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جامعه

 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: شانس 
قبولی دهک های باالتر جامعه نس��بت به اقش��ار 

ضعیف تر با معدل مساوی بیشتر است. 
محمدحس��ین ساعی گفت: عدالت آموزشی مقوله 
چند مولفه ای پیچیده اس��ت که حل آن به تنهایی 
در ی��ک مصوب��ه امکان پذیر نیس��ت.اتفاقی که در 
کنک��ور رخ داد ش��اید کمت��ر از ۱۰ درصد حل این 

مسئله باشد.
 به گفته او، این مسئله را می پذیریم که اگر مصوبه ای 
در کنکور اتفاق بیفتد، سامانه های موجود در کشور 

خ��ود را تطبیق می دهند 
تا بتوانند عدالت آموزشی 
را از مس��یر خ��ودش ب��ا 
امکان��ات و مولفه های 
ق��درت و ث��روت خارج 

کنند.
س��اعی گف��ت: طب��ق 
موج��ود  آمار ه��ای 
وضعیت عدالت آموزشی 

ه��م اکن��ون در وضعیتی که کنکور مبنای ورود به 

دانش��گاه هاست اصال 
مناس��ب نیست و حتی 
بح��ث معدل وضعیت را 
بدتر می کن��د، یعنی در 
مناط��ق محروم ترم در 
معدل های مش��ابه هم 
اف��رادی ک��ه مربوط به 
دهک ه��ای ثروتمندتر 
جامعه هس��تند بیش��تر 
قبول شده اند. به گفته او، مجموع قبولی های کنکور 

از طبقات باالتر جامعه به نسبت دهک های پایین تر 
جامعه با همان معدل بیش��تر بوده اس��ت و به این 
موضوع کسی اهمیت نمی دهد، در تهران بیشترین 
قبولی های دانشگاه ها را داریم و میزان معدل های 
قبولی در میزان با استان های محروم مانند سیستان 

بلوچستان و گلستان بسیار پایین تر است.
 ب��ه گفته س��اعی، این موضوع م��ا را به این نتیجه 
می رس��اند که اگر معدل مبنا قرار گیرد، حداقل در 
کوتاه مدت این امکان وجود دارد که بازس��ازی به 

نفع عدالت آموزشی اتفاق بیفتد.

دانش بنيان

روز چهارشنبه یکم تیر ماه ۱۴۰۱ مراسم افتتاحیه 
واحد تحقیقات دارویی شرکت کیمیاگران امروز با 
عنوان "مرکز تحقیقات کیمیا نوین دارو" در سالن 
نشس��ت های این مرکز برگزار شد. در این مراسم 
س��ید محمدرضا موس��وی اصفهانی، مدیرعامل 
ش��رکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز اظهار 
داشت: شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران، متعهد 
به آینده است و افتتاح این مرکز تحقیقات نیز در سال 
»تولید دانش بنیان« نش��انه ای عملی از این تعهد 
است. به گفته مدیر عامل شرکت کیمیاگران امروز، 
در این مرکز تحقیقات، راهبرد »توسعه محصول« 
را دنب��ال می کنی��م تا راهی را که در کیمیاگران با 
بومی¬س��ازی دانش دارویی و صنعتی¬س��ازی 
 PAP ،آن ب��ا افتت��اح خطوط تولی��د مترونیدازول
و اس��تامینوفن، به انجام رس��اندیم، با تولید س��ایر 

محصوالت دانش بنیان تداوم یابد.

مدیر عامل شرکت کیمیاگران امروز در انتها خاطر 
نشان کرد که شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران 
در سال های اخیر نشان داده است می توان منافع 
س��هام-داران عزی��ز را در کن��ار منافع ملی تأمین 
نم��ود و خی��ر جمع��ی را تحقق بخش��ید.  »تولید 
دانش بنیان« راز این هم راس��تایی اس��ت و آینده 
کش��ور و س��هام داران را رقم خواهد زد و ما متعهد 
به این آینده ایم. ما در مجموعه کیمیاگران منتظر 

آینده نخواهیم ماند، ما آینده را خواهیم ساخت.

منتظر آینده نخواهيم ماند، آینده را خواهيم ساخت

تکنولوژی

کره جنوبی با همکاری آژانس توس��عه دفاعی 
رباتی برای اکتشاف تونل به صورت اتوماتیک 
س��اخته اس��ت. آژانس کره جنوبی از س��اخت 
رباتی خبر داد که می تواند تونل های زیرزمینی 
را بدون اطالعات توپوگرافی کاوش، خطرات را 
شناسایی و نقشه ای سه بعدی از منطقه اکتشافی 
ایجاد کند. این آژانس تحقیقات کاربردی خود را 
در مورد فناوری رباتیک برای اکتشاف تونل های 
خودمختار تکمیل کرده اس��ت. آژانس توس��عه 
دفاع��ی  اع��الم کرد که تحقیق��ات برای ربات 
خودمختار اکتشاف تونل ، طی سه سال گذشته 
با همکاری مرکز سیستم خودرو های زمینی که 
بخش��ی از فرماندهی توسعه قابلیت های رزمی 
ارتش آمریکا بوده، انجام شده است. این آژانس 
گفت: کره جنوبی و آمریکا از سیس��تم ها و نرم 
افزار ه��ای مرتبط در ای��ن تحقیق برای کمک 

به ایجاد قابلیت های عملیاتی مش��ترک مبتنی 
بر ربات اس��تفاده ک��رده اند. آژانس کره جنوبی 
از طری��ق تحقی��ق و توس��عه خ��ود، یک ربات 
 Hanwha Defense م��اژوالر را ب��ا همکاری
و ی��ک پیمان��کار دفاعی طراحی و تولید کرد که 
می توان��د تغییراتی را برای انجام مأموریت های 
مختل��ف دریافت کرده و ب��ه نرم افزار مبتنی بر 
ه��وش مصنوعی برای تش��خیص، قضاوت و 

عملکرد های اکتشافی منتقل کند.  

شانس قبولی بيشتر پولدار ها در دانشگاه های دولتی

عدالتآموزشیرویخوشیبهدهکهایپاییننشاننمیدهد
ورزش

اتحادیه جهانی کش��تی قصد دارد مقررات 
جدی��دی را بر علیه خودداری فرنگی کاران 
از ش��یوه تهاجمی در کش��تی آزمایش کند. 
اتحادیه جهانی کش��تی مقررات آزمایش��ی 
جدید را برای فرنگی کارانی که در مسابقه 
حالت تدافعی داش��ته و اجرای فن نمی کنند 
به شرح زیر اعالم کرده است: از آنجایی که 
بس��یاری از کشتی گیران در کشتی فرنگی 
در تمام رده های س��نی از شرکت در کشتی 
تهاجم��ی خ��ودداری می کنند، مانند: حالت 
س��ینه به سینه را رعایت نمی کنند، قصدی 
برای اجرای فن ندارند، اس��تفاده از تاکتیک 
برای بهره مندی از آخرین امتیاز در مسابقات 
که نتیجه آن به ۱ بر ۱ ختم می شود. متاسفانه 
هواداران شاهد چنین کشتی های ضعیفی در 
مس��ابقات بازی های المپیک ۲۰۲۱ توکیو 
و مس��ابقات قهرمانی اروپایی بزرگس��االن 
۲۰۲۲ بوده اند که در آن هر ۲ کش��تی گیر 
ب��ه ط��ور کام��ل از هرگونه تم��اس در تایم 

اول مب��ارزه خ��ودداری می کردند؛ بنابراین 
اتحادی��ه جهان��ی، برای ترویچ مس��ابقات 
کش��تی تهاجم��ی و ج��ذاب تصمیم گرفته 
اس��ت، اقدامات زیر را به صورت آزمایش��ی 
در ۲ مسابقه جایزه بزرگ اسپانیا و تورنمنت 

بین المللی لهستان اعمال نماید:
اگر هر ۲ کش��تی گیر همانطور که در مثال 
ب��اال توضی��ح داده ش��د از هرگونه تماس با 
حری��ف خودداری کنند، مس��ابقه بالفاصله 
قطع خواهد شد و هر ۲ کشتی گیر باید کارت 
زرد دریافت کنند، در صورت تداوم این رفتار 
هر ۲ ورزشکار کارت قرمز دریافت خواهند 
کرد که از مسابقات محروم خواهند، شد. این 
روش در زمان هایی که فقط یک کشتی گیر 
از تماس امتناع می کند نیز، می تواند اعمال 
گردد. پس از پایان این ۲ مس��ابقه، اتحادیه 
جهان��ی نتای��ج این اقدامات را ارزیابی کرده 
و بر اس��اس آن تصمیم نهایی را به همه ی 

فدراسیون ها ابالغ خواهد کرد. 

جریمه اتحادیه جهانی كشتی برای فرنگی كاران مدافع

كره جنوبی رباتی خودمختار برای اكتشاف تونل ساخت
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 آغاز ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان  در 7 مرکز آموزشی در مقاطع کارشناسی حرفه ای ناپیوسته و مهندسی فناوری ناپیوسته دانشجو می پذیرد.
 *زمان ثبت نام: ۱۴۰۱/۴/۱ لغایت ۱۴۰۱/۴/7

شرایط اختصاصی: 
* اخذ گواهی معتبر و مورد تایید وزارت علوم 

* امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیالن در مقاطع باالتر در کلیه دانشگاه های داخل و خارج از کشور
* کمترین نرخ شهریه در بین مراکز دانشگاهی 

*پرداخت وام شهریه دانشگاهی 
*عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند. 

https://ha.uast.ac.ir اطالعات بیشتر در سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان به آدرس*

 

روابط عمومی دانشگاه جامع علمی كاربردی استان همدان

سيستممديريتيکپارچه/کد10/43/00/ف

آگهیتجديدمناقصهعمومی
 نوبت دوميکمرحلهای)شماره79/نج/1401(

شركت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 30 دستگاه مولد برق اضطراری )دیزل( از محل منابع داخلی 
شركت را از طریق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرایط خریداري نماید. 

كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها 
از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 
2001005186000079 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد ق��رارداد به مدت 30 )سی( روز تعیین مي گردد. 

مبلغ تضمین ش�ركت در مناقصه 5,630,000,000 ریال به صورت واریز نقدي به حس�اب ش�ركت , چک 
بانکي تضمین ش�ده, ضمانتنامه بانکي و یا مطالبات قطعي تائید و بلوكه ش�ده نزد ش�ركت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشد. 
مهلت تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت 19 روز شنبه مورخ 

1401/04/25, موظف به ارائه تضمین شركت در مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی در پاكت الک و مهر شده 
تا ساعت 14:30 همان روز  به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند

تاریخ بازگشایي پاكات : ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/04 تا 
ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 32117150 - 026
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي 

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

شركت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام كوتاه 30007122 هستیم.

سيستممديريتيکپارچه/کد10/43/00/ف

آگهیمناقصهعمومی
 نوبت اوليکمرحلهای)شماره86/نج/1401(

 شركت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجرای عملیات كلرزنی و تعمیرات و نگهداری سامانه های گندزدایی 
روستاهای تحت پوشش شهرستان طالقان را از طریق مناقصه عمومي و به پیمانکار واجد شرایط و داراي رتبه 
حداقل 6 در رس�ته تأمین , انتقال و توزیع ش�ركت مهندس�ي آب و فاضالب كش�ور )وزارت نیرو(  یا رتبه 5 آب و 

تأسیسات و تجهیزات سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.
كلی�ه مراح�ل برگ�زاري مناقص�ه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایي پاكت ها 
از طریق درگاه س�امانه تداركات الکترونیکي دولت )س�تاد ( به آدرس www.setadiran.ir با ش�ماره فراخوان 
2001005186000086 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شركت در مناقصه : برآورد بر اساس فهرست بهاء بهره برداری 
و نگهداری تاسیس�ات آب ش�رب س�ال  1401, مبلغ 10,581,039,416 ریال و مدت اجراي كار 36 )س�ی و 
ش�ش( ماه شمس�ي و مبلغ تضمین ش�ركت در مناقصه 447,431,182 ریال  به صورت واریز نقدي به حس�اب 
ش�ركت, ضمانتنامه بانکي، چک تضمین ش�ده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوكه ش�ده نزد ش�ركت آب و 

فاضالب استان البرز مي باشد.
مهل�ت تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه : مناقص�ه گ�ران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا س�اعت 19 روز ش�نبه مورخ 
1401/04/25, موظف به ارائه تضمین شركت در مناقصه در پاكت الک و مهر شده تا ساعت 14:30 همان روز  

به دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز مي باشند
تاریخ بازگشایي پاكات : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود.

نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 1401/04/04 تا 
س�اعت 19 روز چهارش�نبه مورخ 1401/04/08 از طریق س�امانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 32117152 - 026
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع 

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

  شركت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام كوتاه 30007122 هستیم.

   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ) ۲0 / ۱40۱(                                                                           

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب  غرب استان تهران
2- موضوع مناقصه :  برونسپاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی از مخازن و تصفیه خانه ها، 

ایستگاه های پمپاژ و اماکن جانبی در محدوده آبفای غرب استان تهران
3- مدارک مورد نیازجهت ش�ركت در مناقصه: گواهینامه ش��مول اجرای طرح طبقه 
بندی مش��اغل ، تأئید صالحیت از حراس��ت وزارت نیرو یا آبفای اس��تان تهران، مجوز از مراکز 
انتظام ، داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وفق 

اسناد ارزیابی کیفی.
4- مدت زمان انجام عملیات :۱۲ ماه شمسی

5- مبلغ برآورد  : ۱۲۹/۴۴6/8۱۱/88۰) یکصد و بیست و نه میلیاردو چهارصد و چهل و شش 
میلیون و هشتصد ویازده هزار و هشتصد و هشتاد( ریال

6- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
7-   مبل�غ و ن�وع تضمی�ن فراین�د ارجاع كار: ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) س��ه میلیارد و پانصد 

میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
۱(فیش واریزی به حساب شماره  ۱-6۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱7 بانک سینا شعبه اکباتان  به نام 
ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی در وجه ش��رکت آبفای  غرب اس��تان 
ته��ران ۳(ضمانتنامه صادره از موسس��ات اعتب��اری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران( در وجه ش��رکت آبفای  غرب اس��تان تهران ۴(  ارائه گواهی صادره 
از امور مالی دس��تگاه مناقصه گذار توس��ط متقاضی ش��رکت در مناقصه مبنی بر کس��ر مبلغ 
تضمین فرایند ارجاع کار در مناقصه  از مطالبات قطعی ش��ده وی ضمنًا به پیش��نهادهایی که 
فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8- مهلت و محل دریافت اس�ناد : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر تا 
ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۴/۱۲  به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی)ستاد( به 

آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند  .
9-  تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان در مناقصه می توانند پیشنهادات 
خود را حداکثر تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۴/۲6  در سامانه ستاد بارگزاری و نسبت 
ب��ه ارائ��ه فیزی��ک پاک��ت الف دارای  روکش اطالعات کامل مناقصه و مناقصه گر  در همین بازه 
زمانی به دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای غرب استان تهران به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص 
، تهرانسر مرکزی، میدان کمال الملک، خیابان شهید راسخمهر، خیابان یکم غربی اقدام ورسید 

دریافت نمایند.
10-  تاریخ و محل بازگشایی پاكات ارزیابی كیفی: جلسه کمیسیون مناقصه ساعت  
۱۲ روز   یکشنبه  مورخ   ۱۴۰۱/۴/۲6  در محل دفتر امور قراردادهای  ابفای غرب  استان تهران به 

نشانی پیش گفته ، تشکیل خواهد شد.بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد می باشد.
11- تاریخ و زمان بازگش��ایی س��ایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد ش��رایط اعالم خواهد 

شد. 
12-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی 

واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
   ضمن��ًا هزین��ه درج ه��ر دو نوب��ت آگه��ی روزنام��ه  مربوط به این مناقص��ه بر عهده 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  اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

  نوبت اول: یکشنبه 1401/4/5
  نوبت دوم: دوشنبه 1401/4/6 

         آگهي  مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي کیفي 
  شماره ۲00۱005۳800000۲0 

  1. نام ش�ركت و نش�اني : ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي 
 ب��ه نش��اني : اراک، خیاب��ان امام موس��ي صدر، امور پش��تیباني ب��ا تلفن تماس

 ۳۲۲۲6۰۳۳- ۰86-۰86۳۲۲۲8۰۳8 در نظ��ر دارد مناقص��ه عموم��ي زیر را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه شرکت هاي واجد 
صالحیت دعوت به عمل مي آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
 اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه

 پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیک دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د 
و الزم اس��ت 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.
2.    شرح مختصري از مناقصه:  شارژ سامانه پیامکي قبوض

  3- س��پرده ش��رکت در مناقصه  به مبلغ ۱,7۳۳،۹۴۲,۰۰۰ ریال مي باش��د، 
مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه 
موسس��ات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي تایید ش��ده  توس��ط امور مالي 
ش��رکت توزیع ،چک تضمین ش��ده بانکي یا واریز وجه به حس��اب جاري شماره 
7۰۱8۱۱۱۱۳۳۱۱۹۴ به نام ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي بانک 

قرض الحسنه مهر ایران شعبه خیابان امام خمیني ارائه نمایند.

 4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از 
انقض��اء م��دت مقرردرفراخوان واصل ش��ود و هم-چنین به پیش��نهادهاي فاقد 
س��پرده، س��پرده هاي مخدوش ،س��پرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي 

ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهل�ت ف�روش اس�ناد : از تاری��خ درج آگه��ي نوبت دوم  به مدت ۵ روز 

کاري
مبل��غ ف��روش اس��ناد : مبل��غ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه س��پهر بانک 

صادرات به شماره ۰۱۰۱8۵۲۹۱8۰۰۳ شعبه میدان شهدا .
6-مهلت وبازگش�ایي اس�ناد مناقصه : مهلت عودت اس��ناد مناقصه تا 
س��اعت ۱۰روز س��ه ش��نبه مورخ ۲۱/ ۰۴/ ۱۴۰۱، زمان بازگشایي ساعت ۱۱:۳۰ 

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱مي باشد.
7- محل تحویل و بازگش�ایي: اراک، میدان دارایي ،خیابان امام موس��ي 
صدر، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي ،واحد دبیرخانه .محل بازگشایي 

:سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.
8- مبلغ برآوردي مناقصه ۳6,۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد.

9-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام اراک : ۰86-۳۳۲۴۵۲۴8 

روابط عمومی شركت توزیع نيروی  برق استان مركزي

ت اول
  نوب

  


