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آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ و مقوا 
چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت 
وابســته روز دوشنبه 31 خرداد ماه در مراسمی با حضور مقامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و روســاي انجمن هاي و اتحادیه مرتبط با این صنعت در محل 
دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومي 
و اطالع رساني چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی 
و ماشــین آالت وابسته: دراین نمایشگاه که تا سوم تیرماه دایر خواهد بود، ده ها 
شرکت داخلي و خارجي، نوین ترین تولیدات ، صنایع ، تجهیزات و خدمات خود 
را ارئه و در معرض دید عالقمندان قرار دادند.رضا امیدی رئیس ســتاد برگزاری 
این نمایشگاه گفت: چهارمین نمایشگاه بین المللي کاغذ مقوا و صنایع سلولزي 
با حمایت  وزارت صنعت معدن و تجارت و انجمن ها و تعاوني هاي مرتبط برگزار 
شده است.وی افزود: این رویداد در سال ۹۷ که به سال حمایت از کاالی ایرانی 
نامگذاری شده است با تکیه بر حمایت از توانمندی های داخلی برگزار می شود و 
سعی داریم راه های ورود تکنولوژی های نوین این حوزه به کشور را هموار کنیم. 
مصرف ســاالنه کاغذ و مقوا در ایران حدود یک میلیون و ۹00 هزار تن است و 
حجم واردات نیز ســاالنه حدود یک میلیون و 200 هزار تن است.نیاز سالیانه 
کشور به کاغذ بســته بندی ۸۵0 هزار تن است، این در حالی است که سالیانه 
یک میلیون و ۶00 هزار تن از این کاغذ تولید و مازاد آن به کشورهای مختلف 

از جمله اروپا، آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

بازدید معاون علمی  رئیس جمهور 
از شرکت دانش بنیان ایسکرا 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهــوری و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری در ســفر به استان اصفهان از فعالیت ها و 20 پروژه داخلی سازی 
شــرکت دانش بنیان ایسکرا بازدید کرد.سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با همراهی علــی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری و جمعی از مدیران اســتان اصفهان، صبح دوشنبه31 خرداد، از 
شــرکت دانش بنیان ایسکرا اتوالکتریک ایران در شهرک صنعتی امیرکبیر شهر 
کاشــان بازدید کرد.در این بازدید، ســتاری و آقا محمدی عالوه بر آشــنایی با 
توانمندی ها و فعالیت های پیرامون داخلی ســازی قطعات پیشــرفته این واحد 
صنعتی، از رگوالتور مولتی و شــفت دینام تولیدی ایســکرا که برای اولین بار 
در کشــور بومی سازی شده است، رونمایی کرد. شرکت ایسکرا با داخلی سازی 
قطعات و ایجاد فرآیندهای جدید، با تولید ساالنه ۵00هزار ست دینام و استارت، 
۷۵میلیون دالر کاهش ارزبری داشــته است.گفتنی است؛ شرکت قطعه سازی 
ایســکرا با بیش از ۵00 نفر نیروی انسانی در شهر کاشان، طراح و تولید کننده 
انواع دینام خودروهای ســواری مختلف و نیز انواع استارت موتورهای احتراقی 
تا ظرفیت 2 لیتر است. ۹0 درصد از اجزای استارت و دینام داخلی سازی شده 
که این موضوع همراه با کسب باالترین کیفیت ها در استانداردهای جهانی است. 
این شــرکت با کسب مجوزهای الزم از ســوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، عنوان شــرکت دانش بنیان را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب 
تنها شرکت در حوزه تولید اســتارت و دینام برای خودروهای داخلی شناخته 

شده است.
در کنار این دستاوردها، از جمله برنامه های آتی می توان به طراحی و ساخت 
انواع موتورهایDC، مجموعه های مونتاژی وابســته از قبیل شیشه باالبر، برف 
پاک کن و... و مشــارکت در تولید قطعات خودروی برقی در آینده اشاره کرد. 
پروســه طراحی و داخلی ســازی رگوالتور دینام نیزق برای اولین بار در کشور 
از دوماه پیش آغاز شــده و به زودی به تولید می رسد.ایســکرا به عنوان یکی از 
مهمترین تامین کنندگان اســتارت و دینام خطوط تولید خودروهای داخلی، 
در ســال های فعالیت خود موفق بــه اخذ گواهینامه های متعــددی از جمله 
اســتاندارد مدیریت کیفیت IATF16949:2016،ISO9001:2015  و... 
شده است. عالوه بر آن ایســکرا دارای تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته مطابق 
 تکنولوژی های نوین می باشــد که دارای گواهینامه های اســتاندارد بین المللی

17025ISO/IEC، آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ملی ایران در آزمون های 
استارت و دینام خودرو و سختی سنجی فلزات و صالحیت کالیبراسیون ابعادی 
و فشار است.ایســکرا سابقه تولیدی 2۷ ساله اســتارت و دینام داشته و از آن 

می توان به عنوان اولین صادر کننده این محصول به خارج از کشور نام برد.

اخبار کوتاه

گروه اقتصادی-شهرام صدوقی: مصرف برق کشور 
همزمان با افزایش دمای هوا از مرز هشــدار عبور کرده و به 
محدوده خطر وارد شده است که تداوم آن احتمال افزایش 
خاموشی ها را دوچندان می ســازد، اما راهکار برون رفت از 
این مرحله خیلی ســاده و آسان است خاموش کردن حتی 
یک المپ اضافه کارساز است.امسال که یکی از خشک ترین 
ســال های ۵0 سال اخیر اســت با گرمای شدید هوا ناشی 
از تغییرات اقلیمی نیز همراه شــده بــه طوری که از همان 
فروردین ماه گرمای زودرس خود را به کشــورمان تحمیل 
کرد.افزایش دمای هوا منجر بــه باالتررفتن میزان برق در 
کشــور شده است به گونه ای که براساس تازه ترین گزارش 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران روز یکشنبه هفته جاری 
در ســاعت 12 و ۴۶ دقیقه مصــرف برق به رقم ۶0 هزار و 
۶01 مگاوات رســید. معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: 
براساس پیش بینی در هفته جاری و هفته آینده، میانگین 
دمای هوا 1 تــا 1.۵ درجه گرمتر خواهد شــد که همین 
موضوع احتمال افزایش شدید نیاز مصرف برق را به دنبال 
خواهد داشــت.بنابر این گزارش، در هفته گذشته میانگین 
دمای کشــور  در حدود 3۶ درجه بود این درحالی اســت 
که براساس نقشه های هواشناسی، دمای هوا بین 1 تا 1.۵ 
درجه افزایش خواهد یافت که با رسیدن میانگین دمای هوا 
به 3۸ درجه در کشور، احتمال آنکه رکورد نیاز مصرف برق 
به ۶2 هزار مگاوات افزایش یابد وجود دارد.هفته گذشــته 
با رســیدن نیاز مصرف به بیش از  ۶0 هزار مگاوات، شاهد 
شــکاف ۶000 مگاواتی در تراز بین تولید و مصرف بودیم، 
که طبق اعالم مسووالن برقی این هفته با توجه به شرایط 

موجود، احتمال تشدید این شکاف بیشتر شده است.
غالمعلی رخشانی مهر- معاون هماهنگی توزیع توانیر و  
دبیر ستاد راهبری اوج بار صنعت برق  تنها راهکار جلوگیری 
از بروز قطعی برق در این شرایط را تنظیم و مدیریت درست 

مصرف عنوان و اظهار کرد : در کشور حدود 2۴ هزار مگاوات 
از برق تولیدی کشــور به وسایل سرمایشی اختصاص دارد.   
پیک برق در بازه ســاعت های 12 تا 1۸ رخ می دهد،   اگر 
فرض کنیم که این اوج بار برای ســه ماه رخ دهد در حدود 
۴۵0 ساعت در سال اوج مصرف داریم که برای پاسخگویی 
به این نیاز مصرف باید ۷ تا ۸ هزار مگاوات نیروگاه احداث 
شــود.وی  با تاکید بر این که در همه دنیا، مصارف در این 
ســاعت ها را مدیریت می کنند، خاطرنشــان کرد: در ایران 
نیز  همانند ســایر نقاط دنیا، مصارف به ســاعت هایی غیر 
از ساعات پیک منتقل می شود.   در اوایل خرداد ماه شاهد 
رشــد  بیــش از 30 درصدی مصرف بــرق بودیم،   بخش 
کشــاورزی به دلیل کمبود بارش ها این دو گروه از ابتدای 

امســال رشد مصرف زیادی را تجربه کرده اند که در بخش 
کشاورزی به دلیل کمبود بارش ها شاهد افزایش پمپاژ آب 
ودرنتیجــه باال رفتن 1۸ درصدی مصرف برق بودیم و پس 
از آن نیــز بخش صنعت بود کــه در رده دوم مصرف قرار 
داشــت.طبق اعالم توانیر، رخشانی مهر در خصوص انتشار 
جداول خاموشــی ها نیز گفت: این جداول احتمالی است، 
اما در صورت تداوم همکاری مشترکان، خاموشی ها اعمال 
نخواهد شد. در صورتی که همه هموطنان کولرهای گازی 
روی عــدد 2۵ درجه تنظیم و از دور کنــد کولرهای آبی 
اســتفاده کنند و استفاده از وسایل پرمصرف برقی را نیز به 
ســاعات خنک روز یا پایانی شب موکول نمایند، می توانیم 
به طور قطع اطمینان دهیم که شاهد قطعی برق نخواهیم 

بود.معاون همانگی توزیع توانیر  از همه مشترکان صنعتی 
و کشاورزی نیز به دلیل همکاری در طرح های مدیریت بار 
و کاهش مصرف برق تقدیر کرد و گفت: همه این تالش ها 
برای پایدار ماندن شــبکه و جلوگیری از بروز خاموشی ها 
صــورت می گیرد. در بخش خانگی نیــز می توان این جابه 
جایی بار را با  موکول کردن اســتفاده از وسایل پرمصرف 
برقی مانند اتو، جارو برقی، ماشین لباسشویی و... به ساعات 

خنک روز یا پایانی شب انجام داد.
رخشانی مهر همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص 
میزان ذخایر آب پشت سدهای کشور نیز گفت: ذخیره آب 
پشت سدها حداقل ۵0 درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته اســت که این به معنای نصف شدن توان تولید انرژی 
نیروگاه های برق آبی اســت.   ذخایر آب سد ها را باید برای 
کشت پاییزه، احتمال تداوم خشکسالی و مصرف آب شرب 
و... تا حد امکان حفظ کنیم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــرکت مادرتخصصی تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایران، این شرکت در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به پیش 
بینی افزایش دما در اغلب نقاط کشــور و تداوم آن تا پایان 
هفته جاری، همچنین محدودیت های ایجاد شده در بخش 
تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر که تا آخر هفته 
به طول می انجامد، از هموطنان درخواســت می کنیم برای 
کمک به تامین برق و جلوگیری از بروز خاموشی به ویژه در 
این شرایط،  نســبت به کاهش مصرف برق خود در فاصله 
ســاعت های 12 تا 1۸ اقدام کنند.توانیر در اطالعیه خود از 
مردم برای رعایــت تنظیم کولرهای گازی روی 2۵ درجه، 
اســتفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده از نور طبیعی 
روز و خاموش کردن المپ های اضافی و اســتفاده نکردن 
از وســایل پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشور، لباسشویی، 
ظرفشــویی و... در ســاعت گرم روز )12 تا 1۸(  تقاضای 

همکاری کرده است.

شرکت توانیر از افزایش شدید مصرف برق خبر داد

موج جدید خاموشی در راه است

جدیدترین آماراز وضعیت بازار مسکن شهر تهران حاکی 
از آن است که نرخهای پیشنهادی در خردادماه نسبت به 
اردیبهشــت ماه ۸ درصد کاهش یافتــه و افت قیمت در 
مناطق شمالی، بیشتر بوده اســت.اولین آمار غیررسمی از 
رصد بازار مسکن شهر تهران در خردادماه 1۴00 عقبگرد 

محسوس قیمتها را نشان می دهد. 
تلفیق چند عامل فرعی با انتخابات ریاست جمهوری و 
گفت وگوهای برجام، به عنــوان دو متغیر اصلی به تعدیل 
انتظارات تورمــی و حتی ریزش قیمتها در بازار مســکن، 
بخصوص در مناطق واقع در نیمه شــمالی پایتخت منجر 
شده است. کاهش قیمتهای پیشــنهادی که از بهمن ماه 
گذشــته آغاز شــده در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد.طبق 
داده های ســامانه کیلید که تحوالت بازار مســکن شــهر 
تهران را بررســی می کند قیمت پیشنهادی هر متر مربع 
واحد مســکونی در آگهی های خردادماه 1۴00 نسبت به 
اردیبهشت ماه ۸ درصد کاهش یافته است. بیشترین افت 
قیمــت به ترتیب در مناطق 2، 22، ۴، ۶ و ۵ اتفاق افتاده 
است. از طرف دیگر مناطق 12، 1۴، 1۵، 1۶، 1۸، 1۹، 20 
و 21 با مقدار اندکی رشــد قیمت مواجه شدند. نرخها در 

مناطق ۷، ۸، 13 و 1۷ نیز با ثبات همراه بود.
درصد تغییــرات قیمت متر مربــع آگهی های فروش 
مســکن حاکی از آن اســت که متوســط قیمت از ۴۶.۷ 

میلیون تومان در اردیبهشــت مــاه 1۴00 به ۴3 میلیون 
تومان در خردادماه رســیده که افت ۸ درصدی را نشــان 
می دهد. البته میانگین قیمتهای قطعی بر اساس معامالت 
اردیبهشت ماه 2۸.۸ میلیون تومان در هر متر مربع است.

متوســط قیمت هر متر مسکن در آگهی های منطقه 1 از 
۷۹.۴ میلیون تومان به ۷۹.1 میلیون تومان رسیده است. 
در منطقه 2 نرخ هر متر مربع از ۶۴ میلیون به۶0 میلیون، 
در منطقه ۴ از ۴۵ میلیون به ۴3 میلیون، منطقه ۵ از 3۹ 
بــه 3۷.۹ میلیون، منطقه ۶ از ۵0 به ۴۸ میلیون و منطقه 
22 از 3۵.۷ به 3۴ میلیون تومان رســیده اســت.از طرف 
دیگــر درصد تغییر بازدید آگهی ها که می تواند نشــانه ای 
برای محاســبه میزان تقاضا باشــد از رشد ۹.3 درصد در 
خردادماه 1۴00 نســبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. 
میزان بازدید از آگاهی های اجاره نیز افزایش 3.۴ درصدی 
را نشــان می دهد.به گزارش ایســنا، با این حال نرخهای 
پیشنهادی اجاره نسبت به ماه قبل 1.۹ درصد کاهش یافته 
و این در حالی اســت که حجم عرضه واحدهای اجاری در 
خردادماه 1۴.3 درصد در مقایســه با یک ماه قبل افزایش 

پیدا کرده است.شاخص تقاضای خرید و فروش به تفکیک 
متراژ هم که از آگهی های ســامانه کیلید اســتخراج شده 
نشــان می دهد رتبه اول بازدید مربــوط به واحدهای ۸0 
تا 100 متر مربع اســت که 21 درصد بازدیدها را شــامل 
می شــود. در رتبه دوم نیز واحدهای ۶0 تا ۸0 متر با 1۵ 
درصــد قرار دارند. واحدهای 100 تــا 120 متر و 120 تا 
1۴0 متــر نیز هریــک 12 درصد از بازدیــد کل آگهی ها 
را به خــود اختصاص می دهند.در بــازار رهن و اجاره هم 
واحدهــای ۸0 تا 100 متر مربع با ســهم 2۴ درصدی از 
بازدیدها رتبه اول را دارنــد. در رتبه دوم واحدهای ۶0 تا 
۸0 متر با 1۶ درصد قرار گرفته اند و خانه های 120 تا 1۴0 
متر با سهم 1۴ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص 
داده اند.انتظارات تورمی در بازار مســکن شهر تهران ناشی 
از دو متغیر اصلی، تعدیل شــده اســت. از یک طرف، قرار 
گرفتن در بازه زمانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری به 
رکود معامالت ملک منجر شد. نهایتا انتخابات 2۸ خرداد 
1۴00 با پیروزی حجت االســالم والمسلمین سید ابراهیم 
رئیســی همراه بود. رئیســی که عنوان کرده مسکن را در 

اولویت برنامه های خود قرار می دهد، احداث ســالیانه یک 
میلیون واحد مســکونی را هدفگذاری کرده اســت.بر این 
اساس برخی کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی ـ 
رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  معتقدند در صورت تحقق 
این وعده، افزایــش عرضه در میان مدت می تواند منجر به 

آرامش بازار مسکن شود. 
مذاکــرات برجام نیز طی ماههــای اخیر به عنوان یک 
عامل تاثیرگــذار به ثبــات بازارهای ارز و طــال انجامید 
و قیمتها در بازار مســکن را ریزشــی کرد. کاهش شدید 
توان خرید طرف تقاضــا، رکود معامالت و افت حدود ۶0 
درصــدی قراردادهای خرید و فروش هــم از دیگر عوامل 
کاهش قیمتها است.با این وجود بعضی دیگر از کارشناسان 
در تحلیل چشــم انداز بازار مسکن در پسا انتخابات بر این 
باورند که سیاســتهای انبســاطی پولی همچون پرداخت 
یارانه هــای نقــدی می تواند به عنوان عامــل بازدارنده در 
کاهش تورم در همه ســطوح از جمله بخش مسکن عمل 
کند.به هر ترتیب در شرایط فعلی بررسی ها از بازار مسکن 
شهر تهران حاکی از آن است که از اسفند ماه سال گذشته 
تا کنون قیمتهای پیشــنهادی حــدود 20 درصد کاهش 
یافته و این در حالی اســت کــه نرخهای قطعی در دو ماه 
ابتدایی ســال جاری طبق اعالم بانــک مرکزی از افت ۵ 

درصد حکایت دارد.

قیمت های پیشنهادی ۸ درصد پایین آمد

بازار مسکن بر مدار کاهش قرار گرفت

بازار انرژی

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر تقاضای قوی در فصل رانندگی تابستانی و 
توقف موقتی مذاکرات هسته ای تهران که به معنای تاخیر در بازگشت نفت ایران 
به بازار است، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل 
در اوت 3۵ ســنت معادل 0.۵ درصد افزایش یافت و به ۷3 دالر و ۸۶ ســنت در 
هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
ژوییه با ۴1 سنت معادل 0.۶ درصد افزایش، به ۷2 دالر و پنج سنت در هر بشکه 
رسید.هر دو شاخص در چهار هفته گذشته با خوش بینی نسبت به پیشرفت روند 
واکسیناســیون کووید 1۹ و اوج گیری سفرهای تابستانی افزایش داشته اند. این 
بهبود قیمتها پریمیوم قیمت معامالت اسپات در آسیا و اروپا را به باالترین حد در 
چند ماه اخیر رســانده است.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: 
بهبود تقاضا در تابســتان نیمکره شمالی به اندازه ای قوی است که بازار نسبت به 
کاهش چشمگیر سطح ذخایر به میزان فزاینده ای نگران است.در این بین مذاکرات 
هسته ای میان ایران و قدرتهای جهانی روز یکشنبه متوقف شد. دو دیپلمات اظهار 
 CBA کردند انتظار دارند این توقف 10 روزه باشد.ویویک دهار، تحلیلگر شرکت
اظهار کرد: انتخابات ایران بعید است مذاکرات هسته ای را از مسیر خارج کند زیرا 
ایران خواهان دستیابی به توافق است.قیمتهای نفت همچنین از پیش بینیهایی که 

درباره رشد محدود تولید نفت آمریکا مطرح شده، پشتیبانی شده است. کارشناسان 
صنعتی به مقامات اوپک اعالم کرده اند که رشد تولید نفت آمریکا در سال 2021 
با وجود افزایش قیمتها، محدود خواهد ماند و به این گروه قدرت بیشــتری برای 
مدیریت بازار در کوتاه مدت و پیش از رشد قوی تولید نفت شیل در سال 2022 
می دهد. توافق عمومی بر این است که رشد تولید نفت آمریکا امسال محدود خواهد 
بود اما یک منبع صنعتی اعالم کرد پیش بینیها برای ســال 2022 از ۵00 هزار 
بشکه در روز تا 1.3 میلیون بشکه در روز متغیر است.آوتار ساندو، تحلیلگر فیلیپ 
فیوچرز اظهار کرد: ما انتظار داریم تقاضا قوی و عرضه محدود بماند. سرمایه گذاران 
منتظر نشســت بعدی اوپک و متحدانش برای ارزیابی دورنمای عرضه هستند.به 
گفته تحلیلگران، نرخ پاالیش باالتر آمریکا اختالف قیمت معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت برای تحویل در ماه آتی نســبت به برنت را برای نخستین بار از نوامبر 
به کمتر از دو دالر در هر بشکه رسانده و صادرات نفت آمریکا به بازارهای جهانی 
را محدود کرده است.بر اساس گزارش رویترز، در این بین، آمار روز جمعه شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته 
با هشت حلقه افزایش، به 3۷3 حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال 2020 

بود و از تولید باالتر در ماههای آتی حکایت دارد.

 

آگهي مزایده عمومي به شماره 1000092187000001 
مندرج در سامانه ستاد ایران

شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قزوين در نظــر دارد کاالهاي مســتعمل و از رده خارج با جزئیات 
مندرج در اســناد مزایده را با بهره گیري از ســامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.ir با شــماره مزایده 

1000092187000001 به صورت الکترونیکي به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت از تاریخ 1400/03/31 ساعت ۷ تا تاریخ 1400/4/14 ساعت 1۹ 

تاریخ بازدید از تاریخ 1400/3/31 تا تاریخ 1400/4/14همه روزه به جز روزهاي پنجشنبه و تعطیل از ساعت: ۸:00 تا 1۴:00 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تاریخ 1400/4/14 ساعت 1۹ 

زمان بازگشایي تاریخ 1400/4/15ساعت ۸ صبح 
زمان اعالم به برنده 1400/4/16 ساعت 1۴ 

ضمناً توجه به موارد زیر الزامي است:
• برگزاري مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت 
اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایي پاکات اعالم به برنده واریز وجه 

مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مي باشد.
• پیشنهاد مي گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آید.

• مطالعه کامل دفترچه اسناد مزایده ضروري مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/3/31  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/1

رشکت ملی پخش رفآورده اهی نفتی اریان
منطقه زقوین

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1151833

 

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای

 شــركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شــرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)سامانه ستاد( تامین نماید:

2000093498000088 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

تقاضای R2-9940015-BG مناقصه شماره 99/024  شماره مناقصه و تقاضا 

انواع پيچ و مهره موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

800/000/000 ريال مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 
123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.

نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

16/000/000/000 مبلغ برآوردي مناقصه

5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.
آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي 

)رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزيابی كيفی مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از 
طريق سامانه ستاد ارسال می گردد.

آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه دوم-ساختمان  
مديريت - اداره خدمات كاال آدرس مناقصه گزار

بدیهی اســت کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســامانه ستاد( به نشــانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به 
پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 3۸۹۴-0۷۷31313۹00 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شركت ملی گاز ايران
شناسه آگهی: 1150606شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/01              

)نوبت دوم(

 
فراخوان مناقصه عمومی شماره  K-00-242  )نوبت اول(

خرید لوله فوالدی براساس مجوز شماره ...
از کلیــه تولیــد کننــدگان و تامین کنندگان واجد شــرایط کــه دارای 
اســتانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه 

دعوت به عمل می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 0۷13۸11۴0۴۵ - 0۷13۸11۴03۷ 
شماره نمابر: 0۷13۸2۴۴۸33      

شماره دفتر امور كاال )تاييديه نمابر(: 0۷1-3۸11۴01۴ 
موضوع مناقصه: خرید لوله فوالدی

نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک:
• شــماره فراخوان مناقصه در ســامانه ســتاد، 2000092586000044 

می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

اینترنتــی از طریــق نشــانی  اســناد مناقصــه،  بــرای دریافــت   ب: 
 https://setadiran.ir )کد فراخوان 2000092586000044( به مدت ۷ 

روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اســناد الزم به منظور ارزیابی 
کیفی، ارزیابی شــکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را طی مدت 14 روز از 
آخرین مهلت دریافت  اسناد، حداکثر تا تاریخ 1400/04/20 در سامانه مذکور 
بارگذاری نموده و در همین بازه نســبت به ارســال ضمانت نامه شــرکت در 
فرآیند ارجاع کار و ســایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع 
باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد 
پستی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند 
مناقصه، به منظور آگاهی از هرگونه تغییر در اســناد مناقصه، زمان گشــایش 

پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
• ذکر شــماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در 

نامه اعالم آمادگی ضروری است. 
تاريخ چاپ نوبت اول: 1400/03/30

تاريخ چاپ نوبت دوم: 1400/04/01                          
روابط عمومی شركت گاز استان فارس

شناسه آگهی: 1148709شركت گاز استان فارس

)نوبت دوم(

 

آگهـي مناقصـه عمـومي
دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

موضوع مناقصه: تهیه، تامین و راه اندازی تجهیزات نقشه برداری مورد نیاز شهرداری اصفهان
مهلت خريد و محل دريافت اســناد مناقصه: متقاضیان مي توانند از تاریخ 1400/04/01 با مراجعه به درگاه الکترونیکی 
سازمان فاوا شهرداری اصفهان به نشانی )ict.isfahanold.ir قسمت امور پیمانکاران( اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمایند.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 850.000.000  ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقدي
اعتبار قيمت ها: حداقل دو ماه شمسي

مهلت و محل تحويل پيشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 1400/04/17 به نشاني اصفهان، بلوار 
آئینه خانه، ابتداي بن بست سپیده، سازمان فاوا شهرداري اصفهان، واحد حراست تحویل نمایند.

زمان گشايش پاكت ها: حداکثر یک ماه پس از پایان تحویل اسناد و مدارک مي باشد.
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

شهرداری اصفهان

صعود نفت در پی تنفس مذاکرات برجامی


