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کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه سیاسی 

جراحی اقتصادی دولت از زمانی ش��روع شد 
که الیحه بودج��ه بدون ارزترجیح��ی به مجلس 
رفت و پس از چندی نیز مجلس��یان ب��ا انداختن 
توپ به زمی��ن دولت اعالم کردن��د که مجلس در 
این مورد دس��ت دولت را باز گذاش��ته تا هر یارانه 
ترجیح��ی را حذف کن��د! در آن بازه بس��یاری از 
کارشناس��ان و رس��انه ها اعالم کردند که سپردن 
عنان حذف ارزترجیحی به دولت تبعات بسیاری 
را در پی خواهد داشت اما مجلسیان خوش خیال 
به هوای اینکه دولت به صورت تدریجی قیمت ها 
را آزاد و با نظارت س��فت و س��خت بازار را متعادل 
خواهد کرد، عن��ان حذف ارزترجیح��ی یا همان 
ارز 4200 توم��ان را به دولت رئیس��ی س��پردند. 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در دولت 
روحانی نیز بس��یاری از کارشناس��ان نس��بت به 
تصمیمات خلق الس��اعه ای همچون اعالم رسمی 
ارز دولت��ی که هم��ان ارز ترجیحی ش��د، منتقد 
بودند اما اس��حاق جهانگیری؛ مع��اون اول دولت 
وقت با اعالم این ک��ه منبعد دولت تنه��ا یک ارز 
را که همان ارز 4200 تومانی اس��ت، به رسمیت 
می شناس��د، بنزین را روی آتش��ی ریختند که تا 
االن س��قف میلیون ها نفر را آتش زده اس��ت!! در 
این جا پرسش��ی که مطرح اس��ت اینکه چرا افراد 
تصمیم گیر دولت سابق که چنین وضع آشفته ای 
را رق��م زدن��د همچنان در ن��از و نعم��ت زندگی 
می کنند و به هیچ دس��تگاهی پاسخگو نیستند؟! 
حال که بسیاری از مش��کالت اقتصادی ما ریشه 
سیاسی دارد، آیا نباید یک بار هم که شده جراحی 
 سیاس��ی را آغاز کرد؟ در ادامه مطلب به این مهم 

خواهیم پرداخت.
چرا چاره کار همیشه جراحی اقتصادی 

است؟
سیدابراهیم رئیسی؛ به عنوان مهم  ترین مقام 

اجرایی کشور چاره را در جراحی اقتصادی دیده 
است. جراحی که باید در دولت های قبلی اعمال 
می شد اما به جملگی به صورت ناقص انجام شد تا 
وضع به چنین شکلی دربیاید. مدعای این حرف 
را نی��ز در افزایش قیمت س��وخت می ت��وان دید 
که همچنان سیاس��ت غلط عدم تغییر س��الیانه 
س��وخت ادامه دارد و هر دولتی مجبور بوده تا به 
یکباره قیمت س��وخت را که پاشنه آشیل اقتصاد 
و یکی از مهم  ترین روش های ارتزاق مردم است، 
باال ببرد! حال آن که اگ��ر دولت ها طی دهه های 
مختلف نس��بت به افزای��ش تدریجی با ش��یب 
بسیار مالیم قیمت س��وخت اهتمام می ورزیدند، 
جنجال هایی همچون آبان 98 به وجود نمی آمد. 
حال در چنین ش��رایطی دولت رئیس��ی تنها راه 
را در جراحی مجدد اقتصادی دیده اس��ت و رقم 
یارانه ها را نیز نزدیک به 10 براب��ر اضافه کرده تا 

مرهم این روزهای مردم باشد.
دل نگرانی های اقتصادی مردم

مردم البت��ه از پرداخت ه��ای این چنینی دل 
خوش��ی ندارند زیرا با پرداخت یاران��ه 45 هزار و 
500 تومانی، قیمت کاال ها صد ها درصد افزایش 
یافت اما در تمام این سال های سخت تنها رقمی 
که ثابت ماند، رقم واریز یارانه ها بود! حال دوباره 
هم��ان کابوس به س��راغ مردم آمده اس��ت. آنان 
که تجربه تلخی در مدل اقتص��ادی قبلی تجربه 
کرده اند به خوبی می دانند که رقم فعلی نیز باعث 
افزایش صد ها برابری تمامی کاال ها خواهد شد و 
قطعاً این رقم کفاف زندگی آنان را نمی دهد. البته 
ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت ک��ه طبق اعالم 
دولت اکنون بیش از 70 میلیون نفر از دهک های 
اول تا نهم، یارانه دریافت می کنند اما پرس وجو ها 
حاکی از آن است که باید نسبت به رقم اعالم شده 

دقت بیشتری به خرج داد زیرا معیارهای دریافت 
یارانه به گونه ای اس��ت که بس��یاری را از دریافت 
آن باز خواهد داش��ت. همی��ن االن احتمال قطع 
مجدد برق صنعت فوالد و افزایش قیمت متعاقب 
آن )به گفت��ه رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان 
فوالد(، افزای��ش قیمت ماهی در اث��ر صادرات به 
روسیه، رشد خیره کننده نرخ اجاره، عبور قیمت 
پراید از 200 میلی��ون تومان، اخب��ار نه چندان 
دلگرم کننده از مذاکرات برجام و بسیاری عوامل 
روان��ی و حقیقی دیگ��ر، همزمان ب��ازار و اذهان 

شهروندان ایرانی را نشانه گرفته است.
یک بار هم از سیاست شروع کنید

به باور بس��یاری از کارشناس��ان ریش��ه تمام 
مش��کالت اقتصادی کش��ور، سیاس��ی است. از 
باج خواهی ها گرفته تا قس��مت کردن بخش های 
مختلف اقتصاد ب��رای گروه ها و حزب های خاص! 

در واقع مس��أله این اس��ت که ب��ه اتفاق نظر اکثر 
کارشناس��ان اقتصادی ک��ه تعلقات سیاس��ی و 
ایدئولوژی��ک آن  ها بر کار کارشناسی ش��ان غالب 
نیست، ریش��ه مس��ائل اقتصادی ایران، سیاسی 
است و اگر قرار بر جراحی باشد، این کار باید ابتدائاً 
در حوزه سیاس��ت داخلی و خارجی اتفاق بیفتد 
وگرنه رنج اضافی برای مردمی اس��ت که تا همین 
جا هم تحم��ل و مدارای زیادی کرده اند. اساس��اً، 
حاال که ح��رف از جراحی و اقدامات پیش��گیرانه 
از رس��یدن بیمار به مرحله قطع عضو اس��ت، چرا 
جراح��ی را از طرف دیگ��ر نبینیم ک��ه تا محقق 
نش��وند، جراحی های اقتص��ادی هم ن��ه توفیق 
قابل انتظار را دارند و نه حمایت��ی برمی انگیزند؟ 
جراحی را از دیپلماسی منطقه ای و جهانی شروع 
کنید. سیاس��ت هایی که بیش��تر مق��وم رقابت با 
همس��ایگان بوده اند تا همکاری ه��ای منطقه ای. 
یا از ردیف بودجه هایی که اگر حذف ش��وند هیچ 
اتفاقی نمی افتد جز جلب رضایت ملت. به مرحله 
جراحی رسیده ایم؟چرا باید یک کشور، دو نیروی 
زمینی، دو نی��روی هوایی و دو نی��روی دریایی و 
چند نهاد امنیتی موازی با ش��رح وظایف یکسان 
داشته باشد؟ س��وءمدیریت و اتالف منابع از این 
روش��ن تر؟ در صداوس��یما و بودجه ه��ای کالن 
آن با برنامه های��ی که ذره ای رغبت برای تماش��ا 
ایجاد نمی کنن��د، جراحی کنی��د. در هزینه های 
بنیاد های پرهزینه و بی فایده )اگر شری نسازند(، 
از هزینه های جاری دولت و... ای��ن همه اقدامات 
بزرگ و مهم که کس��ی به فکرش��ان نیس��ت. تا 
زمانی که جراحی س��اختاری نش��ود و اصالحات 
در سیاس��ت های کالن رخ ندهد و توس��عه مقدم 
بر سایر خواس��ت  ها و اهداف قرار نگیرد، اگر همه 
یارانه ها و قاچاق  ها هم جمع شوند و ارز تک نرخی 
ش��ود، آن اتفاق رضایت بخش و مطل��وب به نفع 
رشد اقتصادی متجلی در س��فره و معیشت مردم 

رخ نمی دهد، بلکه بالیی اتفاق نمی افتد.
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حواستان به شتر باشد! 
وس��ط این دعواه��ای حی��دری، نعمتی و 
حذف و اضافه ارزترجیحی و تورم کمرش��کن 
و واریز رایان��ه نصفه نیمه غیرقابل برداش��ت و 
اثبات اینکه ک��دام راه بهتر اس��ت و کدام چاه 
ارجح تر و ش��یر تو ش��یر کردن بازار که خود به 
قدر کفای��ت و با هنرمندی مس��ؤوالن، درب و 
داغان بود با خبر از گرانی ه��ای قریب الوقوع و 
گران کردن ه��ای یهویی قبل از ح��رف زدن با 
مردم و توضی��ح و اقناع خل��ق ا... و این عبارت 
ش��یک و مجلس��ی، مردمی کردن اقتصاد )که 
به ضرس قاطع هیچ کس��ی معنی و مفهوم آن 
را نمی دان��د!( و ای��ن هیاهوی چن��د صدایی، 

 ای کاش می ش��د برای چند دقیق��ه همه را به 
سکوت دعوت می کردیم و با صدای رسا عرض 
می کردیم که اصل دعوا و همه مشکالت بر سر 
خوار و ذلیل ش��دن این ریال مادر مرده است و 
نه نرخ دالر دولتی و آزاد، وس��ط این جراحی ها 
و ادعا ها و س��وپرمن بازی ها و دنبال افسار شتر 
گشتن، حواستان به پیدا کردن شتر هم باشد! 

هرچ��ه می کش��یم از اقتص��اد   
محتضر و عدم درایت و کفایت در امور تولیدی 
و اقتص��ادی و مال��ی و صنعتی و نابه س��امانی 
سیستم اداری و تش��کیالتی و امورات اجرایی 
و برنامه ری��زی و فس��اد و ران��ت و باندب��ازی 

افس��ار گس��یخته و مافیا و مارهای چنبره زده 
بر اقتصاد کش��ور، می کش��یم ک��ه کارمان به 
کاالب��رگ الکترونیک��ی و هدفمن��دی یارانه 
و نمی دان��م مردمی ک��ردن اقتص��اد! ریختن 
چهارریال پول مسدودی به حس��اب خلق ا...، 
کشیده است، اینکه نتوانس��تیم ارزش ریال را 
حفظ کرده و دایم در سقوط آزاد به سر می برد 
و به جای آن که ه��وش و حواس��مان را به آن 
بدهیم و بدادش برس��یم، راه افتاده ایم در حال 
حل وفصل نتایج و اثرات و... و ذالک هس��تیم، 
آن هم ه��ر روز با یک طرح و روش و براس��اس 

سلیقه و میل و جمع اطرافیان! 
آنج��ور که فهم هوش��نگ خانی   
ما می رس��د اجالتاً ش��تر اقتصاد را با ب��ار پر از 
نعم��ات الهی و مع��ادن و مخ��ازن، یک جا گم 
کرده ایم و آنقدر ش��یر تو شیر اس��ت که برای 
رضای خدا یک مس��ؤول بلندپایه از ما بهترهم 

پیدا نمی ش��ود که فکر و ذک��رش را برای پیدا 
کردن آن گذاش��ته باشد! البته ش��اید حساب 
شتر دیدی ندیدی اس��ت و مسؤوالن گرانقدر، 
می دانند که برگرداندن جان و ق��وت به ریال، 
خیلی سخت اس��ت و هنر و درایت می خواهد، 
به جایش جراحی دم دس��تی اقتصاد و معیشت 
خلق ا... را پیش��ه می کنند! شترسواری که دوال 
دوال نمی شود، حاال برفرض هم که این جراحی 
)از اتف��اق، به نظر هوش��نگ خانی ما درس��ت 
و به جا( هم نتیجه داد و مس��کنی ش��د بر آالم 
جناب اقتصاد، چه توفیری ب��ه حال ریال دارد 
که در بس��تر، نفسش به ش��ماره افتاده است  و 

دیر یا زود دوباره کمر اقتصاد را می شکند؟! 
جسارتاً سرچشمه اقتصاد بدفرم   
گل آلود است و این خیل ماهیگیران و رانتی ها 
و آن هیمنه طرح و روش ه��ای رنگارنگ و این 
بساط جراحی و آن س��فره چرب و شیرین دالر 

دولتی و روبه زوال رفتن تکه ن��ان باقیمانده بر 
سر س��فره خلق ا... و هرآنچه در این بازار مکاره 
می بینیم، صدقه س��ری همان گل آلودی است 
که ظاهراً آنقدر ها به چش��م ب��زرگان نمی آید 
تا ب��رای آن به صورت اساس��ی و اصولی فکری 
بکنند و ریشه همه نابه سامانی ها را بخشکانند. 

معلوم نیس��ت چرا هرچند سال   
یکبار جراحی الزم می ش��ویم و ب��ه جای آنکه 
روش و مدیریت و کفای��ت و درایت بزرگواران 
مس��ؤول و مدیر و صاحب منصب و تصمیم ساز 
و تصمیم گی��ر، به تیغ اصالح و بهب��ود و تغییر، 
س��پرده ش��ود، این س��فره و جیب و نیم نفس 
باقیمانده خلق ا...، کالبد ش��کافی الزم می شود 
آن هم عدل به دست همان عزیزانی که عجالتاً 

اقدام و عملشان کار را به اینجا کشانده است!  

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

می توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه 
الکترونیکی را   رایگان دریافت کنید

شما به راحتی می توانید  در این 
نشریات موضوعات مورد نظر 

خود را جستجو کنید

منتشر 
شد

به همراه طبقه بندی 
بنگاه های اقتصادی دولتی

منتشر 
شد

صفحه  5

باالخره طلسم واردات خودرو شکست

https://monaghesatiran.ir/108254
https://monaghesatiran.ir/108256
https://monaghesatiran.ir/108261
https://monaghesatiran.ir/108262
https://monaghesatiran.ir/108263
https://monaghesatiran.ir/108260
https://monaghesatiran.ir/108269
https://monaghesatiran.ir/108272
https://monaghesatiran.ir/108266
https://qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش

نوبت دوم
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روابطعمومیواموربینالملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-9446603-T34 

موضوع آگهی:  
خرید الکترموتور مارلی 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده  نوبت دوم
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روابطعمومیواموربینالملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-7302509576-T20 

موضوع آگهی:  
 AEG خرید قطعات

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده  نوبت دوم
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روابطعمومیواموربینالملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-7302509733-T20 

موضوع آگهی:  
 AVR خرید کارت های

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 

یک مرحله ای 
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روابطعمومیواموربینالملل

شماره 1401/002  نوبت دوم

آگهی فراخوان 
ارزیابی کیفی مناقصه گران 

موضوع آگهی: 
تهیه و اجرای ایزوگام ساختمان ها و ابنیه 
در سطح پاالیشگاه و تاسیسات وابسته 

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت 
  WWW.BAORCO.IR

و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و 
WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید. 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 عملیات اجرایي ایجاد 
و توسعه شبكه آب آشامیدني روستاي کرشت

 شرکت آب و فاضالب شرق اس�تان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران 
"به اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قانون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عموم��ي ی��ک مرح��له اي ب��ا ارزیابي س��اده ب��ه ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000039( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: 

عملیات اجرایی ایجاد و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستای کرشت 
مبلغ برآورد اولیه: 12.885.004.009ریال)دوازده میلیارد و هشتصد و هشتاد و 

پنج میلیون و چهار هزار و نه ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 644.250.200 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 3 ماه

 HSE پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های دارای رتبه 5 رش��ته آب و داراي 
)در صورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه( مي توانند شرکت نمایند. 

تاریخ، مهلت، محل دریافت اسناد:  
از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 تا مورخ 1401/02/27 نس��بت به دریافت 
 www.setadiran.ir اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

اقدام نمایند. 
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 14:00 مورخ 1401/03/08 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دول��ت به نش��اني www.setadiran.ir  بارگ��ذاري گردند و حداکثر 
 تا س��اعت 14:00 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نش��اني: اس��تان تهران، 
 روده��ن، بلوار ام��ام، خیاب��ان پاس��داران، پ��الك 61، طبق��ه همک��ف، دبیرخانه،

تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.
 محل تأمی�ن اعتبار: از مح��ل اعتبارات عمران��ی به صورت اوراق خزانه اس��المی، 

اوراق مشارکت، نقد و یا سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.
زمان و محل گشایش پاکات: 

پاکات در ساعت 13:00 صبح مورخ 1401/03/09 در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 
طبقه همکف، ذي حسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 عملیات تهیه، حمل، نصب، تست 
 و راه اندازي تابلوهاي توزیع برق در روستاهاي 

شهرستان هاي پردیس، شمیرانات، دماوند و فیروزکوه
 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از شرکت آب و فاضالب استان تهران

"ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قان��ون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عموم��ي ی��ک مرح��ل��ه اي ب��ا ارزیابي فش��رده ب��ه ش��ماره مناقص��ه 
 )2001070002000041( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دول��ت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: 

عملی��ات تهیه، حم��ل، نصب، تس��ت و راه ان��دازی تابلوه��ای توزیع برق در روس��تاهای 
شهرستان های پردیس، شمیرانات، دماوند و فیروزکوه

 مبلغ برآورد اولیه: 30.412.304.443 ریال )سی میلیارد و چهارصد و دوازده میلیون و 
سیصد و چهار هزار و چهارصد و چهل و سه ریال( 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 
مبلغ 1.520.615.222 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 

مدت اجراي کار: 2 ماه
پیمان�كاران واجد ش�رایط:  پیمانکارانی ک��ه دارای گواهی نامه رتبه 5 نیرو و یا رش��ته 
تأسیس��ات و تجهیزات و گواهینامه صالحیت ایمنی معتب��ر از اداره تع��اون، کار و رفاه را 

داشته باشند می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
تاریخ، مهلت، محل دریافت اسناد: 

از آگهي نوبت اول مورخ 1401/02/22 تا مورخ 1401/02/27 نس��بت به دریافت اسناد از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 

 تاریخ، مهل�ت و محل تحویل اس�ناد: پیش��نهادها، بای��د حداکثر تا س��اعت 11:00 
 www.setadiran.ir مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشاني 
 بارگ��ذاري گردن��د و حداکثر تا س��اعت 10:00 مورخ هم��ان روز فیزیک پاک��ت )الف( را 
به نشاني: اس��تان تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، 

دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.
 مح�ل تأمین اعتب�ار: از مح��ل اعتب��ارات عمران��ی به صورت اس��ناد خزانه اس��المی، 

اوراق مشارکت، نقد و یا سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.
زمان و محل گشایش پاکات: 

 پاکات ارزیابی در س��اعت 11:30 صبح مورخ 1401/03/10 باز و همچنین ش��رکت هایی 
 که امتیاز الزم را کس��ب نمودند گش��ایش پاکات )الف و ب و ج( در س��اعت 11:00 صبح 
 م��ورخ 1401/03/11 در خیاب��ان فاطم��ي، نبش حج��اب، طبقه همکف، ذي حس��ابي 

شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي فشرده

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 اصالح و بازسازي شبكه 
و تأسیسات آب آشامیدني روستاهاي شمیرانات

 شرکت آب و فاضالب شرق اس�تان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران
""ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قان��ون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد 
از طری��ق مناقصه عموم��ي یک مرح��ل��ه اي ب��ا ارزیابي س��اده به ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000042( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: 

اصالح و بازسازی شبکه و تأسیسات آب آشامیدنی روستاهای شمیرانات
 مبلغ برآورد اولیه: 21.018.324.313 ریال)بیست و یک میلیارد و هجده میلیون و

 سیصد و بیست و چهار هزار و سیصد و سیزده ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 1.050.916.216 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 4 ماه

 HSE پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های دارای رتبه 5 رش��ته آب و داراي 
)در صورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه( مي توانند شرکت نمایند. 

تاریخ، مهلت، محل دریافت اس�ناد: از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 تا 
مورخ 1401/02/27 نسبت به دریافت اسناد از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 14:00 مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگ��ذاري گردند و حداکثر تا 
ساعت 14:00 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: استان تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

تحویل و رسید دریافت گردد.
 محل تأمی�ن اعتبار: از مح��ل اعتبارات عمران��ی به صورت اوراق خزانه اس��المی، 

اوراق مشارکت، نقد و یا سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.
زمان و محل گشایش پاکات: 

پاکات در ساعت 09:30 صبح مورخ 1401/03/11 در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 
طبقه همکف، ذي حسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

خرید 3500متر لوله چدن داکتیل اتصال تایتوني در اقطار 300 و 
250 میلیمتر به همراه واشر و متعلقات کامل و لوازم و اتصاالت 
 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران

"به اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قانون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عمومي ی��ک مرح��له اي کاالي م��ورد نیاز خود به ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000040( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل خریداري نماید.
 موضوع مناقصه:

 خرید 3500 متر لوله چدن داکتیل اتص��ال تایتوني در اقط��ار300 و 250 میلیمتر
به همراه واشر و متعلقات کامل و لوازم و اتصاالت 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 
مبلغ 2.447.018.825 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران

مدت اجراي کار: 1 ماه
پیمانكاران واجد شرایط: 

کلیه شرکت کنندگان باید تولید کننده کاالي موضوع مناقصه باشند.
تاریخ، مهلت، محل ،دریافت اسناد: 

از آگهي م��ورخ 1401/02/22 تا مورخ 1401/02/27 نس��بت به دریافت اس��ناد از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir   اقدام نمایند.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 
پیشنهادها، باید حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1401/03/08 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداکثر تا 
14:30 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نش��اني: ته��ران، رودهن، بلوار امام، 
خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و 

رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات طرح های عمرانی

زمان و محل گشایش پاکات: 
پاکات در س��اعت 14:00 مورخ 1401/03/09 در ذي حسابي شرکت آب و فاضالب 
استان تهران به نش��اني: تهران، خیابان فاطمي، نبش حجاب، شرکت آب و فاضالب 

استان تهران، طبقه همکف، دفتر ذی حسابی، باز و قرائت خواهد شد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي نوبت دوم

یک مرحله اي 

رئی��س مرک��ز ن��وآوری و توس��عه 
از   ICT پژوهش��گاه  هوش مصنوع��ی 
همکاری با صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
ریاست جمهوری برای احصا و شناسایی 
نیازمندی های شرکت های نوپا در حوزه 
هوش مصنوعی خبر داد. محمدش��هرام 
معی��ن؛ در گفت وگ��و ب��ا مه��ر، اظه��ار 
داشت: احصا و شناسایی نیازمندی های 
شرکت های نوپا در حوزه هوش مصنوعی 

با همکاری صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری توس��ط گروه 
نوآوری و توس��عه خدمات مرکز نوآوری و توس��عه هوش مصنوعی پژوهش��گاه 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات در ای��ن مرکز پیگیری می ش��ود. وی گفت: برای 
اینکه نیازهای فناوری هوش مصنوعی که در ش��رکت های نوپا، اس��تارت آپ و 
ش��رکت های دانش بنیان وجود دارد را شناس��ایی کنیم، برگزاری رویدادهای 
نمایش��گاهی و س��مینارهای س��االنه می تواند مؤثر باش��د. به نحوی که سال 
گذشته نیز با همکاری صندوق نوآوری و ش��کوفایی چند رویداد با این مضمون 
از جمله هفته هوش مصنوعی برگزار ش��د. معین؛ با اشاره به ارائه نیازمندی های 
ش��رکت های خصوصی در این حوزه و نیز اعالم آمادگی ش��رکت های توانمند 
برای حل مس��أله در حوزه هوش مصنوعی، خاطرنش��ان کرد: ایجاد رقابت برای 
حضور ش��رکت ها در این عرصه و حل مش��کالت کاربردی کش��ور با استفاده از 
هوش مصنوع��ی در حوزه های مختلف و ب��ا توانمندی داخ��ل، از جمله اهدافی 
اس��ت که دنبال می کنی��م. وی از برنامه ریزی ب��رای حمایت اس��تارت آپ ها و 
ش��رکت های دانش بنی��ان هوش مصنوعی ب��رای اس��تقرار در پارك های علم 
و فناوری همچ��ون پارك فن��اوری اطالع��ات وزارت ارتباطات )س��جاد( خبر 
داد و گفت: این کس��ب وکار ها باید در این پارك های علمی به ش��کل مناس��بی 
 حمایت شوند و فضای کاری مناس��ب و کمک های بالعوض دریافت کنند تا به 

محصول برسند.
 لزوم تدوین چارچوب های »هوش مصنوعی 

مسؤولیت پذیر و اخالق مدار«
رئی��س مرک��ز ن��وآوری و توس��عه هوش مصنوع��ی پژوهش��گاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات، با اش��اره به کاربرده��ای مخرب این فن��اوری و لزوم توجه 
به مس��أله اخالق در هوش مصنوعی نیز خاطرنش��ان کرد: یک��ی از موضوعات 
مطرح در دنیا، مقوله »هوش مصنوعی مس��ؤولیت پذیر و اخالق مدار« اس��ت و 
ما نیز امیدواریم در کشور چارچوب هایی برای مسأله اخالق در هوش مصنوعی 
تعیین ش��ود. معین؛ با بیان اینک��ه کاربردهای هوش مصنوع��ی همان طور که 
از تعریف��ش برمی آید می توان��د زمینه س��از کالهبرداری های عم��ده از طریق 
توس��عه الگوریتم های مخرب و دسترس��ی ب��ه داده کاربران باش��د، ادامه داد: 
تقلب، ورود ب��ه حریم خصوصی افراد و اس��تفاده نامش��روع از داده ها و عملیات 
هوش��مندانه در موضوعات اجتماعی، امنیتی و نظامی همه می تواند تهدیداتی 
در یک جامعه برای مناف��ع اجتماعی ایجاد کند و نیاز اس��ت که چارچوب های 
استفاده و توس��عه از این فناوری مشخص ش��ود.وی با اش��اره به اینکه موضوع 
تدوی��ن الزام��ات حاکمیت��ی هوش مصنوع��ی در مرک��ز ملی فض��ای مجازی 
مطرح ش��ده و در این باره از مرکز توس��عه هوش مصنوعی نیز نظرخواهی شده 
اس��ت، گفت: در این س��ند الزامات، قرار است مشخص ش��ود که حاکمیت چه 
الزاماتی را برای اس��تفاده مناس��ب از فناوری هوش مصنوعی بای��د مدنظر قرار 
دهد. مرکز نوآوری و توس��عه هوش مصنوعی پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات به دلیل جایگاه و فعالیتی که در تدوین نقش��ه راه این فناوری داشته، 
 یک��ی از بازیگران اصلی در تدوی��ن الزامات حاکمیتی فن��اوری هوش مصنوعی

خواهد بود.

احصای نیازمندی های هوش مصنوعی 
در شرکت های نوپا

رئیس س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای، با بی��ان اینکه قدرت 
اش��تغالزایی دانش بنیان  ه��ا را فرام��وش نکنیم، گف��ت: حدود 
6700 ش��رکت دانش بنی��ان در کش��ور تاکنون ب��رای بیش از 
300 هزارنفر اش��تغال ایجاد کرده اند. به گزارش مناقصه مزایده 
به نقل از س��ازمان نظام صنفی رایانه ای، سیدحس��ن هاش��می؛ 
افزود: امروز همه قبول داریم که مهم  ترین مس��أله امروز کش��ور 
ما، مس��أله اقتصاد اس��ت و اگر آن را مدیریت نکنی��م روزبه روز با 
مشکالت متعدد و بیش��تری در همه حوزه ها مواجه خواهیم شد. 
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان نقش 
بسیار مهمی در اقتصاد کالن کش��ور دارد، ادامه داد: این حوزه ای 
اس��ت که ما به عنوان فع��االن بخش خصوصی صنع��ت فناوری 
اطالعات بازیگران اصلی آن هس��تیم و معتقدی��م اگر حمایت ها 
و بس��ترهای الزم برای ما فراهم باش��د، می توانیم در این عرصه 
به خوبی نقش آفرین��ی کنیم و کمک حال دولت باش��یم. رئیس 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور، ادامه داد: در حال حاضر 
س��هم اقتصاد دیجیتال در کش��ور ما حدود پنج درصد است که 
طبق برنامه، باید تا افق 1404 حداقل به 10 درصد برسد، هیأت 
وزیران هم در دی ماه س��ال گذش��ته کارگروه وی��ژه ای را برای 
تحقق این هدف تش��کیل داده که ریاس��ت این کارگروه بر عهده 
وزیر ارتباطات گذاشته شده و خود این تصمیم هم نشان می دهد 
که مهم  ترین اصل برای توس��عه اقتصاد دیجیتال مربوط به حوزه 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات اس��ت. وی به نیاز ه��ا و مطالبات 
بخش خصوصی برای توسعه این صنعت و کمک به حل مشکالت 
اقتصادی نیز اش��اره کرد و گفت: ب��رای این منظ��ور، باید موانع 
شکل گیری زیس��ت بوم اقتصاد دیجیتال در کشور برطرف شود و 
حرکت در این مسیر ش��تاب بگیرد، پلتفرم های کسب وکارهای 
دیجیتال ما باید حمایت ش��وند، برای توسعه اش��تغال مبتنی بر 
فناوری بسترسازی شود و اصل مهم دیگر هم توسعه مهارت های 
ال��زام آور اقتص��اد دیجیتال اس��ت. هاش��می ادام��ه داد: این ها 
مطالبات بخش خصوصی و س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
به عنوان متول��ی قانونی فعاالن ح��وزه فناوری اطالعات اس��ت 
و ما خوش��حالیم که حاال هیأت وزیران هم گوش ش��نوایی برای 
آن داش��ته و مطالبه ما به مصوبه دولت تبدیل ش��ده اس��ت، این 
یک اتفاق خوب و امیدوارکننده اس��ت اما اگر در حد مصوبه باقی 
بماند و اجرایی نشود، هیچ فایده ای ندارد و اقتصاد ما دانش بنیان 
نخواهد ش��د. وی افزود: البته ما به س��هم خود فعالیت هایمان در 

این زمین��ه را آغاز کرده ایم و ب��ه عنوان نمونه، ط��ی تفاهمی که 
با س��ازمان فنی و حرفه ای کش��ور داش��ته ایم، هم��کاری خوبی 
ش��کل گرفته تا دروس و محتوای مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
سراسر کش��ور متحول ش��ود و بتوانیم آموزش هایی را مبتنی بر 
نیاز روز و با محوری��ت فناوری اطالعات ارائه کنی��م. ما با اینگونه 
برنامه ها ثابت کرده ایم که بخش خصوصی تم��ام قد آماده ایجاد 
تحول دیجیتال در کش��ور و دانش بنیان کردن تولید و اقتصاد با 
توسعه فناوری اطالعات است اما بدون شک تحقق کامل اهداف 
و برنامه های این ح��وزه، نیازمند جدیت دول��ت و حمایت قاطع 
آن ها از فناوران اس��ت که امیدواریم در س��ال جاری و با توجه به 
تأکیدات رهب��ر انقالب، این مهم محقق ش��ود. رئیس س��ازمان 
نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال 
در کش��ور گفت: در مقیاس جهانی، حجم بازار ش��کل گرفته در 
تولید مبتنی بر فناوری های هوش��مند و توس��عه اینترنت اشیاء، 
در س��ال 2017 میالدی 48 میلیارد دالر بوده ک��ه هم اکنون به 
226 میلیارد دالر رس��یده و طبق برآوردها، در س��ال 2023 به 
310 میلیارد دالر خواهد رس��ید. این یعن��ی اقتصاد دیجیتال به 
سرعت در حال رشد است و اگر بیش��تر از این غفلت کنیم، شاید 
فرصتی ب��رای کم کردن فاصله خود با دیگران نداش��ته باش��یم. 

هاش��می؛ تصریح کرد: باید هرچه س��ریع تر وارد میدان اجرایی 
ش��ویم. در این زمینه هم نکته مهم این اس��ت که مسؤوالن باور 
داش��ته باش��ند، اصل مهم برای تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد 
دیجیتال، حمایت از فع��االن حوزه فناوری اطالعات اس��ت تا به 
کمک آن ها کل زنجی��ره ارزش اقتصاد کش��ور را متحول کنیم. 
وی اف��زود: این اتفاق بای��د در همه بخش ه��ای اقتصادی دولتی 
و خصوصی ما رخ بده��د و بتوانیم مدل های جدید کس��ب وکار، 
محیط ه��ای کاری دیجیت��ال، ف��روش و بازاریاب��ی دیجیتال، 
فن��اوری اطالعات چاب��ک، منابع انس��انی دیجیت��ال، مدیریت 
جامع پلتفرم و تحلیل داده ها را در آن ها بس��ط دهیم. هاش��می؛ 
ادامه داد: مطمئن باش��یم با توس��عه اقتصاد دیجیتال و حمایت 
از فناوران ب��رای تحقق آن، ی��ک تولیِد هوش��مند و دانش بنیان 
قوی در کش��ور خواهیم داشت که مزیت های بس��یاری از جمله 
»افزایش کیفیت«، »کاهش هزینه ها«، »استفاده بهینه از منابع 
انس��انی«، و »افزایش ایمنی و پایداری« تولید را با خود به ارمغان 
می آورد و بهترین اقدام برای تحقق ش��عار تولی��ِد دانش بنیان و 
اشتغال آفرین، خواهد بود. رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
کش��ور، به یک طرح راهب��ردی هم اش��اره کرد و گف��ت: یکی از 
نیازهای مهم ش��رکت های فناوری اطالعات م��ا، تعامل با جهان 

و ایجاد ارتباطات دو سویه با ش��رکت های همکار در خارج کشور 
است تا هم بتوانند خودشان را تقویت کنند و هم بازارهای تازه ای 
برای توسعه فعالیت هایشان داشته باش��ند، با این وجود به دلیل 
مشکالتی مانند تحریم های مس��تمر علیه کشور ما، امکان ایجاد 
چنین تعامالتی دش��وار اس��ت و به همین دلیل ش��رکت های ما 
چالش زیادی برای توس��عه بازار در س��طح بین المللی دارند و از 
س��وی دیگر، ش��رکت های خارجی هم با وجود تمای��ل به انجام 
کارهای مش��ترك با طرف های ایرانی، با محدودیت های زیادی 
مواجه اند. هاش��می؛ افزود: س��ازمان نصر برای حل این مشکل، 
ایج��اد منطقه آزاد مجازی را پیش��نهاد کرده اس��ت که می تواند 
نه تنها برای ش��رکت های فناوری اطالعات ما راهگش��ا باش��د، 
بلکه برای کل کش��ور نیز مزیت آور اس��ت و اقتص��اد دیجیتال ما 
را متحول خواهد ک��رد. وی گفت: اگر بخواهی��م به طور مختصر 
تعریفی از منطق��ه آزاد مجازی ارائ��ه کنم، بای��د این طور بگویم 
که م��ا می توانیم چیزی ش��بیه مناطق آزاد و تج��اری اقتصادی 
که هم اکنون در کش��ور فعال اس��ت را در عرصه مجازی ایجاد و 
شرایطی را فراهم کنیم که ش��رکت های دانش بنیان و فناوران ما 
بتوانند به سادگی و فارغ از قوانین دست و پاگیر مرسوم، تعامالت 
و تبادالت مالی و اقتصادی خود را با جهان داشته باشند. به گفته 
هاشمی؛ گسترش مرزهای سایبری کشور، ایجاد بستر متناسب 
با نیازهای صنع��ت فناوری اطالعات و ارتباطات، فرصت س��ازی 
برای شکل گیری و ارائه خدمات با ارزش افزوده باال در سطح ملی، 
منطقه ای و بین المللی، جذب س��رمایه خارجی و انتقال فناوری ، 
ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش قابل 
توجه س��هم این صنعت در تولید ناخالص داخلی و ارزآوری برای 
کشور از مهم  ترین اهدافی اس��ت که با ایجاد منطقه آزاد مجازی 
می توان به آن دست یافت. رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور، گفت: طبق آمار رسمی حدود 40 درصد بیکاران کشور ما، 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها هس��تند در حالی که با یک مجموعه 
آموزش های اولیه، می ش��ود این منابع انس��انی تحصیل کرده اما 
بیکار را به نیروی انس��انی ش��رکت های دانش بنیان تبدیل کرد. 
وی افزود: فراموش نکنیم که حدود ش��ش هزار و 700 ش��رکت 
دانش بنیان و خالق که در کشور ایجاد ش��ده، تاکنون برای بیش 
از 300 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و در صورت حمایت بیشتر و 
افزایش تعداد این شرکت ها، قطعاً بستر اشتغالزایی در این عرصه 

نیز توسعه خواهد یافت.

 ICT اشتغال برای 300 هزار نفر توسط دانش بنیان های

آزمایشگاه های پژوهشگاه ICT در اختیار دانش بنیان ها قرار گرفت  
رئی��س پژوهش��گاه ارتباط��ات و فن��اوری 
 ICT اطالعات گفت: آزمایشگاه های پژوهشگاه
در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می گیرد. 
به گ��زارش مناقصه مزایده به نقل از پژوهش��گاه 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات، وحی��د یزدانیان؛ 
گفت: آزمایش��گاه های ن��وری، امنیتی و فناوری 

اطالعات مناس��بی داریم که آماده ایم آن را برای 
توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان، در 
اختیارش��ان قرار دهیم. وی اف��زود: ما همکاری 
بس��یار خوب��ی ب��ا ش��رکت های دانش بنی��ان 
داش��ته ایم و یک��ی از مهم  ترین مش��کالت این 
شرکت ها در مسیر توسعه، این است که نیازمند 

زیرس��اخت های فنی و آزمایش��گاهی الزم برای 
ادامه فعالیت هس��تند و تهیه این آزمایش��گاه ها 
برای آن  ها هزینه زیادی دارد که ش��اید در برخی 
محصوالت به چند 10میلی��ارد تومان تجهیزات 
آزمایشگاهی نیاز داش��ته باش��ند و معموالً این 
هزینه ها از توان ش��رکت های دانش بنیان خارج 

اس��ت. وی گفت: عالوه بر این، زیرس��اخت های 
خوبی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
فراهم شده اس��ت و ما می توانیم آزمایشگاه های 
این پژوهشگاه را که امکانات بسیار مناسبی دارد 
در اختیار ش��رکت های دانش بنیان قرار دهیم تا 
بتوانند شرکت هایش��ان را از این طریق توس��عه 

دهند. یزدانیان؛ افزود: عالوه بر این، مس��تندات 
و داده های علمی بس��یار وزینی در پژوهش��گاه 
داریم که مرکز اس��ناد و پژوهش پژوهشگاه آن را 
نگهداری می کند و استانداردهای خوبی در آنجا 
تدوین شده است و آمادگی داریم آن را در اختیار 

شرکت های دانش بنیان قرار دهیم. 
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مقاله

 با عنایت به نام گذاری س��ال 1401 به س��ال “تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین” از س��وی مقام معظم رهبری و در راستای حمایت از اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های 
صنایع داخلی و کاهش وابستگی خارجی، شرکت فاضالب تهران در نظر دارد، نسبت به تهیه گریس و روغن های صنعتی از طریق شرکت های داخلی اقدام نماید.

لذا از کلیه ش��رکت های دارای توانایی فن��ی و علمی الزم در زمینه تهی��ه و تولید گریس و روغن ه��ای صنعتی و عالقمند ب��ه همکاری در  زمینه تولی��د داخلی محصوالت 
فوق، دعوت می گردد مدارك ش��رکت، س��وابق علمی، اجرایی و فروش خود را در پاکت دربس��ته، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1401/02/31 به دبیرخانه 
 ش��رکت فاضالب تهران به نش��انی: تهران، خیابان شهید بهش��تی، خیابان اندیش��ه، نبش اندیشه 6 غربی )ش��هید گودرزی(، ش��ماره 14، کدپس��تی: 1568834613، 

شماره تماس: 3-8843591 و فکس: 88409194 و 88402067 تحویل نمایند.
  شایان ذکر است پس از بررسی مدارك و مستندات ارسالی از سوی شرکت کنندگان، نتیجه اعالم خواهد شد.

  درج عنوان “معاونت بهره برداری” بر روی پاکات تحویلی الزامی می باشد.
01  درج موضوع فراخوان، آدرس و اطالعات تماس شرکت کنندگان بر روی پاکات تحویلی الزامی است.
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نوبت اول

شركت فاضالب تهران

آگهی فراخوان شناسایی
تولید کنندگان داخلی گریس و روغن های صنعتی جهت استفاده در تأسیسات تصفیه خانه های فاضالب

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://ts.tpww.ir  مراجعه نمایند.
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 عملیات اجرایي تأمین آب آشامیدني 
روستاهاي شهرستان فیروزکوه

 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران
"به اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قانون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عموم��ي ی��ک مرح��له اي ب��ا ارزیابي س��اده ب��ه ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000034( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: 

عملیات اجرایی تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان فیروزکوه
مبلغ برآورد اولیه: 19.126.675.282 ریال )نوزده میلیارد و صد و بیست و شش 

میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و هشتاد و دو ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 956.333.764 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 4 ماه

 HSE پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های دارای رتبه 5 رش��ته آب و داراي 
)در صورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه( مي توانند شرکت نمایند. 

تاریخ، مهلت، محل دریافت اسناد:
از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 تا مورخ 1401/02/27 نس��بت به دریافت 
  www.setadiran.ir اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

اقدام نمایند. 
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 14:00 مورخ 1401/03/08 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگ��ذاري گردند و حداکثر تا 
ساعت 14:00 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: استان تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

تحویل و رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: 

از محل اعتبارات عمرانی به صورت اس��ناد خزانه اس��المی، اوراق مش��ارکت، نقد و یا 
سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: 
پاکات در ساعت 11:30 صبح مورخ 1401/03/09 در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 

طبقه همکف، ذي حسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

عملیات اجرایي تأمین آب آشامیدني روستاي زان
 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران

""ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قان��ون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد 
از طری��ق مناقصه عموم��ي یک مرح��ل��ه اي ب��ا ارزیابي س��اده به ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000032( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه:  عملیات اجرایی تأمین آب آشامیدنی روستای زان

مبلغ برآورد اولیه:
9.436.997.766 ریال )نه میلیارد و چهارصد و س��ی و شش میلیون و نهصد و نود و 

هفت هزار و هفتصد و شصت و شش ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 471.849.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 4 ماه

 HSE پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های دارای رتبه 5 رش��ته آب و داراي 
)در صورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه( مي توانند شرکت نمایند. 

تاریخ، مهلت، محل دریافت اس�ناد: از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 تا 
مورخ 1401/02/26 نسبت به دریافت اسناد از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
تاریخ، مهلت محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 09:15 مورخ 1401/03/07 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگ��ذاري گردند و حداکثر تا 
ساعت 09:15 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: استان تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

تحویل و رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: 

 از محل اعتب��ارات عمرانی به صورت اوراق خزانه اس��المی، اوراق مش��ارکت، نقد و یا 
سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: 
پاکات در ساعت 13:00 صبح مورخ 1401/03/07 در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 

طبقه همکف، ذي حسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 اصالح و بازسازي شبكه 
و تأسیسات آب آشامیدني روستاهاي دماوند

 شرکت آب و فاضالب شرق اس�تان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران
"ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرایي قان��ون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عموم��ي ی��ک مرح��له اي ب��ا ارزیابي س��اده ب��ه ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000033( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه: 

اصالح و بازسازی شبکه و تأسیسات آب آشامیدنی روستاهای دماوند
مبلغ برآورد اولی�ه: 10.934.192.412 ریال)ده میلیارد و نهصد و س��ی و چهار 

میلیون و صد و نود و دو هزار و چهارصد و دوازده ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 546.709.620 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 4 ماه

 HSE پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های دارای رتبه 5 رش��ته آب و داراي
)درصورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه( مي توانند شرکت نمایند. 

تاریخ، مهلت، محل دریافت اس�ناد: از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 تا 
مورخ 1401/02/27 نسبت به دریافت اسناد از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 14:00 مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداکثر تا 
ساعت 14:00 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: استان تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

تحویل و رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: 

از محل اعتب��ارات عمرانی به صورت اوراق خزانه اس��المی، اوراق مش��ارکت، نقد و یا 
سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: 
پاکات در ساعت 12:30 صبح مورخ 1401/03/11 در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 

طبقه همکف، ذي حسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي ساده

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

خرید الكتروپمپ شناور
 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران

"ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرایي قان��ون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عمومي یک مرح��ل��ه اي کاالي م��ورد نیاز خود به ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000031( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دول��ت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل خریداري نماید.
موضوع مناقصه:  خرید الکتروپمپ شناور

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 
مبلغ 761.049.700 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 

مدت اجراي کار: 1 ماه
فروشندگان واجد شرایط:  کلیه ش��رکت کنندگان باید تولیدکننده و نمایندگي 

مجاز کاالي موضوع مناقصه باشند. 
 تاریخ، مهل�ت، محل دریافت اس�ناد: از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 
تا مورخ 1401/02/26 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت www.setadiran.ir  اقدام نمایند.
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 09:15 مورخ 1401/03/07 در سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دول��ت به نش��اني www.setadiran.ir بارگ��ذاري گردند و حداکثر 
تا س��اعت 09:15 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نش��اني: تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

تحویل و رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: 

 از محل اعتبارات عمراني و به صورت اوراق مش��ارکت و اس��ناد خزانه اس��المي، نقد 
و سایر ابزارهاي تأمین مالي دولتي تأمین مي گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: 
پاکات در س��اعت 14:00 مورخ 1401/03/07 در ذي حسابي شرکت آب و فاضالب 
استان تهران به نشاني: خیابان دکتر فاطمي، نبش حجاب، طبقه همکف، کمیسیون 

مناقصات، باز و نتیجه مناقصه اعالم مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید 
فراخوان مناقصه عمومي

نوبت دوم
یک مرحله اي 
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روابطعمومیشركتمدیریتتولیدبرقری

آگهی    عمومی )تجدید شده(
 ش�رکت مدیریت تولید برق ری در نظ��ر دارد انجام خدم��ات تأمین نیروی انس��انی بخش های خدم��ات، فنی، اداری، روزم��زد خود را از طری��ق مناقصه عمومی به اش��خاص حقوقی 

واجد صالحیت به شرح ذیل واگذار نماید.

ف
محل تحویل کاالی و خدمات ردی

موضوع مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در 

مدت تحویل کاالی نوع تضمین شرکت در مناقصهمناقصه )ریال(
موضوع مناقصه

ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی )به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، 5.580.000.000 استان تهران1
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(

مطابق با مدت زمان 
مندرج در اسناد

اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي روز سه ش��نبه مورخ 1401/02/20 لغایت روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/02/28 با به س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( مراجعه و اسناد مناقصه را با ش��ماره فراخوان 2001095264000006 از آن س��امانه دریافت نمایند و یا با مراجعه به آدرس سایت اینترنتي 
http://tender.tpph.ir و یا www.iets.mporg.ir در بخش اطالع رس��اني معامالت، خالصه اس��ناد مربوطه را دریافت تا در صورت تمایل به ش��رکت در مناقصه جهت خرید کامل 
اس��ناد با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرش��هر کد 817 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه و 

اسناد ارزیابي کیفي به آدرس: تهران، شهرري، جاده قدیم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ري )نیروگاه گازي ری( مراجعه نمایند.
  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن 61–55221460 )داخلی 7523-7577( آماده پاسخ گویي به سؤاالت در ساعات اداري مي باشند.

شركت مدیریت تولید 
برق ری

نوبت دوم

تفکیک صالحیت های اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران 
فصلنامه حقوق اداری )علمی- پژوهشی(

سال دوم، شماره 8 تابستان 1394 

صالحیت های خود را توس��ط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه 
صالحیت اتخاذ تصمیم دارن��د اعمال می کنند. مطابق م��اده 587 قانون 
تجارت، "مؤسس��ات و تشکیالت دولتی و ش��هری به محض ایجاد و بدون 
احتی��اج به ثب��ت، دارای ش��خصیت حقوقی می ش��وند." این م��اده تنها 
به این نکته اشاره کرده اس��ت که تشکیالت دولتی و ش��هری نیاز به ثبت 
ندارند8 مش��روط به اینکه به وجود آمده باش��ند و به مح��ض ایجاد، دارای 
شخصیت حقوقی خواهند بود. در این ماده هیچ اش��اره ای نشده است که 
این تش��کیالت از چه زمانی ایجاد می شوند؟ مسلم اس��ت که مؤسسات و 
نهادهای عمومی  تنها به موجب قانون ایجاد می شوند )مواد 4، 3، 2 قانون 
مدیریت خدم��ات کش��وری و م��واد 3 و 4 و 5 قانون محاس��بات عمومی 
 کشور(9؛ اما سؤال این اس��ت که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب 
قانون ایجاد آنهاس��ت یا اینکه در مورد برخی مؤسس��ات عمومی  تصویب 
اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب می شود و کامل شدن ایجاد 
نهاد عمومی  و در نتیجه تمت��ع و برخورداری آن از حق��وق و تکالیف و نیز 
اجرای صالحیت هایشان منوط به تصویب اساسنامه و تحقق ارکان آن نیز 

می باشد؟
در مواد 2 ت��ا 4 قانون مدیریت خدمات کش��وری و م��واد 3 تا 5 قانون 
محاسبات عمومی  کشور ایجاد مؤسس��ات و نهادهای عمومی ، به موجب 
قانون و منوط به تصویب مجلس شده است. این بدان معناست که تصویب 
مجلس قطعاً شرط الزم ایجاد این نهادهاس��ت. بدون تصویب قانون گذار، 
هیچ نهاد و مؤسس��ه عمومی  به وجود نمی آید و بالتبع از هیچ ش��خصیت 
حقوقی برخوردار نمی شود و در نتیجه از هیچ حقوقی و تکالیفی برخوردار 
نمی شود. از همین رو از هیچ صالحیت تمتعی نیز برخوردار نخواهد بود. در 
مورد استیفای صالحیت نیز از آنجایی که استیفای صالحیت نیازمند اراده 
است و اراده شخص حقوقی به موجب س��ازمان تصمیم گیرنده و مدیران و 
مقامات آن اعالم ش��ده و فعالیت های آن ش��کل خارجی به خود می گیرد 
)کاتوزی��ان، 1366، ج 2: 59(؛ مش��اهده می کنی��م که م��اده 589 قانون 
تجارت اشعار داشته است: "تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی 
که به موجب قانون یا اساس��نامه صالحی��ت اتخاذ تصمی��م دارند گرفته 
می ش��ود." لذا در صورتی که مصوبه مجلس مبنی بر ایجاد یک مؤسس��ه 
و نهاد عمومی ، خود همزمان ش��امل تعیین ارکان و مقامات آن نیز باش��د 
به موجب همان مصوبه هم زمان هم صالحیت تمتع و هم اس��تیفا محقق 
می ش��ود ولی در صورتی که مصوبه مجلس صرفاً اقدام ب��ه ایجاد یک نهاد 
یا مؤسس��ه عمومی ، بدون تعیین ارکان و مقامات آن باش��د و بلکه آن را به 
تصویب اساسنامه  اش موکول کرده باشد در این صورت از آنجایی که اعالم 
اراده مؤسس��ات عمومی  توس��ط مقامات آن صورت می گیرد و با تصویب 

اساس��نامه و تحقق ارکان شخص حقوقی اس��ت که مقامات آن نیز معین 
شده و به نمایندگی از مؤسسه می توانند اعمال صالحیت نمایند، لذا تحقق 
صالحیت استیفا در چنین مواقعی منوط به تصویب اساسنامه آن خواهد 
بود. درخصوص زمان ایجاد مؤسسات عمومی  دیدگاه های فرضی زیر قابل 

طرح است: 
اول اینكه: تصویب مجلس برای ایجاد مؤسس��ات عمومی  طریقیت 
دارد و نه موضوعیت.10 به این معنا که مس��تفاد از قانون مدیریت خدمات 
کش��وری و قانون محاس��بات عمومی  آنچه در مورد مؤسس��ات عمومی 
 اهمیت دارد انجام فعالیت  ها و ارائه خدمات عمومی است و تصویب مجلس 
نیز طریقی ب��رای نیل به این هدف اس��ت نه اینکه خ��ود تصویب مجلس 
فی نفسه و بدون لحاظ هدف آن موضوعیت داش��ته باشد. زمانی مؤسسه 
عمومی  ایجاد شده و ش��خصیت می یابد که آماده انجام این فعالیت ها -که 
هدف از ایجادشان است- باشد و زمانی می تواند این فعالیت  ها را انجام دهد 
که به موجب قانونی دیگر یا در اثر تصویب اساسنامه، ارکان آن تحقق یافته 
باشد. بر این اساس، صرف تصویب مجلس نمی تواند اعطاکننده شخصیت 
حقوقی باشد و تا ارکان آن تحقق نیافته است، مؤسسه و نهاد عمومی  هیچ 
شخصیت حقوقی ندارد.  این دیدگاه قابل قبول نیست؛ زیرا اراده قانون گذار 
برای تأس��یس مؤسس��ات عمومی  را به هیچ وجه مؤثر ندانس��ته است. در 
حالی که مطابق قوانین، این مؤسس��ات به موجب قانون ایجاد می شوند و 
این بدان معناست که قانون و اراده قانون گذار در ایجاد این مؤسسات نقش 

دارد. 
دوم اینكه: تصویب تشکیل مؤسس��ات عمومی  صرفاً اجازه ای است 
که از س��وی قانون گذار برای تشکیل این مؤسس��ات صادر می شود و هیچ 
مدخلیتی در ایجاد و برخورداری یا عدم برخورداری از ش��خصیت حقوقی 
ندارد. بلکه ایجاد و بالتبع ش��خصیت حقوقی پیدا کردن مؤسس��ه یا نهاد 

عمومی  منوط به تحقق ارکان آن اس��ت. زیرا بدون تحقق ارکان مؤسسه، 
نمی توان هیچ وجودی نه به ص��ورت مجازی و نه اعتباری ب��رای آن قائل 
ش��د و بدیهی اس��ت که بالتبع نمی توان برای چیزی که وجود ندارد هیچ 

صالحیتی قائل شد. 
این دیدگاه نیز اراده قانون گذار را در اعطای ش��خصیت حقوقی به هیچ 
وجه مؤثر ندانسته و قابل پذیرش نیس��ت. البته در صورتی که خود قانون 
صراحتاً اش��اره داشته باش��د که به موجب آن اجازه تأس��یس مؤسسه ای 
عمومی  داده می شود می توان تصریح آن را دال بر صرفاً اجازه بودن دانست. 

س�وم اینكه: با تصویب قانون گذار، مؤسسه یا نهاد عمومی  شخصیت 
حقوقی پیدا می کن��د ولی اعم��ال صالحیت های آن منوط به مش��خص 
شدن مقامات آن و تحقق س��ایر ارکان و ساختارهاست. براساس این نظر، 
همان طور که انس��ان قبل از تولد، اهلیت تمتع ناقص دارد، مؤسسه یا نهاد 
عمومی  نیز با تصویب قانون گذار، صالحیت تمتع به دس��ت می آورد ولی 
این صالحیت تمتع، ناقص اس��ت و زمانی کامل می ش��ود که سایر ارکان 
آن نیز محقق ش��ود. فایده قائل ش��دن این صالحیت تمتع ناقص در این 
است که ممکن اس��ت در فاصله زمانی تصویب قانون گذار تا تحقق ارکان 
مؤسسه وقف یا هبه ای به این مؤسس��ه صورت گیرد. اگر قائل به صالحیت 
ناقص باش��یم می توانیم بگوییم این وقف و هبه به مع��دوم صورت نگرفته 
اس��ت بلکه از آنجایی که مؤسسه یا نهاد عمومی  ش��خصیت حقوقی پیدا 
کرده است لذا متمتع از این وقف می شود ولی بدیهی است؛ استفاده از این 
وقف و هبه زمانی امکان پذیر است که ارکان آن محقق شود. این رویکرد به 
شرط تصریح خود قانون گذار در قانون مؤسس قابل قبول است که رویکرد 

چهارم به آن اشاره کرده است. 
چهارم اینكه: برای تشخیص اینکه تصویب قانون گذار، شرط الزم یا 
کافی شخصیت حقوقی یافتن نهاد عمومی اس��ت و یا صرفاً اجازه ای است 

که از س��وی قانون گذار برای تشکیل این مؤسس��ات صادر شده است باید 
اراده قانون گذار را در این خصوص پذیرفت و برای کش��ف اراده قانون گذار 
نیز باید به خود قانون مؤسس مراجعه کرد. برای توضیح بیشتر این دیدگاه 
باید گفت از آنجایی که ایجاد مؤسسات عمومی  وابسته به اراده قانون گذار 
است؛ از همین رو، الزم اس��ت این اراده در مورد زمان ایجاد این مؤسسات 
تبعیت ش��ود. در واقع، مطابق ای��ن دیدگاه زمان ایجاد مؤسس��ه عمومی ، 
زمانی است که قانون گذار ایجاد مؤسس��ه عمومی  را در آن زمان اراده کرده 
است. مراجعه به قوانین تأسیس انواع مؤسسات عمومی  نشان می دهد که 
قانون گذار برخوردهای زیر را در مورد تشکیل مؤسسات و نهادهای عمومی 

 داشته است: 
 1- در برخ��ی م��وارد قانون گ��ذار به ص��ورت صریح یا ضمن��ی اجازه 
تشکیل سازمانی را داده ودولت را مکلف به تهیه اساسنامه آن کرده است. 
گاهی بیان داش��ته اس��ت که به موجب این قانون، اجازه تشکیل مؤسسه 
یا نهادی با عنوانی خاص داده می ش��ود. به عنوان مث��ال، مطابق ماده )1( 
قان��ون راجع به اجازه به اجازه تأس��یس س��ازمان زمین شناس��ی مصوب 
31 فروردین م��اه 1338 "به دولت اجازه داده می ش��ود ب��ه منظور انجام 
بررسی های زمین شناسی در سرتاس��ر کشور و... س��ازمان واحدی به نام 
سازمان زمین شناس��ی کش��ور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید". 
گاهی قانون گذار بیان داشته است که دولت یا فالن وزارتخانه مکلف است 
فالن س��ازمان یا مؤسسه را تأس��یس نماید. به عنوان مثال، قانون تشکیل 
س��ازمان حسابرس��ی کش��ور مصوب 1362/10/5 اشعار داش��ته است: 
"دولت مکلف اس��ت ظرف س��ه ماه از تاریخ تصویب این قانون "س��ازمان 
حسابرس��ی" تأس��یس... نماید". همان طور که از نص این قبیل قوانین بر 
می آید خود این قوانین ادعای تأس��یس هیچ نهادی را نداش��ته اند و بلکه 
صرفاً به دولت اج��ازه داده و یا دولت را مکلف کرده اند که چنین س��ازمانی 

را تأسیس نمایند. بدیهی است که این س��ازمان ها مطابق ماده 587 قانون 
تجارت به محض تشکیل یا تأسیس دارای شخصیت حقوقی خواهند بود 
و تشکیل این قبیل مؤسسات منوط به تأس��یس آن ها از سوی دولت است 
و همان ط��ور که در خود قانونی که اجازه تأس��یس را به دولت داده اس��ت 
تصریح می ش��ود، دولت مکلف به تهیه اساس��نامه این مؤسسات می شود. 
حال ممکن اس��ت قانون گذار تصریح نماید که دولت باید اساس��نامه را به 
تصویب مجلس برساند و یا این که براس��اس اصل85 قانون اساسی، اجازه 
تصویب آن را به دولت بدهد که در این صورت دولت در راس��تای تشکیل 
این مؤسس��ات اقدام به تصویب اساس��نامه آن ها می نماید. این مسأله که 
اشاره به تأسیس این مؤسسات به موجب اساسنامه شان دارد در اساسنامه 
این قبیل مؤسسات قابل مشاهده اس��ت. به عنوان مثال مطابق اساسنامه 
سازمان حسابرسی مصوب 1366/5/17 "در اجرای قانون تشکیل سازمان 
حسابرسی ... سازمان حسابرسی که از این پس در این اساسنامه "سازمان" 
نامیده ش��ده اس��ت و به صورت شرکت س��هامی  اداره می ش��ود، تشکیل 
می گردد." این بدان معناس��ت که زمان تأسیس و تش��کیل این سازمان از 
زمان تصویب اساس��نامه آن بوده اس��ت و نه از زمان تصوی��ب قانون اجازه 
تشکیل آن11. لذا این قبیل مؤسسات از زمان تصویب اساسنامه شخصیت 
حقوقی یافته و صالحیت تمتع و اس��تیفا را توأمان به دست می آورند ولی 
پیش از تصویب اساسنامه از آنجایی که هنوز ایجاد نشده اند لذا شخصیت 
حقوقی نیز نداش��ته و صالحیت برخورداری از هی��چ حقوقی و تکالیفی را 
نیز ندارند؛ از همین رو، صالحیت برخورداری از هبه یا وقف را نداش��ته اند 
و نمی توان برای آن ها بودجه مس��تقلی در نظر گرفت؛ زیرا تعیین بودجه 
مستقل برای نهادی که هنوز به وجود نیامده است مغایر با شفافیت بودجه 
می باش��د. از س��وی دیگر در زمینه مس��ائل اس��تخدامی نیز اصوالً چنین 
مؤسس��اتی از هیچ حقوق و تکالیفی برخوردار نیس��تند و نمی توان برای 
آن ها تکالیفی در زمینه جذب و اس��تخدام مقرر کرد ام��ا از زمان تصویب 
اساسنامه، این مؤسسات ایجاد شده و شخصیت حقوقی یافته و صالحیت 
تمتع و استیفا به دس��ت می آورند لذا از همان زمان و در چارچوب قوانین 
می توانند از حقوق و تکالیف برخوردار ش��وند. به عن��وان مثال صالحیت 
برخورداری از وقف یا هبه یا بودجه را داش��ته و می توانن��د مطابق قوانین 
نس��بت به جذب و اس��تخدام و به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود اقدام 

نمایند. 

پی نوشت ها:
8  - البته ثبت بعضی از مؤسسات و تشکیالت، ممکن است به موجب قانون خاصی الزم باشد، 
چنانچه به موجب آیین نامه اجرای قانون تأس��یس ش��رکت اتوبوس��رانی، این شرکت ها که از 
اشخاص وابسته به شهرداری های هر شهر هس��تند باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت 

برسند.)ماده 1 آیین نامه مزبور مصوب 1334/11/14( 
9  - الزم به ذکر اس��ت برخی مؤسس��ت عمومی غیردولتی وجود دارند که نه براساس مصوبه 
مجلس و بلکه توس��ط نهادهای دیگری نظی��ر مقام معظم رهبری، ش��ورای انقالب فرهنگی و 
حتی برخی مقامات اجرایی سازمان های اداری ایجاد ش��ده اند که این امر باعث به وجود آمدن 

چالش های )حقوقی( در این زمینه شده است. )حسینی پور، 1389: 46( 
10  - این دیدگاه از نظر مفهومی ش��بیه ب��ه دیدگاه قائلین به حقیقی بودن ش��خص حقوقی 
است. مطابق این نظریه اش��خاص حقوقی مس��تقل از اراده قانون گذارند و از  لحاظ حقوقی او 
مکلف است وجود آنها را به رسمیت بشناسد )جهت مطالعه بیش��تر پیرامون نظریات مختلف 

درباره شخصیت حقوقی مراجعه شود به: طباطبایی موتمنی، 1390: 289( 
11  - مثال های دیگری از قوانینی که اجازه تأس��یس داده اند نه این که خود اقدام به تأسیس 

نماید: 
ماده 1 قانون تش��کیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مس��رح 1384/11/27- ماده 1 قانون 
اجازه تأس��یس ش��رکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی 
غیر نظامی مصوب 1375/2/30- ماده اول قانون اجازه تأس��یس دانش��گاه در تهران مصوب 8 

خرداد ماه 1313 شمسی. 
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روابطعمومیواموربینالملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-9947615-T11 

موضوع آگهی:  
خرید انواع اتصاالت 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 
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روابطعمومیواموربینالملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-9947403-T11 

موضوع آگهی:  
 LINE PIPE خرید انواع

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 
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روابطعمومیواموربینالملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-9905041-T25 

موضوع آگهی:  
خرید دیزل پمپ

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده 
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آگهی فراخوان  عمومی  با ارزیابی کیفی
ش�رکت آب و فاضالب منطقه ش�ش ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092500000018 برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب  و فاضالب منطقه شش شهر تهران 

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات قرائت کنتور در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران.
3-  مهلت خرید و محل دریافت اسناد مناقصه:

 متقاضیان شرکت در مناقصه برای دریافت و خرید اس��ناد این مناقصه، حداکثر تا ساعت 16:15 مورخ 1401/02/31 
 بای��د از طریق س��امانه س��تاد الکترونیک دول��ت مبل��غ 1.000.000 ریال به حس��اب ج��اری 8184025866001 

بانک سامان شعبه شهرری واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: 169.137.008.816 ریال و از محل اعتبارات جاری.

5-مدت اجرای کار:12 ماه شمسی
6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2- داشتن گواهی صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

7-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: ب��ه می��زان 3.121.370.088 ری��ال می باش��د که ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانند به ص��ورت واری��ز نقدی به حس��اب جاری ش��ماره 0107807874000 به ش��ماره ش��با 
IR 090170000000107807874000 نزد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری ی��ا ضمانتنامه بانکی و یا 

چک بانکی تضمینی به نام شرکت آب و فاضالب منطقه شش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در 
بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت، به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الك و مهر شده تا 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.

8-مهلت و محل تحویل پیشنهادات: 
پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را تا س��اعت 16:15 روز دوش��نبه مورخ 1401/03/16 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( ارائه و بارگذاری نمایند )به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف( را به صورت فیزیکی 

تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

 10- مح�ل و زم�ان گش�ایش پاکات)ال�ف، ب، ج(: دفت��ر قرارداده��ا و ام��ور بازرگان��ی ش��رکت آب و فاضالب 
منطقه شش شهر تهران در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21

11-هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
12- نشانی سایت ها: 

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام /پروفای��ل تأمین کننده/
مناقصه گر موجود است.  

مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادهاواموربازرگانیشركتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران

یک مرحله ای به شماره 1401-11
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل اسناد خزانه اسالمی براساس قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن کاالهای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به صورت 
 )WWW.SETADIRAN.IR( یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

انجام و به تولید کنندگان و تأمین کنندگان ذی صالح واگذار نماید.

ف
تضمین شرکت در فرآیند مقدار نام و مشخصات کاالی مورد نیازردی

ارجاع کار )ریال( 

ک
ره ی

شما
صه 

ناق
یک دستگاهتجهیزات سخت افزاری پدافند سایبری ups90kva م

555.000.000 64 دستگاهباتری ups )تجهیزات سخت افزاری پدافند سایبری(

 ATS32A دستگاه
یک دستگاه)تجهیزات سخت افزاری پدافند سایبری(

 س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در اس��ناد اعالم شده اس��ت که الزم اس��ت مناقصه گران حداکثر 
 ظرف 5 روز پس از انتش��ار آگهی از طریق س��امانه فوق اخذ و اقدام نمایند. ضمن��اً هزینه چاپ آگهی در 

دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
خرید همراه با ارزیابی کیفی  یک مرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 عملیات اجرایي اصالح و توسعه 
شبكه توزیع و انشعاب آب روستاي سعیدآباد

 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران
"به اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قانون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عموم��ي ی��ک مرح��له اي ب��ا ارزیابي س��اده ب��ه ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000038( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه: 

عملیات اجرایي اصالح و توسعه شبکه توزیع و انشعاب آب روستاي سعیدآباد
 مبل�غ ب�رآورد اولی�ه: 14.022.219.911 ری��ال )چه��ارده میلیارد و بیس��ت و 

دو میلیون و دویست و نوزده هزار و نهصد و یازده ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 701.110.995 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 4 ماه

 HSE پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های دارای رتبه 5 رش��ته آب و داراي 
)در صورت داشتن ظرفیت آماده به کار براي پروژه( مي توانند شرکت نمایند. 

 تاریخ، مهلت، مح�ل دریافت اس�ناد: از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 
تا مورخ 1401/02/27 نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
 تاریخ، مهلت محل تحویل اس�ناد:  پیش��نهادها، باید حداکثر تا س��اعت 14:00 
 م��ورخ 1401/03/08 در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه نش��اني

www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ همان روز 
 فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: اس��تان تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، 
 پ��الك 61، طبق��ه همک��ف، دبیرخان��ه، تلف��ن: 76503117 تحوی��ل و رس��ید 

دریافت گردد.
 محل تأمی�ن اعتبار: از مح��ل اعتبارات عمران��ی به صورت اوراق خزانه اس��المی، 

اوراق مشارکت، نقد و یا سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.
زمان و محل گشایش پاکات: 

پاکات در ساعت 12:15 صبح مورخ 1401/03/09 در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 
طبقه همکف، ذي حسابي شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي با ارزیابي ساده
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 تهیه، حمل و نصب تجهیزات مدیریت مصرف 
و کاهش هدر رفت آب در روستاهاي شهرستان هاي پردیس، 

شمیرانات، دماوند
ش�رکت آب و فاضالب ش�رق اس�تان تهران به نمایندگي از ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان تهران"به اس��تناد آئین نامه هاي اجرایي قانون برگزاري مناقصات" در نظر دارد از 
طریق مناقصه عمومي ی��ک مرح��ل��ه اي همزمان با ارزیابي فش��رده به ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000037( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دول��ت )س��تاد( را 

با  اطالعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
موضوع مناقصه:  تهیه، حمل و نصب تجهیزات مدیری��ت مصرف و کاهش هدر رفت آب 

در روستاهای شهرستان های پردیس، شمیرانات، دماوند
مبلغ برآورد اولیه: 20.916.745.770 ریال)بیست میلیارد و نهصد و شانزده میلیون و 

هفتصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفتاد ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 1.045.837.288 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 1 ماه

پیمانكاران واجد شرایط: تولید کنندگان و نماینده آن ها مجاز به شرکت می باشند. 
 تاریخ، مهل�ت، محل دریاف�ت اس�ناد: از آگهي نوب��ت اول م��ورخ 1401/02/22 تا 
مورخ 1401/02/27 نسبت به دریافت اس��ناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیش��نهادها، باید حداکثر تا س��اعت 10:00 م��ورخ 1401/03/08 در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگذاري گردند و حداکثر تا ساعت 
10:00 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: اس��تان تهران، رودهن، بلوار امام، 
خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید 

دریافت گردد.
محل تأمی�ن اعتبار: از مح��ل اعتبارات عمرانی به ص��ورت اوراق خزانه اس��المی، اوراق 

مشارکت، نقد و یا سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.
زمان و محل گشایش پاکات: 

پاکات ارزیابی در س��اعت 10:30 صبح مورخ 1401/03/08 باز و همچنین ش��رکت هایی 
 که امتیاز الزم را کس��ب نمودند گش��ایش پاکات )الف و ب و ج( در س��اعت 10:30 صبح 
 م��ورخ 1401/03/09 در خیاب��ان فاطم��ي، نبش حج��اب، طبقه همکف، ذي حس��ابي 

شرکت آب و فاضالب استان تهران باز و قرائت مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید فراخوان 
مناقصه عمومي 

همزمان  با ارزیابي فشرده
نوبت دوم
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 خرید 2دستگاه ترانس کم تلفات هوایي 
500 کاوا و 1 دستگاه ترانس کم تلفات هوایي 200 کاوا

 شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران
" به اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قانون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عمومي ی��ک مرح��له اي کاالي م��ورد نیاز خود به ش��ماره مناقصه 
 )2001070002000035( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

با اطالعات مشروحه ذیل خریداري نماید.
موضوع مناقصه:  خرید دو دس��تگاه ترانس کم تلفات هوایي 500 کاوا و 1 دستگاه 

ترانس کم تلفات هوایي 200 کاوا
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 400.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 1 ماه

فروشندگان واجد ش�رایط: کلیه ش��رکت کنندگان باید تولید کننده و نمایندگي 
مجاز کاالي موضوع مناقصه باشند. 

تاریخ، مهلت، محل دریافت اسناد: 
از آگهي نوبت اول م��ورخ 1401/02/22 تا مورخ 1401/02/26 نس��بت به دریافت 
 www.setadiran.ir اس��ناد از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت 

اقدام نمایند.
 تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: 

پیشنهادها، باید حداکثر تا س��اعت 09:15 مورخ 1401/03/07 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دول��ت به نش��اني www.setadiran.ir  بارگ��ذاري گردند و حداکثر 
تا س��اعت 09:15 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نش��اني: تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالك 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

تحویل و رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: 

از محل اعتبارات عمراني و به صورت اس��ناد خزانه اس��المي، اوراق مشارکت، نقد و یا 
سایر ابزارهاي تأمین مالي دولت تأمین مي گردد.

زمان و محل گشایش پاکات: 
پاکات در ساعت 12:00مورخ 1401/03/07 در ذي حس��ابي شرکت آب و فاضالب 
استان تهران به نش��اني خیابان دکتر فاطمي، نبش حجاب، طبقه همکف، کمیسیون 

مناقصات، باز و نتیجه مناقصه اعالم مي گردد.

شركتآبوفاضالبشرقاستانتهران

آگهي تجدید 
فراخوان مناقصه عمومي

نوبت دوم
یک مرحله اي 

مناقصه مرحله اول پروژه ریلی 
 سربندر به شادگان در حال 

انجام است 

مدی��رکل راه آهن جنوب کش��ور با اش��اره به اینک��ه بزرگ ترین مش��کل و 
معضل در خطوط ریلی خوزس��تان برخورد وس��ایل نقلیه ریلی با عابران پیاده 
و وس��ایل نقلیه جاده ای اس��ت، گف��ت: مناقصه مرحل��ه اول پروژه س��ربندر و 
ش��ادگان و خرمش��هر در محدوده س��ربندر به فوالد ش��ادگان در ح��ال انجام 
اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، عبدالکری��م درویش زاده مدی��رکل راه آهن 
جنوب کش��ور اظهار ک��رد: راه آه��ن جن��وب از نظ��ر حمل ونقل بار و مس��افر 
رتبه چه��ارم کش��وری را دارد؛ در س��ال های اخی��ر حمل ونق��ل را از زیر پنج 
میلیون تن به ح��دود 11 میلیون تن افزای��ش دادیم که این روند طی امس��ال 
و س��ال های آینده نیز ادامه خواهد داش��ت. مدی��رکل راه آهن جنوب کش��ور 
 افزود: در حال حاضر در مجموعه راه آهن جنوب س��ه قطار مس��افری به تهران، 
دو قطار مس��افری به مش��هد و 10 قطار محلی در حال ارائه خدم��ات به مردم 
هس��تند؛ قطاره��ای حوم��ه ای خدم��ات خوبی ب��ه م��ردم ارائ��ه می دهند و 
هزینه های تردد م��ردم را بس��یار کاهش داده ان��د. مدی��رکل راه آهن جنوب، 
گفت: س��اخت بزرگ ترین دپوی تعمی��رات لوکوموتیو در اه��واز در حال انجام 
اس��ت و حدود 98 درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد. مدی��رکل راه آهن جنوب 
کش��ور ادامه داد: اجرای پ��روژه راه آهن دو خط��ه اهواز – اندیمش��ک با طول 
140 کیلومتر و 240 میلی��ارد تومان اعتبار و پ��روژه اهواز – بن��در امام)ره( با 
طول 110 کیلومتر و با اعتب��ار 132 میلیارد تومان نیز برخ��ی از پروژه های در 
دس��ت هس��تند. البته بخش��ی از پروژه بندر امام)ره( حدفاصل میان دشت به 
س��ربندر با طول 81 متر راه اندازی شده و با س��رعت 160 کیلومتر بر ساعت در 
حال ارائه خدمات اس��ت که افتتاح این بخش موجب ش��ده س��االنه بیش از دو 
میلیون تن شمش از ش��رکت فوالد خوزس��تان به بندر امام)ره( با قیمت بسیار 
پایین ت��ر از جاده، جابه جا ش��ود. مدیرکل راه آهن جنوب کش��ور بی��ان کرد: با 
افتتاح دیگر پروژه ه��ای دو خطه به وی��ژه کمربندی بندر ام��ام)ره( دیگر هیچ 
قطار ب��اری در اهواز تردد نخواهد ک��رد. مدیرکل راه آهن جن��وب، گفت: پروژه 
سربندر و ش��ادگان و خرمش��هر نیز در دس��ت اقدام اس��ت که مناقصه مرحله 
اول در محدوده س��ربندر به فوالد ش��ادگان در حال انجام اس��ت. پروژه مسیر 
 ش��لمچه � بصره و اهواز به ایذه و اصفه��ان نیز جزء پروژه ه��ای در حال پیگیری 
هس��تند. درویش زاده؛ با اعالم آمادگی برای همکاری با ش��هرداری اهواز بیان 
کرد: پس از ارائه پیش��نهاد ریل باس، بالفاصل��ه کار طراح��ی و مطالعه انجام و 
10 ایس��تگاه در این خصوص مشخص و مقرر شد ایس��تگاه ها توسط شهرداری 
س��اخته و ریل ب��اس توس��ط راه آهن تأمین ش��ود. مدی��رکل راه آه��ن جنوب 
کش��ور ادامه داد:  در کمتر از یک هفت��ه ریل باس به اهواز اختصاص داده ش��د 
و هفته بعد ایس��تگاه قدس به اه��واز و کارون راه اندازی ش��دو ریل باس دو ماه 
تردد کرد اما به دلیل آماده نبودن زیرس��اخت ها و نبود مس��افر، این کار متوقف 
ش��د. مدیرکل راه آه��ن جنوب کش��ور افزود: جلس��ات مختلفی ب��رای تعیین 
س��کو ها و توقفگاه ها برگزار ش��د تا جایی که به مرحله افتتاح پروژه رس��یدیم 
اما با توجه به اینکه ش��هرداری اس��تقبال نکرد موضوع ابتر ماند. اکنون با توجه 
به تغییر مدیریت راه آهن، ب��رای را اندازی این پروژه باید مکاتبات انجام ش��ود. 
مدیرکل راه آهن جن��وب، درخص��وص عبور راه آهن از ش��هر عن��وان کرد: در 
واقع ش��هر توس��عه پیدا کرده و اطراف راه آهن را فرا گرفته اس��ت اما باید همه 
کمک کنیم این مش��کل را حل کنیم. عبور از خطوط راه آهن قوانین و مقررات 
 خاصی دارد ک��ه اکنون بر این اس��اس ه��م آماده کمک هس��تیم ت��ا گرهی از 

گره های ترافیکی را باز کنیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد

رشد بی سابقه صدور پروانه ساختمانی در کشور  
معاون وزیر راه وشهرسازی، از رشد بی سابقه 
ص��دور پروانه های س��اختمانی در کش��ور طی 
نیمه دوم س��ال گذش��ته خبر داد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، محمود محمودزاده؛ در بیس��ت 
و چهارمی��ن اجالس هی��أت عمومی س��ازمان 
نظام مهندسی س��اختمان و در جریان برگزاری 
انتخابات ش��ورای مرکزی جدید این س��ازمان 
اظه��ار کرد: در ش��ش ماه دوم س��ال گذش��ته 
ش��اهد افزایش حج��م پروانه های تولید ش��ده 

در کش��ور بودیم به طوری که در ای��ن بازه زمانی 
تعداد پروانه های صادر شده از 450 هزار پروانه 
ش��هری و روس��تایی در س��ال به بی��ش از یک 
میلیون و 200 هزار پروانه رسید که در نوع خود 
بی سابقه بود. وی با اش��اره به اینکه براین اساس 
حجم زیربن��ای پروانه های صادر نی��ز از حدود 
55 میلیون متر مربع در س��ال ب��ه بیش از 155 
میلیون در س��ال می رس��د، افزود: این افزایش 
حجم پروانه های صادر ب��ازار کار ویژه ای را برای 

مهندسین عضو س��ازمان نظام مهندسی فراهم 
کرده است و وزارت راه وشهرسازی امیدوار است 
این شبکه عظیم بتواند در جهت ارتقای کیفیت 
ساخت وساز در کشور گام های مؤثری را بردارد. 
وی با تأکی��د براینکه وزارت راه وشهرس��ازی با 
اج��رای طرح بیم��ه کیفیت ساخت وس��از ها به 
دنبال تضمین کیفیت س��ازه های تولید ش��ده 
در کشور اس��ت گفت: در این راس��تا از شورای 
جدید مرکزی سازمان نظام مهندسی نیز انتظار 

داریم تا با اس��تفاده از این پتانسیل، با تمام توان 
خود در راستای سالم س��ازی و شفافیت، نظارت 
برکیفی��ت ساخت وس��ازهای و ایج��اد فضای 
حرفه ای م��ورد درخواس��ت اعضای س��ازمان، 
تالش کنند تا شان و منزلت سازمان به باال ترین 
سطح ممکن برسد. محمود زاده؛ با بیان اینکه در 
عمل آموزش های دانش��گاهی با مقررات ملی و 
عملی ساختمان فاصله زیادی دارد تأکید کرد: 
در ای��ن زمینه نیز از س��ازمان نظام مهندس��ی 

انتظار داریم تا ضمن تالش ب��رای پرکردن این 
خأل با برگزاری دوره های آموزش��ی، با توجه به 
پیش��رفت های رخ داده در عرصه س��اختمان و 
شهرس��ازی در جهان، کمیته های را تش��کیل 
دهد تا روش ها و تولیدات و محصوالت جدید در 
عرصه ساخت وس��از و خدمات نوین شهرسازی 
را رصد و بررس��ی نماید و در ادام��ه مواردی که 
متناسب با نیازهای کشورمان اس��ت را احصا و 

آن ها را برای اجراء آماده کند.

راه و شهرسازی

معاون وزی��ر صنعت،معدن وتجارت، با بی��ان اینکه در بحث 
واگذاری زمین اولویت هایی برای ش��رکت های دانش بنیان قائل 
شده ایم، گفت: ش��رکت های دانش بنیان و ش��رکت های صنایع 
پیشرفته از ش��رکت در مزایده معاف هس��تند و ما زمین هایی را 
به تمامی ش��رکت هایی که متقاضی زمین باشند برابر نیاز آن ها 
واگذار خواهیم ک��رد. به گزارش مناقصه مزایده، علی رس��ولیان؛ 
در آیین رونمایی از محصوالت دانش بنیان ش��رکت های مستقر 
در پردیس ش��رکت های دانش بنیان فارس، اظهار کرد: به دلیل 
برخورداری اس��تان فارس از س��طح علمی باال و وج��ود صنایع 
بزرگ مانند صنایع پتروش��یمی و صنایع معدنی در این استان، 
ظرفیت خوبی ب��رای فعالیت نخبگان و راه اندازی ش��رکت های 
دانش بنیان در این اس��تان پهناور وجود دارد. رس��ولیان؛ افزود: 
امیدوارم بتوانی��م ارتباط مؤث��ری بین واحده��ای دانش بنیان 
کوچک و متوس��ط و ش��رکت های بزرگ ایجاد کنیم و نیازهای 
آن ها را که عمدتاً نیازه��ای صنعتی و وارداتی بوده اس��ت را در 
داخل کش��ور تأمین کنیم. وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب درخص��وص افزایش کم��ی و کیفی محص��والت، گفت: 
خوشبختانه تاکنون ش��اهد اتفاقات بس��یار خوبی برای توسعه 
شرکت های دانش بنیان بوده ایم و امیدواریم این روند ادامه پیدا 
کند.با توجه به اینکه امس��ال، س��ال دانش بنیان است، بسته ای 
را به منظور حمایت از ش��رکت های دانش بنیان به دس��تور وزیر 
صنعت،معدن وتج��ارت تهیه کردی��م. یک بخش از این بس��ته 
مربوط به حمایت از صنایع کوچک اس��ت. مدیرعامل س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران، اضافه کرد: بخشی از 
این اقدامات مربوط به زیرس��اخت ها است. بدین ترتیب درصدد 
هستیم امسال تعداد ش��هرك های صنعتی را در سراسر کشور با 

کمک معاونت علمی و دانش��گاه های کش��ور افزایش دهیم. این 
مقام مس��ؤول، با بیان اینکه در اس��تان فارس از شهرك فناوری 
برخوردار هس��تیم، گف��ت: در ش��هرك های صنعتی ش��رایط 
فعالیت ش��رکت های دانش بنی��ان را فراهم خواهی��م کرد و در 
نظر داریم یک ش��هرك دانش بنیان را در اس��تان ف��ارس ایجاد 
کنیم. وی با بیان اینک��ه در بحث واگذاری زمی��ن اولویت هایی 
برای شرکت های دانش بنیان قائل ش��ده ایم گفت: شرکت های 
دانش بنی��ان و ش��رکت هایی که صنایع پیش��رفته هس��تند از 

ش��رکت در مزایده معاف هس��تند و ما زمین های��ی را به تمامی 
شرکت های دانش بنیان که متقاضی زمین باشند برابر نیاز آن ها 
واگذار خواهیم کرد. رسولیان؛ اضافه کرد: این زمین  ها با شرایط 
بسیار ویژه و با اقس��اط طوالنی مدت تا حتی 48 ماه به شرکت ها 
واگذار می شوند و سطح دریافت مبلغ نقدی را برای یک سری از 
شرکت های دانش بنیان که اولویت های اول کشور باشد تا حدود 
یک درصد آورده ایم؛ یعنی ای��ن زمین  ها تقریباً به صورت رایگان 
در اختیار شرکت ها قرار می گیرند. وی گفت: برای شرکت هایی 

که محصوالت آن ها به بهره برداری برسد و فعالیت آن ها منجر به 
تولید شود نیز مشوق های بس��یار خوبی برای بعد از بهره برداری 
در نظر گرفته ای��م. این مقام مس��ؤول، ادامه داد: ب��رای اعطای 
تس��هیالت به این ش��رکت ها در حال انجام توافقات��ی با بانک ها 
هس��تیم تا در یک توافق دو طرفه بتوانیم نیازهای ش��رکت های 
دانش بنیان کوچک و متوس��ط را برطرف کنیم. در واقع بخشی 
از منابع توس��ط ما و بخش��ی به وس��یله بانک ها تأمین می شود. 
وی با اش��اره به اینکه مبالغی در قالب تبصره 18 برای حمایت از 
استان ها در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر در تالش 
هس��تیم واحدهای تولیدی که امکان و زمینه دانش بنیان شدن 
دارند را در کشور شناس��ایی کنیم. مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرك های صنعتی ایران، گفت: در حال حاضر 1600 
واحد شناس��ایی ش��ده و هدف ما این اس��ت که به دانش بنیان 
شدن این ش��رکت ها کمک کنیم. تاکنون نزدیک به 600 واحد 
دانش بنیان ش��دند و امس��ال این امر با سرعت بیش��تری انجام 
خواهد شد. وی با بیان اینکه شناسایی نیازهای فناورانه در کشور 
از دیگر اقدامات ما محسوب می شود، گفت: با کمک 900 مشاور 
در حال برقراری ارتباط با بنگاه های بزرگ هس��تیم. نیازهایی از 
شرکت ها را که خودش��ان امکان تولید ندارند و مجبور به واردات 
از کشور هستیم را شناسایی می کنیم و در قالب فن بازارهایی که 
ایجاد می کنیم در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهیم. 
رسولیان؛ افزود: سال گذشته نزدیک به 100 نیاز فناورانه از این 
طریق تأمین شده است و امیدواریم امسال شاهد رشد بیشتری 
در این زمینه باش��یم. مع��اون وزیر صنعت با اش��اره ب��ه انعقاد 
تفاهم نامه برای راه اندازی نخستین شهرك صنعتی دانش بنیان 
در اس��تان فارس، گفت: حمایت های الزم در این زمینه صورت 
می گیرد و ب��ا توجه اختیارات را به اس��تان ها تفوی��ض کرده ایم 

امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد

واگذاری بدون مزایده زمین مورد نیاز دانش بنیان  ها
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https://monaghesatiran.ir/108304
https://monaghesatiran.ir/108305
https://monaghesatiran.ir/108306
https://monaghesatiran.ir/108307
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  عمومی
نوبت دوم

شركتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهران
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه2 شهر تهران

آگهی  عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره ف 1401/4/م2 

ش�رکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: عبارت اس��ت از خرید)ش��امل: تهیه، پالت بندی، بارگیری، حمل و باراندازی، تخلیه و تحویل( 5136 متر 
لوله چدن نشکن یکسر تایتون یکس��ر اس��پیکات، اتصاالت و متعلقات از اقطار 250 تا 700 میلیمتر مقاوم در برابر زلزله مطابق با 

استانداردهای مربوطه )براساس استاندارد ISO2531( و مشخصات تفصیلی و فنی.
2- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

3-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 300.256.300.000 ریال، 3 ماه
4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیر عمرانی

5-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: 
داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه )تولیدکننده یا نماینده رسمی( و سایر شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی.

6-مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به س��امانه 
 تدارکات الکترونیک��ی دول��ت )www.setadiran.ir( حداکثر ت��ا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/02/28 

اسناد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7-مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 4.432.563.000 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 490700001000222898535003 به صورت فیش واریزی نقدی به حساب جاری 3-98535-8-102 و به شماره شبا
بانک رسالت شعبه شریعتی یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعی شده تأیید 

شده نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

  به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8 - مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه 
مورخ 1401/03/16 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت )www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( 
 می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت هم زمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه ش��رکت واقع در تهران، 

خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی )آبان شمالی( گردد.
9-زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکت  ارزیابی کیفی: س��اعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در 

محل دفتر دبیر کمیته ارزیابی شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.
  تاریخ و زمان گش��ایش س��ایر پاکات متعاقب��اً به مناقصه گ��ران واجد ش��رایط اعالم خواهد ش��د که حضور یک نف��ر نماینده 

با معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد.
10-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می باشد.

11-به پیش��نهادهای فاقد مهر و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13-کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

http://iets.mporg.ir :نشانی سایت ملی مناقصات
http://t2ww.tpww.ir :نشانی سایت شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

http://www.nww.ir :نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
www.setadiran.ir :نشانی سایت ستاد ایران

اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود 
است.  مرکز تماس: 021-41934

نوبت اول
یک مرحله ای 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه2 شهر تهران

آگهی  عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره د 1401/5/م2 

ش�رکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیف��ی ذیل را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 1- موضوع مناقص�ه: انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع برگ تش��خیص با اقطار مختلف )سبک و س��نگین( به صورت ردیف، 

غیر ردیف و خاص به تعداد تقریبی 1.710.800 اشتراك در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.
2- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

3-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 115.216.012.599ریال، 12 ماه
4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیر عمرانی

5-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: داشتن حداقل دو سال سابقه کار اجرایی و انجام حداقل دو مورد کارهای مرتبط یا 
مشابه )قرائت کنتور یا نیروی انسانی(، ارائه حداقل دو رضایتنامه کتبی از کارفرمایان و یا دستگاه نظارت جهت کار معرفی شده، 
گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه مجوز فعالیت از وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، داشتن دفتر کار در تهران.
6-مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 1401/02/28 اسناد را 

به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7-مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 2.582.160.126 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 490700001000222898535003 به صورت فیش واریزی نقدی به حساب جاری 3-98535-8-102 و به شماره شبا
بانک رسالت شعبه شریعتی یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعی شده تأیید 

شده نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

   به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظایر آن ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

8 - مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه 
مورخ 1401/03/16 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت )www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( 
 می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت هم زمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه ش��رکت واقع در تهران، 

خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی )آبان شمالی( گردد.
9-زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکت  ارزیابی کیفی: س��اعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در 

محل دفتر دبیر کمیته ارزیابی شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.
   تاریخ و زمان گش��ایش س��ایر پ��اکات متعاقباً به مناقصه گ��ران واجد ش��رایط اعالم خواهد ش��د که حضور یک نف��ر نماینده 

با معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد.
10-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می باشد.

11-به پیش��نهادهای فاقد مهر و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده مناقصه گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

http://iets.mporg.ir :نشانی سایت ملی مناقصات
http://t2ww.tpww.ir :نشانی سایت شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

http://www.nww.ir :نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
www.setadiran.ir :نشانی سایت ستاد ایران

 اطالعات تم��اس دفتر ثبت نام در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام/پروفای��ل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است.  مرکز تماس: 021-41934
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آگهي فراخوان     عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره 1401-7

شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092500000014 برگزار نماید.کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت 
 اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب  و فاضالب منطقه شش شهر تهران.

 2- موضوع مناقصه: اجاره چهار دس��تگاه خ��ودرو کارا دو کابین، یک دس��تگاه خودروی کاپرا دوکابین دو دیفرانس��یل و
 2 دستگاه موتورسیکلت با راننده به صورت شیفت 24*48 و روز کار جهت استقرار در واحد امداد و حوادث ناحیه هفده شهریور، 

خانی آباد و ستاد شهر ری )جهت مهندسین کشیک و نقلیه سنگین( شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران.
3-  مهلت خری�د و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه ب��رای دریافت اس��ناد این مناقصه، 
 حداکثر تا س��اعت 16:15 مورخ 1401/02/27 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی  دولت مبلغ 1.000.000 ریال 
به حساب جاری 8184025866001 بانک سامان شعبه شهرری واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 36.795.545.543 ریال و از محل اعتبارات جاری 
5-مدت اجرای کار: 10 ماه شمسی.

6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:
6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

6-2- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
7-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: ب��ه می��زان 1.233.866.367 ری��ال می باش��د ک��ه ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانن��د به ص��ورت واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 0107807874000 و ش��ماره ش��با 

IR090170000000107807874000 ن��زد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هر ری ی��ا ضمانتنامه بانکی و ی��ا چک بانکی 
تضمینی به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین 
 شده در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت، به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الك و مهر شده تا آخرین مهلت 

ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.
 8-مهلت و محل تحویل پیش�نهادات: پیشنهاددهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت 16:15 روز سه شنبه 
مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ارائه و بارگذاری نمایند )به صورت الکترونیکی( و همچنین 

پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11

10- محل و زمان گشایش پاکات)الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی، در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

11-هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
12- نشانی سایت ها: 

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است.  

مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادهاواموربازرگانیشركتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران

یک مرحله ای 
نوبت دوم

01
/0

2/
24

 -3
51

7 
–

ه 
ام

وزن
ر

آگهي فراخوان     عمومي با ارزیابی کیفی
 به شماره 1401-8

شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092500000015 برگزار نماید.کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب  و فاضالب منطقه شش شهر تهران.

 2- موضوع مناقصه: انجام عملیات بازدید و مانور شیرآالت در محدوده شبکه توزیع و خطوط انتقال آب ناحیه هفده شهریور 
و شهرهای قیامدشت و خاورشهر.

3-  مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه برای دریافت اس��ناد این مناقصه، 
 حداکثر تا س��اعت 16:15 مورخ 1401/02/27 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی  دولت مبلغ 1.000.000 ریال 
 به حس��اب جاری 8184025866001 بانک س��امان ش��عبه ش��هرری واریز تا بتوانند اس��ناد را به ص��ورت الکترونیکی 

دریافت نمایند.
4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 32.510.765.184 ریال و از محل اعتبارات جاری 

5-مدت اجرای کار: 24 ماه شمسی.
6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

7-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: ب��ه می��زان 1.105.322.960 ری��ال می باش��د ک��ه ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانن��د به ص��ورت واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 0107807874000 و ش��ماره ش��با 

IR090170000000107807874000 نزد بانک ملی شعبه بلوار شهر ری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی 
به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در 
س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت، به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الك و مهر ش��ده ت��ا آخرین مهلت ارائه 

پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.
 8-مهلت و محل تحویل پیش�نهادات: پیشنهاددهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت 16:15 روز سه شنبه 
مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ارائه و بارگذاری نمایند )به صورت الکترونیکی( و همچنین 

پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11

10- محل و زمان گشایش پاکات )الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی، در ساعت 10:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

11-هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
12- نشانی سایت ها: 

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است.  

مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادهاواموربازرگانیشركتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران

یک مرحله ای 
نوبت دوم
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آگهي فراخوان     عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره 1401-9

شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092500000016 برگزار نماید.کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب  و فاضالب منطقه شش شهر تهران.

2- موضوع مناقصه: انجام عملیات بازدید و مانور شیرآالت در محدوده شبکه توزیع و خطوط انتقال آب ناحیه خانی آباد 
و شهرهای باقرشهر، کهریزك، حسن آباد.

3-  مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه برای دریافت اس��ناد این مناقصه، 
 حداکثر تا س��اعت 16:15 مورخ 1401/02/27 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی  دولت مبلغ 1.000.000 ریال 
 به حس��اب جاری 8184025866001 بانک س��امان ش��عبه ش��هرری واریز تا بتوانند اس��ناد را به ص��ورت الکترونیکی 

دریافت نمایند.
4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 32.491.644.794 ریال و از محل اعتبارات جاری 

5-مدت اجرای کار: 24 ماه شمسی.
6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

7-مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقصه: ب��ه می��زان 1.104.749.350 ری��ال می باش��د ک��ه ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانن��د به ص��ورت واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 0107807874000 و ش��ماره ش��با 

IR090170000000107807874000 ن��زد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هر ری ی��ا ضمانتنامه بانکی و ی��ا چک بانکی 
تضمینی به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین 
شده در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت، به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الك و مهر شده تا آخرین مهلت 

ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.
 8-مهلت و محل تحویل پیش�نهادات: پیشنهاددهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت 16:15 روز سه شنبه 
مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ارائه و بارگذاری نمایند )به صورت الکترونیکی( و همچنین 

پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11

10- محل و زمان گشایش پاکات )الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی، در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
12- نشانی سایت ها: 

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است.  

مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادهاواموربازرگانیشركتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران

یک مرحله ای 
نوبت دوم
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آگهي فراخوان     عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره 1401-10

شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092500000017 برگزار نماید.کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب  و فاضالب منطقه شش شهر تهران.

2- موضوع مناقصه: انجام عملیات بازدید و مانور شیرآالت در محدوده شبکه توزیع و خطوط انتقال آب ناحیه شهرری.
3-  مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه برای دریافت اس��ناد این مناقصه، 
 حداکثر تا س��اعت 16:15 مورخ 1401/02/27 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی  دولت مبلغ 1.000.000 ریال 
 به حس��اب جاری 8184025866001 بانک س��امان ش��عبه ش��هرری واریز تا بتوانند اس��ناد را به ص��ورت الکترونیکی 

دریافت نمایند.
4- مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 27.489.536.780 ریال و از محل اعتبارات جاری 

5-مدت اجرای کار: 24 ماه شمسی.
6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2-داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
به میزان 954.686.110 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت واریز نقدی به حساب شماره 
0107807874000 و ش��ماره ش��با 090170000000107807874000IR نزد بانک ملی شعبه بلوار شهر ری 

 یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذکور
عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین ش��ده در س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دول��ت، به صورت اصل در پاک��ت )الف( درج 
 گردیده و الك و مهر ش��ده تا آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات ب��ه دفتر قرارداده��ا و امور بازرگانی ش��رکت آب و فاضالب 

منطقه شش تهران تحویل گردد.
 8-مهلت و مح��ل تحویل پیش��نهادات: پیش��نهاددهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت 16:15 روز سه ش��نبه 
مورخ 1401/03/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ارائه و بارگذاری نمایند )به صورت الکترونیکی( و همچنین 

پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11

10- محل و زمان گشایش پاکات)الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی، در ساعت 11:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
12- نشانی سایت ها: 

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است.  

مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادهاواموربازرگانیشركتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران

یک مرحله ای 
نوبت دوم

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان، با بیان اینکه 
براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در راستای تشخیص کاالهای 
قاچاق از غیرقاچاق و تقلبی از اصل، مراجع تصمیم گیر مصوب کرده اند 
55 قلم لوازم یدکی و مصرفی خودرو، مش��مول اخذ شناس��ه از سامانه 
جامع تجارت و اخذ کد رهگیری از س��امانه مذکور شوند، اظهار داشت: 
در همین راستا نیاز است نصب شناسه ها بر محصول پیش از عرضه آن 
توس��ط واحدهای تولید و وارد کننده صورت بگیرد. به گزارش فارس، 
اکبر عادل مرام، درخصوص مزیت این طرح گف��ت: زمانی که کاالهای 
رس��می وارد و تولید شده شناس��ه دار ش��وند، مصرف کننده و ناظران 
می توانند کااله��ای قاچاق و تقلبی را تش��خیص دهند ت��ا با متخلفان 
برخورد قانونی انجام بگیرد؛ بر این اس��اس در قانون برای عرضه کاالی 
فاقد شناس��ه و کدرهگیری مجازاتی تعیین ش��ده که شامل ضبط کاال 
به نفع دولت و جریمه نقدی اس��ت. وی پیرامون روند دریافت شناس��ه 
توضیح داد: تمامی واحده��ای تولید و وارد کنن��ده موظفند در مهلت 

تعیین شده به سامانه جامع تجارت مراجعه کنند.

۵۵ قلم کاالی مصرفی خودرو 
مشمول دریافت شناسه شدند

گروه خودرو

 پس از گذش��ت چهار س��ال از ممنوعی��ت واردات خودرو و 
تالطم های آن، با به پایان رس��یدن مصوب��ه ممنوعیت واردات و 
کش وقوس های پیاپی بین مجلس و مجمع تش��خیص مصلحت 
و دیگر ارگان ها که هنوز رب��ط آن ها در موض��وع واردات خودرو 
مشخص نیس��ت، باالخره قفل واردات شکس��ت و با تأیید هیأت 
دولت واردات آزاد ش��د و قرار ش��د که خودروه��ای اقتصادی با 
کیفیت وارداتشان انجام ش��ود. امید اس��ت که این امر نیز دچار 
مافیاب��ازی و انحصارگ��ری نش��ود و گریب��ان واردات را نگیرد تا 
شاید پس از س��ال ها ش��اهد دیدن خودروهای به روز و باکیفیت 
در کش��ور باش��یم. به گزارش مناقصه مزایده،  وزیر صمت، ضمن 
اعالم این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد 
ش��د، تأکید کرد که »محدودیت��ی در واردات نخواهیم داش��ت 
و همزمان ب��ا واردات و همچنی��ن افزایش عرضه خودروس��ازان 
داخلی، بخش عمده ای از تقاضای بازار پاس��خ داده خواهد ش��د. 
هماهنگی های الزم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام 
ش��ود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود، بلکه ش��رایط را تسهیل 
خواهیم کرد.« سیدرضا فاطمی امین؛ در تشریح تصویب کلیات 
طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن اش��اره ب��ه اینکه »از 
س��ال 1397 به س��بب به هم ریختگی تراز ارزی کش��ور، واردات 
خودرو ممنوع شد«، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت 1401 
مهلت داشت و به نوعی تمدید ش��ده بود. همزمان با پایان یافتن 
این مصوبه در دولت، موضوع ازس��رگیری واردات خودرو مطرح 
شد که کلیات آن تصویب شده است. وزیر صنعت،معدن وتجارت 
ادام��ه داد: خوش��بختانه در حال حاضر چند روی��داد همزمان با 
هم در حال رخ دادن اس��ت؛ مصوبه ممنوعی��ت واردات به اتمام 
رس��یده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از س��وی دیگر 
تراز ارزی کش��ور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر 
منابع ارزی کش��ور به گونه ای که برای نرخ ارز مشکل س��از شود، 
وارد نیست. فاطمی امین؛ خاطرنش��ان کرد: در مصوبه  آماده شده 
که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد، اولین نکته 
این اس��ت که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در 
سال های پیش از 1397، عمدتاً خودروهای لوکس، گران قیمت 
و تجمالتی وارد می ش��د که بخش خاصی از آن به��ره می بردند 
اما تمرکز ما در این دوره بر این اس��ت ک��ه خودروهای اقتصادی 
برای اس��تفاده عموم وارد ش��ود و هم اینکه این نقیصه در کشور 
برطرف ش��ود. وزیر صمت، با بیان اینک��ه »خودروهای تولیدی 
کش��ور که در محدوده خودروه��ای اقتصادی هس��تند، عمدتاً 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نیس��تند و بای��د تولید آن  ها متوقف 
شود؛ چراکه عالوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم های قدیمی هستند 
و کیفیت��ی مناس��بی ندارند، مردم نی��ز از این وضعی��ت ناراضی 
هس��تند«، افزود: بنابراین، این ک��ه تمرکز ما بر تولی��د و واردات 
خودروهای اقتصادی اس��ت و در اولویت قرار گرفته است، هم به 
این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره مند 
 ش��وند و هم به این خاطر که مش��کل کیفیت در صنعت خودرو 

برطرف شود.

طراحی 5 روش برای واردات خودرو 
وی در پاس��خ به اینکه »چه تعداد خودرو وارد خواهد ش��د؟« 
اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناس��ب با تنظیم 
بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی ش��ده که به زودی 
اطالع رس��انی خواهد ش��د. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، 
بلکه این واردکنندگان هستند که مس��ؤولیت را برعهده خواهند 
داش��ت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناس��ب با نیاز و 
تقاضا بازار، واردات انجام خواهد ش��د. مقام عال��ی وزارت صمت، 
در ادامه گفت: اینکه م��ردم هر روز از افزایش قیم��ت خودرو و در 
حقیقت باال و پایین ش��دن قیمت ها در بازار صحبت می کنند، به 
س��بب ش��کاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال 
گذش��ته کمتر 900 هزار دستگاه خودرو در کش��ور تولید شد که 
این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد 
ش��کل گیری بازارس��یاه خودرو باش��یم. خبر خوب این است که 
همزمان با موضوع واردات خودرو که بررس��ی آن از سال گذشته 
آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت 
به سال گذش��ته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش 
عرضه آغاز ش��ده و از ابتدای امس��ال تا هجدهم ماه جاری، میزان 
عرضه 18 درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ ضمن اینکه خودروهای 
کف 50 درص��د کاهش یافت��ه و تعه��دات معوق نی��ز از 60 هزار 
دس��تگاه به 10 هزار دس��تگاه رسیده اس��ت. فاطمی امین؛ ادامه 
داد: واردات خ��ودرو به ویژه خودروهای اقتص��ادی و ارزان قیمت 
از یک س��و می تواند بخش عم��ده ای از تقاضا را پوش��ش دهد و از 
س��وی دیگر، افزایش عرضه، تناس��ب میان عرضه و تقاضا ایجاد 
خواهد کرد. امید اس��ت این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی 
از تقاضا ها را پوش��ش دهد. وزیر صنعت،معدن وتجارت، در رابطه 
با زم��ان واردات خ��ودرو و اینکه چ��ه افرادی صالحی��ت واردات 
خواهند داش��ت، اعالم کرد: مصوب��ه، هفته آین��ده نهایی خواهد 
ش��د. هماهنگی  ها با دس��تگاه های مختلف در حال انجام است تا 

واردات در اس��رع واردات صورت گیرد و این طور نباش��د که ماه ها 
طول بکش��د. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تأیید نش��ده و 
هفته آینده به صورت رس��می مصوب خواهد شد، مسیر ها کنترل 
شده، موانع احتمالی بر س��ر واردات، ارزیابی ش��ده است. شرایط 
تسهیل خواهد شد و تدابیر الزم اتخاذ می شود. وی گفت: واردات 
خودرو شرایطی خواهد داشت، شرایط سابق وجود دارند و شرایط 
جدیدی نیز اندیشیده شده است. به طور مثال طبیعتاً خودروهای 
وارداتی باید خدمات پس از فروش داش��ته باش��ند یا مسیرهای 
متفاوتی در نظر گرفته شده است و صالحیت هایی که از قبل بوده، 
تداوم خواهد داش��ت؛ اما منابع تأمین مالی، متنوع ش��ده است و 
بخش قابل توجه��ی از طریق منابع خارجی تأمین خواهد ش��د تا 
کمک کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد. در راستای سخنان وزیر 
صمت، سیدنظام الدین موسوی؛ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
نیز، با اش��اره به پیگیری های متعدد مجلس شورای اسالمی برای 
ایجاد مس��یر واردات خودرو به خبرنگاران، گفت: پس از چندین 
مرتبه رفت و برگش��ت مصوبه مجل��س ب��رای واردات خودرو در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، س��رانجام این مصوبه نهایی شد 
و به زودی فرآیند ابالغ آن انجام می شود.  سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس، افزود: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم از ابتدا دنبال 
کرد، موضوع خ��ودرو بود، لذا ط��رح س��اماندهی صنعت خودرو 
با اصالحاتی در مجلس مصوب ش��د اما این مصوبه مهم، چندین 
مرتبه با مخالف��ت و ایراداتی مواجه ش��د. ولی در نهای��ت با اصرار 
نمایندگان بر مصوبه خود و پیگیری های رئیس مجلس در مجمع 
تشخیص، این مصوبه نهایی ش��د. وی تصریح کرد: این مصوبه به 
نحوی است که ضمن قانونی کردن واردات خودرو، تمهیدات الزم 
برای ارتقای تولید داخلی نیز در آن اندیشیده شده است. موسوی؛ 
خاطرنشان کرد: امیدوارم پس از ابالغ، آیین نامه های این قانون در 
دولت نیز با سرعت تدوین و نهایی ش��ود تا با واردات خودرو طبق 
این مصوبه مجل��س و افزایش عرضه خودرو به بازار ش��اهد تعادل 

بخشی بازار و تأثیر آن بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باشیم. 
با واردات قیمت ها منطقی می شود

نماینده مردم فس��ا در مجلس نیز  با اش��اره به این که با واردات 
قیمت ها منطقی می ش��ود، گفت: یک��ی از محوری  ترین اقدامات 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم، رسیدگی به موضوع 
خودرو و التهاب بازار این کاال اس��ت در واقع از ابتدای تشکیل این 
کمیس��یون، موضوع احصاء راهکارهای س��اماندهی بازار خودرو 
به عنوان یکی از اصلی  ترین دس��تورکار ها پی��ش روی نمایندگان 
قرار گرفت. حج��ت ا... فیروزی  افزود: کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس و کمیته های آن طی دو سال گذشته بیش از 100 جلسه با 
موضوع مدیریت بازار خودرو و با حضور خودروسازان، قطعه سازان، 
نمایندگان بخش خصوص��ی و دولت برگزار ک��رد و از آنجا که این 
کمیسیون صورت مسأله را به خوبی شناخته بود، واردات مدیریت 
شده را به عنوان نسخه شفابخش س��اماندهی بازار خودرو در زمان 
کنونی تصویب کرد؛ مصاحبه اعضای کمیس��یون در س��ال های 
گذشته مؤید این نکته است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
بازدید ها و جلسات خود به این نتیجه رسید که صرف نظر از کیفیت 
نامناس��ب خودروهای داخل��ی، ظرفیت تولید خودروس��ازان نیز 
محدود است و تیراژ تولید آن  ها نمی تواند تقاضای بازار را رفع کند 
بنابراین در شرایطی که تولیدات داخلی امکان پاسخگویی به نیاز 
بازار را ندارند، واردات مدیریت ش��ده به عنوان شاه بیت ساماندهی 
بازار خودرو در کمیس��یون صنایع و معادن به تصویب رس��ید. وی 
اشاره به اینکه با وجود برخی مقاومت  ها در دولت و مخالفت برخی 
افراد به ای��ن بهانه که ب��ا واردات تولید داخل آس��یب می بیند، اما 
مجلس همواره بر نظر کارشناس��ی خود مبنی بر ضرورت واردات 
برای مدیریت ب��ازار تأکید ک��رد، ادامه داد: هرچند طی دو س��ال 
گذشته یک سرپرس��ت و دو وزیر صنعت،معدن وتجارت مسؤول 
س��اماندهی این حوزه بودند اما برنامه ها و اصرار آن  ها اس��تفاده از 
ظرفیت داخل و رشد تیراژ تولید بود حال آنکه واقعیت های میدانی 
داللت بر وضعیت دیگری داش��ت زیرا زیرساخت خودروسازان در 
شرایط کنونی امکان رش��د تیراژ تولید را به این شرکت ها نمی داد.  
وی با بیان اینکه مجلس همواره طی دو س��ال گذشته در مصوبات 
مختلف، بر ضرورت واردات خ��ودرو برای تأمین نیاز ب��ازار و الزام 
خودروسازان به افزایش کّمیت و کیفیت خودرو تأکید کرد، افزود: 
یکی از اصلی  ترین مصوبات مجلس یازدهم در حوزه خودرو اصالح 
ماده4 طرح س��اماندهی صنعت خودرو بود این ط��رح مربوط به 
مجلس دهم بود اما ش��ورای نگهبان از آن ای��راد گرفت و مجلس 
یازدهم، در این ماده واردات مدیریت ش��ده خودرو را به تصویب 
رساند تا عالوه بر رفع ایراد ش��ورای نگهبان به این مطالبه عمومی 
نیز پاسخ داده شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تمامی 
جلسات خود با وزیر صمت، بر لزوم رفع ممنوعیت واردات خودرو 
اصرار کردد و مسلماً تأکید نمایندگان بر ضرورت واردات خودرو 
در تمام��ی نطق ها، تذک��رات و نشس��ت  ها در موافق��ت دولت با 
واردات خودرو تأثیرگذار بوده است. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم ادام��ه داد: از اینکه دولت نیز با مجل��س یازدهم همراه و 
هم  صدا ش��د و در مصوبه خود خ��ودرو را از لیس��ت کاالهایی که 

ممنوعیت واردات آن  ها مجدد تکرار می شود، خارج کرد.

باالخره طلسم واردات خودرو شکست 
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شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
 کلیه مراحل برگزاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس

www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی 
 را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. پیش��نهاددهندگان موظف می باش��ند اس��ناد مناقصه را از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و با توجه به مندرجات 

اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات )الف، ب و ج( تهیه و به صورت فایل های pdf در سامانه فوق درج نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 

مدت انجام کارشماره فراخوانمبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید اکسپنشن های فلزی )اتصاالت آکاردئونی(400/07
60 روز712.500.0002001007021000002کانال های بویلر واحد 1 نیروگاه بندرعباس

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه(: 
1. واریز وجه به شماره حساب جاری 0113411350004 نزد بانک ملی ایران شعبه شرکت نفت بندرعباس به نام شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان.

2. ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
3. ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

4. ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/02/24 تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01

مهلت بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12
محل و تاریخ گشایش پیشنهادات: آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی، نیروگاه بندرعباس، ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/16

تذکر 1: سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است.
تذکر 2: به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 تذکر3: پیشنهاددهنده مکلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد ضمانتنامه یا رسید 
 واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
تذکر4: ارائه کد اقتصادی الزامی می باشد.
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

دومرحله ایفراخوان تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول

ضمنًا برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس www.tender.tpph.ir  و یا سایت ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس 
http://iets.mporg.ir  مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 33591700-076 داخلی 622 و 576 تماس حاصل نمایید.
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سیدمحمدموسویمنش-شهرداررودهن

آگهی   عمومي 
 ش�هرداری روده�ن در نظر دارد به اس��تناد ردیف بودجه 4020105 مصوب 1401 و مجوز اس��تاندار محترم تهران در مقام جانش��ین شورای اس��المی شهر رودهن به ش��ماره 1401/01/4849 
 مورخ 1401/02/07 نس��بت به مناقصه عمومی )یک مرحله ای( پروژه ترمیم و آسفالت نوار حفاری و لکه گیری سطح ش��هر رودهن اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در این مناقصه می بایست حداکثر 
 تا ساعت 14:00 روز ش��نبه مورخ 1401/03/21 نس��بت به بارگذاری اس��ناد، مدارك و ارائه قیمت پیش��نهادی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد ایران( اقدام نمایند. شایان ذکر است

کمیسیون معامالت عمده این شهرداری در روز  یکشنبه مورخ 1401/03/22 رأس ساعت 15:00 در محل دفتر شهردار برگزار می گردد.
1- موضوع مناقصه: پروژه ترمیم و آسفالت نوار حفاری و لکه گیری سطح شهر با اعتبار به مبلغ 25.000.000.000 ریال 

2- مهلت تسلیم اسناد )بارگذاری( در سامانه ستاد: تا  ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21
3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: 

خرید اسناد در سامانه با مبلغ 2.500.000 ریال واریز به حساب 3100002571005 و شناسه واریز 14013154 عهده بانک ملی ایران شعبه 2438
4-محل تحویل اسناد: کلیه مراحل تحویل به صورت الکترونیکی )بارگذاری در سامانه ستاد( می باشد.

5-مبلغ 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به شرح پروژه مذکور می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی مورد قبول شهرداری رودهن اقدام نمایند.
6-تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری رودهن و گشایش پاکت های پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار می باشد.

7-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.

9- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 11- به پیش��نهادات پیمانکاران فاقد صالحی��ت پیمانکاری )حداقل رتب��ه 5 راه و بان��د(، گواهینامه صالحیت ایمنی )HSE( و پیش��نهادات فاقد آنالیز قیمت پیش��نهادی پیمان��کار ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

شهرداری رودهن

نوبت اول
یک مرحله ای
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سیدمحمدموسویمنش-شهرداررودهن

آگهی   عمومي 
شهرداری رودهن در نظر دارد به اس��تناد ردیف بودجه 4020106 مصوب 1401 و مجوز اس��تاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسالمی ش��هر رودهن به شماره 1401/01/4849 مورخ 
1401/02/07 نسبت به مناقصه عمومی )یک مرحله ای( پروژه روکش آسفالت سطح  ش��هر رودهن اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در این مناقصه می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1401/03/04 نسبت به بارگذاری اس��ناد، مدارك و ارائه قیمت پیشنهادی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد ایران( اقدام نمایند. شایان ذکر اس��ت کمیسیون معامالت عمده این 

شهرداری در روز  شنبه مورخ 1401/03/07 رأس ساعت 15:00 در محل دفتر شهردار برگزار می گردد.
1- موضوع مناقصه: پروژه روکش آسفالت سطح شهر رودهن با اعتبار به مبلغ 50.000.000.000 ریال )پنجاه میلیارد ریال(

2- مهلت تسلیم اسناد )بارگذاری( در سامانه ستاد: تا پایان وقت اداری ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/07
3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: 

خرید اسناد در سامانه با مبلغ 5.000.000 ریال واریز به حساب 3100002571005 و شناسه واریز 1401227 عهده بانک ملی ایران شعبه 2438
4-محل تحویل اسناد: کلیه مراحل تحویل به صورت الکترونیکی )بارگذاری در سامانه ستاد( می باشد.

5-مبلغ 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به شرح پروژه مذکور می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی مورد قبول شهرداری رودهن اقدام نمایند.
6-تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری رودهن و گشایش پاکت های پیشنهادی در روز شنبه مورخ 1401/03/07 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار می باشد.

7-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.

9-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10-سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 11-به پیش��نهادات پیمانکاران فاقد صالحیت پیمان��کاری )حداقل رتب��ه 5 راه و باند(، گواهینام��ه صالحیت ایمنی )HSE( و پیش��نهادات فاقد آنالیز قیمت پیش��نهادی پیمان��کار ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

شهرداری رودهن

نوبت دوم
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شرکت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع 
خرید انواع اقالم مورد نیاز خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ش��امل: اجناس پلی اتیلن )گروه C(، را به 

شماره 2001093763000012 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و فنی و اسناد مناقصه 
 می توانند از روز یکش��نبه مورخ 1401/02/25 تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1401/03/01 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2-مدت اجرای کار: به مدت 6 )شش( ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.
4- مبلغ و نوع سپرده ش�رکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 691.301.000 ریال 
 )ششصد و نود و یک میلیون و سیصد و یک هزار ریال( را به صورت چک بانکی تضمینی، ضمانتنامه بانکی 

 یا واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 3-404109-40-884 نزد بانک س��امان ش��عبه ک��وی نصر 
به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 3 ش��هر تهران و یا مطالبات قطعی و تأیید و بلوکه ش��ده نزد این 
شرکت به عنوان س��پرده ش��رکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در س��امانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت در پاک��ت )ال��ف( بارگذاری و ثب��ت نمای��د و اصل آن را ت��ا پایان وق��ت اداری روز سه ش��نبه 

مورخ 1401/03/17 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5- مهلت ارائه پیشنهادها: 

ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارك مربوط به اس��ناد ارزیابی کیفی و فن��ی و پاکات 
)الف،ب، ج( را حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه مورخ 1401/03/17 در س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
 6-زمان گش�ایش پیش�نهادها: س��اعت 11:30 روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/03/24 در محل 
 دفت��ر قرارداده��ا و ام��ور بازرگانی واق��ع در ته��ران، خیابان ج��الل آل احم��د، ابت��دای آرش مهر، 

شرکت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.
7-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  نشانی  سایت های اینترنتی: 

)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

شركتآبوفاضالبمنطقه3شهرتهران)سهامیخاص(

آگهی تجدید  عمومی 12/401

آب ّدر ناب

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

نوبت اول
دو مرحله ای 
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شرکت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع 
خرید انواع اقالم مورد نیاز خطوط انتقال و ش��بکه توزیع آب شامل: ش��یرخط )گروه B(، را به شماره 

2001093763000011 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و فنی و اسناد مناقصه 
 می توانند از روز یکش��نبه مورخ 1401/02/25 تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1401/03/01 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2-مدت اجرای کار: به مدت 6 )شش( ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت.
 4- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 848.912.000 ریال 
) هش��تصد و چهل و هش��ت میلیون و نهصد و دوازده هزار ریال( را به ص��ورت چک بانکی تضمینی، 

 ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 3-404109-40-884 نزد بانک س��امان شعبه 
 کوی نصر به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 3 ش��هر تهران و یا مطالبات قطعی و تأیید و بلوکه شده 
نزد این ش��رکت به عنوان س��پرده ش��رکت در مناقص��ه دریافت و تصوی��ر آن را در س��امانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 

مورخ 1401/03/17 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5- مهلت ارائه پیشنهادها: 

ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارك مربوط به اس��ناد ارزیابی کیفی و فن��ی و پاکات 
)الف،ب، ج( را حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه مورخ 1401/03/17 در س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
 6-زمان گش�ایش پیش�نهادها: س��اعت 11:00 روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/03/24 در محل 
 دفت��ر قرارداده��ا و ام��ور بازرگانی واق��ع در ته��ران، خیابان ج��الل آل احم��د، ابت��دای آرش مهر، 

شرکت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.
7-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  نشانی  سایت های اینترنتی: 

)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

شركتآبوفاضالبمنطقه3شهرتهران)سهامیخاص(

آگهی تجدید  عمومی 11/401

آینده با آب روشن است.

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

نوبت اول
دو مرحله ای 

روابط عمومي پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهی   عمومی توأم با ارزیابي کیفي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم

روزشنبه  1401/02/24

کارفرما: شرکت پتروشیمي مارون 
موضوع مناقصه: حمل و نقل پروپیلن از پتروشیمی شازند به پتروشیمی مارون

محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي، سایت 2، مجتمع پتروشیمي مارون 
محل و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/02/24 لغایت پایان وقت اداري روز 1401/03/01 )به جزء ایام تعطیل(

 )Email( ب��راي دریافت اس��ناد، مق��رر دارید به ص��ورت غیرحض��وري رونوش��ت فی��ش واری��زي را طي ی��ک نامه درخواس��ت ب��ا ذک��ر آدرس پس��ت الکترونیک��ي 
به آدرس tenders@mpc.ir  ارسال نمایند.

تلفن: 061-52295140
میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 11.250.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا چک تضمین شده بانکي 

حداقل شرایط حضور در مناقصه: 
داشتن شخصیت حقوقي، ارائه سوابق و مدارك انجام حداقل سه کار مشابه، ارائه مدارك دال برداشتن توان مالي و توان تجهیزاتي و...

قیمت اسناد و نحوه واریز: مبلغ 1.000.000 ریال واریز به حساب شماره 6017032281 بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمي مارون با شناسه بانکي 3115015 
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
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شماره 1401/6۵8

 تحقق افق 1404 صنعت فوالد 
در سایه توسعه زیرساخت ها 

مع��اون برنامه ری��زی ش��رکت بین الملل��ی ف��والد تکنی��ک در »کارگاه 
آموزش��ی تح��والت صنعت ف��والد جه��ان و ای��ران« گف��ت: ب��رای تولید 55 
میلیون تن فوالد در افق 1404 بایس��تی زیرس��اخت های مورد نی��از در زمینه 
حمل ونق��ل و تأمی��ن ان��رژی را فراهم س��اخت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
مهران محج��وب ن��ژاد در »کارگاه آموزش��ی تح��والت صنعت ف��والد جهان 
و ایران« که در حاش��یه دوازدهمین همایش و نمایش��گاه »چش��م انداز صنعت 
ف��والد و س��نگ آهن ایران ب��ا نگاهی ب��ه ب��ازار« برگ��زار گردید، اظه��ار کرد: 
س��هم هماتیت نس��بت به مگنتیت، س��هم قابل توجه��ی در مناب��ع موجود در 
کش��ور اس��ت که این عدد تا یک میلیارد تن برآورد می ش��ود. وی افزود: عالوه 
بر س��نگ آهن و زغال س��نگ به نهاده های دیگری نیاز اس��ت که برای رسیدن 
 به افق 1404 بس��یار مهم اس��ت و بای��د به آن توجه ش��ود. محجوب ن��ژاد؛ در 
ادامه گف��ت:  همچنین در ای��ن زمینه زیرس��اخت های زیادی مورد نیاز اس��ت 
از جمله بایس��تی به موضوع حمل ونقل ریل��ی و نقش و اهمی��ت آن در صنعت 
فوالد اش��اره کرد. معاون برنامه ریزی ش��رکت بین المللی فوالد تکنیک، تأکید 
کرد: تا س��ال 1404 باید برای صنعت فوالد 3277 کیلومتر ریل گذاری ش��ود 
که این موضوع تاکنون مغفول مانده است. وی با اش��اره به اهمیت تأمین انرژی 
مورد نیاز صنعت فوالد اعالم کرد: برای تأمین آب م��ورد نیاز صنایع فوالدی در 
مجموع 200 هزار میلیارد تومان در قالب چهار پروژه سرمایه گذاری شده است 
که تاکنون یکی از این پروژه ها انجام ش��ده است. محجوب نژاد؛ خاطرنشان کرد: 
برای تولید فوالد تا س��ال 1404 در کش��ور نیاز به حدود 19میلیارد مترمکعب 
آب مورد نیاز است که باید به آن توجه شود چرا که در این برنامه هنوز پیشرفت 
قابل توجهی وجود ندارد. معاون ش��رکت فوالد تکنی��ک در پایان کارگاه کارگاه 
آموزش��ی تحوالت صنعت فوالد جهان و ایران تصریح ک��رد: میزان مصرف برق 
برای تولید 55 میلیون تن ف��والد در افق 1404، مقدار قابل توجهی اس��ت که 
باید با استفاده از راهکارهای صرفه جویی و موضوع تحول دیجیتال تالش کرد تا 

میزان مصرف برق به حداقل ممکن برسد.

ورود ایمیدرو به عرصه معادن آذربایجان غربی
با امض��ای تفاهم نامه همکاری میان اس��تانداری 
آذربایجان غرب��ی و س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنایع معدن��ی ای��ران، ایمی��درو وارد 
گود فعالیت های معدنی اس��تان ش��د. ب��ه گزارش 
در  آذربایجان غرب��ی،  اس��تاندار  مناقصه مزای��ده، 
آیین امضای ای��ن تفاهم نامه، گف��ت: تکلیف دولت 
ب��ه آذربایجان غرب��ی برای ایج��اد رش��د اقتصادی 
9 درص��دی در بخ��ش معدن بس��یار مهم و نش��ان 
دهنده نگاه خ��وب دولت س��یزدهم به این اس��تان 
 اس��ت. محمدصادق معتمدی��ان؛ افزود: م��ا نیز باید 
ب��رای تحقق ای��ن امر ب��ا همه ت��وان وارد ش��ویم تا 
ضمن ارتقای رتبه اس��تان، اش��تغال جوان��ان را نیز 
ش��اهد باش��یم. وی با اش��اره به عقب افتادگی های 
بی��ش از چه��ار ده��ه ای ای��ن اس��تان در ح��وزه 
س��رمایه گذاری به وی��ژه در بخ��ش مع��ادن، گفت: 
ب��رای بهب��ود ای��ن وضعی��ت، بای��د کار جهش��ی 

به عن��وان ی��ک ض��رورت اجتناب ناپذی��ر ص��ورت 
گی��رد. اس��تاندار آذربایجان غرب��ی، تأکی��د ک��رد: 
عقب افتادگ��ی موج��ود در ای��ن بخ��ش را ب��ا روال 
عادی نمی ش��ود جبران کرد، بلکه باید کار جهش��ی 
را در دستور کار داش��ته باش��یم. معتمدیان؛ یادآور 
ش��د: بهتری��ن و بزرگ تری��ن مع��ادن پلی متال در 
آذربایجان غربی ق��رار دارد و حت��ی در برخی موارد، 
رتبه یک منطق��ه را نیز ی��دك می کش��یم ولی کار 
 قابل قبولی تاکنون در این حوزه انجام نش��ده است. 
وی اضافه کرد: س��رمایه گذاران زیادی در راس��تای 
اجرای طرح ه��ای اکتش��اف، تولید و ف��راوری مواد 
معدن��ی در آذربایجان غربی اع��الم آمادگی کرده اند 
که باید موانع را از پیش روی آنان برداریم. اس��تاندار 
آذربایجان غرب��ی، س��هم اش��تغال و ارزش اف��زوده 
بخش معدن در اس��تان را زیر ی��ک درصد اعالم کرد 
و ادامه داد: این رقم باید با کار کارشناس��ی، تسهیل 

ص��دور مج��وز و س��رمایه گذاری نهادهای��ی نظیر 
ایمیدرو بهب��ود یابد که اولی��ن گام در این خصوص، 
با امضای تفاهم نامه برداش��ته شد. وجیه ا... جعفری؛ 
رئیس هی��أت عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمی��درو(، در این 
جلس��ه با اش��اره به اینک��ه در قالب ای��ن تفاهم نامه 
بیش��تر به موضوع اکتش��اف پهنه های بس��یار غنی 
تمرکز خواهد ش��د، گفت: معدن، یکی از بیش ترین 
ارزش افزوده ها را دارد و با س��رمایه گذاری مناس��ب 
اکتش��افی روی آن، می ت��وان درآم��دی عظی��م را 
ایجاد کرد. جعف��ری؛ همچنین بر توج��ه به موضوع 
س��نگ های تزئین��ی تأکی��د ک��رد و اف��زود: باید با 
مطالعه مناس��ب، بهتری��ن نوع کارخانه س��نگ بری 
با توجه به وضعیت س��نگ های این اس��تان، اجرایی 
 شود که البته جلسات کارشناس��ی در این خصوص 

بسیار ضرورت دارد. 

گروه زمین و معدن

مدیرمرک��ز تحقیقات ف��راوری م��واد معدنی ای��ران، گفت: 
صنعت معدن سه بخش مهم اکتشاف، استخراج و فراوری دارد. 
زنجیره ارزش و ارزش اف��زوده را می توانیم با توس��عه فراوری به 
دست آوریم. مجید وفایی فرد؛ در نمایش��گاه اینوتکس2022با 
اش��اره به مزیت  برگزاری رویداد های این چنین��ی و تأثیر آن بر 
صنعت معدن، افزود: صنایع جهان در س��ال 2022 بس��یار رشد 
کرده اند.جهان در سال های گذش��ته تحت تأثیر انقالب صنعتی 
چهارم بود که دس��تاوردهای بس��یاری داش��ت؛ اما این دوران 
هم چالش ه��ای خاص خود را داش��ت. اواخر س��ال 2021عبور 
از انق��الب صنعتی چهارم و ورود به نس��ل پنجم مطرح ش��د که 
تاب آورتر و پایدارتر است. وی با اش��اره به اینکه در صنعت نسل 
پنجم، دیگر نگاه کالس��یک جایگاهی ندارد و این نوآوری است 
که در صنعت معنا پیدا می کند، اظهار داش��ت: عمده تحلیل  ها و 
بررسی های شرایط صنعت معدن در سال 2021 نشان می دهد 
که چالش های زیس��ت محیطی و مس��ائل اجتماعی بیش ترین 
اولویت را برای فعاالن این صنعت دارند. وفایی فرد؛ افزود: صنعت 
معدن کشور برای نوآوری در بخش فراوری یک چالش و مشکل 
بزرگ دارد و آن هم کمبود پژوهش در این زمینه اس��ت. س��هم 
صنعت کش��ور در بخش پژوهش ی��ک درصد اس��ت. در برخی 

کشورهای توسعه یافته مانند کره جنوبی سهم تحلیل و پژوهش 
از GDPتا پنج درصد هم می رسد. البته صنعت کشور به نسبت 
منطقه س��هم قابل قبول��ی در بخش پژوهش دارد. ب��ا این حال، 

یکی از راهکارهایی که منجر به توسعه بخش پژوهش در صنعت 
می شود، استفاده و ایجاد فرصت از زیس��ت بوم نوآوری است. در 
این میان رویکرد زیس��ت بوم نوآوری بس��یار اهمیت دارد. وی با 

اش��اره به اینکه ایجاد زیس��ت بوم نوآوری منجربه توسعه فضای 
رش��د صنایع می ش��ود، عنوان کرد: در این فضا می توان پذیرای 
نوآوران بود و نیازهای فناورانه صنایع را پاس��خ داد. وفایی فرد؛ با 
اشاره به فناوری های توانمندس��ازی مورد تأکید و حامی صنعت 
نسل پنجم آن ها را این گونه برش��مرد: تعامل اختصاصی انسان 
و ماش��ین، فناوری های الهام گرفته از طبیعت و مواد هوشمند، 
دوقلوی دیجیتال و شبیه س��ازی، فناوری های انتقال، ذخیره و 
تجزیه وتحلیل داده ه��ا، هوش مصنوع��ی و فناوری های مربوط 
به کارآی��ی انرژی، انرژی ه��ای تجدیدپذیر، ذخیره و اس��تقالل 
داخلی. مدیرمرکز تحقیق��ات فراوری مواد معدن��ی ایران ادامه 
داد: مهم  ترین چالش ه��ای پژوهش و توس��عه فناوری دربخش 
فراوری م��واد معدنی ش��امل؛ پژوه��ش برای پژوه��ش یا برای 
توسعه فناوری؟ س��هم پژوهش از GDP)تولید ناخالص ملی(، 
ن��گاه منطقه ای، مل��ی و جهانی و م��وازی کاری و ات��الف منابع 
هس��تند. وی اف��زود: در مقابل آن ه��م مهم  تری��ن راهکارهای 
پژوهش و توس��عه فناوری دربخش فراوری مواد معدنی شامل؛ 
زیس��ت بوم نوآوری و هم افزایی در توس��عه و ارتقای فناوری ها، 
شبکه سازی و هم افزایی، تجاری س��ازی و کسب و توسعه دانش 
فنی، همکاری های فناورانه، تقویت شرکت های فنی مهندسی، 
فرصت های مطالعاتی، پسا دکتری، خدمت دوره ضرورت)تاپ( 

و بومی سازی و... هستند. 

 نیازهای فناورانه در فراوری 
مواد و صنایع پایین دستی معدنی کدامند؟

https://monaghesatiran.ir/108287
https://monaghesatiran.ir/108288
https://monaghesatiran.ir/108289
https://monaghesatiran.ir/108290
https://monaghesatiran.ir/108291
https://monaghesatiran.ir/108292
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بانک
بیمه و بورس

شرکت مخابرات ایران - منطقه اردبیلدستگاه مزایده گزار

واگذاری 4 خط سامانه 2020 جهت پاسخ گویی و فروش سرویس اینترنتموضوع مزایده

تضمین شرکت در مزایده
پیشنهاد دهندگان بایستی تضمینی به مبلغ 960.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی رمزدار)چک تضمین شده( تهیه و تسلیم 

و یا نقداً به حساب شماره 5789435865 )با کد شناسه 100008080161( نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل واریز و فیش آن را ارائه نمایند.
ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5 روز کاری شرکت پس از چاپ آگهی مدت فروش اسناد مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک 
5 روز کاری شرکت پس از آخرین مهلت فروش اسناد مزایدهو اسناد مزایده

چگونگی و محل دریافت 
اسناد مزایده

اشخاص حقوقی می توانند با ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 1660260232 )با کد شناسه 1000080119120( نزد بانک 
ملت شعبه مرکزی اردبیل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه 
اردبیل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و یا با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب فوق در مهلت مقرر از طریق اینترنت به سایت این 
شرکت به آدرس www.ardebil.tci.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و جهت اطالع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مزایده بایستی تا 

پایان مهلت تحویل پیشنهادات به سایت مذکور مراجعه نمایند.
در ضمن به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد الك و مهر و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

اردبیل،خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه همکف، دبیرخانهمحل تحویل پیشنهادات

33355110-045شماره تلفن تماس و دورنگار
045-33363555

گشایش پاکت ها در اولین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحویل مدارك و اسناد رأس ساعت 10:00 صبح در دفتر مدیر منطقه انجام خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
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شركت مخابرات  ایران
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شركتتوزیعنیرویبرقاستانكردستان

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان

ف
شماره ردی

تاریخ دریافت موضوعمناقصه
اسناد 

آخرین مهلت 
ارسال پاکات )الف(

آخرین مهلت بارگذاري 
پاکات در سامانه

گشایش پاکات
)الف و ب(

بازگشایي پاکت 
)ج(

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

11401-15
چاله کني و حفر کانال و سایر 

فعالیت هاي مرتبط شهرستان های 
سطح استان کردستان

1401/02/24
لغایت 

1401/02/28

ساعت 14:00
1401/03/07

ساعت 19:00
1401/03/07

ساعت 08:30
1401/03/08

ساعت 08:30
1401/03/11

4.099.000.000

21401-16
اجراي فاز نخست سفت کاري 
ساختمان اداري عملیاتي بلوار 
شهداي نیروي انتظامي سنندج

8.319.000.000

3 1401-17
)ت 6(

خرید 3300  اصله 
ساعت 08:30انواع تیر بتونی گرد

1401/03/10

6.305.000.000

خرید 5000 عدد مقره بشقابی 41401-18
773.000.000سیلیکونی

 نوع تضمی�ن: صرفاً به ص��ورت ضمانتنامه بانکي یا واری��ز وجه نقد به حس��اب ش��ماره 0107500667006 یا ش��بای IR220170000000107500667006 ن��زد بانک ملي
شعبه مرکزي سنندج به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 

محل دریافت اسناد: شرایط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir  قابل دانلود مي باشد.
محل تحویل پاکات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

  هزینه درج دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه مي باشد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

  براي کسب اطالعات بیشتر به س��ایت توانیر  )www.tavanir.org.ir( شرکت توزیع نیرو برق اس��تان کردستان )www.kurdelectric.ir( یا س��ایت پایگاه ملي مناقصات 
)www.iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 9-33283601–087 داخلي 2074 تماس حاصل فرمایید.

آگهي مناقصات  عمومي 
شركت توزیع نیروي برق استان كردستانبه شماره 1۵-1401 الی 1401-18 

)سهامی خاص(

نوبت اول
دو مرحله اي 

شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دو مرحله ای براساس شرایط زیر اقدام نماید. 

موضوع مناقصه: خرید کابل پاور
شماره مناقصه: 14010220-05 

مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 
ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 31  اردیبهشت ماه 1401 

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 7 خردادماه 1401

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
1.400.000.000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
 معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 
نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد. 

  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
  tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
09123276277 و 81717707  )واح��د زنجیره تأمین( و س��ؤاالت مربوط به 

پورتال با شماره 81718578 تماس حاصل نمایند. 
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دو مرحله ای براساس شرایط زیر اقدام نماید. 
ATOLL موضوع مناقصه: خرید نرم افزار

شماره مناقصه: 14010127-02 
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 28  اردیبهشت ماه 1401 
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 04 خردادماه 1401
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

2.700.000.000ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
 معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 
نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد. 

  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه 
 )https://nak-mci.ir/fa/tenders( اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس 
آگهی مناقصه مزب��ور را رؤیت و پ��س از ثبت ن��ام در پورتال مربوط��ه به آدرس 
tenders.nak-mci.ir  )در قس��مت مناقصات( در صورت تمایل نس��بت به 

شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های  
09143130414 و 81717828  )واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند. 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی همزمان  
شماره 1401-09 

ش�رکت آب و فاضالب منطقه یک ش�هر ته�ران در نظ��ر دارد فراخوان “خری��د، بارگیری و حم��ل دریچه بتنی 
 لیفی منهول فاضالب برای ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران” به ش��ماره “2001094566000010” را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراح��ل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا گش��ایش پیش��نهادات از طریق درگاه س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضی��ان ش��رکت در فراخ��وان در ص��ورت ع��دم عضوی��ت در س��امانه، نس��بت ب��ه ثبت ن��ام و دریاف��ت گواهی 
 امض��ای الکترونیک��ی )به ص��ورت برخ��ط( ب��رای کلی��ه صاحب��ان امض��ای مج��از و مه��ر س��ازمانی اق��دام الزم را 

به عمل آورند.
1-مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/24
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31

مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16
زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی :

 ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار
2-مبلغ برآورد مناقصه: 14.400.000.000 ریال )چهارده میلیارد و چهارصد میلیون ریال( می باشد.

3-مدت کار: از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت یک سال )دوازده ماه شمسی(. 
4-شرایط شرکت کنندگان: 

الف( دو مورد رضایتنامه کتبی متناظر با قراردادهای ارائه شده از خریداران )خریداران قبلی(.
ب( ارائه مدارکی دال بر تحویل پروژه های قبلی )حداقل دو مورد(.

ت( ارائه لیست و مدارك مثبته حداقل دو قرارداد فروش انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه با اعالم حجم ریالی و نام خریدار.
ث( تأییدیه استانداردهای مورد عمل )استاندارد ملی 14976(.

.)iets.mporg.ir( تصویر ثبت نام در سایت)ج
5- مبل�غ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: مع��ادل 562.000.000 )پانص��د و ش��صت و دو میلی��ون( ری��ال 
می باش��د که می توانن��د به صورت فی��ش واری��ز نقدی به حس��اب ج��اری 30031197718812 و به ش��ماره ش��با 
IR 320600300301109771881002 بانک قرض الحس��نه مهر ایران ش��عبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
به همان مبلغ به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران تهیه و در بخش تعیین ش��ده در س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت 
 همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه حراس��ت ش��رکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخس��رو، پالك 18، 

شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران، طبقه دوم، واحد حراست گردد.
6-محل تأمین اعتبار: بودجه جاری )طرح های غیرعمرانی(

7-سایر ش�رایط: به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل ش��ود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. هزینه خرید اس��ناد مناقصه قابل برگش��ت نمی باشد. سایر 

اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  http://www.nww.ir 8- نش�انی س�ایت های اینترنت�ی:  ش��رکت مهندس��ی آب و فاض��الب کش��ور 
 www.t1ww.tpww.ir و آبف��ای منطق��ه ی��ک http://iets.mporg.ir و پای��گاه مل��ی مناقص��ات ای��ران 

و ستاد ایران www.setadiran.ir می باشد.
اطالعات تم��اس دفاتر ثبت ن��ام در س��ایت س��امانه www.setadiran.ir بخش ثبت ن��ام/ پروفای��ل تأمین کننده/ 

مناقصه گر موجود است.   مرکز تماس: 021-41934
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شركتآبوفاضالبمنطقهیکشهرتهران

نوبت اول

فراخوان   عمومي با ارزیابی کیفی
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

 ش�رکت پتروش�یمی اروند به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طری��ق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحل��ه ای با ارزیابی کیفی 
به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: تهی�ه، طب�خ، توزیع و سرو غذای کارکنان شرکت پتروشیمی اروند 
2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه شمسی 
3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه: 

3.1 . متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست به سایت پتروش��یمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیس��یون معامالت یا به نشانی مستقیم 
Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پس از بارگذاری اطالعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3.2. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/02/25 لغایت 1401/02/31 اعالم می گردد.
 3.3. متقاضیانی که در س��ال های گذشته، با این ش��رکت قرارداد مش��ابه موضوع مناقصه داش��ته اند موظف به ارائه گواهی حس��ن انجام کار از شرکت پتروش��یمی اروند می باشند 

در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می گردد.
 3.4. به پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با ش��رکت پتروش��یمی اروند می باش��ند اس��ناد مناقصه تحویل داده نخواهد ش��د، چنانچه این بند از س��وی متقاضی رعایت نگردد 

پاکات پیشنهادی ایشان عیناً به وی مسترد می گردد. 
تبصره یک: قراردادهایی که مدت زمان آن ها چهار ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد مناقصه به اتمام می رسند شامل بند فوق نمی گردد.

4-میزان س�پرده و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 15.320.000.000 ریال به صورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین ش��ده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 
6094200030 نزد بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند(

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 510.668.989.979 ریال
6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه 2-گواهی تعیین صالحیت از ادارات مربوطه

3-گواهی تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران 4-ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروشیمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت 
7- جلسه توجیهی: جلسه توجیهی در تاریخ 1401/03/01 برگزار می گردد.

8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت 13:00 مورخ 1401/03/08 می باشد.
9- گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1401/03/11 برگزار می گردد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند با شماره تلفن: 52126472-061 و 061-52126476

  تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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به شماره: 1/1401/00۵
نوبت دوم

یک مرحله ای

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شركت پتروشیمی اروند

ه��ر چن��د بازارس��رمایه در روزهای نخس��ت هفته 
گذش��ته روندی نزولی داش��ت، ام��ا در نهایت هفته 
را با صع��ودی چش��م گیر به پای��ان برد و ش��اخص 
کل ب��ورس از م��رز ی��ک میلی��ون و 560 ه��زار 
واحد نی��ز گذر ک��رد. ب��ه گزارش ایس��نا، بررس��ی 
وضعی��ت ب��ازار س��هام در هفت��ه گذش��ته نش��ان 
می ده��د ک��ه ارزش کل معام��الت ب��ا رش��دی 96.97 درص��دی 
ب��ه رق��م 351 ه��زار و 381 میلی��ارد ری��ال در هفت��ه گذش��ته 
 رس��ید. حج��م کل معام��الت این ب��ازار نیز ب��ا رش��دی 116.92 
درص��دی از 27 ه��زار و 161 میلی��ون س��هم ت��ا 58 ه��زار و 919 
میلیون س��هم افزایش یاف��ت. ارزش معام��الت در بازار اول س��هام 
در هفت��ه گذش��ته رش��دی 100.31 درص��دی را تجرب��ه ک��رد و 
ب��ه 118 ه��زار و 497 میلی��ارد ری��ال رس��ید. ارزش معامالت در 
بازار دوم س��هام نیز 89.88 درص��د افزایش یافت و ب��ه 129 هزار و 
406 میلی��ارد ری��ال افزای��ش یاف��ت. ارزش معامالت ب��ازار بدهی 
382.70 درصد صع��ود کرد و ب��ه افزایش یاف��ت. همچنین ارزش 
معامالت در بازار مش��تقه توانس��ت 57.87 درصد افزایش یابد و به 
955 میلیارد ریال برس��د. صعود چشم گیر ش��اخص  ها شاخص کل 
بورس در هفته گذش��ته با 34.732 درصد افزایش ب��ه یک میلیون 
و 564 هزار واحد در هفته گذش��ته رس��ید. ش��اخص کل ب��ا معیار 
 هم وزن نی��ز 3.77 درصد افزایش یافت و ب��ه 438 هزار و 410 واحد

صعود کرد.

نگاهی به نوسانات شاخص کل بورس 
در هفته گذشته

یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور
رأی دی��وان عدال��ت اداری در صنع��ت بیم��ه 
کش��ور به صورت ی��ک بام و دو هوا اس��تفاده ش��ده 
و در ش��رکت دولت��ی بیمه ای��ران، مدیران��ی که به 
بخش خصوص��ی مأم��ور ش��ده اند، براس��اس رأی 
دیوان به مح��ل کار خ��ود ف��را خوانده می ش��وند، 
اما بیمه مرک��زی نهاد ناظ��ر صنعت بیم��ه از قانون 
خاص خ��ود تبعیت می نمای��د. به گ��زارش فارس، 
هیأت عمومی دی��وان عدالت اداری ب��ا صدور رأیی، 
 م��اده 17 آیین نام��ه اجرای��ی تبصره 2 م��اده 21 و 
م��اده 121 قان��ون مدیری��ت خدمات کش��وری با 
موض��وع ام��کان مأموری��ت کارمن��دان دول��ت به 
س��ازمان ها و مؤسس��ات غیردولتی را ابطال کرده و 
صراحتاً اش��عار می دارد که مأمور ش��دن کارمندان 
در مؤسس��ات غیردولت��ی مغایر با خدم��ت کارمند 
در دس��تگاه اجرایی موض��وع تعریف م��اده 7 قانون 
مذکور اس��ت، چرا که عم��اًل منفصل کنن��ده مأمور 

از خدمت در دس��تگاه اجرایی خواهد ب��ود و کارمند 
به شغلی مش��غول می شود که در س��اختار سازمانی 
موضوعیتی ندارد. متأس��فانه در صنعت بیمه کشور 
از این رأی دیوان عدالت اداری ب��ه صورت یک بام و 
دو هوا اس��تفاده ش��ده و در جایی مثل شرکت بیمه 
ایران که ش��رکت دولتی محسوب می شود، مدیرانی 
 که به بخش خصوصی مأمور ش��ده اند، براساس رأی 
دیوان به محل کار خود فرا خوانده می ش��وند، لیکن 
بیمه مرک��زی جمه��وری اس��المی ایران ک��ه نهاد 
ناظ��ر در صنعت بیمه کش��ور محس��وب می ش��ود، 
از تمکی��ن ب��ه رأی دی��وان با توج��ه ب��ه مصوبات 
داخلی آن س��ازمان خود داری می نمای��د. با عنایت 
به اینک��ه یک��ی از برنامه ه��ای ریاس��ت جمهور در 
دولت س��یزدهم، کاهش فاصله طبقاتی و اس��تفاده 
 از ظرفیت ه��ای اقتص��ادی در کش��ور براس��اس 
توزیع عدالت و ایجاد گش��ت ارش��اد ب��رای مدیران 

اعالم ش��د، لذا این گون��ه اقدام��ات در بیمه مرکزی 
که خود نه��اد ناظ��ر بر صنعت بیمه کش��ور اس��ت 
و اتفاق��اً رئیس فعل��ی آن س��ازمان س��ابقه حضور 
در نهاد ه��ای نظارت��ی را در کارنام��ه خ��ود دارد، 
مغایر ب��ا منوی��ات دول��ت خدمتگ��زار و حاکمیت 
ش��رکتی در ش��رکت های بیم��ه خصوصی کش��ور 
اس��ت. گفتنی اس��ت روابط عموم��ی بیمه مرکزی 
در گفت وگوی��ی اع��الم ک��رد: اقدامات انجام ش��ده 
در مورد اع��زام کارمن��دان بیمه مرک��زی ج.ا.ایران 
به مأموری��ت، وف��ق مق��ررات مربوط، م��ورد عمل 
 قرار گرفته اس��ت و بیمه مرکزی پس��ت س��ازمانی 
کارمن��دان را در مرخص��ی ب��دون حق��وق حف��ظ 
نمی نماید. همچنین یک مق��ام آگاه در بیمه مرکزی 
اعالم کرد: ش��رکت بیمه ایران تاب��ع قانون مدیریت 
خدمات کش��وری اس��ت،  اما بیمه مرک��زی همانند 

بانک مرکزی تابع قانون خاص است. 

گروه بانک، بیمه، بورس

 بانک مرک��زی در تاری��خ هفت��م فروردین ماه 
س��ال جاری موض��وع معافی��ت مالیات��ی ورود ارز 
به داخل کش��ور را به گمرك ابالغ ک��رد. به گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از بانک مرکزی، براساس ابالغ 
این بانک به گمرك و مبتنی بر مصوبه ستاد مقابله 
با تحریم شورای عالی امنیت ملی، ورود ارز به کشور 
)اعم از اس��کناس و حواله( معاف از مالیات است. بر 
این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با 
اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس 
ارز به کش��ور وارد نماید و هیچ یک از دستگاه های 
امنیتی، انتظام��ی و گمرك حق ممانع��ت از آن را 
ندارد. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط موظفند 
ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعاالن در 
این حوزه نگران موضوع مالی��ات و برخورد نظارتی 

پیرامون واکاوی منشأ سرمایه نشوند.
افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور

در همین رابط��ه، عضو کانون صراف��ان ایران، 
معتقد اس��ت معافیت مالیاتی ورود ارز به کش��ور 
باع��ث افزای��ش قابل توج��ه ورود ارز ب��ه کش��ور 
خواهد ش��د. عضو کانون صرافان ایران درباره آثار 
معافیت مالیاتی ورود ارز به کش��ور اعتقاد دارد که 
این بخش��نامه باعث افزایش قابل توجه ورود ارز به 
کشور خواهد ش��د. کامران س��لطانی زاده؛ افزود: 
به طور طبیع��ی وقتی دولت مالی��ات هر کاالیی را 
حذف کند باعث می ش��ود هزینه فعاالن آن حوزه 
کاهش یاب��د و درنتیجه واردات آن رش��د خواهد 
کرد ک��ه درخصوص ارز فیزیکی نی��ز همین اتفاق 

خواه��د افت��اد. پی��ش از ای��ن فع��االن اقتصادی 
درخصوص اعمال مالیات بر ارز های وارد ش��ده به 
کشور نگرانی داشتند چرا که اگر 20 تا 25 درصد 
مالیات به ارز وارد ش��ده به کش��ور اعمال می شد، 

بش��دت روی س��ودآوری فعاالن اقتص��ادی تأثیر 
می گذاشت. سلطانی زاده؛ گفت: معافیت مالیاتی 
ورود اس��کناس ارز ب��ه کش��ور می توان��د واردات 
اس��کناس ارز به کشور را تس��هیل کند. هم اکنون 

ص��ادرات قابل توجه��ی ب��ه کش��ورهای خارجی 
به خصوص همس��ایه صورت می گی��رد که ممکن 
اس��ت بازگش��ت ارزحاصل از آن از طریق ش��بکه 
بانکی مش��کل یا زمانبر باش��د، اما بازشدن این راه 

کمک زیادی به صادرکنندگان می کند. این اقدام 
باعث افزایش بیش��تر عرضه ارز در کش��ور خواهد 
ش��د چرا که بخش��ی از صادرکنندگان می توانند 

تعهدات ارزی خود را از این طریق ایفا کنند. 

معافیت مالیاتی ورود هر میزان ارز  به کشور

https://monaghesatiran.ir/108281
https://monaghesatiran.ir/108282
https://monaghesatiran.ir/108283
https://monaghesatiran.ir/108283
https://monaghesatiran.ir/108284
https://monaghesatiran.ir/108285
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روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

 قوانین مناقصه
 قوانین مزایده

 خرید خدمات مشاوره
 وظایف اعضای کمیسیون و کمیته مناقصه

فرصتی برای آزمودن آنالین  اطالعات قانونی شما 
در خصوص معامالت عمومی کشور )مناقصه و مزایده(

جهت اظهارنظر به آدرس تلگرمی azmoonoo @ مراجعه کنید

azmoono.com آزمون آنالین
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روابطعمومی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار

مشخصات طرح: 

شرایط مناقصه گران:

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان در نظر دارد نسبت به شناسایی 
و پیش ارزیابی پیمانکاران واجد صالحیت جهت دعوت به مناقصه تأمین، ساخت و 

نصب سوله های ناحیه انبار خود از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

محل اجرای پروژه: 

استان خراسان رضوی 40 کیلومتری شهرستان خواف، شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان
لذا از کلیه ش��رکت های فعال و توانمند در این خص��وص دعوت به عمل می آید در ص��ورت تمایل اعالم آمادگی 
کتبی خود را به هم��راه کپی گواهینامه های فوق حداکثر تا تاریخ 1401/02/26، به نش��انی پس��ت الکترونیک 

A.shirojan@sanganco.ir و Al.sanganco@gmail.com  ارسال نمایند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به شماره 09010040900 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی به مناقصه گزار:

پایان وقت اداری مورخ 1401/03/03 خواهد بود.

 تهیه مصالح، ساخت و اجرای دو سوله صنعتی مشابه با متراژ تقریبی 2000 مترمربع 
شامل جرثقیل سقفی 10 تن و تمامی تأسیسات جانبی )فن ها، روشنایی و...(

  داش��تن صالحیت معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی به شرط داشتن ظرفیت کاری }رتبه 4 و 5 به ترتیب در رشته های 

ابنیه و تأسیسات ساختمانی به صورت توأم{
  در اختیار داشتن امکانات )عملیاتی و اجرایی، مدیریتی، توانایی مالی، توانایی در 
تأمین متریال و مصالح و تجهیزات و ابزار، داشتن تجربه مرتبط با موضوع مناقصه(

  ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی امور پیمان��کاری از اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

نوبت دوم

پ�س از پای�ان مرحل�ه ارزش�یابی مناقصه گران، 
دعوت نامه ش�رکت در مناقصه برای مناقصه گرانی 
که صالحیت ارزیابی اولیه را احراز نموده اند، ارسال 
و فرآیند انجام مناقصه وفق ش�رایط اعالم شده در 

اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.

تذکر 
1

اع�الم آمادگ�ی هیچ گونه حقی 
برای متقاضیان جهت شرکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تذکر 
2

هزینه انتشار این آگهی از برنده 
مناقصه آتی اخذ خواهد شد.

تذکر 
3

شركتعمرانشهرجدیدپرند

 شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران � ساوه، فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد، خرید،کاشت، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز در قبال 60 درصد نقد و40 درصد تهاتر 
اراضي در شهر جدید پرند را حسب مشخصات جدول و به شماره های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکاران واجدِ شرایط داراي صالحیت قید شده در جدول ذیل و همچنین ظرفیت آزاد 

مي باشند، واگذار نماید.

عنوانشماره سیستمی
مبلغ کل برآورد 

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال ( 
صالحیت 

خرید، کاشت، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز فاز 4 و جنگل کاری 2001001077000004
سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا از 49.315.198.9392.465.759.947حاشیه شهرك صنعتی پرند

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
97.421.818.7204.871.090.936خرید، کاشت، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز فاز 5 شهر جدید پرند2001001077000005

سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 113.761.399.9015.688.069.995خرید، کاشت، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز فاز 6 شهر جدید پرند2001001077000006
مدیریت و برنامه ریزی کشور

 کلیه مراحل برگزاری مناقص��ه از مرحله دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها اعالم به برن��ده و غیره از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 
 به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت در س��امانه مذکور، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در س��امانه یاد ش��ده 

جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
 ن�وع و تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: ضمانتنام��ه بانکي ب��ه مبل��غ قی��د ش��ده در ج��دول ف��وق حس��ب بخش��نامه ش��ماره 123402/ت50659ه��� م��ورخ 94/09/22 و همچنی��ن اصالحیه آن 

به شماره 5211/ت 57592ه� مورخ 1400/01/22 هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
الف (چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ 1401/02/24 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 1401/02/25 می باشد. 

ب( مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز شنبه مورخ 1401/02/24 تا روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 از سامانه مذکور می باشد.
پ ( آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 14:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 می باشد.

 ت( آخرین مهلت ارس��ال اصل پاکت الف )تضمین( به صورت الك و مهر ش��ده، تا س��اعت 14:30 ظهر روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/03/10 به دبیرخانه ش��رکت عمران ش��هر جدید پرند الزامی می باش��د. 
)در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(
ث( تاریخ گشایش پیشنهادها 1401/03/11 ساعت 10:00 صبح )اتاق جلسات(

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره هاي تلفن  56945800 و56945700-021در خصوص برآورد و مسائل مربوطه با آقای مهندس رزمجو تماس حاصل نمایند.
توجه مهم: 

  مناقصه گر موظف است نسبت به ارائه تضمین و مبلغ پیشنهادی به صورت مجزا جهت هر پروژه تعریف شده در اسناد مناقصه اقدام نماید، الزم به ذکر است با توجه به اینکه هر شرکت مجاز به انعقاد قرارداد 
در یک پروژه می باشد در صورت برنده شدن در بیش از یک پروژه به دلیل محدودیت ایجاد شده، براساس تصمیمات کمیسیون برگزاری مناقصات صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد در یک پروژه می باشد. 

  امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد پاکت های )ب( و )ج( الزامی می باشد.

آگهي      عمومي
شماره 2-2
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 شركت عمران 
شهر جدید پرند

فرماندهی آماد و پش�تیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اس�المی ای�ران در نظر دارد نیازمندی ه��ای مندرج در جدول ذیل را طبق اس��ناد مناقص��ه خریداری نماید. 
شرکت کنندگان در مناقصه ها می توانند از وجه نقد واریزی به شماره حساب اعالم شده در برگ شرایط، چک تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی جهت سپرده شرکت در هر مناقصه استفاده نمایند.

 لذا از کلیه داوطلبان واجد ش��رایط دعوت به عمل می آید با در دس��ت داش��تن معرفی نامه رس��می برای دریافت اس��ناد مناقصه طبق تاریخ اعالم شده از س��اعت 08:00 الی 13:00 
به نشانی: تهران، اتوبان بسیج، سه راه تختی، بلوار هجرت، فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مراجعه و پیشنهاد خود را تسلیم نمایند.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال( موضوع شماره مناقصه

تا تاریخ از تاریخ

1401/03/10 1401/02/24 2.500.000.000

فنس توری گالوانیزه گرم مشبک

0127

پایه فنس نبشی نمره 6 گالوانیزه گرم
سیم خاردار رشته ای
سیم خاردار حلقوی

لوله گالوانیزه نمره 2.5
لوله گالوانیزه نمره 3

پایه فنس نبشی نمره 6 گالوانیزه گرم 3 متری

  ارائه گواهینامه سمتا برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.
  این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

  ارائه مدارك و سایر اطالعات الزم، در ارزیابی توانمندی متقاضی مؤثر خواهد بود.
  هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

01  در صورت دو مرحله ای شدن مناقصه هزینه های بازدید برعهده شرکت کنندگان می باشد.
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فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

آگهی   عمومي 
نوبت اول

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی الزم در ساعات اداری با شماره تلفن: 33240236 و 33240279 تماس حاصل نمایند.

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نیازمندی های مندرج در جدول ذیل را طبق اسناد مناقصه خریداری نماید. شرکت کنندگان در مناقصه ها 
می توانند از وجه نقد واریزی به شماره حساب اعالم شده در برگ شرایط، چک تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی جهت سپرده شرکت در هر مناقصه استفاده نمایند.

لذا از کلیه داوطلبان واجد ش��رایط دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه رسمی برای دریافت اس��ناد مناقصه طبق تاریخ اعالم شده از س��اعت 08:00 الی 13:00 به نشانی: تهران، اتوبان بسیج، 
سه راه تختی، بلوار هجرت، فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مراجعه و پیشنهاد خود را تسلیم نمایند.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( موضوع شماره مناقصه

تا تاریخ از تاریخ

1401/03/12 1401/02/24
1.000.000.000 دوخت لباس کار استتار 0118
450.000.000 دوخت شلوار فرم 0120
750.000.000 دوخت کاپشن بهاره )بتل( 0121

  ارائه گواهینامه سمتا برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.
  این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

  ارائه مدارك و سایر اطالعات الزم، در ارزیابی توانمندی متقاضی مؤثر خواهد بود.

  هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
  در ص��ورت دو مرحل��ه ای ش��دن مناقص��ه هزینه ه��ای بازدی��د برعه��ده ش��رکت کنندگان 
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فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

آگهی   عمومي  نوبت اول

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی الزم در ساعات اداری با شماره تلفن: 33240236 و 33240279 تماس حاصل نمایند.

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد نیازمندی های مندرج در جدول ذیل را طبق اسناد مناقصه خریداری نماید. شرکت کنندگان 
در مناقصه ها می توانند از وجه نقد واریزی به شماره حساب اعالم شده در برگ شرایط، چک تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی جهت سپرده شرکت در هر مناقصه استفاده نمایند.

لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آید با در دس��ت داشتن معرفی نامه رسمی برای دریافت اس��ناد مناقصه طبق تاریخ اعالم شده از س��اعت 08:00 الی 13:00 به نشانی: تهران، 
اتوبان بسیج، سه راه تختی، بلوار هجرت، فرماندهی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مراجعه و پیشنهاد خود را تسلیم نمایند.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه مبلغ سپرده 
شرکت در مناقصه )ریال( موضوع شماره مناقصه

تا تاریخ از تاریخ

1401/03/10 1401/02/24 900.000.000
تخت دو طبقه فلزی 0114
کمد انفرادی دو درب

  ارائه گواهینامه سمتا برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.
  این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

  ارائه مدارك و سایر اطالعات الزم، در ارزیابی توانمندی متقاضی مؤثر خواهد بود.

  هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
  در ص��ورت دو مرحله ای ش��دن مناقص��ه هزینه ه��ای بازدی��د برعهده ش��رکت کنندگان 

01می باشد.
/0

2/
24

 -3
51

7 
–

ه 
ام

وزن
ر

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

آگهی   عمومي  نوبت اول

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی الزم در ساعات اداری با شماره تلفن: 33240236 و 33240279 تماس حاصل نمایند.

کیوسک اخبار 

 برنامه های مدیریت مصرف برق 
از اول خرداد آغاز می شود

 طرح انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان متوقف نشده است

معاون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تاندار اصفهان، گفت: ط��رح انتقال آب 
خلیج فارس به اصفهان متوقف نش��ده بلکه قوی تر از قبل در حال اجراء اس��ت. 
به گزارش مناقصه مزایده مه��ران زینلیان؛ با رد ش��ایعاتی مبنی بر توقف طرح 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، اظهار داش��ت: عملیات اجرایی این پروژه نه 
تن ها متوقف نش��ده اس��ت بلکه قوی تر از قبل پیش می رود. وی افزود: جلسات 
و مذاکرات متع��ددی درباره این طرح انتق��ال آب برگزار ش��ده و اتفاق مثبتی 
که افتاده این اس��ت ک��ه مدیرعامل ش��رکت آب صف��ه که وظیف��ه انتقال آب 
خلیج فارس به اصفه��ان را برعه��ده دارد، تغییر کرده و ی��ک مدیرعامل جوان 
انقالبی و تازه نفس آمده اس��ت تا این پ��روژه را بهتر از گذش��ته پیگیری کند. 
معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تاندار اصفهان، خاطرنش��ان کرد: مدیریت 
استان پیگیر اس��ت تا آب از خلیج فارس به اصفهان منتقل شد و از نظر اعتباری 
نیز مش��کلی وجود ندارد. طرح تأمین آب صنعت استان اصفهان از خلیج فارس 
از اواخر س��ال 1398 با هدف گزین��ه یابی نقاط آبگیری، نمک زدایی و س��امانه 
انتقال آب به کارفرمایی ش��رکت تأمی��ن آب اصفهان )صف��ه( و مدیریت طرح 
شرکت مهندسان مش��اور زایندآب و طوس آب در دس��ت مطالعه بوده است و 
در 24 اس��فندماه سال 1399 کلنگ زنی شد. براس��اس مجوزی که وزارت نیرو 
صادر کرده اس��ت اس��تان اصفهان می تواند س��االنه 375 میلیون مترمکعب از 
خلیج فارس یا دریای عمان منتقل کند که این حج��م آب معادل 125 میلیون 
مترمکعب آب نمک زدایی ش��ده در س��ال اس��ت و حجم زیادی از آب برداشت 
ش��ده پس از نمک زدایی به صورت پس��اب به دریا برمی گردد، ب��ا به کارگیری 
تکنولوژی ه��ای روز دنیا برای شیرین س��ازی می توان در نهای��ت 150 میلیون 

مترمکعب آب شیرین را در مسافت حدود 910 کیلومتر به اصفهان انتقال داد.

مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران، گفت: برنامه های مدیریت 
مصرف برق از اول خردادماه امس��ال آغاز خواهد شد. به گزارش مناقصه مزایده، 
مصطف��ی رجبی مش��هدی؛ مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه ب��رق ایران 
و س��خنگوی صنعت برق در این جلس��ه، گفت: برنامه مدیری��ت مصرف برق از 
ابتدای خ��رداد ماه آغاز می ش��ود و مدیریت مصرف ادارات و بخش کش��اورزی 
ج��زء الویت های این برنامه اس��ت. بنابراین بس��یج باید در فرص��ت باقی مانده 
برای داش��تن بیش تری��ن تأثیرگ��ذاری، س��ازماندهی های الزم را انجام دهد. 
رجبی مشهدی؛ افزود: در سال های گذشته نیز بسیج در زمینه مدیریت مصرف 
فعالیت هایی داش��ته اما امس��ال انتظار می رود با دس��تورالعمل های شفاف تر 
و اختیارات و س��ر فصل های مش��خص، عملیاتی تر و مؤثرتر در زمینه مدیریت 

مصرف وارد عمل شود.

صنف��ی  انجمن ه��ای  کان��ون  رئی��س 
جایگاه داران، گفت: در مناطق مرزی کارت های 
آزاد ب��رای جلوگی��ری از قاچاق حذف ش��ده و 
این موضوع مش��کالتی را به وج��ود آورده و این 
در حالی اس��ت که طبق گفته مسؤولین قاچاق 
س��وخت از مس��یرهای دیگری انجام می شود. 
همایون صالح��ی؛ در گفت وگو با ایلن��ا، درباره 
برخی اخبار مبنی بر کمب��ود گازوئیل در برخی 
جایگاه ه��ای عرض��ه اظهار داش��ت: س��وخت 
براس��اس طرح پیمایش و بارنامه کامیون  ها به 

جایگاه ها داده می ش��ود، اما واقعیت این اس��ت 
که اغلب جایگاه های عرضه کننده بیشتر از چند 
س��اعت در روز گازوئیل ندارند و بعد از آن نازل  
و تلمبه ها غیرفعال می ش��وند که منجر به ایجاد 
صف های طوالنی و حتی فاس��د شدن محموله 
کامیون داران می ش��ود. وی با بیان اینکه روزانه 
حدود 53 میلیون لیتر گازوئیل توزیع می شود، 

افزود: باید سازوکاری تعریف شود که جایگاه ها 
در هر ساعتی از شبانه روز بتوانند سوخت مورد 
نی��از مراجعین را تأمی��ن کنند. رئی��س کانون 
انجمن های صنفی جای��گاه داران، با بیان اینکه 
در مورد بنزی��ن کمبودی وجود ن��دارد، گفت: 
اکن��ون در تمام��ی جایگاه ه��ا عالوه ب��ر کارت 
دارن��ده خ��ودرو؛ کارت جایگاه دار ه��م موجود 

است و هر کس براساس کارت می تواند 60 لیتر 
بنزین س��همیه ای دریافت کند، اما مس��أله این 
اس��ت که در مناطق مرزی کارت های آزاد برای 
جلوگی��ری از قاچاق حذف ش��ده و این موضوع 
مشکالتی را بوجود آورده اس��ت و این در حالی 
است که طبق گفته مسؤولین قاچاق سوخت از 
مسیرهای دیگری انجام می شود. وی ادامه داد: 

وقتی از خط لوله یکی از بنادر س��وخت برداشت 
می ش��ود، این قاچ��اق مربوط به کامی��ون دار و 
کولبر نیس��ت، مطمئناً قاچاق س��وخت بسیار 
س��ازمان یافته است و توس��ط جایگاه دار انجام 
نمی ش��ود. صالح��ی گف��ت: در حال حاضر در 
تمام��ی جایگاه ها ب��ه ازای هر ن��ازل یک کارت 
آزاد وجود دارد، یعنی می ت��وان به هر میزان که 
نیاز است س��وخت دریافت کرد، ولی در مناطق 
مرزی این اتفاق نمی افتد، زیرا کارت های آزاد را 

جمع آوری کرده اند.

گروه انرژي

دبیر س��ندیکای ش��رکت های تولیدکننده برق، گفت: مسأله 
امروز صنعت برق عدم اجرای قوانین موجود در این بخش اس��ت. 
مجلس به جای تدوین قانون جدید باید ب��ر اجرای قانون موجود 
تمرک��ز کند. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، پروی��ز غیاث الدین؛ با 
اشاره به بررس��ی طرح توس��عه صنعت برق در مجلس، افزود: این 
طرح نکات مثبت و منفی از دی��دگاه بخش خصوصی دارد. برخی 
نکات آن برای بخش خصوصی مثبت اس��ت و برخی نیز بیش��تر 
جنبه دولت��ی دارد و به نفع بخش خصوصی نیس��ت. اما مس��أله 
اصلی محتوای این طرح نیس��ت، بلکه می��زان عملیاتی و اجرایی 
شدن قوانین و مصوبات در صنعت برق اس��ت. غیاث الدین؛ اظهار 
داش��ت: بس��یاری از قوانین مجلس و مصوبات هیأت دولت وجود 
دارند که متأسفانه اجراء نمی ش��وند. ما در حال حاضر قانون شش 
ماده ای حمایت از صنعت ب��رق را داریم که هر ش��ش ماده آن در 
صورت اجراء می توانس��ت به کمک این صنعت بیاید. اما مس��أله 
ام��روز صنعت برق ع��دم اجرای قانون اس��ت. موضوع��ی که هم 
خاموش��ی های گس��ترده با زیان باال به صنعت را در سال گذشته 
موجب شد و هم امس��ال ما را نگران خاموشی های تابستان کرده 
اس��ت. وی با اش��اره به برخی موارد عدم اجرای قانون افزود: طبق 
قانون هیأت تنظیم قیمت برق باید تا پایان هر سال و پیش از آغاز 
سال جدید سقف قیمت فروش برق را برای سال بعد اعالم کند اما 
با گذش��ت نزدیک به 60 روز از سال جدید هنوز این قیمت تعیین 
نشده اس��ت. در نتیجه نیروگاه ها با همان نرخ س��ال گذشته و بر 
مبنای سقف تعیین شده سال گذش��ته قیمت می دهند در حالی 
که امسال هزینه های آن  ها افزایش چشمگیری داشته است و این 
یعنی خس��ارت تولیدکننده. این تازه در حالی اس��ت که حتی بر 

همین مبنا هم پول فروش برق تولی��دی به تولیدکننده پرداخت 
نمی ش��ود. غیاث الدین؛ با اش��اره به اینکه خریدار عمده برق خود 
وزارت نیرو اس��ت بیان کرد: در عین حال وزارت نیرو خودش هم 
نیروگاه دارد و تولیدکننده برق نیز هست. تولیدکننده های وزارت 
نیرو ه��م مانند تولیدکنن��دگان غیردولتی باید ب��رق را به وزارت 
نیرو بفروش��ند. در واقع این  ها رقیب هم هستند اما شرایط برابری 
ندارند. نیروگاه غیردولت��ی با س��رمایه گذاری بخش خصوصی و 
وام و بدهی راه اندازی ش��ده اما نیروگاه دولتی را دولت س��اخته و 
پول آن از منابع عمومی تأمین شده اس��ت. معلوم است که این  ها 
رقابت عادالنه ای نخواهند داش��ت. وی افزود: قان��ون برای اینکه 

در این بازار انضباطی وجود داش��ته باش��د هیأت تنظی��م بازار را 
به عنوان رگوالت��ور این بخش ایجاد کرده اس��ت. اما متأس��فانه 
همه اعضای این هی��أت منصوب وزیر نیرو هس��تند و ترکیب آن 
بی طرف نیس��ت. به همین دلیل ه��م با وجود گذش��ته 50 روز از 
سال جدید هنوز سقف قیمت فروش برق را تعیین نکرده و بخش 
غیردولتی مجبور است براساس س��قف تعیین شده سال گذشته 
برق بفروش��د. غیاث الدین؛ ادامه داد: در برنامه ششم بندی وجود 
دارد که براساس آن اگر صورت حسابی تأیید شد و دستگاه دولتی 
نتوانست آن را پرداخت کند بایستی به اندازه نرخ تورم یا حداکثر 
نرخ بهره بانکی خس��ارت دیرکرد بپردازد. اما این مصوبه هم اجراء 

نشده و از این دست موارد بسیار اس��ت. حاصل موارد متعدد عدم 
اجرای قانون این ش��د که صنع��ت برق یک صنعت ج��ذاب برای 
س��رمایه گذاران نباشد. این صنعت با حاشیه س��ود بسیار پایین و 
هزینه های بس��یار باال و محدودیت های زیادی دس��ت به گریبان 
است. سرمایه گذاران از سرمایه گذاری گریزان هستند. در نتیجه 
با برهم خوردن موازن��ه تولید و مصرف برق پیش بینی می ش��ود 
امس��ال 15 هزار مگاوات ناترازی در عرضه و تقاضا داشته باشیم. 
به معنای دیگر باید 15 هزار مگاوات ب��ه صنایع و یا بخش خانگی 
خاموشی بدهیم. دبیر سندیکای ش��رکت های تولیدکننده برق، 
تأکید کرد: چاره کار صنعت برق تدوین و تصویب طرح  ها و قوانین 
جدید نیس��ت. بلکه ما نیازمند اجرای مصوبات موجود هس��تیم. 
مجل��س در طرح جدید تصوی��ب می کند س��ازمان برنامه مکلف 
اس��ت بدهی تولیدکنن��دگان غیردولتی برق را به ص��ورت تهاتر 
تسویه کند. اما سازمان برنامه موقع اجرای آن می گوید منابع این 
تکلیف کجاس��ت؟ یا وزارت نیرو را مکلف به افزودن س��االنه هزار 
مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی کشور کرده است. 
اما وزارت نیرو می گوید منابع آن کجاست. غیاث الدین؛ ادامه داد: 
بنابراین مجلس به جای تدوین قانون جدید باید بر اجرای قوانین 
موجود نظارت می کرد و راهی ب��رای اجرای همین قوانین موجود 
پیدا می کرد. وی با بیان اینکه س��رمایه گذار با دس��تور و خواهش 
و تمنا و امضای تفاهم نام��ه برای س��رمایه گذاری در صنعت برق 
ترغیب نخواهد ش��د، افزود: اجرای قوانین موجود می تواند فضا را 
برای س��رمایه گذار جذاب کند. اگر قوانین فعلی برای اجراء منابع 
مالی نیاز دارند تالش مجلس باید تأمین این منابع باشد و نه صرفاً 
تدوین قوانین جدید، با این کار صنعت برق رونق می گیرد. درغیر 
این صورت با صرف تصویب قوانی��ن و آیین نامه های جدید اتفاقی 

نخواهد افتاد.

صنعت برق نیازمند اجرای قانون نه تصویب قانون

حذف کارت های آزاد سوخت در مناطق مرزی

https://monaghesatiran.ir/108276
https://monaghesatiran.ir/108277
https://monaghesatiran.ir/108278
https://monaghesatiran.ir/108279
https://monaghesatiran.ir/108280



