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گـــزارش
از آبان آلوده تا قانونی که در حال خاک خوری است 

بقال سر کوچه مقصر است!
مصرف شیر و لبنیات را در هوای آلوده 

فراموش نکنید
آلودگی هــای محيطی می توانند از طريق تداخالت 
انســانی يــا پديده های طبيعــی اتفــاق بيفتند. 
آلودگی های محيطی در هوا، مهم ترين عامل خطر 
در بروز بيماری های تنفسی، ريوی، آسم، پوستی، 
چشمی و ســرطان بوده و به مرور زمان می توانند 

باعث آلزايمر و پاركينسون شوند.
منبــع آلودگی از حجــم كوچك مثل خاكســتر 
ســيگار تا حجم بزرگ مثل ســوخت ماشين ها و 
فعاليت هــای صنعتــی را در برمی گيرد. اين ذرات 
آلوده به مرور زمان باعث بروز بيماری های تنفسی، 
ريوی و سرطان می شوند. آلودگی محيطی با بيشتر 
مــرگ و ميرها ارتبــاط مســتقيم دارد. بر همين 
اســاس كارشناســان تغذيه مصرف شير و لبنيات 
كــم چرب را بــه همه گروه های ســنی به صورت 
روزانه و مخصوصا افــراد تحت خطر در كارخانه ها 
و معدن هــا و همچنين محيط هــای كاری پرتوزا 
توصيه می كنند. همانطــور كه می دانيد مکان های 
آلوده دارای فلزات سنگين از جمله سرب است كه 
به راحتی از طريق تنفس به عنوان يك ســم وارد 
بدن می شوند. شــير منبع پتاسيم، منيزيم، فسفر 
و كلســيم است و اين ريزمغذی ها می توانند فلزات 
ســنگين از قبيل ســرب را مهار كــرده تا در بدن 
پخش نشــوند و از طريق ادرار و مدفوع دفع شوند. 
همچنين مصرف شير و فراورده های آن سبب نرم 
شــدن مخاط تنفسی می شود. گروه شير و لبنيات: 
شامل شــير و فرآورده های آن مانند ماست، پنير، 
كشك، بستنی و دوغ است. اين گروه دارای كلسيم، 
پروتئين، فســفر، ويتامين B12 و B2 و ساير مواد 
مغذی بوده و بهترين منبع تامين كننده كلســيم 
هستند كه برای رشد و استحکام استخوان و دندان 
ضروری اســت. يك واحد از اين گروه برابر است با 
يك ليوان شير يا ماســت كم چرب )كمتر از 2.5 
درصــد( يا 45 تا 60 گرم پنير معمولی معادل يك 
و نيم قوطی كبريت يا يك چهارم ليوان كشــك يا 
دو ليوان دوغ يا يك و نيم ليوان بستنی پاستوريزه.

 کاهش ۸ درجه ای دمای هوا 
در برخی استان ها

بنابر اعالم مركز ملــی پيش بينی مخاطرات وضع 
هوا، با ورود ســامانه بارشی به غرب كشور و بارش 
باران در اكثر استان های غربی، شاهد كاهش 6 تا 8 

درجه ای دمای هوادر برخی استان ها خواهيم  بود.
با ورود سامانه بارشی به غرب كشور در استان های 
واقع در شــمال، غرب، غرب همچنين بخش هايی 
از خوزســتان، غرب اصفهان، غرب مركزی، چهار 
محال و بختيــاری و ارتفاعات و دامنه های جنوبی 
البــرز واقع در اســتان های قزوين البــرز و تهران، 
ابرناكی بارش باران گاهــی رعد و برق و وزش باد 
شــديد موقتی و در ارتفاعات بارش برف پيش بينی 
می شــود. شــدت بــارش در جنــوب آذربايجان 
غربی، غرب كردســتان، كرمانشــاه و ايالم است. 
امروز بــارش در اين مناطق ادامه خواهد داشــت 
و يکشنبه )6 آذر( در شــمال غرب برخی مناطق 
غرب و ارتفاعات البرز بارش پراكنده انتظار می رود.
همچنين با نفوذ جريانات شمالی به سواحل دريای 
خــزر بارش و وزش باد در شــرق اردبيل، گيالن و 
مازندران شــروع می شود. دوشــنبه )7 آذر( بارش 
در سواحل شمالی كشــور تشديد شده و در شرق 
 اردبيل و شــمال خراسان شــمالی بارش پراكنده 

رخ خواهد داد.

اخبـــــار

بين خودمــان يك طعنه و كنايه ای داريم كه دســتپخت 
خودمان هم هست، مثال هر وقت كاری لنگ می زند و روی 
زمين می ماند، می گوييم حتما! به بقال ســر كوچه مربوط 
می شــه« اين بقال است كه سهل انگاری كرده و به وطيفه 
خودش عمال نکرده اســت. حال و روز اين روزهای برخی 
مســائل حل نشده مانند آلودگی هوای كالنشهرها به ويژه 
تهران حال و روز همين بقال سر كوچه است كه وظيفه اش 

را به خوبی انجام نداده است.
طبق قانون هوای پاك؛ 23 دستگاه به صورت غير مستقيم 
و 19 دســتگاه به صورت مســتقيم در مديريت و كاهش 
آلودگــی هوای كالنشــهرها نقش دارند. امــا چرا معضل 

آلودگی هوا حل نمی شود از عجايب است.
روشــن است كه اين دســتگاه های مسئول مستقيم و غير 
مســتقيم ســهل انگاری و ترك فعل كرده اند كه اينکونه 
مردم به دليل آلودگی هوا بيمار می شــوند، جان می بازند و 

كيفيت زندگی بسيار پايين می آيد.
در همين زمينه فارس در گزارشــی نوشــته؛آلودگی هوا 
همچنــان ادامه دارد. تعداد زيــادی از روزهای دومين ماه 
پاييز آلوده بود. قانون هوای پاك تصويب شــد اما دستگاه 
ها به وظايف خودبه درســتی عمل نکردند،سخنگوی قوه 
قضاييه هم در اين زمينه هشدار داد كه با افرادی كه ترك 

فعل كردند برخورد خواهد شد.
شــهروندان با آبان آلوده دست و پنجه نرم می كنند. بيش 
از 18 روز از ماه آبان شــهروندان هوای آلوده استنشــاق 
كردند. بارها درباره آلودگی هوا هشدارهای الزم داده شده 
كه در نيمه دوم ســال به دليل وارونگی هوا، آلودگی ايجاد 

می شود.
چند سال پيش قانون هوای پاك تصويب شد. وظايف تمام 
دســتگاه ها و نهادهای مرتبط در اين زمينه مشخص شده 
اســت، اما متأســفانه اين قانون به درستی اجرايی نشده و 
در حال خاك خوردن است و از سوی ديگر شهروندان نيز 
به دليل عدم اجرای درســت اين قانون در حال استنشاق 

آلودگی هوا هستند.
شــهرداری تهران بارها گفته شده كه به تنهايی نمی تواند 
از عهــده رفع آلودگی هوا برآيد. مســئولين هم فعاًل برای 

رفع مشــکل آلودگی اقدام به انجام كارهای مقطعی مانند 
تعطيلی مدارس، عدم فروش طرح ترافيك و .... كرده اند.

شــهرداری بودجه خوبی برای توسعه حمل ونقل عمومی 
در نظر گرفت/بايد برای رفع آلودگی هوا تمام دستگاه های 

مسئول پای كار بيايند
بخشــی از رفع معضل آلودگــی هوا برعهده شــهرداری 
است كه شــهرداری تهران با تمام توان در جهت رفع اين 
مشــکل برآمده و بودجه خوبی هم برای اين منظور درنظر 
گرفته اســت، اما بايد اين موضــوع را بدانيم كه بايد تمام 

دستگاه های مسئول پای كار بيايند.

 کیفیت هوای تهران چند روزی 
در شرایط ناسالم قرار گرفت

تهرانی هــا از ابتدای آبان تاكنون بيــش از نيمی از ماه را 
با آلودگی هوا گذارندنــد. كيفيت هوای تهران چند روزی 
اســت كه به صورت متوالی در شــرايط ناسالم قرار گرفته 
اســت و شــاهد افزايش غلظت آالينده ها هســتيم. البته 
پيش بينی می شــود كه اين شرايط نامطلوب تا امروز ادامه 
خواهد داشت و حتی امکان دارد افزايش غلظت آالينده ها 
و رســيدن شاخص تا آســتانه شرايط ناســالم برای همه 

شهروندان هم وجود داشته باشد.
در پاييز امســال شــهروندان تعداد روزهای ناسالم زيادی 
داشته اند. مسئولين هم خواســته اند در اين شرايط مردم 
از ترددهای غيرضرور و فعاليت های فيزيکی و ورزشــی در 
فضای باز خودداری و تــا جايی كه امکان دارد برای تردد 

هم از وسايل حمل و نقل عمومی استفاده كنند.

 ساالنه تعداد زیادی از شهروندان
بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند

براســاس پيش بينی های صورت گرفته، بــا توجه به عدم 
وزش بــاد همچنان شــاهد افزايش غلظــت آالينده ها و 
تداوم برقراری وضعيت ناســالم خواهيــم بود. آلودگی هوا 
تأثير منفی بر روی سالمت شهروندان دارد و ساالنه تعداد 
زيادی از شــهروندان بــر اثر آلودگی هوا جــان خود را از 
دست می دهند. بهتر است در اين روزهای آلوده مبتاليان 

به بيماری قلبی يا ريوی، ســالمندان، كودكان از ترددهای 
غيرضــرور خــودداری كننــد و از فعاليت هــای طوالنی 
جلوگيــری كنند.)فعاليت های طوالنی عبــارت از هرگونه 
فعاليت خارج منزل كه افراد به طور متناوب چندين ساعت 
آن را انجام دهند. بهتر اســت حتی از كار كردن در باغچه، 
فعاليت شديد در خارج از منزل مانند دويدن و... شهروندان 

خودداری كنند.(

شاخص آالینده ها چیست؟
در حال حاضر شاخص آاليندگی ها به 150 نرسيده است. 
براســاس دسته بندی صورت گرفته، شاخص از صفر تا 50 
در محــدوده هــوای پاك تعريف شــده، از 51 تا 100 در 
محدوده قابل قبول، ســالم يا متوسط، از محدوده 101 تا 
150 هوای ناسالم برای گروه های حساس، از 151 تا 200 
هوای ناســالم برای همه گروه ها و از محدوده 201 تا 300 

هم هوا بسيار ناسالم است. 
شــهروندان تهرانی سالهای سال اســت كه با آلودگی هوا 
دســت و پنجه نــرم می كننــد و اين مشــکل گريبانگير 
آنهاست. عليرضا زاكانی شــهردار تهران می گويد: يکی از 
نارضايتی شــهروندان در خصوص ترافيــك، آلودگی هوا، 
بدمسکنی، بی مســکنی و... است. بايد شهر را طوری اداره 
كنيم كه با 15 ميليون جمعيت مشــکالتی مانند ترافيك، 

آلودگی هوا و مسکن نداشته باشيم.

 افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی 
باعث کاهش آلودگی هوا می شود

شهرداری تهران به دنبال توسعه زيرساخت ها برای كاهش 
آلودگی هوا اســت و در اين زمينه پروژه هايی هم افتتاح و 
در دست ســاخت دارد. مهدی بابايی رئيس كميته ايمنی 
شورای شــهر به  خبرنگار فارس می گويد: افزايش ناوگان 
حمل و نقل عمومی باعث كاهش آلودگی  هوا می شــود و 
يکی از اولويت های مهم در شهر تهران، حل مسئله آلودگی 
هــوا و ترافيك اســت. تعدادی اتوبوس خريــداری و وارد 
خطوط شده است و برای ما توسعه ناوگان در اولويت است. 
اميدواريم كه شاهد بهره برداری بيشتر در اين زمينه باشيم. 

آلودگی هوا به جايی رســيد كه سخنگوی قوه قضائيه هم 
هشدار داد كه با كســانی كه در رابطه با قانون هوای پاك 
ترك فعل كرده اند برخورد صورت خواهد گرفت. ستايشی 
ســخنگوی قوه قضائيه می گويد: اين موضوع در دادستانی 
كل كشور در دســتوركار است و جلسات متعددی صورت 
گرفته. در خصوص ترك فعل های صورت گرفته در اجرای 
قانون هوای پاك، پرونده ای تشــکيل شده است و قطعاً به 

زودی تعيين تکليف می شود.

 روزانه حدود 4 هزار دستگاه خودرو 
به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند

يکــی از راه های كاهــش آلودگی هوا انجــام معاينه فنی 
خودرو اســت. البته در اين زمينه ســخت  گيری های الزم 
صورت گرفته اســت و اگر خودرويی معاينه فنی نداشــته 
باشــد جريمه می شود. ســيدرضا مفيدی مديرعامل ستاد 
معاينه فنی خودرو می گويد: حــل معضل آلودگی هوا در 
تهران كه بخش قابل توجهی از آن مربوط به تردد وســايل 
نقليه اســت، نيازمند مجموعه اقداماتی مانند از رده خارج 
كردن وسايل نقليه فرســوده، افزايش ناوگان حمل و نقل 
عمومی، الزام معاينه فنی وسايل نقليه كالن شهر تهران در 
مراكز معاينه فنی با هدف اعمال دقيق تر و ســختگيرانه تر 
آزمون های وســايل نقليه در اين مراكز است. رفع آلودگی 
هوا بســيار مهم اســت. در روزهای آتی جهت اثربخشــی 
معاينه فنی در پايتخت گام های مؤثرتری انجام می شود و 
در حال حاضر هم روزانه حددود 4 هزار دستگاه خودرو به 

مراكز معاينه فنی مراجعه می كنند.
براســاس اين گزارش، آبان امسال بسياری از روزها هوای 
تهران آلــوده بود. بايد قانون هوای پاك اجرايی شــود اما 
متأسفانه شاهد هستيم كه بسياری از دستگاه های مسئول 
اقدامات خود را به درســتی انجــام نداده اند، هر چند كه 
دســتگاه قضــا هم پای كار آمــده و هشــدارهای الزم را 
داده اســت. بايد برای رفع آلودگی هوا تمام دســتگاه های 
مســئول كه وظايــف آنها در قانون هوای پاك مشــخص 
 شــده پای كار بيايند تا بتوان اين معضل چندين ســاله را 

برطرف كرد.

مديرعامل سازمان بهشت زهرا از افتتاح نخستين آرامستان جديد تهران در سال 
آينده خبر داد و گفت: برای ايجاد آرامســتان ها اقداماتی درحال انجام است كه 

اولين آن تا 6 ماه آينده به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بهشــت زهرا )س(، جواد تاجيك در نشست 
ماهانه شــورای مديران اين سازمان كه در ســالن گلزار شهدا برگزار شد، ضمن 
گراميداشــت هفته بسيج، داشتن فرهنگ و روحيه بســيجی را راه برون رفت از 
مشکالت كشور عنوان كرد و افزود: با افتخار معتقد به آرمان های انقالب اسالمی 

و امام راحل هستيم كه ازجمله آنها داشتن فرهنگ و روحيه بسيجی است.
وی با بيــان اينکه ما تأثير فرهنگ و روحيه بســيجی را در دوران دفاع مقدس 
مشــاهده كرديم، گفت: شــهيد همــت آن معلم بزرگ و انســان عميق با تمام 

وجودشان برای انقالب كار كردند و فرهنگ بسيجی بودن را به ما نشان دادند.
تاجيك افزود: رمز ماندگاری انسان ها در اين دنيا، گذشت از خود است. كسی كه 
خود را برای مسئوليت بر ديگری ترجيح دهد عاقبت بخيری و ماندگاری نخواهد 
داشــت. ما ديديم كسانی كه آرزو داشــتند اسمشان در تاريخ بماند اما در تاريخ 
گم شدند ولی شــما می بينيد شهيد ابراهيم هادی، شهيد حاج قاسم سليمانی و 
بسياری شهدای ديگر كه دنبال نام و نشان نبودند ولی در تاريخ ماندگار شدند.

مديرعامل ســازمان بهشــت زهــرا )س( در ادامه ســخنان خود با اشــاره به 
مأموريت هــای اين ســازمان برای ارتقا عملکرد و بهبــود كيفی ارائه خدمات به 

مردم، اظهارداشت: مديران عامل سابق همگی زحمت كشيدند و با روش و منش 
خود كارهای بسياری انجام دادند. معتقديم اقدامات خوبی كه در گذشته صورت 
گرفته نبايد متوقف شــود و بايد ادامه پيدا كند. وی با تاكيد بر مبارزه با فســاد 
در مديريت جديد شــهرداری تهران و سازمان بهشت زهرا )س(، گفت: موضوع 
فساد خط قرمز ما اســت و جرئت برخورد با فساد در مديريت كنونی شهرداری 
بسيار باال است. نمی گذاريم احساس شود با فساد برخوردی نمی شود چراكه اين 
موضوع مردم را به نظام بدبين خواهد كرد. تاجيك با بيان اينکه بدنبال اقدامات 
تك بعدی نيستيم، عنوان كرد: رسالتی كه ما برای خود قائل شديم اين است كه 
سازمان را از ابعاد مختلف رشد دهيم. در مدتی كه اين مسئوليت بر عهده ما قرار 
گرفته اســت، اقدامات و تصميمات در همه ابعاد درحال انجام است. قرار نيست 

صرفاً كار عمرانی يا صرفاً فرهنگی انجام دهيم.
مديرعامل سازمان بهشــت زهرا )س( به لزوم در دستور كار قرار گرفتن توسعه 

امور در سه حوزه فرهنگی اجتماعی خدماتی سازمان اشاره داشت و گفت: فضای 
داخلی بهشــت زهرا )س( حتماً بايد معماری ايرانی اسالمی داشته باشد. بهشت 
زهرا حتماً نياز به مساجد نمازخانه های بيشتری دارد، بايد فضای داخلی بهشت 
زهرا به شعائر اســالمی-ايرانی مزين شود. همچنين موضوع فرهنگ سازی آداب 

زيارت موضوع بسيار مهمی است كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
تاجيك ادامه داد: در رابطه با خود ســازمان بهشــت زهرا نيز تحول ساختار در 
دستور كار اســت كه انجام آن باعث ارتقا عملکرد سازمان خواهد شد و فرصتی 

بوجود خواهد آورد تا افراد در فضای تخصصی رشد كنند.
وی درخصوص توسعه زيرساخت ها و اقدامات عمرانی در بهشت زهرا )س( گفت: 
موضوع ساير آرامستان ها و توسعه آن در دستور كار است. برای ايجاد آرامستان ها 
جديــد نيز اقدامات خوبی درحال انجام اســت كه اولين آن تــا 6 ماه آينده به 
بهره برداری خواهد رســيد. مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( در پايان با اشاره 
به لزوم انجام اقداماتی كه كيفيت ارائه خدمات به مردم را ارتقا خواهد داد، گفت: 
تمركززدايی از پايانه آمبوالنس های بهشــت زهرا درحال انجام اســت تا بتوانيم 

خدمات به مردم را در سريع تر زمان انجام دهيم.
در پايان اين نشســت نيز مديران و معاونان ســازمان بهشــت زهرا با حضور در 
گلزار شــهدای بهشت زهرا )س(، به زيارت شهيدان دفاع مقدس و ديگر شهدای 

كشور پرداختند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س(:

 آرامستان جدید تهران سال آینده
 بهره برداری می شود

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گرمدره 

ت اول
نوب

شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به خرید 
متر طول   1600 میزان  به  بتنی  اجرای جدول  و 
از  3700مترمربع  میزان  به  بتنی  کفپوش  و 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
و انتخاب پیمانکار واجد صالحیت اقدام نماید. 
مقتضی است در صورت تمایل جهت شرکت در 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه 

)ستاد( مراجعه نمایید.
 نوبت اول:1401/8/28   

نوبت دوم: 1401/9/5

ت دوم
نوب آگهي مزایده عمومي 

شماره 3 / 1401

 شركت مخابرات ايران - منطقه  قم

ت اول
نوب

* مزایده گزار : شركت مخابرات ایران - منطقه قم 

* طریقه تهيه اسناد مناقصه : 
* عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از روزچهار شنبه مورخ 1401/09/02 لغایت روز شنبه 
مورخ 1401/09/12 به غير روزهای تعطيل ) و جمعه ها( از ساعت 8 صبح تا 15 با پرداخت مبلغ دو 
ميليون ریال از طریق مقتضی ) فيش بانکی ، خود پرداز ، حواله اینترنتی ، دستگاه کارت خوان ( به 
حساب شماره 1650750772 بانک ملت شعبه مرکزی قم ) با شناسه واریز 3500180329115 ( به 
نام شرکت مخابرات ایرانـ  منطقه قم، به نشانی قم ، انتهاي بلوار 15 خرداد، شرکت مخابرات استان 

قم ، طبقه اول اتاق 207 مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
* شماره تماس : 37230959-025 - فکس : 025-37770077  

* محل تحویل پاکت ها : دبيرخانه این شرکت به آدرس فوق اتاق 112 مي باشد.
0108-29r4/این شرکت در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادها مختار است  *

R موضوع مزایده
مبلغ سپرده 
شركت در 

مزایده

مهلت خرید 
مهلت تحویلمهلت بازدیداسناد

 اسناد
تاریخ بازگشایي 

پاكتها

1

دستگاه  فروش 
ها و ماشین آالت 
مقطر  آب  مولد 
 CHP نیروگاه 

معصومیه قم

 10،800،000،000
ریال

از تاریخ
1401/9/2 

تا 1401/9/12 

از تاریخ
1401/9/12

تا 9/16/ 1401

تا ساعت 15 
روز شنبه

 مورخ 1401/9/19

ساعت 10صبح
 روز دوشنبه

مورخ 1401/9/21

آگهی جذب سرمایه گذار

روابط عمومی شهرداری بندر امام حسن

ت اول
نوب

شهرداری بندر امام حسن مستند به دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
)2( قصد دارد اجرای پروژه پارک ساحلی فاز4 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را بر اساس مصوبات جدید تملک دارایی های سرمایه 
ای استانی از طریق رقابت به بخش غیر دولتی )خصوصی( واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان 

بندی جهت اخذ اسناد به شهرداری بندر امام حسن مراجعه فرمایید 
1( برآورد اولیه : 39/292/188/645 ریال

)براساس فهرست پایه سال 1401 ابنیه - تاسیسات برقی - تاسیسات مکانیکی - راه،راه و باند فرودگاه - توضیع نیروی برق ( 
2( تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 1/964/610/000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردد 

3( محل توضیع اسناد : دفتر فنی شهرداری امام حسن
4( محلت اخذ اسناد فراخوان 1401/9/5 لغایت 1401/9/9 ساعت 8 الی 15 

5( محلت عودت اسناد به شهرداری 1401/9/12 لغایت 1401/9/23 ساعت 8 الی 15 
6( زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی دریافتی در تاریخ 1401/9/26 راس ساعت 10 صبح در دفتر شهردار بازگشایی می گردد

نوبت اول :1401/9/5
نوبت دوم 1401/9/7

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بهره برداری 

جایگاههای CNG  متعلق به شهرداری رشت

محمد محبتی صف سری- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

ت اول
نوب

شهرداری رشت در نظر دارد به استناد مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصالح، بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG )جایگاه عرضه گاز خودرو ( واقع در میدان گیل ، 
تازه آباد و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت را برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط 
که دارای تائیدیه از شرکت پخش و پاالیش و فرآورده های نفتی ایران به شرح ذیل می باشند به مدت یکسال واگذار نماید، الزم به ذکر است که سه جایگاه بصورت 

یکجا به شرکتها واگذار می گردد و امکان پیشنهاد قیمت به صورت جداگانه وجود نخواهد داشت. کلیه مراحل برگزاری از دریافت 
اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد.  

تاریخ انتشار مزایده در سامانه از تاریخ 1401/9/5 می باشد 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/9/5لغایت 1401/9/12 از ساعت8:00 صبح الی 14:30  

مهلت ارسال پیشنهاد : 1401/9/12لغایت 1401/9/22 تا ساعت 14:30
تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/23در دفتر کار ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت  به نشانی رشت ،بلوار 

شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت بازگشایی می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور بالمانع  است. 
1- مدت قرارداد بهره برداری از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال تمام شمسی می باشد. 

2- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده مندرج در جدول ذیل را به صورت وجه نقد به شماره حساب 64021122122535 بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام حساب 
تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه نماید ،مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ بازگشایی پاکتها به مدت 3 ماه می باشد. 

3- شرکت کننده ای که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد داده باشد با حفظ اختیارات ذکر شده در بند 10آگهی، برنده مزایده شناخته خواهد شد. 

مبلغ پایه اجاره جایگاه CNG ردیف
ماهیانه به ریال 

مبلغ پایه اجاره 
سالیانه به ریال 

سپرده شرکت در مزایده 
)ریال(

جایگاههای ) سازمان حمل و نقل بار و مسافر  1
شهرداری رشت ، میدان گیل، تازه آباد( 

1/180/000/00014/160/000/000 1/416/000/000

چنانچه پیشنهاد دهنده )برنده مزایده (حاضر به امضای پیمان و یا سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نشود. سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع دستگاه 
مزایده گذار ضبط خواهد شد.ضمنًا مزایده فوق به نفر دوم با رعایت تبصره یک ماده  20آیین نامه معامالت شهرداری واگذار خواهد شد. 

4- ارائه تائیدیه صالحیت و داشتن مجوز ظرفیت بهره برداری مجاز از شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران. 
5- ارائه صورتحساب بانکی مبنی بر گردش مالی شرکت کننده از تاریخ 1400/6/1 لغایت 1401/5/31 حداقل به مبلغ 200/000/000/000 میلیارد ریال باشد که نشان دهنده 

وضعیت مالی شرکت کننده  است. 
6- ارائه دو فقره قرارداد مرتبط با موضوع مزایده به همراه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی. 

 ضمنًا شرکت کننده هایی که با شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت قرارداد داشته اند ارائه تسویه حساب و عدم بدهی الزامی می 
باشد. بدیهی است در غیر اینصورت پاکت ج آنان بازگشایی نخواهد شد. 

7- ارائه مدارک مبنی بر کارکرد شرکت بر روی تجهیزات جایگاههای مورد مزایده. 
8- الزامی بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت از زمان انعقاد قرارداد فیمابین.  

9- کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی ، درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 
10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
11- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.  

12- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری می باشد 
13- نشانی دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف، رشت، بلوار شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

و مسافر شهرداری رشت، تلفن : 013-33825573
نوبت اول: 1401/8/28    نوبت دوم: 1401/9/5

ت دوم
نوب


