
شرکت آرمان تجارت آرون)پیوان( در آستانه گرامیداشت سالگرد 
تاسیس با سال ها تجربه در حوزه تامین و توزیع مقاطع و ورق های فوالدی 
و همچنین تخته های نراد با اتکا بر صداقت و نوآوری خدماتی منحصر به 

فرد را به مشتریان خود عرضه کرده است.
به گزارش مرکز اطالع رســانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت 
آرون)پیوان(؛ کارشناسان پیوان در تمام این سال ها با خلق ایده های جدید 
ضمن حضوری جدی و مستمر در بازار رقابت، حرفه ای ترین شرایط را در 
بخش فروش با رعایت اصول و تعاریف جهانی ایجاد کرده است تا از این 
طریق مشتریان با طیب خاطر و صرفه و صالح اقتصادی مطمئن ترین 

انتخاب را داشته باشند.
برند پیوان با نیروهای توانمند و متخصص سازمانی قدرتمند و هوشمند 
را ایجاد کرده تا در سایه امکاناتی در حدو اندازه های استانداردهای جهانی 
خدماتی شایسته و مطابق با نظر مشتریان را ارائه نماید. پروژه به سازه، ایجاد 
میزهای کامال تخصصی، تنوع در شرایط پرداخت، شتاب در پاسخگویی، 
تعامل و تکریم مشتریان تنها بخش کوچکی از خدمات ویژه پیوان است 

که به شدت خودنمایی می کند.
شرکت آرمان تجارت آرون برای حضوری فعال و مشارکت در شکوفایی 
ایران در تمامی عرصه های اقتصادی و صنعتی ساختاری حرفه ای طراحی 
و تدوین کرده است به نحوی که در شــرایط فعلی از گروه های متنوع و 
حرفه ای مانند تامین، نفت و گاز، استراکچر، صنایع فوالدی، انواع تخته های 
نراد، توسعه بازار و در نهایت گروه بنکداری برخوردار است تا بتواند بهترین و 

کامل ترین خدمات را به مشتریان خود عرضه نماید.
شرکت پیوان با پوشش سراسر کشور یکی از بزرگترین شرکت های 
تامین و توزیع کننده انواع تخته)ساســنا، یولکا، بریوزا، آسنا و کدرا( نیز 
محسوب می شود. این شرکت با در اختیار داشتن مرکز پخش تخته های 

تخصصی در ســایت خاوران، ارائه خدمات ویژه پــس از فروش جهت 
رضایتمندی بیشتر، افزایش سرعت و دقت در کار، مشاوره های نیروهای 
متخصص جهت خریدی مناســب و مطمئن و امــکان تهیه محصول 
مورد نظر با قیمتی مناسب در کوتاه ترین زمان، خود را به عنوان یکی از 

توزیع کنندگان برجسته مطرح کرده است. 
کارشناسان پیوان با در اختیار داشتن انباری به مساحت 30 هزار متر 
و همچنین سوله مسقف 5 هزار متری ضمن فروش به صورت اعتباری 
در حوزه تامین و توزیع مقاطــع و ورق های فــوالدی، خدماتی مانند 
برش، فرمینگ، حضور کارشناسان QC از زمان ثبت سفارش تا تحویل 
محصول، امکان پرداخت پس از بازرســی محصول و تسهیل در شرایط 
خرید بخشی از مزیت های شرکت پیوان به حساب می آید. گفتنی است؛ 
سالگرد تاسیس شرکت آرمان تجارت آرون)پیوان( روز چهارشنبه 30 

شهریور می باشد.
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سياست 2

با همراهی  مذاکره کننده ارشد 
هسته ای ایران؛

رئيس جمهور 
امروز به نيویورک می رود

چرتکه 3

پس از متخصصان آی تی و نخبگان؛  

موج مهاجرت
به سازندگان مسکن رسيد
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روایتی از مشکالت مهاجران افغانستانی برای تحصیل فرزندانشان در ایران 
و طرح یک موضوع:  

 چرا »مهاجر باسواد« از »مهاجر 
محروم از تحصیل« بهتر است؟

شهرنوشت 6

سياست 2

مرگ مهسا بی اعتمادی و شکاف عمیق میان جامعه
و حاکمیت را به رخ کشید؛

یان« »عر
بدون هیچ ارشادی!

وقتی سینما رکس آبادان آتش گرفت و دست 
کم 420 نفر مظلومانه در آن سوختند، انقالبیون 
ساواک را متهم کردند. رهبر کبیر انقالب هم آن 
را »شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقالب« 
خواند. دولتی ها به هر دری زدند که این اتهام را از 

دوش دربار بردارند، جامعه اما نپذیرفت. 
پس از انقالب، روایت ها و شــواهد بسیاری 
آشکار شد که دست داشتن دستگاه پهلوی در 
آن جنایت جگرسوز را رد می کرد. حتی محسن 
صفایی فراهانی ســال ها بعدتر در گفت وگویی 
به صراحت گفت: »فاجعه سینما رکس توسط 
انقالبیون رخ داد و بانیــان آن فاجعه هم پس از 

روی کار آمدن جمهوری اسالمی نماینده مجلس 
شدند.« در آن زمان اما شکاف میان نظام حاکم 
پهلوی و مردم چنان بود که هیچ کس، هیچ حرفی 
از سوی دربار و دولتش را نمی پذیرفت؛ تاریخ این 

روزها گویا در حال تکرار است!
تمام ارکان و چهره های وابســته حکومتی و 
دولتی برای ساقط کردن مسئولیت مرگ مهسا 
امینی از گردن گشــت ارشــاد به کار افتاده اند. 
باالترین مقام پاســخگو در این خصوص، یعنی 
وزیر کشــور تاکید کرده که گزارشی از ضرب و 
شتم مهسا امینی از سوی دستگاه های نظارتی 

نرسیده است...

محور دیدارهای متعدد وزیر خارجه امارات با مقامات اسرائیل
در دومین سالروز توافق ابراهیم؛ 

هدفگذاریآتیدرخاورمیانهوشمالآفریقا
جهان 5

کشتی آزاد روی سکوی دوم جهان

کامران؛ مرد میدان!
آدرنالين 8

دسترنج 4

سياست 2

چرتکه 3

سياست 2

شهرنوشت 6

ویژه

قابلیت های پیوان در آستانه سالگرد تاسیس

ادعای وال استریت ژورنال از قول فرماندهان اوکراینی:

پهپاد های ایران ضربات سنگینی 
به اوکراین  وارد کرده اند

نماینده مجلس در گفت و گو با »انتخاب«:

 ساختمان منحوس
خیابان وزرا، به فرزندان ما 
استرس زیادی وارد می کند

نماینده سقز در مجلس خبر داد؛

 قطعی اینترنت موبایل در سقز 
در پی اعتراضات اخیر

حذف دفترچه های درمانی همچنان
مشکل ساز است 

سرگردانی بیماران در صف های 
طوالنی به بهانه قطع نت 

مرغ و تخم مرغ گران شد

شرکت آب منطقه ای کردستان 

فراخوان ارزیابی کیفی
 جهت مرمت و بازسازی شبکه پایش منابع آب طرح های آبرسانی 

شرکت آب منطقه ای کردستان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرائی آن، مناقصه مرمت و بازسازی شبکه پایش 
منابع آب طرح های آبرسانی به شماره فراخوان 2001001163000019 با جزئیات مندرج در اسناد ارزیابی با بهره گیری از  سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید. مرحله برگزاری دریافت اسناد ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 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 فراخوان در سامانه 1401/6/29 میباشد.
1 – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای کردستان– سنندج –بلوار پاسداران – خیابان انتظام- شرکت آب منطقه ای 

کردستان- کدپستی 6616943341– تلفن: 51-33622949 – 087 و دورنگار : 33622947.
2– روش تأمین مالی پروژه: از محل اعتبارات طرح های عمرانی ) نقدی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه، و یا ترکیبی از موارد مذکور( 

3 – محل اجرای پروژه: استان کردستان
4– شرایط شرکتکنندگان:    بایستي دارای حداقل "پایه 5 رشته آب "دارای ظرفیت آزاد باشند.

5 –مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سا یت: از مورخ 1401/6/29 تا ساعت 10:00 مورخ 1401/7/4
6- مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت  10:00 مورخ 1401/7/14 

7- زمانی بازگشایی پاکتها: ساعت10:15 مورخ 1401/7/14
ضمنًا برگزاری فرآیند مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مذکور در بستر سامانه امکانپذیر است. 
و پیشنهادات خارج از سامانه بررسی نخواهد شد. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 02141934  - 

دفتر ثبت نام:88969737و85193768

شرکت آب منطقه ای کردستانشرکت آب منطقه ای کردستان

   روابط عمومي  شركت توزیع نیروي برق استان كرمانشاه

 آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

  شركت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید. لذا کلیه فروشندگان و 
تولید کنندگان واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهي مورخ  1401/06/29 در روزنامه  توسعه ایرانی  به مدت 
5 روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضای الکترونیکی 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .89/9/19
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصهشماره مناقصه

33.108.200.0001.995.000.000خرید 8098 دستگاه جلوبر فشار ضعیف و فشار متوسط401/25

توضيحات : 
نوع تضمین شركت درمناقصه )ضمانت نامه بانكي ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:00 روز  شنبه مورخ  1401/07/16 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 13:00 روز  شنبه مورخ   1401/07/16 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره 38255575-083 = تماس حاصل فرمایید .

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/29

  شرکت توزعی نیروی ربق استان کرمانشاه

 نوبت اول


