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تقالی نفت برای حفظ رشد قیمت
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش موارد 
ابتال به کووید ۱۹ و ابهامات در خصوص تقاضا در کوتاه مدت، کاهش یافت و 
بخشی از رشد قیمت چشمگیری که در دو روز معامله گذشته کسب کرده بود، 
از دســت داد.بهای معامالت نفت برنت با ۱۹ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، 
به ۸۴ دالر و ۴۸ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۱.۳ درصد 

صعود کرده بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ ســنت معادل ۰.۲ 
درصد کاهش، به ۸۲ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا 
روز چهارشــنبه ۱.۷ درصد افزایش یافته بود.به گزارش ایســنا، اداره اطالعات 
انرژی آمریکا روز چهارشــنبه اعالم کرد ذخایر نفت خام آمریکا به پایین ترین 
حد از اکتبر سال ۲۰۱۸ نزول کرده اما ذخایر بنزین به دلیل تقاضای ضعیف، 
افزایش پیدا کرده است. ذخایر نفت در هفته منتهی به هفتم ژانویه، به میزان 
۴.۶ میلیون بشــکه کاهش یافت و به ۴۱۳.۳ میلیون بشکه رسید در حالی که 
تحلیلگران در نظرســنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان ۱.۹ میلیون بشکه را 

پیش بینی کرده بودند. 
ذخایر نفت آمریکا به مدت هفت هفته متوالی کاهش داشــته و در مجموع 
ذخایر نفت در سطح جهانی به دلیل محدود شدن توانایی تولیدکنندگان بزرگ 
برای افزایش عرضه در برابر رشــد تقاضا، کمتر شده است.ذخایر بنزین آمریکا 
در همین مدت، هشــت میلیون بشکه رشــد کرد و به ۲۴۰.۸ میلیون بشکه 
رسید که بسیار باالتر از پیش بینی تحلیلگران برای رشد ذخایر به میزان ۲.۴ 

میلیون بشکه بود. 
ذخایر ســوختهای دیگر شــامل دیزل و نفت کوره ۲.۵ میلیون بشکه رشد 
کرد. همچنین واردات نفت به آمریکا هفته گذشــته به میزان ۷۸۴ هزار بشکه 
افزایش یافت.ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA در این باره گفت: تقاضا 
برای بنزین ضعیف تر از حد انتظار بوده و همچنان پایین تر از ســطح پیش از 
دوران شیوع پاندمی ویروس کروناست و اگر این وضعیت به روند متداول تبدیل 
شــود، نفت قادر نخواهد بود به ســطح باالتری صعود کند. با این حال انتظار 

می رود تاثیر شیوع واریانت اُمیکرون موقتی باشد.
بر اســاس گزارش رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد چهارمین سواپ 
نفت از ذخایر اســتراتژیک به میزان۸۷۰ هزار بشکه به شرکت شل تردینگ را 
تصویب کرده است. مجموعا حدود هشت میلیون بشکه نفت ذخایر استراتژیک 
در قالب چهار ســواپ از سوی وزارت انرژی آمریکا برای تامین سوخت کشور 

فراهم شده است.

پیش بینی رشد صادرات ال.پی.جی ایران 
در سال ۲۰۲۲

منابع بازرگانی پیش بینی می کنند صــادرات LPG ایران از ۵.۵ میلیون 
تن در ســال ۲۰۲۱ به ۵.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.به گزارش 
ایسنا، پیش بینی می شــود صادرات LPG تولیدکنندگان خاورمیانه در سال 
۲۰۲۲ همزمان با تشــدید رقابت برای بازارهای آسیایی رو به رشد و افزایش 
عرضه رقیبان دیگر نظیر آمریکا، به میزان ۶.۶ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ 

رشد کند. 
منابع آگاه به پالتس گفتند: برآورد می شــود مجموع صادرات قطر، امارات 
متحده عربی، عربســتان ســعودی، کویت و ایران از ۳۶.۵ میلیون تن در سال 
۲۰۲۱ به ۳۸.۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. عمده این صادرات 
 LPG بر مبنای قراردادهای بلندمدت بوده اســت با این حال قطر در مواقعی
برای تحویل فوری عرضه کرده است.از میان این تولیدکنندگان، انتظار می رود 
صادرات قطر در سال میالدی جاری ثابت بماند و حدود ۱۰ میلیون تن باشد 
در حالی که صادرات امارات متحده عربی از ۹.۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به 
۹.۹ میلیون تن رشد می کند و صادرات عربستان سعودی از هفت میلیون تن 

به ۸.۶ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد. 
»اس انــد پی گلوبال پالتس آنالیتیکس« برآورد کرد که تقاضای هند برای 
LPG در سال میالدی جاری ۱.۹۳ درصد رشد کرده و به بیش از ۲۸ میلیون 
تن می رســد.منابع بازرگانی پیش بینی می کنند صادرات LPG ایران از ۵.۵ 
میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به ۵.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رشد خواهد کرد. 
تحلیلگــران می گویند انتظار می رود ایران صادراتش را امســال به میزان ۱.۹ 
میلیون تن افزایش دهد.ایران که از ســال ۲۰۱۸ از سوی دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور وقت آمریکا هدف تحریم قرار گرفت، قصد دارد ۱۳۰ میلیون متر 

مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز در سال ۲۰۲۲ اضافه کند.
در فاصله ســال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ ایران ۳.۲ میلیــون تن به ظرفیت تولید 
LPG اضافــه کرد که عمدتا از میــدان گازی پارس جنوبی بود و پیش بینی 
شــد که ۲.۲ میلیون تن دیگر تا سپتامبر سال ۲۰۲۱ اضافه می کند.طبق آمار 
صنعتــی، چین بزرگتریــن خریدار LPG ایران بــوده و ۴.۹۴ میلیون تن در 
ســال ۲۰۱۹، حدود ۳.۸۵ میلیون تن در ســال ۲۰۲۰ و ۱.۹۶۵ میلیون تن 
در فاصله ژانویه تا مه ســال ۲۰۲۱ وارد کرد.بعضی از منابع بازرگانی می گویند 
محموله های ایران با تخفیفهای چشــمگیر بیــش از ۱۰۰ دالر در هر تن در 

مقایسه با قیمت قرارداد عربستان، برای خریداران چینی جذاب بوده اند.
طبق آمار گمرکی چین، این کشــور ۷.۱۹۵ میلیــون تن LPG از امارات 
متحده عربی، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی در فاصله ژانویه تا نوامبر 
ســال ۲۰۲۱ وارد کرد که کمتر از ۹.۰۹۴ میلیون تن در سال پیش از آن بود.
اگرچه واردات LPG از عربستان سعودی ۳۲ درصد در مدت ۱۱ ماهه کاهش 
یافت و به ۶۳۱ هزار و ۱۱۹ تن رســید اما صادرات عربستان سعودی به چین 
در نوامبــر ۲۴۳.۳ درصد بر مبنای ماهانه بهبــود یافت و به ۱۶۵ هزار و ۳۵۶ 

تن رسید.

بازار انرژی

گروه اقتصادی: صبح پنجشــنبه خبری در شبکه های 
اجتماعی و برخی خبرگزاری ها منتشــر شــد که حاکی از 
اســتعفای عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل تازه منصوب 
شده شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از این سمت، 
به احترام افکار عمومی بود. چــرا که انتصاب او بدون هیچ 
تخصص و تجربه مرتبطی به عنــوان مدیرعامل بزرگترین 
هلدینگ بورسی ایران، واکنشهای فراوانی را در پی داشت. 
اما خیلی زود، خبر استعفا تکذیب شد تا علی عسگری نشان 
دهد قصد رها کردن پتروشــیمی را ندارد!او ضمن تکذیب 
ایــن خبرگفت: کار را با قدرت آغاز و جلســات را از اولین 
روز کاری شــروع کرده ایم و برای تحــول در این مجموعه 
اقتصادی برنامه داریم و حرکت در این مسیر را آغاز کرده ایم. 
وی با تأکید بر اینکه این شرکت متعلق به مردم ایران است، 
گفت: هدف ما در مســیر مدیریت این مجموعه این است 
که در گام نخســت ســودآوری را افزایش بدهیم و در گام 
دوم با برنامه ریزی هایی که داریم ارزش ســهام این شرکت 
را افزایش دهیم. علی عســگری افزود: گام ســوم اقداماتی 
انقالبی و تهاجمی در پایین دســتی انجام دهیم که منجر به 
اشــتغال زایی و افزایش ثروت ملی و در گام چهارم هم در 
حیطه وظایف اجتماعی اســت تا بتوانــد در این حوزه نیز 
به درستی نقش آفرینی نماید. مدیر هلدینگ خلیج فارس 
در پایان تأکید کرد: کارویژه ما قطع دســت رانت خواران و 
کسانی است که چشم طمع به این شرکت دارند.در همین 
زمینه، روابط عمومی هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس هم 
با انتشار توضیحاتی درباره انتصاب علی عسگری به سمت 
مدیرعاملــی این هلدینگ، جزئیات جدیدی را از ســوابق 
فعالیت های قبلــی وی اعالم کرد و بــه توجیه انتصاب او 
پرداخت. در این توضیحات آمده اســت: ۱ - عمده نقدهای 
مطرح شــده دربــاره انتصاب آقای علی عســگری ناظر به  
تناســب نداشتن تحصیالت و سوابق ایشــان با مسئولیت 
جدید اســت در حالی که با نگاهــی به مدارک تحصیلی و 
دانشگاهی وی مشخص می شود که اتفاقا تحصیالت ایشان 
با مسئولیت جدید مرتبط است. علی عسگری دارای مدارک 
تحصیلی عالی مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران و دکترای 
مهندســی صنایع – سیســتم بهره وری از دانشگاه علم و 
صنعت است. ۲ - درباره سوابق کاری آقای علی عسگری نیز 
موارد قابل توجهی از مدیریت کالن در عرصه های اقتصادی، 
صنعتی و مالی دیده می شــود. ایشان مسئولیت های جدی 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در زمینه تحقیق و راه اندازی خطوط تولید 
نیازهای دفاعی در حوزه های مختلف از جمله مدیریت گروه 

صنایع تسلیحات دریایی، صنایع خودکفایی ناحیه تهران و 
مدیریت مجتمع صنعتی شهید حسن باقری را تجربه کرده 
اســت. همچنین در تجربه مدیریتی ایشــان، سازمان های 
مهم اقتصادی از جمله بنیاد تعاون ســپاه و فروشــگاه های 
زنجیره ای رفاه دیده می شود. ۳ - یکی دیگر از ویژگی های 
جناب علی عســگری، تجربه مدیریت کالن و ملی اســت. 
ایشان به واسطه در اختیار داشتن مسئولیت های ملی و به 
تبع آن حضــور در جایگاه های عالی تصمیم گیری از جمله 
هیئت دولت اندوخته مناسبی را  برای مدیریت بزرگ ترین 
و حساس ترین هلدینگ اقتصادی و صنعتی کشور در اختیار 
دارد. ۴ - انتصاب جناب علی عسگری به سمت مدیرعاملی 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس توسط هیئت مدیره این 
شــرکت که از قضا بزرگ ترین شــرکت بورســی کشور با 
ســهامداران انبوه و تراز مالی و ســود و زیان شفاف است، 
در فرایندی قانونی و شــفاف صورت گرفته و از دید هیئت 
مدیره، این انتخاب بر مبنای تخصص، تعهد و شایســتگی 
انجام شــده است و با توجه به حضور این شرکت در بورس 
و شــفاف بودن تراز مالی، به راحتی می توان در زمان معین 

درباره عملکردها قضاوت کرد.
بزرگترین هلدینگ بورسی ایران

انتصاب علی عســگری به عنــوان مدیرعامل هلدینگ 

پتروشیمی خلیج فارس، پس از آن صورت گرفت که مرتضی 
شــاه میرزایی، که تمام تجربیاتش در نفت به بسیج وزارت 
نفت و اداره کل بازرســی این وزارتخانه محدود می شــد، 
بــا حکم جواد اوجی وزیــر نفت، به عنوان معــاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتخاب شد.حضور 
دو مدیر بدون هیچ گونه ســابقه ای در پتروشــیمی، زنگ 
خطر را برای صنعتی به صدا در آورده که در ســالهای اخیر 
نقش مهمی در تامین ارز موردنیاز کشور از طریق صادرات و 
دور زدن تحریمها بر عهده داشــته  و عالوه بر آن روند رشد 
شــتابانی را تجربه می کند.شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس که به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشــور، 
بازوی اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه اجرایی 
بوده با در اختیار داشتن زیرساخت های مالی، فنی و نیروی 
انســانی الزم جهت توسعه همه جانبه، دستیابی به جایگاه 
سودآورترین هلدینگ کشــور با اعتبار جهانی را به عنوان 
چشم انداز خود قرار داده است.  این شرکت با حدود ۵.۲۸ 
میلیون تن ظرفیت تولید محصوالت متنوع پتروشیمیایی، 
شــامل خوراک و ســوخت، آروماتیکی، پلیمــری، پایه و 
مواد شیمیایی، بزرگترین شــرکت تولیدکننده محصوالت 
پتروشــیمی در کشــور اســت. همچنین شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با در اختیار داشتن مالکیت تأمین 

کنندگان اصلی ســرویس های جانبی در مناطق ماهشهر و 
عســلویه توسط شــرکت های فجرانرژی و مبین انرژی در 
مجموع ظرفیــت ۲۴۰۰ مگاوات تولید برق و ۴۸۰۰ تن بر 

ساعت تولید بخار در اختیار دارد.
چه کسانی فرمان انتصاب علی عسگری را 

صادر کرده اند؟
هادی بیگی نژاد با اشــاره به اینکه علی عســگری فاقد 
ویژگی های تخصصی و حرفه ای در صنعت پتروشیمی است، 
انتصاب او به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، روند 
توســعه فنی و شبکه ســازی را در این مجموعه تاثیرگذار 
اقتصادی مختــل می کند.نایب رئیس کمیســیون انرژی 
مجلس در خصوص حاشیه هایی که این روزها در خصوص 
انتخاب علی عســگری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج 
فارس ایجاد شــده، گفت: در واقع شکل دهی به زنجیره به 
هم پیوسته صنعت پتروشیمی که نقش بسیار قابل توجهی 
را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد نیازمند تجارت ویژه 
ای است که باید طی ســالها فعالیت در این صنعت کسب 
شده باشد که علی عسگری واجد این ویژگی ها نیست. البته 
معنای این صحبتها این نیســت که مدیران قبلی حاضر در 
این صنعت، عملکرد بسیار درخشانی داشته اند، بلکه موضوع 
این است که نباد شــرایط را به دست خود وخیم تر کنیم.

او یادآور شد: از سوی دیگر باید توجه داشت اساس انتخاب 
جواد اوجی در وزارت نفت این بود که ایشان از دل مجموعه 
وزارت نفت برخاســته است.  در جریان رای اعتماد نیز این 
وعده از سوی ایشان داده شد که مدیرانی انتخاب شوند که 
سلسله مدارج تخصصی و حرفه ای را در بخش های گوناگون 
وزارت نفت طی کرده باشند. این نماینده افزود: اما علی رغم 
این وعده های روشن، شاهد این موضوع هستیم که افرادی 
در بخش های مختلف صنعت نفت، گاز و...به کار گماشــته 
می شــود که سابقه فعالیت در این حوزه را ندارند و به دلیل 
رویکردهای سیاســی و جناحی انتخاب می شوند.بیگی نژاد 
در پاسخ به این پرسش که با توجه به وعده وزیر نفت درباره 
اســتفاده از نیروهای متخصــص در حوزه های گوناگون،آیا 
مجلس به بحث انتصاب علی عسگری ورود می کند؟ گفت: 
بلــه اگر این انتصاب از جانب وزیر نفت صورت گرفته بود و 
او در این خصــوص تصمیم گیر بود، مجلس به بحث ورود 
می کــرد و در قالب احضار، پرســش و یا حتی اســتیضاح 
موضوع را پیگیری می کرد. اما در شرایط فعلی پیگیری های 
تقنینی مجلس هم احتماال بی تاثیر خواهد بود.او در تشریح  
این ابهام، گفت: در ظاهر این انتصاب توسط وزیر نفت انجام 
شــده اما دستور استفاده از این شخص را نهادهایی باالتر از 

وزارت نفت صادر کرده و به وزیر نفت دیکته کرده اند.

استعفای مدیرعامل جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تکذیب شد

رئیسسابقصداوسیما،پتروشیمیرارهانمیکند!

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: پیامکهایی که در روزهای اخیر به برخی 
مالکان ارسال شده آخرین مرحله خوداظهاری است و مربوط به کسانی می شود 
که اطالعات سکونتی شان در سامانه موجود نیست و به همین دلیل خانه خالی 
تلقی شده اند؛ بنابراین اگر تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین وضعیت سکونتی 
خود در ســامانه امالک و اسکان اقدام نکنند به ســازمان امور مالیاتی معرفی 
خواهند شــد.محمود محمودزاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در راستای 
اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم مصــوب آذرماه ۱۳۹۹ حدود 
۱.۳ میلیون واحد خالی از سکنه را شناسایی کردیم و با وجود فراخوانهایی که 
برای خوداظهاری در ســامانه امالک و اسکان دادیم، برخی افراد نسبت به ثبت 
اطالعات ســکونتی خود اقدام نکردند. البته برخی تغییرات نیز با خوداظهاری 

افراد صورت گرفت و این رقم ۱.۳ میلیون دائما به روز می شود. 
هموطنــان باید اگر تغییری از نظر خرید و فروش یا اجاره واحد آنها صورت 
گرفته در سامانه امالک و اســکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند؛ در 
غیــر این صورت مبنای ما خالی بودن واحد مذکور اســت.وی افزود: هم اکنون 
اطالعات ســکونتی بیش از ۶۰ میلیون نفر از هموطنان در سامانه وجود دارد و 

قابل رصد است. 
اما تعدادی که اخیرا برای آنها پیامک ارســال شــده کســانی هســتند که 
اطالعاتشــان موجود نیست و در واقع وضعیت ســکونت آنها درج نشده است.
بــه گفته محمودزاده، اگر مالکان واحدهای مذکور تا قبل از پایان ماه جاری که 
آخرین مرحله اخذ خوداظهاری اســت نســبت به ثبت اطالعات سکونتی خود 
اقــدام نکنند، واحد آنها به عنــوان خانه خالی تلقی و بــرای اعمال مالیات به 
ســازمان امور مالیاتی معرفی می شــود. هموطنان اگر واحد مذکور را خرید و 
فروش کرده یا اجاره داده اند باید مســتندات آن را در ســامانه ثبت کنند.وی 
درخصوص شائبه اختالف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی بر سر 
نحوه معرفی خانه های خالی گفت: حدود دو هفته قبل جلســه ای با مسئوالن 

سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی صورت گرفت تا بر اساس فهرستی 
کــه تا ما تا پایان دی ماه به آنها ارایــه می دهیم موضوع مالیات خانه های خالی 
محقق شــود.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که عنوان می شود 
به برخی مالکان پیامک اشــتباهی خانه خالی ارســال شده است تصریح کرد: 
اشتباهی در کار نیست. با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کرده اند 
برداشت این اســت خانه آنها خالی است. در متن پیامک نیز آمده که وضعیت 

امالک خود را تعیین تکلیف کنند.محمودزاده تصریح کرد: کســانی که پیامکی 
برای آنها نیامده عمدتا جزو ۶۰ میلیون نفری هستند که اطالعات سکونتی شان 
موجود اســت. بعد از ســال ۱۳۹۵ که اسناد تک برگی شــده اطالعات نقل و 
انتقاالت به ثبت می رســد و به سهولت قابل دسترس شــده است. کسانی که 
اخیرا برای آنها پیامک ارســال شده جزو کسانی هستند که اطالعات ثبتی آنها 

موجود نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

ماجرای پیامک خانه خالی

 

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
شماره 2201/1400/37

شــرکت گاز استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه )دریافت استعالم ارزیابی کیفی، ارائه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت مابقی اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت، مهر و امضاي اسناد مناقصه، بازگشایی پاکت ها( بصورت 

الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت.
1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربایجان غربي

2- موضوع مناقصه: پروژه مقاوم سازی ساختمان نیمه کاره منطقه دو شهر ارومیه شرکت گاز استان آذربایجان غربی
3- محل اجرای پروژه: شهرستان ارومیه

4- استاندارد اجرای کار: مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران 
5- شرایط متقاضیان:

- داشتن شخصیت حقوقی 
- داشتن گواهي صالحیت معتبر پایه پنج و یا باالتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
- توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز 

 www.setadiran.ir 6- نحوه دریافت اسناد مناقصه: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
7- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۹ تاریخ 1400/11/06

8- آخرین مهلت زمانی ارائه و بارگذاری اسناد مناقصه: ساعت ۹ تاریخ 1400/11/16
9- زمان بازگشایی اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهاد قیمت: ساعت ۹:۳۰ تاریخ 1400/11/16

10- شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: 2000091931000257
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شـماره123402/ت 50659ه مـورخ 94/9/22 هیات وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن خواهد بود. 

12- اطالعــات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر یا در صورت داشــتن هرگونه ابهام درخصوص اســناد مناقصه، با تلفن 
شماره33477170-044 تماس یا از طریق نمابر شماره 33444475-044 مکاتبه نمایند.

آدرس: دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه، خیابان مولوي، شرکت گاز استان آذربایجان غربي، طبقه اول، اتاق ۱۰۲ 
مسئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی مناقصه و کنترل های الزم بر عهده مناقصه گران می باشد.

@ WAZARGAS براي آگاهي از اخبار،  آگهي هاي مناقصه، مزایده و عملکرد شــرکت گاز اســتان آذربایجان غربي مي توانید به کانال پیام رسان سروش به آدرس
مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان آذربایجان غربی

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1256957

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/25

 

فراخوانمناقصهعمومیيكمرحلهای

شرکت آب و فاضالب اســتان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار 
در نظر دارد مناقصه مشــروحه ذیل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و 
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق 

سازند.
موضوع مناقصه: اجرای توسعه شبکه جمع آوری فاضالب بندرعباس - محله 

چاهستانی ها - خیابان نخل پیرمرد و عبور عرضی از بلوار جمهوری
مبلغ برآورد اولیه: مبلغ 52.166.660.490  ریال )پنجاه و دو میلیارد و 

یکصد و شصت و شش میلیون و ششصد و شصت هزار و چهارصد و نود ریال(
)اعتبار پروژه فوق از طریق اســناد اعتباری اوراق مشــارکت و اســناد خزانه 

اسالمی تامین می گردد(
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: به مبلغ 2.609.000.000 )دو 

میلیارد و ششصد و نه میلیون ریال(
رتبه و رشته مورد نظر: رتبه 5 آب 

مبلــغ خریــد اســناد: 5.000.000 ریال به شــماره حســاب ســپهر 
0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت 14 تاریخ 
1400/10/25 ساعت ۱۴ تاریخ 1400/11/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ مورخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰  مورخ 1400/11/20

محل بازگشایی: ســالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و 
حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی 

پیشنهادها آزاد است.
امتیاز کیفی الزم: پیشــنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و 

احراز حداقل امتیاز الزم )65( بازگشایی خواهد گردید.
پیشــنهاددهندگان موظف می باشــند اسناد مناقصه را از ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  دریافت و با توجه به 
مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت 

فایل های pdf در سامانه فوق درج نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابــی کیفی آدرس: بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان )امور 
قراردادها( تلفن ۸۷-۸۶-۳۳۳۵۰۵۸۲ ســایت اینترنتی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان هرمزگان به نشــانی:WWW.Abfa Hormozgan.com   اطالعات 

سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس تهران:۲۷۳۱۳۱۳۱  دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1257210

روابط عمومی  و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

 

فراخوانبرگزاریتجديدمناقصهعمومی
بصورتيكمرحلهایفشرده

شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده به شرح زیر از طریق آگهی 
عمومی اقدام نماید، لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
مدت اجرا 

)ماه(
تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
صالحیت های مورد نیاز

قیمت اسناد ارزیابی 
کیفی و مناقصه )ریال(

محل تامین 
اعتبار

مدیریت، راهبری، 
بهره برداری، حفاظت، 
نگهداری و تعمیرات 
تصفیه خانه فاضالب 

نقده 

۵۳،۰۹۷،۸۸۰،۶۴۷۲۴۱،۹۱۸،۰۰۰،۰۰۰

پایه ۴ بهره برداری از تصفیه 
خانه های فاضالب از شرکت 

مهندسی آب و فاضالب کشور 
و گواهینامه صالحیت ایمنی از 
وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی

درآمدهای جاری۱،۰۰۰،۰۰۰

* تضمین شرکت در مناقصه در صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملي می باشد

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي 
)سهامي خاص(

)نوبت اول(

۱- از تاریخ 1400/10/25 لغایت 1400/10/28 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید 
واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 
نزد بانک ملي، اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه را از نشانی: ارومیه چهارراه 
مخابرات شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي »دفتــر حقوقی و قراردادها« در 
ســاعات اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کســب اطالعات بیشتر 
در ارومیه با شــماره 04431945374 )دفتــر حقوقی و قراردادها( تماس حاصل 

فرمایند.
۲- واریــز مبلــغ منــدرج در جدول فوق به حســاب جاري ســیبا شــماره 
0105719774005 نــزد بانــک ملــي و دریافــت اســناد در بــازه زمانــي 
 تعییــن شــده در بنــد )۱( از پایــگاه ملي اطالع رســانی مناقصــات به آدرس

 http://iets.mporg.ir
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی درخصوص اســناد 
مناقصه و غیره الزامی اســت مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی 
نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز: ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدیرعامل 
۴ – پســت الکترونیکی ۵ - شماره تلفن فکس، شماره تلفن همراه ۶- آدرس، در 
ســایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از 
پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه 

تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند.
بدیهی اســت در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل 
فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مســئولیت ناشــی از عدم دریافت 

اصالحیه های احتمالی اســناد به عهده مناقصه گر خواهد بود همچنین فیش های 
واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شــده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران 

قرار نخواهد گرفت.
ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اســناد به مسئول مناقصه 

تحویل دهند. 
آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه: ساعت 11:00 
قبل از ظهر مورخ 1400/11/12 محل ارومیه، چهار راه مخابرات، دبیرخانه شــرکت 

آب و فاضالب آذربایجانغربي )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها( می باشد.
توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی 
اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک 
و مهر شــده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت در دفتر حقوقی و قراردادها 

تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي گردد.
ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 و گشایش پاکات 
قیمت پیشــنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کســب نموده اند در 

ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1400/11/13 خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم: 1400/10/27

)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.(
شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي 
)سهامي خاص(


