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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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آگهیمناقصهعمومی
مناقصهعمومیممیزیامالکشهرآبیک

  شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز رسمی شورای اسالمی شهرآبیک به شماره ۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲7 مناقصه عمومی ممیزی امالک شهر آبیک را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت برگزار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند، تاریخ انتشارمناقصه درسامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۳:۳۰ روز یک شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های »الف«: 
آدرس: شهرآب��یک- بلوار آی���ت اله طالقانی، ساخت��مان م���رکزی شه���رداری آبیک، تلفن:  ۰۲۸۳۲۸۲۲۴۵۵

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴ 

دفتر ثبت نام :۸۸۹۶۹7۳7- ۸۵۱۹۳7۶۸  

 
عباس دادخواه عسکرانی – شهردار آبیک

شناسه آگهی : 1358033

ت دوم
نوب

فراخوانارزیابیکیفیمناقصهعمومیدومرحلهای)یکپارچه(
شماره2001001132000031)4011/31(

)تجدیدمناقصهشماره2001001132000023)4011/14((
ت اول

نوب

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي غرب                                                                                                                                           

 
 

شرکت سهامي برق منطقهاي غرب در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه  عمومی دو مرحله ای )به روش یکپارچه( با موضوع  تأمین تجهیزات 
و عملیات اجرایي )س��اختماني، نصب، تس��ت و راه اندازي( توس��عه و افزایش ظرفیت پس��ت ۱۳۲/۲۰ کیلوولت دهلران ۱، از طریق درگاه س��تاد برگزار نماید، کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه تا انجام سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت متقاضیان در صورت عدم عضویت در س��تاد، مراحل ثبت نام در س��امانه 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر س��ازمانی اقدام الزم را به عمل آورند؛ مدارک ارس��الی خارج 

از ستاد فاقد اعتبار می باشد.
الف( الزامات:

• دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر رشته نیرو پایه  ۵ و باالتر از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارا بودن ظرفیت خالی آماده به کار  و بارگذاری آن در ستاد
• دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمني پیمانکاری معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بارگذاری آن در ستاد

1- مبلغ برآورد مناقصه:  ۲۳۴.7۵۱.7۱7.۸۱۵ )دویست و سی و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون و هفتصد و هفده هزار و هشتصد و پانزده( ریال
 2- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه:  ۱۰.7۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )ده میلیارد و هفتصد میلیون( ریال ، )مطابق انواع آیین نامه معامالت دولتی هیئت وزیران 

شماره   ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه� مورخ ۹۴/۹/۲۲ (
ب( برنامه زمان بندی فرآیند مناقصه:

1-تاریخ انتشارفراخوان ازطریق درگاه ستاد: از ساعت ۹ روز سه شنبه  تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸
2-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناداس�تعالم ارزیابی کیفی و مناقصه بطور همزمان از طریق درگاه س�تاد: از س��اعت ۹ روز سه ش��نبه تاریخ 

۱۴۰۱/۵/۱۸ تا ساعت ۱۳ روز شنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۵/۲۲ 
3-آخرین مهلت زمانی بارگذاری پیش�نهادات ارزیابی کیفی و مناقصه بطور همزمان ازطریق درگاه س�تاد: تا س��اعت ۱۳ روز ش��نبه تاریخ  

۱۴۰۱/۶/۵
4- آخرین مهلت تحویل فیزیکی اصل تضمین شرکت درفرآیند مناقصه : ساعت ۹  روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۶

5- زمان گشایش پاکت های استعالم ارزیابی کیفی از طریق درگاه ستاد: ساعت ۱۰ روز  یکشنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۶/۶
6- زمان گشایش پاکت های الف و ب مناقصه گران از طریق درگاه ستاد: پس از انجام ارزیابی کیفی از طریق درگاه ستاد متعاقباً اعالم خواهد شد.

7- اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت ۱۸۰ روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پیشنهاد مناقصه گران معتبر باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج است.

تذکر مهم: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهای مالی فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 ج( اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر:
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با مناقصه گزار به نشانی شرکت برق منطقه ای غرب-کرمانشاه-۲۲ بهمن- میدان گالیول- طبقه دوم- اداره 
قراردادها - شماره تلفن ۵- ۳۸۲۳۲۰۰۱ -۰۸۳ داخلی ۲۲۳۸ )کارشناس مناقصه(، ۳۸۲۲۲7۲۴۹-۰۸۳)شماره مستقیم رئیس اداره قراردادها( و داخلی ۲۱۲7 )واحد فنی(  
و مشاور پروژه شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به آدرس: تهران – تهران خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک۱۲ تلفن  ۰۲۱-۸۱۹۶۸۰۴۱ 
تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در ستاد و پاسخگویی به سؤاالت سامانه ای: مرکز تماس  ۱۴۵۶ )بدون پیش شماره(، اطالعات 

تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در درگاه ستاد )WWW.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر" موجود است.  
شناسه آگهی : 1360804

 م الف : 1067

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مش��روحه ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه 

۱۴۰۱/۰۵/۱۲ می باشد.

ف
عنوان پروژهردی

مبلغ پایه
)میلیون 

ریال(
شماره فراخوان

مبلغ 
تضمین

)میلیون 
ریال(

مهلت زمانی 
دریافت اسناد/ 

ساعت

مهلت زمانی 
ارائه پیشنهاد/ 

ساعت

زمان 
بازگشایی 

پاکات / ساعت

عملیات گشت، مراقبت و حفاظت از عرصه های ۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۴۵،۰۰۰۲۰۰۱۰۰۴۱۴۱۰۰۰۰۲۴7۲۵۰منابع طبیعی استان تهران 

ساعت۱۹:۰۰ 
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
ساعت۱۲:۰۰ 

۱۴۰۱/۰۶/۰۵
ساعت۸:۰۰ 

۲
اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری 
سنواتی لوارک – افجه- رودک)در سطح۲۲۵  

هکتار( شهرستان شمیرانات
۲۲،۶۰۰۲۰۰۱۰۰۴۱۴۱۰۰۰۰۲۵۱۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

ساعت۱۹:۰۰ 
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ساعت۰۸:۰۰ 

 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ساعت۰۸:۰۵ 

تولید نهال به میزان ۲۰۰ هزار اصله و  مراقبت و ۳
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۳،۵۰۰۲۰۰۱۰۰۴۱۴۱۰۰۰۰۲۶۶7۵حفاظت از نهالستان دماوند  به مساحت ۱۲ هکتار   

ساعت۱۹:۰۰ 
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ساعت۰۸:۰۰ 

 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ساعت۰۸:۰۵ 

 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

تهران

ت اول
نوب

وزارت جهادکشاورزي
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري کشور

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان تهران

_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس: تهران – بزرگراه شهید نواب صفوی- باالتر از میدان جمهوری اسالمی- خیابان شهید کلهر غربی – پالک ۲۴۶  تلفن ۶۶۹۰۶۴۴۳
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام: ۸۵۱۹۳7۶۸ و ۸۸۹۶۹7۳7 

آگهیفراخوانتجدیدمناقصهعمومی
شماره14/چهارده

بدینوس��یله ش��هرداری نس��یم شهر در نظر دارد، نسبت به اجرای پروژه بخش آسفالت دستی 
در معابر س��طح ش��هر به ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۱۴ از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا اش��خاص واجد ش��رایط جهت دریافت اس��ناد فراخوان و اطالعات بیشتر می توانند 
 از تاری��خ۱۴۰۱/۰۵/۱۸  مراجع��ه ب��ه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 

)www.setadiran.ir( در فراخوان شرکت نمایند .
 

یوسف نصیری-شهردار نسیم شهر

نوبت اول : 1401/05/15
نوبت دوم :1401/05/25

ت اول
نوب

آگهیمناقصــه)عمـومي(
)کدفراخوان:31582473(

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي
 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگوالتور در سطح ناحیه گازرسانی طرقبه و شاندیز

3- شرایط اولیه متقاضیان: 
الف- دارا بودن تاییدیه صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه وبودجه 

ب - دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از اداره کار و امور اجتماعي

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي
 4- مدت اعتبار پیش�نهادها : از تاریخي که براي تس��لیم آن در فراخوان ذکر ش��ده تا مدت س��ه ماه مي  بایس��ت 

معتبر باشد. 
5- مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در فراین�د ارج�اع کار: -/  ۲.۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ) دو میلی��ارد و پانص��د و ش��صت و نه 
میلیون ریال ( مي باش��د که مي بایس��ت بر اس��اس یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتي 
به شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ تهیه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت 
به صورت دستي تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوي واقع درمشه��د - بلوار خیام – نبش تقاطع 

ارشاد– طبقه همکف گردد.

تبصره: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و اصالحات بعدی آن، شرکتها و 
موسسات دانش بنیان دارای صالحیت مورد نیاز، شامل تخفیف ۵۰ درصدی در مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار می باشند.
6- مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۵/ ۱۴۰۱/۰۵  لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۲           

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
8- پیشنهادهاي واصله در ساعت ۳۰:۰۹  مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ در کمیسیون مربوطه باز و خوانده مي شود و حضور پیشنهاد 

دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
 9- ی��ادآور م��ي گ��ردد کلی��ه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
۱۰-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالي ایراني الزامي است و صرفا موسسات 

و شرکتهاي ایراني ثبت شده در فهرست توانمندي هاي مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد. 
شایان ذکر است دسترسي به متن  این آگهي، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و در صورت  نیاز 

به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: ۳7۰7۲۲۱۲-۰۵۱ تماس بگیرید. 

 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

نوبت اول

شناسه آگهی : 1359594

 

مزایدهعمومیامالکشهرداریازنا

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

  ش�هرداري ازن�ا در نظ��ر دارد ب��ر اس��اس مجوز ش��ورای محترم اس��المي شهرنس��بت ب��ه فروش تعدادی از پ��الک و واحدهای ذیل از طری��ق برگزاری مزایده 
 عموم��ی اق��دام نمای��د. ل��ذا از کلی��ه متقاضی��ان ش��رکت در مزای��ده دع��وت بعم��ل مي آی��د. حداکثر ظرف م��دت ۱۰ روز کاري پس از انتش��ار این آگه��ی به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه و پس از ثبت در سامانه ستاد، اسناد و مدارک مربوطه در پاکت مهر و موم شده، به دبیرخانه شهرداري  تحویل نمایند.
1-مزایده  فروش ۹ واحد مسکونی از سهم شهرداری ازبلوک شمالی و جنوبی مجتمع مشارکتی ۰ ۲ واحدی واقع درپشت بیمار ستان امام علی)ع(

2- مزایده فروش یک پالک  از طرح رحمت خوانساری و کشاورزان ازنا ،پالک ۳۰ اصلی
مدارک شرکت در مزایده : 

1– ارائه برگه پیشنهاد قیمت بهمراه اصل فیش واریزی سپرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکي که نباید از ۵%  مبلغ پایه کمتر باشد. شماره حساب جهت واریز 
سپرده ۰۱۰۶77۱۳۳7۰۰۶ بانک ملي شعبه آزادی ازنا.

2– به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3– سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مزایده مي باشد.

6- سایر اطالعات در اسناد مزایده ارائه می گردد. تلفن تماس: ۰۶۶۴۳۴۲۲۱۶۵ 
7- مهلت ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ الغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲7

8- زمان بازگشایی:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
9- زمان اعالم برنده: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

10- مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ 

ت دوم
نوب

 

آگهیمناقصهومزایدهعمومیشهرداریازنا

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

 ش�هرداری ازن�ا در نظ��ر دارد از طری��ق برگ��زاری مناقص��ه و مزای��ده در م��ورد پروژه ه��ای ذی��ل اق��دام نمای��د. لذا از کلی��ۀ متقاضیان دع��وت بعمل می آید 
 حداکث��ر ظ��رف م��دت ۱۰ روز کاری پ��س از انتش��ارآگهی نوب��ت دوم ک��ه ی��ک هفته پس از انتش��ار این آگه��ی که در همین روزنامه به چاپ می رس��د به آدرس

 www.setadiran.ir  س��امانه س��تاد مراجعه و اس��ناد ش��رکت در مناقصه  و مزایده مذکور را دریافت نموده و پس از تکمیل در مهلت قانونی در پاکت مهر و 
موم شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1-مناقصه اصالح میدان راه آهن 
2-مزایده بازارچه فصلی 

شرایط و مدارک الزم :
 1- دادن برگه پیشنهاد قیمت بهمراه سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی بنام شهرداری ازنا که نباید از ۵% مبلغ کل برآورد اولیه کمتر باشد. شماره  حساب 

۰۱۰۶77۱۳۳7۰۰۶ نزد بانک ملی ازنا
2- سپرده برندگان اول- دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پشنهادات مختار می باشد.
4- حداقل تعداد پیشنهادهای دریافت شده جهت بازگشایی نوبت اول سه فقره و نوبت دوم یک پاکت می باشد.

5- داشتن گواهي صالحیت شرکت در مناقصه و رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی الزامی می باشد.    
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه  در سامانه  ستاد موجود می باشد.

7- پرداخت هزینه های آگهی و سایر هزینه های قانونی و غیره ... بعهده برنده می باشد.
8- مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

9- مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
10- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

تلفن تماس شهرداری ازنا: ۰۶۶۴۳۴۲۰۵7۱  

ت اول
نوب

سالمت

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو در خصوص طرح دارویاری و 
هوشمندسازی حوزه دارو، اظهار کرد: یارانه دارو قرار نیست حذف شود بلکه یارانه ارز 
دارو به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها ارائه می شود. حسن شمالی با اشاره به اینکه پیش تر 
ارز دارو به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده پرداخت می شد، گفت: به اعتقاد کارشناسان 
یاران��ه این چنین��ی ه��در رفت منابع را به دنب��ال دارد ولی دولت در بودجه ۱۴۰۱ اختیار 
ساماندهی داشت و تصمیم گرفت یارانه ارز دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها ارائه 
دهد وی با تاکید بر اینکه از این طریق بار مالی جدید به بیماران تحمیل نخواهد شد، 

تصریح کرد: این باعث می شود که ما مطمئن شویم مصرف کننده یارانه، بیماران هستند. 
وی افزود: سازمان غذا و دارو، دولت و مجلس حساسیت ویژه ای در این زمینه دارند. به 
گفته معاون سازمان غذا و دارو، در طرح جدید هزینه بیماران دارای نسخه برای خرید 
دارو افزایش نمی یابد ولی تولیدکننده با قیمت جدید داروها را می فروشند . وی در پاسخ 
به چگونگِی هزینه کرد مردم برای داروهایی که زیر نظر بیمه نیستند، گفت: این طرح 
بسته خدمتی بیمه را توسعه می دهد؛ لذا عالوه بر پوشش بیمه ها تا کنون، چندین قلم 

داروی اساسی و ضروری مردم احصا شده و مشمول دریافت یارانه شده اند.

یارانه و ارز دارو حذف نمی شود 


