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  اقتصادى

حدود يك ســـال و نيم قبل و در ميانه 
تحوالت سياسى 2021 ميالدى بود كه جهان 
متوجه يك رويداد بزرگ ژئواكونوميك شد 
كه دامنه آثار آن تا بندر شـــهيد رجايى نيز 
كشيده شد. در آن مقطع توجه فعاالن اقتصادى 
سراسر جهان به كانال سوئز معطوف شده بود 
كه عمًال با زمينگير شـــدن يك كشتى بارى 
بزرگ مسير تجارت جهانى با اختالل روبه رو 
شد. بر اســـاس آمارها، حدوداً 9,6 ميليارد 
دالر كاال به صورت روزانه به وسيله 50 كشتى 
كه قابليت حمل 1,2 ميليون تن بار را دارند 
از كانال سوئز عبور مى كند، همچنين بين 5 
تـــا 10 درصد از نفت درياها از طريق كانال 
سوئز منتقل مى شود، اين بدان معناست كه در 
صورت يك روز توقف كشتى ها پشت كانال 
مذكور، حمل بين 3 تا 5 ميليون بشكه نفت 

به تأخير مى افتد.
در آن مقطع به صورت غيرمنتظره شاهد 
افزايش كرايه حمل كاال به نقاط مختلف دنيا 
بوديـــم و اين موضوع به صورت كوتاه مدت 
هزينـــه تأمين مالى تجارت و بازرگانى را با 

افزايش قابل توجه روبه رو كرد.

بعد از حادثه كانال سوئز افكار عمومى 
جهان به صورت ويژه و جدى تر از قبل به ابزار 
اقتصادى استراتژيك چين، يعنى راه ابريشم 
 Belt) جديد يا مگاپروژه ترانزيتى كمربندـ  راه
and Road Initiative) توجه نمود. الزم 
به ذكر است كه طرح راهبردى چينى ها پيش 
از اين، تنها در محافل كارشناسى و تخصصى 

مورد توجه و رصد قرار گرفته بود.
BRIيك طـــرح ســـرمايه گذارى در 
زيربناهاى اقتصادى بيش از 70 كشور جهان 
ء دو مسير  و سازمان هاى بين المللى و توسعه
تجارى «كمربند اقتصادى راه ابريشم» و «راه 
ابريشـــم دريايى» است كه در مركز سياست 
خارجى شى جين پينگ رئيس جمهور كشور 

چين قرار دارد.
ايـــن راه ها به محض تكميل و اتصال به 
يكديگر، تجارت زمينى ميان شـــرق و غرب 
را تســـهيل خواهند كـــرد؛ به گونه اى كه در 
نهايت، وابســـتگى كنونى اقتصاد جهانى به 
گلوگاه هايى نظير تنگه ماالكا و كانال ســـوئز 

كاهشى چشمگير پيدا كند.
هرچند راه موضوعى جديد نيست، اما 
با تحوالت گسترده ژئوانرژى و ژئواكونومى 
در سال هاى اخير، اهميت خود را باز يافته 
اســـت. شى جين پينگ در سال 2013 و در 

از مسير زمينى ابتكار  دانشـــگاه "نظربايف" 
شاهراه ابريشم جديد و يك ماه بعد از آن در 
اكتبر 2013 در اندونزى از مســـير دريايى آن 
رونمايى كرد و امروزه شاهراه ابريشم جديد 
را مى توان جزء ايده هاى مهم در موضوع راه 

دانست كه تأثيرات اقتصادى بسيارى دارد.
توجه داشته باشـــيم كه 80 درصد از 
انـــرژى مورد نياز چين از تنگه ماالكا عبور 
مى كند و ازاين رو اين تنگه به چالشى براى 
چين تبديل شده است؛ زيرا با مسدود شدن 
اين گذرگاه در بزنگاه هاى سياسى و نظامى، 
تهديد عمده اى در حوزه انرژى متوجه چين 
مى شود، همچنين حدود 20 درصد از انرژى 
مورد نياز چين هم از تنگه هرمز عبور مى كند، 
بنابراين چينى ها براى دستيابى پايدار به انرژى 
و بازار، به دنبال مسير جايگزين هستند و در 
نتيجه به شاهراه هاى زمين محور روى آوردند 
كه امروزه از اين ايده به عنوان كمربند اقتصادى 

راه ابريشم جديد ياد مى شود.
شاخه هاى زمينى جاده ابريشم جديد

به صـــورت كلى كمربند اقتصادى جاده 
 TheSilk Road Economic) ابريشـــم

Belt) كه به عنوان چشم انداز بلندمدت زمينى 
براى توسعه زيرســـاختى و همكارى هاى 
اقتصادى اوراسيا است، شش كريدور توسعه اى 
را در بر مى گيرد كه شامل كريدور اقتصادى 
 ،(NELBEC) پل زمينى جديد اوراســـيا
كريدور اقتصادى چينـ  مغولستانـ  روسيه 
(CMREC)، كريدور اقتصادى چينـ  آسياى 
مركزىـ  غرب آسيا (CCWAEC)، كريدور 
 ،(CICPEC) اقتصادى چينـ  شبه جزيره هند
كريدور اقتصادى بنگالدشـ  چينـ  هندـ  
ميانمـــار (BCIMEC) و كريدور اقتصادى 

چينـ  پاكستان (CPEC) است.
البته موضوع اين گزارش بررسى جداگانه 
وضعيت اين كريدورها نيست، بلكه تالش 
مى كنيم با واكاوى سه شاخه زمينى از كريدور 
شـــرق به غرب، آخرين وضعيت كشورمان 
را در اين تحول مهم بين المللى را بررســـى 

كنيم.
جداى از شـــاخه اى كه در يك مسير 
طوالنى از كشـــور روسيه عبور مى كند، دو 
پروژه مكمل يكديگر براى اتصال شـــرق 
بـــه غرب ذيل كريدور CCWAEC(چين 
ـ آســـياى مركزىـ  غرب آسيا) عبارتند از: 
كريدور چين، آسياى ميانه، غرب آسيا كه از 
كشورهاى آسياى مركزى، ايران و تركيه عبور 

مى كند و در نهايت به اروپا مى رسد و كريدور 
چين تا تركيه از طريق آسياى مركزى، درياى 

خزر و منطقه قفقاز جنوبى.
ناگفته نماند: عمًال ســـه شاخه زمينى 
مختلف در شاهراه ابريشم جديد جلب توجه 
مى كند؛ مسير اول چالش هايى را در خصوص 
عبور از كشور ارمنستان براى اتصال به تركيه 
دارد، اختالف مرزى بين جمهورى آذربايجان 
و ارمنســـتان هم ابهامات در اين خصوص 
را تشـــديد كرده اســـت و بر اين اساس، 
مسيرجايگزين و عبور از تفليس (گرجستان) 
براى دور زدن ارمنستان هم عمًال به طوالنى تر 

شدن مسير و افزايش هزينه هاى مرتبط منجر 
خواهد شد؛ اين درحالى است كه مسير زمينى 
سرخس تا مرزهاى استان آذربايجان غربى به 
هيچ عنوان با اين چالش ها روبه رو نيست.

بايـــد تأكيد كرد: الـــزام وجود راه هاى 
جايگزين براى رســـاندن به موقع و كم هزينه 
محموله هاى مختلف از شرق به غرب جهان، 
امرى غيرقابل انكار است و حوادثى از جنس 
بســـته شدن كانال سوئز در 2021 يا جنگ 
اوكرايـــن در 2022، همچنين ابهامات درباره 
تكرار و چالش هايى از اين دست، توجه ها 
را به سمت ديگر شاخه هاى زمينى مسيرهاى 
ترانزيتى مذكور، به خصوص مســـيرى كه از 

كشورمان عبور مى كند، جلب كرده است.
در ايـــن ميان اواخـــر ماه مهر امضاى 
قراردادى كم ســـروصدا بـــا حضور معاون 
ديپلماسى اقتصادى وزارت امور خارجه، معاون 
سرمايه گذارى وزير اقتصاد و سرمايه گذار چينى 
صورت گرفت كه بر اســـاس آن بزرگ ترين 
مركز ترانزيت و تهاتر كاال از طريق گذرگاه 
جنوبى چين به اروپا در منطقه ويژه اقتصادى 

سرخس فعال خواهد شد.

الزم به ذكر اســـت: مركز لجســـتيك 
بين المللى منطقه سرخس با محوريت ايجاد 
سايت كانتينرى در زمينى به وسعت 35 هكتار 
با ظرفيـــت تخليه، بارانداز و بارگيرى 500 

TEU كانتينر در هر شـــبانه روز و 660 هزار
در سال احداث خواهد شد.

بايد اشاره داشت: فاز نخست اجراى اين 
طرح كه مربوط به حوزه احداث و راه اندازى 
است، با 400 ميليون يوان سرمايه گذارى اوليه 
آغاز خواهد شـــد و در فاز دوم هم ايجاد 
سايت تهاتر كاالهاى ايران و چين و در فاز 
سوم ايجاد شهرك بزرگ صنايع با مشاركت 

سرمايه گذاران چينى تعريف شده است. ايجاد 
اين پارك لجستيكى مى تواند ظرفيت ترانزيتى 
مرز ســـرخس را در سال اول به بيش از 20 
ميليون تن در ســـال برساند كه با اين اتفاق 
عالوه  بر ارزآورى، شاهد ايجاد بسترى مهم 
به منظور توســـعه و اشتغال در شمال شرق 

كشور خواهيم بود.

سرمايه گذارى چينى ها در سرخس
مهدى صفـــرى معاون ديپلماســـى 
اقتصادى وزارت امور خارجه در خصوص 
سرمايه گذارى چينى ها در سرخس مى گويد: 
ايجاد زيرساخت هاى الزم براى توسعه توان 
و ظرفيت ترانزيت در مناطق ويژه اقتصادى 
يكى از اساسى ترين و مهم ترين سياست هاى 
دولت ســـيزدهم است و پروژه بزرگ پارك 
لجستيك بين المللى در منطقه ويژه اقتصادى 
ســـرخس نمونه اى از فعاليت هاى موفق در 
دولت ســـيزدهم است كه دو وزارتخانه مهم 
امور خارجه و اقتصاد در كنار آستان قدس، 
اين موضوع را پيگيرى كرده به ســـرانجام 

رساندند.

پيگيرى ها نشان مى دهد تعيين تعرفه ها، 
صـــدور ويزاى رانندگان ناوگان حمل ونقل، 
ايجاد زيرســـاخت هاى الزم و ارائه خدمات 
گمركى، چهار محورى است كه با هماهنگى 
كامل بين كشـــورهاى طول مسير از جمله 
قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان 
در حال انجام اســـت و اين روند تا حصول 
نتيجه كامل ادامه خواهد داشـــت. بر اساس 
اعالم مسئوالن وزارت امور خارجه و وزارت 
اقتصاد به نظر مى رسد از طريق ايجاد و تقويت 
اين كريدور، ظرفيت 20 ميليون تنى ترانزيت 
از مسير چينـ  سرخسـ  تركيه به طور كامل 

محقق شود.
بايد اشاره داشت: چين ساالنه از 15 هزار 
قطار براى ترانزيت كاال به اروپا استفاده مى كند 
كه با توجه به جنگ و تحوالت ژئوپوليتيك 
اخير، مسير سرخس در ايران به عنوان مسير 
جايگزين در نظر گرفته شـــده است و قرار 
است بخش عمده اى از كاالهاى چين از مسير 

سرخس بگذرد.
مسير سرخس يك مسير يكپارچه ريلى 
است و ريل باعث مى شود مسير كوتاه تر و 
در نهايت هزينه ترانزيت و تجارت خارجى 
كشورها كم تر شود و با انجام تمهيداتى ارزان تر 

از بقيه مسيرها هم باشد.
مسير سرخس به عنوان مسير انتقال كاال 
به اروپا تعيين شده است و احتماالً در آينده 
از اين مسير براى حمل كاال به خليج فارس 
و هند هم استفاده مى شود. الزم به ذكر است 
95 درصد بار انتقالى از چين براســـاس نقل 
و انتقال با كانتينر است، در حاليكه برخالف 
كشور روســـيه كه محموله هاى آنها عمدتًا 

به صورت فله منتقل مى شود.
گفتنى است: ايجاد شهرك هاى صنعتى 

براساس خوشـــه هاى صنعتى از برنامه هاى 
چينى ها در سرخس است كه در اين شهرك هاى 
صنعتى ساخت خودروها و اتوبوس هاى برقى 
و لـــوازم خانگى با هدف توليد در ايران و 
صادرات به اروپا انجام مى شود. ممكن است 
بخشى از اين توليدات در سرزمين اصلى به 
فـــروش برود اما نگاه اصلى چين صادرات 
مجدد است و باتوجه به اينكه قطارهاى چينى 
قرار است تا سرخس كاالها را حمل كنند و 
ادامه مسير تا اروپا را قطارهاى ايرانى و ترك 
انجـــام دهند و براى اينكه اين قطارها خالى 
بـــه مبدأ برنگردند، چين تصميم دارد برخى 

از توليدات و كاالها را به سرخس بياورد و 
توليدات خود را دوباره به اروپا يا به كشورهاى 

آسياى ميانه صادر كند.
 هدف اوليه اين است كه مشاركت شكل 
بگيرد و اين مركز كانتينرى راه اندازى شـــود 
و هدف مهمتر كه همه دنبال آن هستند، اين 
است كه مسير چين به اروپا از مسير سرخس 
و جمهورى اسالمى باشد و در بلندمدت اين 
مســـير تثبيت شود. بر اساس اعالم مسئوالن 
كشورمان، احداث يك خط آهن توسط چين 
در كشور قرقيزستان طى سه سال در دستور 
كار قرار گرفته است و اگر اين خط به مرحله 
بهره بردارى برسد، سرخس نزديك ترين راه 
و قطعى ترين راه براى مســـير چين به اروپا 

خواهد شد.
در اين بين سؤالى كه پيش مى آيد اين  
اســـت كه چرا با وجود سرمايه گذارى هاى 
چندين ساله بخش خصوصى و دولتى ايران 
در مـــرز دوغـــارون و منطقه ويژه اى كه در 
همسايگى كشور افغانستان واقع شده است، 
هيـــچ كريدور اقتصادى براى اتصال چين به 
مناطق غربى از مسير افغانستان و ايران تعريف 

نشده است.
نكته اى كه شـــايد در نگاه اول به مسير 
كريدور (CCWAECـ چينـ  آســـياى 
مركزىـ  غرب آســـيا)، توجه ها را به خود 
جلب مى كند عدم ايفاى نقش افغانستان در 
كريدور و شـــاخه هاى ترسيمى اتصال شرق 

به غرب است.

جانمايى افغانســتان در مسير ايران و 
چين

در كريـــدور فعلى، حدفاصل چين تا 
ايران توسط كشورهاى قزاقستان، تاجيكستان، 
ازبكستان و تركمنستان پر شده است در حالى 
كه به نظر مى رســـد يكى ديگر از مسيرهايى 
كه ارتباط ايران و چين را از طريق افغانستان 
تسهيل مى كند، مســـير چينـ  افغانستانـ  

ايران باشد.
البته در سال 1396 و قبل از خروج آمريكا 
از افغانستان اعالم شد كه اين كشور به صورت 
مشخص هيچ سهمى در كريدورهاى اقتصادى 
مربـــوط به پروژه كمربندـ  راه ندارد اما در 
پايان اجالس همسايگان افغانستان اعالم شد 

كه چين پذيرفته است اين كشور بخشى از 
پروژه كمربندـ  راه و كريدورهاى اقتصادى 

مرتبط با آن باشد.

هم اكنـــون اتصال چيـــن به ايران ذيل 
كريدور ccwaecاز طريق منطقه ويژه اقتصادى 
ســـرخس و از مرز تركمنستان تعريف شده 
است و طبيعتاً براى ايران منطقى است كه از 
تمامى ظرفيت هاى خود استفاده كند و اتصال 
خود را به جاده ابريشم جديد صرفاً محدود 
به مرز تركمنســـتان و منطقه ويژه اقتصادى 
سرخس نكند و ديگر ظرفيت هاى خود را از 
جمله مرز مشترك با افغانستان و منطقه ويژه 
اقتصادى دوغارون به عنوان جايگزين در نظر 
داشته باشد تا در صورت تحميل ريسك هايى 
كه در هر رابطه متقابلى با همسايگان ممكن 
است به وجود بيايد، بتواند از مسير ديگرى 
ارتباط خود را با جاده ابريشم جديد مگاپروژه 
كمربندـ  راه (BRI) و مسير ترانزيتى اتصال 

شرق به غرب حفظ كند.
در اين ميان شايد نياز كشور افغانستان 
به جانمايى در مسير ترانزيتى شرق به غرب 
به مراتب از ســـاير كشورهايى كه امكان قرار 
گرفتن در اين مسير را دارند، بيشتر باشد و 
طبيعى است فرصت هاى اقتصادى و تجارى 
كه به واسطه حضور افغانستان در اين كريدور 

نصيب اين كشور مى شود، مى تواند گام بزرگى
براى جانمايى افغانستان در مسير توسعه به

حساب بيايد.
به نظر مى رســـد شاه كليدى كه به واسطه
آن افغانستان جايگاه جديدى براى خود در
مسير ترانزيتى و مبادالتى ميان چين و ايران
بازتعريف كند، به دســـت ايران است. ايران
به دليل جايگاه ژئوپوليتيكى  كه در منطقه دارد
شايد بتواند با استفاده از روابط ديپلماتيك خود
با چين، طرح ايجاد كريدور چينـ  افغانستان
ـ ايران (با نقطه مشترك منطقه ويژه اقتصادى
دوغارون) را مطرح كند و فصل جديدى را
در تعريف جايگاه افغانستان در مسير ابريشم نو
ارائه كند و در نهايت افغانستان هم از تجارت
و مسير ترانزيتى شرق به غرب بدون ايجاد

ريسك هاى مضاعف بهره مند شود.
از ســـوى ديگر سرمايه گذارى و اتصال
ريلى افغانســـتان در منطقه ويژه اقتصادى
دوغارون عمًال افغانســـتان را از طريق محور
دوغارونـ  چابهـــار به درياى آزاد (منطقه
مكـــرانـ  درياى عمـــان) متصل مى كند و
فصل جديـــدى از فرصت هاى اقتصادى و

تجارت جهانى براى اين كشـــور گشـــوده
مى شود.

با توجه به ســـرمايه گذارى وسيعى كه
در حوزه روابط ايران و چين صورت گرفته
است و نمونه بارز آن مفاهمه نامه بلندمدتى
است كه از آن به عنوان قرارداد 25ساله ايران
و چين ياد مى شود، اين امكان براى جمهورى
اسالمى وجود دارد كه براى تأمين منافع دو
كشور رايزنى هاى مقدماتى را با طرف چينى

داشته باشد.
البته بايد اشاره داشت:جانمايى افغانستان
در نظم جديدى كه در حال شكل گيرى است
تنها با كمك و پشتيبانى ايران قابليت نهايى
شـــدن خواهد داشت و البته فراموش نكنيم
پيش از اين هم بخشى از كشورهاى آسياى
ميانه با ســـردمدارى تركيه با طرحى به  اسم
الجورد قصد دور زدن ايران از مسير ابريشم
را داشـــتند كه در نهايت اين طرح با ورود
چينى ها به ســـرخس با انفعال روبه رو شده
است و  از طرف ديگر ورود همزمان ايران
و افغانستان در مگاپروژه چينى ها همان طور
كه منافـــع اقتصادى و فرا اقتصادى فراوانى
براى دوكشور در پى دارد، مشخصاً به تثبيت
ماهيت و يكپارچگى كشورى مثل افغانستان

كمك خواهد كرد.
خبرگزارى تسنيم

گذرى بر جايگاه ايران در جاده ابريشم جديد 
 *هدف اوليه اين است كه مسير چين به اروپا از مسير سرخس و جمهورى 
اسالمى ايران باشد و در بلندمدت اين مسير تثبيت شود كه در اين خصوص 
با بهره بردارى از يك خط آهن توسط چين در كشور قرقيزستان، سرخس 

نزديك ترين و قطعى ترين راه براى مسير چين به اروپا خواهد شد
*اگرچه هم اكنون اتصال چين به ايران از طريق منطقه ويژه اقتصادى 
سرخس و از مرز تركمنستان تعريف شده اما براى ايران منطقى است كه 
اتصال خود را به جاده ابريشم جديد صرفاً محدود به مرز تركمنستان و 
منطقه ويژه اقتصادى سرخس نكند و ظرفيت هاى ديگر از جمله مرز 
مشترك با افغانستان و منطقه ويژه اقتصادى دوغارون را به عنوان 

جايگزين در نظر داشته باشد

 *راه ابريشم جديد يا مگاپروژه ترانزيتى كمربند ـ راه طرح راهبردى 
چينى ها  براى سرمايه گذارى در زيربناهاى اقتصادى بيش از 70 كشور 
است كه با تكميل و اتصال به يكديگر، تجارت زمينى ميان شرق و غرب را 

تسهيل خواهد كرد  
بلندمدت  چشم انداز  به عنوان  كه  ابريشم  جاده  اقتصادى  *كمربند 
زمينى براى توسعه زيرساختى و همكارى هاى اقتصادى اوراسيا است، 
شش كريدور توسعه اى شامل پل زمينى جديد اوراسيا، كريدور چين ـ 
مغولستانـ  روسيه، كريدور چينـ  آسياى مركزىـ  غرب آسيا، كريدور 
چينـ  شبه  جزيره هند، كريدور بنگالدشـ  چينـ  هندـ  ميانمار و كريدور 

چينـ  پاكستان ( CPEC) دارد

آگهي برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي نوبت اول 
انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي خدماتي

پشتيباني و فني مهندسي استان تهران
بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم انجمن صنفي مذكور دعوت 
مي گردد، در جلسه مجامع عمومي مذكور كه در روز يكشنبه مورخ 
1401/11/3 ســـاعت 10 صبح در محل دفتر انجمن صنفي واقع 
در تهرانـ  خيابان شـــريعتيـ  پايين تر از بهار شيرازـ  نبش خيابان 
جوهرچيـ  پـــالك360ـ  طبقه 3ـ  واحد8 برگزار مي گردد حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده:

ـ طرح و تصويب اصالح ماده 12 اساسنامه 
ـ در خصوص افزايش يك مرحله به مراحل برگزاري مجمع عمومي 

عادي 
دستور جلسه مجمع عمومي عادي:
1ـ ارائه گزارش عملكرد هيأت مديره 

2ـ ارائه گزارش مالي خزانه دار 
3ـ ارائه گزارش بازرس 

4ـ برگزاري انتخابات بازرس اصلي و علي البدل 
هيأت مديره انجمن صنفي كارفرمايي 
شركت هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي استان تهران 

آگهي مزايده فروش سهام
صندوق مالي توســـعه تكنولوژي ايران (ســـهامي خاص) 
در نظر دارد تعداد 9,560 ســـهم معادل 19/12% از ســـهام 
شـــركت صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي استان سمنان 
(سهامي خاص) را به صورت يكجا از طريق مزايده واگذار نمايد. 
متقاضيان مي توانند با مراجعه به نشاني: تهران، بزرگراه شهيد 
ســـتاري، بلوار الله، بعد از مجاهد كبير، پالك 21 نسبت به 
دريافت فرم هاي شركت در مزايده اقدام و قيمت پيشنهادي 
خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از تاريخ انتشار آگهي در 

پاكت محرمانه اعالم نمايند.
هيأت مديره صندوق مالي توسعه تكنولوژي ايران 

آگهى  مناقصه 1401-55
شــركت نفت بهران (ســهامى عــام) در نظر دارد، ســاخت 

قالــب هاى بادى ظــروف بيونيك مورد نياز خــود را از طريق 

مناقصــه عمومى دو مرحلــه اى اقدام نمايــد، از متقاضيان 

 محتــرم دعــوت مــى شــود از تاريــخ درج آگهــى بــه مدت 

ده روز كارى به منظور دريافت اســناد شــركت در مناقصه 

به نشــانى: تهــران، خيابان دكتر شــريعتى، خيابان شــهيد 

 وحيد دســتگردى (ظفــر)، نبش كوچــه شــريفى، پالك 2، 

 طبقــه پنجــم، واحدتــداركات و يــا بــه نشــانى تارنمــاى:

  http://www.behranoil.co/fa/tender.html

مراجعه نمايند. 
شركت نفت بهران

آگهى  مناقصه 1401-53
 شــركت نفت بهــران (ســهامى عــام)  در نظــر دارد، خريد 

بشــكه فلزى معمولــى مورد نياز خــود را از طريــق مناقصه 

عمومــى دو مرحلــه اى اقــدام نمايد، از متقاضيــان محترم 

دعــوت مى شــود، از تاريــخ درج آگهــى ظرف مــدت ده روز 

كارى بــه منظــور دريافــت اســناد شــركت در مناقصه به 

نشــانى: تهــران، خيابان دكتــر شــريعتى، خيابان شــهيد 

 وحيد دســتگردى (ظفــر)، نبش كوچــه شــريفى، پالك 2، 

 طبقــه پنجــم، واحدتــداركات و يــا بــه نشــانى تارنمــاى:

 http://www.behranoil.co/fa/tender.html

مراجعه نمايند. 
شركت نفت بهران

آگهي اعالم انحالل شركت راموز (سهامي خاص) و دعوت از بستانكاران (نوبت سوم)
شركت راموز به شـــماره ثبت 97496 شهرستان تهران و شناسه ملي 10101415370 
بـــه موجب دادنامه مورخ 1401/06/29 مرجع محترم قضايي منحل اعالم گرديده، لذا به 
كليه بســـتانكاران اعم از حقيقي يا حقوقي ابالغ مي شود، حداكثر ظرف 15 روز پس از نشر 
 آخرين آگهي با در دست داشتن كليه مدارك و مستندات طلب خود، به نشاني: تهران، بولوار 
ناصر حجازي، چهارراه سازمان برنامه، پالك495، ط5، واحد58 كدپستي 1483756554 

محل تصفيه شركت، مراجعه نمايند.
مدير تصفيه- محمود اردستاني جعفري

 آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه(نوبت دوم) شركت خدمات بازرگانى پرتو آينده
(سهامى خاص) شماره ثبت : 126532            شناسه ملى : 10101699431

با توحه به عدم رســـميت جلسه نوبت اول بعلت نرســـيدن به حد نصاب الزم درتاريخ 1401/10/24تشكيل گرديد 
بدينوســـيله از  كليه سهامداران شركت  دعوت بعمل مى آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه(نوبت دوم) 
كه درروز ســـه شنبه مورخ  1401/11/11ســـاعت 14 درمحل كانون توحيد به نشانى  تهران – خيابان  توحيد پائين 
تراز ميدان توحيد -خيابان پرچم -غربى تشـــكيل مى گردد ،حضور به هم رسا نند.دستور جلسه :1- تائيد بازرسان 
انتخاب شده درمجمع سال قبل كه به علت اشـــكال درآگهى روزنامه ثبت نشده اند.2- استماع گزارش هيات مديره 
وبازرسان قانونى.3- بررسى وتصويب ترازنامه وسود وزيان سال مالى منتهى به 1401/06/31. 4- انتخاب هيات مديره 
وبازرســـان قانونى.5- تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى شركت .6- ساير مواردى كه درصالحيت 

                                                                                        هيات مديرهاين مجمع مى باشد.

آگهــى مناقصـــه
شركت ســهامى عام صنعتى كيميدارو در  نظر دارد عمليات ليست بردارى، پالك كوبى و انتقال اموال و دارايى هاى 
ثابت خود را به سيســـتم نرم افزارى رايورز در قالب مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از كليه 
شـــركت هاى واجد شرايط و داراى سوابق كارى مناســـب دعوت بعمل مى آيد از تاريخ نشر آگهى به مدت يك هفته با در 
دســـت داشتن معرفى نامه و اصل فيش واريزى به مبلغ 100,000,000 ريال به حساب شماره 1001000193952 نزد 
بانك شهر شعبه چهارراه آيت در وقت ادارى جهت دريافت اسناد به محل شركت، واقع در تهران-كيلومتر 3 جاده آبعلى-

جنب نمايندگى ســـايپا-كوچه كيميدارو شرقى-واحد مالى مراجعه و پس از دريافت اسناد، حداكثر تا ساعت 16:00 روز 
چهار شنبه مورخ 1401/11/12 نسبت به عودت مدارك تكميل شده در پاكات در بسته و ممهور به مهر شركت به دبيرخانه 

حراست اقدام نمايند.شايان ذكر است كليه هزينه هاى مربوط به درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
شركت سهامى عام صنعتى كيميدارو 

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شناسايى پيمانكار
شــركت طرح و ســامان امواج كيش (ســهامى خاص) در نظر دارد تا به منظور«تكميل نواقص و اجراى دستمزدى عمليات 
باقيمانده تأسيســـات مكانيكى ســـاختمان ادارى سمن قشـــم» واقع در جزيره قشم، نسبت به شناســـايى پيمانكار ذيصالح طى 
مناقصـــه عمومى يـــك مرحله اى اقدام نمايد. اشـــخاص حقيقى و حقوقى داراى شـــرايط ذيـــل مى توانند از تاريخ انتشـــار اين 
 آگهى تـــا تاريخ 1401/11/05 جهت دريافت اســـناد مناقصه در ســـاعات ادارى به نشـــانى تهران، خيابان قائـــم مقام فراهانى،

جنب بانك دى، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه: 

1- برخوردارى از توانمندى فنى و مالى متناسب با كار.
2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام كار مشابه در پنج سال گذشته با زيربناى بيش از 4,000 متر مربع.

3- توانايى در ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 350,000,000 (سيصد و پنجاه ميليون) ريال.
همراه داشتن معرفى نامه جهت دريافت اسناد الزاميســـت. در صورت نياز به اطالعات تكميلى متقاضيان ميتوانند با شماره هاى تلفن 

88831008-88832009 تماس حاصل نمايند. ضمناً هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهي مناقصه عمومي 1401/21
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول) 

شماره فراخوان 2001093543000045
شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران درنظر دارد «انجام خدمات برونسپاري امور 
اداري، فني» خود را با شـــرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد.
1ـ  مدت و محل اجراء: ظرف مدت 24  ماه شمســـي از تاريخ ابالغ قرارداد وفق صورتجلســـه 

تحويل كار در محدوده عملياتي شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران 
2ـ  مبلغ برآوردي مناقصه: 186,551,917,796 (يكصد و هشتاد و شش ميليارد و پانصد و 

پنجاه و يك ميليون و نهصد و هفده هزار و هفتصد و نود و شش) ريال
3ـ  محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

4ـ  مهلت و محل دريافت اســناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه 
از روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 حداكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند.
5ـ  مهلت و محل تحويل اســناد ارزيابي كيفي و اســناد مناقصه: متقاضيان شركت در 
مناقصه مي بايســـت كليه مدارك مربوط به پاكات (الف، ب، ج) و اسناد ارزيابي كيفي را حداكثر 
تا ســـاعت 15 روز يكشنبه مورخ 1401/11/16 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

www.setadiran.ir بارگذاري و ثبت نمايد.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1401/2/17 مي باشد.

6ـ  تاريخ بازگشـــايي پاكات ارزيابي و امتيازدهي براساس شاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي 
در ساعت 10 صبح روز دوشـــنبه مورخ 1401/11/17 و بازگشايي پاكات ج (پيشنهاد قيمت) 

در همان روز مي باشد.
7ـ  مبلغ تضمين شركت در مناقصه 4,965,519,178 (چهار ميليارد و نهصد و شصت و پنج ميليون 
و پانصد و نوزده هزار و يكصد و هفتاد و هشـــت) ريال مي باشد كه شـــركت كنندگان در مناقصه 
مي توانند به صورت فيش واريزي نقدي و يا ضمانتنامه بانكي به شماره حساب 4ـ  3156116ـ  10 
نزد بانك رسالت با شناسه شباي IR 100700001000223156116004 در وجه شركت آب و 
فاضالب منطقه چهار شهر تهران و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت آب و فاضالب منطقه چهار 
شهر تهران دريافت و تصوير ضمانت نامه را در ســـامانه تداركات الكترونيك دولت در پاكت (الف) 
بارگذاري و ثبت نمايد و اصل ضمانت نامه موصوف را تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1401/11/16 
به دبيرخانه اين شـــركت تسليم نمايد و به پيشـــنهادهايي كه فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، 

سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ  به پيشـــنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي 

واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9ـ  زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1401/10/28 و نوبت دوم 1401/11/01

برگزار كننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.ساير اطالعات و جزئيات 
در اسناد مناقصه مندرج است.هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

http://t4ww.tppww.ir سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
http://iets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات

http:tender.nww.co.ir :سايت شركت مهندسي
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران

شركت آب و فاضالب 
منطقه4  شهرتهران
(سهامي خاص) 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
 شركت صنايع الستيكي پارميدا (سهامي خاص) 

شماره ثبت 50781 و شناسه ملي 10480086995
 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت صنايع الستيكي پارميدا (سهامي خاص)
 و يـــا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي 
فوق العاده كه رأس ســـاعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 در 
محل اقامتگاه قانوني شركت واقع در تهران خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي 
خيابان 38 (شهيد ســـعيد فضل الهي) نبش خيابان جهان آرا پالك46 تشكيل 

مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1ـ اســـتماع گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس قانوني شركت درخصوص 
افزايش سرمايه 

2ـ تصميم گيري در مورد افزايش سرمايه شركت.
هيئت مديره شركت صنايع الستيكي پارميدا (سهامي خاص) 

شركت الســتيك پارس (سهامي عام) در نظر دارد تأمين خدمات 
طبخ، تهيه و توزيع غذاي پرســـنل را به پيمانكار واجد شـــرايط واگذار 

نمايد. متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر، بازديد، دريافت 

و تحويل اســـناد مناقصه از تاريـــخ 1401/10/28 تا پايان وقت اداري 

مورخ 1401/11/09 (به غير روز پنجشنبه و جمعه) در ساعات اداري به 

محل شـــركت واقع در شهر صنعتي كاوه خيابان نهم واحد حقوقي تلفن 

(08642344593) مراجعه نمايند.

مناقصه عمومي
 3ـ1401

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي

شركت توليدي سيمان فيروزكوه (سهامي عام) در نظر دارد اجراي 
عمليات استخراج، بارگيري و حمل مواد معدني كارخانه خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به واحد بازرگاني واقع در كارخانه 
 ، WWW.FIKCC.COM ســـيمان فيروزكوه و يا نشاني اينترنتي 
اسناد و شـــرايط شـــركت در مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را 
حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشـــنبه مـــورخ 1401/11/13 به 
دبيرخانه شـــركت و يا دبيرخانه دفتر مركزي و يا اداره پســـت تحويل 

نمايند.
* جهـــت بازديد و كســـب اطالعات بيشـــتر با شـــماره تلفن هاي 

5ـ02176401621 داخلي 105 تماس حاصل فرمائيد.
شركت توليدي سيمان فيروزكوه (سهامي عام) 

آگهى مناقصه ( نوبت دوم )
شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام )

شركت صنايع ســـيمان دشتستان در نظر دارد عمليات ساخت و راه اندازى 
قطعات و تجهيزات برقى  ( 100 قطعه)پســت آسياب سيمان 2 كارخانه 
خود را از طريـــق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شـــرايط واگذار نمايد. لذا 
متقاضيان حقيقى و حقوقى مى توانند جهت اطالع از شرايط مناقصه و دريافت 
 اســـناد از تاريخ 1401/10/28 لغايت 1401/11/11 به آدرس سايت شركت
 www.dashtestancement.com و يا  يكى از آدرس هاى ذيل مراجعه نمايند.

دفتــر تهران: ميدان آرژانتين ، خيابان الونـــد ، نبش كوچه البرز ، پالك 11 ، 
ساختمان شهيد صياد خدايى. تلفن: 021-92003012

كارخانه: اســـتان بوشـــهر، برازجان ، كيلومتر 7 جاده شيراز ، كارخانه سيمان 
دشتستان ، تلفن: 7- 07791570921 داخلى 1208   

ضمنا تحويل اسناد مناقصه تا ســـاعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 
خواهد بود.   

شركت صنايع سيمان دشتستان ( سهامى عام )

«شــركت فوالد كاوه ارونــد در نظر 
دارد از طريق مزايده نســبت به فروش 
اقالم مازاد خود اقدام نمايد. لذا جهت 
 aks.co.ir شــركت در مزايده به آدرس اينترنتي

مراجعه نماييد.


