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امامعلیعليهالسالم:

خويشاوندان خود را گرامی بدار، چرا كه آنان بال و پِر تو هستند.

وز حدیث ر

خدايا هدايتم كن زيرا می دانم كه گمراهی چه بالی خطرناكی است. 
خدايا هدايتم كن كه ظلم نکنم زيرا می دانم ظلم چه گناه نابخشودنی است. 
خدايا ارشادم كن كه بی انصافی نکنم زيرا كسی كه انصاف ندارد، شرف ندارد.
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آگهى مناقصه عمومی 
شماره 1398/24 

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و داراى صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي طبق شرایط ذیل واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- واریز نقدى سپرده شرکت درمناقصه به شماره حساب 3100000883006 یاارائه ضمانت نامه بانکى معتبر(حداقل با اعتبارسه ماهه)

2- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم به ترتیب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.

4- هزینه نشر آگهى  ، تهیه و تامین مصالح استاندارد و مورد تایید کارفرما ، مالیات و عوارض حقوق و مزایا و بیمه پرسنل و پروژه و ماشین آالت مورد نیاز و کسورات قانونی در 
طول مدت پیمان برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- تامین اعتبار مالى جهت اجراى پروژه از محل اعتبارات داخلى شهردارى میباشد. 
6- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله کارکنان دولت و خوداظهارى در خصوص تکمیل ظرفیت.

7- شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir   ، سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در 
پاکت (الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به 

صورت الك شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل داده و رسید دریافت دارند.
8- به پیشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپرده  و یا تحویل خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه:ازمورخه 1398/06/30 تا آخر وقت ادارى روز مورخه  1398/07/04         
10- مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد :از مورخه 1398/07/06 تا آخر وقت ادارى روز مورخه 1398/07/15 

11-  بازگشایی و بررسی پیشنهادها :دفتر شهردار ساعت 11 قبل از ظهر مورخه 1398/07/16
  www.setad iran.ir(ستاد) 12-  نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 021-41934 
شرح پروژه ها مطابق با جدول ذیل است

تاریخ انتشار نوبت اول:      1398/06/30   تاریخ انتشار نوبت دوم:      1398/07/06   

 

 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
وزارت راه و شهرسازى

اداره کل راه و شهرستان استان گلستان

نشانى گرگان -ابتداى خیابان شهید  به  استان گلستان  راه و شهرسازى  اداره کل   : مناقصه گذار  1- دستگاه 
بهشتى(ساختمان شماره یک)

2-موضوع مناقصه : قرارداد یگان حفاظتى از اراضى شهر هاى استان گلستان با مبلغ براورد 4،820،941،153 
نیروى  از  که  مراقبتى  و  حفاظتى  خدماتى  رشته  در  مناقصه:  در  شرکت  شرایط  واجد  هاى  شرکت  رشته   -3

انتظامى داراى صالحیت باشند ( با رعایت ظرفیت نیروى کارى )
اعتبار  با  بانکى  241،048،000 ریال به صورت ضمانتنامه  : مبلغ  4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
به حساب شماره شبا     نقدى  واریز  به صورت  یا  و مسکن  زمین  ملى  نفع سازمان  به  تمدید  قابل  و  ماهه   3
IR  670100004001037106372777 با شماره واریز 934286500129000000000000000029 تحت عنوان تمرکز 

وجوه سپرده سازمان ملى زمین و مسکن نزد بانک مرکزى 
5- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : شرکتهایى که در رشته مورد درخواست تشخیص صالحیت 
شده اند بایستى جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این اگهى تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 

98/7/11 به سایت www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
www.setadiran.ir ساعت 14 روز یکشنبه 98/7/21   6- اخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها به سایت ستاد 

خواهد بود
بازگشایى پیشنهاد ها ( پاکت الف و ب و ج ) ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  باز گشایى پیشنهاد ها:   -7

98/7/22 در محل ساختمان شماره یک اداره کل واقع در ادرس فوق میباشد 
8-کلیه مراحل دریافت اسناد و برگزارى مناقصه در سایت ستاد انجام خواهد شد 

9- اداره کل راه و شهرسازى گلستان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
برگزارى  قانون  در  مندرج  و شرایط  مفاد  کلیه  قبول  منزله  به  قیمت  پیشنهاد  ارائه  و  مناقصه  در  10- شرکت 
مناقصات ، ایین نامه هاى اجرایى ان ، ایین نامه معامالت دولتى و کلیه بخشنامه هاى صادره در این خصوص 

میباشد 
تلفن 017-32244371  با شماره  یا  مراجعه   www.setadiran.ir به سایت  بیشتر  اطالعات  براى کسب   -11

(اداره پیمان و رسیدگى) تماس حاصل فرمایید .
م الف/601249

يك پژوهشگر آمايش سرزمين، اثرات اقتصادی انتقال پايتخت 
از تهران را بررسی كرد.

ابوالفضل مرادی با بيان اين كه انتقال مركز سياس��ی و اداری 
از ته��ران به مفهوم انتقال وزارتخانه ه��ای دولت به همراه قوه 
مقننه، قضائيه اس��ت و تركيب فوق می تواند با توجه به شرايط 
كشور تغيير پيدا كند، يعنی فقط دولت برود يا دولت به همراه 
ه��ر يك از قوای ب��اال از تهران منتقل ش��وند گفت: آنچه بين 
س��ناريوهای انتقال مشخص است اين است كه در صورت عزم 
ب��ه انتقال مركز سياس��ی و اداری، دولت به دلي��ل دارا بودن 
بخش عظيمی از كاركنان، س��رمايه زيرساختی و سرمايه بايد 
منتقل ش��ود. وی ادامه داد: طبق برآورد كارشناس��ان، دولت 
بي��ن 55 تا 60 هزار كارمند ملی - س��تادی دارد و در صورتی 
ك��ه كارمندان ديگر قوا را ه��م اضافه كنيم قريب به 75 تا 80 
هزار كارمند ملی – ستادی در تهران ساكن هستند. با در نظر 
گرفتن بع��د خانوار )3.3 نفر در ايران( و بعد خدماتی )نزديك 
3 نف��ر خدماتی به ازای يك كارمن��د( بايد بين 700 هزار نفر 
ت��ا يك ميليون نفر از تهران منتقل ش��وند. ب��ا در نظر گرفتن 
ميانگي��ن حقوق دريافتی در اي��ران )نزديك 3 ميليون تومان( 
كه بی شك حقوق دريافتی كارمندان دولتی بيش از اين است، 
ماهيانه حدود 2 ه��زار ميليارد تومان فقط دولت به كارمندان 
خود حق��وق پرداخت می كند كه س��اليانه 24 ه��زار ميليارد 
تومان می ش��ود. اگر بخواهيم اي��ن عدد را ملموس كنيم يعنی 
75 درص��د از مقدار پول��ی كه به كل مردم اي��ران يارانه داده 
می شود و شايد هم با در نظر گرفتن برخی حقوق های نجومی، 
تقريبا معادل يارانه ايران، دولت به كارمندان س��تادی – ملی 
در تهران حقوق پرداخت می كند. اگر فقط دولت به شهر ديگر 
منتقل ش��وند اين رانت عظيم مالی به بخش ديگری از كشور 
منتقل می شود. اين پژوهشگر با اشاره به وضعيت اقتصادی كه 
ب��ه دليل حضور دولت در تهران ش��کل گرفته گفت: با حضور 
دول��ت در تهران بخش عظيمی از خدمات از پزش��کان گرفته 
تا نانوا، راننده تاكس��ی، بقال، خرده فروش تا عمده فروش كه 
ب��ه دولت خدمات ارائه می دهند و ارزش افزوده ناش��ی از اين 
خدمات نصيب شهر تهران می شود و  چيزی معادل 70 تا 80 
هزار ميليارد در س��ال گردش اقتصادی اش است، نصيب شهر 
تهران می ش��ود. بگذريم از ارزش افزوده ای كه به دليل حضور 
خانواده های دولت در تهران ش��کل می گيرد. چون هر خانواده 

)زن و فرزندان( به آموزش، درمان، خوراك، پوش��اك، مسکن 
و ... نياز دارند و سرپرس��تان خانوار مجبور خواهند ش��د برای 
تأمي��ن اين نيازه��ا، خدمات و كاالهای مورد ني��از را از داخل 

تهران تأمين كنند.
م��رادی بيان كرد: با تش��کيل يك دولت و پاي��ان آمدن عمر 
آن، بس��ياری از مديران و ش��ايد كارمندان عوض می ش��وند و 
يا به طور طبيعی بازنشس��ت می ش��وند. آيا اين افراد از تهران 
بيرون می روند؟ بی شك نه! اين امر باعث می شود به مرور زمان 
جمعيتی كه ناش��ی از حضور دولت در تهران اس��ت محسوس 
نباشد ولی مهم است. باز بگذريم از تفاوت قيمت زمين تهران 
با شهرهای ديگر و سرمايه گذاری بانك ها و شركت های دولتی 
در تهران كه ارزش افزوده ناش��ی از آن را حتی خود دولت هم 

نمی دان��د. بخش عظيمی از تهران از ش��رق گرفته تا غرب در 
انحصار ش��ركت ها، بانك ها و موسس��ات دولتی است و هر روز 

هم بر ابعاد اين ساخت و سازها افزوده می شود.
وی اضافه ك��رد: در كنار همه اين ها خلق نقدينگی بانك هايی 
كه تحت كنترل بانك مركزی – بخش��ی از دولت- هس��تند را 
م��ی توان اضافه كرد. پول های خلق ش��ده معموال در جايی به 
كار گرفته می ش��وند كه ارزش اف��زوده بااليی دارند. به عبارت 
ديگ��ر قيمت باالی زمين در تهران نس��بت به مناطق ديگر از 
كش��ور، بنگاه های پولدار – بانك ها و ش��ركت های دولتی- را 
به اين نتيجه می رس��اند كه س��رمايه گذاری در ساخت و ساز 
و هدايت نقدينگی به س��مت س��فته بازی در زمين و مس��کن 
در تهران دارای ارزش افزوده بااليی اس��ت.  طبق برآوردی كه 

توس��ط برخی از كارشناسان انجام شده است زمين های تحت 
تصرف دولت در تهران نزديك 12 تا 13 كيلومترمربع اس��ت. 
به اين مس��احت، بعد عم��ودی )طبقات( را ه��م اضافه كنيد. 
اين در صورتی اس��ت كه دولت معموال باارزش ترين زمين های 
ته��ران را در اختيار دارد. فرض كني��د دولت بخواهد از تهران 
برود چه حجمی از اين زمين ها آزاد می ش��ود. اين پژوهش��گر 
توضي��ح داد: برخی از افراد تصور می كنند اگر دولت بخواهد از 
تهران برود بايد از جيب بيت المال بزند و صرف هزينه انتقالش 
كند در صورتی كه چنين چيزی حقيقت ندارد. دولت اگر 10 
درصد از اين ساختمان ها را به فروش برساند با توجه به تفاوت 
قيم��ت بين ته��ران و مناطق ديگر و با توجه ب��ه اينکه دولت 
می تواند از اراضی ملی برای س��اخت و س��از استفاده كند می 

تواند مجلل ترين ساختمان های اداری را در محل ديگر بسازد.
وی اظهار ك��رد: برخی از افراد تصور می كنند مركز سياس��ی 
و اداری بايد به ش��هر موجود منتقل ش��وند در حاليکه چنين 
چي��زی در هي��چ جای دنيا س��ابقه ندارد. چرا ك��ه در صورت 
انتقال به ش��هر موج��ود، عالوه بر مش��کالت موج��ود در آن 
ش��هر، مش��کالت جديدی نيز به آن اضافه می شود. به عبارت 
ديگ��ر، با اين كار ش��هری را در آينده خواهيم س��اخت كه از 
نظر ش��رايط تقريبا شبيه تهران خواهد بود. بنابراين الزم است 
ش��هر جديدی س��اخته شود تا اوال زيرس��اخت های سياسی و 
اداری داشته باشد و ثانيا مثل تهران همه نقش ها در آن شکل 
نگيرند.طبق برآورد كارشناس��ان حداكث��ر 100 هزار ميليارد 
تومان برای س��اخت چنين شهری سرمايه نياز است و همه آن 
از محل س��رمايه  بخش خصوصی قابل تأمين اس��ت. از آنجائی 
كه كشور ما ساخت حداقل 18 شهر جديد و مسکن مهر را از 
س��ر گذرانيده است ساخت شهر جديد سياسی و اداری سخت 
نيس��ت. به اعتقاد اين كارش��ناس حوزه ش��هری  انجام چنين 
پروژه ای به نفع اقتصاد كش��ور نيز هس��ت زي��را از بعد اقتصاد 
ملی، س��اخت ش��هر جديد سياس��ی و اداری به دليل پيشران 
بودن بخش مس��کن در اقتصاد ايران، باعث خواهد شد مشاغل 
و صناي��ع مرتبط با ساخت وس��از رونق پيدا ك��رده و مقصدی 
مناس��ب برای هدايت نقدينگی س��رگردان موجود در كش��ور 
ايجاد ش��ود. وی گف��ت: اجرای انتقال مركز سياس��ی و اداری 
باعث خواهد ش��د حداقل 300 هزار واحد مس��کونی به اضافه 
كاربری های ديگر در ش��هر جديد س��اخته شوند. برای ساخت 
اين ش��هر، نياز به يك ميلي��ارد و 200 ميليون تن آهن، 461 
ميلي��ون تن گچ مخصوص زيركاری و گچ خاك، 100 هزار تن 
گچ س��فيدكاری و 160 ميليون تن شن و ماسه به اضافه 100 
ميليون تن قير برای معابر اين شهر است كه باعث خواهد شد 

مجموعه ای از صنايع داخلی رونق اقتصادی پيدا كنند.
به گفته وی با توجه به پيش��ران بودن بخش مسکن در اقتصاد 
كش��ور و توليد س��االنه بيش از 120 هزار فرصت ش��غلی در 
اين عرصه، در صورت س��اخت و ساز در ش��هر جديد، نزديك 
160 ميليون نفر- روز اش��تغال جديد ايجاد خواهد شد و اين 
ام��ر می تواند عالوه بر بهبود وضعيت بيکاری، بخش��ی از مردم 
مناطق محروم و كش��ور را در شهر جديد مشغول به كار كند. 

مهر

اثرات خداحافظی دولت از تهران
ساخت پایتخت جدید چقدر هزینه دارد؟

شرکت نفت فالت قاره ایرانبرگزار کننده مزایده

فروش ضایعات فلزیمورد مزایده

حدود70 تنمقدار/ میزان کاال 

بوشهر ـ خیابان طالقانی ـ سه راه صنایع دریایی ـ بلوار صدرامحل بازدید و تحویل کاال

مبلغ 1/400/000/000نرخ پایه کارشناسی

ت دوم
نوب

شركتملینفتايران

آگهی مزایده عمومی
شماره98/05ناحيهبوشهر/شماره مجوز: 139803516

روابط عمومی شرکت نفت قاره ایران

محل دریافت اسـناد مزایده: تهرانـ  خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسـجد بالل، نرسـیده به تقاطع شهید مدرس، کوچه خاکزاد، پالک 12، واحد 
فروش، طبقه 6، اتاق 6/14 مهلت دریافت اسناد: از اولین روز آگهی تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی

تلفن های تماس: 23942653ـ021 23942617ـ021   07733531946

شهید چمران:


