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رئیس شورای عالی قضایی: 

 ضرورت تعدیل قانون اساسی عراق
 به شدت احساس می شود

رئیس شــورای عالی قضایی 
عراق بر ضرورت بازنگری در برخی 
مواد قانون اساســی از جمله آنچه 
به انتخاب رئیــس جمهور مربوط 
می شــود تأکید کرد. بــه گزارش 
میدل ایســت نیوز، فائق زیدان، 
رئیس شورای عالی قضائی عراق در 
مصاحبه ای تلویزیونی تأکید کرد 
که شرایط عهده دار شدن منصب 
قضاوت در قانون عراق بسیار دشوار است و افزود که الزم است بخش های مربوط به قوه قضائیه 
در قانون اساسی عراق بازنگری شود. وی گفت که دادگاه فدرال در احکامی که صادر کرده خالف 
قانون عمل نکرده و با جدیت در پی اجرای قانون است. رئیس شورای عالی قضائی عراق افزود که 
شرایط امروز کشور با شرایط حاکم بر روزهای تدوین قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تفاوت بسیار 
کرده و مواد گوناگونی از قانون باید اصالح شود. او گفت که مجلس نمایندگان عراق نیز در اجرای 
برخی مواد قانون موفق عمل نکرده است. به گفته زیدان، در قانون اساسی عراق در موضوع توازن 
میان اختیارات و مسئولیت های قوای اجرایی و قانون گذاری اشکال دارد و همین باعث شده که 
دستگاه قضائی مجبور به دخالت در پرونده های سیاسی شود و این درست نیست. رئیس شورای 
عالی قضائی عراق تأکید کرد که اکثر نیروهای سیاسی کشور از بازنگری در قانون اساسی از جمله 
موضوع انتخاب رئیس جمهوری حمایت می کنند. وی تأکید کرد که هر تعدیلی در قانون اساسی 
باید به همه پرسی گذاشته شود. او گفت که دادگاه فدرال قانون را با یک نگاه حقوقی محض تفسیر 

می کند و هیچ حکمی خارج از چارچوب قانون اساسی صادر نکرده است.

 یکی از تئوری هایی که همیشه در نظر منتقدان 
رژیم صهیونیستی )چه در منطقه و چه در دنیای 
غرب( وجود داشــته و هرازچندگاهی شکل و 
شمایل آن تغییر یافته است، بحث استفاده سیاسی 
از وضعیت امنیتی در سرزمین های اشغالی توسط 
کابینه  هایی است که تاکنون در تل آویو تشکیل 
شده اند. بسیاری از نظریه پردازان و تحلیلگران 
مسائل سیاســی - امنیتی طی سال های اخیر 
مدام به این موضوع اشاره کرده اند که هر دولتی 
در تل آویو )اعم از کابینه مرکب یا کابینه یکدست 
و تک حزبــی( روی کار آمده، از وضعیت امنیتی 
فلسطینی ها به نفع خود اســتفاده کرده  است؛ 
به عبارت دیگر تمام نخست وزیران اسرائیل، به 

انضمام مشاوران پشت پرده آنها از زمانی که روی 
کار می آیند به نوعی سعی می کنند با ساخت و 
پرداخت مشکالت امنیتی علیه دولت خود، در 
وهله اول یک »ضِد امنیِت مصنوعی« را به وجود 
بیاورند و در وهله دوم با تشدید تقابل نظامی، این 
پیام را به شهروندان خود تزریق کنند که تل آویو 
همیشه از سوی دشمنان خود تحت فشار است! 
عموماً کسانی که زد و بندهای سیاست داخلی و 
همچنین راهبرد دولت ها برای اداره جغرافیای 
خود در زمان بحران را دیده اند یا در مورد آن مطالعه 
و پژوهش داشته اند، به این جمع بندی رسیده اند 
که خلق یک دشمن در نزدیک مرزها یا دورتر از 
جغرافیای خودشان، یک استراتژی برای توجیه 
کم کاری و سیاست هایی است که دهه ها اعمال 
شده ولی خروجی نداشته است. در سرزمین های 
اشــغالی هم اوضاع به همین روال است. زمانی 
که بنیامیــن نتانیاهو فهمید که بایــد از قدرت 

کناره گیری کند و دیگر هماننــد دونالد ترامپ 
هیچ اقبالی در داخل نــدارد، عملیات »نگهبان 
دیوارها« را طراحی و اجرا کرد. این عملیات که از 
1۰ تا ۲1 ماه مه ۲۰۲1 میالدی علیه نوار غزه ادامه 
داشت، دقیقاً تیری شد بر حیات سیاسی نتانیاهو 
و او مجبور به ترک صحنه سیاسی پس از 1۲ سال 
شد. نکته ای که در این میان باید مورد توجه قرار 
بگیرد این است که اساساً جنگ 1۲ روزه غزه که 
در سال ۲۰۲1 میان ارتش اسرائیل از یک سو، و 
حماس و جهاد اسالمی از سوی دیگر درگرفت، 
یک ریشه دیرینه داشت و آن هم یورش چندباره 
ارتش و پلیس اسرائیل به مسجداالقصی بود. در 
آن زمان حتی صهیونیست ها به محله شیخ جراح 
حمله کردند و به دنبال آن بودند تا بتوانند امالک 
فلسطینی ها را غصب کنند. به همین دلیل بود که 
گروه های فلسطینی برای کم شدن بار حمالت و 
یورش های نظامیان اسرائیل به مسجداالقصی 

و ســاکنان اطراف آن، دســت به عملیات زدند 
و در مقابل اســرائیل هم پاســخ آنها را با شلیک 
موشک های سنگرشــکن داد. همه به یاد دارند 
که اخبار مخابره شده از سوی رسانه هایی که در 
غزه دفتر نمایندگی داشتند، به حدی تل آویو را 
عصبانی کرده بود که با شلیک سه موشک، برج 
رسانه ای و مخابراتی در غزه را منهدم کردند. این 
اقدام برای آن بود که اسرائیل نمی توانست از حیث 
روانی در داخل سرزمین های اشغالی دست برتر 
را کسب کند و همین موج های منفی آرامش در 
تل آویو و در کل این مناطق را به نفع فلسطینی ها 

به هم ریخته بود.
تکرار یک سناریوی قدیمی

حاال و با گذشت کمتر از یکسال از آن روزها 
مجدداً شاهد آن هستیم که نظامیان اسرائیل 
مسجداالقصی را به پادگان نظامی خود تبدیل 
کرده اند. خبرگزاری فلســطینی ســماء از دو 
روز پیش اعالم کرد که رژیم صهیونیســتی به 
بهانه عملیات های اخیر فلســطینی ها علیه 
شهرک نشــینان صهیونیســت در اقدامــی 
پیشــگیرانه برای مقابله با هرگونــه ناآرامی 
احتمالی، شــروع به اســتقرار هزاران سرباز 
اســرائیلی از واحدهای مختلف ارتش، پلیس 
و گارد مرزی در قدس کرده اســت. اینکه چرا 
فلسطینی ها دست به این اقدام زدند هم ریشه 
قدیمی دارد و به نشست اخیر وزرای مراکش، 
بحرین، امارات، مصر، آمریکا و اسرائیل در منطقه 

نََقب برمی گردد. یائیر الپید، وزیر خارجه اسرائیل 
در همان نشست بدون در نظر گرفتن نگرانی های 
دولت بایدن در خصوص شهرک سازی ها و مقابل 
چشمان آنتونی بلینکن اعالم کرد که به زودی 
پنج شهرک جدید در منطقه نََقب ساخته خواهد 
شد. قبل از این مواضع هم دولت نفتالی بنت، که 
حاال نخست وزیر گردشی به حساب می آید اعالم 
کرده بود که قرار است شهرک  سازی ها ادامه پیدا 
کند و همین موضوع باعث تحریک فلسطینی ها 
شــد. حاال تل آویو که در در داخل با مشکالت 
اقتصادی و در خارج با هزینه های سیاســی در 
کشورهای عربی روبرو شده و آرام آرام احساس 
می کند که میزان مقبولیتش کم شــده است، 
نه تنها فلسطینی های ساکن قدس شرقی را با 
یورش نظامیانش تحریک کرده، بلکه حاال مدعی 

شده گروه های مقاومت فلسطین به دنبال طرح 
و اجرای حمالت خود در ماه رمضان علیه رژیم 
صهیونیستی هستند. در این میان آویو کوخاوی،  
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه 
با روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت اعالم 
کرد که ارتش در هر زمان و مــکان در مناطق 
سه گانه  الف، ب و ج که در طرح معامله قرن هم 
به آن اشاره شده، در حالت آماده باش قرار دارد. او 
همچنین اعالم کرده که پلیس در سطح داخلی 
برای برقراری آرامش در حال آماده باش است و 
به تمامی رده های امنیتی و نظامی اسرائیل حالت 
آماده باش برای حمالت در مــاه رمضان ابالغ 
شده است. از سوی دیگر منابع امنیتی تل آویو 
پا را فراتر از برجسته ســازی تهدیدات امنیتی 
گذاشتند و اعالم کردند که سوریه، لبنان، غزه 
و حتی سینا را زیر نظر دارند و با انتقال تجهیزات 
دفاع هوایی خود به مرزها آماده افزایش هرگونه 
تشدید تنش  هستند. وزارت خارجه فلسطین 
و جنبش حماس هــم بازدید وزیر امور خارجه 
رژیم صهیونیستی از منطقه باب العمود در قدس 
شرقی را به عنوان اقدامی تحریک آمیز محکوم و 
اعالم کردند که اظهارات وی در این مکان، تجسم 
یک رژیم آپارتاید بود. مجموع این فراز و فرودهای 
سیاسی در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی 
نشان می دهد که کابینه فعلی حاکم بر تل آویو 
مجدداً به دنبال آن است که یک تهدید مصنوعی 
را بنابر تحریکات خود طراحی و اجرا کند. نکته 
جالب این اســت که کســانی مانند یتامار بن 
گویر، عضو افراطی کنســت که تحت حمایت 
پلیس رژیم صهیونیستی هم قرار دارد با چراغ 
سبز دولت نفتالی بنت که خود در شهرک های 
صهیونیست نشین متولد شده، در صحن های 
اصلی مســجد االقصی ایســتاده و با فراخواِن 
تندروهایی همانند خود به دنبال راه انداختن 
غائله جدید در قبله اول مسلمانان است. غائله ای 
که گفته شــده روز گذشــته به زخمی شدن 
حدود ۲۲ نفر انجامید. بر این اســاس اسرائیل 
بازهم در حال اجرای یک سناریوی قدیمی در 
مسجداالقصی است تا بتواند شعله های درگیری 
را به غزه بکشاند و گروه های فلسطینی را وادار به 

شروع عملیات رمضان کند.

ارتش اسرائیل پس از یورش به مسجداالقصی به تهدیدات امنیتی خود شدت بخشید

تحریک فلسطینیان به اجرای عملیات رمضان 
تل آویو که اینک در داخل 
با مشکالت اقتصادی و در 

خارج با هزینه های سیاسی در 
کشورهای عربی روبرو شده، نه 

تنها فلسطینی های ساکن قدس 
شرقی را با یورش نظامیانش 

تحریک کرده، بلکه مدعی شده 
گروه های مقاومت فلسطین به 

دنبال اجرای حمالت ماه رمضان 
علیه رژیم صهیونیستی هستند

کسانی مانند یتامار بن گویر، 
عضو افراطی کنست با چراغ سبز 
دولت نفتالی بنت، در صحن های 

اصلی مسجداالقصی ایستاده و با 
فراخواِن تندروهایی همانند خود 
به دنبال راه انداختن غائله جدید 

در قبله اول مسلمانان است. 
غائله ای که روز گذشته به زخمی 

شدن حدود 22 نفر انجامید

فرشاد گلزاری

کرملین: 
 فعال از مذاکرات صلح 

خبری نیست!
ســخنگوی کرملین دیروز )دوشنبه( گفت، 
مسکو در مورد چشم انداز از سرگیری مذاکرات 
روســیه و کی یف پس از گزارش هایی مبنی بر 
کشتار غیرنظامیان در بوچا، اظهارنظر نمی کند. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، دیمیتری 
پســکوف گفت: ما در حال حاضر به این مساله 
واکنشی نشان نمی دهیم. من اطالعاتی درباره 
برنامه ریزی به منظور ادامه مذاکرات ندارم و در 
این باره چیزی نمی دانم. اخیرا رسانه ها گزارش 
کرده بودند که مذاکرات بین روسیه و اوکراین روز 
دوشنبه ادامه می یابد. پسکوف همچنین ادامه 
داد، به تصاویر و ویدئوها مربوط به غیرنظامیان 
کشته شده در شهر بوچا، اوکراین واقع در شمال 
غرب کی یف که توســط اوکراین منتشر شده، 
نمی توان اعتماد کرد. وی افــزود: این اطالعات 
باید به طور جدی مورد پرسش قرار گیرد. با توجه 
به آنچه ما دیده ایم، از بسیاری جنبه ها نمی توان 
به این تصاویــر ویدئویی اعتماد کــرد، چرا که 
متخصصان ما در وزارت دفاع نشانه هایی از جعلی 
بودن ویدئوها و تقلب در آنها یافته اند. حقایق و 
توالی زمانی برخالف آنچه که اوکراین می گوید، 
هســتند. ما این اتهامات را رد می کنیم و بر این 
باوریم که این مساله بایستی در باالترین رده های 
ممکن مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی کرملین 
همچنین گفت، دیپلمات های روسی به ترویج این 
موضوع در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل 

ادامه خواهند داد چون این مســاله بسیار جدی 
است. ما در حقیقت از تمامی رهبران بین المللی 
می خواهیم تا در بیان اظهارنظر، تعجیل نکنند و 
به اتهام زنی نپردازند. این مقام مسئول در کرملین 
همچنین با اشاره به آمادگی ورشو برای میزبانی 
از تسلیحات اتمی نیز گفت: موضع ضد روسی و 
شبه جنگ لهستان به تنش بیشتر منجر می شود. 
این اظهارنظر در حالی مطرح شد که روز یکشنبه 
رهبر حزب حاکم لهســتان اعالم کرد کشورش 
آماده میزبانی از تسلیحات اتمی آمریکاست. در 
حقیقت موضع این مقام لهستانی باعث نگرانی 
شدید شــده اســت. این موضعی شبه جنگ و 
ضد روسی است و طرح چنین پیشنهادی برای 
میزبانی از تســلیحات اتمی آمریکایی در خاک 
لهســتان به افزایش تنش در قــاره اروپا منجر 
می شود. در این میان، پسکوف پیروزی ویکتور 
اوربان را در انتخابات پارلمانی مجارستان تبریک 
گفت و افزود: والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه به مناسبت پیروزی ائتالف احزاب تحت 
رهبری اوربان در انتخابات پارلمانی مجارستان 
پیام تبریکی به او ارسال کرد. پوتین در پیامش 
نوشت که توســعه روابط بین بخارست و مسکو 
با وجود اوضاع نابه ســامان بین المللی به نفع دو 

طرف است.
کمی بعد از این سخنان وال استریت ژورنال 
گزارش کرد، صدراعظم آلمان تنها چند روز پیش 
از آغاز حمله نظامی روسیه به زلنسکی فرصتی 
برای صلح پیشــنهاد کرد اما رئیس جمهوری 
اوکراین این پیشــنهاد را نپذیرفت. این روزنامه 
همچنین نوشــت، اوالف شــولتس صدراعظم 
آلمان آخرین تالش خود را برای ســازش بین 
مســکو و کی یف کمتر از یک هفته پیش از آغاز 
حمله روســیه به اوکراین انجام داد. شــولتس 
در تاریخ 1۹ فوریه ۲۰۲۲ به زلنسکی گفت که 
اوکراین باید تمایلش برای پیوستن به ناتو را کنار 
بگذارد و بی طرفی را به عنوان بخشی از یک توافق 
گسترده تر امنیت اروپایی بین غرب و روسیه اعالم 
کند. وال استریت ژورنال همچنین مدعی شد که 
این پیمان توســط والدیمر پوتین و جو بایدن، 
روسای جمهوری روســیه و آمریکا امضا خواهد 
شد که به طور مشترک امنیت اوکراین را تضمین 
می کنند. با این حال زلنسکی این پیشنهاد را برای 
سازش و اجتناب از تقابل نپذیرفت و گفت که به 
پوتین نمی توان برای اجرای چنین توافقی اعتماد 
کرد و اکثر اوکراینی ها می خواهند به ناتو ملحق 
شوند. گفته شده که پاسخ او باعث شد تا مسئوالن 
آلمانــی به این نتیجه برســند که شــانس ها و 
فرصت ها برای صلح در حال ناپدید شدن هستند. 
مواضع سخنگوی کرملین و همچنین گزارش 
روزنامه وال استریت ژورنال در حالی منتشر شد 
که روز گذشته )دوشــنبه( جنگ اوکراین وارد 

چهلمین روز خود شد.

جهاننما

شركت  توزيع  نيروي  برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو ملي يا بين المللي از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي كه داراي تاييديه از شركت توانير يا شركت توزيع نيروي برق استان گلستان 
مي باشند از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت مناقصه عمومي )دو مرحله اي( )با ارزيابی کيفی( خريد از محل اعتبارات داخلی  بشرح ذيل انجام دهد:

مبلغ ضمانت شرکت در شماره مناقصهمحل بودجه داخلیشـــرح کاال
مناقصه )به ريال(

1
تجديد مرحله اول خريد تعداد 1120 دستگاه کنتور سه فاز اتصال 

مستقیم ديجیتالي چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS )با 
فهرست بها خاص توزيع 99(

2391,222,000,000-1400/2اعتبارات بند “د” تبصره 15

11,418,000,000-1401/2توسعه شهری 450 دستگاه پست هوايیخريد تعداد 1197- اصله انواع پايه بتونی چهارگوش )شهری(2

21,802,000,000-1401/2توسعه روستايی 450 دستگاه پست هوايیخريد تعداد 1876- اصله انواع پايه بتونی چهارگوش )روستايی(3

3631,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400خريد تعداد 467 - اصله انواع پايه بتونی چهارگوش4

41,426,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیخريد انواع يرآق آالت گالوانیزه فلزی5

5258,000,000-4501401/2 توسعه شهری دستگاه پستخريد انواع کابل خودنگهدار و کابل کراسلینگ 20 کیلوولت6

61,698,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی 450 دستگاه و توسعه شهری آذر ماهخريد تعداد 477 دستگاه انواع تابلو توزيع فشار ضعیف7

71,206,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیخريد انواع کابل خودنگهدار فشارضعیف8

8668,000,000-1401/2توسعه روستايی 450 دستگاه پست هوايی و توسعه شهری آذر ماهخريد انواع کابل مسی فشارضعیف 9

9961,000,000-1401/2توسعه روستايی و شهری 450 دستگاه پست هوايی و توسعه شهری آذر ماهخريد انواع سیم آلملک فوکس و مینک10

10711,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیخريد انواع فیوز کات اوت 20 کیلوولت 11

خريد مقدار 1489 عدد انواع برقگیر 20 کیلوولت 10 کیلو آمپر 12
11854,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیپلیمری

12598,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی 450 دستگاه خريد انواع مقره پلیمری13

13244,000,000-1401/2توسعه روستايی و شهری 450 دستگاه پست هوايی و توسعه شهری آذر ماهخريد انواع کاور مقره14

خريد تعداد 851 دستگاه انواع کنتور سه فاز ديجیتالی -قرائت از 15
14954,000,000-1401/2بند )د( تبصره 15 قانون بودجه 1400راه دور فهام 

153,000,000,000-1401/2بند )د( تبصره 15 قانون بودجه 1400خريد انواع تابلو کنتور مرجع هوشمند با فرم کامپوزيتی16

161,161,000,000-1401/2بند )د( تبصره 15 قانون بودجه 1400خريد 851 دستگاه مودم قرائت کنتور از راه دور17

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) نوبت دوم(

 روابط عمومي شركت توزيع نيروي استان گلستان         

1- فروش اسناد مناقصه:
       متقاضيان مي توانند در صورت تمايل نسبت به واريز وجه از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 
مبلغ 300.000 ريال بابت هر مناقصه بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه وليعصر گرگان 
بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان ، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/01/20 لغايت 

1401/01/24 به سايت سامانه تدارکات الکترونيکی دولت مراجعه نمايند.
2- نحوه برگزاری و محل تحويل پاکت الف مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

 کليه مراحل برگزاری مناقصه  از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و تحويل پاکت الف مهر و 
موم شده به آدرس گرگان، خيابان ولي عصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا 
ساعت 11روز يکشنبه مورخ 1401/02/04 و زمان بازگشايي پاکات شرکتهايی که حداقل امتياز ارزيابی کيفی 
را کسب نموده اند ، در ساعت 10 روز يک شنبه مورخ 1401/02/11 در دفتر امور تدارکات و قراردادها شرکت 

توزيع نيروی برق استان گلستان مي باشد.
2-1- اسناد ارزيابی کيفی و مستندات مربوط به آن از طريق سامانه ارسال گردد.  

2- 2-  ارائه اسناد ارزيابی کيفی به همراه اسناد مناقصه ) الف ، ب و ج ( در يک لفاف کلی به منزله عدم ارائه 
اسناد ارزيابی کيفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده 
در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمديد تا به مدت سه ماه ديگر باشد 

بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود : 
الف– ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز 

فعاليت از سوی بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 0222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر 

گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوی بيمه 

مرکزی ايران 
ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تاييد شده از سوی  امور مالی شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان بر 

اساس فرم نمونه ضميمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمين شده بانکی برای تضمين شرکت در مناقصه

4- ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پاکات 
)الف،ب،ج( با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هريک يا تمام پيشنهادات مختاراست.
6- به پيشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 

ميشود،مطلقًا ترتيب اثرداده نخواهد شد.
7- تكميل كردن فرم پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي صالحيت تامين کنندگان کاال پيوست اسناد ارزيابی 

کيفی الزامي است.
8- هزينه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- فروشندگان و توليدكنندگان بايد کد معامالتی فرا بورس داشته باشند و مکلف به دريافت و ارسال پيشنهادات 
از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد 

سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- ضمنًا اين آگهي از طريق شبكه اطالع رساني معامالت توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه 
ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي باشد و جهت اطالعات بيشتر با 

شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائيد.
11- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.                                                                     

شركت  توزعي  نيروي  ربق استان گلستان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/14 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/16


