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اخبار
بانکهاي اروپايي براي اجراي
 SPVاز آمريکا ترسيدند

کارشناس ايتاليايي با بيان اينکه تحريمهاي
آمري��کا عليه ايران کام� ً
لا احمقانه بوده و
با اي��ن تحريمها مخالفم ،گف��ت :به رغم
تحريمه��ا چند بانک اروپاي��ي مخفيانه با
ايران همکاري ميکنند .به گزارش فارس،
يک کارش��ناس ايتالياي��ي در گفتوگو با
خبرنگار فارس گف��ت :تحريمهاي آمريکا
ال احمقانه اس��ت و کام ً
علي��ه ايران کام ً
ال
ب��ا اين تحريمها مخالفم ،قص��د آمريکا از
تحريمهايي که به راه انداخته کنترل نفت
ال کابلي
و سلطه بر منطقه است.خانم است 
کارشناس ايتاليايي که در سومين نمايشگاه
کش��اورزي ايران در نمايش��گاه بينالمللي
تهران حضور داش��ت ،گفت :آمريکا به هر
طريقي تالش ميکند تا کشورهاي منطقه
خليجف��ارس را در اختي��ار خودش بگيرد و
به آنها مسلط ش��ود از سوي ديگر با توجه
ب��ه اهميت انرژي در جهان ميخواهد چتر
خود را بر نفت اين منطقه بگستراند.سومين
نمايشگاه کشاورزي ايران ،از روز گذشته تا
حضور  200شرکت در نمايشگاه بينالمللي
تهران ش��روع به کار کرده که  80شرکت
حاضر از کشورها مختلف خارجي است.روز
گذشته مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزي
حضور اين ش��رکتها خارجي در سومين
نمايشگاه کشاورزي ،نهادهها و سيستمهاي
نوين آبياري به رغم تحريمهاي آمريکا را
بيتوجهي کشورها به تحريمهاي آمريکا
مطرح کردند.
بسياري از مشکالت صادراتي
ارتباطي با تحريم ندارد

عضو ات��اق بازرگاني ايران با بيان اينکه
بس��ياري از مشکالت صادراتي ارتباطي
با تحري م ن��دارد گف��ت :صادرکنندگان
ما با بازاهاي هدف آش��نايي ندارند و از
طرفي توليدات بيکيفيت مانع توس��عه
ص��ادرات اس��ت .ب��ه گ��زارش فارس
س��يد محمد واعظي امروز در نشس��ت
خب��ري راهکارهاي عمل��ي صادرات به
بازارهاي هدف با بيان اينکه مش��کالت
صادرات ب��ه دو بخش داخلي و خارجي
تقسيم ميشود ،گفت :مشکالت داخلي
صادرکنندگان ش��امل ورود بدون طرح
و برنامه صادرکنن��دگان براي صادرات
و ع��دم تولي��د و تهي��ه به موق��ع کاال
اس��ت .عضو اتاق بازرگاني ايران افزود:
صادرکنندگان ما با بازاهاي هدف آشنايي
ندارند و از طرفي توليدات بيکيفيت مانع
توسعه صادرات است.
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بررس��ي عملکرد کش��ورهاي اروپايي
نش��ان ميدهد ک��ه اين کش��ورها به
دلي��ل مناف��ع اقتص��ادي از اج��راي
تعه��دات خود در قب��ال توافقات آب و
هوايي ش��انه خالي کردهاند .به گزارش
«عصرايراني��ان» بررس��ي عملک��رد
کش��ورهاي اروپايي ک��ه از مهمترين
عاملي��ن افزاي��ش انتش��ار گازه��اي
گلخان��هاي از دوران انقالب صنعتي تا
به حال به شمار ميروند ،نشان ميدهد
که اين کشورها از اجراي تعهدات خود
از پروت��کل کيوتو ت��ا توافق پاريس به
دلي��ل مناف��ع اقتص��ادي ش��انه خالي
کردهاند.پروتکل کيوتو بهعنوان اولين
معاهده تغيي��رات اقليميالزماالجرا در
س��ال  ۱۹۹۷به تائيد کشورهاي عضو
کنوانس��يون تغيي��رات اقليم س��ازمان
ملل متح��د ( )UNFCCCرس��يد.
اين توافق کش��ورهاي توس��عهيافته را
در صورت پيوس��تن ،مل��زم به کاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي انسانساخت
از جمل��ه کرب��ن دياکس��يد ()CO2
ميک��رد .هدف اي��ن پروتکل ،کاهش
 ۵.۲درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي
 ۳۷کشور عضو پيوست )Annex1( ۱
بود ک��ه بهعنوان کش��ورهاي صنعتي
شناخته ميشدند .از جمله اين کشورها
ميتوان به کش��ورهاي عضو اتحاديه
اروپا ،آمريکا ،اس��تراليا و روسيه اشاره
ک��رد .دو کش��ور آمريکا و اس��تراليا به
دلي��ل تضاد با مناف��ع اقتصادي به اين
توافق نپيوس��تند .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،اي��ن تواف��ق بعد
از  ۸س��ال تعل��ل در س��ال  ۲۰۰۵به
مرحله الزماالجرا ش��دن رسيد و اولين
دوره اجرايي آن نيز از س��ال  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۲بود.بر اس��اس پروت��کل کيوتو،
بخ��ش ان��رژي از جمله س��وختهاي
فس��يلي ،بيش��ترين انتش��ار گازه��اي
گلخانهاي را در برميگرفت ،به همين
دليل اين پروت��کل بر کاهش مصرف
س��وختهاي فس��يلي همچون نفت و
گاز و زغالس��نگ تمرکز جدي داشت.
اما بررس��يهاي آماري نشان ميدهد
که برخالف خواس��تهي پروتکل کيوتو
کش��ورهاي اروپايي عض��و اين توافق
نهتنها وابس��تگي خود به سوختهاي
فس��يلي را کاهش ندادهاند که واردات
اين نوع سوختها را از  ۱۹۹۷تا ۲۰۱۵

که سال تأييد توافقنامه پاريس است،
افزاي��ش ني��ز دادهاند.وابس��تگي اروپا
ب��ه واردات س��وختهاي فس��يلي از
 ۵۳درصد در س��ال  ۱۹۹۰به ۷۳درصد
در س��ال  ۲۰۱۵افزاي��ش قابلتوجهي
داش��ته اس��ت .بهعبارتديگر ،در سال
 ۱۹۹۰به ازاي هر تن انرژي توليدشده
در اروپا ،يکتن س��وخت فسيلي وارد
ميش��د ولي در س��ال  ۲۰۱۵براي هر
تن انرژي توليدش��ده ،س��ه تن انرژي
وارد شده است .اين افزايش وابستگي
و مصرف سوختهاي فسيلي در حالي
است که اين س��وختها از منابع مهم
انتشار گازهاي گلخانهاي است .نمودار
زير روند افزايشي وابستگي کشورهاي
اروپايي به واردات سوختهاي فسيلي
را نش��ان ميدهد.مطابق نمودار فوق،
واردات س��وختهاي فس��يلي اروپا در
دوره اج��راي پروتکل کيوتو از س��ال
 2008ت��ا  2012ني��ز روند افزايش��ي
داشته است.سهم كشور آلمان بهعنوان
بزرگترين مصرفکننده انرژي در بين
كش��ورهاي اروپايي ح��دود  ۱۹درصد
اس��ت .همچنين بعد از آلمان ،کش��ور
فرانسه با مصرف  ۱۶درصد و انگليس
با  ۱۲درصد مصرف در رتبههاي بعدي
ق��رار دارند .از س��وي ديگر در س��ال
 ۲۰۱۵نسبت به سال  ۱۹۹۰وابستگي
ب��ه واردات س��وختهاي فس��يلي در

لهس��تان بهعنوان يکي از بزرگترين
توليدکنندگان زغالس��نگ در اروپا از
 ۱درصد به  ۳۲درص��د ،در انگليس از
 ۲درص��د ب��ه  ۳۳درص��د و در هلند از
 ۲۲به  ۵۶درصد افزايشيافته اس��ت.
ع�لاوه ب��ر نقض عه��د کش��ورهاي
اروپايي در پروتکل کيوتو ،اين کشورها
به تعهدات خ��ود در توافقنامه پاريس
که در س��ال  ۲۰۱۵به تأييد کشورهاي
عض��و کنوانس��يون تغيي��رات اقلي��م
س��ازمان ملل از جمله خود کشورهاي
اروپايي رسيد ،نيز پايبند نماندهاند.گروه
شفافيت اقليمياخيرا در گزارشي اعالم
کرد در حاليکه  ۲۰اقتصاد بزرگ جهان
(کش��ورهاي عضو گروه  )۲۰مس��ئول
توليد بي��ش از  ۸۰درص��د از گازهاي
گلخانهاي زمين هس��تند ،اما هيچکدام
از آنها به تعهدات خود ذيل اين پيمان
براي کاهش اس��تفاده از سوختهاي
فسيلي و رهايي از کربن وفادار نبودهاند
و هيچ برنامهاي نيز براي تحقق اهداف
تواف��ق آب و هواي��ي پاري��س ندارند
و همچن��ان بخ��ش اعظم��ياز انرژي
موردنياز خود را از سوختهاي فسيلي
تامين ميکنند .بر اس��اس گزارش اين
گ��روه ،کش��ورهاي اروپايي در س��ال
 ۲۰۱۷يارانه اعطايي به س��وختهاي
فس��يلي مصرفي در صنعت را افزايش
دادهاند ک��ه همين موض��وع منجر به

افزايش مصرف س��وختهاي فسيلي
و در نهاي��ت منجر به افزايش انتش��ار
گازهاي گلخانهاي شده است .از طرف
ديگ��ر ،مقامات لهس��تان ک��ه ميزبان
 COP24ني��ز بودهاند ،اعالم کردهاند
که تا سال  ۲۰۵۰نيز نميتوانند سوخت
زغالس��نگ را که از منابع مهم انتشار
گازهاي گلخانهاي است ،کنار بگذارند؛
چراکه اين اقدام ميتواند ضربه مهلکي
به اقتصاد لهس��تان وارد کند.بر اساس
نکات ذکرشده ،کشورهاي اروپايي که
از اصليترين عامالن افزايش انتش��ار
گازهاي گلخانهاي به ش��مار ميروند،
منافع اقتصادي را ب��ه اجراي تعهدات
خود در راس��تاي کاهش اثر گلخانهاي
ترجي��ح ميدهن��د؛ ام��ا در مقاب��ل،
کش��ورهاي در حال توسعه را که نقش
چنداني در افزايش اثر گلخانهاي در جو
ندارند ،براي کاهش انتش��ار خود بعض ًا
تحتفشار قرار ميدهند.
هیچیک از  ۲۰اقتصاد بزرگ دنیا به
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گ��روه ش��فافيت اقليمياخي��را در
گزارش��ي اعالم کرده است هيچکدام
از کش��ورهاي گ��روه  )20-G( ۲۰به
تعه��دات خود ذيل اي��ن پيمان براي
کاهش استفاده از سوختهاي فسيلي
و رهاي��ي از کرب��ن وف��ادار نبودهاند

ايران سومين کشور توليدکننده مواد بودارکننده گاز جهان شد

واحد توليد ماده بودارکننده گاز در عس��لويه آماده
بهرهب��رداري ش��ده و اي��ران در آس��تانه چهلمين
سالگرد انقالب اس�لامي ،بعد از فرانسه و روسيه،
سومين کشور جهان شده که قادر به توليد اين ماده
مهم اس��ت .به گزارش تسنیم ،گاز طبيعي مادهاي
ب��ي رنگ و ب��ي بو بوده و به منظ��ور جلوگيري از
خطرات ناش��ي از نش��ت احتمالي اي��ن ماده الزم
اس��ت از مادهاي هش��دار دهنده اس��تفاده ش��ود.
برخي ترکيبات گوگ��ردي به دليل بوي نافذ و تند
 ،بهعنوان ماده ب��ودار کننده گاز طبيعي (ادورانت)
قابل اس��تفاده هستند.تا امروز در کشورمان از مواد
س��نتزي وارداتي به اين منظور اس��تفاده ميشد و
مادهبودار کننده گاز را از فرانسه وارد ميکرديم .در
طي سالهاي اخير با توجه به رشد روزافزون توليد و
مصرف گاز و محدود بودن کشورهاي توليد کننده
ادورانت (فرانس��ه و روس��يه) ،مديريت پژوهش و
فناوري ش��رکت ملي گاز بر آن ش��د که به منظور
خودکفايي در توليد اين ماده استراتژيک اقدام کند.
در جريان بررسيهاي پژوهشي روي اين موضوع
مشخص شد که ذخاير عظيم ميعانات گازي پارس
جنوبي حاوي مقادير قابل توجه مرکاپتانهاي سبک
بوده که ميتوان با استحصال اين مرکاپتانها ضمن
توليد ماده با ارزش بودارکننده گاز طبيعي با بهبود
کيفيت ميعانات ،ارزش افزوده نيز ايجاد کرد.وجود

مرکاپتانه��اي س��بک در ميعان��ات گازي به دليل
ب��وي نامطبوع و خورندگي آنها در طي فرايندهاي
ذخيره سازي و انتقال مشکالت عديدهاي را بوجود
ميآورد و عمال عامل کاهش قيمت اين محصول
با ارزش ميشد .از اينرو در برنامه قرار گرفت که با
استخراج مرکاپتانهاي سبک و استفاده بعنوان ماده
بودار کننده گاز طبيعي ضمن مديريت محصوالت
جانبي پااليشگاه و ارتقاء کيفيت ميعانات گازي ،در
توليد ماده بودارکننده خودکفايي و قطع وابستگي،
ايجاد شود.حس��ن منتظر تربتي مديرعامل شرکت
مل��ي گاز ايران امروز از توليد نخس��تين محصول
بودارکننده گاز در ايران در آس��تانه چهل س��الگي
انقالب خبر داد و گفت« :واحد توليد ماده بودارکننده
گاز در عس��لويه آماده بهرهبرداري شده و ايران در
آس��تانه چهلمين سالگرد انقالب اس�لامي ،بعد از
فرانسه و روسيه ،سومين کشور جهان شده که قدر
به توليد اين ماده مهم است».اين ماده بودار کننده
در کلي��ه پااليش��گاههاي گاز و نف��ت جهت بودار
کردن گاز طبيعي و گاز مايع قابل اس��تفاده اس��ت
و ب��ا توجه ب��ه اينکه تاکنون اين م��اده از خارج از
کشور وارد ميشد ،توليد اين ماده در کشور ،عالوه
ب��ر صرفه جويي ارزي  ،به نوع��ي توليد محصول
اس��تراتژيک و در جهت قطع وابس��تگي اس��ت.به
منظور خودکفايي کشور و عدم وابستگي به واردات

م��واد بودار کننده به منظ��ور تزريق در گاز طبيعي
مصرفي کش��ور ،انتقال دانش فني و طراحي واحد
توليدي اين مواد در مقياس صنعتي در پژوهشگاه
صنعت نفت انجام گرفته است .بوميسازي دانش
فني اين فرايند و توليد آن در داخل کش��ور صرفه
جويي زيادي به دنبال خواهد داش��ت؛ همچنين در
کنار توليد ماده هش��دار دهنده نش��ت گاز طبيعي
 ،ميعان��ات گازي توليدي کش��ور بعنوان محصول
جانب��ي ،ارزش افزودهاي در حدود  1الي  3دالر در
هر بش��که پيدا ميکند.از سوي ديگر ،دستيابي به
فناوري توليد ماده بودارکننده ،عالوه بر شکس��تن
انحصار جهان��ي توليد اين م��اده ،امکان صادرات
و ارزآوري قاب��ل توجه��ي نيز براي کش��ور فراهم
ميکند و از آنجايي که مرکاپتان توليدي از کيفيت
بس��يار باالي��ي برخوردار اس��ت ،پتانس��يل خوبي
براي ف��روش در بازارهاي منطق��ه دارد به نحوي
که ميتوان مازاد مصرف داخلي را به آس��اني و با
قيمت مناس��ب به کشورهاي اطراف صادر کرد.در
ح��ال حاضر با بهره برداري از واحد توليد اين ماده
در جنوب کشور ،ايران پس از فرانسه و روسيه که
توليدکنندگان عمده اين محصول اس��تراتژيک در
دنيا شناخته ميشوند ،سومين کشوري است که با
توليد س��االنه  800تن از اين محصول ،به باشگاه
جهاني توليدکنندگان مرکاپتان پيوسته است.
نوبت اول

وزارت راه وشهرسازي
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران(سهامي

تجدید آگهي دعوت به ارزيابي کيفي فراخوان عمومي نخست
مناقصه شماره 34/97/8 :

ش��ركت راه آه��ن جمهوری اس�لامی ایران در نظر دارد بنابر آیی��ن نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات نس��بت
ب��ه ارزیاب��ی کیفی پيمانکاران واجد ش��رایط جهت دعوت به مناقصه ازطريق س��امانه تدارکات الکترونيکي دولت(س��تاد)به نش��اني
 www.setadiran.irبه ش��رح زیر اقدام نماید.مناقصه گران موظفند براي ش��رکت درمناقصه نس��بت به ثبت نام درسايت مذکور و
دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند.الزم به ذکراست کليه مراحل برگزاري مناقصه ازفراخوان ارزيابي کيفي تاانتخاب برنده
ازطريق سايت مزبورانجام مي گردد.
1ـ شرح مختصر موضوع مناقصه :تهیه پوشش داخلی (زیرین) و روشنایی سقف پل ورودی ایستگاه تهران از سکوی  5تا انتها با
ورق آلومینیومی رنگی مشابه قسمت اجرا شده ایستادرز
2ـ مدت ومحل انجام قرارداد :مدت قرارداد پنج ماه و محل انجام طبق اسناد مناقصه ميباشد.
3ـ مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  :حداکثر تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ 97/11/1
4ـ مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي  :حداکثر تا ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/16
5ـ فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http:/iets.mporg.irاطالع رساني مي گردد.
شايان ذکراست دريافت اسنادصرفا”ميبايست ازطريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)صورت پذيرد.
6ـ صالحیت :رتبه /5پنج ساختمان از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و گواهی صالحیت ایمنی (صالحیت
انجام کار از نظر ایمنی )
7ـ پس از ارزیابی کیفی  ،ازپيمانکارن واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم را کس��ب نموده باش��ند جهت شرکت در مناقصه دعوت
بعمل خواهد آمد.
م الف3722

اداره کل راه آهن تهران

و اين در حاليس��ت که آنها مس��ئول
تولي��د بيش از  ۸۰درص��د از گازهاي
گلخانهاي زمين هس��تند.اين گروه در
چهارمين گزارش س��االنه خود نوشته
اس��ت که طبق تحقيقات انجامش��ده
هيچيک از اعض��اي گروه  ۲۰طرحي
ب��راي تحقق اه��داف تواف��ق آب و
هواي��ي پاريس ندارد و اين کش��ورها
همچن��ان بخ��ش اعظم��ياز انرژي
موردنياز خود را از سوختهاي فسيلي
تامي��ن ميکنن��د .طبق اي��ن گزارش
که در آس��تانه نشس��ت گ��روه  ۲۰در
آرژانتين منتشر شده است ،کشورهاي
عض��و اين گ��روه مس��ئول توليد ۸۲
درص��د گازهاي گلخانهاي هس��تند و
در اين ميان ،کانادا بيش��ترين س��رانه
توليد گازهاي گلخانهاي را دارد.کانادا
سي و هشتمين کش��ور جهان از نظر
جمعي��ت و يازدهمي��ن اقتصاد بزرگ
دنيا محس��وب ميش��ود ام��ا در عين
حال ،هفتمي��ن توليدکنن��ده گازهاي
گلخانهاي در جهان به ش��مار ميرود.
بر اس��اس گ��زارش گروه ش��فافيت
اقليم��ي ،هر کانادايي در طول س��ال
به طور ميانگين  ۲۲تُن گاز گلخانهاي
تولي��د ميکند که باالترين س��رانه در
ميان کشورهاي عضو گروه  ۲۰است.
بر مبناي اين گزارش ۱۵ ،کشور عضو
گروه  ۲۰در سال گذشته شاهد افزايش
توليد گازهاي گلخانهاي بودهاند و فقط
هند ،برنامههايي را در دست اجرا دارد
که ميتواند در تطابق با اهداف پيمان
پاريس باش��د.گروه شفافيت اقليميدر
گزارش خود خاطرنش��ان کرده است
که بيس��ت اقتص��اد ب��زرگ جهان با
وج��ود امض��اي توافقنام��ه پاريس و
تعهدات��ي که ذيل اي��ن توافق متقبل
ش��دهاند ،همچنان بيش از  ۸۰درصد
انرژي موردنياز خود را از سوختهاي
فس��يلي تامي��ن ميکنن��د .اي��ن رقم
در کش��ورهاي عربستان ،اس��تراليا و
ژاپ��ن به بيش از  ۹۰درصد ميرس��د.
نويسندگان اين گزارش در پايان تاکيد
کردهان��د که اعضاي گ��روه  ۲۰براي
محدود کردن گرمايش جهاني به ۵/۱
درجه س��انتيگراد باالتر از دوران پيش
از صنعتي ش��دن ،بايد تا سال ۲۰۳۰
تولي��د گازهاي گلخان��هاي خود را به
نصف کاهش دهند.

اقتصاد
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خبر
سال  2030آمريکا دیگر قدرت اول
اقتصادي دنيا نيست

بانک استاندارد چارترد انگليس اعالم کرد:
تا سال  2030از  10اقتصاد بزرگ جهان 7
اقتصاد از بازارهاي نوظهور خواهد بود .به
گزارش فارس به نقل از راشاتودی ،بانک
اس��تاندارد چارترد انگليس پيشبيني کرد
تا س��ال  2020چين با پشت سر گذاشتن
آمري��کا به بزرگترين اقتص��اد جهان بدل
خواهد ش��د و به احتمال زياد در بلندمدت
نيز هنديها آمريکا را پش��ت سر گذاشته
و به دومين اقتص��اد بزرگ جهان پس از
چين تبديل ميشود.در گزارش اين بانک
انگليس��ي آمده است :تا سال  2030از 10
اقتصاد برتر جهان  7اقتصاد از کشورهايي
هستند که هم اکنون جزو بازارهاي نوظهور
محسوب ميشوند.بانک استاندارد چارترد
انگليس معتقد است اين احتمال وجود دارد
که اندونزي نيز احتماال به جمع  5کشور با
بزرگترين اقتصاد بپيوندد.در گزارش بانک
استاندارد چارترد آمده است :هند به احتمال
زياد اصليترين نقشآفرين رش��د اقتصاد
جهاني خواهد بود و باتوجه به اصالحاتي
که در اين کش��ور در جريان اس��ت رشد
اقتصادي اين کش��ور در ده��ه  2020به
 7.8درصد خواهد رسيد.اس��تاندارد چارترد
در گزارش خود آورده اس��ت :اصليترين
اصالحاتي که هم اکنون در هند در جريان
است اعمال مالياتهاي جديد بر کاالهاي
تولي��د داخل و خدمات در اين کش��ور در
کنار طرح کد ورشکس��تگي در هند با نام
اختصاري  IBCاس��ت.بانک اس��تاندارد
چارترد ميگويد :باال رفتن متوس��ط سن
جمعيت در جهان تاثير بسزايي بر کاهش
رش��د اقتصاد جهاني طي سالهاي آينده
خواهد داش��ت اما اين مسئله بر هند تاثير
زيادي نخواهد گذاشت چرا که اين کشور
از باالترين نرخ جوان��ان در جمعيت خود
برخوردار است و حدود نيمياز جمعيت آن
جوانان زير  25سال هستند.بانک استاندارد
چارترد گفته است که هند تا سال  2030به
صد ميليون شغل در حوزه توليد و خدمات
نياز دارد تا بتواند تقاضاي اش��تغال در اين
کشور پاسخ دهد.

نوبت اول

آگهی فراخوان مزایده عمومی
شهرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز شورای اسالمی شهرخورموج
بهره برداری از زمین بازی کودکان پارک مفتون و محل احداث کافی شاپ
بر روی دریاچه مفتون ش��هر خورموج را از طریق مزایده عمومی به افراد
واجد شرایط واگذار نماید.
اف��راد متقاضی می توانند از تاری��خ  1397/10/23به مدت  5روز كاري تا
تاريخ  1397/10/27جهت دریافت اس��ناد مزای��ده به آدرس  :خورموج -
خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیر خانه مراجعه نمایند.
ضمنا مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری تاریخ 1397/11/09می
باشدوتاريخ بازگشايي پاكات س��اعت 9صبح روز چهارشنبه مورخه 10
 1397/11/می باشد.
نوع تضمين بر اساس آيين نامه مالی شهرداریها می باشد .
هزين��ه درج آگهي وکارشناس��ی تعیین قیمت پایه مزای��ده به عهده برنده
مزایده می باشد
ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه
اولیه(ریال)

مبلغ تضمین در
مزایده ریال

مدت بهره
برداری

محل اجاره

1

زمین بازی کودکان به مساحت
 6918متر مربع

900/000/000

45/000/000

پنج سال

شهر خورموج

2

محل احداث کافی شاپ 202
متر مربع

15/000/000

پنج سال

شهر خورموج

300/000/000

روابط عمومي شهرداري خورموج
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

