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گـــزارش

بـر اسـاس اعالم اداره كل هواشناسـی اسـتان تهـران، وضعيت جوی اين اسـتان، 
پايـداری جـو و كاهـش كيفيـت هوا و طی روز چهارشـنبه تا صبح پنجشـنبه )2 

تـا 3 آذر(بـارش خفيـف و كاهش دمـا در ارتفاعات پيش بينی می شـود.
ادامـه  بـا  هواشناسـی  پيش يابـی  مدل هـای  و  نقشـه ها  آخريـن  اسـاس  بـر 
پايـداری و سـکون نسـبی هـوا آسـمان اسـتان صـاف و بـدون وزش بـاد قابـل 
مالحظـه خواهـد بـود كـه بـر ايـن اسـاس شـرايط بـرای انباشـت آالينده هـای 
 جـوی و كاهـش كيفيـت هـوا تـا پايـان هفتـه در مناطـق شـهری پـر تـردد 

پيش بينی می شود. 
طـی روز چهارشـنبه تـا صبـح پنجشـنبه )2 تا 3 آذر( بـا عبور موج كـم دامنه از 
نـوار شـمالی اسـتان، افزايش ابرناكی، احتمـال بارش خفيـف و پراكنده و كاهش 

دما در ارتفاعات اسـتان دور از انتظار نيسـت.
 با عبور و فعاليت سـامانه بارشـی در روز شـنبه )5 آذر( در بيشـتر مناطق استان 
بـارش بـاران در برخـی مناطـق رگبـار و رعدوبـرق و در ارتفاعـات بـارش برف و 

می شـود. پيش بينی  بـاران 
بـر اسـاس اعـالم اداره كل هواشناسـی اسـتان تهـران، ايسـتگاه فيروزكـوه بـا 
كمينه دمای 5- درجه سـانتيگراد سـردترين نقطه اسـتان تهران در 24 سـاعت 

گذشـته گزارش شـده اسـت.
آسـمان تهـران امـروز )2 آذر ( نيمه ابـری همـراه بـا غبـار محلـی و در بعضـی 
سـاعات غبارآلـود بـا حداقـل دمـای 9 و حداكثـر دمـای 17 درجـه سـانتيگراد 
و طـی  پنجشـنبه )3 آذر ( صـاف همـراه بـا غبـار محلـی بـا حداقـل دمـای 8 و 

حداكثـر دمـای 18 درجـه سـانتيگراد پيش بينـی می شـود.

بارش پراکنده در تهران از چهارشنبه

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سیاست روز مطرح کرد 

اقدامات قوه قضاییه برای نظارت بر بازار دارو
ماجرای بن های توزیع شده شهردار 

تهران به اعضای شورای شهر چیست؟
رئيس شــورای شــهر تهران درباره بن هــای توزيع 
شده توسط شــهردار تهران به اعضای شورای شهر 

توضحانی ارائه كرد.
مهــدی چمران در اين باره گفت: از ابتدای شــورا و 
از ادوار گذشــته چنين رســمی بوده كه شهرداری 
تهران تعدادی بن را در اختيار اعضای شــورای قرار 
داده تا اعضا اين بن ها را در اختيار مراجعه كنندگان 
و نيازمنــدان قرار بدهند؛ بــه طوری كه در بازه های 
زمانی مانند ايام نوروز و يا پاييز اين بن ها در اختيار 
اعضا و در نهايت توســط اعضا به مراجعه كنندگان و 

نيازمندان ارائه می شود.
به گزارش تســنيم، رئيس شورای شهر تهران ديروز 
در حاشــيه يکصدوهشــتمين جلسه شــورای شهر 
تهران در ارتباط با شرايط و وضعيت تهران به لحاظ 
آلودگی هوا اظهار كرد: قطعا و يقينا اعضای شــورای 
شهر تهران، شهرداری تهران، دولت و مجلس توجه 
ويژه ای را به بحث آلوددگــی هوا دارند و همه برای 

رفع اين معضل در تالش هستند. 
وی با اشــاره به تالش های صــورت گرفته در دولت 
سيزدهم در راســتای كاهش آلودگی هوا گفت: در 
اين زمينه نيز بنده اطالع دارم اقداماتی در اين دولت 
آغاز شــده اســت كه در دولت های قبلی نبوده و يا 
اينکــه بنده اطالعی ندارم. بر همين اســاس وزارت 
كشور جلسه ای را با دســتگاه های مسئول در حوزه 
كاهش آلودگی هوا برگزار كرده و وظايف دستگاه ها 
مرور شــده است و مشخص شــده كه كدام دستگاه 
كار خود را تکميل نکرده و وزير كشــور نيز بر انجام 

وظايف دستگاه ها تاكيد داشته است.
رئيس شورای شهر تهران با اشاره به اينکه 70 درصد 
از آلودگی هوا مربوط به وسايل نقليه می شود، گفت: 
30 درصد باقيمانده مربــوط به فعاليت كارخانجات 
است و بايد مشخص شــود چه اقداماتی در راستای 
كاهش آلودگی هوا صورت گرفته اســت. چمران با 
بيان اينکه وســيله حمل و نقل عمومی به ويژه مترو 
و اتوبوس از اهميت ويژه ای برخوردار اســت، تصريح 
كرد: اتوبوس در شــهر تهــران از جايــگاه ويژه ای 
برخوردار اســت و در همين ارتباط نيز شورای شهر 
تهران به همراه شــهرداری اقداماتــی را برای ورود 
اتوبوس هــای جديد به نــاوگان حمل و نقل عمومی 

آغاز كرده اند.
وی همچنين به برگزاری جلسه دو كميسيون عمران 
و حمل و نقل و بودجه اشاره كرد و گفت: صبح امروز 
نيز جلسه ای در ارتباط با موضوع اتوبوس در اين دو 
كميســيون برگزار شد تا فرآيندهايی كه برای انجام 

كاهش آلودگی هوا مؤثر باشد را اجرايی كنند.
رئيس شــورای شــهر تهــران همچنين بــه خريد 
اتوبوس های جديد اشاره كرد و ادامه داد: برای خريد 
اين اتوبوس ها نياز به اعتبارات زيادی است. همچنين 
برای خريد واگن نيز نيازمنــد چندين هزار ميليارد 
تومان داريم. البته در اين زمينه اقداماتی انجام شده 
اســت اما به نتيجه نهايی نرسيده است و ان شاءاهلل 
پس از عقد قرارداد با شــركت ســازنده شاهد ورود 

اتوبوس های جديد باشيم.
چمران همچنين به برگزاری دو جلسه شورای شهر 
تهــران با برخــی از نمايندگان مجلــس و با حضور 
نيکزاد نايب رئيس مجلس اشاره كرد و گفت: در اين 
دو جلسه نيز دقيقا فرآيندهايی كه می شود اقداماتی 
در راســتای توسعه حمل و نقل عمومی به ويژه مترو 
صورت بگيرد بررســی شد و اينکه كدام شركت ها و 
در چه بازه زمانی می توانند اتوبوس های جديد را وارد 
حمــل و نقل عمومی تهران كنند و بنابر گزارشــات 
حداكثر تا پايان ســال 500 دســتگاه اتوبوس وارد 
ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شــد تا شاهد كم 
شــدن آلودگی هوا باشــيم. وی در خصوص تغيير و 
تحوالت صورت گرفته در مترو و اتوبوســرانی گفت: 
در بحــث مترو مشــکالت فراتر از شــهرداری بوده 
اســت و آقای درســتی كه اخيرا به عنوان مديريت 
بهره برداری از مترو انتخاب شده  است فردی كارآمد 
و متخصص است و در رابطه با اتوبوسرانی نيز فعاليت 
مدير عامل سابق مورد انتقاد شهرداری بوده است و 
دوستان صالح دانســتند كه تغيير و تحولی در بدنه 

شركت اتوبوسرانی انجام بدهند.

درنگ

ســخنگوی قوه قضاييه گفت: هر اقدام و  هدیدهقان
كمکــی كه از ناحيه قوه قضاييه و سلســله مراتب مربوطه 
درباره كمك به دولت مدنظر بوده، دريغ نشده و تمام موارد 

مورد توجه بوده است.
مســعود ستايشــی در نشست خبری در پاســخ به سوال 
سياست روز درباره تمهيدات قوه قضاييه در زمينه كنترل 
و نظارت بر دارو، بيان كرد: مسئله دارو و تجهيزات پزشکی 
يك مسئله روز است. وی با بيان اينکه كمبود های دارويی 
نگرانی  هايــی را در جامعــه به وجود آورده اســت، گفت: 
موضوع توليد، ورود و توزيــع دارو كامال فرآيندی اجرايی 
دارد و طبيعتا ارتباط مســتقيمی با دستگاه قضايی ندارد؛ 
يعنی دستگاه قضايی به صورت مستقيم مداخله ای در اين 
فرآيند ندارد. ستايشــی تاكيد كرد: با اين حال رياست قوه 
قضاييه تاكيدات زيادی در اين بخش داشــته است چرا كه 
مالك برای ما رفع مشکالت مردم است.وی افزود: هر اقدام 
و كمکی كه از ناحيه قوه قضاييه و سلســله مراتب مربوطه 
درباره كمك به دولت مدنظر بوده، دريغ نشده و تمام موارد 

مورد توجه بوده است.
سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه آماده ايم موانع احتمالی 
را براســاس بظاعتی كه داريم رفــع كنيم، تصريح كرد: به 
عنوان مثــال آماده ايم اگر در حــوزه واردات و توليد دارو 
مانعــی وجود دارد آن را رفع كنيم. وی با بيان اينکه ايران 
در موضوعــات علمی و فنی در جايــگاه خوبی قرار دارد، 
گفت: ثابت شــده كــه ما می توانيم دارو هــای نوتركيب و 
سرطانی و واكسن ها را در داخل بسازيم لذا حتما مشکالت 

در زمينه دارو به زودی زود برطرف خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضاييه در پاســخ به اين سوال كه عده ای 
در فضای ملتهب كشــور سعی كردند كه مسائل اقتصادی 
را دچار مشــکل كنند كه نشانه آن در نوسان های بازار ارز 
و طال مشاهده شــد با توجه به اينکه اعالم شد تعدادی از 
سرشــاخه های اخالل در بازار ارز و طال دســتگير شده اند 
و رونده تشــکيل پرونده برای اين افراد را تشــريح كنيد، 
گفت:در شــرايط جاری اهتمام قوه قضاييه اين اســت كه 
نگذارد التهاباتی در حوزه های مختلف كشــور موجب شود 
كه دشمن از شرايط سوء استفاده كند و اين مالك، برنامه 
و هدف دســتگاه قضا اســت. وی افزود: همکاران در حوزه 
ضابطان عام و خاص )ســربازان گمنام امــام زمان )عج(( 
خدمــات، اقدامات و برنامه های موثری را داشــته اند و با 
هدايت و مديريت تشــکيالت قضايــی، در حوزه مجتمع 
قضايی اقتصادی ويژه رسيدگی به جرايم اقتصادی در آبان 
مــاه 21 نفر بــه اتهام اخالل در نظــام اقتصادی از طريق 

معامــالت بدون مجوز دســتگير و تفهيم اتهام شــده اند 
همچنين قرار تامين قانونی مناسب و متناسب با جرم برای 
اين افراد صادر شــده است.ستايشی اظهار كرد: دقت شده 
اســت كه اگر افراد مورد اتهام بی گناه هســتند بالدرنگ 

آزاد شوند.
ســخنگوی قوه قضاييه گفت: از ايــن 21 نفر كه به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی دســتگير شده اند 8 نفر به لحاظ 
اينکه جرمی منتســب به آن ها نبوده بالقيد آزاد شده اند، 
ولــی 13 نفر ديگــر در اين مقطع زمانــی مرتکب اعمال 
مجرمانه شده اند كه با صدور قرار بازداشت موقت در زندان 

به سر می برند.
ستايشــی بيان كرد: در رابطه بــا ارز فردايی در ماه جاری 
14 نفر دســتگير شده اند و در شعبه 10 بازپرسی مجتمع 
قضايی ويژه رســيدگی به جرايم اقتصــادی تفهيم اتهام 
صورت گرفته و قرار تعميم متناســب با جرم مرتکبه برای 
اين افراد صادر شــده است همچنين يك نفر با صدور قرار 
وثيقه و 10 نفر ديگر با صدور قرار كفالت و بعد هم با صدور 
قــرار قبولی كفالت و قرار قبولی وثيقه و 3 نفر ديگر نيز با 
صدور قرار التزام آزاد هســتند. پرونده ها در تحقيقات قرار 
دارد و بــا جديت از ناحيه بازپرس مربوطه مورد پيگيری و 
اعمال نظر واقع می شــود كه به زودی در مرحله دادســرا 

تعيين تکليف خواهند شد.
ستايشــی در ادامه اين نشست خبری در زمينه ترك فعل 
دســتگاه های اجرايی پيرو اجرا نشدن قانون هوای پاك و 
اقدامات دســتگاه قضا در اين بخش گفت: اين موضوع در 
دادستانی كل كشــور و با نظارت و مديريت دادستان كل 
كشور آنهم در حوزه معاونت امور حقوق عامه دادستانی كل، 
در دستور كارقرار گرفته اســت و به صورت ويژه پيگيری 
شده است. ستايشی بيان كرد: موضوع ترك فعل ها هم به 
هيئت های كارشناســی مربوطه ارجاع داده شده و پس از 

حصول نتيجه هيئت ها، تعيين تکليف می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرين وضعيت پرونده الهام 
افکاری نيز بيان كرد: خانم افکاری بر اســاس گزارش های 
واصلــه، از نام برادر مرحوم خود اســتفاده كرده و اقدام به 
تحريك عده ای از افراد مســتعد و همراهی آن ها در برخی 
تجمعات داشته است و عالوه بر اين ها قصد خروج از كشور 
را داشــته كه حکم جلب او پس از تشــريفات صادر شده 

است و هنگام خروج از كشور دستگير شده است.
ســخنگوی دســتگاه قضا عنوان كرد: خانم افکاری ارتباط 
گسترده ای با عناصر فعال رسانه ای و شاخص برانداز داخل 
و خارج داشته است و عدله آن هم وجود دارد. او در ارتباط 

با شبکه تروريستی اينترنشنال اقدام به انتشار اخبار كذب 
و جعلی كرده و در اغتشاشات اخير و خصوصا اغتشاشاتی 
كه در اســتان فارس بوده نقش آفرينی فعال داشته است؛ 
در همين اقداماتی كه از ناحيه افراد صورت گرفته و داعش 

جرات كرده در آن مکان مقدس مردم را داغدار كند.
ستايشی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اينکه سامانه ارجاع 
پرونده به كارشناسان رسمی دادگستری كه در سندتحول 
قضايی آمده و 4 ماه از مهلت اجرای آن گذشــته اســت، 
اما اقدامی در اين خصوص صورت نگرفته اســت، و اينکه 
اين ســامانه در چه زمانی راه اندازی خواهد شــد، گفت: 
ســامانه ارجاع پرونده ها به كارشناسان رسمی دادگستری 
يك نسخه آزمايشی دارد كه ارجاع هوشمند كارشناسی در 

سامانه مديريت پرونده های قضايی است.
وی افزود: اين امر در راســتای اقدام جهت ارجاع عادالنه 
كارشناســی به كارشناسان رسمی دادگســتری از ناحيه 
قضات مراجع قضايی اســت، اما آيا اين ارتباطی با سامانه 
1515 و 2020 دارد؟ ســامانه 1515 مربوط به مركز امور 
وكال، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و سامانه 
2020 نيز مربوط به كانون كارشناسان رسمی دادگستری 
است و ازدستگاه های مختلف حسب مورد و به اقتضای نياز 

اين ارجاع به حوزه كارشناسی صورت می پذيريد.
ســخنگوی قوه قضاييه بيان كرد: در مورد پيشــگيری از 
اطاله دادرســی كه يك معضل اســت می توانيم با تمسك 
به اين ظرفيت ها و ارتباط اين ســامانه های هوشمند با هم 
و اســتفاده از ظرفيت های 1515 و ارتباط ها با يکديگر به 
يك ســامانه دائمی منسجم دست يابيم و به جد از تطويل 
دادرسی جلوگيری كنيم. وی افزود: ايجاد فرم استاندارد در 
گزارش های تنظيمی توسط كارشناسان در اين مهم ديده 
شــده است، همچنين پيشــگيری از هرگونه جعل و دخل 
و تصرف در گزارشــات كارشناسی، استفاده از فناوری های 
الکترونيك در فرآيند های كارشناســی، سهولت دسترسی 
اشــخاص حقيقی و حقوقی مخاطب امر كارشناسی بدون 

ممانعت را از ديگر مزايای اين سامانه است.
ســخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به ســوالی درباره آخرين 
وضعيت پرونده شهادت سردار نادر بيرامی فرمانده حفاظت 
اطالعات سپاه شهرستان صحنه اســتان كرمانشاه، گفت: 
شــهادت ســردار نادر بيرامی كه مســئول اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در شهرســتان صحنه كرمانشاه 
بودند را خدمت مردم غيور كرمانشــاه و خانواده معظم اين 
شهيد گرانقدر تســليت عرض می كنم. سالگرد فوت يکی 
از افراد سرشــناس منطقه بود كه تعدادی از اغتشاشگران 

حضــور پيدا می كنند و حامل ســالح ســرد بودند كه به 
ماموران حمله ور می شــوند و 3 نفر از ماموران را با سالح 
ســرد مجروح می كنند كه سردار بيرامی به درجه شهادت 
نائل می شــود. ستايشی اظهار كرد: 52 نفر از اغتشاشگران 
كه در موقعيت بودند دســتگير می شوند كه در حال حاضر 
در بازداشت هستند و 3 نفر از ضاربين شناسايی شدند كه 
يك نفر از آن ها دســتگير شده و اقرار كرده و 2 نفر ديگر 
به محض اينکه دستگير شدند فورا اطالع رسانی می شود و 
دستگاه قضايی و مردم با اين افراد تعارفی ندارند و مطالبه 
سنگينی نسبت به خون خواهی سردار بيرامی مطرح است.

وی در پاســخ به سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضاييه با 
عناصر خارجی دســتگير شده در اغتشاشات اخير و اينکه 
چند نفر از عناصر اطالعاتی كشــور فرانسه در اغتشاشات 
اخير دســتگير شده اند، گفت: 2 نفر جاسوس فرانسوی در 
تاريخ 10 ارديبهشــت ماه 1401 به اتهام اجتماع و تبانی 
به قصد اقدام عليه امنيت ملی و جاسوسی دستگير شدند 
و در حال حاضر بازداشت هستند و پرونده آن ها در مرحله 
تصميم نهايی است كه پس از تصميم گيری نهايی، درباره 
آن ها اطالع رســانی می شود. ستايشــی درباره ديگر اتباع 
خارجی دستگير شــده در اغتشاشات اخير نيز، بيان كرد: 
40 نفر از اتباع خارجی كه در اغتشاشات اخير دخيل بودند 
و بعضا در كف خيابان هم حضور داشــتند، دستگير شدند 
كه تحقيقات درباره پرونده آن ها در دســت انجام اســت و 
مطابق قوانين داخلی كشــور با آن ها برخورد خواهد شد. 
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: براساس آمار ارائه شده 
تا صبح امروز در كل كشــور برای حدود 2 هزار و 432 نفر 

رای قطعی صادر شده است.
دروغ پراكنی برخی سلبريتی ها در جريان تيراندازی ايذه

ســخنگوی قوه قضاييه در پاســخ به ســوالی درباره اتمام 
حجت و واكنش دســتگاه قضايی بــه منظور جلوگيری از 
دروغ پراكنی افراد معروف و ســلبريتی ها نسبت به موضع 
گيری بی پروا و بی شرمانه ای كه درخصوص كودك كشته 
شده ايذه داشــتند، گفت: نگاه دستگاه قضايی اين نيست 
تا با افرادی كه واجد احترام و شــرايطی در جامعه هستند 
زمانی كه مورد انتقادی واقع شــدند برخــوردی كند كه 
متأثر شوند.ستايشی اظهار كرد: بر اساس همين مطالبات 
و پيگيری ها احضار هايــی مطابق موازين قانونی به عمل 
آمد و توجه هايی داده شــده كه اين عمل ادامه پيدا كرد 
حتی كســانی نيز برای پاره ای از توضيحات احضار شدند 
ولی حضور پيدا نکردند كه مطابق مقررات دســتور جلب 

اين اشخاص صادر شد.
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شرکت آب منطقه ای کرمان

پشتیبانی مورد  انجام خدمات  پیمانکار  انتخاب  مناقصه عمومی  دارد  نظر  در  کرمان   ای  منطقه  آب  شرکت 
نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان به شماره 23/الف/401 را از طریق سامانه 
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 )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/9/02 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 روز شنبه  مورخ 1401/9/5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 401/9/15
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 روز سه شنبه مورخ 401/9/15

خیابان  کرمان،  آدرس:  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گر  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، 
دبیرخانه محرمانه دفتر حراست 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
دفترثبت نام : 88969737 و 85193768 

شناسه آگهی 1415236 
نوبت اول 1401/9/2 - نوبت دوم 1401/9/3

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار 
انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه 

درسطح استان کرمان فرآیند 23/الف/401
ت اول

نوب

»سال تولید ؛ دانش بنیان ، اشتغال آفرین«

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان 

ت دوم
نوب

خرید سیم مسی و تجهیزات سیستم زمین توسعه پست تیکمه داش را به صورت  شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد 
آدرس  شماره   2001001119000057 فراخوان  شماره  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه 

الکترونیکی www.setadiran.ir به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 634/000/000 بحروف )ششصد و سی و چهار میلیون ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی 

به حساب شبا به شماره IR 110100004001106407144480 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
بهای فروش اسناد مناقصه : 200.000 ریال )دویست هزار ریال(

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 -021
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073227 -041 تماس حاصل فرمایند.

                      www.tavanir.org.ir                     www.iets.mporg.ir                  www.azrecco.ir                 www.setadiran.ir
شناسه آگهی 1413079

نوبت اول 1401/8/29
نوبت دوم 1401/9/2

وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه ای آذربایجان 

جدول زمانی انجام مناقصه

از ساعت 8 صبح مورخ 1401/8/30شروع فروش اسناد مناقصه

تا ساعت 19 عصر مورخ 1401/9/5مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 9 صبح مورخ 1401/9/16مهلت بارگذاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران 

ساعت 10 صبح مورخ 1401/9/16بازگشایی پاکات

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز

ت دوم
نوب

توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در اين مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0218/ت1/مربوط به  احداث خط انتقال شبكه و مخابرات انبارهاي مخصوص نگهداري مغزه ها سالن مطالعات و تاسیسات جانبي 

الف- شرح مختصر خدمات
عمليات تخريب و برچيدن، عمليات خاکی با دست، عمليات خاکی با ماشين، عمليات بنايی با ماشين، عمليات بنايی با سنگ، قالب بندی فوالدی، بتن در جا، آجرکاری و شفته ريزی، بتن پيش ساخته و بلوک چينی، 
کارهای فوالدی سبک، اندودکاری و بندکشی، رنگ آميزی، زيراساس و اساس، آسفالت، حمل و نقل، لوله های فوالدی، وسايل ارتباطی، سيستم شبكه های اطالع رسانی، کارهای دستمزدی، تهيه مفصل دفنی فيبر 
نوری)کلوژ(، تهيه مفصل حرارتی کابل مخابراتی)ريكم(، تهيه فيوژن، تهيه کانكتور SC - SC، تهيه کابل نوری ژله فيلد خاکی، تهيه کابل تلفن مسی قابل دفن در زمين از نوع ژله فيلد، تهيه ترمينال کروز نرمالی کلوز، 

تهيه سينی ترمينال کروز، تهيه پيگتل، تهيه صفحه فن، تهيه ترموستات و بقيه موارد طبق نظر کارفرما مي باشد.
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در کريت کمپ - جنب پتروشيمی مارونو مدت انجام آن 7مـاه  می باشد.
ج-  برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/39,999,409,138ريال  وتعديل پذير می باشد
د-شرايط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي حداقل پايه 5 گرايش تاسيسات و تجهيزات

در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/1,999,970,457ريال  همچنين توانايي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت 

برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات
مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، 

واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
  هـ- محل و  مهلت دريافت اسناد

از کليه متقاضـيان واجد شرايط دعـوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم 
وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.

1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الكترونيكی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاريخ  1401/09/05 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/09/13
www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  4,046,000ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی

ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای 
خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد.

محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 
متقاضيان واجد الشرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  يكشنبه مورخ  1401/11/09 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات در 

ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/11/12 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الكترونيكی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 15:00 روز  يكشنبه مورخ 1401/11/09 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيكی به کميسيون 

مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه يک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
تاريخ چاپ نوبت اول :1401/9/1      تاريخ چاپ نوبت دوم :1401/9/2
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شرکت ملي مناطق نفتخیز


