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درگذشت شمس آلاحمد ( 1389ه.ش)

امروز سالگرد درگذشت شمسالدین سادات آلاحمد،
نویسنده و محقق ایرانی است .او برادر کوچک
س همانند برادرش جالل قلمی
جالل آلاحمد بود .شم 
روان و خواندنی داشت .وی در سال  ۱۳۵۹با حکم
امام(ره) به عضویت ستاد انقالب فرهنگی در آمد .شمس
در زمره اندیشمندان حامی انقالب بود که در راه پیروزی
و ثمردهی این رویداد بزرگ ،تالشی ارجمند مبذول
داشت .وی در  ۱۴آذر  ۱۳۸۹در  81سالگی درگذشت.

بیایید
افغانستان را
بسازیم

رئیس جمهور
پیشین افغانستان
از همه افغانها با
هر قومیتی خواست
برای ساختن این
کشور بکوشند چرا
که همه از یک ملت
و با یکدیگر برادرند.
حامد کرزی گفت:
زمانی که من رئیس
جمهور بودم طالبان
را برادرانمان خطاب
میکردم .دقیق ًا
به این دلیل آنها
را برادر خطاب
میکردم که این
کشور شما (نیز)
هست .بیایید آن را با
هم بسازیم .بیایید با
هم متحد شویم.
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رئیس جمهور فرانسه در سفر به سه کشور عربی مقامات  100شرکت تجاری را همراه برده است

مهدی خالدی
رئ ـ ـیـ ــس ج ـم ـهــور
فرانسه که در توری
دو روزه به کشورهای
حــاش ـیــه جـنــوبــی
خـلـیـ جفــارس سفر
کرده ،پس از قطر و امارات ،روز گذشته
بهعربستانرفتوبامقاماتاینکشور
دیدار داشت .هیئتی تجاری متشکل
از  ۱۰۰کمپانی فرانسوی در زمینههای
مختلف از جمله ا نـ ــرژی و صنایع
نظامی ،امانوئل مکرون را در این سفر
همراهیمیکردند.سفررئیسجمهور
فرانسه به عربستان ،نخستین سفر
یک مقام بلندپایه غربی به این کشور
پساز رسوایی قتلجمالخاشقچی(۲
اکتبر )۲۰۱۸روزنامهنگار منتقدسعودی
به دستور محمد بن سلمان محسوب
میشود .به این دلیل وی در بدو ورود به
ریاض با پرسشهای خبرنگاران در این
زمینه روبهرو شد .مکرون با رد این اتهام
که وی به دنبال مشروعیتسازی برای
بنسلمان پس از ایــن رســوایــی است
مــدعــی شــد ب ــدون حـضــور عربستان
نمیتوان با بحرانهای متعدد منطقه
مقابله کرد .وی در عین حال افزود :این
بــدان معنا نیست که ما شریک جرم
هستیم یا فراموش میکنیم.

مکرون در صف شیردوشی!

منطقهای مکرون به خاورمیانه به موارد
چندگانهای اشاره داشتهاند .بسیاری
رایزنی با مقامات ریاض درباره لبنان را
یکی از پروندههای مهم روی میز مکرون
عنوان کردهاند .اما به نظر میرسد طرح
این موضوع از همان ابتدا بینتیجه
است چرا که موضع سعودیها درباره
لبنان به بحرانآفرینی با هدف مقابله
بــا قـ ــدرت حـ ــزبهللا خــاصــه ش ــده و
تأکید بر استعفای «جرج القرداحی»
وزیر اطالعرسانی لبنان بهانهای بیش
نبود .در کنار آن مــذاکــرات هستهای
با ایــران یکی دیگر از محورهای دیدار
مکرون با شیوخ عربی حاشیه جنوبی
خلیجفارس بود .رئیس جمهور فرانسه
تالش دارد در میانه بیتوجهی تهران

◾

◾مکرون به دنبال چیست؟
تـحـلـیـلـگــران در مـ ــورد اه ـ ــداف سفر

جهان

اوقات شرعی به افق مشهد

گزارش کوتاه
تحرکات رئیس جمهور آمریکا علیه روسیه
و دو وزیرش علیه چین تشدید شده است

صف بندی
یاران بایدن
مقابل شرق

ب ــه م ـشــارکــت ک ـشــورهــای عــربــی در
گفتوگوهای برجامی در مــورد ادامه
حمایتها به آنها اطمینان دهد.
اما موضوع مهم دیگر مدنظر پاریس
از فرستادن باالترین مقام اجراییاش
به خاورمیانه بیشک پیگیری اهداف
اقتصادی اســت .مکرون در دیــدار با
مقاماتسعودی،قطریواماراتیضمن
تأکید بر ایــن مــوضــوع ،همکاریهای
اقتصادی را فصل مشترک روابــط با
این سه کشور خواند .نباید از یاد برد
جذب پترودالرهای نفتی شیوخ عربی
مهمترین پیشزمینه هرگونه رابطه
غرب با این کشورها را تشکیل میدهد.
در حالی که این روزها ایاالت متحده با
این کشورها به چالش اساسی خورده،

علوی ایــن روزهــا ایــاالت متحده از هر جهت
به دنبال مقابله با دو دشمن اصلی خود یعنی
چین و روس ـیــه اســت و از هــر ابـ ــزاری استفاده
میکند تا کمربند تهدیدهای خود را علیه این دو
معتبر جلوه دهد .در همین راستا ،رئیس جمهور
آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اعالم
کرد مجموعهای از ابتکارات را در مقابل روسیه
در نظر گرفته که تشدید اوضاع در مرز با اوکراین
را بسیار سخت خــواهــد ک ــرد .بــه گ ــزارش مهر،
جو بایدن همچنین اعــام کرد در تماس دائــم با
متحدان آمریکا در اروپا و اوکراین است و «آنتونی
بلینکن» وزیر امور خارجه و «جیک سالیوان»
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز به طور گسترده
در ایــن موضوع فعال هستند .پیش از بایدن،
«مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا
اعالم کرده بود رصد نشانهها و هشدارها درزمینه
فعالیتهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین،

پاریس تالش دارد با استفاده از این
فرصت سهمی از این ثروت بــادآورده
ببرد.

◾

◾احیای بلندپروازیهای فرانسه
در کنار مــوارد ذکر شده هدف اصلی
فرانسه از انجام این تور منطقهای را
باید در تــاش بــرای رقابت با آمریکا
و ان ـگ ـل ـیــس در ح ـ ــوزه خــاورم ـیــانــه
جستوجو کــرد .پاریس به صورت
تاریخی و البته زیرپوستی از زمــان
ژن ــرال دوگــل بــرای چندقطبیسازی
جهان و نزدیک شدن به خاورمیانه و
آفریقا با هدف گسترش نفوذ و اعمال
سیاست موازنه با واشنگتن و لندن
رقابت داشته اســت .این موضوع با

نگرانی شدید واشنگتن را در پی داشته حال آنکه
بر تندی لحن مسکو هم افزوده شده است.
در روزهای گذشته ،در پی برگزاری نشست وزرای
خــارجــه ناتو در شهر «ر ی ـگــا» پایتخت لتونی،
لفاظیها علیه روسیه باال گرفته است .در همین
راستا ،آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی
شد :مسکو در صورت تهاجمیتر شدن در برابر
اوکراین ،تاوان سنگینی خواهد پرداخت .والدیمیر
پوتین رئیس جمهور روسـیــه امــا هـشــدار داد:
افزایش زیرساختهای نظامی ناتو در اوکراین،
خط قرمز روسیه است و مسکو با ایجاد تهدید
متقابل ،مقابله خواهد کرد.
در حالی که رئیس جمهور و برخی مقامات کاخ
سفید مشغول حمالت تبلیغاتی علیه روسیه
شدهاند ،وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا هم پروژه
چینهراسی خود را تشدید کردهاند .در همین
راستا ،ژنرال لوید آستین درباره فعالیتهای چین
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روی کار آمدن نیکوال سارکوزی کمی در
حاشیه قرار گرفت .اما این روزها خروج
انگلیس از اتحادیه ارو پ ــا و امضای
ت ــواف ــق س ـهجــان ـبــه «آک ـ ــوس» میان
آمریکا ،انگلیس و استرالیا که بیش
از همه منافع فرانسه را هدف گرفته
بــود ،مقامات پاریس را قانع کــرده در
میانه ضعف روزافزون ایاالت متحده
ضمن بازنگری در راهبردهای کالن به
فکر نفوذ در خاورمیانه بیفتند .این
در حالی است که در سوی مقابل هم
بیاعتمادی اعراب به ایاالت متحده
بیش از پیش زمینه همکاری میان
طرفین را ایجاد کــرده اســت .در پرتو
همین نـگــاه اســت کــه همکاریهای
نظامی بیشتر میان طرفین نیز معنا
پیدا میکند .روز گذشته خبرگزاریها
از امـضــای «ق ـ ــراردادی تــاریـخــی» به
ارزش  ۱۶میلیارد یورو میان فرانسه و
امارات خبر دادند .مکرون سپس در
توییتر نوشت :با امارات متحده عربی،
ما اکنون فروش  ۸۰هواپیمای رافال و
 ۱۲بالگرد کاراکال را تکمیل کردهایم.
این موضوع به سرعت با انتقادهایی
روبهرو شد .روزنامه لوموند در گزارشی
به همین موضوع پرداخته و با بیان
اینکه پاریس با امضای ایــن قــرارداد
تسلیحاتی ح ـقــوق بـشــر را نــاد یــده
گرفت ،نوشت :رئیسجمهور فرانسه
گزینه تعامل با رژیمهای مستبد در
خلیج فارس را انتخاب کرده است.

در حــوزه تسلیحات هایپرسونیک یا ابرصوت
هشدار داد و گفت :آمریکا به دفاع از خود و توقف
«تهدیدهای احتمالی» از سوی چین ادامه خواهد
داد .وزیر خارجه ایاالت متحده هم درباره هرگونه
حمله به تایوان به شدت هشدار داد و گفت این
اقدام احتمالی «پیامدهای بسیار وحشتناکی»
خــواهــد داش ــت .آنتونی بلینکن در عین حال
همزمان با هشدار به چین ،ابــراز امیدواری کرد
رهبران این کشور درباره تشدید بحران بر سر تنگه
تایوان بسیار محتاط باشند ،چون اقدامات آنها
میتواند زمینهساز یک رویارویی تمامعیار شود.
آنچه از رویکرد امروز آمریکا برداشت میشود،
تالشی چندجانبه و چندالیه در برابر بلوک شرق
اســت .گویا واشنگتن به ایــن نگرش رسیده که
دیگر روزهــای آخر سردمداریاش بر جهان آغاز
شده و هر چه زودتــر باید با رؤســای آینده جهان
درگیر شود.
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یادداشت
بحران لبنان
و تالشهای حریری جدید!

زینب یوسفوند؛ کارشناس مسائل منطقه
لبنان در یک بحران شدید اقتصادی به سر میبرد؛
بحرانی کــه نتیجه آن اعــتــراض ایــن روزه ــای این
کشور است .معترضان لبنانی در حال حاضر به
وضعیت معیشتی خود معترض هستند .در این
نگارش نگاهی به دالیل بحران لبنان ،آینده آن و در
نهایت تأثیر این بحران بر جمهوری اسالمی ایران
خواهیم داش ــت .بیماری کرونا تنها بر سالمتی
بشر تأثیرگذار نبود و میتوان اصلیترین تأثیر آن را
بر اقتصاد دانست .لبنان نیز از این شرایط مستثنا
نبود .اقتصاد لبنان در پی ایــن بیماری بهشدت
آسیبپذیر شد ،بهویژه اینکه یکی از اصلیترین
منابع اقتصادی این کشور توریسم است .در پی
بحران کرونا دسترسی لبنان به منابع درآمد ناشی
از توریسم متوقف شد .از سوی دیگر انفجار بندر
بیروت شرایط را دشوارتر کرد ،این انفجار نه تنها
عملکرداینبندررانابودکرد،بلکهریسککشتیرانی
از این بندر و تجارت با بنادر لبنان را افزایش داد.
آسیبمستقیموغیرمستقیماینانفجار،حدود7
میلیارد دالر برآورد شده است.
آنچه لبنان با آن روب ـهرو است و این کشور را در
شرایط مشابه یک جنگ داخلی قرار داده ،اوضاع
اقتصادی نابسامانی است که تا کنون راهحلی برای
آن پیدا نشده است .این نابسامانی ناشی از بحران
سیاسی در شکلدهی به کابینه سیاسی است که
مدتهاست به مسئلهای بحرانساز برای لبنان
تبدیل شده اســت .در همین شرایط ،فشارهای
خارجی بر دولــت نجیب میقاتی در حالی است
که عربستان در تالش است با کمک چهرههای
نزدیک به خود ،شورشهای خیابانی را گسترش
دهد .کسانی که در روزهای گذشته به خیابانهای
طرابلس در شــمــال بــیــروت آمــدنــد از گــروههــای
وابسته بــه بهاء حــریــری بــا هماهنگی نیروهای
وابسته به القواتلبنانی و سرلشکر اشرف ریفی
و با بودجه مستقیم سعودی بودهاند .این اقدام
در شرایط بدتر شدن اوضاع اقتصادی ،بهویژه با
رسیدن دالر به مرز 25هــزار پوند لبنان ،با هدف
تحریک دوباره خیابانها علیه حزبهللا و کابینه
ائتالفی میقاتی انجام میشود .با کنار رفتن سعد
حریری از جریان حمایتهای عربستان ،برادرش
بهاء در تالش است رهبری جریان اعتراضهای
خیابانی را در انحصار خود درآورد که این امر نیاز
به تأمین مالی و پشتیبانی دالری عربستان دارد.
از طرف دیگر در سایه عقبنشینی سعد حریری،
عربستان سعودی تمام وزن حمایت سیاسی و
مالی خود را در اختیار سمیر جعجع ،رئیس حزب
القوات لبنانی قرار داده است.

شد .حداقل امتیاز ارزیابی كیفی  50امتیاز می باشد.
مهلت دریافت اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی  :از ساعت  8صبح تاریخ
 1400/09/07الی ساعت  14تاریخ 1400/09/14
مهلت ارس��ال پاس��خ اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی  :ت��ا س��اعت  14تاریخ
1400/09/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
آدرس  :اس��تان خوزستان  -شهرستان امیدیه -بلوار نفت -شركت
به��ره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره ت��داركات و امور كاال فکس :
تلفکس 06152620897 :
06152622683
تلفن  06152622273 :داخلی23170
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مركز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام 85193768 -88969737 :
شناسه آگهی 1233796

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی (نوبت دوم)
یک مرحلهای همراه با ارزیابی كیفی (فشرده) (مناقصه شماره )1400/445

14018473ف

شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز
در نظر دارد مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل UPS ،صنعتی مورد
نی��از منطق��ه عملیاتی پارس��یان خود را از ش��ركتهای واجد ش��رایط تامی��ن نماید.
از متقاضی��ان ش��ركت در مناقصه دعوت می ش��ود با مراجعه به س��امانه تداركات
الکترونیک دولت (س��تاد) پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه
و مشخصات فنی كاالی مورد نیاز ،در صورتیکه توانایی تهیه كاال را داشته باشند,
نس��بت ب��ه بارگذاری اس��ناد و ارائه پاكات مال��ی خود واقع در س��ایت فوق اقدام
نمایند.
 -1ش��رح مش��خصات فنی كاال ( :شرح كامل مش��خصات فنی كاالها به همراه همین
آگهی در سایت فوق الذكر موجود می باشد).
 UPSصنعت��ی (كیفی��ت و كمی��ت كاال در س��امانه س��تاد بارگذاری ش��ده اس��ت).
 -2كلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه ،از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا
ارائه پاكات پیشنهادی ،صرفا از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  http://www.setadiran.irمیس��ر خواهد ب��ود .ضمنا مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذكور ،الزم است مراحل ثبت نام در سایت
ف��وق و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مناقصه به انجام
رس��انند .صرف ارائه پیش��نهاد مالی از طرف مناقصه گران در س��امانه ،به منزله
تایید كلیه اسناد مناقصه می باشد.
 -3مهلت دریافت و بارگذاری اس��ناد مناقصه و ارائه پاكات پیش��نهادی  :آخرین
مهل��ت بارگ��ذاری اس��ناد مناقصه و پاكات پیش��نهادی ت��ا پایان وق��ت اداری روز
 1400/09/23می باش��د.الزم به ذكر اس��ت ك��ه مهلت دریافت اس��ناد مناقصه در
سامانه ستاد 10 ،روز قبل از تاریخ مذكور می باشد.
 -4ارسال اسناد مناقصه :
 )1-4ش��ركتها ملزم به ارائه پاكات ضمانتنامه ش��ركت در فرآیند ارجاع كار معتبر
بانکی س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد(شماره حساب جهت واریز
وجه با هماهنگی امور مالی مش��خص می گردد) به مبلغ 000ر000ر 425ریال به نام
ش��ركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیش��نهاد مالی از طریق س��امانه
س��تاد می باش��ند .در غیر این صورت امکان ادامه حض��ور در روند مناقصه وجود
نخواهد داشت .
 )2-4تاریخ گش��ایش پیش��نهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده
شركتها ,توسط كمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد.
 )3-4زم��ان برگ��زاری جلس��ه توضیح و تش��ریح اس��ناد متعاقبا اعالم م��ی گردد.
-5شرایط الزم جهت شركت در مناقصه :
 )1-5مهر و امضاء كلیه اسناد و بارگذاری آنها الزامی است.

 )2-5داش��تن كد اقتصادی ،شناس��ه ملی و ش��ماره ثبتی برای اش��خاص حقوقی و
داشتن شماره ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است.
 )3-5داش��تن كدپس��تی برای كلیه ش��ركت كنندگان (اعم از اش��خاص حقیقی و
حقوقی) ضروری است.
 )4-5در ص��ورت حض��ور تولیدكنن��دگان داخل��ی در مناقص��ه فرآین��د مناقصه با
تولیدكنن��دگان داخلی ادامه م��ی یابد ،در غیر این صورت در بین تامین كنندگان،
اولویت با پیشنهاد تامین كاال از تولید كنندگان داخلی می باشد.
 )5-5اق��الم مرب��وط به كلیه درخواس��ت های خرید باید به صورت پیش��کرایه به
آدرس  :اس��تان فارس -شهرستان المرد -میدان دانشجو-فلکه دانشجو-منطقه
عملیاتی پارسیان -انبار تداركات كاال ارسال گردد.
-6مستندات الزم جهت ارزیابی ساده مناقصه گران :
 )1-6كلیه ش��ركت كنندگان در مناقصه الزم اس��ت در فهرس��ت بلند منابع تامین
كاالی دستگاه مركزی وزارت نفت ( )AVLباشند.
 )2-6داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدكنندگان ضروری است.
 -7درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ
معامله الزامیست.
 -8برن��ده مناقصه م��ی تواند با ارائ��ه ضمانتنامه بانکی معتب��ر حداكثر به میزان
 %50كل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
 -9از كلی��ه اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط در بن��د  5و  6دعوت ب��ه عمل می آید
حداكث��ر بر اس��اس مهلت مقرر ش��ده در بند  3جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه به
سامانه تداركات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند و در مهلت قانونی تعیین
ش��ده در بند مذكور ،نسبت به بارگذاری اس��ناد و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام
نمایند .ش��ایان ذكر اس��ت با توجه به برگزاری مناقصه به ص��ورت یک مرحله ای-
ارزیابی س��اده ،مناقصه گران می بایست مس��تندات مورد اشاره را در پاكت "ب"
قرار داده و در س��امانه بارگذاری نمایند .الزم به تاكید اس��ت گشایش پاكت نرخ
پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده و بدیهی
است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
توجه  :هرگونه تغییر در ش��رایط و زمان مناقصه به اطالع كلیه شركت كنندگان در
مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با ش��ماره تلفن  32138402و  071-32138657تماس بگیرید
و مکاتبات خود را به شماره  071-32314447ارسال نمایید.
شناسه آگهی 1233330

آدرس دفتر مرکزی مشهد:

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین كاال /105ت ک آ ج1400/

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فرخوان مناقصه عمومی(یک مرحله ای-ارزیابی ساده) شماره 2000091701000163
مناقصه عمومی(یک مرحله ای-ارزیابی ساده) شماره 14022 :
موضوع مناقصه  UPS :صنعتی شماره تقاضای خرید ( ZRD-9600041 :نوبت اول)

سال سی و چهارم

شماره WWW.QUDSONLINE.IR 9688

 �1موضوع مناقصه :خرید تجهیزات دیتا سنتر همگرا
 �2نام و نش��انی دس��تگاه مناقصهگزار :ش��ركت گاز خراس��ان
شمالی به آدرس بجنورد -خیابان طالقانی شرقی -نبش خیابان دهخدا -كد پستی
94156-75949
 �3نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك :از كلیه تولیدكنندگان/تأمین كنندگان
كاال (دارای صالحیت حداقل رتبه  4شورای عالی انفورماتیک در رشته شبکه داده
های رایانه ای و مخابراتی و نیز تأییدیه سازمان حراست وزرات نفت) دعوت بهعمل
میآید جهت شركت در مناقصه از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.
* تهیه ،تکمیل و بارگذاری مدارک خواس��ته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد
ارزیابی كیفی صرف ًا تا تاریخ  1400/09/30امکان پذیر اس��ت .ضمن ًا ضروری است
اس��ناد مربوطه پ��س از درج مهر و امضای الکترونیکی مج��از ،با كیفیت مطلوب در
سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از جلسه بازگشایی
پاكت ها الزامی اس��ت و در ص��ورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر،
مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.
*** شركت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد
قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.

**** مطاب��ق بن��د الف ماده  5قانون "حداكثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و خدماتی
كشور و حمایت از كاالی ایرانی" ،ارجاع كار صرف ًا به مؤسسات و شركت های ایرانی
ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه ماده  4این قانون (سامانه
توانیران) مجاز است.
 -4ن��وع و میزان تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار :مطابق ب��ا بند الف ماده 5
آئیننام��ه تضمین معام��الت دولتی به مبل��غ �����( 2/350/000/000/دو میلیارد و
سیصد و پنجاه میلیون) ریال میباشد.
 -5مبلغ برآورد اولیه :به مبلغ( 47/000/000/000/��� :چهل و هفت میلیارد) ریال
می باشد.
 -6نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه :اسناد مناقصه حداكثر تا تاریخ 1400/09/16
از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت می باشد.
شماره مركز تلفن :كد شهری (32403333-9 )058
تلف��ن مس��تقیم ام��ور قرارداده��ا -32403341 :فاك��س ام��ور قرارداده��ا:
32403342
كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات53102210 :
شناسه آگهی 1232778

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی

