نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس به «اقتصاد سرآمد» میگوید :احیای گردشگری دریایی مازندران در انتظار رفع موانع

ر
وزنام
برای اقت ه ای
صاد
دریا

قت
ا صاد

eghtesadsaramad

@Eghtesadsaramad

روزنامه صبح ایران

سرمایهگذاری5هزارمیلیارد تومانیساحل مازندران در اغما

یکی از ابعاد اقتصاد دریا ،گردشــگری دریایی اســت و اتفاق ًا در ایران ،این ظرفیت وجود دارد ،اما به نظر ،اراده
مسئوالن دولتی و جذب ســرمایه ،جزو کارهایی بوده که به خوبی در دســتور کار قرار نگرفته است .در همین
خصوص ،محمدعلی محسنیبندپی ،نایب رییس کمیسیون فراکسیون گردشــگری مجلس گفت :بخش قابل

توجهی از ظرفیت اقتصاد دریا ،عمدت ًا به بحث گردشگری برمیگردد ،ولی موضوعات و البته بحثهای تاثیرگذار
دیگری هم در این بین ،وجود دارد .وی افزود :اکنون  438کیلومتر ساحل قابل استفاده در استان مازندران وجود
دارد .با تالشهایی که داشتیم ،اخیرا ً اتفاقات خاص و مبارکی در حال روی دادن است.
5

بررسی« اقتصاد سرآمد» از رونق گردشگري ساحلی در ایران

دستهای خالی ایران از گردشگری دریایی
» رقابت فشرده کشورها برای جذب توریست دریایی

www.Eghtesadsaramad.ir
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سرمقاله
جواد جودکی
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توضیح سازمان اموال تملیکی درباره
ماجرایی عجیب در بوشهر

چرا کشتیرانی ۱۳سال
سراغکانتینرهایشنیامد؟!

روزانهماقتصادرسآدم
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در صورت عدم ورود دولت ،مجلس طرح خواهد داد

ضرورتتسهیلفرایندجذبنیرو
در سازمان بنادر و دریانوردی
Eghtesadsaramad.ir

معاون صید و بنادر و ماهیگیری سازمان شیالت ایران
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کاهش میزانصیدآبزیان
درخلیجفارس ودریای عمان

با شما هستیم
با تحلیل های اقتصادی
روزنامه اقتصاد سرآمد

www.eghtesadsaramad.ir
تلفن021 - 88769227:
همراه09198543996:

بدون شرح

بیش از  1500قایق
از بنادر استان بوشهر
برای صید میگو
راهی دریا شدند

مدیرکل شیالت استان بوشهر با اشاره به آزادسازی صید میگو در
خلیج فارس گفت :بیش از یک هزار و  ۵۰۰قایق از بامداد امروز
با دریافت مجوز از بنادر و اسکلههای صیادی استان بوشهر برای
صید میگو راهی دریا شدند.صید آبزیان یکی از ظرفیتهای مهم
خلیج فارس است که معیشت و زندگی مردم ساحلنشین استان
بوشهر با صید آبزیان گره خورده است.صید آبزیان به روشهای
گوناگون همواره در استان بوشهر مرسوم است...

ّ
برنفوذجلل دربرخی شرکتهای وزارت نیرو
نقدی

این مبحث حق المشاوره :رهبر انقالب ،به
نکته ظریفی درزمینه فساد مالی برخی از
مدیران و خواص اشاره کردند و آنها را به
حیوان ّ
جلل تشبیه کردند« .امروز یکی از
کارهای مهم اغوای خواص جامعه است.
کسانی که عنوانی دارند و امکانی دارند و
احیان ًا سوادی دارند .اغوای اینها .چون وقتی خواص اغوا شدند اگر
به این خواص اغوا شده ،فرصت داده بشود ،راحت توده مردم را اغوا
خواهند کرد .یکی از سنگینترین جنگهای تاریخ کشور ما امروز در
همین زمینه در جریان است ،با حرامخوار سازی ،افرادی را حرامخوار
میکنند با لطایفالحیل ،وقتی حرامخوار شد مثل حیوان ّ
جلل دیگر
خیلی مشکل میشود او را از حرامخواری دور کرد ».اما حیوان ّ
جلل
چیســت؟ عالمه حلی در تحریر االحکام الشرعیه مینویسد :حیوان
حاللگوشتی که به خوردن مدفوع انسان ( َع َذره) عادت کرده است،
نجاستخوار و یا َج ّلله نامیده میشــود .نکات ظریفی در سخنان
رهبر انقالب وجود دارد ،افرادی که مانند حیوان نجاستخوار عادت
به خوردن بیتالمال میکنند ،در جامعه حکم حیوان ّ
جلل رادارند
یعنی ازنظر اجتماعی :نجس اجتماعی هستند به این سادگی نمیشود
سرشان را از آخور مال حرام بیرون کشــید ..نباید انتظار داشت آدم
نجس و پلید ،فعل پاک و پسندیده از او صادر شود ،پس نباید آنها را
در مصادر امور کشور گذاشت؛ زیرا جامعه را به قول رهبر انقالب اغوا
میکنند .باید آنها را در هر پست و مقامی که هستند از کار برکنار و
بیتالمال را از حلقوم آنها بیرون کشیده.باید به جامعه معرفی شوند
تا مردم آنها را بشناسند و به آنها نزدیک نشوند .در این نوشته قصد
دارم به تحلیل یکی از خأل وگلوگاههای...
ادامه در صفحه 2

مدیرکل شیالت استان بوشهر

طرح :فریباعزیزی  -روزنامه اقتصاد سرآمد

ش کرتگازاستانخوزستان

Eghtesadsaramad.ir

مناقصهعمومیدومرحلهایتأمین
دو دستگاه مخزن هوای فشرده

شماره مناقصهPGSOC-LEC-COMPRESSED AIR TANK -TE-01746 :
شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین/ساخت دو دستگاه مخزن هوای فشرده را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمینکننده
واجد شرايط واگذار کند ،بنابراین از همه شرکتهای معتبر دعوت میشود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ  1401/05/27با ارسال نامه ،اعالم آمادگی و فیش
خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینــه خریــد اســناد( 2،000،000 :دو میلیــون) ریــال واریــزی بــه حســاب شــماره  2390381134بانــک تجــارت بــا شــماره شــبا
 IR510180000000002390381134به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت میبایست با
بخش خزانه امور مالی به شماره  076-31312677و  076-31313357تماس حاصل فرمایند).
میزان ضمانتنامه شرکت در مناقصه :مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون ( )7،500،000،000ریال.
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه :تا پایان وقت اداری مورخ 1401/06/10
محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه :بندرعباس ،کیلومتر  13محور بندرعباس به بندر خمیر ،بلوار صنعت نفت ،میدان نفت ،بلوار خودکفایی ،شرکت نفت
ستاره خلیج فارس ،امور حقوقی و قراردادها.
تلفن 076-31310000 :داخلی  ،2597دورنگار ،076-31313131 :کدپستی ،7931181183 :ایمیلLegal@pgsoc.ir :

روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

آگهی مناقصه

سازمان همياری شهرداریهای استان سمنان در نظر
دارد نسبت به اجرای فاز دوم پروژه ميدان قومس
سمنان  ،از طریق مناقصه کتبی اقدام نماید .لذا از
متقاضيان دعوت می گردد جهت دریافت شرایط
مناقصه  ،پس از درج آگهی به واحد فنی سازمان
همياری به نشانی سمنان  -بلوار مولوی-ساختمان
سابق فرمانداری مراجعه و نسبت به ارائه پيشنهاد
قيمت حداکثر تا تاریخ  1401/05/29از طریق
پست پيشتاز اقدام نمایند .
حمید دهرویه مدیرعامل سازمان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 1401//27
1401
یک مرحله ای( نوبت دوم)

 -1مناقصه گزار  :شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی  10101889201و کد افتصادی 411321678477
به نشانی  :خوزستان  -اهواز – ميدان شهيد بندر-ابتداي بزرگراه اهواز سربندر تلفن 06134440071 :
 -2موضوع مناقصه  43 :کيلومتر شبکه گذاری و نصب  1000عدد انشعاب روستاهای بخش سوسن ایذه
از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به شماره فراخوان 2001093377000104
 -3نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  :اصل فيش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا
 IR 230100004001123304022404و شناسه واریز  351123357292690840000000002007بنام خزانه بانک
مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام
مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خرید قبل از سر رسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار
اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.
 -4بودجه پیش بینی شده 240،000،000،000 :ریال می باشد.
 -5تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي كیفي مناقصه گران  :حداكثر  14روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم
 -6نام و نشاني مدیر طرح  :اهواز  -مدیریت مهندسی  -ساختمان مهندسی
 -7تاریخ توزیع اسناد :پس از بررسي مدارك و اسناد ارزیابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي،
اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد.
 -8داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانایي انجام كار مطابق استانداردهاي رایج شركت ملي گاز ایران.
 -9تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده ارزیابي مي باشد و داشتن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي
معتبرمرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست محترم جمهوری و یا استانداری هاي مربوطه(ا
اعتبار زمان) الزم و نامه آخرین تغييرات معتبرآن شركت بهمراه اعالم آمادگي وذكر شناسه ملي حقوقي وارائه كد پستي و تلفن
تماس الزامي است.
 -10داشتن گواهي ایمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي الزامي است .
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شناسه آگهی1359576 :

 -11ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزیابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت
در مناقصه ایجاد نخواهد كرد.
 -12در ارزیابی کيفی اولویت دعوت با پيمانکاران بومی می باشد.
 -13خرید اسناد :متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ  500،000ریال غير قابل استرداد به شماره
حساب شبا  IR 230100004001123304022404و شناسه واریز  351123357292690840000000002007بنام
خزانه
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق
سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنتی  WWW.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
 -14فيش  /رسيد پرداخت مبلغ  500،000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ( ردیف  3آگهی) به همراه پاکت الف
به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحویل گردد.
-15مناقصه گزار مختاراست برای مرتبه اول با حداقل دو پاکت پيشنهادی و برای مرتبه دوم حداقل یک پاکت پيشنهادی
در(سامانه ستاد)  ،نسبت به گشایش پاکات مناقصه و اعالم برنده اقدام نماید،لطفا اسناد پاکت (ب) را در قالب یک فایل pdf
ارسال کنند.
 -16مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -17سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934-021
دفتر ثبت نام 021- 85193768 -88969737
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/19 :

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

سایت روزنامه اقتصاد سرآمد

Eghtesadsaramad.ir

