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خودسوزي سويا در بندر!

سويا هاي سوخته متعلق به شركت پشتيباني امور 
دام بوده و از تابستان در بندر امام دپو شده است

انتش�ار ويدئويي در فضاي مجازي بار ديگر بيانگر تخريب بخشي از 
كاالهاي اساسي وارداتي در گمرك و بنادر بود و آن هم كااليي كه با ارز 
پرحاشيه 4هزارو۲۰۰ توماني وارد شده است، تصاويري كه نشان داد 
محموله اي از كنجاله هاي سويا در بندر امام خميني)ره( فاسد شده است.

 مسئوالن گمرك در واكنش به ماجراي فاسد شدن كنجاله هاي سويايي كه با ارز 
4هزارو200 توماني وارد بندر امام خميني )ره(شده اند، با بي تفاوتي اعالم كردند 
كه » اين طبيعت اين كاال است كه در شرايطي دچار خودسوزي مي شود و واردات 
آن نيز از اين جريان مستثني نيست«، اما در اين بين، تأخير در ترخيص كاال و 
ماندگاري آن در وضعيت آب و هوايي بنادر و نحوه نگهداري اين كاالي اساسي و 
ساير اقالم مربوطه مي تواند تا حد زيادي در تخريب و فاسد شدن شان مؤثر باشد.  
در اين رابطه بلوطي ميرزا، ناظر گمرك هاي خوزستان و مديركل گمرك اهواز  
گفت كه در اين ويدئو مشخص نيست محموله كنجاله سويا مربوط به چه شركتي 
بوده يا زمان آن معلوم نشده و نمي توان به طور قطع اعالم كرد كه وارد كننده كاال و 
صاحب آن كيست، ولي به هر حال شركت  امور پشتيباني دام يا بازرگاني دولتي به 

همراه شركت هاي خصوصي محموله هاي وارداتي سويا در گمرك دارند. 
   طبيعت سويا خودسوزي است و فاجعه نيست

 وي توضيحاتي در مورد وضعيت فاسد شدن س��ويا ارائه كرد و گفت: » سويا 
يا كنجاله آن داراي طبيعت خودسوزي است؛ به طوري كه وقتي در جايگاه 
سربسته يا حتي س��رباز قرار مي گيرد، زماني كه بين يك يا دو ماه از انباشت 
محموله مي گذرد، به دليل فشار وزني كه روي آن وجود دارد، توليد گاز و شروع 
به خودسوزي مي كند، حتي وقتي محموله در كشتي وجود دارد، بعد از طوالني 
شدن زمان تخليه نيز معموالً كف آن اين اتفاق مي افتد. در عين حال در شرايط 
گرما،  از خود روغني تراوش مي كند كه بعد از كاهش دما موجب چسبندگي 
كنجاله مي شود. بلوطي ميرزا ادامه داد:» اما به هر صورت در فرايند ترخيص، 
كاال از سمت سازمان استاندارد و دامپزشكي مورد بررسي قرار گرفته و تا زماني 
كه تأييديه آن صادر نشود، ترخيص نخواهد شد، اگر تشخيص داده شود كه 

بخشي از آن تخريب شده، معدوم خواهد شد.«
   از هر ۵۰ هزار تن ممكن است ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن خودسوزي شود

مدير گمرك، خودسوزي محموله هاي س��ويا موضوع عجيب و فاجعه باري 
ندانست و يادآور ش��د:» معموالً از هر ۵0 هزار تن ممكن است ۱00 تا 200 
تن به طور طبيعي دچار خودسوزي شود و وقتي كه در بندر امام خميني)ره( 
ميليون ها تن از اين كاال در حال ورود و تخليه اس��ت، تخريب درصدي از آن 
عجيب نخواهد بود.« وي در رابطه با ش��رايط نگهداري و اهميت كاهش اين 
اتالف سرمايه  به دليل شرايط انبارها نيز  گفت: »به هر صورت در چند سال اخير 
سازمان بنادر اقدام به ايجاد تغيير در شرايط انبارداري خود كرده و از حالت 
سوله اي به سيلو در حال حركت است؛ به طوري كه در چند انبار ايجاد شده، 
شاهد سيلوهايي استاندارد هستيم،  به هر حال سيلوهاي مجهز به دستگاه هاي 
نگهداري، هوادهي و آفت كش مي تواند به نوعي مانع از يكسري تغييرات در 
محموله هاي مانند س��ويا شود. در حالي فرايند خودس��وزي و تخريب سويا 
فرايندي طبيعي اعالم شد كه در اين بين نمي توان از جريان تأخيرهايي كه در 
ترخيص كاال وجود دارد، ورود نكردن به موقع صاحب كاال و شرايط نگهداري 
آن در افزايش موارد تخريب كاالهاي اساسي چشم پوشي كرد و تمامي آن را 
به ذات كاال ربط داد،  اين در حالي است كه در شرايط جوي بنادر گرما و رطوبت 
بااليي وجود دارد و هر كااليي كه به موقع ترخيص و تخليه نشود مي تواند در 
آستانه تخريب قرار گيرد. اگر كااليی حساس به اين شرايط باشد، به طور حتم 
حجم بااليي از آن در آستانه فاسد شدن قرار خواهد گرفت؛ موضوعي كه بارها 
نسبت به آن هشدار داده شده ولي توجهي به آن نشده است و به نمونه هايي 
مانند جريان آلوده شدن ۵هزار تن ذرت، جوهاي حشره زده، جو هاي جوانه زده 

يا برنج هايی كه در آستانه فساد بوده، منتهي شده است.

 اختصاص ۷۵ ميليارد تومان اعتبار 
براي نوسازي و جوان سازي باغات چاي

وزير جهاد كشاورزي از اختصاص اعتبار ۷۵ ميليارد توماني براي 
نوسازي و جوان سازي باغات چاي در سفر به استان گيالن خبر داد. 
استان گيالن با سطح زير كشت 2۱ هزار هكتار باغ چاي و توليد ۱۳۵هزار 
تن برگ سبز چاي رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كش��اورزي، سيدجواد ساداتي نژاد، وزير 
جهاد كشاورزي در سفر يك روزه به استان گيالن با اشاره به اينكه يكي از 
موضوعات مهم ما بحث چاي اس��ت، گفت: »يكي از مصوبات سفر استان 
گيالن، نوسازي  و جوان سازي باغات در اين استان است. براي نوسازي و 
جوان سازي باغات ۷۵ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. يارانه نهال 

به اين امر اختصاص داده شده و نگاه ما به اين موضوع ويژه است.«
.............................................................................................................................

 كاهش تورم پس از اقدامات اصالحي 
دولت سيزدهم

ت�ورم ماهان�ه در ش�هريور و مهرم�اه 3/8 و 3/3 درص�د 
ب�وده اس�ت، ام�ا پ�س از اقدام�ات دول�ت س�يزدهم در 
س�ه م�اه آب�ان، آذر و دي جمع�ًا ب�ه ۱/3 درص�د رس�يد. 
سيداحسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنراني پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه با اشاره به اقدامات دولت سيزدهم در برقراري عدالت اقتصادي گفت: 
»در حال حاضر عدالت اقتصادي مهم ترين دغدغه مردم كشور است. عدالت فقط 
توزيع درآمد نيست، بلكه مقابله سيستمي با فقر و فساد و بسترسازي براي ايجاد 
فرصت هاي برابر و شفاف براي همه مردم را ش��امل مي شود.« وي اظهار داشت: 
»تاكنون توانسته ايم بخشي از اين تورم پرش��تاب را مهار كنيم، اما همچنان تا 
ميزان مطلوب فاصله زياد است و ما نياز به مهلت داريم. تورم ماهانه در شهريورماه 
و مهرماه ۳/8 و ۳/۳ درصد بوده است، اما پس از اقدامات دولت سيزدهم در سه 
ماه آبان، آذر و دي جمعاً به ۱/۳درصد رسيد.« خاندوزي گفت: »اين كاهش تورم 
به معناي اين نيست كه قيمت ها افزايش نيافته، بلكه از سرعت افزايش قيمت ها 
كاسته شده است. وضعيت مناسب نيست، ولي ش��اخص ها رو به بهبود است و 
ان شاءاهلل طبق اصالحات انجام شده در سال آينده تورم تا حد قابل قبولي كاهش 

پيدا مي كند و در نهايت سال ۱402 به ميزان مطلوب و ايده آل مي رسد.«
.............................................................................................................................

تكميل راه آهن رشت- انزلي سال آينده 
با تخصيص اعتبار مورد نياز براي تكميل راه آهن قزوين- رشت- انزلي 
در بودجه، اميدواريم اين مس�ير در اواخر س�ال آينده تكميل شود. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، رستم قاسمي، وزير راه و شهر سازي در ارتباط 
با خبر نيمروزي گفت: »نياز راه آهن قزوين- رشت- انزلي براي تكميل، حدود 
۷۵0 هزار ميليارد تومان است كه اين بودجه در سفر استاني رئيس جمهور در 
اعتبارات سال هاي ۱400 و 40۱ پيش بيني شده اس��ت و اميدواريم تا اواخر 
سال آينده اين مسير ريلي تكميل ش��ود كه قطعاً تكميل آن، تحول خوبي در 
حوزه حمل و نقل ريلي اس��تان گيالن در پي خواهد داش��ت.« وي همچنين 
نياز پروژه هاي راه و راه آهن استان گيالن را حدود 2 هزار و ۱۷۶ هزار ميليارد 
تومان دانس��ت و افزود: »اين اعتبارات براي تكميل آزادراه هاي مهمي، چون 
رودبار، حذف تقاطع هاي همسطح و رفع نقاط حادثه خيز مورد نياز است كه در 
بودجه هاي امسال و سال آينده پيش بيني  شده و اميدواريم با تحقق آن، تحول 

خوبي در حوزه راه و ريل اين استان به وجود آيد.«
قاسمي همچنين در خصوص تكميل راه آهن سراسري شمال- جنوب و اتصال 
آن به كريدور ريلي شمال- جنوب گفت: »راه آهن شمال- جنوب هم اكنون از 
بندرعباس تا رشت متصل است و براي اتصال به كريدور ها و پيوستن به منطقه 
قفقاز، روسيه و اروپا نياز به ساخت ۱۶۵ كيلومتر راه آهن بين رشت تا آستارا 

وجود دارد تا در آستارا به راه آهن جمهوري آذربايجان بپيوندد.«

ارز ترجيحي يكي از چالش هاي به جا مانده از دولت 
قبل براي دولت سيزدهم اس�ت؛ در شرايطي كه بر 
اساس قانون بودجه ۱4۰۰ دولت حسن روحاني بايد 
اصالح نرخ ارز ترجيحي را ب�ه تدريج كليد مي زد، 
اما عالوه بر ش�انه خالي كردن از زير بار اين تكليف 
قانوني، تمامی منابع ارز ترجيحي سال جاري را در 
ماه هاي ابتدايي مصرف كرد، از اين رو دولت سيزدهم 
عالوه بر تأمين اعتبار جهت تخصيص ارز 4هزارو۲۰۰ 
براي كاالهاي اساس�ي، مجبور است تكليف دولت 
قبل مبني بر اصالح نرخ ارز ترجيح�ي را نيز انجام 
دهد. در اين بين با وجودي كه يك نماينده مجلس 
از آغاز نشست هاي بين مجلس و دولت براي اصالح 
نرخ ارز ترجيحي خبر داد، يك كارشناس اقتصادي 
از سياس�ت ارز ترجيحي به مثابه رانت پاش�ي ياد 
كرد كه خي�ري براي رف�اه خان�وار ايران�ي ندارد. 
اقتصاد ايران س��ال هاي سال اس��ت كه ركود تورمي 
س��نگيني را تجربه مي كند، هر چن��د تحريم يكي از 
داليل ايجاد مش��كل براي اقتصاد ايران اس��ت، اما به 
اعتقاد كارشناسان اقتصادي نقش سوء مديريت ها را در 
بقا و توسعه چالش هاي اقتصاد ايران نبايد ناديده گرفت؛ 

يكي از اين سوء مديريت ها و تصميم هاي چالش آفرين 
براي اقتصاد ايران، مسئله ارز ترجيحي واردات كاالهاي 
اساسي است، زيرا در شرايطي كه دولت به دليل تحريم 
با كاهش درآمدهاي نفت��ي مواجه ش��ده بود، مقوله 
تخصيص ارز ارزان براي واردات كاالهاي اساس��ي در 
اقتصاد عملياتي شد. از ابتداي دولت دوازدهم تا كنون 
شكاف قيمتي ارز ترجيحي 4هزارو200 توماني با بازار 
آزاد رفته رفته افزايش داشته است و حاال با وجودي كه 
جامعه از يك طرف ب��راي رهايي از رنج ها و تنگناهاي 
اقتصادي به اخبار توافق هسته اي توجه دارد، قرار است 
در سال آتي طرح اصالح نرخ ارز ترجيحي رقم بخورد، 
اما از آنجايي كه شكاف ارز4هزارو200توماني با بازار 
آزاد به بيش از 20 هزار تومان رسيده است، نگراني هايي 

در حوزه اجراي اين اصالح وجود دارد. 
ارز ترجيحي يكي از چالش هاي به جا مانده از دولت 
قبل براي دولت سيزدهم اس��ت، بر اساس قانون 
بودجه ۱400 دولت حس��ن روحاني بايد اصالح 
نرخ ارز ترجيحي را به تدريج در نيمه ابتدايي سال 
اجرا مي كرد، اما عالوه بر شانه خالي كردن از زير بار 
اين تكليف قانوني، تمامی منابع ارز ترجيحي سال 

جاري را در ماه هاي ابتدايي مصرف كرد. 
هم اكنون در شرايطي كه در ماه هاي پاياني سال قرار 
داريم، دولت س��يزدهم عالوه بر تأمي��ن اعتبار جهت 
تخصي��ص ارز 4ه��زارو200 براي كاالهاي اساس��ي، 
مجبور است تكليف دولت قبل را مبني بر اصالح نرخ ارز 

ترجيحي نيز انجام دهد. 
علي س��عدوني، كارش��ناس اقتصادي در گفت وگو با 
»جوان« اظهار داش��ت:» ارز ترجيحي در هر شرايطي 
بايد اصالح ش��ود. رانت خواري و رانت پاشي كار بسيار 
زشتي است؛ در هر ش��رايطي كه باشد و نتيجه مثبتي 
هم براي رفاه خانوار نخواهد داش��ت، ولي توجه داشته 
باشيد كه جنجال سازي درباره اصالح نرخ ارز ترجيحي 
مي توا ند اين مسئله را به يك بحران تبديل كند. جنجال 
از طرف خودي ها كه افراد مسئول هستند و معتقدند 

ارز4هزارو200 تومانی نبايد حذف شود.« 
اين كارش��ناس اقتصادي در پاس��خ به اين پرسش 
كه تبعات اصالح ارز 4هزارو200 چيس��ت، تصريح 
كرد:» مهم ترين تبعاتش اين اس��ت كه ب��ه بهانه ارز 
4هزارو200تومان اگر قيم��ت ارز در بودجه افزايش 
پيدا كند كه افزايش داش��ته و قيم��ت ارز 24 هزار 

تومان است، به همان ميزان پايه پولي ايجاد خواهد 
شد؛ يعني درآمد نفتي ضرب در قيمت تسعير ارز كه 
24هزار تومان باشد. در هر روز به همين ميزان پايه 
پولي افزوده خواهد شد كه اين مي تواند تورم زا و مضر 
باشد و اين از داليل ركود تورمي است كه طي ۵0 سال 
گذشته داشته ايم، اگر به بهانه حذف ارز 4هزارو200 
برويم به سمت اينكه باز هم همان سياست بودجه اي 
۵0 سال گذشته را داشته باش��يم، اين خيلي به ضرر 
ماست، ولي واقعيت اين است كه اين ارز 4هزارو200 
توماني را در اختيار افراد ثروتمند و متمول جامعه قرار 
مي دهيم و اين باعث سوء استفاده مي شود و سال هاي 

سال ثروت مردم به باد مي رود.«
سعدوني افزود:»رانت پاشي ها با هر نوع هزينه اي بايد 
حذف ش��ود و منابع و منافع آن در اختيار عموم مردم 
قرار بگيرد كه اگر رانت پاشي ها حذف شود، بخش عمده 

مشكالت اقتصاد كشور حل مي شود.«
  جلسات »قاليباف» با »رئيسي« 
درباره حذف ارز 4هزارو۲۰۰ توماني

از سوي ديگر سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 
سال ۱40۱ مجلس از جلس��ات رئيس مجلس با 
رئيس جمهور و مع��اون اول وي درباره حذف ارز 

4هزارو200 توماني خبر داد. 
رحيم زارع، س��خنگوي كميس��يون تلفي��ق بودجه 
سال ۱40۱ مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرگزاري تس��نيم  با اش��اره به آخري��ن تصميمات 
براي حذف ارز ترجيحي در مجلس گفت: در آخرين 
جلس��ه اي كه اعضاي كميس��يون ب��ا رئيس مجلس 
داشتند، مقرر شد مسئوالن دس��تگاه هاي اجرايي با 
حضور در جلسات كميسيون برنامه هاي خود را براي 
حذف اين ارز به صورت مكتوب به مجلس ارائه كنند. 

سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه سال ۱40۱ 
مجلس با اعالم اينكه رئي��س مجلس نيز تاكنون 
جلساتي را با رئيس جمهور و معاون اول وي براي 
بحث حذف ارز 4هزارو200 توماني داشته است، 
اظهار كرد: در جلس��ه اي كه اعضاي كميسيون با 
رئيس مجلس داشتند، وي گزارش��ي نيز در اين 
زمينه ب��ه نماين��دگان ارائه ك��رد و البته اعضاي 
كميس��يون نيز اصرار داش��تند كه باي��د دولت 

برنامه هاي خود را به صورت مكتوب ارائه كند. 
زارع با بي��ان اينكه نظر دولت بر اص��الح ارز ترجيحي 
اس��ت، عنوان كرد: البته نمايندگان نيز نظر بر حذف 
دارند، اما دولت بايد راهكارهاي خود را براي مديريت 

اين موضوع به مجلس ارائه كند. 

رضا  دهشيری  |   جوان

شركت آب منطقه اى آذربايجان غريى در نظر دارد انجام پروژه عمليات حفارى و لوله گذارى 8 حلقه چاه پيزومتر در آبخوانهاى آبرفتى استان را به روش مناقصه 
عمومى بصورت فشرده ،بر اساس قانون برگزارى مناقصات و آيين نامه اجرايى بند(ج) ماده (12) قانون برگزارى مناقصات ، به مناقصه گران واجد شرايط مطابق 
با بخشنامه هاى شماره 94/130439 مورخ 1394/6/24 و. 95/576756 مورخ 1395/3/31 سازمان برنامه و بودجه كشور با پايه 5 و باالتر در رشته كاوشهاى 
زمينى ،واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى ارزيابى و مناقصه از دريافت اسناد ارزيابى و مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل 

ثبت نام سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند اضافه مينمايد وجود شرايط ذيل الزمى است:
حداقل داراى ظرفيت ريالى آزاد به مبلغ 15/073/831/630 ريال مى باشد.(ظرفيت تعدادى نيز حداقل يك مورد آزاد باشد

نام مناقصه گران ميبايست در سايت ساجار موجود بوده و داراى صالحيت و رتبه كارى معتبرو متناسب نيز باشند.
((اطالعات مناقصه و زمانبندى))

1-موضوع مناقصه و محل اجراى پروژه : عمليات حفارى و لوله گذارى 8 حلقه چاه پيزومتر در آبخوانهاى آبرفتى استان
2-محل اجراى كار: در سطح استان

3-مبلغ برآورد اوليه: 15/073/831/630 ريال
4-محل تامين اعتبار: طرح تكميل و تجهيز شبكه اندازه گيرى آبهاى سطحى و زير زمينى به شماره طرح 1307006115

5-مبلغ تضمين شركت در ارجاع كار: 7/540/000 ريال
6-قيمت فروش اسناد ارزيابى و مناقصه : 3/000/000 ريال

7-مدت اجرا: 12 ماه
8-مدت اعتبار پيشنهادات قيمت: شش ماه

9-دستگاه مناقصه گزار(كارفرما): شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى به نشانى اروميه، بلوار شهيد باهنر تلفن:044-33440092
10-دستگاه نظارت : شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى 

11-مهلت زمانى دريافت اسناد ارزيابى و مناقصه از سايت: ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 1400/11/11
ــاعت 9 روز دوشنبه تاريخ 1400/11/25 تحويل به دبيرخانه حراست و امور  12-مهلت زمانى و محل ارائه پاكت(الف) تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: س

محرمانه شركت به نشانى : آذربايجان غربى، اروميه، بلوار شهيد باهنر، دبيرخانه حراست و امور محرمانه شركت  آب منطقه اى آذربايجان غربى 
13-مهلت زمانى ارائه پيشنهاد(ارزيابى و مناقصه): ساعت 9 روز چهارشنبه تاريخ 1400/11/27

14-زمان بازگشايى پاگت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاريخ 1400/11/27(حداكثر دو هفته بعد از اين تاريخ قيمت هاى پيشنهادى شركت هاى حائز حداقل 
امتياز ارزيابى گشوده خواهد شد)

15-محل بازگشايى پيشنهادات: سالن اجتماعات شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى
16-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت (الف): شماره تلفن تماس: 31987310- 044
17-توضيح اينكه اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بايستى در مهلت مقرر به دبيرخانه حراست و امور محرمانه شركت در قالب پاكت(الف) ارائه شود و 
تصوير آن نيز در سايت تداركات الكترونيكى دولت در محل مورد نظر بارگدارى گردد. كليه محتويات پاكت(ب)،اسناد ارزيابى و مدارك و اسناد مربوط به مناقصه 
گزار و همچنين پاكت (ج) بايستى پس از مهر امضاى ديچيتال در سايت تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود . توجه شود كه عودت اسناد  در قالب سى دى 
مورد قبول نمى باشد و همچنين چنانچه مناقصه گران اسناد ارزيابى و مناقصه را به طريقى غير از سايت مذكور تهيه نمايند و نام آنها بعنوان خريدار در سايت 
مذكور ثبت نشده باشد به قيمت پيشنهادى ترتيب اثر داده نخواهد شد شركت در مناقصه بصورت گروه مشاركت مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پيشنهاد 
بصورت مذكور ترتبيب اثر داده نخواهد شد الزم بذكر است كه ابتدا اسناد ارزيابى كيفى مناقصه گران گشوده شده و پس ارزيابى و امتياز دهى به متاقصه گران 
پيشنهادات قيمت (پاكات الف، ب،ج) حائزين شرايط كه حداقل امتياز ارزيابى كيفى را كسب نموده اند در جلسه مناقصه باز و خوانده خواهد شد پاكت (الف)

مناقصه گرانى كه امتياز الزم را كسب نكرده اند دعوت داده شده و پاكات (ب) و (ج) آنان نيز مردود شناخته خواهد شد و هيچ اعتراضى مسموع نخواهد بود 
ــتناد بند (ب) ماده (10) آيين نامه اجرايى بند (ج) ماده (12) قانون برگزارى مناقصات  ــنهادات واصله كمتر از پنچ پيشنهاد باشد به اس 18-چاچه تعداد پيش

مناقصه تجديد خواهد شد.
19-آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس– 02141934 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
شركت آب منطقه اى آذربايجان غربى

فراخوان مناقصه عمومى بصورت فشرده

تعميرات اساسي، بازسازي، نوسازي و نصب دو دستگاه انجين(ENGINE)  توربوژنراتور SIEMENS  مدل TORNADO SGT-200 مربوط به 
نيروگاه مجتمع درود 3 منطقه خارگ  

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه فوق الذكر از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
ــماره فراخوان  ــتاد) به آدرس www.setadiran.ir و ش ــامانه تداركات الكترونيكي دولت (س برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي صرفا از طريق درگاه س
2000093631000231 انجام خواهد شد. الزم است پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 

امضاي الكترونيكي را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:       تلفن: 021-23942555

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت:
مركز تماس: 1456-021  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومى  دو مرحله اي
 شماره 025/1400/ات

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران

شناسه اگهى: 1266318  
   نوبت اول

ــوراى اسالمى شهر در نظر دارد پروژه انجام عمليات متفرقه  شهردارى بندرماهشهر به استناد مجوز شماره 368/ش مورخ 1400/3/25 ش
ــريفات قانونى و آگهى مناقصه به پيمانكار واجد الشرايط   عمرانى منطقه ناحيه صنعتى و شهرك شهيد رجايى بندرماههشر را با رعايت تش

واگذار نمايد.
ــغ 1,500,000 ريال ( غير قابل  ــناد مناقصه از مورخ 1400/11/9 تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/11/20 در  مقابل پرداخت مبل  1- اس
استرداد) به حساب سيبا  0105293482000 نزد بانك ملى شعبه شهردارى تسليم و پاكت در مورخ 1400/11/30 به واحد  امور قراردادها 

ى شهردارى تحويل مى گردد. بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/12/2 مى باشد.
2- مبلغ اوليه كار 15,650,109,550 ريال مى باشد كه پيشنهاد دهنده بايد 5 درصد  قيمت پايه (  782,505,478 ريال ) را به عنوان سپرده 
شركت در مناقصه به حساب سيبا 0105294167003 نزد بانك ملى ايران به نام شهردارى بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكى 

ضميمه پيشنهاد خود ارائه  نمايد.
3- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

4- ارائه رتبه حداقل 5 ابنيه از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور الزامى مى باشد.
5- ارائه گواهى تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى الزامى مى باشد.

6-هزينه نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
ــماره تلفن 16-52339114- 061 تماس  و يا به آدرس ــاعات ادارى با ش ــتر در س ــب اطالعات بيش  7- متقاضيان مى توانند جهت كس

 www.mahshahr.ir مراجعه نمايند.
 امور قراردادهاى شهردارى بندرماهشهر

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول-  نوبت دوم
بندرماهشهر

مفقودى
برگ سبز  كشاورزى تراكتور   سيستم :ام اف   تيپ:285 مدل :1389

LFW11969W:رنگ :قرمز- روغنى    به شماره موتور
ــى  ــماره انتظام ــه ش ــى : J11074 و ب ــماره شاس ــه ش  ب

46 ايران765 ك11 مفقود شده و از درحه اعتبار ساقط است.
 تبريز

مفقودى
ــپ 206SD TU5 مدل 1395رنگ  ــبز و خودرو پژو تي برگ س
سفيد روغنى شماره پالك ( ايران77 - 412 ه 35) به شماره موتور 
 NAAP41FE1GJ755585 163 شماره شاسىB0237786
متعلق به الهام شاه سوارى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. البرز

نوبت دوم

شناسه آگهی: ۱۲6۷۵9۰

ملیحه مرادی
  گزارش   یک


