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حفظ محیط زیست ؛مهم ترین معیار توسعه پایدار

حفظ محیط زیست ؛مهم ترین معیار توسعه پایدار
حرفه ای،  بهداشت  مدیر  مدرسی فر،  حسین 
اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت  محیط زیست  و  ایمنی 
تاکنون،  مبارکه  فوالد  راه اندازی  ابتدای  از  کرد: 
به کارگیری  برای  زیادی  سرمایه گذاری های 
استفاده  نظیر  محیط زیست  با  سازگار  فناوری های 
از روش احیا مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در 
از  استفاده  است.  شده  گرفته  نظر  در  شرکت  این 
کوره های قوس الکتریکی برای تولید فوالد کمترین 

میزان آلودگی برای محیط زیست را در پی دارد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید 
فناوری الزم  از هر  این شرکت  افزود:  است،  کربن 
برای کاهش مصرف انرژی استفاده می کند. اخیرا با 
همکاری کنسرسیوم محیط زیست استان اصفهان، 
منطقه  محیط زیست  آلودگی  اندازه گیری  درصدد 
به ویژه  صنایع  نقش  تا  هستیم  اصفهان  و  مبارکه 
آلودگی منطقه مشخص شود. در  مبارکه در  فوالد 
زیست محیطی  پروژه های  اجرای  با  راستا  همین 

همین میزان آالیندگی نیز حذف خواهد شد.
 

توسط  مبارکه  سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد 
سازمان محیط زیست کشور

محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
فوالد  کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت 
اصفهان،  شهر  از  کیلومتری   75 فاصله  با  مبارکه، 
این کالن شهر دارد. نکته  برای  را  کمترین آلودگی 
قابل توجه این است که شهرستان مبارکه در طول 
به  نسبت  و  آلوده  روزهای  تعداد  کمترین  سال، 
دیگر شهرستان های استان اصفهان، روزهای پاک 

بیشتری داشته است.
مبارکه  فوالد  خروجی های  کلیه  اینکه  بیان  با  وی 
با دستگاه های سنجش کیفیت هوا توسط سازمان 
محیط زیست کشور به صورت آنالین رصد می شوند، 

چارچوب  از  خارج  مبارکه  فوالد  روزی  اگر  گفت: 
ادامه  از  قطعا  باشد،  آالیندگی  دارای  استاندارد، 

فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.
به کارگیری  طریق  از  آلودگی ها  خنثی سازی 

فناوری های جدید
محیط زیست  از  حفاظت  اینکه  بیان  با  مدرسی فر 
فوالد  کرد:  تصریح  است،  پایان ناپذیر  اقدامی 
فناوری های  رصد  حال  در  مداوم  به صورت  مبارکه 
جدید و مؤثر برای کاهش آلودگی آب، هوا و خاک 
است و از آن ها بهره می گیرد. در همین زمینه، برای 
فعالیت های  از  ناشی  گردوغبار  رساندن  به حداقل 
مشاوران  کمک  به  را  جدیدی  طرح  فوالدسازی، 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  استفاده  و  خبره 
به روزرسانی  برای  داخلی  دانش بنیان  شرکت های 
است؛  داده  قرار  کار  دستور  در  موجود  وضعیت 
محیط زیست  آلودگی  به  منجر  آنچه  هر  بنابراین 
مبارکه  فوالد  در  مختلف  روش های  طریق  از  شود 
خنثی می گردد و به موادی بی خطر و قابل رهاسازی 

در محیط زیست تبدیل می شود.
متعدد  پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
میزان  کاهش  برای  مبارکه  فوالد  زیست محیطی 
مصرف آب در فرایند تولید ادامه داد: با اجرای این 
پروژه ها قطعا طی سال های آینده، میزان برداشت 
آب این شرکت از زاینده رود به صفر خواهد رسید.

  
استفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از 

هدررفت آب
محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
برداشت  میزان  کرد:  تأکید  مبارکه  فوالد  شرکت 
فوالد مبارکه از آب زاینده رود، کمتر از یک درصد 
رودخانه  این  کل  آب  میزان  درصد(   0.7 )حدود 
موردنیاز خود  مبارکه آب  فوالد  در حقیقت  است؛ 
شهرهای  پساب  تصفیه  به وسیله  را  تولید  برای 
اطراف خود و بازچرخانی آن تا 8 بار تأمین می کند. 
به بیان دیگر، این شرکت قطره ای آب هدر نمی دهد.
وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در فوالد مبارکه 
است،  فوالد  تولید  روند  در  خنک کاری  جهت 
اذعان داشت: در فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم حتی بخار آب در فرایندهای خنک کاری 
اتالف شود، بلکه با استفاده از روش های هیبریدی، 

خنک کاری در مدار خشک صورت می گیرد.
معیارهای  مهم ترین  از  یکی  محیط زیست  حفظ 

توسعه پایدار است
فوالد  زیست محیطی  اقدام  به  اشاره  با  مدرسی فر 
کاشت  طریق  از  سبز  فضای  ایجاد  در  مبارکه 
گونه های کم آب بر در این شرکت بیان کرد: وسعت 
استاندارد  میزان  از حداقل  بیشتر  این فضای سبز 

برای  مبارکه  فوالد  و  است  بین المللی  تعریف شده 
تصفیه شده  پساب  از  سبز  فضای  این  آبیاری 

شهرهای اطراف خود استفاده می کند.
وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت 
وجودی  فلسفه  داشت:  عنوان  هوشمند  و  سبز 
مسئولیت پذیر  »شهروند-شرکتی  شرکت،  این 
این  تحقق  برای  که  است«  بهتر  آینده  خلق  برای 
نیاز است و یکی از مهم ترین  امر به توسعه پایدار 
به  محیط زیست  نیز حفظ  پایدار  توسعه  معیارهای 

شمار می آید.

راستای  در  مبارکه  فوالد  سرباره های  کاربرد 
بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار

محیط زیست  و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر 
مدیریت  به  اشاره  با  ادامه  در  مبارکه  فوالد 
 90 کرد:  اضافه  فوالد  تولید  از  حاصل  سرباره های 
تشکیل  سرباره  را  فوالدسازان  پسماند  از  درصد 
یک  دنیا  در  سرباره ها  حاضر  حال  در  که  می دهد 
محصول تجاری به حساب می آیند که فوالد مبارکه 
نیز برنامه هایی جهت استفاده از این سرباره ها برای 
کاهش  و  بیابان زدایی  سیمان،  تولید  جاده سازی، 
با مجوز سازمان محیط زیست در  میزان گردوغبار 

آینده ای نزدیک دارد.
فوالد  داخلی  قوانین  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
تردد  شرکت  این  در  که  خودرویی  هر  مبارکه، 
می کند، باید دارای معاینه فنی معتبر باشد، متذکر 
شد: فوالد مبارکه در این راستا به کمک شرکت های 
دانش بنیان در تالش است تا از انرژی الکتریکی در 

خودروها استفاده کند.
 

دوم  فاز  اجرای  برای  دانش بنیان  شرکت های 
سیستم پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا

مدرسی فر با اشاره به اجرای پروژه احداث نیروگاه 
فوالد  توسط  مگاواتی   540 ظرفیت  با  خورشیدی 

یادآور شد: فوالد مبارکه در راستای حفظ  مبارکه 
ظرفیت  با  جدیدی  نیروگاه  احداث  محیط زیست 
فناوری های  به کارگیری  طریق  از  مگاوات  هزار 
جدید و بدون نیاز به مصرف آب را در دستور کار 
خود قرار داده که فاز نخست آن در سال آینده وارد 

مدار خواهد شد.
در  تجهیزات  و  بومی سازی قطعات  به  اشاره  با  وی 
فوالد  در  پروژه های زیست محیطی  اجرای  راستای 
مبارکه در تالش است  اظهار داشت: فوالد  مبارکه 
تا با کمک شرکت های دانش بنیان، فاز دوم سیستم 
حفظ  برای  را  هوا  کیفیت  سنجش  لحظه ای  پایش 

محیط زیست راه اندازی کند.
  

حوزه  در  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  یک 
محیط زیست؛ گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه 

پایدار
با توجه به شرایط نامناسب محیط زیستی در اقلیم 
کشور   زیست بوم  که  نیست  انتظار  از  دور  ایران،  
روزبه روز    بحران  این  و   بحران شود  به زودی دچار 
بیشتر  را  افراد  روانی  و  جسمی  سالمت  و  زندگی 

دچار مخاطره کند.
کنونی،  شرایط  در  محیط زیست  اضطرار  وضعیت 
تصمیم های  اتخاذ  اصولی،  برنامه ریزی  نیازمند 
جسورانه، اختصاص بودجه های الزم و عزم و اراده 
بتوان  تا  است  جامعه  فرد  فرد  و  دولت  حاکمیت، 
ضمن پرهیز از تجاوز بیشتر به زیست بوم، از بروز 
عوارض جبران ناپذیر در زندگی انسان های امروز و 

نسل های آینده جلوگیری کرد.
وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که نهادهای 
متولی، امکان سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست 
را ندارند و این مسئله، لزوم توجه، تمرکز، اختصاص 
بودجه و سیاست گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و 
اقتصادی را که در مسئولیت های اجتماعی فعالیت 

دارند دوچندان می کند.
پویایی  و  تکامل  زمینه  اقتصادی،  رشد  و  توسعه 
جامعه است و طبیعی است توسعه، بدون توجه به 
تنها یک زمین داریم  ما  بی معناست.  محیط زیست، 
و باید تالش کنیم که مقصود هر فعالیت اقتصادی، 
زندگی  که  توسعه ای  باشد،  جامعه  پایدار  توسعه 
توانایی  را دچار مخاطره نکند و  انسان های کنونی 
نسل های آینده در تأمین نیازهای خود را به خطر 

نیندازد.
به عنوان یک شرکت صنعتی  شرکت فوالد مبارکه 
کنار  در  خود،  فعالیت  دهه  سه  طول  در  بزرگ، 
توسعه صنعتی و اقتصادی، توجه به محیط زیست و 
حراست از آب، خاک و هوا را در صدر کلیه اقدامات 
از  حفاظت  در  را  مهمی  گام های  داده،  قرار  خود 

طبیعت برداشته و بالغ بر یک میلیارد دالر در این 
زمینه هزینه کرده است.

مدیریت  نظام  گواهی نامه  اولین  دریافت 
کشور،  صنعتی  واحدهای  میان  در  محیط زیست 
کاهش  برنامه  در  مشارکت  گواهینامه  دریافت 
فوالد،  جهانی  انجمن  طرف  از  گلخانه ای  گازهای 
و  اروپا  سبز  مدیریت  جامعه  نشان  باالترین  اخذ 
بنیاد جهانی انرژی، دریافت باالترین نشان کیفیت 
بین المللی  بنیاد  از  طالیی(  )نشان  محیط زیست  و 
و  کیفیت  زرین  تندیس  دریافت  و   EFQM
محیط زیست از سازمان بهره وری و تعالی سازمانی، 
گواهی بر این ادعاست که شرکت فوالد مبارکه از 
ابتدای کار، متعهد به مسائل محیط زیستی بوده و 
و  مستمر  بهبود  مناسب،  روش های  به کارگیری  با 
کلیه  انطباق  و  ارزیابی  مداوم عملکردها، سنجش، 
فعالیت های توسعه و بهره برداری مطابق با مقررات 
اجتماعی  به مسئولیت های  توجه  و  زیست محیطی 
در زمینه محیط  زیست، تالش مضاعفی را در این 

راستا مصروف داشته است.
آالیندگی ها،  مستمر  پایش  مسائل،  این  بر  عالوه 
کنترل  دستورالعمل،  تدوین  و  استانداردسازی 
عملیات در راستای کاهش انتشار آالینده ها و پایش 
مستمر وضعیت آالیندگی هوا، کاهش مصرف آب، 
تصفیه  و  منطقه  فاضالب  و  آب  شبکه های  توسعه 
این  که  است  اقداماتی  دیگر  از  آب،  بازچرخانی  و 
خاک،  آالیندگی های  به  توجه  در  را  صنعتی  واحد 
قرار داده  تراز جهانی و سرآمد کشور  آب وهوا در 
توانسته است رکورد کمترین حجم آب مصرفی  و 
به ازای هر تن تولید فوالد را در مقایسه با مصرف 
شرکت های بزرگ فوالدساز جهان به خود اختصاص 

دهد.
و  افتخارات  از  بخشی  تنها  یادشده  اقدامات 
محیط زیست  حوزه  در  گرفته  صورت  فعالیت های 
و  فرهنگ سازی  آموزش،  حوزه  در  و  بوده 
کارنامه  نیز،  حوزه  این  اجتماعی  مسئولیت های 

فوالد مبارکه روشن و درخشان است.

آگهي مناقصه عمومي

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت دوم
نوب

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين در نظر دارد  پروژه  های ذيل را براساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئيات مندرج 
در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت  واگذار نمايد.

1- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 1401/03/26 لغايت 1401/03/29
2- كليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكات از طريق درگاه سايت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1401/04/12
4- تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد قيمت در روز دوشنبه مورخ  1401/04/13 راس ساعت 08:30 صبح می باشد.

5- ارسال پاكت الف )اصل تضامين شركت در مناقصه( به اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين )دبيرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.
6- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.
8- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حكيم اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوين  

اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمايند.
9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان قزوين 02833241067 و مركز تماس 02127313131ميباشد.

آگهي نوبت اول 1401/03/26    آگهي نوبت دوم  1401/03/28

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين 

صالحيت مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهرديف
مورد نياز

نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآورد

احداث راه روستايی سروشان-نيارک 1
و زيرسازی و آسفالت راه روستايی قره 
چم و روكش آسفالت راه روستايی علی 
آباد-ماهين واقع در بخش طارم سفلی 

شهرستان قزوين

رتبه 5 راه5/664/000/000  113/278/900/071
 و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
مورخ 1391/08/14 موضوع 
فهرست بهای تجميع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو  مرحله ای-2001001316000023
تجديد

بهسازی، زيرسازی و آسفالت راه های 2
روستايی الموت شرقی شهرستان قزوين

رتبه 5 راه7/603/000/000  185/104/042/900
 و ترابری

بخشنامه شماره 100/65637 
مورخ 1391/08/14 موضوع 
فهرست بهای تجميع شده راه، 
راه آهن و باند فرودگاه 1401

دو  مرحله ای-2001001316000024 
تجديد

»آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي «

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

ت دوم
نوب

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت)ستاد( واگذار 
نمايد.کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/03/26 مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ 1401/3/31

آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاريخ 1401/4/12
زمان بازگشايي پاکت ها : ساعت 08:30 روز دوشنبه تاريخ 1401/4/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان، خيابان 22 بهمن، مجموعه اداري امير کبير، 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 03132647300

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 1456- 021
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی زنده رود )شماره 2001001281000007 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه: 17/032/465/021 ريال و بر اساس فهارس بهای سال 1401 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 851/624/000 ريال 
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته نيرو

مدت اجرا: 3 ماه 
موضوع مناقصه : اجرای کلیه امور نقلیه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان )شماره 2001001281000008 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه: 22/520/769/630 ريال و بر اساس قيمت روز )اعتبار طرح جاری(
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار1/226/039/000 ريال 

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: گواهی صالحيت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مدت اجرا: 12 ماه 

موضوع مناقصه : نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی چادگان ، اردستان ، مهاباد ، اسفرجان و فناوری )شماره 2001001281000010 در سامانه ستاد( 
)تجديد(

مبلغ برآورد اوليه: 10/363/920/000 ريال و بر اساس قيمت روز )اعتبار طرح جاری(
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 518/196/000 ريال 

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: گواهی صالحيت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
مدت اجرا: 12 ماه 

شناسه آگهی 1336906

فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي کيفي )يکپارچه( 
يك مرحله اي

شماره مناقصه: 2001092126000004

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

ت دوم
نوب

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  ایران
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی 

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاري مناقصات، انجام موضوع ذیل را   از طریق مناقصه 
عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. 

»قيمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد«
توضيح اینكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران، ارزیابي كيفي و بازگشایي پاكات از طریق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا الزم است كليه مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 

گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  
نشاني مناقصه گزار:  بيرجـند - خيابان جمهوری اسـالمی 6 - شركـت ملی پخـش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی- طبقه دوم- اتاق 204 

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار: یكي از تضامين معتبر در آیين نامه تضمين معامالت دولتي به مبلغ یاد شده در جدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدي 
به شماره حساب جام 9200071107 بانک ملت با شناسه 12492324 به نام شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی 

تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت:  ساعت 7 صبح روز چهار شنبه مورخ 1401/03/25
مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابي كيفي: تا ساعت 18 روز دو  شنبه مورخ 1401/03/30

تاریخ برگزاری جلسه توجيهی: روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شركت
آخرین مهلت ارسال پاكات ارزیابي كيفي و پاكات مناقصه)الف،ب و ج(: تا ساعت 18 روز دو شنبه مورخ 1401/04/13

تاریخ بازگشایي پاكات ارزیابي: ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/14
تاریخ بازگشایي پاكات مناقصه )الف، ب،ج(  و محل گشایش پيشنهادها : روز شنبه مورخ 1401/04/25 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شركت

مدت اعتبار پيشنهادات : سه ماه از تاریخ بازگشایی پاكات
حداقل تعداد مناقصه گران جهت  گشایش پاكات:  سه مناقصه گر

**شايان ذکر است در اين مناقصه جهت تعيين مناسب ترين قيمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزيابي مالي و فرايند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به 
شماره نامه 796-20/2 مورخ 99/12/11 وزير محترم نفت )پيوست شده به اسناد مناقصه(استفاده مي گردد.

حداقل شرايط پيمانکاران :
1- ارائه گواهي تأیيد صالحيت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2- ارائه گواهی تأیيد صالحيت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان محل فعاليت
3- ارائه تصویر كليه صفحات اساسنامه شركت، آگهي تأسيس شركت ، آخرین تغييرات در روزنامه رسمي، كد اقتصادي و شناسه ملي

4- ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملي، مدرك تحصيلي و سوابق شغلي مدیرعامل و اعضاي هيأت مدیره شركت
5- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

6-احراز امتياز قابل قبول حداقل 50 بر اساس معيارهاي ارزیابي كيفي مناقصه گران مندرج در اسناد مناقصه 
تذكر: كليه مدارك و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند )از طریق دفاتر اسناد رسمی(

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهار شـنبه مورخ 1401/03/25    تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز  شنـبه مورخ 1401/03/28
شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 4-32211861-056 داخلی 108      

شناسه آگهی 1333574

مبلغ تضمين شركت در برآورد اوليه )ریال(مدت اجرای كارعنوان مناقصه
فرآیند ارجاع كار )ریال(

واگذاری اداره امور عمليات كنترل موجودي باك خودروهاي متردده به بازارچه و منطقه 
ویژه اقتصادي ماهيرود )ورود و خروج( و خودروهاي خروجي از مرز در پایانه مرزي ماهيرود

23.066.072.7251.153.400.000یكسال شمسی

 تدابیر ویژه ای برای 
 مجازات مجرمان 

زیر ۱۸ سال اتخاذ شود
8

جامعه جهانی مانع 
تحریم آمریکا علیه 
صادرکنندگان گاز شود
2

بی صداقتی غرب 
مانع عبور مذاکرات 

وین از خط پایان 

عاقبت فرمانداری 
که شتر برایش 
قربانی کردند!

صفحه 5

 آنچه این  روزها بر گفت وگوهای 
ایران و 1+4 حاکم است  

عواقب حذف 
معافیت مالیاتی 

هنرمندان بیشتر از 
 آورده هایش 

برای دولت است

صفحه 2

صفحه 3

نگاهی بر توسعه مراودات اقتصادی ایران با کشورها منطقه ای و فرامنطقه ای 

فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 
با اولویت همسایگان

دیپلماســی دولت ســیزدهم با محوریــت رایزنی های 
منطقه ای این بار به قطر رسید و ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهوری سالمی ایران در سفری رسمی به دوحه مورد 
اســتقبال تمیم امیر قطر قرار گرفت. این سفر را می وان 
ادامه دیپلماســی فعال، متعادل، عملگرا و نتیجه محور 
دولت ســیزدهم دانســت که طی ماه هــای اخیر طیف 
گســترده ای از سیاســت خارجی را اجرا کرده است که 
پیگیری دستاوردهای این سفرها می تواند منافع بسیاری 
برای کشور به همراه داشته باشد. در همین چارچوب این 
ســفر و توافقات صورت گرفته میان دو کشور را می توان 
برگرفته از اصل توســعه روابط با همسایگان دانست که 
می تواند منافع جمعی برای کشورهای همسایه به همراه 
داشته باشــد بویژه اینکه دو کشــور از دارندگان اصلی 
منابع انرژی بوده و میادین مشــترک از مولفه های مهم 

در توسعه مناسبات دو کشور است. 
در کنار مناســبات دو جانبه و منطقــه ای میان ایران و 
قطر که با امضای 14 توافقنامه افقی روشــن را نشــان 
می دهد، بعد مهم دیگر این ســفر را حضور در نشســت 
اعضای اوپک گازی و طرح ها و ابتکار عمل های سازنده 
ایران بری فعال سازی این پیمان گازی تشکیل می دهد. 
رویکردی که پیش از این نیــز با عضویت دائم ایران در 
پیمان شانگهای در نشست تاجیکستان، فعال سازی اکو 
در نشست ترکمنستان، اجرایی شد اکنون در حوزه اوپک 
گازی در قطــر دنبال می گردد. نکته مهم آن اســت که 
اعضای صادرکننــده گاز، 44 درصد از تولید گاز جهان، 
۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶4 درصد از انتقال گاز 
با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شــده 
)ال ان جی( را در اختیار دارند که جمهوری اســالمی به 
عنوان سه دارنده اول منابع گازی جهان نقشی غیر قابل 

انکار را در این ساختار برخوردار است.
 نکتــه قابل توجه آنکــه حضور فعــال در اوپک گازی 
مناســباتی جهانی را برای جمهوری اسالمی رقم می زند 
چرا که کشور های الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، 
ایــران، لیبی، نیجریه، قطر، روســیه، ترینیداد و توباگو، 
ونزوئال، 11 عضو اصلی جی ئی ســی اف هستند و هلند، 
نــروژ، عراق، عمان، پرو، جمهــوری آذربایجان و امارات 
به عنوان اعضای ناظر می باشند. جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان کشوری با برخورداری از منابع عظیم گازی در 
کنار دانش فنی و مهندســی برای بالفعل درآوردن این 
توانایی بالقوه می تواند در کنار تامین نیازهای بازار جهانی 
نقش حامی را برای توسعه میادین گازی و پاالیشگاهی 
برای ســایر دارندگان این منابــع ایفا نماید که نمود آن 

را در حمایت های ایران از ونزئال می توان مشاهده کرد. 
نگاهی بر عرصــه جهانی و ترکیب اوپک گازی نشــان 
می دهد که از یک ســو بســیاری از اعضــا به بهانه های 
مختلف توســط نظام ســرمایه داری مورد تحریم قرار 
گرفتــه و تروریســم اقتصــادی مانع از ایفــای نقش 
حقیقی این کشــورها در تامین انرژی جهان شده است 
و از ســوی دیگر این تحریم ها هزینه های بسیاری را بر 
مصرف کنندگان گاز در جهان تحمیل کرده است بویژه 
کشــورهایی همچون آمریکا به دنبال انحصار طلبی در 
بازار انرژی جهان هســتند. در این میان جهان در حالی 
بیش از دو ســال بحران کرونا را پشت سر گذاشته است 
که برای خروج از رکود و بحران اقتصادی ناشــی از این 
دوران نیازمند صرف انرژی بســیار است که گاز طبیعی 
نقشــی مهم در این عرصــه ایفا نماید. بر این اســاس 
همگرایی میــان دارندگان  گاز طبیعــی و نیز حمایت 
مصرف کننــدگان از این همگرایــی و افزایش ظرفیت 
دارندگان گاز برای افزایــش تولید، با محوریت مقابله با 
تروریسم اقتصادی تحمیلی آمریکا می تواند مولفه ای مهم 
در تحقق این امر باشد. ابتکار عملی که از سوی جمهوری 
اسالمی در نشست دوحه مطرح و می تواند افق روشنی را 
پیش روی تولید گنندگان و مصرف کنندگان گاز طبیعی 
به عنوان انرژی پاک و کــم هزینه برای خروج جهان از 

بحران اقتصادی در دوران پسا کرونا قرار دهد. 

ابتکاری برای اقتصاد جهانی پسا کرونا

سرمقاله

صفحه 4

ــر ــبـ خـ
سخنگوی دستگاه قضا در گفت وگوی اختصاصی با سیاست روز: 

برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت ایستاده ایم
ســخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در کنار دولت 
ایستاده ایم، گفت: دستگاه قضا در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 

اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است. 
ذبیــح اهلل خداییان در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاســت روز در خصوص برنامه 
قوه قضاییه در حمایت از کارآفرینان بزرگ و توســعه اشتغال در کشور چه اقداماتی انجام 
داده اســت، گفت: قوه قضاییه در رابطه با حمایــت از بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی 
اقدامات بسیار چشمگیری را انجام داده است؛ چنانچه پس از تاکیدات رهبر عالی قدر انقالب 
دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی تصویب و ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

مرکز و استان ها تشکیل شد و از دبیرخانه آن افتتاح به عمل آمد. سخنگوی دستگاه قضا با 
بیان اینکه در سازمان بازرسی کل کشور نیز دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری تشکیل 
شده است، اظهارداشت: تاکنون حدود 13٧5 واحد تولیدی احیا و از بیکاری 23 هزار نفر از 
کسانی که در آن واحدها فعالیت داشتند جلوگیری به عمل آمد. خداییان یادآور شد؛ حتی 
قبل از ریاست محسن اژه ای رییس قوه قضاییه نیز  اقدامات خوبی صورت گرفت و در حدود 
2 هزار واحد تولیدی احیا شده بود.  وی با اشاره به اینکه در حمایت از بخش خصوصی بحث 
دادگاه های تجاری را در دستور کار قرار داریم، تصریح کرد: جلسات متعددی در سفرهای 
اســتانی رییس قوه قضاییه با فعاالن بخش اقتصادی برگزار و حتی مشــاوره های حقوقی 
رایگان نیز به این افراد داده می شود. خداییان با بیان اینکه برای حمایت از اقتصاد مقاومتی 
در کنار دولت ایستاده ایم، خاطرنشان کرد: بیش از 3هزار تقاضا به دبیرخانه ستاد اقتصاد 

مقاومتی وارد و تحت پایش و پیگیری قرار گرفته است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره  ۴۰۰/۸

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه خوزستان

شرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان(  در نظر دارد، سیم سیاه دوبل هوایی 
و کابلهای ۲/۰۶ ، ۴/۰۶ ،  ۶/۰۶  و ۱۰/۰۶ هوایی بدون مهار را از طریق  مناقصه 
خریداری کند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت مخابرات ایران 
 khoozestan.tci.ir به آدرس  منطقه خوزستان  و مخابرات   tci.ir به آدرس 

مراجعه نمایند. 

ت دوم
نوب

یک مرحله ای - نوبت چهارمشرکت مخابرات ایران )منطقه خوزستان( 

ِ َوِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن ِإنَّا ِلَّ

    همکار ارجمند جناب آقای مدی
»کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم«

مصیبت وارده و فقدان پدر گرامی را تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحوم مغفرت و برای شما و خانواده معزز شکیبایی خواهانم.

روزنامه سیاست روز

آگهی فراخون مناقصه 
یک مرحله ای عمومی 

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم

اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول 
شماره ۲ را مطابق جدول زمانبندی شماره ۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .والزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه وارائه پاکت الف )تضمین شرکت در 
مناقصه(از طریق آدرس :ایالم میدان میالد بلوار دانشجو طبقه دوم معاونت فنی 
ومهندسی ورزش وجوانان استان ایالم به شماره تماس ۰8۴3۲۲۲57۲9 انجام می 
پذیرد.الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل مناقصه شامل دریافت اسناد،تحویل 
پاکت،باز گشایی واعالم برنده از طریق سامانه انجام می پذیرد.تنها پاکت ضمانت 
نامه ورسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته 
خواهد شد .واین مناقصه براساس بخشنامه مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار 
برندگان  عهده  به  مناقصه  ستاد  وسامانه  روزنامه  آگهی  هزینه  میگردد.همچنین 

این مناقصات میباشد.
جدول1

کمیسیون مناقصه  تسلیم پیشنهاد تا 
آخر وقت اداری

عودت اسناد
 در صورت انصراف

دریافت اسناد

تا تاریخ از تاریخ

1۴۰۰/12/22 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/21 1۴۰۰/12/۸ 1۴۰۰/12/۴

جدول 2 مشخصات پروژه ها

مدت پیمان
 )ماه(

رشته و رتبه 
پیمانکار

مبلغ تضمین 
)ریال(

مبلغ برآورد )ریال( محل اجراء عنوان پروژه ردیف

12 ابنیه 93۰/۰۰۰/۰۰۰ 1۸/55۴/۴۴۴/766 دره شهر تکمیل استادیوم 
ورزشی دره شهر 

)فاز دوم(

1
 جهت دریافت رایگان قلک 

 درب منزلتان با شماره
 02123540 تماس بگیرید 

 کمک کنین تا قد قلک محک
 به هزینه دارو برسه

واکنش منفعالنه اروپا و آمریکا به اقدام روسیه در قبال دونتسک و لوهانسک 

غرب پشت اوکراین را خالی کرد
صفحه 6


