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گزارش همدلی از سبک جدید و متفاوت مداحی در راه اشاعه فلسفه راستین عاشورا

عاشورا
پیامآورآزادگی و نقد قدرت

همدلی| ستاره لطفی :قرنها از محرم سال 61
هجری قمری میگذرد؛ ســالی که واقعه عاشورا
به عنــوان یکی از غمانگیزتریــن وقایع تاریخی-
مذهبی در آن رخ داد .از آن ســال به بعد در این
ایام دوســتداران و عالقمندان امام حسین (ع) در
کشــورهای مختلف به فراخور زمان و مکان برای
پاسداشت شهادت این امام و زنده نگه داشتن پیام
عاشورا مراسم عزاداری برگزار میکنند.
مردم کشور ما نیز به دلیل ارادت به اهل بیت و
خاندانش هیچ گاه نتوانستند در مورد واقعه عاشورا
ن خود سرپوش بگذارند و بر
بر احساسات جوشــا 
این مصیبت نگریند ،بنابراین عزاداری امام حسین
(ع) که اززمان صفویان به بعد در ایران نســبت
به سالهای قبل از آن پررنگتر شد ،آن چنان در
میان مردم ریشه دواند که تبدیل به یکی از عناصر
بنیادین فرهنگی کشور ما شد.
عزاداری در ایام عاشــورا مانند هر پدیده دیگری
دارای آداب خاصی است .آدابی که در این چند سال
اخیر آنقدر دستخوش تغییرات شده است که میتوان
آن را نه «تغییر» بلکه «تحریف» و حتی به «آفت»
تعبیر کرد .در گذشته و در عزاداریهای سنتی اشعار
مداحی بسیار بامعنا حول محور انتقال پیام عاشورا و
شعور حسینی را شاهد بودیم ،اما امروز شعور حسینی
در سایه شور حسینی قرار گرفته است ،به نحوی که
بسیاری از مداحان در مداحی خود شور میگیرند ،اما
شوری که فقط هیاهویی تو خالی است و هیچ پیامی
خاصی به همراه ندارد.
سالهاست به جای اینکه روی پیام عاشورا تمرکز کنیم
روی سبکهای عزاداری متمرکز شدیم ،و به جای توجه

به نوحه و محتوا به ابزار و وسایل توجه کردیم.
صرفنظر از نگاه کاســبکارانه برخی از مداحان به
مداحی ،بارها مشاهده شده است ،افرادی که به دنبال
به روز کردن و مدرن شدن مداحی بودند ،اشعار مذهبی
را روی ملودی و ریتم آهنگهای لسآنجلســی و پاپ
تنظیم میکردند تا این گونه آیین عزاداری امام حسین
(ع) نیــز از قافله عقب نماند .در این میان برخی دیگر
عالقمند بودند به جنبه حزن انگیز واقعه کربال بیشتر
تمرکز کردند .بنابراین در مداحیها و اشعار خود به جای
ارزش نهادن به قیام بزرگ عاشورا آن چنان امام حسین
و یارانــش را ناتوان و قابل ترحم جلوه دادند که قدرت
و ازخودگذشــتگی بازیگران میدان کربال در سایه این
حجم از حزن و اندوه گم شد.
عده دیگری از تریبو ن مداحی استفاده سیاسی کرده
و اهداف جناح سیاسی خاصی را پیگیری میکردند ،به
نحوی که برخــی از مداحان در مداحیهای خود آن
چنان پا را فراتر گذاشتند که حتی به تهدید فیزیکی
برخی از مسئوالن نیز کشیده شد.
قمهزنیها و به گردن خود زنجیر بستنها و حرکات
اینچنینی نیز آفت دیگری است که این سالها بر این
مراسم سایه انداخته است .این خرافات قدیم و جدید
نه تنها با روح عزاداری امام حسین (ع) همخوانی ندارد،
بلکه با فلسفه قیام امام حسین(ع) نیز تعارض آشکار
دارد و عزاداری امام حسین را از اهداف اساسی خود دور
کرده است .این گونه تحریفات حتی میتواند در انتقال
پیام عاشورا و همچنین بر شناخت مردم دیگر کشورها
از واقعه عاشورا تاثیر منفی بگذارد.
تها ،خرافــات و همچنین
بــا وجود تمــام بدع 
تحریفهای زیادی که در مراســم عاشــورا صورت

گرفته است در پنچ ،شش سال گذشته سبک متفاوتی
از مداحی در کشور رواج یافته است که میتوان به آن
امیدوار بود .این ســبک از مداحی از شهر یزد که آن
را دارالعباد و حسینیه ایران میگویند ،شروع شد و
اکنون به برخی از هیأتها و دستهجات عزاداری در
بسیاری از شهرها رسیده است  .مداحان این هیأتها
با در پیش گرفتن الگوی جدید و با معنایی در اشعار
و ســبک عزاداری در حال تحریف زدایی از مراســم
عاشورای حسینی هستند.
هیأتهای عزاداری در یزد
ســبک متفاوت برخی از 
مانند هیأت «کوچه بیوک» یزد که تکه فیلمهای کوتاه
ا آن حاال دیگر وجه مشترک شبکههای اجتماعی در
یکی دو ســال اخیر شده است ،با استقبال مردم روبرو
شده بطوریکه اقشار مختلف با عالقه فراوان عزاداری
هیات های یزد را دنبال می كنند ،چرا كه نظم و انضباط
هیات های مذهبی در زمان عزاداری ،اشــعار و سبك
نوحه های این هیات ها را می پسندند و آن را نزدیکتر
به پیام عاشورا که نقد قدرت،مبارزه با طاغوت زمان و
اشاعه پیام آزادگی و آزادمنشی است  ،میدانند.
سبک جدید عزاداری که افراد غیر مذهبی را نیز به
خود جلب کرده است ،مداحان با استفاده از مفاهیمی
مانند ظلم ستیزی ،نقد قدرت ،اشاره به مسائل اجتماعی
و  ...نه تنها روح جدیدی به مراسم عزاداری دمیدهاند،
بلکه مراســم عزاداری را از یکنواختــی و انحصار در
آوردهاند.
البته این ســبک جدید از عزاداری از حاشــیههای
جنجالی نیز به دور نبوده است .برخی تالش میکنند
اشــعار متفاوت ،جدید و گاه تند و تیز این مداحان را
کنایههایی سیاسی بدانند که حال و هوایی متفاوتی را

به این مجالس عزاداری داده است.
برخی اشــعار این مداحان را سیاسی و کنایه دار
یکنند و برخــی آن را به مخالفت با نظم
تعبیــر م 
سیاسی موجود تلقی میکنند .ادعایی که صاحبان
این سبک همواره آن را رد میکنند و قبول ندارند.
حاشــیه این ســبک متفاوت از بدو شکلگیری آن
تاکنون آن قدر زیاد بوده است که مسئولین مذهبی
شــهر یزد را که زادگاه این ســبک است به واکنش
واداشــت .دو ســال پیش حاج «محمدجواد فارغی
یزدی» رییس انجمن گســترش فرهنگ حسینی
یزد که انجمنی مردم نهاد است و یکی از وظایفش
هماهنگی و نزدیک نگه داشتن هیأتها به یکدیگر و
تنظیم برنامههای آنهاست در این زمینه به رسانهها
گفت« :هیأتهــای یزد ،از قدیم هیأتهای صاحب
نام و شاخص بودهاند .در هرحال بعضی شعرها جنبه
اجتماعی دارند و ممکن است حتی در برخی موارد
انتقادآمیز هم باشند ،اما بعد از چهل سال کار کردن و

خدمت در دستگاه سیدالشهدا و همراهی با هیأتها،
انصافاً چیزی که رنگ و بوی مخالفت با نظام باشد را
هیچ وقت ندیدهام».
اگر گروهــی مداحیهای برخــی از هیاتهای
مذهبی یزد را دارای کنایه سیاسی میدانند .برخی
دیگر از اعمال محدودیتها بر آنان سخن میگویند.
محدودیتهایــی که یکی از نوحــه خوانان معروف
هیــات کوچه بیوک یزد در مصاحبــه با رویداد 24
چند ماه پیش بر آن صحه گذاشت.
سروش رحمانی نوحه خوان معروف یزدی در واکنش
به خبر سانسور نوحه مراسم عزاداری امام حسین (ع)
در هیات کوچه بیوک یزد در مسجد حظیره که گویا
به مذاق دســت اندرکاران تلویزیون یزد خوش نیامده
بود و از پخش آن خودداری کرده بودند ،به رویداد۲۴
گفته بود« :از نظر دوســتان در سازمان تبلیغات یزد
بخشی از شعر باعث تشویش اذهان عمومی میشد و
گفتند برخی از آنها را تغییر دهید ،مانند بخشــی از

شــعر که اهلل اهلل بود و میگفتند شاید باعث یادآوری
برخی از موارد برای منافقین باشد و بخواهند علیه کشور
جوسازی کنند.کار ما انتقادی و سیاسی نیست اما به
دلیل اینکه قرعه اینکار به نوعی به نام ما خورده است،
مردم برداشــتهای سیاسی میکنند و به نظر ما این
نوحهخوانیها آنقدرها هم عریان و خاکستری نیست
و اگر اکنون برخی از محدودیتها مطرح میشــود به
دلیل عقبه و نوحههایی است که خواندهایم مانند سرو
آزاده و ...لذا همین عقبه باعث میشود نوحه خوانیهای
کنونی مردم را به سمت و سوی گذشته ببرد».
بدیهی اســت که سبک عزاداری با اصالت ،عزاداری
متفاوتی اســت ،اصالت را باید حفظ کرد و ســبکی
متناســب با آن تعریف کــرد .در عزاداریها اصل این
است که هدایتگری کربال فراموش نشود ،بنابراین باید
روشنگری ،هدایت و نقد قدرت که از اهداف قیام کربال
است در قاموس عزاداری ورود پیدا کند تا پیام عاشورا
در هیاهوی تحریفات از این واقعه گم نشود.

دادگاه انقالب تهران ،روز گذشته حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد
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دیروز شنبه  ۱۶شــهریورماه  ،۹۸دادگاه انقالب تهران ،حکم هفت متهم
پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد.
بر اســاس رای صادره توسط شــعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران به ریاست
قاضی مقیســه ،ســپیده قلیان ،امیر (علی) امیرقلی ،امیرحسین محمدی
فرد ،ســاناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام از بابت اتهام “اجتماع و تبانی
به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به  ۷ســال حبــس تعزیری ،از بابت اتهام
“عضویت در گروه گام” به  ۷ســال حبس تعزیــری ،از بابت اتهام “فعالیت
تبلیغی علیه نظام” به  ۱سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “نشر
اکاذیب” به  ۲سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
احکام صادره علیه این شهروندان با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر
مجازات از بابت هر اتهام افزایش پیدا کرده و صادر شده است .با این حال در
صورت تائید این حکم و اجرای ماده  ۱۳۴قانون مجازات اســامی ،مجازات
اشد یعنی  ۷سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت ملی” در ارتباط با هر یک از متهمین قابل اجرا خواهد بود.
همچنین اســماعیل بخشــی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیــه امنیت ملی” به  ۷ســال حبــس تعزیری ،از بابت اتهــام “توهین به
رهبری” به  ۲ســال حبس تعزیری ،از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به  ۲سال
حبس تعزیری ،از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به  ۱سال و شش
ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اخالل در نظم عمومی” به  ۱سال و شش
ماه حبس تعزیری و  ۷۴ضربه شالق محکوم شد.
در صــورت تائید این حکم و اجرای ماده  ۱۳۴قانون مجازات اســامی،
مجازات اشــد یعنی  ۷سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به
قصد اقدام علیه امنیت ملی” در ارتباط با آقای بخشی قابل اجرا خواهد بود.
محمد خنیفر ،متهم دیگــر این پرونده نیز از بابت اتهام “اجتماع و تبانی
بــه قصد اقدام علیه امنیت ملی” به  ۵ســال حبس تعزیری و از بابت اتهام
“فعالیت تبلیغی علیه نظام” به  ۱سال حبس تعزیری محکوم شد.
در صــورت تائید این حکم و اجرای ماده  ۱۳۴قانون مجازات اســامی،
مجازات اشــد یعنی  ۵سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به
قصد اقدام علیه امنیت ملی” در ارتباط با آقای خنیفر قابل اجرا خواهد بود.

پخ
شرکت ملی پاالیش و ش فرآوردهاهی نفتی اریان
شركت خطوط لوهل و مخاربات نفت اريان

پرونده علی نجاتی دیگر متهم این پرونده کماکان مفتوح است.
جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات ســپیده قلیان ،از متهمین پرونده
اعتراضات هفت تپه روز شنبه  ۱۹مردادماه  ،۹۸در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب
تهران برگزار شــده بود .سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعالم کرد که در
حیــن بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشــار
شده است ،از این رو اتهامات مطروحه را قبول ندارد.
جمال حیدری منش ،وکیل مدافع خانم قلیان نیز با تاکید بر تحت فشار
بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعالم کرده بود که اتهامات وارده
به وی کــذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جــرم ،بلکه یکی از حقوق
شهروندی موکلش است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز
شــنبه  ۱۲مردادماه با حضور متهمین پرونده در شــعبه  ۲۸دادگاه انقالب
تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای
بعد موکول شد و به صورت تک به تک برگزار شده بود.
اوایل خردادماه ماه امســال پرونده هفت متهم پرونــده اعتراضات هفت
تپه به نامهای “اسماعیل بخشــی ،سپیده قلیان ،امیر امیرقلی ،امیرحسین
محمدی فرد ،ســاناز اله یاری ،علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه
دفاع آخر به شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران ارسال شده بود.
الزم به یادآوری اســت اسماعیل بخشــی ،فعال کارگری و سپیده قلیان
فعال مدنی که هم اکنون بــه ترتیب در زندان های اوین و قرچک ورامین
نگهداری می شــوند در تاریــخ  ۳۰دی ماه  ،۹۷توســط نیروهای امنیتی
بازداشــت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و ســپیدار اهواز منقل شده
بودند .بازداشــت اسماعیل بخشی و ســپیده قلیان در حالی صورت گرفته
بــود که تلویزیــون ایران شــب  ۲۹دی ماه در فیلمی با عنــوان “طراحی
ســوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی ،ســپیده قلیان و علی نجاتی ،عضو
هیئت مدیره ســندیکای کارگران نیشکر هفتتپه که در جریان بازداشت و
بازجویی پیشــین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با
“گروههای مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
امیر امیرقلی عضو هیئت تحریریه نشــریه گام نیز در رابطه با اعتراضات

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با
ارزيابي كيفي ( ) 98/ 700/ 2763

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه مركزي
موضوع مناقصه  :نگهباني از ايستگاههاي مخابراتي راهجرد ،سمنگان ،قاقان ،ازنا،
كوه مستوفي ،چمن سلطان ،تيران ،دره بيد و آقداش
مبلغ برآورد مناقصه  99.833.603.364 :ريال
محل و مكان اجراي كار :اســتان قم ( راهجرد) استان مركزي (ايستگاه هاي
سمنگان ،قاقان ،كوه مستوفي) استان لرستان ( ايستگاه هاي ازنا ،چمن سلطان) استان
اصفهان ( ايستگاه هاي تيران ،دره بيد و آقداش)
مدت اجراي كار :دو سال
نام دستگاه نظارت :امور اداري
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :مبلغ  4.000.000.000ريال
بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي معتبر مندرج در بند هاي الف ،ب ،پ ،ج
،چ ،ح ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شــماره  5069/123402مورخ
 94/9/22هيئت محترم وزيران.
ضمناً وجه نقد ميبايست به حساب شماره IR260100004101046871200211بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.

 ارائــه گواهينامه تعيين صالحيت معتبر از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي درزمينه خدمات عمومي (نگهباني)(كد )4
 تأييد سازمان حراست براي انجام پيمان نگهباني گواهي تاييد صالحيت ايمني( از اداره كار)زمان و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي  :شركت كنندگان مي توانند از زمان

نوبت اول
شمارهمجوز1398.3561 :

چاپ آگهي نوبت اول تا  5روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم در ساعات اداري  ،پس از
واريز مبلغ  300/000ريال به حساب شماره IR260100004101046871200211نزد
بانك مركزي جمهوري اســامي ايران واريز و به همراه فيش واريزي و معرفي نامه
معتبر حضورا" جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده  :شركت كنندگان
ميتوانند تا  2هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در ساعات اداري
نســبت به تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده به آدرس ذيل اقدام نمايند .درج
شناسه ملي و كد ثبت نام در پايگاه ملي بر روي پاكات تحويلي الزامي ميباشد.
محل دريافت و تحويل اسناد  :اراك – خيابان پانزده خرداد – روبروي سيلو –
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مركزي – دفتر امور قراردادها
اعالم نتايج ارزيابي كيفي  :پس از انجام ارزيابي كيفي  ،دعوتنامه شــركت در
مناقصه براي مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد
شد .
زمان و محل گشايش پاكات  :پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات و
در زمان مندرج در اســناد مناقصه با ارسال دعوتنامه قبلي جهت حضور  ،بازگشايي
خواهد شد.
جهت كســب اطالعات بيشــتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره هاي  4تا
 086 - 33672002تماس حاصل فرمائيد .
www.ioptc.ir

www.shana.ir
روابط عمومي

کارگران هفت تپه ،در تاریخ  ۲۶دیماه  ۹۷در شهر بابلسر و توسط نیروهای
وزارت اطالعات بازداشــت و به بند  ۲۰۹زندان اوین در تهران منتقل شده
بود .وی در تاریخ  ۲۹بهمن ماه سال گذشته به اداره اطالعات اهواز و سپس
به بند قرنطینه زندان شــیبان اهواز منتقل شده بود .وی هم اکنون در بند
 ۴زندان اوین به سر می برد.
از سوی دیگر ســاناز اله یاری به همراه همســرش امیرحسین محمدی
فر در تاریخ  ۱۹دی ماه  ،۹۷توســط نیروهای امنیتی بازداشــت شده اند.
در اردیبهشــت ماه سال جاری امیرحســین محمدی فر از بازداشتگاه اداره
اطالعات موســوم به بند  ۲۰۹زندان اوین به بند  ۴و ساناز اله یاری به بند
زنان زندان اوین منتقل شدند.
همچنین عســل محمدی ،در منزل شــخصی در تهران توسط نیروهای
امنیتی بازداشــت و به بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز منتقل شده بود .وی
در تاریخ  ۱۵دیماه  ،۹۷با تودیع قرار وثیقه  ۴۰۰میلیون تومانی آزاد و در
تاریخ  ۱۳مردادماه  ،۱۳۹۸در پی تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت توسط
قاضی مقیســه ،مجددا بازداشت شد .گفته می شــود به دلیل تعیین قرار
وثیقه  ۲میلیارد تومانی خانواده خانم محمدی موفق به تامین آن نشــدند و

شركت ملی گاز اریان
شركت گاز استان تهران(سهامی خاص)

مدتی بعد قاضی پرونده با تودیع قرار برای وی مخالفت کرده بود.
علی نجاتی دیگر متهم این پرونده نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد اســت.
در تاریخ  ۱۳آذر  ،۹۷علــی نجاتی نیز در تاریخ  ۸آذرماه  ،۹۷در ارتباط با
تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی
بازداشــت و نهایتا در تاریخ  ۸بهمنماه ســال گذشته پس از حدود دو ماه
بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.
محمــد خنیفر ،دیگر متهم این پرونده نیــز در تاریخ  ۲۸آبان ماه  ۹۷در
جریان تجمعات کارگری این شــرکت همزمان با تعدادی دیگر از کارگران
این مجتمع از جمله اســماعیل بخشی بازداشــت و در تاریخ  ۱آذرماه آزاد
شــده بود .وی در تاریخ  ۶بهمن ماه  ۹۷در پی احضار به ستاد خبری اداره
اطالعات شوش مجددا بازداشت و در تاریخ  ۹بهمن ماه سال گذشته با قرار
وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد .جلسه رسیدگی به اتهامات محمد
خنیفر در بخش دیگر این پرونده روز چهارشــنبه  ۲۳مردادماه  ،۱۳۹۸در
دادگاه شوش برگزار شــد .در این جلسه دادگاه اتهام “تجمع غیرقانونی در
راستای تغییر مدیریت مجتمع و آزادی اسماعیل بخشی” علیه وی و  ۹تن
دیگر مطرح شده بود.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
به شماره 98-06/0058

شركت گاز استان تهران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به امور فني ايستگاهها ،برق
و حفاظت از زنگ ،خطو ط تغذيه ،شبكه و انشعابات مناطق یازده گانه و خطوط لوله گاز
اســتان تهران و ادارات تابعه را با مشخصات و شــرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
-1نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار :شركت گاز استان تهران
تهران ،خیابان ایرانشهرشمالی ،نبش خیابان اراک ،ساختمان شماره  ،160طبقه چهارم،
بلوک  ،7امور قـراردادها
 -2موضوع مناقصه:
انجام خدمات تعميرات و نگهداري ايستگاههاي تقليل فشار و اندازه گيري .
انجام خدمات تعميرات و نگهداري سيستم حفاظت از زنگ .
انجام خدمات تعميرات و نگهداري خطوط تغذيه  ،شبكه و انشعابات .
راهبري ماشين آالت.
 -3مدت اجراء پروژه( 180 :یکصد و هشتاد) روز تقويمي مي باشد.
 -4محل اجراء پروژه :در محدوده مناطق یازده گانه و خطوط لوله گاز استان تهران
و ادارات تابعه مي باشد.
 -5نوع و ميزان تضمين شــركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي /نقدي به مبلغ
( 480.000.000چهارصد و هشتاد ميليون) ريال مي باشد.
-6نماينده دستگاه مناقصه گزار :مديريت بهره برداري
 -7مهلت دريافت اســناد مناقصه  :از تاريخ  1398/06/20لغايت 1397/06/26
مي باشد .
 -8زمان ارسال پيشنهادات :روز یکشنبه مورخ  1397/07/ 07مي باشد.
 -9زمان گشايش پيشنهادات :روز دوشنبه مورخ  1397 /07/ 08می باشد.

شماره مجوز1398.3523 :

نوبت دوم

 -10مدت اعتبار پيشنهادات:مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي باشد .
 -11شرایط متقاضی:
داشتن شخصيت حقوقي.
داشتن مجوز متناســب و مرتبط از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي(.بند «امور بهره
برداري از تاسيسات» )
داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه .
داشتن حسن سابقه در كارهاي قبلي.
داشتن توان مالي.
ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
داشتن گواهينامه تائيد صالحيت ايمني پيمانكاران.
عطف به آئين نامه اجرايي راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي ،انعقاد
قراردادهاي بيش از  10برابر نصاب معامالت متوســط  ،صورتهاي مالي حسابرسي شده
توسط حسابدار رسمي  ،عضو جامعه حسابداران رسمي مورد نياز مي باشد .
***ضمن ًا هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضياني كه داراي شــرايط مذكور در بند « « 11فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را
دارند ،مي توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر ،جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست
داشــتن معرفي نامه و ارائه كپي گواهينامه معتبر و كپي آخرين تغييرات روزنامه رسمي
(حداقل  2سال) و كپي گواهينامه صالحيت ايمني و اصل فيش واريزي به مبلغ 600000
ريال به حساب  IR 030100004101108644114242بانك مرکزی به نام شركت گاز
استان تهران مراجعه نمايند.
کدفراخوان3216554:
روابط عمومی شرکت گاز استان تهران

