
در حالي كه مشكل تأمين برق كشور در فصول سرد 
و گرم طي دو سال گذشته چالش ساز شده است، 
بسياري از كارشناسان معتقدند بايد به سمت برق 
هسته اي حركت كرد؛ مثل بيشتر كشورهاي جهان. 
 خاموش��ي هاي زمستان سال گذش��ته و تابستان 
امسال كه امكان تكرارش در زمستان سال جاري نيز 
محتمل است، شرايط اداره صنعت برق و نيروگاهي 
را سخت كرده اس��ت و عماًل نيروگاه در دسترسي 
براي بهره برداري وجود ندارد و اين كمبود، موجب 
خواهد شد هرساله حداقل دوبار شاهد قطعي برق و 

نوسانان هاي شديد برقي باشيم. 
ظرفيت اس��مي صنعت برق كش��ور )نيروگاه هاي 
حرارتي، برق آبي و هسته اي( حدود ۸۵ هزار مگاوات 
اس��ت كه در زمان پيك مصرف به طور حداكثري 
توان توليد ۶۴هزار مگاوات براي آن وجود دارد. در 
اين سبد، ظرفيت اسمي نيروگاه برق بوشهر حدود 
يك هزار مگاوات اس��ت كه به دالي��ل تخصصي و 
كارشناس��ي همواره با حداكثر توان در مدار توليد 
نيست و به گفته كارشناس��ان سهم اين نيروگاه در 
سبد برق كشور حدود ۲درصد است. اعداد و ارقام به 
روشني نشان مي دهد با وجود اينكه ايران داراي منابع 
غني اورانيوم است، همچنين پيشرفت هاي بسيار 

مطلوبي در اين فناوري به دست آورده است. 

قرار بود ۲0هزار م��گاوات از برق توليدي كش��ور، 
از صنعت هس��ته اي تأمين ش��ود، ولي متأس��فانه 
به داليل مختلف اين رقم محقق نش��ده اس��ت. به 
گفته مسئوالن، طول عمر مفيد نيروگاه هسته اي 
۶0تا ۷0س��ال اس��ت و بين ۳0تا ۴0ميليون دالر 
متوسط سوخت نيروگاه هسته اي براي توليد هزار 
مگاوات است، در حالي كه يك نيروگاه فسيلي هزار 
مگاواتي ۱۲ميليون بشكه نفت نياز دارد كه حدود 
۷۷0 ميليون دالر در سال مي شود. بنابراين وجود 
نيروگاه هسته اي و توليد برق هس��ته اي به معني 
صرفه جويي اس��ت و نيروگاه هس��ته اي بازگشت 
سرمايه اش به سرعت اتفاق مي افتد، اما ادامه فعاليت 
نيروگاه هسته اي و فسيلي چندان غير از سوختش 
تفاوتي با هم ندارد. اين در حالي است كه ايران جزو 
كش��ورهاي پرمصرف در بخش انرژي است و چند 
برابر ميانگي��ن جهاني مصرف ان��رژي دارد. به اين 
ترتيب در ايران ساالنه بيش از ۶0ميليارد دالر يارانه 
انرژي پرداخت و بيش از ۹0درصد انرژي كش��ور از 
منابع فسيلي تأمين مي شود. به اعتقاد كارشناسان، 
انرژي هسته اي مي تواند دهها سال بدون مشكل و با 
كمترين هزينه ها، توليد انرژي پايدار داشته باشد. از 
س��ويي ديگر بايد گفت انرژي هسته اي ارزان ترين 
منبع توليد انرژي در كل دنياست. جالب است بدانيم 

يكي از مطالبات رهبري انقالب سهم ۳۳هزار مگاواتي 
برق هسته اي در سبد صنعت برق كشور است، اما در 
مقابل صنعت برق كشور يكي از بدهكارترين و عماًل 
از نظر اقتصادي، ورشكسته ترين صنعت كشور به 

شمار مي رود. 
   مشكل از گاز است؟

برخي معتقدند، يكي از داليل اصلي بي توجهي به 
برق هسته اي، وجود گاز در ايران است؛ به طوري كه 
۸0درصد ظرفيت توليد برق، از گاز تأمين مي شود. 
مسئله وابستگي صنعت انرژي به گاز طبيعي همواره 
يكي از ايرادات صنعت برق كشور به حساب مي آيد، 
زيرا اين مس��ئله مي تواند امنيت انرژي كشور را به 
خطر بيندازد. تصور كنيد در ش��رايطي تأمين گاز 
كشور به هر دليل دچار مشكل شود، در اين حالت 
قطعاً صنعت برق كش��ور نيز با بحران جدي مواجه 
شده و شاهد خاموشي گسترده خواهيم بود. براي 
مثال در زمستان سال ۹۹، افزايش چشم گير مصرف 
گاز طبيعي در بخش خانگي سبب شد تا اين سوخت 
به نيروگاه نرسد و شاهد بحران خاموشي در كشور 
باشيم. با وجود اثرات بسيار مثبت ساخت نيروگاه 
اتمي در كش��ور، س��رمايه گذاري براي ساخت اين 
ظرفيت از نيروگاه اتمي يكي از محدوديت هاي كشور 
تلقي مي شود، اما راهكار اين مسئله مي تواند زمينه 

يك تير و دو نشان را مهيا كرده و عالوه بر تأمين مالي 
ساخت نيروگاه اتمي، زمينه بهبود شرايط اقتصادي از 

طريق هدايت نقدينگي در كشور را مهيا كند. 
بررسي تجارب شركت هاي مطرح خارجي مشخص 
مي كند، بيش از ۵0درصد از تأمين مالي پروژه ها با 
استفاده از نوآوري هاي مالي و طراحي ابزارهاي جديد 
واسطه اي بين سرمايه گذاران و تأمين مالي كنندگان 
در بازارهاي سرمايه بين المللي انجام مي شود، اين در 
حالي است كه در ايران سهم پروژه هاي تأمين مالي 
شده در بورس كمتر از ۱0 درصد بوده و اتكاي تأمين 
مالي ش��ركت  ها كماكان بر چهارپايه هاي پوسيده 

بانكي و منابع محدود دولتي است. 
خبرگزاري فارس در اين باره نوشته است: صندوق هاي 
سهام پروژه سرمايه مردم را به صورت غيرمستقيم 
وارد پروژه هاي زيرساختي كشور مي كنند، بانك ها 
هم سود تضميني را تضمين مي كنند تا سهامداران 
از آسيب هاي مدت زمان ساخت پروژه بيمه شوند. 
براي مثال فرض كنيد، فرآيند س��اخت واحدهاي 
جديد نيروگاه اتمي بوشهر از طريق صندوق سهام 
عامل پروژه تأمين مالي ش��ود در ق��دم اول اقدام با 
تشكيل صندوق و عرضه س��هام در بازار سرمايه در 
قالب عرضه اوليه نسبت به تأمين مالي اقدام مي شود، 
پس از آن شش تا هشت سال زمان مي برد تا پروژه 
ساخته شود؛ يعني س��وددهي ندارد، در اين حالت 
سهام دار عمده اوراقي را به صورت وام يا اوراق بدهي 
در بازار منتشر و منابعي را جذب مي كند و وقتي كه به 
نزديكي بهره برداري رسيد، به صورت تركيبي سهام 
را در بازار عرضه مي كند تا بخش��ي از اوراق قرضه و 
هزينه سال هاي ابتدايي تأمين شود. در اين حالت 
هم س��هامدار از عوايد پروژه هاي سودده ملي بهره 
مي برد و هم زمينه تأمين مالي ساخت اين نيروگاه 
بدون اتكا به منابع دولتي تأمين مي شود. بر همين 
اساس به نظر مي رسد، متوليان توسعه برق اتمي در 
كشور بايد به جاي تالش براي ارتقاي بودجه عمراني 
خود، زمينه به كارگيري شيوه هاي مؤثر تأمين مالي 
را به كار بسته و زمينه تحقق مطالبات رئيس جمهور 

را فراهم كنند. 
اينكه نظام تصميم سازی كش��ور روی توليد برق از 
منابع گازی، هسته ای يا خورشيدی و بادی تمركز 
بيشتری كند، موضوعی است كه بايد با عدد و رقم 
مورد بررسی قرار بگيرد. به طور قطع يكی از موانع 
اصلی در توسعه ساير ظرفيت های توليد برق، ارزانی 
گاز طبيعی برای نيروگاه های كشور است كه همين 
موضوع، اغل��ب طرح های توليد برق را با شكس��ت 
مواجه كرده است. با توجه به كاهش توليد گاز طی دو 
سال آينده، به نظر می رسد بايد تجديدنظر اساسی در 
افزايش ظرفيت توليد برق از انرژی هسته ای، بادی 

و خورشيدی كرد.
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موانع گازی انرژی هسته ای و خورشیدی در ایران
نگاهي به سهم برق هسته اي در صنعت برق كشور و ضرورت افزايش ظرفيت نيروگاه هاي هسته اي

چشم طمع انگلیس به دالرهاي نفتي 
انگليس به دنبال عقد يك قرارداد با كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس اس�ت تا موانع تجاري با اين كش�ورها برداشته شود. 
به گزارش رويترز، انگليس اولين قدم خود را ب��راي مذاكرات تجاري 
با ش��ش كش��ور عضو ش��وراي همكاري خليج فارس برداشته است. 
وزير بازرگاني انگلي��س به دنبال عقد يك قرارداد با كش��ورهاي عضو 
شوراي همكاري خليج فارس - عربس��تان، امارات، عمان، قطر، كويت 
و بحرين-  است و قصد دارد به دنبال خروج كشورش از اتحاديه اروپا، 

روابط جديدي در سراسر دنيا بسازد. 
وي طي بيانيه اي اعالم كرد: »ما خواس��تار يك ق��رارداد مدرن و جامعه 
هستيم كه موانع تجاري در بازار بزرگ موادغذايي و نوشيدني ها و همچنين 
در زمينه هايي مانند تجارت ديجيتال و انرژي هاي تجديدپذير را بردارد. اين 

قرارداد مشاغل خوبي در سراسر انگليس به وجود خواهد آورد.« 
اين قرارداد ادام��ه روابطي خواهد بود كه انگلي��س به عنوان عضوي از 
اتحاديه اروپا داشت. اتحاديه اروپا ساالنه با شوراي همكاري خليج فارس 
ديدار مي كند تا همكاري اقتصادي با اين اتحادي��ه را تقويت و روابط 
تجاري و سرمايه گذاري را توس��عه دهد، ولي مذاكرات ۱۸  ساله براي 

رسيدن به يك قرارداد تجاري در ۲00۸ متوقف  شده بود. 
ش��وراي همكاري خليج فارس از ۲0۱۵ قرارداد تجارت آزاد را اجرايي 
نك��رده و انگليس هيچ زماني براي مذاكرات مش��خص نكرده  اس��ت. 
انگليس از قبل روابط استراتژيك و نظامي نزديكي با كشورهاي عرب 
حاش��يه خليج فارس داش��ته و تجارت آن با اين منطقه در ۲0۲0 به 

بيش از ۳0ميليارد پوند رسيده  است. 
دولت انگليس با انتقادهاي بلندمدتي از سوي قانون گذاران مخالف و 
كمپين هاي مختلف مواجه است كه مي گويند، ميلياردها پوند صادرات 
تس��ليحات نظامي به عربستان براي نقض حقوق  بش��ر در يمن مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
----------------------------------------------------

افزایش قیمت صادرات گاز روسیه 
شركت گازپروم روسيه دستورالعمل قيمت 2۰21 براي صادرات گاز 

طبيعي را افزايش داد. 
به گزارش ايس��نا، اين غول گاز روس��ي كه بزرگ ترين تأمين كننده گاز 
اروپاست، تأكيد كرد: تقويت ذخاير داخلي گاز، اولويت اصلي اين شركت 
است. تنها پس از اينكه تأسيسات ذخيره سازي گاز روسيه تا پايان اكتبر پر 

شد، در آن زمان گازپروم به بررسي افزايش صادرات به اروپا مي پردازد. 
ايلدار داولتش��ين، مدير تحقيقات روس��ي ش��ركت »وود اند كو« در 
يادداش��تي اعالم كرد: گازپروم راهنماي قيمت گاز به اروپا و تركيه را 
به محدوده ۲۹۵ تا ۳۳0دالر به ازاي هر هزار متر مكعب افزايش داده 
است. ميچ جنينگ، تحليلگر ارش��د شركت »سووا كپيتال« در مسكو 
هم به همين محدوده قيمت اشاره كرد. دورنماي تغييريافته ميانگين 
قيمت هاي گازپ��روم در منطقه خبر خوبي براي س��رمايه گذاران اين 

شركت است، زيرا از در پيش بودن سود نقدي باالتر خبر مي دهد. 
هر دو ش��ركت »وود اند كو« و »س��ووا كپيتال« اعالم كردند: شركت 
گازپروم همچنان برآورد محافظه كارانه اي را براي تأمين گاز براي اروپا 
و تركيه براي كل سال حفظ كرده و ميزان عرضه را ۱۸۳ ميليارد متر 

مكعب پيش بيني مي كند. 
بحران انرژي به دليل كمبود عرضه كه ناشي از بهبود سريع تقاضا بوده اروپا 
را فرا گرفته است و با افزايش هزينه هاي كسب و كار و صورتحساب هاي 
خانوار و باال بردن فشارهاي تورمي، روند احياي اقتصادي اين منطقه را به 
مخاطره انداخته است. در نتيجه احتياط گازپروم درباره حجم تأمين گاز 
اين منطقه ممكن است، بعضي از تريدرها و سياستگذاران را كه اميدوار 

بودند عرضه به شكل فوري افزايش پيدا كند، مأيوس كند. 
ارائه دورنماي عرضه محتاطانه از سوي گازپروم غيرمعمول نيست، زيرا 
فروش اين شركت تا حد زيادي به وضعيت آب و هوا در روسيه و خارج 
از اين كشور بستگي دارد. با اين حال اين شركت در روزهاي اخير تأكيد 
كرده كه به تمامي تعهدات قراردادي خود عمل مي كند و قصد دارد هر 

زمان كه امكان پذير باشد، صادراتش را افزايش دهد. 
اي��ن تحليلگران اظه��ار كردند گازپ��روم قرارداده��اي بلندمدت تر و 
قيمت هاي آت��ي را ابزاري مي دان��د كه كمك خواهد ك��رد اروپا تأثير 

نوسانات شديد را خنثي كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

1,950-45,010توريستي ورفاهي آبادگران ايران
24,510350البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,370330سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

940-18,030آلومينيوم ايران 
1,010-19,320آلومراد

700-22,750كاشي  الوند
3,63756داروسازي  امين 

690-35,000معدني  امالح  ايران 
440-10,200آسان پرداخت پرشين

670-16,650سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,580-38,550آبسال 

2,05028بيمه آسيا
190-11,460سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

8,48040آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
5,99090سرمايه گذاري پرديس

3,346159سايپاآذين 
1,800-36,460معادن  بافق 

1,200-26,980مس  شهيدباهنر
2,71066بيمه البرز

27-4,396سرمايه گذاري بوعلي 
10,800510باما

9,370200سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
250-23,560گروه  صنعتي  بارز

20-5,730بيمه دانا
52-1,865بهساز كاشانه تهران

67,3803,200بهنوش  ايران 
200-31,000فجر انرژي خليج فارس

1,85488گروه بهمن 
55-1,785سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

160-5,710بانك خاورميانه
25-1,186بيمه ملت

3,80027بانك ملت
140-11,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

76,5502,650پتروشيمي بوعلي سينا
60,1002,940گروه صنعتي بوتان 

2,71951بانك پارسيان 
14,7200بانك پاسارگاد

180-22,230پست بانك ايران
33,4901,590گروه دارويي بركت
2,19081بانك صادرات ايران

25-2,351بين المللي توسعه ساختمان
2,20460بانك تجارت

100-7,750بيمه ما
230-12,000چرخشگر

16,410240كشت  و صنعت  چين  چين
91-3,880توليدي چدن سازان

28,220160معدني وصنعتي چادرملو
210-6,390سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

230-5,830كمباين  سازي  ايران 
2,730-121,500كربن  ايران 

230-27,300داروسازي  ابوريحان 
450-17,710داده پردازي ايران 

350-14,200البرزدارو
14,450680داروسازي زاگرس فارمد پارس

33,0001,280داروپخش  )هلدينگ 
360-26,910شيمي  داروئي  داروپخش 

290-17,490داروسازي  فارابي 
14,590240داروسازي  جابرابن حيان 

4,813229داروسازي  كوثر
35,810920دارويي  لقمان 
6,350-120,800معدني  دماوند

450-22,100دوده  صنعتي  پارس 
28,600850داروسازي  اسوه 

240-31,800كارخانجات داروپخش 
1,460-27,820درخشان  تهران 
460-43,130دارويي  رازك 
510-18,100سبحان دارو

470-20,000داروسازي  سينا
190-20,300گروه دارويي سبحان

21,300240سرمايه گذاري دارويي تامين
50-6,100داروسازي زهراوي 

6,21020تجارت الكترونيك پارسيان
3,76061بيمه اتكايي امين
650-46,000داروسازي  اكسير
16,480310فوالد آلياژي ايران

600-27,840فوالد اميركبيركاشان
7,200340فيبر ايران 

400-26,850فوالد خراسان
340-16,860فوالد خوزستان

19,680770فنرسازي زر
10-10,890فوالد مباركه اصفهان

7,200340فروسيليس  ايران 
270-30,440فرآوري موادمعدني ايران 

33,420500غلتك سازان سپاهان
340-36,800پارس فوالد سبزوار

29,980880فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
29,1001,380پديده شيمي قرن

130-6,890گروه صنايع بهشهرايران 
149-3,581گلوكوزان 

230-16,500سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
105,3605,010قنداصفهان 

32,7801,560كارخانجات  قند قزوين 
2,56397قطعات  اتومبيل  ايران 

15,810750شهد
22,2201,050قند لرستان 

267,5003,170گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
29,1501,130قند مرودشت 

وحیدحاجیپور
گزارش

مسکن

تجديد آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى )
نوبت دوم

شهردارى رشت ازرديف كداعتبارى پيش بينى شده در بودجه مصوب سال 1400 در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى امور خدمات بيمه 
اى شامل (بيمه درمان تكميلى كاركنان و افراد تحت تكفل آنان به تعداد تقريبى 4000 نفر – عمر و حادثه به تعداد  2000 نفر – بيمه 
آتش سوزى منازل مسكونى شهروندان ومنازل غير كانون حريق 000/300 واحد –  بيمه آتش سوزى، صاعقه و انفجار(از هر نوع شامل 
گاز و غيره )به همراه پوششهاى طوفان و تندباد،زلزله،تركيدگى لوله(آب ، فاضالب)ضايعات ناشى از ذوب برف و آب باران و ريزش سقف 
ناشى از سنگينى برف و ساير حوادت طبيعى ساختمانهاى ادارى،  واحدهاى اقامتى، تاسيسات و اموال و اثاثيه و منصوبات بيمه گذار و 

سازمانهاى تابعه شهردارى رشت شامل كليه ساختمانهاى ساخته شده، در جريان ساخت متعلق به شهردارى و يا استيجارى 61 واحد – بيمه اتومبيل  (شخص ثالث كاركنان و 
افراد تحت تكفل بيمهگذار و سازمانهاى تابعه)(بيمه اتومبيل – بدنه كاركنان و افراد تحت تكفل بيمهگذار و سازمانهاى تابعه)(بيمه اتومبيل شخص ثالث و بدنه كليه وسايل نقليه 
موتورى بيمه گذار و سازمانهاى تابعه ( خودروهاى ادارى و عمومى و خدماتى و ...) بيمه مسئوليت جامع شهروندى( وفق ميانگين آمار اعالمى از سوى مراجع رسمى 950.000 
نفر ) – بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان (شهردارى و سازمانهاى تابعه تعداد 2000 نفر) - بيمه مهندسى دوربينهاى مدار بسته كنترل ترافيك سطح شهر 38 عدد - بيمه 
مسئوليت دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان(در صورت اخد گواهى استاندارد از مراجع ذيربط توسط بيمه گذار) بيمه مسئوليت مدنى اماكن ورزشى-بيمه مهندسى 
ومسئوليت سازههاى تكميل شده ( دكل مخابراتى سازمان آتش نشانى ) بيمه حوادث ورزشى كاركنان سازمان آتش نشانى به شركت هاى بيمه اى واجد شرايط(سرپرستى استان) 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس :WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است كليه شركتهاى بيمه اى(سرپرستى استان) داراى سطح توانگرى 1 
و 2 و سابقه فعاليت حداقل ده سال به باال ( براساس آخرين اعالم رسمى  از سوى بيمه مركزى )در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/07/18 مى باشد .

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت  : 1400/07/18 لغايت 1400/07/21 از ساعت 7:30 صبح الى 14:30
مهلت ارسال پيشنهاد: 1400/07/22 لغايت 1400/08/03 تا ساعت 14:30

تاريخ بازگشايى:راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 در دفتر كار مدير امور مالى شهردارى به نشانى رشت ميدان گيل ساختمان مركزى شهردارى رشت قرائت 
مى شود. حضور شركت كنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

 پيشنهاد دهندگان مى بايست مبلغ 4.347.500.000 ريال را به بعنوان سپرده شركت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانكى (كه از تاريخ تحويل پاكات به دبيرخانه شهردارى رشت 
سه ماه اعتبار داشته باشد) يا به شماره حساب 64021122122535 به نام حساب تمركز وجوه سپرده خزانه شهردارى رشت  بانك مهر شعبه طالقانى بنام سپرده شركت در 
مناقصه واريز وضمن بارگذارى در سامانه ستاد در پاكت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبيرخانه شهردارى رشت به نشانى فوق الذكر تحويل  نمايند ،الزم به ذكر است كه ارائه 

پول يا چكهاى مسافرتى و يا چك تضمين بعنوان سپرده قابل قبول نمى باشد.
مدت قرارداد به مدت يكسال در صورت رضايت قابل تمديد تا يكسال ديگر.

 هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .
شهردارى در رد  يك يا تمام پيشنهادها مختار است .

 ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد .
 بديهى است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهردارى رشت مى باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت هاى الف :آدرس رشت –ميدان گيل ساختمان مركزى شهردارى رشت تلفن : 013-33616325

( اصالحيه آگهى نوبت اول زمان انتشار فراخوان و مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1400/07/17 به تاريخ 1400/07/18 تغيير يافت )
على بهارمست سرپرست شهردارى رشت

فراخوان مناقصه عمومى
 يك مرحله اي

شماره مناقصه   2000005149000004      
نوبت اول      

سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات سيالب (لباس سيالب ،بادگير و شلوار ، كيسه پرتاب 
طناب ، چكمه  شاليزارى و طناب) مورد نياز خود از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا 
ارائه پيشنهاد مناقصه گران (عالوه بر ارائه پاكت الف به صورت فيزيكى) و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت   www.setadiran.ir
الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.   

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1/600/000/000 ريال
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه:  روز  سه شنبه   مورخ 1400/07/20

آخرين مهلت دريافت اسناد از سامانه : تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  مورخ  1400/07/27
آخرين مهلت بارگذارى اسناد در سامانه: تا ساعت 19:00 روز  چهار شنبه  مورخ 1400/08/12

آخرين مهلت ارائه پاكت الف(به صورت فيزيكى) : تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ   15/ 1400/08
زمان بازگشايى پاكات: ساعت 11:00  روز  دوشنبه  مورخ  17/ 1400/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها : تهران- كيلومتر 7 جاده قديم كرج – خيابان خليج 
فارس – سازمان امداد و نجات – اداره پشتيبانى  - تلفن 021-64042323

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 1456  دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768  ساير شرايط در اسناد 
مناقصه درج خواهد شد

سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
شناسه اگهى 1202341

) م الف 2335(

اجاره بهاي خانه در تابستان امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 24/7درصد گران شده 
است و خانوارهايي كه اجاره را تمديد كرده اند، 
حدود 46/9درصد افزايش هزينه داش�ته اند. 
به گزارش ايس��نا، طبق اعالم مركز آمار ايران در 
برآورد ش��اخص قيمت مصرف كنن��ده، يكي از 
بخش هاي مهم بخش مس��كن اس��ت كه شامل 
زير بخش هاي »اجاره بهاي واحدهاي مسكوني« 
و »خدمات نگهداري و تعمير واحد مس��كوني« 
)تعميرات جزيی واحد مس��كوني: لوله كش��ي، 

گچ كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و. . . ( مي شود.  
بر اساس اين گزارش، در تابستان ۱۴00 شاخص 
قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق 
شهري، به عدد ۲۴۴/۱رسيد كه نسبت به فصل 

قبل ۸درصد افزايش داشته است. 
در اين فصل استان لرستان با ۲۷/۵درصد بيشترين 
و استان سيستان و بلوچستان با ۲/۵درصد كمترين 
نرخ تورم فصلي را در بين استان هاي كشور داشته اند. 
درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل 
تابستان ۱۴00 نس��بت به فصل مشابه سال قبل 

)تورم نقطه به نقطه(، ۲۴/۷درصد است كه نسبت 
به فصل بهار ۱۴00)۲۹/۱درصد( ۴/۴واحد درصد 
كاهش نشان مي دهد. در اين فصل بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه با ۴۱/۸درصد مربوط به استان 
لرستان و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۳/۱ 
درصد مربوط به استان خراس��ان رضوي است. به 
عبارتي در فصل تابستان۱۴00 خانوارهاي استان 
لرستان به طور متوسط ۱۷/۲واحد درصد بيشتر از 
ميانگين كل كش��ور و خانوارهاي استان خراسان 
رضوي به طور متوس��ط ۱۱/۵واحد درصد كمتر 

از ميانگين كل كش��ور در بخش اج��اره بها هزينه 
كرده اند. 

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهي به فصل 
تابستان ۱۴00 برابر ۲۷/۶درصد است كه استان 
كرمانش��اه با ۲۷/۵درصد بيش��ترين ن��رخ تورم 
و استان سيس��تان و بلوچس��تان با ۱۳/۲درصد 

كمترين نرخ تورم را داشته اند. 
همچنين در فصل تابستان ۱۴00متوسط افزايش 
هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد 

قرارداد داشته اند، برابر با ۴۶/۹درصد بوده است.

اجاره خانه چقدر گران شده است؟


