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کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

جنجال مزای��ده زمین های تنیس چند وقت��ی نُقل محافل 
بود. ورزش��ی که اولین بار توس��ط اش��راف زاده های انگلیسی 
اختراع شد اما بعد  ها به یکی از محبوب  ترین ورزش های جهان 
تبدیل گردی��د. در ایران نیز این ورزش مورد اقبال بس��یاری از 
جوانان قرار داش��ت اما برگزاری یک مزایده جنجالی و افزایش 
چند برابری قیمت های زمین، باعث شد تا به قول داود عزیزی؛ 
رئیس فدراس��یون تنی��س، فاتحه ای��ن ورزش خوانده ش��ود. 
ورزشی که فدراس��یونش انتظار داش��ت با حمایت های دولتی 
بتواند بخش بیش��تری از جوان��ان را معطوف به خ��ود کند اما 
سازمان توس��عه و تجهیزات اماکن ورزش��ی با مزایده واگذاری 
26 زمین ورزش��گاه انقالب تنیس این آرزو را ب��ر باد داد و حاال 
می گوید بر مبنای قانون عمل کرده و زمین  ها را به قیمت روز به 
بخش خصوصی واگذار کرده اس��ت. کار تا جایی پیش رفت که 
رئیس فدراسیون تنیس اعالم کرد؛ حتی زمین های استاندارد 
به قهرمانان و ملی پوش��ان این رش��ته نمی رس��د و باید کاری 
کرد که فدراس��یون تنیس همچ��ون برخی از فدراس��یون ها، 
زمین های استاندارد برای تمرین و برگزاری رقابت ملی پوشان 
در اختیار داش��ته باش��د. در این بین بس��یاری از پیشکسوتان 
و کارشناس��ان و قهرمانان این رشته از حمید س��جادی؛ وزیر 
ورزش دولت، خواستند تا با ورود به مزایده سازمان توسعه این 

داستان را جمع کند. 
تصمیم گیر نیستیم؛ میانجی گری می کنیم

در همین رابطه، حمید س��جادی؛ وزی��ر ورزش و جوانان، 

در حاش��یه رقابت های تنیس تور جهانی زیر 18 س��ال گفت: 
یکس��ری اماکن ورزش��ی در اختیار ش��رکت توس��عه اس��ت. 
صددرصد ش��رکت توس��عه در اختیار وزارت ورزش نیس��ت. 
ما نمی توانیم اماکن ورزش��ی آن را به دس��ت خودم��ان اداره 
کنیم و به بهره برداری برس��انیم. از زمین های تنیس مجموعه 
ورزشی انقالب هر کدام که تحویل ش��رکت توسعه می شود، با 
برنامه ریزی قبلی به س��مت مزایده م��ی رود. زمین های تنیس 
این اتفاق برایش افت��اد، منتهی ما محدودیتی در اس��تفاده از 
اماکن ورزش��ی نداریم. بهتر این اس��ت که فدراس��یون تنیس 
مثل برخی از فدراسیون ها، مکان ورزشی در اختیار خودش به 

صورت شبانه روز داشته باش��د. من به دنبال این اتفاق هستیم، 
اما واقعیت این بود که قیمت کارشناس��ی ک��ه برای زمین های 
تنیس مجموعه انقالب زده بودند، اطالع رس��انی شد و افرادی 
نیز در مزایده ش��رکت کردند. ما زمین   ها را گ��ران نکردیم. در 
واقع یک قیمت کارشناس��ی وجود داش��ت، مزایده به صورت 
قانونی برگزار ش��د و عددی که در این مزایده ش��رکت کردند، 
کل زمین   ها با س��ه، چهار بهره ب��ردار 68 میلی��ارد تومان برای 
سه سال به اجاره رفته است. در اس��تادیوم شیرودی، مجموعه 
استقالل، مجموعه آزادی و مجموعه انقالب و هر جای دیگری 
که وزارت ورزش زمین تنیس داش��ته باش��د، فدراس��یون اگر 

اراده کند، ما زمین در اختیارش��ان قرار می دهیم. فدراس��یون 
هم اگر بخواهد اجاره بها بدهد، وظیفه داریم که در خدمتش��ان 
باش��یم و تقدیم ش��ان کنیم. به قول قدیمی   ها ای��ن جیب و آن 
جیب ندارد. در واقع مسأله مهم، کانال پرداخت آن است و فقط 
باید ش��کل قانونی کار رعایت شود. س��اعت هایی از زمین   ها از 
گذش��ته تاکنون در اختیار فدراس��یون اس��ت، ول��ی عزیزی؛ 
)رئیس فدراس��یون( عنوان کرد که این مدت زمان کم اس��ت. 
به عنوان یک چهره ورزش��ی می دانم که چهار س��اعت در یک 
روز زمان کافی نیس��ت. ما با فدراسیون س��ر میز مذاکره بودیم 
و باز هم هس��تیم. ش��رکت توس��عه وظیفه خود می داند که در 
اختیار ورزش باش��د، به ویژه رشته تنیس. مش��کلی از نظر در 
اختیار گذاشتن زمین نداریم، ولی ایده آل این است، خودم هم 
اذعان می کنم که ُکورت هایی را از زمین های تنیس شناسایی 
و پیش بینی کنیم که بتوانیم 24 ساعته در اختیارشان بگذاریم 
تا هر ساعتی از ش��بانه روز که نیاز دارند، بهره برداری کنند. این 

بهترین نظر فنی است و به سمت اجرای آن می رویم.
گفتنی اس��ت؛ تنیس در وضعی��ت Match Point قرار 
دارد؛ یعنی وضعیتی که قرار اس��ت برنده نهایی مشخص شود. 
یک طرف میدان ش��رکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی قرار 
دارد که می گوید مزایده قانونی اس��ت و به قیم��ت روز واگذار 
ش��ده و طرف دیگر میدان نیز فدراس��یون تنیس قرار دارد که 
می گوید قیمت ها کارشناس��ی شده نیس��ت و عالقه مندان را 
فراری می دهد و البته زمین برای تمرین ملی پوشان نیز وجود 
ندارد. به نظر ش��ما برنده نهایی جدال بین فدراسیون تنیس و 

شرکت توسعه و تجهیزات اماکن ورزشی کیست؟

پای وزیر ورزش به مزایدات جنجالی باز شد؛ تنیس در حالت Match Point ؟! 

 درآمد از خودروی خارجی!  
 باالخره بع��د از مدت ها ناز ک��ردن و قهر و 
آش��تی و پادرمیانی اف��راد مختل��ف، عزیزان 
دولت��ی دس��ت از روزه کس��ب درآم��د از 
خودروی خارجی برداش��تند و در یک حرکت 
بشردوستانه، هزاران میلیارد درآمد از واردات 
خودروی خارجی را البته به اس��م آزاد س��ازی 
واردات خ��ودرو، برای خود به ارمغ��ان آورده و 
با یک تیر چندین و چند نشان زدند که خدمت 

مبارک تان عرض می کنیم! 
نش��ان اول، گرفت��ن حق��وق گمرک��ی و 
دیگر عوارض چرب و ش��یرین ب��ه قاعده یک 
تا یک ونی��م براب��ر قیمت ه��ر خودرو اس��ت 
)نوش جانش��ان(، به گون��ه ای ک��ه الاق��ل و 
گوش ش��یطان َک��ر ت��ا دو براب��ر تولیدکننده 
بدبخ��ت خارجی، درآمد نصی��ب جیب جناب 

دول��ت می ش��ود و خودروی��ی ک��ه فی المثل 
با پانصد، شش��صد میلی��ون توم��ان می توان 
خرید با رقم ه��ای ناقابل یک ت��ا یک میلیارد و 
200 میلی��ون )بلکه هم بیش��تر( پ��ای جناب 
بورس��ی های عزیز نمایش��گاه دار تمام ش��ود، 
قیمت مصرف کنن��ده هم که بس��ته به انصاف 
بنگاهی و خوش ب��رش بودن یا نب��ودن گوش 

مشتری دارد! 
نشان دومی که عزیزان تقنینی و مصلحتی 
و اجرای��ی ب��ا آزاد س��ازی واردات خ��ودروی 
خارجی، مورد هدف قرار دادند، همانی اس��ت 
که در بوق و ُکرنا شده است که به خاطر رعایت 
حقوق م��ردم و ارزان س��ازی قیم��ت خودرو و 
تعادل بخش��ی به ب��ازار و حذف قرعه کش��ی و 
این قس��م اهداف عالیه عوام پس��ند، فرمایش 

می کنند ک��ه البته با توجه به اینکه این نش��ان 
دوم با آن نش��ان اول در تعارض منافع و دارای 
زاویه اس��ت، و به صورت کام��اًل تصادفی و قضا 
قورتکی، زور آن اولی ب��ر دومی می چربد، قطع 
به یقین همه نتایج نش��ان دوم محقق می شود، 

اما شما باور نکنید! 
نش��ان س��ومی که کاًل خیل��ی گوگولی و 
عزیزُدردانه اس��ت، هم��ان ترغی��ب و هدایت 
دوقلوهای افس��انه ای خودروس��از به تولید با 
کیفیت بیش��تر و هم طراز کش��ورهای مدعی 
خودروس��ازی دنیاس��ت، البت��ه باتوج��ه ب��ه 
اینک��ه در این چند دهه اخیر فقط چندس��الی 
واردات خودرو ممنوع بود و س��وابق درخشان 
حضرات خودروس��از در زمین��ه ارتقای لحظه 
به لحظ��ه کیفیت، بس��یار گل درش��ت و توی 
ذوق زن تش��ریف دارد! امید بس��تن به ارتقای 
کیفی خودرو ش��به وطنی بیش��تر به رش��د و 
ش��کوفایی تخیل و توهم می ماند، تا نشس��تن 
تیر بر نش��ان! البته از آنجا که قرار است همین 
بی بدیل صنعتگ��ران عرصه خودروس��ازی در 

قضی��ه واردات هم فعال مایش��اء بوده و س��وار 
بر خر م��راد، از خودگذش��تگی ک��رده و بدون 
چشم داشت، قاطبه واردات را برعهده بگیرند، 
حکماً الاقل به جای کیفی��ت خودروی وطنی، 
کیفیت درآمد حضرات از ریال ب��ه دالر تغییر 

حالت داده و حالش را می برند!  
یک��ی دیگ��ر از اهدافی ک��ه با آزاد س��ازی 
واردات خ��ودرو می ت��وان به آن دس��ت یافت 
ای��ن اس��ت ک��ه در حال حاض��ر خودروهای 
طبق��ه  هم میهن��ان  س��هم  فوق الکچ��ری 
ول��ی  اس��ت،  ده��م  ده��ک  پنت ه��اوس 
دیگ��ر عزی��زان ده��ک ده��م توانای��ی خرید 
فوق الکچری ه��ا را ندارند، بنابرای��ن با واردات 
خودروه��ای یک��ی، دو میلیاردی ایش��ان هم 
می توانن��د به راحتی اق��دام به خری��د کرده و 
فاصله خود را از دیگر طبق��ات به خوبی حفظ 
و افزای��ش دهن��د و بنابرای��ن گس��ل طبقاتی 
به وجود آمده در کش��ور به خوبی و با شفافیت 

بیشتری قابل مشاهده خواهد بود. 
ش��اید با تحقق واردات خودروی خارجی، 

نتایج متعدد دیگری هم گرفته ش��ود که البته 
ممکن اس��ت جزء اهداف طراحان، مصوبان و 
مجریان نبوده، ولی به هرح��ال می توان آن ها 
را در دس��ته اهداف جانمایی ک��رد، فی المثل 
مث��ل  یک القبای��ی  آدم  دیگ��ر  همین ک��ه 
هوشنگ خان، س��ؤال نمی کند که چرا با توجه 
به ممنوعی��ت واردات خ��ودرو، اینقدر خودرو 
لوکس و به روز در کشور هس��ت؟ یکی از نتایج 

باشد!  
ه��ر خودرویی که س��اخته می ش��ود مضر 

حیات است و چون وارد شود ممد ممات
پس در هر طرف دو نقمت موجود است و بر 

هر نقمتی توبه ای الزم 
از دست و زبان که برآید کز عهده این منت 

به درآید! 
ملت همان ب��ه که به تقدی��ر خویش، رو به 

سوی پراید آورد 
ورن��ه دیر بجنبد س��زاوار فرغون به ش��مار 

آیدش!!  

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

جزییات قرارداد 100 میلیون یورویی متروی تهران 
مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری مترو، جزیی��ات قرارداد 
100 میلی��ون یوروی��ی خری��د تجهی��زات و قطع��ات مترو را 
تش��ریح کرد. مهدی شایس��ته اصل؛ در گفت وگو با ایس��نا، در 
مورد س��رانجام خری��د قطعات و تجهی��زات مورد نی��از مترو، 
گفت: قرارداد 100 میلیون یورویی ب��ا فاینانس خارجی نهایی 

ش��ده اس��ت و بعد از انعقاد قرارداد می توانیم نس��بت به خرید 
تجهی��زات و قطعات مترو ک��ه 8000 میلیارد ری��ال نیاز دارد، 
اقدام کنیم که کارنهایی ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه شرکت 
 شهر آتیه بانک ش��هر لیس��ت تجهیزات مورد نیاز ما را دریافت 
کرده و در حال بررس��ی خرید تجهیزات اس��ت، اف��زود: دقت 

داشته باش��ید که براس��اس نوع قطعه، ثبت س��فارش و زمان 
س��اخت، یک بازه زمانی برای تحوی��ل وجود دارد ک��ه حدوداً 
بین دو تا هش��ت م��اه زمان الزم اس��ت. شایس��ته اصل با بیان 
اینکه براس��اس این ق��رارداد 100 میلیون یورویی، با ش��رکت 
واگن سازی نیز در راس��تای تعمیر و ارتقای قطارهای دی سی 

و اوره��ال قطار  ه��ا اق��دام خواهیم ک��رد، ادامه داد: ع��الوه بر 
اورهال قطار  ها موضوع ارتقای سیس��تم آن  ها نیز مطرح است. 
به گون��ه ای که اگر ای��ن قطار  ها اورهال ش��وند برخ��ی از آن  ها 
 قابلی��ت آن را پی��دا می کنند که تا 20 س��ال دیگ��ر در ناوگان 

خدمات رسانی کنند. 

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir
می توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه 

الکترونیکی را   رایگان دریافت کنید

شما به راحتی می توانید  در این نشریات 
موضوعات مورد نظر خود را جستجو کنید

منتشر 
شد

http://monaghesatiran.ir/108392
http://monaghesatiran.ir/108396
http://monaghesatiran.ir/108402
http://monaghesatiran.ir/108413
http://monaghesatiran.ir/108404
http://monaghesatiran.ir/108416
http://monaghesatiran.ir/108421
http://monaghesatiran.ir/108425
http://monaghesatiran.ir/108420
http://monaghesatiran.ir/108427
http://monaghesatiran.ir/108429
http://qanoonnameh.ir
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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   )2001070002000043( 

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

عملیات نقشه برداری طرح فاضالب روستاهای تحت پوشش آبفای شرق استان 
تهران )1200 هکتار(

مدت اجراي کار: 8 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 1401/02/25 تا ساعت 14:30 
مورخ 1401/02/31 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 16:00 مورخ 1401/03/17 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 61

تلفن: 76503117 

شركت آب و فاضالب شرق استان تهران

آگهي فراخوان ارزیابي کیفي 
براي انتخاب مشاور

نوبت دوم
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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 
)2001070002000044( 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: 101,091,930,086 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 5,054,596,504 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
مدت اجراي کار: 3 ماه

پیمانكاران واجد ش�رایط: ش��رکت های حداقل دارای رتبه 5 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 1401/02/25 تا 
مورخ 1401/02/31 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 10:00 مورخ 1401/03/17 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نش��اني www.setadiran.ir بارگ��ذاري گردند و حداکثر تا 
ساعت 10:00 مورخ همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نشاني: استان تهران، رودهن، 
بلوار امام، خیابان پاس��داران، پالک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 

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 10:30 صبح مورخ 1401/03/17

 باز و همچنین شرکت هایی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند گشایش پاکات )الف 
و ب و ج( آن ها مورخ 1401/03/18 ساعت 09:30 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 دوم
یک مرحله اي 

شرکت فاضالب تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش��رح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعایت آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید.

1- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم، تلفن: 88435961-021 و فکس: 021-88409194
 2- مهلت های زمانی: دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02، مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز دوشنبه 

مورخ 1401/03/16 و تاریخ گشایش پاکات: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 خواهد بود.

شماره مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

عملیات اجرایی الیروبی و پاک سازی مورد نیاز تصفیه خانه 1
2,065,000,0002001005420000010فاضالب جنوب تهران

  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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نوبت اول
شرکت فاضالب تهران

آگهي تجدید فراخوان   عمومي 
)به همراه ارزیابی کیفی(

سخنگوی ش��ورای نگهبان، گفت: طرح »جهش تولید دانش بنیان« چند بار 
بین ش��ورای نگهبان و مجلس در رفت  و آمد بود و در نهایت 21 اردیبهشت ماه 
1401 مورد تأیید ش��ورای نگهبان قرار گرفت. به گزارش مناقصه مزایده، هادی 
طحان نظیف؛ از تأیید ط��رح »جهش تولید دانش بنیان« خبر داد. س��خنگوی 
ش��ورای نگهبان، افزود: این طرح براس��اس یک آسیب شناس��ی خوب طراحی 
شده اس��ت و بس��یاری از مانع زدایی  ها در حوزه تولید دانش بنیان انجام گرفته 
اس��ت. طرح جهش تولید دانش بنیان چندی��ن مرتبه میان ش��ورای نگهبان و 
مجلس رفت وآمد داش��ت تا نهایتاً در آخرین جلسه این ش��ورا بررسی شد، لذا 
این طرح مغایر ش��رع و قانون اساسی شناخته نشد. وی با اش��اره به اینکه طرح 
جهش تولید دانش بنیان یک��ی از طرح های خوب مجلس اس��ت که فرآیند آن 
از س��ال گذش��ته آغاز و زیرس��اخت های خوبی را در این خصوص فراهم کرده 
اس��ت، اظهار کرد: مواد این طرح ناظر بر آس��یب ها و نقص ها تهیه شده و خیلی 
از مانع زدایی ها و بسترس��ازی ها در ح��وزه دانش بنیان ها را انجام داده اس��ت. 
سخنگوی شورای نگهبان، تصریح کرد: ما نیز از ابتدا به محتوای آن واقف بودیم 
و ش��ورای نگهبان نیز موارد مدنظرش را اعالم کرد که برطرف ش��د؛ امیدواریم 
همان گونه که رهبر انقالب فرمودند تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین با اجرای 
این طرح عملی و اهداف اقتصادی محقق شود. در این قانون، حمایت هایی نظیر 
تس��ریع در پرداخت تعهدات مالی معوق دس��تگاه های اجرایی به شرکت های 
دانش بنیان، افزایش س��رمایه صندوق نوآوری و ش��کوفایی و توس��عه فعالیت 
بانک ها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و دستگاه های 
اجرایی به هم��راه تخصیص فض��ای مازاد آن ه��ا به ش��رکت های دانش بنیان، 
خرید خارج از فرآیند قان��ون مناقصات محصوالت دانش بنی��ان در مواردی که 
برای اولین بار در کشور س��اخته شده اند و همچنین مش��وق های مالیاتی الزم 
پیش بینی شده است و رسیدگی به اختالفات مربوط به شرکت های دانش بنیان 

در شعب تخصصی دادگاه  با راهبری قوه قضاییه نیز به تصویب رسیده است.

 خرید محصوالت دانش بنیان خارج 
 از فرآیند برگزاری مناقصه 

آغاز می شود؟

معاون توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی، 
گفت: محصوالت ش��رکت های دانش بنیان ایرانی 
در ح��دود 200 تا 300 ه��زار میلی��ارد تومان در 
کش��ور فروش دارن��د و در حال حاض��ر نزدیک به 
400 شرکت دانش بنیان در کش��ور موفق به ورود 
به بازارهای بین المللی و صادرات رس��می شده اند. 
به گزارش س��یتنا، با همکاری صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی و دانش��گاه تحصی��الت تکیملی علوم 
پایه زنجان، نشس��تی ب��ه مدت سه س��اعت برای 
معرفی رویداد بوت کمپ کارآفرینی که با حمایت 
صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی برگزار می ش��ود، 
تشکیل ش��د. بوت کمپ کارآفرین با محوریت ارائه 
50 ساعت آموزش و مش��اوره در حوزه کسب وکار 
برگزار خواهد ش��د. در این نشست دکتر صمیمانه 
سیاوش ملکی فر؛ معاون توس��عه و دکتر مصطفی 
بغدادی؛ مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی برای دانشجویان دانش��گاه زنجان که 
عالقه مند به راه اندازی کس��ب وکار  نوآورانه بودند، 
به س��خنرانی پرداختند. ملکی ف��ر؛ در ابتدای این 
جلس��ه به معرف��ی صن��دوق ن��وآوری و اقدامات 
حمایتی آن از ش��رکت های دانش بنیان پرداخت. 
»کار م��ا حمای��ت و تأمی��ن مال��ی ش��رکت های 
دانش بنیان است. امروز کش��ور ما نزدیک به شش 
هزار و 700 ش��رکت دانش  بنی��ان دارد که تاکنون 
نزدیک به 400 ش��رکت از این تعداد موفق به ورود 
به بازارهای بین المللی و صادرات رس��می شده اند 
و در حوزه های مختل��ف از دارو گرفت��ه تا فناوری 
اطالعات کار را به جایی رسانده اند که شرکت های 
اروپای��ی و آمریکای��ی را از بعض��ی بازار ه��ا عقب 
راندند. به گفته ملکی فر؛ محصوالت ش��رکت های 
دانش بنیان ایران��ی روی هم رفته بین 200 تا 300 
هزار میلی��ارد تومان در کش��ور ف��روش دارند. او 
همچنین از این س��خن گفت که این شرکت های 
دانش بنیان توانسته اند هزاران نفر از دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رش��ته های مختلف را برای ادامه 
فعالیت به کار گیرند. معاون توسعه صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی، بر این نکته نیز تأکید کرد که با توجه 
به اینکه نام امسال با مسأله دانش بنیان گره خورده 
اس��ت، صندوق نوآوری و دیگر بازیگران زیست بوم 
نوآوری کش��ور وظیفه خود می دانند که در ایفای 
نقش خود هم��ت دوچندان بگمارن��د. او گفت که 
فعالیت های صندوق نوآوری و ش��کوفایی در سال 
1401 از هم��ان روز اول فروردین به ط��ور واقعی 
آغاز ش��ده اس��ت. ملکی فر؛ پس از این به این نکته 
اشاره کرد که رویکرد صندوق نوآوری برای حمایت 

از افراد یا گروه های مبتکر زمانی آغاز می ش��ود که 
آن  ها موفق ب��ه تولید یک محص��ول دانش بنیان و 
اخذ دانش بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ش��وند. وی تصریح کرد: اگ��ر نگاهی به 
مأموریت صن��دوق ن��وآوری بیندازی��م این نکته 
مشخص می ش��ود که ما باید صبر کنیم تا یک ایده 
یا کسب وکار، شکل دانش بنیان به خود گیرد یا یک 
دانشجو شرکت دانش بنیان تش��کیل دهد و آنگاه 
در پیشبرد مسیر به او کمک کنیم. به گفته معاون 
توس��عه صندوق نوآوری، دولت در زمان تش��کیل 
صندوق دو هزار 600 میلیارد تومان برای پیشبرد 
این هدف به صن��دوق نوآوری اختص��اص داد. »با 
پشتوانه این مبلغ صندوق نوآوری تا امروز توانسته 
نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان انواع رنگ به رنگی 
از خدمات را به شرکت های دانش بنیان ارائه دهد.« 
ملکی فر؛ اما در این س��خنرانی از ذکر این مس��أله 
هم غافل نشد که نس��بت میان تعداد شرکت های 
دانش بنیان و جمعیت دانش��جویان کش��ور فاصله 
بس��یار زی��ادی دارد. او از جمعیت س��ه میلیون و 
200 هزار نفری دانش��جویان کش��ور ی��اد کرد که 
ع��ددی بزرگ ت��ر از جمعیت تع��داد قابل توجهی 
از کش��ورهای دنیاس��ت. به گفته معاون توس��عه 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی، تعداد دانش��جویان 
کش��ور می تواند فعالیت های بس��یار گسترده تری 
در حوزه توس��عه فناوری انجام ده��د. در ادامه این 
بحث ملکی فر؛ فلسفه همکاری صندوق نوآوری با 

دانش��گاه زنجان برای برگ��زاری رویداد بوت کمپ 
را چنین برش��مرد: رس��الت قانونی م��ا حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان اس��ت اما برای توس��عه 
فناوری در کش��ور یک پله عقب تر آمدیم، یعنی بر 
نهاد دانش��گاه متمرکز شدیم تا دانش��جویان وارد 
فضای نوآوری و در نتیجه شرکت های دانش بنیان 
بیشتر ش��وند. ملکی فر؛ ادامه داد: نمی شود منتظر 
بود همه ش��رایط مهیا ش��ود و به همین خاطر من 
به نمایندگی از صندوق نوآوری پیش ش��ما آمدم 
تا کن��ار هم قرار گیریم ت��ا اوالً چیزهای��ی را که در 
حوزه کس��ب وکار نیاز است به ش��ما بگویم و دوم 
بگویم که برای ش��روع مس��یر کارآفرینی امکانات 
بسیار زیادی در کش��ور به وجود آمده است. معاون 
توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی، پس از این 
به بررس��ی چند نمونه از اقدام��ات دانش بنیان در 
کش��ور و جهان نشس��ت و به حاضرین در جلس��ه 
نش��ان داد که در مسیر رس��یدن به تجاری سازی 
محصول خود چه طریقی را ط��ی کرده اند. پس از 
این بود که ملکی فر؛ به انواع س��رمایه گذاری هایی 
که در جهان بر حوزه فناوری می ش��ود، اشاره کرد 
و گف��ت: یکی از باوره��ای غلط این اس��ت که یک 
کارآفرین باید از صفر ت��ا صد یک فرآیند را خودش 
به تنهایی برود. در دنیا این طور نیس��ت. کارآفرین 
برای به سرانجام رس��اندن ایده خود نیاز به سرمایه 
و تأمین این س��رمایه از راه های مختلف��ی دارد. به 
گفته معاون توس��عه صندوق   نوآوری و شکوفایی، 

در دنیا یک مس��یر تأمین س��رمایه، تأمین اعتبار 
بالعوض برای یک ایده اس��ت و گونه دیگر اعطای 
وام ب��ه کارآفرین��ان اس��ت که ب��ه ب��اور ملکی فر 
خطرناک  ترین مسیر برای ش��روع یک کار نوآورانه 
است. وی اما از مدل سوم تأمین اعتبار این گونه یاد 
کرد: این مدل نه بالعوض اس��ت و ن��ه قرض دادن 
به کارآفرین، بلکه س��رمایه گذاری مشارکتی است 
یعنی یک س��رمایه گذار پولش را س��رمایه گذاری 
کرده و کارآفرین ایده و عمر خ��ود را صرف این کار 
می کند. چه در ضرر و چه در سود نیز با هم شریک 
خواهند بود. این نوع س��رمایه گذاری در ایران رشد 
بس��یاری پیدا کرده و همچنان رو به رشد است. تا 
چند س��ال پیش س��رمایه گذار ها در ای��ران صرفاً 
در حوزه های خاص��ی وارد می ش��دند؛ برای مثال 
خودرو، بورس، س��که، ط��ال و مس��کن و... اکنون 
چند سالی اس��ت که تکنولوژی بازده  معجزه آسای 
خود را نشان داده و س��رمایه گذار ها متوجه شدند 
که فن��اوری زمینه خوب��ی برای س��رمایه گذاری 
اس��ت.« معاون توس��عه صندوق ن��وآوری، به این 
نکته نیز اش��اره کرد که این مدل س��رمایه گذاری 
در دیگ��ر نق��اط دنی��ا از اروپ��ا و آمری��کا گرفته تا 
جنوب غرب آسیا با سرعت سرس��ام آوری در حال 
رش��د اس��ت. ملکی فر؛ در بخش پایانی س��خنان 
خود به ارائه چند مدل از کس��ب وکارهای نوآورانه 
داخلی پرداخت و در خالل این مثال  ها مس��یر یک 
کسب وکار دانش بنیان از آغاز ایده پردازی تا نقطه 

رسیدن به تجاری س��ازی محصول و کسب سود را 
برای مخاطبین توضی��ح داد. مصطف��ی بغدادی؛ 
مدیر توسعه اکوسیس��تم نوآوری صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی نیز، در ادامه این نشس��ت به بررسی 
زیس��ت بوم نوآوری در کش��ور پرداخ��ت. او گفت: 
پیش از هر چیز باید بگویم مأموریت ما در صندوق 
نوآوری و شکوفایی تأمین مالی اکوسیستم نوآوری 
کش��ور اس��ت، اما باید بدانیم که امروز زیست بوم 
نوآوری در کش��ور فقط ش��رکت های دانش بنیان 
نیس��تند. البته ما خوش��حال می ش��ویم که همه 
نوآوران در مس��یر رس��می تشکیل ش��رکت های 
دانش بنیان ق��رار گیرند اما واقعیت این اس��ت که 
امروز کس��ب وکارها، افراد و گروه های بسیاری در 
زیس��ت بوم ن��وآوری وارد فعالیت جدی ش��ده اند. 
مجموعه هایی نیز هس��تند که ش��اید ش��خصیت 
حقوقی ندارند اما صندوق نوآوری به نوعی به دنبال 
آن است که خدمات خود را به آن  ها نیز برساند. پس 
از این ب��ود که دکتر بغدادی ادام��ه صحبت خود را 
بر سازوکارهای حمایت از فعالیت های نوآورانه در 
گروه های غیر از ش��رکت های دانش بنیان معطوف 
کرد. »صندوق به طور قانون��ی موظف به حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان است اما س��ازوکارهایی 
برای حمایت از کس��ب وکارهای نوآورانه دیگر نیز 
در نظر گرفته اس��ت.« او ادامه داد: در زیس��ت بوم 
نوآوری ی��ک بازیگر بس��یار مهم وج��ود دارد و آن 
ش��بکه ش��تاب دهنده ها هس��تند. امروز بیش از 
200 ش��تاب دهنده  در کشور مش��غول به فعالیت 
هس��تند که نزدیک به 150 تا از آن  ها دانش بنیان 
ش��دند، بنابراین ما این میزان ش��تاب دهنده ها را 
واس��طه کردیم تا بخش��ی از حمایت ها را به سمت 
مجموعه های فناوری برس��انیم که هنوز رس��می 
نشده اند.« بغدادی؛ تأکید کرد که صندوق نوآوری 
هیچ گاه چنین سیاس��تی ن��دارد ک��ه بخواهد به 
کسب وکارهای نوپا وام دهد. »تسهیالت هر چقدر 
هم قرض الحس��نه، برای کس��ب وکار ها نوپا مانند 
س��م مهلک عمل می کند. ما وام را به شتاب دهنده 
می دهیم که س��رمایه تثبیت ش��ده دارد و فعالیت 
و محصول او جا افتاده اس��ت. اما اگر اس��تارت آپی 
نوپا وام بگیرد اصال بعید نیس��ت که تبدیل به یک 
بدهکار بانکی شود.« بغدادی؛ پس از این و در ادامه 
س��خنرانی خود به توضیح درب��اره روند بوت کمپ 
و فعالیت های آموزش��ی آن پرداخت. در پایان این 
جلس��ه نیز در یک فضای صمیمانه، دانشجویان با 
مسؤوالن صندوق نوآوری و شکوفایی به پرسش و 

پاسخ و گفت وگو پرداختند.

سازوکارهای حمایت صندوق نوآوری تشریح شد

ورود 400 دانش بنیان ایرانی به بازارهای بین المللی 

رئیس پارک عل��م و فناوری خراس��ان رضوی، گف��ت: بای��د کاری کنیم که 
س��هم ش��رکت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. به گزارش 
فارس، رضا قنبری؛ رئیس س��ابق پارک علم و فناوری خراسان رضوی در مراسم 
تودیع خود با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان خانواده با عزتی هس��تند که 
مقام معظم رهبری نیز نام سال را بر اساس تالش های آن ها انتخاب کردند، گفت: 
تا آخرین روزی که مس��ؤولیت پارک علم و فناوری را داش��تم برای فراهم شدن 
زیرس��اخت های الزم ش��رکت های دانش بنیان تالش کردم. وی افزود: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در آخرین سفر به خراسان رضوی از اکوسیستم 
ش��کل گرفته در این اس��تان صحبت ک��رد و من تش��کر می کنم از مس��ؤوالن 
شرکت های دانش بنیان که در کنارشان توانس��تیم چنین پارکی را ایجاد کنیم 
که در چابک س��ازی نیز فعال بوده و فروش ش��رکت ها نیز در این پارک 10 برابر 
ش��ده اس��ت، پارک ما اجازه داد بخش خصوصی وارد هیأت امناء شود. در ادامه 
مسعود میرزایی ش��هرابی؛ رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز، گفت: 
من تعارفات را کنار می گذارم؛ جناب وزیر علوم! ایرادی که من از این اکوسیستم 
می گیرم این است که سهم ما از اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، قبول دارم شروع 
کار است، تحقیق یک روزه ممکن نیست و سلسله مراتب و صبر می خواهد اما ما 

باید کاری کنیم که سهم مان از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. 

  سهم ناچیز پارک های علم و فناوری 
از اقتصاد کشور

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

موضوع مناقصه: 
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی سایت های مخابراتی استان بوشهر

شماره مناقصه: 14010130-01 
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تا ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 26  اردیبهشت ماه 1401 تمدید می گردد.
مهلت تحویل پیشنهادات: 

تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 31  اردیبهشت ماه 1401تمدید می گردد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

 1,320,000,000 ریال که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد
 معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 
نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد. 

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

  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
  tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09125052634 و 81717806  )واح��د زنجی��ره تأمین( تم��اس حاصل و یا 

با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir  مکاتبه نمایند.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات- اداره كل تأمین وتوزیع كاال و تجهیزات

آگهی   عمومی
دانشگاه آزاد اس�المی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد جهت رفاه حال 
دانشجویان خود بوفه های دانشجویی دانشگاه را در قالب قرارداد اجاره یک ساله 

از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 
1- از اش��خاص حقیق��ی و ی��ا حقوق��ی دع�وت ب��ه ع�م��ل می آی��د از تاریخ 
 درج این آگ�ه��ی به م��دت 10 روز کاری ب��ا واری��ز مبل��غ 1,000,000 ریال 
)غیر قابل اس��ترداد( ب��ه شماره حس��اب 0115860823008 به نام دانش��گاه 
آزاد اس��المی واحد علوم و تحقیقات نزد بانک صادرات ش��عبه پونک با شناس��ه 
واری��ز 41920200000000253 اس��ناد مزای��ده را خریداری و ب��ا به همراه 
 داش��تن فیش واریزی در س��اعات اداری به نش��انی: ته��ران، انته��ای بزرگراه 
 ش��هید ستاری ش��مال، ب��ه س��مت حص��ارک، واح��د عل��وم و تحقیق��ات، 
 س��اختمان بل��وک ی��ک آموزش��ی، طبق��ه شش��م، ات��اق ش��ماره 601، 
اداره امور پیمان ها و مهندس��ی تأمین، تلفن تم��اس: 44865131 مراجعه و با 

ارائه معرفی نامه کتبی و کارت شناسایی معتبر اسناد مزایده را دریافت نمایند.
2- مهلت دریافت اس��ناد و یا تحویل پاکات اس��ناد مزایده ت��ا پایان وقت اداری 

)ساعت 15:00( روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 می باشد.
 3- مزایده گران می بایس��ت برای تحویل پاکات به س��اختمان علوم انس��انی، 

طبقه چهارم شمالی، دبیرخانه اداره کل حراست مراجعه نمایند.
4- هزینه  درج آگهی  در جراید به عهده برنده مزایده می باشد.

5- مزایده گزار در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیارتام می باشد.

واحد بازاریابی و فروش مؤسسه معدن

مجتمع صنعت�ی و معدنی اردکان به آدرس: اس��تان یزد، شهرس��تان اردکان، 
اتوبان نائین به اردکان، 13 کیلومتر مانده ب��ه اردکان، جنب پادگان ولیعصر )عج(، 
 وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی صنعت و معدن، 
مؤسس��ه معدن در نظر دارد نس��بت به ف��روش 5000 تن س��نگ آهن مگنتیت 

)2±58%(، از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
1( موضوع مزایده: 

فروش 5000 تن سنگ آهن مگنتیت )2±58%( با عیار اعالمی در اسناد مزایده.
2( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 

مبلغ پنج میلیارد و هش��تصد و ش��صت میلیون ریال )5,860,000,000 ریال( 
 به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( و یا 

واریز وجه به شماره حساب اعالمی در اسناد مزایده.
3( مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:

  متقاضی��ان واجد ش��رایط ب��رای دریاف��ت اس��ناد ش��رکت در مزای��ده و اطالع 
 از س��ایر ش��رایط، تا تاری��خ 1401/02/31 ب��ه آدرس: ته��ران، می��دان آزادی، 
خیابان ش��هید عزیزی، خیابان شهید س��لطان محمدی، کوچه ولیعصر جنوبی، 
 پ��الک ی��ک، س��اختمان قائ��م، طبق��ه پنج��م، مدیری��ت بازاریاب��ی و فروش 

مؤسسه معدن مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 61075622-021 و 09132839249

4( مهلت تسلیم اسناد مزایده: آخرین مهلت تکمیل و استرداد اسناد مزایده 
تا پایان وقت اداری 1401/03/01 می باشد.
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مؤسس�ه اروندان در نظ��ر دارد اج��رای عملیات تهی��ه، تأمین، حمل و پخش دس��تی 
 آس��فالت گرم )019( به حجم تقریب��ی 1,000 تن مربوط به پروژه ط��رح جامع آب تهران 
واقع در محدوده اس��تان تهران را از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت های واجد ش��رایط و 

دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:

900,000,000 ریال )نهصد میلیون ریال(
کلیه شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت

تأییدکار پیمانکار منوط به اخذ تأییدیه از ناظرین شهرداری تهران می باشد.
 متقاضی��ان محت��رم در ص��ورت تمای��ل جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکث��ر 
ظرف مدت پن��ج روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با در دس��ت داش��تن فی��ش واریزی 
به مبلغ 500,000 ریال)پانصد هزار ریال( نزد یکی از ش��عب بانک س��په به ش��ماره ش��با 
 IR980150000005151718061005 ب��ه ن��ام واحد اجرایی ارون��دان و معرفی نامه 

به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
 آدرس: تهران، بزرگراه ش��هید فهمیده غ��رب، خروج��ی چیتگر، انتهای بل��وار کوهک، 

کارگاه طرح جامع آب تهران، دفتر فنی، واحد امور قراردادها
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان  عمومی
نوبت دوم

پایـگاه جـامع 
خبر و اطالعات
مـناقصات

مـزایـدات 
ایـــــران

http://monaghesatiran.ir/108469
http://monaghesatiran.ir/108470
http://monaghesatiran.ir/108471
http://monaghesatiran.ir/108472
http://monaghesatiran.ir/108473
http://monaghesatiran.ir/108474
http://monaghesatiran.ir/108475
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مقاله

ناظران علمي: داریوش ابوحمزه، محمدحسین معماریان
اظهارنظرکنندگان خارج از مرکز: 

ن��ادر ابوالقاس��مي، ابراهی��م اسماعیلي هریس��ي، آرش امام بخش، 
س��یدامیر امام جمعه زاده، امید امیري، رضا ایکان��ي، مهدي حیدرنژاد، 
عباس شفیعي، جمش��ید عزیزي، باقر عین ا... زاده، حمیدرضا قاسمي، 

علیرضا قدیمي، سیدمرتضي کریمي، رضا نورالهي، فرهاد یاورینیا
چكیده

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معامالت 
و قراردادهای دولتی وجود دارد، فرآیند عقد قرارداد و به طور خاص "دوره 
تشکیل قرارداد" است. این موضوع اخیراً در فرآیند تصمیم گیری درباره 
الیحه مش��ارکت عمومی- خصوصی در مجلس شورای اسالمی اهمیت 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت. از این رو واکاوی نقش و اهمیت این موضوع 

ضرورت دارد. 
س��ه دوره تدوین، تش��کیل و اجرای قرارداد، درمجم��وع دوره عمر 
قرارداد را تش��کیل می دهند. در "دوره تشکیل قرارداد" ترکیب تعهدات 
قراردادی، ش��روط پایه و چالش های آن ها و نیز میزان شفافیت تعهدات 
هر طرف )برای دیگری و حتی برای خود( به ص��ورت واقعی تر و میان دو 
طرف سنجیده می شود. در نتیجه حقوق هریک از طرفین که در قرارداد 
بالقوه )نتیجه "دوره تدوین"( نگاشته شده بود، پس از بررسی، اصالح یا 
بهس��ازی احتمالی و پذیرش تعهدات و حقوق متقابل طرفین، در پایان 
"دوره تشکیل" و در قرارداد امضاء شده )نتیجه "دوره تشکیل"( به دوره 
بعدی یعنی "دوره اجرای قرارداد" راه می یابد در دوره تشکیل قرارداد، دو 

اصل باید رعایت شود: 
 1. احتمال دس��تیابی به محصوِل دارای ویژگی های مورد نظر به حد 

قابل قبول خریدار برسد. 
 2- احتمال "بیشتر نش��دن هزینه )قیمت( از اندازه ای بهینه" به حد 

قابل قبول برسد.1
به بیان دیگ��ر کلید کفایت و مش��روعیت "دوره تش��کیل قرارداد"، 

سنجش همین دو احتمال است.2
برای آنکه این سنجش یا مس��ابقه، به صورت عادالنه و مشروع اجراء 

شود، در کنار دو اقدام فوق، سه اقدام مکمل دیگر نیز الزم است: 
ال��ف( فراخ��وان: به منظ��ور آن ک��ه همه اش��خاص واجد ش��رایط 
)طرف های بالقوه قرارداد( از فرصت تشکیل این قرارداد و امکان شرکت 
در مسابقه اطالع بیابند و در سوی دیگر با گس��ترش دامنه پیشنهادها، 

احتمال انتخاب بهینه برای خریدار نیز افزایش یابد. 
ب( گفت وشنود و شفاف س��ازی: دادوس��تد اطالعات برای شفاف و 
پیش بینی پذیر شدن شرایط مسابقه پیش رو و نیز قرارداد آینده )بخشی 

از مدیریت مخاطرات دوره اجراء(. 
ج( نهایی س��ازی و اعالن معیار ها و روش مس��ابقه: اعالن معیارهای 
نهایی و روش نهایی ارزیابی به منظور پایبن��دی به معیار ها و روش هایی 

اعالن شده. 
دوره تش��کیل قرارداد نکات و دقایقی بس��یار مهم تر و کلیدی تر از 
"فراخوان" نیز دارد که الزم اس��ت قانون گذار به آن ها توجه و حساسیت 
نشان دهد تا از حقوق قوه مقننه و نیز وجوه و منابع مردم و بخش عمومی 

به درستی پاسداری کرده باشد. 
این اصول و حدود قانون به ترتیب عبارتند از: 

 1. دسترس��ی برابر به اطالعات قرارداد و پروژه )شرایط اجرای 
تعهدات(،  

 2. امکان پرس��ش و درخواست توضیح و تش��ریح درباره 
اطالعات پروژه و نقایص احتمالی اطالعات،  

 3. اعالن شفاف و مستند خواس��ته ها و انتظارات بخش 
عمومی و روش های ارزیابی و اندازه گیری آن،  

 4. اعالن شفاف و مستند تعهدات بخش عمومی و نیز 
ضمان تأخیر تعهدات بخش عموم��ی در برابر طرف دیگر 

)طرف معامله(،  
 5. شفاف و پیش بینی پذیر ش��دن معیار ها و روش های 

ارزیابی تأمین کنن��دگان )طرف معامل��ه بخش عمومی( و 
پیشنهادهای آنان،  

  6. حصول اطمینان از دستیابی بخش عمومی به خواسته ها 
و انتظارات خود )احراز مرغوبیت کاال ها و خدمات(،  

 7. حصول اطمینان از جلوگیری از پرداخت غیرضروری وجوه یا 
منابع عمومی )پرهیز از پرداختی بیش از قیمت بهینه(،  

 8. احراز درس��ت توان طرف قرارداد بخش عمومی در قراردادهایی 
که مرغوبیت محصول در گروی توان انجام تعهدات طرف قرارداد است 
)قراردادهایی ک��ه تداوم بهره مندی خری��دار، در گروی ت��داوم رفتار و 

تعهدپذیری تأمین کننده است(،  
 9. ارزیابی پیش��نهاد ها یا بسته های پیش��نهادی و انتخاب بهترین 

گزینه طبق معیار ها و روش های اعالن شده،  
 10. انعقاد قرارداد با روش و شرایط اعالن شده قبلی،  

 11. ام��کان اعتراض به انح��راف یا خطای احتمال��ی در مقاطع باال، 
به منظور اصالح فرآیند.  

مقدمه
معام��الت بخ��ش عموم��ی ب��ه حس��ب ماهی��ت، ی��ک تخصص 
میان رش��ته ای و پیچیده اس��ت ک��ه روی آوردن به آن و حل مس��ائل 
آن نیازمند نگرش��ی جامع و گس��ترده و با لحاظ کردن آثار گس��ترده 
و بلندم��دت تصمیم��ات اس��ت. ای��ن نگ��رش نیازمند بررس��ی های 
میان رش��ته ای برای افزایش قابلیت های حکمرانی اس��ت. به عالوه این 
رویکرد نیازمند درک ضرورت پیوس��تگی در مس��یر توس��عه جوامع و 
نظامات اداری و اجرایی آن ها نیز هس��ت. اعمال تغییرات بدون توجه به 
بستر و مسیر قانونی کشور صحیح نیست. جزءنگری و برخورد تقلیدی 
یا اقتباس��ی )که گاه ترجمه گرایی افراط��ی را جایگزین ارزیابی عقالنی 
تجارب دیگران می س��ازد( مخاطرهای اس��ت که باید از آن پرهیز کرد.  
 "قانون برگزاری مناقصات" در تداوم و توس��عه مس��یر عقالنی و قانونی 
مدیریت معامالت بخش عمومی کش��ور طراحی و تصویب شده است. 
چنین قانونی فق��ط با دانش، دق��ت و درایت کاف��ی می تواند در چرخه 

بهبودهای پیاپی، بهس��ازی ش��ود. نادیده گرفتن تالش ه��ا، تجارب و 
دستاوردهای گذشته و تحمیل شوک های پیاپی مخاطره بزرگی است 
که باید از آن پرهیز کرد.  البته بیان این دقایق، به معنای بی نیازی "قانون 
برگزاری مناقصات" از اصالحات دوره ای نیس��ت. ای��ن قانون نیز مانند 
  PDCA  هر قانون دیگ��ر، نیازمند چرخه معروف به چرخ��ه دمینگ یا
است.3 همچنین در کنار توسعه و بهسازی دقیق و عالمانه متون قانونی- 
از جمله قانون برگ��زاری مناقصات - بای��د بادقت و جدیت به توس��عه 
ظرفیت های اجرایی دستگاه اداری و اجرایی کشور، اقدام کرد.  در ادامه 
ابتدا به معرفی دوره تش��کیل قرارداد به عنوان یکی از گام های مهم دوره 
عمر قرارداد پرداخته و سپس این دوره در کل دوره عمر قرارداد جانمایی 
می شود. در بخش بعدی اهم گام های دوره تش��کیل قرارداد شرح داده 
ش��ده و س��پس اهمیت و کارکرد این دوره بررسی می ش��ود. در نهایت 
برخی انتقاد ها به دوره تش��کیل ق��رارداد در قانون برگ��زاری مناقصات 

مطرح شده و میزان صحت آن ها بررسی شده است. 
 1- معرفی دوره تشكیل قرارداد 

برای خریدهای سازمان ها یا دس��تگاه های بخش عمومی کشور، در 
آغاز خریدار )دس��تگاه یا س��ازمان بخش عمومی( باید آنچه نیاز دارد را 
روشن و مستند سازد و به عالوه آنچه اوالً اقتصادی می داند و ثانیاً امکان 
پرداخت آن )در برابر تأمین نیازهای خودش( را دارد نیز روشن و مستند 

س��ازد تا در اصطالح داده و س��تانده این خرید برایش مشخص و روشن 
شود. سند حاصل از این تالش که از یک سو مجموعه نیازها، خواسته ها 
یا حق��وق خری��دار محص��ول )کاال یا خدم��ت( در براب��ر تأمین کننده 
محصول را روشن و مستند س��اخته است و از سوی دیگر ظرفیت های 
تعهدپذیری خریدار بابت تأمین خواسته هایش را روشن و مستند 
کرده اس��ت. "قرارداد" می نامی��م. دوره زمانی ک��ه خریدار به 
شناس��ایی حقوق و تعه��دات دو طرف ق��رارداد )خریدار و 
فروشنده کاال ها یا خدمات( و تا حد امکان، روشن ساختن 
و تدوین رابطه اجزای ای��ن حقوق و تعهدات می پردازد، 
"دوره تدوین قرارداد" نامیده می ش��ود. "دوره تدوین 
ق��رارداد" علی االص��ول درون س��ازمان ی��ک طرف 
قرارداد )مثاًل خریدار( و بدون حضور طرف دیگر طی 
می شود. انتظار آن است که در "دوره تدوین قرارداد" 
با بهره گی��ری از س��ازوکارهایی اثربخ��ش، قرارداد 
به درستی و عادالنه طراحی و سپس با دقت و رعایت 

الزامات قانونی نگارش شود.4  
پ��س از "دوره اجرای ق��رارداد" )می��ان دو طرف 
قرارداد(، "دوره تش��کیل قرارداد" است.5 شکل بهینه یا 
مطلوب آن است که در "دوره تش��کیل قرارداد" دو طرف 
قرارداد6 با نیاز ه��ا یا انتظارات طرف دیگر و نی��ز با امکانات و 
توانایی ه��ای آن طرف آش��نا ش��وند. در ای��ن دوره، دو طرف 
بالقوه ق��رارداد، نقاط ابه��ام در نیاز ها )خواس��ته ها( و توانایی های 
)آورده های( خود را برای یکدیگر روش��ن می کنن��د؛ حتی در صورت 
لزوم به بازنگری نیاز ها ی��ا انتظارات و نیز امکان��ات و توانایی های خود و 
حتی شاید بهسازی آن ها می پردازند. در "دوره تشکیل قرارداد" ترکیب 
تعهدات قراردادی، ش��روط پایه و چالش های آن ها و نیز میزان شفافیت 
تعهدات هر طرف )برای دیگری و حتی ب��رای خود( به صورت واقعی تر و 
میان دو طرف سنجیده می شود. در نتیجه حقوق هریک از طرفین که در 
قرارداد بالقوه )نتیجه "دوره تدوین"( نگاش��ته شده بود، پس از بررسی، 
اصالح یا بهس��ازی احتمالی و پذیرش تعهدات و حقوق متقابل طرفین، 
در پایان "دوره تشکیل" و در قرارداد امضاءشده )نتیجه "دوره تشکیل"( 
به دوره بعدی یعن��ی "دوره اجرای قرارداد" راه می یاب��د. این قرارداد که 
بهسازی، روشن، پیش بینی پذیر و شفاف شده است و هر دو طرف آن را 

پذیرفته اند،7 مبنای ادامه تعامل طرفین خواهد بود.8
شایان توجه است که حتی در بهترین شرایط "دوره تدوین قرارداد"، 
باز ه��م احتمال دارد ک��ه نکات مغفول ی��ا چالش هایی باق��ی بماند که 
طبیعی اس��ت به دوره های آین��ده انتقال خواهد یافت. "دوره تش��کیل 
قرارداد" می تواند به عن��وان مکمل دوره تدوین، برخ��ی از این جزییات 
مغفول را روش��ن یا کامل کن��د. در واقع هرچه دوره تدوین به درس��تی 
پیموده نشود و برون دادش ناقص تر باش��د، کارکرد شناسایی یا نمایان 
ک��ردن کاس��تی های دوره تدوین در دوره تش��کیل - نس��بت به دیگر 
کارکردهای دوره تش��کیل- بیش��تر می ش��ود.9 به همین ترتیب حتی 
در بهترین ش��رایط دوره تش��کیل، باز هم ن��کات و چالش هایی وجود 
خواهدداش��ت که تنها در دوره اج��راء رخ می نماید. یعن��ی دوره اجراء 
نیز به عنوان مکمل دوره های پیش��ین نیاز به مدیری��ت برخی نکات یا 

رخدادهای تازه خواهدداشت. خالصه آنکه هدف از شناسایی و مدیریت 
این سه دوره، افزایش دقت و تدبیر امور قراردادی )بهبود عناصر کلیدی 
کیفیت، هزینه، زمان و مدیریت دامنه و مخاطرات امور( است. هیچ یک 
از این س��ه دوره نامبرده نمی تواند ب��ه تمامی جای دوره ه��ای دیگر را 
بگیرد.10 هریک باید در جای خود به درس��تی مدیریت و اجراء شود و به 
کمک دوره های دیگر بیاید و از انباش��ت و انتقال کاستی های هر دوره به 

دوره های دیگر باید پرهیز کرد. 
پی نوشت ها:

1- این اقدامات که به منظور رس��یدن به احتم��ال قابل قبول انجام مي ش��ود، در واق��ع نوعي مدیریت 
مخاطرات در دوره تشکیل قرارداد است. 

2- مهم، توجه به این دو مفهوم بنیادي یا کلیدي اس��ت، گرچه آنها را با الف��اظ دیگري نیز مي توان بیان  
 کرد. براي مثال:  

 1- احتمال دس��تیابي به محصول واجد شرط هاي قرارش��ده در "قرارداد و ضمایم آن" )طبق الفاظ ذکر 
شده در قانون(. 

 2- احتمال دستیابی به قیمت بهینه با "کمترین قیمت متناسب" )طبق الفاظ ذکر شده در قانون(. 
3- چرخه  PDCA  مخفف  Plan-Do-Chek-Act  است که با توجه به نام دانشمند پیشنهاددهنده 
 Continual  آن "چرخه دمینگ" نیز نامیده می ش��ود. این چرخ��ه را "چرخه بهبودی های پیاپی" ی��ا
Imporovement  نیز می نامند )برخی مترجمان بهبود مس��تمر ترجم��ه کرده اند. دلیل فنی ترجیح 

ترجمه "بهبود پیاپی" به این ترجمه در گزارش شماره 14821 مرکز پژوهش ها بیان شده است.( 
4- البته باید توجه داشت که در برخي موارد نیز عمده "تدوین قرارداد" در طرف تأمین کننده خدمت یا 
کاال صورت می گیرد؛ اما این موضوع تغییر اساسي در رویکرد و تحلیل مسأله کنوني یعني توجه به جایگاه و 

کارکرد سه دوره قراردادي پدید نمي آورد. 
5- برخی از سوابق کاربرد اصطالح "تشکیل قرارداد" و نسبت آن با مفاهیم مشابه، در زیر آمده است: 

 * " ماده)19(- به منظور ایجاد ش��فافیت و ام��کان رقابت هم��ه ذی نفعان ... پایگاه ملی اطالع رس��انی 
مناقصات موضوع م��اده )23( قانون برگزاری مناقص��ات را به پایگاه اطالع رس��انی جامع معامالت بخش 
عمومی توسعه و ارتقاأ دهد. ... کلیه معامالت متوس��ط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره 
و...را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تش��ریفات یا ترک تش��ریفات یا 
دیگر روش ها تش��کیل و منعقد شده باش��د ... در زمانی که برای همه واجدان ش��رایط، فرصت برابر فراهم 
کند، به اطالع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، ... حس��ب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ 
اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعالن نماید..."   [  19  ]   قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار )مصوب 

بهمن 1390(  ] 
 * "الف- هدف: تحکیم تعه��دات مناقصه گران یا داوطلب��ان و طرف هاي ق��راردادي، در اجراي "قانون 
برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و قانون آیین نامه معامالت دولتي - مصوب 1349 - از طریق تنظیم 
تضامین الزم براي معامالت با موضوع خرید انواع کاالها و خدم��ات و نیز   [ نظیم تضامین الزم براي ]   ارجاع 
کار و تش��کیل آن معامالت از جمله قراردادهاي خرید خدمات ... و خرید ماش��ین آالت... و دیگر انواع کاال 

و..."   [ الف/1/آتمد ] 
 * "چ- فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداد کارفرما با اش��خاص مانند مناقصه، 

مزایده و ترک تشریفات با عدم الزام به آن."   [ ج/2/آتمد ] 
 * "ح-تضمین انجام تعهدات: تضمیني است که اش��خاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن براي 
معامله، به منظور اثبات پایبندي به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند."   [ خ/2/

آتمد ] 
 * "فرآیند تش��کیل قراردادها در بخش عمومی را "ارجاع کار" می گویند. فرآین��د ارجاع کار، فرآیندی 
اس��ت که بخش عمومی، طرف معامله مناس��ب را پیدا می کند و با وي قرارداد امض��ا می کند. این فرآیند، 
مقررات مخصوصي دارد. اگر مراحل فرآیند به   درستی طی نشود ممکن اس��ت با شخص مناسبی قرارداد 
بسته نشود یا محصول مناسبي به دست نیاید یا ممکن اس��ت پول اضافی در قرارداد پرداخت شود. همین 
دغدغه ها موجب شده است که در "فرآیند تش��کیل" قراردادها تأمل کنند و برای آن گام ها و روندهایي در 
نظر بگیرند که به این گام ها و روندها، در اصطالح "تش��ریفات تش��کیل" قرارداد گفته می شود. لذا فرآیند 

"تشکیل قرارداد" یا "ارجاع کار" در بخش عمومی، "تشریفاتی" دارد که الزاماً باید رعایت شود. 
6- چون در این زمان هنوز متن ق��رارداد و طرفین قرارداد، قطعي نش��ده اند، در واقع "منظور از طرفین 

قرارداد" "دو طرف بالقوه قرارداد آینده" است. 
7- یا در اصطالح "ایجاب" و "قبول" نموده - و سرانجام امضا یا "منعقد" کرده اند. 

8- ماده )183( قانون مدنی: "ماده )183( - عقد عبارت اس��ت از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا 
چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."   [  183/ق.م  ]  . 

9- دس��تگاه های بخش عمومی دامنه بس��یار گس��تردهاي از خرید انواع کاال یا خدمت دارند که اغلب 
بیرون از تخصص اصل��ی یا فعالیت مرکزي   )core business(   آنهاس��ت. بر این اس��اس در دوره تدوین 
قرارداد، دس��ت کم برای تدوین بخش تخصصی موضوع قرارداد آینده، اغل��ب به چند تأمین کننده خاص 
مراجعه مي کنند؛ یعني چند تأمین کننده که س��ابقه معامله با آنان را دارند یا با واسطه ابزارهاي بازاریابی 
)آگهی هاي تبلیغاتی، نمایشگاه   های تخصصی، جستجوی اینترنتی( با آنها آشنا شده اند. این یعنی حرکت 
در مس��یر هدایت ش��ده همان یک یا چند تأمین کننده خاص و تبدیل مناقصه عمومی به ش��به مناقصه 
انحصاری )فراخوان عمومی برای یک موضوع کمابیش انحصاري شده(. این عادت مخاطره آمیز، ضرورت 
و اهمیت باالی بهسازي کژي ها و کاس��تی های دوره تدوین قرارداد، در دوره تشکیل قرارداد را بهتر نشان 
می دهد. حتی ضرورت ایجاد چارچوب یا یک خطمشي عمومی در دوره تدوین قرارداد برای مشارکت همه 

عالقمندان واجد شرایط در اطالعات پایه قرارداد را نشان می دهد. 
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 Ram Packer ش�رکت پتروگوهر فراس�احل کی�ش در نظ��ر دارد خری��د 

دکل س��پهر موض��وع مناقص��ه )ش��ماره 9-401( را از طری��ق برگ��زاری 

مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 1401/02/26 

 لغای��ت 1401/02/31 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

الی 13:00 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: 60-88576356 داخلی 2175( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کاال: 1 ماه

محل تحویل کاال مورد نظر: 

DDP، انبار شرکت پترو گوهر فراساحل کیش، اهواز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1,000,000,000 ریال

 مهل��ت تحوی��ل م��دارک ب��ه واح��د مناقصه گ��زار ت��ا تاری��خ 1401/03/04

روز چهارشنبه ساعت 12:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

   عمومی
نوبت دوم
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شرکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظر دارد یک فروند شناور پشتیبان-

 پروژه ه��ای پارس جنوب��ی و رش��ادت موض��وع مناقص��ه )ش��ماره 401-13( 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجاره نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 1401/02/26 

 لغای��ت 1401/03/02 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

الی 13:00 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: 60-88576356 داخلی 2175( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

محل پروژه: پارس جنوبی و رشادت

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7,842,000,000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا تاریخ 1401/03/09روز دوش��نبه 

ساعت 13:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

   عمومی
نوبت اول
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

 عملیات اجرایي، تجهیز، محصورسازي و اتاقك چاه هاي 
مجتمع مهاباد2- شهرستان فیروزکوه

  شرکت آب و فاضالب شرق اس�تان تهران به نمایندگي از آب و فاضالب استان تهران
"ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قان��ون برگ��زاري مناقص��ات" در نظ��ر دارد از 
طری��ق مناقصه عمومي ی��ک مرح��ل��ه اي ب��ا ارزیابي کیفي فش��رده به ش��ماره مناقصه 
)2001070002000045( در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( را با اطالعات 

مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
 موض�وع مناقص�ه: عملی��ات اجرای��ی، تجهی��ز، محصورس��ازی و اتاق��ک چاه ه��ای 

مجتمع مهاباد 2 - شهرستان فیروزکوه
مبلغ برآورد اولیه:  36,583,805,002 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 
مبلغ1,829,190,250 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
محل اجرا: محدوده شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران )فیروزکوه(

مدت اجراي کار: 6 ماه
پیمانكاران واجد ش�رایط: مناقصه گران داراي حداقل رتبه 5 آب )به ش��رطي که داراي 
ظرفیت آماده به کار براي پروژه حاضر باش��د( و داراي گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران 

در صورت کسب امتیاز کیفي مي توانند شرکت نمایند. 
تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: 

از آگهي نوبت اول مورخ 1401/02/26 تا مورخ 1401/03/01 نس��بت به دریافت اسناد از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند. 

مبلغ اسناد 500,000 ریال می باشد.
 تاریخ، مهلت و محل تحویل اس�ناد: پیش��نهادها، باید حداکثر تا ساعت 10:00 صبح 
نش��اني  ب��ه  دول��ت  الکترونیک��ی  ت��دارکات  س��امانه  در   1401/03/17  م��ورخ 
"www.setadiran.ir  بارگ��ذاري گردن��د و حداکث��ر ت��ا س��اعت 10:00 صبح مورخ 
همان روز فیزیک پاکت )الف( را به نش��اني: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاس��داران، 

پالک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.
 محل تأمی�ن اعتب�ار: از مح��ل اعتب��ارات عمران��ي به صورت اس��ناد خزان��ه، نقدی و 

سایر ابزارهای مالي دولتي تأمین مي گردد.
زمان و محل گشایش پاکات: 

پاکات ارزیابی در س��اعت 10:15 صبح مورخ 1401/03/17 باز و همچنین ش��رکت هایی 
 که امتیاز الزم را کس��ب نمودند گش��ایش پاکات )الف و ب و ج( در س��اعت 10:30 صبح 
 م��ورخ 1401/03/18 در خیاب��ان فاطم��ي، نبش حج��اب، طبقه همکف، ذي حس��ابي 

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

شركت آب و فاضالب شرق استان تهران

تجدید آگهي فراخوان 
مناقصه عمومي 
با ارزیابي فشرده

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

شرکت آب و فاضالب 
شرق استان تهران

اجراي خط 20 کیلوولت برق واقع در لواسان بزرگ حد فاصل 
روستاي کلكدر تا   نیروگاه کالن و نیز ارتقاي پست پاساژ 

اختصاصي ایستگاه پمپاژ کالن 
ش�رکت آب و فاضالب ش�رق اس�تان تهران ب��ه نمایندگ��ي از آب و فاضالب 
اس��تان تهران "ب��ه اس��تناد آئین نامه ه��اي اجرای��ي قان��ون برگ��زاري مناقصات" 
در نظ��ر دارد از طری��ق مناقصه عموم��ي ی��ک مرح��ل��ه اي ب��ه ش��ماره مناقص��ه 
 )2001070002000046( در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( را 

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

 اجرای خ��ط 20 کیلوولت برق واقع در لواس��ان ب��زرگ حد فاصل روس��تاي کلکدر 
تا نیروگاه کالن و نیز ارتقاي پست پاساژ اختصاصي ایستگاه پمپاژ کالن

مبلغ برآورد اولیه:  17,223,658,460 ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

مبلغ 861,182,923 ریال در وجه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
محل اجرا:  محدوده شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران )پردیس(

مدت اجراي کار:  2 ماه
پیمانكاران واجد ش�رایط:  مناقصه گران داراي تأییدیه شرکت توزیع برق تهران و 

داراي HSE مي توانند شرکت نمایند. 
 تاری�خ، مهل�ت، مح�ل و مبل�غ دریاف�ت اس�ناد:  از آگه��ي نوب��ت اول 
م��ورخ 1401/02/26 تا م��ورخ 1401/03/01 نس��بت ب��ه خرید اس��ناد از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر 500,000 ریال 
مي باشد. مناقصه گران مي توانند یک سري کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irدریافت نمایند. 
مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.

تاری�خ، مهل�ت و مح�ل تحوی�ل اسناد:پیش��نهادها، بای��د حداکثر تا س��اعت 
 14:00 م��ورخ 1401/03/11 در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به نش��اني
"www.setadiran.ir  بارگذاري گردند و حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ همان روز

 فیزیک پاک��ت )الف( را به نش��اني: ته��ران، رودهن، بل��وار امام، خیابان پاس��داران، 
پالک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات عمراني به صورت نقدی تأمین مي گردد.
 زمان و محل گش�ایش پ�اکات:  پاکات در س��اعت 11:00 م��ورخ 1401/03/16 
 در کمیس��یون مناقصات واقع در خیابان فاطمي، نبش حجاب، شرکت آب و فاضالب 

استان تهران، طبقه همکف ذي حسابي باز و نتیجه مناقصه اعالم مي گردد.

شركت آب و فاضالب شرق استان تهران

تجدید مناقصه  عمومي
نوبت اول

یک مرحله اي 

01
/0

2/
26

 -3
51

9 
–

ه 
ام

وزن
ر

واحد قراردادهای شركت پلیمر آریاساسول

ASPC-401/2090/S  :مزایده شماره
شرکت پلیمر آریاساسول )سهامی عام( در نظر دارد اس��پرینگ هنگرهای مازاد را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال 
در این زمینه دعوت می ش��ود به آدرس وب س��ایت ش��رکت: http://www.aryasasol.com  بخش تأمین کنندگان )مزایده و مناقصه( مراجعه نموده و اسناد مزایده را 

دریافت نمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت حداکثر تا ساعت 16:00 روز یک شنبه مورخ 1401/03/01 خواهد بود. 
مزایده گران می بایست پس از بازدید از اقالم یاد شده )با هماهنگی قبلی(، پیشنهادها قیمت خود را مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده ارسال نمایند. 

بازدید از اقالم همه روزه )به استثنای روزهای جمعه( از ساعت 10:00 الی 12:00 قبل از ظهر و 14:00 الی 16:00 بعدازظهر امکان پذیر است. 
Samadia@aryasasol.com :آدرس ایمیل برای ارسال مشخصات بازدیدکنندگان  

  لیست مربوط به شرح، تعداد و توضیحات اقالم ضایعاتی یاد شده در اسناد می باشد. 

تلفن تماس: 021-85922916 

آگهی دعوت به   عمومی
فروش اسپرینگ هنگرهای مازاد

موضوع مناقصه: خرید کوله پشتی برزنتی
شماره مناقصه: 600/83311118/ص/1401

مهلت ارسال پیشنهادات: 
 پیش��نهاد خود را ت��ا س��اعت 14:00 روز ش��نبه م��ورخ 1401/03/07 داخل
  پاک��ت دربس��ته و رس��می ب��ه دبیرخانه این ش��رکت ب��ه آدرس: پاس��داران، 

بوستان پنجم، پالک 95 ارسال فرمایید. 
ش��رکت پرداخت الکترونیک س��داد در نظ��ر دارد تعدادی کوله پش��تی مطابق 

مشخصات و شرایط ذیل تأمین نماید. 

توضیحات تعداد 
)عدد( کاال

ف
ردی

 کوله پشتی سه کاره )کوله، دستی، دوشی(، جنس
 )کچ راه، دو نخ، دیبا(، ابعاد 35*45، زیپ شماره 10و 8، 

نوار از جنس پارس، کف کار 20 سانت در سه تیکه، 
استوک کف 3 عدد، گان کشی با  آستر 50 گرمی، 

ابر داخل 6 میل و 4 میل، آستر داخلی جنس خارجی، 
2 جای اصلی و  2 جیب جلو به همراه گلدوزی 

لوگوی شرکت

1115 کوله پشتی 
برزنتی 1

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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آگهی 

مناقصه گران می توانند برای کسب اطالعات بیشتر جهت 
تكمیل اطالعات و دریافت تصاویر نمونه مورد نظر با شماره تماس 

22598009-021 داخلی 2729 تماس حاصل فرمایید.
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مؤسس�ه مهندس�ی رهاب در نظ��ر دارد اج��رای عملیات "تأمی��ن مصالح، 
ماش��ین آالت، تجهیزات، ابزار و نیروی انس��انی مورد نیاز جهت اجرای عملیات 
 تعمیرات کاترهد دس��تگاه TBM پ��روژه خط 10 مت��رو ته��ران" را از طریق 

آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجراء: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 150 روز تقویمی تعیین می گردد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه، مطابق 
ماده 6 تصویب نامه شماره 123402/ت50659 ه� مورخ 94/09/22 آئین نامه 
تضامین معامالت دولتی مبلغ 2,000,000,000 ریال می باش��د که به صورت 

انواع تضامین مورد قبول در آئین  نامه معامالت دولتی ارائه گردد. 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادقیمت: 

تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18
تاریخ گشایش پاکات: گش��ایش پاکات توسط کمیس��یون مناقصه کارفرما 

انجام خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلب��ان می توانن��د ب��ه منظور دریاف��ت اس��ناد مناقصه از روز سه ش��نبه 
 مورخ 1401/02/27 ت��ا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 1401/03/05 

با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند. 
 آدرس تحوی�ل اس�ناد: ته��ران، اتوبان ش��هید خ��رازی، می��دان دریاچه، 

بلوار جوزانی غربی، پروژه خط 10 مترو تهران
شماره تماس: 66065570-021 و 021-66051078

   عمومی
نوبت اول

دو مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

معاونت پژوهش هاي اقتصادي دفتر مطالعات مالیه 
عمومي و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس 

شوراي اسالمي- آذرماه 1399 

جایگاه و کارکردهای »دوره تشکیل قرارداد« در بخش عمومی
)نگاهی به »قانون برگزاری مناقصات« و قراردادهای »مشارکت عمومی و خصوصی«(

تهیه و تدوینشهرام حالج

قسمت اول

http://monaghesatiran.ir/108462
http://monaghesatiran.ir/108463
http://monaghesatiran.ir/108464
http://monaghesatiran.ir/108465
http://monaghesatiran.ir/108466
http://monaghesatiran.ir/108467
http://monaghesatiran.ir/108468
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فراخوان     عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره 1401-12 

 ش�رکت آب و فاضالب منطقه 6 ش�هر تهران ب��ه نمایندگی از ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخ��وان 2001092500000019 برگزار نماید.کلی��ه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 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 گواهی 

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

2-موضوع مناقصه: اجراي عملیات تهیه و نص��ب لوله و تجهیز یک حلقه آب ش��رب در مجتمع امام خمینی)ره( در محدوده ش��رکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران.

3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه براي دریافت اس��ناد این مناقصه، حداکثر تا ساعت 16:15 مورخ 
1401/03/02 مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاري 8184025866001 بانک سامان شعبه شهر ري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی 

از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت دریافت نمایند.
محل اعتبار: اعتب��ارات عمرانی با کد طبقه بندی 909د1503003 و ش��ماره پروژه 920450 از محل منابع بودجه عمومی، اس��ناد خزانه اس��المی و 

سایر منابع می باشد. 
4- مبلغ برآورد اولیه : 9,322,281,908 ریال

5- مدت اجراي کار: 2 ماه شمسی.
6- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقي حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2- داشتن حداقل رتبه 5 )پنج( در رشته کاوش های زمینی.

6-3- داشتن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
6-4- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار، صادره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

6-5- داشتن سابقه اجرایی انجام دو قرارداد با موضوع حفر و تجهیز چاه آب شرب بهداشتی شهری و روستایی الزامی می باشد.
7- مبلغ  تضمین  شرکت  در مناقصه : به میزان 466,114,096 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند به یکی از طرق ذیل به نام 

شرکت آب و فاضالب استان تهران تهیه نمایند: 
  IR640100004001051407145881 7-1-رسید پرداخت مبلغ مذکور به عنوان سپرده نقداً به شماره حساب 4001051407145881 به شماره شبا 

به نام شرکت آب و فاضالب استان تهران با عنوان تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 7-2- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از س��وی مؤسس��ات غی��ر بانکی که دارای مج��وز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 

به مدت اعتباری حداقل سه ماه و قابل تمدید.
 7-3- ضمانتنامه صادره توس��ط مؤسس��ات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از س��وی بیم��ه مرکزی ایران به م��دت اعتباری حداقل 

سه ماه و قابل تمدید.
7-4- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 

7-5- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
7-6-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

 تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت، به صورت اصل در پاکت )ال��ف( درج گردیده و الک و 
مهر شده تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران تحویل گردد.

 8-مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا ساعت 16:15 روز دوش��نبه مورخ 1401/03/16 در سامانه 
س��تاد الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری )به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )ال��ف( را به صورت فیزیکی تحویل دفت��ر قراردادها و امور بازرگانی 

شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9- تاریخ گشایش پاکت هاي ارزیابی کیفی: ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

10- محل و زمان گشایش پاکت هاي )الف، ب، ج( دفتر ذی حسابی شرکت آب و فاضالب استان تهران، ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21
11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

12- نشانی سایت ها: 
 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت

www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 

www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه
تأمین کننده/مناقصه گ��ر  /پروفای��ل  ثبت ن��ام  بخ��ش   )www.setadiran.ir( س��امانه  س��ایت  در  ثبت ن��ام  دفات��ر  تم��اس   اطالع��ات 

موجود است.  
مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادها و اموربازرگانی شركت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

یک مرحله ای 
نوبت اول
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فراخوان     عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره 1401-13

 ش�رکت آب و فاضالب منطقه 6 ش�هر ته�ران ب��ه نمایندگی از ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان ته��ران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای 
ب��ا ارزیابی کیف��ی را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2001092500000020 برگ��زار نماید.کلیه مراح��ل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات 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 س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران.
2-موضوع مناقصه:  اجرای خط انتقال مخزن پالئین به ش��بکه توزیع آب به طول 385 متر به قطر 150 میلی متر چدن داکتیل در محدوده تحت پوش��ش 

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران.
 3- مهلت خری�د و محل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه ب��راي دریافت اس��ناد ای��ن مناقص��ه، حداکثر تا س��اعت 16:15 
 م��ورخ 1401/03/02 مبل��غ 1,000,000 ری��ال به حس��اب ج��اري 8184025866001 بان��ک س��امان ش��عبه ش��هر ري واری��ز ت��ا بتوانن��د اس��ناد را 

به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد  الکترونیکی دولت دریافت نمایند.
محل اعتبار: اعتبارات عمرانی با کد طبقه بندی 803  د 1503003 و ش��ماره پروژه 940492 از محل منابع بودجه عمومی، اس��ناد خزانه اس��المی و س��ایر 

منابع می باشد. 
4- مبلغ برآورد اولیه: 7,106,722,926 ریال

5- مدت اجراي کار:2 ماه شمسی.
6- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقي حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2- داشتن حداقل رتبه 5 )پنج( در رشته آب یا راه یا تأسیسات شهری.

6-3- داشتن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
6-4- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار، صادره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

6-5- داشتن سابقه اجرایی انجام دو قرارداد با موضوع توسعه و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب یا خطوط انتقال آب الزامی می باشد.
6-6- صالحیت شرکت پیمانکار می بایست در سامانه ساجار معتبر و قابل مشاهده باشد.

 6-7- داش��تن ظرفیت اجرایي از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دس��ت اجرا و نی��ز آمادگي مالي و فني، جه��ت اجراي عملیات پیمان پ��س از عقد قرارداد. 
)تکمیل و ارائه فرم مربوط(

 7- مبلغ  تضمین  ش�رکت  در مناقصه : به میزان 355,336,147 ریال می باش��د که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند به یکی از طرق ذیل 

به نام شرکت آب و فاضالب استان تهران تهیه نمایند: 
 IR640100004001051407145881 7-1- رس��ید پرداخت مبلغ مذکور به عنوان س��پرده نقداً ب��ه شماره حس��اب 4001051407145881 به ش��ماره ش��با 

به نام شرکت آب و فاضالب استان تهران با عنوان تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
7-2- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از س��وی مؤسس��ات غیر بانکی که دارای مج��وز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به مدت 

اعتباری حداقل سه ماه و قابل تمدید.
7-3- ضمانتنامه صادره توس��ط مؤسس��ات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از س��وی بیمه مرکزی ایران به مدت اعتباری حداقل س��ه ماه و 

قابل تمدید.
7-4- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 

7-5- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
7-6-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت، به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الک و مهر شده تا 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت و آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران تحویل گردد.

8-مهلت و محل تحویل پیش�نهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا س��اعت 16:15 روز دوش��نبه مورخ 1401/03/16 در سامانه ستاد 
الکترونیکی دولت ارائه و بارگ��ذاری )به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )ال��ف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی ش��رکت آب و 

فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9- تاریخ گشایش پاکت هاي ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

10- محل و زمان گشایش پاکت هاي )الف، ب، ج(: دفتر ذی حسابی شرکت آب و فاضالب استان تهران، ساعت 10:30شنبه مورخ 1401/03/21
11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

12- نشانی سایت ها: 
 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت

www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 

www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود است.  

مرکز تماس: 021-41934

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

دفترقراردادها و اموربازرگانی شركت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

یک مرحله ای 
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روابط عمومی شركت مدیریت تولید برق ری

آگهی    عمومی )تجدید شده(
ش�رکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات بازس��ازی یاتاقان های واحدهای تولید انرژی خود را از طریق مناقصه عمومی به اش��خاص حقوقی واجد صالحیت به شرح ذیل 

واگذار نماید.

محل تحویل کاال و ردیف
خدمات موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
مدت تحویل کاالی نوع تضمین شرکت در مناقصهدر مناقصه

موضوع مناقصه

600,000,000استان تهران1
ریال

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

مطابق با مدت زمان 
مندرج در اسناد

اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي روز دوش��نبه مورخ 1401/02/26 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 به س��امانه تدارکات الکترونیکی 
 دول��ت )www.setadiran.ir( مراجع��ه و اس��ناد مناقصه را ب��ا ش��ماره فراخ��وان 2001095264000007 از آن س��امانه دریافت نماین��د و یا با مراجع��ه به آدرس س��ایت اینترنتي

"http://tender.tpph.ir و یا www.iets.mporg.ir در بخش اطالع رس��اني معامالت، خالصه اس��ناد مربوط��ه را دریافت تا در صورت تمایل به ش��رکت در مناقصه جهت خرید کامل 
اس��ناد با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب ش��ماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقرش��هر کد 817 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه و 

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

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

شرکت مدیریت تولید 
برق ری
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-982611006-T34 

موضوع آگهی:  
خرید زیرپایی آلومینیومی 

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

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 

نوبت دوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-9907004-T21 

موضوع آگهی:  خرید
BIMETAL THERMOMETER WITH 

SWITCH  CONTACTS 

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده 

نوبت دوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-7302507535-T21

موضوع آگهی:  خرید
 MAPAG BUTTERFLY VALVE

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

مراجعه نمایید.

با اخذسپرده 

ش�رکت فوالد آلیاژی ایران در نظ��ر دارد فروش 4 گ��روه کاالهای ضایعاتی 

و مس��تعمل )ش��امل باطری، بیگ بک، بشکه فلزی و پالس��تیکی 220 لیتری، 

متفرقه از قبیل لوازم بهداری، رس��توران و اداری( را براساس شرایط مندرج در 

اسناد، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت 

اس��ناد به س��ایت این ش��رکت به آدرس www.iasco.ir )قس��مت خرید و 

تأمین کنندگان، مناقصه ها- مزایده ها( مراجعه نمایند.

 زمان بازدید: 

روزه��ای غی��ر تعطی��ل )ش��نبه ت��ا چهارش��نبه( از تاری��خ 1401/02/24 

 لغای��ت 1401/03/07 از س��اعت 08:00 لغای��ت 15:00 ب��ه آدرس: ی��زد، 

 جاده کنارگذر یزد کرمان، نرس��یده به پایانه باربری، کیلومت��ر 24 جاده فوالد، 

 ش��رکت ف��والد آلی��اژی ای��ران )ب��ا هماهنگ��ی قبل��ی ب��ا آق��ای نیکخ��واه، 

تلفن: 035-31222528( 

  پیش��نهادها می بایس��ت تا س��اعت 12:00 روز 1401/03/07 ب��ه دبیرخانه 

محرمانه شرکت واقع در محل کارخانه تحویل گردد.
شرکت فوالد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید
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  عمومی
شماره های 1401/01 – 1401/02 

1401/05 – 1401/03 –

شرکت فوالد آلیاژی ایران )سهامی عام( در نظر دارد نس��بت به تأمین ماشین آالت 
ذیل اقدام نماید. 

 R330LC-9S 1- یک دس��تگاه بی��ل مکانیکی چ��رخ زنجی��ری هیوندای ک��ره م��دل 
به صورت نو

2- دو دستگاه بیل مکانیکی چرخ الستیکی هیوندای کره مدل R210W-9S به صورت نو
3- یک دستگاه لودر کماتسو ژاپن WA470 نو یا کارکرده خط 3 با ساعت کاری بسیار پایین

 4- پنج دس��تگاه کامیون کش��نده ول��و FH 460 دنده ای جف��ت محور صفر ی��ا کمتر از 
500 هزارکیلومتر کارکرد

5- یک دستگاه جرثقیل 50 تن TG تادانو یا کاتو حتی المقدور نو یا بسیار کم کار 
6- یک دستگاه جرثقیل 30 تن TR تادانو یا کاتو حتی المقدور نو یا بسیار کم کار

7- شش دستگاه کمپرسی تک )10 تن( به صورت نو
  از تأمین کنندگانی که آمادگی تأمین هر یک از ماشین آالت فوق را دارند دعوت می شود 
از تاریخ درج آگهی پیشنهادات فنی هرکدام از تجهیزات شامل زمان تحویل و مشخصات 
 info@iasco.ir کامل ماش��ین مد نظر را از طریق فکس 31222681-035 و یا ایمیل

ارسال نمایند.
مواعد زمانی آگهی شناسایی

تاریخ درج آگهی: روز شنبه مورخ 1401/02/24
آخرین مهلت اعالم آمادگی:

روز شنبه مورخ 1401/03/07 از طریق فکس/ ایمیل می باشد.
  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل گردد.

تلفن تماس: 31222528-035 و 31222622-035 )آقایان موسوی زاده – نیکخواه(
شماره فكس:035-31222681
a.nickhah@iasco.ir  :ایمیل

شرکت فوالد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید
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آگهی شناسایی تأمین کنندگان
شماره 1401/01

راه اندازی خط منظم کشتیرانی 
کانتینری چابهار به هند و  امارات 

رسوب کاال در بنادر و گمرکات کشور

خط منظم کش��تیرانی کانتینری بین بنادر ناواشیوا و کاندالی هندوستان به 
بندر چابهار و بالعکس و نیز بندر چابهار به جبل علی و بالعکس برقرار و نرخ تردد 
شناور ها در مسیرهای مربوطه اعالم ش��د. به گزارش مناقصه مزایده،  با توجه به 
مقوله برقراری خط منظم کش��تیرانی کانتینری بندر چابه��ار و پیرو توافقنامه 
بین گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی جهت 
جابه جایی کاال بین بنادر کاندال، ناواشیوا، جبل علی و بالعکس،  نرخ کرایه شناور 
SLOT به صورت FIFI اعالم ش��د. بر این اس��اس ظرفیت حمل کانتینرهای 
SOC و NVOCC برای بندر چابه��ار اضافه و در نامه ای از س��وی مدیرعامل 
شرکت کشتیرانی والفجر به مدیر پروژه چابهار اعالم شد: با توجه به نامه مدیریت 
گروه کش��تیرانی ج.ا.ا درخصوص مأموریت محوله موضوعی ضمن ُحسن نظر و 
اعتماد نسبت به شرکت کش��تیرانی والفجر نرخ کرایه شناور SLOT به صورت 
FIFI این گونه اس��ت که نرخ مربوطه بنادر ناواش��یوا و کاندالی هندوس��تان به 
بندر چابهار و بالعکس 650 هزار دالر به ازای هر 20 فوت اس��الت،  تعیین ش��د. 
همچنین نرخ کرایه شناور SLOT به صورت FIFI از بندر چابهار به جبل علی و 

بالعکس 250 دالر به ازای هر 20 فوت اسالت، تعیین شده است.

کاالهای اساس��ی و م��واد اولیه تولی��د به رغم نی��از تولیدکنن��دگان و بازار 
مدت هاس��ت در بن��ادر در ص��ف طوالن��ی ترخی��ص مانده ان��د. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، غالمحس��ین کتاب��ی؛ رئی��س اداره بن��دری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، گفت: در بندر ش��هیدرجایی حدود 250 هزار تن کاالی 
اساسی رسوب ش��ده که ش��امل 6 قلم جنس از جمله 150 هزار تن روغن، 60 
هزار تن برنج، 14 هزار تن ذرت و س��ه ه��زار تن هم خمیر کاغذ می ش��ود. وی 
افزود رس��وب کاالهایی که در برخی مواقع تا 10 میلیون تن هم در بنادر کشور 
تخمین زده ش��ده اس��ت معضلی که جز دالل ها، به نفع هیچ کس دیگر نیست. 
محس��ن عامری؛ رئیس مرکز بهبود کس��ب و کار ات��اق بازرگانی ای��ران، گفت: 
رسوب کاال در بنادر کش��ور؛ یک بازی دو س��ر باخت برای مردم و دولت است و 
ما در سنوات اخیر ش��اهد این بودیم که بعضاً تا 10 میلیون تن کاال در گمرکات 
مانده و ترخیص نش��ده اند که بخش قابل توجهی از این کاال ه��ا مواداولیه تولید 
یا کاالهای مصرفی نهاده های دامی و اقالم فاسدش��دنی بودن��د که هر یک روز 
ماندنش در گمرکات هم تهدیدات بهداش��تی س��المتی ب��رای جامعه می تواند 
داش��ته باش��د و هم ضرر مالی غیرقابل جبرانی را به مردم و دولت وارد می کند. 
روح ا... لطیف��ی؛ س��خنگوی س��ازمان گمرک، درب��اره زما نبر ش��دن ترخیص 
کاال ها، گفت: یکی از دالیل ترخیص نش��دن ب��ه موقع کاال در بن��ادر مربوط به 
تأمین ارز و اخذ ک��د رهگیری بود مخصوص��اً برای کاالهایی ک��ه ارز ترجیحی 
می گرفتند، چون از ارز اشخاص یا ارزنیمایی یا ارز آزاد استفاده نمی شد و حتماً 
باید بانک مرکزی و بانک عامل آن را از س��رفصل بودجه کش��ور تأمین می کرد و 
مراحل اداری آن بیش��تر می شد و وقتی مراحل اداری بیش��تر شود کاال متوقف 
می ش��ود تا کدرهگیری بگیرد. مش��کالتی که به گفته کارشناسان ریشه اصلی 
آن را بای��د در چند نرخی ب��ودن ارز و تع��دد قوانین یافت. رئی��س مرکز بهبود 
 کسب وکار اتاق بازرگانی ایران گفت: چند نرخی بودن ارز، موجب رسوب کاال ها 

در بنادر می شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل90 مطرح کرد

فاصله زیاد سرعت حمل بار در شبكه ریلی با استانداردهای بین المللی 
سخنگوی کمیس��یون اصل90 مجلس ش��ورای اسالمی، 
اظهار داش��ت: با توجه به تأکیدات اس��ناد باالدستی و توسعه 
ناوگان ریلی کش��ور و عقب ماندگی های سخت افزاری به ویژه 
در حوزه ِکش��نده ها در این بخش، باید این صنعت متناس��ب 
با امکانات کش��ور هرچه س��ریع تر توس��عه یابد. ب��ه گزارش 
خانه مل��ت، عل��ی خضریان؛ درخصوص جلس��ه کمیس��یون 
اص��ل90، اظه��ار داش��ت: در راس��تای سیاس��ت های کالن 
کش��ور و همچنین سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری 
نظی��ر برنامه شش��م که ب��ر اولویت بخ��ش ریلی در توس��عه 
حمل و نق��ل و ایج��اد مزی��ت رقابت��ی ب��رای آن و همچنین 
در توس��عه حمل و نق��ل ریلی باری ب��ا اولویت تجهیز ش��بکه 
و پایانه های باری تأکید ش��ده اس��ت، کمیس��یون با دعوت از 
وزیر صم��ت، مدیرعامل راه آهن، ش��رکت های فعال در حوزه 

تولید تجهیزات ریلی و ِکشنده و همچنین سایر دستگاه های 
مرتبط موضوع بررس��ی نیازهای تولیدی کشور به ویژه تولید 
لوکوموتیو را در دس��تور کار قرار داد. س��خنگوی کمیسیون 
اص��ل90 مجل��س، اف��زود: ش��رکت های تولی��دی داخلی با 
تکیه ب��ر توان خود و با وج��ود برخ��ی از محدودیت  ها و موانع 
توانس��ته اند بخش��ی از نیازهای کش��ور در حوزه کش��نده را 
تأمین کنند و دس��تاوردهای خوب��ی در س��ال های اخیر در 
 این حوزه به دس��ت آمده البته از برنامه های توس��عه ای عقب 
هس��تیم و هم��ان ط��ور که عرض ش��د ب��ا وج��ود تأکیدات 
مقام معظم رهبری در سیاست های ابالغی به دلیل مشکالتی 
نظیر کمبود کش��نده هنوز نتوانس��ته ایم س��هم مناسبی در 
حمل و نقل ریلی به ویژه در حوزه باری داشته باشیم. نماینده 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس، ادامه 

داد: بنا به گ��زارش وزیر صم��ت، با توجه ب��ه اهمیت موضوع 
دفتر صنایع ریلی و دریایی در این وزارتخانه تش��کیل ش��ده 
است اما از آنجایی که صنایع س��نگین نظیر لوکوموتیوسازی 
صنایعی وابس��ته به س��فارش اس��ت، فاصله ثبت سفارش تا 
تأمین تجهیزات ممکن اس��ت توس��عه حمل و نقل ریلی را به 
تأخیر بیندازد. اما این موضوع به معن��ای بی توجهی به تولید 
داخل و غفل��ت از ظرفیت ایجاد ش��ده در این س��ال  ها نباید 
باش��د. خضریان؛ با بی��ان اینکه متأس��فانه به دلی��ل کمبود 
امکانات تنها یک س��وم از ظرفیت باری قاب��ل حمل در حوزه 
ریلی در ش��رایط موج��ود از مس��یرهای راه آه��ن، ترانزیت 
می شود که الزم اس��ت این ظرفیت هرچه س��ریع تر به نقطه 
مطلوب برس��د، همچنین سرعت حمل بار در ش��بکه ریلی با 
اس��تانداردهای بین الملل��ی فاصله زی��ادی دارد. وی تصریح 

کرد: با اولویت دادن به تولید داخل و البت��ه انتقال تکنولوژی 
باید تجهیزات مورد نظر صنعت ریلی کش��ور نظیر لوکوموتیو 
هرچه س��ریع تر تأمین ش��ود تا نیاز لحظه ای و فوری کش��ور 
برای توس��عه حمل و نقل ریلی در نظر گرفته ش��ده و فرصت 
اقتصادی و مزیت تج��اری خوب کش��ورمان در این بخش از 
بین نرود. لذا مقرر ش��د کارگروهی با مش��ارکت کمیس��یون 
برای بررس��ی چگونگی تأمی��ن منابع مالی تجهی��زات مورد 
نیاز ریلی با در نظر گرفتن اولوی��ت انتقال تکنولوژی به بخش 
تولید داخلی تش��کیل شود، همچنین قرار ش��د این کارگروه 
بررس��ی های الزم را جه��ت تجهی��ز س��ریع ش��بکه ریلی به 
لوکوموتیوهای آم��اده و وارد کردن آن به داخل کش��ور انجام 
 دهد و از ظرفیت شرکت های تولیدی داخلی در این حوزه نیز 

بهره برداری شود.

راه و شهرسازی

دبیر س��تاد جوان��ی جمعیت، گفت: براس��اس 
قانون جوان��ی جمعیت؛ دس��تگاه های مش��مول 
در قان��ون؛ بای��د 70 درص��د خانه های س��ازمانی 
خود را ب��ه کارکن��ان دارای س��ه فرزند و بیش��تر 
اختص��اص یاب��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، 
س��یدکاظم فروتن؛ افزود: با توجه به اینکه ش��ش 
ماه از تصویب قان��ون جوانی جمعی��ت می گذرد، 
هن��وز در بعض��ی دس��تگاه ها س��تاد جمعی��ت 
تش��کیل نش��ده اس��ت. وی گفت: دس��تگاه ها و 
نهاد  ها موظف به تش��کیل س��تادی برای پیگیری 
قان��ون جوان��ی جمعی��ت هس��تند. دبیر س��تاد 
جوان��ی جمعیت ب��ا بیان اینک��ه مردم ب��ا مطالعه 
 دقی��ق قان��ون جوانی جمعی��ت از تس��هیالت آن 
مطلع ش��وند، اف��زود: مردم اگ��ر دراج��رای روند 
قانون مش��کلی دیدند به دبیرخانه س��تاد گزارش 
دهند و ما پیگیر خواهی��م بود. وی همچنین گفت: 
به زودی س��امانه ای نیز برای ثبت درخواس��ت  ها و 
ش��کایت های احتمالی م��ردم درباره اج��رای این 

قانون راه اندازی خواهد ش��د. م��اده6 قانون جوانی 
جمعیت که سال گذشته تصویب شد دستگاه های 
اجرایی را ملزم کرد 70 درص��د ظرفیت خانه های 
س��ازمانی خود را به خانواده ه��ای کارکنان دارای 
سه فرزند و بیشتر فاقد مس��کن ملکی مناسب در 
ش��هر محل خدمت تخصیص دهند. ماده6 قانون 
جوانی جمعی��ت: کلی��ه دس��تگاه های مذکور در 
ماده )29( قانون برنامه پنج س��اله شش��م توسعه، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مکلفن��د حداق��ل هفتاد درص��د از ظرفیت 
منازل مسکونی س��ازمانی در اختیار خود را جهت 
بهره برداری به خانواده های کارکنان دارای حداقل 
س��ه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناس��ب در شهر 
محل خدمت تخصی��ص داده و در ص��ورت وجود 
مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایرین طبق ضوابط 
مرب��وط اختصاص دهن��د. همچنین ط��ول زمان 
بهره برداری در منازل س��ازمانی برای خانواده های 
دارای س��ه فرزن��د و بیش��تر فاقد مس��کن ملکی 
مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان 

دو برابر سکونت سایرین باشد. 

دبیر ستاد جوانی جمعیت

 ۷0 درصد خانه های سازمانی باید به کارکنان 
دارای 3 فرزند و بیشتر اختصاص یابد

http://monaghesatiran.ir/108454
http://monaghesatiran.ir/108455
http://monaghesatiran.ir/108456
http://monaghesatiran.ir/108457
http://monaghesatiran.ir/108459
http://monaghesatiran.ir/108460
http://monaghesatiran.ir/108461


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:
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دوشنبه 26 اردیبهشت 1401  14 شوال 1443  سال هفدهم  شماره 3519 Monday  16.May.2022  Vol.17  No.3519

خـودرو

 شهرداری ماکو در نظر دارد به اس��تناد مصوبه ش��ماره 991131/م/ش مورخ 99/12/02 شورای اسالمی ش��هر و رأی کمیته انطباق به ش��ماره 99/100/1/13621 
م��ورخ 1399/12/05 تعداد 2 ب��اب از مغازه های خ��ود واقع در بازارچه مرزی را با مش��خصات و قیمت کارشناس��ی ذکر ش��ده در ج��دول ذیل از طریق انتش��ار آگهی 

مزایده عمومی مجدد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/03/07 می باشد.

سپرده )ریال(قیمت پایه اجاره ماهانه )ریال(آدرسمساحت )مترمربع(مشخصات ردیف

18,000,00010,800,000بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو1424120

7,000,0004,200,000بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو245430

 علی یوسفی ماكوئی -  شهردار ماكو

شماره آگهی:
آگهی   1401/15593/2253

شهرداری ماکواجاره مغازه های بازارچه مرزی 
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 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 ماه6,000,000,0002001007021000003خرید هیدرازین هیدرات مورد نیاز نیروگاه بندرعباس401/02

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

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

4- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03

مهلت بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17
محل و تاریخ گشایش پیشنهادات:

آدرس: بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی، نیروگاه بندرعباس، ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/03/21
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 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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سید محمد موسوی منش-شهردار رودهن

آگهی   عمومي 
 ش�هرداری رودهن در نظر دارد به اس��تناد ردیف بودجه 4020208 مصوب 1401 و مجوز اس��تاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسالمی ش��هر رودهن به شماره 1401/01/4849 
مورخ 1401/02/07 نسبت به مناقصه عمومی )یک مرحله ای( پروژه جدول گذاری و جمع آوری آب های سطحی سطح  ش��هر رودهن اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در این مناقصه می بایست 
 حداکثر تا ساعت 14:00 روز سه ش��نبه مورخ 1401/03/24 نس��بت به بارگذاری اس��ناد، مدارک و ارائه قیمت پیش��نهادی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد ایران( اقدام نمایند. 

شایان ذکر است کمیسیون معامالت عمده این شهرداری در روز  چهارشنبه مورخ 1401/03/25 رأس ساعت 15:00 در محل دفتر شهردار برگزار می گردد.
1- موضوع مناقصه: پروژه جدول گذاری و جمع آوری آب های سطحی سطح شهر رودهن با اعتبار به مبلغ 20,000,000,000 ریال.

2- مهلت تسلیم اسناد )بارگذاری( در سامانه ستاد: تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/24
3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: 

خرید اسناد در سامانه با مبلغ 2,500,000 ریال واریز به حساب 3100002571005 و شناسه واریز 14013156 عهده بانک ملی ایران شعبه 2438
4-محل تحویل اسناد: کلیه مراحل تحویل به صورت الکترونیکی )بارگذاری در سامانه ستاد( می باشد.

5-مبلغ 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب بانکی مندرج در فراخوان عمومی.
6-تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری رودهن و گشایش پاکت های پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار می باشد.

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

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

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

شهرداری رودهن

نوبت اول
یک مرحله ای

 ش�رکت پ�ارس گالیك�ول در نظ��ر دارد روغ��ن مس��تعمل ناش��ی از عملی��ات
Oil Flushing  طبق شرایط ذیل به صورت یکجا به فروش برساند. 

 عالقمن��دان می توانن��د جه��ت هماهنگ��ی و بازدی��د و دریاف��ت اس��ناد مزای��ده، 
با شماره تلفن 37293244-077 تماس بگیرند.

1- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مجوز معتبر از سازمان حفاظت محیط زیست 
ایران را داشته باشند و تصویر آن را در پاکت دربسته پیشنهاد قیمت ارسال فرمایند.

2- مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا سه روز کاری بعد از انتشار این آگهی می باشد.
 3- تضمین ش��رکت در مزای��ده، ضمانتنامه بانکی یا چ��ک رمزدار به مبل��غ ده درصد 
 مبلغ پیش��نهادی می باشد که می بایس��ت در پاکت دربسته پیش��نهاد قیمت قرار داده 

و ارسال فرمایند.
 4- نشانی محل بازدید عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز دوم پتروشیمی ها، 

جنب پتروشیمی مهر، سایت شرکت پارس گالیکول می باشد.

حجم به لیترکدبرند روغناستفاده شده درردیف
ISO VG464300بهرانتوربین1
VDL 150208بهرانکمپرسور2
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یك پیمانكار 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 1401/02/26 لغایت ش��نبه مورخ 1401/02/31 جهت دریافت اس��ناد 
 مناقصه از س��اعت 08:00 صبح ال��ی 15:00 به آدرس: ته��ران، میدان آرژانتین، 
 خیاب��ان خالداس��المبولی )وزراء(، کوچ��ه پنج��م، پ��الک 24، طبق��ه س��وم 

مراجعه نمایند.
شماره تماس: 88109215 و 88109217-021 )داخلی 1419(

مبلغ برآورد اولیه: 27,258,960,370 ریال
مدت قرارداد: 2 ماه شمسی

تاریخ تحویل پاکات: لغایت 1401/03/04
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1,362,948,019 ریال

آگهی   عمومي
نوبت دوم
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 مناقصه شماره 401/02

آگهي فراخوان شناسایي پیمانكار

 طرح نیروگاه اتمي بوشهر- امور قراردادها و حقوقي

1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران 
2- موضوع مناقصه: خدمات پشتیبانی و فضای سبز و شهرداری نیروگاه اتمي بوشهر 

3- مدت و محل اجراي کار: 12 ماه-طرح نیروگاه اتمی بوشهر
4- شرایط متقاضي: 

الف: ارائه گواهي تعیین صالحیت عمومی و گواهی صالحیت ایمنی سال جاري از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان بوشهر
ب: ارائه آخرین صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي )منتهي به 99/12/29(

5- مهلت، محل و نحوه دریافت اسناد ارزیابي کیفي: داوطلبین مي بایس��ت از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 با در دست داشتن معرفي نامه 
کتبي جهت دریافت اسناد و مدارک ارزیابي کیفي به آدرس: نیروگاه اتمي بوشهر - امور قراردادها و  حقوقي طرح اقدام نمایند. 

 6- تاریخ و مح�ل تحویل اس�ناد ارزیابي کیفي: داوطلبین مي بایس��ت اس��ناد و م��دارک ارزیابي تکمیل ش��ده را حداکثر تا پای��ان وقت اداري م��ورخ 1401/03/19 
به آدرس: بوشهر، نیروگاه اتمي، دفتر امور قراردادهاي طرح تحویل نمایند.
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 سازمان انرژي اتمي ایران
 شرکت تولید و توسعه انرژي اتمي ایران 

طرح نیروگاه اتمي بوشهر

نوبت دوم

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درب��اره مصوبه واردات خودرو، 
گفت: این طور که م��ا از زبان نمایندگان مجلس ش��نیده ایم، س��قف 
محدویت قیمتی برای واردات خودرو 20 هزار دالر است و محدودیت 
تع��دادی وجود ندارد. ع��الوه بر اینکه بای��د به ازای ص��ادرات خودرو، 
قطع��ات و خدمات یا دیگ��ر کااله��ای صادراتی به تش��خیص وزارت 
صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو پاس��خ به تقاضای بازار از نظر 
تعداد خودرو داده می ش��ود، ولی از نظر قیمتی اتفاق��ی نخواهد افتاد. 
به گ��زارش مناقصه مزایده،  مهدی دادفر؛ درباره نح��وه واردات خودرو 
که از طریق نمایندگی ها خواهد بود یا اش��خاص، توضی��ح داد: قانون 
می گوید ب��رای واردات خودرو باید ش��رکت نمایندگی، ن��وع و مدل را 
ابراز کند و اقدامات��ی جهت استانداردس��ازی و اخ��ذ گواهینامه های 
اس��تاندارد و محیط زیس��ت را ش��رکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول 
ش��رکت نمایندگی باید استاندارهای یک ماش��ین را انطباق دهد، بعد 
خودش هم اقدام کند. بعید می دانم اش��خاص به طور شخصی بتوانند 
این کار را انجام دهند. دادفر؛ درباره نحوه اجرای واردات خودرو، گفت: 
متأس��فانه هیچ اطالعاتی در این خصوص تاکنون به ما نداده اند و ما در 
این بازی نیس��تیم. من معتقدم هر کاری که دولت می کند باید با مردم 
روراس��ت باش��د و پنهان کاری نکنند. این اقدام برخالف قانون دایمی 
ساماندهی فضای کس��ب وکار و مواد 2، 3 و 4 است، چون دستگاه های 
اجرایی الزام دارند در تغییر و تدوین قوانین، مقررات و بخش��نامه ها از 
نمایندگان تش��کل های تخصصی جهت حضور در جلس��ات تشخیص 
خودش��ان دعوت کنند. در غیراین صورت مکتوب اخ��ذ نظر کنند که 
هنوز این اتفاق نیفتاده اس��ت. وی اف��زود: یکی از دالیل��ی که قانونی 
در ای��ران تصویب و در اجراء به مش��کل می خورد هم همین اس��ت که 
افرادی تصمیم گی��ری می کنند که خودش��ان ای��ن کار را نکرده  و در 
اتاق خودش��ان قانون می نویس��ند و ب��ه تصویب می رس��انند. دادفر؛ 
درباره باالرفت��ن کیفیت خودروهای داخلی به دنب��ال واردات خودرو، 
خاطرنشان کرد: با واردات خودرو برای خودروسازان داخلی انگیزه ای 
برای افزای��ش قیمت به وج��ود می آید اما براس��اس رش��ته تحصیلی 
خودم ای��ن را می گویم ک��ه رابطه ای بی��ن واردات خ��ودرو و افزایش 
کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد. چون کیفیت تولید داخلی ش��اید 
انگیزه ای باشد که خودروس��ازان برای فروش خودروی خود به دنبال 
کیفیت بروند ولی افزایش کیفیت خودرو مقوله  س��لیقه ای اس��ت که 
در بازار رقابتی معنا می یابد. وی افزود: فع��اًل که بازار خودرو انحصاری 
ش��ده  اس��ت و با واردات خودرو هم نباید فک��ر کنید که ب��ازار رقابتی 
می شود چون متأس��فانه فاصله بسیارش��دیدی بین قیمت خودروی 
داخلی و خودروهای وارداتی باقی می ماند. دبیر انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو، در ادامه تصری��ح کرد: ما متقاض��ی خ��ودروی وارداتی را در 
کش��ور داریم. به هر حال بی��ن کیفیت خودروی خارج��ی با خودروی 
چینی فاصله وجود دارد که م��ردم هم به آن توجه دارن��د. رنج قیمت 
خودروهای وارداتی بین 700 تا ی��ک میلیارد و 500 خواهد بود. یعنی 
عماًل این خودرو ها رقیب خودروهای چینی در بازار می ش��وند. ولی آن 
طور که گفته ش��ده خودروهای شاس��ی هیچ کدام وارد نخواهند شد. 
دادفر؛ با بیان اینکه به ش��دت مخالف س��امانه فروش یکپارچه خودرو 
هس��تم، خاطرنش��ان کرد: مگر تولیدکننده کارگر دولت است، من به 
عنوان تولیدکننده باید تولید کنم، دولت برای آن قیمت گذاری کند و 

خودش هم خودرو را بفروشد؟ 

 ۷00 تا 1/5 میلیارد تومان ؛ 
ِرنج قیمت خودروهای وارداتی 

خودروی استاندارد وارد کشور می شود
مهدی اس��الم پناه؛ رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران، 
در نشستی با اس��تاندار خوزس��تان در اهواز، بیان کرد: دولت 
با واردات خ��ودرو موافقت ک��رده و حتم��اً واردات خودرو با 
دستورالعمل و اس��تانداردهای تعیین ش��ده وارد کشور شده 
و در اختی��ار مردم ق��رار می گیرد. ب��ه گزارش ایرن��ا، مهدی 
اسالم پناه؛ با اشاره به طرح مردمی س��ازی یارانه ها نیز، گفت: 
این ط��رح در دول��ت مردمی س��یزدهم در حال اجراس��ت و 
س��ازمان  ملی اس��تاندارد ایران با اطمینان بخشی و کیفیت 

بخش��ی کاال ها در این راس��تا گام برمی دارد. رئیس سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، ادام��ه داد: هر نظارت��ی در حوزه های 
مربوطه و کیفیت در برنامه های تعیین ش��ده انجام می گیرد. 
اسالم پناه؛ گفت: کیفیت بخش��ی مناسبی از جهت ساختاری 
و مصرف کاال ب��رای مردم در ط��رح مردمی س��ازی یارانه ها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران، بیان کرد: مالق��ات با مقامات اس��تانی و مردم و بازدید 
از بنادر برای تس��هیل واردات کاالی اساس��ی و رسیدگی به 

مس��ائل گمرکات و بنادر از جمل��ه اهداف من برای س��فر به 
خوزستان است. اس��تاندار خوزس��تان نیز، گفت: خوزستان 
یک استان  مهم اس��ت و زیرس��اخت های آن باید متناسب با 
فعالیت هایی که در این اس��تان انجام می ش��ود، باشد. صادق 
خلیلی��ان؛ با بیان اینکه یک��ی از این زیرس��اخت ها مربوط به 
راه های خوزس��تان اس��ت، افزود: نیازمند توس��عه و تکمیل 
راه های اس��تان هس��تیم تا ایمنی الزم را ب��رای حمل ونقل و 
مسافر داش��ته باش��یم. وی ادامه داد: در اجرای طرح عدالت 

مح��ور توزی��ع یارانه ها توس��عه زیرس��اخت ها بس��یار مهم 
اس��ت. خلیلیان؛ بی��ان ک��رد: کاال و خدمات در خوزس��تان 
باید از اس��تاندارد و کیفیت الزم برخوردار باش��د تا مردم در 
آرامش امکان اس��تفاده از خدمات را داش��ته باش��ند. رئیس 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران، روز یکش��نبه )دیروز( برای 
بررس��ی وضعیت ترخی��ص و واردات کاال از بن��در امام)ره( و 
 نشس��ت با برخی مس��ؤوالن خوزس��تان به این اس��تان سفر 

کرده است.

گروه خودرو

 پ��س از آن ک��ه وزارت صمت ف��روش خودرو 
توس��ط خودروس��ازان را ممنوع اعالم کرد، حاال 
بعد از گذش��ت دو هفته از این ممنوعیت امروز از 
سامانه فروش یکپارچه خودرو رونمایی کرد و قرار 
شد از روز سه ش��نبه هفته جاری این سامانه رسماً 
فعالیت��ش را آغاز کند. به گ��زارش مناقصه مزایده 
به نقل از وزارت صمت، براس��اس اج��رای بند5 از 
دس��تورات ابالغی رئیس جمه��وری درخصوص 
چگونگ��ی عرضه خ��ودرو برای ایجاد ش��فافیت و 
افزای��ش رضایت مندی م��ردم، س��امانه یکپارچه 
sale. تخصی��ص خ��ودرو از ام��روز در نش��انی
iranecar.com در دس��ترس اس��ت. براساس 
ای��ن گ��زارش؛ در روز های یکش��نبه و دوش��نبه، 
متقاضی��ان می توانن��د از بخش��نامه های مختلف 
فروش خ��ودرو که از س��وی تمامی ش��رکت های 
خودروس��ازی ارائه  ش��ده است، مطلع ش��وند و از 
روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه، امکان ثبت نام در 
سامانه فراهم خواهد ش��د. همچنین؛ در نخستین 
دوره ف��روش خودرو در ای��ن س��امانه، بازه زمانی 
یک هفته ای ب��رای ثبت ن��ام متقاضی��ان در نظر 
گرفته شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت نام، هیچ 
تأثیری بر قرعه کشی و شانس برنده شدن نخواهد 
داش��ت و مراس��م قرعه کش��ی با نظارت سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان انجام 
می شود. عرضه خودرو براساس این سامانه بسیار 
متنوع و چن��د براب��ر ظرفیت دوره های پیش��ین 
خواهد بود و تمامی خودروسازان موظفند تمامی 
محص��والت خودرو های س��واری خ��ود را در این 
سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ گونه استثنایی 
برای تخصیص خودرو به مش��تریان خ��ارج از این 
سامانه وجود نخواهد داش��ت. روند فروش خودرو 

در این س��امانه ش��فاف اس��ت و به این ش��کل از 
تالطم بازار، بازار س��ازی و سوءاستفاده سوداگران 
و تضییع حق��وق م��ردم جلوگیری خواهد ش��د. 
همچنی��ن عب��دا... توکلی الریجان��ی؛ مدی��رکل 
دفتر صنای��ع وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز، با 
اشاره به اینکه س��امانه تخصیص یکپارچه  خودرو  
از ام��روز آغاز ب��ه کار ک��رد، اظهار داش��ت: از روز 
سه ش��نبه 27اردیبهش��ت ماه امکان ثبت نامه در 
س��امانه فراهم خواهد ش��د. مدیرکل دفتر صنایع 
وزارت صنعت، معدن وتج��ارت، افزود: با راه اندازی 
س��امانه تخصیص یکپارچ��ه  خ��ودرو  دیگر هیچ 
خودروسازی بیرون از این س��امانه خودرو عرضه 
نخواهد کرد و بنابراین همه خودروس��ازان بخش 
دولتی و خصوص��ی بای��د خودروهای خ��ود را از 
طریق این س��امانه عرضه کنند. وی با بیان اینکه 
ظرفی��ت عرضه خ��ودرو چن��د براب��ر عرضه های 
پیش��ین اس��ت، گفت: در چند ماه گذشته تمرکز 

 روی تکمیل خودروهای ناق��ص و کف پارکینگی 
ب��وده اس��ت. بنابراین ب��ا تکمیل ای��ن خودروها، 
ظرفی��ت عرض��ه خ��ودرو افزای��ش یافته اس��ت. 
توکلی الریجان��ی؛ بی��ان داش��ت: در حال حاضر 
خودروه��ای ناقص و ب��ه عبارتی ک��ف پارکینگ 
خودروس��ازان به 50 هزار دس��تگاه رسیده است 
در حالی که در مدت مش��ابه س��ال گذشته تعداد 
خودروهای ک��ف پارکینگ خودروس��ازان حدود 
200 هزار دس��تگاه ب��ود. مدیرکل دفت��ر صنایع 
وزارت صنعت، معدن وتج��ارت، ب��ا بی��ان اینک��ه 
بخش��ی از افزای��ش عرض��ه خ��ودرو از تکمی��ل 
خودروه��ای ک��ف و تولی��دی که قابلی��ت عرضه 
به بازار را داش��ته باش��د، ایجاد می ش��ود، افزود: 
متأس��فانه دو اتفاق نامطلوب در صنعت خودروی 
کشور در سال های گذشته وجود داشت که تالش 
شد این مشکالت حل ش��ود، اول اینکه آمار تولید 
منتشر شده توسط خودروس��ازان شامل تولیدات 

ناقصی بود که عم��اًل قابلیت عرضه نداش��ت و در 
کف پارکینگ ها می ماند ، م��ورد دوم اینکه عرضه 
خودروس��ازان به صورت کم و قطره چکانی و البته 
هر خودروس��از به ص��ورت جداگانه و غیرش��فاف 
انجام می ش��د ک��ه س��بب ش��کل دهی بازارهای 
کاذب و یا ت��داوم فعالیت س��وداگران در این بازار 
می ش��د. وی افزود: با توج��ه به عرضه خ��ودرو از 
طریق س��امانه تخصیص یکپارچه  خودرو ، عرضه 
خودرو به اندازه ظرفیت خودروس��ازان خواهد بود 
و به آن ها اجازه نخواهیم داد ک��ه بیش از ظرفیت 
نس��بت به عرضه خودرو اقدام کنن��د. او همچنین 
افزود: کلی��ات مباحث مربوط ب��ه واردات خودرو 
مصوب ش��ده و حداکثر تا یک ماه آینده آیین نامه 
آن تهیه می شود. این مقام مس��ؤول، خاطرنشان 
کرد: برخالف صحبت هایی که به تازگی از س��وی 
برخی عن��وان ش��ده، واردات خ��ودرو منحصر به 
حجم موتور ی��ا س��قف قیمتی خاصی نیس��ت و 

طیف ه��ای مختلف��ی از خودرو ها با حج��م موتور 
و قیمت ه��ای مختل��ف، اتومبیل های برق��ی و... 
را ش��امل می ش��ود که به روش های مختلفی وارد 
خواهند ش��د. وی تأکید کرد: سیاست کلی بر این 
اس��ت که عوای��د واردات خودرو به هم��ه طبقات 
جامعه از جمله اقش��ار متوس��ط و کم درآمد برسد 
و فضایی رقابت��ی ایجاد ش��ود، در غیراین صورت 
اگر واردات فقط منحصر ب��ه خودروهای لوکس و 
گران قیمت باش��د، هیچ تأثیری در فضای رقابتی 
نخواهد داش��ت و قیمت ها را در ب��ازار تحت تأثیر 
ق��رار نمی ده��د. مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرو 
وزارت صنعت، معدن وتج��ارت، تصری��ح ک��رد: 
برای نخس��تین بار اس��ت ک��ه از واردات به عنوان 
ابزار سیاس��ت گذاری در جهت تولید دانش بنیان 
اس��تفاده می ش��ود تا در ادام��ه منجر به توس��عه 
س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه ش��ده و افزایش 
بازار ها و مقاص��د صادراتی را نیز به دنبال داش��ته 
باش��د. وی بیان داش��ت: ش��رایط ب��رای واردات 
خودرو تس��هیل ش��ده اس��ت و با توجه به فروش 
خودرو در س��امانه یکپارچه ف��روش که طی یکی، 
دو روز آینده اجرایی می ش��ود، ب��ا افزایش عرضه 
خودرو و همچنین ش��فافیت معام��الت که اتفاق 
می افتد، عرض��ه ای چند برابر دوره های گذش��ته 
ش��اهد خواهیم ب��ود. پیش تر منوچه��ر منطقی؛ 
معاون صنای��ع حمل ونق��ل وزارت صمت، گفت: 
اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل ش��ود، به طور 
قطع روی قیم��ت اثر خواهد داش��ت و پیش بینی 
ما این اس��ت که ب��ا ش��روع واردات و ادام��ه آن، 
قیمت ها ب��ه نظر مش��تری نزدیک تر ش��ود. وزیر 
صنعت، معدن وتجارت نیز، اع��الم کرد: در مصوبه 
آماده ش��ده برای واردات خودرو، تمرکز بر واردات 
خودروهای اقتص��ادی که عموم م��ردم بتوانند از 

آن ها استفاده کنند، خواهد بود.

سامانه تخصیص یکپارچه خودرو آغاز به کار کرد
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http://monaghesatiran.ir/108451
http://monaghesatiran.ir/108452
http://monaghesatiran.ir/108453
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آگهي مزایده عام
مزایده گر: شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(

موضوع مزایده: فروش 667,751 کیلوگرم ضایعات دکل اسقاط
محل اقالم مزایده:

  انبار شماره 39 قم شرکت ارتباطات سیار ایران به نشانی: کیلومتر 10 جاده قم سلفچگان، بعد از مجتمع پذیرایی مارال، جنب سیلوی قم
زمان و نحوه خرید اسناد: 

 از تاریخ نشر آگهي لغایت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31 با مراجعه به پایگاه اینترنتی tamin.mci.ir  پس از ثبت نام و ورود با پرداخت مبلغ 2,000,000 ریال
  )دو میلیون ریال( ب��ا شناس��ه پرداخ��ت 170000136735282 از طری��ق درگاه پرداخت الکترونیک، اس��ناد مزایده ش��امل" طرح قرارداد، ش��رایط کل��ی مزایده و 

فرم پیشنهاد قیمت" را خریداری و دریافت نمایند.
تضمین: مبلغ تضمین ش��رکت در مزایده 8,000,000,000 ریال )هشت میلیارد ریال( مي باشد که مي بایس��تي به صورت ضمانتنامه بانکي و یا چک بانکی تضمین شده 

)شناسه ملی: 10103560453( ارائه گردد.
زمان و مدارک جهت بازدید: 

  از ساعت 09:00 الی 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 لغایت روز شنبه مورخ 1401/03/07 )به جز روزهای تعطیل(
 a.shariati@mci.ir و  j.fathi@mci.ir ارسال ایمیل با عنوان شماره و موضوع مزایده با پیوست تصویر کارت ملی شخص یا اشخاص بازدید کننده به آدرس های ایمیل  

 زمان و محل تحویل پاکات: حداکثر تا س��اعت 16:00روز شنبه مورخ 1401/03/07 به نش��انی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع ش��رقی بزرگراه کردستان، پالک 88، 
برج همراه اول، همکف )البی(، دبیرخانه مرکزی تسلیم گردد.

زمان گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 رأس ساعت 14:00 
سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. 

شرکت ارتباطات سیار ایرانداوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 81712512 و 81712515 تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/1 م س
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 موض�وع: شناسایی س��ازندگان ایران��ی واجد ش��رایط جه��ت تأمی��ن اق��الم 

)LV Cable( انواع اقالم کابل فشار ضعیف

شرکت فرادس�ت انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناس��ایی پیمانکاران 

 )LV Cable( واجد ش��رایط جه��ت تأمین ان��واع اق��الم کابل فش��ار ضعی��ف 

 مورد نی��از پ��روژه اح��داث پتروپاالیش��گاه مه��ر خلیج ف��ارس اق��دام نماید. 

از کلیه داوطلبان حائز صالحیت الزم براساس پیش نیازهای ذیل دعوت به عمل 

می آید حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 جهت اخذ ف��رم ارزیابی به آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com  درخواست خود را ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعالم می شود:

1- س��ازندگان اقالم می بایست از لیس��ت های مورد تأیید )AVL( شرکت ملی 

پتروش��یمی )NPC( ، شرکت ملی و مهندسی س��اختمان نفت )NIOEC( و 

نفت و گاز پارس جنوبی )POGC( انتخاب شود.

2- س��ابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی )حداقل 4 پروژه( 

داشته باش��د )ش��رح معیارهای حداقلی و دس��تورالعمل بررسی س��وابق برای 

پروژه های نفت و گاز در فرم های ارزیابی آورده شده است(.

آگهی شناسایی سازندگان
نوبت اول
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موضوع: شناسایی سازندگان ایرانی واجد ش��رایط جهت تأمین انواع اقالم کابل 

 )MV Cable( فشار متوسط

شرکت فرادس�ت انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناس��ایی پیمانکاران 

 )MV Cable( واجد ش��رایط جهت تأمین ان��واع اقالم کابل فش��ار متوس��ط

مورد نیاز پروژه احداث پتروپاالیش��گاه مه��ر خلیج فارس اقدام نمای��د. از کلیه 

داوطلبان حائ��ز صالحی��ت الزم براس��اس پیش نیازهای ذیل دع��وت به عمل 

می آید حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 جهت اخذ ف��رم ارزیابی به آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com  درخواست خود را ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعالم می شود:

، POGC شرکت نفت وگاز پارس ، NPC 1- سازنده اقالم در وندور لیست ملی پتروشیمی 

 شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت NIOEC حاضر باشد.

2- مناقصه گران س��ابقه موفق قبل��ی در قراردادهای نفت و گاز و پتروش��یمی 

)حداقل 4 پروژه( داشته باشد )ش��رح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی 

سوابق برای پروژه های نفت و گاز در فرم های ارزیابی آورده شده است(.

آگهی شناسایی سازندگان
نوبت اول
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موض�وع: شناسایی س��ازندگان ایرانی واجد ش��رایط جهت تأمین اقالم ظروف 

)Vessel(  تحت فشار

شرکت فرادس�ت انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناس��ایی پیمانکاران 

واجد ش��رایط جهت تأمی��ن اقالم ظ��روف تحت فش��ار )Vessel( م��ورد نیاز 

پروژه احداث پتروپاالیش��گاه مهر خلیج ف��ارس اقدام نمای��د. از کلیه داوطلبان 

حائ��ز صالحی��ت الزم براس��اس پیش نیازه��ای ذیل دع��وت به عم��ل می آید 

حداکثر ت��ا تاری��خ 1401/02/31 جه��ت اخذ ف��رم ارزیابی ب��ه آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com درخواست خود را ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعالم می شود:

، POGC شرکت نفت وگاز پارس ، NPC 1- سازنده اقالم در وندور لیست ملی پتروشیمی 

 شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت NIOEC حاضر باشد.

2- مناقصه گران س��ابقه موفق قبل��ی در قراردادهای نفت و گاز و پتروش��یمی 

)حداقل 4 پروژه( داشته باشد )ش��رح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی 

سوابق برای پروژه های نفت و گاز در فرم های ارزیابی آورده شده است(.

آگهی شناسایی سازندگان
نوبت اول
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1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت فرادس��ت ان��رژی فالت، 
 ب��ه نش��انی: کارگاه بندرعب��اس خونس��رخ، جن��ب پاالیش��گاه نف��ت قدی��م، 
 پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیج فارس، شرکت فرادس��ت انرژی فالت، 

کدپستی: 7931184199(
 2-  موض�وع: مناقصه اجرای عملی��ات قالب بندی و بتن ریزی فوندانس��یون و 

سازه بتنی پایپرک واحد 99 پروژه پتروپاالیش مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

3-1- متقاضی��ان می بایس��ت جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ب��ا ایمی��ل 
Tenderaffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. 

)در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد(
 4-هزین��ه خری��د اس��ناد مع��ادل 2,000,000 ری��ال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 
به نام شرکت فرادست انرژی فالت واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه 

مناقصه گزار گردد.
5-محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: 

 ش��رکت کنندگان می توانند اس��ناد ش��رکت در مناقصه خ��ود را در وقت مقرر 
به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

6- ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
نوبت اول

دو مرحله ای
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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 27  الي 45 

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: 25 اردیبهشت ماه 1401

مهلت دریافت اسناد فراخوان/ استعالم: 27 اردیبهشت ماه 1401

مهلت ارسال پاسخ فراخوان/ استعالم: 04 خرداد 1401

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: 1916615813 دفتر فني و بررسي طرح هاي راه ها. 

تلفن: 22227770

ارزیابي کیفي براي انتخاب مشاور
فراخوان نظارت بر عملیات اجرایي قسمتي از احداث باند دوم محور لردگان-ایذه حد فاصل 
کیلومتر 2۷   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 دوم

برگزاری مناقصه راه اندازی سیستم 
تیکنر و استحصال طال در مجتمع 

طالی موته 
سرپرس��ت مجتمع طالی موته، از برنامه اکتش��اف تکمیلی پنج هزار متری 
در معادن مجتم��ع طالی موته طی س��ال 1401 خبر داد و گف��ت: این مجتمع 
طرح های توسعه ای همچون برگزاری مناقصه عمومی و تعیین پیمانکارساخت 
و نصب و راه اندازی سیس��تم تیکنر و اس��تحصال طال از س��د باطله را در برنامه 
دارد. به گزارش مناقصه مزایده، شهاب الدین محمد راستانی؛ سرپرست مجتمع 
طالی موته، طی بازدید جمع��ی از کارکنان ایمی��درو از کارخانه و معدن طالی 
موته، عنوان ک��رد: حداکثر تا دوس��ال آینده با انجام فعالیت های اکتش��افی و به 
م��وازات آنها، طراح��ی و راه اندازی خط جدید تولید به رش��د 1,5 ت��ا دو برابری 
تولید در کارخانه طالی موته دس��ت خواهیم یافت. به گفت��ه وی، کمبود خاک 
طالی مورد نیاز در کارخانه مجتم��ع طالی موته نیاز ب��ه افزایش محدوده های 
اکتش��افی و در نهایت افزایش ذخایر باید بهینه سازی در خط تولید را مورد توجه 
مدیران این مجتمع قرار داده اس��ت زی��را عیار ذخایر موجود در حال کم ش��دن 
اس��ت. راس��تانی؛ تصریح کرد: این مجتمع برنامه اکتش��اف تکمیل��ی پنج هزار 
متری در معادن مجتم��ع طالی موت��ه را در برنامه های س��ال 1401 خود دارد 
که ش��امل 2000متر اکتش��اف در محدوده معدن چاه خاتون )شرقی و غربی(، 
1000متر درمعدن س��نجده و2000متر در معدن دره اش��کی خواهد بود. وی 
همچنین برنامه اکتش��افی محدوده ه��ای تحت اختیار مجتمع ط��الی موته تا 
پایان سال جاری نیز این چنین اعالم کرد که محدوده اکتشافی شانق2000متر، 
حسن آباد 1000متر، حسین آباد 1000متر و دره س��اری 1000متر. راستانی؛ 
با بی��ان اینکه مجتم��ع طالی موت��ه در حال حاض��ر 9 آنومال��ی دارد که برخی 
آنومالی های این مجتمع به دلیل مشکالت محیط زیستی به مرحله بهره برداری 
نرسیده اس��ت. گفت اگرچه، تعامالتی در راس��تای انعقاد قراردادهای مختلف با 
سازمان محیط زیس��ت در حال انجام اس��ت. این در حالی است که رفع مشکالت 
زیست محیطی و بهره برداری از آنومالی های یادشده در جهت دستیابی به توسعه 
کارخانه و اشتغالزایی در منطقه ضروری اس��ت. وی اعالم کرد که مجتمع طالی 
موته طی س��ال گذش��ته 248 هزار و 149 تن ماده معدنی با عیار 1,4 استخراج 
کرد که نشان از پیشرفت108,6 درصدی نس��بت به برنامه پیش بینی شده دارد. 
این مجتمع در نظر دارد طی س��ال1401 برنامه اس��تخراج ماده معدنی از معادن 
خود را 220هزار ت��ن با عیار 1,3 ق��رار دهد. همچنین می��زان باطله برداری طی 
سال جاری سه میلیون و 460هزار تن خواهد بود. سرپرست مجتمع طالی موته با 
بیان اینکه میزان تولید شمش طال در مجتمع طالی موته طی سال 1400 با رشد 
2,8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به 330کیلوگرم رسید اظهار 
داشت این درحالی است که تولید از برنامه پیش بینی شده )280کیلوگرم( فراتر 
رفت و عملکرد117,9 درصدی محقق ش��د. وی به برخی اهداف 1401 مجتمع 
طالی موته، اش��اره کرد که ش��امل افزایش ظرفیت تولید )خرید و بهره برداری از 
دستگاه آسیاب گلوله ای جدید(، تعمیرات اساسی و رابرینگ جداره داخلی آسیا، 
تقویت فونداس��یون و پایه های اصلی آس��یا، کاهش مصرف انرژی کل مجتمع و 
نیز خرید سنسورهای جدید و اتوماسیون سنس��ورهای پایش آنالین گاز سیانور 
اعالم شده اس��ت. سرپرس��ت مجتمع طالی موته، گفت: این مجتمع طرح های 
توسعه ای همچون تعمیر اساسی و اصالح سیستم داست کالکتور واحد خردایش، 
اتوماسیون فشارسنج هیدروسیکلون ها، حصارکشی اطراف کارخانه با دیوارهای 
بتنی، سیس��تم س��افت اس��تارت آس��یا و نیز برگزاری مناقصه عمومی و تعیین 
پیمانکارساخت و نصب و راه اندازی سیس��تم تیکنر و استحصال طال از سد باطله 
را در بخش کارخانه در اقدامات سال جاری خود قرار داده است. گفتنی است؛ واحد 
بهداشت، ایمنی، محیط زیس��ت و انرژی مجتمع طالی موته به عنوان واحد برتر 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال 1400 انتخاب شده است. مجتمع 
طالی موته در غرب اس��تان اصفهان و در جاده گلپایگان قرار داش��ته و نخستین 

مجتمع معدنی تولیدکننده طال در ایران به شمار می رود.

تأمین ماده اولیه صنعت آلومینیوم از بوکسیت های کم عیار به کمك دانش بنیان ها 
محمد قره داغلی

رئی��س ش��ورای سیاس��ت گذاری نخس��تین همای��ش 
بوکسیت، آلومینا، آلومینیوم و توس��عه پایدار، گفت: با توجه 
به فقر معدنی کشور در تأمین بوکس��یت به عنوان ماده اولیه 
تولید آلومینیوم، اس��تفاده از خاک های بوکس��یت کم عیار با 
دانش بومی به عنوان راه��کاری دانش بنیان در دس��تور کار 
است. به گزارش مناقصه مزایده،  تورج زارع؛ در نشست خبری 
نخس��تین همایش بوکس��یت، آلومینا، آلومینیوم و توس��عه 
پای��دار افزود: ظرفی��ت تولید آلومینیوم در کش��ور س��الیانه 
700 هزار تن است و ایران در سه سال گذشته با بهره برداری 
از واحدهای جدید جای��گاه خود را از بیس��ت ویکم جهان به 
چهاردهم ارتقاء داده است. وی بیان داشت: برای تولید 700 
هزار تن آلومینیوم نیازمند اس��تفاده از 1,4 میلیون تن پودر 

آلومینا هس��تیم که اکنون فقط 250 هزار ت��ن آن در داخل 
کش��ور تولید و بقیه از خ��ارج تأمین می ش��ود. زارع؛ تصریح 
کرد: ایران کشور فقیری در موضوع منابع بوکسیت محسوب 
می ش��ود که خاک های بوکس��یت موجود در آن عمدتاً از نوع 
»ش��یلی« و »کم عیار« اس��ت و مناس��ب تولید پودر آلومینا 
نیس��ت، اما با توجه به مزیت ان��رژی ارزان در کش��ورمان و با 
انجام فعالیت ه��ای دانش بنیان، پُرعیارس��ازی آن ها و تولید 
 پودر آلومینا از همین خاک ها در دستور کار قرار گرفته است. 
رئیس ش��ورای سیاست گذاری نخس��تین همایش بوکسیت 
خاطرنش��ان کرد: بخش زیادی از دانش ای��ن موضوع بومی و 
بخش کمی نیز وابس��ته به خارج از کشور است و فقط شرکت 
آلومینای ایران )وابسته به ایمیدرو( برنامه تولید سالیانه 500 
هزار تن پودر آلومینا از بوکس��یت های کم عی��ار را در برنامه 
دارد. همچنی��ن ب��ا مدیریت ایمی��درو ایج��اد ظرفیت 800 

هزار تنی تولید پودر آلومینا در جنوب کش��ور در دس��تور کار 
قرار گرفته اس��ت. رئیس شورای سیاس��ت گذاری نخستین 
همایش بوکس��یت، آلومین��ا، آلومینیوم و توس��عه پایدار، در 
ادامه از برنامه ریزی ش��رکت ها برای ص��ادرات 350 هزار تن 
ش��مش آلومینیوم در س��ال 1401 خبر داد و گفت: پارسال 
 200 هزار تن از این محصول روانه بازارهای صادراتی شد. وی

اظهار داش��ت: عمده صادرات ش��مش آلومینی��وم به ترکیه، 
چین و عراق انجام می ش��ود و جن��گ روس��یه و اوکراین در 
ماه های گذش��ته س��بب افزایش قیمت آلومینی��وم به حتی 
چهار ه��زار دالر در هر تن ش��د ک��ه فرصت مناس��بی برای 
توس��عه صادرات در اختی��ار ش��رکت های ایرانی ق��رار داد. 
زارع؛ تصری��ح ک��رد: آلومینیوم م��اده اولیه بس��یاری صنایع 
از جمل��ه خودروس��ازی، ش��وینده ها، ساختمان س��ازی، 
حمل ونقل و بس��ته بندی اس��ت. وی گفت: ظرفیت س��الیانه 

تولید آلومینیوم در جهان 68 میلیون تن اس��ت که از س��ال 
2010 تا 2020 با رش��د س��الیانه 6,5درص��دی تقاضا برای 
ای��ن محص��ول در جهان مواج��ه بوده ای��م. رئیس ش��ورای 
سیاس��ت گذاری نخس��تین همای��ش بوکس��یت، آلومین��ا، 
آلومینیوم و توس��عه پایدار، در ادام��ه درخصوص محورهای 
همای��ش، اظهار داش��ت: تأمین پایدار بوکس��یت و توس��عه 
زنجی��ره ارزش آلومین��ا و آلومینی��وم، روش ه��ای نوی��ن 
اکتش��اف و اس��تخراج بوکس��یت س��ازگار با محیط زیست، 
وضعیت ذخای��ر بوکس��یت در کش��ور، فناوری ه��ای نوین 
دوس��تدار محیط زیس��ت، بهینه س��ازی مصرف ان��رژی در 
زنجیره تولی��د و تحلیل بازارهای فروش داخل��ی و صادراتی، 
عمده محورهای ای��ن همایش را تش��کیل می دهند که مقرر 
 اس��ت 27 اردیبهش��ت ماه ب��ه میزبانی هتل المپی��ک تهران 

برگزار شود.

گروه زمین و معدن

 رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات 
 معدنی کش��ور، با ه��دف ایج��اد تح��رک و رونق 
از  معدن��ی  فعالیت ه��ای  در  بخش خصوص��ی 
واگذاری هش��ت فقره گواهی های کش��ف معادن 
در ماه آینده خب��ر داد. به گ��زارش مناقصه مزایده،  
علیرضا ش��هیدی؛ با اش��اره ب��ه واگذاری هش��ت 
گواه��ی اکتش��افی، در راس��تای اج��رای منویات 
س��ال  در  )مدظله العال��ی(  مقام معظم رهب��ری 
تولید، دانش بنی��ان و اش��تغال آفرین و حمایت از 
بخش خصوصی در انجام فعالیت های معدنی، گفت: 
بر مبنای رویکرد جدید س��ازمان زمین شناس��ی و 
اکتشافات  معدنی کشور در حوزه فعالیت های کالن 
اکتشافی کشور بنا داریم هشت فقره گواهی کشف 
مواد معدنی، طبق تش��ریفات قانونی مزایده اعطاء 
کنیم. وی این گواهی های اکتشاف را در حوزه های 
مس، طال، نقره، آنتیموان، س��رب و روی و سیلیس 
زینتی عنوان کرد و اف��زود: در این مزایده در تالش 
هستیم تا بخش خصوصی در فضای عادالنه، رقابتی 
و شفاف به فعالیت های معدنکاری ورود پیدا کنند. 

ش��هیدی؛ با بیان این که در محدوده هایی که بنا به 
واگذاری آن داریم اطالعات پایه مناسب تهیه شده 
است، خاطرنشان کرد: از نظر سازمان زمین شناسی 

و اکتش��افات معدنی کش��ور این مناطق مس��تعد 
هس��تند و انتظار م��ی رود بخش خصوصی با ورود 
خود اقدام به تکمیل عملیات اکتش��اف در مرحله 

تفصیلی کرده و در نهایت وارد چرخه بهره برداری 
شود. رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات 
معدنی، افزود: در محدوده هایی که بنا بر واگذاری 

آنهاست، مراحل شناسایی و پی جویی و همچنین 
تلفیق و مدل س��ازی داده های حاصل از اطالعات 
پایه انجام ش��ده و به گواهی کش��ف رسیده که در 
آن ها وجود م��واد معدنی ب��ا ارزش همچون مس، 
طال، نق��ره، آنتیموان، س��رب و روی و س��یلیس 
زینت��ی مح��رز ش��ده  اس��ت. ش��هیدی؛ رویکرد 
جدید این س��ازمان را انجام اکتشاف های عمقی، 
تهیه اطالع��ات پایه دقیق ت��ر و بازنگری اطالعات 
پیش��ین با روش های روز دنیا عنوان کرد و گفت: 
به ط��ور قط��ع ای��ن امر موج��ب کاهش ریس��ک 
سرمایه گذاری در امر اکتش��اف، تحول چشمگیر 
در فعالیت های معدنکاری، عمرانی و زیرس��اختی 
کش��ور خواهد ش��د. مراح��ل واگ��ذاری گواهی 
کشف های ذکر شده براس��اس برنامه ریزی انجام 
ش��ده در خردادماه س��ال جاری اجرایی می شود 
که این امر با اعالم قبل��ی از روزهای آینده صورت 
خواهد پذیرفت. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات دقیق و نحوه ش��رکت در مزایده مذکور 
به پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان زمین شناسی و 
 www.gsi.ir اکتشافات معدنی کش��ور به نشانی

مراجعه کنند.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور  عنوان کرد

 واگذاری ۸ فقره گواهی  کشف معادن 
طبق تشریفات قانونی مزایده 

http://monaghesatiran.ir/108442
http://monaghesatiran.ir/108443
http://monaghesatiran.ir/108444
http://monaghesatiran.ir/108445
http://monaghesatiran.ir/108446
http://monaghesatiran.ir/108447
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روابط عمومی 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانكار
نوبت اول

شرایط شرکت در مناقصه: 
کلیه متقاضیان می بایست نامه اعالم آمادگی کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 به نشانی 
پس��ت الکترونیک AL.Sanganco@gmail.com و A.Shirojan@sanganco.ir ارسال 
نمایند تا فرم ارزیاب��ی اولیه پیمانکاران جهت متقاضیان ارس��ال گردد. متقاضی��ان می توانند جهت 

کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 09010040900 تماس حاصل نمایند.
همچنین متقاضیان می بایس��ت نس��بت به ثبت ن��ام و یا تکمیل م��دارک خود در س��امانه ارتباط با 

تأمین کنندگان فوالد سنگان به نشانی SRM.sanganco.ir   اقدام نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد به مناقصه گزار: 

پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 خواهد بود.

شرایط مناقصه گران:
  داشتن تجربه و صالحیت معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه )انجام پروژه های مشابه(

شرح مختصری از مناقصه:
عبارت اس��ت از طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی سیس��تم ها و 
تجهیزات اعالم و اطفاء حریق دس��تی و اتوماتیک و سایر سیستم های 
ایمنی حریق، گارانتی سیستمها به مدت یک سال پس از اتمام کامل 
نصب و راه اندازی تجهی��زات، ارائه آموزش ه��ای الزم جهت راهبری 
و س��رویس و نگهداری سیس��تم ها و تجهی��زات، انجام س��رویس و 
نگهداری دوره ای ماهیانه و اضطراری به مدت یک س��ال پس از اتمام 
نصب و راه اندازی سیس��تم ها و خدمات پس از فروش 10 س��اله کل 

تجهیزات و خدمات و کلیه متعلقات مورد نیاز مربوط به آن.

موضوع فراخوان:
شرکت صنعتی و معدنی فوالد سنگان خراسان در نظر دارد نسبت 
به شناس��ایی و پیش ارزیابی پیمانکاران واج��د صالحیت جهت دعوت 
به مناقصه انجام عملیات طراحی، تهیه، تأمین، س��اخت، حمل، نصب، 
تس��ت، راه اندازی سیستم های ایمنی حریق مش��تمل بر سیستم های 

اعالم و اطفاء حریق این مجموعه به صورت EPC اقدام نماید.

مدت اجرای پروژه:
مدت اجرای پروژه 12 ماه شمسی خواهد بود.

محل اجرای پروژه:
 خراس��ان رضوی، شهرس��تان خواف، منطقه س��نگان، کیلومتر 11 
بلوار توس��عه )رجکو(، روبروی معدن دولتی، کارخانه صنایع معدنی 

فوالد سنگان

پ�س از پای�ان مرحل�ه ارزیاب�ی اولی�ه، دعوت نام�ه ش�رکت در مناقص�ه ب�رای 
مناقصه گرانی که صالحیت ارزیابی اولیه را احراز نموده اند، ارسال و فرآیند انجام 

مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
تذکر 

1

تذکر 2: اشتراک ش�رکت ها جهت ش�رکت در مناقصه )joint venture( در این 
مناقصه مجاز است .

تذکر 
2

اعالم آمادگی هیچگون�ه حقی را برای متقاضیان جهت ش�رکت در مناقصه ایجاد 
نخواهد کرد.

تذکر 
3

هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. تذکر 
4

 ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اس��ناد خزانه، اوراق مش��ارکت، ریالی( براس��اس قانون برگزاری مناقصات 
پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( انجام و به شرکت های ذی صالح واگذار نماید.

برآورد اولیه )ریال( مدت شرایط مناقصه نام و مشخصات خدمات مورد نیازشماره مناقصه 

رتبه 5  )آب، تأسیسات خدمات آب رسانی سیار در سطح روستاهای استان خراسان شمالی 1401-08
422,199,000,000 ماه یا بهره برداری(

طرح آب رسانی به روستای رضا  آباد شهرستان شیروان 1401-07

حداقل رتبه 5 رشته آب 
گواهینامه تأیید صالحیت 

پیمانکاران از سازمان 
برنامه و بودجه

722,348,724,786 ماه 

طرح آب رسانی به شهرستان شیروان 1401-09
520,882,705,983 ماه )چاه شماره 4 گرزو و چاه شماره 20 شیرکوه( 

1401-10
طرح آب رسانی به روستای گدگانلو شهرستان شیروان 

)تجهیز چاه به همراه حصارکشی و اجرای توسعه شبکه آب و کارهای 
باقیمانده خط انتقال( 

411,412,341,068 ماه 

طرح آب رسانی به روستای گرماب شهرستان شیروان )تجهیز چاه، احداث 1401-11
618,504,347,594 ماه مخزن 100 مترمکعبی به همراه خط انتقال از چاه جدید تا مخزن جدید( 

طرح آب رسانی به روستای سولدی شهرستان شیروان1401-18
617,653,293,604 ماه  )تجهیز چاه به همراه خط انتقال آب( 

طرح آب رسانی و احداث مخزن 500 مترمکعبی روستای حسین آباد 1401-19
622,094,878,973 ماه شهرستان شیروان 

  سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق اخذ و اقدام نمایند. 
  ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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نوبت اول
یک مرحله ای

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی  
شماره 1401-10 

ش�رکت آب و فاضالب منطقه یك ش�هر تهران در نظر دارد فراخوان “اجرای کلیه عملیات ام��داد، رفع حوادث و 
اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه ای و اصالحی تأسیس��ات ش��بکه توزیع و انش��عابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه دو 
شرکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران براساس نقشه شبکه توزیع و دس��تورالعمل های اجرایی و شرح وظایف و 
فهارس بهای رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1401 و شبکه توزیع سال 1401 سازمان برنامه و 

بودجه” به شماره “2001094566000012” 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.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
1-مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/26
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02

مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21
زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی : 

ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار
2-مبلغ برآورد مناقصه: 318,047,035,611 ریال )س��یصد و هجده میلیارد و چهل و هفت میلیون و س��ی و پنج 

هزار و ششصد و یازده ریال( می باشد.
3-مدت کار:  از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت بیست و چهار ماه شمسی. 

4-شرایط شرکت کنندگان: 
الف( دارای گواهی تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ب( دارای گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور.
ج( دارای گواهینامه حداقل رتبه 5 بهره برداری شبکه آبرسانی از شرکت مهندسی آبفای کشور.

د( دارای حداقل دو سابقه کار مشابه با عملیات موضوع مناقصه.
5- مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: معادل 4,610,471,000)چهار میلیارد و شش��صد و ده میلیون و چهارصد و 
هفتاد و یک هزار( ریال می باش��د که می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 30031197718812 و به 
شماره ش��با IR 320600300301109771881002 بانک قرض الحسنه 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 شده در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( می بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت 
همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه ش��رکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پالک 18، شرکت آب و 

فاضالب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه 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، مطلق��اً ترتیب اث��ر داده نخواهد ش��د. هزینه خرید اس��ناد مناقصه قابل برگش��ت نمی باش��د. 

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

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

مناقصه گر موجود است.   
مرکز تماس: 021-41934
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نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0005023-T29 

موضوع آگهی:  
 TUBE BUNDEL

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده  نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0107010-T19 

موضوع آگهی:  
GEBHARDT  خرید قطعات یدکی

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده 

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی  
شماره 1401-0۸ 

ش�رکت آب و فاضالب منطقه یك ش�هر تهران در نظر دارد فراخوان “اجرای کلیه عملیات ام��داد، رفع حوادث و 
اتفاقات، اجرای اقدامات برنامه ای و اصالحی تأسیس��ات شبکه توزیع و انش��عابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه یک 
شرکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران براساس نقشه شبکه توزیع و دس��تورالعمل های اجرایی و شرح وظایف و 
فهارس بهای رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1401 و شبکه توزیع سال 1401 سازمان برنامه و 

بودجه” به شماره “2001094566000011” 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.
 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
1-مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/26
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02

مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/21
زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی : 

ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار
2-مبلغ برآورد مناقصه: 316,188,515,511 ریال )سیصد و ش��انزده میلیارد و یکصد و هشتاد و هشت میلیون و 

پانصد و پانزده هزار و پانصد و یازده ریال( می باشد.
3-مدت کار: از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت بیست و چهار ماه شمسی. 

4-شرایط شرکت کنندگان: 
الف( دارای گواهی تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ب( دارای گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه کشور.
ج( دارای گواهینامه حداقل رتبه 5 بهره برداری شبکه آبرسانی از شرکت مهندسی آبفای کشور.

د( دارای حداقل دو سابقه کار مشابه با عملیات موضوع مناقصه.
5- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: معادل 4,591,886,000 )چهار میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و هشتصد 
و هشتاد و شش هزار( ریال می باشد که می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 30031197718812 و 
به شماره شبا IR 320600300301109771881002 بانک قرض الحس��نه مهر ایران شعبه 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 شده در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( می بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت 
همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه ش��رکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پالک 18، شرکت آب و 

فاضالب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه 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، مطلق��اً ترتیب اث��ر داده نخواهد ش��د. هزینه خرید اس��ناد مناقصه قابل برگش��ت نمی باش��د. 

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

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

مناقصه گر موجود است.   
مرکز تماس: 021-41934
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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

نوبت اول
 یک مرحله ای

در حالی که روند حرکت ش��اخص کل بورس دیروز 
)یکش��نبه( نزولی بود ش��اخص کل با معیار هم وزن 
توانس��ت رون��د صع��ودی خ��ود را حفظ کن��د. به 
گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بورس با 5431 واحد 
کاه��ش در رق��م ی��ک میلی��ون و 572 ه��زار واحد 
ایس��تاد. این در حالی است که ش��اخص کل با معیار 
هم وزن 325 واحد افزایش یاف��ت و رقم 444 ه��زار و 972 واحد را 
ثبت کرد. در این ب��ازار 811 هزار معامله انجام ش��د ک��ه 74 هزار و 
586 میلیارد ریال ارزش داش��ت. پاالش نف��ت اصفهان، ملی صنایع 
مس ای��ران، فوالدمبارکه اصفه��ان، پاالیش نفت ته��ران و پاالیش 
نفت بندرعباس نس��بت به س��ایر نماد  ها بیش  ترین تأثیر منفی و در 
مقابل گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید نس��بت به س��ایر نماد  ها 
بیش  تری��ن تأثی��ر مثب��ت را روی بورس گذاش��تند. در آن س��وی 
بازارس��رمایه ش��اخص کل فرابورس با 87 واحد کاهش در رقم 21 
هزار و 489 واحد ایستاد. در این بازار 425 هزار معامله به ارزش 48 
هزار و 458 میلیارد ریال انجام ش��د. پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان، صنعتی مینو و پویا زرکان آبدره نس��بت به س��ایر نماد  ها 
بیش  ترین تأثیر منف��ی و در مقابل نف��ت ایرانول و س��رمایه گذاری 
 صباتأمین نس��بت به س��ایر نماد  ها بیش  ترین تأثی��ر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

حرکت معکوس شاخص کل و شاخص 
هم  وزن

اطالعات موج��ود درباره تس��هیالت پرداختی بانک 
ملی ایران طی ماه نخس��ت سال جاری نشان می دهد 
که بیش از 54 درص��د این منابع به ح��وزه صنعت و 
معدن تزریق ش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده 
به نق��ل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تس��هیالت 
پرداختی به این دو بخش با اهمیت و اش��تغالزا، بیش 
از 30,8 هزار میلیارد ری��ال بوده که در قالب یک ه��زار و 431 فقره 
پرونده پرداخت شده اس��ت. حوزه بازرگانی نیز با سهم 24,8 درصد 
در رتبه بعدی دریافت کنندگان تس��هیالت قرار داشته، به طوری که 
بیش از 14 هزار میلیارد ریال از منابع بانک را به خود اختصاص داده 
اس��ت. بانک ملی ایران در فروردین ماه امس��ال بی��ش از 56,7 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت به بخش های کش��اورزی و صنایع تبدیلی، 
صنعت و معدن، مسکن و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات 

پرداخت کرده است.

 نیمی از تسهیالت بانک ملی ایران 
به بخش صنعت و معدن اختصاص 

یافته است

شبكه بانكی نیازمند اشتراک اطالعات است
س��امانه س��مات به عنوان س��امانه متمرک��ز الکترونیکی 
تس��هیالت و تعهدات ضمن ارتقای ش��فافیت، نظارت و اعتبار 
س��نجی مش��تریان و س��نجش اهلیت آن  ها ب��رای پرداخت 
تس��هیالت، مانعی برای سوءاس��تفاده خواهد بود. به گزارش 
مهر، یکی از موضوعاتی که در زمان تشکیل پرونده وام بانکی در 
سال های اخیر جلب توجه کرده، اس��تعالم حساب های بانکی 
و تس��هیالت دریافتی متقاضیان اس��ت، اتصال ش��بکه بانکی 
کشور و دسترس��ی برخط به اطالعات تس��هیالت گیرندگان، 
این فرآیند را تس��ریع و ش��فاف می کن��د. افش��ای اطالعات 
تس��هیالت کالن که اواخر فروردین ماه س��ال جاری از س��وی 
بانک مرکزی صورت گرفت، جدا از موضوع ش��فافیت اطالعات 
ابر بده��کاران بانکی ب��رای عموم مردم، پرس��ش   ها و ضرورت 
توجه برخی الزام��ات در نظام بانکی کش��ور را مطرح کرد. چرا 
با وجود پیش��رفت فناوری و تجهی��ز بانک ها به س��امانه های 
هوش��مند، ش��فافیت و نظارت همچن��ان خألیی ب��زرگ در 
موضوع اطالع��ات تس��هیالت کالن بانکی به ش��مار می رود؟ 
س��امانه متمرکز الکترونیکی تس��هیالت و تعهدات )سمات(، 
یکی از سامانه هایی است که به منظور اعتبارسنجی متقاضیان 
تس��هیالت بانکی در جهت کاهش ریس��ک اعطای تسهیالت 
بانکی راه اندازی ش��ده اس��ت. ام��کان تعریف پوی��ای جداول 

پایه )ش��اخص ها، مقادیر، امتیازات و ضرایب آن ها(؛ تش��کیل 
پرونده اعتبارس��نجی متقاضی، پیوست مس��تندات، تکمیل 
و انتقال پرونده در سطوح مختلف س��ازمان؛ محاسبه ارزیابی 
نهایی، رتبه بندی و امتیازدهی براس��اس شاخص های تعریف 
ش��ده و ارائه س��طوح دسترس��ی به کاربران به تفکیک شعب، 
ادارات اس��تانی و واحدهای مرک��زی از قابلیت   ه��ا و امکانات 
این سامانه اس��ت که زمینه را برای ارتقای شفافیت، نظارت و 
کاهش ریسک در اعطای تسهیالت بانکی را فراهم می کند. در 
همین زمینه علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در یک 
گفت وگوی تلویزیونی یکی از محورهای نظارت بانک مرکزی را 
نظارت های برخط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات 
در گذشته س��امانه پس��ینی بوده و پس از پرداخت تسهیالت، 
اطالعات آن در این سامانه ثبت شده اس��ت. وی درباره تبدیل 
این س��امانه با قابلی��ت کنترلی را مس��تلزم تعری��ف قواعد و 
چارچوب های کنترلی دقیق در حوزه نظارت دانس��ت و افزود: 
قواعد باید در ح��وزه نظارت تعریف و در اختی��ار حوزه فناوری 
قرار گیرند، ما این کار را با جدیت شروع کردیم؛ نظارت چشمی 
و دستی جوابگو نیست و نظارت نیروی انس��انی نیز به تنهایی 
کفایت نمی کند نظارت   ها باید مبتنی بر سیس��تم، هوشمند و 

پیشگیرانه و کنترلی باشد.

شبكه بانكی نیازمند اشتراک اطالعات است
س��امانه س��مات به عنوان س��امانه متمرکز الکترونیکی 
اطالعات تس��هیالت و تعهدات ب��ا فراهم کردن دسترس��ی 
بانک ها ب��ه اطالعات تس��هیالت کالن درون ش��بکه بانکی، 
امکان اعتبارس��نجی دقیق و درس��ت را فراهم می کند. میثم 
خسروی ویش��کایی؛ کارش��ناس اقتص��ادی، با بی��ان اینکه 
داش��تن پای��گاه داده اعتباری ب��رای هر کش��وری ضروری 
اس��ت، گفت: پایگاه داده اعتب��اری کمک می کن��د که برای 
هریک از ش��هروندان ی��ک نمای��ه اعتباری تش��کیل و رفتار 
اعتباری آن  ها ثبت ش��ود؛ به این معنا که اگ��ر اعتباری برای 
برای یک ش��هروند اختصاص یافته اس��ت بررسی شود که آیا 
به تعهدات خ��ود در قبال آن اعتبار عمل کرده اس��ت یا خیر. 
وی افزود: س��امانه س��مات بیش از هر چیز از ضرورت داشتن 
یک پایگاه داده اعتباری و یک س��امانه ای برای ثبت تاریخچه 
اعتباری هر ی��ک از افراد، نش��أت می گیرد. این کارش��ناس 
مس��ائل بانکی وج��ود پای��گاه داده اعتب��اری را از الزامات و 
نقطه عزیمت به سامانه سمات برش��مرد و گفت: برای اطالع 
از س��ابقه اعتباری افراد، الزم اس��ت که بدانیم هر کدملی چه 
میزان تس��هیالت و چگونه آن را دریافت ک��رده و آیا آن  ها را 
باز پرداخت نموده اس��ت. بانک ها با اط��الع از اطالعات مالی 

و میزان تعه��د اف��راد در بازپرداخت وام ها، در م��ورد اعطای 
تس��هیالت به آن  ها تصمی��م می گیرند. خسروی ویش��کایی؛ 
با بیان اینکه ش��بکه بانکی نیازمند اش��تراک اطالعات است، 
ادامه داد: پایگاه سمات فرآیند دسترس��ی به این اطالعات را 
برای بانک ها تس��هیل و می کند. وی همچنین ثبت اطالعات 
در س��امانه س��مات را زمینه دسترسی آس��ان حاکمیت در 
جهت اطالع عموم مردم از این تس��هیالت عن��وان کرد. علی 
س��عدوندی؛ متخصص بانکداری بین المللی نی��ز، در این باره 
گفت: س��امانه س��مات اقدام خوبی بود ضمن اینکه اطالعات 
تسهیالت بانکی در سامانه ای ویژه تدوین، ثبت و جمع آوری 
می ش��ود از این نظر اقدام مثبتی اس��ت، اما اینکه چقدر این 
اطالعات دقیق اس��ت آیا همه اطالعات وارد می شود یا خیر. 
اینکه درج اطالعات در این س��امانه چگونه ب��ه نظارت بانکی 
 کمک می کند، محل س��ؤال اس��ت. وی با بیان اینکه پیش از 
این اطالعات در سامانه بانک ها وجود داشته است، ادامه داد: 
س��ؤاالتی در این زمینه مطرح اس��ت از جمله اینکه آیا هدف 
از درج اطالع��ات تس��هیالت کالن و افراد مرتبط در س��امانه 
بانک مرک��زی این اس��ت که اطالع��ات آزمون ش��ده و مورد 
بازرس��ی قرار گیرد که بانک مرکزی متوجه شود آیا مقررات و 

قواعد بانکی در نظام بانکی اجراء می شود یا خیر.

گروه بانک، بیمه، بورس

بانک مرکزی در بخشنامه ای ممنوعیت واردات کاال به کشور 
بدون ثبت س��فارش و تعیین منش��أ ارز را به ش��بکه بانکی ابالغ 
کرد. به گزارش مناقصه مزایده، بانک مرکزی اعالم کرد: براساس 
اب��الغ ش��ماره 6476/1401 تاریخ 24 اردیبهش��ت 1401 این 
بانک به ش��بکه بانکی و مبتنی بر مصوبه س��تاد مقابله با تحریم 
ش��ورای عالی امنیت ملی »واردات کلیه کاال  ها به صورت تجاری 
به کش��ور، اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعت��ی و ویژه اقتصادی 
و س��ایر مبادی ورودی بدون ثبت س��فارش و تعیین منش��أ ارز 
بانک مرکزی ممنوع اس��ت«. ضمناً خاطرنش��ان می س��ازد این 

بخشنامه تا پایان بهمن ماه سال 1401 معتبر است.
خبر تازه از ارز 4200 در گمرک

همچنین با وجود گذش��ت حدود یک هفت��ه از ابالغ مصوبه 
کاهش س��ود بازرگانی، مصوبه مربوطه به تازگی از سوی وزارت 
صمت ب��ه گمرک ایران ابالغ ش��ده و حداقل ی��ک هفته دیگر تا 
تعیین تکلیف نرخ ارز و افزایش آن به نرخ حاشیه بازار زمان الزم 
اس��ت که تکلیف واردکنندگان نیز روش��ن خواهد ش��د. بر این 
اساس همچنان محاس��بات بر مبنای ارز 4200 انجام می شود. 
نامه ای ک��ه اخیراً از س��وی عباس��پور؛ مدیرکل دفت��ر مقررات 
ص��ادرات و واردات وزارت صم��ت، ب��ه وکیلی؛ مدی��رکل دفتر 

واردات گمرک ایران، اعالم ش��ده بیانگر ابالغی��ه مصوبه هیأت 
وزیران درخص��وص اص��الح 440 ردیف تعرفه ش��امل کاهش 
و افزایش س��ود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصالح ش��رح 

ردیف تعرفه ها، طبقات سود بازرگانی سال جاری، موارد استثناء 
و اعمال اصالحات سیستم هماهنگ ش��ده توصیف و کدگذاری 

کاال، است.

مصوبه، به گمرک رسید
با وجود اهمیت تس��ریع در تعیین تکلیف نرخ ارز محاسباتی 
در حق��وق ورودی که طب��ق قانون بودجه امس��ال بای��د انجام 
ش��ود، گرچه کاهش س��ود بازرگانی در 17 اردیبهش��ت ماه در 
دولت مصوب و جهت اجراء به دس��تگاه های ذی ربط ابالغ ش��د 
ولی نام��ه وزارت صمت در 21 اردیبهش��ت ماه ص��ادر و آن طور 
که گمرک اعالم کرده به گمرک ایران ابالغ ش��ده است. لطیفی؛ 
س��خنگوی گمرک، در این رابطه گفت که با توجه به ابالغ اخیر 
وزارت صمت، باید ابتدا تغییرات الزم در س��امانه ها پیاده سازی 
شود؛ به طوری که س��ود بازرگانی و نحوه محاسبه آن در سامانه 
جامع تجارت و س��امانه جام��ع گمرکی اعمال ش��ده و در ادامه 
واردکنن��دگان بتوانند با تغییرات جدید اق��دام کنند. وی گفت: 
به نظر می رس��د تا اواخر هفته جاری برای اعمال تغییرات سود 
بازرگانی در محاسبات گمرکی در سیستم زمان الزم باشد و بعد 

از آن تغییر نرخ 4200 به نرخ ETS اعمال خواهد شد.
کاهش حقوق گمرکی آماده ورود به دولت

اما در رابطه ب��ا کاهش حقوق گمرکی س��ایر کاال  ها که پیش 
از آن قرار بود اتف��اق بیفتد، س��خنگوی گمرک، گف��ت: ظاهراً 
بررسی   ها در وزارت صمت انجام شده و برای ارائه به دولت آماده 
است که در صورت موافقت دولت، در مجلس و یا سران قوا مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.  

ممنوعیت ورود کاال به کشور بدون تأیید منشأ ارز

http://monaghesatiran.ir/108436
http://monaghesatiran.ir/108437
http://monaghesatiran.ir/108438
http://monaghesatiran.ir/108439
http://monaghesatiran.ir/108440
http://monaghesatiran.ir/108441


انرژی8
نفت و نیرو

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401  14 شوال 1443  سال هفدهم  شماره 3519
Monday  16.May.2022  Vol.17  No.3519

  امتیاز روزنامه در طرح رتبه بندی: 51    

نشاني: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، روبه روی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،  
پالک 234، طبقه2، واحد4، تلفن:88475790-2  

لیتوگرافي وچاپ: چاپخانه صمیم  )جاده مخصوص کرج، کیلومتر16 (،  توزیع: شرکت نشر گستر امروز نوین

صاحب امتیاز: مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
 مدیر مسؤول: جلیل قنادزاده           سردبیر و مدیر عامل: علي قره داغلي  

mozayedeh@gmail.com :رایانگارسردبیر     emonaqeseh1@ gmail.com :رایانگار تحریریه      emonaqeseh5@ gmail.com :رایانگار سازمان  آگهی ها          emonaqeseh@ gmail.com     :رایانگارمدیر اجرایی     

روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

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

 قوانین مناقصه
 قوانین مزایده

 خرید خدمات مشاوره
 وظایف اعضای کمیسیون و کمیته مناقصه

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

جهت اظهارنظر به آدرس تلگرمی azmoonoo @ مراجعه کنید

azmoono.com آزمون آنالین

ش�رکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس در نظر دارد انجام راهبری فرآیند، بهره برداری، 
 تعمیر و نگهداری از مجموعه تأسیس��ات تولی��د و تصفیه آب در تصفیه خان��ه بزرگ بهبهان 
 واق��ع در بهبه��ان، کیلومت��ر 17 بزرگ��راه بهبهان-رامهرم��ز، را از طری��ق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه و ارزیابی کیفی:

10 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به نشانی مندرج در بند 3
3-متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: 

  www.pgbidboland.ir:سایت اینترنتی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به نشاني 
یا به دفتر امور حقوق��ی و پیمان ها واقع در بهبه��ان، کیلومتر 17 بزرگ��راه بهبهان-رامهرمز، 

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نكته: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه آمده است.

شماره تماس: 061-52102265
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

تجدید   عمومي
نوبت اول

یک مرحله ای

کیوسک اخبار 

برگزاری مرحله دوم مناقصه 
طرح انتقال آب از آب شیرین کن 

خلیج فارس به بندر خمیر

 دستورالعمل اجرایی 
 حفظ پایداری شبکه برق کشور 

در ایام گرم سال ابالغ شد

تضمین تأمین 10 تا 20 ساله خوراک 
پتروشیمی های فعال بخش های 

باالدستی
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران، تأکید کرد: ش��رکت مل��ی نفت ایران در 
بازه های زمانی 10 تا 20 ساله تأمین خوراک هلدینگ های پتروشیمی حاضر در 
بخش های باالدستی صنعت نفت را تضمین می کند. به گزارش مناقصه مزایده، 
محس��ن خجس��ته مهر؛ در آیین امضای پنج تفاهم نامه همکاری ش��رکت ملی 
نفت ایران با هلدینگ های پتروش��یمی کش��ور به ارزش حدود سه میلیارد دالر 
گفت: همه ما از گذش��ته تاکنون به دنبال جهش در تولید پتروشیمی های کشور 
بوده ایم، اما توس��عه و افزایش تولید در این صنعت بدون تأمی��ن پایدار خوراک 
ممکن نیس��ت. وی با بی��ان اینکه هم اکن��ون به دلیل کمبود خ��وراک بعضی از 
مجتمع های پتروش��یمی کشور با 50 درصد ظرفیت اس��می خود کار می کنند، 
اظهار کرد: شرکت های هلدینگ پتروشیمی امروز با امضای این تفاهم نامه قدم 
در مسیر اثربخش��ی س��رمایه گذاری های خود برای تأمین خوراک در سال های 
آینده گذاشتند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با تأکید بر اینکه این شرکت 
در بازه های زمانی 10 تا 20 ساله تأمین خوراک هلدینگ های پتروشیمی حاضر 
در تفاهم نامه های امروز را تضمین خواهد کرد، گفت: به نظر بنده ش��رکت های 
پتروشیمی با س��رمایه گذاری در بخش های باالدستی س��ود مضاعفی را نصیب 
س��هامداران خود خواهندکرد. این موض��وع به معنای واقعی جه��ش در تولید 
به شمار می آید. خجسته مهر؛ ادامه داد: ش��رکت های هلدینگ پتروشیمی آغاز 
به مطالعه و تهیه طرح جامع توسعه )MDP( میدان های نفت و گاز واگذار شده 
خواهند کرد. ما باید تالش کنیم از بخش ه��ای مقدماتی این طرح  ها عبور کنیم 
و هرچه س��ریع تر آن ها را به مرحله امضای قرارداد برس��انیم. وی گفت: شرکت 
هلدینگ خلیج فارس تفاهم نامه ای به ارزش 300 میلیون دالر مربوط به توسعه 
میدان های مارون و خامی  مارون و جمع آوری گازه��ای همراه نفت میدان های 
دارخوین و غرب کارون را با شرکت ملی نفت، همچنین کنسرسیوم پتروشیمی 
باختر، پتروفرهنگ و پارس پتروزاگرس تفاهم نامه ای برای توس��عه میدان های 
گردان، خارتنگ و پازن به ارزش 900 میلیون دالر، صندوق بازنشستگی صنعت 
نفت و گروه اویک برای توس��عه میدان نفتی قلعه نار و می��دان نفتی آذر به ارزش 
1,1 میلیارد دالر و شرکت پاالیش پارسیان سپهر وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( برای توسعه طرح اس��تحصال اتان از 9 پاالیشگاه پارس جنوبی به ارزش 
500 میلیون دالر با شرکت ملی نفت ایران امضاء کردند. مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، ادامه داد: با اجرایی شدن این تفاهم نامه ها تولید روزانه 37 هزار بشکه 
نفت خام و 55 میلیون مترمکعب گاز، 50 هزار بشکه میعانات گازی، یک میلیون 
تن اتان در سال و جمع آوری 105 میلیون فوت مکعب در روز گازهای همراه نفت 

محقق خواهد شد.

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب هرمزگان، گفت: ب��ه زودی مناقصه مرحله 
دوم طرح انتقال آب از آب ش��یرین کن خلیج فارس به بخش روی��در بندر خمیر 
برگزار می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، عبدالحمید حمزه پور؛ افزود: با توجه 
به اینکه کار فرما و مجری طرح آب شیرین کن خلیج فارس بخش خصوصی بوده، 
ش��رکت آب وفاضالب هرمزگان به عنوان خریدار آب برای شهرستان بندر خمیر 
و روس��تای رضوان بخش فین بندرعباس اقدام کرده اس��ت. وی تصریح کرد: در 
حال حاضر 37 کیلومتر از مرحله نخست انتقال آب از آب شیرین کن خلیج فارس 
به رویدر تکمیل شده اس��ت که برای بهره برداری نهایی از این طرح 30 کیلومتر 
دیگر باید اجراء ش��ود. حمزه پور؛ ادامه داد:در سفرماه جاری استاندار هرمزگان به 
خمیر تصمیم های الزم برای تخصیص اعتبار مورد نیاز خ��ط انتقال آب از محل 
آب ش��یرین کن خلیج فارس به کهورس��تان، روی��در و روس��تاهای همجوار این 
شهرس��تان ازجمله مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب هرمزگان، اظهار داش��ت: 
بخش رویدر بندر خمیر یکی از مناطق دارای تنش آبی است که رفع تنش موجود 
نیازمند انتقال آب از محل شیرین سازی آب دریاست که برای این مهم پیش بینی 
الزم صورت گرفته است. حمزه پور؛ یادآور شد: در حال حاضر 37 کیلومتر از مرحله 
نخست انتقال آب از آب شیرین کن خلیج فارس به بخش رویدر بندر خمیر تکمیل 
ش��ده اس��ت که برای بهره برداری نهایی از این طرح 30 کیلومتر دیگر باید اجراء 
ش��ود. وی اعتبار مورد نیاز مرحله دوم این طرح را یک ه��زار و 200 میلیارد ریال 
عنوان کرد و اضافه کرد: همچنین مقرر ش��د، لوله های مورد نی��از این طرح در دو 
مرحله با حمایت اس��تاندار هرمزگان اعتب��ار اجرای طرح نی��ز از محل اعتبارات 
تخصیصی اختیار آبفا قرار گیرد و به زودی مناقص��ه مرحله دوم این طرح برگزار و 
عملیات آن آغاز خواهد شدکه با تکمیل این طرح آِب آب شیرین کن خلیج فارس 

به کهورستان، رویدر و روستاهای همجوار خواهد رسید.

با امضای مع��اون اول رئیس جمه��ور، مصوبه دولت درخصوص دس��تورالعمل 
اجرایی حفظ پایداری شبکه سراس��ری برق کشور در ایام گرم س��ال ابالغ شد. به 
گزارش مناقصه مزایده، هیأت وزیران در جلس��ه 18 اردیبهشت 1401، پیشنهاد 
وزارت نیرو مبنی بر »دس��تورالعمل اجرایی حفظ پایداری ش��بکه سراسری برق 
کشور در ایام گرم سال« را به تصویب رساند. بر این اساس و به منظور حفظ پایداری 
شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال به تشخیص وزارت نیرو، دستورات مرکز 
دیسپاچینگ ملی برق ایران )شرکت مدیریت شبکه برق ایران( برای کلیه مدیران 
برق و مشترکان بزرگ برق الزم االجراس��ت و استانداران و مدیران استانی موظفند 
ضمن ایجاد هماهنگی برای رعایت دقیق س��همیه برق ابالغی دیسپاچینگ ملی 

برق ایران، از بروز هرگونه اختالل در بهره برداری از شبکه برق جلوگیری کنند.

 مزایده جمع آوری و فروش گازهای فلر از برنامه های اقتصادی بلندمدت 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیرعامل ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز 
جنوب، با اش��اره به اینکه از ابت��دای دولت یک 
هزار و 539 تا دو هزار و 100 بشکه در روز تولید 
نفت این ش��رکت افزای��ش یافته اس��ت، گفت: 
یکی از برنامه های اقتصادی بلندمدت ش��رکت 
برگزاری مزایده جم��ع آوری و فروش گازه های 
همراه ارس��الی به مش��عل در منطقه عملیاتی 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
اس��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده،  علیرضا 
دانش��ی؛ با اش��اره به اینکه ظرفیت تولید نفت 
در مناط��ق نفت خی��ز جنوب نس��بت ب��ه قبل 
از تحریم  احیاء ش��ده اس��ت، گف��ت: از ابتدای 
فعالی��ت دول��ت س��یزدهم، دو ه��زار و 907 تا 
دو هزار و 903 ه��زار بش��که در روز به ظرفیت 

تولی��د نفت ش��رکت مل��ی مناط��ق نفت خیز 
جنوب اضافه ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه از 
ابتدای شروع کار دولت س��یزدهم میزان تولید 
واقعی نفت در مناطق نفتخی��ر جنوب یک هزار 
و 593 ت��ا دو هزار و 100 بش��که در روز افزایش 
یافته اس��ت، گفت: باید توجه داش��ت که از نظر 
فنی، ظرفیت تولید و می��زان تولید واقعی نفت 
با یکدیگر متفاوت هس��تند. مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جن��وب به اهمیت جبران 
اُفت و اف��زاش ظرفیت تولید در این ش��رکت به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام کش��ور 
اش��اره کرد و گفت: طی 9 ماه اخی��ر، 180 هزار 
بشکه در روز جبران افت تولید و 20 هزار بشکه 
در روز افزایش ظرفیت تولید برآورد شده است. 

دانشی؛ به بازگشت تولید نفت مناطق نفت خیز 
جنوب به ش��رایط ع��ادی اش��اره کرد و گفت: با 
توجه به این ش��رایط، انجام 15 طرح در میادین 
هیدروکرب��وری ک��ه ش��امل 80 پروژه س��طح 
االرض��ی و 241 پ��روژه تحت االرضی اس��ت را 
می توان از جمله برنامه های اقتصادی بلندمدت 
 این شرکت دانست. وی اضافه کرد: اجرای پروژه 
احداث تلمبه خانه های س��ه گان��ه جدید اصلی 
نفت خ��ام اه��واز، امیدی��ه، گ��روه به ص��ورت 
ترکیبی الکتروپمپ و توربوپمپ بخش دیگری 
از ای��ن برنامه ه��ای اقتصادی بلندمدت اس��ت. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی مناط��ق نفت خیز 
جن��وب، به اج��رای پ��روژه راهب��ردی احداث 
خط لوله جدی��د نفت صادراتی از اه��واز تا بندر 

گناوه اش��اره  کرد و گف��ت: مج��وز قانونی برای 
اجرای این پروژه مهم در جه��ت پایداری تولید 
نفت کش��ور صادر شده و ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز جن��وب در ح��ال انج��ام فرآیندهای 
اجرای��ی اس��ت. وی اضافه ک��رد: یک��ی دیگ��ر 
از برنامه ه��ای اقتص��ادی بلندم��دت ش��رکت 
ملی مناط��ق نفت خیز جن��وب، انج��ام مزایده 
جمع آوری و فروش گازه های همراه ارس��الی به 
مش��عل در منطقه عملیاتی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدس��لیمان اس��ت. دانش��ی؛ به 
برگزاری بیس��ت و شش��مین نمایشگاه صنعت 
نف��ت اش��اره کرد و گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه 
ش��رکت های دانش بنی��ان و فع��االن اقتصادی 
توانمندی حضور دارند که به خوب��ی از توانایی 

اقتص��ادی  برنامه ه��ای  اج��رای  ب��رای  الزم 
بلندم��دت صنعت نف��ت در جن��وب برخوردار 
هستند. وی اضافه کرد: دولت و بخش خصوصی 
برای پیش��برد این برنامه ها، با محور استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان همکاری های 
خوب��ی را در دس��تور کار دارند. براس��اس این 
گزارش، پهنه جغرافیایی ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب 400 هزار کیلومترمربع اس��ت 
که دارای 41 میدان نفتی و 17 میدان مس��تقل 
گاری است. این شرکت دارای پنج شرکت تابعه 
بهره برداری نفت و گاز اس��ت ک��ه 40 هزار نفر 
نیروی انسانی را دربرمی گیرد. مناطق نفت خیز 
جنوب تولیدکننده 80 درصد نفت و 16 درصد 

گاز کشور است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران اعالم کرد

افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام خارک 4.2 میلیون بشكه  
مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفت��ی ایران از 
آمادگی این پایانه ب��رای صادرات حداکثری نفت 
خبر داد و گفت: ظرفیت ذخیره س��ازی نفت خام 
خارک چهار میلیون و 200 هزار بش��که افزایش 
می یابد. به گزارش مناقصه مزایده، عباس اسدروز؛ 
در س��ومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروش��یمی در تبیین چه��ار قرارداد و 
تفاهم نامه ای که با شرکت های دانش بنیان امضاء 
شد، اظهار کرد: این قرارداد ها و تفاهم نامه ها برای 
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری توربیتی 12 

اینچ، طراحی، س��اخت و آزمون شیر چهارراهه و 
سیس��تم آتش نش��انی امضاء ش��ده که طراحی 
دستگاه اندازه گیری برای نخس��تین بار در ایران 
انجام می شود. وی با تشریح مهم  ترین اهداف این 
شرکت از آمادگی پایانه های نفتی برای صادرات 
حداکثری نفت خبر داد و درباره نمایش��گاه نفت، 
اظهار کرد: نمایش��گاه نفت جلوه ای از توانمندی 
و اقت��دار نظام جمهوری اس��المی ایران اس��ت و 
ش��رکت های حاضر در ای��ن نمایش��گاه توانایی 
پاسخگویی نیاز ش��رکت های پایانه های نفتی را 

دارند. مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفتی ایران، 
درباره برنامه ایران برای صادرات نف��ت به اروپا با 
توجه به تن��ش میان روس��یه و اوکرای��ن، گفت: 
شرکت پایانه های نفتی ایران شرکتی عملیاتی و 
مجری سیاست های شرکت ملی نفت ایران است. 
سیاست گذاری، بازاریابی و فروش نفت خام با امور 
بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران است. اسدروز؛ 
با تأکید بر اینکه شرکت پایانه های نفتی از لحاظ 
زیرساختی مشکلی برای افزایش صادرات ندارد، 
تأکید کرد: شواهد حاکی از آن است صادرات نفت 

ایران افزایش قابل مالحظه ای داش��ته و عملیات 
ص��ادرات آن در پایانه های نفتی در ح��ال انجام 
اس��ت. وی با بیان اینکه این ش��رکت در شرایط 
تحریم کار خود را در موضوع ذخیره سازی نفت به 
نحو احسن انجام داده است، درباره اینکه ظرفیت 
ذخیره سازی نفت خام قرار است چه مقدار افزایش 
یابد، گفت: ظرفیت ذخیره سازی نفت خام پایانه 
نفتی خارک چه��ار میلیون و 200 هزار بش��که 
افزایش می یابد، سه مخزن یک میلیون بشکه ای و 

دو مخزن 600 هزار بشکه ای خواهد بود. 

تحریم ؛ مشكل اصلی اجرای پروژه های نفت و گاز در مجموعه های دولتی و پیمانكاران 
مدیرعامل یک ش��رکت پیمان��کاری، با بیان اینکه مش��کل 
اصلی در اجرای پروژه ها تحریم های ظالمانه اس��ت و باید به هر 
ترتیبی ش��ده آن را خنثی ک��رد، گفت: دنیا، دنی��ای ارتباطات، 
کار بهینه و گروهی اس��ت و مش��ارکت با ش��رکت های خارجی 
و ارتباط گرفتن می توان��د کمک خوبی برای اج��رای پروژه ها با 
سرعت بیشتر باش��د. به گزارش مناقصه مزایده، حسین نصرتی؛ 
در حاش��یه بیست وشش��مین نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی با اش��اره به اینکه این شرکت بخش توسعه 
ظرفیت آب دمین-پتروش��یمی مبین، ایجاد واح��د تأمین آب 
و نیتروژن پتروش��یمی گچس��اران را در حال اجراء دارد، اظهار 
کرد: در پروژه احداث پاالیش��گاه فرزانگان با مش��ارکت شرکت 
فکور صنعت تهران ق��رارداد امضاء و عملیات اجرایی آغاز ش��ده 
اس��ت. وی درباره اثر تحریم ه��ا در طراحی، مهندس��ی، خرید، 
س��اخت، اج��راء، نص��ب پروژه ها گفت: مش��کالتی ک��ه در این 
رابط��ه به وج��ود می آید می ت��وان ب��ه مش��کالت و فرآیندهای 
پیچیده انتق��ال ارز و تورم فزاینده و ش��دید ناش��ی از ش��رایط 
اقتصادی ویژه س��ال های اخیر و همه گیری کرون��ا که تعطیلی 
 و کندی در روندهای مختلف کار را در پی داش��ته، گوش��ه ای از 
مش��کالت اس��ت. این فعال اقتصادی با بیان اینکه خوشبختانه 
ب��ا تمهید ه��ا و اقدام ه��ای به موق��ع و به کارگی��ری روش های 

مؤثر و س��ریع برای دور زدن تحریم ها و حمایت ه��ای کارفرما، 
همه تجهیزات خریداری ش��ده از خارج کش��ور در این پروژه در 
چارچوب زمانی پیش بینی ش��ده تأمین و تحویل کارفرما ش��ده 

اس��ت، گفت: همس��و با تبدیل تهدی��د تحریم ه��ای ظالمانه به 
فرصت، بخش ه��ای عمده ای از تأمین تجهیزات اصلی از س��وی 
س��ازندگان داخلی معتبر س��فارش گذاری و تأمین شد. به گفته 

وی، اس��تفاده حداکث��ری از ظرفی��ت س��اخت تولیدکنندگان 
داخلی به ن��ام و معتبر ب��رای حمای��ت از تولید داخ��ل و تبدیل 
تهدید تحریم ها به فرصت که س��بب کاهش هزینه یا جلوگیری 
از هدررفت ارزی می ش��ود، تأمین به موقع تجهی��زات از بهترین 
س��ازندگان معتب��ر در ش��رایط س��خت تحری��م، بهره گیری از 
ظرفی��ت و توانایی نیروی مهندس��ی جوان در کن��ار تجربیات و 
دانش کارکنان مجرب در داخل ش��رکت در مراحل مهندس��ی، 
نصب و راه اندازی و سرعت باالی نصب و راه اندازی از ویژگی های 
این پروژه اس��ت. نصرتی؛ با تأکید بر اینکه ماشین س��ازی ویژه 
در بخش تأمین تجهی��زات و به منظور حمایت از توان س��اخت 
داخ��ل و کمک به تس��ریع در روند بومی س��ازی هرچه بیش��تر 
صنای��ع مرتب��ط ب��ا صنع��ت نف��ت، گاز و پتروش��یمی، بخش 
اعظمی از تجهیزات پروژه را از ش��رکت های مطرح و خوش��نام 
این صنع��ت در کش��ور تأمین کرده اس��ت، اف��زود: از آن جمله 
 Refrigerator می توان به تجهیزات��ی از قبیل دس��تگاه های
Unit، واحده��ای پیش خالص س��ازی )PPU( ، مخازن حائل 
و ذخیره ه��وای ابزار دقی��ق، مخ��ازن ذخیره س��ازی نیتروژن 
مایع، سیس��تم های بخارس��از و... اش��اره کرد. نصرتی؛  در پایان 
 بر جلوگیری از خام فروش��ی و تکمیل زنجی��ره ارزش نفت و گاز 

تأکید کرد.

گروه انرژي

مدیرعامل شرکت ملی گاز، با اشاره به افزایش 
تولید گاز کش��ور از افزای��ش روزان��ه 45 میلیون 
مترمکعب گاز خب��ر داد. ب��ا اعالم اینک��ه به طور 
میانگین ساالنه حدود 250 میلیارد مترمکعب گاز 
در کش��ور مصرف می ش��ود، گفت: مصرف ساالنه 
گاز طبیعی ای��ران 9 میلی��ارد مترمکعب افزایش 
می یابد. به گ��زارش مناقصه مزایده،  مجید چگنی؛ 
در س��ومین روز از بیست وشش��مین نمایش��گاه 
بین المللی نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی در 
نشس��ت با خبرنگاران که با حضور مدیران ارش��د 
صنعت گاز برگزار شد، گفت: شرکت ملی گاز ایران 
شرکتی برجس��ته و بارز در صف خدمت رسانی به 
کشور و ش��رکتی عملیاتی اس��ت که خدمات آن 
مس��تمر و مداوم اس��ت. وی با بیان اینکه صنعت 
گاز در جه��اد مس��تمر اس��ت و بی��ش از 90 هزار 
نیروی فعال دارد، افزود: نمایش��گاه بیست وششم 
هم اس��تثنایی و جزء بزرگ  ترین نمایش��گاه های 
جهان در ح��وزه نفت، گاز، پتروش��یمی و پاالیش 
است. مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران، با تأکید 
بر اینکه دس��تاوردهای صنعت گاز مربوط به یک 
دولت خاص نیس��ت و همه دولت های گذشته در 
این زحمات س��هیم بودند، تصریح ک��رد: تاکنون 
ح��دود هزار و 221 ش��هر ب��ا 98,4 درص��د و 35 
هزار و 575 روس��تا با 85,4 درص��د از گاز طبیعی 
بهره مند هس��تند؛ پروژه گازرس��انی به 29 ش��هر 
و دو ه��زار و 952 روس��تا هم در حال اجراس��ت. 
چگنی؛ ادامه داد: ب��ا بهره ب��رداری از این پروژه ها 
بهره مندی ش��هرهای ای��ران از گاز طبیعی به 99 
درصد و روستا ها به 89 درصد می رسد. اکنون نیز 
24,5 میلیون مشترک گاز در کش��ور وجود دارد 
که معادل 28,5 میلی��ون خانوار در بخش خانگی، 
90 هزار واحد صنعتی، 60 هزار واحد کش��اورزی، 
دو ه��زار و 280 واح��د گاز طبیع��ی فش��رده 

)س��ی ان جی(، 330 واحد نیروگاهی بزرگ و مولد 
مقیاس کوچک، ح��دود دو میلیون واحد عمومی، 
دولتی، تجاری، ورزش��گاهی و خیریه است. وی از 
گازرسانی به شش شهر، حدود هزار و 426 روستا 
و 1300 واحد صنعتی و ش��ش هزار و 200 واحد 
جز صنعتی در س��ال 1400 خب��ر داد. وی با بیان 
اینکه به طور میانگین س��االنه حدود 250 میلیارد 
مترمکعب گاز در کش��ور مصرف می ش��ود، اظهار 
کرد: ای��ران از بزرگ  تری��ن تولیدکنن��دگان گاز 
طبیعی در جهان و در رتبه س��وم اس��ت؛ مجموع 
گاز تحویلی به شبکه در س��ال 1400 حدود 269 
میلیارد مترمکعب بود که 122 میلیارد مترمکعب 
در بخش خانگی و تجاری و 71 میلیارد مترمکعب 
در بخش نیروگاهی مصرف شد و مجموع صادرات 

گاز ایران به کش��ورهای همس��ایه هم 17 میلیارد 
مترمکع��ب بود که نس��بت به س��ال 99 حدود دو 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. مع��اون وزیر نفت 
در ام��ور گاز، اعالم ک��رد: طب��ق برنامه  ریزی های 
انجام ش��ده، مقدار کل گاز تزریقی به شبکه امسال 
روزانه 45 میلیون مترمکع��ب افزایش می یابد و به 
حدود 278 میلیارد مترمکعب می رسد. این مقدار 
پارسال 269 میلیارد مترمکعب بود که این افزایش 
تولید از فاز 14 و ف��از 11 پارس جنوبی خواهد بود. 
چگنی؛ همچنین درب��اره پروژه ه��ای اولویت دار 
ش��رکت ملی گاز ایران در سال 1401 گفت: عمده 
تمرکز گازرس��انی به مناطق مح��روم و دورافتاده 
اس��ت و در هدف گذاری امسال اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان، هرم��زگان و بخش جنوبی اس��تان 

کرمان در اولویت گازرسانی هس��تند. در روزهای 
اخیر هم خط انتق��ال گاز به زابل ب��ه بهره برداری 
رس��ید و تزریق گاز به ط��ول 220 کیلومتر انجام 
ش��د، همچنی��ن پروژه ه��ای مربوط ب��ه جنوب 
سیستان وبلوچستان هم در حال اجراست. چگنی؛ 
بر بهره من��دی از ت��وان دانش بنیان  ه��ا به منظور 
هوشمندس��ازی کنتورهای گاز تأکید کرد و ادامه 
داد: م��ا در ح��ال مذاکره ب��ا بیش از 11 ش��رکت 
داخلی هس��تیم تا با هوشمندس��ازی کنتور ها به 
بهینه س��ازی مصرف انرژی کمک کنیم و سرانجام 
با صرفه جویی مشترکان از این مسیر، سود حاصل 
را در ب��ازار بورس ارای��ه دهیم. وی درب��اره اجرای 
طرح بهینه س��ازی موتورخان��ه واحدهای خانگی 
و تجاری، گفت: تاکنون 27 هزار مش��ترک در این 

طرح ثبت نام کردند ک��ه موتورخانه حدود 16 هزار 
مش��ترک در بخش خانگی و تجاری و هشت هزار 
موتورخان��ه واحدهای دولتی بهینه س��ازی ش��ده 
اس��ت. معاون وزیر نف��ت در امور گاز، ب��ا تأکید بر 
توسعه دیپلماس��ی انرژی، یادآور شد: تجارت گاز 
فقط صادرات نیست و بحث های ترانزیت و سوآپ 
گاز هم جزء تجارت گاز اس��ت، اکن��ون نیز روابط 
خوبی با همس��ایگان داریم و گاز را به ترکیه و عراق 
صادر می کنیم همچنین توس��عه روابط تجاری با 
دیگر کشور ها نیز هدف گذاری شده و این خواست 
وزیر نفت اس��ت. چگنی؛ با بیان اینکه صاردات گاز 
طبیعی پارس��ال 17 میلیارد مترمکعب بود، گفت: 
در س��ال 1400 به طور میانگین روزانه 20 میلیون 
مترمکعب گاز ب��ه عراق صادر کردی��م و اکنون نیز 
روزانه حدود 35 میلیون مترمکعب صادر می شود، 
این مقدار صادرات به کش��ور ترکیه زانیز پارس��ال 
ح��دود 9 میلیارد مترمکع��ب در روز ب��ود. وی در 
پایان تصریح ک��رد: تعهد ق��رارداد ص��ادرات گاز 
ایران به ترکی��ه 10 میلیارد مترمکعب در س��ال و 
کف آن 8,5 میلیارد مترمکعب اس��ت، اما پارسال 
بیش از 9 میلی��ارد مترمکعب گاز ب��ه ترکیه صادر 
کردیم. مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران با اشاره 
ب��ه مذاکرات انجام ش��ده ه��م عراق و ه��م ترکیه 
عالقه مند به تمدید ق��رارداد بودند و درخواس��ت 
افزای��ش ظرفی��ت واردات گاز از ای��ران را دارن��د. 
وی ادامه داد: ب��ا توجه به امکاناتی ک��ه وجود دارد 
تالش خ��ود را برای ای��ن افزایش ظرفی��ت به کار 
خواهیم گرف��ت. چگینی؛ ادامه داد: به زودی س��ه 
مرکز نوآوری ش��هید هاش��می نژاد، پارس جنوبی 
و تهران در ش��رکت مل��ی گاز راه ان��دازی خواهد 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ای��ران، افزود: 
این ش��رکت برای تولید کاالی ایرانی و حمایت از 
س��اخت داخل یکی از شرکت های پیش��تاز بوده و 
انصافاً در سال های گذش��ته اقدام های مطلوبی در 

این زمینه انجام داده است.

مدیرعامل شرکت گاز 

مصرف گاز ساالنه 9 میلیارد مترمکعب افزایش می یابد  
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