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توقف ۳ خودرو در ایستگاه استاندارد

س�مند و تیبا ت�ا رفع آنچ�ه از طرف س�ازمان اس�تاندارد عیوب 
ش�د. نخواهن�د  ش�ماره گذاری  ش�ده،  عن�وان  پرتک�رار 

با اعالم سازمان استاندارد، تأییدیه های ایمنی سه خودروی سمند، تیبا 
صندوقدار و تیبا۲ تمدید اعتبار نشد و به گفته پلیس، این خودرو ها تا 
برطرف شدن آنچه از طرف سازمان اس��تاندارد عیوب پرتکرار عنوان 
شده، شماره گذاری نخواهند ش��د. به گزارش نبض صنعت، سرهنگ 
محمدعلی زارع، معاون فنی مهندس��ی پلیس راه��ور در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: در رابطه با شماره گذاری این خودرو ها با توجه به اینکه 
در لیست تأییدیه استاندارد االن وجود ندارد، به هر ترتیب پلیس هم 
براساس آن تکلیف قانونی، قطعاً خودرو هایی را که بی کیفیت هستند و 

نقص و مشکالتی دارند، شماره گذاری نخواهد کرد.
وی افزود: در قانون برای هر دستگاه تکلیف مشخص شده که براساس 
آن نی��روی انتظامی جمهوری اس��المی ای��ران مکلف اس��ت پس از 
اخذ تأییدیه های سازمان ملی استاندارد و س��ازمان محیط زیست به 
ش��ماره گذاری خودرو اقدام کند. در همین جا اعالم می کنم چنانچه 
نقصی در رابطه با خودرو یا راه توس��ط کارشناس��ان تصادف بررسی 
ش��ود، قطعاً افرادی که قصور دارند قصورش��ان لحاظ خواهد شد و به 
مراجع صالح معرفی می شوند. همچنین مهدی انگورج، مدیرکل دفتر 
نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اضافه 
کرد: تاکنون سی. او. پی )تأیید ایمنی( برای انواع خودرو های سواری، 
تجاری، فنی، تریلر ها و موتورسیکلت به صورت ساالنه صادر  می شد، اما 
به جهت تشدید نظارت بر حوزه کیفیت که خواست مردم و شأن مردم 
است، زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافت. وی گفت: عموم ایرادات 
پرتکرار خودروی های سمند و تیبا در انتقال قدرت در سیستم موتور، 
بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ ها بود که بر اساس دیدگاه های 
مشتریان عالوه بر موضوعات استانداردی جمع آوری شد و با لحاظ آنها، 

این خودرو ها از فهرست صدور تأییدیه های ایمنی خارج شدند.
محسن رضایی منش، معاون تحقیقات و طراحی ایران خودرو هم گفت: 
با توجه به اینکه تعهداتی ایجاد شده، یعنی به هر حال مشتریانی ثبت نام 
کرده بودند، مخصوصاً در حوزه تاکسیرانی، بعد از اینکه این تعداد تعهد 
را تولید کردیم و به دست مشتریان دادیم، تولید سمند از دستور کار 
خارج خواهد ش��د، یعنی بعد از اینکه آن تیراژ مورد تعهد را به جامعه 

دادیم دیگر تولید این خودرو در دستور ما نیست.
........................................................................................................................

صادرات آزاد شد
صادرات  مرغ و تخم مرغ آزاد شد

در  و  ش�ده  ح�ذف  تخم م�رغ  و  م�رغ  ص�ادرات  تعرف�ه 
اس�ت. آزاد  ص�ادرات  م�ازاد،  تولی�د  وج�ود  ص�ورت 
حس��ین دماوندی نژاد، معاون ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی در 
گفت وگو با مهر با بیان اینکه در فرآین��د برنامه ریزی تولید تخم مرغ، 
کمیته ای با مسئولیت بنده متشکل از اتحادیه سراسری مرغداران میهن 
و تعدادی از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا ما بتوانیم 
به صورت هفتگی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را تعیین و تولید مازاد 

تولیدکنندگان را خریداری و در سردخانه ها ذخیره سازی کنیم.
وی با بیان اینکه از چهارشنبه هفته گذش��ته این کمیته تشکیل شده 
است، افزود: در حوزه جوجه یک روزه گوشتی نیز هر هفته تعدادی تولید 
می شود که باید به مراکز پرورشی منتقل ش��ود و بر این اساس شرکت 

پشتیبانی امور دام تولید قراردادی را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: در این طرح، مرغدار به اندازه 
تعداد جوجه های دریافت شده، نهاده مدت دار از شرکت پشتیبانی امور 
دام تحویل می گیرد و اقدام به تولید می کند، زمانی که تولید انجام شد، 
مرغدار می تواند آن را در بازار بفروشد یا اینکه شرکت پشتیبانی امور 

دام آن را به نرخ مصوب خریداری کند.
دماوندی نژاد با اشاره به اینکه صادرات برای مرغ گوشتی و تخم مرغ به طور 
جد پیگیری و تعرفه آن حذف شده است، گفت: در صورتی که با تولید مازاد 
مواجه شویم، این مازاد به بازارهای منطقه صادر خواهد شد. دماوندی نژاد 
افزود: پرورش دهندگان گله های مادر و مرغ اجداد می توانند از ش��رکت 
پشتیبانی امور دام،  دان اعتباری یا مدت دار برای تولید خود دریافت کنند 
تا ما بتوانیم بخشی از هزینه های تولید آنها را به ویژه در حوزه تغذیه پوشش 

دهیم تا نگرانی بابت تولید جوجه یک روزه وجود نداشته باشد.

کم فروشی پودرهای شوینده 
بعد از گرانفروش�ی در صنعت غذایی، این بار نوبت به ش�وینده ها 
رس�ید. موضوعی ک�ه سال هاس�ت بر س�ر زبان ه�ا افت�اده، اما 
هی�چ خب�ری از برخ�ورد ب�ا متخلف�ان منتش�ر نش�ده اس�ت. 
اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتش��ر ش��ده که از کم فروشی یکی از 
برندهای پودر های ش��وینده حکایت دارد. ماجرا از این قرار اس��ت که 
پودرهای بسته بندی شده در یک کارتن به جای 500 گرم )عددی که 
روی بسته بندی درج ش��ده( وزن های متفاوتی بین 390,380 ،4۲0 
و410 گرم وزن داش��تند. این در حالی است که سازمان استاندارد ادعا 
می کند به صورت تصادفی کاالهای مصرفی را از بازار خریداری و از نظر 

کیفیت و کمیت بررسی می کند.
موضوع کم فروش��ی با افزای��ش هزینه ه��ای تولید، پی��ش از این در 
فرآورده های لبنی رواج یافته بود و کم کم این وضعیت به انواع کیک ها 
و خوراکی هایی که وزن های کمتر از 500 گ��رم تا یک کیلو دارند نیز 
س��رایت کرد. اخیراً در فضای مجازی فیلمی منتشر ش��ده که در آن 
صاحب فروشگاه یک کارتن پودر شوینده را که متعلق به برند معتبر و 
نسبتاً گران قیمتی است روی ترازو قرار می دهد و وزن هر یک از پودر ها 
بسیار کمتر از 500 گرمی اس��ت که روی بسته بندی درج شده است. 
وزن پودرهای شوینده بین 370 تا 4۲0 گرم هستند و هیچ کدام وزن 

500 گرمی ندارند. 
این تخلف آش��کار در حالی رخ داده که فعاالن این صنعت بیش از 
یک ماه است که برای افزایش قیمت دست و پا می زنند، اما همچنان 
به دستور وزیر صمت با افزایش قیمت شان مخالفت شده است. به 
نظر می رسد که نهادهای نظارتی مانند اس��تاندارد و تعزیرات در 
بازرس��ی هایی که از بازار دارند، عالوه بر رص��د قیمت، کیفیت و 
کمیت کاالها را نیز باید ارزیابی کنند ت��ا حقوق مصرف کنندگان 

بیش از این تضییع نشود.
........................................................................................................................

 آغاز فروش کارتی نان 
در دومین استان کشور 

فروش نان ب�ا کارتخوان ه�ای هوش�مند در نانوایی ه�ای قزوین 
به عنوان دومین استان به  شکل آزمایش�ی )پایلوت( کلید خورد.

به گزارش تس��نیم، مجید رحمانی، معاون توس��عه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: پس از اجرای این طرح در زنجان، 
قزوین دومین استان کشور به شمار می رود که این طرح در آن عملیاتی 

شده است.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، نرخ نان هیچ تغییری پیدا نمی کند 
و با همان قیمت های قبلی عرضه می شود، اظهار داشت: در قالب این 
طرح، شهروندان باید برای خرید نان از کارت های بانکی خود استفاده 
کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد. در قالب این طرح که در 
راستای اصالحات مربوط به یارانه ها انجام ش��ده است، نانوایان آرد را 
با نرخ آزاد تهیه و خریداری می کنن��د و مابه التفاوت هزینه آن به ازای 
خریدی که مردم از آنها داش��ته اند، از سوی دولت به حساب نانوایی ها 

واریز می شود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: 
با اجرای این طرح از قاچاق و فروش خارج از ش��بکه آرد جلوگیری 
می ش��ود. رحمانی با اعالم اینکه زیرس��اخت های اج��رای فروش 
هوشمند نان در قزوین فراهم شده است، افزود: در هفته اول اجرای 
این طرح، نواقص و مش��کالت احتمالی ارزیابی خواهد شد تا برای 

رفع آنها اقدام شود.
همچنین محمد جالل، مش��اور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با بیان 
اینکه در استان قزوین بیش از  هزار و 400 واحد نانوایی مشمول تجهیز 
کارتخوان هوشمند هستند، افزود: در چهار روز گذشته حدود 45 درصد 
این نانوایی ها به سامانه کارتخوان هوشمند تجهیز شده اند و تا چند روز 

آینده نیز عملیات تجهیز مابقی نانوایی ها به پایان می رسد.
........................................................................................................................

تغییر نرخ شکر 
براساس مش�اهدات میدانی هر بسته شکر بس�ته بندی  شده در 
اوزان 900گرم�ی و ی�ک  کیلوگرمی 25 ه�زار تومان ت�ا 35هزار 
تومان به ف�روش می رس�د. این در حالی اس�ت که پی�ش از این، 
بس�ته های  900 گرم�ی 18 ه�زار توم�ان به ف�روش می رس�ید.

به گزارش تس��نیم، حداکثر قیمت هرکیلوگرم ش��کر فله برای 
مصرف کننده نهایی ۲0 هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت 
این محصول در کارخانه و به ص��ورت عمده 18 هزار تومان اعالم 
شده است .قیمت شکر پیش از این 13 هزار و ۲00 تومان بود که با 
افزایش قیمت به 18 هزار تومان، انگیزه واردات این محصول ایجاد 
شد. قیمت 13هزار و ۲00 تومانی ش��کر پیش از این باعث شده 
بود واردات برای بخش خصوصی به صرفه نباشد. بنا بر این گزارش 
اما براساس مشاهدات میدانی هر بسته شکر بسته بندی شده در 
اوزان 900گرم��ی و یک  کیلوگرمی، ۲5 ه��زار تومان تا 35 هزار 

تومان به فروش می رسد.

کمک دولت ب�ه صندوق های بازنشس�تگی 
در بودج�ه س�ال ج�اری در حال�ی بی�ش از 
200 هزار میلیارد تومان برآورد ش�ده اس�ت 
ک�ه صندوق ه�ای بیم�ه ای مذک�ور دارای 
هلدینگ ها و ش�رکت های زیادی هستند که 
تنها به گفته یک مقام مسئول، سرمایه گذاری 
جدی�د شس�تا در س�ال جاری 400 ه�زار 
میلیارد توم�ان اس�ت. در چنین ش�رایطی 
ای�ن س�ؤال مطرح می ش�ود که چه بخش�ی 
هدایتگر و ناظ�ر این سرمایه گذاری هاس�ت 
و آیا نمی ش�ود از ای�ن س�رمایه ها در جهت 
کنترل ت�ورم در بخش ه�ای م�واد غذایی و 
مس�کن ب�ه عن�وان دو بخ�ش از حوزه های 
مه�م اثرگذار ب�ر بودج�ه خانوار به�ره برد؟

در نیمه ابتدایی دهه 90 وقتی به واسطه مذاکرات 
هسته ای گشایش نسبی در حوزه رفع تحریم ها 
و آزاد سازی ارزهای بلوکه شده دولت رخ داد، در 
پاسخ به برآورده نشدن انتظارات اقتصادی ایجاد 
شده ناش��ی از برجام عنوان شد عمده مشکالت 
اقتصاد ایران حادث ش��ده از س��وء مدیریت ها و 

مسائل بنیادی اقتصادی است.
در حقیقت در آن مقطع، سرمایه قابل مالحظه ای 
به شکل ارز در اختیار دولت قرار گرفت، ولی باز هم 
اتفاق شگرفی در حوزه اقتصاد نیفتاد، هرچند به 

لحاظ تاریخی این تجربه را در اختیار داشتیم، ولی 
با این وجود دولت دوازدهم در جریان بازگش��ت 
تحریم ها در دوران ترامپ و کرونا تمام توجهات را 
معطوف به احیای برجام کرد و به طور مجدد این 
انتظار ایجاد شد که چاره کار حل مشکالت اقتصاد 

ایران، احیای برجام است.
در این میان وقتی این مهم را در نظر می گیریم 
که دولت دوازده��م، حتی با واگ��ذاری ارزهای 
بلوکه ش��ده به بانک مرکزی، ریال این منابع را 
مصرف کرد و عالوه بر این بدهی قابل مالحظه ای 
نیز برای دولت سیزدهم برجای گذاشت به این 
نتیجه می رسیم که شاید احیای برجام به بهبود 
وضعیت اقتصاد کمک کن��د، اما بهبود ملموس 
وضعیت اقتصاد به اجرای بسته اقتصادی جامع 

و کامل نیاز دارد.
   دقت کنید سرمایه هست

به طور نمونه به ج��ای اینکه هم اکن��ون دولت 
امکان��ات موج��ود در اقتص��اد را ب��رای انج��ام 
س��رمایه گذاری های جدید یا توسعه بنگاه های 
موجود و همچنین احیای بنگاه های ورشکسته 
شناسایی کند، شاهد این پراکنده بودن سرمایه و 

سرمایه گذاری ها هستیم.
در حالی کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در 
بودجه سال جاری بیش از ۲00 هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است که صندوق های بیمه ای مذکور 
دارای هلدینگ ها و ش��رکت های زیادی هس��تند 
که تنها به گفته یک مقام مسئول، سرمایه گذاری 
جدید شس��تا در س��ال جاری 400 هزار میلیارد 
تومان است، از س��وی دیگر باید عنوان داشت که 
صندوق بازنشستگی کشوری نیز دارای صندوق و 
هلدینگ های تخصصی در رشته های مختلفی است 
و صندوق بازنشستگی نفت و بانک ها نیز قابلیت هایی 
در بعد سرمایه گذاری دارند که می شود امکانات این 
هلدینگ ها را برای سرمایه گذاری در حوزه تقویت 
صادرات غیرنفتی، رفع فقر، کنترل تورم بخش مواد 

غذایی و به ویژه مسکن بسیج کرد.
هرچند هزینه های س��نگین جاری دست و بال 
دول��ت را ب��رای س��رمایه گذاری در حوزه های 
عمرانی تا حدودی بسته اس��ت، اما دولت از بعد 
سیاس��تگذاری و هدایتگری و نظارت می تواند 
بر سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی 

اعمال نظر کند.
   توجه به بیمه ها

 همچنین ب��ا توجه به اینک��ه بیمه های درمانی 
س��ودآوری خوبی دارند، دولت با درک شرایط 
ویژه کنونی می تواند ب��ه بیمه ها تکلیف کند که 
با بخشی از سود خالص ساالنه در حوزه رفع فقر 

مطلق سرمایه گذاری کنند.

   تجمیع سرمایه ها
با وجود اینکه س��رمایه های پراکن��ده خوبی در 
همی��ن اقتصاد ای��ران وجود دارد، ام��ا کمتر به 
این منابع توجه ش��ده و اگر دولت بتواند جهت 
صحیحی به سرمایه گذاری های جدید بیمه های 
درمانی و بازنشس��تگی، زندگی و حوادث بدهد، 
بی شک می توان با همین منابع وضعیت خوبی را 

برای اقتصاد رقم زد.
   شناسایی 22 مورد گلوگاه فساد 

در وزارت تعاون
وقتی دولت به عنوان سیاستگذار برای سرمایه ها 
برنامه نداش��ته باش��د، ای��ن س��رمایه ها مورد 
سوءاستفاده اشخاص س��ودجو قرار می گیرد. به 
گفته رئیس سازمان حراست کل کشور، در یک 
مجموعه بزرگ مانند وزارت کار، ۲۲ مورد گلوگاه 

فساد شناسایی شده که با آن برخورد می کنیم.
به گزارش فارس، سیدحس��ین حجتی، رئیس 
سازمان حراس��ت کل کش��ور دیروز در مراسم 
معرفی سرپرس��ت جدید حراست وزارت تعاون 
و کار اظهار داشت: س��ه رویکرد کالن مبتنی بر 
فرمایش رهبری و سیاس��ت های کالن ش��امل 
صیانت از دارایی های ارزش��مند نظ��ام، مبارزه 
بی امان با فساد و سالمت نظام اداری  وجود دارد.

معاون وزیر اطالعات افزود: در زمینه صیانت از 
دارایی های ارزش��مند نظام، نگاه ما پیشگیرانه 
و نه  سخت گیرانه اس��ت. همه اجزای دولت جزو 
سرمایه های کالن کشور هستند، به ویژه نیروی 
انسانی متخصص از سرمایه های کشور به شمار 
می رود. شرکت ها و اموال آنها، حق الناس و حق 
نظام است که باید به درستی حفظ شود و هیچ 
حقی نباید ضایع ش��ود، از جمله اینکه با آبروی 
افراد هم نباید بازی شود. در عین حال با مفسدان 

شدیدترین برخورد را         خواهیم داشت.
رئیس سازمان حراست کل کشور گفت: قرار نیست 
رهاسازی کنیم تا فسادی شکل گیرد و بعداً برخورد 
کنیم، بلکه شناسایی گلوگاه های فساد را         باید ابتدا 
انجام دهیم. گلوگاه های عام فس��اد در وزاتخانه ها 
و وزارت کار و ب��ه ویژه در شس��تا و ش��رکت های 
زیرمجموعه شناسایی شده است. در یک مجموعه 
بزرگ مانن��د وزارت کار، ۲۲ مورد گلوگاه فس��اد 

شناسایی شده که با آن برخورد می کنیم.
وی همچنین عنوان کرد: امس��ال قرار است در 
شس��تا 400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
جدید ص��ورت گی��رد. در دولت ه��ای قبلی هر 
کدام با یک تیغ از شستا برداشت می کردند، اما 
در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شده از بدهی 
400 تا 500 هزار میلیارد تومانی دولت به شستا، 
90 هزار میلیارد تومان را         تسویه کند. امیدواریم 
در سال های آینده دولت بدهی خود را         به تأمین 

اجتماعی با وام ها تسویه کند.

عليرضا صفرخانلو - سرپرست شهردارى مشكين دشت

شـهردارى مشكين دشـت در نظر 
دارد نسـبت به برگزارى مناقصه از 
طريق سـامانه الكترونيكى دولت 
اقـدام نمايـد. كليـه مراحـل برگزارى 
مناقصه از دريافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پيشـنهاد قيمت 
مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 

 www.setadiran.ir  الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سـايت مذكـور و دريافت 
گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق 
سازند. از تاريخ چاپ اول روزنامه اسـناد آماده ارائه از طريق 

سامانه الكترونيكى مى باشد.

 آگهى تجديد مناقصه عمومى شهردارى مشكين دشت
 از طريق سامانه الكترونيكى دولت

شناسه آگهى:1320795

نوبت دوم

 مبلغ سپرده درمبلغ پروژه به ريالنوع پروژهرديف
مناقصه به ريال

توضيحات

1
 انجام امور خدمات شهر و فضاى سبز تأمين

نيروى انسانى) به مدت يك سال (تجديد مناقصه)
260,000,000,00013,000,000,000

 داشتن صالحيت و مجوز مورد تأييد
وزارت كار و امور اجتماعى و ايمنى

  مهلت دريافت اسـناد مناقصه از سـايت: از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 
1401/02/31 لغايت روز يكشنبه 1401/03/08 

  مهلت زمان ارائه پيشنهاد: از روز دوشـنبه 1401/03/09 لغايت ساعت 
14:00روز يكشنبه 1401/03/22

  زمان بازگشايى پيشنهادها: ساعت 14:30 روز دوشنبه 1401/03/23 
  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
  شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار مى باشد. 

  مبلغ سـپرده شـركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكى كه 
به مدت 90 روز حداقـل داراى اعتبار و قابل تمديد باشـد و يا واريز 
نقدى به شماره حسـاب 0107195292009 نزد بانك ملى ايران شعبه 

مشكين دشت. 
  برندگان نفر اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 

  به پيشنهادهاى مخدوش، ناخوانا، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. 

  ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج 
است.

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص اسناد مناقصه شهردارى مشكين دشت 

  تلفن : 36215159-026    امور قراردادها  
 اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام اسـتانها، در سـايت سـامانه
 www.setadiran.ir بخـش "ثبت نام/ پرفايل تأمين كننده/ 

مناقصه گر" موجود است.
تاريخ چاپ نوبت اول : 1401/02/31 
 تاريخ چاپ نوبت دوم : 1401/03/08

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قم در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه يك مرحله اى عمومى همراه با 
ارزيابى كيفى (به روش فشرده) از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت جهت اجراى پروژه ذيل اقدام نمايد:

فراخوان مناقصه يك مرحله اى عمومى شناسه آگهى: 1323863
نوبت  اول همراه با ارزيابى كيفى(فشرده)(شماره 1401-7)

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد 
الكترونيكى  درگاه  طريق  از  پاكت ها  بازگشايى  و  مناقصه گران 
دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را 
جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در 

سامانه 1401/03/08 مى باشد.
*نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه 

مورخ  يكشنبه  روز   08:30 ساعت  از  اسناد:  دريافت  زمانى  *مهلت 

1401/03/08 تا ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12
مورخ  شنبه  روز   14:30 ساعت  تا  پيشنهادها:  ارائه  زمانى  *مهلت 

1401/03/28 در سامانه ستاد بارگزارى گردد.
*تاريخ بازگشايي پاكت هاي ارزيابى كيفي: پاكت ارزيابي كيفي مناقصه گران 

فنى  كميته  توسط  و  باز   1401/03/29 مورخ   08:30 ساعت  رأس 
بازرگانى مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

مورخ  يكشنبه  12:30روز  ساعت  از  پيشنهادها:  افتتاح  زمان  و  *محل 

1401/03/29 در محل سالن جلسات اداره كل برگزار و در بستر 
سامانه ستادايران بازگشايى مى گردد.

جهت كسب اطالعات بيشتر متقاضيان مى توانند به پايگاه ملى 
اطالع رسانى مناقصات به نشانى http:\\iets.mporg.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 7-37780426 025 تماس حاصل فرمايند.
*ارائه پاكت الف به آدرس: قم - انتهاى بلوار عمار ياسر – بلوار تعاون - 

مجتمع ادارات – اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
*شماره نمابر: 02537775583

*مركز تماس سامانه ستادايران جهت انجام مراحل عضويت در 
سامانه: (شماره پشتيبانى سامانه: 02141934)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد(ريال)موضوعرديف

بهسازى محورهاى روستايى و 1
فرعى غيرشريانى سطح استان

530,000,000,00014,500,000,000

شـهرداري گرگان در نظر دارد خريد و حمل 10000 تن سنگ باالست تحويل در پارك موتوري شـهرداري 
گرگان را با مبلغ برآورد اوليه 12/000/000/000 ريال بدون تعديل شـركت هاي واجد شـرايط براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي به مناقصه عمومى بگذارد. افراد واجد شـرايط مي توانند از تاريخ 1401/03/03 تا ساعت   
14:15 تاريخ 1401/03/24 به سامانه ستاد (آدرس اينترنتي www.setadiran.ir ) مراجعه و ضمن دريافت 
اسناد مناقصه نسبت به تكميل و ارائه اسناد در پاكت «الف» (تضمين شركت در مناقصه در سامانه بارگذاري 
و اصل به آدرس گرگان- ميدان شهردارى - شهرداري مركز واحد دبيرخانه تحويل گردد). در پاكت «ب» (اساسنامه، آگهي تأسيس 
و آخرين تغييرات شركت، رزومه، صالحيت پيمانكاري، اسناد و مدارك شركت در مناقصه) و براي اشخاص حقيقي فتوكپي كارت 
ملي و شناسنامه. (الزم به ذكر است تمامي مدارك به صورت شفاف و اسكن در يك فايل با حجم 10 مگابايت بارگذاري گردد. چنانچه 
مدارك باالتر از 10 مگابايت بود در فايل ديگر بارگذاري گردد.) و در پاكت «ج» پيشنهاد قيمت. الزم به ذكر است در قسمت پيشنهاد 

قيمت درصد پولوس و مينوس ذكر شود. به شرح آگهى مندرج در سامانه در مدت زمان تعيين شده اقدام نمايند.

آگهي مناقصه عمومي 

تلفن تماس: 01732240752  محمدرضا سبطى - شهردار گرگان م.الف:11120

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک


