
ادامه از صفحه اول
 و مــی طلبد که نماینده ای که در این مجلس حضور یافته 
و تصمیــم می گیرد،  عالوه بر آشــنایی با قوانین به اخالق 
اســالمی مزین باشد و معلوم نیست که فحاشی و درگیری 

فیزیکی چه مناسبتی با اخالق اسالمی دارد. 

آنچه که گذشت و عذر بدتر از گناه 
ماجرا از این قرار بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی  )نماینده مردم سبزوار - خراسان رضوی(  به علت 
ممانعت سرباز راهور از ورود خودرو او به خط ویژه اتوبوس، 
عصبانی شــده و به صورت این ســرباز سیلی زده است. در 
فیلم منتشــر شــده از این واقعه در فضای مجازی ســرباز 
مذکور عنوان کرده اســت که، یک خودرو به دنبال عبور از 
خط ویژه در مرکز تهران بوده اما سرباز پلیس مانع از ورود 
وی به این محل شــده و خواســتار مدارک می شود. اما به 
دنبال این اتفاق و درگیری لفظی و فحاشی میان دو طرف،  

نماینده مجلس، به صورت سرباز، سیلی می زند.
در این فیلم حتی عده ای نیز به رفتار این نماینده اعتراض 
و علیه وی شهادت داده اند و این در حالی است عنانبستانی 
در گفتگو با محمد رضا دشــتی اردکانی عضو هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجلس، عذر بدتر از گناه آورده و مدعی 
شــده اســت که برخورد فیزیکی خود با مامور پلیس را به 

طور کلی تکذیب کرده و عذر بدتر از گناه آورده است. 
در این میان چند سوال برای هر شنونده ای پیش می آید؛ 
اول اینکــه ، تمام افراد در برابر قانون یکســان هســتند، 
بنابراین چه دلیل قانع کننده ای  و اضطراری وجود داشــته  
که نماینده مجلس که خود قانون گذار است، به خود اجازه 
داده اســت که قوانین را نقض کــرده و از خط ویژه عبور 
کنــد و به جای توضیح اهمیت این اضطرار و دعوت وی به 
همکاری برای سربازی که مسلماً او را نمی شناخته و شاید 
اصاًل آشنایی با سیاست و سیاستگذاران ندارد و تنها مطیع 
اوامر فرمانده خود اســت، به خشــونت و فحاشی متوسل 
شود. دوم اینکه آیا نماینده مذکور از قوانین حاکم بر رفتار 
نمایندگان آگاه نبوده و یا اینکه اصوالً بنا را بر این گذاشته 
اســت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قدرتی 

برای توضیح خواستن از او ندارد. 
ســوم اینکه هر کاری آدابی دارد، حتی اگر فرض را بر این 
بگیریم که سرباز پلیس راهوار مرتکب اشتباهی شده است، 
نماینده مذکور می توانســت با توســل به مجاری قانونی به 
راحتی وی را بازخواست نماید، نه اینکه خود مستقیماً وارد 

میدان شود و برخورد فیزیکی با کند. 
مردم می پرســند اگر قرار باشد هر کســی مطابق میل و 
خواسته خود وظیفه محاکمه، بازخواست و اعمال قانون را 

به عهده بگیرد، سنگ روی سنگ بند می شود؟
چهارم اینکــه نماینده ای که خود ســمبل اخالق و رفتار 
اسالمی است درگیری فیزیکی را تکذیب کرده و عذر بدتر 
از گناه آورده ، آیا فحاشــی در زمره رفتارهای تعریف شده 

نمایندگان قرار دارد؟ 
پنجم اینکه نماینده مذکور به جای آنکه از وظیفه شناسی 
ســربازی که برای خدمت به کشورش دوسال زمان و عمر 
خود را هدیه کرده اســت، تشــکر کند و او را نســبت به 
موقعیتی که قرار دارد آگاه سازد، با او دست به یقه می شود 

چگونه انتظار دارد سرباز کشور مطیع فرمانده خود باشد؟

ســواالت از این قبیل بســیار اســت و در اینجا بزرگترین 
نقطه انتقاد این اســت که نماینــده مجلس انقالبی چنین 
رفتاردشــمن شــادکنی انجام داده  و نه تنها زحمات سایر 
نماینــدگان مجلــس را زیر ســوال برده اســت ، بلکه به 
منتقدین مجلس نیز اجازه داده تا اقدامات مثبت مجلس را 

به حساب رفتارهایی اینگونه بگذارند. 

آیا قوانین رفتاری در مجلس وجود دارد 
عالوه بر نمایندگان مجلس و کارشناســان، ســواد سیاسی 
در کشــورمان آنقدر باال اســت که ایــن روزها حتی مردم 
عــادی  کوچه و بازار هم مــی دانند کــه قوانین رفتاری 
برای نمایندگان وضع شده اســت و هیات نظارت بر رفتار 
نمایندگان مسئول رسیدگی به رفتارهای نمایندگان است 

که موجب افزایش شأن پارلمان می شود  . 
ســوال این اســت که ایــن قوانین چرا تصویب شــده اند. 
کارشناســان حقوقی در توضیح این مسئله تاکید دارند که 
تنظیــم قواعد رفتاری با البی  گران موجب حصول اطمینان 
از عدم ســوء استفاده از سمت نمایندگی می شود.  باید در 
نظر داشت که انعکاس اخبار مرتبط به نمایندگان بر اعتماد 
عمومی نســبت به آن نماینــده و همچنین کلیت مجلس 
مؤثر است و دامنه آن شخصی نیست که فرد خود مسئول 
عملکرد خود باشد. از ســوی دیگر چنین رفتارهایی باعث 
کاهش اعتماد عمومی به تصمیماتی که مجلس در ارتباط 
با منافع عمومی می گیرد شــده و مردم را تشویق می کند 
که هریک خود در صدد تأمین منافع شــخصی برآیند که 
این امر موجب فروپاشی پیوند های اجتماعی و هرج و مرج 

می شود. 
اگرچه مدیریت رفتار نمایندگان با مردم، رسانه  ها، همکاران، 
البی  گران در مجلس و گروه های متنفذ نباید به مصونیت و 
استقالل نمایندگان خدشه  ای وارد کند اما برقراری موازنه 
در این زمینه، ضروری است تا نمایندگان در صورت ارتکاب 
اقدامات خودســرانه و ســوء رفتار، عذری نداشته باشند و 

ملزم به پاسخگویی شوند. 
ســید محمد آل اسحاق حقوقدان در این باره گفت: ادبیات 
رفتــاری و گفتــاری نمایندگان مجلس هرچــه اخالقی تر 
و محترمانه تر باشــد، بدون تردید می تواند تأثیرات بســیار 

مثبت و آموزنده ای در مردم داشــته و انعکاس سرمشــق 
گونه ای را بر جای بگذارد.

 وی با اشــاره به موضوع مصونیــت پارلمانی نمایندگان در 
ایــن باره افزود: مصونیت پارلمانی تا زمانی نماینده مجلس 
را حمایــت می کنــد و مانع از تعقیب قضایی او می شــود 
که نماینده در محدوده وظایــف پارلمانی خود عمل کرده 
باشــد و از چارچوب وظایف تقنینی خود، خروج نشود  واال 
چنانچــه نماینده مجلس اعمالی انجام دهد و یا ســخنانی 
ایــراد کند که خالف قانون به حســاب آیــد، این نماینده 
از حیث قانونی مســئول اســت و نمی تواند در مورد آن از 

مصونیت های پارلمانی بهره مند شود.
وی خاطرنشــان کرد: قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه 
مملکتی اجازه نمی دهد که نماینده مجلس در موقع اظهار 
نظــر، دادن رای و هنگام ســخنرانی در مجلس یا هر جای 
دیگــر، فرد یا افرادی را مورد اهانــت و توهین قرار دهد و 
یا هتک حرمت از کســی بنماید. بدیهی اســت اگر چنین 
وضعیتی پیش آید نماینده ای که اهانت نموده، مســئولیت 

خواهد داشت.

خوارک به رسانه های بیگانه 
از ســوی دیگر درســت در زمانــی که دشــمنان نظام با 
حربه هــای مختلف مردم کشــورمان را تحت فشــار قرار 
داده اند و از هر موضوعی از جمله حقوق شهروندی و حقوق 
بشر برای دستیابی به اهداف خود بهره می جویند و جنگ 
نــرم را محور مبارزه خود قــرار داده اند، چنین رفتاری می 
تواند گویای این امر باشــد که نماینــده مذکور هیچ گونه 
شــناختی از فضای سیاسی حاکم بر کشــور و دنیا ندارد. 
از ســوی دیگر درست در عصری که با پیشرفت تکنولوژی 
ارتباطــات جایگاه ویژه ای به خود داده اســت،  هر رفتاری 
مــی تواند با یک موبایل کوچک به سراســر جهان مخابره 
شود و در سطح گســترده ای مخاطب داشته باشد، معلوم 
است که رفتار و گفتار یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
ایران که هرلحظه از سوی رسانه های خارجی رصد می شود 
می تواند نتیجه مثبت یا منفی شــدیدی در ســطح رسانه 
های جهان داشــته باشد. رسانه هایی که هر آن منتظر یک 
خوراک خبری جدید هستند که بتوانند مخاطب بیشتری 

جذب کنند و خط تخریبی علیه ایران را گسترش دهند.

نظام ناکارآمد نظارت بر نمایندگان 
دراین میــان یکی از بزرگترین انتقاداتــی که وجود دارد، 
وجود برخی از  شکاف های جدی در حوزه اجرایی و قانونی 
است که  سبب شده تا در دوره های مختلف سالمت مجلس 
و محبوبیت عمومی آن در افــکار عمومی تنزل یابد. طبق 
فرآیندهای قانونی رسیدگی به اعتبارنامه وظیفه نظارت بر 
نمایندگان بر عهده کمیســیون نظارت بر رفتار نمایندگان 
اســت اما به نظر می رسد این کمیســیون از عهده چنین 

وظیفه ای به دالیل مختلف بر نمی آید. 
از ســوی دیگر اکثر نمایندگان از کارنامــه حزبی چندان 
مشخصی برخوردار نیســتند و عملکرد آنها طریق جایگاه 
تحزب امکان پذیر نیســت . نبود کدهای رفتاری به عنوان 
مرجعی برای مقایســه رفتار انجام شــده با رفتار مطلوب، 
وجــود تعــارض منافع در اجــرای بی طرفانه ایــن قانون، 
عــدم نظارت و صرفاً بررســی گزارش ها و شــکایات، عدم 
اطالع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات 
و تخلفات، نبود بازدارندگی مناسب در مجازات های تعیین 
شده از دیگر مشکالتی است که موجب ناکارآمدی نظارت 

بر نمایندگان شده است. 

موج سواری جایی ندارد 
در این میان بسیاری از رقبای حزبی، دولتمردان و کسانی 
کــه در تیرس انتقــاد از مجلس قرار داشــتند، از وضعیت 
پیش آمده سوء اســتفاده کرده و آن را به عموم مجلس و 

تصمیمات آن  ربط داده اند. 
از جملــه عباس عبدی در توئیتی نوشــت: »چندی پیش 
یک ســرباز را به دلیل انجام وظیفه اش در مازندران کتک 
زدند. فوری ســروته ماجــرا رو بهم آوردنــد. ببینیم مورد 
اخیر را چکارش خواهند کرد؟ اجباری به ســربازی بروی، 
از حقوق خبری نباشــد، کتک هم بخــوری؟ انتظار دارید 
فردا از وطن دفاع کنند؟« همچنین حســام الدین آشنا ،در  
واکنش به این اقدام در توئیتی نوشــت؛ چه زود دست بزن 
پیدا کرده اند. اینگونه واکنش ها بوی تســویه حســاب های 
سیاســی می دهد. همین افراد و اشخاص زمانی که عباس 
آخوندی وزیر مســکن دولت تدبیر و امیــد با خبرنگار زن 
رفتار نادرســتی داشــت و میکروفون او را پرت کرد هیچ 
واکنشــی نشــان ندادند و یا زمانی که محمد علی نجفی 
دســت به قتل زد آنها به خاطر وابســتگی سیاســی او به 
جریان اصالحات و دولت، سعی کردند سر و ته ماجرا را هم 
بیاورنــد. اما برای جریان اصولگرا و انقالبی تفاوتی نمی کند 
که مســئول و نماینده خاطی وابسته به چه جریانی باشد، 
اتفاقاً نماینده مذکور به خاطر وابســتگی به جریان انقالبی 
و اصولگرا با واکنش  های تندتری از ســوی همفکران خود 
روبرو شــده است.  از این رو نماینده مذکور وابسته به کدام 
جناح سیاسی باشد، تفاوتی ندارد، اما جناح اصالح طلب که 
گرفتاری های کشــور به خاطر سیاست ها این جریان است 
ســعی دارد در این میان برای خــود در انتخابات 1400، 
هوادار بتراشــد تا جایگاه از بین رفته خود را در میان مردم 
بازیابی کند.  مجلس انقالبی بااکثریت اصولگرا نشــان داده 
اســت که در عمل با چنین رویکردی مخالف است و رئیس 
مجلس نیز تاکید کرده که همه مردم کشور در برابر قانون 
یکسان هستند. از سوی دیگر اکنون باید به اصالح طلبانی 
که از این اتفاق شــادمانی می کننــد باید گفت اصولگرایان 
فرامــوش نکردند کــه برخورد اصالح طلبــان در ماجرای 
همسر کشی شــهردار و وزیر ســابق چگونه بود؟ و چقدر 
حق بــه جانب برخورد کرده انــد!  اصولگرا و اصالح طلب 
ندارد، قانون برای همه یکسان است و همه باید در برابر آن 

پاسخگو و مسئول باشند. 
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سخنی با رییس مرکز وکال
بی تردید مرکز وکال با برداشــتی از ماده 
1٨٧ قانون برنامه ســوم توسعه به عنوان  
یکی از دو نهاد متولی حرفه و نهاد مقدس 
وکالت موجود در جامعه ایرانی، برپا شــده و اگر چه 
نحوه تشکیل و سازماندهی آن جای سخن بسیاری 
دارد و بهتــر بود که عاری از هر گونه وابســتگی به 
ســازمان های حاکمیتی و به صورت یک نهاد کامال 
مستقل از حیث اداری و مالی برپا می شد، اما به هر 
روی و به ویژه با تحوالتی که با ورود جنابعالی به راس 
مدیریت مرکز به منصه ظهور رسیده، هنوز می تواند 
یکی از تأثیر گذارترین نهادها در تحول قضایی کشور 
به شــمار آید. نیک مســتحضرید که فلسفه شکل 
گیری مرکــز وکال به موجب ماده 1٨٧ قانون برنامه 
سوم توسعه؛ اوالً و بالذات، حفظ و حمایت از حقوق 
عامه بوده اســت و این موضوع به صراحت در صدر 
ماده مذکور آمده اســت. بنابراین حمایت از حقوق 
عامــه را میتوان به عنــوان  وظیفه و کارکرد ذاتی و 
اصلی مرکز وکال دانســت و به تبع آن وکالی مرکز 
را پاسداران حقوق عامه  برشمرد.  بر این اساس و با 
توجه به  سوگندی که وکالی مرکز، برای پاسداری 
از حــق و اجرای عدالت یــاد میکنند »حفظ حقوق 
عامه« بایــد در رأس سیاســت گذاری های کالن و 
محوری مرکز وکال قرار گیرد و در این برهه حساس 
که حفظ و صیانت از حقوق عامه در جامعه ضروری 
به نظر می رسد، مرکز وکال میتواند با رویکرد حمایتی 
و صیانــت از حقوق عامه، تأثیر بســزایی در دفاع از 
حقوق جامعه مدنی و شهروندان نظام مقدس اسالمی 
داشــته باشد. در راستای ایفای این وظیفه مقدس و 
این رسالت ســترگی که قانون در صیانت از حقوق 
عامه برای وکالی موضوع ماده 1٨٧ قانون توســعه 
سوم تبیین نموده است، فصل سوم قانون اساسی که 
مربوط به حقوق ملت می باشــد و همچنین منشور 
حقوق شهروندی، قانون آمران به معروف و ناهیان از 
منکــر و ...، نیز این تکلیف را برای نهاد وکالت بویژه 
مرکز وکال ایجاد می کنــد که رویکرد جدیدی را در 
چارچــوب وظیفه اصلی و بنیــادی خویش با هدف 
حفــظ حقوق عامــه تعریف و بــه کار گیرد.بدیهی 
اســت با این رویکرد، جایگاه واقعی مرکز وکال بدون 
کوچکترین دغدغه ای در کنار سایر نهادهای متولی 
وکالت برای جامعه تثبیت و روشــن خواهد شد. با 
دقت نظر به مذاکرات مجلس شــورای اســالمی در 
زمان تصویب ماده 1٨٧ برنامه سوم و بررسی فضای 
حاکم بر جامعه در اواخر دهه 1۳٧0 متوجه می شویم 
که به دلیل عدم توجه دقیق به حقوق عامه بویژه بعد 
از اجرای طرح تعدیل اقتصادی که منتهی به حصول 
شکاف طبقاتی در جامعه ایران گردید، حاکمیت را بر 
آن داشــت که مأموریتی با هدف حفظ حقوق عامه 
برای برخی دانــش آموختگان حقوق در نظر گرفته 
شــود و علیرغم این اقدام مطلوب که برســاخته از 
شــرایط حاکم بر جامعه بوده، متأسفانه بنا به دالیل 
مختلف و مشکالت عدیده  توفیق زیادی در نیل به 

چنین هدفی حاصل نشده است. 
با این وصف از جنابعالی انتظار می رود که هم راستا 
با تحول نظام قضایی کشور،  با تدوین سیاست های 
مؤثر و اســتفاده از مشــورت صاحبان فکر و اندیشه 
ضمن اصرار بر نقش کارکردی و بنیادی مرکز وکال، 
جامعه ایران اســالمی را از آثــار آن مرکز بهره مند 
سازید. با احترام: 1. دکتر حبیب اهلل حبیبی ۲. دکتر 
هوشنگ مقبولی ۳. پیمان مجیبی 4. مهدی شکیبافر 

۵. دکتر حسن خلیلی

گزارشخبر

مسئول و مسئوالنی که پا بر روی قانون می گذارند 

پایان خط ویژه

 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 16  تلفن: 6-٨٨01۳٨٧0  نمابر: ٨٨00٧۵٧۵  

 کدپستي: 14۳٨6۳4٨٧1  شاپا: ۳94٧ - ۲00٨ 
 سازمان آگهي ها: ٨٨0066٨٨ 

 چاپ: کارگر 66٨1٧۳16 

@siasatrooz

آگهي تجديد فراخوان
 پيمانكار موضوع :  مناقصه  شماره9962

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

ت اول
نوب

شركت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد تامين:
مقاوم سازي ایستگاه هاي tbs با الياف trc ناحيه 2 شهرستان خرم آباد را از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله اي ( به پيمانكار واجد صالحيت 
واگذار نماید . لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمایل به شركت در این مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاریخ 1399/11/07 لغایت 
1399/11/18   جهت شركت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.الزم به ذكر است كليه مدارك خواسته شده كه در سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ستاد( www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را 
تكميل و حداكثر تا تاریخ 1399/11/28 از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.)ضمنا الزم است نسخه فيزیكي اسناد ارزیابي و پاكت الف)ضمانتنامه(  

نيز به آدرس شركت گاز استان لرستان ارسال گردد(.
زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 1399/12/03 مي باشد.

عنوان و مشخصات كلي پروژه :  مقاوم سازي ایستگاه هاي tbs با الياف trc ناحيه 2 شهرستان خرم آباد    
1- مدت پيمان: 180روز

2- به این پيمان در صورت وجود اعتبار و تخصيص الزم پيش پرداخت تعلق ميگيرد
3- مبلغ تضمين620.000.000  ریال  مي باشد.

4- مبلغ برآورد حدود12.289.114.994 ریال مي باشد.
5- نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار بصورت یكي از تضمين هاي زیر:

       الف- ضمانت نامه بانكي          ب- واریزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان 
6- محل تحویل و گشایش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مدیریت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، 

تلفكس : 066-33200683 
7- پایه و رشته مورد نياز : حداقل پایه 5 ابنيه یا انجام دادن یک كار مرتبط

8- محل تامين اعتبار : منابع داخلي
9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و این مدت حداكثر براي یک بار قابل تمدید مي باشد.

10- شرایط شركت كننده در فراخوان ،داشتن شخصيت حقوقي، تجربه كافي مرتبط، توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه،توانائي رعایت استانداردهاي 
شركت ملي گاز،داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي،رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفيت مجاز كاري،داشتن كد شناسه ملي اشخاص 

حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشایي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزیابي مي باشد.
11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران كد   

شماره مجوز : 1399.6373
آگهی مزایده عمومی

شرکت آب و فاضالب استان کردستان

شرکت آب و فاضالب استان کردستان در نظر دارد اقالم اسقاطی با جزئیات مندرج در جدول ذیل را با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به فروش برساند.

شماره سامانه ستادموضوع مزایده

1099007014000004فروش اقالم اسقاطی1

زمان انتشار در سایت: دوشنبه 99/11/06
مهلت دریافت اسناد مزایده: روز پنج شنبه 99/11/16 ساعت 19

تاریخ بازدید: روز یکشنبه 99/11/05 تا روز شنبه 99/11/11 از ساعت 9 تا 12 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز پنج شنبه 99/11/16

زمان بازگشایی: روز شنبه  99/11/18 ساعت 10 صبح
زمان اعالم به برنده: 99/11/19  10 صبح

آدرس محل بازدید: سنندج- میدان گاز- ورودی خضر زنده- انبار مرکزی هفت آسیاب
بازدیدکنندگان جهت هماهنگی و بازدید به واحد امور قراردادها شرکت آب و فاضالب استان کردستان واقع در خیابان امام خمینی- 

باالتر از پل کمانگر - شرکت آب و فاضالب استان کردستان
الزم به ذکر است کلیه ردیف هایی که مقدار آن بر اساس کیلوگرم )تن( اعالم گردیده تقریبی می باشد و مقدار نهایی هنگام تحویل و 

باسکول زمان مزایده نهایی و رسید و حواله صادر میگردد لذا الزم است پیش بینی 25% افزایش یا کاهش مزایده در نظر گرفته شود.
همراه داشتن کارت ملی جهت بازدید الزامی است.

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و  دریافت اسناد 
مزایده)در صورت وجود هزینه های مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها، 

اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3-حضور یک نفر نماینده تام االختیار همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی بالمانع می باشد.
4-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 02141934، دفتر ثبت نام: 02188969737 و 02185193768

آدرس: سنندج- خیابان امام خمینی- باالتر از پل کمانگر- جنب پست بانک- شرکت آب و فاضالب استان کردستان  
تلفن: 08733151082

ضمنًا کلیه هزینه های کارشناسی و نشر فراخوان به عهده برنده مزایده می باشد.
شرکت آب و فاضالب استان کردستان


