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کامیونت فورس محصول جدید بهمن دیزل
به نقل از عصر خدمات استفاده از توانمندی های داخلی در تجهیز و نوسازی 
ناوگان خدمات شهری و امدادی در شرایط فعلی کشور که در تحریم های سخت 
قرار دارد، بدون شــک عالوه بر نوعی حمایت از صنایع داخلی و البته در ادامه 
آن کارآفرینــی، می تواند باعث افزایش بهروری در ارائه خدمات دســتگاه ها و 
ارگان های دولتی شــود. موضوعی که در نهایت رضایتمنــدی جامعه را در بر 
خواهد داشــت. از این رو بســیاری از تولید کنندگان داخلی در صنایع مختلف 
از جمله صنعت خودرو در ســال های اخیر تالش های بســیاری را به کار گفته 
اند تا نیاز خودروهای مورد نیاز ارگان ها و ســازمان های کشور را مرتفع سازند. 
در این میان گروه خودروســازی بهمن با توجه به ســابقه و زیرساخت هایی که 
در حوزه خودروهای تجاری دارد، از جمله خودروســازانی است که توانسته در 
سخت ترین شرایط تحریمی، عالوه بر روشن نگه داشتن چراغ تولید، در مسیر 
تحقیق و توسعه نیز گام بردارد و محصوالت جدیدی را در بخش تجاری سبک 
و ســنگین به ســبد فروش خود اضافه کند.در روزهای اخیر نیز از سوی بهمن 
دیزل بیلبورد هایی در شــهر باال رفته اســت که خبر تولید محصولی جدید در 
این شــرکت می دهد. این شــرکت که تولید کامیونت شیلر را با داخلی سازی 
باال حدود یک ســال قبل آغاز کره بود و با کاربری سازی این خودرو به صورت 
تخصصی توانسته به موفقیت های مناسبی دست پیدا کند، حاال کامیونت فورس 
را نیز راهی خطوط تولید خود کرده است.فورس قرار است در حجم های باربری 
6 تن و 8.5 تن عرضه شود. یک برگ برنده این خودرو داشتن فضایی جداگانه 
برای استراحت راننده یا به اصطالح فضای خواب است که برای رانندگان ایرانی 
اهمیــت زیــادی دارد. ضمن این که در میان رقیبان نیز یک برتری به شــمار 
می رود. البته گروه خودرو ســازی بهمن برای کاربری های خاص مثل کمپرسی 
که تُناژ  بار از اهمیت باالتری برخودار اســت، کامیونت را با طول شاسی بیشتر 
تولید می کند. در نتیجه بســته به نیاز مصرف کننده این خودرو در نســخه 6 
تن بدون فضای خواب هم عرضه می شــود.فورس کــه محصولی تازه در میان 
کامیونت های موجود در ایران است، جز محصوالتی به حساب می آید که با توجه 
به ســابقه و تجربه همکاری گروه خودرو سازی بهمن با نشان های مطرح دنیا 
طراحی و ساخته شده است و به این ترتیب انتظارها از این خودرو تجاری بسیار 
باالســت. از این رو بهمن دیزل ســعی کرده در مهندسی محصول این خودرو 
حداکثر تالش خود در مرتفع کردن نیازهای اساســی خریداران را به کارگیری 
کند.یکی از این امکانات چراغ روشــنایی روز است که از نظر ایمنی در به موقع 
دیده شدن توسط دیگر خودروها نیز اهمیت دارد. اما از دیگر امکانات رفاهی این 
کامیونت باید به کروز کنترل، ترمز ضد قفل، سیستم پایداری، حفظ تعادل در 
سطوح لغزندهو ترمزهای )EBD+ABS( اشاره کرد. طبق اطالعاتی که بهمن 
دیزل منتشر کرده است، از نکات مثبت طراحی این خودروباید به طراحی زیبای 
داخل کابین آن اشاره کرد. همچنین یک  سیستم مالتی مدیا بر روی کنسول 
میانی این خودرو تعبیه شده است که می تواند وظیفه مسیر یابی را هم بر عهده 
گیرد.با توجه به زبان جدید طراحی در این کامیونت می توان به آینه های نصب 
شده بر روی درب ها اشاره کرد که دید وسیع تری را نسبت به شیلر دارد. ضمن 
این که این آینه ها مجهز به سیستم گرمکن نیز هستند. در بخش فنی فورس از 
یک موتور 4 لیتری 16 سوپاپ  توربو دیزل و اینترکولر بهره می برد. این موتور 
مجهز به سیستم انژکتور برای پاشش سوخت به داخل سیلندر به صورت کانال 
مشترک از نشان بوش آلمان است و با این قابلیت ها امکان تولید 155 اسب بخار 
و 491 نیوتن متر گشتاور را دارد. این محصول استاندارد های آالیندگی یورو 5 را 
هم توانسته به خوبی پاس کند. نیروی تولید شده موتور فورس از سیستم کالچ 
تک صفحه با مکانیزم بادی روغنی به گیربکسی 6 سرعته منتقل می شود که در 

میان رقبا این جعبه دنده کمتر دیده شده است.

ریزش قیمت نفت در واکنش به بلوف آمریکا
قیمــت نفت روز جمعه با افزایــش دوباره آمار ابتال بــه کووید 19 در اروپا 
که روند احیای اقتصادی این منطقــه را به مخاطره می اندازد و دورنمای اقدام 
اقتصادهای بزرگ در برداشــت از ذخایر ملی به پایین 8۰ دالر در هر بشــکه 
سقوط کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در ژانویه 
۲ دالر و ۳5 ســنت معادل ۲.9 درصد کاهش یافت و در ۷8 دالر و 89 ســنت 
در هر بشکه بسته شد.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
دســامبر در آخرین روز معامالتش ۲ دالر و 91 سنت معادل ۳.6 درصد کاهش 
یافت و در ۷6 دالر و 1۰ سنت در هر بشکه بسته شد. وست تگزاس اینترمدیت 
برای تحویل در ژانویه که بــزودی معامالت ماه آتی آمریکا خواهد بود، ۲ دالر 
و 65 ســنت معادل ۳.4 درصد کاهش یافت و در ۷5 دالر و ۷8 ســنت بسته 
شــد.هر دو شــاخص برای چهارمین هفته متوالی کاهش هفتگی پیدا کردند.
اتریش نخستین کشوری در غرب اروپاست که پاییز امسال قرنطینه سراسری را 
برای مقابله با موج جدید شیوع کووید 19 به اجرا می گذارد. آلمان که بزرگترین 
اقتصاد اروپاســت، هشدار داد ممکت است قرنطینه کامل برای مقابله با کووید 
19 را اعالم کند.نفت برنت امسال با احیای اقتصادهای جهان از پاندمی و افزایش 
تدریجی عرضه اوپک پالس، حدود 6۰ درصد رشــد قیمت داشــته است.ِکِرگ 
ارالم، تحلیلگر بازار شرکت OANDA در یادداشتی اعالم کرد بازار نفت از نظر 
بنیادین در وضعیت خوبی قرار دارد اما قرنطینه ها در حال حاضر یک ریســک 
بدیهی هستند اگر کشورهای دیگر اقدام اتریش را دنبال کنند.دولتهای بعضی 
از اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال درخواست آمریکا در حال بررسی برداشت 
هماهنگ از ذخایر نفت اســتراتژیک خود هستند. گمانه زنی ها درباره احتمال 
برداشت آمریکا از ذخایر نفت استراتژیک در هفته های اخیر باعث کاهش حدود 
چهار دالر قیمت هر بشکه نفت شده است و به گفته تحلیلگران بانک آمریکایی 
گلدمن ســاکس، عرضه اضافی حداکثر 1۰۰ میلیون بشکه نفت در قیمتها به 

حساب آمده است.

خودرو

بازار انرژی

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران می گوید 
که ایران در کنار دیگر کشورهای صادرکننده نفت می تواند 
از افزایش قیمت جهانی این محصول بیشــترین اســتفاده 
را ببرد.به گزارش ایســنا، هر چند در طول سه سال و نیم 
گذشته و تحت تاثیر تحریم های آمریکا، میزان فروش نفت 
ایران به شــدت کاهش یافته و منابع حاصل از فروش این 
محصول نیز به سختی به ایران می رسد اما باال نگه داشتن 
ظرفیت تولید و آمادگی برای بازگشت به بازار جهانی یکی 
از اصلی ترین برنامه هایی بوده که ایران در سال های گذشته 

دنبال کرده است.
رضا پدیدار – رئیس کمیســیون انــرژی اتاق بازرگانی 
تهران – می گوید هر چند میزان تولید ایران نسبت به برخی 
از اعضای اوپک پایین تر است اما به باالتر از دو میلیون بشکه 
در روز رسیده است.بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی 
پدیدار، در میان کشــورهای عضو اوپک، عربستان سعودی 
با تولید روزانه 9.8 میلیون بشــکه نفــت باالترین تولید را 
دارد و بعد از آن عراق با 4.1، امارات متحده عربی با ۲.8 و 
کویت با ۲.5 میلیون بشکه قرار دارند.در این فهرست ایران 
نیز با دو میلیون و 5۲ هزار بشکه نفت در میان اصلی ترین 
تولیدکنندگان قرار دارد و بعد از آن نیجریه با 1.4 و لیبی با 
1.1 میلیون بشکه نفت قرار گرفته اند.به این ترتیب مجموع 
تولید نفت اوپک به ۲۷ میلیون و 45۰ هزار بشــکه در روز 

رسیده که افزایش 1.5 میلیون بشکه ای را نشان می دهد.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران که در جلســه این 
کمیســیون ســخن می گفت به تغییرات قیمتی نفت در 
ماه های گذشــته نیز اشــاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲1، 
قیمت نفت ۳۰ دالر افزایــش یافته و قیمت نفت اوپک به 

بیش از 84 دالر رسیده است. 
گروه هــای تخصصی نفتی در جهان، پیش بینی کرده اند 
که روند افزایشــی قیمت نفت خام طی ســه ماه آینده در 
دامنه 1۰ تا ۲۰ درصد، تداوم داشته باشد.پدیدار در ادامه، 
به گزارش اخیر مدیریت مطالعات انرژی اشــاره کرد که بر 
اساس آن، عنوان شده اســت که طی سال ۲۰19، معادل 
65 درصد انرژی مصرف اولیه در ایران از گاز، ۳۲ درصد از 
نفت و ۳ درصد باقی مانده نیز از انرژی های آبی تجدیدپذیر 
و هسته ای تامین شده است. تا سال ۲۰5۰ میالدی، جهان 
بــرای جلوگیری از تاثیرات آب و هوایی، به جهش تاریخی 
سرمایه گذاری در انرژی های پاک نیاز دارد.او درباره افق های 
پیش روی صنعت نفت ایران گفت: از سال 1۳۷9 تا 1۳99، 
حدود ۳۰.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی به صورت 

بیع متقابل در صنعت نفت ایران انجام شده است.
به گفتــه وی و بر اســاس این آمار، بیشــترین میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، طی ســال 

1۳91 و به میــزان ۳.4 میلیارد دالر در یک ســال اتفاق 
افتاد.رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در 
ادامه، به گفته های اخیر رئیس امور تحقیقات شرکت ملی 
پتروشیمی مبنی بر صدور مجوز ۲۰ طرح پیشران در صنعت 
پتروشیمی اشــاره کرد به طوری که با اجرای این طرح ها از 
میزان واردات محصوالت پتروشیمی به کشور کاسته خواهد 

شد.
سیاست معکوس آمریکا در قبال نفت ایران

به تازگی رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که عرضه کافی 
نفت به بازارهای جهانی، امکان کاهش خرید نفت از ایران را 
فراهم کرده است، موضوعی که طبق گفته های کارشناسان 
چندان منطقی نیست و این تنها یک باور غلط است چراکه 
دالیل متعددی برای نفی این موضوع وجود دارد.به گزارش 
ایســنا، صحبت های اخیر جو بایدن واکنش های بسیاری را 
دربرداشــته اســت؛ او اعالم کرده که مطابق با تصمیمات 
قبلی، عرضه کافی نفت و فرآورده های نفتی از کشــورهایی 
غیر از ایران )به بازار جهانــی( وجود دارد تا امکان کاهش 
قابل توجه خرید نفت و فرآورده های نفتی از ایران توســط 
موسسات مالی خارجی فراهم شود. این مواضع ضد و نقیض 
ایاالت متحده در قبال بازار نفت و ایران در حالی اســت که 
در جریان مذاکرات هفته گذشــته ی اوپک پالس همواره با 
فشــار بر تولیدکنندگان خواهان تولید و عرضه بیشتر نفت 
بوده و عالوه بر آن مدعی اســت برای بازگشت به برجام که 

قطعا نتیجه آن لغو محدودیت صادرات نفت ایران اســت، 
آمادگی دارد.در این باره ســیدمهدی حسینی - کارشناس 
ارشــد حوزه انرژی به ایســنا گفت: از یــک زاویه می توان 
صحبت های رئیس جمهور آمریکا را درست دانست، چراکه 
در شرایط فعلی کشورهایی که ظرفیت مازاد داشتند ثابت 
کردنــد هر زمان که اراده میکردند توانســتند بازار را از آن 
خود کنند، به عبارت دیگر  با ظرفیت های مازاد خود، دیگر 
بــه راحتی بازار را پس ندادند به طور مثال تولید و صادرات 
نفت همیشــه نصف ایران بود اما  امروز بیش از تولید ایران 

در زمان پیش از تحریم ها برداشت می کند. 
وی با بیان اینکه عــراق بخش عمده ای از بازار ایران را 
گرفته است، اظهار کرد: عراق در برخی روزها میزان تولید 
خود را تا 11 میلیون بشــکه افزایــش داد و این در حالی 
است که ما بیشترین ظرفیت تولیدی که در اواسط دهه 8۰ 
داشتیم، تنها چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود، در همین 
زمان قزاقســتان نیز تولید خود را افزایــش داد و وارد بازار 
شد.این کارشــناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیز همچون امارات، کویت و عمان نیز 
میزان تولید خــود را افزایش دادند، در این بین آمریکا نیز 
تا هشــت میلیون بشــکه پیش رفت و میزان تولید خود را 
افزایش داد، به نوعی می تــوان گفت بازارهایی که ایران از 
دست داده توسط کشورهای دیگر گرفته شده است.حسینی 
با بیان اینکه صحبت های بایدن با این تصور و فرضیه درست 

اســت، گفت: اما در اینجا باید این نکته را نیز مطرح کرد، 
قطعا بایدن می خواهد به دنیا بگوید که روی من فشار نیاور 
کــه تحریم ایران را بردارم، اگر شــما به نفت نیاز دارید در 
دنیا به میــزان کافی وجود دارد، اما من مخالف این نگرش 
هســتم، چراکه اقتصاد دنیا طی دو سال گذشته به شدت 
کوچک شده شرایط متفاوت می شود، زمانی که اقتصاد دنیا 
کوچک می شود، تقاضا برای نفت نیز کاهش می یابد؛ رابطه 
بین تقاضا برای نفت و رشد اقتصادی دنیا یک رابطه یک به 
دو اســت.وی ادامه داد: به طور مثال اگر قرار است در دنیا 
چهار درصد رشــد اقتصادی مثبت داشته باشیم، حتما دو 
درصد تقاضا برای نفت افزایش می یابد اما در طول دو سال 
گذشــته این اعداد منفی شد و رشد اقتصادی در مقاطعی 
شیب نزولی پیدا کرد، اما اتفاقی که در حال حاضر در حال 

رخ دادن بوده، شرایط برعکس وضع سابق است.
این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه با شروع 
واکسیناســیون به ویژه در کشــورهای صنعتی شاهد این 
هستیم که رشــد اقتصادی در حال اتفاق است که در پی 
آن تقاضا برای نفت نیز توســعه می یابد و اتفاقی که بایدن 
در نظر دارد دیگر عملی نیســت، گفت: قطعا تقاضا افزایش 
می یابد و بــه همین دلیل بوده که قیمت نفت نیز در حال 
افزایش است.حســینی با بیان اینکه آمریکا به شدت روی 
قیمت پمپ های بنزین حساس است و اکنون این قیمت در 
آمریکا افزایش یافته که برای آمریکایی ها مشکالت سیاسی 
اجتماعی ایجاد می کند، گفت: بنابراین بارها آمریکا از اوپک 

و اوپک پالس تقاضای افزایش عرضه را داشته است.
به گفته وی، از بعد دیگر، نفت شــیل به دلیل تعهداتی 
که آمریــکا از نظر زیســت محیطی دارد بــا چالش هایی 
مواجه اســت، نفت آمریکا یکی از آلوده ترین موادی است 
که اتمســفر را حتی بیشتر از ذغال ســنگ آلوده می کند 
و میزان متانی که نفت شــیل دارد بیشــتر از ذغال سنگ 
اســت، بنابراین آمریکا به لحــاظ تعهداتی که دارد به ویژه 
شــرکت های خصوصی که مجبور هستند این استانداردها 
را رعایــت کنند، قاعدتا تولید شــیل را کم می کنند و باید 
بیش از این نیز کاهش دهند، ضمن اینکه هزینه های نفت 

آمریکا نیز باالست.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی اظهار کرد: آنچه که 
آمریکا می گوید حرف درستی نیست، باتوجه به اینکه تولید 
شــیل باید کاهش یابد و نفت های غیر متعارف دیگری که 
آلوده کننده بودند نیز رشد نخواهند داشت، بنابراین از یک 
طرف با رشــد تقاضا مواجه هستیم و از طرف دیگر عرضه 
برخی نفت ها کاهش می یابــد، با این حال اما خیال بایدن 
راحت است که روسیه و عربستان و عراق تولید باالیی دارند 

و جای ایران خالی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران تحلیل کرد

نفت ایران چه آینده ای را پیش رو دارد؟

رئیس بنیاد مســکن با بیان اینکه وام نوسازی و بازسازی مناطق زلزله زده در 
هرمزگان را ۲5۰ میلیون تومان پیشنهاد داده ایم گفت: خانوار مستاجر به شرط 
تامین زمین می توانند مشمول دریافت وام ساخت شوند.اکبر نیکزاد در گفت وگو 
بــا خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت و اقدامات انجام شــده برای بازســازی 
مناطق زلزله زده در جنوب کشــور اظهار داشــت: حدود ۲ هزار و 4۰۰واحد در 
اثر زلزله تخریب شده اند و باید به ازای این تعداد واحد تخریب شده، خانه نوساز 
احداث شــود. همچنین ۷5۰ واحد هم نیاز به تعمیر دارد.وی ادامه داد: یکسری 
از واحدهای دامی در برخی از روســتاها آسیب دیده است. برنامه ریزی های الزم 
صورت گرفته که این واحدهای دامی هم بازســازی و نوسازی شوند و مردم این 
مناطق از این بابت هم نگران نباشــند.رئیس بنیاد مسکن با اشاره به تصمیمات 
گرفته شــده برای پرداخت وام به زلزله زدگان گفــت: معاون اول به فوریت در 
منطقــه حضور پیدا کرد و بــا بازدیدهای میدانی انجام شــده تصمیماتی برای 
بازسازی این مناطق زلزله زده اتخاذ شد  که در جلسه هیات دولت هفته جاری 
تسهیالت ساخت و بالعوض برای این مناطق زلزله زده تصویب می شود. پیشنهاد 
و توافق اولیه این اســت که حدود 18۰ میلیون تومان سقف تسهیالت ساخت 
خواهد بود و حدود ۷۰ میلیون تومان هم سقف وام بالعوض را پیشنهاد داده ایم 
که ۲ میلیون تومان آن مربوط به اسکان موقت است و 5۰ میلیون تومان هم در 
حین ساخت ارایه خواهد شد.نیکزاد افزود: بنابراین وام در نظر گرفته شده برای 
تخریب و نوسازی مناطق زلزله زده ۲5۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است 
و برای واحدهای تعمیری هم سقف تسهیالت 5۰ میلیون تومان پیشنهاد شده 
که ۲۰ میلیون تومان از این رقم بالعوض است و به نظر می رسد که این پیشنهاد 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روز یکشنبه یا چهارشنبه هفته جاری به تصویب 
می رســد.وی تاکید کرد: البته بنیاد مســکن برای آغاز عملیات بازسازی منتظر 
تصویب این تسهیالت نمی ماند و قرار نیست بازسازی منطقه زلزله زده به تاخیر 

بیفتد تا پروســه تصویب تا ابالغ این وام طی شود. حجم خسارت در منطقه باال 
اســت و به همین دلیل سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد به کمک 
استان زلزله زده هرمزگان شــتافتند و عملیات آواربرداری در منطقه آغاز شده 
است. امروز اولین فنداسیون بتن ریزی و روز یکشنبه اولین اسکلت نصب خواهد 

شــد و تا 1۰ روز آینده حداقل سه واحد به مرحله نصب سقف می رسند.رئیس 
بنیاد مســکن گفت: سیمان برای بازسازی مناطق زلزله زده به صورت رایگان از 
سوی بنیاد مستضعفان ارایه می شود. از اسکلت پیچ و مهره ای استفاده خواهد شد 

و سایر مصالح ساختمانی مورد مصرف به اندازه کافی تامین می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  پیشنهاد داد 

پرداخت وام ۲۵۰ میلیون تومانی نوسازی مناطق زلزله زده در ۱۰ روز

 

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

ســازمان پارک ها و فضای سبز اهواز به استناد شــماره 1185 مورخ 1400/7/6 بند ۲ هیات مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به امتیاز 
بهره برداری از ورودی ها و پارکینگ پارک شهربازی پادادشهر حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز )نوبت دوم( به شرح ذیل از طریق مزایده 

عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ پایه مزایده موضوعردیف
مدت تنفسمبلغ ودیعه )ریال(مدت قراردادسالیانه )ریال( )1۲ ماه(

1

امتیاز بهره برداری از ورودی ها و 
پارکینگ پارک شهربازی پادادشهر 
حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری 

اهواز )نوبت دوم(

ندارد15۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سال1/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

لذا از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت و خرید اسناد شرکت در مزایده با در دست داشتن مدارک شناسایی 
معتبر و فیش واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حســاب درآمد ســازمان 100824921935 بانک شــهر شــعبه کیانپارس به نام حساب متمرکز 
سازمان های شهرداری اهواز تسلیم می شود به واحد قراردادهای سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز به نشانی: اهواز – انتهای بلوار شهید فهمیده 
بعد از پارک سیاحتی ساحل تلفن تماس: 35508181 و یا دفتر فروش اسناد قراردادهای شهرداری اهواز واقع در خیابان انقالب- نبش غزنوی- 

ساختمان شماره ۳ شهرداری اهواز مراجعه نمایند.
هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

1- مهلت خرید اسناد از تاریخ انتشار آگهی از روز یکشنبه مورخ 1400/8/30 به مدت 1۰ روز کاری تا روز شنبه مورخ 1400/9/13 می باشد و 
مهلت تحویل پاکات تا ساعت 1۲ روز یکشنبه مورخ 1400/9/14 در محل دبیرخانه محرمانه حراست سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز مستقر 

در آدرس فوق الذکر می باشد.
تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و رسیدگی به پیشنهادات راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1400/9/15 در سالن جلسات سازمان پارک ها 

و فضای سبز اهواز می باشد.
۲- بهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده بایستی از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده به شرح 

مندرج در اسناد مزایده تسلیم شود.
۳- سازمان پارک ها در رد تمام یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده، از طریق یکی از سه روش ذیل اقدام نمایند: )مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
5٪ قیمت پایه یک ساله محل مورد اجاره مربوطه می باشد. معادل جدول ذیل می باشد.(

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(موضوعردیف

امتیاز بهره برداری از ورودی ها و پارکینگ پارک شهربازی 1
6۰/۰۰۰/۰۰۰پادادشهر حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز )نوبت دوم(

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سپرده سازمان 1036085505 بانک تجارت شعبه توحید اهواز.
ب- به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نام سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

ج- چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز
5- براســاس ماده 10 آئین نامه معامالت شــهرداری های کالنشهرها، شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان 

پارک ها و فضای سبز اهواز می باشد.
6- برنده مزایده براســاس ماده 15 قانون اصالح تســری آئین نامه معامالت شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها کالن و شهرهای 
باالی یک میلیون نفر جمعیت مشخص خواهد شد. درصورتی که پیشنهاد دهندگان اول، دوم مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن 
در مزایده حاضر به امضای قرارداد نشوند ضمانتنامه شرکت در مزایده آنان به نفع سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری  اهواز ضبط خواهد شد.

۷- به اســتناد بند 5 ماده 11 آئین نامه معامالت شــهرداری های کالنشهرها، حداقل میزان تضمین حسن انجام تعهدات 10 درصد مبلغ مورد 
معامله می باشد.

8- برنده دوم طبق تبصره یک ماده 20 آئین نامه معامالت شهرداری تهران در صورتی تعیین خواهد شد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده 
اول از مبلغ سپرده بیشتر نباشد.

9- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
1۰- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.

اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

 

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و تحویل 4۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن تحت فشار 
PN 1۰ ســایز 500 میلیمتری پروژه 1۰6 روســتایی شــهید امینی شهرستان شوط به شــماره فراخوان 2000005390000102 را 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.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/08/30 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

مناقصه )ریال(

خرید، بارگیری، حمل 
و تحویل 4۰۰۰ متر لوله 

 PN1۰ پلی اتیلن تحت فشار
سایز 5۰۰ میلیمتری پروژه 
1۰6 روستایی شهید امینی 

شهرستان شوط

8۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۳4،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تمام تامین کنندگان و 
تولیدکنندگان مجاز – لوله ها 

 FoodGrade دارای استاندارد
از معاونت غذا و دارو

1،5۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی- اسناد خزانه اسالمی و سایر ابزارهای مالی ابالغی
 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 1400/09/06
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/09/21

ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت 
9:00 قبل از ظهر مورخ 1400/09/22 خواهد بود.

توجه: الزم بذکر است باتوجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در 
مواعد مقرر، در سامانه 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 ۳6۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و 

تلفن 04431945372 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکزتماس: 021-41934

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت اول(


