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وزیــر راه و شهرســازی گفــت :رونــد چنــد مــاه
گذشــته بــازار مســکن نشــان میدهــد کــه قیمــت
خانــه ســیر نزولــی دارد ،البتــه مشــخص بــود کــه
رشــد حبابگونــه قیمتهــا در دو ســال اخیــر
غیرعــادی و غیرواقعــی بــوده اســت.

بــه گــزارش خانــه ملــت ،محمــد اســامی    روز شــنبه
بــا اشــاره بــه رونــد کاهــش قیمــت مســکن در چنــد

وی افــزود :مــن در انتهــای ســال گذشــته و ابتــدای
ســال جــاری اعــام کــردم کــه مــردم بــرای کاهش

تالطمــات بــازار مســکن ،خانــه نخرنــد ،زیــرا
قیمتهــا بــه صــورت غیرواقعــی بــاال رفتــه اســت.
وزیــر راه و شهرســازی بیــان کــرد :رونــد چندمــاه
گذشــته بــازار مســکن نشــان میدهــد کــه قیمــت
خانــه ســیر نزولــی دارد ،حــال بــرای وزارت راه و
شهرســازی ،توانمندســازی خانوارهــا بــرای خریــد
مســکن و ایجــاد قابلیــت جهــت خانــه دار شــدن
جامعــه هــدف ،دارای اهمیــت اســت.
اجــرای طــرح ملــی مســکن و تکمیــل
واحدهــای باقــی مانــده مســکن مهــر؛
اهــداف اصلــی وزارت راه و شهرســازی
اســامی    ادامه داد :در شــرایط کنونــی وزارت راه و
شهرســازی بــرای تولیــد مســکن دو هــدف اساســی
دارد کــه اجــرای طــرح ملــی مســکن و تکمیــل
واحدهــای باقــی مانــده مســکن مهــر جــزء ایــن
اهــداف محســوب میشــود.
وی تصریــح کــرد :خوشــبختانه دو هــدف اصلــی
وزارت راه و شهرســازی در حــال اجــرای و عملیاتــی
شــدن اســت و امیدواریــم در آینــده نزدیــک تحقــق
ایــن اهــداف ،تأثیــر مثبتــی در بــازار مســکن
بگذارد.

چالش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معامالت نسیه
خــود را انجــام دهنــد.
او گفــت :در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده
تمایــزی میــان تاریــخ تعلــق مالیــات و تاریــخ
پرداخــت مالیــات بــه ســازمان امــور مالیاتــی وجــود
نــدارد (مــاده  ۱۱مالیــات بــر ارزش افــزوده).
تشــکینی اظهــار کــرد :در معامــات نســیه مــؤدی
موظــف اســت همزمــان بــا ارائــه صورتحســاب یــا
تحویــل کاال (ارائــه خدمــت) ،مالیــات بــر ارزش
افــزوده را بــه ســازمان امــور مالیاتــی پرداخــت کنــد.
ایــن امــر بــه تشــدید مشــکل نقدینگــی واحدهــای
تولیــدی منجــر میشــود بــدان دلیــل کــه دریافــت
وجــه معاملــه در آینــده؛ امــا پرداخــت مالیــات

مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی و سیاســتهای
تجــاری وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
حســابداری تعهــدی بــه عنــوان مبنــای حســابداری
در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده منجــر بــه بــروز
مشــکالتی بــرای معامــات نســیه و فعالیتهــای
پیمانــکاران شــده اســت.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از وزارت صنعــت ،معدن
و تجــارت ،احمــد تشــکینی بیــان کــرد :تاریــخ تعلق
مالیــات ،تاریــخ صــدور صورتحســاب (ثبــت در
دفاتــر) اســت ،یعنــی پــس از صــدور صورتحســاب،
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر معاملــه مذکــور تعلــق
میگیــرد و طرفیــن معاملــه بایــد تکالیــف قانونــی

 ۰.۳۷درصــد کاهــش در مقایســه بــا روز قبــل بــه
ســطح  ۹۸.۰۴۵واحــد رســید.
مــارک آندره فونگــرن ،استراتژیســت بازارهــای ارزی
جهانــی در موسســه " مــاف" گفــت :یــک توافــق
تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن هنــوز قطعــی نشــده
اســت و پیشــرفتهای کمــی    در روزهــای اخیــر
بــه دســت آمــده اســت .ســرمایهگذاران همچنیــن
منتظــر نشســت ماهانــه کمیتــه بــازار بــاز فــدرال

رزرو هســتند تــا مشــخص شــود آیــا نــرخ بهــره
مجــددا کاهــش خواهــد یافــت یــا خیــر .حــدس
مــن ایــن اســت کــه جــروم پــاول (رئیــس بانــک
مرکــزی آمریــکا) و همکارانــش سیاســتهای
محــرک بیشــتری را اتخــاذ خواهنــد کــرد .شــاید در
کوتــاه مــدت ایــن مســاله باعــث تضعیــف دالر شــود.
در آخریــن روز از معامــات هفتگــی ارزی جهانــی
هــم چنیــن ارزش هــر یــورو بــا  ۰.۲درصــد افزایــش
بــه  ۱.۱۰۴۲دالر رســید تــا ارزش یــورو در برابــر
دالر بــه باالتریــن ســطح خــود در ســه مــاه اخیــر

آگهی مزایده عمومی
شهرداری قطبآباد در نظر دارد برابر مصوبه
شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره ساختمان
نیمه تمام واقع در پارک شــهرک مرتضی علی
به مساحت  20مترمربع به صورت مشــارکتی با سرمایهگذار با
شرایط ذیل به مدت  3ســال اقدام نماید متقاضیان میتوانند از
تاریخ نشر آگهی با مراجعه به شهرداری نسبت به دریافت اسناد
و شرایط مزایده ،در مزایده فوق شرکت نمایند.
سرمایهگذار بایســتی جهت تکمیل ساختمان فوق طبق اعالم نظر
کارشناسی حداقل مبلغ  200/000/000ریال هزینه نماید.
اجاره ماهیانه با قیمت پایه کارشناســی مبلــغ  3/000/000ریال و
سالیانه  36/000/000ریال میباشد.
متقاضیان میبایســت مبلغ  3/000/000ریال سپرده جهت شرکت
در مزایده به حســاب شماره  0108885922001سپرده شهرداری
نزد بانک ملی شعبه قطبآباد واریز و فیش واریزی را به انضمام
پیشــنهاد خود در پاکت سربسته به صورت جداگانه به دبیرخانه
شهرداری تحویل نماید.
ســپرده نفر اول ،دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقادقرارداد نشود به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مشروط و خارج از موعدمقرر هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مهلت ارایه پیشنهادات  10روز بعد از آگهی نوبت دوم میباشد. شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه پشنهادات مختار است. کلیه مخارج نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.نوبت اول98/7/21 :
نوبت دوم98/7/28 :
 /9505م الف
شناسه آگهی628207 :
شهردار قطبآباد
سعید قسامی

بههنــگام انجــام معاملــه صــورت میگیــرد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :انجــام اصالحاتــی
در مــاده  ۱۱قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده (تعلق
مالیــات) مبنــی بــر لحــاظ شــرایط الزم و فرصــت
کافــی بــرای معامــات نســیه و پیمانــکاران ،کمــک
شــایانی بــه حــوزه تولیــد خواهــد کــرد.

میــزان آب بــا درآمــد در ایــران  ۷۵.۲و آب
بــدون درآمــد  ۲۴.۸درصــد اســت .در ایــن
میــان ،میــزان هدررفــت واقعــی  ،۱۲.۶هدررفــت
ظاهــری  ۱۰.۷و مصــارف مجــاز بــدون درآمــد
 ۱.۵درصــد اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،طبــق تعریــف بــه اختــاف
بیــن حجــم آب ورودی بــه سیســتم و مصــارف
مجــاز بــا درآمــد آب بــدون درآمــد گفته میشــود.
مصــارف مجــاز بــا درآمــد عبــارت اســت مقــدار
مصرفــی کــه بابــت آن صــورت حســاب
صــادر شــده و هزینــه آن دریافــت شــده یــا
خواهــد شــد .تحلیــل آب بــدون درآمــد از طریــق باالنــس آب امکانپذیــر اســت و باالنــس آب عبــارت از
اندازهگیــری یــا تخمیــن آب تولیــد شــده ،آب ورودی ،آب خروجــی ،آب مصــرف شــده و هــدر رفــت بــرای
یــک سیســتم اســت.
هدررفت واقعی و ظاهری چیست؟
هدررفــت واقعــی بخشــی از آب ورودی بــه شــبکه توزیــع اســت کــه بــدون آنکــه مصــرف شــود،
بــه صــورت نش ـتهای مختلــف از شــبکه بــه هــدر م ـیرود و شــامل نشــت از خطــوط انتقــال ،نشــت از
شــبکه توزیــع ،نشــت از انشــعابات ،نشــت از مخــازن شــبکه و ســرریز از مخــازن شــبکه میشــود.
هدررفــت ظاهــری بخشــی از آب ورودی بــه شــبکه توزیــع اســت کــه بــه صورتهــای مختلــف توســط
مشــترکین مصــرف میشــود ،ولــی درآمــدی بــرای شــرکتها نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ایــن بخــش از
آب ظاهــرا بــه هــدر مـیرود ولــی بــه انــواع مختلــف از جملــه مصــارف غیرمجــاز ،خطــای مدیریــت دادههــا
و سیســتم و عــدم دقــت تجهیــزات اندازهگیــری مصــرف میشــود.
تاریخچه مطالعات آب بدون درآمد در جهان و ایران
براســاس ایــن گــزارش ،اولیــن گــزارش مربــوط بــه آب بــه حســاب نیامــده در ســال  ۱۹۸۰توســط مرکــز
تحقیقــات آب انگلســتان منتشــر شــد و تــا ســال  ۱۹۹۴شــرکتهای مختلــف آب در سراســر جهــان
به صورت منطقهای و مستقل درخصوص کاهش هدررفت اقدامات زیادی انجام دادند.
تاریخچــه مطالعــات آب بــدون درآمــد در ایــران در ســال  ۱۳۷۳آغــاز شــد و مواجــه شــدن شــرکتهای آب
و فاضــاب در دهــه اول تشــکیل بــا جمعیــت روب ـه رشــد و تاسیســات گســترده شــبکههای آب شــهرها،
لــزوم انجــام اینگونــه مطالعــات جهــت شــناخت بیشــتر شــبکهها را بیــش از قبــل نمایــان میســاخت.
پــس از آغــاز مطالعــه ایجــاد طــرح ملــی تحقیــق ،توســعه و بهســازی تاسیســات آب و تاســیس دفاتــر آب
بــه حســاب نیامــده صــورت گرفــت و در ســال  ۱۳۷۴نخســتین پایلوتهــا در تهــران ،تبریــز ،بوشــهر و
اهــواز انجــام شــد.
بــا توجــه بــه تجربیــات حاصــل شــده از بــه کارگیــری اســتانداردهای آی دبلیــو ای در کشــورهای مختلــف
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب ایــران از ســال  ۱۳۸۳تصمیــم گرفــت از ایــن اســتانداردها بــرای
مدیریــت و ارزیابــی هدررفــت در شــبکههای شــرکتهای تابعــه خــود اســتفاده کنــد .بــه ایــن منظــور
اقــدام بــه تدویــن برنامــه اســتراتژیک آب بــدون درآمــد شــد کــه مرحلـهی اول آن تدویــن برنامــه باالنــس
براســاس دســتورالعمل انجمــن بینالمللــی آب بــرای ارزیابــی هدررفــت آب در  ۳۵شــرکت تابعــه بــود.
میــزان آب بــا درآمــد در ایــران  ۷۵.۲و آب بــدون درآمــد  ۲۴.۸درصــد اســت .در ایــن میــان میــزان هدررفت
واقعــی  ،۱۲.۶هدررفــت ظاهــری  ۱۰.۷و مصــارف مجــاز بــدون درآمــد  ۱.۵درصــد اســت .بــرای کاهــش
هــر یــک درصــد آب بــدون درآمــد در کشــور نیــاز بــه یــک هــزار و  ۶۰۰میلیــارد تومــان منابــع مالی اســت.

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه شرکا و سهامداران شرکت بانیان صنعت پویا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 26002
و شناســه ملی 10530380328دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت
در مورخ  98/7/24و جلســه عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت  16در محل شرکت تشکیل
می شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه-1 :انتقال سهام -2انتخاب هیئت مدیره
آدرس :شیراز ،بلوار معالی آباد ،کوچه  ،31ساختمان اوتانا  ،2طبقه  ،6واحد 602

دالر در پایینترین سطح سه ماهه اخیر
دالر نتوانســت بــه خوبــی از اخبــار مربــوط بــه توافــق
تجــاری آمریــکا و چیــن بهرهبــرداری کنــد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز ،مقامــات
آمریکایــی و چینــی در پایــان دیــدار خــود در
واشــنگتن اعــام کردنــد بــه توافقــات اولیــه بــر ســر
پایــان دادن بــه جنــگ تجــاری رســیدهاند و دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا پــس از ایــن توافــق
کــه شــامل خریــد محصــوالت بیشــتر کشــاورزی
آمریــکا توســط چیــن میشــود نیــز گفتــه اســت
کــه کشــاورزان آمریکایــی بــه دنبــال رســیدن بــه
" فــاز نخســت توافــق" بایــد اکنــون بــه دنبــال
تراکتورهــای بزرگتــری باشــند .ایــن اخبــار کامــا
معاملــه گــران را نســبت بــه خریــد ارزهــای اروپایــی
ترغیــب کــرد امــا ارزهــای امــن نزولــی شــدند.
شــاون اوزبــورن ،تحلیــل گــر ارشــد بــازار در بانــک "
اسکوشــیا" گفــت :بــه نظــر می    رســد بــا پیشــرفت
نســبی در جریــان مذاکــرات تجــاری ،تمایــل بــرای
خریــد ارزهــای امــن کاهــش پیــدا کــرده اســت و
همیــن مســاله ارزش دالر را در برابــر یــورو و یــن
تضعیــف کــرد.
در آخریــن روز از معامــات بازارهــای ارزی جهانــی،
هــر دالر بــه باالتریــن ســطح  ۲.۵مــاه اخیــر در
برابــر یــن ژاپــن رســید و نــرخ برابــری دالر بــا ۰.۵
درصــد افزایــش بــه  ۱۰۸.۷۶یــن رســید .در برابــر
همتــای اســترالیایی ،هــر دالر آمریــکا بــا  ۰.۲درصــد
کاهــش بــه ازای  ۱.۴۷۳۳دالر مبادلــه شــد.
شــاخص دالر کــه نــرخ برابــری آن در مقابــل
ســبدی از ارزهــای جهانــی را انــدازه میگیــرد ،بــا

میزان هدررفت آب در ایران چقدر است؟

قیمت مسکن سیر نزولی دارد
مــاه اخیــر ،اظهــار داشــت :وزارت راه و شهرســازی
هیــچ دخــل و تصرفــی در قیمتگــذاری بــازار
مســکن نداشــته ،امــا مشــخص بــود کــه رشــد
حبــاب گونــه قیمتهــا در دو ســال اخیــر غیرعــادی
و غیرواقعــی بــوده اســت.

10

سال بیست و چهارم شماره 6747

وزیر راه و شهرسازی:

اقتصاد ایران سالآینده از
رکود خارج می    شود

بانـک جهانـی اعلام کـرد روند رو بـه رشـد اقتصاد
ایـران از سـال آینـده از سـر گرفته میشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـوکهای خارجـی ناشـی از
کاهـش تولیـدات نفـت و گاز ایـران در نتیجه خروج
آمریـکا از برجـام و اعمـال تحریمهـا باعـث کاهش
شـدید رشـد اقتصادی ایران شـده اسـت اما به نظر
می    رسـد کـه اقتصـاد بـه تدریـج در حـال بازیابـی
خـود و حرکت مجدد به سـمت رشـد اسـت .آن طور
کـه بانـک جهانی در گـزارش جدیـد خـود از اقتصاد
ایـران اعلام کرده اسـت ،در صورتی که این کشـور
بتوانـد میانگیـن صـادرات روزانـه نیم میلیون بشـکه
در روز فعلـی خـود را حفـظ کنـد ،در سـال آینـده از
رکـود خـارج خواهـد شـد و بـه رشـد  ۰.۵درصـدی
دسـت خواهـد یافت .انتظـار مـی    رود با وجـود باقی
مانـدن چالشهای اقتصـاد ایران ،رشـد اقتصادی در
سـال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱در مـدار صعـودی باقـی بماند.
از سـوی دیگـر آن طور کـه بانک جهانـی اعالم کرده
اسـت ،انتظـار مـیرود کـه نرخ تـورم پـس از صعود
کم سـابقه سـال گذشـته مجـددا بـه روند کاهشـی
برگـردد و در محـدوده  ۲۰درصـد نوسـان کنـد .هـر
چنـد کـه ایـن نـرخ تـورم هنـوز فاصلـه زیـادی بـا
تـورم تـک رقمی    سـال  های  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷و
متوسـط کشـورهای منطقـه دارد.
بـه گفتـه بانـک جهانی ،پیشبینی میشـود که رشـد
اقتصـادی ایـران بـرای سـال مالـی  ۲۰۱۹بـه منفی
 ۸.۶درصـد برسـد کـه در صـورت تحقـق ،انـدازه
اقتصـاد ایـران را  ۱۰درصـد کوچـک تـر از انـدازه
آن در سـال  ۲۰۱۷خواهـد کـرد امـا این رشـد منفی
احتمـاال آخریـن رشـد منفـی ثبت شـده خواهـد بود
ل آینـده شـیب رشـد مجـددا مثبـت خواهد
و از سـا 
شد.
بانـک جهانـی هم چنیـن با اشـاره به نوسـانات اخیر
در بـازار ارز ،ایـن مسـاله را یک فرصت بـرای صادر
کننـدگان ایرانـی دانسـته و آن را یک مزیـت رقابتی
بـرای آنـان در برابـر همتایـان منطقـه ای و کمکـی
بـه پـر کردن کسـری حسـاب جـاری دولت دانسـته
ا ست .

اقتصاد

برســد و پــس از مدت  هــا ،کانــال  ۱.۱۰دالری
مجــددا فتــح شــود .ماننــد یــورو ،دیگــر ارز مهــم
اروپایــی یعنــی پونــد نیــز پــس از آنکــه گزارشــاتی
از احتمــال توافــق انگلیــس بــا اتحادیــه اروپــا منتشــر
شــد ،در برابــر دالر دســت بــه صعــود زد تــا جایــی
کــه هــر پونــد بــا بــه  ۱.۲۶۴۹دالر رســید.
از طــرف دیگــر میشــل بارنیــه ،مســئول ارشــد
اتحادیــه اروپــا در مذاکــرات برگزیــت ،دیــدار خــود بــا
اســتفان بارکلــی ،همتــای انگلیســی را بســیار ســازنده
توصیــف کــرده اســت و طــرف انگلیســی نیــز اعــام
کــرده اســت کــه اتحادیــه اروپــا و انگلیــس بــر ســر
تشــدید تالشهــا بــرای رســیدن بــه یــک توافــق
تــا پیــش از فــر رســیدن مهلــت زمانــی مقــرر بــرای
خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا توافــق کــرده انــد.
پیشتــر بوریــس جانســون ،نخســت وزیــر ایــن
کشــور گفتــه بــود انگلیــس را تحــت هــر شــرایطی از
اتحادیــه اروپــا در ســی و یکــم اکتبــر خــارج خواهــد
کــرد .مجلــس ایــن کشــور شــدیدا بــا خــروج بــدون
توافــق از اتحادیــه اروپــا مخالــف اســت و الیحـهای
را در ایــن خصــوص بــرای الــزام دولــت بــه حصــول
توافــق بــا اتحادیــه اروپــا پیــش از تــرک ایــن
اتحادیــه تصویــب کــرده و بــه تاییــد ملکــه رســانده
اســت .هــر فرانــک نیــز بــه ازای  ۱.۰۰۳۲دالر
مبادلــه شــد.
ارزش دالر آمریــکا در برابــر همتــای کانادایــی و
ســنگاپوری کاهــش یافــت تــا جایــی کــه هــر دالر
آمریــکا بــه ترتیــب بــه ازای  ۱.۳۲۰۱و  ۱.۳۷۲۸دالر
کانــادا و ســنگاپور معاملــه شــد.

آگهی مزایده عمومی
شــهرداری قطبآبــاد در نظــر دارد برابر
مصوبه شورای اسالمی شــهر نسبت به اجاره
زمین به مســاحت  60مترمربع جهت احداث 6
عدد آالچیق با فعالیت قهوهســرا واقع در پارک غدیر به صورت
مشارکت با سرمایهگذار با شــرایط ذیل به مدت  3سال اقدام
نمایــد متقاضیان میتوانند از تاریخ نشــر آگهی بــا مراجعه به
شهرداری نسبت به دریافت اسناد و شرایط مزایده ،در مزایده
فوق شرکت کنند.
ســرمایهگذار بایســتی جهت احداث  6عــدد آالچیق طبق نظر
کارشناسی حداقل مبلغ  150/000/000ریال هزینه نماید.
اجاره ماهیانه با قیمت پایه کارشناســی مبلــغ  4/500/000ریال و
سالیانه  54/000/000ریال میباشد.
متقاضیان میبایســت مبلغ  5/000/000ریال سپرده جهت شرکت
در مزایده به حســاب شماره  0108885922001سپرده شهرداری
نزد بانک ملی شعبه قطبآباد واریز و فیش واریزی را به انضمام
پیشــنهاد خود در پاکت سربسته به صورت جداگانه به دبیرخانه
شهرداری تحویل نماید.
ســپرده نفر اول ،دوم و ســوم در صورتی که حاضر به انعقادقرارداد نشود به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مشروط و خارج از موعدمقرر هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مهلت ارایه پیشنهادات  10روز بعد از آگهی نوبت دوم میباشد. شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه پشنهادات مختار است. کلیه مخارج نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.نوبت اول98/7/21 :
نوبت دوم98/7/28 :
 /9504م الف
شناسه آگهی628203 :
شهردار قطبآباد
سعید قسامی

آگهی مزایده عمومی

شــهرداری قطبآباد در نظر دارد برابر مصوبه شــورای اسالمی شهر نســبت به اجاره و فروش زمین طبق
مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی با مراجعه
به شهرداری در ساعات اداری نسبت به دریافت اسناد و شرایط مزایده در مزایده شرکت نمایند.
ردیف

مساحت

موقعیت

مدت

 25مترمربع

کیوسک 3*3

یکسال

4/000/000

3

 12مترمربع

زمین

یکسال

2/000/000

4

 12مترمربع

1

2

5

 25مترمربع

 293مترمربع

کیوسک 5*3

کیوسک 4*3
زمین

اجاره

یکسال

یکسال

----

قیمت پایه ماهیانه
اجاره به ریال

قیمت فروش کل

مبلغ شرکت در

آدرس

--------

3/500/000

پارک سالمت

--------

2/000/000

به ریال

3/000/000

--------

5/000/000

--------

--------

205/380/000

مزایده به ریال
3/000/000

5/000/000

12/000/000

مالحظات

پارک آفتاب

بلوار قطبالدین
جنب بخشداری
پارک غدیر

خیابان هدایت

متقاضیان میبایست مبلغ ســپرده جهت شرکت در مزایده به حساب شماره  0108885922001سپرده شهرداری نزد بانک ملیشــعبه قطبآباد واریز و فیش واریزی را به انضمام پیشنهاد خود در پاکت سربســته به صورت جداگانه به دبیرخانه شهرداری
تحویل نماید.
 سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشود به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. به پیشنهادات فاقد سپرده ،مخدوش ،مشروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارایه پیشنهادات  10روز بعد از آگهی نوبت دوم میباشد. شهرداری در قبول یا رد یک یا کلیه پشنهادات مختار است.شهردار قطبآباد
 کلیه مخارج نشر آگهی به عهده برنده مزایده است.سعید قسامی
نوبت دوم98/7/28 :
نوبت اول98/7/21 :
 /9503م الف
شناسه آگهی628133 :

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهزاد پروتئین پارس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  47207و شناسه ملی
14007077597
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/07/11
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:خانــم ســمنبر خورشــیدی علی کــردی به شــماره ملی
 2292885001به ســمت رئیس هیات مدیره و آقای هومان
خورشــیدی علی کردی به شــماره ملی 2292886286به
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد رســمی و بانکی وتعهــد آور و قرار دادها با امضــاء مدیرعامل و نایب رئیس
هیئت مدیره و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل
یا رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار
می باشد.
شناسه آگهی()628007
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی مجدد مناقصه عمومی (یک مرحله ای)
موضوع :آگهی مجدد مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شماره م عSZ/98/0590/
شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران مربوط به :پروژه تأمین ،ساخت قطعات ،انجام تعمیرات پاور
شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی (سهامی خاص) توربین های گازی  SGT-400ایستگاه تقویت فشار نار در منطقه
عملیاتی نار و کنگان
شماره مجوز1398.4373 :
یک نوبت
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز در نظر دارد خدمات مورد
نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه
با انجام ارزیابی کیفی) واگذار نماید.
-1موضوع مناقصه :پروژه تأمین ،ســاخت قطعات ،انجام تعمیرات پاور توربین های گازی
 SGT-400ایستگاه تقویت فشار نار در منطقه عملیاتی نار و کنگان
-2شماره مناقصه :م عSZ/98/0590/
-3نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای
-4مدت انجام کار  270روز می باشد.
-5تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :به مبلغ ( 5/948/000/000پنج میلیارد و نهصد و
چهل و هشت میلیون) ریال که باید به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین در صورت
برنده شدن قادر به ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان  10درصد بار مالی سالیانه پیمان
باشد.
الف)ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر
ب)ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (90
روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعــام کارفرما برای مدت ( 30روز) دیگر قابل تمدید
باشد.
-6پیش پرداخت  25درصد (بیست و پنج درصد) بار مالی پیمان به عنوان پیش پرداخت در
قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر قابل پرداخت می باشد.
-7محل اجرا :منطقه عملیاتی نار و کنگان
-8مهلت تحویل مدارک (رزومه) :حداکثر تا  17روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
-9برآورد تقریبی پروژه :به مبلغ ( 199/000/000/000یکصد و نود و نه میلیارد) ریال
-10آدرس پستی محل تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی :شیراز -بلوار کریم خان زند-
نبش کوچه پروانه -ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی -طبقه هشتم-
اداره امور حقوقی و پیمانها -واحد 801
-11تلفن07132138473-07132138396 :
-12شرایط:
 - 1-12داشــتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شــرکت (اساسنامه ،آگهی تأسیس
روزنامه رسمی ،آخرین تغییرات)
 - 2-12ارائه گواهینامه کد اقتصادی شناسه ملی و کدپستی
 - 3-12گواهینامه تأییــد صاحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که دارای
اعتبار باشند.
 - 4-12تأیید از معاونت مهندســی وزارت نفت در زمینه توربین های گازی SGT-400
زیمنس که دارای اعتبار باشد.
 - 5-12برآورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه قبل از تسلیم پیشنهاد نرخ به شرکتهای
واجد شــرایط اباغ می گردد و تاریخ بازگشــایی پاکات حداکثر ظرف ده روز از تاریخ
صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ می باشد و شرکت در جلسه بامانع می باشد.
 - 6-12ارائه آخرین صورتهای مالی حسابرســی شده شرکت توسط سازمان حسابرسی یا
اعضای جامعه حسابداران رسمی
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط بند  12دعوت به عمل می آید بافاصله پس از چاپ
آگهی نوبت اول و حداکثر  7روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت اخذ پرسشنامه و مدارک
اســتعام ارزیابی کیفی به آدرس اینترنتی  contract.szogpc.comقسمت مناقصات
مراجعه و ثبت نام نمایند و پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور می بایست ضمن بارگزاری
نامه اعام آمادگی پرسشنامه تکمیل شده به همراه مدارک مورد نیاز مندرج در صفحه دوم
پرسشنامه در قالب یک زونکن تا تاریخ مشخص شــده به نشانی باال تحویل نمایند .الزم به
توضیح است که پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران ،اسناد منقاصه میان متقاضیان واجد شرایط
توزیع خواهد شــد .بدیهی اســت ارائه مدارک پس از مهلت مقرر هیچگونه حقی را جهت
متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

