
  این روزه�ا رئیس جمهور به ادبیات متناقضی درباره 
ش�رایط کش�ور س�خن می گوی�د، ک�ه م�ردم را دچار 
س�ردرگمی ک�رده و نمیدانن�د که آی�ا راه حل�ی برای 
مش�کالت اقتصادی که هر روز با آن مواجه هستند ، از 

سوی دولت مطرح می شود یا نه؟
اخیراً  رئیس جمهور صحبتهایی در مورد جنگ اقتصادی 
مطرح کرده و با اشاره به اینکه دشمنان از هر سو کشور 
را تحت فش�ار خود قرار داده اند ، دلیل عمل نکردن به 
وعده ه�ای خود بخصوص وعده های اقتصادی را این امر 
دانس�ت. از س�وی دیگر رئیس جمهور دیروز در س�تاد 
مبارزه با کرونا تاکید ک�رد که  وضعیت اقتصادی آلمان 
منفی ۵.۲ اس�ت که اقتصادش�ان کوچک ش�ده و رشد 
اقتصادی ش�ان منفی و اقتصاد ای�ران وضعیت بهتری از 

این رقم داشته و رشد آن مثبت شده است. 
ایشان خاطرنشان کرد که حتی اگر رشد اقتصادی ایران 
منفی شد، وضعیت اقتصادی کشورمان  بهتر از وضعیت 
آلمان باش�د. ح�اال مردم نمی دانند که ب�ا این یک بام و 
دو هوا چه کنند و کدام یک را باور کنند. از س�ویی می 
پرسند اگر کش�ور در جنگ اقتصادی به سر می برد که 
عام�الن آن در واش�نگتن و دیگر کش�ورهای متخاصم 
حضور دارند چ�را دولت وضعیت جنگی به خود نگرفته 
اس�ت و از س�وی دیگر می گویند اگر اقتصاد کشورمان 
وضعیت خوبی دارد، گرانی ه�ای روزانه اقالم ضروری و 
افزایش قیمت س�که، دالر ، ارز ، خودرو مس�کن و... از 

کجا نشأت می گیرد.

 بهبود وضعیت اقتصادی ؟!
حاال ش��رایط اجتماعی و اقتصادی جامعه به نحوی اس��ت 
که هر چش��م بینایی می تواند تنگناها و مشکالت مردم را 
به عینه ببیند و نیاز به تحقیق و بررس��ی های کارشناسانه 
نیس��ت. دیگر شرایط به گونه ای ش��ده که مردم هر لحظه 

منتظر تغییر و نسبت به فردای خود نگران هستند. 
اما این س��کوت مردم نشانگر رضایت آنها از شرایط موجود 
نیست بلکه امیدوارند که روندها اصالح شده و راه چاره ای 

برای شرایط اقتصادی اندیشیده شود.
نبای��د فراموش کرد ک��ه در این میان برخ��ی جریان های 
س��ودجو نی��ز از فرصت اس��تفاده ک��رده و آب را گل آلود 
می کنن��د تا ب��ا تخریب های گوناگون ماه��ی خود را صید 
کنند. در این میان دولت نیز س��کوت و سکون را برگزیده 
و هی��چ گونه صحبتی در باره برنامه های آتی خود نمی کند 
گویا در انتظار گذش��ت زمان اس��ت تا فرص��ت باقی مانده 

ریاست جمهوری را طی کند. 
در ای��ن میان افکار عمومی  در ب��اره چرایی تناقضاتی که 
اخیراً از س��وی رئیس جمهور مطرح می ش��ود، در شگفت 
و در جس��تجوی چرایی آنهاس��ت. مردم بر این باورند که 
رئیس جمهور به عنوان متولی و مدیر اجرایی کش��ور باید 
پاسخگوی ش��رایط فعلی باشد و در مدت زمان باقی مانده 
برای حل مشکالت موجود راهکارهای متعددی را به کمک 

سایر قوا ارائه دهد. 
س��ید کاظم موس��وی نایب رئی��س کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز در باره این ابهام 
در میان مردم گفت: این س��والی اس��ت که بایس��تی خود 
رئیس جمهور در میان مردم حاضر ش��ود و پاسخگوی آن 

باشد.
وی اف��زود: م��ردم و نماین��دگان آنه��ا در مجل��س چنین 
تناقضاتی را نمی پذیرند و همه متوجه هس��تند که شرایط 
اقتصادی کش��ور به س��مت دایره قرمز پیش رفته و مردم 

در تنگا هس��تند. نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین 
تصریح کرد: به صالح کش��ور نیست که رئیس جمهور این 
گونه واقعیات را بیان کنند. ایش��ان بای��د تنگناها و دالیل 
موجود ش��رایط اقتص��ادی را برای مردم تش��ریح کنند و 
برنامه ه��ای امروز و فردای کش��ور و راه حل آنها را با منبع 

درست و کارشناسی شده به مردم ارائه کنند. 
وی اف��زود: البته ما در بخش های اقتدار دفاعی، منابع غنی 
انس��انی و رهنمودهای پربرکت رهبری از کشورهایی چون 

آلمان نیز جلوتر هستیم. 
موس��وی گفت: رفتار یک بام و دو 
هوا با وضعیت موجود که القای دو 
گانگی و ناتوانی در کش��ور را تبلیغ 

می کند به صالح کشور نیست. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: مش��کالت 
اقتصادی کش��ور، مش��کالتی است 
که ب��ه نیاز روزمره کش��ور و مردم 

بستگی دارد. با وجود این 
قیمت های حبابی از یک س��و و از 
س��وی دیگر مشکالت اقتصادی که 
مردم در شرایط سخت کرونا با آن 
درگیر ش��ده اند فش��ارها را تشدید 
ک��رده اس��ت، بنابراین نم��ی توان 
از م��ردم انتظار داش��ت که نگران 
نباشند، بلکه مردم از دولت انتظار 

دارند مدبرانه به مردم بیندیشد.
موس��وی ب��ا اش��اره به حض��ور و 

همراهی مردم با دولت در تمامی س��الهای انقالب و تقدیم 
ش��هدا، جنانبازان و آزادگان به کشور، گفت: این رفتار بعد 

از 40 سال پذیرفتنی نیست. 
رفت��ار عجوالنه، متناق��ض و تصمیمات یک ب��ام و دو هوا 
مش��کلی را حل نمی کند و می تواند خ��ود به وجود آورنده 

مشکالت دیگر باشد . 

 اقتصاد مقاومتی 
این درحالی است که گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشور به 
منظور جهت دهی به تمام ارکان نظام و حرکت در مس��یر 
مقاوم س��ازی اقتصاد سالهاس��ت که از س��وی رهبر معظم 
انقالب اس��المی برای حل مشکالت اقتصادی کشور مطرح 
شده و همانطور که رهبر انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فرمودند، چنین رویکردی در جهان نیز مس��بوق به سابقه 

بوده است.
با این ح��ال چرا دولتم��ردان در 
طی س��الهای گذش��ته نخواستند 
تا بج��ای نگاه به س��مت غرب به 

سمت آن نگاهی داشته باشند . 
اقتصاد مقاومتی  بر اساس فرمول 
ایران الزم است اقتصاد وابسته به 
واردات را ب��ه اقتصادی با تولید و 

قدرت خرید داخلی تبدیل کند.
رهبر انقالب ط��ی دیداری که در 
ش��هریورماه سال ۱۳۸۹ با جمعی 
از کارآفرینان داشتند، برای اولین 
ب��ار کلی��دواژه اقتص��اد مقاومتی 
را مط��رح نمودند. ایش��ان در این 
نظام  نظ��ر  فرمودن��د:»از  دی��دار 
س��لطه، گن��اه بزرگ مل��ت ایران 
این اس��ت ک��ه خ��ودش را از زیر 
بار س��لطه آزاد کرده؛ می خواهند 
مج��ازات کنند به خاطر این گناه، 
که چرا خودت را از زیر بار س��لطه، ای ملت! آزاد کرده ای. 
این ملت راه را پیدا کرده. اصاًل محاسباتش��ان اشتباه است؛ 
نمی فهمن��د چه کار باید بکنند و چ��ه کار دارند می کنند. 
خب، اما فش��ار می آورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما 
باید یک اقتصاد مقاومتِی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. 
امروز کارآفرینی معنایش این اس��ت.« ایشان همچنین در 

تمامی دیدارهایی که با مس��ئوالن نظام و فعاالن اقتصادی 
و صنعتی و دانش��جویان داشتند، ضمن تبیین ابعاد اقتصاد 
مقاومتی، تالش برای پیاده سازی سیاست های مرتبط با آن 

را به طور جدی از آنها مطالبه کردند.
بعد از گفتمان س��ازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در 
۲۹ بهمن ماه س��ال ۱۳۹۲، رهبر انقالب سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی را در ۲4 ماده پس از مش��ورت با مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه گانه و 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ابالغ کردند و ابالغ 
این سیاس��ت ها مقارن با دوره اول ریاست جمهوری دولت 

روحانی بود. 
همچنین س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ شهریور 
ماه سال ۱۳۹4 تشکیل شد. این ستاد پس از مطالبه رهبر 
انقالب در جلس��ه هیئت دولت به تاریخ 4 شهریور ۱۳۹4 

شکل گرفت.
مقام معظم رهبری به منظور انجام اقدامات سریع و ریشه ای 
در کش��ور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی 
آن، به طوری که نتایج آن در عمل دیده شود و مردم آن را 
حس کنند، سال ۱۳۹۵ را به نام »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« نامگذاری و از دستگاه ها و مسئوالن حرکت گسترده 
در این زمینه را مطالبه کردند. ایشان در ادامه فعالیت های 
صورت گرفته در راس��تای اقتصاد مقاومتی، سال ۱۳۹۶ را 
به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید – اش��تغال« نامگذاری و از 
دستگاه ها و مسئوالن خواستند نتایج فعالیت در این حوزه 

را در پایان سال به مردم اطالع دهند.
اما برخالف بس��یاری از نهادها و سازمان هایی که خارج از 
دولت بودند، این سیاس��ت را در دستور کار خود قرار دادند 
و به نتایج خوبی رس��یدند. پیش��رفت های نظامی و اقتدار 
کنونی کشور یکی از نمونه های این رویکرد است. اما دولت 
چنی��ن راهی را در پیش نگرفت و به امید گفتمان س��ازی 
ب��ا دولتهای غربی و نگاه به کدخدا نشس��ت تا میوه برجام 

را بچیند. 
موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش 
دیگری از گفتگو با سیاس��ت روز در این باره گفت: اقتصاد 
مقاومتی استراتژی بسیار خوبی بود که از سوی مقام معظم 
رهبری برای رهایی از وابس��تگی اقتصادی و حل مشکالت 
اقتصادی کش��ور مطرح ش��د، اما متأس��فانه تنها اثری که 
از اقتص��اد مقاومتی در دولت دیده ش��د در س��ربرگ های 

دستگاه های دولتی بود . 
وی با بیان اینکه معلوم نیس��ت چرا دولت عماًل از متن به 
حاش��یه می پردازد، تصریح کرد: الزم است دولت در زمان 
باقی مانده گرفتار حواش��ی نشده و تدابیر خود را برای حل 

مشکالت کشور افزایش دهد. 
 راه پیش رو

اگرچ��ه تحریم های جدی��د آمریکا فرصت تجل��ی اقتصاد 
مقاومتی و تکیه ب��ه داخل را بوجود آورده و حتی اجباری 
کرده اس��ت اما این روش با اس��تقبال دولت برای کمرنگ 

کردن ضربات تحریم ها روبرو نشده است.
 اکنون نیز تناقض گویی رنجش مردم را فراهم کرده است. 
اگر جنگ اقتصادی در میان اس��ت چرا دولت دشمن را در 
این میدان جدی نگرفته و به جای نگاه به داخل، همچنان 
چش��م به مذاکره و حل آن از طریق دولتهای غربی دارد؟ 
گویی به نظر می رسد تالش می کند تا مردم را به این سمت 
سوق دهد و اگر جنگی نیس��ت پس بی تدبیری اقتصادی 
دولت و پاسخگو نبودن در شرایط ناهموار اقتصادی از کجا 

نشأت می گیرد.
 آلمان قدرت اول اقتصادی اروپا است اگر ما از آلمان جلوتر 
هس��تیم، چرا شرایط کشور اینگونه اس��ت؟ این موضوعی 
اس��ت که ممکن اس��ت برای دولت فرار از پاس��خگویی را 
ارمغان بیاورد اما برای کش��ور ممکن است شرایط ناگواری 

را به دنبال داشته باشد. 
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امام حسین )ع(: هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر 
آن که در دنیا خدا ترس باشد.

امیر پوردستان:
وزارت دفاع آغازگر مسیر خود کفایی 

در نیروهای مسلح شد
رئی��س مرکز راهبردی مطالعات ارتش با بیان اینکه 
وزارت دفاع آغازگر مس��یر خود کفایی در نیروهای 
مسلح ش��د، گفت: اقدامات این وزارتخانه در دوران 
دفاع مقدس یکی از مهمترین مولفه های پیروزی در 
جنگ بود. امیر احمد رضا پوردس��تان رئیس مرکز 
راهبردی مطالعات ارتش در بازدید از دس��تاوردهای 
وزارت دف��اع در نمایش��گاه دف��اع مق��دس، گفت: 
کش��ورهای بیگانه پ��س از پیروزی انق��الب گمان 
می کردند با خروجش��ان از کش��ور، دست نیاز ایران 
جلوی ابرقدرت ها باز خواهد ماند و رادارها، هواپیماها 
و تجهیزات��ی که راهبریش با آنها بود، بال اس��تفاده 
خواهد ماند. وی با بیان تدبیر نورانی امام )ره( مبنی 
بر خودکفایی و خود اتکایی و نش��ر الیه به الیه این 
فرمان گرانسنگ توسط فرمانده معظم کل قوا، افزود: 
در همان آغاز جنگ وزارت دفاع با توجه به تخصص 
و قابلیت های فنی جوانان خود مسیر خود کفایی را 
پیش گرفتند و پس از این س��ازمان ارتش و نیروی 
هوای��ی پای کار آمدند و در نهایت نیروهای مس��لح 
توجه به ظرفیت های درونی را در وجود خود نهادینه 
کردند. رئیس مرکز راهبردی مطالعات ارتش با بیان 
اینک��ه وزارت دفاع آغازگر مس��یر خ��ود کفایی در 
نیروهای مسلح شد و در واقع بارقه امید این امر مهم 
ابتدا در وزارت دفاع جرقه و سپس در نیروهای مسلح 
شعله ور شد، اظهار داشت: در جنگ ۸ ساله با رژیم 
بع��ث تمامی کریدورهای تج��اری و اقتصادی ایران 
توسط نظام سلطه بسته بود و ما برای تأمین قطعات 
و تجهیزات خود با موانع متعددی روبرو بودیم. امیر 
پوردس��تان با بیان اینکه وزارت دفاع در دوران دفاع 
مقدس با تولید انواع مهمات، سالح، گلوله اجازه نداد 
جن��گ حالت توقف به خود بگی��رد، گفت: اقدامات 
وزارت دف��اع و نقش بی بدیل این س��ازمان مکتبی 
در دوران دف��اع مقدس یکی از مهمترین مؤلفه های 

مقاومت و پیروزی ایران در جنگ بود. مهر 

کنعانی مقدم:
اصالح طلبان مثل همیشه به دنبال 

مظلوم نمایی هستند
دبیرکل حزب سبز گفت: با توجه به اینکه اصالحات 
احتمال می دهد رغبتی به این جریان در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آینده وجود نداشته باشد از االن 

به دنبال این هستند که مظلوم نمایی کنند.
حس��ین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز با اشاره 
به احتمال حضور  موس��وی خوئینی ها بر کرس��ی 
ریاس��ت شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
گفت: حضور احتمالی او در این شورا نشان دهنده 
وجود بحرانی بس��یار ج��دی در می��ان اصالحات 
اس��ت و صحبت هایی که س��ران اصالحات درباره 
بحران های داخلی و هویتی درون اصالحات مطرح 
می کنند در اینجا خود را به وضوح نش��ان می دهد، 
زیرا تا ب��ه حال اجماعی درباره حض��ور او درمیان 

اصالح طلبان صورت نگرفته است.
او ادام��ه  داد: هرچق��در درون اصالح��ات درب��اره 
خاتمی اجماع وجود دارد درباره موسوی خوئینی ها 
اجماعی وجود ندارد؛ همچنین با توجه به وضعیتی 
که او در س��اختار سیاسی کشور داشته و سواالتی 
که در این باره وجود دارد بعید اس��ت که اجماعی 

درباره او صورت بگیرد. باشگاه خبرنگاران جوان 

خبر

در افتتاحیه رویداد »چرخ برکت« مطرح شد:

ایجاد 2 هزار شغل پایدار برکت در 
صنعت پوشاک

معاون تأمین نهاده ها و مش��ارکت های اقتصادی 
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام تاکید کرد: 
رویداد »چرخ برکت« امکان ایجاد ۲ هزار ش��غل 

پایدار را در صنعت پوشاک دارد.
ه��ادی جوهری ک��ه در وبین��ار افتتاحیه »چرخ 
برک��ت« به عن��وان بزرگترین روی��داد نوآوری-

کارآفرینی صنعت پوشاک سخن می گفت، با بیان 
این مطلب افزود: توانمندسازی حلقه های مختلف زنجیره تولید پوشاک در 
راس��تای تامین نیاز داخلی و کاهش واردات و قاچاق و س��رمایه گذاری به 
منظور تولید ۵ میلیون دست پوشاک و ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی پایدار از 

جمله اهداف اصلی این رویداد است.
وی تصریح ک��رد: بنیاد برکت در قالب رویداد چرخ برکت می خواهد نقش 
تس��هیل گری و بهم رسانی و اتصال بازیگران و فعاالن صنعت پوشاک را ایفا 
کند و از کارآفرینان این حوزه حمایت نماید. جوهری فعالیت و رسالت اصلی 
بنیاد برکت را محرومیت زدایی از طریق اشتغال زایی اعالم کرد و افزود: این 
مهم هم از طریق توانمندس��ازی اقتصادی و هم ب��ا حمایت از کارآفرینان 
دنبال می ش��ود. بنیاد تا به امروز از ۳۶۵ شرکت کوچک و متوسط حمایت 
نموده و ۵0 هزار طرح خرد را در سراس��ر کش��ور راه اندازی کرده که باعث 
ایجاد ۱۵0 هزار شغل در مناطق محروم شده است. معاون تأمین نهاده ها و 
مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت اظهار داشت: امسال عالوه بر حمایت از 
شرکت های کوچک و متوسط و ایجاد مشاغل خرد و خانگی، اهداف دیگری 
را در راستای تکمیل و حمایت از زنجیره های تولید دنبال می کنیم. وی با 
اشاره به اهمیت صنعت پوشاک در کشور گفت: یکی از اهداف بنیاد برکت 
تکمیل و حمایت از زنجیره های تولید در صنعت پوشاک است. اگر بتوانیم 
حمایت و مش��ارکت مردم را در صنعت پوشاک جلب کنیم به اهداف مورد 
نظر خواهیم رس��ید. جوهری خاطرنش��ان کرد: یکی از اهداف رویداد چرخ 

برکت ه��م بهره گیری از ایده ها و طرح های مردم در راس��تای رونق تولید 
در پوش��اک و اش��تغال زایی در این صنعت اس��ت. معاون تأمین نهاده ها و 
مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر توجه به صنعت پوش��اک یادآور ش��د: صنعت پوشاک از مخاطبان 
زی��ادی اع��م از تولیدکننده و مصرف کننده برخوردار اس��ت و امکان ایجاد 
اشتغال زایی فراوانی را دارد. وی تاکید کرد: در قالب رویداد ملی چرخ برکت 
و در صورت حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان صنعت پوش��اک عالوه 
ب��ر کاهش و قطع واردات، حتی می توان به صادرات در این حوزه فکر کرد. 
مس��ئول رویداد ملی چرخ برکت نیز در مراسم وبینار افتتاحیه این رویداد 
اظهار داش��ت: رویداد چرخ برکت یک اتفاق ویژه در صنعت پوشاک کشور 
اس��ت و امیدواریم ش��روع یک جریان باش��د که ثمراتش را در این صنعت 
شاهد باشیم. میرس��امان پیشوایی با اش��اره به نام گذاری امسال به عنوان 
جه��ش تولید از س��وی مقام معظم رهبری ادام��ه داد: رهبر معظم انقالب 
۱۱ صنعت را به عنوان اولویت فعالیت معرفی کرده اند که پوش��اک یکی از 
آن هاست. صنعت پوشاک یک صنعت قدیمی، پیشرو و کارآفرین در کشور 

است که ظرفیت اشتغال زایی فراوانی را دارد.
به گفته وی، در حال حاضر ۶00 هزار نفر در صنعت پوش��اک مش��غول به 
فعالیت هستند که با اصالح زنجیره تامین در این صنعت، تا ۲ میلیون نفر 
هم قابل ارتقا است. پیشوایی خاطرنشان کرد: چرخه مالی صنعت پوشاک در 
کشور 4 تا ۵ میلیارد دالر است که حداقل ۳0 درصد واردات دارد که عمده 
این واردات هم به ش��کل قاچاق اس��ت. مسئول رویداد چرخ برکت تصریح 
کرد: ایجاد جریان نوآوری و کارآفرینی در صنعت پوشاک در راستای اهداف 
سال جهش تولید، بزرگترین هدف این رویداد است. مدیر مرکز نوآوری مانا 
نیز در این مراس��م گفت: مرکز نوآوری مانا در زمینه های مختلفی در کنار 
رویداد چرخ برکت ایس��تاده است و از این رویداد حمایت می کند. حکیمه 
ف��ری زاده ادامه داد: م��ا در حوزه هایی همچون طراحی و دوخت، تبلیغات، 
س��رمایه گذاری غیرنقدی از جمله تامین محل کار و مواد اولیه و کمک به 
ف��روش یکپارچه محصوالت در کنار کارآفرینان و ایده پردازان رویداد چرخ 
برکت خواهیم بود. وی خاطرنش��ان کرد: ممکن است افرادی طرح هایی را 
ارائه بدهند که تا مرحله عملیاتی ش��دن فاصله زیادی داشته باشد و ما در 
مرک��ز نوآوری مانا از این اف��راد عالقه مند و مس��تعد حمایت می کنیم تا 

محصوالت شان به مرحله تجازی سازی برسد. 

خ��ب��ر

چرای���ی  ب���اره  در  عموم���ی  اف���کار   
تناقضاتی کهاخیراً از س���وی رئیس 
جمهور مطرح می شود، در شگفت 
و در جس���تجوی چرایی آنهاهستند 

.  مردم بر این باورند که
رئیس جمه���ور به عن���وان متولی و 
مدیر اجرایی کشور باید پاسخگوی 
شرایط فعلی باشد و در مدت زمان 
باق���ی مان���ده ب���رای حل مش���کالت 
موج���ود راهکارهای متع���ددی را به 

کمک سایر قوا ارائه دهد.

گزارش

نگاهی به اظهارات متناقض دولت به جای پاسخگویی به مردم  
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آگهی مناقصه عمومی  

«روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان قزوین» 

ول
ت ا
نوب

 شرکت آب و فاضالب استان قزوین (مناقصه گزار) در اجراى قانون برگزارى مناقصات  و آیین نامه معامالت شرکت هاى آب و فاضالب در نظر دارد اجراى پروژه 
مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتى 
که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ  1399/07/13  لغایت 1399/07/19 با در دست داشتن فیش 
واریزى به مبلغ 800,000 ریال به حساب شماره 4046856478  و شناسه 370008025114  بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین در ساعات ادارى روزهاى غیر تعطیل به واحد قراردادهاى این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 10 مورخه  1399/07/30 به واحد 
دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. همچنین به پیشنهادهاى فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه واصل شود 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عنوان و مشخصات کلى پروژه
  شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد  
مناقصه(به ریال)

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه(به ریال)

محل تامین 
اعتبار

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 
پیشنهادات

زمان بازگشایى 
مناقصات

مناقصه عمومى یک مرحله اى  تهیه ، ساخت، 
بارگیرى ، نصب و بهره بردارى از یک دستگاه 6 
توقفه آسانسور بدون گیربکس و اتاقک موتورخانه

نشانى مناقصه گزارداخلى99/379,400,000,000372,000,000
ساعت 11 

مورخه1399/07/30

تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى  انجام 
کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب، 
پذیرش، فروش و خدمات پس از فروش انشعاب 
آب وفاضالب، اسکن مدارك و بایگانى پرونده 
هاى مشترکین، انجام قرائت کنتور آب و توزیع 
صورتحسابها و اخطارهاى صادره مشترکین و ورود 
اطالعات قرائت، جمع آورى وصولى ها و ثبت آنها و 
پاسخگوئى به کلیه موارد مشترکین قبوض آب بهاء 

در شهرهاى آبیک و خاکعلى

ساعت 11:30 مورخه نشانى مناقصه گزارداخلى99/3810,751,412,795412,600,000
1399/07/30

توضیحات: نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکى از انواع تضمینهاى ذیل: الف– ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات 
اعتبارى غیر بانکى که داراى مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند. که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت آب و فاضالب استان 

قزوین) صادر گردد.
ب– رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 4046856478  این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر«عج» قزوین، بنشانی: قزوین، چهارراه 

ولیعصر«عج» ابتداي بلوار آیت ا… خامنه اي.
ج- اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

نشانى مناقصه گزار : قزوین ، چهارراه ولیعصر«عج» ، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي ، کوچه گلستان پنجم ، شماره 4 .
 تلفن تماس : 4- 02833379051 

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات  به مدت 3 ماه مى باشد .
هزینه آگهى به تناسب مبلغ برآورد مناقصات به عهده برندگان مناقصات مى باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1399/07/13شناسه آگهى 1010082
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1399/07/14

mafi.katayoon@gmail.com
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