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ن�رخ بي�كاري در فص�ل پايي�ز نس�بت به 
فص�ل به�ار 0/7درص�د كاه�ش داش�ته 
درص�د  و  رس�يده  8/2درص�د  ب�ه  و 
اش�تغاِل كامل افزاي�ش و درصد اش�تغاِل 
ناق�ص ه�م كاه�ش پي�دا ك�رده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، س��يدصولت مرتضوي، 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در حاشيه 
جلس��ه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: به استحضار مي رسانم كه وعده 
داده ش��ده در رابطه با يك ميليون فرصت 
شغلي تحقق يافته و از يك ميليون فرصت 

شغلي در سال عبور كرده ايم. 
وي افزود: شايد سؤال اين باشد كه شيوه هاي 
صحت س��نجي ش��ما چگون��ه اس��ت؟ اوالً 
گزارش هاي مركز آمار ايران كه گزارش فصلي 

آن روز گذشته منتشر شد، مؤيد اين عرايض 
در رابطه با ايجاد اشتغال است. 

مرتضوي ادامه داد: خوشبختانه نرخ بيكاري 
در فصل پاييز نسبت به فصل بهار 0/7درصد 
كاهش داشته و به 8/2درصد رسيده است. بر 
اس��اس همين گزارش، درصد اشتغاِل كامل 
افزايش و درصد اش��تغاِل ناق��ص هم كاهش 

پيدا كرده است. 
وي ادام��ه داد: ش��يوه  دوم صحت س��نجي و 
راس��تي آزمايي ما، س��امانه رصدي است كه 
در وزارتخان��ه و ادارات كل تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي در سراس��ر كش��ور پيشخوان 
دارد و قابل مش��اهده اس��ت. ما به سه روش 
راستي آزمايي انجام مي دهيم و يك روش آن 

پيامكي است.

 مرتضوي: وعده يك ميليون فرصت شغلي
محقق شده است

در حالي ش�ركت هاي هواپيمايي ب�ه افزايش 
قيمت بليت در هفته هاي اخير اقدام كرده اند كه 
هم سازمان هواپيمايي كشوري و هم دادستان 
تهران، اين گراني قيمت ها را غيرقانوني مي دانند، 
اما همچنان شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به 
شكايات معترضان بهانه جويي و از بازگرداندن 
مابه التفاوت قيمت بليت خ�ودداري مي كنند. 
در روزهاي گذش��ته برخي ش��ركت هاي هواپيمايي 
اقدام به فروش بليت با قيمت هاي باالتر از نرخ مصوب 
كرده اند و طبق اعالم سازمان هواپيمايي با شركت هاي 
متخلف برخورد خواهد ش��د. ظاهراً برخي از مسيرها 
دهها درصد افزايش قيمت داشته و با كمي جست و جو 
در س��ايت هاي فروش مي ت��وان ديد در مس��يرهاي 
مختلف از 200 تا ۳00هزار تومان افزايش قيمت رخ 
داده است. با وجود اينكه سازمان هواپيمايي اعالم كرده 
بود تا وقتي س��تاد تنظيم بازار افزايش را تأييد نكند، 
اين افزايش غيرقانوني اس��ت اما برخي از شركت های 

هواپيمايی دست به افزايش قيمت زده اند. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« ش��ركت هاي متخل��ف 
هواپيمايي در پاس��خ ب��ه اعتراض مس��افراني كه 

بليت گران خريده اند، طفره مي روند و تاريخ هايي 
را كه مش��تريان سفر كرده اند مش��مول برگشت 
مابه التفاوت نمي دانند. به عن��وان مثال به يكي از 
مسافران سفر مش��هد كه به ش��ركت هواپيمايي 
اعتراض كرده و خواستار دريافت مابه التفاوت وجه 
بليت شده است، گفته شده تاريخ سفر شما مشمول 
گران فروشي ها نمي ش��ود. اين تخلفات همچنان 
ادامه دارد و حقوق مسافران تضييع مي شود، چراكه 
به رغم اصرار سازمان هواپيمايي كشوري شركت ها 
زير بار پرداخت وجه اضافه مس��افران نمي روند و 
با دست به س��ر كردن مش��تريان براي خود زمان 
مي خرند تا شايد سازمان هواپيمايي افزايش قيمت 

۳0 تا 47درصدي بليت شركت ها را بپذيرد. 
    دادستان تهران: شركت ها تمكين كردند

و قيمت ها به قبل از دي ماه برگشت
 در اين خصوص روز گذشته عباس فرزادنيا، معاون 
دادستان تهران در حاشيه بازديد از چند شركت 
خطوط هوايي با بيان اينك��ه افزايش قيمتي كه 
اخيراً از طريق انجمن شركت هاي هواپيمايي به 
شركت هاي هواپيمايي ابالغ ش��د، مصوبه ستاد 

تنظيم بازار را نداشت، گفت: مراجعي كه به نوعي 
مجاز به پيش��نهاد قيمت ها هستند، مكلفند نظر 
ستاد تنظيم بازار را در خصوص افزايش قيمت ها 
اخذ كنند. به گزارش مهر، معاون دادستان تهران و 
رئيس دادسراي ناحيه۳0 فرودگاه هاي تهران افزود: 
مصوبات متعددي كه س��تاد تنظيم بازار بر عهده 
داشته گوياي اين است كه خدمات حمل و نقل هم 
در حوزه هاي ريلي، هوايي و جاده اي درون شهري 
و برون شهري مشمول قيمت گذاري است و حتماً 
بايد ستاد تنظيم بازار اين قيمت گذاري را در نهايت 

تنفيذ و تصويب كند. 
وي گفت: شصت وششمين مصوبه شوراي هماهنگي 
اقتصادي هم با حضور رؤس��اي قوا تشكيل مي شود، 
آنجا هم به صراحت تصريح دارد تمام تصميم گيري ها 
كه دستگاه هاي مختلف، وزارتخانه ها و سازمان ها در 
خصوص نرخ گذاري و قيمت گذاري دارند، در نهايت 

بايد به تأييد و تصويب ستاد تنظيم بازار برسد. 
فرزادنيا خاطرنشان كرد: در وهله اول بايد بدانيم كه 
در حوزه حمل و نقل، تعرفه ها و نرخ قيمت گذاري 
بليت در حوزه خدمات هواي��ي بايد در چارچوب 

مصوبات ستاد تنظيم بازار حركت كرد و به لحاظ 
اينكه اين روند انجام نشد، افزايش قيمت ها مورد 
تأييد مراجع نظارتي و دستگاه قضايي نيست، لذا 
به صورت جدي ب��ه موضوع ورود پي��دا كرديم و 
مصمم هستيم تك تك شركت هاي هواپيمايي را 
از نزديك بازرسي كنيم و جايي كه افزايش قيمت 

باشد، برخورد قانوني صورت گيرد. 
معاون دادستان تهران اظهار كرد: افزايش قيمت مورد 
تأييد ستاد تنظيم بازار نيست و اين اضافه دريافتي كه 
در شركت هاي هواپيمايي صورت گرفته است، حتماً 

بايد به مردم و به مسافران برگردانده شود. 
وي بيان كرد: تع��دادي از بليت ها توس��ط آژانس ها 
به فروش رفته اس��ت و بايد اضاف��ه دريافت از طريق 
آژانس ها با نظارت شركت هواپيمايي برگردد. تعدادي 
هم به صورت مستقيم از ناحيه شركت هاي هواپيمايي 
به فروش رفته اس��ت كه اين شركت هاي هواپيمايي 

خودشان مكلف هستند اين ارقام را پرداخت كنند. 
فرزادنيا اظهار كرد: تا اعاده قيمت هاي فروش بليت هاي 
هواپيمايي نظارت مان را تحت مس��ئوليت دادسراي 
تهران و با حضور نمايندگان سازمان هوايي و سازمان 
تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان بر تمام شركت هاي هواپيمايي اعمال 

مي كنيم تا قيمت ها به حالت قبل برگردد. 
معاون دادستان تهران اظهار كرد: حسب بررسي هايي 
كه به عمل آورده و بر اساس مذاكراتي كه داشته ايم، 
شركت ها تمكين كرده اند و با تذكراتي كه دادسراي 
تهران به شركت ها داده اس��ت، عرضه قيمت هاي 
خالف قانون متوقف شده و سامانه ها و سيستم هاي 
هواپيمايي در حال به روزرساني به حالت قيمت هاي 
قبل از دي ماه هستند. وي درباره اينكه مردم چگونه 
وضعيت برگش��ت پول خود را پيگي��ري كنند نيز 
گف��ت: در گام اول خ��ود ش��ركت هاي هواپيمايي 
موظف هستند پاسخگو باش��ند. طي مذاكراتي كه 
انجام داديم، مكلف هستند پاس��خگو باشند و اگر 
مردم درخصوص بازپرداخت اضافه دريافتي موفق 
نشدند، حتماً از طريق سازمان هواپيمايي كشوري 
اقدام كنند. فرزادنيا تصريح كرد: دادسراي تهران، 
س��ازمان تعزيرات حكومتي و س��ازمان حمايت 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان نيز چنانچه 
كسي پيگير دريافت اضافه پرداختي شده و موفق 
به دريافت وجه اضافه نشده باشد، بازگشت مبلغ او 

را در دستور كار خود قرار مي دهند.
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 الیروبي نشدن بندر آستارا و عدم توسعه 

زیرساختي گمرك   از دالیل معطلي 
کامیون ها در مرز

افزاي�ش ص�ادرات كاال ب�ه روس�يه،  اليروبي نش�دن بن�در 
از  آس�تارا  گم�رك   زيرس�اختي  عدم توس�عه  و  آس�تارا 
داليل�ي اس�ت ك�ه موج�ب تش�كيل صف ه�اي طوالن�ي 
اس�ت.  ش�ده  آس�تارا  گم�رك  پش�ت  در  كاميون ه�ا 
به گزارش فارس، گزارش ها از گمرك آس��تارا كماكان حاكي از وجود 
صف هاي طوالني كاميون  ها  پش��ت گمرك است. در راستاي پيگيري 
موضوع، سراغ گمرك جمهوري اسالمي ايران رفتيم تا علت رفع نشدن 

مشكل كاميونداران در گمرك آستارا را بررسي كنيم. 
طبق اع��الم رواب��ط عمومي گم��رك جمهوري اس��المي ايران، 
 مهم تري��ن دليل صف كش��يدن كاميون هاي صادرات��ي افزايش 
حجم صادرات كاالهاي ايراني به ويژه ميوه و سبزيجات به مقصد 
روسيه است كه چون گمرك طرف مقابل، يعني كشور آذربايجان 
روزانه بي��ن 2۳0 تا 250كاميون بيش��تر ترخي��ص نمي كند، ما 
هم نمي توانيم تعداد كاميون بيش��تري پذيرش داش��ته باشيم. 
در پي تمهيدات��ي كه براي حماي��ت از صادرات انجام ش��ده و از 
طرفي تقاضاي روزافزون روس��يه براي واردات ميوه و سبزيجات 
از كش��ورمان،  حجم صادرات اين كاال از ايران به مقصد روسيه از 
طريق گمرك آستارا بيشتر ش��د، اما از يك طرف زيرساخت هاي 
گمرك آستارا طي چندين سال گذشته متناسب با افزايش حجم 
صادرات توس��عه پيدا نكرده، از س��وي ديگر بندر آستارا اليروبي 
نشده است و به هيچ وجه مناس��ب پهلوگيري كشتي هاي بزرگ 
نيست و كشتي هاي ترانزيتي نمي توانند به صورت رو رو كاالهاي 
خود را تخليه كنند يا اينكه كاميون هاي صادراتي امكان انتقال بار 

كاميون به كاميون در اين گمرك ندارند. 
طبق اعالم روابط عمومي گمرك جمهوري اس��المي اي��ران، روزانه 
200دس��تگاه كاميون جديد وارد محوطه گمرك آستارا مي شود، در                                  
حالي                                 كه حدود  هزار دستگاه كاميون در آنجا معطل ترخيص است، در 
آن گمرك TIRپارك براي كاميون ه��اي صادراتي و ترانزيتي وجود 
ندارد. يك پل فلزي باريك روي رودخان��ه قرار گرفته كه امكان عبور 
دو كاميون از روب��ه رو در آن وجود ندارد و اين ه��م از عوامل ازدحام 

كاميون ها پشت در گمرك است. 
 تشريفات گمركي در كمترين زمان قابل انجام است، چون اغلب 
اين كاميون ها، كاميون هاي خارجي داغستان يا كشورهاي ديگر 
هستند كه با كاميون     هاي يخچال دار محصوالت سبزي و صيفي 
را از ايران به مقصد روسيه صادر مي كنند و عمده كارهاي گمركي 
اين كاميون ها در اس��تان مبدأ انجام ش��ده و فقط اسكن مدارك 
و وزن كشي روي باسكول براي آنها مانده اس��ت، بنابراين سريعاً 

ترخيص مي شوند. 
 دليل اينكه كاميون ها نمي توانند بيش��تر ترخيص شوند اين است كه 
گمرك طرف مقابل، يعني گمرك كش��ور آذربايجان ظرفيت پذيرش 
بيش از 2۳0 تا 250 كاميون در روز را ندارد، وگرنه گمرك طرف ايراني 

24ساعته در خدمت رانندگان صادراتي و ترانزيتي است. 
به تازگي س��ازمان راهداري در مبدأ بارگيري محموله هاي صادراتي 
نوبت هاي دس��تي براي كاميون ها صادر مي كند، در                                 حالي                                  كه اگر اين 
نوبت دهي الكترونيكي و برخط باشد به رانندگان اطالع مي دهند كه 
در گمرك چه تعداد كاميون در صف حضور دارند، بنابراين رانندگان 
كاميون معطل نخواهند شد، ولي وقتي رانندگان از استان هاي مبدأ 
به مقصد آستارا حركت مي كنند با صف كاميون ها مواجه مي شوند و 

پشت درهاي گمرك معطل مي مانند.

 جدال ویالسازی در زمین کشاورزی
با امنیت غذایی

رئيس سازمان امور اراضي: خرد شدن اراضي و تهديد 
غذايي هشداري جدي در بخش كشاورزي است. بايد 
با اصالح قانون ارث و فرهنگ سازي مانع خرد شدن 

زمين هاي كشاورزي شويم 
خرد شدن اراضي و تهديد غذايي هشداري جدي در بخش كشاورزي 
بوده و در اين باره زنگ هاي خطر به صدا درآمده است. رئيس سازمان 
امور اراضي كشور خرد شدن اراضي را معضل جدي بخش كشاورزي 
مي داند كه در دهه هاي گذش�ته مورد توجه نبوده است. افالطوني 
معتقد اس�ت: در اين س�ال ها قانون ارث محدودكننده ب�وده، زيرا 
كشاورزان بر اساس قانون ارث زمين هاي خود را قطعه قطعه مي كنند و 
اين باعث خرد شدن زمين ها مي شود. در اين زمينه بايد فرهنگ سازي 
و قوانين بازدارنده در مجلس براي ممانعت از اين كار تصويب شود. 
بر اس��اس مطالعه مركز پژوهش هاي مجلس متوس��ط اراضي كشاورزي 
در كل دنيا 8/7 هكتار اس��ت كه اين مقداردر قاره هاي آسيا، آفريقا، اروپا، 
امريكاي مركزي، امريكاي جنوبي و امريكاي شمالي به ترتيب برابر با 1/06، 
1/۳، 14/7، 22/2، 50/7 و186 هكتار اس��ت، در حالي كه ميانگين سطح 
اراضي كشاورزي در ايران 4/9هكتار است كه تقريباً معادل نصف ميانگين 
اراضي كشاورزي در سطح جهاني است. رئيس سازمان امور اراضي كشور 
در نشست خبري به مناسبت سالروز تأسيس سازمان امور اراضي كشور در 
خصوص مشكالت موجود در اين سازمان س��خن گفت. وي عدم توجه به 
آمايش سرزمين و سنددار شدن اراضي كش��اورزي را از چالش هاي اصلي 
بخش كشاورزي برشمرد و افزود: زمين نبايد كاالي سرمايه اي باشد تا عاملي 
براي ايجاد ثروت براي عده اي شود. مالك زمين كشاورزي بايد كشاورز باشد، 
حتي اراضي كشاورزي نبايد به غيركشاورز واگذار و مالكيت آنها باطل شود. 
رضا افالطوني گفت: در برنامه هفتم توس��عه، پيش��نهاد يكپارچه سازي 
60 هزار هكتار از اراضي كش��اورزي داده ش��ده اس��ت كه براي اجراي آن 
نيازمند تأمين منابع مالي از سوي مجلس هستيم. همچنين هدف گذاري 
شده است تا پايان سال1402 تداخالت اراضي كشاورزي رفع شود كه اين 
مهم در صورتي روي خواهد داد كه اعتبارات الزم تأمين و قوانين مورد نياز 
براي اجراي اين طرح اصالح شود. افالطوني تصريح كرد: گود شدن اراضي 
كشاورزي يعني خارج شدن آنها از حالت اقتصادي كه با تأمين اعتبار مالي و 
اصالح قوانين ما مي توانيم به وعده خود براي سنددار شدن و رفع تداخالت 

آنها عمل كنيم كه اين امر خود نيز منجر به حفظ اراضي خواهد شد. 
وي با اش��اره به اينكه تغيير كاربري در اراضي كش��اورزي به صورت مجاز و 
غيرمجاز انجام مي شود، گفت: برابر با قانون هيچ زمين كشاورزي نبايد تغيير 
كاربري يابد، مگر در مواقع ضروري كه تشخيص آن با كميسيوني مرتبط با 
اين موضوع است. در صورت تشخيص اين كميسيون ممكن است در بعضي 
از اراضي كشاورزي تغيير كاربري هاي توسعه اي براي شهرك هاي صنعتي 
و گردشگري ايجاد شود. افالطوني افزود: سازمان امور اراضي كشور متولي 
امنيت غذايي با حفظ اراضي كش��اورزي اس��ت. ضرورت دارد براي امنيت 
زيستي سرزمين و محدوديت جغرافيايي از زمين هاي قابل كشت حفاظت 
شود، از اين رو اين شعار در حال تكرار است كه اگر آب و غذا تمام شود، پول و 
سرمايه قابل تغذيه نيست. افالطوني با اشاره به ريزگردها و آلودگي فعلي هوا 
اضافه كرد: صيانت از اراضي كشاورزي به معني حفظ امنيت غذايي و زيستي 
است، از اين رو وزارت جهاد كشاورزي موضوع صيانت از خاك و ممانعت از 
تغيير كاربري را به سازمان امور اراضي محول كرده است. همچنين توسعه 
اراضي كشاورزي جزو وظايف اين س��ازمان است و در حال حاضر ما مجري 
و تكليف مند حدود 100قانون مختلف هستيم. رئيس سازمان امور اراضي 
كشور از تخصيص مشوق هايي براي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي خبر 
داد و گفت: دولت براي يكپارچه س��ازي اراضي كشاورزي كه از سال1۳85 
تصويب شده است، مشوق اختصاص مي دهد و مجلس شوراي اسالمي هم 
در اين زمينه تصميمات الزم را مي گيرد. به عنوان مثال سم و كود رايگان و 

ماشين آالت رايگان از مشوق هاي وزارت جهاد كشاورزي است. 
   هوشمندسازي طرح صيانت از خاك

رئيس سازمان امور اراضي در ادامه سخنان خود عنوان كرد: در كنار حدنگار 
زمين هاي كشاورزي تثبيت مالكيت ها دنبال مي شود، همچنان كه در كنار 
جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز موضوع تغيير كاربري مجاز پيگيري 
مي شود. وي گفت: در راستاي حفاظت از اراضي كشاورزي و حفظ كاربري 
برنامه اين است كه از فضاي س��نتي به مكانيزه و مدرن عبور كنيم. هدف 
هوشمندسازي طرح صيانت از خاك است، اينكه با پايش تصاوير ماهواره اي 
بتوانيم اراضي كشاورزي را رصد كنيم و تغيير كاربري هوشمندانه پيگيري 
ش��ود. افالطوني با بيان اينكه اين هوشمندس��ازي با پايلوت ق��رار دادن 
شهرستان دماوند آغاز ش��ده اس��ت، بيان كرد: در اين شهرستان بيش از 

97 درصد اراضي راستی آزمايي شده و كار در حال انجام است. 
رئيس سازمان امور اراضي درباره خرد شدن اراضي كشاورزي در بحث به 
ارث رسيدن زمين ها به فرزندان توضيح داد: خرد شدن زمين ها يكپارچگي 
اراضي كشاورزي را با خطر جدي مواجه كرده و اين به معني غيراقتصادي 
شدن زمين كشاورزي و اين امر به معني خارج شدن اراضي زير كشت از 

چرخه توليد و در نهايت تهديد امنيت زيستي و غذايي كشور است. 
افالطوني درباره وضعيت باغ شهرها كه مجوزهايي نيز براي ساخت وساز 
به آنها در اراضي كشاورزي داده ش��ده است، افزود: ما وظيفه اي براي 
تأمين باغ ويال نداريم بلكه وزارت جهاد كش��اورزي مسئوليت تأمين 
امنيت غذايي را بر عه��ده دارد. ما هيچ مجوزي ب��راي ايجاد باغ ويال 
نداده ايم و با تخلفاتي كه در اين زمينه صورت گيرد، برخورد مي شود. 
رئيس سازمان امور اراضي ادامه داد: بايد توجه داشت كه چند درصد از 
مردم ما به دنبال باغ ويال هستند و چند درصد آنها دغدغه تأمين معاش 
دارند. اولويت وزارت جهاد كش��اورزي نيز در اراضي كشاورزي توليد 

غذا و تأمين امنيت غذايي مردم است.

آگهى مناقصه
اداره كل هواشناسى استان البرز در نظر دارد نسبت به 
برگزارى مناقصه خريد تجهيزات تخصصى هواشناسى 
شامل تعدادى ديتاالگر، سنسـور باران سنجى سمت 
و سـرعت باد و دما رطوبت و تابلو تجهيزات ups و ديتاالگـر، مودم صنعتى و 

سيم كارت و باطرى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايد.
 ضرورت دارد كليه موارد فوق داراى تأييديه سـازمان هواشناسـى كشور با 
مشخصات فنى ذكرشده در اسناد مناقصه ثبت در سامانه تداركات الكترونيكى 

اداره كل هواشناسى استان البرزدولت باشد.    شناسه آگهى: 1446955 

نوبت  دوم 

 سپاه امام على ابن ابيطالب(ع) استان قم در نظر دارد: 
 1– تهيـه و اجراى بازسـازى و تعميرات اساسـى حوزه 
تجميعى خواهران حضرت خديجه(س)  و برادران شهيد 

شيرازى 
 2 - تهيه و اجراى بازسـازى و تعميرات اساسـى حوزه 

تجميعى شهيد منتظرى و نسرين افضل
 3 - تهيه و اجراى بازسـازى و تعميرات اساسـى حوزه 

تجميعى برادران امام حسن مجتبى(ع)  و خواهران بنت اسد شهر كهك
را به واجدان شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه 5 و 4 سازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد 
نياز را جهت ارزيابى توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1401/11/12 به  آدرس 
قم، ميدان 72 تن، بزرگراه امام على (ع)، سـپاه امام على ابن ابيطالب(ع)، 

معاونت مهندسى، مديريت اجرايى پروژه ها تحويل نمايند. 
   مدارك مورد نياز: 

1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سـازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش 

ساختمان)
2 – فهرست كارهاى انجام شده و در دست اجرا توسط شركت به همراه يك 
نسـخه قرارداد، آدرس محل اجرا، مبلغ قرارداد و كليـه مدارك مربوط به 

شروع كار و تحويل موقت و قطعى پروژه 
3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 

4 – ليست ماشـين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و 
نحوه تأمين آن (مالكيت، استيجارى) 

5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى 
6 – ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه، آگهى تأسيس، آخرين تغييرات 
روزنامه رسـمى) و رزومـه فعاليت هاى شـركت (ترجيحًا به صـورت فيلم 

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: 025-31122207

معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابيطالب(ع)  استان قم

فراخوان نخست 

مفقودى
برگ سبز ماشـين سـوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 
1/8 بـه رنـگ مشـكى متاليـك بـه شـماره موتـور 
12483171433 و شماره شاسى 83075169 و شماره 
انتظامى 279د47 ايران 35 به نام ميالد اسدى مفقود 
تبريز شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

دهيارى حسن آباد خالصه در نظر دارد به استناد رديف بودجه هاى 
شـماره 33011 و 33012  همچنين بر اسـاس مجوز شـماره 83/ش/د/
ش/1401  شوراى اسالمى حسـن آباد خالصه مورخه 1401/09/27 اقدام 
به اجراى پروژه عمرانى محوطه سـازى و بهسـازى در روسـتا از طريق 
جدول گذارى، زيرسازى بستر خاكى، سنگفرش پياده رو و روكش آسفالت 

با برآورد ريالى اوليه 28/055/425/858 ريال بدون اعمال ضريب پيشنهادى پيمانكار نمايد.
خواهشمند است متقاضيان واجد شـرايطى كه داراى 1-گواهى صالحيت پيمانكار  2-گواهى 
ايمنى كار HSSE مى باشند جهت شركت در مناقصه به سايت  setadiran  به منظور ثبت نام و 

دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند.
نظر به دستورالعمل ابالغى فى مابين دهيارى حسن آباد خالصه و سازمان محترم بنياد مسكن 
انقالب اسالمى در خصوص تأمين قير مورد نياز و معادل تناژ آسفالت پروژه هاى مورد اين آگهى، 
شايان ذكر است هزينه تهيه آسـفالت در محل كارخانه توليد آسفالت صرفاً و مطلقاً توسط آن 
سازمان محترم به صورت سهميه قير معادل به پيمانكار پرداخت مى گردد و فقط هزينه حمل و 
پخش توسط كارفرما (دهيارى) پرداخت مى گردد. همچنين متقاضيان محترم شركت كننده در 
مناقصه مى بايست حضوراً قبل از دريافت اسناد مناقصه، فرم ارزيابى را از واحد معاونت فنى و 

عمرانى دهيارى حسن آباد خالصه دريافت نمايند.
- نوبت اول چاپ آگهى از تاريخ 1401/10/18  الى 1401/11/04                    

- نوبت دوم چاپ آگهى از تاريخ 1401/11/04  الى 1401/11/23         
- هزينه چاپ آگهى ها بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

- متقاضيان محترم جهت شركت در مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانكى يا پرداخت 5٪ از 
كل مبلغ برآورد شده به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب سپرده دهيارى حسن آباد 

خالصه مى باشند.

  مسعود توكليان فراهانى- دهيار حسن آباد خالصه

نوبت  دومآگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

توضيحات مبلغ برآورد اوليه پروژه شماره مجوز موضوع مناقصه رديف

 مبلغ برآورد اوليه
 بدون احتساب
ضريب پيمان

11/074/327/563 83/ش/د/ش/1401

 اجراى عمليات
 عمرانى بهسازى معابر

 از طريق زيرسازى
 بستر خاكى پياده رو و
 سواره رو،سنگفرش و

جدول گذارى
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 مبلغ برآورد اوليه
 بدون احتساب
ضريب پيمان

16/981/098/295 83/ش/د/ش/1401
 اجراى عمليات

 عمرانى بهسازى
 معابر از طريق روكش

آسفالت اليه بيندر
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28/055/425/858 جمع كل مبلغ برآورد اوليه پروژه

  اشتغال

بهناز قاسمی
  گزارش   یک


