واردات خودرو نهایی شد

سراج روزنامه صبح ایران  /سال یازدهم  -شماره  24 /898اردیبهشت ماه /1401قیمت  5000تومان

روزانه  85داور رقابتهای کاراته وان ایران را قضاوت میکنند

افزایش قیمت کاالهای اساسی منتفی شد

استانها

صفحه4

بــه گفتــه سرپرســت کمیتــه داوران فدراســیون کاراتــه ،روزانــه  85داور مرحلــه دوم ســومین دوره رقابت
هــای کاراتــه وان ایــران بــه میزبانــی کرمانشــاه را قضــاوت مــی کنند.
جمشــید زنــد در حاشــیه برپایــی ایــن رقابتهــا بــا اشــاره بــه گذشــت چهــار روز از آغــاز رقابتهــای
مرحلــه دوم کاراتــه وان در کرمانشــاه ،اظهــار کــرد :روزانــه  85داور قضــاوت ایــن مســابقات را برعهــده
دارنــد .وی اضافــه کــرد :باتوجــه بــه اینکــه ایــن مســابقات در ســطح بســیار خوبــی در حــال برگــزاری
اســت ،بنابرایــن ســطح داوری آن هــم بایــد در خــور شــان مســابقات باشــد.
سرپرســت کمیتــه داوران فدراســیون کاراتــه بــه حضــور داورانــی بــا ســطح بــاال در این مســابقات اشــاره
کــرد و گفــت 15 :داور جهانــی ،بیــش از  20داور آســیایی و داوران ممتازی از سراســر کشــور و کرمانشــاه
ایــن رقابــت هــا را قضــاوت مــی کنند.

رئیس جمهور ایران سید ابراهیم رئیسی و وزیر جهاد کشاورزی در بازار

صفحه4

تأمین ،توزیع ونظارت

جزئیاتی از آزادسازی واردات خودرو
رئیسی :دخالت غربیها برای امنیت

احتکار خانگی مواد مصرفی اص ً
ال نیازی نیست

رئیس جمهور گفت :حل مسائل منطقهای باید بهدست مسئوالن دولتهای
منطقه انجام بگیرد و دخالت کشورهای خارجی و غربیها نهتنها امنیتساز
نیست بلکه برای امنیت منطقه مرض است.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در نشست خربی پس از دیدار و
گفتوگو با شیخ متیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که ظهر امروز وارد تهران شده
است ،طی سخنانی اظهار داشت :خوشحالیم از اینکه امیر قطر و هیئت همراه
دعوت جمهوری اسالمی ایران را اجابت کردند و به ایران سفر کرده و امروز
میزبانشان هستیم.

اولین خرید
بزرگ تنهاخ
مشخص شد

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

نوبت دوم

 -1شرکت آب فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  ،به شرح جدول زیر را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ردیف

موضوع

شماره
مناقصه

1

خرید اتصاالت پلی اتیلن آبرسانی

401 - 1 - 87

مبلغ تضمین
(ریال )
406.000.000

شماره سامانه
تدارکات
الکترونیکی دولت
۲۰۰۱۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰55

تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir:انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم
عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
ـد.
ـی باشـ
ـخ  1401/2/21مـ
ـامانه :تاریـ
ـه در سـ
ـار مناقصـ
ـخ انتشـ
تاریـ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
زمان بازگشائی پاکتها

آگهي مزایده عمومي شماره 400-04

ـتان در نظــر دارد کاالی خــود را بشــرح مذکــور و با جزئیــات مندرج در اســناد مزایــده را بــا بهره گیــری از ســامانه الکترونیکی
ـتان خوزسـ
ـرکت گاز اسـ
ـزار  :شـ
ـده گـ
 -1مزایـ
دولــت (ســتاد) با شــماره فراخــوان  1001093377000001بصــورت الکترونیکی فروش برســاند .
مشــخصات و نشــانی مزایــده گــزار  :اســتان خوزســتان  -شهرســتان اهــواز  -حــد فاصــل ميــدان ســه راه تپــه  -روبــروي شــهرك صنعتــي شــماره  ( 4شــهرک صنعتــی شــهید
ســلیمانی )  ،اداره تــداركات و عمليــات كاالی شــرکت گاز اســتان خوزســتان  -واحــد تــدارکات  -اتــاق  201تلفــن  06134199958 :شناســه ملــی  10101889201و کــد
اقتصــادی 411331678477
ـه)  :اصــل فیــش واریــزی وجــه نقــد بــه شــماره حســاب شــبا  IR 230100004001123304022404و شناســه واریــز
ـده (ودیعـ
ـرکت در مزایـ
ـن شـ
ـوع تضمیـ
 -3نـ
 351123357292690840000000002007بنــام خزانــه بانــک مرکــزی شــرکت گاز اســتان خوزســتان قابــل واریــز در کلیــه شــعب بانــک ملی ایران و ســایر بانــک های مجاز
یــا ضمانــت نامــه بانکــی بنــام مزایــده گــزار و یــا اوراق مشــارکت بــی نــام تضمیــن شــده بانــک هــا و دولت بــا قابلیت بــاز خرید قبــل از ســر رســید ( موضــوع قانون نحوه انتشــار
اوراق مشــارکت) را ضمــن درج تصویــر در ســامانه ســتاد در پاکــت الــف بصــورت الک و مهــر شــده بــه مزایــده گــزار تســلیم گردد.
 -4آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده و بازديد  :مورخ 1401/02/21تا ساعت 14/00ميباشد0
 -5آخرين مهلت تحويل پيشنهادها  :تا ساعت 14/00روز یکشنبه مورخه1401/03/01
 -6زمان و محل گشايش پيشنهادها  :روز دوشنبه مورخه 1401/03/02ساعت 09/00سالن كنفرانس مركزي شركت گاز استان خوزستان0

 -7مزایده گزار مختار است در مرحله اول با  2پاکت «ج» و در مرحله دوم با تنها  1پاکت «ج»  ،نسبت به گشایش پاکات اقدام نماید .
ـناد :متقاضیان شــرکت در مزایده مــی توانند پس از واریز مبلــغ  500،000ریال غیر قابل اســترداد بشــماره حســاب شــبا 230100004001123304022404
ـد اسـ
 -8خریـ
 IRو شناســه واریــز  351123357292690840000000002007بنــام خزانــه بانــک مرکــزی شــرکت گاز اســتان خوزســتان قابــل واریــز و در کلیــه شــعب بانک ملــی ایران و
ســایر بانــک هــای مجــاز از طریق ســامانه ســتاد در زمان مهلــت اســناد بــه آدرس اینترنــی  WWW.setadiran.irمراجعه و اســناد مزایــده را دریافت نمایند.
 -9تمامــی مراحــل برگــزاری مزایــده شــرکت گاز اســتان خوزســتان  ،از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  WWW.setadiran.irانجــام مــی
گــردد ومزایــده گــر محتــرم در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ســتاد  ،الزم اســت  ،مراحــل ثبــت نام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهت
شــرکت در مزایــده پیگیــری و محقق ســازد.
ـده  :اســتان خوزســتان _ شهرســتان اهــواز – حــد فاصــل ميــدان ســه راه تپــه  -روبــروي شــهرك صنعتــي شــماره ( 4
ـاده مزایـ
ـد از کاالی آمـ
ـل بازدیـ
 -10آدرس محـ
ـتان
ـتان خوزسـ
ـرکت گاز اسـ
ـار لوله شـ
شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمانی )  ،اداره تــداركات و عمليــات كاالی شــرکت گاز اســتان خوزســتان -انبـ
 - 11سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام 021- 85193768 -88969737

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

ساعت

روز
شنبه

1401/2/24

13:00

سه شنبه

1401/3/3

8:00

چهارشنبه

1401/3/4

13:00

تاریخ

ـناد مناقصه
ـوص اسـ
ـتر در خصـ
ـات بیشـ
ـت اطالعـ
ـت دریافـ
ـزار جهـ
ـه گـ
ـتگاه مناقصـ
ـاس دسـ
ـات تمـ
 -3اطالعـ
و ارائــه پاکتهــای الف:

 -1-3آدرس :اصفهــان ،خیابــان شــیخ کلینــی ،خیابــان جابــر ابــن حیــان ،دبیرخانــه معامــات شــرکت آب و فاضــاب اســتان
اصفهــان ،تلفــن ،031-36680030-8:اتاق ()292
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 -1-4مرکز تماس1456 :

-1دستگاه مناقصه گزار :

-2نشاني دستگاه مناقصه گزار :

رشت -پارک شهر  ،خیابان ملت  ،خیابان شهید سیادتی  ،شرکت گاز استان گیالن
نصب سامانه اتصال زمين و حفاظت دربرابر صاعقه براي  4مورد ايستگاه ( CGSجاده تهران  ،شاقاجي سنگر  ،كفته رود و
نيروگاه سيكل تركيبي)

-3موضــوع مناقصـــــه :
-4مبلغ برآورد اوليه و مدت پيمان:

 35/167/000/000ريال به مدت  150روز

-5نوع و مبلغ تضمين :

ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به شماره شبا حساب  IR 610100004001119206378746به شناسه واریز
 922119252292680010000000000001بانک مرکزی يا يكي
از تضامين معتبر در آيين نامه شماره ت  50659/123402ه مورخ 94/9/22
به مبلغ  1/758/350/000ريال

-6آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي :

ساعت  19مورخ 1401/2/29

-7آخرين مهلت تحويل پاكات ارزيابي :

ساعت  19مورخ 1401/3/12
ساعت  10روز يك شنبه مورخ 1401/4/5

 -2-4دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
 -5اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ،در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش ثبــت نــام  /پروفایــل /

-10شماره (تلفكس) تماس 013-33369086 :دفتر امور قراردادها

نام روزنامه :سراج

تاریخ انتشار1401/02/24 :

نوبت دوم

شركت گاز استان گيالن

-9مكان دريافت و تحويل اسناد پيمانكاران:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شناسه آگهی1312289 :

فراخوان ارزيابي كيفي براي مناقصه عمومي يك مرحله اي
/م1401/
1401
/19م/
شركت گاز استان گيالن شماره 19

-8زمان بازگشايي پاكات مناقصه :

تامیــن کننــده  /مناقصــه گــر موجــود اســت.

نوبت دوم

 -2موضوع فراخوان  :فروش ماشین آالت شامل ( بیل بکهولدر  ،موتور جوش  ،کمپرسور هوا  ،آسفالت بر و ) ...

 -2کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه

عنوان

صفحه 6

رئیسی:تازندههستمنمیگذارم
رئیسی:
گرانیبهکسیآسیببزند

صفحه8

صفحه8

منطقه مضر است

مناقصه در بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد ) انجام مي پذيرد.

* دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته هاي " نیرو و ابنيه" الزامي است *.
* در اين مناقصه دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود*.
تذكر مهم  :قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گيالن  http://www.nigc-gl.irقابل رويت ميباشد .

روابط عمومی شرکت گاز استان گيالن

شناسه آگهی1312894 :

