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آگهی مزایده

 شرکت مدار صنعت سامان در نظر دارد یک س��اختمان اداری 
با شرایط و مشخصات ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید:

فروش ساختمان اداری به مساحت حدود  10550 مترمربع 
واقع در منطقه یک شهر تهران

متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت "اس��ناد مزای��ده و قیم��ت پای��ه" با 
 ارائ��ه معرفی نام��ه و م��درک شناس��ایی می توانند تا س��اعت 16:00 
 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 به دبیرخانه شرکت توسعه ابنیه حافظ 
واقع در ته��ران، دروس، میدان هدایت، خیابان ش��ادلو، پالک 14، 

طبقه سوم شرقی مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

مساحت کل ساختمان حدود 10550 مترمربع 
و مساحت مفید حدود 7400 مترمربع  1

هماهنگی الزم با یکی از بانک های کشور 
جهت دریافت تس��هیالت انجام ش��ده 
و متقاض��ی می تواند از ای��ن امکان در 

چارچوب ضوابط بانک بهره مند شود.
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب شرق 
شهرداری بروجرد استان تهران شرکت فاضالب تهران
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 شرکت آب و فاضالب 
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کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه فرهنگی 

با وجود فیلتر ش��ورای نگهبان در انتخاب اف��راد برای حضور 
در مجلس، اما هس��تند چهره هایی که با عملکردش��ان نش��ان 
می دهند هنوز معنای تاریخ این مرز و بوم کهن را بدرستی درک 
نکرده اند. مجلس��ی که با چراغ س��بز به دولت در حذف یارانه ها 
باعث اسفناک تر شدن وضعیت اقتصاد ش��د، هفته قبل طرحی 
را ارای��ه کرد که بر پایه آن هر کس��ی می توان��د دوره کوتاه مدت 
کاوش باس��تانی بگذراند و مجوز حفاری بگی��رد همچنین افراد 
خارجی به راحتی آثار کشف شده را خریده و از ایران خارج کنند! 
در واقع 46 نف��ر از نمایندگان ایران در مجل��س طرحی را به نام 
استفاده بهینه از اشیای باس��تانی و گنج  ها ارایه کردند تا به قول 
خودش��ان در وضعیت فعلی کمک حال مالی دولت باشند. آثار 
تاریخی در کش��ورمان به قدری مظلوم واقع شده که همواره این 
آثار به مزایده م��ی روند و هرازچندگاهی مزای��ده واگذاری آنان 
به بخش خصوصی منتشر می ش��ود؛ حال در ش��رایطی که آثار 
کش��ف ش��ده با مزایده در خطر نابودی قرار گرفته اند، مجلس با 
ارایه طرحی به دنبال آن است که چوب حراج به آثار کشف نشده 
بزند و هر اجنبی بتواند آثار تاریخی را خریده و از ایران خارج کند! 

خالصه ای از طرح نمایندگان
در این طرح نمایندگان مجلس اشیای باس��تانی و عتیقه را 
همان اشیایی دانسته اند که یکصد سال بیشتر قدمت دارند ولی 
در این طرح اشیای زیر صد س��ال قدمت نیز مدنظر قرار گرفته 
است. در این طرح همچنان کاوش و حفاری بدون مجوز ممنوع 
و مطابق قانون مستحق مجازات خواهد بود. در ماده3 این طرح 
اعالم ش��ده وزارت میراث فرهنگی موظف اس��ت به دارندگان 

مدرک مرتبط با باستان شناسی و تاریخ در سطح فوق لیسانس 
پس از برگزاری کمیت��ه مرتبط، مجوز کاوش ده��د. غیر از آن 
هر کس��ی که مدرک مرتبط ندارد اما دوره کوتاه مدت کاوش و 
حفاری باستان شناس��ی با روش علمی را که مورد تأیید وزارت 
متبوعه باش��د بگذراند، می تواند روند دریاف��ت مجوز کاوش را 
طی کند. درباره اش��یایی که متعلق به کلکسیون های شخصی 
است یا در ایران یا سایر کشور ها پیدا شده هم اعالم کرده اند که 
می تواند در سامانه آثار باس��تانی ثبت شود در واقع اینجا اختیار 
داده شده نه الزام. در این صورت اگر هر کسی نتواند برای شیء 
ثبت ش��ده در س��امانه خریدار پیدا کند می تواند آن شیء را در 
مالکیت ش��خصی دربیاورد! اگ��ر ثبت کننده ش��یء، تمایلی به 

خرید نداش��ت پس از هفت ماه هر ایرانی عضو سامانه می تواند 
آن را بخ��رد خارجی  ه��ا نیز پس از یک س��ال که عضو س��امانه 
ش��دند می توانند آن را خریداری کنند! این طرح دقیقاً به معنی 
حراج آثار تاریخی است. کس��انی که می توانند به راحتی آثار را 

خریداری کرده و به خارج از کشور ببرند! 
توجیه طراح اصلی طرح و واکنش ها نسبت به آن

پس از این واکنش ها، انبوه بیانیه های اساتید و دانشجویان 
دانش��گاه ها و متخصصان بود که نصرا... پژمانف��ر؛ نائب رئیس 
کمیس��یون اصل۹۰ مجلس، گف��ت: »بنده ط��راح این طرح 
هس��تم و هدف ما از تدوین آن جلوگیری از فساد است. ممکن 
است فردی اشیای باستانی داش��ته باشد که بیش از ۱۰۰ سال 

هم قدم��ت دارد اما ارزش ملی نداش��ته باش��د و کس��ی آن را 
خریداری نکند، ما در این ط��رح پیش بینی کردیم که این افراد 
در این شرایط می توانند این اشیاء را به فروشندگان غیردولتی 
عرضه کنند.« ام��ا این ادعا خالف طرح ۲۱ م��اده ای اولیه بود، 
همچنین خب��ر پش��یمانی نماین��دگان امضاءکنن��ده طرح و 
پنج نماینده امض��ای خود را پ��س گرفتند، به نوع��ی حاکی از 
عقب نشینی نمایندگان و نویس��ندگان طرح بود. نوروز رجبی؛ 
رئیس جامعه باستان شناس��ی ایران، ضمن محکوم کردن این 
طرح نماین��دگان مجلس، از آن ب��ه عنوان اقدام��ی نابه جا یاد 
کرده و می گوید: این ط��رح را به دقت مطالع��ه کردم؛ در طرح 
یکی از قوانین دقیق و اصلی مجازات اسالمی که در سال ۱3۵۸ 
مصوب شده و خرید و فروش اش��یای عتیقه را در کشور ممنوع 
می کند و ب��رای آن مجازات تعیین کرده، ملغی ش��ده که البته 
این تصمیم بس��یار نابه جا و نادرس��ت است. س��یامک سرلک؛ 
عضو بازنشسته هیأت علمی پژوهشکده باستان شناسی نیز، به 
طرح مجلس واکنش نش��ان داده و می گوید: براساس قوانین، 
ضوابط و کنوانسیون های داخلی و بین المللی در هیچ کشوری 
در جهان، مواریث فرهنگی آن کشور با هدف ارزآوری به حراج 
گذاشته نمی شود و خرید و فروش مواریث فرهنگی و خروج آن 
از کشور مبدا غیرقانونی اس��ت. پیروز حناچی؛ استاد دانشگاه و 
شهردار پیشین تهران، درباره طرح نمایندگان مجلس با عنوان 
»اس��تفاده بهینه از اشیای باس��تانی و گنج ها« گفت: به دوران 
قاجار برگشتیم و این طرح تداعی کننده قرارداد ننگین ۱۹۰۰ 
است که قاجار انحصار دایمی کاوش و خروج آثار باستانی را به 
فرانسه واگذار کرد و کش��ور برای ابطال آن متحمل هزینه های 

سنگینی شد. 

به بهانه ارایه طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج  ها

اجنبی ها؛ دو خطر بالقوه آثار تاریخی ایران مزایده  و دست باز ِ

سرمایه های ملی، کیلویی چند؟!  
 م��ن نمی دانم به ما مردم و عده ای کارش��ناس و اس��تاد 
باستان شناس��ی چه ربطی دارد که در مورد طرح مشعش��ع 
اس��تفاده بهینه از اش��یای باس��تانی و گنج  ه��ا اظهارنظر 
کنی��م، برخی وکیله المله ه��ای عزیز، با یک حس��اب دقیق  
ا... بختکی و تحقیق و کار کارشناس��ی عمی��ق نقل قولی! به 
این جمع بندی رس��یده اند که باید آتش زد به س��رمایه ملی 

و هویت تاریخی! 
اینک��ه در ای��ن وضعی��ت بحران��ی و کم پولی کش��ور، 
به خاط��ر عب��ور از این پی��چ خطرن��اک تاریخ��ی و در این 
لحظات سرنوشت س��از، چنین طرح خردمندانه ای به خاطر 
اعتراضات ک��ور و غیرعلمی عده ای، تبدیل به قانون نش��ود، 
تاریخ چ��ه قضاوتی در مورد م��ا خواهد کرد؟ آی��ا آیندگان 
نمی گویند، چرا آنچه از گذش��تگان به ش��ما رس��یده بود را 
نوش ج��ان نکردید و در کن��ار فروش باالی نف��ت و خاک و 

سنگ و نخل و گاز و ماهی کف دریا و هرچیزی که فکرش را 
بکنید، این یک قلم را هم اضافه نکردید تا کلکس��یون چوب 

حراج زدن هایتان کامل شود؟
اصاًل شما کافی است یک نگاه خریداری به نام بامسمای 
این ط��رح بیندازی��د و عمیقاً با عب��ارات اس��تفاده بهینه و 
همچنین گنج ها، ارتباط برقرار کنید، آنگاه خواهید فهمید 
چرا به ط��رح مسدودس��ازی، صیانت می گوین��د! و چطور 
می ش��ود که با روش اس��تفاده بهینه، تبدیل به هاب خرید 
و فروش عتیقه جات در منطقه می ش��ویم! )بماند که اساساً 
معلوم نیست چرا برخی از مسؤولین ما عالقه وافری به هاب 

منطقه شدن دارند(.
وقتی به خاط��ر جلوگیری از قاچاق آرد و گوش��ت و مرغ 
و روغن و ه��زار و یک کوف��ت و زهرمار دیگ��ر، قیمت آن ها 
را آزادس��ازی می کنیم، وقت��ی به دلیل ع��دم کفایت و هنر 

مدیریت ب��ازار و زنجی��ره تأمی��ن، میلیاردمیلی��ارد دالر را 
نصیب رانتی ها و باندی ها می کنیم و برای جبران آن ش��کم 
گرس��نه خلق ا... را نش��انه رفته و به کار اورژانس��ی  س��خت 
روی می آوری��م، وقتی فک��ری به حال افزای��ش ارزش ریال 
مادرمرده نمی کنیم که ریش��ه درس��ت ش��دن دالر دولتی 
و آزاد و نیمایی اس��ت و وقت��ی که ... بگذری��م، خوب معلوم 
است با همین دست فرمان، برای جلوگیری از قاچاق اشیای 
عتیقه و حفاری های غیرمجاز و این قس��م جرایم و تخلفات، 
خودمان قان��ون آزاد ک��ردن خرید و فروش آثار باس��تانی و 
گنج ها )چقدر این کلم��ه گنج، بی ربط اس��ت!!( را با ذوق و 

شوق ارائه می کنیم و تمام قد هم از آن دفاع می کنیم! 
 البته علی رغ��م این حرف ه��ا، همچنان بر ای��ن عقیده 
اس��توار هس��تیم که م��ا خل��ق ا... یک القب��ا و آن اس��اتید 
باستان ش��ناس را چه به دخالت در امورات حضرات وکالی 
همه چیز دان، البد صالح دانس��ته اند که این طرح را اجرایی 
کنند و نیازی هم به کس��ب نظر از کارش��ناس و متخصص 
و نظر عامه مردم و این قس��م سوس��ول بازی ها هم ندیده اند 
و دلش��ان به حال برخی افراد س��وخته که یکی، دو قلم آثار 
برجای مانده از پیشینیان در خانه دارند و االن هم پول الزم 

هستند و هیچ راهی جز راه خالف برای فروش آن ها ندارند! 
و شاید هم به این موضوع به صورت ملی و یا فراملی فکر شده 
که نتیجه اش، ارزآوری و افزایش درآمدهای کش��ور در این 
دوره وانفسا باش��د، و به همین دلیل این طرح خارق العاده به 

فکر عزیزان رسیده است. 
البته دلی��ل متقن و غیرقابل رد و البت��ه درکی هم وجود 
دارد که می گوید، وقت��ی ما نمی توانیم جل��و قاچاق )روغن 
و خ��اک و آرد و عتیقه ج��ات و زبان مان الل، م��واد مخدر و 
اسلحه و...( را بگیریم، پس بیاییم آن ها را قانونمند کنیم که 
از گردش مالی هزاران هزار میلیاردی آن، چیزی هم نصیب 

کشور شود! 
ا... اعلم، ما که عقل مان قد نمی ده��د که چطور طراحان 
و امضاکنندگان این طرح به این جمع بندی رس��یده اند که 
باید چنین کاری با سرمایه های ملی و هویت تاریخی کشور 
کرد ولی همین قدر می فهمیم وقتی از اس��اتید فن مشورت 
گرفته نمی ش��ود، این احتم��ال می رود که ردپ��ای حفاران 
غیرمجاز و فعاالن زیرزمینی آثار باس��تانی در قامت مشاور 

یا تصمیم ساز، در این میان، توی ذوق بزند!  

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

طرح »تغییر ساعت رسمی کشور« تأیید شد 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان، از تأیی��د طرح 
»تغییر ساعت رسمی کشور« خبر داد. به گزارش 
ایس��نا، هادی طحان نظیف؛ در نشس��ت خبری 

افزود: دومین طرح، طرح »تغییر س��اعت رسمی 
کشور« اس��ت که مغایر با ش��رع و قانون اساسی 
ش��ناخته نش��د. البته در مرحله قب��ل ابهاماتی 

نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصالحات 
مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین 
ساعت رسمی کش��ور و س��اعت کاری کارکنان 

تفکیک انجام ش��د. در مورد ساعت رسمی کشور 
دولت دیگر نمی تواند س��اعت را تغییر دهد اما در 
مورد س��اعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و 

جغرافیا، دولت می تواند س��اعت کاری کارکنان 
را تغییر دهد. ای��ن قانون از ابتدای س��ال ۱4۰۲ 

اجرایی می شود.

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

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

منتشر 
شد

https://monaghesatiran.ir/108323
https://monaghesatiran.ir/108326
https://monaghesatiran.ir/108334
https://monaghesatiran.ir/108337
https://monaghesatiran.ir/108344
https://monaghesatiran.ir/108342
https://monaghesatiran.ir/108346
https://monaghesatiran.ir/108350
https://monaghesatiran.ir/108352
https://monaghesatiran.ir/108354
https://monaghesatiran.ir/108351
https://monaghesatiran.ir/108356
https://monaghesatiran.ir/108390
https://qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش
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یک پیمانکار اجرایی در نظر دارد، نس��بت به واگ��ذاری “تهیه، حمل و اجرای 
اندود نفوذی )پریمکت( و آس��فالت الیه بیندر محوطه س��ازی س��اختمان های 

عوارضی قطعه یک آزادراه غدیر” از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تاری��خ دوش��نبه  از  از ش��رکت های واجدش��رایط دع��وت می ش��ود   ل��ذا 
مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲6 لغایت ش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/3۱ جهت دریافت اس��ناد 
 مناقصه از س��اعت ۰۸:۰۰ صبح ال��ی ۱۵:۰۰ به آدرس: ته��ران، میدان آرژانتین، 
 خیاب��ان خالداس��المبولی )وزراء(، کوچ��ه پنج��م، پ��الک ۲4، طبق��ه س��وم 

مراجعه نمایند.
شماره تماس: ۸۸۱۰۹۲۱۵ و ۸۸۱۰۹۲۱7-۰۲۱ )داخلی ۱4۱۹(

مبلغ برآورد اولیه: ۲7.۲۵۸.۹6۰.37۰ ریال
مدت قرارداد: ۲ ماه شمسی

تاریخ تحویل پاکات: لغایت ۱4۰۱/۰3/۰4
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱.36۲.۹4۸.۰۱۹ ریال

آگهی   عمومي
نوبت اول
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

فراخوان انتخاب مشاور به روش تعرفه 

ش�رکت آب و فاضالب ش�رق اس�تان ته�ران ب��ه نمایندگی از ش��رکت 
آب و فاض��الب اس��تان ته��ران "ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قان��ون 
ارزیابی کیف��ی  از طری��ق فراخ��وان  در نظ��ر دارد   برگ��زاري مناقص��ات" 
)از مح��ل اعتب��ارات عمرانی( با اطالع��ات مش��روحه ذیل به ش��ماره فراخوان 
دول��ت  الکترونیک��ي  ت��دارکات  س��امانه  در   )۲۰۰۱۰7۰۰۰۲۰۰۰۰43( 

)www.setadiran.ir( برگزار نماید : 
موضوع فراخوان: 

عملیات نقشه برداری طرح فاضالب روستاهای تحت پوشش آبفای شرق استان 
تهران )۱۲۰۰ هکتار(

مدت اجراي کار: ۸ ماه
مشاوران واجد شرایط: شرکت هایی مجاز به شرکت در ارزیابی کیفی هستند 
که دارای گواهینامه پایه یک فعالیت در زمینه نقش��ه برداری از سازمان برنامه و 

بودجه کشور باشند.
تاریخ، مهلت، محل دریافت اسناد: 

مشاوران می توانند نسبت به تهیه اسناد از مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۵ تا ساعت ۱4:3۰ 
مورخ ۱4۰۱/۰۲/3۱ از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس 

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

 پیش��نهادها، باید حداکث��ر تا س��اعت ۱6:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7 در س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نشاني www.setadiran.ir  بارگذاری گردند. 

آدرس و شماره تماس: 
استان تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پالک 6۱

تلفن: 76۵۰3۱۱7 

شركت آب و فاضالب شرق استان تهران

آگهي فراخوان ارزیابي کیفي 
براي انتخاب مشاور

نوبت اول
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

خرید و اجراي خط انتقال فاضالب روستاي لواسان بزرگ-رسنان 
شرکت آب و فاضالب شرق اس�تان تهران به نمایندگي از شرکت آب و فاضالب 
اس��تان تهران "به اس��تناد آئین نامه هاي اجرایي قانون برگ��زاري مناقصات" در نظر 
دارد از طری��ق مناقصه عمومي یک مرح��له اي با ارزیابي فش��رده به ش��ماره مناقصه 
)۲۰۰۱۰7۰۰۰۲۰۰۰۰44( در س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( را با 

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

خرید و اجراي خط انتقال فاضالب روستای لواسان بزرگ-رسنان 
 مبلغ ب�رآورد اولی�ه: ۱۰۱.۰۹۱.۹3۰.۰۸6 ری��ال )یکصد و یک میلی��ارد و نود و 

یک میلیون و نهصد و سی هزار و هشتاد و شش ریال( 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ ۵.۰۵4.۵۹6.۵۰4 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 3 ماه

پیمانکاران واجد ش�رایط: ش��رکت های حداقل دارای رتبه ۵ رش��ته آب و دارای 
HSE )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 ۱4۰۱/۰۲/۲۵ تا 
مورخ ۱4۰۱/۰۲/3۱ 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 ۱۰:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگ��ذاري گردند و حداکثر تا 
ساعت ۱۰:۰۰ مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: استان تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالک 6۱، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76۵۰3۱۱7 

تحویل و رسید دریافت گردد.
محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی به صورت نقد، اوراق خزانه اس��المی، 

اوراق مشارکت و یا سایر ابزارهای مالی دولت تأمین مي گردد.
 زمان و محل گشایش پاکات: پاکات ارزیابی در ساعت ۱۰:3۰ صبح مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7

 باز و همچنین شرکت هایی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند گشایش پاکات )الف 
و ب و ج( آن ها مورخ ۱4۰۱/۰3/۱۸ ساعت ۰۹:3۰ در خیابان فاطمي، نبش حجاب، 

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

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
با ارزیابي فشرده

نوبت اول
یک مرحله اي 
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس 
موضوع مناقصه: خرید تیرآهن بال پهن در ابعاد مختلف

محل تحویل موضوع مناقصه: 
منطقه معدنی پروده، واقع در 7۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

جمع مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
شش میلیارد ریال )به تناسب ردیف انتخابی مبلغ تضمین تعیین می گردد.(

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۹

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح.
   هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

   متقاضیان واجد ش��رایط می توانن��د با واریز مبل��غ یک میلیون ریال به شماره حس��اب 
۱۱۸۸۰۰۱۹7۸۰3 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق 

ایمیل اقدام نمایند.
   جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره ۵-3۲۸۲4۵۵۱-۰۵6 )داخلی 36۵3 و 36۵4( 

تماس حاصل فرمایید.

  شرکت زغال سنگ
پروده طبس

آگهی   عمومی
تجدیدی )شماره 2(- 1400/50
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شهرداری بروجرد 

 ش�هرداری بروج�رد در نظ��ر دارد پروژه ه��ای عمران��ی اج��رای خاک ری��زی 
 )خ��اک زراع��ی( تپه چغ��ا، اج��رای ن��ازک کاری و نم��ای س��ردرب ورودی ش��هر 
ابتدای بل��وار امام خمینی )ره( و اجرای خاک برداری، زیرس��ازی آس��فالت، جدول و 
کفپوش حاشیه فضای س��بز بلوار ش��هید محمد بروجردی و خرید پایه چراغ پارکی 
جهت اطراف دریاچه های باغ فدک بروجرد را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 

ذی صالح و رتبه بندي شده از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور واگذار نماید.
کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد قیمت 
مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
  سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است. 

  تاریخ انتشار در سامانه مذکور ۱4۰۱/۰۲/۱۹ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۰7
زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۸ 

 یحیی عیدی-  شهردار بروجرد

  عمومی
نوبت دوم

یک مرحله ای 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

شماره 1401/003  نوبت اول

آگهی فراخوان 
ارزیابی کیفی مناقصه گران 

موضوع آگهی: 
تهیه و اجری ایزوگام اماکن و منازل سازمانی شهرک مروارید 

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 

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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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( در نظر دارد به منظور 
انتخاب س��ازنده واجدش��رایط جهت س��اخت پاکت الواتور سنگ ش��کن گچ و 
 بس��ته بندی واحد 3 و باکت باند KPB کوره واحد 3 و آس��یاب سیمان واحد 4 

از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای صالحیت و امکانات الزم می باش��ند، 
تقاضا می ش��ود جهت دریافت اسناد، فرم ش��رایط ش��رکت در مناقصه به دفتر 
 ت��دارکات کرمان و یا ته��ران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خ��ود را ظرف مدت

 ۱۰ )ده( روز از تاریخ انتش��ار آگهی در پاکات دربس��ته به واحد تدارکات کرمان 
یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱7 جاده تهران، تلفن: ۰34-3۱34۱۵۰4
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، تلفن: ۰۲۱-۸۸7747۲6

 انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت 
 باکت الواتور سنگ شکن گچ و بسته بندی واحد 3 و 

باکت باند KPB کوره واحد 3 و آسیاب سیمان واحد 4

آگهی   عمومی

 با عنایت به نام گذاری س��ال ۱4۰۱ 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 مدارک ش��رکت، س��وابق علمی، اجرایی و فروش خود را در پاکت دربس��ته، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/3۱ 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 ۱4، کدپس��تی: ۱۵6۸۸346۱3، 

شماره تماس: 3-۸۸43۵۹۱ و فکس: ۸۸4۰۹۱۹4 و ۸۸4۰۲۰67 تحویل نمایند.
  شایان ذکر است پس از بررسی مدارک 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 دوم

شرکت 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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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0047409-T11 

موضوع آگهی:  
 LINE PIPE خرید انواع

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

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 

ش��رکت آمریکای��ی کوین بی��س به 
۹۸ میلیون مش��تری خود هش��دار داد 
که ممکن اس��ت با سقوط س��هام، تمام 
رمزارزه��ای خ��ود را از دس��ت بدهند. 
ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از 
بیت کوین نی��وز، در حال حاض��ر، ب��ازار 
ارزهای دیجیتال پس از س��قوط شدید 
قیم��ت برخ��ی از بزرگ تری��ن ارزهای 

دیجیتال جه��ان ازجمله بیت کوین و ترا لون��ا با رکود مواجه اس��ت. این رکود در 
بحبوحه گزارش هایی مبنی بر از دس��ت دادن اعتماد در بازار ها به وقوع پیوس��ته 
است و گفته می شود که سرمایه گذاران کریپتو به دلیل فشارهای اقتصادی جهانی 
ناش��ی از جنگ روس��یه و اوکراین و قرنطینه های پس از کووید نگران ش��ده اند. 
همچنین به دلیل تصمیم ناگهانی اخیر ایالن ماس��ک برای جلوگیری اس��تفاده 
مردم از بیت کوین برای پرداخت خودروهای تس��ال همچنین س��رکوب کریپتو 
توسط چین، شوک های قیمتی بزرگی وجود داشته است. البته نگرانی بیشتر تنها 
پس از آن افزایش یافت که صرافی کلیدی رمزارز کوین بیس در گزارش درآمد سه 
ماهه اول خود هشداری درباره پیامدهای ورشکستگی صادر کرد. کوین بیس که 
در سال ۲۰۱۲ توس��ط مدیرعامل فعلی برایان آرمسترانگ و فرد اهرسام تأسیس 
شد، پلتفرم مبادالت ارز دیجیتال اس��ت و به مردم فرصت خرید، ذخیره و فروش 
بیش��تر ارزهای دیجیتال اصلی و اطالعاتی را در زمان واقعی در مورد ارزش آن ها 
ارائه می دهد. این پلتفرم همچنین به افراد امکان داد و س��تد توکن های غیرقابل 
تعویض )NFT( را می دهد و یک کارت نقدی برای کاربران کریپتو اجراء می کند. 
طبق وب س��ایت آن، این ش��رکت بیش از ۹۸ میلیون کاربر تأیید شده در بیش از 
۱۰۰ کش��ور جهان دارد که هر س��ه ماهه حدود 3۱۰ میلی��ارد دالر ارز دیجیتال 
معامله می کنند. کوین بیس در این هفته پس از انتش��ار ضرره��ای قابل توجه و 
صحبت در مورد ورشکستگی، به نگرانی سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال افزوده 
اس��ت. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، پس از زیان خالص 43۰ میلیون 
دالری )3۵۰ میلیون پوند( کوین بیس در نتایج س��ه ماهه اول، ارزش س��هام این 
پلتفرم این هفته به نصف کاهش یافت. این ض��رر در نتیجه کاهش درآمد حاصل 
از کارمزد معامالت کریپتو همچنین کاهش تقریباً یک پنجم کاربران )۱۹درصد( 
بود. روز چهارشنبه )۱۱ مه(، قیمت سهام کوین بیس ۵3.7۲ دالر و ۱3 ماه پیش 
قیمت هر س��هم آن 4۲۹ دالر بود.  کوین بیس در نامه ای به س��هامدارانش گفت 
که انتظار ندارد زیان هایش بخش��ی از یک روند بلندمدت باش��د. نگرانی بیشتر با 
بیانیه ای در گزارش درآمد س��ه ماهه اول آن ایجاد ش��د که به مشتریان در مورد 
آنچه در صورت ورشکس��تگی کوین بیس رخ دهد، هش��دار داد. در این نامه آمده 
اس��ت: »دارایی های رمزنگاری که از طرف مش��تریانمان نگ��ه می داریم ممکن 
است مشمول مراحل ورشکستگی شوند.« در این احتمال، صرافی اعالم کرد که 
کاربرانش ممکن است تمام ارزهای رمزنگاری ش��ده ذخیره شده در حساب های 
خود را از دس��ت بدهن��د زیرا به »بس��تانکاران عموم��ی بدون امنی��ت« تبدیل 
می ش��وند و وجوه آن ها نیز غیرقابل دسترس خواهد ش��د. اما آرمسترانگ گفت: 
هیچ خطر ورشکستگی در ش��رکت وجود ندارد و این بیانیه فقط به دلیل الزامات 
جدید کمیس��یون بورس و اوراق به��ادار ایاالت متح��ده )SEC( - نهاد عمومی 
تنظیم کننده وال استریت - درج شده است. وی گفت: »ما یک عامل خطر جدید 
 ۱۲۱ SAB ب��ه نام )SEC( را براس��اس یک الزام کمیس��یون بورس اوراق بهادار
گنجانده ایم که یک افشای جدید برای ش��رکت های دولتی است که دارایی های 
رمزنگاری شده را برای اشخاص ثالث نگه می دارند.« آقای آرمسترانگ از کاربران 
عذرخواهی کرد و کیف پول رمزنگاری کوین بیس را برجس��ته معرفی کرد که به 

کاربران قدرت بیشتری بر دارایی هایشان می دهد.

سرمایه گذاران ارز دیجیتال در مسیر 
ورشکستگی؟! 

مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
گف��ت: ش��رکت های دانش بنی��ان ایران��ی در 
تجهی��زات  و  دارو  کش��اورزی،  حوزه ه��ای 
پزش��کی با روس��یه همکاری می کنند  و امسال 
اتفاق��ات خوبی در ای��ن زمین��ه رخ خواهد داد. 
سورنا س��تاری؛ در گفت وگو با ایتنا، در حاشیه 
یازدهمین رویداد فن��اوری و نوآوری اینوتکس 

که در مح��ل پارک فن��اوری پردی��س در حال 
برگزاری اس��ت، درباره ارتباطات فناورانه ایران 
و روس��یه گف��ت: در حال حاض��ر روس��یه بازار 
فوق الع��اده ای ب��رای ش��رکت های دانش بنیان 

محس��وب می ش��ود. وی با تأکید ب��ر اینکه در 
واق��ع ش��رایط فعلی روس��یه پتانس��یل خوبی 
ب��رای ش��رکت های دانش بنیان فراه��م کرده 
اس��ت، افزود: درخصوص این ارتباطات فناورانه 

هماهنگی های زیادی در سفرهای مختلف شده 
اس��ت. وی درباره حوزه های هم��کاری ایران و 
روس��یه در زمینه فناوری گفت: هماهنگی های 
انجام شده در حوزه های کش��اورزی، دارویی و 

تجهیزات پزشکی بوده است. ستاری ادامه داد: 
انش��اا... امس��ال اتفاقات خوبی در زمینه تعامل 
فناورانه ایران و روس��یه رقم می خورد. س��ورنا 
س��تاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
به همراه تع��دادی از ش��رکت های دانش بنیان 
ب��ا ه��دف توس��عه ارتباط��ات فناوران��ه اوایل 

اردیبهشت ماه به روسیه سفر کرد.

معاون پژوهش��ی دانش��گاه عالمه طباطبایی؛ در پاسخ به این 
س��ؤال که با توجه به انتظارات زیادی که از بخش پژوهش کشور 
وجود دارد، آی��ا این میزان بودجه پژوهش��ی کف��اف انتظارات را 
می دهد؟ گفت: در شرایط عادی و انبس��اط اقتصادی، این بودجه 
پژوهشی، کافی نیست و بیشتر از این باید اختصاص پیدا کند. ولی 
در یک شرایط انقباضی شاید همین ۱.۵ درصد بودجه هم مناسب 
باشد؛ به ش��رط این که این میزان بودجه از ابتدای سال، تخصیص 
پیدا کن��د و به جا هزینه ش��ود. س��یدجالل دهقانی فیروزآبادی؛ 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درب��اره بودج��ه پژوهش��ی دانش��گاه 
عالمه طباطبایی در سال ۱4۰۰ توضیح داد: به طور کل؛ مجموعه 
بودجه  عام پژوهش��ی که در دانش��گاه مصرف می شود، حدود ۲۵ 
درصد از کل بودجه دانشگاه است که البته بخش عمده آن، صرف 
حقوق و دستمزد می ش��ود و در حدود یک درصد به طور خاص به 
پژوهش اختص��اص می یابد. وی تصریح ک��رد: به طور اختصاصی 
چیزی که صرف پژوهش می ش��ود، حدود یک درصد اس��ت. نرخ 
ملی پیش بینی شده در این حوزه حدود ۱.۵ درصد است و معموالً 
۱.۵ درصد از بودجه هر نهادی باید ب��ه بخش پژوهش اختصاص 
پیدا کند. معاون پژوهشی دانش��گاه عالمه طباطبایی درخصوص 
میزان اختص��اص یافت��ه بودجه پژوهش��ی دانش��گاه، گفت: در 
حال حاضر حدود 6۰ تا 7۰ درصد از این میزان بودجه، اختصاص 
یافته اس��ت. این امر یک موضوع متعارف اس��ت. چ��ون مجموع 

بودجه ای که تعیین شده، معموالً تخصیص پیدا نمی کند.
بودجه پژوهشی، کفاف انتظارات را می دهد؟

دهقانی فیروزآبادی؛ در پاس��خ به این س��ؤال که ب��ا توجه به 
انتظارات زیادی که از بخش پژوهش کش��ور وج��ود دارد، آیا این 
میزان بودجه پژوهشی کفاف انتظارات را می دهد؟ گفت: ما به دو 
صورت می توانیم به این موضوع نگاه کنیم؛ یکی در شرایط عادی 
است و یکی در ش��رایط انقباضی و اضطراری. در شرایط عادی و 
انبس��اط اقتصادی، این بودجه پژوهش��ی، کافی نیست و بیشتر 
از این باید اختصاص پی��دا کند؛ چرا که هم��ه مدیریت جامعه و 
حکمرانی، منوط به پژوهش است. ولی به نظر من، در یک شرایط 
انقباضی ش��اید همین ۱.۵ درصد بودجه هم مناسب باشد. ولی 

به ش��رط این که این می��زان بودج��ه، از ابتدای س��ال تخصیص 
پیدا کن��د و به جا هزینه ش��ود. وی تأکید کرد: اینکه در ش��رایط 
انقباضی ای��ن بودجه، به صورت واقعی و ب��ه موقع تخصیص پیدا 
کند و در امر پژوهش مصرف شود؛ یعنی واقعاً بتوانیم این بودجه 
را در پژوهش های کاربردی و حل مش��کالت هزینه کنیم. گاهی 
مواقع این بودجه بیشتر به صورت ش��کلی و صوری است. معاون 
پژوهش��ی دانش��گاه عالمه طباطبایی، با تأکید بر ل��زوم مصرف 
صحیح بودجه پژوهش، اظهار کرد: بودج��ه باید به صورت بهینه 
و اندیشیده شده، در بخش های دارای اولویت و چالش دار، هزینه 
ش��ود و در واقع پژوهش های مس��أله محور و تقاضامحور داشته 
باش��یم. این بودجه در بخش هایی مصرف ش��ود که واقعاً در رفع 

مشکالت و چالش های جامعه و کشور کمک کند.

در حوزه علوم انسانی خودکفا شدن پژوهش بسیار 
سخت است

دهقانی فیروزآب��ادی؛ در م��ورد چگونگ��ی خودکفایی مالی 
پژوهش ه��ای علوم انس��انی و ارتباط علوم انس��انی ب��ا صنعت، 
توضیح داد: این که حوزه پژوهش به ط��ور کل و از جمله در حوزه 
علوم انس��انی، باید خودکفا باش��د، حرف درستی اس��ت. ما باید 
بتوانیم هزینه های پژوهشی خود را از طریق درآمدزایی و تولید 
ثروت از پژوهش و علم کاربردی، به دس��ت بیاوریم. در دانشگاه 
عالمه هم ت��الش کردیم که واحدهای پژوهش��ی که تأس��یس 
می ش��وند، هزینه هایش��ان را خودش��ان تأمین کنند و دانشگاه 
هم در س��ال های اول از طریق یارانه هایی از بودجه پژوهشی به 
آن  ها کمک می کن��د. وی ادامه داد: این واحد ه��ا باید بتوانند به 

تدریج توانمند ش��وند و بودجه هایی در ح��وزه جامعه و صنعت 
جذب کنند. در دانش��گاه هم ما تالش می کنیم که پژوهش های 
تقاضا محور و کارفرمایی انجام ش��ود. ولی ب��ا این حال در بعضی 
بخش ها، به خصوص در ح��وزه علوم انس��انی، خودکفایی کامل 
بسیار سخت است. معاون پژوهشی دانش��گاه عالمه طباطبایی، 
خاطرنشان کرد: من معتقدم که اگر دستگاه های اجرایی به طور 
واقع��ی ۱.۵ درصد از بودجه خ��ود را به ام��ر پژوهش اختصاص 
دهند و به ش��کل صحیح با دانشگاه ها و پژوهش��گاه ها ارتباط و 
تعامل داشته باشند، بخش علوم انسانی هم می تواند در پژوهش 
خودکفا شود و مشکل ما نیز تا حد زیادی حل می شود. وی ادامه 
داد: همچنین اگر ما بتوانیم مراکز رشد و نوآوری و کارآفرینی را 
توسعه دهیم تا درآمدزایی داشته باش��یم و یا به بیان بهتر؛ از آن 
دانش و فناوری ن��رم تولید کنیم و فناوری ن��رم تبدیل به ثروت 

شود نیز می تواند به خودکفایی علوم انسانی کمک کند.
گسترش ارتباط بین دستگاه های اجرایی و جامعه و صنعت

وی مجدد به نحوه اختصاص بودجه پژوهش��ی دستگاه های 
اجرایی اش��اره کرد و گف��ت: اگرچه س��امانه هایی ب��رای اعالم 
نیازهای پژوهشی وجود دارد، ولی اگر بتوانیم ارتباط وسیع تری 
بین دس��تگاه های اجرایی و یا جامعه و صنعت برقرار کنیم، تأثیر 
زیادی در جذب بودجه پژوهش��ی دس��تگاه های اجرایی خواهد 
داش��ت. دهقانی فیروزآبادی؛ ب��ه نمونه ای از مش��کالت صنعت 
در حوزه علوم انس��انی اش��اره کرد و گفت: این طور نیس��ت که 
مش��کالت و چالش های صنعت، همگی سخت افزاری و بی نیاز از 
علوم انسانی باش��ند. مثاًل در پارس جنوبی یا هر مجتمع صنعتی 
دیگر بخش��ی از مش��کالت و معضالتش در حوزه علوم انس��انی 
اس��ت. برای نمونه مش��کالت روانی، روان پزش��کی، اجتماعی و 
فرهنگی نیز وجود دارد که مس��تلزم پژوهش  های علوم انسانی و 
اجتماعی است. شاید اگر تعریف دقیق تری از پژوهش های علوم 
انسانی داش��ته باش��یم و طرح های صنعتی و پروژه های صنعتی 
پیوس��ت های فرهنگی- اجتماعی را لحاظ کنن��د، از این طریق 
 نیز پژوهش های علوم انس��انی می توانند درآمد کس��ب کرده و 

خودکفا شوند.

 بخش عمده بودجه پژوهش صرف حقوق 
و دستمزد می شود!

همکاری ایران و روسیه در 3 حوزه فناوری 
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 ق�رارگاه س�ازندگی خاتم االنبی�اء )ص(، هلدین�گ تخصص�ی دریای�ی، 
واحد اجرایی مؤسسه عمران س�احل در نظر دارد خرید ۱۹67 متر لوله اسپیرال 
4۰ اینچ گرید X52 ب��ا ضخامت ۱4 میلیمتر مربوط به پروژه بندر پارس��یان واقع در 

شهرستان پارسیان استان هرمزگان را به صورت مناقصه عمومی برگزار نماید.
 ل��ذا از داوطلب��ان حائز ش��رایط ش��رکت در مناقصه ف��وق دعوت می ش��ود حداکثر 
 ظ��رف مدت ی��ک هفت��ه از تاریخ انتش��ار آگهی جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه با 

شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن تماس: 3۸۵4۲۹۰۵-۰۲۱ ،  همراه: ۰۹۱۲76۰۵7۹۲

  الزم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست حداقل تجربه انعقاد 3 قرارداد مشابه 
را داشته باشند.

  شرکت کنندگان می بایست تأییدیه سامانه سمتای سپاه را داشته باشند.
مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
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ر

 شرکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظر دارد یک فروند شناور مسافربری

پروژه رش��ادت موض��وع مناقص��ه )ش��ماره ۱۱۸-4۰۰( را از طری��ق برگزاری 

مناقصه عمومی اجاره نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ ۱4۰۱/۰۲/۲۵ 

 لغای��ت ۱4۰۱/۰۲/۲۸ جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت ۰۸:۰۰ صبح 

الی ۱3:۰۰ به آدرس: تهران، ش��هرک قدس)غرب(، بلوار دادمان، خیابان شفق، 

نبش کوچه آفتاب، س��اختمان توحید، طبقه4، دبیرخانه کمیس��یون معامالت 

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: 6۰-۸۸۵763۵6 داخلی ۲۱7۵( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

محل پروژه: پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۲.76۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا تاریخ ۱4۰۱/۰3/۰4روز چهارشنبه 

ساعت ۱3:۰۰ به آدرس مناقصه گزار می باشد.

   عمومی
نوبت دوم

01
/0

2/
25

 -3
51

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

ش�رکت زراعی دش�ت ناز )س�هامی خاص( در نظر دارد نس��بت به انتخاب 

پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید. ل��ذا متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت 

 اس��ناد مناقصه به امور بازرگانی ش��رکت زراعی دش��ت ناز به آدرس زیر مراجعه 

و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۱6۲۵۰6۵۰ و ۰۹۱۲۵۱7۵۰۱۰

شماره تماس شرکت: 337۲64۰۰ - ۰۱۱-337۲6۸4۲

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: 

حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: 

ساعت ۱۲:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۲

محل برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

شرکت زراعی دشت ناز
انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی
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شرکت تکنو انرژی سپهر کیش )تس�کو( در نظر دارد پیمانکاری خدمات 
اجاره ماشین آالت نیمه سنگین کارگاه یارد بوشهر)جزیره صدرا( )لیفتراک7تن 
 یک دس��تگاه، جرثقیل ۲۵ تن ی��ک دس��تگاه، جرثقیل 3۵ تن یک دس��تگاه، 
بوم ت��راک ۱۰ ت��ن س��ه دس��تگاه(، را از طری��ق مناقصه عمومی به اش��خاص 

واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می ش��ود حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰۲/3۱ 
با ارس��ال نامه اع��الم آمادگی تمایل ب��ه ش��رکت در مناقصه به نش��انی ایمیل 

TENDER@TESCOOIL.COM  اقدام و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
همچنی��ن جهت رفع هرگونه س��ؤال و ابهام ب��ا ش��ماره ۰۲۱-۸۸۵7634۰-۸ 
داخلی ۱47۱ مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تماس حاصل فرمایید.

توضیحات:
1- موضوع ایمیل عبارت )نام شرکت + خدمات اجاره ماشین آالت نیمه سنگین 

کارگاه یارد بوشهر 
2- محل اجرای کار: )بوشهر - جزیره صدرا(

3- مدت زمان: ۱۲ ماه
4- مبلغ برآورد اولیه: 63.۱6۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
تضمین ش��رکت در مناقصه ب��ه می��زان 3.۱۵۸.4۰۰.۰۰۰ ریال می باش��د که 

می بایستی به یکی از صورت های ذیل تهیه گردد.
ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان فوق با اعتبار 3 ماه.

 ارائه رسید واریز نقدی در وجه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش.
  شایان ذکر می باشد که هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

تفکیک صالحیت های اشخاص
 حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران 

فصلنامه حقوق اداری )علمی- پژوهشی(
سال دوم، شماره 8 تابستان 1394 

قسمت آخر

 ۲- قانون مؤس��س در برخی موارد بیان داشته است که به موجب 
این قانون، مؤسسه یا نهاد عمومی  مشخص تشکیل می شود. نه اینکه 
صرفاً اجازه تشکیل آن داده می ش��ود و یا اینکه دولت مکلف به ایجاد 

آن است. در این حالت نیز سه صورت در قوانین قابل مشاهده است: 
ص��ورت اول اینکه در برخ��ی موارد، هم��ان قانونی که تش��کیل 
مؤسس��ه یا نهادی را اعالم می دارد، در عین حال مقامات آن مؤسسه 
را که صالحیت اتخاذ تصمیم��ات آن را دارند نیز مش��خص می کند 
و حتی برخی قوانین در عین حال که تش��کیل مؤسس��ه ای را اعالم 
می کنند هم زمان اساس��نامه همان مؤسس��ه و نه��اد را نیز در ضمن 
همان قان��ون تصویب می کنند. مانن��د ماده ۸4 قان��ون برنامه پنجم 
توس��عه که ضمن اعالم تشکیل صندوق توس��عه ملی، این ماده را در 
حکم اساسنامه صندوق دانسته اس��ت. در این قبیل موارد، با تصویب 
قانون، مؤسس��ه یا نهاد عمومی  ایجاد شده و ش��خصیت حقوقی پیدا 
می کند و متمتع از صالحیت های مذکور در قانون می گردد. در مورد 
این قبیل مؤسسات، از آنجایی که از همان زمان تصویب قانون، ایجاد 
ش��ده و ش��خصیت حقوقی یافته و دارای صالحیت تمتع و اس��تیفا 
شده اند. لذا در چارچوب قوانین و اساس��نامه می توانند از وقف، هبه، 
بودجه برخوردار ش��وند و مطابق قوانین نسبت به جذب و استخدام و 

به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود اقدام نمایند. 
ص��ورت دوم اینکه؛ قان��ون به صراحت زمان تش��کیل مؤسس��ه 
یا نه��اد را از تاریخ تصوی��ب قانون اعالم م��ی دارد. به عن��وان مثال، 
مطابق ماده واح��ده قانون راجع به اجازه تأس��یس س��ازمان بنادر و 
کشتیرانی مصوب ۲۲ اردیبهش��ت ماه ۱33۹، "از تاریخ تصویب این 
قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کش��تیرانی در وزارت گمرکات 
و انحصارات تش��کیل می ش��ود..." در این حالت نیز نص صریح قانون 
نش��ان می دهد که به محض تصویب قانون، مؤسس��ه و نهاد عمومی 
 تأس��یس ش��ده و لذا ش��خصیت حقوقی یافته و از صالحیت تمتع و 
استیفا برخوردار می شود و درچارچوب قوانین و اساسنامه می توانند 
از وقف، هبه، بودجه برخوردار ش��وند و مطابق قوانین نسبت به جذب 

و استخدام و به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود اقدام نمایند. 
صورت س��وم اینکه قانون مؤس��س، به صورت مطلق و بدون ذکر 
هیچ قیدی تش��کیل مؤسس��ه یا نهادی را اعالم می نمای��د. به عنوان 
مثال، مطابق ماده واحده قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار وتغذیه 
ایران مصوب ۱343/۱۰/۱4 "نظر به اهمیت امر تغذیه مردم کش��ور و 
.... سازمانی به نام مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری 
تأسیس می ش��ود؛ اداره امور آن بر مبنای اساسنامه ای خواهد بود که 
به تصویب کمیسیون های امور استخدام- بهداری و دارایی مجلسین 
خواهد رسید.... مادام که اساسنامه مؤسس��ه خواربار و تغذیه ایران به 
تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین نرسیده است مقررات فعلی 
مؤسس��ه مزبور مجری اس��ت." مطابق این قانون با اینکه اساس��نامه 
مؤسس��ه به تصویب نرسیده اس��ت؛ اما مؤسسه ش��خصیت حقوقی 
داش��ته و مطابق مقررات فعلی -پیش از تصویب اساسنامه � اقداماتی 
انجام می دهد. یا براس��اس ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیالت 
ایران مص��وب ۱3۸3/۲/3۰ "به منظ��ور حفظ و حراس��ت از ذخایر و 
منابع آبزی... س��ازمان ش��یالت ایران که از این پ��س در این قانون به 
اختصار "س��ازمان" نامیده می ش��ود، به عنوان یک مؤسس��ه دولتی 
وابس��ته به وزارت جهاد کش��اورزی تأسیس می ش��ود." مطابق این 
قانون و قوانین مش��ابه دیگر۱۲ خود قانون مؤس��س، تشکیل مؤسسه 

یا نهادی را اعالم کرده اس��ت و به عبارت دیگر خود این قبیل قوانین، 
این نهاد ها را تأس��یس کرده اند و لذا مطابق ماده ۵۸7 قانون تجارت از 
زمان تصویب قوانین مربوطه، این مؤسسات، دارای شخصیت حقوقی 
می شوند. مشخص کردن مقامات صالحیت دار برای اتخاذ تصمیمات 
در قانون یا با تصویب اساسنامه مؤسس��اتی از طریق قوانینی با عبارت 
پیش گفته )صورت سوم( شرط اعطای شخصیت حقوقی و در نتیجه 
تمتع از صالحیت نیس��ت بلکه چنان چ��ه در ادامه نیز اش��اره خواهد 
ش��د تعیین مقامات صالح برای اتخاذ تصمیم در قان��ون یا با تصویب 
اساسنامه این قبیل مؤسسات به مرحله اس��تیفای صالحیت مربوط 
می ش��ود. ثمره این تفکیک در زمینه برخ��ورداری از حقوق و تکالیف 
مالی و نیز اس��تخدامی  قابل توجه اس��ت؛ زیرا این قبیل مؤسسات از 
زمانی که ایجاد می ش��وند ش��خصیت حقوقی می یابند و لذا متمع از 
حقوق و تکالیف مالی و استخدامی  و... می باشند و لذا تا زمان تصویب 
اساسنامه و برخورداری از صالحیت استیفا، می توانند مشمول وقف و 
هبه و یا تعیین بودجه شوند و حتی در زمینه استخدام نیروهای مورد 
نیاز خود نیز عهده دار تکالیفی ش��وند؛ چرا که این مؤسسات براساس 
قانون به وجود آمده و ش��خصیت حقوقی و در نتیجه صالحیت تمتع 
دارند ولی اجرای صالحیت های آن ها منوط به تعیین مقاماتی اس��ت 
که به موجب قان��ون یا اساس��نامه صالحیت اتخاذ تصمی��م را دارند. 
در ادامه برای اثبات ای��ن مدعا به برخی از قوانین مربوط به تأس��یس 
مؤسسات عمومی استناد خواهد ش��د.  مطابق ماده ۱ قانون اساسنامه 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱37۰/۵/۲۹، "در اجرای 
تبصره )3( ماده واحده قانون تش��کیل س��ازمان آم��وزش و پرورش 
اس��تثنایی مصوب ۱36۹/۹/۲۱ مجلس ش��ورای اس��المی، سازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنای ک��ه در این قانون به اختصار "س��ازمان" 
نامیده می شود براس��اس مقررات این اساس��نامه اداره می گردد." در 
ماده واحده قانون تش��کیل س��ازمان آم��وزش و پرورش اس��تثنایی 
آمده اس��ت "با توج��ه به اهمی��ت و ویژگی ه��ای توانبخش��ی تعلیم 
و تربیت ک��ودکان و دانش آموزان اس��تثنایی ... به موج��ب این قانون 
مؤسسه دولتی به نام "س��ازمان آموزش و پرورش استثنایی" وابسته 
به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می ش��ود." تأمل در این دو قانون 
نشان می دهد که تأسیس سازمان مزبور به موجب قانون تشکیل این 
س��ازمان بوده و اجرای صالحیت های آن و به تعبیر قانون اساس��نامه 
س��ازمان مذکور، "اداره" آن، که مربوط به اس��تیفای صالحیت است 
مطابق اساسنامه مصوب صورت می گیرد.  در ماده )۱( قانون اساسنامه 
شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱3۵6/3/۱7 آمده است: "شرکت ملی 
نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت )۱33۰( تأسیس 
گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می شود، شرکت 
سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات 
مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد )۱3۵3( ۲۵33 و سایر قوانین 
خاص مربوط به نفت و گاز و پتروش��یمی به موجب این اساس��نامه و 
طبق اص��ول بازرگانی اج��راء می نماید." این ماده نش��ان می دهد که 
شرکت مزبور براس��اس قانون سال ۱33۰ تأسیس ش��ده و در نتیجه 
شخصیت حقوقی پیدا کرده اس��ت و حال آنکه اساسنامه آن در سال 
۱3۵6 به تصویب رس��یده و به عبارت دیگر، صالحیت اس��تیفای این 
ش��رکت، به تصریح ماده اخیرالذکر- که اشعار داش��ت عملیات خود 
را ... ب��ه موجب این اساس��نامه ... اج��راء می نمای��د- از زمان تصویب 
اساسنامه این ش��رکت محقق شده اس��ت.  قانون )اساسنامه( شرکت 
پس��ت جمهوری اس��المی ایران، مصویب ۱367/۲/4 را نیز می توان 
گواه دیگری بر این امر دانس��ت. مطابق ماده )۱( این قانون "ش��رکت 
پست جمهوری اسالمی ایران که در اجرای ماده یک قانون تشکیل آن 
مصوب ۱366/۸/3 مجلس شورای اسالمی به مدت نامحدود تأسیس 
گردیده و در این اساسنامه اختصارا ش��رکت نامیده می شود، شرکت 
سهامی است که دارای استقالل مالی بوده و با توجه به وظایف، حقوق 
و اختیارات مقرر در قانون مذکور و قوانین و مقررات پستی، به موجب 
این اساس��نامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون تجارت 
اداره خواهد ش��د" این ماده به خوب��ی نمایانگر این مطلب اس��ت که 

شرکت مزبور توس��ط قانون مربوطه ایجاد و تأسیس شده است و پس 
از آن است که قانون مربوط به اساسنامه این شرکت تصویب می شود و 

نحوه اداره آن را بیان می کند. 
نتیجه گیری  

تفکیک صالحیت اش��خاص حقوقی حقوق عمومی  به صالحیت 
تمتع و اس��تیفا و ش��رایط برخورداری از این صالحیت  ها خصوصاً در 
مورد مؤسسات عمومی  اصلی  ترین سؤالی بود که مقاله حاضر درصدد 
پاس��خ به آن بود. در کنار این پرسش اصلی س��ؤاالتی همچون زمان 
ایجاد مؤسس��ات عمومی  نیز ناگزیر بای��د مورد توجه و بررس��ی قرار 
می گرفت. مؤسس��ات عمومی  به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، 
دارای شخصیت حقوقی و بالتبع از صالحیت برخوردار می شوند. این 
صالحیت هم صالحیت تمتع و هم صالحیت استیفا را شامل می شود. 
برای تشخیص زمان ایجاد مؤسس��ات عمومی  باید به اراده قانون گذار 
که در قانون مؤس��س ظاهر شده اس��ت مراجعه کرد. اگر قانون تاریخ 
مشخصی را برای ایجاد مؤسسه ای مش��خص کرده باشد بدیهی است 
که از همان تاریخ مشخص شده آن مؤسسه شخصیت حقوقی خواهد 
داشت. چنان چه قانون مؤسس، صرفاً اجازه تشکیل مؤسسه ای را داده 
باش��د بدون اینکه خود اعالم تأس��یس نهادی را داشته باشد، تشکیل 
مؤسس��ه منوط به تصویب اساس��نامه و از زمان تصویب اساس��نامه 
خواهد بود ولی اگر قانون مؤس��س خود اعالم تأس��یس مؤسسه ای را 
نماید به نظر می رس��د همان قانون نیز آن مؤسس��ه را تأسیس کرده و 
لذا مؤسسه مزبور از تاریخ تصویب قانون شخصیت حقوقی می یابد.  با 
مشخص شدن زمان تشکیل یک مؤسسه عمومی ، شخصیت حقوقی 
آن نیز از همان زمان اعتبار می ش��ود و به محض تش��کیل، صالحیت 
تمتع یافته و می تواند به ج��ز حقوق و تکالیفی ک��ه بالطیعه مختص 
انسان اس��ت دارای کلیه حقوق و تکالیفی ش��ود که قانون برای افراد 
قائل ش��ده اس��ت؛ اما برای برخورداری از صالحیت اس��تیفا و اجرای 
صالحیت  ها و وظایف، الزم اس��ت مقامات آن، که تصمیمات شخص 
حقوقی توس��ط آن ها اتخاذ می شود مش��خص ش��وند و غالباً این امر 
منوط به تصویب اساس��نامه مؤسس��ه و تحقق ارکان آن است. در این 
صورت از زمان تصویب اساس��نامه، مؤسسه، صالحیت اجرای وظایف 
محموله و به تعبیری صالحیت اس��تیفا را به دس��ت م��ی آورد ولی از 
آنجایی که تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب 
قانون یا اساس��نامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می ش��ود لذا 
تصویب اساسنامه شرط الزم و نه کافی برای اجرای صالحیت هاست. 
اجرای صالحیت  ه��ا عالوه ب��ر تصویب اساس��نامه نیازمن��د تعیین 
مقامات اس��ت که صالحیت اتخاذ تصمیم را دارند.  بررس��ی قوانین و 
اساسنامه های تأسیس مؤسس��ات عمومی  به خوبی نشان می دهد که 
عمداً و یا س��هواً رویه ثابتی در ایجاد این مؤسسات از سوی قانون گذار 
اتخاذ نشده است. از آنجایی که این مؤسس��ات عهده دار امور عمومی 
 هس��تند و نیز با لحاظ این مهم ک��ه اراده قانون گ��ذار در تعیین زمان 
تأس��یس و ایجاد و در نتیجه ش��خصیت حقوقی یافتن و برخورداری 
از صالحیت و اجرای آن نقش اساس��ی دارد الزم اس��ت قانون گذار با 
توجه به میزان ضرورت و اهمیت ایجاد یک مؤسس��ه عمومی  و ایفای 
نقش آن در عرصه تمش��یت امور عمومی  و ارائه خدمات از س��وی این 
مؤسسات در قانون تأسیس این مؤسسات مشخص نماید که اوالً زمان 
دقیق ایجاد این مؤسسه از چه زمانی اس��ت. آیا از زمان تصویب قانون 
مؤسس اس��ت یا از زمان تصویب اساس��نامه و یا از زمان دیگری؟ ثانیاً 
مقامات این مؤسسات که گاهی اوقات به موجب همان قانون مؤسس 
مشخص می ش��وند، آیا پیش از تصویب اساس��نامه از صالحیت هایی 
برخوردارند یا خیر؟ این امر نیازمند انجام پژوهش های دیگری اس��ت 
تا ابعاد گوناگون این مهم روشن ش��ده و راهنمای قانون گذار در اتخاذ 
تصمیمی صحی��ح و متکی بر مبن��ای اصولی حقوقی باش��د. لذا الزم 
اس��ت ماهیت مؤسس��ات عمومی ، نقش دولت و مجلس در ایجاد این 
مؤسسات، و ماهیت اساسنامه این مؤسسات، تأثیر اساسنامه در ایجاد 
این مؤسس��ات، تأثیر اساس��نامه در صالحیت تمتع و اس��تیفای این 
مؤسسات و مقامات آنها، امکان سلب صالحیت تمتع و یا استیفا از این 

مؤسسات و مقامات آن ها در پژوهش  ها و مقاالت دیگری بررسی شود. 
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جهت دریافت اس��ناد با مراجعه به س��ایت )www.setadiran.ir( اس��ناد مناقص��ه را دریافت نمایند 
وس��پس از تاریخ ۱4۰۱/۰۲/۲۹ لغایت ۱4۰۱/۰3/۱۰ جهت بارگذاری اس��ناد تکمیل ش��ده که قباًل از 
 س��امانه دریافت کرده به همراه س��پرده ش��رکت درمناقصه )ضمانتنامه معتبر بانکی ی��ا فیش واریزی( 
و س��ایر اس��ناد خود ضمن ثبت قیمت پیش��نهادی درهمین س��امانه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند 

درصورت تمایل درجلسه گشایش شرکت نمایند. 
شرایط مناقصه:

1-کلیه فرآیند مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار می گردد.
2- اعتبار پروژه 7.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

3- ارائه ضمانتنامه معتب��ر بانکی و یا واریز وجه نقد به میزان 3۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حس��اب ش��ماره 
۱43۱۰۸۹463 بانک تجارت به نام شهرداری فرمهین به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامیست.

4- مناقصه گرباید کلیه مدارکی را که از طریق س��امانه س��تاد دانل��ود کرده به دقت مطالع��ه و با آگاهی 
کامل از ش��رایط درخواس��ت های ش��هرداری فرمهین تا پیش از پایان یافتن مهلت مناقصه در س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نمایند و اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی را در پاکت دربس��ته 
 قرارداده و به دبیرخانه ش��هرداری فرمهین تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است درصورت 

 ع��دم تحوی��ل ضمانتنامه بانک��ی یا فی��ش واری��زی در تاریخ مقرر ب��ه دبیرخان��ه ش��هرداری فرمهین 
درصورت برنده شدن هیچ اعتراضی وارد نمی باشد.

5- شرکت گنندگان می بایست نس��بت به بارگذاری رزومه کاری، رونوشت برابر با اصل اساسنامه، آگهی 
آخرین تغییرات شرکت و گرید مربوطه در سامانه فوق اقدام نمایند. )الزامیست(

6-مدت قبول پیش��نهادها از تاری��خ ۱4۰۱/۰۲/۲۹ تا پایان وقت اداری سه ش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱۰ 
می باشد.

  تاریخ گشایش پیش��نهادات واصله رأس ساعت ۱4:3۵روز چهارش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱۱ درحضور 
اعضاء هیأت عالی معامالت در محل ش��هرداری فرمهین می باشد ش��رکت کنندگان یا نمایندگان قانونی 

آن ها می توانند درصورت تمایل درجلسه گشایش حضور یابند. 
  درصورتی که فیش واری��زی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به نام مناقصه گر نباش��د از جهات رد پیش��نهاد 

توسط هیأت عالی معامالت خواهد بود. 
  متقاضی��ان می توانن��د جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه واحد ام��ور مال��ی ش��هرداری مراجعه 

و یا با شماره تلفن های 337۲۲۵۰۰-۰۸6 یا 337۲۲۰۵۰-۰۸6 تماس حاصل نمایند. 
  هزینه پروژه جدول گذاری به صورت اقساط طی ۱ سال پرداخت خواهد شد. 

  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  هرگاه به ترتیب برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
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 محمد مرادی –شهردار فرمهین 

 مرحله دوم   عمومي
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت 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( ۵۱36 متر 
لوله چدن نشکن یکسر تایتون یکس��ر اس��پیکات، اتصاالت و متعلقات از اقطار ۲۵۰ تا 7۰۰ 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: 3۰۰.۲۵6.3۰۰.۰۰۰ 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 ۱4۰۱/۰۲/۲۸ 

اسناد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7-مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 4.43۲.۵63.۰۰۰ ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 4۹۰7۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۲۸۹۸۵3۵۰۰3 به صورت فیش واریزی نقدی به حساب جاری 3-۹۸۵3۵-۸-۱۰۲ 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 ۱4۰۱/۰3/۱6 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 ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7 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.

۱۲-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۱3-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: ۰۲۱-4۱۹34

نوبت دوم
یک مرحله ای 

شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت 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 ۱.7۱۰.۸۰۰ اشتراک 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: ۱۱۵.۲۱6.۰۱۲.۵۹۹ریال، ۱۲ 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 ۱4۰۱/۰۲/۲۸ اسناد را 

به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7-مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: به میزان ۲.۵۸۲.۱6۰.۱۲6 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 4۹۰7۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۲۸۹۸۵3۵۰۰3 به صورت فیش واریزی نقدی به حساب جاری 3-۹۸۵3۵-۸-۱۰۲ 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 ۱4۰۱/۰3/۱6 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 ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7 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: ۰۲۱-4۱۹34
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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 ۲۰۰۱۰۹3763۰۰۰۰۱۲ 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 ۱4۰۱/۰۲/۲۵ تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱ 

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 6۹۱.3۰۱.۰۰۰ 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 3-4۰4۱۰۹-4۰-۸۸4 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 ۱4۰۱/۰3/۱7 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5- مهلت ارائه پیشنهادها: 

ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک 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 ۱4۰۱/۰3/۱7 در س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
 6-زمان گش�ایش پیش�نهادها: س��اعت ۱۱:3۰ روز سه ش��نبه م��ورخ ۱4۰۱/۰3/۲4 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(

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران )سهامی خاص(
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آب ّدر ناب

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

نوبت دوم
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 

۲۰۰۱۰۹3763۰۰۰۰۱۱ 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 ۱4۰۱/۰۲/۲۵ تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱ 

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 ۸4۸.۹۱۲.۰۰۰ 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 3-4۰4۱۰۹-4۰-۸۸4 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 ۱4۰۱/۰3/۱7 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5- مهلت ارائه پیشنهادها: 

ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک 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 ۱4۰۱/۰3/۱7 در س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
 6-زمان گش�ایش پیش�نهادها: س��اعت ۱۱:۰۰ روز سه ش��نبه م��ورخ ۱4۰۱/۰3/۲4 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(

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران )سهامی خاص(
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آینده با آب روشن است.

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

نوبت دوم
دو مرحله ای 

 برگزاری مناقصه 4 خطه مسیر 
دهلران به مهران از محل تهاتر نفت

تخلیه و بارگیری 28.6 میلیون تن 
کاالی اساسی در سال 1400 

نماینده دهل��ران، گفت: ب��ه زودی مناقصه چهار خطه کردن مس��یر دهلران 
به مهران از محل تهاتر نفت انجام خواهد ش��د. به گ��زارش مناقصه مزایده، بهزاد 
علی��زاده؛ در آیین کلنگ زن��ی چهار کیلومتر ح��ذف نقاط حادثه خی��ز نصریان 
دهلران، افزود: آزاد راه پل زال ۱۲6 کیلومتر اس��ت که در الیحه ۱4۰۰ و پیوست 
امس��ال آمده اس��ت و س��هم دولت 3۰ درصد، س��هم بانک ها 4۰ درصد و سهم 
سرمایه گذار هم 3۰ درصد که با پیگیری ها س��هم دولت افزایش داشته است. وی 
این پ��روژه را فراملی و متصل کننده کش��ور به عراق و دریای مدیترانه دانس��ت و 
تأکید کرد: برآورد اولیه آن ۵۰ هزار میلیارد ریال است که به قیمت امروز حدود۸۰ 
هزار میلیارد ریال می باشد. نماینده حوزه جنوب به 3۰ کیلومتر چهارخطه کردن 
محور دهلران به اندیمشک توسط قرارگاه خاتم اش��اره و گفت: دو قطعه ۱۸ و ۲۹ 
کیلومتری دیگر از این مس��یر نیز مناقصه انجام و احتماالً به قرارگاه خاتم واگذار 
شود. وی از مناقصه کل مس��یر دهلران به مهران خبرداد و افزود: به زودی مناقصه 
آن انجام می شود و از محل تهاتر نفت انجام خواهد ش��د. علیزاده؛ جاده چمسرخ 
را از مطالبات مردم زرین آباد و میمه ذکر ک��رد و گفت: ۲۵۰ میلیارد ریال از محل 

مسؤولیت های اجتماعی نفت برای آن لحاظ شده و امیدواریم به مناقصه رود.

آمار س��ازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن اس��ت که تخلی��ه و بارگیری کاالی 
اساسی در سال گذشته نسبت به س��ال ۹۹ بالغ بر ۲۵.۲ درصد افزایش یافته است. به 
گزارش مناقصه مزایده، براساس آمار رسمی در سال ۱4۰۰ بالغ بر ۲۸ میلیون و 66۹ 
هزار و ۸۵۸ تن کاالی اساسی در بنادر ش��مالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شده 
است. این رقم در مقایس��ه با ۲۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تن س��ال ۹۹ بالغ بر ۲۵.۲ درصد 
افزایش یافته است. بررسی عملکرد بنادر نشان می دهد سال گذشته ۲6 میلیون و ۵64 
هزار و 6۹4 تن کاالی اساسی تخلیه و دن میلیون و ۱۰۵ هزار و ۱64 تن بارگیری شده 
است. در مجموع در س��ال ۱4۰۰ عملکرد تخلیه و بارگیری کاال ۱4۸ میلیون و 47۹ 

هزار و ۲۸۹ تن بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱3.7 درصد رشد داشته است.

مع��اون وزی��ر راه وشهرس��ازی، از برنام��ه دولت ب��رای تأمین 
مناب��ع مورد نی��از تکمیل مس��کن مه��ر پرن��د خب��ر داد و گفت: 
همچنین مناب��ع مالی تکمیل متروی پرن��د در همکاری و حمایت 
استانداری تأمین می ش��ود و در دهه فجر امس��ال به بهره برداری 
می رس��د. به گزارش مناقصه مزایده، علیرضا جعف��ری؛ در بازدید 
از ش��هر جدید پرند و روند تکمیل زیرس��اخت های آن اعالم کرد: 
یک س��ری کمبود ها و کس��ری ها در ش��هر جدید پرند وجود دارد 
که ش��امل واحدهای مس��کونی مهر باقی مانده و همچنین اجراء و 
تکمیل واحدهای طرح نهضت ملی مس��کن اس��ت که امیدواریم 
ب��ا برنامه ریزی هایی که انجام ش��ده در مش��ارکت با س��ازندگان 
بخش خصوص��ی و همچنی��ن ش��هروندان، ظرفیت ه��ای منطقه 
پرند مورد اس��تفاده ق��رار بگیرد و به س��مت مطل��وب پیش برود. 

مدیرعام��ل ش��رکت عمران ش��هرهای جدی��د، تصریح ک��رد: در 
مجموعه دول��ت این اراده وجود دارد تا تعهدات پیش��ین مس��کن 
مهر انجام ش��ود، همچنی��ن با احی��ای فرصت های کنونی ش��هر 
جدید پرند برای ارتقای س��طح کیفیت و بهبود زندگی شهروندان 
 گام مؤثری برداشته ش��ود. معاون وزیر راه وشهرسازی، درباره این 
مطلب که ش��رکت عم��ران با ف��روش اراض��ی باید تأمی��ن مالی 
تکمی��ل زیرس��اخت های ش��هر را انجام بده��د، گف��ت: بازدید با 

هدف پاس��خ به دس��تور وزیر راه وشهرس��ازی و ارائ��ه برنامه برای 
رف��ع مش��کالت و کمبودهای ش��هرهای جدی��د انجام ش��د. وی 
گفت: ب��ا هماهنگی ک��ه در دولت انجام ش��د درصدد هس��تیم تا 
منابع مورد نیاز ب��رای رفع کمبود ها و مش��کالت م��ردم را تأمین 
کنیم. جعف��ری؛ با تأکید بر اینکه ش��هر جدید پرن��د ظرفیت های 
فراوان��ی ب��رای رف��ع کمبود ه��ا دارد، اعالم کرد: ش��رکت عمران 
ش��هرهای جدید متول��ی مدیریت زمی��ن در منطقه پرند اس��ت 

و ب��ا توجه به اینک��ه س��رمایه اراضی در ش��هر پرند وج��ود دارد با 
ایجاد ارزش اف��زوده در اراض��ی می ت��وان منابع مورد نی��از برای 
تکمیل پروژه ه��ا را تأمین ک��رد. وی توضیح داد: به عن��وان نمونه 
 یک��ی از پروژه هایی ک��ه در پرن��د نیازمند تخصیص اعتبار اس��ت 
متروی پرند ب��وده که با همکاری و هماهنگی با اس��تانداری تهران 
و معاون��ت عمرانی اس��تانداری ظرفیت م��ورد نیاز ب��رای تکمیل 
متروی پرند تأمین شده است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 

جدید، ابراز امیدواری کرد ب��ا پیگیری هایی که درخصوص تکمیل 
متروی پرند انجام می شود، هرچه سریع تر با استفاده از ظرفیت  ها 
و امکاناتی که در خود ش��هر وجود دارد و با جذب س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی تأمین منابع م��ورد نیاز برای تکمی��ل پروژه های 
باقی مانده و پروژه های مترو و س��ایر پروژه های زیربنایی همچون 
تصفیه خانه ها، مراکز درمانی، بهداش��تی ومذهبی در س��ال جاری 
س��رعت یابد. جعفری؛ گفت: مناب��ع مالی تکمیل پ��روژه متروی 
پرند در همکاری و حمایت اس��تانداری تأمین می شود. همچنین 
درخصوص موضوعات فنی و اجرایی پروژه متروی پرند جلس��ه ای 
در هفته گذش��ته با مجموعه پیمانکاران برگزار ش��د که با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده مردم بتوانند در دهه فجر امسال از این 

خط استفاده کنند. 

راه و شهرسازی

نائب رئی��س انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران، با اش��اره به 
اینکه قیمت مصالح س��اختمانی به طور هفتگی افزایش می یابد، 
گفت: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با قیمت های 
غیرواقع��ی تک��رار پروژه مس��کن مهر خواهد ش��د. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، ای��رج رهبر؛ با اش��اره به افزای��ش قیمت مصالح 
ساختمانی، اظهار داش��ت: یکی از مهم  ترین عوامل در افزایش و 
رشد ساخت و ساز مس��کن ثبات قیمت مصالح ساختمانی است 
و این افزای��ش قیمت مصالح س��اختمانی باعث کاه��ش انگیزه 
ساخت وساز شده  اس��ت. وی افزود: در این شرایط که انبوه سازان 
دیگر زیربار ریس��ک های قابل پیش بینی نمی روند، عدم کنترل 
قیمت ها در ب��ازار مصالح س��اختمانی باعث کاهش تولید ش��ده 
چراکه مصالح س��اختمانی تأثیر مس��تقیمی بر قیمت تمام شده 
س��اختمان و واحد ها دارد. نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان 
تهران، با بیان اینکه قیم��ت مصالح س��اختمانی به طور هفتگی 
افزایش پیدا می کن��د، گفت: وعده دولت این بود که در راس��تای 
افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و برای 
س��ازندگان مس��کن تعدیل کند اما تا به امروز ای��ن وعده محقق 
نشده  است. رهبر؛ ادامه داد:  فوالد و س��یمان از مهم  ترین اجزای 
ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم در هر هفته باال می رود. 
فقط یک مورد میلگرد قبل از سال جدید، با افزایش قیمت در هر 
کیلوگرم به ۱4 هزار تومان رسید همین میلگرد در کمتر از دو ماه 
گذش��ته به ۱۹ الی ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. 

وی با تأکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمان متأثر از اقتصاد کالن 
کشور و نرخ تورم است، اظهار داش��ت: در حالی که تنها نرخ تورم 
خود عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح س��اختمانی می شود 
در این شرایط اتفاق بسیار اشتباهی که در بازار رخ داده این است 

قیمت ها با قیمت های جهانی مقایسه می شوند. اعمال قیمت های 
جهانی در ش��رایطی که مصالح س��اختمانی تولید داخل هستند 
و عمدتاً با یارانه انرژی تولید می ش��وند و م��واد اولیه آن از معادن 
کشورمان تأمین می شود، بسیار اش��تباه است. از سوی دیگر مگر 

مردم درآمد دالری دارند که هزینه ه��ا را با قیمت های جهانی در 
نظر می گیرند؟ نائب رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران، 
تأکید کرد: قیم��ت مصالح س��اختمانی در بازار داخل کش��ور را 
نباید با قیمت های صادراتی در نظر گرفت. با افزایش قیمت های 
صادراتی هم نباید قیمت همان مصالح در بازار داخل افزایش پیدا 
کند چراکه اساس��ا قیمت های صادراتی با شاخص های متفاوتی 
تعیین می شود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت صادراتی 
به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم انتظار داشت 
که قیمت مس��کن افزایش پیدا نکند. رهبر؛ ادامه داد:  در مقطعی 
بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت اعتباری به انبوه سازان 
مطرح شد اما هیچ وقت به اجراء نرس��ید و بعید است که طرح به 
اجراء برسد چراکه اساسا دغدغه مسؤوالن نیست. وی با اشاره به 
قیمت تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان 
تهران، اظهار داش��ت: هر حالی که دولت اعالم کرده قیمت تمام 
شده این واحد ها 4 میلیون و 7۰۰ هزار تومان است اما اجرای این 
پروژه با این قیمت ها نش��دنی است و خود مس��ؤوالن و متولی  ها 
اذعان دارند که قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع به حدود ۱۰ 
الی ۱۲ میلیون تومان می رسد اما اصرار به قیمت های غیرواقعی 
دارند. نائب رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران، ادامه داد: 
به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مس��کن ب��ا این قیمت های 
غیرواقعی تکرار پروژه مس��کن مهر خواهد بود و ساخت و تکمیل 
این پ��روژه، طوالنی تر از مس��کن مهر خواهد ب��ود و به خوبی هم 
می دانیم که زمان بر ش��دن اتم��ام پروژه ها خود عام��ل افزایش 

قیمت ها و گران تر شدن آن می شود. 

نائب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران

قیمت های غیرواقعی ساخت پروژه نهضت ملی را 
طوالنی تر از مسکن مهر می کند 

معاون وزیر راه وشهرسازی

متروی شهر جدید پرند دهه فجر به بهره برداری می رسد

https://monaghesatiran.ir/108371
https://monaghesatiran.ir/108372
https://monaghesatiran.ir/108373
https://monaghesatiran.ir/108374
https://monaghesatiran.ir/108375
https://monaghesatiran.ir/108376


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:

5 روزنامه

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱4۰۱  ۱3 شوال ۱443  سال هفدهم  شماره 3۵۱۸ Sunday  15.May.2022  Vol.17  No.3518

خـودرو

 ش�رکت مدیریت تولید برق هرمزگان به عنوان دس��تگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مش��روحه ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت 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 مدارک 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. 

شماره 
مدت انجام کارشماره فراخوانمبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهمناقصه

3 ماه6.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰7۰۲۱۰۰۰۰۰3خرید هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه بندرعباس4۰۱/۰۲

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه(: 
1- واریز وجه به شماره حساب جاری ۰۱۱34۱۱3۵۰۰۰4 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 ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۵ تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰3

مهلت بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7
محل و تاریخ گشایش پیشنهادات:

آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی، نیروگاه بندرعباس، ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲۱
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 پیش��نهاد به شرکت تس��لیم نماید. 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.
تذکر4:ارائه کد اقتصادی الزامی می باشد.
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

دومرحله ایفراخوان 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.

نوبت دوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-7302505574-T29 

موضوع آگهی:  
ساخت کامل شل و تیوپ باندل مبدل های 

E-09001/2/3 & E-09004 

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

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 

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 برگ��زاری مناقصه 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 مدارک 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(4۰۰/۰7
6۰ روز7۱۲.۵۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰7۰۲۱۰۰۰۰۰۲کانال های بویلر واحد ۱ نیروگاه بندرعباس

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه(: 
1. واریز وجه به شماره حساب جاری ۰۱۱34۱۱3۵۰۰۰4 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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲4 تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۰۱

مهلت بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱۲
محل و تاریخ گشایش پیشنهادات: آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی، نیروگاه بندرعباس، ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱6

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 دوم

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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شركت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي

 ش�رکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي در نظر دارد نس��بت به فروش ۱۲۰۰۰ لیت��ر روغن توربین بهران 3۲  از طریق مزایده ش��ماره ۱4۰۱/۰۱، با ش��رایط ذیل 
اقدام نماید.

کلیه هزینه هاي حمل و بارگیري مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده مي باشد.
بابت خرید اسناد این مزایده الزم است حداکثر یک هفته کاري از تاریخ درج آگهي درس��ایت با واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۲۰۰۸664۵۲۰۰3 نزد بانک ملي 

شعبه عدالت ارومیه نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: ارومیه، بلوار والفجر ۲، روبروي پارک ملت، پالک 4۱، شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي، واحد مناقصات

تلفن: 33374۰۲3-7
سپرده الزم براي شرکت در مزایده: 

معادل ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر براي مدت س��ه ماه و قابل تمدید به درخواس��ت ش��رکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي و یا فیش واریز 
نقدي به حساب سیبا شماره ۰۲۰۰۸664۵۲۰۰3به نام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربي.

آگهي   
 نظر ب��ه اینکه از تاری��خ ۱4۰۰/۱۰/۰7 بی��ش از ۲ ماه متوالی غیب��ت نموده اید، 

 به اس��تناد م��اده ۱7 قانون رس��یدگی به تخلف��ات اداری مص��وب 7۲/۰۹/۰7 

مجلس شورای اسالمی، از خدمت در سازمان تأمین اجتماعی اخراج می شوید.

 چنانچه عذر موجه داش��ته اید از تاریخ انتش��ار این آگهی تا 3 م��اه فرصت دارید 

 که مرات��ب را به ط��ور کتب��ی به دفت��ر هماهنگ��ی هیأت ه��ای رس��یدگی به 

تخلفات اداری سازمان واقع در تهران به نش��انی: خیابان آزادی، بعد از بهبودی، 

 روب��روی ایس��تگاه مترو ش��ادمان، کوچ��ه زمانی، بن بس��ت حمی��د، پالک ۱، 

کدپستی: ۱3446۵3۸7۱ اعالم نمایید، تا در هیأت تجدید نظر بررسی شود.
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سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی

آقای مهدی بان سیری
منشی پزشکی مرکز درمانی فیروزکوه

شناسه: 1313819 ،  م.الف: 510

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
اف��زود:  پایتخ��ت،  خ��ودروی 
همزمان با ورود نخس��تین سری 
خودروه��ای واردات��ی به کش��ور 
ک��ه احتم��االً از دو م��اه آین��ده 
اتف��اق بیفتد، قیمت ها شکس��ته 
خواه��د ش��د. ب��ه گ��زارش ایرنا،  
س��عید موتمنی؛ این مقام صنفی، 
تصریح  ک��رد: ام��روز خودروهای 

خارجی در کش��ور با س��ه برابر قیمت های جهانی معامله می شوند و 
این قیمت ها برای خودروهای کارکرده و دس��ت دوم به مراتب بیشتر 
اس��ت. وی بیان  داش��ت: ورود خودروهای خارجی در ادامه به کاهش 
قیم��ت خودروهای مونت��اژی و داخل��ی خواهد انجامی��د. موتمنی؛ 
خاطرنشان کرد: امروز یا فردا ش��رایط واردات خودرو اعالم خواهد شد 
و اگر آن ط��ور که وزیر صمت وع��ده کرده خودروه��ای ارزان قیمت و 
اقتصادی وارد ش��ود یا حتی واردات خودروهای کارکرده و دست دوم 
در مقطع��ی اجازه داده ش��ود، بر قیمت ه��ا و تنظیم ب��ازار تأثیرگذار 
خواهد ش��د. وی در عین حال تأکید ک��رد: ورود خودرو ها به کش��ور 
باید با تعرفه های پایین اتف��اق بیفتد که در این ص��ورت به نفع بازار و 
مصرف کنندگان خواهد بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت، خاطرنش��ان کرد: حتی برندهای خوش ن��ام و معتبر جهان 
از جمل��ه تویوتا، کیا، نیس��ان و...، خودروهای متن��وع ارزان قیمت در 
بازه قیمتی ۱۲ تا ۲۰ ه��زار دالر دارند که قابلی��ت واردات دارند. وی 
درخصوص مطرح ش��دن واردات خودرو با تعرفه صفر از سوی برخی 
کارشناس��ان در مقط��ع فعلی، تصریح ک��رد: حتی مطرح ش��دن این 
موضوع می تواند همی��ن امروز قیمت ه��ا را تا اندازه زیادی بش��کند. 
موتمنی؛ اظه��ار داش��ت: کاهش تعرفه ه��ای گمرک��ی، هزینه های 
اس��قاط خودرو، ش��ماره گذاری و س��ایر هزینه های متفرقه، می تواند 
سیاس��ت واردات خودرو ب��رای تنظیم و تعادل بخش��ی به ب��ازار را با 
موفقیت بیش��تری همراه کند. وی یادآور ش��د:  در چند سال گذشته 
میزان عرضه خودرو دس��ت کم 4۵ درصد کمتر از تقاض��ای بازار بود، 
همچنین مدیریت عرضه از سوی خودروس��ازان سبب شد تا افزایش 
ش��دید قیمت ها در بازار را شاهد باش��یم، همچنین بررسی نرخ تورم 
و نرخ ارز از مرداد ۹7 تاکنون نش��ان می ده��د قیمت های کارخانه ای 
خودرو ها بیش از سطح تورم باال رفته اس��ت. موتمنی؛ تأکید کرد: اگر 
امروز وضعیت واردات خودرو، نحوه و میزان واردات، قیمت خودروها، 
همچنین تعرفه ه��ای ورودی و هزینه های مترتب بر آن اعالم ش��ود، 
می توان امیدوار بود نخس��تین خودرو تا دو ماه دیگر وارد بازار ش��ود. 
براس��اس این گزارش، روز گذش��ته منوچهر منطق��ی؛ معاون صنایع 
حمل ونقل وزارت صنعت،معدن وتجارت گف��ت: اگر عرضه و تقاضای 
خودرو متعادل ش��ود، به طور قط��ع روی قیمت اثر خواهد داش��ت و 
پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها به نظر 
مشتری نزدیک تر ش��ود. واردات خودروهای خارجی به کشور پس از 
چهار سال ممنوعیت، آزاد شد و وزیر صمت از تصویب کلیات واردات 
خودرو در هیأت دولت پیرو پیگیری های ای��ن وزارتخانه خبر داد. در 
این زمینه جزییات و چگونگی آیین نامه واردات خودرو به زودی اعالم 

و اطالع رسانی می شود.

 منتظر سقوط قیمت خودرو 
با شروع واردات باشید

چقدر تا ورشکستگی صنعت خودرو فاصله است؟
ایران خودرو و سایپا اعالم کردند که با تولید 
هر خودرو ضرر می دهند. این دو خودروساز ۸۵ 

هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. 
چ�را رون�د تولی�د خ�ودرو ب�ا وج�ود 

زیان دهی خودروسازان ادامه دارد؟ 
به گزارش تجارت نیوز، س��ایپا مدعی ش��د که 
به ازای تولید هر خودرو ح��دود 7۰ میلیون تومان 
زیان می دهد. عضو هیأت مدیره سایپا، گفت: در سه 
سال گذشته قیمت نهاده های تولید خودرو هفت 

برابر ش��ده اما قیمت خودرو س��ه برابر شده است. 
االن تولید هر خودرو به طور متوس��ط 7۰ میلیون 
تومان برای س��ایپا زیان دارد. البته پیش از این نیز 
ایران خودرو اعالم کرد که با تولید هر خودرو مبلغی 
حدود 4۰ میلی��ون تومان ضرر می کن��د. تاکنون 
زیان انباشته این دو ش��رکت خودروسازی به ۸۵ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
خودروسازان ورشکسته هستند؟

با ای�ن رون�د تولید خ�ودرو چق�در تا 

ورشکستگی خودروسازان فاصله است؟
فربد زاوه؛ کارش��ناس صنعت خودرو، گفت: 
خودروس��ازان از لح��اظ دفت��ری، ش��رکتی و 
سازمانی سال  هاس��ت که ورشکس��ته شده اند. 
او اف��زود: اگر اص��رار و لجاجت دول��ت مبنی بر 
عدم ورشکستگی نبود، خودروس��ازان باید این 
موض��وع را می پذیرفتند. در ای��ن صورت دولت 
باید به خودروسازان افزایش س��رمایه می داد و 
یا این دو ش��رکت را منحل می ک��رد. زاوه؛ ادامه 

داد: البته خودروس��ازان می توانند از روش های 
کاهش هزینه و تغییر ساختار هزینه ای استفاده 
کنند. مهم  ترین نکته ای ک��ه در رابطه با کاهش 
هزینه ها وج��ود دارد، توقف تولی��د خودروهای 
ناقص است. اما این ش��رکت ها حاضر به کاهش 
هزینه نیستند. حاصل چنین نگاهی زیان دهی 

شرکت های خودروسازی است.
دلیل افزایش تولید چیست؟

این کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو، توضیح 

داد: صنعت خودروس��ازی کش��ور، یک فضای 
سیاس��ی اس��ت. منطقی نیس��ت که ب��ا وجود 
زیان ده��ی تولی��د خ��ودرو افزای��ش یاب��د. اما 
هنگامی ک هزینه ها برای کسی مهم نباشد این 
اقدامات ص��ورت می گیرد. او گف��ت: این حجم 
از زیان بیش��تر از اینکه به صنعت خودروسازی 
ضربه بزن��د، به اقتصاد ایران ضرب��ه می زند. زیرا 
 این زی��ان در قالب تس��هیالت بدون بازگش��ت 

جبران می شود.

گروه خودرو

 با توج��ه به اینک��ه دیگر خودروس��ازان داخل��ی نمی توانند 
قرعه کشی عرضه محصوالتشان را خودشان انجام دهند، وزارت 
صمت از س��امانه جدی��د خود ب��رای عرضه خودروه��ای تولید 
ش��ده در کش��ور اقدام خواهد کرد تا بتواند با ای��ن روش خودرو 
را به دس��ت مصرف کننده واقعی برساند و از س��وی دیگر میزان 
تولیدات ناقص خودروس��ازی ها را هم کاهش ده��د. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، در همین خص��وص عب��دا... توکلی الهیجانی؛ 
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صم��ت، در مورد آخرین 
وضعیت ساماندهی قرعه کش��ی خودرو از طریق سامانه »فروش 
یک پارچه« اظهار کرد: در این س��امانه یک پارچه، خودروسازان، 
محصوالت خ��ود را با هم عرض��ه خواهند ک��رد و متقاضیان در 
یک بازه زمانی مش��خص به ط��ور مثال ی��ک دوره یک هفته ای، 
می توانند ب��ا قدرت انتخاب ب��اال اقدام به خرید خ��ودروی مورد 
نظر خود کنند. وی افزود: همچنین پیش بینی ش��ده اس��ت که 
اگر میزان تقاض��ا برای یک خودرو پس از گذش��ت دوره ثبت نام 
بیش��تر از ظرفیت اعالم ش��ده باش��د، انتخاب از طریق فرآیند 
قرعه کشی انجام می ش��ود و بنابراین این طور نیست که هرکس 
زودتر وارد سایت ثبت نام شود شانس بیش��تری خواهد داشت، 
بلکه متقاضیان با فراغ خاطر می توانند در طی مدت اعالم ش��ده 
اقدام ب��ه ثبت نام کنند اما اگ��ر میزان تقاضا در ح��د عرضه نبود 
یعنی تقاض��ا و عرضه به یک می��زان بود و یا اینک��ه تقاضا کمتر 
از عرضه بود، خودرو به ش��خص ثبت نام کننده تحویل می شود. 
توکلی الهیجان��ی؛ گفت: با توج��ه به اینکه همه خودروس��ازان 
اع��م از دولتی و خصوص��ی در این س��امانه باید خ��ودرو عرضه 
کنن��د، بنابراین هم محص��والت متنوع تری عرضه خواهد ش��د 
و ه��م پیش بینی می ش��ود که می��زان عرضه ای که در س��امانه 
یکپارچ��ه فروش صورت می گی��رد، چند برابر قرعه کش��ی های 
قبلی باش��د. مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو وزارت صمت، با بیان 
اینکه از هفته جاری س��امانه یکپارچه فروش خودرو آغاز به کار 
می کند، به عرضه خودرو از س��وی خودروسازان بخش خصوصی 

اش��اره کرد و افزود: با توجه به اینکه ش��ائبه هایی در مورد ایجاد 
بازارهایی از سوی خودروس��ازان بخش خصوصی جهت فروش 
با قیمت ه��ای گزاف، به وج��ود آمده ب��ود بنابرای��ن دیگر هیچ 
خودروس��ازی به تنهایی نمی تواند اقدام به ف��روش محصوالت 
خود کند ک��ه همی��ن مس��أله موجب می ش��ود ش��فافیت در 
مرحله فروش خودرو ب��اال رود. وی در مورد حذف قرعه کش��ی 
خ��ودرو، اظهار ک��رد: عرض��ه قطره چکان��ی خ��ودرو منجر به 
ش��کل گیری س��وداگری ها در بازار ش��د از این رو وزارت صمت 
به دنب��ال افزایش عرضه خ��ودرو اس��ت. بنابرای��ن در صورتی 
که اس��تراتژی تولید خودروی کامل و روند عرض��ه یکپارچه به 
درس��تی انجام می ش��ود، می توان به حذف قرعه کشی امیدوار 
ش��د. توکلی الهیجانی؛ تأکید کرد: از س��ویی دیگر نیز به دلیل 
ش��یوه جدید عرضه خودرو می توان گفت ک��ه مرحله به مرحله 
تقاضاهای سوداگرانه از صنعت خودرو حذف خواهد شد. عبدا... 

توکلی  الهیجانی؛ درباره وضعیت تولید خودروس��ازان کش��ور، 
اظهار داش��ت: برخالف روند شکل گرفته مرس��وم در سال های 
اخیر در صنعت خودروی کش��ور که تمرکز بر آمار تولیدی بود و 
چنین رهیافتی عماًل قابلیت عرضه به بازار را ندارد، هدف گذاری 
به گونه ای صورت گرفت که با توقف تدریج��ی تولید ناقص، آمار 
تولید »خودروهاِی کامل« روند صعودی داش��ته باشد. مدیرکل 
دفت��ر صنای��ع وزارت صنعت،معدن وتجارت افزود: متأس��فانه 
دو اتف��اق نامطل��وب در صنعت خودروی کش��ور در س��ال های 
گذشته مرس��وم ش��ده بود که تالش ش��د تغییر ریلی در این دو 
صورت پذی��رد. وی بیان داش��ت: اول اینکه آمار تولید منتش��ر 
شده توسط خودروس��ازان ش��امل تولیدات ناقصی بود که عماًل 
قابلیت عرضه نداش��تند و در کف پارکینگ ها می ماند  و عالوه بر 
کاهش کیفی فراوان، س��بب تحمیل هزینه های مالی و سربار به 
خودروسازان می ش��د. توکلی الهیجانی؛ بیان داشت: مورد دوم 

اینکه عرضه خودروس��ازان به صورت ک��م و قطره چکانی و البته 
هر خودروساز به صورت جداگانه و غیرش��فاف انجام می شد که 
س��بب ش��کل دهی بازارهای کاذب و یا تداوم فعالیت سوداگران 
در این بازار می ش��د. وی گفت: اما ب��ا تدابی��ر وزارت صمت هر 
دوی این نقیصه برطرف ش��د و اکنون می ت��وان گفت که میزان 
خودروهای ناقص در سال ۱4۰۱ نسبت به سال ۱4۰۰ به میزان 
پنجاه درصد کاهش یافته و تعداد معوقات خودروس��ازان نیز تا 
۸۰ درصد در سال ۱4۰۱ نس��بت به مدت مشابه در سال ۱4۰۰ 
کاهش یافت اس��ت. وی اضافه کرد: از سوی دیگر تحویل خودرو 
در سال جاری نسبت به سال گذش��ته حدوداً ۲۰درصد افزایش 
داشته اس��ت که با عرضه خودروهای متنوع در سامانه یکپارچه 
خودرو در روزهای آتی این میزان ه��م افزایش قابل مالحظه ای 
خواهد داش��ت و تمهیدات به گونه ای اندیشده ش��ده تا شرایط 
عرضه به نفع مصرف کنندگان واقع��ی تغییر کند. مدیرکل دفتر 
صنایع خودرو وزارت صمت، با اش��اره به وضعیت تولید و تحویل 
خودروهای ناقص تا ۱۸ اردیبهشت امسال توسط دو خودروساز 
بزرگ کش��ور، گفت: تعداد کل تحویل خودرو فاکتور ش��ده دو 
خودروساز بزرگ کش��ور تا ۱۸ اردیبهشت ۱4۰۱ صدویک هزار 
و 44۹ دستگاه بود است که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
۸6 هزار ۲7۵ دس��تگاه افزایش یافت اس��ت که شاهد روند رشد 
۱۸ درصدی در این زمین��ه بوده ایم. وی اف��زود: تعداد تعهدات 
معوق شده دو خودروس��از تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱4۰۱ تعداد 
۱۰ هزار و 674 دس��تگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل شش هزار و ۵47 دستگاه، شاهد روند کاهشی ۸۲ درصدی 
هس��تیم. وی بیان داش��ت: تولید خودروهای ناقص تولید شده 
دو خودروس��از بزرگ کش��ور تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱4۰۱ در 
مجموع ۵6 هزار و 7۵۱ دستگاه بوده است که در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال قبل که ۱۱۲ هزار و 6۵6 دس��تگاه بوده شاهد روند 
کاهش ۵۰ درصدی هستیم. وی افزود: با تکیه بر این روند تولید 
خودروی کامل در هفته جاری ش��اهد عرضه مناسبی در سامانه 
قرعه کش��ی یکپارچه خواهیم بود به گونه ای که امکان رس��یدن 

خودرو به مصرف کنندگان در این عرضه باالتر باشد. 

حذف تقاضاهای سوداگرانه با شیوه جدید عرضه خودرو 
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5- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

6- روش ارزیابي مالي عبارت است از »دستورالعمل ارزیابي مالي و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 7۹6-۲۰/۰۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ وزارت نفت«
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 367.47۱.۲۹3 ریال به صورت یک یا ترکیب��ي از ضمانتنامه هاي مندرج در بندهاي )ال��ف، ب، پ، ج، چ، ح، خ( ماده 4 آیین نامه 
 IR 37۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰46۸7۱۲۰۲۰۵۰ تضمین معام��الت دولتي به ش��ماره ۵۰6۹/۱۲34۰۲ م��ورخ ۹4/۹/۲۲ هیأت محترم وزی��ران یا تضمین وجه نقد مي بایس��ت به ش��ماره ش��با 

بانک مرکزي واریز گردد ضمناً تصویر ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاري گردد. 
 درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي )الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد. 

 ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در رشته ساختمان با حداقل رتبه ۵ الزامیست.
 ارائه گواهي تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامیست.

زمان و نحوه خرید اس�ناد مناقصه از سامانه: ش��رکت کنندگان مهلت دارند تا س��اعت ۱6:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۰4 و با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به نشاني 
www.setadiran.ir  نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.

  الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد، نسبت به 
ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي اقدام نمایند و جهت عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 4۱۹34-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 

زمان و مهلت تکمیل و بارگذاری پیشنهادات در سامانه: 
شرکت کنندگان مي بایست تا س��اعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۱6 نسبت به تکمیل اس��ناد مربوطه و بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( و تحویل اصل پاکت )الف( 

)ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( الک و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مذکور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات: پیشنهادهاي واصله در ساعت ۰۸:3۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۲۸ در محل کمیس��یون مناقصات به آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرني، نرسیده به خیابان سپن��د، 

پالک ۱۸۸، طبقه هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( گشایش و خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با ش��رکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ ۱4۰۱/۰3/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ صبح به نش��اني: لرستان، پلدختر، کیلومتر ۲۰ 

جاده اندیمشک، مرکز انتقال نفت تنگ فنی برگزار مي گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 334۹۵۱۹۲-۰۸6 و 334۹۵۰۱4-۰۸6 تماس حاصل فرمائید.

 www.shana.ir   .  www.setadiran.ir  .  www.ioptc.ir 

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده اهی نفتی اریان)2000001105000318(

شرکت خطوط لوله و مخاربات نفت اریان

شناسه آگهی: 1313669
نوبت دوم

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت 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 “۲۰۰۱۰۹4۵66۰۰۰۰۱۰” 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 ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲4
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱6:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/3۱

مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱6:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱6
زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی :

 ساعت ۱4:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱7 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار
2-مبلغ برآورد مناقصه: ۱4.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 مدارک 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 ۱4۹76(.

.)iets.mporg.ir( تصویر ثبت نام در سایت)ج
5- مبل�غ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: مع��ادل ۵6۲.۰۰۰.۰۰۰ )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 3۰۰3۱۱۹77۱۸۸۱۲ و به ش��ماره ش��با 
IR 3۲۰6۰۰3۰۰3۰۱۱۰۹77۱۸۸۱۰۰۲ 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، پالک ۱۸، 

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: ۰۲۱-4۱۹34
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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

نوبت دوم
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شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل كشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور در نظر دارد نظارت بر عملیات اجرایي قسمتي از احداث باند دوم محور لردگان-ایذه حد فاصل کیلومتر ۲7  الي 4۵ 

و همچنین اجراي ابنیه فني خاص و تونل ها و آسفالت ایذه تا تونل کارون 3 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.

 www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاري فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 

 انجام خواهد شد. )مهندسین مشاور داراي پایه یک تخصص راه سازي(.

 متقاضیان ش��رکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریاف��ت گواهي امضاي الکترونیک��ي )به صورت بر خط( براي کلی��ه صاحبان امضا و 

مهر سازماني اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زماني:

تاریخ انتشار فراخوان: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱4۰۱

مهلت دریافت اسناد فراخوان/ استعالم: ۲7 اردیبهشت ماه ۱4۰۱

مهلت ارسال پاسخ فراخوان/ استعالم: ۰4 خرداد ۱4۰۱

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:

 ته��ران، خیابان ش��هید وحی��د دس��تگردي )ظف��ر(، خیابان ش��هید فرید افش��ار، نب��ش آرش، ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهاي حم��ل و نقل کش��ور، طبق��ه اول، 

کدپستي: ۱۹۱66۱۵۸۱3 دفتر فني و بررسي طرح هاي راه ها. 

تلفن: ۲۲۲۲777۰

ارزیابي کیفي براي انتخاب مشاور
فراخوان نظارت بر عملیات اجرایي قسمتي از احداث باند دوم محور لردگان-ایذه حد فاصل 
کیلومتر 27   الي 45 و همچنین اجراي ابنیه فني خاص و تونل ها و آسفالت ایذه تا تونل کارون 3

شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل  و نقل کشور

شناسه: 1315720 
م.الف: 591

نوبت اول

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت فرتاک شــرکت با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبــت 569341 و شناســه ملــی 14009629635 به اســتناد 
صورت جلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1400/11/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مریــم زمانی ورکانــه به شــماره ملــی 0037150936 با 
دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از ردیف شرکا شرکت 
خارج گردیدنــد و در نتیجه ســرمایه نقدی شــرکت از 1.600.000 ریال به 
1.000.000 ریــال کاهش یافت و ماده 4 اساســنامه به نحــو مذکور اصالح 
گردید. میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا ســعید زمانی ورکانه به شماره 
ملــی 0011177691 دارنــده 500.000 ریــال ســهم الشــرکه مهســا 
زمانی ورکانــه به شــماره ملــی 0019560834 دارنــده 500.000 ریال 
سهم الشرکه هیأت مدیره مرکب از 3-2 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی 
عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شــرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند. 
بنابراین مــاده 12 اساســنامه بــه نحو مذکــور اصــالح گردیــد. دارندگان 
حق امضا در شــرکت: دارندگان حق امضا اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و هم چنین 
کلیه نامه های عادی و اداری را هیأت مدیره تعیین می کند. بنابر این ماده 15 

اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید. 
ســازمان ثبت اســناد و امــالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات 
غیرتجاری تهران                             )1316854(
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آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت فرتاک شــرکت با مسئولیت محدود 

به شــماره ثبــت 569341 و شناســه ملــی 14009629635 به اســتناد 

صورت جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/11/07 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســعید زمانی ورکانه کد ملــی0011177691 

به ســمت رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل و مهســا زمانی ورکانــه کد ملی 

0019560834 به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره به سمت اعضای هیأت 

مدیره شــرکت به مدت نامحدود انتخــاب گردیدند و دارنــدگان حق امضا: 

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عــادی و اداری با امضاء 

خانم مهسا زمانی ورکانه یا آقای ســعید زمانی ورکانه هریک به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 

ســازمان ثبت اســناد و امــالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات 

غیرتجاری تهران                             )1316855(
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بــا  شــرکت  فرتــاک  ســالمت  ســروش  شــرکت  تغییــرات  آگهــی 
ملــی شناســه  و   569341 ثبــت  شــماره  بــه  محــدود   مســئولیت 
14009629635 بــه اســتناد صورت جلســه مجمع عمومــی فوق العــاده 
مــورخ  1400/11/07تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ســعید زمانــی 
ورکانه بــه شــماره ملــی 0011177691 با پرداخــت مبلغی بــه صندوق 
شــرکت سهم الشــرکه خود را بــه مبلــغ 500.000 ریــال افزایــش داد و 
مهســا زمانی ورکانه بــه شــماره ملــی 0019560834 با پرداخــت مبلغی 
 بــه صنــدوق شــرکت سهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ 500.000 ریــال 
 افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000 به1.600.000 ریال 
افزایــش و مــاده 4 اساســنامه بــه نحــو مذکــور اصــالح گردیــد. میــزان 
سهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا ســعید زمانــی ورکانــه بــه شــماره ملی 
0011177691 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه مهسا زمانی ورکانه 
به شــماره ملــی 0019560834 دارنــده 500.000 ریال سهم الشــرکه 
مریم زمانــی ورکانه به شــماره ملــی 0037150936 دارنــده 600.000 
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری تهران                           )1316856(
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وضعیت فعلی معادن زغا ل سنگ 
 بیشتر کارگاه داری است 

تا معدن داری
مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی فوال، با بیان اینکه وضعی��ت فعلی معادن 
زغا ل س��نگ کرمان بیش��تر حالت کارگاه داری دارد تا معدن داری، گفت: روند 
فعالیت این معادن باید به سرعت اصالح شود. به گزارش مناقصه مزایده، حسین 
عامریان؛ در دیدار با اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت زغال سنگ کرمان 
با بیان اینکه شرکت معادن زغا ل س��نگ کرمان باید نسبت به اجرای طرح های 
توسعه ای این ش��رکت همکاری الزم را داشته باش��د افزود: از طرح های جدید 
و تأثیرگذار حمایت می ش��ود. وی به مدیرعامل ش��رکت زغا ل س��نگ دس��تور 
داد درص��دد تأمین مناب��ع مالی برای انجام طرح های توس��عه ای این ش��رکت 
و رفع مشکالت کارگران باش��د. عامریان؛ اظهار داش��ت: بحث مهندسی منابع 
مالی در دس��تور کار قرار گرفته لذا باید در اس��ره وقت نس��بت ب��ه جذب منابع 
مالی اقدام ش��ود اما کلیه امور اجرایی و درآمدزایی و پیش��رفت معدن وابس��ته 
به جذب پول نیس��ت و باید یک اق��دام اس��تراتژیک انج��ام داد. وی گفت: این 
شرکت باید حداکثر توان خود را در راستای مش��خص کردن وضعیت بدهی ها 
و تس��ویه آن ها قرار دهد. عامری��ان؛ با بیان اینک��ه اگر مدیر باتجرب��ه و کارآمد 
باش��د می تواند موجب پیش��رفت و توس��عه و درآمدزایی بش��ود، گفت: یکی از 
بحران های صندوق بازنشس��تگی فوالد، شرکت زغا ل س��نگ بود که با مدیریت 
جهادی این شرکت توانس��تیم این بحران ها را به نحوه احسن مرتفع کنیم. وی 
با اش��اره به ضرورت رفع مش��کالت کارگران زغا ل س��نگ کرمان نیز، گفت: در 
این راستا بایستی به دنبال راه حل های اساسی، س��ریع و کم هزینه باشید و اتاق 
فکر برای طرح های پیشنهادی تشکیل بدهید. مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
فوالد، گفت: برنامه ریزی الزم برای اس��تخدام نیروی انس��انی جدید در شرکت 
زغال س��نگ کرمان در حال انجام است که باید هر چه س��ریعتر سازکار الزم در 
این زمینه مشخص ش��ود. وی ادامه داد: این س��ازوکار پس از تأیید اعضا هیأت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت معادن زغا ل س��نگ کرمان به منظ��ور تأیید نهایی 
و انجام ام��ورات الزم و تأیید مدیرعامل به صندوق بازنشس��تگی فوالد ارس��ال 
می ش��ود. عامریان؛ عنوان کرد: صندوق فوالد و ش��رکت دااله��و تمام حمایت 
خود را از طرح های پیش��نهادی و کارشناس��ی ش��ده انجام می دهد. وی افزود: 
ش��رکت زغا ل س��نگ کرمان تم��ام تالش و ت��وان خ��ود را در عمل ب��ه بیانات 
مقام معظم رهبری به کار گیرد و در راس��تای تحقق شعار س��ال ۱4۰۱ حرکت 
و در این زمینه به صورت جهادی اقدام کنند. سرپرس��ت شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی فوالد )داالهو( نیز درخصوص جذب نیروی انسانی گفت: 
برخ��ی از نیروهای فعال در معادن زغا ل س��نگ کرمان را می توان بازنشس��ت و 

نیروی جوان جایگزین آن ها کرد.
معادن زغا ل سنگ هجدک راور مکانیزه می شود

مدیرعامل ش��رکت معادن زغال س��نگ اس��تان کرمان نیز، گفت: دو طرح 
نیم مکانی��زه و مکانیزه ب��رای معدن هج��دک در دس��تور کار ق��رار گرفته که 
با اجرای این طرح ها به صورت مکانیزه و با دس��تگاه، زغا ل س��نگ را اس��تخراج 
می کنیم. محسن ش��ریفی؛ با بیان اینکه فعالیت مکانیزه در معادن زغا ل سنگ 
کرمان هزینه بر اس��ت، افزود: اما بایس��تی از ای��ن ظرفیت به ص��ورت مطلوب 
بهره ببری��م. وی عن��وان ک��رد: در زمین��ه مجموع��ه اداری و س��تادی، مالی، 
کمیس��یون و بهینه س��ازی کارهای خوبی انجام ش��ده و از مهم  ترین کار ها در 
حال انجام زمان بندی و س��رعت بخش��یدن به فرآیند اخ��ذ مجوزهای معادن 
زغال حرارتی و... اس��ت. مدیرعامل شرکت معادن زغال س��نگ استان کرمان، 
ابراز داش��ت: یکی دیگ��ر از مهم  تری��ن کار ها انج��ام امور ایمنی معادن اس��ت 
چون زغا ل س��نگ یکی از پرخطر  ترین معادن کش��ور اس��ت این فعالیت را هم 
در دس��تور کار ها قرار داریم. ش��ریفی؛ یادآور شد: نیروی انس��انی این شرکت 
 س��ال ها کار کرده و بخش��ی از آن بای��د بازنشس��ته و نیروی جدی��د جایگزین 

این افراد شود. 

گروه زمین و معدن

معاون معدن و فرآوری م��واد وزی��ر صنعت، معدن وتجارت، 
گفت: ام��روز در همه صنای��ع به وی��ژه صنعت مع��دن، فناوری 
می توان��د عالوه ب��ر حل مش��کل  ها تا حد زی��ادی به��ره وری را 
نیز افزای��ش دهد و یک��ی از بخش هایی ک��ه صنایع معدنی به آن 
نیاز دارند، توس��عه فن��اوری در حوزه انرژی اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده،  رضا محتش��می پور؛ افزود: بخش معدن تقاضای 
بس��یار بزرگی در حوزه فناوری دارد و باید بتوانی��م این تقاضا را 
فعال کنیم و ش��رکت های فن��اور و نوآور، نیازهای ش��رکت های 
معدنی را شناسایی کرده و برای پاسخ به آن  ها برنامه ریزی کنند. 
معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: از س��وی دیگر 
ش��رکت های بزرگ معدنی نیز باید تعامل خود را با ش��رکت های 
ن��وآور و ارایه کنن��دگان فناوری ه��ای جدی��د بیش��تر کنند تا 
میان عرض��ه و تقاضای فن��اوری در صنعت معدن تع��ادل ایجاد 
ش��ود. محتش��می پور؛ ادامه داد: واحدهای فناور و ش��رکت های 
ارایه کننده فناوری بس��یار مش��تاق اطالع از تقاضا ها و نیازهای 
ش��رکت های بزرگ معدنی در حوزه فناوری هس��تند بنابراین، 
این مس��أله باید به صورت جدی تر پیگیری ش��ود. معاون معدن 
و فرآوری م��واد وزارت صمت یادآور ش��د: صنعت معدن ظرفیت 
ای��ن را دارد که به تنهایی نمایش��گاه بزرگی در ان��دازه اینوتکس 
برگزار کرده و حجم عظیمی از تقاض��ا را در بخش عرضه فناوری 
در کش��ور ایجاد کند، بر همین اس��اس حمایت ه��ای ایمیدور از 
ش��رکت های دانش بنی��ان و ش��رکت های ارایه دهن��ده فناوری 
نیز بیش��تر خواهد ش��د. وی تصریح کرد: واقعیت این اس��ت که 
تاکنون فناوری مس��أله جدی ما در حوزه معدن نب��وده و اکنون 
بررس��ی و تحلیل وضعیت صنعت معدن نش��ان می دهد که نیاز 
واقعی ای��ن ح��وزه فناوری های جدی��د و نوآوری اس��ت. معاون 
معدن و ف��رآوری م��واد وزارت صمت همچنین، گفت: توس��عه 
فناوری در کشور بیش��تر از این که نیاز به منابع مالی داشته باشد 
به یک همدلی و همکاری دوس��ویه نی��از دارد و بخش معدن این 
آمادگی را دارد ک��ه با کمک ش��رکت های ارائه دهن��ده فناوری 
ظرفیت های توس��عه ای را در کش��ور فراهم کند. محتشمی پور؛ 
بخش مع��دن را یکی از ارکان اقتصادی کش��ور دانس��ت و افزود: 
حوزه معدن س��ابقه تاریخ��ی دارد و این صنعت زاین��ده، مولد و 

توانمند اس��ت و اکنون شاهد بلوغ تش��کل ها، نظام های صنفی و 
سایر بخش های حوزه معدن هستیم که نس��بت به سایر صنایع 
پیش��رو هس��تند و این فرصتی برای ورود ش��رکت های فناور به 
حوزه معدن به ش��مار می رود. وی ب��ا بیان این که ح��وزه معدن 
ظرفیت قانونی مناس��بی نیز دارد، بیان کرد: س��ال گذشته بیش 
از ۲۰ هزار میلی��ارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت ش��ده 
اس��ت که ش��رکت ها براس��اس قانون می توانند ۲۰ درصد از این 
مبلغ را به جای پرداخت مستقیم به دولت، صرف توسعه فناوری 
کنن��د. مع��اون وزارت صنعت، معدن وتجارت، ادام��ه داد: فعال 
نش��دن این ظرفیت به علت نبود یک برنامه دقیق و مشخص در 
 این زمینه و ایجاد نش��دن س��اختارهای الزم بوده است، بنابراین 
به عنوان دستگاه سیاس��ت گذار از مجموعه پارک های فناوری در 
الیه های اجرای��ی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
الیه برنامه ریزی و از شرکت های فناور در الیه طرح و برنامه، ایده 
و پیشنهاد درخواس��ت کمک می کنیم تا بتوانیم زیرساخت های 
نهادی توس��عه فناوری را ایجاد کنیم تا منابع یادشده در مسیری 
درس��ت و هدفمن��د صرف ش��وند. محتش��می پور؛ با ی��ادآوری 

این که ش��رکت های معدنی عالوه بر پرداخت حق��وق دولتی در 
حوزه مس��ائل اجتماعی نیز هزین��ه می کنند، گف��ت: این منابع 
می تواند صرف توس��عه فن��اوری ش��ود، بنابراین مس��أله اصلی 
ما کمبود نیس��ت، بلکه طرح  ها و ایده ها و خالقیت  ها اس��ت. وی 
اضافه کرد: البته موضوع تحریم ها نیز بس��یار جدی اس��ت، خود 
این موضوع تهدید و فرصت اس��ت. در برخی مواقع ش��رکت های 
ارائه دهنده تکنولوژی بخش عمده ای از مسیر را طی کرده اند اما 
نتوانسته اند ایده را به مرحله پایانی برس��انند که عامل اصلی این 
موضوع تحریم بوده اس��ت. معاون معدن و ف��رآوری مواد وزارت 
صمت، عنوان کرد: به اعتقاد ش��خصی بنده اص��ل تحریم، همان 
تحریم فناوری اس��ت؛ این موض��وع فرصتی ایج��اد می کند که 
برای توسعه فناوری چاره اندیشی کنیم و از سوی دیگر تهدیدی 
ایجاد می کند که در مس��یر توس��عه فناوری کند حرکت کنیم. 
وی ادامه داد: در بخش اکتش��اف تقاضا برای فناوری های جدید 
بس��یار باال اس��ت، در بخش بهره برداری و فرآوری هم نیاز جدی 
به فناوری ه��ای جدید وج��ود دارد. نباید فقط ب��رای یک بخش 
از صنعت معدن توس��عه فناوری را پیش ببری��م. تمامی بخش  ها 

نیاز به فناوری دارند. محتش��می پور؛ اعالم کرد: اکنون سه بخش 
معدنی در وزارت صم��ت وجود دارد که ش��امل معاونت معدنی، 
ایمیدرو و سازمان زمین شناسی هستند و در الیه سیاست گذاری 
می توانیم به صورت مس��تقیم کم��ک کرده و در برخ��ی مواقع با 
اصالح یا تنظیم مقررات، بسترهای الزم را فراهم کنیم و این سه 
بخش آمادگی همکاری با تمامی ش��رکت های فناور را دارند. وی 
تأکید کرد: اگر پیش��نهاد پروژه و طرحی در رابط��ه با تکنولوژی 
ویژه داری��د، می توانید آن را ب��ا ایمیدرو مطرح کنی��د و در حوزه 
اکتشاف هم به طور خاص، س��ازمان زمین شناسی فعالیت کرده 
و طرح های نوآورانه را بررس��ی می کند. مع��اون معدن و فرآوری 
مواد وزارت صمت، با تأکید بر این که نیاز به یک تغییر رویکرد در 
حوزه معدن وجود دارد، گفت: تا ب��ه امروز مدل برنامه ریزی برای 
اکتش��اف به این صورت بود که اعالم می ش��د اگر کسی توانسته 
اس��ت ردپایی از یک ماده معدنی پیدا کند، به م��ا اعالم کند و ما 
هم این اجازه را به او می دادیم که فعالیت اکتش��افی را آغاز کند، 
اما در دنی��ای امروزی کس��ی از این روش  ها اس��تفاده نمی کند، 
باید این روش  ها را کنار گذاش��ته و اکتش��اف عمیق و روش های 
جدید برای آن را در دس��تور کار قرار دهیم. محتشمی پور؛ افزود: 
موضوع دوم این است که تا به امروز تمرکز ویژه ای بر روی صنعت 
فوالد داش��تیم و قرار بود در س��ال ۱4۰4 به تولی��د ۵۵ میلیون 
تن فوالد در س��ال برس��یم و اکنون ۸۰ درصد برنام��ه ۱4۰4 در 
صنعت فوالد، آماده تولید اس��ت اما برنامه تولید تن ها 3۰ درصد 
تحقق یافته و علت آن نیز بحران انرژی اس��ت که نش��ان می دهد 
در زمان برنامه ریزی توجهی به بحران انرژی نش��ده اس��ت. وی 
بحران امروز و فردای حوزه معدن و صنایع معدنی را انرژی دانست 
و تصریح کرد: اکنون ه��م محصوالت انرژی ب��ر صنعت معدن را 
در برنامه های توس��عه ای قرار داده ایم و ه��م فرآیندهای تولید را 
هیچ وقت ممیزی ان��رژی نکرده ایم و این ش��رایط به یک گلوگاه 
مشکل زا تبدیل شده اس��ت. معاون وزیر صمت، خاطرنشان کرد: 
سال گذشته رشد اقتصادی کش��ور مثبت بود؛ اما یکی از معدود 
بخش هایی که رشد منفی را تجربه کرد، صنایع معدنی بود و علت 
آن به بحران انرژی بازمی گش��ت. صنایع معدنی در تابستان برق 
نداش��تند و در زمس��تان با کمبود گاز روبه رو بودند، بنابراین باید 
راهکارهای حل این مشکل را پیدا کنیم و اینجا نقش شرکت های 

دانش بنیان و فناور پررنگ تر می شود. 

معاون معدن و فرآوری مواد وزیر صمت عنوان کرد

صنایع معدنی نیازمند توسعه فناوری در حوزه انرژی

کل محصوالت فوالدی از جدول عوارض صادراتی حذف شدند
با توجه ب��ه حذف تمام محص��والت فوالدی 
از ج��دول ع��وارض صادراتی، عوارض ش��مش 
و آهن اس��فنجی به دو درصد و عوارض اس��لب 
ب��ه پن��ج درص��د کاه��ش یاف��ت. به گ��زارش 

مناقصه مزای��ده، س��یف ا... امی��ری؛ مدی��رکل 
دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت صم��ت اصالحیه 
جدید جدول ع��وارض صادرات��ی را ابالغ کرد. 
در نامه امیری خط��اب به عباس��پور؛ مدیرکل 

دفتر مق��ررات صادرات و واردات آمده اس��ت: با 
توجه به تغییر قیمت های صادراتی به پیوس��ت 
جدول اصالحی جدید مش��مول اخ��ذ عوارض 
صادراتی به هم��راه درصد اخذ عوارض کاالهای 

صنایع معدنی جهت اق��دام الزم ایفاد می گردد. 
بر این اس��اس، طبق ای��ن اصالحی��ه، عوارض 
صادراتی ش��مش فوالدی )بیلت( به دو درصد و 
عوارض صادراتی اس��لب به پن��ج درصد کاهش 

یافت. همچنین ع��وارض صادراتی محصوالت 
تخت و طویل )ان��واع ورق ف��والدی و میلگرد و 
تیرآه��ن( نیز به موج��ب این اصالحی��ه به طور 

کامل حذف شد.

https://monaghesatiran.ir/108362
https://monaghesatiran.ir/108363
https://monaghesatiran.ir/108364
https://monaghesatiran.ir/108365
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بانک
بیمه و بورس

مبلغ سپرده
)ریال(

قیمت پایه 
)هرمترمربع(

)ریال(

مساحت
)مترمربع ( اجاره سالیانه

)ریال(

مشخصات ))قطعات مسکونی((
کمربندی جمهوری پشت 
فرهنگ سرای شهید رجایی ف

ردی
43۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲7.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۰ 4.۲۰۰.۰۰۰ قطعه۱ ۱

4۸6.۰۰۰.۰۰۰ ۲7.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰ 4.۲۰۰.۰۰۰ قطعه۲ ۲

43۲.6۲۱.۰۰۰ ۲7.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۰/ ۲3 4.۲۰۰.۰۰۰ قطعه3 3

43۸.۵6۱.۰۰۰ ۲7.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۲/ 43 4.۲۰۰.۰۰۰ قطعه4 4

4۹۸.۱۵۰.۰۰۰ ۲7.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 4۲ 4.۲۰۰.۰۰۰ قطعه۵ ۵

۵47.۲۱۲.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱76/ ۵۲ 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه6 6

۵6۰.۹4۵.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰/ ۹۵ 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه7 7

664.4۲۰.۰۰۰ 36.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸4/ ۵۰ 4.۵۰۰.۰۰۰ قطعه۸ ۸

۵74.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۹ ۹

۵74.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۱۰ ۱۰

۵74.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۱۱ ۱۱

374.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۱۲ ۱۲

374.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۱3 ۱3

374.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۱4 ۱4

374.6۱6.۰۰۰ 3۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۵/ 36 3.۸۰۰.۰۰۰ قطعه۱۵ ۱۵

۱.۰۰۲.۲۸۸.۰۰۰ 3۸.۰۰۰.۰۰۰ ۲63/ 76 ۵.۵۰۰.۰۰۰ قطعه۱6 ۱6

6۵۱.6۸۰.۰۰۰ 36.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۱/ 3۰ 4.۵۰۰.۰۰۰ قطعه۱7 ۱7

4۲7.۸7۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۸/ ۲۸ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه۲۸ ۱۸

464.64۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱76 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه۲۹ ۱۹

4۲۲.۹۵۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱76/ ۲3 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه3۰ ۲۰

4۲3.4۸۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱76/ 4۵ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه3۱ ۲۱

4۲4.۰3۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱76/ 4۸ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه3۲ ۲۲

4۲4.4۸۸.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱76/ ۸7 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه33 ۲3

4۲4.۹۹۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱77/ ۰۸ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه34 ۲4

مبلغ سپرده
)ریال(

قیمت پایه 
)هرمترمربع(

)ریال(

مساحت
)مترمربع ( اجاره سالیانه

)ریال(

مشخصات ))قطعات مسکونی((
کمربندی جمهوری پشت 
فرهنگ سرای شهید رجایی ف

ردی

4۲۵.۵۲۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱77/ 3۰ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه3۵ ۲۵

4۲6.۵۵۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱77/ 73 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه36 ۲6

3۹4.۵6۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱76/ ۹۰ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه37 ۲7

۵۹۱.۱۸4.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱64/ 4۰ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه3۸ ۲۸

3۸6.76۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۱/ ۱۵ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه3۹ ۲۹

4۱۱.4۸۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۱/ 4۵ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه4۰ 3۰

4۲7.7۸۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۸/ ۲۸ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه4۱ 3۱

3۹۹.۸4۰.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱66/ 6۰ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه4۲ 3۲

4۰۹.۱۵۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۰/ 4۸ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه43 33

4۱۲.۰3۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۱/ 6۸ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه44 34

4۰۸.۵۲۸.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۰/ ۲۲ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه4۵ 3۵

4۲3.43۲.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱3/ 66 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه46 36

4۱3.۹76.۰۰۰ ۲4.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۲/ 4۹ 3.6۰۰.۰۰۰ قطعه47 37

4۸3.۲۵6.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱66/ 44 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه4۸ 3۸

۵۰4.3۹7.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱73/ ۹3 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵۱ 3۹

4۹۱.۹۵6.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۹/ 64 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵۲ 4۰

47۹.۵۱۵.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۵/ 3۵ 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵3 4۱

467.۱۰3.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۱/ ۰7 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵4 4۲

4۹۵.3۲۰.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱7۰/ ۸۰ 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵۵ 43

4۸۰.۵۸۸.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۵/ 7۲ 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵6 44

46۵.7۹۸.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱6۰/ ۰۲ 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵7 4۵

47۵.۰۲۰.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱63/ ۸۰ 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵۸ 46

6۱۹.6۱4.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱3/ 6۸ 4.۰۰۰.۰۰۰ قطعه۵۹ 47

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین به تصدی رقبات موقوفات نظر دارد تعداد 47 قطعه از قطعات مسکونی از موقوفات رقبات امامزاده حسین )ع( واقع در کمربندی جمهوری اسالمی پست فرهنگ سرای شهید رجایی برابر نظریه کارشناس دادگستری را با اعطای حق تملک اعیان به شرح جدول ذیل را به اجاره واگذار نماید. 
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۱ /۰3 /۱4۰۱ ساعت ۰7:3۰ الی ۱4:3۰ به دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین واقع در خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ساختمان دارالقرآن مراجعه نمایند. 

شماره تماس 6 -3337۹67۵ واحد اجارات داخلی ۱۰6 -۱۰۵ -۱۰7 
مشخصات مورد اجاره:

  آگهی
اداره اوقاف و امور خیریه نوبت اول

شهرستان قزوین

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

01
/0

2/
25

 -3
51

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

یک کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به تأثیر اقدامات 
درست س��ازمان بورس در صعود بازارسرمایه گفت: 
مهم  ترین حمایت انجام ش��ده از ب��ازار، طرح تعیین 
س��قف قیمت گاز بود که این اتفاق می تواند اطمینان 
خاطری را در میان س��رمایه گذاران این بازار در برابر 
تهدیدات رش��د قیمت حامل های انرژی ایجاد کند. 
به گزارش ایرنا، ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
هفته ای که گذشت )منتهی به چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه( روند 
مثبت داش��ت و با 3۵ هزار واحد افزایش نس��بت به هفته قبل از آن، 
در ارتفاع یک میلیون و ۵64 هزار واحد ایس��تاد و ۲.۲ درصد رش��د 
را در پرون��ده معامالت خود ثبت ک��رد. در این زمین��ه نیما میرزایی 
کارشناس بازارس��رمایه روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت 
مورد ارزیابی قرار داد و افزود: بازار س��هام در چند روز اخیر معامالت 
روان و ب��ا ثباتی را طی کرد و ارزش معامالت نس��بتاً ب��اال، اطمینان 
از حرکت های متعادل را بیش��تر و ریس��ک بازار را کمتر از گذش��ته 
کرده اس��ت. وی اظهار داش��ت: برخی اخبار مهم در هفته جاری از 
جمله تردی��د درباره ح��ذف یاران��ه ارزترجیحی اق��الم خوراکی یا 
نوس��انات قیمت جهانی نفت سبب ایجاد نوس��ان در معامالت بازار 
ش��د، اما روند کلی معامالت بازار ب��ا ثبات و صعودی ب��ود. میرزایی 
خاطرنش��ان کرد: در مجموع در کنار ثبات نس��بی نرخ های جهانی و 
چش��م انداز تورمی اقتصاد و ارز، تصمیمات حمایتی س��ازمان و نیز 
مس��ؤوالن اقتصادی باعث تثبیت پایه های اعتماد دوباره به بازار شد 
که تحت تأثیر چنین اتفاقی، نوسانات طبیعی بازار می تواند ادامه دار 
باشد. این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: در گام فعلی شکست 
محدوده مهم مقاومتی شاخص بورس در محدود یک میلیون و ۵۸۰ 
محتمل بود و در صورت مبنا قرار دادن وضعیت فعلی نرخ های بهره، 
دالر و نفت احتمال صعود ش��اخص بورس وجود دارد، اما شکس��ت 
منطقی باال ترین سقف ش��اخص نیازمند محرک های قوی تر است. 
وی با بیان اینکه اقدامات درست و مؤثر سازمان بورس در چند وقت 
گذشته در صعود دوباره ش��اخص بورس بی تأثیر نبوده است، گفت: 
مهم  ترین حمایت انجام ش��ده از بازار، طرح تعیین سقف قیمت گاز 
بود که این اتفاق می تواند به تنهایی اطمین��ان خاطری را در بورس 
و س��رمایه گذاران این بازار در برابر تهدیدات رشد قیمت حامل های 

انرژی ایجاد کند و سبب جهش سودآوری شرکت ها شود. 

 اقدامات مؤثر سازمان بورس 
در صعود بازارسرمایه

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته 
نسبت به مقطع مش��ابه در س��ال ۱3۹۹ معادل 4۱.۵ و 44.3 درصد 
افزایش نشان می دهد. به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، 
مانده کل س��پرده ها به رقم بیش از ۵۲4۲ هزار میلیارد تومان رسیده 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 

4۱.۵ و 3۵.3 درصد افزایش را نش��ان می ده��د. همچنین، باال ترین 
مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۱3.۹ هزار میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۱4 ه��زار میلیارد تومان اس��ت. ع��الوه براین، مانده کل تس��هیالت 

در این زمان نیز بیش از 3۹۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که نس��بت 
به مقطع مش��ابه س��ال قبل و پایان س��ال گذش��ته معادل 44.3 و 
 3۹.7 درصد افزایش داش��ته اس��ت. طبق این گ��زارش، بیش ترین 
مبلغ تس��هیالت نیز مربوط به اس��تان تهران با مانده ۲3۸۸.4 هزار 

میلیارد توم��ان و کم ترین مبل��غ مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویر 
احمد معادل ۱4.۲ هزار میلیارد تومان اس��ت. نس��بت تسهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی ۸۲.۸ درصد است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.7 واحد درصد و 

۲.6 واحد درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان 
تهران ۹3.3 درصد و اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د ۱۱4.۱ درصد 
اس��ت. در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تس��هیالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها 
و مؤسسات تولیدی س��ایر اس��تان ها در اس��تان تهران بیان شده و 
 عمده فعالیت های بانکی آن ها از طریق ش��عب بانک ها و مؤسس��ات 

اعتباری استان تهران انجام می شود.

گروه بانک، بیمه، بورس

رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ب��ا اصالح نظام یارانه ها 
رانت ناش��ی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داش��ت، گفت: امروز 
ش��کل پرداخت یارانه اصالح ش��ده؛ بنابراین حذف ارزترجیحی 
معنی ندارد. به گ��زارش مناقصه مزایده به نق��ل از بانک مرکزی، 
علی صالح آبادی؛ در یک برنامه تلویزیون��ی اظهار کرد: زمانی که 
واردکننده با ارز 4۲۰۰ تومان��ی کاال وارد می کرد، به دلیل تفاوت 
قابل توجه نرخ نیم��ا و ارزترجیح��ی باعث واردات بی��ش  از نیاز 
می شد که بخش��ی از واردات به کش��ورهای دیگر قاچاق می شد؛ 
یعنی کش��ورهای دیگر ه��م از مناب��ع ارزی ما به��ره می بردند. 
همچنین به تولی��د داخل ضربه جدی وارد می ش��د، چون تولید 
برای تولیدکنن��ده داخلی ص��رف نمی کرد. وی افزود: از س��وی 
دیگر، کاالی نهایی با قیمت متناسب ارزترجیحی به دست مردم 
نمی رسید. در س��ال های اخیر بیش از 7۰ میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ 
تومانی برای واردات تخصیص داده ش��د که بخش زیادی از آن به 
سفره مردم نرسید. رئیس کل بانک مرکزی، ادامه داد: امروز شکل 
پرداخت یارانه اصالح ش��ده اس��ت؛ بنابراین حذف ارزترجیحی 
معنی ندارد. یارانه ای که به واردکننده پرداخت می ش��د، اکنون 
به مصرف کننده پرداخت می شود. وقتی اصالح صورت می گیرد 
در مرحله اول اصالح قیمتی اتفاق می افتد که نیاز به توضیح دارد. 
صالح آبادی؛ بیان کرد: درست است که ابتدا نرخ کاالهای اساسی 
تغییر می کند، اما مس��ؤولین باید تشریح کنند که افزایش قیمت 
به ش��کل یارانه به مردم پرداخت می ش��ود. وی با بیان اینکه اگر 
اصالح یارانه ها زودتر اجرایی می ش��د بهتر ب��ود، گفت: باتوجه به 
جنگ روس��یه و اوکراین، قیمت جهانی کاال ها افزایش پیدا کرد 
و خیلی از کش��ور ها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از 
کشور ما بیشتر هم ش��د؛ بنابراین اگر امسال تخصیص ارز 4۲۰۰ 

تومانی ادامه پیدا می کرد هدر رفت منابع ارزی بیشتر می شد.
رانت ارز ارزان از بین می رود

رئیس کل بانک مرکزی، اف��زود: ما ارز را ارزان ب��ه واردکننده 
می دادیم اما در بسیاری از موارد، واردکننده و توزیع کننده از رانت 
استفاده می کردند و مردم کمتر س��ود می بردند. با اصالح یارانه ها 
رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داش��ت. وی ادامه داد: 
هیچ مشکلی در تأمین ارز کاالهای اساس��ی وجود ندارد؛ چه بسا 
که در روش جدید سهل تر می ش��ود؛ چرا که ارز واردات اکنون هم 
از طرف بانک مرکزی تأمین می ش��ود و هم در سامانه نیما تأمین 

خواهد شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت و میزان فروش نفت 
و فرآورده های نفتی، درآمدهای ارزی بیش از گذشته شده است.

FATF مانعی برای تجارت نیست
صالح آبادی؛ گف��ت: در حوزه ص��ادرات نفت��ی و غیرنفتی از 
سال گذش��ته تا کنون وضعیت بس��یار بهتری نسبت به گذشته 
داریم و بدون ش��ک امس��ال درآمد ارزی و تأمین ارز بیش��تر از 
قبل خواهد ب��ود. عالوه بر ای��ن، روابط خوبی به لح��اظ بانکی با 
کش��ورهای منطقه، همسایه و دوس��ت برقرار شده است. رئیس 
کل بانک مرکزی؛ بیان کرد: با کش��ورهایی ک��ه رابطه همکاری 
مش��خصی داریم FATF مانع تجارت و تعامل ما نیس��ت، بلکه 
مانع اصل��ی در این زمینه تحریم هاس��ت که با س��ازوکاری این 
موضوع نیز برطرف ش��ده است. سال گذش��ته روزانه حجم قابل 

توجهی واکسن وارد شد که همین امر را تأیید می کند. 
 اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با قاچاق ارز

وی درباره اقدام��ات بانک مرکزی برای مبارزه ب��ا قاچاق ارز 
با اش��اره با اصالح قانون مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز، اظهار کرد: 
اصالحات ای��ن قانون امکان��ات خوبی ب��رای مبارزه ب��ا قاچاق 
ارز می دهد و یکی دیگ��ر از موضوعات مؤثر در مب��ارزه با قاچاق 
ارز، حاکمیت ریال اس��ت ک��ه اکن��ون نقل وانتق��االت وجوه از 
طریق س��امانه های مربوطه تحت نظارت اس��ت و با آن بخش از 

وجوه مربوط به قاچاق ارز برخورد می ش��ود. بدی��ن منظور، در 
حال حاضر ب��رای نقل وانتقال مبالغ ب��االی ۲۰۰ میلیون تومان 

باید مستندات به بانک ارائه شود. 
برنامه های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی 

رئی��س کل بانک مرک��زی؛ درب��اره کنت��رل نقدینگی گفت: 
محوره��ای اصالح نظ��ام بانکی تدوی��ن و به دولت ارائه ش��ده و 
فعالیت های مربوط به آن آغاز شده اس��ت که اصالح رابطه دولت 
با بانک ها و بانک مرکزی، اصالح رابط��ه بانک مرکزی با بانک ها و 
بانک ها با مش��تریان از جمله محورهای اصلی این اصالح اس��ت. 
موارد تأثیرگذار در رش��د نقدینگی و پایه پولی، استقراض دولت 
از بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی و انتشار اوراق توس��ط دولت است که برای 
همه این موارد س��ازوکارهای الزم پیش بینی شده است. به گفته 
وی؛ یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی که شروع شده، کنترل 
ترازنامه بانک هاس��ت که این موضوع، رش��د نقدینگی را کنترل 
می کند و تعیین می ش��ود که هر بانکی متناس��ب با ظرفیت  ها و 

سیاست های خود چه میزان می تواند رشد ترازنامه داشته باشد. 
فراهم شدن امکان فروش ارز دولتی در بانک ها 

صالح آبادی؛ خاطرنشان کرد: امس��ال عالوه بر بانک مرکزی، 
بانک های دولتی هم می توانند عامل فروش ارزهای دولتی باشند. 

اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی هم به این موضوع کمک می کند که این 
ارز ها به قیمت بازار فروخته شود. براس��اس قانون بودجه امسال، 
بانک ها برای استقراض و دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی 
باید وثیقه بگذارن��د که عامل مهمی در کنترل ت��ورم و نقدینگی 
اس��ت. عالوه بر این، بانک ها باید برای مدیری��ت نقدینگی خود 
برنامه داشته باش��ند و این برنامه را به بانک مرکزی اعالم کنند تا 
در این زمینه پاسخگو باشند و در صورت کمبود نقدینگی، آن را از 

طریق بازار بین بانکی و انتشار اوراق تأمین کنند. 
کاهش حجم اوراق در بانک مرکزی 

وی بیان ک��رد: در گذش��ته اوراق را صرفاً بانک ه��ا خریداری 
می کردند که امسال صندوق  ها نیز در این موضوع مشارکت خواهند 
کرد. با ریپوی معکوس، حجم اوراق در بانک مرکزی کم ش��ده که 
می تواند به مدیریت بازار پول کمک کند. رئیس بانک مرکزی افزود: 
امسال وضعیت بهتری نسبت به قبل در زمینه پایه پولی و نقدینگی 
دنبال خواهیم کرد. بدهی دولت باید به سمت کاهش برود و انتظار 
ما این اس��ت که اگر منابع ارزی دولت بهتر شود، بدهی های دولت 
به بانک مرکزی از این محل تس��ویه ش��ود. امیدواریم که امسال با 
بهبود درآمدهای ارزی دولت، بدهی های ارزی دولت تسویه شود. 
وی ادامه داد:کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی با برنامه ها 
و جلسات منظمی که بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و 

وزارت اقتصاد پیش می رود انشاا... کنترل خواهد شد. 
اثر تورمی اصالح یارانه ها کمتر از 10 درصد است

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: با محاس��باتی که انجام شده، 
پیش بینی می شود اثر تورمی عادالنه سازی یارانه ها کمتر از ۱۰ 
درصد باشد. مس��ؤول اصلی فراهم شدن زیرس��اخت کاالبرگ 
الکترونی��ک وزارت اقتصاد اس��ت که بانک مرک��زی هم به آن  ها 
کمک می کند ک��ه امیدواریم طی دو ماه اجرایی ش��ود. تا زمانی 
که زیرس��اخت های الزم برای تخصیص کاالبرگ فراهم نش��ود، 
پرداخت یارانه نق��دی ادامه خواهد داش��ت. وی بی��ان کرد: در 
اصالح رابطه بانک ها با مش��تریان اقدامات خوبی انجام ش��د. در 
بخش تس��هیالت خرد بایستی دسترس��ی مردم به منابع بانکی 
و وثایقی که باید به بانک ها بدهند تس��هیل شود که خوشبختانه 
انجام و ابالغ شد. امکان اعتبارسنجی و افتتاح حساب و امضاءی 
الکترونیک ب��رای انجام غیرحضوری کارهای بانکی انجام ش��د. 
بخشنامه ای ابالغ کردیم تا با اعتبارس��نجی مناسب و با حداقل 
وثایق م��ردم بتوانند تس��هیالت خرد ت��ا ۲۰۰ میلی��ون تومان 

دریافت کنند که حتما نتایج خوبی خواهد داشت. 

نظر رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف ارزترجیحی

جدید ترین وضعیت وام و سپرده های بانکی 

https://monaghesatiran.ir/108361
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در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
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 قوانین مزایده

 خرید خدمات مشاوره
 وظایف اعضای کمیسیون و کمیته مناقصه
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کیوسک اخبار 

  برنده مناقصه پروژه جکت 
میدان بالل در حال انجام تعهدات 

خود می باشد 

 ورود بازرسی به 2 مناقصه نفتی 
در پارس جنوبی 

 برگزاری مرحله دوم مناقصه 
تولید انرژی های تجدیدپذیر پس از 

نهایی شدن ساختگاه

معاون وزیر نیرو، با اش��اره به اینکه اس��تان زنجان ظرفیت خوب��ی در تولید 
ان��رژی تجدیدپذی��ر دارد، گفت: پس از نهایی ش��دن س��اختگاه تولی��د انرژی 
تجدیدپذیر مرحل��ه دوم مناقصه برای انتخاب س��رمایه گذار برگزار می ش��ود. 
به گزارش مناقصه مزایده، محمود کمانی؛ در مراس��م انعق��اد تفاهم نامه احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر در اس��تان زنجان با بیان اینک��ه زنجان ظرفیت خوبی 
در زمینه انرژی ه��ای تجدیدپذیر دارد، اظه��ار کرد: یک��ی از برنامه های دولت 
س��یزدهم احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه  تجدیدپذیر بادی و خورش��یدی در 
سراسر کشور طی چهار س��ال اس��ت، به همین خاطر و با توجه به ظرفیت خوب 
اس��تان زنجان در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، تفاهم نام��ه ای در این خصوص 
با اس��تاندار زنجان منعقد ش��د. وی افزود: باید س��اختگاه ها مش��خص شده تا 
شرایط برای مناقصه این س��اختگاه ها فراهم ش��ود که در همین راستا فراخوان 
مناقصه منتشر ش��ده و پس از نهایی شدن س��اختگاه، مرحله دوم آن به مناقصه 
گذاشته ش��ده و س��رمایه گذار آن را انتخاب می کند. کمانی؛ با تأکید بر اهمیت 
انرژی های تجدیدپذیر، تصریح کرد: انرژی پ��اک هیچ آلودگی ندارد و با توجه به 
روندی که در دنیا شاهد آن هس��تیم و کاهش قیمت  تجهیزات حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر، وارد ش��دن به این فضا بس��یار به  صرفه بوده و مجوزهای الزم برای 
احداث 4۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از ش��ورای اقتصاد گرفته شده است. 
رئیس س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و به��ره وری برق، با بیان اینکه توس��عه 
نیروگاه های تجدیدپذی��ر اهمیت زیادی دارد، یادآور ش��د: نیروگاه های خانگی 
انش��عابی نیز ۵۵۰ هزار واحد پنج کیلووات خانگی هستند که برای خانواده های 
تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده و برای استان ها سهمیه بندی 
شده که سهم اس��تان زنجان نیز ۵۰۰۰ واحد در نظر گرفته شده است . نهادهای 
حمایتی، خانواده ها را معرفی کرده و پس از بررسی محل، در پشت بام خانه آن  ها 
پنل های خورش��یدی نصب خواهد شد که تالش می ش��ود محدودیت  ها تا حد 
امکان به بخش خانگی وارد نشود. کمانی؛ با اشاره به اینکه مدل دیگری نیز برای 
صنایع بزرگ و شهرک های صنعتی در نظر گرفته ش��ده است، خاطرنشان کرد: 
این مدل به صورت خودتأمین بوده و برای شهرک صنعتی ۱۰۰۰ مگاوات توافق 
شده اس��ت. همچنین تعهد داده ش��ده که برق این صنایع قطعی نداشته باشد. 
 از طرفی برای احداث نیروگاه های خورش��یدی نیز زمین های��ی در اختیار آن  ها 

گذاشته می شود.

مدیرعامل ش��رکت صدرا زیرمجموعه قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، با اش��اره 
به اینکه در س��ال های اخیر بزرگ ترین ش��ناوری که س��اختیم نفتکش ۱۱3 
هزار تن��ی افراماکس بود که برای اولین بار در کش��ور انجام ش��د، چهار فروند با 
کارفرمای خارجی قرارداد داش��تیم، گفت: این ش��رکت س��ال گذش��ته برنده 
مناقصه پروژه جک��ت میدان بالل ش��د و در حال انجام تعهدات خود اس��ت. به 
گزارش مناقصه مزایده، علی زارعی؛ درحاش��یه  بیست وشش��مین نمایش��گاه 
نفت، در نشس��تی خبری ب��ا بیان اینکه مأموریت اولیه صدرا س��اخت کش��تی 
و ش��ناور و تعمیرات بوده، اظهار کرد: انتظار این اس��ت که کافرم��ای ایرانی به 
همان ش��کل که کارفرمای خارجی به ما اعتماد کرده، اعتماد کنند و ساخت و 
تعمیرات شناورهایی را که به دیگر کش��ور ها واگذار می کنند، به ما نیز بسپارند. 
وی با بیان اینک��ه در حال حاضر در چند پروژه نف��ت و گاز فعالیت داریم، اظهار 
کرد: از مجم��وع س��کوهای پارس جنوبی به ط��ور همزمان عملی��ات طراحی، 
مهندس��ی، تأمین کاال، س��اخت، حمل، نصب و راه اندازی ۱۰س��کوی فازهای 
۲۲، ۲3، ۲4، ۱4 را انج��ام داده ایم و از این تعداد ۹ س��کو تحویل موقت ش��ده 
و یک س��کوی باقیمانده نیز مربوط به فاز۱4 بوده که در مرحله تحویل اس��ت. 
مدیرعامل ش��رکت صدرا، اف��زود: به عبارت دیگ��ر در حال تعام��ل با مجموعه 
کارفرما هس��تیم تا اگر ش��رایط دریا مس��اعد ش��ود کارهای باقیمانده در دریا 
را تکمیل و پ��روژه را تحویل  دهیم. زارع��ی؛ با بیان اینکه پ��روژه دیگر عملیات 
تعمیر و نگهداری ۱۸ س��کوی ناحی��ه دو پارس جنوبی بوده ک��ه در حال انجام 
اس��ت، گفت: قرارداد ج��اری دیگر تعمیرات خط��وط لول��ه زیردریایی میدان 
گازی پارس جنوبی اس��ت، یکی از پروژه ه��ا تعمیر خط لوله 3۲ اینچ س��کوی 
فاز ۱6 بود که در زمس��تان سال گذش��ته دچار حادثه ش��ده بود که با بهترین 
کیفیت و در حداقل زمان انجام ش��د. وی با اش��اره به پروژه جکت میدان بالل، 
گفت: س��ال گذش��ته در مناقصه این پروژه برنده ش��دیم که اقدامات مربوط به 
آن در حال انجام اس��ت. در حوزه ش��مال نیز در حال مذاکره برای اورهال دکل 
امیرکبیر هستیم. به گفته مدیرعامل شرکت صدرا، نیمه شناور در داخل کشور 
 نداش��تیم که در صدرا انجام ش��ده و جهت تعمیرات اساس��ی در ح��ال رایزنی

 با کارفرما هستیم.

بازرس کل اس��تان بوش��هر، گفت: با ورود بازرس��ی به دو پرون��ده مناقصه 
در پارس جنوبی، ۵7 میلیارد ری��ال به نفع دولت صرفه جویی ش��د. به گزارش 
مناقصه مزایده، اس��حاق ش��هبازی؛ اظهار داش��ت: در راس��تای انجام تکالیف 
نظارتی سازمان بازرسی کل کش��ور بر فرآیند معامالت دس��تگاه های اجرایی، 
بررس��ی و نظارت بر مناقصات یک��ی از ش��رکت های نفتی مس��تقر در منطقه 
پارس جنوبی، در دس��تور کار بازرس��ان گروه نفت و گاز این بازرس��ی کل قرار 
گرفت. وی اضافه کرد: با بررس��ی های صورت گرفته مش��خص شد ایراداتی در 
نحوه برگزاری و ب��رآورد اولیه این مناقصات و همچنی��ن نحوه انتخاب کم ترین 
قیمت تحصیل ش��ده در هر دو مناقصه، وجود دارد. بازرس کل اس��تان بوشهر، 
ادامه داد: موضوع به منظور اتخاذ تصمیم مناس��ب و لحاظ صرفه و صالح دولت 
توسط کمیسیون مناقصه ش��رکت مذکور، به مدیرعامل ش��رکت مذکور اعالم 
شد. وی خاطرنشان کرد: در نتیجه اجرای توصیه های فنی و تخصصی بازرسی 
کل اس��تان از س��وی مدیران ش��رکت، مناقصات مذکور تجدید و در برگزاری 
مجدد مناقص��ه و اعمال نظر تخصص��ی این مرجع، اصالحات��ی در برآورد اولیه 
و همچنی��ن نحوه برگزاری ای��ن مناقصات معمول ش��د. ش��هبازی؛ بیان کرد: 
علی رغم افزایش قیمت ها در س��ال جدید، پس از بازگش��ایی پ��اکات قیمت و 
 انتخاب برن��دگان مناقصه، مجموع��اً مبل��غ ۵7 میلی��ارد و 6۲۱ میلیون ریال 

صرفه جویی به نفع دولت حاصل شد.

گروه انرژي

مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ای��ران، گفت: 
توس��عه فاز دوم میدان آزادگان شمالی و طرح در 
حال اج��رای آزادگان جنوبی را ط��ی یک قرارداد 
با مجموعه ای از ش��رکت های اکتش��اف و تولید به 
ارزش 7.۵ میلیارد دالر به ش��کل کنسرس��یوم در 
چند م��اه آینده امض��اء خواهیم ک��رد. به گزارش 
مناقصه مزایده،  محس��ن خجسته مهر؛ در نشستی 
خبری در حاش��یه بیست وشش��مین نمایش��گاه 
بین الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی با 
اش��اره به اینکه ایران قادر اس��ت به صورت پایدار 
و با ثبات در مناسبات حضور داش��ته باشد، افزود: 
ش��رکت ملی نفت برای استفاده از ظرفیت شرکت 
دانش بنیان، در جهت افزای��ش تولید، بهره وری و 
تولید محصوالت جدید سه مدل راهکار را طراحی 
کرده اس��ت. وی تأکید کرد: نخس��تین مدل این 
اس��ت که از توانمن��دی یک ش��رکت دانش بنیان 
در یک قرارداد مانن��د احیای چاه ه��ای کم بازده 
یا س��اخت بار اول اس��تفاده کنیم. خجس��ته مهر؛ 
تأکید کرد: مدل دوم این اس��ت که به زنجیره ای از 
شرکت های دانش بنیان در بحث ساخت و توسعه 
شکل دهیم. وی به تش��کیل جی سی های فناورانه 
مدل سوم اشاره کرد و گفت: این جی سی ظرفیت 
ایجاد صد ها ش��رکت دانش بنیان را دارد و در حال 
بررس��ی هس��تیم که چه مجموعه ای می تواند در 
این زمینه عهده دار مس��ؤولیت ش��ود. مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نف��ت، ب��ه تقوی��ت صندوق های 
س��رمایه گذاری خطرپذیر اش��اره کرد و افزود: در 
حال سپرده گذاری با س��ود صفر درصد در بانک ها 
برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان هستیم. 
وی اضافه ک��رد: همچنین باید موض��وع مالکیت 
معن��وی را تقوی��ت و ریس��ک فناوری ه��ا را بیمه 
کنیم. خجس��ته مهر؛ با تأکید بر توسعه حداکثری 
نفت و گاز و اس��تفاده از توان ش��رکت های ایرانی، 
گفت: اکنون شرکت های اکتش��اف و تولید ایرانی 
ش��کل گرفته اند و می توانیم به این شرکت ها اتکاء 
داشته باش��یم. وی افزود: توس��عه فاز دوم میدان 
آزادگان ش��مالی و طرح در حال اج��رای آزادگان 
جنوب��ی را طی یک ق��رارداد ب��ا مجموع��ه ای از 
شرکت های اکتشاف و تولید به ارزش 7.۵ میلیارد 
دالر به شکل کنسرسیوم در چند ماه آینده امضاء 
خواهی��م کرد. وی ب��ه همکاری ب��ا بانک مرکزی، 
بورس انرژی و س��ازمان برنامه و بودجه اشاره کرد 
و گفت: اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی، 
مردمی سازی اقتصاد و مش��ارکت مردم در فروش 
نفت در دستور کار است. خجسته مهر؛ با تأکید بر 
اینکه این روش ظرفیت های جدید را برای شرکت 
ملی نفت برای ش��یوه های فروش دارد، ادامه داد: 
ش��رکت ملی نفت ایران در صدد توسعه بازاراهای 
فروش نفت خام و میعان��ات گازی در بورس انرژی 
با نام گواهی س��پرده کاالیی نفت است. وی تأکید 
کرد: این امر باعث می ش��ود عموم مردم با ش��کل 
نوین از پس انداز و س��رمایه گذاری روبه رو باشند. 
معاون وزیر نفت، گفت: ای��ران به راحتی این اوراق 
را می تواند در بازار داخلی ایجاد کند و گشایش��ی 
برای فروش نف��ت و کنت��رل تورم و ایج��اد رونق 

اقتصادی در س��طح کالن باش��د. خجس��ته مهر؛ 
با اش��اره ب��ه اینک��ه نقدینگ��ی باالیی در کش��ور 
وجود دارد که می توان برای توس��عه صنعت نفت 
استفاده کرد، افزود: باید بلوک های مهم نقدینگی 
را کشف کنیم. وی اظهار داش��ت: جهش و تحول 
پتروش��یمی این نیس��ت که ظرفیت ه��ای بدون 
پش��توانه خوراک ایجاد کنیم، بنابراین باید منابع 
مالی برای تولید خوراک ایجاد ش��ود. بخش پایین 
دستی حداقل برای تأمین خوراک مورد نیاز خود 
در بازه ۲۰ تا ۲۵ سال، سرمایه گذاری انجام دهند. 
معاون وزیر نفت، با اش��اره به اینکه هلدینگ های 
پتروشیمی س��ود باالیی دارند و ما خواستیم سود 
پتروش��یمی در بخش باالدستی س��رمایه گذاری 
کنند تا عالوه ب��ر دریافت اصل و ف��رع پول، برای 
۲۰ سال تضمین خوراک داش��ته باشند، گفت: در 
اسفندماه سال گذشته نزدیک ۵۰۰ میلیون یورو 
برای جمع آوری گازهای مش��عل و تأمین خوراک 
بیدبلند خلیج ف��ارس انجام ش��د. وی تأکید کرد: 
تفاهم نامه ای با چند هلدینگ پتروشیمی به ارزش 

سه میلیارد دالر امضاء می شود و در مدت شش ماه 
اطالعات این میادین در یک ق��رارداد محرمانگی 
در اختیار آن ها قرار می گیرد. این مقام مس��ؤول، 
با تأکید بر اینکه س��هم ش��رکت ملی نفت ایران از 
قرارداد ها ی نفتی ۹.4 میلیارد دالر اس��ت، گفت: 
حدود 4.۵ میلی��ارد دالر آن قرارداد اس��ت و بقیه 
تفاهم نامه اس��ت. خجس��ته مهر؛ افزود: در میدان 
ارش مصوبه ش��رکت ملی نفت ایران را داریم تا با 
انتقال س��کو و دکل حفاری را انج��ام دهیم. طرح 
توس��عه اولیه میدان آرش نهایی اس��ت و با انتقال 
دکل کار شروع می ش��ود. وی افزود: برای رسیدن 
به ظرفی��ت تولی��د ۵.7 میلیون بش��که، باید ۹۰ 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری انجام ش��ود. معاون 
وزیر نف��ت، تأکید ک��رد: آرمان گرایانه این اس��ت 
که س��رمایه گذاری از باالبه پایین باش��د اما واقع 
گرایانه س��رمایه گذاری باید از پایین به باال باش��د 
و مخزن به مخزن شامل نگهداش��ت توان تولید و 
افزایش طرفیت تولید خواهد بود. خجس��ته مهر؛ 
با اش��اره اینکه بازار نفت انعطاف پذیر است، گفت: 

نفت لزوماً کاالی اقتصادی نیس��ت و اکنون قیمت 
نفت از کان��ال ۱۰۰ دالر عبور کرده اس��ت. معاون 
وزیر نفت، به احیای مش��تریان جدی��د نفت ایران 
اش��اره کرد و ادامه داد: ش��رکت ملی نفت ایران به 
دنبال آن اس��ت تا حداکثر فروش را داشته باشیم. 
وی افزود: همان گونه که توانس��تیم تولید نفت را 
ب��ه پی��ش از تحریم ها برس��انیم، اکن��ون نیز این 
ادعا را داریم ت��ا صادرات نفت را ب��ه دو برابر ارتقاء 
دهیم و پایانه های نفتی و س��ازوکار ها این امکان را 
دارند تا ص��ادرات را افزایش دهیم. خجس��ته مهر؛ 
به موض��وع تهاتر نف��ت نیز اش��اره ک��رد و گفت: 
تاکنون تهاتر نفتی با س��رمایه گذاری نداش��تیم و 
تهاتر نفت با کاال انجام شده اس��ت. وی ادامه داد: 
برخی پیمان��کاران اخیراً مع��ادل کاری که انجام 
می دهن��د، تقاضای نفت برای ص��ادرات می کنند 
به ش��رط آن که تجمعی طلب آن ها ب��ه اندازه یک 
محموله نفت باش��د. مدیرعامل شرکت ملی نفت، 
از خنثی کردن تحریم ب��ه جای دور زدن تحریم ها 
اشاره کرد و گفت: اگر مشکالت بین المللی مرتفع 

ش��ود، صادرات صددرصد افزایش پی��دا می کند. 
وی با اش��اره به اینکه ص��ادرات نف��ت 4۰ درصد 
باال رف��ت، ادامه داد: ص��ادرات میعان��ات نفتی به 
تنهایی 3.۵ برابر ش��ده اس��ت. خجس��ته مهر؛ با 
بیان اینکه دیپلماس��ی انرژی در دولت س��یزدهم 
به دیپلماس��ی میدان تبدیل شد، گفت: مناسبات 
راهبردی بالفعلی با کش��ور روسیه داریم و در سفر 
آیت ا... رئیس��ی به روس��یه قرارداده��ای قطعی و 
تفاهم نامه هایی را به امضاء برس��انیم و اکنون پنج 
میدان نفتی در ایران توس��ط ش��رکت های روس 
در حال توس��عه اس��ت و دو میدان نی��ز در آینده 
واگذار خواهد ش��د. وی اضافه کرد: س��وآپ گازی 
بین ترکمنس��تان و جمهوری آذربایجان از مسیر 
ایران آغاز شد که معنای راهبردی مهمی دارد که 
ایران قابل اتکاست و می تواند هاب انرژی منطقه و 
تأمین کننده آن باشد. معاون وزیر نفت، به امضای 
تفاهم نامه بی��ن ایران و جمه��وری آذربایجان نیز 
اش��اره کرد و گفت: هنوز برای توسعه مشترک در 

خزر به توافق نرسیده ایم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد

سرمایه گذاری 7.5 میلیارد دالری 
کنسرسیوم ایرانی در میادین مشترک کارون  

مدیرعامل شرکت مهندسی تأسیسات دریایی مطرح کرد 

فعالیت چراغ خاموش در مناقصات پروژه های بین المللی 
مدیرعام��ل ش��رکت مهندس��ی و س��اخت 
تأسیس��ات دریای��ی، گفت: ب��ه دلی��ل برخی 
از محدودیت  ه��ا م��ا فعالی��ت چ��راغ خاموش 
در پروژه ه��ای بین الملل��ی داری��م به ط��وری 
ک��ه در مناقصه پروژه ه��ای نفتی، کش��ور هند 
ش��رکت ک��رده و مذاکراتی ب��رای نصب جکت 
با ی��ک ش��رکت روس داش��ته ایم. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده محمدرضا زهیری؛ در حاش��یه 
نمایش��گاه  بیست وشش��مین  روز  دومی��ن 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی در 
جمع خبرن��گاران درباره وضع توس��عه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی گفت: متأسفانه فرآیند اُفت فشار 
در سال های آینده در همه فازهای پارس جنوبی 
به اندازه های مختلف وجود خواهد داش��ت، اما 
درباره مقدار این اُفت فش��ار در دوران مدیریت 
پیش��ین اغراق شد و موضوع س��اخت سکوهای 
فش��ارافزا را ب��زرگ و پیچی��ده جل��وه داده اند، 
افزون بر این به نظر می رس��د برخالف خبرهای 
منفی ک��ه در گذش��ته درب��اره اُفت فش��ار در 
چاه ه��ای پارس جنوبی نقل می ش��د، خبرهای 
خوب��ی در این زمینه وجود داش��ته باش��د. وی 
ساخت س��کوهای فش��ارافزا برای میدان گازی 
پارس جنوب��ی را ب��ا توجه ب��ه ظرفی��ت باالی 
س��رمایه انس��انی و تجهی��زات موج��ود کاری 
دس��ت یافتنی خواند و گفت: یکی از چالش های 
س��اخت این س��کو ها طراحی دقی��ق پایه های 
آن با توجه به وزن باالی تأسیس��ات نصب شده 
روی س��کو است. مدیرعامل ش��رکت مهندسی 
و س��اخت تأسیس��ات دریای��ی، تأکی��د ک��رد: 
هم اکنون طراحی و ساخت س��کوهای فشارافزا 
با همکاری دانش��گاه های کش��ور در ش��رکت 
مهندسی و ساخت تأسیس��ات دریایی در حال 
انجام است و ما در زمینه طراحی ساخت، حمل 
و نصب این نوع س��کو ها هیچ مش��کلی نداریم، 
اما تا زمان مشخص ش��دن وزن دقیق تجهیزات 
به کاررفته روی این س��کو ها طراحی دقیق برای 
س��اخت جکت آن زمان می برد. زهیری؛ با بیان 
اینک��ه می توان بعض��ی از تجهیزات س��کوهای 
فش��ارافزای پارس جنوبی را همچون تجهیزات 
تولید ب��رق در س��کوهای جانبی تعبی��ه کرد، 
گفت: ت��الش می کنی��م با روش ه��ای طراحی 
نو، وزن ای��ن س��کو ها را کاهش دهی��م. وی به 

تجربه افزایش هزار تُنی وزن س��کوهای میدان 
نفتی فروزان اش��اره ک��رد و گف��ت: هم اکنون 
متخصصان طراح��ی این ش��رکت در حال کار 
روی س��کوهای ف��روزان هس��تند. مدیرعامل 
تأسیس��ات  س��اخت  و  مهندس��ی  ش��رکت 
دریایی، درب��اره انتقال س��کوی فرآورش��ی از 
فاز۱۲ پارس جنوب��ی به فاز۱۱ گف��ت: احتماالً 
 از اوای��ل ش��هریورماه این س��کو با اس��تفاده از 
شناورهای ش��رکت تأسیس��ات دریایی منتقل 
خواهد ش��د و پیش از نصب بعضی از تجهیزات 
آن تعوی��ض و روی جک��ت جدید خ��ود نصب 
خواهد ش��د، براس��اس برنامه ری��زی گاز طرح 
توس��عه فاز۱۱ پارس جنوبی را پیش از زمستان 
امس��ال به خش��کی برس��انیم. زهیری؛ درباره 
تأمین مالی پروژه های مالی این ش��رکت یادآور 
ش��د: در بیش��تر پروژه ها تأمین مالی از س��وی 
کارفرمایان انجام می ش��ود، از اواخر دهه ۸۰ تا 
کنون ۹۹ درصد فعالیت های مربوط به ساخت، 
طراح��ی، حم��ل، نص��ب تأسیس��ات دریایی 

صنعت نفت به دس��ت متخصصان داخلی انجام 
می شود. وی در پاسخ به پرسش��ی درباره وضع 
کنونی خ��ط لوله طرح توس��عه ف��از ۱6 میدان 
گازی پارس جنوبی اظهار ک��رد: خط لوله ۱۱۰ 
کیلومتری جدید این فاز ک��ه موازی با خط لوله 
پیشین در دریا کش��یده خواهد ش��د براساس 
برنامه ریزی  ه��ا ت��ا پایان زمس��تان امس��ال به 
بهره برداری خواهد رس��ید، ضمن آنکه عملیات 
پوش��ش دهی لوله های مورد نیاز ای��ن طرح در 
حال اجراء ب��وده و لوله اندازی در دری��ا از اواخر 
 خردادماه با کشتی لوله انداز »سی مستر« اجراء 
خواهد ش��د. مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و 
ساخت تأسیسات دریایی، در پاسخ به پرسشی 
درباره وضع خط لوله دریایی میدان گازی کیش 
تصریح کرد: این خط لوله ۲۲۰ کیلومتری ابتدا 
از میدان کیش به س��مت جزیره الوان و از آنجا 
به سمت پاالیشگاه فازهای 6 تا ۸ پارس جنوبی 
کشیده خواهد ش��د، هم اکنون عملیات طراحی 
این خ��ط لوله 3۲ این��چ در حال انجام اس��ت و 

براساس برنامه ریزی تا زمس��تان ۱4۰۲ روزانه 
۲۸ میلی��ون مترمکعب با این خ��ط لوله انتقال 
داده خواهد ش��د. زهی��ری؛ درب��اره مذاکرات 
شرکت تأسیس��ات دریایی و ش��رکت خارجی 
آوانگارد برای س��اخت یک فروند نفتکش برای 
استفاده در الیه نفتی میدان گازی پارس جنوبی 
توضیح داد: قرارداد ما با این ش��رکت به صورت 
آی پی س��ی و ۲۵ س��اله بوده و قرار اس��ت این 
نفتکش در طرح توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 
استفاده شود. وی افزود: براس��اس برنامه ریزی 
قرار اس��ت تولید نفت از الیه نفتی پارس جنوبی 
از سه هزار بشکه کنونی به ۱3 هزار بشکه برسد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 
دریایی، با بیان اینکه انتخاب ش��رکت آوانگارد 
به عنوان ش��ریک کاری در تأمی��ن نفتکش در 
زمان مدیریت پیش��ین این ش��رکت انجام شده 
اس��ت، گفت: بنده در دوران مدیریت خود تن ها 
همس��و با منافع شرکت و کش��ور تغییرهایی را 
در قرارداد با این ش��رکت انجام داده ام. زهیری؛ 

درباره وضع توسعه میدان مشترک نفتی فروزان 
با عربس��تان نیز، گفت: متأس��فانه در چند سال 
گذش��ته روند توس��عه این میدان متوقف شده 
بود که خوش��بختانه به تازگی با تغییراتی که در 
طراحی و مهندس��ی س��کوهای منتقل شده از 
کره جنوبی داده شده در حال پیگیری توسعه هر 
چه سریع تر این میدان هس��تیم. وی به افزایش 
وزن سکوهای تولیدشدة فروزان در کره جنوبی 
اش��اره کرد و گفت: برای نصب سکوهای جدید 
میدان نفتی فروزان نمی توانی��م از روش لیفت 
)باال کشیدن( استفاده کنیم.  مدیرعامل شرکت 
مهندسی تأسیسات دریایی با تأکید بر اینکه به 
هیچ عنوان نمی ت��وان عدم النفع تولید از میدان 
مش��ترک فروزان در س��ال های اخیر را جبران 
کرد، گفت: هم اکنون این ش��رکت برای جبران 
عقب ماندگی توس��عه میدان فروزان را با سرعت 
باال انجام می دهد. زهیری؛ درباره وضع توس��عه 
میدان نفتی رس��الت نیز گفت: ب��ه زودی دکل 
حفاری شرکت تأسیسات دریایی برای حفاری 
ش��ش حلقه چاه تعمی��ری و توس��عه ای در این 
میدان مس��تقر می ش��ود، ضمن آن که عملیات 
مهندس��ی این طرح در حال تکمیل است. وی 
با بیان اینکه ش��رکت تأسیسات دریایی در حال 
انجام فعالیت در پروژه ه��ای بین المللی بوده اما 
به دلیل بعض��ی محدودیت  ها نمی ت��وان درباره 
جزییات آن اطالع رس��انی کرد، گفت: به تازگی 
این ش��رکت در مناقصه پروژه های نفتی کشور 
هند شرکت کرده و مذاکراتی برای نصب جکت 
با یک ش��رکت روس داشته اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت مهندس��ی تأسیس��ات دریایی درباره 
تأخیر در توس��عه میدان گچس��اران نیز تصریح 
کرد: شرکت تأسیسات دریایی در گذشته دارای 
دکل حفاری خشکی بوده، اما در دوران مدیریت 
پیش��ین ای��ن دکل  ها بنا ب��ه دالی��ل نامعلومی 
فروخته ش��د و اکنون ما با توجه به اجاره باالی 
دکل های حفاری با مشکالتی روبه رو هستیم، از 
این رو مذاکراتی را ب��ا کارفرمایان خود در پروژه 
گچساران برای تحول در توسعه این میدان آغاز 
کرده ایم. زهی��ری؛ افزود: توس��عه میدان نفتی 
مارون3 نیز با قدرت و س��رعت در حال پیگیری 
است و به زودی دو دکل حفاری در موقعیت این 

میدان مستقر می شود. 




