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گـــزارش

رئيس بنياد نخبگان چهارمحال و بختياری گفت: بنياد در 
دوره  دانش آموزی و دانشجويی، تورهای »ايران گشت« را 
برگزار می كند كه بازديد از صنايع و كارخانجات پيشرفته 
را شــامل می شــود؛ در اين تورها كاماًل ذهنيت آنها در 

رابطه با وضعيت كشور عوض می شود.
دكتر مجتبــی بنياديــان، رئيس بنياد نخبگان اســتان 
چهارمحال و بختياری در گفت و گو با تسنيم درباره برگزاری 
تورهای علمی اظهار كرد: تورهای علمی برای مستعدين 
برتر و نخبگان برگزار می شــود و از سنوات قبل اين تورها 
در برنامه های فرهنگی بنياد نخبگان گنجانده شده بود؛ از 
سال 1394 اين برنامه ها جزو برنامه های مصرح بنياد ملی 
نخبگان و بنيادهای استانی بوده است و به طور ميانگين در 
سال بين 6 تا 7 تور علمی برای مستعدين برتر و نخبگان 
اســتان برگزار می كنيم. بنياديان ادامــه داد: اين تورهای 
علمــی اغلب بازديد از صنايع و شــركت های دانش بنيان 
است و در كنار آنها نيز تورهای علمی و فرهنگی و زيارتی 
نيز برگزار می كنيم. در هر صورت ضرورت تورهای علمی و 
بازديدهای  علمی بيشتر به دو دليل است: در مرحله اول 
مســتعدين و نخبگان علمی كشور با پيشرفت های كشور 
آشنا شوند و اينکه به چشم خود ببينند كه در زمينه های 
مختلــف از جمله صنعتی،  اقتصادی و كشــاورزی ما چه 
پيشرفت های چشمگيری داشــتيم؛ از طرفی ديگر خود 
شاهد بوديم در اين تورها و بازديدهای علمی، ممکن است 
ايده های جديد به ذهن مستعدان و نخبگان علمی خطور 
كند كه اين ايده هــای جديد در آينده می تواند تبديل به 

يك محصول و خدمت برای همان صنعت شود.
وی ادامه داد: بارها اتفاق افتاده است كه ما در بازديدهای 

علمی شــاهد هســتيم كه به عنوان مثال يك مجموعه 
صنعتی با يك مشــکلی مواجه اســت يا نيازی برای رفع 
مشکل خود داشتند كه نخبگان اين مشکل را ارزيابی كرده 
و بر روی آن كار می كردند بنابراين اين بازديدها و تورهای 
علمــی يك نفع دوطرفه دارد كه يکی برای مســتعدان و 
نخبگان  برتر اســت كه با پيشــرفت های كشورمان آشنا 
می شوند و نکته دوم اينکه می تواند كمك  كننده به خود 
مجموعه صنعت باشــد و درجايی كه مشــکالتی دارند، 
اين مشــکالت می تواند به مجموعه نخبگان منتقل شود 
و نخبگان با تشکيل هســته های پژوهشی، آن مشکل را 
رفع كنند. وی تصريح كرد: طبق برنامه های بنياد نخبگان 
استانی، ساالنه 6 تا 7 بازديد علمی از مجموعه های صنعتی 
در اســتان انجام می شود و عالوه بر استان در صورتی كه 
مجوزهای الزم را بگيريم، تورها و بازديدهای خارج استانی 
را نيز داريم كه معموالً در استان های مجاور و استان های 

صنعتی اين تورها و بازديد ها انجام می شود.
بنياديان گفت: مستعدين و نخبگان علمی كشور گاهی 
اوقات تك بعدی هستند و بيشتر در همان فضای درس و 
تحصيل هستند و در سيستم آموزشی ما چه در آموزش 
و  پــرورش و چه در دانشــگاه ها كمتر به اين قســمت 
موضوع می پردازند؛ اغلب شاهديم زمانی كه دانشجويان 
ما در بازديدها و تورهای علمی، صنايع و پيشــرفت های 
علمی كشور را مشاهده می كردند كاماًل ذهنيت آنها در 
رابطه با وضعيت جاری كشــور و پيشــرفت های علمی 
عوض می شــد و برای آنها اين مســئله بسيار جالب بود 
و روحيــه می گرفتند و اميدوار می شــدند كــه بعد از 

فارغ التحصيلی بتوانند ادامه كار بدهند.

تغییر نگاه دانشجویان و دانش آموزان به توانمندی های کشور 
با تورهای علمی »ایران گشت«

ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــور و رئي ــس جمه ــاون رئي مع
محيــط زيســت بــا بيــان ايــن كــه دســتگاه های متولــی 
ــدود 180  ــوع ح ــاك در مجم ــوای پ ــون ه ــرای قان اج
ــوای  ــا ه ــط ب ــای مرتب ــرای برنامه ه ــرای اج ــت ب هم
پــاك بــرآورد كردنــد، تصريــح كــرد: بــرای ايــن منظــور 
ــان و در  ــارد توم ــزار ميلي ــه 103 ه ــش ب ــك بخ در ي
بخشــی ديگــر بــه ســه ميليــارد دالر اعتبــار نيــاز اســت.

ــرای  ــزود: ب ــا اف ــا ايرن ــو ب ــی ســالجقه در گفــت و گ عل
ــا و  ــتگاه ه ــاك دس ــوای پ ــون ه ــای قان ــرای بنده اج
ــر اســاس آن در  وظايــف آنهــا مشــخص شــده اســت، ب
ــن  ــا هــدف بررســی اي ــه ب ــای مشــتركی ك نشســت ه
وظايــف و چگونگــی اجــرای آنهــا بــا ســازمان حفاظــت 
ــه  ــد ك ــد ش ــود، تاكي ــی ش ــزار م ــت برگ ــط زيس محي
دســتگاه هــا مطابــق وظايفشــان بــرآورد كننــد كــه در 
ســال 1402 بــرای اجــرای بندهــای قانــون هــوای پــاك 
كــه بــه آنهــا تکليــف شــده، بــه چــه ميــزان اعتبــار نيــاز 
دارنــد.وی اظهــار داشــت: در هيــات دولــت از همــکاران 
درخواســت كــردم حتمــا يــك تــا دو هفتــه ای كــه كار 
بودجــه در حــال انجــام اســت، مســائل مربــوط بــه هوای 
پــاك و اعتباراتــی كــه تاكنــون بــرآورد و احصــاء شــده 
ــه  ــود ك ــا مشــخص ش ــد ت ــرار دهن ــتور كار ق را در دس
ــا  ــت ت ــاز اس ــول ني ــزان پ ــه مي ــه چ ــال 1402 ب در س

مصــوب شــود.
معــاون رئيــس جمهــور ادامــه داد: بــر ايــن اســاس تمــام 
ــرای اجــرای بندهــای  ــد كــه ب ــرآورد كردن دســتگاه ها ب
قانــون هــوای پــاك كــه بــه آنهــا تکليــف شــده در يــك 

ــان ( و در  ــارد توم ــزار ميلي ــه 103 همــت ) ه بخــش ب
ــه  ــاز اســت ك ــارد دالر ني ــه ميلي ــه س ــر ب بخشــی ديگ
اميدواريــم دســتگاه هــا از بودجــه خــود دفــاع كننــد و 
ــام در اعتبــارات 1402 مصــوب شــود.در ســال  ايــن ارق
ــده  ــرای آلودگــی هــوا دي ــف بودجــه ب ــك ردي 1401 ي
ــم  ــه اميدواري ــن شــد ك ــود و مبلغــی هــم تامي شــده ب

ســال آينــده ايــن اعتبــار پربارتــر شــود.
ــاره افزايــش كيفيــت خــودروی توليــد داخــل  وی درب
ــه  ــيده ك ــه رس ــن نتيج ــه اي ــت ب ــت: دول ــار داش اظه
ــد، در  ــش ياب ــی افزاي ــای داخل ــت خودروه ــد كيفي باي
ــال 1401  ــاك در س ــوای پ ــتن ه ــرای داش ــع ب واق
ــغ 50  ــه مبل ــرای كاهــش آلودگــی هــوا 62 حکــم ب ب
ــد  ــرار ش ــه ق ــد ك ــوب ش ــان مص ــارد توم ــزار ميلي ه
تمــام دســتگاه هــای مرتبــط بــا كاهــش آلودگــی هــوا 
ايــن احــکام را اجــرا كننــد، اكنــون در راســتای همــان 
بحــث اگــر اعتبــاری ديــده و مصــوب شــود حتــی اگــر 
ــد؛  ــب برس ــه تصوي ــم ب ــارات ه ــن اعتب ــد اي 50 درص
ــاك  ــوای پ ــون ه ــرای قان ــث اج ــی در بح  گام بزرگ

برداشته می شود.
ــن امــکان وجــود  ــا اي ــه اينکــه آي ســالجقه در پاســخ ب
دارد كــه رديــف بودجــه مســتقلی بــرای اجــرای قانــون 
هــوای پــاك ديــده شــود؟ گفــت: در ســال 1401 يــك 
ــود  ــده ب ــده ش ــث دي ــن بح ــرای اي ــه ب ــف بودج ردي
ــم  ــه اميدواري ــد ك ــن ش ــم تامي ــاری ه ــل اعتب و حداق
ســال آينــده ايــن اعتبــار پربارتــر شــود تــا بتوانيــم بهتــر 

اســتفاده كنيــم.

 برآورد اعتبار ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی
برای اجرای قانون هوای پاک 

زمستان نه چندان سرد در انتظار کشور 

تداومکمبارشیدربرخیاستانها
پسماند و ضایعات سوزی از مهمترین 

عوامل افزایش آلودگی هوای تهران
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان تهران از 
آغاز گشت و پايش شــبانه روزی صنايع، معادن و 
واحدهای صنفی اســتان همزمان با فصل سرما و 

افزايش آلودگی هوا در تهران خبر داد.
عليرضا مزينانــی با بيان اينکه با برنامه ريزی انجام 
شــده گشــت و پايش های شــبانه در حوزه كل 
اســتان كه از طريق ادارات حفاظت محيط زيست 
شهرستان ها و ستاد اداره كل اجرا می شود، افزود: 
هدف از انجام اين گشت ها و پايش ها كنترل منابع 
آلوده كننده هوا و مقابله با تخلفات احتمالی به ويژه 
در ساعات غير اداری و ايام تعطيل هفته است. وی 
با اشاره به اينکه اين پايش ها به طور ويژه از ابتدای 
آذرماه آغاز شده و در 13 محور اصلی برقرار است، 
اظهاركرد: در اين مــدت 213 واحد صنعتی مورد 
پايش قــرار گرفته اند كه حاصل آن هشــت مورد 
توقف فعاليت آالينده و صدور شــش اخطاريه رفع 
آاليندگی برای واحدهای متخلف از سوی ماموران 

اجرايی اين اداره كل بوده است.
مديــركل حفاظت محيط زيســت اســتان تهران 
بــا تاكيد بر اينکه ســوخت مصرفــی نيروگاه ها و 
واحدهای بــزرگ مقياس صنعتی اســتان به طور 
روزانــه و مــداوم رصد و پايش می شــود، تصريح 
كرد: از ابتدای آذر ماه 92 مورد بازديد از واحدهای 
معدنی و توليد شــن و ماســه و آســفالت هم كه 
دارای بــار آاليندگی هوا هســتند صورت گرفته و 
نکات و مالحظات زيســت محيطی به اين واحدها 
تاكيد شده است. مزينانی در ادامه با اشاره به اينکه 
طی اين مدت 11 مورد نظارت و بازديد از عملکرد 
شــهرك های صنعتی و 12 نيروگاه و واحد بزرگ 
مقياس صنعتی استان نيز انجام شده است، گفت: 
يکی ديگر از اقدامات صورت گرفته بازديد ســرزده 
و نظارت بر عملکرد مراكز معاينه فنی اســت كه از 
ابتدای آذر 12 مورد بازديــد از مراكز معاينه فنی 
مســتقر در سطح اســتان به عمل آمده است. وی 
همچنين پسماند و ضايعات سوزی را از مهمترين 
عوامل در افزايش آلودگــی هوا عنوان كرد، افزود: 
17 مورد مقابله با پسماند سوزی و ضايعات سوزی 
در گشت و پايش های شــبانه ماموران اجرايی در 
اين مدت ثبت شــده كه نشان از تداوم اين معضل 

در سطح استان دارد.

 مکان جدید آرامستان تهران
 فعالً محرمانه است

رئيس شورای شهر تهران در خصوص بهره برداری 
از نخستين آرامســتان شهر تهران گفت: در رابطه 
با جانمايی و مکان ايــن مجموعه اجازه بدهيد در 
آينده صحبت كنيم تا اعــالم زمين باعث افزايش 

قيمت آن منطقه نشود.
به گزارش تســنيم، مهــدی چمران در حاشــيه 
برگزاری يکصدونهمين جلســه شورای شهر تهران 
در رابطه با دســتور جلسات امروز شورا اظهار كرد: 
نخســتين دســتور جلســه امروز مربوط است به 
گــزارش نظارتی از پروژه هــای حمل و نقل تهران 
كه اين گزارش توسط كميسيون برنامه و بودجه و 
حمل و نقل ارائه خواهد شــد و در ادامه نيز آقای 
بهرامــی معاون حمل و نقل و ترافيك شــهرداری 
تهــران در اين رابطه مطالبی ارائه خواهد كرد. وی 
افزود: شورای شهر تهران برای پيشبرد برنامه های 
خــود گزارش های 6 مــاه ای را بــرای حوزه های 
مختلف خدماتی در نظر گرفته است كه جلسه قبل 
گزارشی از معاونت فنی عمرانی ارائه شد و در ادامه 
نيز با حضور معاونين شهردار اين گزارشات مطرح 

خواهد شد.
رئيس شورای شــهر تهران گفت: با توجه به اينکه 
در فصل پاييز امســال برنامه به صورت مدون تر از 
سوی شــهرداری تهران اجرا شده است، پيش بينی 
می شــود گزارش ســه ماه ای نيز به زودی از سوی 
معاونان شــهردار در خصــوص حوزه های مختلف 
كاری خود ارائه كنند. چمران با اهميت دانســتن 
نمای ســاختمان ها تصريح كرد: در همين ارتباط 
امــروز اليحه ای از ســوی شــهرداری تهران در 
ارتباط با پاكت حجمی ســاختمان ها در دســتور 
كار قــرار خواهد گرفت كــه در قالب اين اليحه به 
معماران، مهندســين و طراحان اجازه بيشتری را 
برای طراحی نماهای ســاختمان داده خواهد شد 
تا از تنوعات بيشتری در اين حوزه بهره ببرند. وی 
گفت: در ادامه جلســه پرونده چندين باغ بررسی 
خواهد شــد و در رابطه با بــاغ يا غيرباغ بودن آنها 

تصميم گيری خواهد شد.

اخبـــــار

رييس مركز ملی اقليم و مديريت بحران خشکسالی با ارائه 
گزارشــی از ميزان دما و بــارش از ابتدای پاييز تا كنون با 
بيان اينکه زمســتان سردی نخواهيم داشت، اظهار كرد: با 
تداوم كم بارشــی در ماه های پيش رو با مشکل تامين آب 
برای بخش های جنوبی رشته كوه البرز مواجه خواهيم شد.
احد وظيفه در گفت و گو با ايســنا، درباره ميزان بارندگی 
طی فصل پاييز اظهار كــرد: از ابتدای پاييز تاكنون حدود 
25.1 ميليمتر بارندگی در كشــور اتفاق افتاد، در صورتی 
كــه ميانگين بارش ها طی بلندمدت در اين بازه زمانی 31 
ميليمتر بود و اين ميزان نشانگركاهش حدود 20 درصدی 

بارندگی ها نسبت به بلندمدت است.
وی درباره اســتان هايی كه بيش از ديگر استان ها وضعيت 
نامطلوبی دارند، گفت: در اســتان تهــران از ابتدای فصل 
آبی تاكنون حدود 7.5 ميليمتر بارندگی ثبت شــده است، 
درصورتــی كه در بلندمدت حــدود 43 ميليمتر بارندگی 
داشــتيم و اين يعنی كه حدود 36 ميليمتر و يا 82 درصد 
بارش ها كمتر از حد نرمال بوده است. اين عدد بسيار بزرگ 

كم بارشی طی پاييز است.
رييس مركز ملی اقليم و مديريت بحران خشکسالی ادامه 
داد: بارش ها در بخش های شرقی، مركزی، غربی و جنوبی 
رشته  كوه البرز به  شدت زيرنرمال و در شرايط خشکسالی 
است. به  طور مثال دراستان البرز حدود 70 درصد و قزوين 
حــدود 80 درصد بارش ها زير نرمال بوده اســت. در اين 
دوران ايران هم به لحاظ هواشناســی، كشاورزی همچنين 

به لحاظ هيدرولوژی، خشکسالی را تجربه كرده است.
وی همچنين درباره اســتان های پربارش گفت: استان هايی 
همچون خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، يزد و اصفهان، حوزه مركزی 
و جنوب غرب كشور شرايط و بارندگی های مناسبی را تجربه 
كرده اند اما در شــمال غرب، تاحدودی غرب و جنوب شرق 

كشــور به ويژه بخش مركزی ايران از جملــه تهران، البرز، 
قزوين و سمنان بارش ها به شدت زير حد نرمال بوده است. 
وی درباره ميانگين دمای كشور از ابتدای فصل پاييز گفت: 
دمای كشور از ابتدای پاييز تاكنون يك درجه بيش از نرمال 
بود. به طــور كلی ايران طی دو ماه گذشــته پاييزی گرم و 

بارش هايی كمتر از نرمال تجربه كرده است.
رييس مركز ملی اقليم و مديريت بحران خشکسالی درباره 
بارندگی هــای هفته جاری گفت: طی اين هفته بارش هايی 
در حد نرمال و حتی بيش از حد نرمال در شــمال غرب و 
ســواحل شمال و شمال غرب كشــور از جمله استان های 
اردبيل، گيالن، مازندران، گلســتان و تا حدودی خراسان 
شــمالی، كردســتان، آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی 
همچنيــن زنجــان پيش بينی می شــود. وی بــا تاكيد بر 

اينکه اين بارش ها از اواســط هفته جاری آغاز می شــود و 
تا اواســط هفته آينده نيز ادامــه دارد، اظهار كرد: باوجود 
اينکه بارش ها شرايط خوبی ايجاد می كند اما همچنان در 
بخش های جنوبی كشور همچون بوشهر، فارس، سيستان 
و بلوچســتان، كرمان، اصفهان همچنين خراســان رضوی 
و خراســان جنوبی بارش ها كمتر از حد نرمال پيش بينی 
می شود. در واقع از بخش جنوبی تا شرقی كشور و همچنين 
از جنوب غرب تا شمال شرق بارش هايی كمتر از حد نرمال 
و بخش های شــمال و شمال غرب كشور بارش هايی نرمال 

و بيش از حد نرمال را تجربه خواهند كرد.
وظيفــه با بيان اينکــه انتظار مــی رود بارندگی های هفته 
آينده وضعيت بهتری پيدا كند، گفت: با توجه به خروجی 
مدل هــای عددی، در فصل زمســتان وضعيت بارش ها در 

شرايط نرمال و در ارتفاعات البرز با گرايش به كمتر از حد 
نرمال پيش بينی می شود و در جنوب غرب كشور همچون 
اســتان های خوزســتان، بوشهر، لرســتان، چهار محال و 
بختيــاری، كهگيلويه و بوير احمد، غــرب اصفهان و ايالم 
می توان وضعيت بهتری را نســبت به سال گذشته متصور 
بود چرا كه سال گذشته اين مناطق خيلی كم بارش بودند 
اما  در زمســتان ســال جاری بارش های بهتری برای اين 

مناطق پيش بينی می شود.
وی ادامــه داد: بر اســاس خروجی مدل ها بــرای برخی 
مناطق همچون جنوب شــرق كشــور، دامنه هــای البرز 
همچون تهران، قزوين، ســمنان، خراسان رضوی و زنجان 
بارندگی های كمتر از حد نرمال پيش بينی می شــود. اين 
كم بارشی بخش های جنوبی رشته  كوه البرز به ويژه جنوب 
البرز را با مشــکل تامين آب مواجه می كند. پيش بينی ها 
برای ايــن منطقه اصال خوشــبينانه نيســت. هرچند كه 
نمی تــوان به صورت صد در صد گفت كه كم بارش خواهد 
بود اما بر اساس خروجی مدل ها بارندگی اين مناطق كمتر 
از حد نرمال و برای جنوب غرب كشور بارندگی های نرمال 

و بيش از حد نرمال پيش بينی می شود.
رييــس مركز ملی اقليــم و مديريت بحران خشکســالی 
درباره وضعيت بارندگی و دما طی آذرماه و زمستان گفت: 
كم بارشــی طی اين مدت ادامه دارد. دما نيز در حد نرمال 
و بيــش از حــد نرمال پيش بينی می شــود و به طور كلی 

زمستان خيلی سردی را تجربه نخواهيم كرد.
وظيفــه در پايان تصريح كرد: ايــن پيش بينی به اين معنا 
نيســت كه اصال دوره های سرما نخواهيم داشت. چه بسا با 
گذر موج هوای ســرد شــمالی از كشور، هوا طی چند روز 
بسيار سرد شود و اين به طور كامل قابل پيش بينی نيست. 
اما به طور كلی ميانگين دمای چهارماه آينده خيلی سرد و 

كمتر از حد نرمال پيش بينی نمی شود.

دادســتان تهران گفت: در پی دســتور رئيس قوه قضاييه 46 زندانی كه شرايط 
ارفاق قانونی را داشتند آزاد شدند.

دستورالعمل حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای در پی پيروزی شورانگيز و 
بازی غيرتمندانه ملی پوشــان تيم ملی فوتبال كشورمان و شعف و شادمانی پديد 
آمده در سراسر ايران اسالمی خطاب به مراجع و مراكز ذيربط قضايی صادر شد.
به گزارش مركز رســانه قوه قضاييه در دســتور رئيس دســتگاه قضا خطاب به 
مراجع و مراكز ذيربط قضايی آمده بود: نسبت به آن دسته از زندانيان كه شرايط 
بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا می باشــند، نهايت مساعدت و معاضدت انجام 
گيرد و مقدمات آزادی و بازگشــت آنها به آغوش گرم خانواده های شان در اولين 

فرصت ممکن فراهم شود.

يك روز پس از صدور اين دســتور، دادستان تهران از بررسی پرونده 46 زندانی 
كه شماری از آنها از اغتشاشگران وقايع اخير بوده  اند خبر داد.

صالحی در تشــريح خبر فوق گفت: پس از دســتور رئيس قــوه قضائيه پرونده 
شــماری از افرادی كه شــرايط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا بودند بررسی 

شــد و 46 نفر كه شماری از آنها در جريان اغتشاشات اخير تهران دستگير شده 
بودند با مساعدت و معاضدت انجام شده از زندان آزاد شدند.

دادســتان تهران تصريح كرد: نســبت به بررســی پرونده  افرادی كه در جريان 
اغتشاشــات اخير بازداشت شده بودند و شــرايط ارتکاب جرم آنها اجازه می داد 
مســاعدتی در مورد آن ها صورت پذيرد، موضوع مورد بررســی قرار گرفت و اين 

افراد با قرار تامين مناسب آزاد شدند.
در دستور رئيس دستگاه قضا تصريح شده كه بديهی است كسانی كه در قضايای 
اخير مرتکب جنايت شده و مدافعان امنيت مردم را شهيد و مجروح كردند و اموال 
مردم را به آتش كشــيدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نيستند و 

برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخير، هيچ جای ارفاق وجود ندارد.

دادستان تهران:

 شماری از اغتشاشگران وقایع اخیر 
آزاد شدند

|    دوشنبه|7 آذر 1401|شماره 6015| 
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)آگهی مناقصه عمومی((

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر داردپروژه های مشروحه ذیل رااز طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

به  مناقصه  اسناد  خرید  جهت  روز  پنج  مدت  به  روزنامه  در  دوم  نوبت  آگهي  درج  تاریخ  از  پس  میتوانند  ؛  بوده  الزم  تجهیزات  و  تخصص   ، تجربه  دارای  که  پیمانکارانی   لذاکلیه 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.و جهت دریافت اسناد اقدام  نمایند.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی - جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن: 31201595-076)مهدی احمدی(
- به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهی واصل مي شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کد اقتصادی:411143589315   شناسه شرکت:10101335577      
ش ثبت:1954     کدپستی:79136-75115 

شماره مناقصهموضوعردیف

خرید خدمات تضمیني بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از  نیروگاه جزایر )ابوموسي ، تنب بزرگ ، تنب کوچك ، فارور و الرک(  با شرح تعداد و مشخصات مولد های منصوبه مطابق جداول پیوست از محل 1
اعتبارات عمرانی  

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:6.175.000.000ریال          مدت زمان انجام کار: )5(ماه                 پیش پرداخت:%15

1401-37

اجراي پروژه تعویض سیم مسي به کابل روستاهاي منطقه سیرمند ) مزرعه ، پاقلعه ، رائیز ، بناب ، سردر ، سیاهك ( در محدوده مدیریت برق شهرستان حاجي آباد از محل اعتبارات داخلی-کاهش تلفات 2
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.864.000.000 ریال             مدت زمان انجام کار: )3 (ماه                پیش پرداخت: %20

1401-145

اجرای پروزه تعویض سیم مسي به کابل خودنگهدار روستاي بوچیر در مدیریت برق پارسیان از محل اعتبارات داخلی-کاهش تلفات3
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:4.217.000.000  ریال             مدت زمان انجام کار: حداکثر سه )3( ماه                            پیش پرداخت:%20

1401-92
)تجدید(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به سه صورت ضمانت بانکی و واریز وجه نقد و کسر از مطالبات  مورد قبول می باشد.

آگهی جذب سرمایه گذار

روابط عمومی شهرداری بندر امام حسن

ت دوم
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


