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لزوم ساماندهی1/8 میلیون نفر فاقد توان 
بازیابی در تأمین اجتماعی روستایی

عضو مجمع تش�خیص مصلحت نظام گفت: وظیف�ه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اس�ت که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری را که توان بازیابی 
ندارند، آنه�ا را در قال�ب تأمین اجتماعی روس�تایی س�اماندهی کند.
به گزارش فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، علی آقامحمدی در همایش جهادگران امیدآفرین با بیان 
اینکه در ایران یک میلیون و 800 هزار نفر غیرقابل توانمندس��ازی هستند، 
ادامه داد: لیست این افراد با کدملی مشخص شده است، بنابراین باید به این 

افراد کمک رسانی شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۹ میلیون و ۴00 هزار نفر در ۲ هزار و ۲0 محله کشور 
در بافت فرسوده و حاشیه نشین زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: در ۱۳ هزار 
و ۹00 روستا از ۳۹ هزار و ۹00 روستای کش��ور افرادی زندگی می کنند که 
باید به آنها رسیدگی شود و شرایط آنها به شکلی نیست که بتوانند با جامعه 
رقابت داشته باشند. نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی به پنج نکته اساسی 
از وظایف حکومت اشاره کرد و ادامه داد: مسکن، اشتغال، خوراک، بهداشت و 
آموزش مواردی است که حکومت مکلف به ارائه خدمت به جامعه است. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: وقتی راجع به مسکن صحبت 
می کنیم، یعنی ۳0درصد حقوق و درآمد افراد شاغل در جامعه که در این بخش 
هزینه می شود. وی افزود: باید مسکنی را برای افراد جامعه بنا گذاریم که ناظر 

بر رفع نیاز اقشار مختلف جامعه باشد.
آقامحمدی گفت: متأسفانه در مسکن مهر بسیاری از افراد ضعیف جامعه مورد 
پوشش قرار نگرفتند، به این علت که این سه موضوع، یعنی اطالعات کدملی، 
کدپستی و کد شغلی آنها ثبت نشده بود، ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بنا بر مصوبه ای که مورد تأکید رهبر معظم انقالب و اقتصاد مقاومتی است باید 
وضع مردم را از نظر شغلی بسنجد و به همه کد ش��غلی بدهد. وی ادامه داد: 
متأسفانه بیشتر فقرای ما از شاغالن هستند و اگر بخواهیم این فقر را برطرف 
کنیم باید به غنای شغلی بیفزاییم. آقامحمدی تصریح کرد: نباید در مواقعی 
که خوشمان می آید، بگوییم همه وضعشان خوب است و وقت دیگر بگوییم 
که همه وضعشان بد است. وی اظهار داشت: نکته دیگر درباره سالمت مردم 
است که باید در هزار و ۲0 محله ای که شامل بافت فرسوده و محله های ضعیف 

می شود بر اساس دستور رهبر معظم انقالب همه دارای بیمه سالمت باشند.
آقامحمدی گفت: باید ۶ میلیون نفر زیر پوش��ش بیمه س��المت قرار گیرند 
و برای آنها ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ود. همچنین برای 
افرادی که دارای بیماری های صعب العالج هستند نیز ۵ هزار میلیارد تومان 
اعتبار جداگانه در نظر گرفته شده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بر خانه دار شدن افراد ساکن در محله های فرسوده تأکید کرد و ادامه داد: هر 
کسی در این محالت اجاره نشین است، می تواند بدون قید و شرط برای صاحب 
خانه شدن ثبت نام کند و خود بگوید چه می خواهد و چه خانه ای مدنظر است 
و امیدواریم با این طرح ۳00هزار واحد مسکونی در این مناطق ساخته شود و 

در اختیار ساکنان محله های بافت فرسوده قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در محله های دارای بافت فرسوده هر کوچه دارای شهردار 
است و این شهرداران باید افراد نیازمند را شناسایی کنند تا در ابتدای هر ماه 
سبد غذایی به آنها داده شود. آقامحمدی ادامه داد: در آغاز سال تحصیلی نیز 
آموزش و پرورش موظف شده برای دانش آموزان این خانواده ها، لوازم التحریر 
تهیه کند و در اختیار آنها قرار دهد. وی ب��ا تأکید بر اینکه تهران از نظر فقرا و 
بافت های فرسوده به هیچ عنوان وضع خوبی ندارد، گفت: بدترین شهرستان 

استان تهران شهر ری است که باید به این موضوع رسیدگی شود.
آقامحمدی بیمه اجتماعی را حق همه مردم ایران دانس��ت و افزود: براساس 
سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب باید همه تحت پوشش تأمین اجتماعی 
باشند و این وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای یک میلیون 
و 800هزار نفری که توان بازیاب��ی ندارند، آنها را در قال��ب تأمین اجتماعی 

روستایی ساماندهی کند.
وی از روابط عمومی ها خواست فقط به این موضوع که چه کارهایی انجام شده 

نپردازند، بلکه بگویند وظایف دستگاه ها چیست.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

استفاده 50درصدی از خط اعتباری 
میلیارد دالری روس ها برای تجار ایرانی  5

وزی�ر نف�ت گف�ت: ب�ا توافق ه�ا و تفاهم نامه ه�ا ک�ه بعض�ی از 
آنه�ا در ح�وزه ان�رژی ب�ه ق�رارداد منج�ر ش�ده اس�ت، طب�ق 
برنامه ری�زی ، ظ�رف ی�ک س�ال و نی�م آین�ده س�قف مب�ادالت 
تجاری ایران و روس�یه س�االنه به 4۰ میلی�ارد دالر خواهد رس�ید.

به گزارش شانا، جواد اوجی در گفت وگو با سیمای ملی با اشاره به سفر زمستان 
پارسال رئیس جمهور به روسیه و مالقات با همتای روس خود گفت: در آن سفر 
تصمیم هایی گرفته شد و به دنبال آن نشست های پرشماری در تهران و مسکو 
در همه حوزه ها برگزار شد. وی با بیان اینکه بنده از طرف دولت به عنوان رئیس 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه منصوب شده ام، افزود: در روسیه 
نیز در ابتدا نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه برای این مهم انتخاب شده 
بود که روس ها این سطح را به معاون نخست وزیر خود که پیش تر در بازه زمانی 
سال های ۲0۱۲ تا ۲0۱۶ رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی تهران- مسکو 
بوده اس��ت و تجربه خوبی نیز در این زمینه داش��ته و نماینده این کشور در 

نشست های ائتالف اوپک پالس به شمار می آید، ارتقا دادند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه س��قف رقم کنونی مبادالت تجاری ما با روسیه 
۴ میلیارد دالر است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت هایی که هر دو کشور 
دارند، برنامه ریزی کرده ایم که این س��قف را س��االنه به ۴0 میلیارد دالر 
برسانیم. اوجی اظهار کرد: خوشبختانه با دس��تور رئیس جمهور در ایران 
کارگروه عالی اقتصادی به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور شکل گرفت 
که ما هم گزارش های خود را به این کمیسیون مشترک ارائه خواهیم داد و 

نشست های هفتگی نیز انجام خواهد شد.
وی اعالم کرد: پس از سفر رئیس جمهور به روسیه، کارگروه های مختلف در 
همه حوزه ها ایجاد و نشست های مختلفی در مسکو و  تهران برگزار شد که 

بنده و وزیر راه و شهرسازی نیز در چند نشست حضور داشتیم.
وزیر نفت گفت: در گذش��ته در حوزه های صنعت، تجهیزات پزش��کی و 
کشاورزی مذاکرات دوجانبه ای انجام شده بود که در سفر الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روس��یه به تهران هیئتی عالی رتبه متشکل از معاونان 
وزارتخانه های مختلف اعم از انرژی، صنعت، حمل ونقل، کشاورزی، حوزه 
دولتی مجمع فدراسیون روسیه، مسئوالن شهر آستاراخان و در حقیقت 
در همه حوزه ها در سطوح معاونان وزارتخانه ها، وی را همراهی می کردند، 
توافق های خوبی انجام شد. اوجی با بیان اینکه هیئت بلندپایه روسیه در 
تهران دارای اختیار تام بود، افزود: خوش��بختانه در دو روز  نشس��ت هایی 
فشرده   داشتیم و توافق های خوبی انجام شد. یکی از محورهای مورد بحث 
مسائل مالی و بانکی بود که در این باره نیز تصمیم هایی به منظور استفاده از 

ارزهای ملی در روابط دوجانبه و پیمان های پولی دوجانبه اتخاذ شد.
وزیر نفت تصریح کرد: در بحث اتصال سوئیچ کارت شتاب ایران به سوئیچ 
کارت روسیه با محور بانک مرکزی ایران و تشکیل کارگروه در این زمینه 
و استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دالری که دولت روسیه به جمهوری 
اس��المی اختصاص داده تا به حال نزدیک به ۵0 درصد آن استفاده شده 
است و  در پروژه هایی در حوزه انرژی، نیروگاهی و حوزه حمل ونقل با طرف 
روس به توافق های خوبی رسیده ایم. وی اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه 
انرژی، حمل و نقل و لغو روادید بازرگانان و گردشگری هم توافق های خوبی 
داشتیم. در بحث توسعه میدان های مشترک، میدان های مستقل نفت، گاز 
و سرمایه گذاری های مش��ترک و در حوزه پتروشیمی، دانش فنی، صدور 
کاتالیست ها و بحث سوآپ گاز، سوآپ فرآورده های نفتی و حتی نفت خام 
در قالب کارگروهی مشترک هم توافق های خوبی انجام شده است. وزیر نفت 
ادامه داد: در حوزه کشاورزی توافق شد روسیه ۵میلیون تن غالت را به ایران 
اختصاص دهد که خوشبختانه تنظیم قرارداد آن در این سفر نهایی شد. در 
بخش صنعت نیز که یکی از حوزه های مهم محور مذاکرات ما با نواک بود، 
خوشبختانه در خصوص کمک به توسعه همکاری های صنعتی دو کشور و 
بحث افزایش صادرات متقابل صنعت، اعم از مواد خام مورد نیاز دو کشور و 
در زمینه ساخت راه آهن، ماشین سازی، صنعت هوایی، صنعت کشتی سازی 

و ادوات و تجهیزات کشاورزی توافقاتی حاصل شد.

قیمت گذاری در حوزه خ�ودروی تولید داخل 
چنان به بیراهه رفته اس�ت که خودروسازان 
به رغم برخورداری از انحص�ار 95 درصدی از 
بازار خودروی داخلی، ق�درت رقابت با کاالی 
خارجی در بی�رون و درون مرزهای کش�ور را 
ندارند، از این رو نه می توانند محصوالت خود 
را در ب�ازار جهانی صادر کنند و ن�ه می توانند 
ش�اهد ورود خودروهای خارجی ارزان قیمت 
به ب�ازار داخلی باش�ند. در چنین ش�رایطی 
شاهد این واقعیت هستیم که برخی از  فعاالن 
صنایع غذایی محص�والت خ�ود را  با قیمتی 
در بازار داخلی به فروش می رس�انند که هیچ 
تناس�بی ب�ا نرخ گ�ذاری منطق�ی و منصفانه 
ندارد و اگر قرار باش�د این روی�ه ادامه یابد تا 
چند وق�ت دیگر صنای�ع غذایی نی�ز همانند 
صنای�ع خودرویی در ح�وزه ص�ادرات به در 
بس�ته می خ�ورد و ب�ه جه�ت ت�داوم تولید 
ب�ا قف�ل انحص�ار بای�د در واردات را ببن�دد.

اخیراً در فضای مجازی، ویدئوهایی مورد بازدید 
فراوان قرار می گیرد ک��ه نرخ گذاری محصوالتی 

چون مواد غذایی را زیر سؤال می برد. 
در یکی از این ویدئوها، چیپس تولیدی توس��ط 
یکی از کارخانجات تولی��دی برای مصرف کننده 
۱۲ هزار تومان نرخ گذاری ش��ده است، فروشنده 
بع��د از وزن کردن ای��ن محصول ب��ه این نتیجه 
می رس��د که براس��اس نرخ گذاری  های کارخانه 
یک کیلو چیپ��س ۱8۵ هزار توم��ان نرخ گذاری 

شده است.
این فروش��نده ب��ا بیان اینک��ه قیمت ه��ر کیلو 
س��یب زمینی در بازار نهایتاً ۱8هزار تومان است 
)و اگرچه کارخانه داران سیب زمینی درشت را از 
مبدأ و به قیمت بسیار نازل تر تهیه می کنند(، این 
پرسش را مطرح می کند که کارخانجات صنایع 
غذایی چگونه چیپ��س را تولید می کنند که نرخ 
هر کیلو از آن به ۱8۵هزار تومان می رسد، یعنی 
چیزی حدود ۱0 برابر قیمت سیب زمینی که به 

نظر می رسد ماده اصلی تولید چیپس باشد.
این روزها به دلیل تغییر نرخ ارز ترجیحی، کاالهای 
وارداتی به ن��رخ  ای تی اس بان��ک مرکزی به نظر 
می رسد برخی از تولید کنندگان و وارد کنندگان 

کاال فضا را برای سوء استفاده مهیا دیده اند، زیرا به 
ش��کلی برخی از نرخ ها افزایش یافته که توضیح 

منطقی برای آن یافت نمی شود.
قیمت کاال و خدمات در اقتصاد از اهمیت بسیاری 
برخوردار اس��ت و کارشناس��ان اقتصادی بر این 
باورند که اگر نرخ کاالیی س��رکوب شود یا اینکه 
براس��اس انحصار به  طور نامتعارف س��ر به فلک 
بکش��د در هر دو حالت به اقتص��اد ضربه می زند. 
از ای��ن رو برخ��ی از کارشناس��ان می گویند باید 
قیمت گ��ذاری را به ب��ازار تحت رقابت س��پرد تا 
پیوس��ته نرخ در وضعیت تعادلی عرضه و تقاضا 
کشف ش��ود و سیاس��تگذار نیز باید با روش های 
مختلف، چراغ رقاب��ت کیفی وکمی در تولید کاال 
را بی��ن تولید کنندگان روش��ن ن��گاه دارد تا آن 
زمانی که تولید کننده دانش بنیان موفق به تولید 
یک کاالی کیفی ب��ا کمترین نرخ در بازار ش��د، 
توس��ط تولید کنندگان قدیمی و پرقدرت سنتی 

سرکوب نشود.
 اما در اقتصادهای دولتی چ��ون ایران که دولت 
خودش سهم قابل مالحظه ای از اقتصاد و تمامی 

رش��ته فعالیت ه��ای اقتص��اد را دارد و در بی��ن  
انجمن ها، اتحادیه ها و اصناف دولتی، خصوصی، 
تعاونی و خصولتی  به جای رقابت، رفاقت گاهی 
حاکم شده اس��ت، معموالً این تشکل ها به جهت 
تأمین منافع اعضا با یکدیگر برای افزایش نرخ ها 
اتفاق نظر دارند. بدین ترتیب تا برقراری ش��رایط 
واقعی رقابت بین تولید کنندگان به نظر می رسد 
نهادهای قیمت گذار نقش آفرین هستند، اما این 
نهادها باید تحت نظر باش��ند، زی��را همانطور که 
گفته شد خود دولت نیز بنگاهدار است و از واردات 
تا تولید خودرو دس��تی در آت��ش دارد. از این رو 
امکان دارد رفاقت بین تشکل ها و نهادهای دولتی 
و خصوصی چنان تقویت ش��ده باشد که نفوذ در 
دس��تگاه قیمت گذار را قطعی کند، به طوری که 
اثر رفاقت در تولید را پیوس��ته در رشد نرخ های 

بی ضابطه کاال و خدمات شاهد باشیم.
از مقوله مهم قیمت گذاری دور نش��ویم؛ یکی از 
وظای��ف مجموعه هایی چون س��ازمان حمایت 
از حق��وق مصرف کننده و تولید کنن��ده، تعیین 
نرخ منطق��ی، عقالنی و منصفانه برای بس��یاری 
از کاالهاس��ت و ای��ن کار در اقتص��اد از چن��ان 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت که اگر خطایی 
در نرخ گذاری انجام گیرد امکان دارد هزینه های 

بسیار سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل شود.
به طور نمونه تصور کنید هزینه های تمام شده یک 
کاال به واسطه رشد نرخ ارز، مواد اولیه و واسطه ای، 
نیروی انس��انی، انرژی، اجاره زمین، س��اختمان 
و انبار، حم��ل و نقل، بیمه، مالی��ات، بهره بانکی 
تسهیالت و خوراک اولیه با رشد مواجه شود، اما 
سازمانی چون حمایت از حقوق مصرف کننده و 
تولید کننده مجوز افزایش نرخ به تولید کننده را 
ندهد، در چنین ش��رایطی بنگاه مجبور است یا 
توقف تولید دهد یا اینکه تا صفر شدن سرمایه و یا 

ورشکستگی به فعالیت بپردازد. 
از س��وی دیگر اگر قیمت یک کاال چندین برابر 
هزینه تمام شده تولید باشد ش��اید تولید بتواند 
به س��رعت با هر ن��وع کیفیتی کل ب��ازار داخلی 
را فتح کند، مانند خودروس��ازان، ام��ا در حوزه 
صادرات دیگر حرفی برای گفت��ن ندارد و چون 
حیات بنگاه وابسته به تولید در بازار داخلی است، 
پیوسته باید مراقب باشد که تولیدات خارجی به 
بازار داخلی ورود پیدا نکند، زی��را در این صورت 
بنگاه با عدم تقاضا در بازار داخلی و ورشکستگی 

روبه رو می شود.

رضا  دهشیری  |   جوان

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 به شماره 2001001492000002

اداره كل پست استان خراسان رضوي

اداره كل پست استان خراسان رضوي در نظر دارد واگذاري امور خدمات نظافت، باربري نگهداري، فضاي سبز، 
توزيع، حمل و نقل مرسوالت پستي را به پيمانكار بخش خصوصي ازطريق مناقصه عمومي يك مرحله اي در سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت با برآورد اوليه مبلغ 198/831/903/980 ريال (صدو نود و هشت ميليارد و هشتصد 
و سي ويك ميليون و نهصد و سه هزار و نهصدو هشتاد) به اشخاص حقوقي كه موضوع اصلي فعاليت آنها با موضوع 
مناقصه مطابقت داشته و داراي گواهينامه تأييد صالحيت و رتبه بندي از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاريخ معتبر در رشته خدمات عمومي و گواهينامه 
تأييد صالحيت ايمني با تاريخ معتبر از اداره تعاون، كار و رفاه امور اجتماعي مي باشند، واگذار نمايد لذا كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و 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.
1 - تاريخ انتشارآگهي مناقصه در روزنامه و سامانه: تاريخ 1401/3/4 مي باشد .

 1401/3/8 تاريخ  يك شنبه  روز   19:00 ساعت  1401/3/4لغايت  مورخ  چهارشنبه  روز  صبح   8 ساعت  از  سايت:  از  مناقصه  اسناد  دريافت  زمان  مهلت   -  2
مي باشد.

3 - مهلت زمان ارائه و بارگذاري پيشنهاد از طريق سايت: از ساعت 00:08 صبح مورخ 1401/3/8 لغايت ساعت 19:00 مورخ 1401/3/18 مي باشد درضمن 
از طريق  (الف)  پاكت  قالب  در  مهر شده  و  پاكات الك  در  را  اصل آن  مناقصه  در  تضمين سپرده شركت  تصوير  بارگذاري  پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن 
پست ويژه به آدرس مشهد اداره كل پست استان خراسان رضوي واحد حراست به شكلي ارسال نمايند كه حداكثر تا زمان بازگشايي اسناد مناقصه به دست 

مناقصه گذار رسيده باشد.
4 - ارائه پاكت الف سپرده شركت درمناقصه به يكي از دو روش ذيل:

الف) ارائه ضمانت نامه بانكي به مبلغ 7/876/638/080 ريال ( هفت ميليارد و هشتصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و سي و هشت هزار و هشتاد ريال) 
ازيكي از بانك ها يا موسسات مالي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشند اعتبار سه ماهه و قابل تمديد به نام اداره كل پست خراسان 
رضوي بابت شركت در مناقصه عمومي شماره 2001001492000002 واگذاري امور خدمات نظافت، باربري نگهداري، فضاي سبز، توزيع، حمل و نقل مرسوالت 

پستي به پيمانكار بخش خصوصي.
و  هزار  هشت  و  سي  و  ششصد  و  ميليون  شش  و  هفتاد  و  هشتصد  و  ميليارد  (هفت  ريال   7/876/638/080 مبلغ  به  نقدي  واريزي  فيش  اصل  ب) 
(شناسه  ايران  اسالمي  جمهوري  پست  ملي  شركت  سپرده  حساب  نام  به  مركزي  بانك  نزد   4001047706372416 شماره  حساب  به  ريال)  هشتاد 
388047760283100811200062000001 (بابت شركت در مناقصه عمومي شماره 2001001492000002 واگذاري امور خدمات نظافت، باربري نگهداري، 

فضاي سبز، توزيع، حمل و نقل مرسوالت پستي به پيمانكار بخش خصوصي .
ج) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر كه داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران مي باشند

د) اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).
و) وثيقه ملكي معادل هشتادوپنج درصد ارزش كارشناس رسمي آن .

ي) ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
5 - زمان بازگشايي پاكات الف، ب و ج: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/3/21، نماينده تام االختيار موسسات شركت كننده درمناقصه در صورت تمايل 

ميتواند با ارائه معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكات (ج)حضور به هم رسانند .
6 - اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتراسناد مناقصه: مشهد، خيابان امام خميني، خيابان شهيد توالئي، اداره كل پست خراسان رضوي، 

طبقه 6، كميسيون معامالت، تلفن تماس: 05138016311
7 - هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  واگذاري امور خدمات نظافت، باربري نگهداري، فضاي سبز، توزيع،
حمل و نقل مرسوالت پستي به پيمانكار بخش خصوصي

اداره كل پست استان خراسان رضوي

شناسه آگهى:1324977 م.الف:2035

مفقودى
كارت و برگ سبز موتورسيكلت سيستم پيشتاز مدل 1387 
تيپ 125CC رنگ آلبالويى شماره پالك 1728 ايران 22 
  NEG125A8701393 شماره موتور 0835206 شماره تنه
به نام رضا عبدالكريمـى صومعه سرايى مفقود شـده و از 
رشت درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
سنـد كمپانـى و شـناسنامه مالكيـت يك دستگـاه نيمه يـدك 
NACCMT356K1044051 شـاسى  شـماره  بـه   كمپرسـى 
به نام امير ياورى مقدم مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. چنانچه هر 
شـخصى هرگونه ادعايى در مورد خودرو مذكور داشته باشد مى تواند 
ظرف مدت 15روز از تاريخ نشر آگهى با در دست داشتن مدارك كافى به 
اداره حقوقى شركت ماموت واقع در بزرگراه كرج به قزوين پنج كيلومتر 
البرز بعد از پل كردان مراجعه نمايد.  

مفقودى
برگ سبز خودروى پژو تيـپ 206 مدل 1388 رنگ 
مشكى متاليك شماره پالك (ايران77-434ط87) 
به شـماره موتـور 14188009789شـماره شـاسى 
NAAP03ED29J049827 متعلق به محمد حق گو 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  البرز

مفقودى
بـرگ سبـز، بـرگ كمپانـى و سنـد نقـل و انتقـال خـودروى 
سـوارى كـار  ب ام و  تيـپ X4 28I XDRIVE مـدل 2017 
رنـگ سفيـد روغنـى شـماره پـالك (ايـران77-426ل38) 
بـه شـماره موتـور N20B20AA6441545 شـماره شـاسى

WBAXW3106HOY92634  متعلـق بـه نسـترن طاهرزاده 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 آگهي فراخوان عمومي ارزيابى كيفى مناقصه گران
 مناقصه شماره MM/1400/20 شماره سامانه ستاد 2001091645000019

روابط عمومى

شركت پايانه هاى نفتى ايران (سهامى خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را با در نظر گرفتن شرايط كلى مشروحه زير و از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)، به صورت فراخوان عمومى ارزيابى كيفى به مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد. 

كليه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مناقصه گران داراى صالحيت، ارائه پيشنهاد 
 WWW.SETADIRAN.IR مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء 
الكترونيكى را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. خاطرنشان مى سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت امكان ثبت نام برخط رايگان در اين سامانه جهت كليه 

مناقصه گران فراهم مى باشد.
سامانه سايت  در  استان ها،  ساير  در  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات   0211456 سامانه  در  عضويت  مراحل  انجام  جهت  تهران  در  ستاد  سامانه  تماس   شماره 

(WWW.SETADIRAN.IR) بخش ”ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/مناقصه گر“ موجود است.
الف) شرح مختصر خدمات: خريد 1دستگاه كانكس دوطبقه مقاوم در برابر باد شديد، رطوبت و دماى باال مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد مناقصه از سازندگان ايرانى و به صورت دو مرحله اى 

ب) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت پايانه هاى نفتى ايران به نشانى تهران- خيابان پاسداران- باالتر از برج سفيد- خيابان شهيد حجت سورى (نيستان هفتم)- پالك 11

ج) برآورد تقريبى كارفرما: 000ر000ر000ر25 (بيست و پنج ميليارد) ريال

د) معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران:

موضوع  مناقصه: خريد 1 دستگاه كانكس دوطبقه مقاوم در برابر باد شديد، رطوبت و دماى باال

1- توان مالى: 30 امتياز
4- استانداردهاى توليد: 15 امتياز (حسب ماده 25 آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات)

2- ارزيابى مشتريان قبلى و حسن شهرت: 15  امتياز
5- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر: 20 امتياز (حسب ماده 26 آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات)

6- حسن سابقه: 10 امتياز3- تضمين كيفيت خدمات و محصوالت: 10  امتياز

ت  اول
نوب

نشانى به  ايران  نفتى  هاى  پايانه  شركت  سايت  و  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  سايت  در  كه  كيفى  ارزيابى  با  مرتبط  جداول  و  حاضر  آگهى  مكلفند  مناقصه گران   كليه 
 WWW.IOTCO.IR موجود مى باشد را از سايت سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) دريافت و ضمن تكميل، مهر و امضاى آنها (با در نظر گرفتن توضيحات بند ز1- آگهى حاضر) و 

الصاق مستندات مربوطه به همراه ساير اسناد و مدارك ذكر شده در اين آگهى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) تغذيه نمايند.
تذكر 1: حداقل امتياز كيفى قابل قبول برابر با 60 مى باشد.

تذكر2: به منظور بررسى معيار تجربه جهت معادل سازى مبالغ قراردادى، با استفاده از نرخ تورم اعالمى از مراجع قانونى، مبالغ قراردادى به روزرسانى گرديده و مالك سنجش قرار خواهد گرفت.

هـ) شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- داشتن تجربه در انجام خدمات مورد نياز، داشتن تجهيزات، امكانات، تخصص الزم، توانايي فني و مالي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج صنعت نفت.
2- توانايى ارايه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000ر000ر250ر1 (يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون) ريال حسب آيين نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هيأت محترم وزيران و 
همچنين تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شدن به ميزان 10 درصد نرخ پيشنهادى برنده مناقصه در ضمن تضامين صادره مى بايست مطابق فرمت هاى نمونه پيوست آيين نامه مذكور ارايه گردد؛ لذا اين شركت از 
پذيرش تضامينى كه فاقد شرايط فوق باشد معذور بوده و هيچ گونه مسئوليت و تعهدى در اين خصوص نخواهد داشت. همچنين  پس از انعقاد قرارداد از هر صورت وضعيت مناقصه گر برنده 

ده درصد تحت عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مى گردد.
3- داشتن سابقه كار مفيد و مرتبط با خدمات مورد نظر

4- داشتن نيروهاى متخصص در حوزه هاى اجرايى، برنامه ريزى، ادارى، مديريتى و همچنين تجهيزات مناسب مطابق با استانداردهاى رايج در صنعت نفت.
5- دارا بودن شخصيت حقوقي

6- ارايه  شناسه ملى حسب  ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه  ملى به كليه اشخاص حقوقى ايرانى
7- ارايه تصوير مصدق  كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان مجاز امضا

و)  مدت اعتبار پيشنهاد: مدت اعتبار پيشنهاد از تاريخ ارايه پيشنهاد مالى به مدت 90 روز مى باشد. 

ز) زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 

اسناد  الكترونيكي  امضاي  بكارگيري  الزام  بر  تاكيد موكد  و  الكترونيكي دولت (ستاد)  تداركات  كارگروه سامانه  ابالغيه شماره 140935/1 مورخ 11/05/1399 دبير محترم  به  با عنايت   -1
امضاء  با  را  و(ج)  (ب)  پاكت هاي  اسناد  تمامي  مي باشند  موظف  مناقصه گران  كليه  مهرگرم)،  (داراي  الكترونيكي  امضاي  فاقد  اسناد  و  فيزيكي  نسخ  پذيرش  و عدم  (ج)  و  (ب)  پاكت هاي 
الكترونيكي به همراه كپى ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار، در موعد مقرر در اسناد مناقصه، از طريق سيستم سامانه ستاد بارگذاري نمايند. در غير اين صورت مناقصه گزار از پذيرش 

نسخه فيزيكي اسناد پيش گفته (به جز اصل ضمانتنامه) معذور خواهد بود.
2- كليه مناقصه گران واجد شرايط مى توانند به مدت 7 روز از  زمان درج آگهى نوبت دوم نسبت به دريافت اسناد و معيارها و جداول ارزيابي كيفي  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) اقدام و حداكثر ظرف مهلت 14 روز پس از انقضاى مهلت دريافت اسناد، ضمن تكميل، مهر و امضاي آنها (با رعايت مفاد بند فوق) و الصاق مستندات مربوطه به همراه ساير 
اسناد، مدارك و گواهينامه هاي ذكر شده در آگهي نسبت به تغذيه اسناد پيش گفته در سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايند. همچنين مناقصه گران مي توانند جهت رؤيت آگهي 

به سايت هاي WWW.SHANA.IR، HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمايند.     
شناسه آگهى:1323171تذكر : مناقصه گزار در قبول و يا رد مدارك مناقصه گران در تمام مراحل مطابق قانون برگزارى مناقصات و آيين نامه هاى اجرايى آن مختار خواهد بود.


