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  اقتصادى

 
تغيير اقليـــم را مى توان يكى از 
بزرگ ترين چالش هاى زيست محيطى 
دوران اخير دانســـت كه نشان دهنده 
تغييـــرات غيرمعمول در اقليم درونى 
اتمسفر زمين و پيامدهاى ناشى از آن 
در قسمت هاى مختلف كره زمين است 
كه تهديدى جدى براى محيط زيست 

به شمار مى رود.
 اقليم زمين در پنج   ميليارد سالى 
كـــه از عمر آن مى گذرد،، پيوســـته 
در حال تغييروتحول بوده اســـت. اما 
مشكل از آنجا آغاز مى شود كه سرعت 
دگرگونى هاى اقليمى زياد شده و باعث 
وقوع نوســـان هاى گسترده  در شرايط 

آب وهوايى كره زمين مى شود.
 اگر بخواهيـــم عوامل مؤثر بر 
تغييرات اقليمى را دســـته بندى كنيم، 
مى توان آنها را به دو دسته تقسيم بندى 
كـــرد: عوامل طبيعت ســـاز و عوامل 
انسان ســـاز. عوامل طبيعت ساز، شامل 
دگرگونى هاى طبيعى رخ داده در درون 
يا سطح زمين است. پديده هايى مانند، 
تغيير مقدار نمك اقيانوس ها، تغييرات 
اتمسفر، ســـرگردانى قطب ها، فوران 
آتشفشان ها، چرخه هاى اقيانوسى و... 
جزء اين دســـته به شـــمار مى روند. 
اما كارشناســـان معتقدند شدت يافتن 
فعاليت هاى صنعتى انسان ها، عمده ترين 
دليل تغييرات اقليمى اســـت؛ عوامل 
انسان ساز شامل فعاليت هاى صنعتى و 
 CO2 آلوده كننده انسانى، افزايش سطح
و گازهاى گلخانـــه اى، آلودگى هاى 
حرارتى، جنگل زدايى، انتقال آب هاى 
شـــيرين، تغييرات سطح خشكى و... 
است كه به وسيله آن، انسان محيط را 
دستخوش تغيير كرده و بر اقليم تأثير 

منفى مى گذارد.
پيامدهاى تغييرات اقليمى

 در ايـــن ميان همچنين افزايش 
درجه حرارت، افزايش شدت تبخير، 
ذوب شدن يخ هاى قطبى، باالآمدن سطح 
آب هاى آزاد، بى نظمى در پديده هاى 
آب وهوايى، تغيير الگوى بارش، كاهش 
حجم و كيفيـــت آب هاى زيرزمينى، 
تشـــديد فرسايش زمين و... مهم ترين 
پيامد هاى طبيعى تغيير اقليم محسوب 

مى شوند.

 البتـــه پيامدهاى تغييرات اقليمى 
فقط بـــه طبيعت محدود نشـــده و 
جامعه انســـانى از عـــوارض جانبى 
ايـــن دگرگونى ها در امان نمى ماند. به 
خطرافتادن امنيت غذايى، افزايش تعداد 
و تنوع آفات كشاورزى، كاهش اشتغال 
در بخش كشاورزى، كاهش بازدهى و 
كيفيت محصوالت كشاورزى و باغى، 
افزايش ريسك آتش سوزى در مزارع، 
كاهش سطح زمين هاى قابل كشت و 
كاهش عملكرد محصوالت كشاورزى 
و دامى ازجمله پيامد هاى اين تغييرات 

هستند.
 بايد خاطرنشـــان كرد: شناخت 
آثار سوء پديده تغييرات اقليمى امرى 
اجتناب ناپذير اســـت، ولى مهم تر از 
آن، آگاهى بخشـــى براى سازگارى با 
اثرات تغيير اقليم در راســـتاى كاهش 
آســـيب پذيرى، كنترل روند تخريب 
محيط زيست و بازسازى آسيب هاى 
واردشـــده به طبيعت است و بدون 
ترديد اتخاذ تمهيدات مناسب مى تواند 
مواجه شـــدن با عواقب ناشى از وقوع 
تغييـــرات اقليم را تـــا حد زيادى به 

تأخير اندازد.
 اگرچه به خصوص در 200سال 
اخير با سوخت هاى فسيلى كشورهاى 
صنعتى، ميزان توليد گاز هاى گلخانه اى 
رها شـــده فزونى يافته و ســـرعت 

خشكسالى در جهان طى 10سال اخير 
روندى افزايشى داشته، ولى تأثيرات آن 
در محدوده كشور ما به مراتب شديدتر 
از حد معمول بوده است، به طورى كه 
اثـــرات آن عالوه بر تهديد منابع آبى، 
كشاورزى، جنگلى و نواحى ساحلى، 
برسالمت، تنوع زيستى و بخصوص 
بر اقتصاد كشـــور آسيب جدى وارد 

مى سازد
 بارش هاى ناگهانى و سيل آســـا، 
تغيير الگوى بارش كشور، خشك سالى، 

 ايجاد پديده هاى گردوغبار، بارش برف 
در نقاط گرم وخشك، كاهش فراوانى 
برف در كشور و افزايش متوسط دماى 
برخى شـــهرها در سال هاى اخير، از 
بارزترين نشانه هاى دگرگونى اقليمى 
در ايران است كه به گفته اقليم شناسان، 
تكرار و تداوم آنها، نشان دهنده وقوع 
قطعى پديـــده «تغيير اقليم» در ايران 

است.
 بايد اشـــاره داشت: بررسى هاى 
آمارى در 30ســـال گذشـــته، بيانگر 
وقوع تغييرات اقليمى شديد در ايران 

اســـت كه اين مساله با توجه به ميزان 
تغييرات اقليمى جهانى، نگران كننده و 
هشداردهنده بوده و بر ضرورت تحقيق 
و ســـرمايه گذارى گسترده براى يافتن 
راهكارهاى كاهش ســـرعت تغييرات 

اقليمى در كشور مى افزايد.
 بررسى ها نشان مى دهد تغييرات 
الگوى بارندگـــى از برف به باران يا 
برف به همراه يخبندان شديد، هرچند 
در تقويـــت منابع آبى ايران تاثيرگذار 
اســـت اما اين تغييرات شديد بيش از 
آن كه جنبه مثبتى در زندگى داشته باشد، 
بيشـــتر زنگ خطر و هشدارى جدى 
براى كليت آب و هوايى خاورميانه و 

به  ويژه ايران است.
تغييرات اقليمى كه بايد در هزاران 
يا ميليون ها سال رخ مى داد، در فاصله 
كمتر از ســـه دهه، وضعيت اقليمى 
ايـــران را كامال دگرگون كرده كه آثار 
اين دگرگونى، سبك زندگى اجتماعى 
ايرانيان را هم تحت تاثير قرار مى دهد. 
هرچند با شـــروع ســـال آبى جديد، 
بارش هاى به نسبت خوبى را در ايران 
شاهد بوديم اما اين پديده به اين معنا 
نيست كه منابع آبى ايران تقويت شده و 
امسال از خطر خشكسالى جستيم، بلكه 

اين هشدارها زنگ خطرى براى همه 
ابعاد زندگى اجتماعى است.

 تغييراتــى كه به نفع اقليم ايران 
نيست

  روند بارندگى هاى 50سال اخير 
كشوربيانگر وضعيت نامطلوب نزوالت 
جوى در ســـال آبى جارى است. به 
طور مثال ســـال آبى 1399-1400با 
ثبت 157/7 ميلى متر بارندگى يكى از 
كم بارش ترين سال هاى نيم قرن اخير 

را به خود اختصاص داد.
بـــا وجود آن كه ايـــن ميزان در 
سال آبى 1400-1401تا اندازه اى بهبود 
يافت و به ميزان 203/9 ميليمتر رسيد 
امـــا از آن جا كه اين ميزان بارندگى ها 
در فصل مناسب يعنى پاييز، زمستان و 
بهـــار رخ نداد، از اين رو كار به جايى 
رســـيد كه بنابر گزارش هاى وزارت 
نيرو سدهاى پايتخت بيش از 76درصد 

كسرى آب داشتند.
بيشترين ميزان بارندگى سال آبى 
گذشـــته هم به دليـــل بروز پديده اى 
به نام «مونســـان» بود كه درست در 
مردادماه 1401يعنى در فصلى كه كمتر 
نياز آبى از نزوالت آسمانى براى كشت 
محصوالت در كشور وجود داشت و آن 

هم در مناطق كويرى رخ داد كه بيشتر 
به صورت سيالب و همراه با گل و الى 
فراوانى بود و تاثير چندانى بر وضعيت 
منابع آبى نداشت، هرچند كه نمى توان 

منكر اثرات مثبت آن هم بود.
همچنين بررســـى ها نشانمى دهد 
در 50ســـال اخير فقط ســـال هاى 
آبى1348-1349بـــا ثبت 134ميليمتر 
ميانگيـــن بارندگـــى، 79-78با ثبت 
149ميلى متر و ســـال آبى 87-86با 
ثبـــت 134ميلى متر بارندگى به مراتب 
وضعيت نامناسب ترى را نسبت به سال 
آبى 1399-1400تجربه كرده اند و در 
پايان جدول بارندگى هاى نيم قرن اخير 

كشور قرار گرفته اند.
 در اين بين  سال آبى 72-71 نيز 
با ثبت 368ميلى متر پربارش ترين دوره 
زمانى كشـــور در نيم قرن اخير بوده 
و پس از آن ســـال آبى 1397-1398با 
ثبت 342ميلى متر و سال آبى 75-74با 
ثبت 339ميلى متر پربارش ترين سال هاى 

نيم قرن اخير كشور بوده اند.
  در مجمـــوع مى توان گفت از 
حدود 10سال پيش به اين سو، كشور 
به صورت مداوم بارندگى هاى كمتر از 
ميانگيـــن بلندمدت را تجربه كرده و 

گرفتار خشكســـالى شده، هرچند در 
دو ســـال آبى  1397-1398و 1398-
1399به ترتيب 342.1و 317.7ميليمتر 
بارندگى در كشور را شاهد بوديم كه 
از ميانگين بلندمدت كشور هم بيشتر 
بود اما اين ميزان درست در سال آبى 
1399-1400و 1400-1401به ميزان 
بســـيار زيادى كاهش داشت و از سال 
آبى 87-86كه كشـــور بدترين شرايط 
بارش ها را در آن زمان تجربه كرده بود، 
اين دو سال نيز به عنوان كم بارش ترين 

سال هاى كشور شناخته مى شوند.
ميانگين بلندمـــدت بارش هاى 
كشور از ســـال 1370تاكنون حدود 
233/8 ميلى متر است كه نشان مى دهد 
در ســـه دهه اخير، ايران فقط 12سال 
بارندگى هاى فراتر از ميانگين و 13سال 
بارش هايى كمتر از ميانگين را تجربه 

كرده است.
 بررسى روند دماى كشور هم در 
اين سه دهه حاوى اطالعات ارزشمند 
ديگرى اســـت كه در نظر داشتن آمار 
آن بـــا آمار مربوط به ميانگين بارش ها 
در اين مدت مى تواند اطالعات مفيدى 

را ارائه دهد.
 چنانچه مشـــخص است در اين 
ســـه دهه، ميانگين دماى هواى كشور 
در سال 1401نسبت به سال 1370تقريبا 

سه درجه افزايش داشته است.
 به عبارت ديگر براساس اطالعات 
مركز ملى خشكسالى و مديريت بحران 
سازمان هواشناسى و طبق جدول زير، 
در طول 30سال به ازاى هر يك دهه، 
يـــك درجه افزايـــش دما به صورت 
ميانگين براى كشور به ثبت رسيده كه 
رقم قابل توجه و هشدارى جدى است. 
بايد توجه داشت كه اين آمار فقط به 
صـــورت ميانگين بوده و به طور قطع 
آثار افزايش دما در بسيارى از نقاط در 
طول ســـه دهه گذشته بسيار بيشتر از 

سه درجه بوده است.

اين تغييـــرات دمايى در حالى 
بـــراى ايران اتفـــاق افتاده كه به گفته 
دانشـــمندان  ميانگين تغييرات دمايى 
بيش از 1.5درجه آثار بسيار زيادى بر 

زندگى ميلياردها نفر خواهد داشت.
 جمع بندى

 برآيند دو وضعيت فوق (ميانگين 
بارش و دما) در مدت 30سال گذشته 
نشان مى دهد  در ايران تغييرات اقليمى 

شديدى در حال رخ دادن است كه اين
تغييـــرات با توجه به وضعيت جهانى

بسيار نگران كننده است.
شكى نيست كه تغييرات اقليمى
همواره و در همه زمان ها وجود داشته
كه جهان امـــروزى را براى ما ايجاد
كرده اما بايد در نظر داشـــت سرعت
اين تغييرات به اندازه اى باالســـت كه
كه اگر قرار بود تغييراتى در طول هزار
ســـال رخ بدهد، در سه دهه به وقوع
پيوسته است. اين تغييرات كه بيشتر بر
اثر دستكارى بشر بر طبيعت بوده با هر
رويكردى، قابل توجيه نيست. تاثيرات
اين تغييرات اقليمى به قدرى زياد است
كه هر اندازه هم درآمد از آن به دست
آيد، در درازمدت به سبب آسيب هاى
وارد شده، هزينه هاى بسيار زيادى را

براى جامعه به همراه دارد.
 مرور اتفاقاتى مانند بارندگى در
ســـه سال اخير شايد بتواند موضوع را

روشن تر كند. 
در ســـال 1400كـــه يكـــى از
خشك ترين سال هاى ايران بود، مناطقى
چـــون «خور و بيابانك» در ميان كوير
مركزى و «گناباد» در شرق اين كوير،
با بارش هاى بسيار خوبى مواجه شدند
به گونه اى كه رودخانه فصلى شـــهر

گناباد بعد از 50سال پرآب شد.
 يا در سال 1401و درست در ميانه
تابستان شهرهاى كويرى يزد، رفسنجان،
انار، كرمان و ... بر اثر پديده مونسان،
بارندگى بسيار زياد همراه با تخريب و
فرسايش زياد را تجربه كردند. بارندگى
كه تقريبا هيچ گاه و در اين فصل سال

در اين مناطق سابقه نداشت.
 بايد در نظر داشت كه اقليم ايران
يك اقليم گرم و خشك با آب وهواى
بيابانى اســـت و نبايد انتظار داشت كه

مى تـــوان كوير ايران را به گلســـتانى
سرســـبز تبديل كرد. تمدن ايران در
2هزار و 500سال گذشته با اقليم گرم
و خشك خو گرفته و دوام آورده است،
بنابرايـــن هر نوع اقدام در زمينه تغيير
اقليم در كشـــور بايد با مطالعات دقيق
علمى و بررسى هاى همه جانبه زيست

محيطى انجام شود.
 سرويس اقتصادى

گذرى بر روند تغييرات اقليمى در ايران 

* بررسى هاى آمارى در 30سال گذشته، بيانگر وقوع تغييرات اقليمى شديد در ايران 
است كه اين مساله با توجه به ميزان تغييرات اقليمى جهانى، نگران كننده و هشداردهنده 
بوده و بر ضرورت تحقيق و سرمايه گذارى گسترده براى يافتن راهكارهاى كاهش 

سرعت تغييرات اقليمى در كشور مى افزايد.
  * روند بارندگى هاى 50سال اخير كشوربيانگر وضعيت نامطلوب نزوالت جوى در 
سال آبى جارى است؛ چنانكه سال آبى 1399-1400با ثبت 157/7 ميلى متر بارندگى يكى 

از كم بارش ترين سال هاى نيم قرن اخير را به خود اختصاص داد.

خشك سالى،  ايجاد  كشور،  بارش  الگوى  تغيير  سيل آسا،  و  ناگهانى  بارش هاى   *
پديده هاى گردوغبار، بارش برف در نقاط گرم وخشك، كاهش فراوانى برف در كشور و 
افزايش متوسط دماى برخى شهرها در سال هاى اخير، از بارزترين نشانه هاى دگرگونى 

اقليمى در ايران است
    * ميانگين بلندمدت بارش هاى كشور از سال 1370تاكنون حدود 233/8 ميلى متر است 
كه نشان مى دهد در سه دهه اخير، ايران فقط 12سال بارندگى هاى فراتر از ميانگين و 

13سال بارش هايى كمتر از ميانگين را تجربه كرده است.

به اطالع مى رساند به اســتناد مصوبة مجمع عمومى فوق العاده شركت 
ســرمايه گذاري معيار صنعت پارس(ســهامى عام)، مورخ 1401/10/26 
و مجوزشــماره 166-014/933600 مورخ 1401/10/11ســازمان بورس و 
اوراق بهادار ، مقرر گرديد ســرماية شــركت از طريق صدور سهام جديد 
از مبلغ 50,000,000,000 ريال به مبلغ 300,000,000,000 ريال، منقســم به 

300,000,000 سهم 1,000 ريالى به شرح زير افزايش يابد:
1- سرمايه فعلى شركت: 50,000,000,000 ريال

2-مبلغ افزايش سرمايه: 250,000,000,000 ريال
3-مبلغ سرمايه پس از افزايش: 300,000,000,000 ريال

4-ارزش اسمى هر سهم: 1,000 ريال
5-تعداد سهام عرضه شده: 250,000,000 سهم

6- نوع سهم: عادي با نام
7- محل افزايش ســرمايه: افزايش سرماية شـــركت از محل و به تفكيك زير 
انجام خواهدشد: 250,000,000,000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران 

و آورده نقدي،
8-موضوع افزايش سرمايه:اصالح ساختار مالى

9- به هر صاحب سهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 1401/10/26تعداد 
500 حق تقدم خريد ســـهم جديد تعلق مى گيرد. بديهى است تعداد دقيق سهام 
و حق تقدم هاي متعلقه هر ســـهم در گواهينامة حق تقدم محاسبه و به سهامداران 

اعالم خواهد شد.
10- ســـهامدارانى كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشـــار آگهى به علت تغيير 
آدرس و يا به هر دليل،گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مى توانند جهت 

دريافت گواهينامة مربوطه به آدرس مندرج دربند 12 اين آگهى مراجعه نمايند.
11- مهلت اســـتفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين 

آگهى مى باشد.
12-سهامداران محترمى كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد 

بايد بر اساس موارد بيان شدة زير اقدام نمايند:
* ســـهامدارانى كه به موجب گواهى حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده 
و يا مطالبات آنان، بهاي ســـهام جديد را تأمين نمى كند، مى بايست ظرف مهلت مقرر 
بهاي ســـهام يا مابه التفاوت آن را از طريق شناســـه پرداخت كه شامل كد ملى براي 
اشـــخاص حقيقى و شناسه ملى براي اشـــخاص حقوقى مى باشد، به شماره حساب 
1-15755905-115-243 اين شـــركت نزد بانك پاسارگاد شعبة خيابان آيت اله 
كاشـــانى كد 243 واريز و رسيد بانكى مربوطه را به انضمام گواهينامة حق تقدم خريد 
ســـهام جديد، ظرف مهلت اســـتفاده از حق تقدم، با پست سفارشى به نشانى تهران - 
خيابان ولى عصر -خيابان عاطفى غربى - پالك 100 - طبقه 6 - واحد 8  و كدپســـتى 
1967933771ارســـال نموده و يا مدارك را به آدرس تهـــران- خيابان ولى عصر - 
خيابان عاطفى غربى - پالك 100 - طبقه 6 - واحد 8 تحويل و رسيد دريافت نمايند.

*سهامدارانى كه به موجب گواهينامة حق تقدم خريد سهام جديد، داراي مطالبات به 
ميزان بهاي سهام جديد مى باشند، مى بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل گواهى 

حق تقدم، مبنى بر اعالم موافقت با تبديل مطالبات به ســـرمايه، مراتب را با پســـت 
 سفارشـــى به نشانى تهران - خيابان ولى عصر – خيابان عاطفى غربى - پالك 100 - 
طبقه 6 - واحد 8 ارســـال نموده و يا مدارك را بـــه آدرس تهران -خيابان ولى عصر 
- خيابـــان عاطفى غربى - پالك 100 - طبقه 6 - واحد 8 تحويل و رســـيد دريافت 

نمايند.
تذكر:عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمى،به منزله عدم استفاده 

از حق تقدم مى باشد.
13-در صورت عدم تمايل به مشـــاركت در افزايش سرمايه، سهامداران مى توانند 
در مهلت تعيين شـــده براي پذيره نويسى نسبت به واگذاري حق تقدم خود از طريق 
فرابورس ايران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معاملة مكرر حق تقدم خريد ســـهام 
شركت، خريداران نهايى مى بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسى نسبت به واريز 
بهاي سهام جديد وارسال مســـتندات به شرح بند 12 اقدام نمايند.بديهى است در 
صورت عدم ارســـال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمى، سهام جديد به آنها 

تعلق نخواهد گرفت.
14-حق تقدم سهامدارانى كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند 
و همچنين پاره سهم هاي ايجاد شده، توسط شركت از طريق فرابورس ايران عرضه 
و مبلغ حاصل از فروش پس از كســـر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري 

سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:

*مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات آگهى پذيره نويسى بر عهدة ناشر است.
*ناشـــر، شركت تأمين سرمايه، حســـابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقى ناشر، 
مسئول جبران خسارت وارده به ســـرمايه گذارانى هستند كه در اثر قصور، تقصير، 
تخلف و يا به دليل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشـــى از فعل 

يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.
*ثبت اوراق بهادار نزد ســـازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از 
رعايت مقررات قانونى و مصوبات ســـازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتى 
 بوده و به منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري ويا توصيه و سفارشى درمورد شركت ها 

يا طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمى باشد.
*با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومى عادي ساليانة شركت، اين افزايش سرمايه 

تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت خواهد رسيد.
*ســـاير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در فرابورس ايران را دارند 
جهت كســـب اطالعات بيشتر در خصوص فعاليت شـــركت، مى توانند به سايت 
 اينترنتى شـــركت به آدرس meyarholding.ir مراجعه و يا با شـــمارة تلفن

5 -22651621 -021 تماس حاصل نمايند. 
*گزارش توجيهى هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونى 
در اين خصوص و همچنين بيانية ثبت ســـهام جديد در سايت اينترنتى شركت به 
آدرسmeyarholding.ir  و سيســـتم جامع اطالع رســـانى ناشران به آدرس 

WWW.Codal.irدر دسترس مى باشد.
 هيئت مديره

آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (سهامى عام) 
ثبت شده به شمارة 271598 و شناسه ملى 10103044460

نام روزنامه:  اطالعات 
تاريخ درج آگهى نوبت اول  

روز يكشنبه 1401/11/16

آگهي مناقصه عمومي شماره: 1401/691
كارفرما : شركت پتروشيمي مارون 

موضـوع مناقصـه : بهره برداري و تعمير و نگهداري از پســـت برق 
230/11 كيلو ولت واحد بازيابي اتان پتروشيمي مارون 

محـل اجـرا : كارخانه بازيابي اتان واقع در اســـتان خوزســـتانـ  
شهرستان اهواز- كيلومتر 30 جاده اهواز به بندر ماهشهر      

محـل دريافت اسـناد : بندر ماهشـــهرـ منطقه ويـــژه اقتصادي 
پتروشيمي- سايت 2- امورحقوقي و قراردادها (اتاق 203)

ميـزان سـپرده شـركت در مناقصـه : 2,350,000,000 ريال به 
صورت ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي 

مهلت دريافت اسـناد : از تاريـــخ 1401/11/17لغايت پايان وقت 
اداري روز 1401/11/24 (به جزء ايام تعطيل)

حداقل شرايط حضور در مناقصه : 
داشـــتن شخصيت حقوقيـ  داشـــتن تجربه و حسن سابقه در انجام 
حداقل ســـه كار مشابهـ  ارائه مدارك مثبته دال برداشتن توان مالي و 

تجهيزاتي و فني و ....
قيمـت اسـناد و نحوه واريز : 1/500/000 ريال واريز به حســـاب 
شـــماره 6017032281 بانك تجارت شـــعبه مجتمع پتروشيمي 

مارون با شناسه بانكي 3115015 . 
براي دريافت غير حضوري اســـناد , مدارك مربوطه ( نامه آمادگي و 
 tenders@mpc.ir فيش واريزي ) را به آدرس پست الكترونيكي

ارسال نمايند . تلفن :701- 061-52295140
ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

www.mpc.ir
روابط عمومي و امور بين الملل پتروشيمي مارون

آگهى مناقصه  عمومى (يك مرحله اى) ( نوبت اول  )
شــركت شهر صنعتي كاوه در نظر دارد اجراى توسعه شـــبكه آب با لوله هاى پلى اتيلن تهيه شده توسط كارفرما به اقطار50 و 160    ميلى متر و 
همچنين توســـعه شـــبكه فاضالب با لوله هاى پلى اتيلن كاروگيت دار تهيه شده توسط كارفرما با اقطار160، 200، 250 و 315 ميلى متر و مرمت و 
بازســـازى منهول پلى اتيلن (1200 ميلى متر) به انضمام تهيه مصالح ســـاخت حوضچه هاى بتنى  و نصب شير آالت شبكه آب و نصب منهول هاى 
فاضالب پلى اتيلن تهيه شـــده توســـط كارفرما به همراه تهيه بتن و بتن ريزى محيط منهول ها به ضخامت 20 سانتى مترواقع در شهر صنعتى كاوه 
(ده كيلومترى آزاد راه ســـاوه - تهران ) با برآورد اوليه به مبلغ 71،032،256،213 ريال ( بر اســـاس قيمت هاى مندرج در فهارس بهاء سال 1401 
سازمان برنامه و بودجه) بدون تعديل آحاد بهاء را از طريق برگزارى مناقصه عمومى و مطابق با شرايط مندرج در اسناد مناقصه به شركت هاى صاحب 
صالحيت ( دارابودن حداقل رتبه 5 در رشـــته آب و يا رتبه 5 در رشته شـــبكه آب و فاضالب) تعيين صالحيت شده توسط سازمان برنامه و بودجه و 
 داراى صالحيت ايمنى و تجربه كافى ، واگذار نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند ، جهت خريد اسناد مناقصه ، از تاريخ انتشار آگهى (1401/11/16 )
لغايت پايان وقت ادارى مورخ 1401/11/19 به دبيرخانه دفتر مركزى اين شـــركت واقع در تهران ميدان آرژانتين – بلوار بيهقى – كوچه شانزدهم 
شرقى – پالك 16 – طبقه اول مراجعه و قيمت پيشنهادى خود را به انضمام سپرده شركت در مناقصه( مبلغ 4,000,000,000ريال) و مدارك مندرج 

در دعوتنامه را تا پايان وقت ادارى مورخ 1401/11/25، به دبيرخانه اين شركت واقع در نشانى  فوق تسليم نمايند.  
* جلسه بازگشائى پاكت هاى پيشنهاد قيمت در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26ساعت 10  صبح بدون حضور پيشنهاد دهندگان   مى باشد .

* شركت در رّد و يا قبول هر يك و يا تمام پيشنهاد ها بدون اعالم دليل مجاز است . 
 * به پيشـــنهاد هاى مشـــروط و مبهم و پيشـــنهاد هايى كه با شـــرايط مندرج در آگهى اختالف داشـــته و يا بعد از مدت مقـــرر واصل گردد ، 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
* در صورت نياز به انجام برخى تغييرات در احجام موضوع قرارداد ، حجم كارى قرارداد تا سقف 25% با نرخ مندرج در قرارداد  قابل افزايش و يا كاهش 

مى باشد . 
 * جهت كســـب اطالعات بيشـــتر در خصوص اســـناد مناقصه مى توانيد بـــا شـــماره 88730318   داخلى 221 (آقاى مهندس شـــيرزاد ) 

تماس حاصل فرماييد .
ضمنًا هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .  

آگهى مزايده  عمومى ( يك مرحله اى)
نوبت  اول 

شركت شهر صنعتي كاوه در نظر دارد بهره بردارى از 
كل مجموعه هتل بين المللى كاوه ( چهار ستاره) شامل 
اتاق ها، آشپزخانه، رستوران، فضاى البى و كافى شاپ، 
سونا، جكوزى و غيره به انضمام  مجموعه هاى سفره خانه 
سنتى و محوطه مربوطه، استخر روباز و محوطه آن، زمين 
تنيس، زمين واليبال، زمين چمن مصنوعى فوتســــال و 
محوطه هاى جانبى و بخش نگهبانى و كليه ساختمانها 
و متعلقات و باغ انار با حق استفاده از 6 خط تلفن، واگذار 
نمايد. لذا واجدين شــــرايط مى توانند (شركت هاى با 
 حداقل پنج سال ســــابقه در زمينه هتلدارى هتل هاى

3 يا 4 ستاره)، جهت دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت 
ادارى مورخ 1401/11/20 بــــه دبيرخانه دفتر مركزى 
اين شــــركت واقع در تهران ميــــدان آرژانتين – بلوار 
 بيهقى – كوچه شانزدهم شرقى – پالك 16 – طبقه اول

مراجعه و قيمت پيشــــنهادى خود را به انضمام سپرده 
شــــركت در مزايده ( مبلغ 5,000,000,000 ريال ) و 
مدارك مندرج در دعوتنامه را تا پايان وقت ادارى مورخ  
1401/11/25 به دبيرخانه اين شــــركت واقع در نشانى 

فوق تسليم نمايند. 
جهت اطالعات بيشتر مى توانيد با شماره 88730318- 
 داخلى 206 (خانم عاليى) و يا شماره 08642342201 – 

خانم كايدانى تماس حاصل فرماييد . 
ضمنًا هزينه چاپ آگهى بــر عهده برنده مزايده 

خواهد بود . 


