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اخبار

وزارت بهداشت و مجلس چه میگویند؟

آغاز کاشت  ۳۰۰درخت چنار
در مرکز شهر تهران

جنجالهای طرح غربالگری زایمان
کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
در شورای عالی انقالب فرهنگی روز پنج شنبه توئیتی بحثبرانگیز
درباره حذف غربالگری اجباری زایمان منتشر کرد که بازتاب و
واکنشهای فراوانی در پی داشت .البته او پس از انتقادات شدید
توئیت خود را حذف کرد.
به گزارش فرارو ،کبری خزعلی نوشته بود« :عرض تبریک به
مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالخره با تالش برخی
از نمایندگان انقالبی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و
پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد وغیرمتقن علمی (که باعث
قتل جنین میشد) برداشته شد .حاال دیگر هیچ پزشک و مادری
مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست».
آزمایشهای غربالگری مجموعهای از تستهای خون و
سونوگرافی برای بررسی سالمت جنین از لحاظ بیماریهای
عفونی ،سندروم داون و برخی دیگر از نقایص ژنتیکی است.
به استناد اطالعات یکی از آزمایشگاههای پاتوبیولوژی و ژنتیک
کشور ،غربالگری مرحله اول ترکیبی از سونوگرافی جنین و
آزمایش خون مادر در سه ماه اول بارداری است .مرحله دوم
غربالگری نیز در سه ماه دوم بارداری انجام میشود و درصد
ریسک ابتالی جنین به ناهنجاریهای کروموزومی و بیماریهای
مادرزادی را نشان میدهد.
ظاهرا برخی نمایندگان مجلس به استناد گزارشهای دریافتی،
معتقدند درصد خطای غربالگری در کشورهای پیشرفته بین ۱/۶
تا  ۲درصد است ،اما میزان خطای این غربالگری در کشور ما در
مواردی تا  ۱۰برابر بیشتر است.
خزعلی در حالی مدعی حذف غربالگری اجباری زایمان شده
بود که هیچ گزارشی از سوی مراجع رسمی در دست نبود.
کبری خزعلی کیست؟
کبری خزعلی فرزند آیتالله ابوالقاسم خزعلی و خواهر مهدی
خزعلی است .او دکترای علوم قرآن و حدیث دارد و استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در شورای فرهنگی
اجتماعی زنان ،عضویت شورای فرهنگی اجتماعی زنان از سال ۶۸
تاکنون در پستهای ریاست شورای زنان و کمیتههای مبانی و
تحقیقات ،حقوق و خانواده ،فرهنگ عمومی ،عضو شورای عالی
انقالب فرهنگی از جمله سوابق اوست.
کبری خزعلی از مبلغان افزایش جمعیت و از مخالفان دخالت
پزشکی و سقط جنین است .او تالش میکند شرایط سقط جنین
را سختتر کند.
او پیشتر نیز در رابطه با غربالگری پیش از زایمان گفته بود:
«در حال حاضر کشورهای غربی غربالگری را قبول ندارند و مردم
را به افزایش جمعیت تشویق میکنند».
کبری خزعلی چندی پیش هم در ماجرای قتل رومینا اشرفی

کبری خزعلی از مبلغان افزایش جمعیت و از مخالفان دخالت پزشکی و سقط جنین است .او تالش میکند شرایط سقط جنین را
سختتر کند .کبری خزعلی روز پنجشنبه توئیتی بحثبرانگیز درباره حذف غربالگری اجباری زایمان منتشر کرد.

طیبهسیاووشی
نمایندهپیشین
مجلس :به نظر
میرسد که
بودجه مربوط
بهغربالگری
از الیحه
بودجه ۱۴۰۰
درکمیسیون
تلفیقحذف
شده است
توسط پدرش اظهار نظر عجیبی را مطرح نمود که با انتقادهای
فراوانی روبهرو شد و نهایتا منجر به حذف توئیت او شد.
او نوشته بود« :خون رومینا اشرفیها بر گردن مسئوالنی است
که با آموزشهای نامناسب ( )۲۰۳۰و رها کردن فضای مجازی
باعث شدهاند نوجوانان به بلوغ جنسی زودرس برسند! و اگر
جوان بخواهد از راه درست ازدواج کند به او برچسب کودک
همسری میزنند و جامعه را بر علیه آن میکنند تا جایی که پدر
قاتل فرزند خود میشود!»
واکنشهای تند به خبر خزعلی؛ وزارت بهداشت و مجلس چه
میگویند؟
با توجه به مسئولیت خزعلی در شورای عالی انقالب فرهنگی
این موضوع اهمیت باالیی پیدا کرد.
نگرانیهای زیادی در شبکههای اجتماعی در پی داشت.
بسیاری معتقدند این کار موجب افزایش تولد نوزادان معلول
میشود .بسیاری این گمانه را مطرح کردند که ممکن است

مجلس با حذف بودجه غربالگری در الیحه بودجه سال آینده
به نوعی هزینههای غربالگری از زیر چتر بیمه خارج کرده باشد.
عباس عبدی در این باره در توئیتی نوشت« :این سیاست
منجر به افزایش نوزادان سالم نمیشود .فقط معلوالن را زیاد
میکند .این سیاست از مخالفت با دوش و دفاع از گنداب خزینه
بدتر است .وزارت بهداشت چگونه اجازه میدهد این بدنامی در
کارنامه آنان ثبت شود؟ سیاستی که با زحمت فراوان تصویب شد
و به راحتی لغو گردید» .
طیبه سیاووشی نماینده پیشین مجلس هم در این باره
گفت« :با همین آزمایش غربالگری از به دنیا آمدن کسانی که
ناخواسته به دنیا میآیند و سختیهای زیادی متحمل میشوند
و خانوادههای خود را نیز دچار مشکل میکنند تا حدود زیادی
جلوگیری به عمل میآید».
سیاووشی دراینباره افزود« :به نظر میرسد که بودجه مربوط
به غربالگری از الیحه بودجه  ۱۴۰۰در کمیسیون تلفیق حذف شده
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شهردار منطقه  ۱۱از کاشت بیش از  ۳۰۰درخت
چنار با بن  ۳۵-۴۰سانتیمتر در راستای اجرای
طرح «زیبا سازی با درخت» خبر داد که در طرح
نهضت درختکاری در خیابانهای معیری و امام
خمینی (ره) آغاز شده است.
به گزارش ایسنا ،نصراله آبادیان در توضیح
اجرای طرح خیابان کامل که در خیابان معیری
در دست انجام است ،گفت :با توجه به انتخاب
خیابان معیری به عنوان پایلوت برای اجرای طرح
خیابان کامل و در راستای اجرای پروژههای کوچک
مقیاس محرک توسعه محلهای که از سوی
معاونتهای این منطقه در حال انجام است،
جدارهسازی ،کفسازی ،اصالح نهر ،احداث
مسیر دوچرخه و کاشت درخت در این مسیر آغاز
شده است .کاشت درختان چنار با عمر بیش از
شش سال و بن  ۳۵-۴۰از جمله اقدامات انجام
شده در این مسیر است و تاکنون  ۱۷۰چنار کاشته
شده است .آبادیان همچنین از کاشت  ۱۵۰درخت
چنار در خیابان امام خمینی (ره) حد فاصل میدان
حسنآباد تا خیابان ولیعصر (عج) خبر داد که تا
پایان این هفته عملیات اجرایی آن آغاز میشود و
تا نیمه اول بهمن ماه به پایان میرسد.

تردد از ساعت  ۲۱همچنان ممنوع
معاون استاندار تهران با اشاره به ارزیابی
مطلوب از اثرگذاری طرح شهید سلیمانی در
سطح استان تهران بر لزوم استمرار هم افزایی
در اجرای این طرح و ضرورت رعایت پروتکلهای
بهداشتی تاکید کرد .به گزارش ایسنا ،شکراله
حسنبیگی گفت :خوشبختانه بر اساس ارزیابی
م شده اثرگذاری طرح شهید سلیمانی در
انجا 
تهران مطلوب بوده است .در حال حاضر رنگ
آبی به عنوان شرایط کم خطر درنظر گرفته شده
است و منع رفت و آمد از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح
حتی در این شرایط حاکم خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/13

شركت ملی گاز ايران
شركت گاز استان مركزی

 –1موضــوع مناقصــه :شــرکت گاز اســتان مرکــزي در نظــر دارد  ،گازرســاني بــه حفــره هــاي پراکنــده در ســطح شهرســتانهای غــرق آبــاد و نوبــران ( کلیــه شــهرها و روســتاهای گازدار تابعــه)
را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پیمانــكار واجــد صالحیــت واگــذار نمايــد.
شرح مختصر پروژه( :اجرای  1920متر شبكه پلی اتیلن ،نصب  400عدد انشعاب پلی اتیلن  ،جمع آوری  60عدد و جابجايی  80عدد انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت تكی و پراکنده و) ...
 -2مناقصه گزار :شرکت گاز استان مرکزي
 -3ميزان و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :برابر مصوبه هیئت دولت به شماره /123402ت  50659هـ مورخ  94/09/22و به مبلغ  352.974.000ريال خواهد بود.
 -4پروژه فاقد پیش پرداخت مي باشد.
 -5محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها:
 محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي :محل دريافت اسناد ،سامانه "ستاد"  www.setadiran.irمـیباشد. مهلــت تحويــل اســناد ارزيابــي كيفــي :آخريــن مهلــت ارســال اســناد ارزيابــی ،لغايــت ســاعت  12مــورخ  99/11/14از طريــق ســامانه "ســتاد"  www.setadiran.irو همچنیــن بــه صــورت فیزيكــی حداکـــثرتــا ســــاعت دوازده روز ســه شــنبه  1399/11/14مــی باشــد کــه مــی بايســت بــه دفتــر امــور قراردادهــای گاز اســتان مرکــزي واقــع در طبقــه دوم ســاختمان مرکــزي شــرکت گاز اســتان مرکــزی بــه آدرس اراك،
خیابــان امــام خمینــي (ره) ،تحويــل گــردد.
 زمان ارسال مدارك مناقصه :پس ازمرحله ارزيابي کیفي ،مناقصه گراني که حائز حداقل امتیاز ارزيابي کیفي شده اند ،در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمايند. رعايت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است .قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. زمان گشايش پاكات :در اسناد مناقصه ذکر مي گردد. -6مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار :به مبلغ  7.059.474.000ريال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال  99مي باشد.
 -7پیمانــكاران بايســتي داراي گواهینامــه ايمنــي از اداره کار ،گواهینامــه صالحیــت در رشــته تاسیســات وتجهیــزات ،کــد اقتصــادي ،کــد کاربــري پايــگاه ملــي مناقصــات و دارای گواهــی امضــای الكترونیكــی در ســامانه
 www.setadiran.irباشــند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سايت پايگاه اطالع رساني  WWW.shana.irمراجعه و يا با شماره تلفنهاي  086- 32412081-4امور قراردادهاي شرکت گاز استان مرکزي تماس حاصل فرمايند.
تلفكس086-32776660 :

است .ظاهرا با البیگری کبری خزعلی به عنوان رئیس شورای
فرهنگی اجتماعی زنان شورای انقالب فرهنگی ،این بودجه در
کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است» .
این ماجرا موجب واکنش رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شد.
کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت« :وزارت
بهداشت بهعنوان تولیت سالمت در قبال تولد کودکان سالم
و سالمت نسل آینده ،خود را مسئول میداند ،غربالگری
بیماریهای ژنتیکی که برپایه شواهد علمی و فناوریهای موجود،
پیشگیری از آن میسر باشد ،سیاستی در راستای ارتقای سالمت
عمومی است».
او افزود« :همزمان وزارت بهداشت خود را در قبال سیاستهای
کالن جمعیت و مقابله با پدیده سقط غیرقانونی و غیرعلمی نیز
متعهد میداند».
جهانپور تاکید کرد« :غربالگری بیماریهای ژنتیکی جنین
هیچگاه اجباری نبوده و دستورالعمل وزارت بهداشت در این
رابطه با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه والدین ،عملی شده و البته
نقش موثری در کاهش موارد تولید بیماریهای ژنتیکی از جمله
سندرم داون و نظایر آن داشته و خواهد داشت .همه در قبال
جمعیت و سالمت جمعیت در چارچوب دستاوردهای دانش
نوین بشری مسئولیم ،نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم».
در همین حال حسینعلی شهریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس یازدهم ،در گفتوگو با اعتماد آنالین خبر
خزعلی را تکذیب کرد و گفت ،مجلس هنوز مصوبهای در این
زمینه ندارد.
به گفته او ،بحث دراینباره در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی
خانواده طرح شده ،اما هنوز این تصمیم گرفته نشده است.
شهریاری تصریح کرد« :این مسئله در حد پیشنهاد است و
میگوید اجبار به این مسئله حذف شود ،اما مادرانی که مایل به
انجام این کار هستند یا دکتر متخصص برای آنها چنین امری را
الزم میداند کماکان میتوانند غربالگری را انجام دهند».
خزعلی پس از آنکه توئیتش با واکنشهای متفاوتی روبهرو
شد ،آن را حذف کرد.
توضیحات کوتاه خزعلی درباره توئیت خود
کبری خزعلی همچنین در گفت و گویی با روزنامه خراسان
در توجیه توئیت خود گفته است« :برخی پزشکان به خاطر این
که اجازه سقط نمیدهند و تصمیم به قتل نمیگیرند ،مجازات
میشوند .حاال ما میخواهیم مجازات پزشکان حذف شود و قطعا
بدانید این طرح برای دفاع قاطع از پزشکان است».
خراسان همچنین با برخی نمایندگان دیگر مجلس صحبت
کرده است که انها نیز از طرح حذف غرابلگری اجباری دفاع
کردهاند با این حال به توضیح بیشتر در این باره نشدهاند.
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شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:

13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و براورد ذکر شده با شرایط

عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت هایی که دارای رتبه حدقل  3ژئوتکنیک
و دارای ظرفیت آزاد هستند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه

گران و باز گشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز چهار شنبه 99/10/24

8905

گازدوم
نوبت
استان مركزي
روابط عمومي شركت

مقاومت
 -1موضوع مناقصه  :انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت ،برای خدمات مهندسی ژئوتکنیک و وزارت نیرو
فراخوان تجدید سوم ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار
نوبت دوم

مصالح مربوط به پروژه آبرسانی لیکک

جهت بروزرسانی ،راهبری و نگهداری آب شیرین کن شهرهای ماهنشان و گرماب
شمسي -
24ماه
 -2مدت ومحل اجراي پروژه:
لیککبه روش  ROTبه شماره مناقصه 99-32
خدابنده
شهرستان
وروستاهای

شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های تامین کننده و نصب تجهیزات الکترونیکی
ایستگاههای هواشناسی واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز چهارشنبه 99/10/24
 -1موضوع مناقصه :ارتقاء ایستگاههای سنجش به ادوات الکترونیک و آنالین سازی ایستگاههای هواشناسی و
بارانسنجی و خرید تجهیزات ایستگاههای مکانیکی
 -2مدت و محل اجرای پروژه 3 :ماه شمسی -سطح استان
 -3پایه و رشته شرکت پیمانکاری :شرکت های تامین کننده و نصب تجهیزات الکترونیکی ایستگاههای هواشناسی

شرکت آب و فاضالب
زنجان

ماهنشــان و
ـهرهای
سازمانمطلــوب شـ
ازـا کیفیــت
ـرب بـ
حداقلتوزیــع آب شـ
ـور تصفیــه و
دارایمنظـ
پيمانكاري :دارد بــه
ـتان زنجــان قصــد
ورشتهـاب اسـ
پايهآب و فاضـ
ـرکت
شـ
ریزی کشور
برنامه
مدیریت و
3ژئوتکنیک
رتبه
شركت
-3

گرمــاب و روستاهاي ﻋﻤوکندي ،امام کهریﺰ ،داشﺒاغ ،امیرﻟو ،قیاسﮑندي ،قویﯽ ،ارقیﻦ باغ ،ﭘﺴﮑوهان ،اوﻟﯽ بیﮓ ،قﺰل باغ ،ﺣﺴام آباد،
8,440,658,928ریالســرمایهگذاران واجــد شــرایط بــرای دوره زمانــی محــدود و معیــﻦ در ازای ﭘرداخــت وجــه خریــد
فراینــد ارزیابــی بــرای انتخــاب
ﻏام ویس ،
قشﻘجه و
کهﻞآباد،
پروژه :
برآورد
مبلغ
-4
آب خــام و بهــره بــرداری و نگهــداری واﺣدهــای شــیریﻦ ســازی آب اقــدام نﻤایــد.
اسناد::از  99/10/24تاتاریخ 99/10/27
دريافتاز پروژه
مهلت مختصری
 – -5شرح
الف
روستاهاي ﻋﻤوکندي ،امام کهریﺰ ،داشﺒاغ ،امیرﻟو،
و
ـاب
ـ
گرم
و
ـان
ـ
ماهنش
ـهرهای
ـ
ش
ـﻦ
ـ
ک
ـیریﻦ
ـ
ش
آب
ـداری
ـ
نگه
و
ـری
ـ
راهﺒ
ـانی،
ـ
بروزرس
:
ـه
ـ
مناقص
ـوع
ـ
موض
-1
 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
قیاسﮑندي ،قویﯽ ،ارقیﻦ باغ ،ﭘﺴﮑوهان ،اوﻟﯽ بیﮓ ،قﺰل باغ ،ﺣﺴام آباد ،کهﻞآباد ،قشﻘجه و ﻏام ویس به روش ROT
تا زنجان
استان
گزار :شرکت آب
مهلتمناقصه
-2دستگاه
ساعت  11روز شنبه مورخ99/11/11
فاضاباكثر
پيشنهادها:و حد
تحويل
-7
-3ناظرطرح :معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضاب استان زنجان
بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري -شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد-
تحويل و
محل
-8
تجاری 10 :سال
بهره برداري
-4دوره
-5برآورد حجم آب قابل فروش در ابتدای طرح 16,714,080 :ﻟیتر در سال شروع طرح
دفتر حراست وامور محرمانه شركت
-6برآورد حجم آب قابل فروش در افق طرح 41,785,200 :ﻟیتر در سال افق طرح
 22,896نفر
پوشش در افق
مدتتحت
-7جمعیت
شمسی
طرح :ماه
پیشنهادها :سه
اعتبار
-9
-8سرمایه مورد نیاز 28,500,000,000 :ریال
گذاری:پيشنهادها :ساعت  12روز شنبه مورخ99/11/11
بازگشايي
تاريخ و
زمانسرمایه
کلی برای
-10شرایط
ب-
 -1ســرمایه گــذار بــه صــورت شــخص ﺣﻘیﻘــی یــا ﺣﻘوقــی در بخــش صنعــت بــا داشــتﻦ ســابﻘه مدیریتــی قابــﻞ قﺒــول ،تامیــﻦ و تخصیــص ســرمایه مــورد
تضمینـت.شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت سهامی آب منطقه ای استان
-11نوع و مبلغ
نیــاز را بــه ﻋهــده خواهــد داشـ
ـاز
(/123402ت50659همــورد نیـ
ـاب کشــور در رســته نﻤﮑﺰدائــی
آب و فاضـ
آخرینمهندســی
ـرببااز شــرکت
ـات آب شـ
تاسیﺴـ
ـرداری و نگهــداری از
احمدبهــره بـ
صاﺣیــت
کهگیلویهﭘایـوـه 6
 -2ﺣداقــﻞ
مورخ
مربوطه
بخشنامه
مطابق
ریال
423,000,000
معادل
بویر
اســت.
)94/09/22باشد.دریافــت اســناد ارزیابــی :ســرمایه گــذاران واجــد شــرایط مــﯽ تواننــد از تاریــخ  99/10/25ﻟغایــت  99/11/04جهــت دریافــت اســناد
-3تاریــخ و محــل
ارزیابــی بــه یﮑــی از ســایتهای  http://iets.mporg.ir , http://znabfa.irمراجعــه و اســناد را بــه صــورت رایــگان دریافــت نﻤاینــد.
99/11/19قالب اسناد خزانه و ...
شرکت در
-12محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی
-4مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی  :ﺣداکثر تا ساﻋت  14:30مورخه
جلﺴات شرکت آبفای استان زنجان
شماره ساﻟﻦ
 99/11/20در
پانصدمورخه
ساﻋت 11
ارزیابی کیفی:
اسناد:پاکات
بازگشایی
-13مبلغمکان
 -5زمان و
 4001119004021217نزد بانك مرکزی به
حساب
ريال به
میلیون و
مبلغ سه
خرید
 -6مکان تحویل اسناد  :دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس زنجان کﻤربندی شﻤاﻟی -ابتدای زیﺒاشهر کد ﭘﺴتی 4514978757
وبويراحمد
كهگيلويه
ارزیابیاي
منطقه
شركت
درآمد
حساب
است.
کیفی مندرج
آباسناد
مربوطه در
جﺰئیات
اطاﻋات و
نام سایر
-7
 -8به اسناد فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و هﻤچنیﻦ اسنادی که ﭘس از مهلت مﻘرر در فراخوان واصﻞ گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بالمانع
جلسه
نامه
همراه
شركت
رسمي
حضورنمايندگان
موارد:
ساير
ـرار
پاكتهاتاییــد قـ
بازگشاييــه مــورد
ـرمایه گذارانــی ک
دراز سـ
كتبيــود،
ـﻞ مــی ش
معرفيتحویـ
داشتنتﮑﻤیــﻞ و
ـرکت باکننــدگان
ـط شـ
ـی کــه توسـ
ـدارک ارزیابـ
ـت ﭘــس از بررســی مـ
بدیهــی اسـ
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ـد.
ـ
آم
ـد
ـ
خواه
ـﻞ
ـ
بعﻤ
ـوت
ـ
دﻋ
ـه
ـ
مناقص
ـﺰاری
ـ
برگ
ـت
ـ
جه
ـد،
ـ
گیرن
مي باشد - -براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.
 -10سرمایه ﭘذیر  ،طﺒق مﻘررات در رد یا قﺒول مدارک سرمایه گذاران در تﻤام مراﺣﻞ اختیار تام دارد.
8880

13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد ذکر شده با

دفترروابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان
دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

 -4مبلغ برآرورد پروژه :حدود 8,500,000,000
 -5مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  99/10/24لغایت 99/10/29
 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -7مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت  10روز شنبه مورخ99/11/11
 -8محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري  -شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد-
دفتر حراست وامور محرمانه شركت
 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی
 -10تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  11روز شنبه مورخ99/11/11
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه
و بويراحمد معادل  430,000,000مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت 50659ه مورخ)1394/09/22
باشد.
محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت در قالب اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و....
مبلغ خريد اسناد :مبلغ دو میلیون و پانصد ريال به شماره حساب  4001119004021217نزد بانك مرکزی به نام
حساب درآمد شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد
ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع
مي باشد -هزينه انتشا ر دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي باشد -براي كسب اطالعات
بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.
دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

