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تولید،پشتیبانیها و مانعزداییها

شنبه25دی  - 1400شماره 1261

مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر کرد

انقالب «دادهها» در خدمت اهداف توسعه پایدار

در گزارش «توســعه جهانــی 2021؛ دادههــا در خدمت زندگی بهتــر» که مرکز
پژوهشهای اتــاق ایران ترجمه کرده ،تاکید شــده دادهها بهعنــوان عامل تولید و
تقویتکننده بهرهوری برای اقتصاد نقش دارند.بخشهایی از گزارش «توسعه جهانی
۲۰۲۱؛ دادهها در خدمت زندگی بهتر» که بانک جهانی آن را منتشر کرده ،توسط مرکز پژوهشهای
اتاق ایران ترجمه شد.این گزارش که در فوریه سال  ،۲۰۲۱توسط بانک جهانی منتشر شده با هدف
تحلیل و بررسی تأثیر تحوالت حاصل از انقالب دادهها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع نوشته
شده و به دنبال توضیح دو مسئله است :چگونه دادهها میتوانند به پیشبرد بهتر اهداف توسعه کمک

نمایند؟ و برای پشتیبانی از تولید و بکارگیری دادهها به شکلی مطمئن ،اخالقی و ایمن و همچنین،
تسهیم منصفانه ارزش حاصل از آن ،چه نوع تنظیمات حکمرانی دادهای مورد نیاز است؟در ادامه
آمده است :دادهها از طریق سه مســیر نهادی سبب پیشبرد اهداف توسعهای میشوند .اول جامعه
مدنی ،دانشگاهها و افراد که از طریق دسترسی به دادهها قادر به پایش اثرات سیاستهای دولت،
نظارت و دستــرسی به خدمــات عمومی و تجـــاری خواهند شد؛ دوم دولتها و سازمانهای
بینالمللی که از دادهها به منظور حمایت از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات بهتر بهره
میبرند و سوم شرکتهای خصوصی که دادهها را در فرآیند تولید بکار میگیرند.

آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي
14001400
-37
شماره37
شماره

رشكتسهاميربقمنطقهايرهزمگان

شناسه آگهی 1257009 :

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خريد شش( )6دستگاه رله ديستانس جهت بهینه سازی سیستم حفاظت خطوط انتقال استان ازطريق برگزاري
مناقصه عمومی يک مرحله ای اقدام نمايد .لذا از متقاضیان شرکت دراين مناقصه دعوت بعمل مي آيد ،جهت دريافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه ونسبت به واريزمبلغ500،000ريال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسايردرآمدها
ازتاريخ  1400/10/25لغايت  1400/10/29اقدام ويك نسخه ازاسناد مناقصه را دريافت نمايند .با توجه به اينکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطريق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ الزم است درصورت عدم عضويت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسايت مذکور انجام ونسبت به دريافت گواهی امضاء
الکترونیکی اقدام نمايند .شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  33331700-4داخلی 2071ودرخصوص سامانه با داخلی  3000تماس حاصل فرمايند.
ثبت شماره تلفن،فکس وايمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.
الزامات :
 -1رله ها مي بايست ازكارخانه اصلي شركت سازنده دراروپاخريداري گردد و حداقل به مدت پنج سال داراي گارانتي و به مدت10سال خدمات پس ازفروش باشند.
 -2ارائه مستندات سابقه فروش رله فوق الذكر به يكي از شركتهاي برق منطقه اي و گواهي رضايتمندي خريدار الزامي مي باشد.
 -3درقیمت ارائه شده توسط تأمین كننده بايستي قیمت نرم افزارsettingو configurationرله ( )Digsi4ونرم افزارهاي مرتبط باآنهابه همراه اليسنس مربوط به آن با
اردركد0AA00-7XS5402وكابل ارتباطي به كامپیوتربراي هررله به همراه مبدل سريال به  USBبراي هركدام ازكابلها نیز درنظر گرفته شود.
-4پیمانكارموظف به برگزاري دوره آموزشي كاربا رله وتنظیم وپیكره بندي وتست آن به كارشناسان رلیاژبرق منطقه اي هرمزگان به میزان32ساعت مي باشد.
-5دارا بودن كاتالوگ و  CDاطالعاتي كامل .
توضیحات :
.1مبلغ تضمین شركت درفرآيند ارجاع کار  1،308،673،002ريال است كه بايد به صورت ضمانتنامه معتبربانكي و يا واريز نقدی به نفع خريدار درروز برگزاري مناقصه تسلیم گردد.
.2دستگاه نظارت  :معاونت بهره برداری/اموررلیاژ شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد.شركتهاي متقاضي مي توانند درخصوص سؤاالت فني خود با آقای مهندس زارعی
باشماره 4تا 076-33331700داخلی 2195تماس حاصل فرمايند.
.3حداكثرمهلت تحويل اسناد به دبیرخانه اينشركت تا ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  1400/11/12وبازگشايي پاكات رأس ساعت  10صبح همان روزدرمحل امورتداركات
وقراردادها مي باشد.
.4به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتي كه بعدازموعدمقرربه دبیرخانه اين شركت ارسال گرددمطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.
.5آگهی ما درسامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام/پروفايل تأمین کننده/مناقصه گر  ،قابل مشاهده می باشد.

آگهيدعوتبهمناقصه
شماره1400-606-5

شــركت راهآهن جمهوری اســامی ایران در نظر دارد بنابر آییننامه اجرایی بند «ج» ماده  12قانون برگزاری مناقصات نســبت
به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شــرایط جهت دعوت به مناقصه از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به نشانی
 www.setadiran.irبه شرح زیر اقدام نماید .مناقصهگران موظفند براي شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام در سايت مذکور و
دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند .الزم به ذکراست کليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان ارزيابي کيفي تا انتخاب برنده
از طريق سايت مزبور انجام ميگردد.
 .1شرح مختصر موضوع مناقصه :راهبری مشاغل پشتیبانی (اپراتور تجهیزات ارتباطی ،ناظر تخلیه و بارگیری ،خدمات ایستگاهی،
نظارت بر خدمات مسافری ،آتشنشــانی و اطفاء حریق ،حفاظت و نگهبانی از اماکن ،خدمات پشتیبانی رفاه ،خدمات اداری و مالی،
پشتیبانی فناوری اطالعات و نت ساختمان)
 .2مدت و محل انجام قرارداد :مدت اجراي قرارداد بمدت ( )24ماه شمسی بوده و محل اجرا طبق اسناد مناقصه ميباشد.
 .3مهلت دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ 1400/11/02
 .4مهلت بارگذاری کلیه اسناد و تحویل اصل پاکت الف :حداکثر تا ساعت  13:00روز یکشنبه مورخ 1400/11/17
 .5مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات  http:/iets.mporg.irاطالعرساني ميگردد.
 .6مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و ســی و چهار میلیون و هشــتصد و نود و شش هزار
( )2.434.896.000ريال بوده و ضمانتنامه مذکور میبایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد.
 .7شرکتکنندگان در فراخوان ميبايست داراي گواهینامه معتبر تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشند.
 .8شرکتکنندگان در فراخوان ميبايست داراي گواهینامه معتبر تایید صالحیت پیمانکاری معتبر در زمینه خدمات عمومی باشند.
شايان ذکراست دريافت اسناد صرفاً ميبايست از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت پذيرد .در صورت بروز هر
گونه ابهام با شماره ( 1456پشتیبانی سامانه ستاد) تماس حاصل نمایند.
میم الف  3516 :شناسه آگهی 1258315 :

اداره کل تدارکات و پشتيباني

روابطعموميشركتسهاميبرقمنطقهايهرمزگان

سازمان آگهی های روزنامه اقتصاد سرآمد
پل ارتباطی با ما برای ارسال آگهی های شما در صفحات مورد نظرتان
تلفن - 021 - 88769227:همراه09198543996:

سازمان دمریيت پسمانداهي شهرداري

آگهیمزایدهعمومی
آگهیمزایدهعمومی
ضایعاتواقالماسقاطیومستعمل

سازمان دمریيت پسمانداهي شهرداري

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد ضايعات و اقالم اسقاطی و مستعمل سازمان را به شرح
ذيل از طريق مزايده عمومی و با شرايط اعالمی در اسناد مزايده بفروش برساند.
ردیف

شرح

واحد

قیمتپایه
کارشناسی(ریال)

مقدار
تقریبی

جمع کل برآوردی
(ریال )

مبلغ سپرده شرکت در
مزایده (ریال )

1

اطاق جلوی کمپرسی

کیلوگرم

81,400

700

56,980,000

2,849,000

2

ضایعات آهن سنگین

کیلوگرم

95,650

80,000

7,652,000,000

382,600,000

3

ضایعات ورق آهن گالوانیزه شیروانی

کیلوگرم

91,000

30,000

2,730,000,000

136,500,000

4

اتاق زباله کش و تانکر آتش نشانی

کیلوگرم

81,400

7,000

569,800,000

28,490,000

5

رادیاتورآلومینیومی خودرو در اندازه های مختلف

کیلوگرم

425,000

500

212,500,000

10,625,000

6

سیم و کابل آلومینیومی روکش دار

کیلوگرم

405,600

1,200

486,720,000

24,336,000

7

لوله فشاری قوی پلی اتیلن فاضالب

کیلوگرم

90,400

2,000

180,800,000

9,040,000

8

قطعاتپالستیکیضایعاتی

کیلوگرم

113,000

2,000

226,000,000

11,300,000

10

الستیک ضایعاتی خودرو در اندازه های مختلف

کیلوگرم

3,500

5,000

17,500,000

875,000

11

ضایعاتمتفرقهآلومینیومی

کیلوگرم

507,000

200

101,400,000

5,070,000

12

قطعات متفرقه داغی و ضایعاتی خودرو

کیلوگرم

71,000

3,000

213,000,000

10,650,000

13

ضایعات متفرقه آهن قراضه (بصورت جارویی)

کیلوگرم

79,200

5,000

396,000,000

19,800,000

14

سنگ تزئینی تراورتن

تن

600,000

31

18,600,000

930,000

15

سنگ مرمریت

تن

4,000,000

15.6

62,400,000

3,120,000

16

سنگ مرمریت گلدانی

تن

2,500,000

3

7,500,000

375,000

17

سنگ گرانیت گل پنبه ای(سیاه و سفید)

تن

6,500,000

33

214,500,000

10,725,000

18

سنگ گرانیت گل پنبه ای گلدانی

تن

3,500,000

3

10,500,000

525,000

19

سنگ گرانیت سیاه

تن

30,000,000

37

1,110,000,000

55,500,000

متقاضیان می توانند از تاريخ  1400/10/25لغايت  1400/11/17جهت دريافت اسناد مزايده و شرکت در مزايده به آدرس اينترنتی
 www.setadiran.irمراجعه نمايند .مکان بازديد از ضايعات تبريز میدان آذربايجان -به طرف فرودگاه -نرسیده به پل آجی چای -انبار سازمان مديريت
پسماندهاي شهرداري تبريز می باشد ..شماره تماس - 041-32611115 :وب سايت سازمانwww.pasmand.tabriz.ir
آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده تا ساعت 14روز پنج شنبه مورخه  1400/10/30و ارسال پیشنهادات ساعت 12روز يکشنبه مورخه 1400/11/17
می باشد .بازگشايی پیشنهادات وصول شده راس ساعت  14/30روزيکشنبه مورخه 1400/11/17در کمیسیون مزايده سازمان خواهد بود.

یونسفاتحمدیرعامل

آگهی مزایده عمومی

شهرداري شهر قدس

شهرداری شهر قدس در نظر دارد مديريت ،راهبری ،بهره برداری ،تعمیر و
نگهداری جايگاه  CNGقدس  2واقع در شهرقدس ،پشت شرکت نفت پارس را به
صورت اجاره براساس قیمت پايه کارشناسی ماهیانه  180/000/000ريال و سالیانه
 2/160/000/000ريال برای مدت يکسال از طريق مزايده عمومی و عقد پیمان با
پیمانکار حائز صالحیت (شرکتهای دارای سابقه فعالیت بهره برداری جايگاه CNG
در منطقه و مستندات مربوطه قانونی به همراه رضايت نامه کتبی از شرکت پخش
فرآوردههای نفتی منطقه) اقدام نمايد.
متقاضیان میتوانند ظرف مدت  10روز از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله
يک هفته از نوبت اول به چاپ خواهد شد با مراجعه به واحد امور قراردادهای شهرداری
واقع در :شهر قدس ،بلوار  45متری انقالب  -بلوار جمهوری بلوار تولیدگران شهرداری
قدس ،طبقه دوم واحد امور قراردادها با ارائه معرفی نامه نسبت به دريافت و تحويل
اوراق مزايده اقدام نمايند.
اسامی شرکت کنندگان در مزايده می بايست در وب سايت CNG.NIOPDC.IR
قسمت پیمانکاران مجاز تعمیر و نگهداشت جايگاه های  CNGموجود باشد و شرکت

ن
وبت
اول

کنندگان نبايد در لیست سیاه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران باشند.
شرکت کنندگان در استعالم بها می بايست حداقل  3سال سابقه کاری مفید در
زمینه تعمیر و نگهداشت  CNGداشته باشند.
شرکتکنندگان می بايستی جهت شرکت در مزايده سقف مجاز مديريت و بهره
برداری جايگاه های  CNGرا رعايت نمايند.
ارائه رضايتنامه کتبی از شرکت پخش فرآورده های نفتی الزامی می باشد.
خريد اوراق مزايده به مبلغ 2/500/000ريال قابل واريز به حساب0105708298000
بانک ملی شعبه شهرداری قدس.
سپرده شرکت در مزايده معادل  500/000/000ريال میباشد.
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
شهرداری در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
هزينه آگهی به عهده برنده مزايده است.
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/10/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/11/02 :

روابطعمومیشورایاسالمیوشهرداریقدس

آگهيتجدیدمناقصه(ارزیابيكیفي)

رشكت ملي گاز اریان

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2000092409000236

رشكت گاز استان رخاسان رضوي

 )1مناقصه گزار :شركت گاز استان خراسان رضوي
 )2موضوع مناقصه  :گازرسانی به باقیمانده صنايع استان خراسان رضوی با اولويت
محور غرب استان
 )3شرايط اولیه متقاضیان:
الف -دارا بودن حداقل رتبه  4در رشته تاسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفیت خالي ارجاع كار
ج -دارا بودن گواهینامه تأيید صالحیت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي
د -ثبت نام در سايت  www.setadiran.irو دريافت گواهي امضاي الكترونیكي
 )4دريافت كاربرگهاي استعالم ارزيابي كیفي :از سايت مذكور از ساعت  08:00مورخ
 1400/10/22تا مورخ  1400/10/30اعالم شده در سامانه ستاد
 )5بارگذاري اسناد استعالم ارزيابي كیفي به همراه مستندات مربوطه مطابق
مندرجات آن :در سايت مذكور تا مورخ  1400/11/16اعالم شده در سامانه ستاد

نوبت دوم

شناسه آگهی 1258064 :

 )6نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار :مطابق مصوبة شماره
/123402ت50659هـ هیأت محترم وزيران و اصالحیه هاي بعدي آن مي باشد.
 )7يادآورد ميگردد كلیه مراحل مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي
دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 )8رعايت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني
الزامي است و ماده  5قانون مذکور و صرفا موسسات و شركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست
توانمندي هاي مندرج در سامانه توانیران مجاز مي باشد.
شايان ذكر است دسترسي به متن اين آگهي ،در سايت  WWW.nigc-khrz.irامكان
پذيربوده و در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با تلفن - 051-37072532 :فاکس
 051 - 37640036تماس بگیريد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/10/25 :

روابطعموميشركتگازاستانخراسانرضوی

«آگهيارزیابيكیفيتولیدكنندگان
سازندگانكاال(نوبتاول)

خم
رشكت اپاليش نفت امام يني (ره) شازند «سهامي عام»

شناسه آگهی 1259425 :
شماره مجوز 1400-7153 :

فراخوان ارزيابي كیفي جهت برگزاري مناقصه عمومي شماره RNP-0051037-MD :
شركت پااليش نفت امام خمیني (ره) در نظر دارد فراخوان ارزيابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد سوئیچ و تابلو برق ايستاده كشويي  400ولت به شماره RNP-0051037-MD :و شماره فراخوان
 2000092447000177را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کیفی از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كیفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ،از
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت(ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي
الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ  1400/10/28ميباشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كیفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به
مناقصهگران ارسال خواهد شد .الزم به ذكر است به استناد قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني ،چنانچه در مرحله ارزيابي كیفي مناقصه گران ،شركت/شركتهاي تولید كننده /سازندگان
كاال شناسائي شوند ،اين شركت از قبول اسناد و مدارك شركتهاي تامین كننده معذور مي باشد.

ردیف

9

بشکه خالی 220لیتری فلزی

عدد

1,700,000

35

59,500,000

2,975,000

ن
وبت
اول

1

شماره مناقصه
RNP-0051037-MD

مقدار
تعداد

شرح مختصر کاال
سوئیچ و تابلو برق ایستاده کشویي  400ولت

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي 5:روز تا تاريخ 1400/11/05
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كیفي 14 :روز تا تاريخ1400/11/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار:
آدرس  :اراک ،کیلومتر  20جاده بروجرد ،سه راهی شازند ،شرکت پااليش نفت امام خمینی (ره) شازند ،اداره تدارکات
و امور کاال .تلفن086-33492840 :يا 086-33492909

 14عدد

برآورد هزینه
انجام موضوع مناقصه (ریال)
10/000/000/000

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار (ریال)
500/000/000

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول  1400/10/25 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/10/28 :
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR :

روابطعموميشركتپاالیشنفتامامخمیني(ره)شازند

