
قاچاق طال از ايران به مقصد ساير كشورها همواره 
به عنوان يك دغدغه ج�دي مطرح بوده و البته 
است؛ حتي با وجود اينكه نسبت به شفاف سازي 
مبادالت فيزيكي طال در يك سامانه و به شكل 
لحظه اي تأكيد ش�ده اس�ت، اما هم دولت و هم 
مجلس به اي�ن موض�وع توجهي نداش�ته اند. 
سال هاس��ت كه قاچاق طال و جواهر چه به ش��كل 
خروجي و چه به شكل ورودي از نفس نيفتاده است؛ 
دليل اين تجارت سياه هم چيزي نيست جز اختالف 
قيمت طال در بازار داخلي و جهاني. زماني كه طال 
در بازار جهاني گران و در بازار داخلي ارزان اس��ت، 
شمش هاي طال از كش��ور به خارج قاچاق مي شود 
و در روزهايي كه طال در بازار جهاني ارزان و در بازار 
داخلي گران اس��ت، طال از بي��رون مرزها به داخل 

قاچاق مي شود. 
به همين دليل اس��ت كه حوزه قاچاق طال پررونق 
است و متأسفانه تاكنون اقدام جدي نيز براي پايان 
دادن به اين تجارت غير قانوني انجام نگرفته است. 
برخي از كارشناس��ان اقتصادي بر اين باورند كه با 
»بگير و ببند« و برخورده��اي اينچنيني، چندان 
نمي توان با قاچاق كاال و ارز مقابله كرد. از نظر آنان، 
بهترين راهكار اين است كه نرخ طال مبتني با نرخ 
جهاني تنظيم ش��ود تا ديگر توجيه اقتصادي براي 
قاچاق طالي ايران به بيرون از كشور وجود نداشته 

باشد. 
 بازار عمومي يا اختصاصي طال

متأسفانه اطالعات بازار داخلي طالي كشور چندان 
ش��فاف نيس��ت؛ به عنوان نمونه در بازار فيزيكي 
طال اطالعاتي چون تعداد، قيم��ت، حجم و ارزش 
تجميعي مبادالت روزانه مش��خص نيست. برخي 
از كارشناس��ان مي گويند بازار ط��ال و جواهر نيز از 
جمله بازاره��اي اختصاصي و انحصاري اس��ت كه 
نياز به شفاف سازي دارد، زيرا دستكاري قيمت در 
اين بازار با توجه به وجود كانال هاي متعدد و متنوع 
طال در فضاي مجازي امكانپذير مي باشد. از اين رو با 
دستكاري قيمت، زمينه براي قاچاق طال به خارج از 
كشور نيز هميشه فراهم مي باشد كه البته برعكس 

آن هم صادق است.

 خروج سرمايه به شكل قاچاق طال
برخي از اشخاص مطلع با اشاره به اينكه حساسيت 
روي ارز نسبت به طال بيشتر است، بر اين باورند كه 
بخش قاب��ل مالحظه اي از خروج س��رمايه از ايران 
به شكل طال مي باشد، اگر چنين موضوعي صحت 
داشته باش��د متوليان حوزه صيانت از سرمايه هاي 
ايران بايد به گون��ه اي برنامه ريزي كنند كه عده اي 
نتوانند به سادگي از ايران سرمايه خارج كنند آن هم 

به شكل قاچاق طال.  همچنين بررسي هاي ميداني 
نش��ان مي دهد كه برخي از فعاالن بازار طال و سكه 
در ازاي استفاده از اطالعات هويتي مشتريان مورد 
وثوقشان براي آنها به شكل اعتباري خريد و فروش 
مي كنند، به نظر مي رسد در مواقع دستكاري قيمت 
طال و سكه )چه صعودي و چه نزولي(، مبادالتي در 
جهت هدف تعيين شده با اطالعات هويتي اشخاص 
مذكور انجام مي گيرد، در عين حال رانت اطالعاتي 

نيز به اشخاص مورد ارائه مي شود تا مبادالت بزرگ 
خود را براساس اين رانت ها تنظيم كنند. 

براساس اين گزارش، تا زماني كه امكان دستكاري 
قيمت طال در بازار داخلي وجود داشته باشد نمي توان 
انتظار داشت كه بساط قاچاق طال برچيده شود. به 
عنوان مث��ال در مواقعي كه قيمت ط��الي داخل 
از خارج ارزان تر اس��ت، ب��رآورد دقيقي اصاًل وجود 
ندارد تا متوجه ش��ويم كه چه ميزان طال از كشور 

خارج مي شود. 
 انتشار فيلم هاي تأييد نشده از قاچاق طال 

در اين مي��ان، هرچند هفت��ه يكب��ار  ويديوهايي 
در فضاي مج��ازي قرار مي گيرد كه نش��ان دهنده 
قاچاق طال به صورت ش��مش اس��ت ه��ر چند كه 
نمي توان صحت آن را ص��د درصد تأييد كرد، اما بر 
پايه فاكتورهايي كه تجارت غيرقانوني چون قاچاق 
را به جريان مي اندازد مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
قاچاق طال با توجه به دس��تكاري قيمت و اختالف 
قيمت در بازار داخلي و خارجي تجارتي هيچ گاه از 

تب و تاب نمي افتد. 
يكي از نكات ديگر آن است كه همزمان با شيوع كرونا 
بسياري از مشاغل آس��يب ديدند و نظام اقتصادی 
عالوه بر بيكاري با تورم نيز روبه رو شده است؛ در اين 
وضعيت بسياري از خانوارها با فروش طال و زيورآالت 
خانگي خود هزينه هاي معيشت را تأمين كردند، ولي 
اگر از بانك مركزي و اتحاديه طالفروشان سؤال شود 
كه در سال هاي اخير چه ميزان طالي خانگي مبادله 
شده و چه ميزان آن در بازار داخل وجود دارد و چه 
بخشي از آن قاچاق شده است، شكي نيست پاسخي 

براي آن ندارند. 
در پايان با توجه به اينكه دولت و مجالس پيش��ين 
به رغم انتقادهاي فراوان درباره عدم شفافيت بازار 
طال و همچنين در جريان بودن قاچاق طال، توجه 
مؤثري به شفاف س��ازي بازار مذكور و از بين بردن 
توجيه اقتصادي قاچاق طال نداش��تند، از دولت و 
مجلس فعلي انتظار مي رود با وضع قوانين و مقررات 
در جهت شفاف س��ازي بازار طالي داخلي، زمينه 
انحصار، رانتخواري و قاچاق طال را براي هميشه از 

بين ببرند. 
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بازار قاچاق طال، سكه است
عدم شفافيت بازار طال در ايران فرصتي ايجاد كرده است تا دستكاري قيمت در اين بازار

 با هدف توجيه اقتصادي براي قاچاق طال به خارج از كشور يا معكوس فراهم باشد 

دوام يك قرني ذخاير گازي روسيه 
ذخاير گازي روس�يه بزرگ ترين ذخاير دنيا هس�ت و تا يك قرن 

ديگر دوام مي آورد. 
به گزارش اويل پرايس، الكسي ميلر، مدير عامل شركت گاز پروم روسيه 
اعالم كرد: اين كشور تا يك قرن ديگر ذخاير گاز طبيعي دارد. ميلر در يك 
كنفرانس تجاري در مسكو گفت: »ذخاير گازي در روسيه يعني ذخاير 
گازي گازپروم بزرگ ترين ذخاير دنيا هستند و ما تا 100سال ديگر هيچ 
مشكلي با اين ذخاير نداريم.« ميلر با اش��اره به اينكه برخي از ميادين 
گازي كه شركت گازپروم در حال توس��عه آنها در منطقه يامال است، 
مي توانند تا 2 هزار و 132 توليد داشته باشند، گفت: »دورنماي عرضه 
گاز روسيه از طريق خط لوله بسيار خوشبينانه است.« شركت گازپروم 
هفته گذشته ساخت خط لوله نورداستريم2 را تكميل كرد، گرچه انتقال 
گاز از اين خط لوله تا زمان اعطاي مجوز از طرف آلمان آغاز نخواهد شد.  
الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه در اوايل همين ماه گفت: منابع 
قطب شمال روسيه به تنهايي دهه ها و حتي قرن ها دوام مي آورند. ذخاير 
دريايي قطب شمال روسيه 15ميليارد تن نفت و حدود 100تريليون متر 
مكعب گاز در خود جاي داده اند.  البته نواك تأكيد كرد: توسعه اين ذخاير 
در حال حاضر بسيار گرانقيمت است، ولي در برنامه دولت قرار دارد و تنها 
زماني از آنها استفاده مي شود كه ساير مناطق روسيه خالي از ذخاير نفت 
و گاز شوند.  الكساندر كوزلوف، وزير منابع طبيعي روسيه قباًل گفته بود 

ذخاير نفتي اين كشور با سرعت فعلي توليد، تا 2080 دوام مي آورند. 
----------------------------------------------------

قهر جنرال موتورز باخودروي برقي 
ش�ركت خودروس�ازي جن�رال موت�ورز اع�الم ك�رد تعطيل�ي 
كارخانه مونت�اژ ميش�يگان را تا اواس�ط اكتبر پ�س از فراخوان 
جدي�د خودروه�اي برق�ي ش�ورولت بولت ب�ه دليل مش�كالت 
مربوط به باتري و گ�زارش 12مورد آتش س�وزي تمديد مي كند.  
به گزارش رويترز، شركت خودروسازي جنرال موتورز روز پنج شنبه اعالم 
كرد: تعطيلي كارخانه مونتاژ ميش��يگان را تا اواسط اكتبر پس از فراخوان 
جديد خودروهاي برقي شورولت بولت به دليل مشكالت مربوط به باتري و 
گزارش 12 مورد آتش سوزي، تمديد مي كند.  بزرگترين خودروساز امريكايي 
 Orion همچنين تأكيد كرد كه تمديد توقف توليد در كارخانه مونتاژ اوريون
در ميشيگان حداقل تا 15 اكتبر ادامه خواهد داشت. اين شركت همچنين 
اعالم كرد: توليد خود را در شش كارخانه مونتاژ ديگر در امريكاي شمالي به 
دليل كمبود تراشه كاهش داده است.  به گفته جنرال موتورز، توليد يا فروش 
خودروهاي بولت از سر گرفته نخواهد شد مگر اينكه اين شركت مطمئن 
شود كه فراخوان انجام ش��ده، خطر آتش س��وزي را برطرف مي كند. اين 
شركت اعالم كرد 12 مورد آتش سوزي و سه زخمي در اين حوادث گزارش 
شده است. بر اساس اين گزارش، سهام شركت خودروسازي جنرال موتورز 
در معامالت بورس بدون تغيير بود.  جنرال موتورز در ماه اوت فراخوان خود 
براي خودروهاي بولت را به بيش از 140 هزار دستگاه به منظور جايگزيني 
ماژول هاي باتري افزايش داد، هزينه اي كه اكنون 1/8ميليارد دالر برآورد 
شده است. اين خودروساز اعالم كرد   از تأمين كننده باتري هاي خود يعني 

شركت ال جي بازپرداخت طلب خواهد كرد. 

ملیحه مرادی
  گزارش

 بنگاه ه�اي ام�الك ب�رای س�اخت وي�ال به 
زمين ه�اي كش�اورزي هج�وم آورده ان�د. 
به گزارش تسنيم، س��يداحمد ميرجليلي، عضو 
هيئت نمايندگان ات��اق بازرگاني الب��رز اظهار 
كرد: مشكالت و دردسرهاي مختلف كشاورزان 
استان البرز را با چالش مواجه كرده به نحوي كه 
اكنون خيلي از آنها به دنبال فروش باغات خود و 
مهاجرت به شهرها هستند، از سويي اقليم مناسب 
و تمايل به ساخت ويال در اراضي كشاورزي استان 
موجب حضور شهرنش��ين ها در نقاط روستايي 

البرز شده است.  
وي با اش��اره به رش��د ويالس��ازي و ساخت و ساز 
غيرمجاز در س��طح اراضي كش��اوزي استان البرز 
افزود: با شناسايي اين نوع تخلفات توسط نهادهاي 
نظارتي و اجرايي مس��ئول و صدور حكم تخريب 
آن در كنار جلوگيري از توسعه ساخت و سازهاي 
غيرمجاز در استان متأسفانه ش��اهد از بين رفتن 

فرصت هاي زراع��ي و باغي البرز هس��تيم، چون 
آن اراضي با نخاله هاي س��اختماني پرشده و ديگر 
قابليت كشت محصول را ندارد.  وي با بيان اينكه 
در زمان حاضر افزايش قيمت اراضي كشاورزي نيز 
به معضل جديدي مبدل شده است، گفت: تحت 
تأثير تغيير نرخ زمين هاي زراعي ش��اهد افرايش 
حجم مهاجرت ها از تهران و چندين ش��هر كشور 
به البرز هس��تيم، به نحوي كه تنها در يك زمين 
10 هزار متري در البرز 20 ويال ساخته شده است، 
ويالهايي كه ه��ر كدام به قيمت ه��اي ميلياردي 
معامله مي شود.  ميرجليلي ادامه داد: در زعفرانيه، 
رامجين و سرخاب شهرس��تان ساوجبالغ و ديگر 
ش��هرها و نقاط اس��تان البرز ك��ه در آن محدوده 
اراضي كشاورزي زيادي وجود دارد، متأسفانه دفاتر 
مشاورين امالك بي شماري فعال است كه همگي به 
خريد و فروش زمين هايي مشغول هستند كه قرار 

است محل ساخت ويالهاي ميلياردي شود. 

هر س�اله بي�ن ي�ك ت�ا 2 ميلي�ارد دالر پول 
صنع�ت خ�ودرو در جي�ب دالالن م�ي رود 
و صنعت خودروس�ازي ما تنها به س�رپا نگه 
داش�تن خود توج�ه دارد و به مقول�ه بهبود 
كيفيت و طرح و توسعه محصول فكر نمي كند. 
به گزارش تسنيم، سعيد مدني مدير عامل اسبق 
س��ايپا در مورد قيمت خودرو گفت: آن چيزي كه 
باعث شده صنعت خودرو س��ازي ما شرايط خوبي 
راطي نكند و حال خوش��ي نداش��ته باشد دولتي 
بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتي بودن آن 
است.  وي افزود: شركت هاي خصولتي بدترين نوع 
بنگاهداري در دنيا هستند كه معايب هر دو بخش 
دولتي و خصوصي را دارند و بي برنامگي زيادي در 
مديريت اين شركت ها وجود دارد كه نمونه آن در 
صنعت خودروسازي ما مشهود است.  مدني اظهار 
داشت: صنعت خودرو سازي در كش��ور ما به رغم 
كم وكاس��تي ها و حلقه هاي مفقود اين صنعت با 

زيرساخت هاي موجود حدود 2 تا 5 درصد توليد 
ناخالص ملي را تش��كيل مي دهد كه در سال هاي 
گذش��ته اين رقم بين 1/5 تا 2 درص��د بوده كه تا 

5درصد قابل افزايش است. 
 وي با بيان اينكه صنعت خودرو سازي از زماني كه 
دخالت دولت به خصوص در دولت نهم و دهم در 
اين صنعت بيشتر ش��د، دچار مشكل شده است، 
بيان داشت: در س��ال 90 يك ميليون و 600 هزار 
خودرو در كش��ور توليد مي ش��د كه اگر با همان 
ظرفي��ت و برنامه پي��ش مي رفت در چش��م انداز 
1400، ظرفيت توليد ما بايد به 2ميليون خودرو در 
سال مي رسيد.  وي تصريح كرد: هر ساله بين يك تا 
2 ميليارد دالر پول صنعت خودرو در جيب دالالن 
مي رود كه دولت ه��م از اين موض��وع بي اهميت 
مي گذرد، در حالي ك��ه اگر اين پول ه��ا از طريق 
حاشيه فروش به جيب خودروساز برود بخشي از 

ضرر خودروسازان تأمين مي شود. 

سود تا 2 ميليارد دالری دالالن از صنعت خودرو هجوم بنگاه هاي امالك به زمين هاي كشاورزي!
    گزیده

نياز کشور را به  برنج خارجي  تأمين می کنيم 
با توجه ب�ه كاه�ش 18/5 درصدي تولي�د برنج داخل�ي به دليل 
خشكس�الي و محدودي�ت واردات برن�ج در زم�ان فص�ل 
برداش�ت، تأمي�ن ب�ازار ب�ا برن�ج خارج�ي از مح�ل موج�ودي 
ذخاير راهب�ردي ب�دون هيچ گون�ه محدوديتي ت�داوم مي يابد. 
به گزارش ايرنا، در اطالعيه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 
درباره توزيع برنج در كشور آمده است: با توجه به خشكسالي هاي ناشي 
از كاهش نزوالت آس��ماني در س��ال زراعي جاري، ميزان توليد برنج 
كشور 18/5 درصد كاهش يافته است . همچنين به منظور حمايت از 
كشاورزان شاليكار، دولت مكلف است نسبت به محدوديت واردات برنج 
در دوره زماني خاصي اقدام كند. بر همين اساس، پيش بيني هاي الزم 
براي جبران اين كاهش توليد از محل موجودي ذخاير راهبردي كشور 
به عمل آمده است و در مرحله نخست طرح توزيع 100هزار تن برنج 
وارداتي از انواع هندي، پاكستاني و تايلندي ابالغ شد.  بنابراين از ابتداي 
شهريورماه تاكنون فقط 43هزار تن از اين برنج داراي متقاضي بوده و 
واريز وجه شده است كه از اين مقدار فقط 30هزار تن از انبارهاي شركت 
خارج و بقيه به مرور در حال خروج اس��ت.  برپايه اين گزارش، شركت 
بازرگاني دولتي ايران از همه شبكه هاي توزيع منتخب، فروشگاه هاي 
زنجيره اي، تعاوني هاي كارگري، كارمندي و مصرف محلي دعوت كرد 
در صورت نياز به برنج وارداتي از طريق كارگروه هاي تنظيم بازار استاني، 
سازمان هاي جهاد كش��اورزي يا صنعت، معدن و تجارت استان اقدام 
الزم كرده و برنج مورد نياز كشور را تأمين و توزيع كنند.  اين اطالعيه 
از اس��تانداران خواس��ته تا در صورت نياز به افزايش ميزان تخصيصي 
استان مربوطه براي هريك از انواع برنج هاي فوق، مراتب را اعالم كنند 

تا اقدامات الزم انجام شود. 

 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 آبىنوبت دوم
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 نوبت دوم

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

1,330-52,890توريستي ورفاهي آبادگران ايران
340-27,140البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,50090سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

830-19,890آلومينيوم ايران 
520-20,200آلومينيوم ايران 

23,8901,130آلومراد
1,200-24,500كاشي  الوند

4,20925داروسازي  امين 
1,200-38,710معدني  امالح  ايران 

700-13,430آسان پرداخت پرشين
40-19,700سراميك هاي صنعتي اردكان 

970-40,240آبسال 
2,1351بيمه آسيا

120-12,000سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
120-8,040آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

70-5,710سرمايه گذاري پرديس
1,33024صنايع  آذرآب 

52-3,390سايپاآذين 
44,5002,110معادن  بافق 

410-27,870مس  شهيدباهنر
48-2,642بيمه البرز

4,85037سرمايه گذاري بوعلي 
100-8,720سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

770-26,400گروه  صنعتي  بارز
130-6,400بيمه دانا

111-2,192بهساز كاشانه تهران
3,800-72,390بهنوش  ايران 

30,000470فجر انرژي خليج فارس
1,79019گروه بهمن 
1,7776گروه بهمن 

13-2,070سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
140-6,070بانك خاورميانه

39-1,359بيمه ملت
15-3,940بانك ملت

490-13,910بين  المللي  محصوالت  پارس 
80-71,400پتروشيمي بوعلي سينا

3,300-62,820گروه صنعتي بوتان 
102-2,975بانك پارسيان 

14,9700بانك پاسارگاد
24,5101,160پست بانك ايران

1,240-40,980گروه دارويي بركت
10-2,351بانك صادرات ايران
2,37716بانك صادرات ايران

57-2,730بين المللي توسعه ساختمان
46-2,420بانك تجارت

8,1400بيمه ما
12,870610چرخشگر

550-16,900كشت  و صنعت  چين  چين
164-4,100توليدي چدن سازان

400-29,980معدني وصنعتي چادرملو
50-7,210سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

330-6,800كمباين  سازي  ايران 
131,5706,260كربن  ايران 

29,6701,410داروسازي  ابوريحان 
90-21,810داده پردازي ايران 

16,240820البرزدارو
610-16,550داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,010-31,900داروپخش  )هلدينگ 
27,9701,330شيمي  داروئي  داروپخش 

210-20,000داروسازي  فارابي 
630-15,720داروسازي  جابرابن حيان 

5,15060داروسازي  كوثر
47,500260دارويي  لقمان 
196,4809,350معدني  دماوند

1,120-23,480دوده  صنعتي  پارس 
31,1801,480داروسازي  اسوه 

460-33,000كارخانجات داروپخش 
35,1101,670درخشان  تهران 
450-43,340دارويي  رازك 
19,170190سبحان دارو

470-21,000داروسازي  سينا
18,810890گروه دارويي سبحان

60-21,480سرمايه گذاري دارويي تامين
7,010160داروسازي زهراوي 

290-6,430تجارت الكترونيك پارسيان
204-3,970بيمه اتكايي امين
44,8902,130داروسازي  اكسير
570-17,330فوالد آلياژي ايران

29,140360فوالد اميركبيركاشان
7,85090فيبر ايران 

960-28,800فوالد خراسان
270-17,960فوالد خوزستان

19,340920فنرسازي زر
70-11,240فوالد مباركه اصفهان

6,75050فروسيليس  ايران 
1,440-33,260فرآوري موادمعدني ايران 

800-32,510غلتك سازان سپاهان
1,100-31,940فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,230-33,450پديده شيمي قرن
380-7,290گروه صنايع بهشهرايران 

3,749160گلوكوزان 
190-14,900سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

4,570-108,700قنداصفهان 
1,780-34,530كارخانجات  قند قزوين 

11-2,750قطعات  اتومبيل  ايران 
690-17,170شهد

1,300-24,800قند لرستان 
255,02012,140گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

20-31,210قند مرودشت 


