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اگر انتقادی به دولت و شخص رئیس جمهور 
هس��ت، که هس��ت؛ نباید در این انتقادات از 
رهبری نظام خرج ش��ود، چه دلیلی دارد که 
اشخاص و افرادی در هر جناح سیاسی و با هر 
مس��ئولیتی،  اگر انتقادی می کنند سعی دارند 
نوع انتقاد خود را به رهبری نظام گره بزنند و 

از ایشان مایه بگذارند؟
قطعاً نوع و نگاهی که در برخی انتقادات دیده 
می شود که در آن از رهبری نام برده شده، در 
فضای رسانه ای گس��ترده به گونه وارونه نقل 
قول می ش��ود و تبعات آن در ش��رایط کنونی 

برای کشور هزینه ساز خواهد بود.
صلح امام حس��ن مجتبی )ع( در تاریخ اسالم 
ثبت ش��ده و دالیل آن نیز موجود اس��ت،  اما 
متأسفانه برخی اش��خاص برداشت های خود 
را از اتفاق��ات تاریخ اس��الم دارن��د، برای رفع 
ش��بهاتی که در این مسائل ش��کل می گیرد، 
باید روش��نگری کرد و در این صورت اس��ت 
که برداش��ت های غلط و اشتباه اثری در افکار 

عمومی نخواهد داشت.
اکنون ش��رایط اقتصادی کش��ور ب��ه گونه ای 
اس��ت که رئیس جمه��ور نباید س��خنانی را 
مطرح کن��د که خارج از حیط��ه اختیارت او 
اس��ت و نباید منتقدین نی��ز انتقاداتی کنند 
که دس��تمایه هجمه رسانه ای و آغاز یک فضا 
سازی در کشور شود. مجلس ابزار قانونی دارد 
و س��از و کار آن برای نوع برخ��ورد قانونی با 
رئیس جمهور تعبیه شده است. اکنون مسئله 
مهم حل مش��کالت اقتصادی است.هم صلح 
امام حس��ن مجتب��ی )ع( درس عبرت برای 
مسلمانان اس��ت و هم قیام امام حسین )ع(،  
هر ک��دام در جای خ��ود درس آموز و عبرت 

آمیز است، این دو واقعه نباید تحریف شود.
در حالی که سیاس��ت ه��ای برجامی از یک 
س��و و ناکارآمدی ه��ای دولتمردان از س��وی 
دیگر اوضاع و ش��رایط اقتصادی کش��ور را به 
تحت تاثیر قرار داده و مردم تحت فش��ارهای 
اقتصادی قرار دارند ، رئیس جمهور در جلسه 
چهارش��نبه گذش��ته هیات دول��ت مجدداً از 

موضوع صلح امام حسن )ع( سخن گفت. 
وی در جمع اعضای کابینه از امام حس��ن)ع( 
به عنوان امام صلح و پیوند که با ایجاد وحدت 
برای حفظ اساس اسالم گام برداشت، نام برد 
و افزود: امام حس��ن)ع( در پاسخ به اعتراض 
برخ��ی از اصحاب خود درم��ورد پیمان صلح 

ایش��ان، فرمود جامعه اس��المی که فقط شما 
۱۰-۲۰ نفر نیستید. من در مسجد رفتم برای 
مردم س��خنرانی کردم و دیدم اکثریت قاطع 

صلح می خواهند، صلح را انتخاب می کنم.
روحان��ی در ادامه افزود: امام مجتبی)ع( به ما 
می آموزد مرد جنگ باش��یم ب��ه روز جنگ و 
مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح 
جن��گ کردیم و اگر در جنگ صلح کردیم هر 
دو خطا و اشتباه است. به موقع باید بایستیم 

و بجنگیم و به موقع هم باید صلح کنیم.
البت��ه ای��ن اولی��ن باری نیس��ت ک��ه رئیس 
جمه��ور به این ماجرای تاریخی اش��اره و آن 
را به عنوان اس��تداللی برای سیاست گفتگو و 
س��ازش به عنوان راه حل مشکالت اقتصادی 
مطرح می کند.  وی در س��ال ۹۴ در ضیافت 
افطار اس��تانداران گفته ب��ود: »زمانی که امام 
مجتب��ی)ع( تصمیم  به صلح می گیرند یکی از 
یاران امام علی)ع( پیش ایشان آمد و گفت: ای 
کاش من مرده بودم و این منظره را نمی دیدم 
و امام در پاسخ وی گفت؛ وقتی دیدم اکثریت 
مردم این را می خواهند نخواس��تم چیزی که 
مردم نمی خواهند بر آنها تحمیل ش��ود. امام 
حسن)ع( می خواهند به ما یاد بدهند که باید 
به مصلحت امت و خواس��ت م��ردم و جامعه 
توج��ه ک��رد و به نفع امت و جامعه اس��المی 

تصمیم گرفت.
این درحالی اس��ت که این گونه تفس��یرهای 
رئیس جمهور از یک واقعه تاریخی با واکنش 
های متعددی از س��وی مردم، کارشناسان و 
صاحب نظران همراه بوده اس��ت و بسیاری بر 
ای��ن باورند این روش برای اقن��اع منتقدینی 
است که ش��رایط امروز کشور را حاصل طرح 

های سازشکارانه برجامی می دانند. 

 جنگ و صلح 
این روزه��ا اظهارات ضد و نقیضی از س��وی 
رئیس جمهور در باره شرایط کشور مطرح می 
ش��ود، از یک س��و روحانی از جنگ اقتصادی 
سخن به میان آورده و تاکید دارد وعده هایی 
که او درچند سال گذشته به مردم داده است 
برای شرایط صلح بوده و اکنون امکان تحقق 
آنها در شرایط فعلی به سختی ممکن است و 
از سوی دیگر بر این باوراست که اکنون زمان 
جنگ نیست و بایس��تی مجدداً از نسخه های 
برجام��ی و گفتگو برای رفع مش��کالت امروز 

اس��تفاده کرد. ای��ن پارادوک��س در اظهارات 
رئی��س  جمهور چ��ه معن��ی دارد؟ زمانی از 
برداشتن سایه جنگ از سر مردم ایران سخن 
م��ی گوی��د و در روزی دیگر هن��وز حمله و 
جنگی رخ نداده ، پرچم س��فید را به نش��انه 

صلح می خواهد باال ببرد. 
محمد صادق کوش��کی استاد دانشگاه در این 
باره در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز گفت: 
ای��ن گونه صحبت ه��ای متناقض از س��وی 
رئیس جمهور نش��ان می دهد ک��ه طرح این 
مس��ائل مبنایی نیس��ت و برای انحراف افکار 

عمومی مطرح می شود. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه چنی��ن صحبت هایی 
مص��داق و مابه ازا در فضای حاکمیتی امریکا 
ندارد، افزود: اگ��ر هیات حاکمه و دولتمردان 
امریکا و سیاس��ت های آنه��ا را در قبال ایران 
بشناس��یم در خواهیم یافت ک��ه آنها به هیچ 
عن��وان به دنبال صلح با ایران نیس��تند و این 
تالشی از س��وی دولت برای انحراف مطالبات 

مردم است. 
کارشناس مسائل سیاسی در این باره تصریح 
ک��رد: در حال حاضر سیاس��ت هیات حاکمه 
امری��کا به گونه ای اس��ت که اگ��ر همه مردم 
ای��ران و مس��ئولین آماده س��ازش ب��ا امریکا 
باش��ند این س��ازش را نمی پذیرد و رابطه با 
ای��ران را قبول نمی کن��د، در این میان بحث 
ترامپ و بایدن هم مطرح نیس��ت بلکه بحث 
سیاس��ت های حاکمیتی ایاالت متحده مطرح 

است. 
وی افزود: این گروه بر این باورند که بایس��تی 
ای��ران ب��رای هرگون��ه س��ازش و مذاکره در 
موضوعات هسته ای، موشکی، نفوذ منطقه ای 
و حقوق بش��ر استانداردهای مورد نظر آنها را 
قبول کند و اگر چنین چیزی را نپذیرد جایی 

برای مذاکره وجود ندارد. 
از س��وی دیگ��ر حمید رضا ترق��ی از اعضای 
مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی نیز در این باره 
بر این باور اس��ت که دولت باید مشخص کند 
که چه کس��ی به دنبال جنگ و چه کسی به 

دنبال صلح است؟ 
وی در این باره در گفتگو با روزنامه سیاس��ت 
روز اظهار داشت: مردم و مسئولین کشورمان 
بارها و در طول تاریخ کهن این سرزمین نشان 
داده اند که دنبال جنگ نیس��تند و سیاس��ت 

ایران، سیاستی مبتنی بر دفاع است.

ترقی با تاکید بر اینکه مس��ئولین کش��ورمان 
هیچگاه ن��ه اعالم جنگ کردن��د و نه ادعای 
آن را دارند، گف��ت: مقام معظم رهبری بارها 
اعالم کرده اند که از سوی ایران جنگی صورت 
نمی گیرد. عضو مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
افزود : دلیلی ندارد وقتی با چنین مس��ئله ای 
روبرو نشده ایم، نس��بت به آن واکنش شدید 
نشان دهیم و دستهایمان را در مقابل  دشمن 

باال بیاوریم .

 شرایط امروز و زمان
 صلح امام حسن )ع( 

بای��د گفت که م��ردم در حال حاض��ر انتظار 
دارن��د تا رئیس جمهور به حل مش��کالت آنها 
بپردازد، مردم می دانند که اگر امام حسن)ع( 
صلح کردند به اجبار و اکراه و فش��ار اطرافیان 
و خ��واص آن زمان بود و اقتضای زمانه ش��ان 
وگرن��ه زمان، زمان جنگ بود و ایش��ان برای 
پیکار با دش��منان زمانه ش��ان کاماًل آمادگی 
داش��تند. مردم م��ا می دانند که ش��رایط این 
قاب��ل  غی��ر  و  متف��اوت  دوران  آن  و  دوران 
مقایس��ه اس��ت. نه فرماندهان کش��ورمان به 
مانند فرماندهان آن زمان که خریداری ش��ده 
بودند قابل مقایسه هس��تند و نه مردم پشت 
نظام و دولت را خالی کردند. حمید رضا ترقی 
عضو مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در این باره 
بر این باور اس��ت که تعریف کردن صلح امام 
حس��ن )ع( به این ش��کل تنها تحریف تاریخ 
است که موجب صدمه زدن به تاریخ اسالم و 
ائمه ش��ده و آن را دچار اختالل و خدشه می 
کند افزود: مردم انقالبی ما که همواره پش��ت 
نظام ایس��تاده اند و با وجود ش��رایط س��خت 
اقتصادی اعتراض��ی نمی کنند چرا که بر این 
باورند بایستی ایستادگی علیه امریکا را ادامه 
و در مقابل زیاده خواهی های دشمن ایستاد. 
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی اظهار داشت: 
در آن زم��ان می خواس��تند امام حس��ن)ع( 
را زنده یا کش��ته تحوی��ل معاویه دهند، حال 
آن که م��ردم ما خواهان انتقام س��خت علیه 
امریکا هس��تند. استقبال باالی جامعه از پیکر 
شهید س��لیمانی نشاندهنده ایس��تادگی آنها 
بر س��ر آرمان های انقالب اس��ت. ترقی تاکید 
کرد:مذاکره و سازش خواست مردم نیست اگر 
مردم ایس��تادگی در برابر دش��من نداشتند با 
این نجابت شرایط س��خت اقتصادی امروز را 
تحمل نمی کردند، خواس��ت مردم و خواست 
رهبری مبنی بر مقاومت و تس��لیم نشدن در 
برابر دش��منی های امریکا است و قابل تطبیق 

و انحراف نیست. 
وی اف��زود: این اظه��ار نظرها، تاب��ع نظرات 
جامعه نیس��ت و خواس��تگاه اجتماعی ندارد، 
بلکه به نظر می رس��د که خواس��ت مرفهین 
بی دردی اس��ت که دول��ت روحانی از ابتدای 
شکل گیری خود به این بخش از جامعه توجه 

کرده است. 

 جنگ روانی برای انحراف 
افکار عمومی 

محمد صادق کوش��کی استاد دانشگاه در این 
باره گفت : ب��ا توجه به فش��ارهای اقتصادی 
حاض��ر و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی 
موج��ود، کمیت��ه جن��گ روانی دول��ت برای 
انحراف مردم و نمایندگان آنها و پاس��خگویی 

به ش��رایط حاضر پا به میدان گذاشته است و 
با طرح مس��ئله صلح و مذاکره تالش می کند 

فشار روانی را از روی دولت بردارد. 
وی اف��زود : البته این بح��ث انحرافی و فیک 
نی��ز جواب داده و می ت��وان گفت این کمیته 
جنگ روانی تنها بخش��ی در دولت اس��ت که 
وظای��ف خود را به خوب��ی انجام می دهد. در 
حال حاضر اندیش��ه کسانی که می توانستند 
مطالبه پاسخگویی را داشته باشند، تریبون ها 
و رس��انه هایی که وظیفه انتقال این مطالبات 
را داش��ته اند مجدداً متوجه مذاکرات ش��ده و 
مطالبات در س��ایه این گون��ه اظهارات از نظر 

می رود. 

 روشهای غلط 
در ای��ن میان باید توجه داش��ت ک��ه نباید با 
روشهای غلط ، این نوع انحراف افکار عمومی 
را تقویت کرد. محمد صادق کوش��کی استاد 
دانشگاه در گفتگو با سیاست روز در این باره 
تاکید کرد؛ اظهارات حجت االس��الم مجتبی 
ذوالن��وری، رئی��س کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارج��ی مجل��س در واکنش به 
اظهارت رئیس جمهور نیز به نوعی تایید این 

نوع سیاست است. 
وی گفت: آق��ای ذوالن��وری نماینده مجلس 
اس��ت و مجل��س اب��زار قانون��ی الزم را برای 
اس��تیضاح رئی��س جمهور در اختی��ار دارد و 
این نوع اظهارات برازن��ده نمایندگان مجلس 

نیست. 
کوش��کی افزود: مجلس اب��زار قانونی برخورد 
ب��ا رئی��س جمه��ور را دارد بنابرای��ن رئیس 
کمیس��یون سیاس��ت خارجی و امنیت ملی 
مجل��س نبای��د اینگونه انتقادات خ��ود را در 

جامعه مطرح کند. 
از س��وی دیگر حمید رضا ترقی عضو مرکزی 
ح��زب مؤتلفه اس��المی نی��ز در این ب��اره به 
سیاس��ت روز گف��ت: نماین��دگان در اظه��ار 
نظرهای خود آزاد هس��تند ام��ا نباید فضای 

سوء استفاده دشمنان را فراهم کنند. 
وی تصریح کرد: شایس��ته نمایندگان نیست 
ک��ه وقتی فضا ب��رای بحث منطق��ی و اقناع 
ضعف عملکرد دولت وجود دارد چنین روشی 

مورد استفاده قرار گیرد. 

 در نهایت 
قطعا صلح بر جنگ  ترجیح دارد؛ اما زمانی که 
دش��من بنای زورگویی و تعدی و باج خواهی 
نداش��ته باشد. در مقابل دشمن متخاصم باید 
ایس��تاد و جنگی��د. پرچم صل��ح را در چنان 
ش��رایطی باال بردن، عین خیان��ت و حماقت 
اس��ت. مردم می پرس��ند چ��را رئیس جمهور 
نسخه غلط سازش با دش��من را دوبار تجویز 
می کند؟ چرا پاسخگوی خسارت های حاصل 
از برجام نیست وچر از فرصت باقی مانده عمر 
دولت برای حل مش��کالت متعدد معیش��تی 

مردم استفاده  نمی کند؟
زمان��ی که صلح با کدخدا رقم خورد ارمغانش 
برج��ام ب��ود در حالی که حتی ی��ک کلمه از 
این س��ند محقق نش��د و فقط به اهرم فشار 
بر ملت ش��ریف ایران بدل ش��د. اینکه  رئیس 
جمهور مجددا از دوران صلح صحبت می کند ، 
ظلمی بزرگ در حق ملت قدرتمند و با عزت 

ایران است.

امام رضا )ع(: هر که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود 
قلبش در روزی که قلب ها می  میرند، نمی  میرد.

جلسات کاری رهبر انقالب با سران 
قوا و مسئوالن طبق روال و با رعایت 

پروتکل ها انجام می شود
جلس��ات کاری و مالقات های رهب��ر معظم انقالب 
با س��ران سه قوه و سایر مس��ئوالن کشوری، طبق 
روال و با رعایت آیین نامه های بهداشتی ستاد ملی 

مبارزه با کرونا انجام می شود.
یک منبع آگاه درباره انجام دیدارها و جلسات کاری 
رهبر معظم انقالب با سران سه قوه و سایر مسئوالن 
کشوری اعالم کرد: برنامه دیدارها و جلسات کاری 
رهبر انقالب با س��ران س��ه قوه،مقامات لشکری و 
برخی دیگر از مقامات کشوری طبق روال، برنامه و 
با رعایت آئین نامه های بهداش��تی ستاد ملی مبارزه 

با کرونا برگزار می شود. تسنیم 

سردار حجازی خطاب به ترامپ:
اگر منطقه برای شما امن تر شده چرا 

پیغام  می دهید به ما فرصت دهید
جانش��ین نیروی قدس س��پاه 
در واکنش ب��ه اظهارات ترامپ 
مبنی بر اینکه بعد از ش��هادت 
سردار س��لیمانی، منطقه برای 
نیروهای آمریکایی امن تر شده 
اس��ت، گفت: اگر منطقه برای 
ش��ما امن تر ش��ده، چرا فرار می کنید. س��ردار سید 
محمد حجازی جانش��ین فرمانده نیروی قدس سپاه 
دی��روز  در پنجمین اجالس بین الملل��ی مجاهدان 
در غرب��ت که در حوزه هنری برگزار ش��د با اش��اره 
به میزان باالی خودکش��ی، سوء مصرف مواد مخدر 
و مش��روبات الکلی، ط��الق، بیماری ه��ای مقاربتی 
و زندگ��ی مجردی در آمریکا خطاب به کس��انی که 
قبله آمال ش��ان آمریکاست و می خواهند کشور را به 
آن سمت ببرند، اظهار داشت: به آنها می گوییم کجا 

می خواهید بروید.
وی تصریح کرد: آیا این چنین چیزی را می خواهید 
ب��رای ملت ای��ران آرزو کنی��د. برای کش��ور چنین 
سرنوشتی را می خواهید آرزو کنید. برای کشورهای 
جه��ان و ملت های مس��لمان چنین سرنوش��تی را 
آرزو می کنید. جانش��ین فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به تنها ماندن آمریکا 
در عرصه های گوناگون، خاطرنشان کرد: همه دیدند 
در ش��ورای امنیت چندبار آمری��کا تنها ماند و حتی 
متحدین همیش��گی اروپایی، آن را تنها گذاش��تند. 
سردار حجازی، خروج آمریکا از معاهده های جهانی را 
یادآور شد و گفت: آیا این به جز انزواست. وی با اشاره 
به مناظره ه��ای انتخاباتی بین نامزدهای دموکرات و 
جمهوری خواه آمریکا، تصریح کرد: بایدن خطاب به 
ترام��پ گفت که تو آمریکا را منزوی کردی و اکنون 
واش��نگتن در جهان منزوی است. جانشین فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی درباره 
ناتوانی آمریکا در همراه کردن جهان با سیاست های 
این کش��ور نی��ز گفت: وقت��ی می خواهن��د در رای 
گیری های مجامع جهانی یارگیری کنند، چند کشور 
کوچک که باید با ذره بین آنها را در نقشه جهان پیدا 

کرد را با خود همراه می کنند.
سردار حجازی با بیان اینکه این همان آمریکایی است 
که در گذشته با یک چشم غره به سمت اروپا و آسیا 
هم��ه را با خود متحد می کرد، ادامه داد: این آمریکا، 

امروز تنهاست و منزوی تر از همیشه است.
وی خاطرنش��ان کرد: ترامپ مرتباً در سخنرانی های 
انتخاباتی ادعا و اظهار می کند با اقدامات وحش��یانه 
من آمریکا امروز امن تر است و بعد از شهادت سردار 
سلیمانی، آمریکا امن تر شده است. جانشین فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی خطاب به 
مقامات کاخ سفید گفت: اگر آمریکا امن تر شده پس 
چرا در پایگاه های خود مثل بید برخود می لرزید. چرا 
با انواع پیام ها و پیغام ها خواهش و تمنا می کنید که 
لختی به ما فرصت بدهید. چرا نیروهای آمریکایی در 

سراسر جهان در وحشت به سر می برند.

گزارشخبر
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 چاپ: کارگر 668۱73۱6 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي 

روابط عمومى شرکت گاز استان زنجان

ول
ت ا
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
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اگر هیات حاکمه و 
دولتمردان امریکا 

و سیاست های آنها 
را در قبال ایران 

بشناسیم در خواهیم 
یافت که آنها به هیچ 
عنوان به دنبال صلح 
با ایران نیستند و این 
تالشی از سوی دولت 
برای انحراف مطالبات 

مردم است. 


