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گرانی مواد اولیه، قاچــاق لباس های خارجی، 
هزینه باالی استخدام کارگر، نبود رقابت در بازار، 
عدم حمایت از برند سازی داخلی و... جزو ده ها 
چالش پیش روی صنف پوشاک است که مقابل 
تولیدکننده داخلی قد علم کرده اند. این صنف 
همراه با مشاغل وابسته به آن، سراسر کشور، یک 
میلیون شاغل دارد که در صورت حمایت می توان 
امیدوار بود که به دو میلیون شغل فعال در بدنه 
این صنف برســیم، اما زمینه  سازی هایی الزم 
دارد و باید حمایت های منسجمی صورت پذیرد.

یک تولیدکننده پوشــاک صراحتاً عنــوان می کند: 
»دولت واحدهای صنفی پوشاک را کارگاهی می داند 
درحالی که آمار اشتغال در این واحدها باال و با تعطیلی 
آنها مشکالت زیادی برای کارگران به وجود می آید. 
جالب اینجاســت، برخی واحدهای صنفی پوشــاک 
بــرای جلوگیری از تعطیلی تمام تــالش خود را به 
صنعتی شدن انجام می دهند تا مانع بیکاری کارگران 

خود شوند.«
وی در ادامــه می گوید: »نمی دانیم بر اســاس کدام 
استدالل و منطق باید قیمت مواد اولیه پوشاک هفتگی 
و یا حتی روزانه تغییر کند. این موضوع توان تولید را 
از واحدها گرفته است. نکته قابل تأمل اینجاست که 
هیچ نظارتی هم در فروش مواد اولیه پوشاک نیست 
و هــر کس به صورت ســلیقه ای اجناس را به فروش 

می رساند.«
قیمت مواد اولیه پوشاک سلیقه ای شد!

ابراهیم حسن بیگی یک تولیدکننده پوشاک با گالیه از 
گرانی هرروزه مواد اولیه می گوید: »تمام الیاف طبیعی 
و مصنوعی موردنیاز صنعت پوشاک وارداتی اند، بعد از 
اینکه الیاف تبدیل به نخ می شود، این فروشنده است 
که قیمت ها را به صورت سلیقه ای به تولیدکننده اعالم 
می کند، در این شرایط تولیدکننده برای جلوگیری از 
توقــف خط تولید باید نخ ها را با هر قیمتی که اعالم 

می شود، خریداری کند.«
این تولیدکننده پوشاک می افزاید: »در بخش پارچه 
و چاپ نیز اکثر ماشــین آالت وارداتی هستند و باید 
با مشــقت تمام آنهــا را خریداری کــرد. در نهایت 
تولیدکننده با طی کردن این مراحل محصول نهایی را 
تولید می کند، اما نمی تواند سودی در تولید آنها داشته 
و حتی با ضرر آن محصوالت را راهی بازار می کند.«

وی بــا بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای کاهش 
هزینه ها استفاده خود را از مواد اولیه وارداتی به حداقل 
رسانده اند، تصریح می کند: »به عنوان نمونه وقتی زیپ 
و دکمه گران است، بیشتر بلوزها را ساده می دوزند تا 

با افزایش هزینه ها روبه رو نشوند.«
این تولیدکننده پوشــاک به بازار بکر و خوِب فروش 
پوشــاک داخلی در کشور اشاره کرده و می گوید: »با 
افزایش قیمت دالر و کاهش حجم قاچاق، فضا برای 
فعالیت و فروش کاالهای داخلی فراهم است، اما نکته 
اینجاســت که با هزینه های باالی تولید آیا می توان 
محصولی تولید کرد که متناسب با درآمد مردم باشد؟

امروز اکثر تولیدات به سمت سادگی رفته و حتی برخی 
برای کاهش هزینه ها از نخ ارزان استفاده می کنند تا 
در نهایت محصول آنها گران نشده و بتوانند در بازار به 
فروش برسانند. در این شرایط دولت هم هیچ حمایتی 
از تولیدکننده نمی کند و تولیدکننده به تنهایی باید از 

پس مشکالت برآید.«

یک تولیدکننده پوشاک: امروز اکثر تولیدات به سمت سادگی رفته و حتی برخی برای کاهش هزینه ها از نخ 
ارزان استفاده می کنند تا در نهایت محصول آنها گران نشده و بتوانند در بازار به فروش برسانند. در این شرایط 

دولت هم هیچ حمایتی از تولیدکننده نمی کند و تولیدکننده به تنهایی باید از پس مشکالت برآید.

بخش پایانیتولیدکنندگان پوشاک  چشم انتظار حمایت ها

تأسیس شهرک پوشاک این نوید را می دهد که ساالنه پنج میلیارد دالر 
کاال تولید و 120 هزار شغل ایجاد می شود. تأسیس این شهرک 

تأثیر بسزایی بر صنایع دیگر کشور نیز خواهد داشت.

تأثیر منفی کرونا بر بازار پوشاک
مهدوی یک فعال صنعت پوشــاک با بیان این که به 
دلیل شیوع کرونا و گرانی کاالها، فروش پوشاک بین 
40 تا 60 درصد کاهش یافته است، می گوید: »االن هم 
زمزمه موج 4 کرونا در دهان ها می چرخد و همه این ها 

بر روی کار ما تأثیر منفی دارد.«
وی در مورد وضعیت بازار پوشاک می گوید: »به دلیل 
باالرفتن قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته 
نگرانی از شیوع کرونا، شاهد کاهش تقاضا بودیم، اما 
آن طــور که برخی از افراد اعالم می کنند که تقاضا به 

صفر رسیده، درست نیست.«
این فعــال صنعت پوشــاک می افزایــد: »در حوزه 
کت وشــلوار و لباس های رسمی که بیشتر برای عزا و 
عروســی استفاده می شود به دلیل شیوع کرونا شاهد 
کاهش 60 درصدی تقاضا هســتیم؛ اما این عدد در 

حوزه لباس های راحتی 40 درصد است.«
وی ادامه می دهد: »بنابراین به دلیل شــیوع کرونا و 
گرانی پوشاک نسبت به دوران عادی، کاهش فروش 
بیــن 40 تا 60 درصد بوده اســت؛ البته این عدد در 
بیــن دهک هــای مختلف و مناطق مختلف کشــور 

متفاوت است.«
حلقه های مفقوده 

در تولید و صادرات صنعت پوشاک
اصفهان جزو استان های صاحب سبک در زمینه صنعت 
نساجی است، اما متأسفانه حلقه نهایی که تولید پوشاک 

است در این استان مفقود شده و تکمیل صنعت پوشاک 
در استان اصفهان یکی از برنامه های مهم است که طرح 
پیشنهادی تأسیس شهرک پوشاک می تواند بخشی از 

این خأل را جبران کند.
سید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان در اهمیت ســرعت بخشیدن به 
تأسیس شهرک پوشاک در اصفهان اظهار می دارد: »در 
سیاست گذاری کالن استانداری استان اصفهان یکی از 
زنجیره های باارزش صنعتی زنجیره نساجی و پوشاک 
است که در مبحث ایجاد اشتغال و ارزش افزوده نقش 

به سزایی دارد.«
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
می افزاید: »اصفهان جزو استان های صاحب سبک در 
زمینه صنعت نساجی است، اما متأسفانه حلقه نهایی که 
تولید پوشاک است در این استان مفقود شده و تکمیل 
صنعت پوشــاک در استان اصفهان یکی از برنامه های 
مهم اســتانداری اســت که طرح پیشنهادی تأسیس 
شهرک پوشــاک مورد بررسی قرار گرفت و هم اکنون 
مقدمات اولیه نیز مهیا شده و هیئت مؤسس شهرک 

انتخاب شده اند.«
وی ادامه می دهد: »تأمین زیرســاخت های شــهرک 
پوشاک در دســتور کار قرار گرفته و تمام ارگان های 
دولتی نیز در این زمینه بســیج شــده اند تا با تأمین 

زیرساخت های اولیه نه تنها اصفهان، بلکه کشور را در 
زمینه تولید پوشاک جزو قطب های مهم منطقه تبدیل 
کنند که با یاری خداوند شاهد پیشرفت های روزافزون 

در زمینه تولید و صادرات صنعت پوشاک باشیم.«
قاضی عسگر در ادامه می افزاید: »امیدواریم با تأسیس 
شهرک پوشاک، ساالنه پنج میلیارد دالر کاال تولید و 
120 هزار شــغل ایجاد کنیم و تأســیس این شهرک 
تأثیر بسزایی بر صنایع دیگر کشور نیز خواهد داشت.«

ســید آرش امامی دبیر صنعت اتاق بازرگانی و طراح 
شــهرک پوشاک در این زمینه با تأکید بر اینکه بیش 
از نیمی از مواد اولیه تولید پوشاک در اصفهان تأمین 
می شود، اما اصفهان ســهم اندکی در صنعت پوشاک 
دارد، می گوید: »اصفهان بهترین تولیدات مواد اولیه را 
در زمینه تولید پوشاک دارد، اما هم اکنون هند و چین 

بزرگ ترین تأمین کنندگان پوشاک در جهان هستند.
دنیا به سمت سرمایه گذاری پوشاک در آفریقا است که 
این برای ایران هم فرصت، هم تهدید، محسوب می شود؛ 
زیرا اگر ایران با سابقه بیش از 120 سال صنعت نساجی 
توانایی تأمین پوشاک جهان را نداشته باشد، قطعاً این 

دستاورد را آفریقا به دست خواهد آورد.«
دبیر صنعت اتاق بازرگانی و طراح شهرک پوشاک ادامه 

می دهد: »سیستم تولید شبکه ای پوشاک در این شهرک 
پیش بینی شده که روشی مدرن است و شهرک پوشاک 
در مکان منحصربه فردی طراحی شــده و ویژگی های 
خارق العاده ای دارد؛ از جمله محل تقاطع قطار شمال به 
جنوب و شرق به غرب است، به فرودگاه نزدیک بوده و 
برق شهرک از نیروگاه خورشیدی که در نزدیک شهرک 

وجود دارد، تأمین خواهد شد.«
امامــی در تکمیل صحبت هایــش می گوید: »هیئت 
مؤسس شهرک از شخصیت های حقوقی انتخاب شدند 
تا هیئت مدیره را تشــکیل دهند و یک فرد را به عنوان 
مدیر انتخاب کنند تا نقل وانتقال زمین ملی محقق شود.
مهدی مارانی مؤسس دانشگاه علمی کاربردی ایران سپهر 
هم در این زمینه تأکید می کند: »کودکان عالقه مند در 
زمینه پوشاک را متخصص تربیت کنیم تا برای ارتقاء 

تولیدات، صادرات و برند سازی گام بلندی برداریم.«
وی با ابراز تأسف از جزیره ای عمل کردن فعاالن حوزه 
پوشاک، می افزاید: »باید با همکاری و اتحاد در صنعت 
پوشاک به یکپارچگی برســیم تا به بازارهای جهانی 

دستیابی پیدا کنیم.«
مارانی با تأکید بر اینکه قاچاق و واردات بی رویه پوشاک 

به صنعت پوشــاک آســیب فراوانی وارد کرده، ادامه 
می دهد: »قطعاً شهرک پوشاک آتیه ساز برای ایران و 
جهان خواهد بود، زیرا در ایران نیروی متخصص، مواد 
اولیه، امکانات و علم وجود دارد که با مدیریت صحیح 
به جای واردات بی رویه پوشــاک جزو صادرکنندگان 

موفق دنیاخواهیم شد.«
چالش نوسان نرخ ارز 
پیش روی تولیدکننده

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیســیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران هشــدار می دهد: »نوسان نرخ ارز 
تولیدکننــدگان را بالتکلیف کرده و حجم تولید را در 
بسیاری از صنایع به شکل خطرناکی کاهش داده است. 
در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید 
داخلی به ویژه از ســوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت 
انجام می شــد، ولی متأسفانه نه  تنها حمایتی از تولید 
نشده، بلکه تفنگ ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته 
و برخی دســتگاه های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید 

ملی کشور دریغ نمی کنند.«
وی در ادامه می گوید: »این روزها بخش تولید کشــور 

مدام با تنش های متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه 
و در نهایت قیمت تمام شده تولید کاالها روبه رو شده 
اســت، این در حالی است که قدرت خرید مردم هم 
کاهش یافتــه و به نوعی رکود در انواع بازارها به وجود 
آمده است. رکود در معامالت و نوسانات نرخ ارز فضا 
را برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت تر از گذشته 
کرده است و از آن طرف هم متأسفانه دولتمردان هنوز 
سیاست روشنی برای حمایت از تولیدکنندگان به کار 
نگرفته اند؛ البته ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست های 
اشتباهی است که ریشه درگذشته دارد، سیاست هایی 
که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح 

داده و این بخش مورد بی مهری واقع شده است.«
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در تکمیل 
صحبت هایش می گوید: »فعاالن اقتصادی بارها اعالم 
کرده اند با تمام معضالتی که تحریم ایجاد کرده، خرید 
مواد اولیه از خارج از کشــور سهل تر از خرید داخلی 
است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی ها است که برای 
خریــد آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی با 
بخشنامه های متعددی مواجهیم که هر یک دیگری را 
نقض می کند و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان 
را با کوهی از مصوبه های متناقض روبه رو ساخته است.«
روغنی گلپایگانی با اعالم اینکه چالش جدی صنایع 
کشور در شــرایط فعلی اقتصاد، مباحث ارزی است، 
می گوید: »نوسانات نرخ ارز باعث بالتکلیفی شدیدی 
در حوزه تولید شــده، به نحوی که در سطح واحدهای 
تولیدی میزان فروش و تولید کاال با بالتکلیفی زیادی 
رو به رو شده است. در برخی مواقع صنایع حجم زیادی 
از تولیــد خــود را کاهش داده اند چــرا که باتوجه به 

قیمت ها سرمایه الزم را برای تولید مجدد ندارند.«
وی با اعالم اینکه امروز تولید در بخش بانک مرکزی 
با عدم کار کارشناسی در صدور بخشنامه های متعدد 
روبه رو است، می افزاید: »تخصیص ارز و ممنوعیت های 
صادراتی عاملی شده تا به همراه بی ثباتی نرخ ارز، تنش 
تولید برای واحدهای صنعتی کشور بیشتر از گذشته 
شود، به نظر می رســد دولت و به ویژه بانک مرکزی 
باید در نخستین گام فکر اساسی را برای ثبات نرخ ارز 
کرده و عالوه بر این کار کارشناسی قوی را در بازنگری 

بخشنامه ها انجام دهد.«
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه 
امروز صادرات برای صنایع آن هم با بخشــنامه های 
مختلف ارزی مشکل ساز شــده است، می گوید: »در 
جنگ اقتصادی تمام دســتگاه ها باید به همراهی با 
تولید بپردازند اما متأســفانه این موضوع در کشــور 

دیده نمی شود.«
وی در حــوزه وزارت اقتصــاد نیز عدم همراهی 
گمرکات بــرای ترخیــص کاالی واحدهای تولیدی 
را مشــکلی اساســی دانســته و می افزاید: »قرار بود 
معافیت هــای مالیاتی برای بخــش تولید آن هم در 
شرایط کرونا اعمال شود، اما نه تنها این اقدامات صورت 
نگرفت، بلکه رفتار مناسبی نیز نسبت به تولیدکنندگان 
صورت نگرفته است. فشارها برای دریافت مالیات هر 
روز بیشــتر می شود، جالب اینجاست قرار بود تأمین 
مالی واحدهای تولیدی از سوی سیستم بانکی با سرعت 
بیشــتری انجام شــود اما نه تنها این موضوع اجرایی 
نشــد بلکه شــرایط بانک ها برای پرداخت تسهیالت 

سخت گیرانه تر شده است.«

نگاهی به وضعیت بازار پوشاک
 و چالش های پیش رو

گالیا توانگر

✄✄

مدیریّت اکتشاف –  شرکت مّلي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الّذکر با مشّخصات و 
شرایط کلّي زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومي  دو مرحله اي به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.  

برآورد مناقصه 1،911،000،000،000 ریال  و 9،680،000 یورو مي باشد.   
الف ( شرح خدمات  مورد نیاز: برداشت داده های لرزه نگاری دوبعدی آفتاب

ب ( مّدت زمان اجراي قرارداد :34 ماه.
ج ( محّل انجام خدمات: استان های فارس و بوشهر   

د ( شرایط مناقصه گر:
1- داشتن شخصّیت حقوقي. 

2- داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نیروی انسانی باتجربه.
3- داشتن حداقل دوتجربه قراردادی مشابه با موضوع مناقصه 

4- ارایه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال مالی 1397یا 1398.
»ntsw.ir« 5- ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران )جام( به نشانی

6- گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادره شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
7- کسب تایید صالحیت از حراست شرکت ملی نفت ایران

8- داشتن توانایي ارایه تضمین شرکت در فرآیند اِرجاع کار3،810،000،000ریال و 161،838 
یورو  مطابق ضوابط اِعالمي از سوي کارفرما و  قابل اِستعالم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، طبق تصویب نامه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 هیات محترم وزیران 
سرمایه قابل  قبول نمی باشد(. اشخاص ایرانی مجاز  بانک و بانک  )ضمانت نامه های صادره از پُست 
هستند به جای ضمانت نامه اَرزی، ضمانت نامه ریالی بانکی ارایه نمایند. در صورت تمایل اشخاص 
ایرانی به ارایه ضمانت نامه بانکي ریالي در مجموع، ضروري است مبلغ161،838 یورو  به نِرخ تَسعیر 
اَرز بازار ثانویه )نیما( در روز تسلیم ضمانت نامه شرکت در فرآیند اِرجاع کار تبدیل و به مبلغ 
3،810،000،000  ریال افزوده و در مجموع یک ضمانت نامه ریالي شرکت در فرآیند اِرجاع کار ارایه 
شود. ضمناً در صورت ارایه ضمانت نامه ریالي، مبلغ بخش اَرزي که به ریال ارایه شده است، در هر 
دوره دوازده ماهه که نِرخ تَسعیر بیش از ده درصد افزایش داشته باشد، به روز شده و کسرِي آن جهت 
تحویل به مدیریّت اکتشاف به مناقصه گر اِعالم خواهد شد و در صورت برنده شدن ارایه تضمین انجام 

تعّهدات طبق ضوابط کارفرما.
سامانه  وبگاه  طریق  از  آن  عودت  و  تکمیل  ارزیابی،  اسناد  دریافت  جهت  می توانند  متقاضیان 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند. الزم به ذکراست 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند. 
مهلت دریافت استعالم ارزیابي کیفي مناقصه گران در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت 

)ستاد(: 7 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
)ستاد(:  الکرونیکی دولت  تدارکات  در سامانه  کیفی   ارزیابی  استعالم  تحویل  مهلت    

14روز پس  از اتمام مهلت دریافت
اسناد و مدارک مناقصه بین  شرکت هاي واجد شرایط که به تشخیص مناقصه گزار حداقل امتیاز کیفي 

راکسب مي نمایند توزیع خواهد گردید. 
بدیهي است ارایه مدارک فوق الّذکر هیچ گونه حّقي را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه 

ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان می توانند در صورت نیاز به اّطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه، شرایط و مسائل 
فنی و مالی با تلفن 82703227 و درخصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با تلفن 

61622217-021 تماس حاصل نمایند.
www.SHANA.ir 
www.niocexp.ir
www.iets.mporg.ir

آگهي ارزيابي كیفي  
موضوع: مناقصه شماره ۹۹۱۲۸ 

در خصوص برداشت 
و پردازش داده های لرزه نگاری 

دو بعدی آفتاب
شماره بر روی سايت 

)نوبت دوم(دولت/ستاد ۲0۹۹0۹۲۹۲۱0000۹۱

روابط عمومي مديريت اكتشاف

م الف 3864

شرکت ملی نفت        اریان
مدرییت       اکتشاف

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد خرید یکدستگاه تابلو فشار ضعیف 2500 
آمپر به همراه بانک خازنی 375KVAR بشــرح مشــخصات فنی مندرج در اسناد 

مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد:

اســناد  دریافــت  جهــت  می تواننــد  مناقصــه  در  شــرکت  متقاضیــان 
شــماره حســاب  بــه  ریــال   1/000/000 مبلــغ  واریــز  بــا   مناقصــه 

 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت 
آب و بــرق کیش، از صبح روز چهارشــنبه مورخ 1399/11/29 لغایت ســاعت 14 روز 
 چهارشــنبه مورخ 1399/12/6 با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر 

به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته حاوی پیشــنهادات و اســناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در 
مناقصه می بایســتی حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 1399/12/13 به 

محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:

پاکت های پیشــنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/18، 
در محــل دفتر مرکزی شــرکت واقع در جزیره کیش گشــوده خواهد شــد. حضور 
نمایندگان پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه 

معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:

1- هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه است.
2- شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

نشــانی محل دریافت اســناد مناقصه و ارائه  پاکت پیشــنهادات 
مربوطه:

دفتر مرکزی: جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش کد پستی 79416-95465
تلفن: 3 و44424880  )076(، فاکس: 44423818 )076(

تهران: شهرک غرب، بلوار شــهید فرحزادی، بلوار شهید 
نورانی، پالک 17، طبقه 3، واحد 6

تلفکس: 22076157 )021(

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای شماره ۹۹/۳0

امور بازرگانی

سازمان پزشکی قانونی در نظر دارد پشتیباني تجهیزات رایانه اي، نرم افزارهاي 
عمومي و شبکه کامپیوتري محلي و گسترده خود را در سال 1400 از طریق 
مناقصه عمومی مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به انجام برساند کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با 

آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
مبلغ برآورد مناقصه:9/583/350/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 
480/000/000 ریال )یا چهل وهشت میلیون تومان( می باشد.

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز سه شنبه مورخ 99/11/28 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد ایران: حداکثر تا ساعت 

14:00 روز شنبه مورخ 99/12/9
مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 99/12/18

زمان بازگشایی پاکات: از ساعت9:00 روز سه شنبه مورخ 99/12/19
سایر شرایط در اسناد مناقصه: مناقصه گران باید کلیه اسناد و فرم ها را پس از 
درج امضاء الکترونیکی مطابق ابالغیه شماره 1/1409350 مورخ 99/05/11 
کارگروه سامانه تدارکات الکترونیک دولت، نسبت به بارگذاری اسناد در سامانه 

اقدام نمایند.
 مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آدرس و تلفن مناقصه گزار: ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت سازمان 
پزشکی قانونی کشور تلفن: 02155608005

واگذاري پشتیباني تجهیزات رايانه اي، نرم افزارهاي عمومي و شبكه كامپیوتري محلي 
و گسترده سازمان پزشكي قانوني كشور در سال ۱۴00

آگهي مناقصه عمومی

م الف3881

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شركت تولیدی 

شیرين ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک كشور 

اداره ثبت شركت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مــورخ 1397/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- آقای علی 

قربانی چنــاری به شــماره ملی 5699039996 به ســمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشــون به شــماره ملی 

3979663116 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و آقای 

غفار قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت 

عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقــای بهنام قربانی چناری 

به شــماره ملی 0011353351 به ســمت عضــو علی البدل 

هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند.- کلیه 

اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری با 

امضاءمدیرعامــل یا رئیس هیئت مدیــره منفرداً همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.

-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شماره ملی 5699038035 

به عنوان بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره 

ملی 5699046860 به عنــوان بازرس علی البدل، برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شركت نقشه برداران ديماور كرج 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۸۱0 

و شناسه ملی ۱0۱00۲۲۹۱۸0

 سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری شهريار


