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تجدید  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)شماره ۲8ت/۱4۰۰ (

شللرکت آب و فاضاب غرب اسللتان تهران در نظر دارد وصول مطالبات معوقه آب بها ، 
انشللعاب آب و فاضاب در محدوده عملیاتی شللرکت آب و فاضاب غرب اسللتان تهران 
)شللهرهای قدس ، مارد و صفادشللت و اندیشلله( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید:
1- مبل�غ ب�رآورد  : 40/939/336/000 ) چهللل میلیللارد و نهصد و سللی و نه میلیون و 

سیصد و سی وشش هزار (ریال 
2- مدت زمان انجام عملیات : ۱۲ ماه شمسی  

3- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
4- الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر 

از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اسناد مناقصه 
5- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:  ۱/3۵9/000/000 )یک 

میلیارد و سیصدو پنجاه و نه میلیون( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
۱-فیش واریزی به حساب شماره ۱-60000000-4-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی 
یا خصوصی کشور )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران( در وجه شرکت 
آبفای غرب استان تهران  3(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز 
از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران(در وجه شرکت آبفای غرب  استان تهران  4( ارائه 

گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان  تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 

   ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا 
پایان ساعت ۱4  روزچهار شنبه  مورخ  ۱400/۱0/۲9  با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به 
نشانی setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. تلفن تماس44۵0۸336-9   
7 -مهلت و محل تحویل  پاکات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا 
ساعت ۱0 روز یکشنبه   مورخ ۱400/۱۱/۱0 نسبت به بارگزاری پاکات پیشنهادی )الف، 
ب، ج( در سامانه ستاد اقدام نمایند. ارائه پاکت الف  به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان 
مذکور به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر 

مرکزی، میدان کمال الملک،خیابان شهید راسخ مهر الزامی میباشد.
8-زم�ان و مح�ل گش�ایش پ�اکات: پللاکات سللاعت  ۱۲/30 روز  یکشللنبه  مورخ 
۱400/۱۱/۱0 در محل دفتر قراردادها و بازرگانی  شرکت آبفای  غرب  استان تهران و از 

طریق درگاه سامانه ستاد گشایش می یابد .
9-به پیشللنهادات فاقد امضا ، مشللروط ، مخدوش و پیشللنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل شللود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شللد . سللایر اطاعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است .
10 –هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار بر عهده کارفرما می باشد.

 )http://tender.nww.co.ir),)http://iets.mporg.ir) نشانی های سایت اینترنتی 

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

بر اسللاس گفته های کارشناسللان منابع طبیعی و مسئوالن فضای 
سبز شهری، درخت »بد« در قم نداریم و هجمه هایی که نسبت به 
برخی درختان غیرمثمر همانند زیتون تلخ می شود کارشناسی شده 
نیست؛ هر چند مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ۷0 گونه سازگار با 
قم را شناسایی کرده که کاشت آن دنبال می شود اما کاشت درختان 

مثمر در نقاط سازگار در دستور کار شهرداری است.
سللمانه سللادات فقیه سبزواری-گیاهان و درختان، سهمی بسزا و 
نقشللی بسللیار مهم در زندگی بشر دارند. تلطیف هوا، تعادل دمای 
محیط، حفاظت از خاک و تأمین بخشللی از مواد غذایی مورد نیاز 
انسان، اندکی از سودمندی های فراوان آنها است. اسام مردمان 
را به تماشللای گیاهان سرسللبز و نگاه به مناظر جذاب آنها دعوت 
کرده اسللت. چنان که در فرموده های معصومین)ع( از تأثیر مثبت 
گیاهان بر جسللم و جان آدمی آثار بسللیاری به ما رسللیده است. اما 
با توجه به اینکه آب و هوا و اقلیم شهر قم در طبقه بندی اقلیمی 
کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی )جزو اقلیم کویری و خشک( 
چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران اسللت تابسللتانهای آن 
گرم و خشللک و زمسللتانهای آن کم و بیش سللرد اسللت اختاف 
دمای سللاالنه نیز نسللبتًا زیاد و در اغلب اوقات خشللکی هوا غلبه 
دارد. در کنللار آن میللزان بارندگللی در ایللن اقلیم از ۱3۸ میلی متر 
در سال تجاوز نمی کند.که همه این عوامل در کنار یکدیگر باید 
سنجیده شود تا از گیاهانی بهره برده شود که با این شرایط خاص 

سازگاری داشته باشد.
پیام جوادیان مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم با اشاره به شرایط آب و هوایی قم و برنامه هایی که برای جبران 
کمبود فضای سللبز از سللوی این سللازمان انجام شده است، اظهار 
کرد: برای جبران کم آبی برنامه های خاصی مانند ایجاد شللبکه 
جامع فضای سبز احداث شده است که بیش از 9۵ درصد از عرصه 
های فضای سللبز با سیسللتم مکانیزه آبیاری می شللود گه با حذف 
آبیاری تانکری، استفاده از گونه های مختلف مقاوم و مانیتورینگ 

چاه های آب این مسئله کم بودن آب کنترل می شود.
به گفته وی یکی از مسائل مهمی که در توسعه فضای سبز باید به 
آن بیش از بیش توجه داشت، کیفیت آب است که به دلیل شوری 

باال چالش جدی برای توسعه فضای سبز محسوب می شود. 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، با عنوان 
اینکه خاک قم دربرخی از عرصه ها به دلیل زهکشی باال،آهکی و 
نمکی بودن مشکات جدی را پیش روی کارشناسان می گذارد 
و نمی شود هرنوع درخت وگیاهی را در این عرصه ها کشت کرد، 
گفت: سللرمایش شللدید و گرمای شللدید  نیز کار را سللخت تر می 
کند اما با همه این چالش ها چند سالی می شود راجع گونه هایی 
در عرصه های جنگلی و شللهری کاشللته می شللود نظارت ویژه 

تری انجام می شود.
بنا به گفته این مقام مسوول، درخت و گیاه بد نداریم و برای رهایی 
از مشکات ذکر شده و شناسایی گونه های سازگار با شرایط قم؛ 
مطالعات و پژوهش ویژه ای با مرکز تحقیقات جهاد کشللاورزی 
صورت گرفته است که موجب شناسایی ۷0 گونه گیاهی سازگار 

با اقلیم قم شد.
کاشللت درختان و گیاهان مثمر چند سللالی می شود در دستور کار 
مسللووالن شللهری واسللتانی قم قرار گرفته است به گونه ای که 
در بازه زمانی 3 سال اخیر شاهد کاشت پسته، زیتون، انار و انجیر 
در عرصه های جنگلی مانند بوسللتان والیت، بوسللتان مرجعیت و 

بوستان زائر در مساحت های هکتاری هستیم.
اما باید به این نکته توجه داشت براساس مطالعات کارشناسان و 
نظر پژوهشللگران در همه مناطق قم امکان کاشللت درختان مثمر 
وجود ندارد و باید از خواص گیاهان و درختانی که ثمر آن به میوه 

نیست و خواص دیگری دارد بهره برد.
مرتضی داوودی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری 
استان قم با اشاره به اینکه معموال کاشت گونه های غیر مثمردر 
پللارک هللای جنگلی انجام می شللود، تصریح کرد:پارک جنگلی 
علوی، پارک غدیر، پارک معصومه، پارک فاطمیه و پارک پیامبر 
اعظم )ص( سلفچگان و پارک جنگلی ثامن از جمله بوستان هایی 

هستند که از گونه های غیر مثمر در آن استفاده شده است.
وی با تاکید براینکه کاشت گیاهان و درختان درپارک های جنگلی 
با مطالعات کارشناسی انجام می شود، تصریح کرد: هرگونه گیاهی 
کلله کاشللته مللی شللود در مناطق مختلللف دارای کتابچه طرح و 
مطالعات اسللت که براسللاس وضعیت خاک منطقه، حاصلخیزی 

منطقه،اقلیم،درجلله حللرارت وبارش، زمین شناسللی و ... به جمع 
بندی رسیده و پیشنهاد کاشت داده می شود.

معللاون فنللی اداره کل منابللع طبیعی و آبخیز داری اسللتان قم با 
عنوان اینکه سازمان جنگل ها بر روی کاشت گونه های جنگلی 
مثمر تاکید دارد، تصریح کرد:کاشت گونه های جنگلی در عرصه 
هایی که خاستگاه آن گونه های گیاهی است، انجام می شود که 
در این راسللتا می شللود به توسللعه پوشش گیاهی در بخش جنگل 

باکاشت گونه بادام کوهی اشاره کرد.
این مقام مسوول و کارشناس منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم 
با تاکید براینکه محدود بودن منابع آبی یکی از چالش هایی است 
که امکان کاشت گیاهان مثمر را در برخی مناطق نمی دهد، گفت: 
در پارک جنگلی ثامن برای آبیاری درختان از پساب تصفیه شده 
فاضاب استفاده می شود که براساس دستورات بهداشتی ومحیط 

زیستی نمی توانیم گونه های مثمر در این عرصه بکاریم. 
جانمایی مناسب برای کاشت درختان مثمر از مطالعاتی است که 
توسط شهرداری و منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت همه جانبه 
باید مورد توجه قرار بگیرد تا آسیب شهروندان را به دنبال نداشته 
باشد که در این راستا می توان به سرب ناشی از تردد وسایل نقلیه 

در معابر پرتردد بر روی این میوه ها اشاره کرد.
 براساس گفته کارشناسان این میوه ها می تواند برای کسانی که 

از این میوه استفاده می کنند مسمومیت و بیماری ناشی از مصرف 
سللرب به دنبال داشللته باشد. همچنین کاشت این نوع درختان در 
معابر پرترددی مانند ۷۵ متری عمار یاسر خطراتی مانند تصادف 

شهروندان و ترافیک را به دنبال داشته باشد.
جوادیان با اشاره به اینکه در معابر شهری انار،زیتون و گونه هایی 
مانند عناب کاشته می شود که به مرور بیشتر هم خواهد شد، بیان 
کرد: شللهرداری قم با اجرای یک پویش ملی برای تشللویق مردم 
به کاشت درختان و گیاهان مثمر استفاده می کند که طرح کوچه 

سبز محله از جمله طرح های تشویقی به شمار می رود.
وی افزود: محله های کوچک که از تردد خودرو در آنها باال نیست 
و کوچه ها شرایط ایجاد یک باغچه را دارد با درخواست شهروندان 
درختان مثمر درب منزل آنان کاشللته می شللود ودر قالب پویش 
دیگری نیز در معابر بیش از 4۸0 کیلومتر طولی درخت کاشته شده 

است و در حاضر هیچ معبری نیست که درخت نداشته باشد.
درختان کاج و اکالیپتوس از جمله درختانی هستند که سرسبزی و 
طراوت آنان در طول سال موجب شد تا در اغلب پارک ها و معابر 
از دیرباز مورد بهره برداری قرار بگیرند امادر طول چند سال اخیر 
هجمه هایی علیه این دو درخت وارد می شود که چندان هم منطقی 

نیست تا از کاشت آنها برای همیشه جلوگیری شود.
داوودی معللاون فنللی اداره کل منابللع طبیعی اسللتان قم با تاکید 

براینکه درخت اکالیپتوش به طور کلی کاشته نمی شود و یا خیلی 
کم کاشللته می شللود، گفت: درختانی که در پارک های جنگلی 
وجود دارد یا از گذشللته کاشللت شللده است و اگر جدیدا کاشت می 
شود مربوط به مناطقی است که سطح آب زیر زمینی آن باالست 
و بلله نوعللی وجود آب اضافه در منطقه خودش معضل محسللوب 
مللی شللود و فقللط گونه هللای اکالیپتوس و گز مللی تواند در این 

مناطق رشد پیدا کند.
بنا به گفته این کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری سایه درخت 
کاج در تابسللتان، سللبزینگی،عمل فتو سللنتز وتولید اکسیژن ثمر 
آن محسللوب می شللود و نباید ثمر درختان و گیاهان را تنها به 

میوه آن محدود کرد.
 وی با تاکید براینکه شرایط اقلیمی قم به گونه ای است که در برخی 
مناطللق قللم فقط گونه های غیرمثمر از بردباری باالیی برخوردار 
هسللتند و می تواند شللرایط محیطی را تحمل کنند، گفت: درخت 
کاج از جمله گونه های گیاهانی اسللت که با شللرایط آب و هوایی 

قم سازگار است و پایداری باالیی دارد.
داوودی با تاکید براینکه گونه های باغی نیازمند مراقبت های ویژه 
ای، هستند، گفت: به دلیل نبود بودجه و اعتبارات و شرایط خاص 

نگهداری این گونه های گیاهی نمیتوانیم آنها را کشت کنیم.
از مهمتریللن اهدافللی کلله شللهرداری و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان قم آن را دنبال می کنند ایجاد فضای سبز است 
که این مهم نیازمند هزینه هایی برای کاشللت و نگهداری اسللت 
و الزم است از گونه هایی استفاده شود که در کاشت آن مشکلی 

وجود نداشته باشد.
به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان قم یکی از بزرگترین 
چالش های پیش رو در استان قم کویری بودن این اقلیم است که 
برخی عوامل مانند خشکسالی ها موجب افزایش سطح بیابان در این 
استان می شود و باید در بخش بیابان زدایی و ایجاد جنگل به گونه 

ای سرمایه گذاری کرد که زود بازده و کم هزینه باشد .
وی با بیان اینکه عموما در مناطق بیابانی قم امکان کاشت درختان 
مثمللر وجللود ندارد، گفت: درختان جنگلی باید از گونه ای انتخاب 
شوند که بعد از دوسال نگهداری بتوان رهایشان کرد تا با شرایط 
سللازگار شللوند که در عرصه های منابع طبیعی میتوان به کاشللت 
بادام کوهی و پسته وحشی اشاره کرد پس از یک تا دوسال آبیاری 
بتوان آنها را رها کرد. داوودی با عنوان اینکه در پارک های جنگلی 
امکان آن هسللت که درختان مثمر داشللته باشیم، تصریح کرد: در 
پارک فاطمیه 60 هکتار پسته کاری انجام شده است که از گونه 
های مثمر است و پسته های آن از نوع برداشتی و خوراکی است 
اما در کنار آن کاج و اکالیپتوس وزیتون تلخ هم کاشته شده است. 
مطالعات کارشناسی نشان می دهد برخاف برخی همجمه های 
غیرکارشناسی زیتون تلخ نه تنها گونه بدی نیست بلکه تاب آوری 
در آب و هوایی قم را دارد و با کمترین هزینه اسللتمرار پیدا کند و 
از رشد خوبی نیز برخوردار است و اصوال درخت یا گیاه بد نداریم 
و هریللک از ایللن درختللان و گیاهان کاربردهایی دارد که از ثمرات 

آنها محسوب می شود.

کاشت درختان مثمر در قم زیر سایه آرامش بخش کاج ها 

 آگهي مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی سامانه های
 حمل و نقل هوشمند شهر اصفهان

  شهرداری اصفهان در نظر دارد در راستای بکارگیري و توسعه سیستم حمل و 
نقل هوشمند، نسبت به برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پیمانکاران ذیصاح 
جهت خرید قطعات یدکی سللامانه های حمل و نقل هوشللمند شللهر اصفهان به 

شرح ذیل اقدام نماید:
 تذکرات:

• واجدیللن شللرایط مللی توانند از روز چهارشللنبه مللورخ ۱400/۱0/۲۲ لغایت 
روز دوشللنبه مورخ ۱400/۱۱/4 همه روزه به اسللتثناي ایام تعطیل، در سللاعات 
اداری بلله حللوزه معاونللت حمل ونقل و ترافیک ))بلله آدرس اصفهان- بزرگراه 
شهید چمران- نرسیده به پل چمران – ابتدای خیابان اشراق شمالی- روبروی 
پارگینک شللهید چمران ، طبقه دوم، اداره پیمان( مراجعه و با ارائه معرفی نامه 
کتبی معتبر از شرکت و اصل فیش واریزی خرید اسناد ، نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
• شللایان ذکر اسللت هزینه خرید اسللناد مناقصه به مبلغ ۱.۵00.000 ریال بوده، 
که می بایست طی فیش واریزی به شماره حساب۱00۸00۸00 بانک شهر  به 

نام شهرداری اصفهان واریز شود.
• در ضمن تلفن پاسللخگویی به سللئواالت فني احتمالی متقاضیان شللرکت در 

مناقصه 3۲۲00۲4۲ و3۲۲00۲43 )داخلی ۲۱0 و ۲۲3( مي باشد.
• کلیه اسللناد مناقصه می بایسللت توسللط شرکت کننده، تائید، مهر و امضا شده 

و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد گردد.
• شللرکت کنندگان می بایسللت پیشللنهادات خود را در روزهای سه شنبه مورخ 
۱400/۱۱/۵ لغایت چهارشنبه ۱400/۱۱/6 و حداکثر تا ساعت ۱۲، به دبیرخانه 
حراسللت حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به آدرس مذکور تحویل نمایند. 

بدیهی است دریافت پاکتها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.
• تاریخ بازگشللائی پاکتها روز یکشللنبه مورخ ۱400/۱۱/۱0 ساعت ۱0 صبح در 
محل معاونت حمل و نقل و ترافیک می باشد، الزم به توضیح است که حضور 
نماینده تام االختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و موارد فني، با معرفینامه 
کتبی از شرکت کننده در مناقصه، در روز بازگشائی پاکتها جهت ارائه توضیحات 

تکمیلی احتمالی در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک الزامی است.
• شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

• برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل ۱0 درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان 
تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی ، به شهرداری تسلیم نماید.

• هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشللوند سللپرده آنان 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

• سایر اطاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گردیده است.
اینترنتللی آدرس  بلله  بیشللتر  اطاعللات  دریافللت  جهللت   •"

 http://www.isfahan.ir مراجعه نمائید.

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

فراخوان  مناقصه عمومی 
جدول گذاری روستای گاوخانه

دهیللاری گاوخانلله در نظللر دارد مناقصلله عمومللی جللدول گللذاری روسللتای گاوخانلله  به شللماره 
۲000094۷۵30000۱0 را از طریللق سللامانه تللدارکات الکترونیکللی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱400/۱0/۲3 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱400/۱۱/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱400/۱۱/۱4 

زمان بازگشایی پاکت ها :۱400/۱۱/۱6 
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری گاوخانه)09۱۸۸6۱093۲(.
اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراحل عضوی�ت در س�امانه:مرکز 

تماس:۸۸969۷3۷و۸۵۱93۷6۸

دهياری گاوخانه
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/02 

ت اول 
نوب

گاوخانه

»همایون سامه یح نجف آبادی« عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی درباره 
وضعیت دارویی و مشللکات مردم در تامین دارو 
می گوید: »امسللال مقداری با کمبود و مشللکل به 
ویللژه در مللورد داروی بیماری های خاص از جمله 
بیماران پیوندی و سرطانی مواجه بودیم. درحالی 
که امسال مشکل کمبود دارو احساس می شد، اما 

متاسللفانه می دیدیم همین داروهایی که با کمبود 
مواجه هسللتند در بازار آزاد با چندین برابر قیمت 
پیدا می شوند.« د ر ادامه از چندین نفر به خصوص 
افرادی که به دنبال داروهای مبتایان به سرطان 
هستند پرس و جو شد، می گویند باید در شهر از صبح 
تا غروب برای پیدا کردن داروهایشللان بچرخند، 
از داروخانلله هللال احمر تهران پارس تا داروخانه 

۱3 آبللان در خیابللان کریم خللان، داروخانه هال 
احمر شهرری در جنوب شهر تا ایستگاه همیشگی 
دیگرشان، داروخانه بنیاد امور بیماری های خاص 
در مرکز شهر. پیرمردی که دنبال یکی از داروهای 
سرطان دخترش است، یکی از آن هاست.  با موتور 
می آید و داخل نیامده می زند بیرون: »داروی هندی 

که دکتر تجویز کرده را نداشت. 


