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نفت و انرژی 10

افشای تخلف برخی شرکتهای قیرسازاز سوی وزیر راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد که برخی شــرکتهای
قیرساز حوالههای دریافتی وکیوم باتوم مرغوب داخلی را با
وکیوم باتوم نامرغوب خارجی جابهجا میکنند که این اقدام
به کیفیت راهها ضربه میزند.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر ،رســتم قاســمی وزیــر راه و
شهرســازی در نامــهای به داریــوش امانی ،علیرضــا فخاری،
خیــراهلل خادمی ،علیرضا جعفــری و محمد آئینی معاونان وزیر

راه و شهرســازی و رؤســا یا مدیران عامل ســامان راهداری و
حمل و نقل جادهای ،ســازمان ملی زمین و مســکن ،شــرکت
ســاخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ،شرکت عمران
شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به برخی
تخلفات تعدادی از شــرکتهای قیرساز هشدار داد.وی در این
نامه آورده اســت :گزارشهای نهادهای نظارتی حاکی است در
برخی موارد شرکتهای قیرساز اقدام به جابهجایی وکیوم باتوم

(ماده اولیه تولید قیر) نامرغوب خارجی با وکیوم باتوم محصول
پاالیشگاههای داخلی میکنند.به گفته وزیر راه و شهرسازی ،این
اقدام سبب کاهش کیفیت زیرساختها و راهها میشود.
قاسمی دستور داده است تا کلیه دستگاههای تابعه و ادارات
کل راه و شهرســازی استانها نســبت به آزمایش مرغوبیت قیر
دریافتــی اقدام کنند؛ نتایج آزمایشها نیز در ســامانه توزیع قیر
باید بارگذاری شود.

مصرف روزانه بنزین به ظرفیت پاالیش کشور درحال نزدیک شدن است

خطر بی آبی در تهران

احتمال ازسرگیری واردات بنزین

چندی پیش وزیر نفت درباره نزدیک
شــدن مصرف روزانه بنزین به ظرفیت
پاالیش کشور هشدار داد؛ موضوعی که
شائبه واردات بنزین را بار دیگر مطرح
کرد.
بهگزارش ایسنا ،شیوع ویروس کرونا از
دو سال گذشته تاکنون به تغییر رفتار در بازار
مصرف منجر شده و با نوسانات ایجادشده
بازار سوخت را نیز متحول کرده است .بر
این اســاس در ایران ،فرصــت صادرات
فرآوردههایی مانند بنزین با توجه به سرریز
شدن مخازن و انبارهای اقسام فرآوردهها
و نفت خام از نگهــداری این فرآورده ،به
سمت بازارهای صادراتی ایجاد و شرایط
برای ارزآوری در این بخش مهیا شد.
سوخت ساالنه ۱۵۰میلیارد دالر
اما رفتــه رفته ،عقربه مصــرف نهتنها
دوباره به زمان پیش از کرونا بازگشــت ،تا
جایی که اکنون دامنه ســوزاندن بنزین در
باک خودروها به ۱۲۰میلیون لیتر نیز رسیده
است،موضوعیکهمیتواندگمانهزنیبرای
واردات بنزین را شدیدتر کند .جواد اوجی
 وزیر نفت ضمن هشــدار نسبت به اینمساله ،اعالم کرد :صنعت نفت پارسال در
مجموع ۴۳میلیارد دالر درآمد داشته است،
اگر مصرف سوخت کشور را در بخشهای
مختلف نصف کنیم ،میتوان ساالنه ۱۵۰
میلیارد دالر به دولت تحویل داد.
به گفتــه وی ،روزانــه  ۹۲میلیون لیتر
سوخت مایع در کشور مصرف میشود که
در صورت اجرای طرحهای بهینهســازی
مصرف ســوخت میتواند درآمد خوبی
از محل صادرات این محصوالت نصیب
کشورشود.
برنامهایبرایوارداتبنزیننداریم
با این وجود اما جلیل ساالری  -معاون
وزیر نفت  -در اســفندماه سال گذشته با
صراحــت آن را رد کرد و به ایســنا گفت:

موضوعــی در مورد بنزین نوروزی مطرح
نشده است و هیچ برنامه ای برای واردات
بنزیننیزوجودندارد.
وی دربــاره ظرفیت صادراتــی ایران
با توجــه به بحران ســوخت اروپا گفت:
هماکنون ظرفیتهایی در بحث صادرات
فــرآورده ایجــاد شــده ،اما تمرکــز ما در
این بحــث بر تأمین نیاز داخل کشــور و
ذخیرهسازی مطمئن بهویژه در فصول سرد
سال است.
جلوگیری از واردات ۸میلیارد دالری
بنزین با توسعه سی .ان .جی
در این میــان اما راهکارهایی نیز برای
جبران این مســاله وجود دارد ،آنطور که
اردشیردادرس-رئیسهیاتمدیرهانجمن
صنفی ســی .ان .جی  -کشور اعالم کرده
اکنون قیمت هر لیتر بنزین باالی  ۹۰سنت
است و اگر ۳۶۵روز سال را در نظر بگیریم،
رقم واردات بنزین با حذف سی .ان .جی
از سبد سوخت کشور معادل ۸میلیارد دالر
در سال خواهد بود .در حالی که اگر تنها۱۰
درصد از این میزان برای حمایت از صنعت
سی .ان .جی در نظر گرفته شود ،عالوه بر
جلوگیری از واردات بنزین میتوان سهم
ســی .ان .جی را از  ۲۵میلیون متر مکعب
در روز به ۴۰میلیون متر مکعب افزایش داد.
وی بــا بیــان اینکه با توجــه به اینکه
جابهجایی ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در کشور
حدود ۴میلیونلیترگازوئیلنیازدارد،دراین
بخش نیز صرفهجویی اتفاق خواهد افتاد،
اظهارکرد:توسعهسی.ان.جیدرکشورنیاز
به احیادارد.دراین زمینهباید خودروسازان،
کارگاههــای تبدیــل ،کمپرسورســازان،
سازندگان کیت ،سازندگان مخزن ،احداث
کنندگان جایگاه ،بهرهبرداران ،نگهداشت
و تعمیــرات ،بازرســی و معاینــه فنــی
آزمایشگاههایتخصصیوخدماتپساز
فروش مورد توجه قرار گیرد.

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول
انجمن صنفی کارگری برنامه ریزان و دستیاران کارگردان
سینمای استان تهران
احترامًا بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن مذکور دعوت می گردد
در روز یکشــنبه مورخ /08خردادماه 1401/ساعت  13در محل
سالن ســیف اهلل داد واقع در ساختمان شــماره  1خانه سینما به
آدرس تهران-خیابان بهار جنوبی-کوچه سمنان-پالک  29حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه :
 .1ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
 .2ارائه گزارش عملکرد خزانه دار
 .3ارائه گزارش عملکرد بازرس
 .4طرح لغو عضویت جناب آقای مصطفی احمدی
 .5برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
هیات مدیره انجمن صنفی کارگری

برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

وضعیت صادرات بنزین

به استناد گزارشهای رسمی ،ایران در سال گذشته روزانه حدود  ۵.۳میلیون
لیتر صادرات بنزین داشته که متوسط ارزش آن در هر لیتر  ۳۸سنت یعنی لیتری
حدود  ۹۵۰۰هزار تومان بوده است.
به گزارش ایسنا ،مدتی است که با هشدارهای وزارت نفت در مورد وضعیت
بنزین و نزدیک شدن مصرف روزانه آن به ظرفیت پاالیش کشور ،شائبه واردات
بنزین مطرح اســت .به این بهانه جریان صادرات این کاال در تجارت خارجی
مورد بررسی قرار گرفت.
ســید روح اله لطیفی-سخنگوی گمرک ایران -در اینباره به ایسنا گفت که
ایران در سال  ۱۴۰۰حدود یک میلیارد و  ۹۳۴میلیون و  ۳۶۹هزار و  ۵۶۷کیلو
صادرات بنزین داشته است که ارزش آن به  ۷۳۲میلیون و  ۶۶هزار و  ۶۳۸دالر
میرسد.بر این اساس میتوان گفت که ایران در سال گذشته روزانه حدود ۵.۳
میلیون لیتر صادرات بنزین داشته است.
همچنیــن اگر ارزش صادرات بنزین مورد محاســبه قرار گیــرد با توجه به
مجموع صادرات بیش از  ۱.۹میلیارد دالری و ارزش بالغ بر  ۷۳۲میلیون دالری
آن ارزش هر لیتر به حدود  ۳۸سنت بوده است.
در این شــرایط با در نظر گرفتن متوســط نرخ  ۲۵هزار تومانی دالر در سال
گذشته ،برای متوسط  ۳۸ســنت ،تقریبا متوسط ارزش هر لیتر بنزین صادراتی
ایران حدود  ۹۵۰۰هزار تومان بوده است.
گفتنی است که طبق آخرین گزارشهای وزارت نفت ،مصرف روزانه بنزین
در ایــران به  ۱۲۰میلیون لیتر رســیده و بعــد از افزایش قیمت این کاال در آبان
ماه  ،۱۳۹۸در حال حاضر هر لیتر بنزین سهمیهای  ۱۵۰۰و آزاد با نرخ ۳۰۰۰
تومان عرضه میشود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت خدماتی عمرانی کارخانجات جاده قم تهران
( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 516
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می گردد تا در
جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 11
روز یکشــنبه مورخ  1401/2/25در محل شرکت واقع در قم
– جاده قدیم تهــران جنب کارخانه آلومینیــوم پارس برگزار
می گردد حضور بهمرســانند .ضمنا ناهار جهت حاضرین تدارک
دیده شده است.
دستور جلسه :
 – 1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
 – 2بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال
 1400شرکت.
 – 2انتخاب هیئت مدیره و بازرسان.
 – 3سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(/122ط)400/
( یک مرحله ای – نوبت اول )

-1دســتگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از
شرکت آب و فاضالب استان تهران.
-2موضوع  :تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه احداث خطوط انتقال و تامین برق
چاههای جدیدالحفر آب شرب در روستاهای قلعه سین و مجتمع آبرسانی جامکاران شهرستان
پیشوا و روستای علی آبادابوالقاسم خانی شهرستان پاکدشت
-3مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر
تا ساعت15روز شنبه مورخ  1401/2/17با مراجعه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک
( )setadiran.irنسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .
 -4شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001513000011 :
-5مدت اجرا  :هشت ماه شمسی می باشد.
-6مبلغ برآورد  10،967،132،352 :ریال بر اســاس فهرست بها تجهیزات توزیع نیروی
برق سال 1401
-7محل اعتبار :طرحهای عمرانی (اوراق مشارکت  -اسناد خزانه اسالمی –سایرمنابع-نقدی)
-8مبلغ تضمین  شــرکت در مناقصه :به میزان  548،360،000ریال و به شرح مندرج
در اسناد مناقصه.

-9مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه:
-1پاکات ارزیابی کیفی طبق ضوابط مربوطه در سامانه ستاد (دولت الکترونیک)تکمیل و تا
ساعت  15روز یک شنبه مورخ  1401/03/01بارگذاری گردد.
-2پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) عالوه بر ارائه و بارگذاری در سامانه
ســتاد  ،می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی فوق در سامانه ستاد تحویل آدرس
مناقصه گزار ( ورامین -مجتمع ادارات -خیابان دولت -دفتر مرکزی شرکت آب و فاضالب
جنوب شرقی استان تهران -امور بازرگانی) تحویل گردد .
-3پاکات ب وج مناقصه طبق مهلت اعالمی در سامانه مذکور بارگذاری و ارائه گردد
-10زمــان و محل گشــایش پــاکات  ارزیابی :ســاعت  10صبح روز دوشــنبه مورخ
 1401/03/02در دفتر ذیحســابی طرحهای عمرانی شــرکت آب و فاضالب استان تهران
(تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).
-11سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-12هزينه خريد اســناد :مبلغ  1/000/000ريال می باشــد که باید از طریق ســامانه
تدارکات دولت الکترونیک(ستاد) واریز گردد.

()http://www.setadiran.ir) (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir

روزنامه کاروکارگر  1401/02/06شماره8891 :
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

قیمــت نفــت روز دوشــنبه درپی
اســتمرار نگرانیها نســبت به قرنطینه
طوالنی کووید  ۱۹در شانگهای و آسیب
دیدن رشــد اقتصاد جهانی از افزایش
نرخهای بهره آمریکا ،کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا ،بهــای معامالت
نفــت برنت با یــک دالر و  ۹۰ســنت
معــادل  ۱.۸درصد کاهش ،به  ۱۰۴دالر

 -1دستگاه تجدید مناقصه گزار شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران
-2موضوع :تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید  3400مترلوله
چدن داکتیل ضدزلزله  1200میلی متری کالس c25همراه واشرهای مربوطه
-3مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه  :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند
حداکثر تا ســاعت15روز شنبه مورخ  1401/2/17با مراجعه به سامانه تدارکات
دولــت الکترونیک ( )setadiran.irنســبت به خرید اســناد ارزیابی و مناقصه
اقدام نمایند .
 -4شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001513000012 :
-5مدت تحویل کاال :دوازده ماه شمسی می باشد
-8محل اعتبار :طرحهای عمرانی (اوراق مشــارکت  -اســناد خزانه اســامی و سایر
منابع )
-9مبلغ تضمین  شرکت در  مناقصه :به میزان  13،412،000،000ریال و به به شرح
مندرج در اسناد مناقصه .
-10مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه :

-1پاکــت ارزیابی کیفی به همراه پــاکات (ب) و (ج) طبق ضوابط مربوطه تکمیل و تا
ســاعت  15روز سه شنبه مورخ یک شــنبه مورخ  1401/03/01در سامانه ستاد
(دولت الکترونیک) بارگذاری گردد.
-2پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) عالوه بر ارائه و بارگذاری در
سامانه ستاد  ،می بایســت به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی فوق به مناقصه گزار
(ورامین – مجتمع ادارات خیابان دولت – شــرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان
تهران – واحد بازرگانی ) تحو.یل گردد.
-11زمان و محل گشــایش پاکات ارزیابی  :ســاعت  10صبح روز دوشــنبه مورخ
 1401/03/02در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضالب استان تهران
(تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).
-12سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 -13هزينه خريد اســناد  :مبلغ یک میلیون ريال می باشد که باید از طریق سامانه
تدارکات دولت الکترونیک(ستاد) واریز گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی)http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir(  :

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

کاهش قیمت نفت عمیقتر شد

و  ۷۵ســنت در هر بشــکه رسید .بهای
معامــات وســت تگــزاس اینترمدیت
آمریــکا با یک دالر و  ۸۹ســنت معادل
 ۱.۹درصــد کاهــش ،بــه  ۱۰۰دالر
و  ۱۸ســنت در هر بشــکه رســید .هر
دو شــاخص هفته گذشــته تحــت تاثیر
نگرانیهــا پیرامون چشــم انــداز تقاضا
بــرای ســوخت ،حــدود پنــج درصد

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری مهندسین پزشکی استان تهران
دومین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تاسیس مذکور ،روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ساعت  ۱۰:۰۰به صورت حضوری به آدرس :شهریار ،میدان نماز ،خیابان مطهری ،تقاطع بهشتی
مجموعه ارکیده با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد .از کلیه کارگزاران عضو
و شاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه:
-۱تصویب اساسنامه
-۲انتخاب اعضاء اصلی و البدل هیات مدیره و بازرسان
 -۳انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های انجمن
هیئت موسس -۱ :سجاد عزیزی  -۲امید سلطان زاده  -۳آیلین اکبری جور
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

نزول کــرده بودند.هیرویوکی کیکوکاوا،
مدیــرکل شــرکت تحقیقاتــی نیســان
ســکیوریتیز در این بــاره گفت :فضای
بدبینی بــه نگرانیهــا پیرامــون محدود
شــدن عرضه جهانی غالب شــده است
زیرا چین همچنان به قرنطینه شانگهای
ادامه داده است و سرمایه گذاران آماده
سلســله افزایش نرخهای بهــره آمریکا

می شــوند .ســرمایه گذاران تالش می
کنند قراردادهایی کــه دارند را پیش از
آغاز فصل رانندگی تابستانی آمریکا در
ماه مه ،تنظیــم کنند .اما به دلیل احتمال
تحریم نفت روســیه از ســوی اتحادیه
اروپا و عمیق شــدن بحــران اوکراین،
انتظار نمــی رود قیمتهای نفت به پایین
 ۹۰دالر در هر بشکه سقوط کنند.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی( نوبت دوم )
کانون بازنشستگان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
بدینوســیله از اعضای محترم کانون دعوت میشود در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در
تاریخ ســه شنبه مورخ  1401/02/20از ســاعت  ۱۴الی  ۱۶در سالن تالش سازمان واقع
در نبش خیابان خوش شمالی با تقاطع خیابان آزادی برگزار میشود حضور به هم رسانند:
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیئت مدیره و صورت وضعیت مالی
-2انتخاب هیئت مدیره و بازرس قانونی
-3افزایش حق عضویت
-4سایر مواردی که اعضا در صالحدید خود مذاکره خواهند نمود
هیئت مدیره

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(/129ط)400/
( مرحله ای – نوبت اول )

-1دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي
از شرکت آب و فاضالب استان تهران.
-2موضــوع  :تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عمليات اصالح و
بازســازی  15کیلومتر شبکه توزیع آب در محدوده تحت پوشش شرکت آب وفاضالب
جنوب شرقی استان تهران
-3مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر
تا ساعت15روز شنبه مورخ  1401/2/17با مراجعه به سامانه تدارکات دولت الکترونیک
( )setadiran.irنسبت به خرید اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند .
-4مدت اجراي عمليات 20 :ماه می باشد.
 -5شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001513000014 :
-6مبلغ برآورد  37،119،663،350 :ریال بر اساس فهرست بها پایه سال 1401
-7محل اعتبار :طرحهای عمرانی (اوراق مشارکت  -اسناد خزانه اسالمی)
-8مبلغ تضمین  شــرکت در مناقصه  :به میزان  1،856،000،000ریال و به شرح
مندرج در اسناد مناقصه .

-9مهلت و محل تحویل پاکات  ارزیابی و مناقصه :
-1پاکات ارزیابی کیفی طبق ضوابط مربوطه در سامانه ستاد ( )setadiran.irتکمیل
و تا ساعت  15روز یک شنبه مورخ  1401/03/01بارگذاری گردد.
-2پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) عالوه بر ارائه و بارگزاری در
سامانه ستاد  ،می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی در سامانه ستاد تحویل
آدرس مناقصه گذار (ورامین -مجتمع ادارات -خیابان دولت -دفتر مرکزی شــرکت
آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران-امور بازرگانی)گردد .
-3پاکات ب وج مناقصه طبق مهلت اعالمی در سامانه مذکور بارگذاری و ارائه گردد
-10زمان و محل گشــایش پاکات ارزیابی  :ســاعت  10صبح روز دوشنبه مورخ
 1401/03/02در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضالب استان تهران
(تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).
-11سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-12هزينه خريد اســناد  :مبلغ یک میلیون ريال می باشــد که باید از طریق سامانه
تدارکات دولت الکترونیک(ستاد) واریز گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی)http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir) (http://www.setadiran.ir(   :

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(/110ط )400/
( یک مرحله ای – نوبت اول )

روزنامه کاروکارگر  1401/02/06شماره8891 :

کارشناسانچهمیگویند؟
عبدالرضا امینی  -مدیر ســابق پروژه
کارتهوشمندسوخت-نیزدربارهاحتمال
وارداتبنزین،بهایسناگفت:مصرفبنزین
در ســالها و ماههای اخیر مخصوصا بعد
از فروکــش کردن بیماری کووید  ۱۹روند
افزایشیچشمگیریداشتهاماقطعادرکوتاه
مدت واردکننده بنزین نخواهیم شــد .در
شرایط کنونی و در چند سال اخیر ایران در
حوزهبنزینخودکفاشدهاست،محصوالت
پاالیشگاه بندرعباس و پایشگاه میعانات
گازی خلیج فارس به چرخه تولید اضافه
شده و مقداری هم صادر میشود و به نظر
نمیرســد در کوتاه مدت واردکننده بنزین
شویم.وی با اشــاره به لزوم صرفهجویی
مصرف سوخت از سوی مردم ،گفت :در
چند سال اخیر پاالیشگاه جدیدی ساخته
نشده است و عمال ساخت پاالیشگاههای
جدیدجزوسیاستدولتهایگذشتهنبوده
وغیرازدوپاالیشگاه،پاالیشگاههایقدیمی
نیز بازسازی و بهینهسازی نشدهاند و اگر به
همین روال پیش برویم ،در درازمدت قطعا
با این روند افزایشــی مصرف ،واردکننده
بنزیننیزخواهیمشدوحتیبنزینتولیدی
کیفیت جهانی نخواهد داشت و این مساله
بهمعنایافزایشآلودگیهواست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود:
در بــازه زمانی اجرای پــروژه ملی کارت
هوشمند سوخت منتهی به ســال ،۱۳۸۶
میزانتولیدروزانهحدود ۴۳میلیونلیتربود
و مصرف روزانه بنزین به مراتب باالتر از
میزانتولیدکشور بودکهبااجراوراهاندازی
پروژهملیکارتهوشمندسوخت،وزارت
نفتتوانستباسهمیهبندیبصورتکامال
هوشمندمصرفبنزینراباتولیدهماهنگ
کند و در آن زمان ما پیشبینی میکردیم که
در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵میزان
مصرف به بــاالی  ۱۲۰میلیون لیتر در روز

برسدکهچنینهمشداماخوشبختانهتولید
بنزین هم در آن سالها افزایش نسبی پیدا
کرده بود و مصرف بنزین در طول دو سال
اخیر به باالی  ۱۳۵میلیون لیتر در روز هم
افزایش پیدا کرد.امینی با بیان اینکه افزایش
تعداد خودروی شخصی و افزایش سفرها
مخصوصا بعــد از کاهش بیماری کرونا و
عدم توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی
عاملیبرافزایشمصرفبنزیناست،تاکید
کرد :در شرایط کنونی تنها چیزی که به نظر
میرســد ارزان ماندن بنزین است و البته
افزایش قیمت بنزین و سایر مشتقات نفتی
به این راحتی نیست چون مشتقات نفتی
یک کاالی کامال سیاسی و زنجیرهای است
و افزایش آن بر بقیه کاالها از جمله رفت و
آمد اثر زیادی خواهد گذاشت.
وی افــزود :اخیرا مشــاهده شــده که
اشخاصی ادعا و اظهار میکنند که قیمت
هر لیتر بنزین در خارج از ایران حدود یک
دالر است اما به بیان اینکه در آن کشورها
حداقل دستمزد ٣٠٠٠دالر است خودداری
میکننــد؛ در واقع قیمت هر لیتر بنزین به
نسبت حقوق ماهانه میشود یک دالر به
 ٣٠٠٠دالر ،هر چند باید این مســاله را با
سبد هزینه خانوارها سنجید ،با این حال
شاید البته نه بطور قطع و یقین قیمت پایه
بنزین عاملی بر افزایش مصرف بی رویه
آن شــده است.این کارشناس ارشد حوزه
انرژی با بیان اینکه با توجه به شروع فصل
گرما احتمال افزایش مصرف بنزین وجود
دارد ولــی در مجمــوع احتمــال واردات
بنزین تصور نمیشود اما میتواند از میزان
حجم صادرات کاسته شود ،گفت :عرضه و
تقاضا باید به شکلی توسط دولت با ایجاد
زیرســاختهای اساســی و بنیادی مانند
توسعه حمل و نقل عمومی مدیریت شود
و مردم نیز باید بتوانند در این حوزه نقش
موثرایفاکنند.

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیســات آبی و برقآبی
شرکت آب منطقهای تهران ،از کاهش  ۲۶۹میلیون متر مکعبی ذخایر
آبسدهایپنجگانهاستانتهرانوهمچنینکاهش ۲۵درصدیمیزان
بارندگیها در مقایسه با سال آبی گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد شهریاری با بیان اینکه حجم ذخایر سدهای
تامینکنندهآبشرباستانتهران،درحالحاضر ۵۰۰میلیونمترمکعب
استکهدرمقایسهبامقدار ۷۷۰میلیونمترمکعبیروزمشابهسالگذشته،
حدود  ۲۶۹میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد ،اظهار کرد :میزان
بارش از ابتدای ســال جاری تاکنون تنها حدود  ۱۱.۲میلیمتر بوده که
این آمار کاهش  ۷۶درصدی بارش را نسبت به متوسط بلندمدت نشان
میدهد.
وی افزود :از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ،تنها ۱۶۱.۲میلیمتر باران
باریدهاست،درحالیکهاینآماردرمدتمشابهسالگذشته ۲۱۵میلیمتر
بوده است و این امر یعنی ما با کاهش حدود  ۲۵درصدی بارندگیها از
ابتدایسا لآبیتاکنونمواجههستیم.
مدیردفتربهرهبرداریازتاسیساتآبیوبرقآبیشرکتآبمنطقهای
تهران ،با بیان اینکه متوسط مخزن نرمال برای سدهای تهران در انتهای
فروردین ماه در شرایط نرما ل آب و هوایی ۸۳۸ ،میلیون مترمکعب بوده
است ،افزود :اگر بخواهیم ذخیره  ۵۰۰میلیون مترمکعبی فعلی سدهای
پنجگانه تهران را با میزان متوسط مخزن نرمال مقایسه کنیم ،کاهش۳۳۸
میلیون مترمکعبی را نســبت به ذخایر سدها در سالهای نرمال شاهد
هستیم.طبقاعالموزارتنیرو،ویدربارهآخرینوضعیتسدهایمورد
بهره برداری شرکت آب منطقهای تهران تا پایان روز یک شنبه چهارم
اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱یادآور شد :حجم آب سد امیرکبیر حدود ۹۰
میلیون مترمکعب است در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته
 ۱۶۸میلیون مترمکعب بوده است .حجم آب سد طالقان از  ۳۲۱میلیون
مترمکعبدرسالگذشتهبه ۲۲۵میلیونمترمکعبوحجمآبسدالراز
 ۹۶میلیونمترمکعببه ۵۶میلیونمترمکعبرسیدهاست.
شهریاری در ادامه افزود :حجم آب ذخیره شده در سد لتیان در سال
گذشتهحدود ۵۴میلیونمترمکعببودکه امسالبه ۵۸میلیونمترمکعب
افزایشپیداکرده؛همچنینحجمآبسدماملواز ۱۳۲میلیونمترمکعب
به ۷۱میلیونمترمکعبرسیدهاست.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت
آب منطقهای تهران با اشــاره به سیر نزولی میزان بارندگی ها نسبت به
مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت و ادامه این روند ،ضمن تاکید بر
ضرورت مدیریت و کنترل مصرف آب در بخش شرب برای مقابله با کم
آبیدر سال آبی پیش رو ،خاطرنشان کرد :برای عبور از شرایط کم آبی و
تامین آب شرب پایدار بهویژه در فصول گرم سال ،همراهی و همکاری
مردم و مسئوالن امری اجتنابناپذیر و مهم است تا بتوانیم بر اساس
برنامهریزیهای انجام شده در تابستان پیش رو که روزهای اوج مصرف
آب خواهدبود ،مشکلی به جهت خدمت رسانی به مردم نداشته باشیم.

روزنامه کاروکارگر  1401/02/06شماره8891 :
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران

آگهی فراخوان تجدید ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی(/125ج)400/
( یک مرحله ای – نوبت اول )

-1دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران.
-2موضوع  :تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی انجام عملیات
بهره برداری  ،رسیدگی به حوادث و رفع نقص شبکه فاضالب پیشوا
-3مهلت و محل دریافت اســناد  مناقصه :متقاضیان شــرکت در مناقصه می
توانند حداکثر تا ساعت  15روز شنبه مورخ  1401/2/17با مراجعه به سامانه
تدارکات دولت الکترونیک ( )setadiran.irنســبت به خرید اســناد ارزیابی و
مناقصه اقدام نمایند .
-4مدت اجرا 24 :ماه شمسی می باشد.
 -5شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001513000015 :
-6مبلغ برآورد  110،778،670،334 :ریال بر اســاس فهرست بها پایه سال
1401
-7محل اعتبار :اعتبارات داخلی ( جاری) .
-8مبلغ تضمین  شــرکت در مناقصه :به میــزان  2،537،786،703ریال و به
شرح مندرج در اسناد مناقصه .

-9مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه:
-1پاکت ارزیابی کیفی به همراه پاکات (ب) و (ج) طبق ضوابط مربوطه تکمیل
و تا ســاعت  10صبح روز یک شــنبه مورخ  1401/02/31در سامانه ستاد
(دولت الکترونیک) بارگذاری گردد.
-2پاکت الف مناقصه حاوی (تضمین شرکت درمناقصه) عالوه بر ارائه و بارگذاری
در سامانه ستاد  ،می بایست به صورت فیزیک طبق مهلت اعالمی فوق به مناقصه
گزار (ورامین – مجتمع ادارات خیابان دولت – شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی
استان تهران – واحد بازرگانی ) تحو.یل گردد .
-10زمان و محل گشــایش پــاکات  ارزیابی :ســاعت  11روز شــنبه مورخ
 1401/02/31در محل دفتر مرکزی مناقصه گذار به نشانی فوق
سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-11هزينه خريد اســناد :مبلغ  2/000/000ريال می باشــد که باید از طریق
سامانه تدارکات دولت الکترونیک(ستاد) واریز گردد.

()http://www.setadiran.ir) (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir
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