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اخبار کوتاه

جای خالی ایران در کریدور ریلی چین به اروپا

بانک سپه جزو بانکهای برتر در اشتغالزایی
برای محرومان
بانک ســپه به سبب حمایت از اشتغالزایی محرومان و کمک به خوداتکایی
مددجویان کمیته امام خمینی (ره) در ردیف برترین بانکهای کشــور انتخاب
شد.به گزارش پایگاه اطالعرســانی بانک ،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
در آیین تجلیل از «یاوران اشــتغال» که با حضــور معاون اول رئیسجمهوری،
رئیسکل بانک مرکزی و مدیران عامل شــبکه بانکــی در بانک مرکزی برگزار
شــد ،با اعطای لوح ســپاس به مدیرعامل بانک سپه از وی و کارکنان این بانک
قدردانی کرد.مدیرعامل بانک ســپه طــی پیامیضمن تبریک موفقیت بانک در
حمایت از ایجاد اشتغال برای محرومان کشور ،افتخار قرار گرفتن بانک سپه در
ردیف بانکهای برتر کشــور در پشتیبانی از خوداتکایی مددجویان کمیته امداد
و سازمان بهزیستی را حاصل تالش بیوقفه مدیران و کارکنان این بانک بهویژه
در واحدهای صف در سراسر کشور دانست.بنا به اظهار مدیران کمیته امداد امام
خمینی (ره) ،بانک سپه با تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
بــه مددجویان بــه خوداتکایی بیش از  25هزار خانوار و خروج آنها از پوشــش
حمایتی این کمیته کمک کرده است.

تعطیلی بورس تا دوشنبه هفته آینده

نایب رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از تعطیلی سازمان بورس همگام با
تعطیلی  ۶روزه بانکهای استان تهران خبر داد.به گزارش سازمان بورس و اوراق
بهادار ،نایب رئیس ســازمان بورس از تعطیلی این سازمان همگام با تعطیلی ۶
روزه بانکهای استان تهران خبر داد.با اعالم این خبر ،تعطیلی بازار سرمایه ایران
در هالهای از ابهام قرار گرفت که مدیر روابط عمومیو امور بینالملل ســازمان از
تعطیلی این بازار به شــرط تعطیلی بانکها خبر داد.دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد
کرونا از تعطیلی بانکها و اصناف در تهران و البرز بهمدت  ۶روز تعطیل خبر داد.
براین اساس نایب رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در شبکههای اجتماعی
اعالم کرد که بازار ســرمایه ایران را در روزهای (ســه شــنبه ،شنبه و یکشنبه)
تعطیل خواهد بود.

ارائه خدمات بانکی به  45هزار نفر
در سامانه «شمس» بانک صادرات ایران

شــعبه مجازی سپهر (شــمس) بانک صادرات ایران با گذشت  9ماه از آغاز
فعالیت خود موفق به پاسخگویی به بیش از  45هزار درخواست برای استفاده از
انواع خدمات این بانک شد.
به گزارش خبرگزاری آریا  ،شعبه مجازی سپهر (شمس) بانک صادرات ایران
با عنوان سامانه پیشخوان مجازی خدمات الکترونیکی این بانک در  15شهریور
 1399همزمان با شصت و نهمین ســالروز تاسیس بانک صادرات ایران آغاز به
کار کرد و تاکنون به  45هزار درخواست برای بهرهمندی از خدمات غیرحضوری
بانک پاسخ داده شده است.سامانه شمس بانک صادرات ایران همجهت با رویکرد
بانک برای تحول دیجیتال و راهاندازی شــعب جدید و متناسب با نیازهای قرن
پانزدهمیمشتریان ،بخشــی از وظایف ارائه خدمات غیرحضوری و برخط را به
عهده دارد و مطابق با اســتانداردهای جهانــی ارائه به روزترین خدمات بانکی و
مالی را ادامه خواهد داد.

عملیات ساخت یکصد هزار واحد مسکونی کلید خورد
با حضور وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک مسکن،
عملیــات اجرایی احداث صد هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مســکن ،آغاز
شــد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا ،با حضور محمد اسالمیوزیر
راه و شهرســازی و خاوازی وزیر جهاد کشاورزی،محمود شایان مدیرعامل بانک
مسکن و همچنین مدیرعامل بانک کشــاورزی ،مراسم عملیات اجرایی احداث
یکصد هزار واحد مســکونی  ،آغاز شــد.محمد اسالمیوزیر راه و شهرسازی رفع
موانع مشــکالت شناسایی اراضی مورد نیاز در طرح اقدام ملی مسکن و امضای
ســاخت واحدهای مسکونی با پیمانکاران مطرح کشــور را از نکات مهم در این
طرح عنوان کرد.

حساب  100امام

اصـالحیه

کریدور شــرق به غرب که به تازگــی و پس از مطرح
شدن طرح کمربند-راه چین مورد توجه قرار گرفته ،بستر
سیاست گذاری بســیاری از کشورهای واقع در مسیر این
کریدور جهت انتفاع هرچه بیشتر از آن است.طرح «جاده
ابریشــم» و «کریدور شرق به غرب» یا «چین به اروپا» از
جملــه مباحث داغ این روزهای صنعــت حمل و نقل در
جهان است .این پنجره فرصت که به تازگی و پس از مطرح
شدن طرح کمربند-راه چین بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفته ،بستر سیاســت گذاری بسیاری از کشورهای واقع
در مسیر این کریدور جهت انتفاع هرچه بیشتر از آن قرار
گرفته است.
کریدور زمینی شــرق به غرب دارای ســه شاخه اصلی
تحت عناوین تار شــمالی ،تار میانی و تار جنوبی است .تار
شمالی مسیری اســت که از روسیه و قزاقستان میگذرد.
تار میانی که تحت عنوان کریدور ترانس-خزر نیز مشهور
اســت از دریای خزر ،آذربایجان ،گرجستان و ترکیه عبور
میکند و تار جنوبی مسیری است که از ایران گذر میکند.
در این میان کریدورهای تار شمالی و تار میانی روز به روز
در حال جذب بار بیشــتری در مسیر شرق-غرب هستند،
حــال آنکه تار جنوبی یعنی ایــران ،توجهی به این رقابت
تنگاتنگ بین المللی و فرصت ناب ترانزیت کاال ندارد.
در همیــن ارتبــاط ،علی ضیایی ،کارشــناس ترانزیت
در گفتگــو با خبرنگار مهر میگوید :بــا همه گیری کرونا
و انسداد بســیاری از مرزهای جادهای کشــورها به روی
یکدیگر ،حمل و نقل و ترانزیت ریلی نقش ویژهتری یافت
و کشــورهای واقع در مســیر کریدورهای ترانزیتی مانند
روســیه به اســتفاده از این فرصت و افزایش سهم خود از
ترانزیت محمولههای تجاری بین آســیا و اروپا پرداختند.
بنا به ادعای  UTLCکه خدمات حمل و نقل محمولهها
از چین به اروپا را با اســتفاده از این کریدور ارائه میدهد،
میزان محموله حمل شده با استفاده از این مسیر در سال
 ۲۰۲۰به بیش از  ۵۰۰هزار کانتینر رسیده است.
بار جابجا شده در کریدور شرق به غرب در سال مذکور
بالغ بــر  ۳.۶میلیون تــن بوده .این به معنای رشــد ۹۰
درصدی کاالی جابجا شــده در این مسیر نسبت به سال
قبل میباشــد.تناژ بار جابجا شــده در تار شمالی کریدور

شرق به غرب در سال مذکور بالغ بر  ۳.۶میلیون تن بوده.
این به معنای رشــد  ۹۰درصدی کاالی جابجا شــده در
این مسیر نسبت به ســال قبل میباشد .روسیه همچنین
قصد احداث یک خط آهن جدید در شمال دریای خزر به
منظور افزایش سهم خود از ترانزیت شرق به غرب را دارد.
به گفته ضیایی ،عالوه بر تار شــمالی ،تار میانی نیز مورد
بهره برداری روز افزون کشورهای میزبان قرار گرفته است.
این کریدور که تحت عنوان ترانس-خزر نیز شــناخته
میشود ،به واســطه جلوگیری از تقویت تار جنوبی که از
ایــران میگذرد ،مورد توجه آمریکا نیز قرار گرفته اســت.
در کنفرانس ترانس-خزر که  ۱۹و  ۲۰خردادماه امســال
در واشنگتن برگزار شــد ،نماینده سازمان  UsAidادعا
کرد که کریدور «راه الجورد» توسط این سازمان تأسیس
شده است.
ســازمان مذکور عامــل اقتصادی-فرهنگــی نهادهای
نظامیو اطالعاتی آمریکا در کشــورهای مختلف اســت.

بازار انرژی

ریزش یک دالری نفت پس از توافق اوپک پالس

قیمــت نفت تحت تاثیر توافق اعضای اوپــک پالس برای افزایش تولید که
نگرانیها را نسبت به اشباع عرضه همزمان با افزایش شیوع کووید  ۱۹در بسیاری
از کشورها برانگیخت ،در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی بیش از یک دالر در
هر بشکه کاهش یافت.بهای معامالت نفت برنت یک دالر و هشت سنت معادل
 ۱.۵درصد کاهش یافت و به  ۷۲دالر و  ۵۱ســنت در هر بشــکه رسید .بهای
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و یک ســنت معادل ۱.۴
درصد کاهش یافت و به  ۷۰دالر و  ۸۰سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت
برنت هفته گذشــته حدود سه درصد و نفت آمریکا حدود چهار درصد کاهش
هفتگی را ثبت کرده بودند.وزیران نفت گروه اوپک پالس در نشست فوق العاده
روز یکشنبه افزایش تولید نفت از اوت به منظور کنترل رشد قیمتها را تصویب
کردند .این گروه که شامل کشورهای عضو اوپک ،روسیه و تولیدکنندگان دیگر
اســت با سهمیه تولید جدید از ماه مه ســال  ۲۰۲۲موافقت کرد تا اختالفات

«آگهی مزایده عمومینوبت سوم»

پیرو آگهی فراخوان عمومیمورخ  1400/04/13درخصوص

مناقصه عمومیهمزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحلهای

اجــرای ابنیه و تأسیســات مکانیکی و برقی پروژه شــفق 3
شهرســتان ارومیه به شماره  ،2000005264000016به استناد

مصوبه مورخ  1400/04/16هیت محترم وزیران و نامه شــماره

 14/400/19975مورخ  1400/04/16معاون محترم توســعه

مدیریت و منابع اســتانداری آذربایجان غربی ،زمان بازگشایی

پاکات ارزیابی کیفی و مالی به ساعت  10صبح روز شنبه مورخ
 1400/05/02موکول گردید.

روابط عمومیبنیاد مسکن انقالب اسالمیآذربایجان غربی

تاریخ1400/04/26 :
شماره1400/17/12077 :
شهرداری ارومیه در نظر دارد به استناد ماده  30آئین نامه معامالتی
شــهرداری 2 ،باب از مغازههای تجاری شــهرداری واقــع در خیابان میرزای
شــیرازی جنب پایانه روستایی غرب را به صورت سر قفلی با قرارداد سازمان
مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شهرداری ارومیه با مشخصات و شرایط و
قیمت پایه بصورت نقدی از طریق مزایده عمومیواگذار نماید .قیمت هر متر
مربع مغازهها با لحاظ نمودن قیمت نیم طبقه ارزش گذاری شــده اســت .از
اشــخاص حقیقی و حقوقی که مایل به شرکت در مزایده هستند درخواست
میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه تا آخر
وقت اداري روز شــنبه مورخه  1400/05/09به اداره مدیریت حمل و نقل بار
و مسافر شــهرداری ارومیه واقع در بلوار  7تیر پایانه مسافربری مرکزی یا به
سایت شهرداري به آدرس  WWW.urmia.irمراجعه فرمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :

آقازاده  -شهردار ارومیه

فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
بصورت یک مرحلهای

ن
وبت
دوم

شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومییک مرحلهای عملیات تکمیلی پروژههای آبرسانی به روستاهای

شــین آباد و پسوه شهرستان پیرانشهر به شماره فراخوان  2000005390000041را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا ســایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:

 www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی

میان عربستان ســعودی و امارات متحده عربی را برطرف کند.گلدمن ساکس
پــس از این توافق گفت :قیمتها ممکن اســت در هفتــه های آینده همچنان
نوسان داشته باشند .با این حال این بانک سرمایه گذاری آمریکایی اعالم کرد
نســبت به دورنمای نفت خوش بین مانده و ایــن توافق مطابق با دیدگاه این
بانک است که تولیدکنندگان باید به بازار فیزیکی دچار کمبود عرضه متمرکز
بمانند و همزمان به ظرفیت تولید باالتر در آینده و عدم تشویق سرمایه گذاری
رقابت کننده بپردازند.گلدمن ساکس اعالم کرد توافق اوپک پالس پیش بینی
تابستانی این بانک از قیمت نفت برنت را دو دالر باال برده و به  ۸۰دالر در هر
بشــکه میرساند و پیش بینی قیمت این شاخص جهانی در سال آینده را پنج
دالر باال برده و به میانگین  ۷۵دالر میرســاند.برای رفع این اختالفات داخلی،
اوپک پالس موافقت کرد ســهمیه تولید جدیدی برای چندین عضو این گروه
شامل امارات متحده عربی ،عربستان سعودی ،روسیه ،کویت و عراق از ماه مه

سال  ۲۰۲۲تعیین کند.احســان عبدالجبار ،وزیر نفت عراق روز یکشنبه پس
از اعــام توافق اوپک پالس گفت :در این نشســت بر تحکیم همکاری تاکید
و از پایبندی کشــورها بــه توافق و همچنین تحول مثبــت در افزایش تقاضا
برای نفت و کاهش ذخایر و اشــباع نفت که نشانه مثبت و تاثیرگذاری است،
تمجید شــد.طبق بیانیه وزارت نفت عراق ،عبدالجبار گفت :مجموع پایبندی
تولیدکنندگان شــامل مکزیک به توافق اوپک پــاس در ژوئن به  ۱۱۳درصد
رسید.تحلیلگران شرکت «آر بی سی کپیتال مارکتس» در یادداشتی نوشتند:
این توافق خاطر فعاالن بازار را آســوده میکند که تولیدکنندگان این گروه به
ســمت فروپاشی پردردسر توافقشــان نمیروند و شیرهای نفت خود را به این
زودی باز نخواهند کرد.بر اســاس گزارش رویترز ،اوپک پالس سال گذشته در
واکنش به فروپاشــی تقاضا در اوایل شیوع همه گیری کووید  ۱۹که به ریزش
قیمتهای نفت منجر شــد ،محدودیت عرضه به میزان  ۹.۷میلیون بشــکه در
روز را تصویــب و از ماه مه به اجرا گذاشــت و از آن زمان با بهبود تقاضا ،این
محدودیت عرضه به حدود  ۵.۸میلیون بشکه در روز رسیده است.

«حفظ حریم خطوط لوله انتقال گاز ،حفظ سرمایههای ملی و مردمیاست».

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومییک مرحلهای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه 88900003
با کد فراخوان53/091/381 :
شناسه آگهی1165823 :

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه ده عملیات انتقال گاز

موضوع مناقصه :پروژه احداث ایســتگاه النچر و رســیور خط  12اینچ انتقال گاز برازجان
منطقه ده عملیات انتقال گاز
منطقــه ده عمليات انتقال گاز  -شــرکت انتقال گاز ایران در نظــر دارد عمليات مذكور را با
مشــخصات و شــرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومییک مرحلهای بــا ارزیابی کیفی به
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ،الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه منحصرا
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -1نوع فراخوان :آگهی مناقصه عمومییک مرحلهای با ارزیابی کیفی
 -2نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :اســتان بوشهر -بوشهر –بلوار رئیسعلی دلواری -
خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی  -3555ستاد منطقه
ده عملیات شرکت انتقال گاز -طبقه سوم – امور پیمانها  -تلفن امور پیمانها-33581109 :
 077نمابر امور پیمانها 077-31665171 :نمابر دبیرخانه077-33581116 :
 -3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصهگران
از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( :از ساعت  10صبح
روز دوشنبه مورخ  1400/04/28تا ساعت  12روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
 -4برآورد تقریبی اولیه مناقصه 58/772/256/209 :ریال
 -5آخرین مهلت ثبت پیشــنهادات و ثبت مســتندات ارزیابی کیفی در سامانه
تــدارکات الکترونیکی دولــت )www.setadiran.ir( :مناقصهگران میبایســت
پیشــنهاد و مدارک مورد نیاز شرکت و همچنین مســتندات مورد نیاز جهت فرآیند ارزیابی
کیفــی مناقصهگران در مناقصه را طبق اســناد مورد نیاز اعالم شــده در اســناد مناقصه تا
ســاعت  12روز چهارشــنبه مورخ  1400/05/20در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شــرکت در فرآیند
ارجاع کار را به صورت سربســته ،حداکثر تا ســاعت  12همــان روز (چهارشنبه مورخ
 )1400/05/20به آدرس :اســتان بوشهر -بوشهر –بلوار رئیســعلی دلواری  -خیابان شهید
عاشــوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی  -3555ستاد منطقه ده عملیات
شرکت انتقال گاز -طبقه سوم – امور پیمانها تحویل داده و رسید دریافت نمایند .الزم به ذکر
است که تصویر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصهگر نیز میبایست بر روی سامانه

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/04/27میباشد.

تدارکات الکترونیکی دولت /ستاد بارگذاری شود.
 -6مدت اعتبار پیشــنهادات 3 :ماه و قابل تمدید برای یک دوره  3ماهه دیگر از طرف
دستگاه مناقصه گزار
 -7مدت و محل اجرا کار 180 :روز – استان بوشهر-در مجاورت شهر برازجان و روستای
عیسوند
 -8تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به
صــورت ثابت مطابق آئيننامه تضمين معامالت دولتي و به مبلغ  2/938/612/810ریال به
نام منطقه ده عملیات انتقال گاز  -شرکت انتقال گاز ایران جهت ارایه به دستگاه مناقصهگزار
بصورت يك يا تركيبي از تضمينهاي موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ)( ،ج)( ،چ)( ،ح) ماده
 4آييننامه تضمين معامالت دولتي ميباشد.
 -9زمان و محل بررسی پیشنهادات مالی مناقصهگران :ساعت  10صبح روز دوشنبه
مورخ  1400/06/08در سالن جلسات منطقه ده عملیات انتقال گاز  -واقع در بوشهر – بلوار
رئیسعلی دلواری  -خیابان عاشوری -روبروی درمانگاه فرهنگیان– ساختمان مرکزی منطقه
ده عملیات انتقال گاز
 -10گواهینامه صالحیت مناقصهگر :مناقصهگر میبایستی دارای گواهی صالحیت معتبر
با حداقل رتبه  5در رشته تاسیسات /تجهیزات و یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
و همچنیــن ارائه گواهی /تأییدیه معتبــر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تأیید
صالحیت ایمنی پیمانکار باشد.
 -11اســناد مناقصه و اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران به طور همزمان با سایر
اسناد مناقصه به مناقصهگران ارائه و به طور همزمان از مناقصهگران دریافت خواهد گردید.
جهت كسب اطالعات بيشترمتقاضيان ميتوانند به سایت
 www.district10. nigtc.irو  www.setadiran.irو یا www.iets.mporg.ir
مراجعه و یا با شماره تلفن  077 -33581109امور پیمانها تماس حاصل نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :

روابط عمومي منطقه ده عمليات انتقال گاز

فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومییک مرحلهای شماره 00-8010

نوبت دوم

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مدت اجرا
(ماه)

تضمین شرکت در
مناقصه (ريال)

صالحیتهای مورد نیاز

قیمت اسناد
مناقصه (ریال)

عملیات تکمیلی
پروژههای آبرسانی به
روستاهای شین آباد
و پسوه شهرستان
پیرانشهر

7،650،739،089

12

383،000،000

رشته آب پایه  5و باالتر از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی
و همچنین داشتن گواهینامه
صالحیت ایمنی از وزارت کار

1،000،000

محل تامین اعتبار :اعتبارات عمرانی سال  1399و 1400

مهلت دریافت اسناد مناقصه :تا ساعت  13:00روز شنبه تاریخ 1400/05/02

مهلت ارسال پاسخ مناقصه :تا ساعت  13:00روز سه شنبه تاریخ 1400/05/12

گشایش پاکات مناقصه :ساعت 9:00صبح روز چهارشنبه تاریخ  1400/05/13خواهد بود.

توجه :الزم بذکر اســت پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر ،در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت

الف (تضمین شرکت در مناقصه) عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور به صورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از
رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :آدرس :ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات ،صندوق پستی  363شرکت آب و فاضالب آذربایجان

غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945372

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکزتماس021-41934 :
تاريخ نشر آگهي نوبت اول1400/04/27 :

تاريخ نشر آگهي نوبت دوم1400/04/29 :

بــه گزارش مهر ،کریدور راه الجورد مســیری اســت که
افغانســتان را بــا دور زدن ایران از شــمال و با عبور از ۴
ژئوپلتیک زمینــی و دریایی به ترکیه وصل کرده و بخش
زیادی از آن در بستر کریدور ترانس-خزر قرار دارد.
این کریدور در حــال حاضر نیز مورد بهره برداری قرار
گرفته و کشورهای این حوزه سعی در جذب هرچه بیشتر
بــار ترانزیتی به این مســیر دارند .با نگاهــی به وضعیت
کشــتی رانی دریای خزر خواهیم دید که بخش عمده ای
از بار عبوری از خزر مابین بنادر باکو و ترکمن باشــی در
آذربایجان و ترکمنستان است که نشان از قوت روز افزون
کریدور ترانس-خزر دارد.در این بین کریدور تار شــمالی
فعالترین گزینه نسبت به دو کریدور دیگر است.
در این مســیر کاال به صورت تمام ریلی پس از ورود از
یکی از مرزهای آالشانکو ،کارگاس ،دوستیک یا آلتینکول،
از چین وارد شبکه ریلی قزاقستان شده و پس از طی عرض
این کشــور وارد روسیه میشود .این کریدور برای ورود به

اروپا متکی به بالروس است و پس از گذر از «ماواشویچه»
در مرز مجارستان و بالروس وارد اروپا میشود .اخیرا ً پایانه
خشک «زاموشــچ» در نزدیکی مرز اوکراین و مجارستان
نیز جهت افزایش ظرفیت این کریدور و تعدیل تکانههای
سیاسی احتمالی متصور برای این کریدور مورد توجه قرار
گرفته است.در این میان اما نگاهی به عملکرد ترانزیتی راه
آهن ایران نشــان از عملکرد ضعیف و قابل تأمل این نهاد
در ترانزیــت کاال دارد .با وجود آنکه ترانزیت ریلی ایران با
رشــدی پلهای به  ۱.۶میلیون تن در سال  ۹۷رسیده بود،
این رقم در ســال  ۹۸در یک افت ناگهانی به  ۰.۶میلیون
تــن تقلیل یافت .رقم مذکور در ســال  ۹۹با حدود ۲۰۰
هزار تن افزایش به عدد تقریبی  ۸۰۰هزار تن رســید که
همچنان نصف سال  ۹۷است.
این افت شــدید در حالی است که همه گیری کرونا از
اواخر سال  ۹۸شروع شــده و با ادامه در سال  ۹۹فرصت
بی نظیری را برای ترانزیت ریلــی ایران فراهم آورده بود.
ارقام یاد شــده مربوط به کل ترانزیــت ریلی ایران اعم از
شمال-جنوب و شــرق-غرب است .با وجود چنین فرصت
سوزی ،ماههای گذشــته راه آهن ادعای افزایش ترانزیت
ریلی و کســب افتخــار در این زمینه را مطــرح کرد .این
ادعای عجیب صرفاً ناظر به افزایش محدود ترانزیت ریلی
ســال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸بوده و افت ناگهانی سال ۹۸
نسبت  ۹۷را نادیده گرفته است.
رقابــت کریدورهای ترانزیتی واقعیتــی انکار ناپذیر در
مراودات ژئوپلتیکی امروز جهان است .کشورها از ترانزیت
در کنار کســب درآمد ،افزایش جایگاه سیاسی و راهبردی
خــود در معادالت بین المللی را نیــز دنبال میکنند .این
رقابت که در ســالها و حتی ماههای گذشته تشدید شده
نیاز کشــور به عزمیجدی برای بازیابــی جایگاه ترانزیتی
ایران را بیش از پیش برجســته میســازد .ارقام سالهای
گذشته حکایت از افت شاخصهای ترانزیتی ایران دارد .در
این بین در کنار وزارت راه و شــرکت راه آهن ،باید دلیل
این وضعیت را در سایر بخشها مانند دیپلماسی اقتصادی
وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت و همچنین تعامل
و حمایت از شــرکتهای حمل و نقل خصوصی کشور نیز
دنبال کرد.

شركت آب و فاضالب آذربايجانغربي (سهامي خاص)

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تهیه مصالح و اجراي فنس جداکننده واحد صنعتی از غیرصنعتی
و فنس حفاظت از خطوط  LPGخروجی پااليشگاه هشتم

شــركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذاری تهیه
مصالح و اجراي فنس جداکننــده واحد صنعتی از غیرصنعتی و فنس حفاظت
از خطوط  LPGخروجی پااليشــگاه هشــتم از طریق انتشار فراخوان ارزیابی
کیفی جهت برگــزاری مناقصه عمومییک مرحلهای به شــماره  00-8010در
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســامانه ســتاد) اقدام نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی
تا ارســال دعوتنامه جهت ادامه ســایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه ســامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد
شد .الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد1400/05/02 :
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران۲۰۰۰۰۹۳۴۹۸۰۰۰۱۵۴ :
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  08:00روز يكشنبه
تاریخ 1400/05/10
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  16:00روز يكشنبه
تاریخ 1400/05/24
برآورد اولیه معادل  27,760,994,274ریال و تضمين شــركت در فرايند
ارجاع كار به مبلغ  1,388,050,000ریال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول

شماره مجوز1400. 2328 :

وفق آييننامه تضمين شماره /123402ت 50659هـ مورخ  94/09/22هيات
وزيران است .مناقصهگران تایید صالحیت شده ،در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت،
پس از تهیه و بارگذاری تصویر آن در سامانه ستاد ،اصل آن را در مهلت مقرر به
دفتر خدمات پیمانهای پاالیشگاه هشتم واقع در عسلویه تسلیم خواهند نمود.
اطالعات و اســناد مناقصه عمومیپس از برگــزاری فرآیند ارزیابی کیفی و
ارســال دعوتنامه از طریق سامانه ســتاد به مناقصهگران تایید صالحیت شده
ارسال خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :مناقصهگران ميتوانند جهت كسب
اطالعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IRو يا به نشانی استان بوشهر،
عســلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،
فازهای 20و ،21پاالیشگاه هشتم ،ســاختمان اداری ،خدمات پیمانها ،مراجعه
و یا با شــماره تلفنهای  077-31319681-3و  077-31319201و دورنگار
 077 -31319207تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021 -41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در بخش «ثبت نام/پروفایل تامین
کننده  /مناقصهگر» سایت سامانه ستاد ( )www.setadiran.irموجود است.
شناسه آگهی1166398 :

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

