
افزايش ش�ديد قيمت گاز در قاره س�بز، همه را 
نگران كرده است؛ مي گويند وضعيت كنوني كه بر 
اقتصاد اروپا حاكم شده حاال با افزايش قيمت گاز 
طبيعي، شكننده تر از هر زمان ديگري خواهد شد. 
مصرف گاز در اروپا، به سال هاي پس از جنگ جهاني 
دوم بر مي گردد كه اتحاديه جماهير شوروي با تعريف 
چند خط لوله صادراتي گاز به اروپاي غربي، به دنبال 
وابسته كردن اين كشورها به خود بود. اوج اختالفات 
ميان شوروي و غرب مربوط به دوران رياست جمهوري 
رونالد ريگان بود كه تحريم ها را كليد زد. با اين وجود 
اروپايي ها گاز را به نفت ترجيح دادند، چراكه بهترين 
خوراك براي صنايع فوالدي و پتروشيمي بود و با گاز 
ارزاني كه دريافت مي كردند 30 درصد سود بيشتري 
در مقابل ساير حامل هاي انرژي به جيب مي زدند. از 
همان روزها مصرف گاز در اروپا افزايش چشمگيري 
داش��ت و خطوط لوله نقش مهمي در سياست هاي 
اتحاديه اروپا ايفا می كرد،اما طي دو ماه اخير، اتفاقات 
عجيبي در ب��ازار گاز اروپا رخ داد ك��ه موجب بروز 
نگراني هاي بسياري شده است. در حال حاضر سطح 
ميزان گاز طبيعي ذخيره شده در كشورهاي اروپايي 
به 30 درصد ظرفيت رس��يده كه بيش از 25درصد 

كمتر از متوسط 41درصدي آن در پنج سال گذشته 
است. ماه آوريل س��ال جاري در واقع نخستين ماه 
آوريلي در چند سال گذشته به شمار مي رود، به جاي 
آنكه شاهد افزايش ذخاير گازي اروپا باشيم، شاهد 
كاهش ميزان آن بوده ايم. آمارها مي گويند قيمت گاز 
در مصارف خانگي به 60دالر در هر مگاوات بر ساعت 
رسيده است، يعني يك افزايش پنج برابري نسبت 
به سال گذشته ميالدي. افزايش تقاضا در بحبوحه 
بهبود اقتصاد از بحران كرونا و كاهش صادرات از طرف 
عرضه كنندگان اصلي گاز از جمله روسيه هم مي تواند 

از داليل باال رفتن قيمت آن باشد. 
متخصصان عقيده دارند قيمت گاز از اين هم باالتر 
خواهد رفت، چون تقاضا ب��راي گاز طبيعي در اين 
فصل از سال هنوز پايين است. طبق گفته تحليلگران، 
اروپا زمس��تان س��ختي را در پيش خواهد داشت و 
قيمت گاز در آينده نزديك به طور بي س��ابقه اي باال 
خواهد رفت. بلومبرگ هم در اين باره نوش��ته است: 
قيمت گاز طبيعي در همه جا – نه  فقط در اروپا - در 
حال افزايش است. ش��اخص قيمت گاز طبيعي در 
اياالت متحده در مقايس��ه با سال گذشته تقريباً دو 
برابر ش��ده اس��ت و قيمت هاب گازي »هنري« در 

نزديك ترين موعد سررس��يد تا تاريخ 6سپتامبر به 
4/69 دالر در هر ميلي��ون واحد حرارت��ي بريتانيا 
BTU رسيد، با اين وجود ركورد توليد گاز طبيعي در 
ميادين گازي مانند آپاالچياست. در مورد اروپا كه از 
محدوديت هاي همه گيري خارج شده است، افزايش 
تقاضا براي گاز طبيعي و برق با بازگشت افراد به محل 
كار خود باعث افزايش قيمت ها و در نتيجه تورم شده 
است. قيمت هاي باالي گاز زماني كه تقاضا كم است، 
براي اروپا نگران كننده است، چراكه اكنون زمستان 
سختي در پيش دارد و ذخاير گاز طبيعي اين قاره نيز 

در سطوح بسيار پاييني است. 
   دومينو به برق رسيد

در چنين شرايطي كه قيمت گاز باال مي رود، قيمت 
برق هم افزايش می يابد؛ نيروگاه هاي توليد برق بايد 
بهاي بيش��تري براي دريافت گاز پرداخت كنند كه 
همين موضوع موجب افزايش هزينه توليد برق و به 

تبع آن، افزايش قيمت برق شده است. 
قيمت برق از انگليس گرفته تا اسپانيا به باالترين رقم 
در تاريخ رسيده است و مردم در اسپانيا به خيابان ها 
آمده اند. قيمت ها در سراسر اروپا بسيار افزايش يافته 
و مي تواند بهبود اقتصادي اين منطقه از كرونا را تحت 

تأثير قرار دهد. 
جاوير بالس، تحليلگر انرژي گفت: »در اسپانيا، قيمت 
برق در اين هفته رك��ورد جديدی ثبت كرد كه يك 
مشكل سياسي بزرگ اس��ت.« مصرف كنندگان در 
اسپانيا عليه افزايش قيمت اعتراض مي كنند، چراكه 
امسال حدود دو برابر قيمت برقي كه پارسال پرداخت 
مي كردند، بايد پرداخت كنند. قيمت برق اين هفته در 
انگليس، آلمان و فرانسه نيز ركورد زد. ايرلند كه يك 
صادركننده برق به انگليس است، شرايط اضطراري 
اعالم شده است. قيمت انرژي در اروپا بسيار اهميت 
دارد و امسال افزايش قيمت ها سبب افزايش تورم و 
قيمت كاالها مي شود. در آلمان، بزرگ ترين اقتصاد 
اروپا، افزايش قيم��ت انرژي، تورم س��االنه را در ماه 

آگوست به باالترين رقم در 13سال گذشته رساند. 
   بحران در راه است؟

»اول هانسن«، رئيس بخش كاالهاي اساسي بانك 
ساكسو بانك اعالم كرد: افزايش قيمت گاز در اروپا 
اخيراً ركورد جديدي را ثبت كرده كه عمدتاً به دليل 
كاهش عرضه و نيز شروع زودهنگام هواي زمستاني 
در اين منطقه اس��ت. همچنين عرضه گاز از كشور 
روس��يه هم كاهش يافته و پ��روژه جهاني خط لوله 

نورداستريم2 نيز همچنان در هاله اي از ابهام است. 
وي افزود: اگر افزايش قيمت در ماه هاي آينده كنترل 
نشود، احتماالً زمستان س��ختي را با كمبود انرژي 
تجربه خواهيم كرد و كاهشي در رقابت پذيري صنايع 
وابسته به انرژي خواهد ايجاد خواهد شد. اين صنايع 
اكنون نيز به دليل باال ب��ودن قيمت گاز و برق تحت 

فشار هستند. 
   بازگشت به زغال سنگ

افزايش قيمت گاز طبيعي باع��ث تقويت تقاضاي 
جهاني براي زغال سنگ شده است. بانك امريكايي 
گلدمن ساكس هفته جاري پيش بيني خود از قيمت 
زغال سنگ در آسيا را تقريباً دو برابر كرد و همچنين 
پيش بيني كرد به دليل قيمت باالي گاز در آستانه 
فصل سرما، قيمت زغال س��نگ حرارتي نيوكاسل 
در سه ماهه چهارم به 190 دالر در هر تن مي رسد، 
در حالي پيش بيني قبلي اين بانك 100 دالر در هر 
تن بود. سيموناس ويليكيس، كارشناس بازار انرژي 
اتحاديه اروپا به خبرگزاري تاس روسيه گفت: قيمت 
گاز تحت تأثير ريسك ذخاير گاز ناكافي در آستانه 
فصل گرمايش زمستان باالتر مي رود. اگر ذخاير اكنون 
پر نشوند و زمستان سردي پيش رو باشد، كشورهاي 
اتحاديه اروپا ممكن است ناچار شوند از نيروگاه هايي 
استفاده كنند كه به جز گاز با سوخت هاي ديگري از 
جمله زغال سنگ فعاليت مي كنند تا برق كافي توليد 
كنند. اين سناريو به بلندپروازي هاي اتحاديه اروپا براي 

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي لطمه خواهد زد. 
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روزهاي سياه انرژی در قاره سبز
به دليل افزايش شديد قيمت گاز و برق در اروپا، اقتصاد اتحاديه در روزهاي سختي قرار گرفته است 

سرمايه هاي خارجي در راه چين
چشم انداز خوب اقتصادي چين سرمايه خارجي زيادي را به خود 

جذب كرده است. 
به گزارش شينهوا، داده هاي منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني چين 
نشان مي دهد كه س��رمايه گذاري خارجي مستقيم در چين در هشت 
ماه امس��ال به 785/05 ميليارد يوآن )113/78 ميليارد دالر( رسيده 
كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه منتهي به سال قبل 25/8 درصد 
افزايش نشان مي دهد. بيشترين افزايش در سرمايه گذاري خارجي طي 
مدت مربوط به كش��ورهاي عضو اتحاديه آ. سه. آن با 36/8 درصد كل 

سرمايه گذاري ها و اتحاديه اروپا با 17/6 درصد بوده است. 
وانگ ش��و ون، معاون وزير بازرگاني چين پيش��تر با اش��اره به تمايل 
شركت هاي خارجي به گسترش كس��ب و كار خود در چين، بر تمايل 
دولت متبوع��ش در فراهم كردن فض��اي بهتر براي س��رمايه گذاران 
خارجي تأكيد كرده بود متوسط سرمايه گذاري خارجي چين در بازه 
زماني 1997 تا 2021 معادل 5/1 ميليارد دالر بوده كه باالترين رقم 
ثبت شده مربوط به سرمايه گذاري 134/96 ميليارد دالري سال 2018 
و كمترين رقم ثبت شده نيز مربوط به س��رمايه گذاري 1/83 ميليارد 
دالري سال 2000 بوده است. در س��ال 2020 ميالدي كمترين رقم 
سرمايه گذاري خارجي مربوط به ماه ژانويه با 126/8 ميليون دالر بود. 
بانك جهاني در تازه ترين برآورد خود از اقتصاد چين پيش بيني كرده 
است كه اقتصاد اين كشور در سال جاري 7/9 درصد رشد كند كه در 
صورت تحقق، 5/9 درصد بيشتر از چيزي خواهد بود كه در سال قبل 
به ثبت رسيد. به گفته اين نهاد، اقتصاد چين به لطف بهبود شرايط بازار 
كار و افزايش تقاضاي مصرفي و مخارج خانوار خواهد توانست در سال 

جاري به شرايط قبل از آغاز كرونا بازگردد. 

تحقيقات امريكا از علت گراني بنزين
رئيس جمه�ور امري�كا اع�ام ك�رد: ش�واهدي وج�ود دارد كه 
قيم�ت بنزي�ن باي�د كاه�ش پي�دا كن�د و دول�ت وي در ح�ال 
تحقيق اس�ت ت�ا درياب�د چ�را چني�ن اتفاق�ي نيفتاده اس�ت. 
به گزارش رويترز، كميسيون تجارت فدرال اعالم كرد: با شيوه هايي كه 
ممكن است به مصرف كنندگان در خرده فروشي بنزين صدمه بزنند، 
مقابله خواهد كرد و به دنبال ممانعت از ادغام هاي غيرقانوني در صنعت 
نفت و گاز پس از درخواست كاخ سفيد براي بررسي علت افزايش قيمت 
بنزين است. طبق آمار وب س��ايت قيمت گاز انجمن اتوموبيل امريكا، 
ميانگين قيمت بنزين روز پنج ش��نبه 3دالر و 19سنت بود، در حالي 
كه يك ماه پيش 3دالر و 18 سنت و يك سال پيش 2 دالر و 18 سنت 
بود. قيمت هاي فعلي منعكس كننده اين اس��ت افراد بيشتري به سفر 
رفته و در رفت و آمد به محل كار هستند و مصرف سوخت پس از افت 
چشمگيري كه سال گذشته در اوج بحران كوويد - 19 داشت، بهبود 

پيدا كرده است. 
اداره اطالعات انرژي امريكا پيش بيني كرد: مصرف بنزين امريكا امسال 
به طور ميانگين 8/8 ميليون بشكه در روز خواهد بود كه 10درصد رشد 
در مقايسه با 8ميليون بشكه در روز در سال 2020 نشان مي دهد. دولت 
بايدن در اوت از اوپك و متحدانش خواست توليد نفت را براي مقابله با 

افزايش قيمت هاي بنزين افزايش دهند. 

ابطال مجوز پروازهاي شركت   العراقي
ب�ا اخط�ار مقررات�ي س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري اي�ران 
ب�ه نماين�ده ش�ركت هواپيماي�ي العراق�ي، هم�ه مجوزه�اي 
باط�ل مي ش�ود.  26 ش�هريور   از  اي�ن ش�ركت  پ�روازي 
به گزارش فارس، سازمان هواپيمايي كشوري امروز در نامه اي با عنوان 
»اخطار مقرراتي و اعالم ابطال پروازهاي ش��ركت هواپيمايي العراقي  
در ايران« اعالم كرده است: »نظر به اعالم رسمي دولت عراق مبني بر 
لزوم ورود افراد به خاك آن كشور با دريافت ويزاي رسمي و اخطارهاي 
مكرر سازمان هواپيمايي ايران به شركت العراقي بابت رعايت مقررات 
مربوطه به اخ��ذ ويزا، ضمن اخط��ار به آن ش��ركت هواپيمايي، اعالم 
مي شود همه مجوزهاي پروازي اين ش��ركت از تاريخ 26 شهريورماه 

امسال ابطال مي شود. 
در ادامه اين نامه س��ازمان هواپيمايي كش��وري به نمايندگي شركت 
هواپيمايي العراقي در ايران آمده است: بديهي است آن شركت موظف 
به رعايت شأن و كرامت مسافران و ايفاي تعهدات الزم براي بازگرداندن 
همه وج��وه دريافتي بابت بليت پرواز و س��اير هزينه ه��اي مرتبط در 
كوتاه تري زمان ممكن به مس��افران اس��ت؛ اين نامه به امضاي حسن 
خوش��خو، مديركل دفتر نظارت در فرودگاه ها، شركت ها و مؤسسات 

هوانوردي رسيده است. 
بنابراين گزارش، در بندر چهار نامه رئيس مجلس وزراي عراق، مشخصاً 

تأكيد شده است كه اخذ ويزا براي سفر عتبات الزامي است. 

 سبوس ها را به دامداران تحويل ندادند
همه كپك زد

مديرعامل اتحاديه سراس�ري دام�داران از عدم تحويل س�بوس 
با قيمت تعيين ش�ده در س�امانه س�بوس يعني هزار و 400 تومان، 
از انباش�ت س�بوس ها و كپ�ك زدن آنه�ا در انباره�ا خب�ر داد. 
مجتبي عالي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در مردادم��اه دامداران و 
شركت ها در سامانه سبوس، سبوس مورد نياز خود را با قيمت هزار و 400 
تومان خريداري كردند، ولي اين اقالم به آنها تحويل داده نشد. به عبارت 
ديگر كارخانه داران نه تنها اين قيمت تعيين ش��ده در سامانه را رعايت 
نكردند، حتي اعالم كردند براساس نامه هاي وزارت صمت دامداران بايد 

سبوس را با قيمت 4 هزار تا 4 هزار و 500 تومان خريداري كنند. 
وي ادامه داد: دامداران نيز تمايل به خريد سبوس با قيمت هاي باال نداشتند 
و اين سبوس ها روي هم انباشته شد. در نهايت به دليل اين انباشت و رطوبت 
باال تمام اين سبوس ها كپك زد. البته برخي از كارخانه داران توانستند با نرخ 

آزاد بخشي از سبوس هايشان را بفروشند. 
مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران اضافه كرد: نامه نگاري هاي بسياري 
در اين زمينه شد. در نهايت 80درصد اين سبوس ها را وقتي تحويل دادند 

كه همه آنها كپك زده بود و بايد معدوم مي شدند. 
وي تصريح كرد: وقتي قيمت سبوس در سامانه هزار و 400 تومان تعيين 
شده فروش آن بيش از اين قيمت معني ندارد. متأسفانه اين ماه هم سبوس 
با قيمت هزار و 400 تومان در س��امانه قرار گرفته، ولي هنوز به دامداران 

تحويل داده نشده است. 
عالي با بيان اينكه 28درصد غذاي دام سبوس است و از مردادماه تاكنون 
30درصد از آن تأمين شده است، گفت: اگر قرار بر اين باشد كه قيمت سبوس 
باال برود طبيعتاً قيمت شير و گوشت هم افزايش خواهد داشت، زيرا شيرخام 
براساس سبوس هزار و 400 توماني قيمت گذاري شده است. مديرعامل 
اتحاديه سراس��ري دامداران در پايان افزود: همچنان در حال نامه نگاري 
هستيم تا اين مشكل برطرف شود؛ يعني به جاي اينكه به فكر توليد باشيم 
و براي آن برنامه ريزي كنيم درگير كارهاي بيهوده هستيم. متأسفانه در 
نامه هاي ستاد تنظيم بازار شيطنت هاي خاصي وجود دارد و موارد دوپهلو 
ذكر مي شود. به بيان ديگر مستقيم گفته نمي شود وقتي در سامانه قيمت 

مشخصي وجود دارد، فروش بيش از آن قيمت نبايد اتفاق بيفتد. 

۷۰ ميليون بشكه ميعانات شناور در دريا داريم
يك نماينده مجلس گفت: توسعه ميادين مشترك في نفسه بسيار 
اقدام مهم و اولويت داري است، اما اين يك واقعيت است كه پول نداريم، 
اكنون حوزه گاز پارس جنوبي كه 70درصد گاز كشور را تأمين مي كند 
بيمار است و اگر تا 1404 فكري به حال آن نكنيم، واردكننده خواهيم شد. 
حس��ين حس��ين زاده در گفت وگو با ايلنا، درباره لزوم توسعه ميادين 
مشترك اظهار داشت: در حوزه نفت و انرژي بايد ابتدا هدف را مشخص 
كنيم و بدانيم اكنون بازار جهاني در اختيار ما نيس��ت، براي توس��عه 
ميادين مش��ترك بايد برنامه ريزي دقيقي صورت گي��رد و بدانيم كه 

سرمايه گذاري به چه شكل انجام مي شود. 
اين عضو كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد: توسعه ميادين سرمايه 
زيادي نياز دارد، ضمن اينكه ما در حال حاضر گشايش سياسي براي 
صادرات و كس��ب درآمد ب��راي تزريق ب��ه ميادين را نداري��م، اكنون 
70ميليون بشكه ميعانات شناور در دريا و توان توليد 4 ميليون بشكه 

را داريم، اما سرمايه نداريم. 
وي گفت: توس��عه ميادين مش��ترك في نفس��ه بس��يار اقدام مهم و 
اولويت داري اس��ت، اما اين يك واقعيت اس��ت كه پول نداريم، اكنون 
حوزه گاز پارس جنوبي كه 70درصد گاز كشور را تأمين مي كند بيمار 
است و اگر تا 1404 فكري به حال آن نكنيم، واردكننده خواهيم شد 
و اين در حالي است كه دومين كش��ور دارنده ذخاير جاري و درجاي 

گاز هستيم. 
حس��ين زاده با بيان اينكه با توجه به ش��رايط تحريم بايد با استراتژي 
خاصي به توسعه ميادين مشترك ورود كنيم، خاطرنشان كرد: توسعه 
ميادين در ابتداي امر نياز به تكنولوژي و پول دارد كه ما نداريم، نگاه ما 
به بيرون نيست، اما بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم كه منابع مالي نداريم 

و نياز به سرمايه گذاري هاي بزرگ در اين حوزه داريم. 
وي ادامه داد: اكنون وزارت نفت يك��ي از بدهكارترين وزارتخانه هاي 
كشور اس��ت، با كدام پول مي تواند بدهي هاي خود را بپردازد و بعد در 

ميادين مشترك سرمايه گذاري كند؟
حسين زاده خاطرنشان كرد: تنها راه توسعه ميادين مشترك اين است 
كه وارد حوزه تهاتر شويم اكنون حفاري يك حلقه چاه تا 10 ميليون يورو 
هزينه دارد و دولت توان پرداخت اين ميزان هزينه را ندارد، يعني شركت 

توسعه دهنده در قبال توليد نفت را برداشت و خود به فروش برساند. 
وي تأكيد كرد: نگاه ما به غرب نيست، اما واقعيت اين است منابع داخلي 
هم نداريم، اما مي توانيم در تمام منابع تحت االرض، سطح االرض براي 
توس��عه، اكتش��اف و بهره برداري حتي پااليش، فرآوري و صادرات بر 
اساس منافع برد- برد قرارداد بلندمت منعقد كنيم، در غير اين صورت 

راهي نداريم جز اينكه وام قرض بگيريم. 

 استفاده از پساب ها ، فرصتى براى حفظ  و پايدارى منابع آبى
آگهى مزايده عمومى

شركت آب و فاضالب استان قزوين (مزايده گزار) در اجراى قانون برگزارى مناقصه و مزايده و آيين نامه معامالت شركت هاى آب و فاضالب 
در نظر دارد ، مشاركت در ايجاد فضاى سبز سايت تصفيه خانه فاضالب شهر قزوين را براى مدت 10 سال از طريق برگزارى مزايده عمومى 
 به شركتهاى واجد شرايط اجاره دهد. لذا شركتهايى كه همزمان داراى دو شرط از سه شرط ذيل باشند ميتوانند در اين مزايده شركت نمايند: 
1- گواهينامه صالحيت پيمانكارى پايه رشته كشاورزى (ازدفترفنى استاندارى) ويا گواهينامه صالحيت پيمانكارى ازسازمان نظام مهندسى 

كشاورزى ومنابع طبيعى.
2-صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى داراى اعتبار.

3-داشتن سابقه قرارداد كاشت و نگهدارى نهال وايجاد فضاى سبز بهمراه نامه رضايتمندى از جانب كارفرما.
لذا از واجدين داراى صالحيت، بمنظور مشاركت در ايجاد فضاى سبز پيرامون تصفيه خانه فاضالب و پرداخت باالترين ميزان سود مشاركت به شركت آب وفاضالب استان طى 
دو دوره 5 ساله دعوت مى گردد، جهت كسب اطالعات بيشتر، به سايت شركت آب و فاضالب استان قزوين رجوع نموده و به منظور خريد اسناد مزايده از مورخه 1400/06/31 
لغايت 1400/07/7  و با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 800,000 ريال به حساب شماره 4046856478 با شناسه پرداخت 370008025114 بانك ملت شعبه 
چهار راه وليعصر قزوين به نام شركت آب و فاضالب استان قزوين به دفتر قراردادهاى اين شركت مراجعه و همچنين پيشنهادات خود را نيز حداكثر تا ساعت 13 مورخه 
1400/07/17 به واحد دبيرخانه اين شركت واقع در : استان قزوين , شهر قزوين بلوار آيت اهللا خامنه اى ,  كوچه گلستان پنجم شماره 4 مراجعه و ضمن دريافت اسناد 
مزايده نسبت به تكميل و ارائه اسناد درپافتى شامل، پاكت الف (تضمين شركت درمزايده) پاكت ب (مدارك صالحيت شركت , صالحيت از اداره كار, ساير اسناد و مدارك 
مربوط به سوابق شركت درخصوص درختكارى وفضاى سبز) و پاكت ج (پيشنهاد قيمت) به شرح ذكر شده در اسناد و ظرف مدت تعيين شده جهت تحويل مدارك اقدام 
 نمايند. شايان ذكر است به پيشنهادهاى فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

ضمناً زمان بازگشايى پيشنهادات (پاكت ج) ساعت 11 مورخه 1400/07/19 مى باشد. 
به  واريز وجه مزبور  بانكي  الف) رسيد  انواع تضمينهاى ذيل:  از  باشد كه بصورت يكى  به مبلغ 3,430,000,000 ريال مى  توضيحات: تضمين شركت در مزايده 
چهارراه  قزوين،   : بنشاني  قزوين،  وليعصر«عج»  چهارراه  شعبه  ملت  بانك  نزد  شركت  اين  پرداخت 370008025114  شناسه  با  شماره 4046856478  حساب 
 وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا… خامنه اي، ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده گزار ج) ضمانت نامه بانكى به نفع دستگاه مزايده گزار، مى باشد.
 028-33378087  : تماس  تلفن   .  4 شماره   ، پنجم  گلستان  كوچه   ، اي  خامنه  ا...  آيت  بلوار  ابتداي   ، وليعصر«عج»  چهارراه   ، قزوين   : گزار  مزايده   نشانى 

مدت اعتبار پيشنهاد قيمت ها از تاريخ آخرين روز ارائه پيشنهادات  به مدت 3 ماه مى باشد .
هزينه آگهى به تناسب مبلغ كارشناسى مزايده به عهده برنده مزايده مى باشد.

محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادات: نشانى مزايده گزار.تاريخ انتشار 1400/06/08 و 1400/06/27
«روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان قزوين»

« سال توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها »
« ايران، روى ريل، به سوى آينده »

وزارت راه و شهرسازى شركت راه آهن 
جمهورى اسالمى ايران (سهامى خاص)

آگهى دعوت به فراخوان عمومى نخست شماره 1400-23-1
فراخوان شناسايى مشاور(طراح لباس فرم سازمانى)

شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران  در نظر دارد طراحى فرم لباس 
سازمانى مشاغل ادارى ، فنى و سير و حركت كاركنان راه آهن را بر اساس 
استانداردهاى موجود و مطالعات تطبيقى به مشاورين حقوقى با افراد حقيقى 

 واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از مشاورين داراى صالحيت و افراد واجد شرايط دعوت ميگردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/31 جهت دريافت فرم هاي 
يا به صورت حضورى جهت دريافت  http://iets.morg.ir مراجعه نموده و  به سايت  مربوطه 
 710100004001064004005747IR اسناد مبلغ پانصد هزار (500,000) ريال به شماره شبا
مركزي  بانك  خزانه  نزد   234064074280500885134499810000 واريز  شناسه  با 
ميدان  تهران-  نشانى  به  و  واريز  ملي  بانك  شعب  كليه  در  پرداخت  قابل  راه آهن  درآمد  بنام 
كل  اداره   – شرقى  دوم  طبقه   – راه آهن  شهداى  ساختمان   – ماندال  نلسون  بلوار  آرژانتين، 
نمايند. را دريافت  اسناد فراخوان  نموده و  قراردادها مراجعه  امور  اداره   –  تداركات و پشتيبانى 

مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده در پاكت دربسته حداكثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1400/07/14 به نشاني فوق الذكر مي باشد. 

اداره كل تداركات  وپشتيباني
شناسه آگهى 192278

 استفاده از پساب ها ، فرصتى براى حفظ  و پايدارى منابع آبى
آگهى مزايده عمومى

شركت آب و فاضالب استان قزوين (مزايده گزار) در اجراى قانون برگزارى مناقصه و مزايده و آيين نامه معامالت شركت هاى آب و فاضالب 
در نظر دارد ، مشاركت در ايجاد فضاى سبز سايت تصفيه خانه فاضالب شهر قزوين را براى مدت 10 سال از طريق برگزارى مزايده عمومى 
 به شركتهاى واجد شرايط اجاره دهد. لذا شركتهايى كه همزمان داراى دو شرط از سه شرط ذيل باشند ميتوانند در اين مزايده شركت نمايند: 
1- گواهينامه صالحيت پيمانكارى پايه رشته كشاورزى (ازدفترفنى استاندارى) ويا گواهينامه صالحيت پيمانكارى ازسازمان نظام مهندسى 

كشاورزى ومنابع طبيعى.
2-صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى داراى اعتبار.

3-داشتن سابقه قرارداد كاشت و نگهدارى نهال وايجاد فضاى سبز بهمراه نامه رضايتمندى از جانب كارفرما.
لذا از واجدين داراى صالحيت، بمنظور مشاركت در ايجاد فضاى سبز پيرامون تصفيه خانه فاضالب و پرداخت باالترين ميزان سود مشاركت به شركت آب وفاضالب استان طى 
دو دوره 5 ساله دعوت مى گردد، جهت كسب اطالعات بيشتر، به سايت شركت آب و فاضالب استان قزوين رجوع نموده و به منظور خريد اسناد مزايده از مورخه 1400/06/31 
لغايت 1400/07/7  و با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 800,000 ريال به حساب شماره 4046856478 با شناسه پرداخت 370008025114 بانك ملت شعبه 
چهار راه وليعصر قزوين به نام شركت آب و فاضالب استان قزوين به دفتر قراردادهاى اين شركت مراجعه و همچنين پيشنهادات خود را نيز حداكثر تا ساعت 13 مورخه 
1400/07/17 به واحد دبيرخانه اين شركت واقع در : استان قزوين , شهر قزوين بلوار آيت اهللا خامنه اى ,  كوچه گلستان پنجم شماره 4 مراجعه و ضمن دريافت اسناد 
مزايده نسبت به تكميل و ارائه اسناد درپافتى شامل، پاكت الف (تضمين شركت درمزايده) پاكت ب (مدارك صالحيت شركت , صالحيت از اداره كار, ساير اسناد و مدارك 
مربوط به سوابق شركت درخصوص درختكارى وفضاى سبز) و پاكت ج (پيشنهاد قيمت) به شرح ذكر شده در اسناد و ظرف مدت تعيين شده جهت تحويل مدارك اقدام 
 نمايند. شايان ذكر است به پيشنهادهاى فاقد امضاء،مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

ضمناً زمان بازگشايى پيشنهادات (پاكت ج) ساعت 11 مورخه 1400/07/19 مى باشد. 
به  واريز وجه مزبور  بانكي  الف) رسيد  انواع تضمينهاى ذيل:  از  باشد كه بصورت يكى  به مبلغ 3,430,000,000 ريال مى  توضيحات: تضمين شركت در مزايده 
چهارراه  قزوين،   : بنشاني  قزوين،  وليعصر«عج»  چهارراه  شعبه  ملت  بانك  نزد  شركت  اين  پرداخت 370008025114  شناسه  با  شماره 4046856478  حساب 
 وليعصر«عج»، ابتداي بلوارآيت ا… خامنه اي، ب) چك تضمين شده بانكي به نفع دستگاه مزايده گزار ج) ضمانت نامه بانكى به نفع دستگاه مزايده گزار، مى باشد.
 028-33378087  : تماس  تلفن   .  4 شماره   ، پنجم  گلستان  كوچه   ، اي  خامنه  ا...  آيت  بلوار  ابتداي   ، وليعصر«عج»  چهارراه   ، قزوين   : گزار  مزايده   نشانى 

مدت اعتبار پيشنهاد قيمت ها از تاريخ آخرين روز ارائه پيشنهادات  به مدت 3 ماه مى باشد .
هزينه آگهى به تناسب مبلغ كارشناسى مزايده به عهده برنده مزايده مى باشد.

محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادات: نشانى مزايده گزار.تاريخ انتشار 1400/06/08 و 1400/06/27
«روابط عمومى شركت آب و فاضالب استان قزوين»

« سال توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها »
« ايران، روى ريل، به سوى آينده »

وزارت راه و شهرسازى شركت راه آهن 
جمهورى اسالمى ايران (سهامى خاص)

آگهى دعوت به فراخوان عمومى نخست شماره 1400-23-1
فراخوان شناسايى مشاور(طراح لباس فرم سازمانى)

شركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران  در نظر دارد طراحى فرم لباس 
سازمانى مشاغل ادارى ، فنى و سير و حركت كاركنان راه آهن را بر اساس 
استانداردهاى موجود و مطالعات تطبيقى به مشاورين حقوقى با افراد حقيقى 

 واجد شرايط واگذار نمايد. بدينوسيله از مشاورين داراى صالحيت و افراد واجد شرايط دعوت ميگردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى تا ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/06/31 جهت دريافت فرم هاي 
يا به صورت حضورى جهت دريافت  http://iets.morg.ir مراجعه نموده و  به سايت  مربوطه 
 710100004001064004005747IR اسناد مبلغ پانصد هزار (500,000) ريال به شماره شبا
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اداره كل تداركات  وپشتيباني
شناسه آگهى 192278

وزي�ر نف�ت اظه�ار ك�رد: آمادگ�ي داري�م از 
ظرفي�ت س�رمايه گذاران داخل�ي و خارج�ي 
ب�ه منظ�ور توس�عه ميدان ه�ا، ب�ا اولوي�ت 
ميدان هاي مش�ترك نفت و گاز استفاده كنيم. 
به گزارش فارس، جواد اوجي وزير نفت در جريان سفر 
به استان خوزستان پس از بازديد از دكل حفاري 25 
فتح اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهميت حفظ 
و نگهداشت توليد در ميدان هاي مشترك نفت و گاز 
كشور افزود: ما به آقاي رئيسي قول داديم كه توسعه 
ميدان هاي مشترك نفتي و گازي در اين دولت تعيين 

 تكليف شود كه بخشي از اين ميدان هاي مشترك هم 
در استان خوزستان و كشور عراق است. 

وزير نفت تصريح ك��رد: همچني��ن از نزديك روند 
پروژه هاي ميدان هاي مشترك غرب كارون را بازديد 
مي كنيم كه بخشي از آنها توس��عه پيدا كردند، اما 
كامل نيست و نياز است ديگر بخش هاي آن تكميل 
شوند و هرچه سريع تر فاز دوم يا سوم توسعه آنها را 

آغاز كنيم. 
اوجي با بيان اينكه بحث حداكثر برداش��ت نفت از 
ميدان هاي مش��ترك را در برنامه داري��م، ادامه داد: 

با بيش از 153 ميليارد بش��كه نفت قابل استحصال 
ظرفي��ت خوبي ب��راي برداش��ت از اين مخ��ازن و 

ميدان هاي نفتي داريم. 
اوجي در ادامه با بيان اينكه آغاز به كار پتروشيمي هاي 
بزرگي در برنامه است و توس��عه متوازني از زنجيره 
ارزش و صنايع تكميلي پتروشيمي انجام مي شود، 
گف��ت: آمادگي داري��م از ظرفيت س��رمايه گذاران 
داخلي و خارجي به منظور توسعه ميدان ها، با اولويت 
ميدان هاي مشترك نفت و گاز در قالب قراردادهاي 
مختف و مشوق هايي كه دولت و مجلس و كميسيون 

انرژي مدنظر دارد، استفاده كنيم. 
وزير نفت همچنين با اش��اره به حوزه مس��ئوليت 
اجتماعي وزارت نفت، يادآور ش��د: اعتبارات خوبي 
براي استان خوزستان در نظر گرفتيم و پروژه هايي 
در حوزه هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي مدنظر 
دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان ب��وده ك��ه روند اين 
پروژه ها دنبال مي شود و اولويت نخست وزارت نفت، 
اولويت دادن به همين پروژه هاي مسئوليت اجتماعي 
است كه مردم اين منطقه از توسعه پروژه هاي نفت و 

گاز بهره مند می شوند. 

تخصيص ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي خوزستان
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