
روزنامه کیهان - 15 آذر 1358
»طرح حذف بهره بانکی برای تائید تســلیم امام می شــود«. 
روزنامــه کیهان با این تیتر خبر داد کــه بانکها در هم ادغام 
می شوند و در ایران بیش از 5 یا 6 بانک وجود نخواهد داشت 
و از همه مهمتر داســتان حذف بهره بود. از آن زمان 41 سال 
می گذرد و اگرچــه امروز چیزی با عنوان »بهره« وجود ندارد 
ولی ســود بانکی و جریمه دیرکرد هست!  خبر دیگر روزنامه 
کیهان، کناره گیری قطب زاده از رادیو تلویزیون و اداره شورایی 
این سازمان بود. محمد موسوی خوئینی ها یکی از اعضای این 
شــورا اعالم کرد که از این پس رادیــو تلویزیون در خط امام 
خواهــد بود. پنج نفری اعضای شــورا عبارت بودند از: محمد 
موســوی خوئینی ها، بهزاد نبوی، غالمعلی حدادعادل، احمد 
عزیزی و ابراهیم پیراینده، ســه نفر آخری پیش از آن نیز در 
ارتباط مستقیم با رادیو و تلویزیون بودند و دو تن اول از خارج 

از کادر رادیو و تلویزیون در این سازمان حضور پیدا کردند.
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شباهت زندگی اجتماعی زنبور عسل و انسان شگفت آور است
محققان می گویند زندگی اجتماعی زنبور 
عســل و انسان بسیار شــبیه به هم است 
و یافتن چنین شــباهت هایی می تواند به 
کشف اصول جهانی زیست شناسی کمک 
کند. بــه گــزارش آی ای، در یک اتفاق 
جالب، محققان شــباهت غیــر منتظره و 
بسیار جالبی را بین زندگی اجتماعی انسان 
و زنبور عســل کشــف کرده اند. محققان 
دانشگاه »ایلینوی اوربانا« مدتی است که 
مشــغول تحقیقات روی زنبورهای عسل 
هســتند و اکنــون در جدیدترین مطالعه 
خود، شبکه های اجتماعی زنبورهای عسل 

و نحوه رشــد آنها را اندازه گیری کرده اند. محققان در این مطالعه متوجه برخی شــباهت های دقیق و عینی با شبکه های 
اجتماعی انســان ها شدند. عالوه بر این، این شباهت ها با مدل ســازی نظری جدید که ابزار فیزیک آماری را برای زیست 
شناسی سازگار می کند، به طور کامل توضیح داده شد. این تئوری که در آزمایشات تأیید شده است، حاکی از آن است که 
بین زنبورهای عسل تفاوت های فردی وجود دارد، همانطور که بین انسان ها نیز وجود دارد. محققان در کارهای قبلی خود 

این پرسش را برای خود مطرح کرده بودند که زنبورهای عسل در هنگام مالقات با سایر زنبورها چقدر وقت می گذارند.
»نایجل گلدنفلد« از محققان این مطالعه گفت: ما نشان دادیم که آنها به شیوه ای غیر یکنواخت با هم تعامل دارند. ما به 
یک مجموعه داده نگاه کردیم و پرســیدیم که مدت زمان تعامل متقابل آنها چقدر اســت و این بار به مدت زمان بین این 
تعامالت توجه نداشتیم. محققان مشاهده کردند که زمان صرف شده در تعامالت فردی از تعامالت کوتاه تا تعامالت طوالنی 
متفاوت اســت. آنها دریافتند که در مدت زمانی که هر زنبور عســل با یک زنبور عسل دیگر در حین وقایع مختلف مانند 
انتقال غذا می گذراند، تفاوت آشکاری وجود دارد. در حالی که برخی از زنبورها مدت زمانی طوالنی را با زنبور دیگر سپری 
می کردند، برخی دیگر از زنبورها از دیگران رویگردان می شدند و به سراغ زنبور دیگری می رفتند. محققان شباهت هایی را 
با انسان در این زمینه مشاهده کردند، چرا که انسان ها نیز بیشتر از اینکه تمایل به ارتباط با غریبه ها داشته باشند، ترجیح 

می دهند با دوستان یا اعضای خانواده خود ارتباط برقرار کنند.
در حالی که زنبورهای عســل از نظر ژنتیکی تفاوت کمی با انســان دارند، محققان دریافتند که در واقع در زنبورها نیز به 

نوعی فردیت وجود دارد.
»ای رابینسون« حشره شناس و یکی از محققان این مطالعه گفت: یافتن چنین شباهت های شگفت انگیزی بین زنبورها و 

انسان عالقه ما به کشف اصول جهانی زیست شناسی و مکانیزم های پشت آنها را برانگیخته است.

چهرهها

زین العابدین رهنما؛ نویسنده و مترجم
زین العابدیــن رهنما )15 آذر 1۲۷۳ یا 1۲6۹ در کربــال - 1۲ تیر 1۳6۸ در تهران( 
نویسنده، مترجم، روزنامه نگار و پژوهشگر اهل ایران بود. او در دهه 1۳۲۰ مدیرمسئول 
روزنامه ایران، رئیس انجمن قلم ایران و از برجسته ترین روزنامه نگاران ایران بود. رهنما 
چندین دوره نماینده مجلس شــورای ملی، وزیرمختار ایران در فرانسه و سفیر ایران 
در کشورهای عربی نیز بوده است. او به جز زبان فارسی، به زبان های عربی و فرانسوی 
نیز تســلط داشت. او بیشــتر به خاطر دو کتاب پیامبر و حسین مشهور است. رهنما 
پیش از کودتای ۳ اسفند 1۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضاشاه مدیر روزنامه ایران شد و 
سپس به وکالت پنجمین دوره مجلس شورای ملی رسید. او بعدا معاون مخبرالسلطنه 
)نخســت وزیر( شد و از ســال 1۳۰۸ نمایندگی شهر ری را در دوره های هشتم و نهم 

مجلس داشت.
در ســال 1۳14، به دلیل نوشــتن مقاالت انتقادی علیه رضاشاه و دودمان پهلوی در 
روزنامه ایران، در زندان قصر زندانی شــد. روزنامه او توقیف شــد و اموالش را مصادره 
کردند. با وســاطت مخبرالسلطنه از زندان آزاد شد و تا شهریور بیست در عراق و لبنان زندگی کرد. پس از پایان حکومت 
رضاشاه، رهنما به ایران بازگشت و انتشار روزنامه را از سر گرفت. او در این دوره وزیرمختار ایران در فرانسه و سفیر ایران 
در چند کشــورهای عربی شد. رهنما همچنین قرآن را به زبان فارسی ترجمه نموده است )چاپ 1۳46( که ترجمه او »از 
نظر توجه خاص به رعایت دســتور زبان فارسی« قابل توجه اســت. از دیگر سوابق اجرایی وی می توان به ریاست پردیس 
فارابی دانشگاه تهران اشاره کرد. رهنما در سال 1۹65 نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. جایزه نوبل در آن سال به میخاییل 
شولوخوف تعلق گرفت. زین العابدین رهنما در تیرماه 1۳6۸ در تهران درگذشت و در بهشت زهرا تهران آرامگاه خانوادگی 

شماره 45۸ به خاک سپرده شد.

عبدالرحمن صوفی؛ ستاره شناس برجسته ایرانی
ابوالحســن عبدالرحمن صوفــی رازی در ۹ محرم ۲۹1 قمری برابــر با 15 آذر ۲۸۲ 
خورشــیدی و ۷ دسامبر ۹۰۳ میالدی )و به روایتی دیگر در 14 محرم ۲۹1( در شهر 
ری زاده شــد. او استاد ریاضی و ستاره شــناس برجسته ایرانی سده چهارم بود که در 
دوران دیلمیان در فارس می زیست و برای همیشه شیوه نگاه ما به ستارگان در آسمان 
را تغییر داد و به عنوان یکی از ستاره شناسان با نفوذترین در جهان شناخته می شود، 
او زندگی خود را به پیشبرد درک ما از ستارگان و صور فلکی اختصاص داد و مشاهدات 
دقیق او پس از بیش از یک هزاره هنوز معتبر است. وی کتاب صورالکواکب را که نسخه 
تصحیح شده ای از المجسطی بطلمیوس بود، بر اساس مشاهدات رصدی خودش تألیف 
کرد و در آن موقعیت، رنگ و قدر 1۰۸1 جرم ســماوی را توصیف کرد. وی نخستین 
ستاره شناسی است که کهکشان آندرومدا را کشف و گزارش رصدی ابر ماژالنی بزرگ 
را ثبت کرد. بدین ترتیب وی نخستین کسی است که گزارش رصدی کره های آسمانی 
خارج از کهکشان راه شیری را ثبت نمود. صوفی همچنین کاربردهای بسیار زیادی برای اسطرالب پیدا کرد که یافته هایش 

در آثار به جا مانده از او مکتوب باقی مانده است. 
او در سال ۹۸4 کتاب معروفش را که »صورالکواکب« نام دارد به رشته تحریر درآورد و در آن بسیاری از کارهایش را همراه 
با تصویر تشریح کرد. در این کتاب او ستارگان را با نام های عربی شان مشخص کرده و جدولی از قدرهای دقیق ستارگان 
هر صورت فلکی و نمای صورت فلکی ارائه کرده است. در توصیفات و تصاویری که از صورت فلکی آندرومدا کشیده است به 
یک ابر کوچک اشاره نموده که در حقیقت همان کهکشان آندرومدا یا ۳1M است. البته ظاهرا منجمان اصفهانی سال ها 
قبل از صوفی به حضور آن »ابر« در صورت فلکی آندرومدا پی برده بودند. انجمن بین المللی نجوم به پاس تجلیل از خدمات 
علمی صوفی، یکی از دهانه های ماه را به نام او ثبت نمود. این منجم بزرگ در ۸ محرم سال ۳۷6 هجری قمری برابر با ۲5 

مه ۹۸6 میالدی در شهر شیراز دیده از جهان فروبست و در همان شهر به خاک سپرده شد.

دانستنیها

تك گویي هاي برتر در سینماي جهان
تک گویي ها و تنهاگویي ها همچون روبه رو شدن شخصیت ها با تصویر خود در آینه یا نقطه اي حساس در 
زندگــي آدم هاي این آثار، همواره یکــي از صحنه هاي تاثیرگذار فیلم ها و نقطه اوج توانایي هاي بازیگري 
را رقم زده اســت. تک گویي اول شــخص در تئاتر قدمتي دیرینه و چندین هزار ساله دارد اما در سینما 
این شکل نمایشي براي برگرداندن به زبان تصویر با ورود به خود ماجراها و اتفاق ها دیده و اجرا مي شده 
است. این کتاب عالوه بر این که مروري بر بهترین صحنه هاي بزرگ سینماي جهان دارد در نوع نگاه و 
ثبت و تحلیل تک گویي ها، نمونه هاي درخشــاني از شخصیت پردازي، به ویژه براي عالقمندان بازیگري و 
نویسندگان، فراهم مي سازد تا به ویژه در حافظه دیداري و شنیداري و احساسي خود همواره چند صحنه 
از این تک گویي ها را به یاد داشته باشند. تا جایي که جستجو کردیم این موضوع در نوع خود براي اولین 
بار در ایران انجام مي شود. امیدواریم مورد توجه عالقمندان و عاشقان سینما قرار بگیرد. » تک گویي هاي 
برتر در ســینماي جهان« کتابی است از رسول نظرزاده، ،آرش واحدی و سمیرامیس بابایی که در 15۲ 

صفحه و توسط انتشارات تابان خرد به چاپ رسیده است.

خانه عروسك
نورا که در صحنه زندگی خانوادگی و فامیلی چون عروســکی بوده به ناگاه از مناســبات اجتماعی 
خارج میشــود و به صحنه نوری دیگر می بخشــد... از نظر هنریک ایبســن )1۸۲۸–1۹۰6( شاعر، 
نمایشــنامه نویس و درام نویس نروژی، تراژدي، واقعي ترین زندگي است که وجود دارد، بقیه زندگي، 
نمایشــي بیش نیســت. اگر چه تراژدي نیز نمایش اســت! از این نظر، تنها نورا است که واقعا وجود 
دارد، بقیه عروســک هاي این عروسک خانه هستند. نیچه به دوست دارانش توصیه مي کند که به راه 
خویش بروند آن گاه به معني واقعي دوستدار او خواهند بود، نورا نیز به راه خویش مي رود تا خود راه 
به طور کامل بگســتراند. در این جا کي یر کگور و نیچه به هم نزدیک مي شــوند و »فرد« را در چهره 
نورا به نمایش مي گذارند. در چهره یک »اقلیت« و یا »گناهکار« که اتوریته رسمي را پس مي زند....

»خانه ی عروسک » کتابی است از هنریک ایبسن  با ترجمه بهاره آقاگل زاده که در 1۲۰ صفحه و 
توسط انتشارات تابان خرد  به چاپ رسیده است.

آموزش زنده ماندن در هوای آلوده تهران! / 

طرحروز

پیشنهاد

علی رادمند

ارسال 2 ماهواره گالیلئو به مدار زمین
موشــک ســایوز متعلــق به 
اســپیس  آریــان  شــرکت 
)Arianespace( دو ماهواره 
ناوبری از مجموعه ماهواره های 

گالیلئو را به مدار زمین برد.
به گزارش ایســنا و به نقل از 

اسپیس، یک موشک آریان اسپیس سایوز بامداد یکشنبه در 
آســمان گویان واقع در آمریکای جنوبی به پرواز درآمد تا دو 
ماهواره جدید را برای سیستم ناوبری گالیلئو اروپا به مدار زمین 
برساند. استفان اسرائیل مدیرعامل شرکت آریان اسپیس، پس 
از پرتاب موشک ســایوز در توییتر نوشت: غول در حال کار. 
روی سایوز ما، دو ماهواره گالیلئو برای آژانس فضایی اروپا به 
نمایندگی از کمیسیون اتحادیه اروپا قرار دارد. این ماموریت 
با دو ماهواره جدید، تعداد ماهواره های ناوبری جهانی اروپا را 
به ۲۸ ماهواره افزایش می دهد. آریان اســپیس در مستندات 
این پرتاب آورده است که این صورت فلکی تقریباً شش ساله 
به ۲.۳ میلیارد کاربر در سراســر جهان خدمات ارائه می دهد. 
شــرکت آریان اســپیس برای انجام این ماموریت از موشک 
سایوز«تولید شــده توسط مرکز موشک فضایی پروگرس که 
بخشی از آژانس فضایی روسیه موسوم به روسکاسموس است، 
اســتفاده کرد. این چهاردهمین همکاری آریان اســپیس با 
موشک سایوز است. آریان اسپیس درباره این ماموریت گفت: 
ایــن ماموریت برای آژانس فضایی اروپا)ESA( به نمایندگی 
از کمیســیون اتحادیه اروپا انجام می شود تا سلطه و استقالل 
راهبردی را برای شــهروندان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو 
آن به ارمغان بیاورد. سیســتم گالیلئو«شــبیه به سیســتم 
موقعیت یابی جهانی ایاالت متحده )GPS( و سیستم گلوناس 
)Glonass( روسیه است، اما قصد دارد در صورتی که یکی از 
این سیستم ها در دسترس اروپایی ها قرار نگیرد، یک جایگزین 
بومی به آنها ارائه دهد. گفتنی اســت که ۲6 ماهواره گالیلئو 
که تاکنون در مدار بودند، هم توسط موشک های سایوز و هم 
توسط موشک سنگین خود شرکت آریان اسپیس به نام آریان 
5 به فضا پرتاب شده اند. این شرکت شش ماهواره گالیلئو دیگر 
را در سال های آینده با استفاده از موشک سایوز و یک موشک 
نســل جدید از آریان 6 به نــام آریان ۲ به مدار زمین خواهد 
فرستاد. انتظار می رود اولین پرواز این موشک جدید که از سال 
۲۰۲۰ تاکنون به تعویق افتاده اســت، در سال ۲۰۲۲ انجام 
 Galileo FOC-M شود. ماموریت بامداد یکشنبه که با نام
شناخته می شود، شــصت و یکمین ماموریتی بود که توسط 
آریان اســپیس به نمایندگی از آژانس فضایــی اروپا پرتاب 
می شد. طبق مســتندات آژانس فضایی اروپا، این دو ماهواره 
جدید به بقیه صورت فلکی گالیلئو در مدار متوسط زمین در 
ارتفاع ۲۳ هزار و ۲۲۲ کیلومتری زمین پیوســته اند. گالیلئو 
سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی با نام اختصاری GNSS و در 
حال ساخته  شدن توسط اتحادیه اروپا و سازمان فضایی اروپا 
و سامانه اروپایی ماهواره ای ناوبری جهانی است که بخش های 
مرکــزی آن در پراگ در جمهوری چــک، همراه با دو مرکز 
عملیات زمینی در اوبرفافن هوفن نزدیک به مونیخ در آلمان 
و فوچینو در ایتالیا ایجاد شــده  است. این پروژه پنج میلیارد 
یورویی به نام ستاره شناس مشهور ایتالیایی گالیلئو یا گالیله 
نام گذاری شــده  است. یکی از اهداف گالیلئو، فراهم آوردن و 
ارائه یک سیستم جایگزین مکان یابی بومی با دقت باال است 
که توسط آن کشورهای اروپایی می توانند با خودکفایی کامل، 
از سیستم گلوناس روسیه، ناویس هند و سیستم های چینی 
سامانه ناوبری بیدو و GPS ایاالت متحده بی نیاز شده و به آن 
تکیه کنند، چرا که سیستم های گلوناس و GPS می توانند در 
هنگام جنگ یا درگیری برای کاربران تجاری، غیرفعال گردند.

در ابتدا انتظار می رفت سیســتم گالیلئو تا ســال ۲۰1۲ راه 
اندازی شود، اما تاکنون محقق نشده و هنوز در دست توسعه 

است.

فناوری

جواد لگزیان

 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر بیست و یک حلقه چاه عمیق در شهرستان های میاندوآب، 
اشنویه، نقده، بوکان و شاهین دژ به شماره )2000005390000108( 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 خواهد شــد. و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 17:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/09/18
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 10:30 صبح روز  سه شنبه تاریخ 1400/10/07

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1400/10/07
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه )الف و ب و ج(: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/08

مناقصه گران می بایســت عالوه بر بارگزاری تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه، پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را 
بصورت الک و مهر شده به صورت فیزیکی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها، پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی ۳6۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانهwww.setadiran.ir »بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر« موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت دوم(

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

صالحیت هایمورد 
نیاز

قیمت اسناد 
)ریال(

حفر بیست و یک حلقه چاه عمیق 
در شهرستان های میاندوآب، اشنویه، 

نقده، بوکان و شاهین دژ

رتبه 5 کاوش های زمینی ۸۹،4۰5،6۹۹،1۸41۲4،4۷۰،۰۰۰،۰۰۰
و گواهینامه صالحیت 

ایمنی

1،۰۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: عمرانی و سایر منابع- اعتبارات تخصیص یافته از سازمان مدیریت )برنامه بودجه(

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

 

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال تحت 
فشار ایستگاه های پمپاژ فاضالب مساکن مهر شهرستان میاندوآب  به شماره فراخوان )2000005390000112( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا ســایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.  ضمنا تمام اســناد مناقصه باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق 
دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاددهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ 

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/09/15 می باشد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه تا ساعت 13:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/22
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/10/05

ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند 
در ساعت 9:30 قبل از ظهر مورخ 1400/10/06 خواهد بود.

توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات 
الف و ب و ج در مواعد مقرر، در سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکات الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه 

مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها  تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی ۳6۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر 

قراردادها و تلفن ۰44۳1۹45۳۷۲  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲1-41۹۳4 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه
 )ریال(

تضمین شرکتمدت اجرا )ماه(
 در مناقصه )ریال(

صالحیت های 
مورد نیاز

قیمت اسناد مناقصه
)ریال(

اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خطوط 
انتقال تحت فشار ایستگاه های پمپاژ فاضالب 

مساکن مهر شهرستان میاندوآب 

رشته آب پایه 5 و باالتر از 14۰،۲۲۳،۹5۹،۲411۸۷،۰1۲،۰۰۰،۰۰۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین داشتن گواهینامه 
صالحیت ایمنی از وزارت کار

1،5۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی )طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(


