
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

ت اول
نوب

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تیر سیمانی شبکه روشنایی فاز 2 شهرک صنعتی چناران با 
مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/11/29 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 مورخ 1399/12/3

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1399/12/13
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 11 مورخ 1399/12/14

اطالعات تماس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای )الف(: 
مشهد ، بلوار خیام ، بعد از خیام 35 ، تلفن: 37642005 - نمابر 37642003

و  تهران 88969737  در  نام  ثبت  021 دفتر  تماس 41934-  مرکز  مراحل عضویت در سامانه:  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات 
85193768 - 021 و در مشهد 37628326 - 051

مشخصات: خرید 172 عدد تیر سیمانی H با قدرت نامی و ارتفاع 9/200 و 29 عدد تیر سیمانی H با قدرت نامی و ارتفاع 9/800 و 98 عدد 
تیر سیمانی گرد )پیش تنیده( با قدرت نامی و ارتفاع 12/400

محل تحویل: شهرک صنعتی چناران
مدت تحویل: 2 ماه 

تضمین شرکت در مناقصه: سیصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22

م الف/8821
شناسه آگهی 1096313

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

خداحافظی دولت دوازدهم با مطبوعات کاغذی

ابتدا دارندگان سالح 
هسته ای پاسخگوی 
افکار جهانی باشند

ٓاتش زدن اربیل برای 
ماندگار شدن

وزن کشی سوءمدیریت 
دولت و تحریم درمیدان 

مشکالت اقتصادی
صفحه ۷

صفحه ۵

هذیان گویی سران غربی با خروج 
احتمالی ایران از پروتکل الحاقی:

پایگاه نیروهای ٓامریکایی هدف 
حمالت راکتی مشکوک قرار گرفت

سیاست روز عوامل موثر در 
بروزمشکالت اقتصادی را

 بررسی می کند؛

صفحه ۶

سخنگوی رزمایش تشریح کرد

جزئیات رزمایش دریایی 
ایران و روسیه

2

آقای روحانی! رئیس جمهور محترم، مردم سال ها 
است احســاس رها شــدگی در بازار و اقتصاد را 

دارند به ویژه در مقوله معیشت!
اوضــاع و شــرایط اقتصادی کشــور بــه خاطر 
ناتدبیری ها به شــدت سینوسی است، این فراز و 
نشــیب های فراوان، مردم را کالفه کرده اســت و 
تنهــا با گفتن جمله »مردم و فعــاالن بازار نباید 
احساس رهاشــدگی و بی سامانی داشته باشند« 
عالوه بر اعتراف به وجود رهاشدگی و بی سامانی، 
توصیه ای تکراری است که دردی از دردهای مردم 

را دوا نمی کند.
این بایدهــا و نبایدها به جز دولت به قوه دیگری 
ارتباط پیدا نمی کند، دولت اســت که باید از رها 
شدگی و بی سامانی ها در بازار جلوگیری کند. اگر 
شــاخص های اقتصادی به گفته مسئولین دولت 
تدبیر و امید مثبت است و از اقتصاد بهتر در سال 
آینده ســخن می گویند و بودجه 1400 را نیز در 
همین راستا قلمداد می کنند، پس چرا در ماه های 
پایانی دوره دولت تدبیر و امید، وضعیت اقتصادی 

کشور همچنان نامتعادل و متزلزل است؟ 
باید توجه داشــت که در خرداد ماه ســال آینده 
انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای شهر و 
روستا برگزار می شــود که از نظر اهمیت، شرایط 
ویژه ای دارد. نمی تــوان در ماه های پایانی دولت 
تدبیــر و امیــد و در آســتانه انتخابات ریاســت 
جمهوری نســبت به شــرایط اقتصادی کشور که 
بر معیشت مردم تأثیر مستقیم گذاشته است بی 
توجه بود. قطعاً آقای رئیــس جمهور از وضعیت 
بازار خبر دارد که گفته است مردم نباید احساس 
رهاشــدگی و نابســامانی داشته باشــند. اما این 

سخنان راه حل مشکالت نیست.
تاکنون چند بار قیمت مرغ باال پایین شده است؟ 
تاکنون چند بار قیمت گوشت، برنج، روغن و دیگر 
اقالم اساسی مردم افزایش یافته است و همچنان 

این روند ادامه دارد؟!
دولتــی که توان کنترل و نظارت بر تنها یک کاال 
در بازار را نــدارد و نمی تواند قیمت مرغ را برای 
یک مدت کوتاه ثابت نگــه دارد، چگونه از مردم 

توقع دارد که همچنان مقاومت کنند؟
مردم می گویند، دولت اکنون از وضعیت اقتصادی 
موجود ناراضی اســت، مجلس شــورای اسالمی 
هم نســبت به اوضاع اقتصادی اعتراض دارد، قوه 
قضاییه هــم از قانون گریزی و فســاد اقتصادی 
گالیه دارد و در کل همه مسئولین از این وضعیت 

شکایت دارند، مسئولین به خاطر نارضایتی ها به

مردم سال ها است احساس 
رها شدگی دارند!

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

روحانی: 

مردم و فعاالن بازار نباید احساس 
رهاشدگی و بی سامانی داشته باشند
2

سرمقاله

پیام ٓاخرین مصوبه هیات وزیران

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت 

ٓاغاز بهره برداری ٓازمایشی بزرگترین طرح
 استحصال اتان در کشور 

طرح ملی و عظیم اتان گیری از گاز طبیعی در شهرســتان ُمهر استان فارس و عسلویه بوشهر به 
بهره برداری رسید. صبح دیروز و درجریان سفر یک روزه محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام به مناطق صنعتی دو استان بوشهر و فارس، مجتمع استحصال اتان پارسیان با ظرفیت ورود 

75 میلیون مترمکعب گاز در روز به طور آزمایشی به بهره برداری رسید.
دراین مراســم که مدیران عامل هلدینگ انرژی ، گروه اقتصادی تدبیر ، شــرکت نفت پارس و 
شــرکت پاالیش پارسیان سپهر حضور داشــتند ، با دستور محمد مخبر فرایند اتان گیری دراین 
مجموعه آغاز شــد. رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام پس از بازدید هوایی ازاین مجموعه بزرگ 
که در شهرســتان ُمهر اســتان فارس قراردارد ، درجمع خبرنگران گفت: با افتتاح این پاالیشگاه 
گام بلندی در حوزه محیط زیســت و جلوگیری از وجود مواد آالینده در گاز طبیعی و همچنین 
جلوگیری از خام ســوزی مواد ارزشــمند داخل گاز طبیعی که در مصارف خانگی تبدیل به دود 
و مواد آالینده میشــود برداشته شــد. وی افزود: میزان خوراک ورودی این مجموعه روزانه 75 
میلیون مترمکعب یعنی معادل تولید گاز در ســه فاز پارس جنوبی و تولیدات آن ســاالنه 3.3 
میلیون تن انواع ال پی جی و کاندنسیت است که 2 میلیون تن ازاین محصوالت صادر خواهد شد 
که مبلغ قابل توجه یک میلیارد دالر  ارزآوری در سال برای کشور خواهد داشت.مخبر به فناوری 
اســتفاده شده دراین مجتمع اشاره کرد و گفت:به جرأت ادعا میکنیم که به روزترین تکنولوژی 
و فناوریهای روز جهان دراین حوزه با تکیه بر دانش متخصصین داخلی دراین پاالیشــگاه به کار 

گرفته شده و با راه اندازی آن جهش  قابل توجهی در صنعت نفت کشور رخ خواهد داد.
وی افــزود: از دیگــر ویژگی های متمایز این مجموعه، توان بازیافت 95 درصدی اتان اســت که 

باالترین توان خلوص در کشور به حساب می آید.
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صفحه ۸

))  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  ((

))  امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد  ((

ت دوم 
نوب

شرکت توزيع نیروی برق استان 
کهگیلويه و بويراحمد 

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد خريد کاالی ذيل را از محل اعتبارات 
داخلی از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل می آيد .

توضیحًا: کلیه کنتورها می بايست  مطابق آخرين الزامات توانیر)ويرايش 4(تولید و تحويل گردند.
زمان و مکان دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ  99/12/02  لغايت  99/12/06  )ساعت 19( از طريق  سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت)ستاديران( قابل دريافت میباشد.
تدارکات  از طريق سامانه   )19 )ساعت   99/12/16 تاريخ  تا  قیمت: حداکثر  پیشنهاد  برگ  و  اسناد  ارائه  مکان  و  زمان 

الکترونیک دولت)ستاديران(
زمان و مکان تحويل پاکت ضمانتنامه :  تا آخر وقت اداری روز شنبه  99/12/16  به آدرس : ياسوج - بلوار شهید مطهری 

- امور تدارکات و قراردادهای شرکت توزيع نیروی برق استان کهگیلويه و بويراحمد.
تاريخ افتتاح پاکت ها : روز  يک شنبه  99/12/17  ساعت 8  صبح      

مبلغ خريد اسناد مناقصه : 500/000 ريال واريز به حساب 0101913196008 بانک صادرات شعبه ياسوج کد 1534 به نام 
شرکت توزيع نیروی برق استان کهگیلويه و بويراحمد )پرداخت صرفاً از طريق سامانه ستاديران قابل انجام می باشد.(

-  حضور پیشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه بازگشايی پاکتها بالمانع است .  
-  حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه يک  شرکت کننده می باشد. 

-   ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
اسناد مناقصه فقط از طريق  سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاديران( به آدرس www.setadiran.ir قابل دريافت 

و ارسال  می باشد . 
فقط و فقط پیشنهاداتی که از طريق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاديران( ارائه میگردد قابل بررسی میباشند و 

پیشنهادات ارائه شده به روش سنتی)پاکتهای فیزيکی(قابل رسیدگی نبوده و باطل می باشند.
*دريافت آخرين نسخه دستورالعمل ها و الزامات معیارهای ارزيابی فنی وآزمون های کنتورهای ديجیتالی و چند تعرفه 

به عهده مناقصه گر میباشد. 
نوبت اول :  99/11/28
نوبت دوم :  99/11/29

شماره 
کم  و کیف نوع مناقصهنوع کنتورعنوان مناقصهمناقصه

مناقصه
تعداد

برآوردتقریبی مدت اجرا)دستگاه(
)میلیون ریال( 

مبلغ تضمین 
) میلیون ریال (

99-62

کنتور تکفاز الکترونیکی 100 امپر بدون قاب 

طبق  اسناد یک  مرحله ای

2000

387.2163.157 ماه

5000کنتور تکفاز الکترونیکی با قاب و سیم خروجی نمره 6

5000کنتور تکفاز الکترونیکی با قاب و سیم خروجی نمره 10

2000 کنتور سه فاز دیجیتال با کابل خروجی نمره 10

20کنتور هوشمند تک فاز طرح فهام

1000کنتور سه فاز دیجیتال با خروجی نمره 6

ٓاغاز بهره برداری ٓازمایشی بزرگترین 
طرح  استحصال اتان در کشور

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت

صفحه ۱


