
نوبت اول فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي

 يك مرحله اي
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحلهاي 

قرارداد خدمات پشتيباني، نگهداشت و گارانتي تجهيزات سخت افزاري ساختمانهاي ستادي در سال  1401- 1400 
با شرايط ذيل:

1-دارا بودن رتبه 1 و 2  شوراي عالي انفورماتيك در يكي از حوزه هاي خدمات پشتيباني، توليد و ارائه قطعات و ملزومات، توليد و ارائه رايانه هاي غير Main Frame، توليد 
و ارائه دستگاه هاي جانبي

2-كسب حداقل 30 درصد از امتياز توان مالي
3-ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده آخرين سال (سال 99 يا سال 98)

4-احراز شرايط و كسب امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي، مطابق شرح مندرج در اسناد ارزيابي.
5-برآورد مناقصه به مبلغ 9,020,840,052 (نه ميليارد و بيست ميليون و هشتصد و چهل هزار و پنجاه و دو)ريال و بر اساس بررسي سوابق قبل محاسبه گرديده است و مبلغ 

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  451,100,000 (چهارصد و پنجاه و يك ميليون و صد هزار)ريال ميباشد كه بر اساس آئيننامه تضامين دولتي قابل ارائه است.
 به شماره فراخوان 2000092935000066 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم 
ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تدراكات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ 
انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/9/1مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال با شرايط ذيل و پس از انجام ارزيابي كيفي 

و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي : 14:30روز چهارشنبه تاريخ 1400/9/10
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي : 14:30روز چهارشنبه تاريخ 1400/9/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : تهران، خيابان ايرانشهر، روبروي پارك هنرمندان، ساختمان مركزي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران، طبقه 14، مديريت 
برنامه ريزي، معاونت فاوا. تلفن 88321226 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مركز تماس: 1456-021 روابط عمومى شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى ايران 

                 شناسه اگهى 1224365دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768               

شركت ملى پخش فراورده  هاى نفتى

 بين بدهي هاي اسمي و حقيقي دولت
هزار هزار ميليارد تومان فاصله است!

88498433سرويساقتصادي4

چهارش��نبه3آذر1400| 18ربیعالثان��ی1443|| روزنامهجوان| شماره6356
 تشديد نظارت ها 

براي جلوگيري از ذبح دام هاي آبستن
چهار ماه از دس�تورالعمل ممنوعيت كش�تار دام هاي مولد آبس�تن 
در كش�تارگاه هاي دام كش�ور مي گذرد اما كش�تار همچن�ان ادامه 
دارد، مع�اون دادس�تان ته�ران اين مس�ئله را كوتاهي مس�ئوالن 
مرب�وط مي دان�د ام�ا س�ازمان دامپزش�كي همچن�ان اص�رار 
دارد در 4۱۳ كش�تارگاه  كش�ور ممنوعيت ذب�ح دام ب�اردار اعمال 
مي ش�ود و با اطالع رس�اني گس�ترده به دام�داران و كش�تارگاه ها 
س�ازمان دامپزش�كي مانع از كش�تار دام هاي آبستن ش�ده است!

اوايل تابستان با انتشار فيلم هايي از ذبح دام هاي آبستن در فضاي مجازي، 
سازمان دامپزشكي ذبح اين دام ها را ممنوع اعالم كرد و به پلمب كشتارگاه ها 
اخطار داد. اكنون چهار ماه از آخرين هشدار ها مي گذرد و همچنان دام هاي 
آبستن در كشتارگاه هاي مختلف كشور ذبح مي شوند. گفته مي شود همان 
كساني كه دو س��ال پيش به بهانه نبود نهاده جوجه هاي يك روزه را دفن 
كردند تا با كمبود جوجه، قيمت مرغ گران ش��ود و به راحتي به هدفشان 
رسيدند و مرغ 10هزار توماني را به 38 تا 40هزار تومان رساندند، اكنون با 
ذبح دام هاي مولد آبستن كمر بسته اند تا با كاهش زاد و ولد در دام سبك و 
سنگين افزايش قيمت بيش از 200هزار تومانی را تا پايان سال كليد بزنند؛ 
موضوعي كه متأسفانه مورد توجه مديران كشور نيست و مدام با بهانه قرار 
دادن خشكسالي عملكرد ضعيف شان را توجيه مي كنند. گزارش ميداني 
خبرنگار صدا و سيما از كشتارگاه فجر اسالمشهر كه اخيراً از تلويزيون پخش 
شد، نشان مي دهد، ذبح دام هاي آبس��تن در اين كشتارگاه صحت داشته 
است و به بخشنامه هاي ممنوعيت در اين كشتارگاه توجهي نمي شود، البته 
گزارشاتي وجود دارد كه در كشتارگاه هاي ديگر هم وضعيت مشابهي اتفاق 
افتاده است. مرتضی تورك، معاون دادستان تهران در امور حقوق عامه، در 
حاشيه بازديد از اين كشتارگاه گفت: »وفق مقررات قانوني، كشتار و ذبح 
دام آبستن مطلقاً ممنوع است و ذبح دام ماده نيز بايد تحت شرايطي خاص 

و با مجوز وزارت جهاد كشاورزي صورت گيرد.« 
وي در ادامه با اش��اره به كوتاهي صورت گرفته از سوي جهاد كشاورزي 
استان تهران و همچنين سازمان دامپزش��كي تصريح كرد: در پي برخي 
ناهماهنگي هاي صورت گرفته ميان دو نهاد مورد اشاره، متأسفانه شاهد 

كشتار روزانه دام ماده و آبستن در كشتارگاه فجر اسالمشهر هستيم. 
   چرا اعزام دام هاي مولد به كشتارگاه ها متوقف نشد؟

رئيس سازمان دامپزشكي كشور معتقد است: در حال حاضر با وجود 
پديده خشكس��الي درصد قابل توجهي از مراتع علوفه خود را از دست  
داده اند، اين در حالي است كه 4ميليون تن از 10ميليون تن علوفه اي كه 
در مراتع توليد مي شد، كاهش پيدا كرده است، بنابراين افزايش جمعيت 
دام سبك در بهار1400 نسبت به بهار ۹۹ و فقير شدن مراتع شرايطي را 

فراهم كرده است كه نگهداري دام براي دامدار اقتصادي نيست. 
 صفرعلي ماكنعلي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صداوسيما اظهار 
داشت: وزارت جهاد كشاورزي محورهايی براي بحث پديده خشكسالي در 
نظر داشته و آن اين است كه دام آبستن مازاد را كه عشاير توان نگهداري آن 
را ندارند، از عشاير بگيرد و نگهداري كند و سپس بعد از زايمان در چرخه 
خاص خود قرار دهند. وي افزود: به بيش از 400كشتارگاه كشور ممنوعيت 
كشتارگاه دام آبستن ابالغ شده و بيشتر كشتارگاه ها اين موضوع را رعايت 
مي كنند، اما مواردي هم هس��ت كه اين موضوع رعايت نشده كه دستور 
بررسي صادر شده است و با متخلفان برخورد مقتضي صورت خواهد گرفت.  
وي افزود: از امروز در خصوص تمام كش��تارگاه ها نظارت هاي ش��ديدي 
صورت خواهد گرفت و اقدامات پيشگيرانه نيز براي جلوگيري از رسيدن 

دام هاي آبستن به كشتارگاه ها صورت خواهد گرفت. 
 رئيس سازمان دامپزشكي كشور تصريح كرد: با توجه به افزايش 7ميليوني 
جمعيت دامي طي يك سال، تراكمي در خصوص جمعيت دامي به وجود 
آمده كه با توجه به خشكسالي امسال تأمين خوراك اين جمعيت دامي 
دشوار است.  وي با بيان اينكه سياست ها و بسته هاي حمايتي از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي با هدف حفظ دام عشاير و روستاييان تهيه شده 
است، گفت: تالش مي شود از اين به بعد در هيچ كشتارگاهي دام آبستن 
ذبح نش��ود و اين اتفاق ديگر نيفتد.  وي ادامه داد: در تمام كشتارگاه ها 
ناظران دامپزشكي حضور دارند كه قبل از كشتار، نظارت هاي الزم را انجام 
مي دهند، ولي دام هايي كه در يك سوم اول زمان بارداري قرار دارند، به 
لحاظ باليني امكان تشخيص اين موضوع براي آنها وجود ندارد.  ماكنعلي 
افزود: با دستورالعمل هاي تش��ديدي و ابالغ ويژگي هاي دام كشتاري 
تالش خواهد شد در همان ابتدا اطمينان حاصل شود كه دام خريداري 
شده باردار نيست، اگر هم در كشتارگاه اين موضوع تثبيت شود از كشتار 

دام جلوگيري مي شود. 
 رئيس سازمان دامپزشكي كش��ور افزود: با دستورالعمل هاي ابالغي و 
شرايط جديد در خصوص جمع آوري و حمل دام حتماً جلوي رسيدن 
دام آبستن به كشتارگاه ها را مي گيريم. بر اساس دستورالعمل جديد كه 
طي امروز و فردا ابالغ مي شود، حتي در صورت اثبات آبستن بودن دام 
در كشتارگاه اين دسته از دام ها از سايرين جداسازي و در شرايط خاص 
به مناطق خاص حمل و در آنجا نگهداري خواهند شد.  ماكنعلي گفت: 
وزارت جهاد كشاورزي برنامه هاي خاصي براي حمايت از دامداران در 
راستاي حفظ دام هاي مولد دارد كه با اجراي آن قطعاً شرايط دامداران 

براي حفظ دام هاي مولد بهتر مي شود.

اگر چه دولت سيزدهم تالش كرده بودجه سال 
آتي بدون كسري بسته شود، اما اين موضوع كافي 
نيست و بايد تكليف مديريت و حساب و كتاب 
بخش دولت و شركت هاي دولتي به طور شفاف 
روشن شود، زيرا بين بدهي اسمي و حقيقي اين 
بخش هزارهزار ميلياردتومان فاصله وجود داد.
وعده بودجه ريزي بدون كسري بودجه در حالي از 
سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه عنوان مي شود 
كه براساس آمارهاي رسمي، بدهي دولت روحاني 
مشتمل بر دولت و شركت هاي دولتي در سال ۹۹ 
بالغ بر 4۹ درصد نسبت به سال ۹8 افزايش يافت و 
دولت سيزدهم ميراث دار ۹21 هزار ميليارد تومان 
بدهي اس��ت، البته بايد عنوان داش��ت كه بدهي 
اس��مي دولت و ش��ركت هاي دولتي حدود 2هزار 
هزار ميليارد تومان مي باشد، ولي نيمي از اين بدهي 

واقعي به شمار مي رود. 
هر چند دولت سيزدهم بناي كار خود را روي اين 

موضوع گذاشته كه به معايب دولت قبل نپردازد، اما 
بدهي هاي باقيمانده از دولت قبل بدهي هاي ملي به 
شمار مي رود و دولت چه از آن حرف بزند و چه حرف 
نزد، هزينه اين بدهي ها را مردم بايد پرداخت كنند. 
بين بدهي هاي اسمي و حقيقي دولت بايد تفاوت 
قائل شد، زيرا گفته مي ش��ود دولت و شركت هاي 
دولت هم اكنون حدود 2هزار هزار ميليارد تومان 
بدهي دارد، اما بدهي واقعي دولت كمتر از هزار هزار 
ميليارد تومان است، همين فاصله قابل مالحظه بين 
بدهي اسمي و حقيقي دولت و شركت هاي دولتي 
نشان از آن دارد كه حساب و كتاب بخش دولت و 
شركت هاي دولتي چندان شفاف نيست و جا  دارد 
در س��طح كالن اقتصاد، فكري به حال حسابداري 

بخش دولت و شركت هاي دولتي شود. 
بسياري از بخش ها كه عمالً مالكيت عمومي و دولتي 
دارند، با قانون حقوق تجارت فعاليت مي كنند و اين 
يك مشكل بسيار حاد و اساس��ي در اقتصاد ايران 

است و شايد بتوان صدها ش��ركت بزرگ را نام برد 
كه همه مي دانند مالك اصلي آن در نهايت بخش 
دولت و عمومي است، اما به واسطه ثبت شركت هاي 
مختلف و تقس��يم س��هام مالكيتي بين شركت ها 
فضايي ايجاد شده تا اموال عمومي و دولتي به شيوه 
قانون تجارت مديريت و حسابرس��ي شود. به نظر 
مي رسد همزمان با بررسي بودجه سال 1401 بايد 
دولت و مجلس و ساير نهادهاي نظارتي حساب و 
كتاب بودجه دولت و شركت هاي دولتي را از يكديگر 
جدا كنند و يك حسابرسي مناسب از شركت هاي 
دولتي به عم��ل آيد، زيرا وقتي گفته مي ش��ود كه 
بين بدهي اس��مي و حقيقي دولت و شركت هاي 
دولتي هزار هزار ميليارد تومان فاصله وجود دارد، 
مشخص است كه شيوه كنوني نظارت بر شركت ها 
و همچنين مديريت ش��ركت ها چالش دارد. البته 
دولت سيزدهم تالش كرده است تا بودجه سال آتي 
بدون كسري بودجه بسته شود، اما اين موضوع براي 

بهبود وضعيت ماليه دولت كافي نيست و بايد فكري 
به حال بدهي ها و همچنين مديريت و حسابداري 
و حسابرسي شركت هاي دولتي و وابسته به دولت 
كرد. مسعود ميركاظي در نشست هم انديشي اليحه 
بودجه 1401 گفت: سياست قطعي دولت اصالح 
س��اختار بودجه بر اساس دس��تورات مقام معظم 
رهبري و اس��ناد باالدس��تي و تمركززدايي است؛ 
 با اين سياست ها اختيارات اس��تانداران به ويژه در 
منابع مالي، رشد قابل مالحظه اي خواهد داشت، اما 
آنها بايد در قبال اين اختيار نسبت به شاخص هاي 

كالن اقتصادي حوزه خود پاسخگو باشند. 
ميركاظمي ادامه داد: از زماني كه دولت سيزدهم 
آغاز به كار كرده است، به هيچ عنوان خلق پول نكرده 
و اين روند موجب كاهش نرخ تورم نقطه اي در مهر 
و آبان شده است؛ بودجه سال آينده بر اساس منابع 
پايدار و بدون كسري بسته شده و مجلس هم از اين 

سياست دولت حمايت كرد. 
  دول�ت رئيس�ي وارث بده�ي ۹۲۱ ه�زار 

ميلياردي
از سوي ديگر براساس آمارهاي رسمي، بدهي دولت 
روحاني مشتمل بر دولت و شركت هاي دولتي در 
سال ۹۹ بالغ بر 4۹ درصد نسبت به سال ۹8 افزايش 
يافت و دولت سيزدهم ميراث دار ۹21 هزار ميليارد 
تومان بدهي است. البته از نگاه س��ازمان برنامه و 
بودجه و وزارت اقتصاد اين ارقام نياز به حسابرسي و 
تأييد دارد و برخي آمارهاي بانك مركزي از وضعيت 
بدهي دول��ت به بانك ها و س��اير نهادها قابل قبول 
نيس��ت. طبق گزارش خزانه داري مي��زان بدهي 
ثبت شده بايد براساس دستورالعمل نحوه رسيدگي 

به بدهي ها به تأييد برسد. 
از كل بدهي 838 هزار ميليارد توماني ثبت ش��ده 
دولت در سال ۹۹، حدود 700 هزار ميليارد تومان 
آن تأييد شده و 13/۹ درصد توليد ناخالص داخلي 
بود و همچنين نس��بت به بدهي سال ۹8 به مبلغ 
476 هزار ميليارد تومان، حدود 31/6 درصد رشد 
يافت. از بدهي ه��زارو162 هزار ميلي��ارد توماني 
ش��ركت هاي دولتي 224 هزار ميليارد تومان آن 
تأييد شده كه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
60 درصد رشد نشان مي دهد. مراجع تأييد كننده 
مجموعاً بدهي دولت و شركت هاي دولتي را ۹21 
ه��زار و 523 ميليارد تومان دانس��ته و آن را تأييد 
كرده اند، در حالي كه بي��ش از 2هزار هزار ميليارد 

تومان بدهي ثبت شده وجود دارد.

عض�و هيئ�ت نماين�دگان ات�اق بازرگان�ي 
اي�ران مي گويد، ب�ا وجود عضويت كش�ور 
در گروه ه�اي همكاري ه�اي اقتص�ادي 
منطق�ه اي، فراه�م نبودن زيرس�اخت هاي 
الزم دستيابي به اهداف را دشوار كرده است. 
علي شريعتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
عضويت اي��ران در توافق ه��اي همكاري هاي 
اقتصادي موضوع جديدي نيست، براي مثال 
س��ال هاي طوالني از حضور ايران در گروه اكو 
مي گذرد. در سال هاي گذشته نيز تالش شد با 
فعال كردن ظرفيت ها در »آ ِس  آن« و اوراسيا، 
حضور اي��ران در اين توافق ه��اي منطقه اي و 
بين المللي تقويت شود ولي استفاده از ظرفيت 
اين توافق ها، نياز به فراهم شدن زيرساخت ها و 
مقدماتي دارد كه بعضي از آنها در كشور فراهم 

نيست. وي با اش��اره به عدم عضويت ايران در 
سازمان تجارت جهاني و اجرايي نشدن تجارت 
آزاد در كش��ور توضيح داد: امروز با وجود آنكه 
افغانستان به دست طالبان افتاده اما اين كشور 
همچنان عضو س��ازمان تجارت جهاني است 
و مبادله كاال و ص��ادرات آن و جابه جايي پول 
به راحتي در اين كش��ور انجام مي ش��ود، اين 
در حالي اس��ت كه م��ا همچنان ب��ا گمركات 
و حق��وق ورودي و بس��ياري از ديگر مقررات 

مواجه هستيم. 
عضو اتاق بازرگاني ايران به تحريم هاي اقتصادي 
عليه اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: تحريم ها 
از سويي به قدرت گرفتن برخي صنايع داخلي و 
افزايش توان آنها در تأمين نيازهاي كشور منجر 

شده كه قطعاً اتفاق مثبتي است.

 تجارت آزاد نیاز به توجه دارد

 رابطه اقتصادي ايران و چين
فضا براي توسعه دارد

 مي دانيم، پيشينه مراودات ايران و چين به دوران ساسانيان و حتي پيش از آن 
باز مي گردد و مردمان اين ديار مبادالت تجاري - شايد نه بسيار چشمگير - با 
چيني ها تا سال 1358 داشته اند. در سده معاصر نيز روابط مدرن ديپلماتيك 
نخست با انتصاب و اعزام سفير مختار و سپس سفير كبير به اين كشور در سال 
1327ش برقرار گرديد  و فراز و فرودهايي نيز در س��طوح روابط ديپلماتيك و 
كنسولي در اين پيوستار تا برآمدن انقالب اسالمي رخ نمود. ديري نگذشت كه 
در اثنای تحوالت فرهنگي و اقتصادي چين، روابط ژئوپلتيك، ژئو اكونوميك 
و نيز مراودات تجاري در سطح بنگاه هاي اقتصادي و بازرگانان، فصل جديدي 
را بين دو كشور رقم زد. در يك نگاه كلي، حضور ايران و چين را در بسترهاي 
روابط حقوقي، در س��ه وجه اصلي مي توان متجلي دانست؛ منظومه حقوقي 
جهان گس��تر )جهاني(، منظومه حقوقي منطقه اي يا چند جانبه و دست آخر 
منظومه حقوقي دوجانبه. در نظم نخس��ت، هر دو كشور در معيت كشورهاي 
ديگر سال هاي سال است كه پديدار ش��ده و در نظم دوم نيز وضعيت تا حدي 
اينچنين بوده  و عالوه بر ترتيبات پيشين، در ايام اخير، الحاق ميهن عزيزمان 
به س��ازمان همكاري هاي شانگهاي بر آن افزوده ش��د. روند ورود دو كشور به 
ترتيبات موافقتنامه اي و قراردادي سنخ سوم پس از برپايي فصل جديد روابط 
دو كشور، به ويژه در دو دهه اخير، خيز نسبتاً قابل توجهي داشته كه شمار موارد 
اصلي آنها از تعداد انگشتان دو دس��ت فراتر نمي رود. به نظر ضرورت تام دارد 
تا موافقنامه هاي فعلي و جاري در س��طوح عملياتي و برنامه اي تعريف شوند . 
براي نمونه مي توان از ضرورت تعري��ف ترتيبات تمهيد و برقراري كميته هاي 
مشترك سرمايه گذاري و نيز كميته هاي مشترك مراودات تجاري، به ترتيب با 
محوريت وزارتخانه های اقتصاد و صمت ياد كرد. در اين عرصه و در طول چند ماه 
سپري شده، آنچه بيشتر توجه اذهان را به خود خوانده، همان ورود به »برنامه 
همكاري هاي جامع 25 ساله« است كه در آستانه سال جاري رونمايي شد. اين 
برنامه، از منظر برنامه نگاري علمي، برنامه اي استراتژيك محسوب شده است. 
با اين وصف، در حال حاضر، صرف نظر از تأثي��ر و تأثرات اين پديده بر اذهان و 
مجامع داخلي و بين المللي، به نظر در عمل و تا اين گام، حالتي خنثي گون از 
حيث مراودات تجارت فعاالن اقتصادي داشته است. در باب پيوستن ايران به 
سازمان همكاري هاي ش��انگهاي و البته به نوعي ديگر و با تسامح، وضعيت بر 
همين منوال بوده تا اينكه احياناً در آتيه نسبتاً دور يا نزديك نوبت به ورود به 

ترتيبات موافقتنامه اي دو يا چند جانبه و حتي فراتر از آن برسد. 
• كالن برنامه هاي استراتژيك اقتصادي چين با منشي تلفيقي و منحصر به فرد، 
در مقام دومين قطب اقتصادي جهان، در ميانه دور سوم تحوالت اقتصادي اين 
كشور و در آستانه استحاله انقالب صنعتي چهارم به انقالب صنعتي پنجم، 
متضمن برنامه هايي است كه »ابتكار كمربند و راه« از صدر نشينان آن بوده  
كه در ابتدا  قرار بود و شايد بعداً قرار بر اين گذارده شود، ايران نيز در زمره يكي 
از هفت كشور اصلي اين گذرگاه و كريدور برشمرده شود. جاده جهان نورد كه 
يونسكو از آن به نام »راه گفت و گوي« ياد كرده و حسب برآورد سازمان توسعه 
همكاري هاي اقتصادي OECD اين پروژه در بازه اي 10 ساله، 2 تريليون 
دالر سرمايه در گستره يكصد كشور را به خود تخصيص خواهد داد  و اين پديده 
تأثير و تأثراتي شگرف بر موازنات و وضعيت اقتصاد بين المللي  و به تبع آن و 
بالنسبه بر اقتصاد ملي ما خواهد گذاشت. در اين برهه، به نظر شايسته مي آيد 
كه با چشماني باز و از سر تحقيق، در عين تقويت و توسعه تعامل پويايي بخش 
خصوصي و نهادها و تشكل هاي آن، مانند اتاق ايران و به ويژه اتاق بازرگاني و 
صنايع ايران و چين با مراجع حكمراني اقتصادي و خصوصاً با مراجع رسمي 
ديپلماسي اقتصادي و تجاري، گام هايي نافع در راستاي تأمين و بهينه سازي 

منافع اقتصادي ملي در اين جوالنگاه، برداشته شود. 
بي گمان، بخش خصوصي متشكل و دخيل، با برگرفتن نگرش و انديشه اي 
نقادانه و همچنين با ش��فافيت فزاينده، پرهيز از هالكت در ورطه تعارض 
منافع، حتي قادر خواهد بود در عرصه تصميم سازي هاي كالن اقتصادي 

اين حوزه به صورتي معنادار مؤثر واقع شوند. 

1- نوع مناقصه :  دو مرحله اى داراي ارزيابي كيفي 
 2- نوع فراخوان : عمومى .

3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 1,575,000,000 ريال ( يك 
ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال ) .  (الزم به ذكر است در اين مرحله نيازى به اخذ و ارايه تضمين نمى باشد.)

 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 19  مورخ 1400/09/18 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات 
ــماره فراخوان 2000092134000142  در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر  الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  و با ش

است تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 

ــده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  مي بايست حداكثر تا ساعت  19  مورخ 1400/10/02  ، اسناد مناقصه تكميل ش
بارگزارى و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده دراسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسى پيشنهاد فنى شركتها (ارزيابى فنى)، پاكتهاى مالى شركتهاى واجد شرايط در ساعت 10 صبح 
مورخ  1400/11/20  ، در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش آبكوه 7 (دانشسراي شمالي)، شماره 255، 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش 

پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد 
نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
    شناسه اگهى 1228507

روابط عمومى شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران )

 ( سهامي خاص )

 مناقصه شماره 0040180 
( خريد 7000 عدد آجر نسوز كوره هاي واحد بازيافت گوگرد ( توليد داخل كشور ))

نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس
 آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي 

                              9850720-WSS مناقصه شماره
نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد 75 قلم انواع بلبرينگ مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومى يك  مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 
شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي  تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي  
 WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خريد صرفاً با تأمين كنندگاني كه نام آن ها 
در فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار دارد، امكان پذير است. بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ 

انعقاد قرارداد بوده و هرگونه تبعات ناشي از عدم رعايت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.

تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدين شرايط خواهد رسيد
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.

الزم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

روابط عمومي شركت نفت و گاز پارسدفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
    شناسه اگهى 1226857      

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008333 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989 كدملى 0072486244 
صادره ازتهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000353 
ــده است بمساحت 388/66  ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/8/30  تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره 29 1400603124800083 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم مهوش نيك نفس بشناسنامه 990  كدملى 0043269753  
صادره ازتهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000347   
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 335/43  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به 
مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد 

تاريخ انتشار نوبت اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400 
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان  ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس اگهى اختصاصى موض
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم اقليميا نيك نفس بشناسنامه 419 كدملى 2121399755 
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000356    
ــده است بمساحت 398/82   در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008330 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانم هوتن نيك نفس بشناسنامه 5989كدملى 0072486244  
صادره از تهران فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000350    
ــدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 332/26  در شش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
ــماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ  بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرش
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به 
مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد 

تاريخ انتشار نوبت اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400
حجت اهللا تجرى

رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــاختمان   اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى 
شماره  140060312480008334 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض  اقاى خانماقليميا  نيك نفس بشناسنامه  419 كدملى 2121399755  
صادره از گرگان فرزند خسرو متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000357   
ــده است بمساحت  398/73  در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا ش
مترمربع ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 
گرگان طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى  راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته با ش
بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

 اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13  يين نامه قانون تعيين تكليف ا برابر راى شماره  
140060312480008333هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
ــنامه  990 كدملى 0043269753   صادره  اقاى خانما مهوش   نيك نفس بشناس
از تهران فرزند مهدى متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000349    در 
ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت  334/94مترمربع 
ــش 3 حوزه ثيت ناحيه 2 گرگان  ازپالك 89 اصلى واقع دراراضى خرگوش تپه بخ
طبق راى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به  راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته با شند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/8/30 تاريخ انتشار نوبت دوم 9/16 /1400

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دو گرگان 

ــهيد  ــاختمان ش ــاختمان ادارى (فوقانى س ــراى نازك كارى س ــه و اج           1 – تهي
جمراسى)

           را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه ابنيه 

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز را           4 يا 5 س
جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/9/4 به آدرس قم ، ك
يلومتر 17 جاده قديم كاشان ،

ــى،مديريت فنى  ــگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع)،گردان مهندس لش
تحويل نماييد .

مدارك مورد نياز : 
1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سازمان مديريت و برنامه ريزى ( گرايش ساختمان ) 

ــط شركت به همراه يك نسخه  2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توس

قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار 
و تحويل موقت و قطعى پروژه 

3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 
4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 

آن ( مالكيت استيجارى ) 
5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 

6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 
رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 

شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

  هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   
  تلفن تماس : 31123149-025    و   09191477441  

 لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) سپاه قم 

ــتقر در مناطق 5،  ــا و كارگاه هاي مس ــركت ه به اطالع كليه كارفرمايان ش
ــه عضويت در  ــاند كه در صورت تمايل ب ــهرداري تهران مي رس 21 و 22 ش
ــالمي ايران)  هيات حل اختالف (موضوع ماده 160 قانون كار جمهوري اس
ــد كارفرما بودن و  ــه همراه مداركي كه موي مي توانند تقاضاي كتبي خود ب
ــدت 15 روز به  ــد را از زمان درج آگهي به م ــت در هيات مديره باش يا عضوي
ــران واقع در جاده مخصوص  ــمالغرب ته اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ش
ــرقي پالك 38 تحويل نمايند. ــفي(بيمه چهارم)، نبش سوم ش  كرج، خ فلس

شرايط عضويت:
1-تابعيت جمهوري اسالمي ايران

2-داشتن سن 30 سال تمام
3-متاهل بودن

ــابقه كار تحت شمول  ــتن حداقل مدرك كارشناسي و چهارسال س 4-داش

قانون كار
ــران ي ا ــالمي  اس ــوري  جمه كار  ــون  قان ــمول   5-مش

6-آشنايي با قانون كار و مقررات 
مرتبط با گواهي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي 

تبصره:
نمايندگان كارفرماياني كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن 
حداقل مدرك گواهي نامه پايان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضويت 
ــل اختالف درآيند. ــد به عضويت هيات ح  در مراجع حل اختالف مي توانن

ــاده 8 آيين نامه انتخابات  ضمناً نظر كارفرمايان را به تبصره هاي 1، 2 و 3 م
اعضاي هيات حل اختالف معطوف ميدارد.

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران                                                                                              
شناسه اگهى 1226874

فراخوان نخست 
لشگر عملياتى 17 مردم پايه على ابن ابيطالب (ع) در نظر دارد : 

آگهي اعالم داوطلبي نمايندگان كارفرمايان در حل اختالف موضوع ماده 160قانون كار 
جمهوري اسالمي ايران

شركت نفت و گاز پارس

  نوبت دوم          

  نوبت دوم          

كامرانرشیدي/حقوقداناقتصادي

  بازار

  گزارش یک   


