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اخبار

چرا معضل آلودگی هوا حل نمی شود؟

«تمساح اوپال» به باغ کنتیا
ِ
منتقل شد

فریاد زیر دود

حاال اما روز گذشته قطعی برق هم به این معضالت اضافه شد.
گو اینکه مثل همیشه باید هزینه هر اتفاقی را مردم را بپردازند و در
میان شهر دود گرفته شاید هیچ فریادی به گوش مسئوالن نرسد.
طبق آمارها معضل آلودگی هوا که رتبه پنجم را میان عوامل موثر
در مرگ و میر به خود اختصاص داده ،ساالنه  ۲.۴۸تا هفت درصد
تولید ناخالص داخلی کشورها را میبلعد تا صرف عوارض ناشی
از آن شود.
آخرین آماری که درباره مرگ منتسب به آلودگی هوا از طرف
وزارت بهداشت اعالم شد ،مربوط به سال  ۹۴است.طبق اظهارات
عباس شاهسونی  -سرپرست گروه “سالمت هوا” مرکز محیط و کار
وزارت بهداشت« -در ایران سالیانه حدود  ۳۷۰هزار مرگ داریم .از
این تعداد در سال  ۱۲ ،۹۴هزار و  ۸۹۷نفر مرگ منتسب به ذرات
معلق بوده است.
وزارت بهداشت :هوای تهران در وضعیت بسیار ناسالم است
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی اعالم کرد که هوای کالنشهر تهران در وضعیت
بسیار ناسالم است و از مردم و به ویژه گروههای حساس خواست
که از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.
به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت ،عباس شاهسونی روز سه
شنبه درباره وضعیت هوای تهران بیان کرد :کیفیت هوای
کالنشهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد .عموم مردم
به خصوص گروههای حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر
اجتناب کنند.
وی ادامه داد :با توجه به پایداری هوا و افزایش ترددها در
سطح شهر ،کیفیت هوای شهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم
قرار دارد .با توجه به اینکه آالینده مسئول ذرات معلق است ،افراد
مبتال به بیماریهای قلبی یا ریوی ،سالمندان و کودکان باید از
هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند .افراد دیگر باید
از فعالیت های طوالنی یا سنگین در خارج از منزل اجتناب کنند.
شاهسونی گفت :در این شرایط درصورت عدم رعایت استفاده
از ماسک مناسب و حضور در فضای آزاد ،احتمال افزایش قابل
توجه بیماریهای قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی
و سالمندان و افزایش قابل توجه عالئم تنفسی در کل جمعیت
وجود دارد.
وی افزود :همچنین با توجه به ارتباط افزایش غلظت آالینده های
هوا به خصوص غلظت ذرات معلق کوچکتر از  ۲.۵میکرون و میزان
ابتال و مرگ ناشی از کووید  ۱۹از عموم مردم به خصوص گروههای
حساس مانند بیماران قلبی ،ریوی ،زنان باردار ،سالمندان،
کودکان ،بیماران مبتال به دیابت و آسم درخواست میشود که از
تردد در فضای آزاد اجتناب کنند.
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت اظهار کرد:

گروه جامعه  -مردم در کالنشهرهای ایران هوا برای نفس کشیدن ندارند .این صریحترین جملهای است که میتوان در خصوص
معضل این روزها به کار برد .اما این سختی در نفس کشیدن مانند برخی دیگر از معضالت کشور هنوز متولی و پاسخگوی
مشخصی ندارد .مازوت ،مصرف گاز خانگی زیاد و یا حتی نوزیدن باد هم میتواند مقصر باشد اما مسئوالن هنوز بابت رفع این
معضل راهکاری طی سالهای اخیر نداشتهاند .حتی توصیه به کم مصرف کردن گاز هم برای مردمی که خانههایشان به واسطه
بی تدبیری مسئوالن استاندارد ساخته نشده و برای گرمایش آن ناچار به استفاده از گاز بیشتری هستند؛ سخت است.

طبق آخرین
گزارش پایش
در نیروگاههای
استانهایی
مانندخوزستان،
فارس ،یزد
و ...از سوختی
استفاده
میشود که
گوگردبسیار
باالیی دارد
ورزشکاران نیز از ورزش در فضای باز و نزدیک به منابع آالینده هوا
نظیر بزرگراهها اجتناب کنند.
شاهسونی از مردم خواست جهت حفظ سالمتی به جز موارد
ضروری از فعالیت سنگین در هوای آزاد اجتناب کنند و درصورت
ضرورت ،حداقل حضور را در هوای آزاد داشته باشند.
سازمان محیط زیست :گوگرد سوخت برخی نیروگاههای کشور
بسیار بیشتر از حد استاندارد است
همچنین مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط
زیست گفت :بر اساس آخرین پایشها ،گوگرد سوخت برخی
نیروگاههای کشور بسیار بیشتر از حد استاندارد است و حدود ۴۰۰
تا  ۸۰۰۰ppmاست.

هلنا کعبی در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه سازمان
حفاظت محیط زیست با همکاری دفاتر استانی بهصورت دورهای
سوخت نیروگاهها در استانهای مختلف کشور را پایش میکند،
اظهار کرد :براساس آخرین گزارشهای هفتگی  -که دادههای آن
براساس محاسبات انجام شده تا روزهای ابتدایی هفته جاری است
 گوگرد سوخت نیروگاههایی که از گازوییل استفاده میکنند دربرخی مناطق کشور بسیار بیشتر از حد استاندارد است .گوگرد
سوخت نیروگاههایی که از گازوییل استفاده میکنند در برخی
مناطق کشور بسیار بیشتر از حد استاندارد است.
وی ادامه داد :برای مثال گوگرد سوخت برخی از نیروگاههای
کشور بین  ۴۰۰تا  ۸۰۰۰ppmگزارش شده این درحالی است که

مرگ و میر کرونا در تهران  ۷۹درصد کاهش یافت

نوبت دوم

ایران
ن و بلوچستان
ص)

نوبت اول

ردیف

1

عرصه
(مترمربع)

نوع
كاربری

پالک ثبتی 3237
شهرستان نور –
فرعی از  3اصلی مفروز
زمین با بنای
رستمرود
1378/56
و مجزی شده از 513
احداثی
بخش 10
فرعی از اصلی مذكور
مازندران
قطعه  3تفکیکی

مسکونی

آدرس

نحوه
فروش

نقدی

مبلغ
تضمین(ریال)
2/210/000/000
ریال

نرخ كارشناسی

110/284/800/000
ریال

لــذا عاقمنــدان در صــورت تمایــل از تاریــخ درج آگهــی نوبــت اول چهارشــنبه  99/10/24لغایــت تــا ســاعت  18روز یــک شــنبه مــورخ  99/11/5نســبت بــه
دریافــت اســناد آگهــی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس اینترنتــی ( www.setadiran.irمزایــده) اقــدام و پیشــنهادات
خــود را حداکثــر تــا ســاعت  18روز ســه شــنبه مــورخ  99/11/7در ســامانه فــوق الذکــر تحویــل نماینــد .تاریــخ بازگشــایی پیشــنهادات ســاعت  8صبــح روز
چهارشــنبه مــورخ  99/11/8از طریــق ســامانه ســتاد  ،در محــل ســالن جلســات ایــن اداره کل خواهــد بــود .ضمــن جهــت بازدیــد از ملــک مــورد نظــر بــه اداره
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مازنــدران – ســاری یــا اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان نــور مراجعــه فرماییــد.
شناسه آگهی1077234 :

آبخیزداری – مدیریت پایدار سرزمین

8874

شماره مجوز 1399.5812 :

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه هفت عملیات انتقال گاز

8707

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مازنــدران – ســاری در نظــر دارد در چارچــوب سیاســتهای دولــت محتــرم جمهــوری
اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری
اســامی ایــران و در اجــرای جــزء بنــد (د) تبصــره  12قانــون بودجــه ســال جــاری و مــاده  8آییــن نامــه اجرایــی آن موضــوع تصویبنامه
استان مازندران – ساری
شــماره  /29245ت  576774/ه مــورخ  1399/03/24وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مبنــی بــر صــدور مجــوز فــروش امــوال غیــر
منقــول مــازاد و نیــز مجــوز شــماره  51/102770مــورخ  99/7/9وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی  ،یــک قطعــه زمیــن واقــع در نــور – روســتای رســتمرود بــا
مشــخصات منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی یــک مرحلــه ای بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط بــه فــروش برســاند.
پالک ثبتی

فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای )
شماره 87490017 :

 FRW103تجدید آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

نوع ملک

اصفهان ،خوزستان ،سمنان ،قم و اردبیل نیز خبرهایی درباره قطعی
ی مشهدی سخنگوی صنعت برق
برق میرسد .حاال مصطفی رجب 
گفته برخی خاموشیها در تعدادی از کالنشهرهای کشور از جمله
پایتخت ،ناشی از کمبود سوخت نیروگاههاست.
سخنگوی صنعت برق گفت :در برخی از نقاط کشور مجبور به
اعمال محدودیت و خاموشی شدیم که دلیل اصلی آن افزایش
مصرف گاز خانگی و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه تلقی
است .مصطفی رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت برق در گفتوگو
با فارس با اشاره به قطعی برق در مناطقی از پایتخت و همچنین در
برخی از استانهای کشور ،گفت :بر اساس بررسیهای انجام شده
در برخی از نقاط کشور مجبور به اعمال محدودیت و خاموشی
شدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت
تحویل سوخت به نیروگاه تلقی میشود.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چرا
محدودیتهای اعمال شده از پیش به اطالع مردم نرسیده است،
تاکید کرد :تاکنون شرایطی پیش نیامده است تا محدودیت و
خاموشیها به شکل متواتر و پیوشته ادامه پیداکند ،قطعا اگر به
آن شرایط برسیم ،پیش از اعمال خاموشی نسبت به اطالع رسانی
اقدام خواهیم کرد .وی با اشاره به این نکته که شرایط بحرانی
فعلی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد ،گفت :در حال حاضر
برنامههای گستردهای برای صرفه جویی در مصرف انرژی از جمله
کاهش مصرف ادارات ،اصالح روشنایی معابر و سایر برنامهها در
دست تدوین است و انشاالله با صرفه جویی مردم از این شرایط
عبور خواهیم کرد.
رجبی مشهدی در بیان توصیههایی برای کاهش مصرف انرژی
گفت :اگر مردم دمای محل زندگی خود را  ۱درجه سیلیوس کاهش
دهند ،تا  ۶درصد در مصرف گاز صرفهجویی خواهند کرد ،حال اگر
موارد مرتبط با کاهش مصرف برق را نیز در دستور کار قرار دهند،
این کاهش مصرف گاز طبیعی به  ۱۰درصد خواهد رسید.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
استان تهران گفت :تمساح اوپال بعد از
بحثهایی که پیش آمد ،به مرکز اصلی
نگهداری در باغ کنتیا منتقل شد.
به گزارش ایلنا ،محمد کرمی رئیس اداره
نظارت بر امور حیات وحش استان تهران با
اشاره به تصویری از نگهداری یک تمساح
کوچک و چند خزنده در مرکز خرید اوپال در
غرب تهران که در فضای مجازی منتشر شده
است ،بیان کرد :موضوع را بررسی کردیم و در
بخشی از مرکز تجاری اوپال یکی از شرکتهای
واردکننده گونههای خزر ،فضایی را ایجاد
کرده و چند گونهای که داشته را در این فضا
جا داده است .این جانداران شامل دو ایگوآنا،
یک الک پشت آفریقایی و یک تمساح کیمن
است که این گروهها همه وارداتی هستند
و اصال ً جزو گونههای بومی کشور محسوب
نمیشوند ،پرورشی هستند ،یعنی از طبیعت
گرفته نشدند ،اما زیستگاه اصلی اینها در کشور
برزیل است.
کرمی افزود :از نظر بحث نگهداری مشکلی
ندارند و اینها به صورت قانونی وارد کشور شدند
اما در مورد انتقال و نگهداری آنها با ما مکاتبه
کرده بودند تا آنها را در این مجموعه نگه دارند
اما تا االن از ما پاسخی دریافت نکرده بودند و
طبق آخرین خبری که داریم دیگر تمساح را در
آن مرکز نگهداری نمیکنند و به مرکز اصلی
برای نگهداری منتقل شده است.
وی در مورد خطر تمساح برای تردد افراد
در مجتمع ،بیان کرد :خطری ندارد و آزاد هم
نیستند چون پشت شیشهای محصور هستند
و از طرفی اینها حیوانات خونسرد و کم تحرکی
هستند و حرکت سریعی هم ندارند که غیرقابل
کنترل باشد.

منطقــه هفــت عملیــات انتقــال گاز در نظــر دارد « شــن ریــزی  ،اجــرای حوضچــه در ایســتگاه هــای حــوزه مرکــز بهــره بــرداری خطــوط لولــه همــدان » را بــه روش مناقصــه عمومــی و ارزیابــی کیفــی ( همزمــان )
و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه شــماره  2099091509000021بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد  .لــذا از متقاضیــان شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل
مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و کاربــرگ اســتعالم ارزیابــی کیفــی از طریــق ســامانه ســتاد اقــدام نماینــد .
 -1نام و نشانی مناقصه گزار  :منطقه  7عملیات انتقال گاز
 -2موضوع مناقصه  :شن ریزی  ،اجرای حوضچه در ایستگاه های حوزه مرکز بهره برداری خطوط لوله همدان
 -3نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار  749/968/261 :ریال مطابق آخرین آیین نامه تضمین معامالت دولتی
 -4برآورد کارفرما  14/999/365/216 :ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه سال  99سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 -5محل دریافت و تحویل اسناد :
 ) 5-2زمان تحویل اسناد 99/11/18 :
 ) 5-1مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ  99/10/24لغایت 99/11/04
 -6زمان بازگشایی 99/11/19 :
تذکر  :در صورت تغییر تاریخ بازگشایی فعلی ( بر اساس عوامل غیر قابل پیش بینی ) زمان بازگشایی جدید از طریق اطالعیه کتبی و سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .
 -7محل گشایش پاکات  :همدان  ،بلوار سی متری سعیدیه  ،منطقه  7عملیات انتقال گاز
-8شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه :
 دارا بــودن حداقــل رتبــه  5ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و داشــتن گواهینامــه صالحیــت ایمنــی پیمانــکاران و کســب امتیــاز الزم از کمیتــه فنــی بازرگانــی  ،مابقــی شــرایط الزم جهــت شــرکتدر مناقصــه در کاربــرگ هــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی درج گردیــده اســت  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق
درگاه ســامانه ســتاد بــه آدرس  setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را
جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق نماینــد .
شماره تماس با امور پیمانها  081-384120 :فکس  081-38200960 :داخلی 4
نوبت دوم
نوبت اول  99/10/17 :نوبت دوم 99/10/24 :
عملیات انتقال گاز
روابط عمومی منطقه 7

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران گفت:
از ابتدای آذرماه تا  ۲۰دی ماه با اجرای طرح شهید سلیمانی ،همکاری
شهروندان و رفتار پسندیده و اصولی آنان ،میزان مرگ و میر بیماران
کرونایی در تهران  ۷۹درصد کاهش یافت.
به گزارش ایرنا ،علیرضا زالی در حاشیه رزمایش قرارگاه پدافند زیستی
منطقه  ۲۱تهران افزود :میزان مراجعان بستری هم از زمان شروع این طرح
تاکنون حدود  ۷۶درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در بخش مراقبتهای ویژه هم این آمار  ۴۱درصد کاهش
داشته است ،گفت :میزان مراجعان روزانه به مراکز درمانی که نیاز به
بستری داشتند ۷۱ ،درصد کاهش یافته است .از زمان شروع این طرح که
تستهای سریع در مناطق مختلف تهران در حال انجام است ،مشاهده
شد که به تدریج تعداد افراد مثبت در حال کاهش است به عبارتی این عدد
حدود  ۱۰.۵درصد بود که االن به  ۹.۲درصد رسیده است.
وی افزود :به ادامه طرح شهید سلیمانی بسیار خوشبین هستیم و به
نظر میرسد استمرار این طرح موفقیتها و رکوردهای جدیدی را به ارمغان
آورد.

-

استاندارد گوگرد در سوخت گازوییل  ۵۰ppmاست.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در
ادامه تصریح کرد :طبق آخرین گزارش پایش در نیروگاههای
استانهایی مانند خوزستان ،فارس ،یزد و ...از سوختی استفاده
میشود که گوگرد بسیار باالیی دارد.
به گفته کعبی نتایج این پایشها در اختیار مرکز ملی هوا و تغییر
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا موضوع را از
وزارتخانههای مربوط پیگیری کنند.
سخنگوی صنعت برق :افزایش مصرف گاز خانگی باعث کمبود
سوخت در نیروگاهها شده است
ی که برخی رسانهها از قطعی برق بسیاری از منازل در
در حال 
مناطق  ۱۴ ،۱۳ ،۱۰ ،۹ ،۶ ،۳ ،۲خبر دادهاند از گیالن ،کرج ،اراک،

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران  -ساری

فراخوان تجدید سوم ارزیابی کیفی شناسایی سرمایه گذار
جهت بروزرسانی ،راهبری و نگهداری آب شیرین کن شهرهای ماهنشان و گرماب
وروستاهای شهرستان خدابنده به روش  ROTبه شماره مناقصه 99-32

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
زنجان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان زنجــان قصــد دارد بــه منظــور تصفیــه و توزیــع آب شــرب بــا کیفیــت مطلــوب شــهرهای ماهنشــان و
گرمــاب و روستاهاي ﻋﻤوکندي ،امام کهریﺰ ،داشﺒاغ ،امیرﻟو ،قیاسﮑندي ،قویﯽ ،ارقیﻦ باغ ،ﭘﺴﮑوهان ،اوﻟﯽ بیﮓ ،قﺰل باغ ،ﺣﺴام آباد،
کهﻞآباد ،قشﻘجه و ﻏام ویس  ،فراینــد ارزیابــی بــرای انتخــاب ســرمایهگذاران واجــد شــرایط بــرای دوره زمانــی محــدود و معیــﻦ در ازای ﭘرداخــت وجــه خریــد
آب خــام و بهــره بــرداری و نگهــداری واﺣدهــای شــیریﻦ ســازی آب اقــدام نﻤایــد.
الف – شرح مختصری از پروژه :
 -1موضــوع مناقصــه  :بروزرســانی ،راهﺒــری و نگهــداری آب شــیریﻦ کــﻦ شــهرهای ماهنشــان و گرمــاب و روستاهاي ﻋﻤوکندي ،امام کهریﺰ ،داشﺒاغ ،امیرﻟو،
قیاسﮑندي ،قویﯽ ،ارقیﻦ باغ ،ﭘﺴﮑوهان ،اوﻟﯽ بیﮓ ،قﺰل باغ ،ﺣﺴام آباد ،کهﻞآباد ،قشﻘجه و ﻏام ویس به روش ROT
-2دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضاب استان زنجان
-3ناظرطرح :معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضاب استان زنجان
-4دوره بهره برداري تجاری 10 :سال
-5برآورد حجم آب قابل فروش در ابتدای طرح 16,714,080 :ﻟیتر در سال شروع طرح
-6برآورد حجم آب قابل فروش در افق طرح 41,785,200 :ﻟیتر در سال افق طرح
-7جمعیت تحت پوشش در افق طرح 22,896 :نفر
-8سرمایه مورد نیاز 28,500,000,000 :ریال
ب -شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
 -1ســرمایه گــذار بــه صــورت شــخص ﺣﻘیﻘــی یــا ﺣﻘوقــی در بخــش صنعــت بــا داشــتﻦ ســابﻘه مدیریتــی قابــﻞ قﺒــول ،تامیــﻦ و تخصیــص ســرمایه مــورد
نیــاز را بــه ﻋهــده خواهــد داشــت.
 -2ﺣداقــﻞ ﭘایــه  6صاﺣیــت بهــره بــرداری و نگهــداری از تاسیﺴــات آب شــرب از شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور در رســته نﻤﮑﺰدائــی مــورد نیــاز
اســت.
-3تاریــخ و محــل دریافــت اســناد ارزیابــی :ســرمایه گــذاران واجــد شــرایط مــﯽ تواننــد از تاریــخ  99/10/25ﻟغایــت  99/11/04جهــت دریافــت اســناد
ارزیابــی بــه یﮑــی از ســایتهای  http://iets.mporg.ir , http://znabfa.irمراجعــه و اســناد را بــه صــورت رایــگان دریافــت نﻤاینــد.
-4مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی  :ﺣداکثر تا ساﻋت  14:30مورخه 99/11/19
 -5زمان و مکان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :ساﻋت  11مورخه  99/11/20در ساﻟﻦ جلﺴات شرکت آبفای استان زنجان
 -6مکان تحویل اسناد  :دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس زنجان کﻤربندی شﻤاﻟی -ابتدای زیﺒاشهر کد ﭘﺴتی 4514978757
 -7سایر اطاﻋات و جﺰئیات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.
 -8به اسناد فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و هﻤچنیﻦ اسنادی که ﭘس از مهلت مﻘرر در فراخوان واصﻞ گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9بدیهــی اســت ﭘــس از بررســی مــدارک ارزیابــی کــه توســط شــرکت کننــدگان تﮑﻤیــﻞ و تحویــﻞ مــی شــود ،از ســرمایه گذارانــی کــه مــورد تاییــد قــرار
گیرنــد ،جهــت برگــﺰاری مناقصــه دﻋــوت بعﻤــﻞ خواهــد آمــد.
 -10سرمایه ﭘذیر  ،طﺒق مﻘررات در رد یا قﺒول مدارک سرمایه گذاران در تﻤام مراﺣﻞ اختیار تام دارد.
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