
شنبه  31  اردیبهشت  1401- 19 شوال 1443 - 21 می 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5717  10   اقتصادی

بیشترین رضایت مندی از دیگنیتی و فیدلیتی 
در بین بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی خودرو

در نظر ســنجی انجام شــده از هزار و صد نفر از بازدید کنندگان نمایشگاه 
خودرو شهر آفتاب، دیگنیتی و فیدلیتی دو محصول سواری گروه بهمن جز پر 
بازدیدترین و جذابیت ترین محصول از نظر بازدید کنندگان قرار گرفت.همچنین 
طبق ارزیابی از ســوی بازدیدکنندگان دو خودروی یاد شده در آیتم هایی  مانند 
زیبایی، مطابقت با نیاز مشــتریان و آپشن های مورد نیاز با بیشترین رضایت از 
ســوی  مردم مواجه شده است.در این نظر ســنجی در مورد جذابترین خودرو 
نمایشگاه از نظر زیبایی ریسپکت بهمن باالترین تعداد از این موافقت را دریافت 
کرد.در آیتم نظم و پاســخگویی هم غرفه های بهمــن و آمیکو رضایت ویژه را 
دریافت کردند.پس از غرفه بهمن از نظر مشتریان شرکت پیلسان و شایان دیزل 
بهترین پذیرش و پاســخگویی را داشتند.در آیتم زیبایی نیز غرفه گروه بهمن، 

شرکت پیلسان و ایران خودرو مورد توجه ترین غرفه ها بودند.

حضور کروز با رویکرد صادرات دانش بنیان 
در نمایشگاه بین المللی موتور تهران 

شرکت صنایع تولیدی کروز در نهمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران که 
از ۲٧ اردیبهشــت الی ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش های شرکت 
طراحی مهندســی و تامین قطعات ایران خودرو با رویکرد صادرات دانش بنیان 
برگزار شده حضور بهم رسانید.شرکت صنایع تولیدی کروز در حالی در نمایشگاه 
موتور تهران حضور یافته که این مجموعه تاکنون توانسته با کمک ۲۵۰ نفر از 
نخبگان دانشگاهی بیش از ۳ هزار قطعه را داخلی سازی نماید.شرکت کروز یکی 
از بزرگترین مجموعه های قطعه ســازی کشور است که طی این سال ها، بخش 
عمده نیاز خودروساز و بازار را بر طرف کرده است و همواره این مجموعه قطعه 

ساز بر داخلی سازی قطعات تاکید ویژه دارد.

فروش محصوالت کرمان موتور و گروه بهمن
 در بورس کاال از هفته آینده

 KMC و وانت J۴ جک ،S۵ فروش ۵ محصول دیگنیتــی، فیدلیتی، جک
T8 از هفته آینده به بورس کاال می روند.خبرها حاکی از آن است که گروه بهمن 
و  کرمان موتور شــرکت های خودروسازی هستند که از وجود ساز و کار مناسب 
در بورس کاال استفاده بهینه کرده اند. دیگنیتی، فیدلیتی، جک S۵، جک J۴ و 
وانت KMC T8 محصوالتی هستند که در بورس کاال پذیرش شده اند و طبق 
تعهــدات از هفته آینده از این طریق به فروش می رســند.مزیت این نوع عرضه 
حــذف دالالن و برآورده کردن نیاز بازار و عرضه خودرو به مصرف کننده واقعی 
است.همچنین معامالت از طریق بورس کاال برای محصوالتی که مشمول قیمت 
دولتی نیســتند و تولیدی تولیدکنندگان خصوصی هستند، به طور شفاف قابل 
انجام است.گروه بهمن پیشــگام اجرای عرضه خودرو در بورس کاال شد و روز 
گذشته نخستین مرحله عرضه وانت های تولیدی این شرکت در بورس کاال آغاز 

شد که با استقبال خوب خریداران مواجه شد.

رکورد ۲ برابری تولید محصوالت بهمن دیزل
 در سال جاری

حسین خضری مدیرعامل بهمن دیزل در نشست خبری گروه بهمن که در 
نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شــد، گفت: گروه  بهمن و خودروهای تجاری و از 
جمله شرکت بهمن دیزل در حوزه های مختلف در حال توسعه محصوالت است. 
مدیر عامل گروه بهمن دیزل با تاکید بر اینکه این شــرکت به دنبال توســعه و 
تنوع محصوالت اســت، گفت: توسعه  محصول، توسعه ساختار تولیدی، توسعه  
نیروی انســانی، توسعه اصالح زیرساخت های مالی و افزایش تنوع محصوالت از 
جمله برنامه های بهمن دیزل است؛ با توجه به نیاز بازار در حوزه تجاری به دنبال 
افزایش تنوع و افزایش تولید هســتیم. خضری گفت: در حوزه محصوالت باری 
در بهمن دیزل ســری محصوالت تعریف شده، یکی با بیس فورس و دیگری با 
بیس امپاور تولید داریم؛ در حوزه محصوالت، باالی ۱8 تن امپاور و کمتر از ۱8 

تن فورس می شود. 

خودرو

وضعیت غربالگری یارانه بگیران حکایت از 
آن دارد که اگرچه برخی از افراد در بخشی از 
اطالعات کشور، جزو ۳ دهک کم درآمد جامعه 
محسوب می شــوند اما در پایگاه رفاه ایرانیان 
جزو دهک دهم هســتند.به گزارش خبرنگار 
مهر، نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس 
جمهوری در یک گفت و گوی تلویزیونی که با 
محوریت اصالح سیاست ارز ترجیحی و حذف 
این ارز از ۵ قلم کاالی اساسی صورت گرفت، 
از طــرح جدید دولــت برای پرداخــت یارانه 
نقدی رونمایی کرد و در همان شب نیز مبالغ 
۳۰۰ )بــرای دهک های چهارم به بعد( و ۴۰۰ 
هزار تومان )برای ســه دهک اول( به حساب 
سرپرستان ۹ دهک کشور واریز و به این ترتیب 

دهک دهم از لیست یارانه بگیران حذف شد.
آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرد تقریباً ٧ میلیــون و ۵۰۰ هزار نفر 
از صــف دریافت یارانه خــارج و تحت عنوان 
جاماندگان یارانه جدید معرفی شــدند و وزیر 
کار نیز بــا اطمینان خاطر اعــالم کرد که بر 
اســاس معیارهایی همچون خــودرو، گردش 
مالی و سودهای بانکی، خانوارهای پردرآمد را 
از لیســت یارانه حذف کرده است؛ با این حال 
مشــاهدات نشــان می دهد که در بین حذف 
شدگان، اقشــار ضعیف و متوسط جامعه نیز 
وجود دارند که پیش از این مشــمول دریافت 
یارانه بودند اما در این دوره از فهرســت حذف 
شده اند.البته چند روز پیش، رئیس جمهوری 
دســتور دارد که کمک معیشــتی ماه اول به 
حســاب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول 
دریافــت یارانه بوده امــا در این مرحله کمک 

معیشــتی دریافــت نکرده انــد و متقاضــی 
تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، واریز 
شــود.به گزارش مهر، ۶ ابهام در مورد حذف 
افراد از فهرســت دریافت یارانه و واریز مجدد 
یارانه به جاماندگان وجود دارد؛ نخســت آنکه 
هنوز شفاف سازی خاصی در مورد میزان یارانه 
واریزی و تــداوم یا عدم تــداوم واریز صورت 

نگرفته است.
در واقع هنوز مشــخص نیست یارانه ای که 

قرار اســت به جاماندگان واریز شود ۳۰۰ هزار 
تومانی یا ۴۰۰ هزار تومانی اســت و مشخص 
نیست این یارانه در ماه دوم هم به حساب این 
افراد واریز خواهد شد یا خیر.نکته بعدی اینکه 
در بین حذف شدگان خانوارهایی هستند که 
سرپرســت خانوار بازنشســته و حداقلی بگیر 
اســت اما فرزند خانواده درآمد باالتری دارد و 
یا اینکه دارای خودرو و ســپرده بانکی است، 
وزارت رفــاه نیز بــر همین مبنــا، یارانه کل 

خانوار را حذف کرده اســت.همچنین مســاله 
بعدی مربوط به افرادی است که اگرچه تحت 
حمایت سازمان های حمایتی همچون سازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
هســتند اما بنا به دالیلی همچون داشتن یک 
خودرو و … از لیســت یارانــه بگیران حذف 

شده اند.
بنابراین اگر اطالعات پایــگاه رفاه ایرانیان 
دقیق تر بود باید به صورت پیش فرض این افراد 

در فهرســت یارانه بگیران قرار می داد نه اینکه 
این افراد در بخشــی از اطالعات جزو ۳ دهک 
کم درآمد جامعه محســوب شوند و در پایگاه 
رفاه ایرانیان جزو دهــک دهم!نکته بعدی در 
مورد معیار قرار دادن سفر خارجی افراد است؛ 
این طور که به نظر می رســد در یک خانوار اگر 
یک نفر هم سفر خارجی ولو کاری رفته باشد، 
جزو دهک دهم محســوب شــده و از دریافت 

یارانه محروم شده است. 
در حالی که باید راستی آزمایی دقیق تری 
در خصوص این معیار انجام می شد زیرا صرف 
رفتن به سفر خارجی نمی تواند نشاندهنده این 
باشــد که فرد جزو افراد متمول جامعه است.

موضوع بعدی اینکه برخــی از خانوارهایی در 
فهرست حذف شدگان قرار گرفته اند، کسانی 
هستند که فرزندان آنها بعد از ازدواج اقدام به 
جداسازی حساب یارانه خود نکرده اند و خانوار 
به دلیل وضعیت مالی فرزند ازدواج کرده خود، 

از فهرست دریافت یارانه حذف شده است.
همچنین تعــدادی تماس بــا خبرگزاری 
مهر از ســوی برخی از زنان سرپرست خانوار 
صورت گرفته که اعــالم کرده اند پیش از این 
یارانه دریافت می کردند امــا در یارانه جدید، 
از فهرســت حذف شــده اند در حالی که این 
افراد اغلب جزو دهک های یک تا ۹ محســوب 

می شوند.
خبرگزاری مهر طی چند روز گذشــته در 
تماس هــای متعددی با وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی پیگیر ابهامات مطروحه در این 
گزارش بود اما متأســفانه از وزارتخانه مذکور 

کسی حاضر به پاسخگویی نشد.

ابهامات حذف یارانه بگیران

کم درآمدهایی که دهک دهم شدند

در پی انتشار مطلبی با عنوان »آغاز نمایشگاهی که فقط 
در اســم بین المللی اســت« مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ در روزنامه 
مردم ســاالری روابط عمومی وزارت نفت جوابیه ای ارسال 

کرد. متن کامل جوابیه بدین شرح است:
روز شنبه گذشته مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ گزارشی 
با عنوان »آغاز نمایشگاهی که فقط در اسم بین المللی است« 
در روزنامه مردم ساالری منتشر شد که حاوی برخی مطالب 
خالف واقع و مغالطه بود، به منظــور تنویر افکار مخاطبان 

توضیحاتی ارائه می شود:
۱- نمایشــگاه بین المللــی صنعت نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمی که با عنوان نمایشــگاه نفت تهــران در تقویم 
نمایشگاهی جهان معروف اســت، از سال ۱۳٧۴ آغاز به کار 
نموده و امسال بیست و ششمین دوره آن برگزار شد. این دوره 
نمایشگاه با توجه به کاهش محدودیت های کرونایی و پس از 
آنکه نمایشگاه ســال ۱۴۰۰ برگزار نشد، با استقبال بی نظیر 
شرکت های داخلی مواجه شد و ۴۴ شرکت از ۱۱ کشور نیز با 

وجود شدیدترین تحریمهای تاریخ، در نمایشگاه حاضر شدند.
۲-نمایشگاه نفت تهران در طول ۲٧ سال از عمر خود با 
فراز و فرودهای بسیاری روبرو و در دوره های مختلف شاهد 

اوج و فرود بوده است. 
تاثیر شــرایط بین المللی بر میزان مشــارکت شــرکت 
کنندگان به عنوان یک فاکتور اصلی مطرح اســت. اما نظم 
در برگزاری این رویداد باوجود همه مســائل، آن را به عنوان 
یــک رویدادی بین المللی جا انداخته اســت، فارغ از حضور 
حداقلی یا حداکثری شــرکتهای خارجی در این نمایشگاه، 
اخبار رویدادها و تحوالت این نمایشــگاه همواره مورد توجه 
رســانه های داخلی و خارجی قرار داشــته و امسال با توجه 
به شــرایط خاص بــازار انرژی بیش از ٧۰ رســانه خارجی 
خبرنــگاران و نمایندگان خود را بــرای اطالع از کم و کیف 

نمایشگاه نفت تهران روانه ساختند.
 ۳-حضور ۴۴ شــرکت از ۱۱ کشــور آسیایی، اروپایی و 
آفریقایی شاید نسبت به شــرکت های داخلی کم باشد، اما 

همین مقدار برای اینکه عنوان نمایشگاه نفت تهران از صفت 
بین المللی تهی نشود، کافی است. حال اگر نویسنده گزارش 
مردم ساالری این واقعیت را کتمان کرده و اصرار بر این دارد 
که نمایشــگاه نفت تهران بین المللی نیست، بهتر است به 

جنگ کلمات نرود.
 ۴-حضــور پرشــور و حداکثری شــرکتهای داخلی در 
نمایشــگاه نفت تهران سبب شده اســت تا این نمایشگاه با 
بهره برداری از حداکثر فضای نمایشگاهی به عنوان بزرگترین 
نمایشگاه کشور از هر نظر و به عنوان یکی از ۴ نمایشگاه نفت 

بزرگ جهان همچنان شناخته شده باشد. 
۵-حضور مقام های عالیرتبه کشــوری و لشگری در این 
رویداد، از جمله ریاســت محترم مجلس شورای اسالمی در 
روز افتتاحیه و همچنین بازید ریاســت محترم جمهوری و 
پنــج معاون رئیس جمهور، وزیر کار و رفاه اجتماعی، معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد ایران با 
طرفهای خارجی، معاونــان وزارت دفاع و همچنین فرمانده 

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از این نمایشگاه، 
نشــان دهنده اهمیت فوق العاده این نمایشــگاه برای نظام 
بــوده و همین امر جایگاه آن را ویــژه می کند. از همین رو 
این نمایشگاه به عنوان یک رویداد مهم مورد توجه جهانیان 

قرار دارد.
 ۶-نمایشــگاه نفــت تهران بــه عنوان محــل معرفی 
توانمندیهای شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، زمینه ساز 
مذاکرات و عقد تفاهمنامه ها و قراردادهای بســیاری است و 
قابل توجه اینکه در بیســت و ششمین نمایشگاه بین المللی 
نفــت، بیش از یکصد قرارداد و تفاهمنامه میان شــرکتهای 
زیرمجموعــه وزارت نفــت، هلدینگ ها، شــرکتهای بزرگ 
داخلی، ســازندگان، دانشگاه ها و پژوهشگاه صنعت نفت، به 

ارزش چندین میلیارد دالر به امضا رسیده است.
 این حجم از سرمایه گذاری حتی اگر شرکتهای خارجی 
در این نمایشــگاه حضور نیافته باشند، آن را به یک رویداد 

مهم بین المللی بدل می سازد.

جوابیه وزارت نفت به گزارش »مردم ساالری«

نمایشگاه نفت تهران، رویدادی بین المللی است

 

نوبت دوم - )تجدید مرتبه دوم( مناقصه شماره 0040196
)خرید 1500 عدد المنت فیلتر گاز ترش ساخت داخل کشور(

1- نوع مناقصه: دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
 2- نوع فراخوان: عمومی.

3- نام و نشــاني مناقصه گذار: شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمي نژاد )SGPC( به آدرس: مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شــمالي، شماره ۲۵۵، شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمي نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات.

- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات: ۳٧۲88۰۱۶ -۰۵۱
- تلفن کمیسیون مناقصات: ۰۵۱-۳٧۲8۵۰۴۵ 
- نمابر کمیسیون مناقصات: ۰۵۱-۳٧۲8۵۰۲۴

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 562.500.000 ريال )پانصد و شصت و دو میلیون و 
پانصد هزار ریال(. )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارائه تضمین نمي باشد.(

 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد: متقاضیان مي توانند تا ساعت 19 مورخ 1401/03/04، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و با شماره فراخوان 2001092134000028 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه مذکور 

انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت 19 مورخ 1401/03/19، 
اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزیابي کیفي اسناد شرکت 
در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه 

مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات: پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکت ها )ارزیابی فنی(، پاکت های مالی شرکت های واجد شرایط در ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/04، 
در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه ٧ )دانشسراي شمالي(، شماره ۲۵۵، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو 
پیشــنهاد تایید شــده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي امکان تغییر وجود 

خواهد داشت. 
توضيح مهم: باتوجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله صرفاً تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بدیهي 
اســت شــرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 

ستاد( اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

شركت ملی گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد )خانگيران(

)سهامی خاص(

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/2/28   -   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/31

شناسه آگهی: 1319410

روابط عمومی  شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت انجام پروژه های اصالح و بهینه سازی به شرح جدول زیر:

مبلغ تضمين شركت در مناقصه )فرآيند ارجاع كار( مبلغ پايه به ريالشرح مناقصهشماره مناقصهرديف
به ريال

۱۶,۹۹۰,8۶۵,8۵۵۱,۱۵۹,٧۲۶,۰۰۰اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع امور برق چالوس۱۱۴۰۱/۱۵۴-۱۶

۱۱,۶۴۴,٧8۴,۵8۶۹۰٧,۲۴۰,۰۰۰اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع امور برق رامسر۲۱۴۰۱/۱۵۴-۱٧

شناسه آگهی: 1317984

مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه:
داوطلبان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 لغایت روز دوشنبه 
مورخ 1401/03/02 به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ خريد اسناد مناقصه:

مبلغ 545/000 ريال به ازای خرید هر اســناد در مدت زمان تعیین شــده در 
بند فوق به حساب سپهر )شماره 0101853765005( بانک صادرات کد ۲۰۰8

نوع تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به شرح زیر می باشد:
- ضمانتنامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

- اصل فیش واریز وجه به حســاب جام به شــماره 6720405/50 بانک ملت 
شعبه مرکزی چالوس

- ضمانتنامه صادره توســط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و 
صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

- کســر از محل مطالبات به صورت سند حســابداری از محل مطالبات قطعی 
تایید شده از سوی امورمالی

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

تاريخ بارگذاری پاكات مناقصه:
روز دوشنبه ساعت )10:00( مورخ 1401/03/16

تاريخ گشايش پاكات مناقصه:
زمان بازگشــایی ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در محل حوزه 

ستاد شرکت اتاق معاون مالی و پشتیبانی
ساير شرايط:

- هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت 

انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.
- اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلی تامین شده است.

- حضــور یک نفر از طــرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلســه 
گشایش پاکات آزاد می باشد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ چاپ نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1401/02/31

روابط عمومی  شركت توزيع نيروی برق غرب مازندران

  آگهی  تمدید فروش اسناد فراخوان
مزایده عمومی 1401/1

1- شرح کلی طرح 
نام طرح: پروژه ساخت, بهره برداری و انتقال توسعه،مدیریت و پشتیبانی خدمات کانال ارتباطی پیامکی،کددستوری وIVR  دولت الکترونیکی . 

ســرمایه پذیر: سازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان طرف اول موافقت نامه که در انتهای دوره بهره برداری تجاری، موضوع فراخوان توسعه را از 
سرمایه گذار تحویل می گیرد.

کارگزاروسرمایه گذار: شرکت یا مشارکتی که جهت اجرای موضوع به عنوان طرف دوم موافقت نامه ازطریق فراخوان انتخاب می شود.
برآورد تقریبی سرمایه گذاری: 56میلیارد ریال 

دوره پیشبرد موافقت نامه: دو)2( ماه 
دوره احداث: یک )1(ماه

دوره بهره برداری تجاری: سه )3 (سال شمسی و قابل تمدید برای یک دوره یک ساله دیگر با توافق طرفین
تعداد کارگزار منتخب:1 شرکت

2- زمان بندی:
متقاضیان می توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطالعات ایران به نشانی زیر نسبت به دریافت اسناد فراخوان ها اقدام نمایند.

1-5- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی اولیه  تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03
2-5- زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

3-5- زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/21
4-5-زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/09

5-5- بهای اسنادمزایده مبلغ 10/000/000ریال )معادل یک میلیون تومان( قابل واریز به حساب به شماره 4001048204006597 و یا شماره 
شبای IR 450100004001048204006597 نزد بانک مرکزی به نام  سازمان فناوری اطالعات ایران

6-5- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 21– ساختمان مرکزی سازمان 
فناوری اطالعات ایران –  طبقه دوم – اتاق209– اداره قراردادها - )خانم تجدد(

7-5-  به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد. 
3- توضیحات ضروری

ارایه مستندات هیچ حقی را برای ارایه دهنده ایجاد نخواهد کرد و سرمایه پذیر پس از بررسی مستندات و ارزیابی فنی و مالی متقاضیان، طرح فنی 
ارایه شده، و ارزیابی پیشنهادهای مالی ،نسبت به انتخاب سرمایه گذار واجد صالحیت و مناسب برای سرمایه گذاری در طرح فوق اقدام خواهد کرد.

کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در بند 5-4 که در 
محل آدرس: خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی 22، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطالعات ایران – طبقه ششم – سالن 

جلسات تشکیل می شود شرکت نمایند. 
متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالع به سایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظر خود را درباره اسناد مزبور به آدرس فوق ارسال و یا با 
کارشناسان اداره قراردادها به شماره تلفن 88115906 )آقاي تجدد( و بخش فنی به شماره 88115876 )آقای مشتاق زاده( تماس حاصل نمایند.

www.ito.gov.ir : نشاني سایت اینترنتي

سازمان فناوری اطالعات ایران 

فراخوان انتخاب سرمایه گذار به منظور توسعه، مدیریت و پشتیبانی خدمات کانال ارتباطی پیامکی، 
)PPP(دولت الکترونیکی به روش مشارکت عمومی –خصوصی  IVR کددستوری و

م.الف:642 شناسه آگهی: 1318763

پیــرو آگهــی فراخــوان عمومی مــورخ 1401/02/26 درخصــوص مناقصــه 
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای 
حسنلو شهرستان نقده، موضوع عملیات اجرای پروژه مذکور بشرح زیر اصالح گردید.

موضوع عمليات: خاك برداری و پی کنی ۱٧۰۰ متر مکعب – اجرای زیر اساس 

۱٧ متر مکعب- اجرای جدول ۱۰۰ متر طول- اجرای سنگفرش- بتن پالك ۱۶۰۰ 
متر مربع – اجرای آسفالت ۱۴۰۰۰ متر مربع

 به اطالع می رساند زمان مناقصه تغییر یافته و متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
        روابط عمومی بنياد مسكن انقالب اسالمی آذربايجان غربی

زمان چاپ: 1401/02/31 اصالحیه

حساب 100 امام


