موضوع این اســت که اگــر امریکا 
می خواهد به برجام برگردد این ایران است که باید شرایط 
تعییــن کند نه امریکا. طی چند ســال اخیر این ایران بود 
که بیشــترین ضرر را داده و تعهدات خود را انجام داد. این 
درحالی اســت که طرف مقابل تعهداتش را عملی نکرد و 

حاال گویا دولتمردان این مسئله را فراموش کرده اند. 
وی گفت: جالب این اســت که به جای آن که ایران برای 
امریکا شرط و شروط بگذارد، آنها برای ما شرط می گذارند. 
چــه معنایی دارد که امریکا بخواهــد با یک امضا از برجام 
خارج شده و با امضای دیگری به برجام باز گردد و امضای 
طالیی داشته باشــد! آبشناس با اشــاره به اینکه بایستی 
شــرایطی برای امریکا برای بازگشت به برجام تعریف شود، 
افزود: یکی از این شرایط حداقلی این است که امریکا اجازه 
استفاده از بند ماشه را نداشــته باشد و در عین حال باید 

امریکا جریمه بی تعهدی خود را بپردازد. 
وی در مــورد تالشــهای دولت بــرای اســتفاده از کارت 
بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریمها اظهار داشت: این 
موضوع برای مردم ایران اصال ً ارزشی ندارد مهم برداشتن 
فشــار تحریم ها از سوی دشمنان است. این تحلیگر مسائل 
سیاسی گفت: اگرچه مقام معظم رهبری فرمودند لحظه ای 
نبایــد از برداشــتن تحریمها غافل شــد و هرکس که می 
تواند در این زمینه قدمی بردارد، اما این مســئله به معنی 
پرداختن به مســائل جناحی و سیاسی نیست. وی افزود: 
مهم نیســت که این تحریمها از سوی کدام حزب یا گروه 
برداشــته می شود، بلکه مسئله، منافع مردم ایران است. در 
این میان نباید هول شــد و امتیازاتی را به طرف مقابل داد 
که جبران ناپذیر باشــد. آبشناس با یادآوری اینکه از هول 
حلیــم در دیگ افتادن راهکار حل مشــکالت مردم ایران 
نیست، ادامه داد: مردم ایران چندین سال است که در برابر 
تحریمهای دشــمنان مقاومت کرده اند و توانسته اند که در 
برابر دشمنان بااســتفاده از توانمندی های خود ایستادگی 
کنند. وی گفــت: مردم صبر خــود را در مقابل بدعهدی 
اروپایی ها و بدرفتاری های امریکا نشــان داده اند و نباید به 
یک باره همه چیز را از دست داد، در این میان دولتمردان 
وظیفه دارند که بهترین بهره را برای مردم در شــرایط به 
وجــود آمده فراهم کنند. اینکه کدام دولت با کدام رویکرد 
و سیاســتی این کار را انجام دهد مهم نیست بلکه مهم آن 
اســت که بتواند امتیازات و حقــوق مردم ایران را از طرف 

مقابله طلب و بستاند. 

 در نهایت  
با بازگشــت امریکا به برجام معجزه ای اتفاق نمی افتد اما با 
با اســتفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی و ساماندهی 
مؤلفه هــای قدرت در داخل و خارج از کشــور فرصت های 
راهبردی برای ایران فراهم خواهد شــد تا فشار حداکثری 
را برای امریکا و حامیانش به ناکامی حداکثری بدل کند. 

امام صادق )ع(: در پیشگاه کسی که از او دانش 
می آموزید، فروتن باشید.

با حضور رؤسای قوای مجریه و مقننه؛
نخستین نشست مشورتی دولت و 

مجلس در مورد بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد
نخســتین نشســت مشــورتی دولت و مجلس در 
مورد بودجه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور، رئیس 
مجلس و اعضای ســتاد اقتصادی دولت و رئیس و 
برخی اعضای کمیســیون تلفیــق بودجه مجلس 
برگزار شــد. نخســتین نشست مشــورتی دولت و 
مجلس در مــورد بودجه ۱۴۰۰ کل کشــور عصر 
دیــروز  با حضــور رئیس جمهــور، رئیس مجلس 
شورای اسالمی و اعضای ســتاد اقتصادی دولت و 
رئیــس و برخی اعضای کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس برگزار شــد. حجت االسالم حسن روحانی 
در ابتدای این جلســه با اشــاره به حکمت و سابقه 
تشــکیل چنین نشست های مشــورتی میان دولت 
و مجلس در ســال های گذشــته، تصریح کرد: هر 
ســاله پس از تقدیــم الیحه بودجه بــه مجلس و 
پیش از شــروع بررســی آن در کمیسیون تلفیق، 
مقامات اقتصادی دولت و مســئولین تدوین بودجه 
در ســازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و 
اعضای کمیســیون تلفیق نشست مشترکی برگزار 
می کردند و پس از طــرح مباحث مرتبط با الیحه 
بودجه از ســوی دو طرف، نتایج بســیار سودمند و 
پرفایده ای در زمینه بررسی الیحه در صحن مجلس 
بدست می آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات 
دولــت و مجلس در خصوص الیحه بودجه ســال 
آینده می شــد. رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد 
این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب الیحه 
بودجه در مجلس مفید و مؤثر واقع شود و دو طرف 
بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه های خود و با تشریح 
و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفه هایی که بودجه 
سال که می بایست بر اساس آن تنظیم شود، به یک 

اشتراک نظر برسند. 
رئیــس جمهور با اشــاره به تالش هــای دولت در 
سال های گذشته و ارائه الیحه بودجه در موعد مقرر 
به مجلس شورای اسالمی، آنرا یک ضرورت خواند 
و اظهــار امیدواری کرد مجلــس محترم نیز الیحه 
بودجه را در زمان تعیین شــده بررسی و دولت هم 
بتواند آئین نامــه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر 
تصویب و اجرا کنــد. روحانی با بیان اینکه تصویب 
الیحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: 
شرایط کشــور ایجاب می کند تا با حفظ انسجام و 
اراده ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با 
سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد. رئیس جمهور 
تاکید کرد: مردم از مســئوالن کشور انتظار دارند با 
حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند 
و امور کشور به دلیل اختالف سلیقه و نظرها متوقف 

نماند. مهر 

ادامه از صفحه 2 
عزیزان من! جانان من! ولی نعمتان من! زبان نفهمان 
من! این را بدانید که اگر شما در انتخابات شرکت 
نکنید و به همفکران من رأی ندهید اوضاع اسف 
بار گذشته تکرار خواهد شد. شما دلتان می خواهد 
به دوران قبل از انقالب هونولولو برگردیم؟ دوست 
دارید روستاهای ما گاز نداشته باشد؟ دلتان راضی 
اینترنت نداشته باشید؟ همین دو تا چیز  می شود 
... یعنی همین دو تا وسیله ارتباطی که در دست 
شما نباشد برایتان سخت نیست؟ اگر همین دو تا 
وسیله را نداشته باشید با چه چیزی بازی خواهید 
کرد؟ با چه چیزی پیام می دهید؟ با چه چیزی در 
توئیت  توئیتر،  در  و  می گذارید  پست  اینستاگرام 

خواهید کرد؟
بدانید  را  ما  قدر  نکنید.  چموشی  نباشید.  ناشکر 
فهیم  خوانندگان  از  معذرت  عرض  با   (  ... وگرنه 
روزنامه »سیاست روز« ادامه سخنان رییس جمهور 
هونولولو به دلیل پاره ای از مشکالت فنی و اخالقی 

منتشر نمی شود.(

خبر

ننجون

گزارش
نگاهی به استقبال از بازگشت آمریکا به برجام 

اهداء امضای طالیی

 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، پالک ۱6  تلفن: 6-88۰۱387۰  نمابر: 88۰۰7۵7۵  

 كدپستي: ۱۴3863۴87۱  شاپا: 39۴7 - ۲۰۰8 
 سازمان آگهي ها: 88۰۰6688 

 چاپ: کارگر 668۱73۱6 

@siasatrooz

»آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي«         
شماره مناقصه 2099091616000005               

شهـــرداري قشـــم

ت دوم
نوب

به  داخلی شهرداری  اعتبارات  از محل  را  زیربنایی خود  و  نگهبانی  انجام خدمات حفاظتی،  دارد  نظر  در  شهرداري قشم 
شرکتهای واجد الشرایط و دارای مجوز و تائیدیه صالحیت کار از مراجع ذیصالح در انجام امور مربوطه )اداره کار و امور 
آید جهت  مي  بعمل  دعوت  الشرایط  واجد  متقاضیان  از  بدینوسیله  لذا  نماید.  واگذار  کار،  ایمنی  گواهینامه  و  اجتماعی( 
تدارکات  سامانه  طریق  از   1399/10/08 مورخ  دوشنبه  لغایت   1399/09/30 مورخ  یکشنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت 

الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.
ساير شرايط مناقصه :

- دارابودن توان فنی، تجربی و تخصصی در امور مربوطه.
- برآورد اولیه موضوع مناقصه )در یک سال( مبلغ 13/467/000/000 ریال می باشد.

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 673/350/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز 
نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 1002218601321 نزد بانک شهر مي باشد. 

- مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه شهـرداري قشم تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  1399/10/20 مي باشد.
** ارسال کلیه اسناد توسط متقاضیان توام از طريق سامانه تدارکات و شهرداری قشم**

- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز یکشنبه  مورخ 1399/10/21 در شهرداری قشم  برگزار خواهد شد.
- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهادي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی                                                                     

)یک مرحله ای(                                                                        

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

ت اول
نوب

 شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره 2099001339000085   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان )23(.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند 
درصورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:16.264.220.700 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:860.000.000 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه99/09/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روزیکشنبه مورخ99/10/07.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ99/10/21.
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ99/10/22.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا 
پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

FR-CO-37/00

)مجوز شماره: 1399-5481(

آگهی مفقودی
 206 SD بـــه اطـــاع می رســـاند بـــرگ کمپانـــی خـــودروی پـــژو 
 ســـفید روغنـــی مـــدل 1389 بـــه شـــماره پـــاک 659هــــ 38  
ایـــران 66 و شـــماره موتـــور 13589007022 و شـــماره شاســـی  
ــدی  ــای علـــی محمـ ــام آقـ NAAP51FE6BJ364390 به نـ

مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط اســـت.
8 8 ۰ ۰ 6 6 8 8

روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

mafi.katayoon@gmail.com

كتایون مافی


