
مدیریت بانک کشاورزي استان زنجان

فراخوان ارزیابی کیفی عمومی جهت برگزاري 
مناقصه یک مرحله اي شماره 99/2

مدیریت بانک کشاورزي استان زنجان براساس قانون برگزاري مناقصات و بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
مذکور، در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی، از طریق تامین 
کنندگان صاحب صالحیت و داراي سوابق کاري در خصوص موضوع مناقصه و بستر سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت (ستاد) به شرح زیر اقدام نماید:
1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بانک کشاورزي استان زنجان به آدرس زنجان، بلوار هنرجو، روبروي هتل 

جهانگردي مدیریت بانک کشاورزي استان زنجان 
واگذاري امورمربوط به خدمات عمومی 2. موضوع مناقصه:

3. نحوه دریافت اسناد استعالم و هزینه آن:کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 
به آد س: 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 امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پس از برگزاري 
فرآیند ارزیابی کیفی، دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران صالحیت دار و حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 

ارسال خواهد شد و آنها می توانند اطالعات و اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت نمایند.
تاریخ انتشار فراخوان درسامانه ستاد از ساعت 00: 7 صبح روز شنبه مورخ  4. مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
1399/3/3 بوده و متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 00: 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/3/8 اسناد استعالم 

ارزیابی کیفی را از سامانه ستاد دریافت نمایند.
5. مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 00: 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/3/22 می باشد.

نوبت دوم      شناسه آگهی: 854795

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي سالیانه  
شرکت ذوب روي بافق (سهامی خاص)  

به شناسه ملی 10101334709 و شماره ثبت 89082

دستور جلسه: 

       هیات مدیره شرکت ذوب روي بافق (سهامی خاص)
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شايد فقط در ايران باشد كه رئيس جمهور يك 
كشور براي آغاز يك عمليات كوچك روي خط 
آورده شود تا وي دس�تور حركت را صادر كند!
روز پنج شنبه حس��ن روحاني با برقراري ارتباط 
تصويري ب��ا وزارت نف��ت، مهمان زنگن��ه بود تا 
وزير نفت درباره پارس جنوبي و نصب جكت فاز 
11 پارس جنوبي صحبت کن��د و رئيس جمهور 
هم با افتخار دس��تور نصب جكت فاز11 را صادر 
نمايد. رس��انه هاي دولتي هم با عطش خاصي به 
پوشش اين عمليات پرداختند تا همه اين موارد 
يك هجمه رسانه اي براي پوشاندن کوتاهي هاي 

بزرگ وزارت نفت در اين پروژه باشد.  
شايد وزير نفت قصد داشت با کشاندن رئيس جمهور 
در اين مراسم، آغاز عمليات توسعه فاز 11 توسط 
يك شرکت ايراني را يك افتخار بزرگ براي دولت 
دوازدهم بداند، در حالي که عين��اً همين اقدام در 
دولت دهم برنامه ريزي شد و قرار بود در سال 92 
اجرايي شود که با دستور شخص زنگنه، اين پروژه 

تعطيل شد. حاال پس از هفت سال همان کاري که 
بايد در سال 92 با همان بازيگران و همان کيفيت 
انجام مي ش��د، روز پنج شنبه انجام ش��د آن هم با 
حضور رئيس جمهور تا کسي از دولت نپرسد دليل 
تأخير هفت س��اله چه بود و چه کشوري از تأخير 

35 ميليارد دالري وزارت نفت سود برد؟
نمايشي که پنج ش��نبه وزارت نفت به پا کرد يك 
بخش ديگر هم داشت؛ آنجا که زنگنه گفت: »وقتي 
من در سال 92 به وزارت نفت آمدم 17 فاز پارس 
جنوبي نيمه کاره بودند و اين ما بوديم که توانستيم 
توليد گاز را از 280ميلي��ون مترمكعب به بيش از 

700 ميليون مترمكعب در روز برسانم!«
  چه كسي پارس جنوبي را ساخت؟

يكي از ويژگي هاي زنگنه، سانسور بخش اعظمي از 
واقعياتي است که به ضررش تمام مي شود. گرچه 
طي هفت سال اخير توليد گاز ايران افزايش يافته 
است، اما همه اين موفقيت ها مرهون سرمايه گذاري 
و اجراي پروژه ها در دولت قبل بوده، به طوري که 

اگر در دولت گذش��ته اين پروژه ها انجام نمي شد، 
امروز افتخاري براي زنگنه وجود نداشت. 

در دولت گذش��ته وقتي تحريم ها تش��ديد شد، 
وزارت نفت تصميم گرفت با توان ش��رکت هاي 
ايراني و منابع داخلي توليد گاز از پارس جنوبي 
را افزايش دهد، بنابراين بيش از هفت قرارداد با 
شرکت هاي داخلي امضا کرد که در اين قراردادها، 
همه پروژه هاي پارس جنوبي تعيين تكليف و کار 
آغاز شد. با توجه به سفت شدن کمربند تحريم ها 
پروژه ها با مشكل تأمين تجهيزات مواجه شدند 
و همين موضوع زمان و هزين��ه پروژه را افزايش 
داد، اما بيشتر پروژه ها با پيشرفت بااليي تحويل 

دولت يازدهم شد. 
دولت دهم دو پروژه فاز 12 پارس جنوبي و فاز 15 و 
16 را با پيشرفت باالي 90 درصد آماده افتتاح کرد، 
اما وزارت نفت مخالفت خود را اعالم کرد و رس��ماً 
به رئيس جمهور وقت نوشت، با وجود آغاز توليد از 
اين فازها، امكان افتتاح رسمي نيست که با برخورد 

تند دولت مواجه مي شود. در آن دوران طرح هاي 
مهر ماندگار در دستور کار قرار گرفته بود و تأکيد 
براي حضور تعدادي از فازهاي پارس جنوبي در اين 

طرح ها، به شكست منجر شد. 
  بهره برداري سياسي

در پايان دولت دهم ميزان برداشت از پارس جنوبي 
نسبت به پايان کار دولت هشتم به مرز 250 ميليون 
متر مكعب يعني دو برابر ميزان توليد رسيده بود. 
فازهاي جديد هم با ميانگين پيش��رفت فيزيكي 
باالي 50 درصد هم تحويل دولت يازدهم ش��د تا 
وزارت نفت در دوره جديد با اولويت بندي پروژه هاي 
پارس جنوبي ابتدا فاز 12 و سپس فازهاي 15 و 16 
را افتتاح کند ولو با تأخير. فازهاي 17 تا 21 هم در 
قالب سه پروژه ديگر چند روز پيش به بهره برداري 
رسيدند تا به گفته رئيس جمهور و وزير نفت ميزان 
توليد از پارس جنوبي نسبت به دولت دهم بيش از 
دو برابر ش��ود. اين اتفاق محصول تالش سه دولت 
جمهوري اسالمي ايران بود که قطعاً با تالش هاي 
کارکنان صنعت نفت به ثمر رسيده، ولي زنگنه آن 

را به نام خود مصادره کرده است. 
به عنوان نمون��ه وزير نفت در نشس��ت خبري که 
شب افتتاح برگزار شد، با وجود آنكه سعي کرد اين 
اتفاق را فراجناحي و فرادولتي بنامد، اما نقش دولت 
يازدهم را در اين اتفاق مهم تر خواند، در حالي که 
وزير نفت خود در سال 88 و پس از آنكه دولت نهم 
چند پروژه نفتي را افتتاح کرد طي نامه اي رسمي به 
رئيس جمهور وقت نوشت که اين طرح ها کار دولت 

قبل است و نبايد به اسم دولت نهم مصادره شود. 
گفتني است در پايان دولت هشتم تنها دو پروژه 
که يكي از آنها پيشرفت فيزيكي باالي 70 درصد 
را داشته تحويل دولت نهم شد؛ اما در دولت دهم 
دو پروژه با پيش��رفت فيزيكي باالي 85 درصد و 
چند پروژه با ميزان پيش��رفت ب��االي 50 درصد 
تحويل دولت يازدهم شد. دولت فعلي هم همان 
روند را ادامه داد و توليد را به دو برابر چهار س��ال 

گذشته اش رساند. 
اصوالً دولت ها براي دولت بعد کار مي کنند به ويژه 
در صنعت نفت که بهره برداري از پروژه ها زمان بر 
است؛ بر همين اس��اس نبايد اين گونه القا کرد که 
جهش بزرگ توليد گاز ايران حاصل دم مسيحيايي 
دولت فعلي بوده است؛ اين دولت و وزيرش تنها کار 
بزرگي که پيشتر انحام ش��ده بود را تكميل کردند 
و طي هفت سال گذش��ته هيچ يادگاري از خود به 

جاي نگذاشتند. 
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موج سواري بر يك سياسي كاري گازي

 خسارت كرونا به جهان 
حداقل 3/2 تريليون دالر

مرك�ز مطالع�ات ريس�ك دانش�گاه آكس�فورد با مدل س�نجي 
س�ناريوهاي مختلف دريافت�ه اس�ت، در نتيجه ش�يوع كرونا و 
بس�ته ب�ه ش�رايط مختل�ف، اقتص�اد جهان�ي ط�ي پنج س�ال 
آين�ده بي�ن 3/2 ت�ا ۸2 تريلي�ون دالر خس�ارت متحمل ش�د. 
به گزارش فاکس بيزين��س، براي درك بزرگي اين مبلغ کافي اس��ت 
بدانيد مجموع توليد ناخالص داخلي پنج کشور بزرگ جهان در سال 

2019 حدود 70 تريليون دالر بوده است!
امريكا يكي از بزرگ ترين قربانيان شيوع اين ويروس از نظر اقتصادي 
خواهد ب��ود تا جايي که اقتصاد اين کش��ور در س��ناريو خوش��بينانه 
ميليارد دالر و در س��ناريو بدبينانه 19/9 تريليون دالر خسارت   550
خواهد ديد. مرکز کنترل بودجه امريكا نيز در هش��داري نوشته است: 
کاهش شديد سطح فعاليت هاي اقتصادي و بر هم خوردن تعادل در بازار 
کار احتماالً داراي عواقب وخيم زيادي هم در کوتاه مدت و هم احتماالً 
در بلندمدت خواهد بود. ش��يوع کرونا باعث تغييرات زيادي در رفتار 

مصرف کنندگان، شاغالن و بنگاه هاي اقتصادي شده است. 
.......................................................................................................................

دولت هاي نفتي فقير در معرض ورشكستگي 
برخ�ي از فقيرتري�ن كش�ورهاي توليدكننده نف�ت در جهان به 
دلي�ل س�قوط قيم�ت نف�ت، در بازپرداخ�ت ميليارده�ا دالر 
وام هاي�ي ك�ه از ش�ركت هاي بازرگان�ي كاال تح�ت تواف�ق 
نف�ت در برابر پ�ول درياف�ت نم�وده، تأخي�ر پي�دا كرده اند كه 
ممك�ن اس�ت آنه�ا را در مع�رض ورشكس�تگي ق�رار ده�د. 
به گزارش بلومب��رگ، در توافق ه��اي پيش پرداخت، ش��رکت هاي 
بازرگاني از قبل به يك کش��ور پول مي دهند و در قبال وام خود، نفت 
دريافت مي کنند. اين شيوه به عنوان راهي براي تأمين منابع در ميان 
برخي از کشورهاي آفريقا و خاورميانه مرسوم بوده است، اما اين شيوه 
جنجال برانگيز بوده و در برخي از موارد منبع بدهي غيرشفافي ايجاد 
کرده که بازپرداخت آنها در زمان سقوط قيمت هاي نفت براي دولت ها 

دشوار مي شود. 
دولت منطقه اي کردستان عراق اکنون براي بازپرداخت 500 ميليون 
دالر وام ش��رکت گلنكور با مش��كل روبه رو شده اس��ت. شرکت هاي 
گلنكور و ترافيگورا همچنين سرگرم مذاکره براي تغيير شرايط قرارداد 
وام هاي نفت در برابر پول به ارزش 1/5 ميليارد دالر با جمهوري کنگو 
هستند و چاد که يكي از فقيرترين کشورهاي جهان است، از بندي در 
قرارداد نفت در برابر پول به ارزش بيش از يك ميليارد دالر براي کاهش 

پرداخت استفاده مي کند. 
.......................................................................................................................

ادامه بحران در ايرباس
ب�راي   2۰2۰ آوري�ل  در  ايرب�اس  هواپيماه�اي  تحوي�ل 
دومي�ن م�اه پياپ�ي بازه�م رون�دي نزول�ي را تجرب�ه ك�رد. 
به گزارش ايسنا، براساس بيانيه مطبوعاتي منتشر شده از سوي ايرباس، 
تعداد هواپيماهاي تحويل داده ش��ده از سوي اين غول هواپيماسازي 
اروپايي در ماه گذش��ته ميالدي آوريل 2020 براي دومين ماه پياپي 

کاهش يافته و در مجموع به تنها 1۴ فروند هواپيما رسيده است. 
 A320 اين شرکت در ماه گذشته ميالدي 12 فروند هواپيماي سري
و دو فروند هواپيم��اي پهن پيكر از س��ري A330 و A350 را تحويل 
ايرالين هاي فعال در کش��ورهاي مختلف جهان داده است که اين رقم 
کمتر از نصف 36 فروندي است که در ماه قبل از آن مارس 2020 تحويل 

شرکت هاي هواپيمايي داده شده بود. 
اين بيانيه مطبوعاتي منتشر شده از سوي ايرباس به نقل از وب سايت 
simpleflying نش��ان مي دهد که ميزان تحوي��ل هواپيماهاي اين 
شرکت نسبت به مارس 60 درصد کاهش يافته و اين در حالي است که 
نرخ تحويل هواپيماهاي ايرباس در ماه مارس نيز نسبت به ماه قبل از آن 

يعني فوريه 35 درصد کاهش يافته بود. 
شرکت هواپيماسازي ايرباس کمتر از يك ماه پيش با انتشار يك 
گزارش از عملكرد مالي خود در س��ه ماهه نخس��ت سال جاري 
ميالدي خبر داد که نشان مي داد ايرباس با يك کاهش بي سابقه 
در س��ود عملياتي خود در اين بازه زماني، فصل نخس��ت س��ال 
2020، مواجه بوده است. ايرباس که بدون شك يكي از بزرگ ترين 
شرکت هاي هواپيماس��ازي در اروپا و جهان به شمار مي رود، در 
اين گزارش اعالم کرده بود که تحت تأثير شيوع گسترده ويروس 
کرونا که بيشترين صدمه و آسيب را به صنعت هوايي جهان وارد 
کرده است، ميزان سود عملياتي آن ۴9 درصد کاهش يافته است 
و به 281 ميليون يورو معادل 2۴۴/6 ميليون پوند رسيده است. 
همچنين اين گزارش نشان مي داد که ميزان درآمدزايي ايرباس 
نيز تحت تاثير همه گيري و شيوع گس��ترده ويروس خطرناك و 
مرگبار کرونا با 15درصد کاهش به 10/631 ميليارد يورو رسيده 
که به گفته ايرباس، اين بزرگ ترين بحران صنعت هوايي در تاريخ 

جهان به شمار مي رود.

 انتقاد كشاورزان
از طرح خاموشي چاه هاي كشاورزي

ط�رح خاموش�ي چه�ار س�اعته چاه ه�اي كش�اورزي ب�ه اي�ن 
چاه ه�ا آس�يب مي زن�د و باع�ث تخري�ب چاه ه�ا مي ش�ود. 
سيدجعفر حسيني مش��اور نظام صنفي کش��اورزي و منابع طبيعي 
کشور در گفت وگو با مهر با بيان اينكه براساس قانون، برق مشترکين 
کشاورزي بايد 2۴ساعته تأمين شود، افزود: با اين وجود شرکت هاي 
توزيع ب��رق برخالف قان��ون در زمان فروش انش��عاب به مش��ترکين 
کشاورزي، با آنها قرارداد 20ساعته منعقد مي کنند و در چند سال اخير 
روي چاه هاي کشاورزي، کنتورهاي هوش��مند نصب کردند و در سه 
ماه تابستان در ساعت اوج بار )حدود 12تا 16( به بهانه کمبود برق به 

چاه هاي کشاورزي خاموشي مي دهند. 
وي اضافه کرد: اين در حالي است که وزير نيرو سال گذشته رسماً اعالم 

کرد که ما کمبود برق نداريم، صادرات برق هم داريم. 
حسيني اضافه کرد: اين خاموش��ي باعث مي شود يك ششم ظرفيت 
توليد در بخش کشاورزي از دس��ترس خارج و تأمين امنيت غذايي به 
مخاطره بيفتد. همچنين نوس��ان آب به ديواره چاه هاي عميق آسيب 
مي زند و باعث تخريب و کاهش عمر آنها مي شود. وي ادامه داد: سوختن 
پمپ ها، افزايش هزينه تعميرات و اس��تهالك تابلوه��اي برق و حتي 
افزايش هدر رفت آب از اثرات منفي اين طرح است و کشاورزان بسيار از 
اين مسئله گله مند و ناراضي هستند. اين فعال بخش خصوصي تصريح 
کرد: کشوري که در شرايط تحريم قرار دارد و رونق اقتصادي آن بر پايه 

کشاورزي است، نبايد دچار خود تحريمي هم شود. 
وي با بيان اينكه هزينه تعويض پمپ ش��ناوري که مي سوزد پارسال 
حدود 15ميليون تومان و امسال ۴0ميليون تومان است، گفت: عمر 
مفيد يك چاه حداقل 15س��ال بايد باش��د که با اين طرح عمر چاه ها 
به س��ه س��ال تقليل يافته و اين هزينه ها که دامنگير کشاورزان شده 
است، باعث رکود و بي رغبتي کش��اورزان به ادامه روند توليد و عالوه 
بر اينكه باعث افزايش نرخ بيكاري در بخش کش��اورزي مي شود. در 
نهايت هم دولت بايد با هزينه هاي بسيار زياد تن به واردات محصوالت 

کشاورزي بدهد. 
.......................................................................................................................

خوداتكايي 80 درصدي در توليد لوازم خانگي 
ت�ا قب�ل از تحريم ه�ا دو نش�ان تج�اري خارج�ي در ب�ازار 
ل�وازم خانگ�ي اي�ران حض�ور داش�تند كه اكن�ون ه�م غيبت 
آنه�ا توس�ط توليدكنن�دگان داخل�ي جب�ران ش�ده و ه�م 
ضريب خ�ود اتكاي�ي ما ب�ه بي�ش از ۸۰ درصد رس�يده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، مهدي صادقي نيارکي معاون صنايع وزارت صمت 
گفت: سال گذش��ته 13درصد رش��د توليد در چهار گروه اصلي لوازم 
خانگي داشتيم، امسال هم برنامه توسعه صادرات را در اين بخش داريم 
و هم افزايش توليد هدفگذاري شده است. وي افزود: نكته مهم اين است 
که با توجه به هدفگذاري هاي انجام ش��ده بنا داري��م ارز مورد نياز اين 
صنعت را در يك برنامه ميان مدت از طريق جايگزيني صادرات تأمين 
کنيم، يعني ارز مورد نياز اين صنعت را از طريق صادرات لوازم خانگي 
تهيه کنيم. اين کار شدني است، زيرا سرمايه گذاري خوبي در زيرساخت 
اين صنعت اتفاق افتاده و توليدکنندگان هم برنامه خود را در اين باره 
به ما اعالم کردند و در جلسات مشخصي که در اين خصوص خواهيم 

داشت اين را دنبال خواهيم کرد. 
وي اضافه کرد: تا قبل از تحريم ها دو نش��ان تجاري خارجي در بازار 
لوازم خانگي ايران حضور داش��تند که اکنون هم غيبت آنها توس��ط 
توليدکنن��دگان داخلي جبران ش��ده هم ضريب خ��ود اتكايي ما به 
بيش از 80درصد رسيده اس��ت. ضمن اينكه از نظر زيرساخت براي 
خودکفايي مشكلي نداريم و تا پايان سال 1۴00 ارزبري اين صنعت را 

به صفر خواهيم رساند.

وحیدحاجیپور
گزارش
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