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بین معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری منعقد شد

تفاهمنامهای برای کاهش آسیبهای اجتماعی زنان زندانی
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری  21اسفند  97در توئیتی
از امضای تفاهمنامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری خبرداد و نوشت :زنان زندانی
واجد شرایط ،با دستبند الکترونیک دوران محکومیت را در کنار خانواده
میگذرانند.
به گزارش ایرنا ،این طرح در راستای مجازاتهای جایگزین زندان است که
چند سالی است در محاکم قضایی دنبال میشود؛ طرحی که کاهش آسیبهای
ناشی از مجازات زندان ،یکی از اهداف آن به شمار میرود.
همکاری برای کاهش آسیبهای زنان زندانی
معصومه ابتکار در همین زمینه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری معاونت
پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری به
آسیبپذیری فرزندان مادران زندانی اشاره و اظهار کرد :آسیبپذیری فرزندانی
که به دلیل حبس مادرانشان ،بیسرپرست شدهاند بسیار باال است؛ بدون
تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانیهایی برای نهادهای جامعه
بهویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.
معاون اموز زنان و خانواده رئیسجمهوری گفت :این معاونت در مهارتافزایی
زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به
قوه قضاییه کمک میکند.
ابتکار با قدردانی از قوه قضاییه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در
راستای کاهش مشکالت زنان بهویژه مادران زندانی گفت :این که احکام برای
مادران زندانی که امکان بهرهبرداری از ماده  62قانون مجازات اسالمی را دارند،
در راستای مجازاتهای جایگزین صادر میشود ،بسیار خوب است.
به گزارش ایرنا ،بر اساس ماده  62قانون مجازات اسالمی؛ در جرایم تعزیری
از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در
تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص
تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد .همچنین بر اساس
تبصره این ماده؛ دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا
دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در این زمینه توضیح داد که از
هشت زندان زنان از نزدیک بازدید کردم و یکی از مسائل جدید این زنان این
بود که به دلیل دربندبودن همسرشان یا به هر دلیل دیگر ،فرزندانشان بدون
سرپرست در بیرون از زندان بودند و این امر موجب نگرانی نهادها بهویژه
سازمان بهزیستی شده است.
وی افزود :این که فرزندان بیرون بدون تکلیف هستند خود یک آسیب است
که آنان را تهدید میکند و در خوشبینانهترین حالت اگر این فرزندان در کنار
پدربزرگ و مادربزرگهایشان هم زندگی کنند ،هرگز کارکرد مادر را ندارند لذا
میزان آسیبپذیری این فرزندان بسیار باال است.
دستبندهای الکترونیک؛ اقدامی جایگزین زندان در دستگاه قضا
تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه ،مجازاتهای جایگزین حبس و عدالت ترمیمی،
موضوعی است که در قوه قضاییه دنبال میشود .در همین زمینه محمدباقر
الف ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در زمان انعقاد

تفاهمنامه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری که به منظور استفاده از دستبند الکترونیک به عنوان
مجازات جایگزین زندان برای زنان زندانی واجد شرایط منعقد شد؛ گامی مثبت در کاهش آسیبهای اجتماعی و حفظ بنیاد خانواده است.

زنان زندانی
واجد شرایط،
بادستبند
الکترونیکدوران
محکومیترا
در کنار خانواده
میگذرانند
تفاهمنامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور
زنان و خانواده ریاستجمهوری ضمن تاکید بر این موضوع گفت :استفاده
از مجازاتهای جایگزین حبس هم در سیاستهای ابالغی رهبری آمده و هم
سیاست رئیس قبلی و رئیس فعلی قوه قضاییه است.
وی افزود :رئیس قوه قضاییه بر استفاده قضات از این مکانیسم تاکید دارد
و شرایط کشور هم اقتضا میکند تا درصورت امکان از آرای مجازات جایگزین
حبس بهره ببریم.

دکتر علی صفری ،شهردار قزوین خبرداد؛

افتتاح و کلنگزنی 65پروژه شهرداری با اعتبار 762میلیارد تومان
در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی

علی صفری -شهردار قزوین
دکتــر علــی صفــری ،شــهردار قزویــن گفــت :بــه مناســبت
فرارســیدن چهلمیــن فجــر پیــروزی انقــاب اســامی ،مدیریــت
شــهری قزویــن برنامــه افتتــاح و کلنگزنــی پروژههــای مهــم
خــود را بــا رویکــرد انســان محــوری و توزیــع عادالنــه امکانــات
در تمــام نواحــی شــهری بــه خصــوص نواحــی کــم برخــوردار،
در دســتور کار قــرار داده اســت.
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــهرداری
قزویــن؛ دکتــر صفــری افــزود :شــورا و شــهرداری قزویــن در تــاش
اســت تــا بــا بهرهبــرداری از پروژههــای خُ ــرد امــا تأثیرگــذار،
اتمــام پروژههــای نیمــه تمــام و اجــرای پروژههــای انســانمحور
و پیادهمحــور ،شــهری بانشــاط و دارای اســتانداردهای زندگــی
شهرشــینی در شــأن شــهروندان فهیــم قزوینــی ایجــاد کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :شــهرداری قزویــن 65پــروژه آمــاده
بهرهبــرداری و کلنگزنــی بــا اعتبــاری افــزون بــر 760میلیــارد
تومــان دارد کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب
اســامی تــا هفتــه شــوراها بــه بهرهبــرداری میرســد.
دکتــر صفــری پــروژه ملــی ســافاری پــارک را یکــی از
مهمتریــن پروژههــای مجموعــه مدیریــت شــهری قزویــن
بیــان کــرد و گفــت :ایــن پــروژه بــا اعتبــار 10میلیــارد تومــان
و بــا حضــور دکتــر کانتــری معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس
ســازمان محیــط زیســت کشــور بــه بهرهبــرداری رســید.
وی پــروژه کارخانــه آســفالت را دیگــر پــروژه شــهرداری قزویــن
اعــام کــرد و گفــت :ایــن پــروژه بــا اعتبــاری افــزون بــر
10میلیــارد تومــان بــا حضــور علیرضــا آوایــی ،وزیــر دادگســتری
بــه بهرهبــرداری رســید.
شــهردار قزویــن تولیــد آســفالت بــا کیفیــت مناســب و بــا
پروانــه اســتاندارد بــرای پروژههــای عمرانــی شــهرداری و
کاهــش آلودگیهــای زیســت محیطــی را از اهــداف اجــرای
پــروژه کارخانــه آســفالت بیــان کــرد.
صفــری برقــراری عدالــت اجتماعــی را از مهمتریــن اهــداف

افتتاح سافاری پارک با حضور کالنتری
رییس سازمان محیط زیست کشور

مجموعــه مدیریــت شــهری دانســت و گفــت :پروژههــای
عمرانــی و فرهنگــی زمیــن چمــن مصنوعــی ناصرآبــاد ،خانــه
فرهنــگ نشــاط ،خانــه فرهنــگ بــاران ،تجهیــز نواحــی منفصــل
شــهری بــه ارائــه خدمــات نویــن ،خانــه فرهنــگ ایثــار ،خانــه
فرهنــگ آفتــاب ،خانــه فرهنــگ عــارف ،خانــه فرهنــگ یــاس،
ســالن ورزشــی شــهید رفیعــی ،پــارک جیبــی نــواب جنوبــی و
زمیــن چمــن مصنوعــی شــهرداری در مناطــق کــم برخــوردار
شــهر قزویــن آمــاده بهرهبــرداری اســت.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد :مجموعــه ورزشــی شــهید
رفیعــی نیــز در ناحیــه منفصــل شــهری چوبینــدر بــا اعتبــار
500میلیــون تومــان بــا حضــور آوایــی ،وزیــر دادگســتری مــورد
بهــره بــرداري قــرار گرفــت.
شــهردار قزویــن بــا بیــان اینکــه پــروژه مجموعــه ورزشــی
خلیــج فــارس بــا اعتبــار 650میلیــون تومــان ،در ناحیــه مینــودر
قزویــن بــه زودي بــه بهرهبــرداری میرســد ،تصریــح کــرد:
ایــن پــروژه بــا هــدف افزایــش ســرانه ورزش شــهر ،توزیــع
عادالنــه امکانــات شــهری ،کمــک بــه تیمهــای ورزشــی و
افزایــش نشــاط اجتماعــی بــرای جوانــان احــداث شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــل معلــق یکــی دیگــر از پروژههــای

افتتاح پروژه های شهری با حضور
آوایی وزیر دادگستری
آمــاده بهرهبــرداری اســت کــه در انتهــای جــاده ســامت واقــع
شــده و بــا هــدف تســهیل در رفــت و آمــد عابــران بــه بوســتان
باراجیــن احــداث شــده اســت ،گفــت :ایــن پــل بــر روی دره
مجــاور بوســتان باراجیــن احــداث شــده و از جاذبــه هــای ایــن
منطقــه اســت.
شــهردار قزویــن تأکیــد کــرد :انســانمحوری از نــکات مهــم و
کلیــدی مــورد توجــه مجموعــه مدیریــت شــهری قزوین اســت که
در تــاش هســتیم در تمــام پروژههــای شــهرداری لحــاظ شــود.
صفــری تصریــح کــرد :احــداث بیــش از 10کیلومتــر مســیر
دوچرخــه در ســطح شــهر ،ایمنســازی پیــادهروی و دوچرخــه
ســواری در شــهر و ایجــاده پیــادهراه هــا از جملــه اقدامــات
شــهرداری قزویــن در راســتای تحقــق انســانی محــوری در
شــهر اســت.
وی ادامــه داد :نصــب سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی بــر روی
60دســتگاه اتوبــوس ،بازســازی 20دســتگاه اتوبــوس ،احــداث
قســمت تعمیرگاهــی و بازســازی واقــع در توقفــگاه امــام
علــی(ع) ،افتتــاح اتوبــوس مدیریــت بحــران ،خدمــات رایــگان
بــه جانبــازان و معلــوالن ،اصاحــات هندســی اطــراف میــدان
نصــر ،نصــب بیــش از 600مترمربــع تابلــوی جدیــد راهنمایــی
مســیر ،هوشــمند ســازی 5تقاطــع ســطح شــهر و سیســتم
کیپــاد از جملــه پروژههــای آمــاده بهرهبــرداری شــهرداری
قزویــن در حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک اســت.
شــهردار قزویــن از کلنگزنــی 6پــروژه بــا اعتبــار 538میلیــارد
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آوایی وزیر دادگستری
تومــان در شــهرداری قزویــن خبــر داد و گفــت :پــروژه احــداث
پــل هوایــی عابــر پیــاده بلــوار شــهید لشــگری ،دیتا ســنتر(مرکز
داده) کشــوری ،ســالن ورزشــی شــرق کمربنــد شــهید بهشــتی،
مجموعــه ورزشــی اندیشــه ،بارانــداز ملــی و ســیتی ســنتر
پروژههایــی اســت کــه بــه مناســبت چهلمیــن ســال انقــاب
اســامی ایــران در شــهر قزویــن آغــاز میشــوند.
صفــری گفــت :بارانــداز ملــی بــا هــدف کمــک بــه پویایــی
اقتصــاد شــهری و توزیــع و تأمیــن میــوه ،تــره بــار و خشــکبار
اســتان هــای غربــی کشــور بــا اعتبــار  5میلیــارد تومــان در دهه
فجــر آغــاز بــه کار مــی کنــد.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد :بــا اتمــام پروژههایــی
چــون تقاطــع غیرهمســطح امــام رضــا(ع) ،مجموعــه مدیریــت
شــهری بــا فــراغ بــال وآســودگی بیشــتر بــه انجــام امــور
شــهروندان و خدماترســانی بهتــر میپــردازد.
صفــری پــروژه بازپیرایــی 34بوســتان ،توســعه سیســتم آبیــاری
قطــرهای ،ایمنســازی بســتر بازیــگاه بوســتانها ،احــداث
19بازیــگاه در بوســتانهای ســطح شــهر و نوســازی وســایل
بــازی بوســتانها و احــداث فضــای ســبز در چهــار بوســتان را
از پروژههــای آمــاده بهرهبــرداری در حــوزه پارکهــا و فضــای
ســبز شــهر قزویــن اعــام کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :پیــادهراه نــادری ،دیــوار ســنگی رودخانــه
یالیــان ،پیــادهراه طالقانــی ،احــداث پــارک مجتمــع میردامــاد،
پــارک جیبــی یــاران ،بلــوار ایــران و شــبکه فیبــر نــوری بــه
مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
بــه بهرهبــرداری میرســد.
شــهردار قزویــن تصریــح کــرد :شــهرداریها پیشــانی نظــام
جمهــوری اســامی ایــران هســتند و خدمــات و عملکــرد
شایســته آنــان ،باعــث دلگرمــی شــهروندان و اعتمــاد بیشــتر
آنــان بــه نظــام خواهــد شــد.

افتتاح سافاری پارک با حضور کالنتری
رییس سازمان محیط زیست کشور

آمار دستگاه قضا از دستبندهای الکترونیکی
اینکه چه تعداد از زنان زندانی مشمول مجازات جایگزین به جای زندان
هستند ،مشخص نیست ،اما مسئول فنی پروژه مراقبتهای الکترونیکی
(پابندهای الکترونیکی) مرکز آمار فناوری اطالعات قوه قضاییه در زمان انعقاد
تفاهمنامه همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با معاونت امور زنان
و خانواده ریاستجمهوری گفته است که  20درصد استفادهکنندگان پابندهای
الکترونیکی زنان زندانی هستند.

وی افزود :به دلیل این که بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند،
پس از رویت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان بازمیگردند.
به گفته مسئول فنی پروژه مراقبتهای الکترونیکی قوه قضاییه تاکنون 4.5
میلیارد تومان برای ساخت این پابندها هزینه و بیش از  2هزار پابند تولید شده
است.
بنابر اظهارات نماینده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
هنگام انعقاد تفاهمنامه مذکور؛ طرح پابندهای الکترونیکی در  9استان اجرا
شده که بیشترین استفاده در استانهای آذربایجانشرقی و تهران بوده است؛
به قضات آموزش داده میشود تا از آرای مجازاتهای جایگزین حبس استفاده
کنند و در سه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای
مجازاتهای جایگزین قضات ،افزایش یافته است.
تعهداتی در تفاهمنامه مجازات جایگزین زنان زندانی
تفاهمنامه معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری و معاونت پیشگیری
از جرم قوه قضاییه به منظور کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از
مجازات حبس و در راستای اصل  21قانون اساسی و مواد 501قانون آیین
دادرسی کیفری و  62قانون مجازات اسالمی درباره «سامانههای الکترونیکی
برای محکومان حبس تعزیری درجه  5تا  »8و همچنین دستورالعمل ساماندهی
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ،در هفت ماده منعقد شد.
براساس این تفاهمنامه ،معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری در
راستای گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی،
فراهمکردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست
در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک متعهد شد که اعتبار مالی و امکانات
موردنیاز را در این زمینه تامین کند.
همچنین بر مبنای این تفاهمنامه ،معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری
برای تسریع در اجرای مفاد تفاهمنامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی
دارای فرزند ،از طریق استانداریها ،باید اقدامات الزم را نسبت به بررسی
اولویتهای هر استان طبق این تفاهمنامه انجام و هرسهماه یکبار گزارش
اقدامات استانها را جمعآوری کند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این تفاهمنامه
متعهد شد که دورههای آموزشی موردنیاز برای همکاران قضایی را به منظور
صدور آرای جایگزین برگزار کند و هرسهماه یکبار گزارش اقدامات انجامشده
در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخشنامههای موردنیاز و مکاتبه با
دادستان کل کشور دریافت کند.
در مواد  94تا  78قانون مجازات اسالمی جدید که سال  1392به تصویب
رسید 3 ،هزار و 150مجازات را برای جایگزینی زندان پیشبینی شده است؛
آییننامه اجرایی مجازاتهای جایگزین حبس در شهریور 93تصویب شد.
اجرا و عملیاتیشدن این تفاهمنامه عالوه بر کاهش شمار زنان زندانی؛ دارای
اهداف تربیتی بوده و میتوان آن را گامی مثبت در جهت پیشگیری از فروپاشی
بنیاد خانواده میان بخشی از جمعیت زنان دانست؛ این طرح همچنین زمینهای
برای ترمیم اعتماد اجتماعی مردم بهویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی به نهادها
و سازمانهای اجرایی و قضایی کشور خواهد بود.

در دیدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد با معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت عنوان شد:

ظرفیت های معدنی راه امیدبخش در توسعه کهگیلویه و بویراحمد
علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه وبویراحمد در سلسله برنامه ها و
دیدارهای هفتگی اش با خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در تهران در خصوص توسعه و تقویت ظرفیت های معدنی دیدار و
گفت و گو کرد.
احمدی در این دیدار بر شناسایی ظرفیت های معدنی ،راه های جذب
سرمایه گذاری در این بخش مهم اقتصادی و البته مغفول مانده و ضرورت
نقش راهبردی آن در تقویت و توسعه پایدار این استان تاکید کرد.
استاندار ایجاد صنایع فرآوری ،توسعه فعالیت های اکتشافی و ذخائر
جدید معادن و ضرورت پهنه بندی مناسب در محدوده های مستعد معدنی
از دیگر محورهای مهم مطرح شده دیدار امروز استاندار کهگیلویه و بویراحمد
با معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد و معاون وزیر صنعت همچنین در خصوص
روند و حرکت پرشتاب و امیدبخش اجرای طرح فسفات چرام به عنوان یکی از
طرح های مهم توسعه ای و اقتصادی کهگیلویه وبویراحمد نیز تاکید داشتند.
عملیات اکتشافی معدن فسفات چرام از سال  1349آغاز و تا سال  1372به
طول کشید و پس از آن مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی شروع شد.
عملیات اجرایی این طرح مهم معدنی پس از سالها رکود و توقف سرانجام
با حمایت ویژه دولت تدبیر و امید و مسئوالن و مقامات اجرایی کهگیلویه
وبویراحمد عملیات اجرایی آن از حدود مهرماه سال  96وارد فاز عملیاتی
شده است.
براساس برآوردها ،با بهره برداری اولیه از این معدن برای  600نفر در دراز
مدت و یک هزار و  200نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می شود.
برآورد ذخیره معدن فسفات چرام  80میلیون تن با عیار  8.5تا  9درصد

است.
تاکنون  75فقره پروانه بهره برداری معدنی با حجم سرمایه گذاری افزون
بر سه هزار و  300میلیارد ریال در کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است.
این تعداد معدن با اشتغال  754نفر و دارای بیش از یک میلیارد و 500
میلیون تن ذخیره معدنی هستند.
همچنین از این تعداد هم اینک  47معدن فعال و در حال بهره برداری
هستند.
میزان استخراج ساالنه آن ها نیز حدود  2میلیون و  400هزار تُن است.
سیمان ،مرمریت ،آهک ،گچ ،سنگ الشه ،مارن ،شن ،ماسه ،فسفات،
بوکسیت و سلستین از عمده ترین معادن در کهگیلویه و بویراحمد محسوب
می شوند.

نوبت دوم
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مناقصه
فراخوان

وزارت نیرو

شــرکت آب و فاضــاب سیســتان و بلوچســتان در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات – مصــوب
 1383مجلــس شــورای اســامی از محــل اعتبــارات طــرح هــای عمرانــی ،بمنظــور اجــرای پــروژه ای مطابــق
مشــخصات زیــر از کلیــه پیمانــکاران حقوقــی واجــد شــرایط ،جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت به عمــل آورد.
شرکت آب و فاضاب
 -1کارفرما :شرکت آب و فاضاب سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضاب شهر زاهدان ( محدوده شرق و شمال شرق)
 -3دستگاه نظارت :شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات.
 -4مبلــغ بــرآورد اولیــه ( 6864987633 :شــش میلیــارد و هشــتصد و شــصت و چهــار میلیــون و نهصــد و هشــتاد و هفــت
هــزار و ششــصد و ســی و ســه) ریــال
 -5مدت اجرای کار ( 12 :دوازده) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانکار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته آب ( حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ( 343250000 :سیصد و چهل و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال
نــوع تضمیــن :الــف – رســید بانکــی واریــز وجــه نقــد و ب – ضمانتنامــه بانکــی و یــا ضمانتنامه هــای صادره از ســوی موسســات
اعتبــاری غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران هســتند بــه نفــع کارفرما.
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه :مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت  10روز از انتشار نوبت اول آگهی می باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می باشد.
لــذا شــرکت هــای واجــد شــرایط مــی تواننــد پــس از چــاپ نوبــت اول آگهــی بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت( ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irو بــا پرداخــت مبلــغ  ( 200000دویســت هــزار) ریــال ،اســناد مناقصــه را
دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد مناقصــه و در مواعــد زمانــی منــدرج در ســامانه ،مــدارک الزم شــامل پــاکات
( الــف) ( ،ب) و (ج) را مطابــق بــا شــرایط مناقصــه تهیــه و بصــورت فایلهــای  pdfدرســامانه فــوق بارگــذاری نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/25 :
دفتر قراردادها  -شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
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