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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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ورزش

رسانه اروپایی در گزارشی به درخشش تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت ها پرداخت. 
تیم ملی والیبال ایران پنج ش��نبه ش��ب توانس��ت تیم ملی والیبال والیبال آمریکا را با 
نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. رسانه اروپایی Worldofvolley در گزارشی به برد 
ایران پرداخت و نوش��ت: ایران آمریکایی ها را در صوفیه مات و مبهوت کرد. تیم 
ملی ایران به عنوان تیمی آسیایی در ششمین بازی خود در لیگ ملت های ۲۰۲۲ 
با شکس��ت آمریکا به پیروزی ارزش��مند و مهمی در راه رس��یدن به جمع ۸ تیم برتر 
دس��ت یافت.  در عین حال، برد ایران اولین ناکامی آمریکایی ها در این رقابت ها 
پس از پنج پیروزی بود که با این باخت نتوانستند دوباره صدرنشینی این رقابتها را 
به دست آورند و به رده سوم سقوط کردند.  امین اسماعیل نژاد با ۲۰ امتیاز بهترین 

بازیکن ایران بود.
همچنین کارشناس والیبال عملکرد ایران مقابل آمریکا در هفته دوم لیگ ملت ها را 
پتانسیل واقعی والیبال ایران دانست و گفت: باید به این تیم فرصت بدهیم تا ظرفیت 
واقعی خود را به نمایش بگذارد. محمود افشاردوست به عملکرد تیم ملی اشاره و 
بیان کرد: برد ارزشمند تیم ملی را تبریک می گویم. وقتی تیمی در همه آیتم های 

والیبال خوب کار کند، برنده می شود. شب گذشته تیم ملی ما هم در همه بخش ها 
خیلی منسجم و تیمی کار کرد. دست پاسور باز بود و با توجه به ساعدهای خوبی 

که به وادی می رسید، به راحتی توانست بازیکنان را تغذیه کند.
او افزود: از چند امتیاز اول مشخص بود که برنامه و دستور کار، راه انداختن سرعتی ها 
است. در ادامه هم اسفندیار سرویس های خوبی زد و خوشبختانه فاصله ایجاد شده 

تا پایان حفظ ش��د. بازی در س��ت دوم و س��وم تقریباً پایاپای بود و آمریکایی ها هم 
خوب کار کردند اما بازیکنان ما عالی بودند، اشتباهات فردی کمی داشتند و برتری 
روحی و روانی تیم ما به واسطه پیروزی در سطح اول باعث شد تا حتی در مواقعی 

که بازی نزدیک بود، برنده شوند.
افشاردوست در پاسخ به این سوال که با توجه به نتایج هفته اول و بازی با بلغارستان 
انتظار می رفت تیم ملی مقابل آمریکا چنین عملکردی داشته باشد؟ بیان کرد: بارها 
گفته ام باید به این تیم فرصت بدهیم تا پتانس��یل واقعی خود را به نمایش بگذارد. 
بازی های هفته اول مقابل هلند و ژاپن و همچنین دیدار با بلغارستان پتانسیل واقعی 

تیم ما نبود بلکه بازی دیشب نشان دهنده توانایی و پتانسیل تیم ما است. 

افشاردوست: بازی با آمریکا پتانسيل واليبال ما بود 

پیروزی ارزشمند  والیبال ایران
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تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  
شماره ۳ت /۴۵ ت /۱۴۰۱ 

۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران 
2- موضوع مناقصه : عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فوالدی تهیه شده توسط کارفرما در مناطق تحت پوشش از محل اعتبارات جاری:

شماره مناقصه
مبلغ برآورد )ریال( براساس 

فهرست بهای پایه سال ۱4۰۱
 مبلغ تضمین شرکت 

در  فرایند ارجاع کار)ریال(
زمان گشایش پاکاتمدت زمان عملیات )ماه(تعداد حلقه

۲۷/۶۱۰/۶۹۰/۱۶۲۹۵۹/۰۰۰/۰۰۰۳۶ ۳ت/۴۵ت /۱۴۰۱ 
 ساعت۳۰: ۱۲ روز سه شنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ 
۱- انواع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 

۱(فیش واریزی به حس��اب ش��ماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسس��ات اعتباری غیربانکی 
)دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده

 )به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
2- رتبه و گواهینامه های مورد نیاز : رتبه ۵ رشته کاوشهای زمینی ، گواهینامه صالحیت حفاری از وزارت نیرو و گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی

3- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت  )www.setadiran.ir (،  یک سری از اسناد مناقصه 
را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۴/۸  دریافت نمایند  . 

 4- تاری�خ و مح�ل تحوی�ل پیش�نهادات : ش��رکت کنن��دگان م��ی بایس��ت پیش��نهادات خ��ود را حداکث��ر ت��ا س��اعت  ۱۳ روز  دوش��نبه  م��ورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰  در س��امانه ت��دارکات  الکترونیک دولت 
)www.setadiran.ir ( بارگذاری نمایند. )پاکات الف )تضامین( همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانس��ر انتهای خیابان راس��خ مهر کوچه یکم غربی س��اختمان ۴، آب و 

فاضالب غرب استان تهران گردد( 
5-  تاریخ و محل بازگش�ایی پاکات پیش�نهادی: جلس��ه کمیس��یون مناقصه س��اعت ۱۲:۳۰  روز س��ه ش��نبه  مورخ   ۱۴۰۱/۴/۲۱   در محل دفتر امور قراردادها و بازرگانی ش��رکت آب و فاضالب غرب 
اس��تان تهران به نش��انی تهرانس��ر انتهای خیابان راس��خ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضالب غرب اس��تان تهران برگزار می گردد. به پیش��نهادات فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از مدت 

مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- ضمنًا هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 )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

 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید شده

 

س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کردس��تان در نظر دارد به اس��تناد  نامه ش��ماره ۱۴۰۱/۶۱۰/۲۶۷۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ مدیریت حراست نسبت به تجدید برگزاری 
مناقصه  حفاظت و حراس��ت و نگهبانی از تاسیس��ات و اماکن و اموال س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کردس��تان در قالب قرارداد حجمی ) با تعداد  ۱۸ نفر (   بصورت 
فراخوان عمومی یک مرحله ای بصورت ارزیابی ساده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR بشرح مشخصات 

ذیل اقدام نماید . 
لذا کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان  و بازگشایی آن ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد . لذا ضروری 

است شرکت کنندگان در صورت عدم ثبت نام قبلی، جهت ثبت نام در سایت مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .
- شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد : ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱

۱ – نام و نش�انی کارفرما : س��نندج – بلوار پاس��داران – جنب دانش��گاه آزاد اس��المی – س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کردستان – اداره امور پیمان وقراردادها 
-  شماره تماس : ۳۳۲۸۹۲۰۰ – ۰۸۷  ، شماره فکس : ۳۳۲۸۸۷۹۹ – ۰۸۷  ،  کدپستی :   ۳۵۳۸۳ / ۶۶۱۶۹  

2 – گواهینامه صالحیت الزم : ش��رکت کنندگان می بایس��ت دارای مجوز فعالیت و گواهینامه  معتبر  از اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی در رش��ته خدمات 
عمومی یا مجوز امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از پلیس پیشگیری ناجا باشند .

3 – برآورد اولیه مناقصه :   مبلغ ۱۶.۹۱۲.۰۶۶.۲۴۸  ریال بشرح اسناد مناقصه
4 –  روش ارزیابی کیفی : ارزیابی کیفی ساده مطابق بند الف ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون  برگزاری مناقصات

5 – نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه :مبلغ ۸۴۵.۶۰۳.۳۱۳ ریال مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی  به نامه ش��ماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه 
مورخ ۹۴/۹/۲۲)بشرح اسناد و کاربرگ مناقصه(

6 – تاریخ انتشار و مهلت دریافت و ارسال و جلسه بازگشایی الکترونیکی  اسناد در سامانه ستاد  :
تاریخ انتشار : ساعت  ۹ صبح  روز  دوشنبه  مورخه  ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

مهلت دریافت )دانلود( اس�ناد  الکترونیکی  : از س��اعت  ۹ صبح  روز  دوش��نبه  مورخه  ۱۴۰۱/۰۴/۰۶  لغایت س��اعت ۱۴ ظهر  روز پنجش��نبه  مورخه  
۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مهلت ارسال )آپلود( اسناد  الکترونیکی : ساعت ۱۴ ظهر روز  دوشنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
تاریخ بازگشایی الکترونیکی اسناد مناقصه  : ساعت ۹ صبح روز  سه شنبه مورخه  ۱۴۰۱/۰۴/۲۱  در اداره امور پیمان و قراردادهای سازمان

 )هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه  می باشد(

برآورد اولیه )ریال( و محل تامین اعتبارکد فراخوانموضوعردیف

۱

واگذاری خدمات  حفاظت و حراست و نگهبانی از 
تاسیسات و اماکن و اموال سازمان جهاد کشاورزی 

استان کردستان در قالب قرارداد حجمی 
۱۶.۹۱۲.۰۶۶.۲۴۸   ریال۲۰۰۱۰۰۰۰۷۱۰۰۰۰۱۴

ازمحل اعتبارات جاری سال ۱۴۰۱

شناسه آگهی : ۱34۰4۰۱ روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف

 آگهی مناقصه عمومی
نوبت اوليک مرحله ای )شماره 84/ ن ج/1401 (

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظر دارد 2۰6۰۰ عدد اتصاالت پلیمری و مغزی گالوانیزه را از محل 
منابع داخلی شرکت و از طریق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرایط خریداري نماید. 

کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 
2۰۰۱۰۰5۱۸6۰۰۰۰۸4 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد ق��رارداد به مدت 3۰ )سی( روز تعیین مي گردد. 

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 352,54۰,۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدي به حس�اب ش�رکت , چک 
بانکي تضمین ش�ده, ضمانتنامه بانکي و یا مطالبات قطعي تائید و بلوکه ش�ده نزد ش�رکت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشد. 
مهلت تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت ۱9 روز شنبه مورخ 

۱4۰۱/۰4/25, موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده 
تا ساعت ۱4:3۰ همان روز  به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت ۱3:3۰روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/26 خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱4۰۱/۰4/۰4 تا 
ساعت ۱9 روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰۸ از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 32۱۱7۱52 - ۰26
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي 

اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.
  

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 3۰۰۰7۱22 هستیم.

اصالحیه
  در آگهی ش��رکت در مناقصه عمومی )یک مرحله ای( ش��هرداری ازنا با موضوع خرید قیر ۷۰*۶۰ چاپ در مورخه 
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ در روزنامه تجارت در س��تون آخر جدول مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صحیح می باش��د که بدینوس��یله 

اصالح می گردد.
شهرداری ازنا

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تجدید آگهی مناقصه

دهی��اری حاج��ی آب��اد در نظر دارد فراخوان اجرای جدول گذاری معابر روس��تا به 
ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۵۵۱۵۰۰۰۰۰۸ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۴/۱۶ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۳۲۴/۱۴۹/۵۷۶ریال

 اطالع�ات تم�اس و آدرس دس�تگاه:دهیاری حاج��ی آب��اد آق��ای میالد 
رحمتی :۰۹۳۷۱۵۵۲۵۴۵

 

ت دوم
نوب

دهیاری حاجی آباد  

تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰3/2۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰4/۰4

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تجدید آگهی مناقصه 

دهی��اری حاج��ی آب��اد در نظ��ر دارد فراخوان آس��فالت معابر روس��تا به ش��ماره 
۲۰۰۱۰۹۵۵۱۵۰۰۰۰۰۵ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۴/۱۶ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۶۱۰/۲۱۷/۶۴۱ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: دهیاری حاجی آباد آقای میالد رحمتی 
۰۹۳۷۱۵۵۲۵۴۵:

 

ت دوم
نوب

دهیاری حاجی آباد  

تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰3/2۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰4/۰4

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تجدید آگهی مناقصه 

دهیاری حاجی آباد در نظر دارد فراخوان اجرای دیوار س��احلی روس��تا به ش��ماره 
۲۰۰۱۰۹۵۵۱۵۰۰۰۰۰۷ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۴/۱۶ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۳۶۲/۸۱۴/۳۰۷ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: دهیاری حاجی آباد آقای میالد رحمتی 
۰۹۳۷۱۵۵۲۵۴۵:

 

ت دوم
نوب

دهیاری حاجی آباد  

تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰3/2۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰4/۰4

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تجدید آگهی مناقصه 

 دهی��اری حاج��ی آب��اد در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی معابر روس��تا به ش��ماره 
۲۰۰۱۰۹۵۵۱۵۰۰۰۰۰۶را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۴/۱۶ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۳۷۰/۷۷۷/۲۵۱ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:دهیاری حاجی آباد آقای میالد رحمتی 
۰۹۳۷۱۵۵۲۵۴۵:

 

ت دوم
نوب

دهیاری حاجی آباد  

تاریخ انتشار نوبت اول ۱4۰۱/۰3/2۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰4/۰4

حاجی آباد

حاجی آباد

حاجی آباد

حاجی آباد


