
بازیکن  یک  آسیا  قهرمانان  لیگ  آینده  فصل  در 
النصر  در  رونالدو  کریستیانو  می بینید؛  را  بزرگ 
این  بزرگ  سورپرایزهای  از  یکی  عربستان 
تیم های  با  همگروهی  امکان  که  است  مسابقات 
ایرانی را هم به علت حضور در غرب قاره خواهد 
داشت و شاید مانند ژاوی و ریوالدو که به تیم های 
باشگاهی خود مقابل ایرانی ها قرار گرفتند، نوبت 
هم  وطنی  تیم های  برای  رونالدو  با  رویارویی 

فراهم شود.
با  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایرانی ها  حضور  اما 
برای  تیم ها  حرفه ای  چندان  نه  شرایط  به  توجه 
کسب مجوز حرفه ای خالی از دردسر نیست؛ به 
و  استقالل  با حذف  قبل  سال  یک  که  خصوص 
پرسپولیس شوک بزرگی به فوتبال ملی وارد شد.

* پایان تعلیق و تنبیه فوتبال ایران
بعد از گذشت یک سال از روزهای پر سروصدای 
و  استقالل  زدن  خط  خاطر  به  ایران  فوتبال 
کمیته  تعلیق  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  از  پرسپولیس 
دلیل  به  فوتبال  فدراسیون  صدور مجوز حرفه ای 
تیم های  برای  یافته  سازمان  سندسازی  و  تخلف 
اما هنوز  برگشته  به شرایط عادی  اوضاع  ایرانی، 

هم نگرانی هایی وجود دارد.
تنبیه  برای   AFC که  گذشته  سال  یک  در طول 
فوتبال ایران، فعالیت های کمیته مجوز حرفه ای را 
به حالت تعلیق در آورده بود، اخبار ناامیدکننده ای 
از احتمال ادامه محرومیت تیم های ایرانی در فصول 
آینده لیگ قهرمانان آسیا منتشر می شد ولی حاال 
با تغییرات در فدراسیون و قول کتبی و شفاهی به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جلوگیری از وقوع 
این  مختلف  کمیته های  گذشته،  سندسازی های 

نهاد بین المللی این تنبیه را کنار گذاشته و فرصت 
دیگری را به فوتبال ایران داده اند که باید دید ایران 

با چه نگرشی به این فرصت دوباره نگاه می کند.
* کدام تیم ها به آسیا می روند؟

در حال حاضر مشخص نیست که سال آینده کدام 
به  که  قهرمانان خواهند رفت چرا  لیگ  به  تیم ها 
قهرمانان،  لیگ  تاریخ  در   AFC تغییرات  علت 
لیگ  گذشته  فصل  قهرمانان  نساجی،  و  استقالل 
رقابت ها  این  در  نتوانسته اند  حذفی  جام  و  برتر 
شرکت کنند و در نهایت با تجمیع نتایج دو فصل، 

نمایندگان ایران معرفی می شوند.
هنوز هیات رئیسه اعالم نکرده که در شرایط فوق، 
چطور چهار تیم اول خود را معرفی می کند اما آنچه 
مشخص است این که در صورت ناکامی هر یک از 
تیم ها در گرفتن مجوز حرفه ای، فدراسیون به جای 
تیم های  سراغ  به  تعلیق،  خطر  قبول  و  سندسازی 
بعدی خواهد رفت که مجوز حرفه ای را دریافت 
کرده و واجد شرایط حضور در لیگ قهرمانان هستند.

انتخاب  برای  که  این  بر  تاکید  با  ورزش  وزیر 
سرمربی جدید تیم ملی هم گزینه داخلی مد نظر 
هست و هم گزینه خارجی گفت: این که عنوان 
موقت  سرمربی  ملی  تیم  برای  خواهند  می  شده 

انتخاب کنند صحت ندارد.
ملی  تیم  درباره وضعیت سرمربی  حمید سجادی 
فوتبال گفت: از وضعیت تیم ملی بی اطالع نیستم و 
می دانم در فدراسیون فوتبال همه در تالش  هستند 
انجام  زودتر  اتفاق  این  که  می کنند  برنامه ریزی  و 
شود. سالی پرکار را در پیش داریم. چهار فیفادی 
در پیش داریم که اهمیت زیادی دارد و تقویم کمیته 
بین المللی المپیک هم وجود دارد. بازی های آسیایی 
را در پیش رو داریم و در آغاز سال میالدی آینده هم 
در دوحه قطر جام ملت ها را خواهیم داشت. انتظار 
داریم برنامه ریزی ریزبینانه ای از فدراسیون فوتبال 

ببینیم که مطمئنم چنین اتفاقی می افتد.
نیز  امید  ملی  تیم  برای  باید  گفت:  ادامه  در  وی 
دنیا  جای  همه  شود.  مشخص  فنی  کادر  زودتر 
تعیین  پایه  تیم های  بزرگساالن،   تیم  هماهنگی  با 
زودتر  هرچه  انتخاب  اهمیت  می شوند.  تکلیف 

سرمربی به همین دلیل برای ما هم وجود دارد.
تیم  سرمربی  انتخاب  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
ملی هم گزینه داخلی داریم و هم گزینه خارجی. 
گزینه های داخلی درگیر مسابقات لیگ هستند. اگر 
قرار باشد از مربیانی که در لیگ برتر فعال هستند 
استفاده کنند، باید رضایت باشگاه ها جلب شود. هفته 
گذشته شایعه شده بود که قرار است یک سرمربی 
کمکی و موقت انتخاب شود. پیگیری کردم و دیدم 
صحت ندارد. آرزو می کنم بهترین فرد و بدون شتاب 

زدگی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شود.
اول  صف  برنامه  در  که  جوانان  و  ورزش  وزیر 
با  همچنین  بود،  کرده  پیدا  حضور  تلویزیون 
بانوان  بین المللی  کنگره  اولین  برگزاری  به  اشاره 
از  ایرانی  یک  عنوان  به  داشت:  اظهار  تاثیرگذار 
برگزاری این کنگره تشکر می کنم. خیلی از بانوان 
اثرگذار که مهمان بودند از این ابتکار بسیار تشکر 
کردند و پیشنهاد دادند به صورت ادواری در دیگر 
و  خوب  تصمیمات  شود.  برگزار  نیز  کشورها 
تفاهم نامه هایی خوب را در این چهارچوب دیدیم 
غرفه های زیادی است که با سلیقه خود زنان برپا 
شده است. وزارت ورزش و جوانان نیز یک غرفه 
دایر کرده است که دستاوردهای حوزه ورزش و 

جوانان به نمایش گذاشته می شود.
وزیر ورزش ادامه داد: بانوان ما در کشور در حال 
دارند. ۱۰۴ هزار  باشگاه تخصصی  حاضر ۷۴۰۰ 
 ۱ از  بیش  داریم.  خانم  مربی  هزار   ۱۷۰ و  داور 
میلیون ورزشکار سازمان یافته داریم که بیمه دارند 

و با افتخار ۱۳۶۱ پست اختصاصی بانوان داریم.
وی در خصوص وضعیت فدراسیون هایی که با 
حدود  کرد:  خاطرنشان  می شوند  اداره  سرپرست 
بودم  بدنی  تربیت  سازمان  معاون  پیش  سال   ۱۳
با  وقت  فدراسیون   ۵۰ از  فدراسیون   ۲۵ حدود 
سرپرست اداره می شد. ما در ۱۰۳ روز کاری ۳۳ 
مجمع برگزار کردیم که بخشی از آن انتخابات بود 
و با برنامه ریزی از آن بحران عبور کردیم. داشتن 
سرپرست چیز عجیب و غریبی نیست. به ندرت 
ناراحت  وضعیت  از  که  داریم  سراغ  فدراسیونی 
باشند جز مواردی که مشکالت بین المللی دارند. 
امسال ۳ انتخابات برگزار کردیم. فوتبال، اسکواش 
هم  المپیک  ملی  کمیته  کمان.  با  تیراندازی  و 
انتخاباتش برگزار شد و چندی پیش هم انتخابات 

کمیته ملی پارالمپیک انجام شد.
سجادی گفت: مجامع عمومی سالیانه هم در ۴۳ 
قانونی  تکالیف  این ها  است.  شده  برگزار  مورد 
مورد   ۶ که  داشتیم  هم  فوق العاده  مجامع  ماست. 
مجموع  هنوز  فدراسیون ها  از  سری  یک  اما  بوده 
نیست.  که چیزی عجیبی  نشده  انجام  سالیانه شان 
انجام  مثال  طور  به  جسمانی  آمادگی  فدراسیون 

نشده چون تازه تاسیس است. برای چند فدراسیون 
هم مثل تری اتلون برنامه ریزی انجام شده است.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه وضعیت فدراسیون 
ها گفت: دوران سرپرستی در فدراسیون ها دوران 
بدی نیست اما با توجه به اینکه بودن یک رئیس بهتر 
است این دوران چندان مقبولیت ندارد. وقتی یک 
انتخابات باطل می شود به طور مثال باید سرپرست 
سرپرست ها  افزایش  دالیل  از  یکی  بگذاریم. 
همین است. بحث تهدیدها تمام شد و فدراسیون 
در  است.  نامزدها  نام  ثبت  حال  در  ژیمناستیک 
فدراسیون دوچرخه سواری هم همین گونه است و 
آخر بهمن ماه انتخاباتش برگزار می شود. این روزها 
خیلی ها در بحث سرپرستی تخصص ندارند و دائما 
می خواهند اخبار بد بدهند. می خواهند بگویند یک 
اشکال است و نقطه ضعف. ما هم دنبال افزایش 
سرپرست نیستیم. می دانم کسی که می خواهد برای 
دوره  در  مشکالتی  چه  کند  برنامه ریزی  ریاست 

سرپرستی دارد.
سجادی همچنین با اشاره به پروژه های نیمه تمام در 
کشور خاطرنشان کرد: پروژه های نیمه تمام غیرفعال 
در کشور داریم که با محاسبه آن ها بیش از ۴۱۰۰ 
توسعه  شرکت  داشت.  خواهیم  تمام  نیمه  پروژه 
استانی ها  ملی  و  می خواهد  همت   ۲۰ ورزشگاه 
پروژه ها  مباحث تکمیل  تاکنون در  هم ۳۲ همت. 
افتتاح سالن خلیفان در  نگاهی عدالت محوری  با 
آذربایجان برای ما بسیار مهم بود. افتتاح ورزشگاه 

به  هم  سال   ۱۵ از  پس  بلوچستان  و  سیستان  در 
همین ترتیب.افتتاح و تکمیل ۷ پروژه بزرگ دیگر 
در برنامه ریزی وجود دارد مانند پروژه در یزد. فعال 
تبدیل  از دهه ۸۰ و  شدن پروژه های متوقف شده 
آن ها به پروژه های فعال از جمله پروژه های ورزشگاه 
میناب، شاهرود، مالیر، ورزشگاه میاندوآب، دامغان، 
چند  سالن  همدان،  صالح آباد  فوتبال  زمین  مرند، 
منظوره ورزشگاه آزادی، تجهیز و بازسازی ورزشگاه 
هفت تیر، افتتاح استخر ورزشگاه کشوری از جمله 

اقدامات در این زمینه است.
دعوای  دلیل  به  داد:  ادامه  و جوانان  وزیر ورزش 
تکلیف  تعیین  نفری  هزار   ۴۰ ورزشگاه  حقوقی 
تعیین  بابت  توسعه  شرکت  از  من  که  بود  نشده 
مجموعه  کنم.  می  تشکر  پروژه ها  این  تکلیف 
دعواهای  تعداد  اما  دارد  را  بهره بردار   ۳۶ انقالب 
حقوقی بیشتر از تعداد این بهره بردارها است و در 
شرکت توسعه مشکالت زیادی در این خصوص 
به  ما  به  بی برنامگی  و  مدیریت  دارد. سوء  وجود 
ارث رسیده است. ۴۶ پروژه در مرحله ۷۰ درصد 
افتتاح شده است. به طور مثال مجموعه پارس در 
شیراز نه چمن قابل استفاده دارد و نه پیست. چرا 
افتتاح شده؟ با چه بودجه ای من تمامش کنم؟ سالن 
۶ هزارنفری ساری با موتور برق افتتاح شده. چرا؟!
وزارت  در  بنده  حضور  مدت  در  افزود:  وی 
ورزش و جوانان ۱۵۵ شهرستان را بازدید داشتم 
پیدا  افتخار در همه این شهرستان ها حضور  با  و 
به  استانی  سفر  یک  گفتم  یزد  سفر  در  کردم. 
راحتی برگزار نمی شود. پیگیری مصوبات استانی 
هم  دارم  افتخار  ماست.  تکالیف  شیرین ترین  از 
و  ورزش  وزارت  به  مربوط  استانی  سفرهای  در 
جوانان و هم سفرهای رئیس جمهور حضور دارم.
وی همچنین درخصوص وضعیت ورزشگاه آزادی 
گفت: اسناد مناقصه طرح بهسازی ورزشگاه آزادی 
وجود دارد و منطقه بندی شده است. برخی انجام 
شد و برخی نیاز به زمان بندی دارد. تاییدیه ای که 
گرفتیم به ما اجازه می دهد از ورزشگاه بهره برداری 
کنیم و حادثه ای پیش نمی آید. تاییدیه های الزم را 
داریم و نیاز به تامین منابع برای بهسازی داریم. سن 
مجموعه باال است و فرآیند بهسازی زمان بر است. 
ورزشگاه آزادی حاکمیتی است. اگر قرار باشد تنها 
منتظر منابع دولتی باشیم تا ۲۰ سال برای بهسازی 

آن طول می کشد.
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 مرگ "ویکتوریا" ملکه معروف انگلستان )1901م(

تأسیس بانك بازرگاني اولین بانك خصوصي ایران )1328 ش(

ذکر  روز یکشنبه

زیر زمین مسجدی که از لحاظ وقف، حکم مسجد را دارد، تبدیل به انباری شده است 
و متولیان مسجد تصمیم دارند مقداری از آن را به سالن ورزشی و همچنین مکانی 

برای کالسهای فرهنگی تبدیل کنند، آیا عمل مزبور، مشکل شرعی دارد؟
به طور کلی تبدیل مسجد به سالن ورزشی جایز نیست؛ اما انجام فعالیت های فرهنگی 
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پیامبر اکرم )ص(
ما ُسئَل الّل َشیئا أَحبَّ إلَیِه ِمن أن ُیسأَل العاِفَیَة .

از خداوند چیزی خواسته نشده است که نزد او 
محبوبتر از عافیت باشد.

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

حمید سجادی عنوان کرد:
برای تیم ملی فوتبال گزینه داخلی وخارجی داریم

ظهر،  از  بعد   ۱۱/۵ ساعت  حدود  شب،  یک    
کنار  در  آمریکایی  پوست  سیاه  مسن  زن  یک 
یک بزرگراه و در زیر باران شدیدی که می بارید 
نیازمند  بود و  بود. ماشینش خراب شده  ایستاده 
کاماًل  او که  بود.  نقلیه دیگری  از وسیله  استفاده 
از  که  ماشینی  را جلوی  بود دستش  خیس شده 
روبرو می آمد بلند کرد. راننده آن ماشین که یک 
توقف  او  به  برای کمک  بود  سفیدپوست  جوان 
در  ماجرا  این  که  داشت  توجه  باید  البته  کرد. 
سفیدپوستان  میان  تنش های  اوج  و   ۱٩۶۰ دهه 
آن زن  بود. مرد جوان  آمریکا  و سیاه پوستان در 
زیر  از  تا  برد  ماشینش  داخل  به  را  سیاه پوست 
باران نجات یابد و بعد مسیرش را عوض کرد و 
به ایستگاه قطار رفت و از آن جا یک تاکسی برای 
زن گرفت و او را کمک کرد تا سوار تاکسی شود.
از مرد جوان   زن که ظاهراً خیلی عجله داشت 

تشکر کرد و آدرس منزلش را پرسید. چند روز 
بعد، مرد جوان در خانه بود که صدای زنگ در 
برخاست.. با کمال تعجب دید که یک تلویزیون 
هم  یادداشتی  آورده اند.  برایش  بزرگ  رنگی 

همراهش بود با این مضمون:
من  به  شب  آن  که  کمکی  خاطر  به  شما  »از   
تنها  نه  باران  متشکرم.  بسیار  کردید  بزرگراه  در 
کرده  خیس  هم  را  جانم  و  روح  که  لباس هایم 
بود. تا آن که شما مثل فرشته نجات سر رسیدید. 
آخرین  در  توانستم  من  شما،  محبت  دلیل  به 
لحظه های زندگی همسرم و درست قبل از این که 
چشم از این جهان فرو بندد در کنارش باشم. به 
درگاه خداوند برای شما به خاطر کمک بی شائبه 

به دیگران دعا می کنم.«
            ارادتمند        
خانم نات کینگ کول

یکشنبه 2 بهمن  1401 /  29 جمادی الثانی 1444 هـ . ق /  January 22 2023 / شماره 6458 / سال بیست و پنجم

 کمک در زیر باران

پایان امدادهای غیبی؛
تیم های ایرانی می توانند حریف رونالدو شوند؟

لیگ ایران در رده
 63 بهترین لیگ های 

جهان قرار گرفت
برترین  سوم  و  شصت  رده  در  ایران  لیگ   
مسابقات باشگاهی فوتبال جهان و پنجم آسیا 

در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.
فوتبال  آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون   
رده بندی برترین لیگ های باشگاهی جهان در 
سال گذشته را اعالم کرد که در آن لیگ برزیل 
باالتر از لیگ های معتبر اروپایی در رتبه نخست 

جهان قرار گرفت.
لیگ ایران هم با ۲۸۴.۵ امتیاز در رده پنجم آسیا 
و شصت و سوم جهان حضور دارد. ۱۰ لیگ 
آسیایی در میان ۸۰ لیگ برتر جهان قرار دارند 
جایگاه  آنها  همگی  ایران،  لیگ  از  غیر  به  که 

بهتری نسبت به سال ۲۰۲۱ پیدا کرده اند.
لیگ ایران در سال ۲۰۲۱ سومین لیگ برتر آسیا 

و چهلمین لیگ برتر جهان بود.

در رده بندی بهترین تیم های باشگاهی جهان، فوالد 
خوزستان بهترین رتبه را در میان تیم های ایرانی به 

خود اختصاص داد.
فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال در پایان 
تیم های  بهترین  رده بندی  میالدی   ۲۰۲۲ سال 

باشگاهی را اعالم کرد.
 ۲۱۳ مکان  در  خوزستان  فوالد  رده بندی  این  در 
اصفهان  فوالد، سپاهان  بر  دارد. عالوه  قرار  جهان 
با ایستادن در رده ۳۰۸ و استقالل تهران با جایگاه 
۴۶۱ سه تیم ایرانی حاضر در این رده بندی هستند. 
پرسپولیس صدرنشین کنونی لیگ برتر ایران در میان 
۵۰۰ تیم برتر جهان هیچ جایگاهی ندارد. استقالل 
با وجود قهرمانی فصل قبل در لیگ برتر، به  هم 
دلیل غیبت در لیگ قهرمانان آسیا با تنزل رتبه مواجه 

شده است.
رتبه سه تیم ایرانی در میان ۵۰۰ باشگاه برتر جهان

۲۱۳- فوالد ۷۷.۵ امتیاز، رتبه پارسال ۲۲۳
۳۰۸- سپاهان ۶۵.۵ امتیاز، رتبه پارسال ۳۱۱

۴۶۱- استقالل ۵۱.۵ امتیاز، رتبه پارسال ۴۲۰
در باالی فهرست بهترین تیم های جهان نیز فالمینگو 
و پالمیراس برزیل قرار دارند. لیورپول، چلسی و 
منچستر سیتی انگلیس در رتبه های بعدی هستند و 
رئال مادرید با وجود فتح اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا 

جایی بهتر از رتبه ششم به دست نیاورده است.

فوالد بهترین تیم ایران
 جای خالی پرسپولیس در میان 500 تیم برتر جهان

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در نظر دارد انجام خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات 
خود را به مدت یک سال شمسي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( و برگزاري مناقصه عمومی یک 

مرحله اي به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذارنماید:
۱(داشتن گواهي تعیین صالحیت معتبر و مرتبط با نوع خدمات مناقصه مذکور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲(داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني معتبر از وزارت کل تعاون، کار و ر فاه اجتماعي
۳( قرار داشتن در لیست شرکتهای مورد تایید سازمان حراست وزارت نفت

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)شرکت در مناقصه(، پنج میلیارد و شصت میلیون )۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال 
می باشد که مي بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا یکی از تضامین ذکر شده در آخرین آیین نامه تضمین معامالت دولتی باشد. چنانچه تضمین نقدی 
باشد، رسید بانکی واریز شده به حساب شماره IR ۷٩۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۱۱٩۰۶۳۷۸۷۱۴  بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده و به نام شرکت 
پاالیش گاز سرخون و قشم ارائه گردد. لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط دعوت مي گردد طبق برنامه زماني جدول ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به دریافت و عودت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند و پس از تهیه مستندات مرتبط با آن، کلیه اسناد مذکور مي 

بایست بعد از مهر و امضاء مجاز در موعد مقرر در سامانه ستاد بارگذاری گردد.

نشانی شرکت : بندرعباس، بعد از پلیس راه )میناب – بندرعباس(، فرعي سمت راست، بلوار  سردار شهید حسن ذاکري، ساختمان اداره مرکزي شرکت 
پاالیش گاز سرخون و قشم، طبقه اول، امور پیمانها 
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آگهي نوبت دوم مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 1401/11

 روابط عمومیشرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

فراخوان آگهـي تجدید مناقصه عمومي: 
 شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد 

جهت موضوع زیر:

 شناسه آگهی: 1442273

ت اول
نوب

تاریخ بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفي )RFQ( در سامانه ستاد: 1401/10/24 لغایت 1401/10/25
آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفي توسط مناقصه گران، از طریق سامانه ستاد: 1401/11/02

آخرین مهلت عودت اسناد استعالم ارزیابی کیفي و مستندات مرتبط با آن از سوي مناقصه گران، از طریق سامانه ستاد: 1401/11/16
تاریخ بارگذاری اسناد و مدارك مناقصه در سامانه ستاد برای واجدان صالحیت )طبق فهرست کوتاه(: 1401/11/25 لغایت 1401/11/26

آخرین مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه توسط مناقصه گران، از طریق سامانه ستاد: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه از سوي مناقصه گران، از طریق سامانه ستاد: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

تاریخ بازگشایي پاکت های الف، ب ، ج)پیشنهاد مالی(: ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
برآورد مناقصه: یکصد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و چهل و هفت هزار )۱۰۱/۱۷۴/۲۴۷/۰۰۰( ریال 

 شناسه آگهی: 1443319

موضوع: خرید 18976 متر لوله فوالدی 8 اینچ- شماره تقاضا 0130036 و 0130068
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  ازطریق  را   )۲۰۰۱۰٩۱۱۳۸۰۰۰۱۵٩( فراخوان  شماره  به 
مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار 
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  کنندگان(  تامین  گران)تولیدکنندگان/ 
مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت(ستاد(  الکترونیکی 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی 

مناقصات ۵۳۱۳۶۳۷۱ می باشد.
*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ 

میباشد.
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت  ۰۸:۰۰  روز  یکشنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ می باشد.

*زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۰: ۱۱ روز دو شنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد. 
*مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارک معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذاری شده در سامانه 
ستاد ، الزامی است. 

مناقصه  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی 

مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی ۳۷۶۶و۳۷۵٩( ۰۳۱-۳۸۱۳۲
*اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : ۰۲۱ ۴۱٩۳۴ 

دفتر ثبت نام : ۳۳٩٩٩۸۱۸ و ۳۳۱٩۱۸٩۳

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم


