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مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن

ش�رکت مخابرات ایران منطقه گیالن در نظر دارد نس��بت به فروش تیرهای فلزی مخابرات منطقه گیالن در س��ه محور رشت و 
توابع، محور شرق و محور غرب گیالن را از طریق مزایده انجام دهد.

متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به آدرس: 
WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR ی��ا ب��رای خرید اس��ناد ب��ه اداره خرید و 
قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، طبقه 3 مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 013-32132330-32132370

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شماره 1401/1
فروش تیرهای فلزی مخابرات منطقه گیالن در سه محور رشت و توابع، 

محور شرق و محور غرب گیالن 

نوبت اول

آگهی تجدید   عمومی

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شرح در صفحه 5

مناقصه عام دو مرحله ای

آگهی خرید 600 دستگاه راک رکتیفایر 
3kw با 6 ماژول Indoor18kw
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پست بانک ایران

شرکت فاضالب تهران

شرکت فوالد غدری نی رزی )سهامی خاص(
NEYRIZ   GHADIR  STEEL  COMPANY

)NGHSCO(

شرکت مدیریت تولید برق 
اهواز- نیروگاه رامین

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان قزوین

پلیمر آریا ساسول معاونت مهندسی نهاجا
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

شرکت سایپا آذربایجان

شرکت زراعی دشت ناز

شرکت پتروشیمی اروند

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

نقش مزایده در جهانی 
شدن روستای کندوان

 کمک مزایده 
به جبران زیان سهامداران 

در صندوق های دولتی 

واگذاری ۴ بنای تاریخی 
سمنان با مزایده 

مرمت گنبد برج هزار ساله 
قابوس در مرحله مناقصه 

به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان

 عقد قرارداد 
 با دانش بنیان ها 

 بدون برگزاری مناقصه  
و از محل بودجه پژوهشی 

امکان پذیر است؟
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غیردولتی با نگاهی به قوانین حاکم 

در حقوق اداری ایران

وزیر راه وشهرسازی خبر داد
 کاهش 5 درصدی سود وام ودیعه 

اجاره مسکن 

 عدم تعادل قیمت ها به معضل مهمی 
 در صنعت قطعه سازی خودرو 
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صفحه 2

گم شدن ساالنه ۲میلیارد مترمکعب گاز 
در شبکه گازی کشور!

کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

افزای��ش جمعی��ت، دغدغه چند س��ال اخیر 
مس��ؤوالن ارش��د نظام اس��ت. سیاس��تی که با 
تورم کش��نده این روزه��ا منافات ج��دی دارد! 
نگاه دولت ه��ا به افزای��ش جمعیت ام��ا همواره 
متفاوت ب��وده اس��ت؛ از سیاس��ت دو بچه کافی 
اس��ت در دول��ت س��ازندگی گرفته تا سیاس��ت 
کنترل جمعی��ت در دولت اصالح��ات، حمایت 
از افزای��ش جمعیت ب��ا اختصاص ی��ک میلیون 
تومان ب��ه ازای هر بچ��ه در دول��ت احمدی نژاد 
و در نهایت سیاس��ت کج دار و مری��ض با افزایش 
جمعیت در دول��ت روحانی. طی ای��ن دهه ها اما 
مهم ترین ش��اخص افزایش جمعی��ت یعنی رفاه 
مغفول مان��ده اس��ت! در تمام��ی دولت های یاد 
شده تحریم ها س��فت و س��خت علیه کشورمان 
از یک ط��رف و س��وء مدیریت ها  از ط��رف دیگر 
باعث ش��د تا بس��یاری روزهای خوش��ی را از یاد 
ببرند! کافی اس��ت نگاه��ی به وضعی��ت رفاهی 
مردم طی دهه های مختل��ف بیندازیم تا ببینیم 
میلیون ه��ا نف��ر با س��یلی ص��ورت خودش��ان 

را س��رخ نگه داش��ته اند؛ حال س��ؤال این است 
که در ش��رایط کنون��ی چگونه اکثری��ت جامعه 
باید به افزای��ش جمعیت فکر کنن��د؟ هم اکنون 
برگزاری یک عروسی س��اده با امکانات حداقلی 
به میلیون ها توم��ان پول نیاز دارد و بس��یاری از 

ت��ازه عروس داماده��ا را مق��روض کرده اس��ت. 
حال در ای��ن وضعی��ت فرزن��دآوری دل ش��یر 
می خواه��د و ب��س! در اینک��ه جمعیت کش��ور 
نیازمن��د رش��د می باش��د هیچ ش��کی نیس��ت 
اما مس��ؤوالن ابتدا بای��د مقدم��ات فرزندآوری 

 و رف��اه را ک��ه پیش زمین��ه افزای��ش جمعی��ت 
می باشد را فراهم نمایند.

برنامه دولت رئیسی چیست؟
ح��ال در دول��ت جدی��د نگاه ها ب��ه افزایش 
جمعی��ت دوخت��ه ش��ده اس��ت و وزرای دولت 

از ض��رورت افزای��ش جمعی��ت در کش��ور خبر 
می دهن��د. در همی��ن رابطه، به��رام عین اللهی؛ 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی دیروز 
)سه ش��نبه( با حضور در مجلس با تأکید بر اینکه 
وضعیت جمعیتی کشور بس��یار ناجور است و ما 
فرصت زی��ادی برای افزایش جمعیت در کش��ور 
نداریم چنین، گفت: اگر در هفت سال آتی کاری 
برای افزای��ش جمعیت نکنیم بع��داً قابل جبران 
نخواهد بود. برای اجرای قان��ون جوانی جمعیت 
در وزارت بهداشت از تجربه تشکیل قرارگاه کرونا 
اس��تفاده و قرارگاهی به عن��وان جوانی جمعیت 
تش��کیل دادیم که در آن مس��ؤولیت فرماندهی 
کار برعهده وزیر قرار دارد، همچنین تمامی افراد 
مس��ؤول در حوزه جوانی جمعی��ت و تعدادی از 
نمایندگان مجلس در این ق��رارگاه حضور دارند 
و جلس��ات مربوط��ه نیز ب��ه ص��ورت هفتگی در 
حال برگزاری اس��ت. وزارت بهداشت 3۵0 هزار 
بس��ته خدماتی ناباروری را در س��ال 1۴00 ارائه 
کرده و امیدواریم که در س��ال جاری نیز بتوانیم 
 بیشتر از خدمات ارائه ش��ده در سال قبل خدمت 

ارائه دهیم.

افزایش جمعیت کشور در گروی بهبود شرایط زندگی

 دالر نیمایی در اوج! 
اینک��ه دالر ک��ف بازار ب��ه زی��ر 30 تومان 
برگش��ته اس��ت و االن در فالن کانال و بهمان 
قیمت قرار دارد و یا همچنان در آن س��وی مرز 
30 تومان در حال جوالن اس��ت ول��ی ما برای 
آن که دلمان را خوش کنیم، فکر و حواس��مان 
را شش��دانگ ب��ه صرافی ه��ای ب��ر خیابان و 
قیمت های ویترینی آنها داده ایم، درست است 
یا غلط، غلو اس��ت یا بی خیالی، راست است یا 
دروغ، مس��خره اس��ت یا مایه عبرت، سیاست 
اس��ت یا علم و منطق ب��ازار، هرچه هس��ت یا 
نیس��ت آنقدرها مهم نیس��ت، ام��ا یک چیزی 

هست که نباید باشد!
آن چیزی که مهم و از اتفاق خیلی خیلی مهم 

است، این صعود خزنده و پیوس��ته جناب دالر 
نیمایی اس��ت که آرام آرام خود را تا یک قدمی 
دالر صرافی ملی باال کش��یده اس��ت و به قاعده 
افزای��ش ناگهانی قیمت دالر کف ب��ازار، از خود 
رشد و فربگی نش��ان داده و صعود موفقیت آمیز 

و ادامه داری را به ثبت رسانده است! 
آقا نیما که در اس��فند پارس��ال و شب عید، 
در ذی��ل س��ایه 2۴000 تومان قرار داش��ت و 
نوس��انات جنابش��ان حول وحوش ای��ن عدد 
جریان داشت، این روزها در حال نزدیک شدن 
به 2۵۵00 تومان اس��ت! یعنی دالری که قرار 
بود دالر آزاد و زیرزمین��ی و فردایی و ایضاً بازار 
متشکل و... و ذالک را به سمت و سوی خودش 

بکشد، در اقدامی ایثارگونه در حال غش کردن 
به طرف آنهاست و با همین دست فرمان، بعید 
نیست تا چند روز دیگر خودش را شانه به شانه 
قیم��ت دالر صرافی ملی رس��انده و در کورس 

رقابت چشم ها را خیره کند!
تا یادمان نرفته این را بگوییم که اگر قیمت 
دالر این نظام یکپارچه معامالت ارزی یا همان 
نیماجان خودمان، به س��مت قیمت دالر بازار 
متش��کل که همان فروش اسکناسی ارز است 
حرک��ت کند، مث��ل آهنرب��ای هم قطب عمل 
می کند و به محض اینک��ه فاصله خود را از یک 
حدی با این بازار کم می کند، این بازار و به تبع 
آن قیمت ارز صرافی ملی، خودشان را به باالتر 
می کشند و با اشتیاق بیش��تری به سمت دالر 

کف بازار زیرزمینی حرکت می کنند! 
خیلی راه دوری نروی��م و موضوع را پیچیده 
نکنیم، آخر این قصه این جوری تمام می ش��ود 
که بعید نیست )ایضاً یحتمل است، اگر حتمی 

نباش��د!( برخ��ی از بازیگردان ه��ای اصلی که 
نمی خواهم نامش��ان را ببرم، ول��ی همین قدر 
بگویم که اول اسمشان با دولت شروع می شود، 
خیلی هم نگران صعودی شدن نرخ ارز نیمایی 
نیس��تند و از اتفاق ذوق ه��م می کنند، باالخره 
همزمانی حذف ارزترجیحی کاالهای اساس��ی 
با افزایش قیمت نیمایی، خبر مسرت بخش��ی 
اس��ت، باالخره دالری ک��ه قرار بود ب��ا قیمت 
۴200 تومان به حراج گذاشته شود، با 2۵000 
تومان به فروش می رسد، چه چیزی از این بهتر!

مدیون هستید که یک لحظه به این موضوع 
فکر کنید که وقت��ی دالر دولتی ب��رای واردات 
پرداخت نمی ش��ود و چند میلیارد دالر بیشتر از 
قبل، قرار است وارد سامانه نیما خان شود، قاعدتاً 
نرخ ارز در این بازار بای��د روبه کاهش بگذارد و نه 

اینکه اینجوری سرکشی و طغیان کند!
بنابراین با توجه به اینکه شما و بنده و ایضاً 
همه آحاد این ملک هیچ وقت ب��ه این موضوع 

فکر نک��رده و نخواهیم ک��رد، عزی��زان بانکی 
و اقتص��ادی، همچین س��ر صب��ر و باحوصله 
نس��بت به مدیریت هوش��مند و برپایه قاعده و 
منطق بازار! اقدام کرده و به جای ش��یب منفی، 
راه صع��ود و پیش��رفت را در مقاب��ل آقانیمای 
گل پسراینا گذاشتند تا ایش��ان هم جور جیب 

خالی و کسری ها را بکشند!
به هرحال خواستیم از همین تریبون عرض 
کنیم که حواسمان هست که حواستان هست، 
ولی این را هم گوش��ه ذهن مبارکتان داش��ته 
باش��ید که ه��ر دهم درصدی ک��ه روی قیمت 
دالر در آن س��امانه نظ��ام یکپارچ��ه می رود، 
گوش��ه ای از معیش��ت مردم َکنده می ش��ود و 
رفاه نداشته آنها دور از دسترس تر می شود، به 
حساب اعتماد هم که خیلی وقت است به نحو 
احسن رسیدگی گردیده است! البته به قول آن 
پیرمرد طبسی، خود دانید و مملکت تان)مان(!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

نقش مزایده در جهانی شدن روستای کندوان 
روس��تای صخ��ره ای کندوان در ش��هر اس��کو از اس��تان 
آذربایجان ش��رقی ب��ه عن��وان روس��تایی زیب��ا، تاریخ��ی و 
گردش��گری به خاطر تداوم زندگی در کران ه��ای کله قندی 
زیبا، همچنی��ن آب معدن��ی گ��وارا و درمانی اش از ش��هرت 
جهان��ی برخ��وردار ش��ده و هفت س��ال اس��ت در نوبت ثبت 
جهانی قرار دارد. به گ��زارش ایرنا، حال آن طور که پیداس��ت 
مسؤوالن این روستا با بهس��ازی این روس��تا از طرق مختلف 
از جمل��ه مزایده به فک��ر درآمدزایی و در نهای��ت ثبت جهانی 
این روس��تای تاریخی هس��تند. مهدی جدای��ی؛ مدیر پایگاه 
می��راث فرهنگی روس��تای کن��دوان، درخص��وص اقدامات 

انجام ش��ده ب��رای ثبت جهان��ی روس��تای کن��دوان چنین، 
می گوید: این روس��تای تاریخی در فهرس��ت موقت برای ثبت 
جهانی ق��رار گرفته ک��ه در این راس��تا اقداماتی انجام ش��ده 
اس��ت. مهدی جدای��ی؛ گفت: ای��ن اقدامات ش��امل پیگیری 
تصویب حریم مصوب، پیگیری ش��کایات ساخت وس��ازهای 
غیرمجاز، جلوگیری از ساخت وس��ازهای غیرمجاز، برگزاری 
دو مرحله مزایده ب��رای واگ��ذاری خانه باتی��ک در کندوان، 
تش��کیل و ارس��ال پرونده روس��تای کندوان به عنوان یکی از 
 سه روس��تای پیش��نهادی برای روس��تای جهانی گردشگری 

بوده است. 

واگذاری 4 بنای تاریخی سمنان با مزایده 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
اس��تان س��منان، از واگذاری چهار بنای تاریخی اس��تان با 
هدف بهره برداری بهینه به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
خب��ر داد. به گ��زارش خبرگ��زاری صداوس��یما، امی��ر 
کرم زاده؛ با بیان این خب��ر، گفت: خان��ه ابراهیمی دامغان 
)مدرس��ه حش��متیه( با کارب��ری کافه م��وزه و ب��ا تأکید 
ب��ر م��وزه آموزش وپ��رورش، خان��ه میررحیم��ی دامغان 
ب��ا کارب��ری فرهنگ��ی، پذیرای��ی، گردش��گری، مجتمع 
گردش��گری چش��مه علی دامغ��ان و خانه تدین س��منان 
ب��ا کارب��ری فرهنگی، اقامت��ی، پذیرای��ی به عن��وان خانه 

خالق صنایع دس��تی ب��ه س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
واگذار می ش��وند. مدی��رکل میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دس��تی استان س��منان، افزود: اس��ناد مزایده این 
بنا ه��ا از طریق مزای��ده عموم��ی دومرحله ای ب��ه صورت 
ق��رارداد س��رمایه گذاری در مرم��ت، احیاء، نگه��داری و 
واگذاری حق اس��تفاده و بهره برداری مدت معین واگذاری، 
منتشر شده است. وی گفت: اش��خاصی که صالحیت های 
الزم را از نظر کمیته فن��ی و بازرگانی دارا ب��وده و باالترین 
 مبل��غ اجاره بها را پیش��نهاد کرده باش��ند به عن��وان برنده 

مزایده شناخته خواهند شد. 

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

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

منتشر 
شد

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

مجازات کسانی که 
»قانون حداکثر« را  رعایت 

نمی کنند، چیست؟

http://monaghesatiran.ir/110448
http://monaghesatiran.ir/110449
http://monaghesatiran.ir/110453
http://monaghesatiran.ir/110451
http://monaghesatiran.ir/110458
http://monaghesatiran.ir/110459
http://monaghesatiran.ir/110465
http://monaghesatiran.ir/110467
http://monaghesatiran.ir/110472
http://monaghesatiran.ir/110473
http://monaghesatiran.ir/110479
http://monaghesatiran.ir/110518
http://qanoonnameh.ir
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روزنامه2

Wednesday  22.Jun.2022  Vol.17  No.3548چهارشنبه 1 تیر 1۴01  22 ذی القعده 1۴۴3  سال هفدهم  شماره 3۵۴8

فناوري  اطالعات
و دانش

 ش�رکت فاضالب ته�ران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای خری��د ۴ دس��تگاه بلوئر هوادهی م��ورد نی��از م��دول ۵ و 6 تصفیه خانه فاضالب جن��وب تهران 

)شماره مناقصه در سامانه س��تاد ایران 200100۵۴20000019( 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: 88۴3۵961-021 و فکس: 021-88۴0919۴

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.9۵9.000.000 ریال

3- مهلت های زمانی: دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/08، مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه 

مورخ 1۴01/0۴/1۵ و تاریخ گشایش پاکات ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/1۵ خواهد بود.
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نوبت اول
شرکت فاضالب تهران

آگهي فراخوان مناقصه عمومی
)به همراه ارزیابی کیفی(

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.

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 دیزل ژنراتور
شماره مناقصه: 1۴010309-01 

مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 
ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 1 تیرماه 1۴01 

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 7 تیرماه 1۴01

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
۴۴0.000.000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد 
 معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673۴27201 
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 
09127238۴69 و 81718۵78  )واح��د زنجیره تأمین( و س��ؤاالت مربوط به 

پورتال با شماره 81718۵78 تماس حاصل نمایند. 
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آگهی
نوبت دوم

 مجتمع فوالد غدی�ر نی ریز پی��رو آگهی "فراخوان اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی پ��روژه احداث کارخان��ه تولید آهک کلس��ینه و دولومیت��ی و آهک هیدرات��ه نی ری�ز 

به روش طرح و ساخت )EPC( " اعالن می دارد، این فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/08 تمدید گردیده است.

 مقتضی اس��ت، متقاضیان محترم در صورت تمایل، ضم��ن مطالعه مدارک مربوط��ه با در نظر گرفتن تمامی ضوابط و ش���رایط، نس���بت به تکمی�ل کلیه اس���ناد فراخوان 

 و مهر و امضاء همه صفح��ات آن اقدام الزم معم�ول و پیش��نهادات خود را به دبی�رخانه کمیس���یون معامالت واقع در دفت�ر مرکزی به نش��انی ته��ران، خیابان احمد قصیر، 

خیابان چهاردهم غربی، پالک 17، طبقه اول ارسال و تحویل نمایند.

الزم به ذکر است، شرکت کنندگانی که حائز شاخصه های مورد اشاره در اس��ناد مناقصه نمی باشند، می توانند پیش��نهادات خود را با در نظر گرفتن اختیار شرکت فوالد غدیر 

نی ریز در رد یا قبول کلیه پیشنهادات ارائه شده، ارسال نمایند.
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آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی احداث کارخانه آهک
شرکت فوالد غدری نی رزی )سهامی خاص()جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای(

NEYRIZ   GHADIR  STEEL  COMPANY
)NGHSCO(

 پس���ت  بانک ایران در نظ���ر دارد تع���داد 2 رقبه امالک خود در ش���هر قم 

را از ط���ری���ق م���زای�����ده عم���وم���ی ب���ه ش�����ماره فراخ����وان  سیس�����تمی 

 2001001625000002 به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در 

مزای���ده می توانند ب���ه نش���انیwww.setadiran.ir س���امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. 

 ضمناً اطالع���ات تکمیلی در وب س���ایت پس���ت بانک ایران به نش���انی

www.postbank.ir بخش مناقصه و مزایده درج شده است.

www.postbank.ir                      تلفن بانک: 84284-021            روابط عمومی

آگهی مزایده عمومی فروش
امالک پست بانک 14010۲
)مدیریت شعب پست بانک استان قم(
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مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام)ره(، از تغییر شرایط رجیستری 
موبایل مطابق با آخرین بخش��نامه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال خب��ر داد. جواد 
صالحی آرتیمان��ی؛ در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: طبق اع��الم معاون امور 
مسافری گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( براساس جدیدترین بخشنامه 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال، مسافرانی که از گمرک خارج می شوند به  هیچ عنوان 
امکان رجیس��تری )Register( موبایل )گوشی های مس��افری( را ندارند. وی 
ادامه داد: چنانچه مسافران قصد رجیس��تری موبایل را دارند باید قبل از خروج 
از گمرک به گمرک مراجع��ه کنند و اقدامات الزم را در ای��ن رابطه انجام دهند. 
مدیرکل روابط عمومی ش��هر فرودگاهی امام)ره(، تأکید کرد: در صورت خروج 

مسافران از محدوده گمرک، امکان رجیستری موبایل دیگر وجود ندارد.
قباًل هم نباید از گمرک خارج می شدید

درباره اینکه اعالم ش��ده ضوابط رجیستری گوش��ی تغییر کرده و درصورت 
خروج مس��افر از محدوده گمرک، امکان رجیستری گوش��ی وجود ندارد، باید 
یادآور ش��د که این تغییر تازه ای نیس��ت و به بخشنامه دو س��ال پیش گمرک 
برمی گردد و از قبل هم امکان برگش��ت وجود نداش��ت. در برخی خبرها به نقل 
از ش��هر فرودگاهی امام خمینی)ره( آمده که شرایط رجیس��تری موبایل طبق 
آخرین بخش��نامه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تغییر کرده است. این مطرح 
شده که مس��افرانی که از گمرک خارج می شوند، به هیچ وجه امکان رجیستری 
گوش��ی را ندارند، از این رو اگر مس��افری قصد رجیس��تری موبایل را دارند باید 
قبل از خروج از گمرک، به گمرک فرودگاه مراجعه و اق��دام کنند. این در حالی 
اس��ت که طی توافق صورت گرفته بین دس��تگاه های ذی رب��ط و ابالغ گمرک 
ایران در س��ال 1399، از ابتدای دی ماه آن سال ش��رایط رجیستری تغییر کرد 
و همین موضوع نی��ز مورد تأکید ق��رار گرفت. آن طور که ارونق��ی؛ معاون فنی 
وقت گمرک، اعالم کرده بود، طبق ضوابط تعیین ش��ده، پس از خروج مس��افر 
از س��الن، گمرک از پذیرش هرگونه درخواس��ت جهت ورود اطالعات گوش��ی 
تلفن همراه مسافر خودداری خواهد کرد. وی گفته بود که دستورالعمل ابالغی 
در معرض دی��د مس��افرین ورودی قرار گرفت��ه و به آنها اطالع رس��انی صورت 
می گیرد ک��ه قبل از اقدام ب��رای فرآیند رجیس��تری، از ورودی خارج نش��وند. 
جریان تغییر فرآیند رجیس��تری به مکاتبه آذرماه گمرک ایران با ستاد مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز بر می گ��ردد؛ از 12 مه��ر 1399 به گم��رکات اجرایی ابالغ 
شد که هرگونه ثبت غیرحضوری گوش��ی تلفن همراه و بعد از خروج از گمرکات 
اجرایی )مبادی ورودی( توسط مس��افرین ممنوع است، براین اساس باید اظهار 
و ثبت گوشی همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت 
دقیق و تش��خیص غیرتجاری بودن و طی تش��ریفات گمرکی در لحظه ورود به 
کش��ور انجام می ش��د. اما این، موجب ازدحام در مبادی ورودی شد که در زمان 
شیوع کرونا مش��کالتی ایجاد کرد. البته مس��ائلی دیگر مثل اقدام سودجویان 
با سوءاس��تفاده از ش��رایط ایجاد ش��ده برای خرید و فروش حق رجیستری نیز 
مطرح بود. از این جهت معاون وقت گمرک در مکاتبه ای با ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با اعالم تبعات این جریان، خواس��تار اصالح روند ش��د و تأکید کرد که 
اجرای طرح رجیس��تری گوش��ی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام 
استعالمات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک، 
انجام ش��ود.  بر این اس��اس از ابتدای دی ماه 1399، رجیس��تری غیرحضوری 
اجرایی و طی آن مسافر دارنده گوشی، می توانست در زمان محدودی نسبت به 
ثبت اطالعات اقدام کند. در این فرآیند گمرکات مس��افری ضمن رؤیت گوشی 
تلفن همراه مس��افرین ورودی مکلف شدند با استفاده از دس��تگاه بارکدخوان 
نس��بت به ورود اطالعات مربوط به کد ملی /کدفراگیر مس��افر، شماره گذرنامه 
مسافر ، شماره  /شماره های IMEI گوش��ی تلفن همراه اقدام کنند و در صورت 
امکان ش��ماره تلفن همراه به ن��ام فرد متقاض��ی )در هنگام ورود مس��افر ارائه 

سیمکارت به نام مسافر الزامی نیست( در سامانه merchant ثبت شود. 

 ضوابط رجیستری موبایل 
تغییر کرد؟

دفاع روابط عمومی مجلس از مصوبه جنجالی 

دیوان قباًل هم حق ورود به مصوبات فضای مجازی و انقالب فرهنگی را نداشت! 
روابط عموم��ی مجل��س ش��ورای اس��المی، درخصوص 
عدم بررسی مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و فضای 
مج��ازی در دیوان عدالت، اع��الم کرد: موضوع عدم ش��مول 
صالحی��ت دیوان عدال��ت اداری ب��ر ش��ورای عالی انق��الب 
فرهنگی و ش��ورای عالی فضای مجازی برخالف آنچه توسط 
برخی رس��انه ها به عنوان موضوع��ی جدید بازنمایی ش��ده 
اس��ت اصاًل موضوع��ی جدید نبوده و نیس��ت و هم��واره این 
رویه از زمان تشکیل این دو ش��ورای عالی وجود داشته است 
و به دلی��ل اینکه ش��ورا های مذکور همانند مجلس ش��ورای 
اسالمی، س��احت قانون گذاری دارند و احکام صادره شان در 
حکم قان��ون تلقی می ش��ود. روابط عمومی مجلس ش��ورای 
اس��المی، درخصوص عدم بررس��ی مصوبات ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی و فضای مجازی در دیوان عدالت پاس��خ داد 
که این موضوع رویه گذش��ته و فعلی دیوان عدالت اداری بوده 
است. مصوبه مجلس در عدم ش��مول صالحیت دیوان عدالت 
اداری بر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 

مج��ازی ک��ه روز یکش��نبه 29 خردادم��اه 1۴01 در صحن 
علنی مجلس بررس��ی و ب��ه تصوی��ب نمایندگان رس��ید از 
سوی برخی از رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی مورد انتقاد 
و بعضاً حاشیه س��ازی های خالف واقعیت قانونی قرار گرفت. 
در صورت��ی ک��ه تصویب ای��ن مصوب��ه در چارچ��وب قانون 
اساس��ی و نظرات پیش��ین ش��ورای نگهبان ص��ورت گرفته 
است. براین اس��اس روابط عمومی مجلس ش��ورای اسالمی 
 م��وارد ذیل را در راس��تای روش��ن ش��دن اف��کار عمومی به

اطالع می رساند:
1- موضوع عدم ش��مول صالحیت دیوان عدالت اداری بر 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و ش��ورای عالی فضای مجازی 
برخالف آنچه توس��ط برخی رس��انه ها به عن��وان موضوعی 
جدید بازنمایی ش��ده اس��ت اصاًل موضوعی جدی��د نبوده و 
نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی 
وجود داشته است و به دلیل اینکه ش��وراهای مذکور همانند 
مجلس شورای اسالمی، س��احت قانون گذاری دارند و احکام 

صادره شان در حکم قانون تلقی می شود، دیوان عدالت اداری 
ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صالحیت خود 
ندانسته و جز یک یا ش��اید چند استنثنا آن هم با مجوز خاص 
به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت، هیچ گاه مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت 

اداری بررسی نشده است.
2- از نظر قانون اساسی نیز این عدم شمولیت تأکید شده 
اس��ت، چنان که ریاس��ت وقت قوه قضاییه در 28 آبان 1383 
از ش��ورای نگهبان درخصوص صالحیت دیوان عدالت اداری 
ب��ر تصویب نامه ه��ا و آیین نامه ه��ای قوه مقنن��ه، قوه قضاییه 
و مصوبات ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی، ش��ورای نگهبان 
و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام مبتنی بر اص��ل 170 
 قان��ون اساس��ی درخواس��ت تفس��یر ک��رد. براس��اس نظر 
شورای نگهبان که در 21 دی 1383 صادر شد، براساس اصل 
170 و 173 قانون اساس��ی، ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی 
یا ش��ورای عالی فض��ای مجازی که ب��ه فرمان رهب��ر انقالب 

تأس��یس ش��ده اند، نمی تواند نهادی ذیل قوه مجریه باش��ند 
و به همین دلیل از ش��مول قوه مجریه خارج و بر این اس��اس 
نباید شکایت نس��بت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری 
انجام ش��ود. همچنین عدم ش��مول صالحیت دیوان عدالت 
اداری بر شورای عالی انقالب فرهنگی مسبوق به سابقه است 
و پیش از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسالمی، در سال 
138۵ و در خالل اصالحات و نس��خ قانون سال 1360 عماًل 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صالحیت برای ابطال 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی دانسته شد. همچنین 
در س��ال 1390 نیز که در اصالحیه مجلس مقرر شده بود که 
هیأت عموم��ی دیوان عدالت اداری درخص��وص موارد خارج 
از صالحیت ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی دارای صالحیت 
دانسته شود، به دلیل ایراد ش��ورای نگهبان نهایتاً این مصوبه 
حذف شد که نش��ان می دهد مجلس شورای اسالمی در سال 
1390 نیز صالحی��ت دیوان عدالت اداری ناظ��ر بر مصوبات 

شورای عالی انقالب فرهنگی را نفی کرده است.

رئیس دفتر توس��عه فناوری س��المت وزارت 
بهداشت، گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان 
م��وارد مطلوب��ی ب��رای فعالی��ت دانش بنیانی در 
پارک ه��ای عل��م و فن��اوری و مراکز رش��د حوزه 
س��المت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده ب��ه نق��ل از معاون��ت تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداش��ت، کارگاه بررس��ی قانون 
جهش تولید دانش بنیان ب��رای مدیران پارک های 
علم و فن��اوری س��المت در معاون��ت تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداش��ت برگزار ش��د. محمدرضا 
منظ��م؛ رئیس دفت��ر توس��عه فناوری س��المت 
وزارت بهداش��ت، گف��ت: در قان��ون جهش تولید 
دانش بنی��ان م��وارد مطلوب��ی ب��رای فعالی��ت 
ش��رکت های دانش بنی��ان و واحده��ای فن��اور 
مس��تقر در پارک ه��ای عل��م و فن��اوری و مراکز 
رش��د حوزه س��المت در نظر گرفته ش��ده است. 
وی اف��زود: بررس��ی هر ی��ک از این م��واد قانونی 
مانند واگ��ذاری زمین، ملک و س��اختمان، اعتبار 
مالیات��ی، تعیی��ن مرجع حل اخت��الف تخصصی، 
شرایط ترک تش��ریفات مناقصه، اعتباربخشی به 
ضمانت نام��ه صندوق های پژوه��ش و فناوری و... 
می تواند گره ای از مس��ائل فعاالن این حوزه را در 
جهت پیشبرد اهداف س��ال »تولید، دانش بنیان و 
اش��تغال آفرین« رفع کند. منظم به بررس��ی مواد 
قانونی ک��ه بیش��ترین تأثیرگذاری را ب��ر فعالیت 
ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه 
س��المت در پی دارد پرداخت اش��اره کرد و گفت: 
بن��د »چ« این ماده ح��ق واگذاری زمی��ن را برای 
پارک های عل��م و فن��اوری در نظر گرفته اس��ت. 
وی افزود: به موجب این بند س��ازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور موظف است برای ساختمان هایی 
که توس��ط بخش خصوص��ی و تعاون��ی در اراضی 
پارک علم و فناوری احداث می شود سند مالکیت 
اعیانی صادر کند. از ش��روط این امر ع��دم تغییر 
کاربری و بهره ب��رداری اختصاص��ی در چارچوب 
مأموریت های پارک اس��ت. رئیس دفتر توس��عه 
فناوری س��المت وزارت بهداش��ت، خاطرنش��ان 

کرد: در گذش��ته هیچ گاه پارک های علم و فناوری 
حق واگذاری زمین را نداش��تند بنابراین از روش 
اجاره های بلند مدت یا از طریق نهادهای واس��ط 
اقدام می ش��د. وی با اش��اره به امکان جدیدی که 
در قانون جهش تولی��د دانش بنی��ان درخصوص 
ضمانت نامه های صادر ش��ده توس��ط صندوق ها 
اش��اره کرد و گفت: به منظور حمایت از شرکت ها 
و مؤسس��ات دانش بنی��ان دس��تگاه های اجرایی 
مجاز هس��تند ضمانت نام��ه صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی، صندوق ضمانت ص��ادرات و صندوق 
غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی 
و رتبه بندی اعتب��اری بپذیرند. پی��ش از این تنها 
ضمانت نامه بانکی و بیمه بانک��ی معتبر قابل قبول 
بود. منظ��م؛ اف��زود: مطالبات قطعی ش��رکت ها و 
مؤسس��ات دانش بنیان و واحدهای فناور مس��تقر 
در مراک��ز رش��د و پارک ه��ای علم و فن��اوری در 

قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه های اجرایی 
دیگر به عنوان تضمی��ن برای فرآین��د ارجاع کار، 
انجام تعه��دات، پیش پرداخت و ُحس��ن انجام کار 
قابل پذیرش اس��ت و به همان مقدار نیز مطالبات 
متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مس��دود کند. به 
گفته وی، بند »ج« از ماده ۴ قانون به افزوده شدن 
س��ه هزار میلیارد تومان دیگر ب��ه بودجه صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی می پ��ردازد. رئی��س دفتر 
توس��عه فناوری س��المت وزارت بهداشت، به ماده 
۵ قان��ون جهش دانش بنیان اش��اره ک��رد و گفت: 
به موجب این م��اده تمامی دس��تگاه های اجرایی 
مجاز هستند تمام یا بخش��ی از دارایی های فکری، 
دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را 
حس��ب مورد و پس از اخذ رضایت کتبی از مؤلف، 
پدیدآوردن��ده و مخترع آن به ص��ورت بالعوض به 
ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر 

در مراکز رش��د در جهت تجاری س��ازی یافته های 
علمی با کارآفرینان قرارداد مشارکت منعقد کنند. 
وی با ابراز امیدواری به م��اده 6 قانون جهش تولید 
دانش بنیان اشاره کرد که عبارت دفتر شرکت های 
دانش بنیان به قانون ش��هرداری اضافه خواهد شد 
و به ای��ن ترتیب دفات��ر ش��رکت های دانش بنیان 
می توانند در ملکی با کارب��ری غیرتجاری هم دایر 
شوند. همین طور دس��تگاه های اجرایی که ملک، 
زمین یا س��اختمانی دارند می توانند برای استقرار 
شرکت ها و مؤسسات دانش بینان، پارک های علم 
و فن��اوری، س��راهای ن��وآوری و واحدهای خالق 
بدون واگذاری مالکیت در اختی��ار آنها قرار دهند. 
منظم؛ افزود: وزارت بهداشت به همراه وزارت علوم 
مرجع صدور مجوز ایجاد مراکز رش��د، پردیس ها و 
پارک های علم و فناوری هس��تند. وی امکان عقد 
قرارداد با ترک تشریفات مناقصه برای شرکت های 

دانش بنیان اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی 
مجازند ب��ا ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و 
واحدهای فناور مس��تقر در مراکز رش��د و پارک ها 
با ترک تش��ریفات مناقصه قرارداد مرتبط با کاال و 
خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهش��ی آن 
دس��تگاه منعقد کنند. به گفته رئیس دفتر توسعه 
فناوری سالمت وزارت بهداش��ت، به موجب ماده 
8 عماًل تمامی ش��رکت های فناور عضو پارک علم 
و فناوری عضو پارک ه��ای فن��اوری، می توانند از 
مزایای قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان 
اس��تفاده کنند. منظم؛ به تشکیل شعبه تخصصی 
شورای حل اختالف در زمینه های علمی و فناوری 
اش��اره کرد و گف��ت: قوه قضاییه طبق ای��ن قانون 
مکلف ش��ده به منظور رس��یدگی به اختالفات در 
حوزه های علمی و فناوری با اس��تفاده از اشخاص 
حقیقی و حقوق��ی دانش بنیان، فن��اور و نخبگان 
شعبه یا ش��عب تخصصی ش��وراهای حل اختالف 
و دادگاه تش��کیل دهد. وی به ام��کان جدیدی که 
در این قانون اف��زوده ش��ده و فعالیت های تحقیق 
و توس��عه را به عنوان اعتب��ار مالیاتی به حس��اب 
می آورد، گفت: این بند یک قانون پیش��رو اس��ت و 
طبق آن هزینه های انجام ش��ده برای فعالیت های 
تحقیق و توس��عه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت 
انتقال به س��نوات آتی به ش��رکت ها و مؤسس��ات 
متقاض��ی می ش��ود و مع��ادل آن از مالیات قطعی 
شده شرکت کس��ر می ش��ود. رئیس دفتر توسعه 
فناوری س��المت وزارت بهداش��ت، خاطرنش��ان 
کرد: ضمن اینک��ه کمک های بالع��وض دولتی به 
ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر 
در مراکز رش��د و پارک های علم و فناوری با هدف 
توسعه فناوری مشمول مالیات نیستند. همچنین 
مقرر شد پیشنهاداتی برای گنجاندن در آیین نامه 
مالی معامالتی دانشگاه ها به منظور بهره برداری از 
ظرفیت های مصرح در این قانون در دانش��گاه های 
علوم پزشکی کش��ور در اسرع وقت توسط کارگروه 
معین در دفتر توسعه فناوری سالمت آماده و جهت 

طرح در دستور مشترک هیأت امناء ارائه شود.

به موجب قانون جهش تولید دانش بنیان

 عقد قرارداد با دانش بنیان ها بدون برگزاری مناقصه 
و از محل بودجه پژوهشی امکان  پذیر است؟

رئیس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان قم، از دستگیری 
هک��ر 1۵ س��اله ک��ه در فض��ای 
ش��اد اقدام ب��ه کالهب��رداری از 
م��دارس  مدی��ران  و  معلم��ان 
می ک��رد، خب��ر داد. ب��ه گزارش 
س��یتنا به نقل از پای��گاه خبری 
پلیس قم، س��رهنگ علی موالی؛ 
با اع��الم ای��ن خب��ر اف��زود: در 

پی مراجعه تعدادی از معلم��ان و مدیران مدارس به پلیس فتای اس��تان مبنی 
بر اینکه پیام هایی از ش��ماره های ناشناس با عناوین »ش��اد مدیران مدارس«، 
»اینترنت دانش آموزی« و »اهدای 12 گیگ اینترنت رایگان« برای آنها ارسال 
 و در ادامه با اس��تفاده از ترفندهای متقلبانه منجر به هک شدن حساب کاربری 
شبکه ش��اد آن ها ش��ده اس��ت، بالفاصله موضوع در دس��تور کار مأموران این 
پلیس قرار گرفت. رئی��س پلیس فتای فرمانده��ی انتظامی اس��تان قم افزود: 
پس از بررس��ی صورت گرفته مش��خص ش��د بدافزار یکس��ان بر روی گوش��ی 
افراد نصب ش��ده و متهم از این طریق به پیامک ها دسترس��ی پیدا کرده است. 
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اس��تان قم، گفت: ب��ا اقدامات تخصصی 
کارشناس��ان مش��خصات یک محصل 1۵ س��اله به دس��ت آمد و طی تعامل با 
حراس��ت آموزش و پرورش و هماهنگی ب��ا مقام قضایی اس��تان نامبرده همراه 
پدرش در پلیس فتا اس��تان قم حاضر و اظه��ارات وی اخذ ش��د. وی ادامه داد: 
متهم به اس��م پش��تیبانی ش��اد، فایل بدافزار را با متن »این فای��ل از طرف تیم 
فنی پشتیبان ش��اد برای مدیران زحمتکش فراهم گردیده اس��ت لطفاً شاد را 
بروزرسانی کنید« را ارسال کرده و سپس با دسترس��ی به پیامک های قربانیان 
اقدام ب��ه الگین ب��ه اکانت ش��اد آنها نم��وده و در ادام��ه مدیری��ت کانال های 
اطالع رس��انی مدارس را در دس��ت گرفته و اقدام به تغییر ن��ام و محتوای کانال 
به کانال های موزیک و فان کرده که در نهایت کانال را در قبال ش��ارژ همراه اول 
به فروش می رسانده اس��ت. موالی؛ افزود: سپس هم دست 16 س��اله وی نیز در 
این پلیس حاضر ش��ده و طی تحقیقات عنوان داش��ت خطوط مدیران مدارس 
را از طریق جس��تجو در بی��ن گروه های آموزش��ی به دس��ت آورده و در اختیار 
دوست خود قرار می داده اس��ت. رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
قم از ارس��ال این پرونده به مرجع قضایی اس��تان خبر داد و گف��ت: با همکاری 
فاوا اس��تان و هماهنگی معاون دادس��تان شهرس��تان قم، از طری��ق پیامک به 
 خطوط به دس��ت آمده اطالع رس��انی ش��د تا در صورت تمایل نس��بت به طرح 

شکایت اقدام نمایند.

هک کردن نرم افزار »شاد« برای 
کالهبرداری از معلمان

شبکه اجتماعی
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مقاله

مؤسس��ات عمومی غیردولتی یکی از اقسام مؤسسات 
و نهادهای دارای ماهیت حقوق عمومی در کشور است    که 
قوانین مختل��ف، آثار، اختیارات و تکالی��ف گوناگونی برای 
این   گونه نهاد ها در نظر گرفته ان��د. با این حال مفهوم   دقیق 
این مؤسسات در حقوق اداری ایران روشن نیست و به ویژه 
تعارضی که در تعریف مؤسس��ات عمومی   غیردولتی در دو 
قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری وجود 
دارد، موجب ابهام در شناس��ایی   و تعریف این نهاد ها شده 
و مش��کالت عملی فراوانی را به وجود آورده است. با توجه 
به این نقیصه، مقاله حاضر   با روش کتابخانه ای و به ش��کل 
توصیفی - تحلیلی در پ��ی بازخوانی و نقد و تحلیل تعاریف 
موجود در دو قانون    فوق و مش��خص کردن ح��دود و ثغور 
حاکمیت و مصادیق هر یک از این دو قانون در نظام حقوق 
اداری کنونی   کش��ور اس��ت. در مجموع به نظر می رس��د 
که در نظام حق��وق اداری ایران، دو تعری��ف کاماًل مجزا از 
این گونه نهاد ها وج��ود دارد که هر ی��ک در حیطه مربوط 
به خود معتبر اس��ت؛ یکی به ش��کل عام و دیگری در حوزه 
خاص مالی و    محاسباتی. بر این اساس برخی دستگاه های 
شناخته شده به عنوان عمومی غیردولتی ذیل هر دو قانون 
یاد   ش��ده، عمومی غیردولتی محسوب می ش��وند و برخی 

دستگاه ها ذیل یکی از این دو قانون. 
کلیدواژه ه�ا: مؤسس��ه عموم��ی؛ مؤسس��ه عمومی 
غیردولتی؛ حقوق اداری؛ قانون محاس��بات عمومی؛ قانون 

مدیریت   خدمات کشوری؛ دستگاه اجرایی  
مقدمه

قانون گذاران در نظام های حقوق��ی مختلف همواره در 
پی تمشیت و ساماندهی اش��خاص حقوقی حقوق عمومی 
و یا ب��ه تعبیر رای��ج، نهاده��ای دولتی و عموم��ی بوده اند. 
قانون گذار کش��ور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تالش 
کرده اس��ت تا ضمن قوانی��ن گوناگون، اقس��ام مختلفی از 
نهادهای عموم��ی و دولتی را تعریف و س��ازمان دهی کند؛ 
به نحوی که رویه واحد و منظمی در شناخت این نهاد ها در 

سرتاسر قوای حاکم وجود داشته باشد. 
به عنوان نمونه "قانون مدیریت خدمات کش��وری"- به 
عنوان قانون عام در حوزه مباحث حق��وق اداری - در مواد 
)1 ت��ا ۴( ش��ماری از مهم  ترین تأسیس��ات حقوق عمومی 
شامل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه 
و نهاد عمومی غیردولتی را تعریف کرده و در ماده)۵(، همه 
این نهاد ها را به عالوه برخی دیگر از دس��تگا ه های عمومی 
- که در قوانین خاص تعریف ش��ده اند - ذی��ل عنوان کلی 

"دستگاه اجرایی" دسته بندی کرده است. 
مؤسس��ات یا نهادهای عمومی غیردولتی یکی از اقسام 

نهادهای پیش گفته است. 
ناگفته پیداس��ت که این قسم از اقس��ام شخصیت های 
حقوقی حقوق عموم��ی، بای��د دارای ویژگی های حقوقی 
مخصوص به خود باش��د تا جعل آن از س��وی قانون گذار و 
تفکیک آن از س��اختارهایی چ��ون وزارتخانه و مؤسس��ه 
دولتی دارای توجیه باش��د. به رغم اهمیت شناسایی رژیم 

حقوقی حاکم بر مؤسس��ات عمومی غیردولتی و همچنین 
تعداد نس��بتاً قابل توج��ه این نهاد ه��ا در کش��ور، به نظر 
می رس��د هنوز در ش��ناخت ماهیت حقوقی دس��تگاه ها و 
قواعد حاکم بر آن ها خألهای بس��یاری وجود دارد و حتی 
ادبیات حقوقی متناسبی در حوزه دانشگاهی حقوق اداری 
کش��ور در این خصوص ش��کل نگرفته اس��ت. همین امور 
باعث سردرگمی و مش��کالتی در رویه عملی دستگا ه های 
عمومی غیردولتی و حتی نهادهای نظارتی و سیاست گذار 

کشور شده است. 
این مقال��ه در پی آن اس��ت تا ب��ا به کارگی��ری روش 
کتابخانه ای و به ش��کل توصیف��ی- تحلیلی ب��ا بازخوانی 
مفهوم مؤسسات عمومی غیردولتی در متن قوانین حقوق 
اداری کش��ور به ویژه قان��ون مدیریت خدمات کش��وری و 
قانون محاس��بات عمومی، تحلی��ل دقیق��ی از این عنوان 
در ادبیات حقوق عمومی کشور به دس��ت آورده و حدود و 
ثغور و تمایزهای این مفهوم در دو قانون گفته ش��ده و تأثیر 
آن ها در نظام حقوق اداری روز کش��ور را بررس��ی کند. بر 
این اس��اس پرس��ش اصلی پژوهش حاضر آن است که در 
نظام حقوق اداری ایران، تعریف صحیح مؤسسات عمومی 
غیردولتی چیس��ت؟ از ای��ن   رو فرضیه پژوه��ش  این گونه 
تدوین ش��ده اس��ت که مؤسس��ات عمومی غیردولتی در 
نظام حق��وق اداری ایران، دو تعریف مس��تقل در دو قانون 
محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری دارند که هر 
یک از این دو قانون دامنه و مصادیق مستقل و مخصوص به 

خود را داراست. 
نکته قابل ذکر آن اس��ت که آثار و نتایج و عوارض وارده 
بر مؤسس��ات فوق - نظیر   چگونگی نظارت ب��ر این نهادها، 
مس��ائل مالی و محاس��باتی آن ها و...- در قوانین مختلف و 
به تب��ع آن در برخی آثار پژوهش��ی ذکر ش��ده و به همین 
دلی��ل از موضوع پژوه��ش حاضر خارج هس��تند. آنچه در 
ای��ن مقاله اهمی��ت دارد بازشناس��ایی مفهوم مؤسس��ات 
عمومی غیردولتی و ش��ناخت تعریف این نهاد ها در قوانین 
جاری کش��ور اس��ت؛ امری که مطالعات نظری و تجربیات 
عملی صاح��ب این قل��م در عرص��ه حقوق اداری کش��ور 
نش��ان می دهد که امری الزم و در عین حال مغفول اس��ت. 
یافته های این پژوهش همچنین نش��ان می دهد که قوانین 
کش��ور در این زمینه با خأل و اعوجاج روبه روس��ت. در واقع 
پژوهش حاضر بر آن اس��ت تا مش��خص کند نهادهایی که 
آثار و عوارض آن ها در قوانین و منابع پژوهش��ی مورد بحث 
قرار گرفته ان��د، کدام نهاد ها هس��تند و چ��ه ویژگی هایی 
دارند.  گفتنی است که پیش   فرض تفس��یری این پژوهش 
لزوم ارائه تفسیر حقوقی از طریق تحلیل لفظی متن قانون 
)تفسیر متن گرا( است )جاوید و افشار، 1397: ۵۵(. بر این 
اس��اس منابعی همچون رویه قضایی دی��وان عدالت اداری 
و دکترین تنه��ا تا جایی اعتب��ار دارند که ب��ا مدلول الفاظ 
قانون گذار همخوانی کامل داش��ته باشند. با توجه به حجم 
مطالب مربوط به تحلیل متن قانون، بررس��ی آرای دیوان 
عدال��ت اداری در این باره خارج از موض��وع پژوهش حاضر 
اس��ت. به عالوه � همان گونه که در جای خود بررسی شده 
اس��ت - دیوان به دلی��ل محدودیت های قانون��ی در حوزه 
نهاده��ای عمومی غیردولت��ی و تعری��ف و مصادیق آن، به 

میزان بایسته ورود نکرده است. 

عموم�ی  مؤسس�ات  مفه�وم  و  پیش�ینه   -1 
غیردولتی 

در کتاب ه��ای حق��وق اداری، از مؤسس��ات عموم��ی 
غیردولتی به عنوان یکی از س��اختارهای عدم تمرکز فنی 
اداری یاد می ش��ود. بر این اساس در کش��ورهای بسیطی 
مانند ایران، به م��وازات نهاد ها و مقام��ات متمرکز - مانند 
رئیس جمه��ور و وزرا- برخ��ی مؤسس��ات و نهاد ها وجود 
دارند ک��ه با داش��تن ش��خصیت حقوق��ی و اس��تقالل از 
س��اختار اصلی دولت، بخش��ی از وظایف بخ��ش عمومی 
کش��ور را برعهده داش��ته و به صورت تخصص��ی آن بخش 
را اداره می کنن��د )امامی و استوارس��نگری، 1389: ۵۵( . 
بر این اس��اس می توان اس��تقالل اداری، مالی و تخصصی 
بودن را از ویژگی های اصلی این نهاد ها برش��مرد )رضایی 
زاده، 138۵: 192 - 191( . اینک��ه چه بخش��ی از خدمات 
عمومی در س��اختار متمرکز دولت اداره شود و چه بخشی 
به نهادهای عدم تمرکز فنی وا گذار ش��ود، تابع تش��خیص 
مقنن اس��ت. قالب فعالیت این مجموعه ها، نه��ادی به نام 
"مؤسسه عمومی" است که مؤسس��ات عمومی غیردولتی 
در کنار مؤسس��ات دولتی و ش��رکت های دولت��ی، یکی از 
اقس��ام آن اس��ت. )طباطبای��ی مؤتمن��ی، 138۵: 127(   
براساس این تعاریف مشخص اس��ت که نهادهای عمومی 
غیردولتی ساختارهایی هس��تند که بین نهادهای دولتی 
و نهاده��ای خصوصی ق��رار دارند. از یک طرف، به س��بب 
ماهی��ت وظایفی که به عه��ده دارند، جزء ش��خصیت های 
حقوقی حقوق عمومی محسوب می شوند و از سوی دیگر، 
برخی تس��هیالتی که قانون برای آن ها نسبت به نهادهای 
دولتی در نظر گرفته اس��ت -از قبیل استقالل نسبی، نحوه 
نظارت بر این نهاد ها و انتخاب مدیران و ....- این نهاد ها را به 

شخصیت های حقوق خصوصی نزدیک می کند. 
به نظر می رس��د س��اختار نهادهای عمومی غیردولتی 
در نظ��ام حقوق��ی ای��ران از "کوانگو ها " یا "س��ازمان های 
غیردولتی شبه مس��تقل"1 الگوبرداری شده باشد. این نوع 
نهاد ها در کشورهای انگلیسی زبان و به طور ویژه انگلستان 
ایجاد ش��ده و توس��عه یافته و س��پس به دیگ��ر نظام های 
حقوق��ی راه یافته اند. این نهاد ه��ا اصوالً با وض��ع قانون به 
وجود می آین��د، ا گرچ��ه م��واردی در حقوق انگلس��تان 
وجود دارد که به طور غیررس��می و بدون وضع قانون ایجاد 
ش��ده اند )Alder, 2013   :335 (. در برخ��ی از قوانین این 
کش��ور، کوانگو ها مورد احصا قرار گرفته ان��د. نکته مهم آن 
است که تشکیل این س��ازمان ها به حوزه خاصی اختصاص 
نداش��ته و از مجموعه ه��ای مرب��وط ب��ه حوزه سیاس��ت 
خارج��ی و خزانه داری تا مؤسس��ات صنعت��ی و مربوط به 
 Stott  :224( حوزه س��المت در این فهرس��ت ها قرار دارند
 and Felix, 1997  (. نهاده��ای مذک��ور دارای اس��تقالل 
حقوقی و تشکیالتی مستقل از دولت هستند، اما همچنان 
از لحاظ مالی یا س��اختاری به ارکان دولت��ی متصل بوده و 
ش��ماری از اختیارات دولت به آن ها اعطاء ش��ده است. به 
نظر می رس��د که همین نکات قدر مش��ترک کوانگو ها در 
حقوق اداری کشورهای مختلف اس��ت، وگرنه این نهاد ها 
از حیث بودجه، اندازه، وظایف، ش��کل حقوقی، اختیارات 
 و حتی دلیل ایجاد در کش��ورهای مختلف متفاوت هستند

 ) Marique, 2007   :2(

مشخص اس��ت که هم در نظام حقوقی ایران و هم در 
نظام های حقوقی دیگر که ساختارهای مشابه مؤسسات 
عمومی غیردولت��ی در آن ها وج��ود دارد، باید میان این 
مؤسس��ات و س��ازمان های غیردولت��ی یا م��ردم نهاد2 
)سمن ها( تفکیک قائل شد. سازمان های مردم نهاد فاقد 
هرگونه خصوصیت حکومتی یا اقتدار عمومی هس��تند 
و قوانی��ن، اصوالً به آن ه��ا چنین اختیاری نداده اس��ت. 
در واقع این س��ازمان ها هم از حیث س��اختاری و قانون 
حاکم و ه��م به لح��اظ مأموریت ها و وظای��ف، نهادهای 
حقوق خصوص��ی محس��وب می ش��وند. در نهایت این 
س��ازمان ها در نظام های حقوقی مختلف از حق تعامل و 
یا حتی البی گری با نهاده��ای دولتی و عمومی برخوردار 
هس��تند )Carey, 2012   :126 - 128 ( با این اوصاف به 
نظر می رسد که از حیث س��اختاری، کوانگو ها همچنان 
ماهیتی میان دستگاه دولتی3 و سازمان مردم نهاد دارند؛ 
یعنی هم از س��اختار متمرکز دولت مس��تقل بوده و در 
مواردی جنبه انتخاباتی دارند و هم به دلیل برخورداری 
از اقتدارات حاکمیتی، شخصیت حقوقی حقوق عمومی 
محس��وب می ش��وند.  به نظر می رس��د که صرف نظر از 
تعریف این مفه��وم در قوانی��ن موضوعه، متب��ادر از نام 
مؤسسات عمومی غیردولتی در حقوق اداری ایران، سه 

نوع نهاد و مؤسسه وجود دارد که عبارتند از: 
الف( نهادهای انقالبی که حس��ب اقتضائات س��ال های 
ابتدایی انقالب، با اش��کال و س��اختارهای خاص و متفاوت 
ایجاد ش��ده و تاکنون به فعالیت خود ادام��ه می دهند، اما 
جزء ساختار متمرکز نظام اداری کش��ور نبوده و اصوالً زیر 
نظر مقام رهبری اداره می ش��وند، مانند س��تاد اقامه نماز و 

کمیته امداد امام خمینی)ره(. 
ب( نهاده��ای تخصص��ی دارای ارتب��اط ارگانی��ک با 
فدراس��یون های بین الملل��ی در ح��وزه مأموری��ت کاری 
خود که رؤس��ای آن ها اصوالً با گونه ای از انتخابات تعیین 

می ش��وند، مانند جمعی��ت هالل احمر، فدراس��یون های 
ورزشی و کمیته ملی المپیک. 

ج( نهاده��ای تخصصی مس��تقل از س��اختار متمرکز 
دول��ت و وزارتخانه ه��ا ک��ه در عین حال ذیل ق��وه مجریه 
قرار دارند. این دس��تگا ه ها مطابق ماهیت خود و همچنین 
قوانین حاک��م بر آنها، درآمد مس��تقل داش��ته و اداره امور 
آن ها با این منابع درآمدی صورت می گیرد، مانند صندوق 

بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی.  
هر س��ه نه��اد مذکور ه��م نهاده��ای عموم��ی دارای 
ش��خصیت حقوق عمومی ب��وده و هم از س��اختار متمرکز 
دولت مستقل هستند، از این   رو اطالق عنوان نهاد عمومی 
غیردولتی ب��رای آن ها شایس��ته اس��ت. در مباحث بعدی 
نش��ان داده خواهد ش��د که تقس��یم بندی فوق ا گرچه با 
تعاریف قانونی مؤسسات عمومی غیردولتی مطابقت ندارد، 
اما در بس��یاری از م��وارد مصادیق آن با مصادی��ق قوانین، 

قرابت و مشابهت دارد. 
از منظ��ری دیگ��ر، نهادهایی ک��ه به عنوان مؤسس��ه 
عمومی غیردولتی در حقوق ایران ش��ناخته می ش��وند، از 
حیث ارتباط با دولت س��ه حالت دارند؛ برخی به طور کامل 
از دولت -در مفهوم قوه مجریه -  مس��تقل هستند. گروهی 
ضمن اس��تقالل نس��بی از دولت در انج��ام مأموریت   های 
خود به دولت اتکاء دارند و گروه س��وم تا ح��د زیادی تحت 
کنترل دولت بوده و مقامات آن از سوی دولت، عزل و نصب 

می شوند )عباسی و اکبر، 139۵: 28(. 
درخصوص وصف "عمومی " بودن این نهاد ها چالش 
و ابهام وجود دارد. اساس��اً این مفهوم در معانی مختلف و 
متفاوتی در نظام حقوقی کشور به کار می رود که بررسی 
و تعیین حدود آن ها نیاز به پژوهش��ی مس��تقل دارد. به 
عنوان مثال گاه عمومی به طور ع��ام در مقابل خصوصی 
قرار می گی��رد، مثاًل در عرص��ه فعالیت ه��ای اقتصادی 
از بخش عمومی - ش��امل تمام نهاده��ای حکومتی- در 

مقابل بخش خصوصی یاد می شود. گاه در تقسیم بندی 
میان اموال خصوصی، عمومی و دولت��ی تمایز قرار داده 
می ش��ود. در این معنا، اموال دولتی اموالی هس��تند که 
در تملک دولت قرار دارد. اموال عمومی نیز مش��ترکاتی 
هستند که اس��تفاده آن ها به عموم جامعه مربوط است 
و دولت آن ها را اداره می کند. اموال دولتی نیز از س��وی 
دول��ت قابل ف��روش و انتقال هس��تند، برخ��الف اموال 
عمومی مانند رودها، س��واحل، پل ه��ا و راه های عمومی 
)کاتوزی��ان، 1386: 70 - 68(. معان��ی دیگ��ری نیز در 
عرف حقوقی و سیاسی کش��ور از این واژه وجود دارد که 
البته کمتر به ادبیات حقوق اداری راه یافته اس��ت، نظیر 
عمومی در معنای نهادهای زیر نظر رهبری یا نهادهایی 

که زیر نظر قوای سه گانه نیستند و... . 
همان گونه که اشاره ش��د، بررسی معانی مختلف این 
واژه در حقوق کنونی ایران، نیازمند پژوهش هایی دقیق 
و مستقل اس��ت، به ویژه که ادبیات حقوقی و تقنینی ما 
نیز در این زمینه خالی از اضطراب نیس��ت. با این  حال به 
نظر می رس��د که قدر متیقن مفه��وم عمومی در بحث از 
مؤسس��ات عمومی غیردولتی، داشتن شخصیت حقوق 
عمومی اس��ت؛ یعنی مؤسس��اتی که به موج��ب قانون 
ایجاد شده اند و بخش��ی از وظایف حاکمیت کشور -اعم 
از مقررات گ��ذاری، نظ��ارت و حتی در م��واردی اعمال 
تصدی - را انج��ام می دهند. ح��ال با اضافه ش��دن قید 
"غیردولتی" به مفهوم عمومی؛ اشخاص حقوق عمومی 
مس��تقل از س��اختار متمرکز دولت، مؤسسات عمومی 

غیردولتی خواهند بود. 
پی نوشت ها:

1-  Quasi-Autonomous Non- Governmental 
Organization (Quango) 

2-  Non- Governmental Organizations (NGOs) 
3-  Governmental Body

سجاد افشار 
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب، تهران، ایران  
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امور قراردادها- شرکت پلیمر آریاساسول

 ش�رکت پلیمر آریاساس�ول در نظر دارد اقالم مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اش��خاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه 

 دعوت می ش��ود، ت��ا یک هفته پ��س از چ��اپ این آگه��ی ب��ا مراجع��ه ب��ه وب س��ایت ش��رکت ب��ه آدرس: http://www.aryasasol.com  بخ��ش تأمین کنندگان 

 )مزایده و مناقصه(، ضمن کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده و دریافت فرم های مربوط، پس از بازدید از اقالم یاد شده )با هماهنگی قبلی(، فرم پیشنهاد قیمت و 

تضمی��ن ش��رکت در مزای��ده را به همراه س��ایر اس��ناد و م��دارک درخواس��ت ش��ده، در پاکت دربس��ته با ذک��ر موضوع و ش��ماره مزای��ده، به آدرس: اس��تان بوش��هر، 

 منطق��ه ویژه اقتص��ادی انرژی پ��ارس )عس��لویه(، فاز ی��ک پتروش��یمی ها، ش��رکت پلیمر آریاساس��ول، دبیرخان��ه ش��رکت پلیمرآریاساس��ول، کمیس��یون معامالت 

ارسال نمایند.

ASPC-401/2096/S :مزایده شماره

مقدار واحد شرح

1.000.000کیلوگرمنرمال پارافین ناخالص

1۵.000کیلوگرمهگزان ضایعاتی

تلفن تماس: 021-85922822 

  عمومی 
فروش اقالم مازاد و ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول 
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واحد توسعه منابع خرید شرکت پلیمر آریا ساسول

 ش�رکت پلیمر آریاساس�ول واق��ع در منطقه وی��ژه اقتص��ادی انرژی پ��ارس )عس��لویه( در نظ��ر دارد، در راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 

و حمایت هر چه بیشتر از سازندگان داخلی در س��ال 1۴01 «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و با هدف تکمیل و توس��عه بانک اطالعاتی منابع خود نسبت به 

شناسایی و ارزیابی سازندگان واجد صالحیت در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی اقدام نماید. 

 DRESSER MASONEILAN لذا از کلیه سازندگان و شرکت های دانش بنیان دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت پکیج کامل کنترل ولو با برند

دعوت می گردد در صورت تمایل به همکاری حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار این اگهی نسبت به ارسال رزومه و سوابق فروش خود به نشانی پست الکترونیکی 

Sourcing@aryasasol.com  اقدام نمایند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 8۵922932-021 و یا شماره موبایل 093۵1۵92669 تماس حاصل نمایید. 

الزم به توضیح است اعالم آمادگی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت ورود به لیست سازندگان مورد تأیید این شرکت 
ایجاد نخواهد کرد و تصمیم گیری نهایی در خصوص ورود متقاضی به لیست سازندگان مجاز شرکت پس از دریافت مدارک 

ارزیابی کیفی و کسب حداقل امتیاز می باشد.

فراخوان عمومی شناسایی سازندگان 
و شرکت های دانش بنیان 

 دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه ساخت پکیج کامل کنترل ولو 
DRESSER MASONEILAN با برند نوبت اول

فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست   وهشتم
شماره یکصدوهشتم، زمستان 1400 

بازخوانی مفهوم نهادهای عمومی 
غیردولتی با نگاهی به قوانین حاکم 

در حقوق اداری ایران

قسمت اول

http://monaghesatiran.ir/110511
http://monaghesatiran.ir/110512
http://monaghesatiran.ir/110513


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:

روزنامه4

Wednesday  22.Jun.2022  Vol.17  No.3548چهارشنبه 1 تیر 1۴01  22 ذی القعده 1۴۴3  سال هفدهم  شماره 3۵۴8

عمران
راه و شهرسازی
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شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید ۵00.000 کیلوگرم 
کلروفریک مایع مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به یکی از ش��رکت های واجد شرایط 

که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.
 لذا از ش��رکت هایی ک��ه توانایی انج��ام کار مذکور را دارا می باش��ند دعوت به عم��ل می آید از 
ارزیابی کیف��ی  تاری��خ 1۴01/0۴/0۴لغای��ت 1۴01/0۴/08جه��ت دریاف��ت فرم ه��ای 
و اس��ناد مناقصه با به همراه داش��تن درخواس��ت کتبی معتبر، مدارک ذیل )در قالب دو لوح 
فش��رده( و فیش واریز به مبلغ1.000.000 )یک میلیون( ریال به حس��اب س��یبا به ش��ماره 
01107833366003 بانک ملی ایران در وجه ش��رکت مدیریت تولید ب��رق اهواز_ نیروگاه 
رامین )غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر( به آدرس: اهواز، کیلومتر20 جاده مسجدسلیمان، 
ش��رکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین )اداره قراردادها( و یا تهران، ش��هرک غرب، 

انتهای دادمان، بعد از یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری مراجعه نمایند.
ضمناً ش��ماره تلف��ن ۴-3۴۴۴90۴1-061 )داخلی۴817( آماده پاس��خ گویی به س��ؤاالت 

شرکت های محترم می باشد.
الف- م�دارک مورد نی�از: اساس��نامه ش��رکت، آگهی تأس��یس، آخری��ن تغییرات 

 اعضای هیأت مدیره که دو س��ال از آن نگذش��ته باش��د، کپی از تمامی صفحات شناس��نامه، 
کارت مل��ی )پش��ت و رو( و کارت پایان خدم��ت )پش��ت و رو( تمامی اعضای هی��أت مدیره 

مدیرعامل و عوامل اجرایی
ب- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

ج- تاریخ و ساعت تحویل پاکات: 
روز سه شنبه مورخ1۴01/0۴/21 تا ساعت12:00

د- تاریخ و ساعت افتتاح پاکات: 
روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۴/21 رأس ساعت1۴:00

ه�- محل تأمین اعتبار:  از محل بودجه جاری می باشد.
ج- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

مبلغ 62۵.000.000 ریال )ششصد و بیست و پنج میلیون ریال( می باشد که براساس آخرین 
آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی می بایست تهیه و تسلیم گردد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
هنگام خرید وسایل برقی، تجهیزاتی را انتخاب کنید، که مصرف برق کمتر و بازده باالتری دارند.

شماره )1401/07( یک مرحله ای 
نوبت اول

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

شرکت مدیریت تولید برق 
اهواز- نیروگاه رامین
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ش�رکت س�یمان دورود در نظ��ر دارد عملیات بارگیری س��یمان فله و کیس��ه ای 
بارگیرخانه های خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 متقاضی��ان می توانند جه��ت آگاهی از ش��رایط و دریافت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی به محل ش��رکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی 
بازدید و پیش��نهاد قیمت خ��ود را در پاکت ممهور ب��ه مهر تحویل ام��ور قراردادهای 

شرکت سیمان دورود نمایند.
تلفن امور قراردادها: 066-۴3227220
تلفن های شرکت: 066-۴3222101-۴

WWW.DCCO.IR :سایت
آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی)ره(، خیابان پاسداران شمالی

نوع و مبلغ تضمی�ن: ۵00.000.000 ریال )پانصد میلیون ری��ال( به صورت واریز 
 وجه نقد به حس��اب ش��ماره 970620097۵21 بانک سپه ش��عبه کارخانه سیمان 

کد 970 یا ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع شرکت سیمان دورود
گشایش پیشنهادها:  اولین جلسه کمیسیون معامالت پس از انقضاء مهلت مقرر

آگهی   
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )ش�رکت س�هامی عام( در نظ��ر دارد جهت 
ساخت شل کوره واحد 3، از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای صالحیت و امکانات الزم می باش��ند، 
 تقاضا می ش��ود جه��ت دریاف��ت اس��ناد، ف��رم ش��رایط ش��رکت در مناقصه 
در س��اعات اداری به دفت��ر کرمان و ی��ا تهران مراجع��ه و قیمت پیش��نهادی 
 خ��ود را ظرف م��دت 7 )هف��ت( روز از تاریخ انتش��ار آگهی در پاکات دربس��ته 

به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه:  کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران

تلفن: 03۴-313۴1۵03
آدرس دفتر تهران:   بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن:  021-8877۴726

ساخت شل کوره واحد 3

تجدید   عمومی
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان   عمومي با ارزیابي ساده   به شماره 1401-18  یک مرحله اي
نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران به نمایندگی از شرکت آب و فاضالب اس��تان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی ساده 
 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092۵0000000۴2 برگزار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
 از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گ��ران 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 سایت مذکور و 

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

2-موضوع مناقصه: خرید و تحویل میلگرد آهنی کالفی قط��ر 6 میلیمتر به مقدار 600 کیلوگرم و میلگرد آج��دار قطر 10 میلیمتر به مقدار 
3800 کیلوگرم و میلگرد آهنی آجدار قطر 18 میلیمتر به مقدار 6000 کیلوگرم و میلگرد آجدار قطر 16 میلیمتر A3 به مقدار 3200 کیلوگرم 
و میلگرد آجدار قطر 20 میلیمتر A3 به مقدار 2۵000 کیلوگرم و میلگرد آجدار قط��ر 1۴ میلیمتر A3 به مقدار ۵700 کیلوگرم و جمعاً به مقدار 

۴۴300 کیلوگرم.
 3- مهلت خری�د و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه ب��راي دریافت و خرید اس��ناد این مناقص��ه، حداکثر

 تا ساعت 13:30 مورخ 1۴01/0۴/06 باید از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت مبلغ 1.000.000 ریال به حساب جاري 818۴02۵866001 
بانک سامان شعبه شهر ري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

محل اعتبار: اعتبارات عمرانی با کد طبقه بندی 1۵03003006 و کد پروژه 701010 از محل منابع بودجه عمومی، اس��ناد خزانه اس��المی و 
سایر منابع می باشد. 

4-مبلغ برآورد اولیه: 10.632.000.000 ریال
5-مدت اجراي کار: یک ماه شمسی.

6- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:
6-1- اشخاص حقوقی و حقیقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

6-2- دارا بودن استاندارد شماره 3132 از سازمان ملی استاندارد ایران میلگرد فوالدی گرم نوردیده برای تسلیح بتن، ویژگی ها و روش های آزمون
7- مبلغ  تضمین  شرکت  در مناقصه : به میزان ۵31.600.000 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به یکی از طرق ذیل 

به نام شرکت آب و فاضالب استان تهران تهیه نمایند: 
7-1- رس��ید پرداخ��ت مبل��غ مذک��ور به عن��وان س��پرده نق��داً ب��ه شماره حس��اب ۴0010۵1۴071۴۵881 ب��ه ش��ماره ش��با 
 IR6۴010000۴0010۵1۴071۴۵881 به ن��ام ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان ته��ران ب��ا عن��وان تمرک��ز وج��وه س��پرده 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
7-2- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

به مدت اعتباری حداقل سه ماه و قابل تمدید.
7-3- ضمانتنامه صادره توسط مؤسس��ات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به مدت 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 ه��ای ص��ادره توس��ط صندوق های ضمان��ت دولتی ک��ه به موجب قانون تأس��یس ش��ده یا می ش��وند و طبق اساس��نامه 

فعالیت می نمایند.
 تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت، به صورت اصل در پاک��ت )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 پیشنهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا س��اعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1۴01/0۴/20 در 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ارائه و بارگذاری )به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر 

قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9- محل و زمان گش�ایش پاکت هاي )ال�ف، ب، ج(: دفتر ذی حسابی ش��رکت آب و فاضالب استان تهران، س��اعت 11:00 روز چهارشنبه 

مورخ 1۴01/0۴/22
10- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

11-  نشانی سایت ها: 
 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الکترونیکی دولت

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

www.t6ww.tpww.ir :6 س�ایت 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: 021-۴193۴

دفترقراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0146010-BA/T16 

موضوع آگهی: قطعات یدکی 
“SOLDO” LIMIT SWITCHE BOXES

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

مراجعه نمایید.

نوبت دومبدون اخذ سپرده 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0146006-BA/T16

موضوع آگهی: قطعات یدکی 
“FISHER CONTROL” DIGITAL VALVE 

CONTROLLER 

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

مراجعه نمایید.

نوبت دومبدون اخذ سپرده 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0146004-BA/T16 

موضوع آگهی: قطعات یدکی 
“YOKOGAWA” ELECTRONIC 

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهی   عمومي با ارزیابی کیفی به شماره د 1401/8/م2 
)اولین نوبت تجدید( یک مرحله اي

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: تصحیح قرارداد انش��عاب آب و فاضالب، فروش انشعاب نصب ش��ده فاضالب، پیش فروش انشعاب فاضالب، 
وصول مطالبات معوقه آب بهاء، وصول مطالبات اقساط معوقه حق انشعاب آب، وصول مطالبات اقساط معوقه حق انشعاب فاضالب 

و ارائه کلیه اقدامات و خدمات مشترکین به صورت حضوری و غیرحضوری در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.
2- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

3-برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 7۴.8۴7.1۴6.796 ریال، 12 ماه
4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیر عمرانی

5-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: -داشتن حداقل 3 سال س��ابقه اجرایی و انجام حداقل 3 مورد انجام کارهای مرتبط 
با موضوع مناقصه)حوزه مش��ترکین(، ارائه حداقل 3 رضایتنامه کتبی از کارفرمایان و یا دس��تگاه نظارت جهت کار معرفی ش��ده، 

گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
6-مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانن��د از تاریخ درج آگهی با مراجعه به س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دول��ت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 1۴01/0۴/0۵ اس��ناد را 

به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7-مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 2.178.۴71.۴68 ریال می باش��د که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR ۴90700001000222898۵3۵003 به صورت فیش واریزی نقدی به حس��اب جاری 3-98۵3۵-8-102 و به شماره ش��با
بانک رسالت شعبه ش��ریعتی یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران و یا مطالبات قطعی شده تأیید 

شده نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.
)به پیشنهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظایر آن ترتیب اثر 

داده نخواهد شد(

8 - مهلت و محل تحویل پیشنهاد: 
شرکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  دوش��نبه مورخ 1۴01/0۴/20 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( می بایس��ت با درج شماره مناقصه و مشخصات 
 ش��رکت هم زمان به صورت فیزیک��ی تحویل دبیرخانه ش��رکت واق��ع در ته��ران، خیاب��ان کریم خان زند، خیابان ش��هید عضدی 

)آبان شمالی( گردد.
9-زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی : 

ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۴/21 در محل دفتر دبیر کمیته ارزیابی شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.
)تاریخ و زمان گشایش س��ایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجدشرایط اعالم خواهد ش��د که حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه 

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

11-به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود، مطلقاً 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 13-هزین��ه درج آگهی در دو نوب��ت به عهده مناقصه گزار اس��ت و کمیس��یون در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختار اس��ت 

و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد.
14- نشانی سایت ها: 

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الکترونیکی 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: 021-۴193۴

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

 مرمت گنبد برج هزار ساله قابوس 
در مرحله مناقصه 

مدیر پایگاه می��راث جهان��ی گنبد قابوس، گف��ت: طرح مرم��ت گنبد رک 
)مخروطی( این می��راث جهانی با تولی��د آجرهای ریش��ه دار در مرحله مناقصه 
اس��ت و با تعیین پیمانکار اجرای آن با اعتب��ار پنج میلیارد ری��ال یک ماه آینده 
آغاز خواهد ش��د. عبدالمجی��د نورتقانی؛ افزود: در نشس��ت ش��ورای تخصصی 
وزارت میراث فرهنگی ابعاد کمی و کیفی کارهای ص��ورت گرفته در حوزه های 
مس��تندنگاری، ف��ن شناس��ی، ریخت شناس��ی و ساختارشناس��ی مصال��ح، 
آسیب نگاری و آسیب شناسی بنا، آسیب نگاری و آسیب شناسی مصالح به عنوان 
پیش نیاز اجرای طرح مرمت ای��ن بنای تاریخی متعلق به س��ده چهارم هجری 
قمری مورد بررس��ی قرار گرفت. مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس، گفت: 
مرمت گنبد رک برج قابوس شامل تولید آجرهای مش��ابه تاریخی با تهیه خاک 
مناسب و افزودنی های الزم و نصب آن در بنا، پاکسازی ریشه گیاهان و تمیزکاری 
مصالح فرس��وده، تثبیت آجرهای سست و س��اماندهی اطراف دریچه است. وی 
آخرین مرمت جدی برج قابوس در سال 138۵ انجام شد و بعد از آن سال 96 یک 
مرحله مرمت اضطراری در این بنا صورت گرفت. وی حفاظت و مرمت پیوس��ته 
بناهای ثبت جهانی را جزء پروتکل های یونس��کو دانست و گفت: به موازات تهیه 
طرح جامع مرمت توسط دانشگاه شهید بهش��تی تهران، دفتر فنی پایگاه میراث 
جهانی گنبدقابوس سال 98 داربست های را برای بوته زدایی و اجرای برنامه های 
مطالعاتی بر روی بنا نصب کرد. مدیر پایگاه می��راث جهانی گنبدکاووس، افزود: 
عالوه بر مرمت گنبد رک این اثر تاریخی، در نشس��ت ش��ورای راهبردی پایگاه 
میراث جهانی برج قابوس و شورای تخصصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی 900 میلیون ریال برای مطالعه اولیه س��المت سازه برج قابوس 
تخصیص یافت. نورتقانی؛ ادامه داد: س��ال 13۴2 مقداری خاک برای زیباسازی 
اطراف برج قابوس در جبهه شرقی محل احداث آن ریخته شد که در برخی مواقع 

بخشی از آن رانش پیدا می کند اما تاکنون مشکلی برای بنا ایجاد نکرده است.

اصالح بازار اجاره بها؛ نیازمند اقداماتی جامع و بلندمدت 
مس��کن به عنوان یک��ی از نیازه��ای اصل��ی خان��واده ایرانی و 
اصلی ترین بخش هزینه خانواده ها در کشور به حساب می آید. توجه 
به اهمیت بخش مسکن در کش��ور و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی 
ناش��ی از تحوالت این بخش و اثر آن ب��ر کل اقتص��اد بیانگر نیاز به 
ورود جدی و فوری دولت برای کنترل و اصالح و قاعده گذاری بخش 
مس��کن خواهد بود. نگاه به روند بازار مس��کن در س��ال های اخیر 
حکایت از بروز رکودتورمی در این بازار داشته که علی رغم وجود نیاز 
مبرم به جهت افزایش قیمت مس��کن و کاهش ق��درت خرید مردم 
تقاضای مصرفی برای خرید مس��کن روند کاهشی داشته است. در 
مقابل با توجه  به کاهش درصد مالکیت مس��کن در کش��ور نگاه به 
اجاره نشینی به عنوان عامل جایگزین مورد توجه ویژه قرار گرفته و 
تالطمات این بازار بیشتر شده است. از طرفی دیگر سهم اجاره از کل 
هزینه خانوار، رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد به عبارتی اقشار 
پایین جامعه، درصد بیش تری از هزینه خود را صرف اجاره مسکن 
می کنند. نگاه به روند مالکیت در دهه منتهی به آخرین سرشماری 
کشور در سال 139۵ حکایت از حدود کاهش 10 درصدی مالکیت 

در بازه زمانی س��ال 138۵ تا 139۵ داش��ته اس��ت. کاهش درصد 
مالکیت و افزایش میزان اجاره در ش��رایط تورم��ی اقتصاد موجب 
باالرفتن هزینه اجاره بها و به تبع آن افزایش هزینه خانواده ها ش��ده 
است؛ این در حالی است که نگاه به روند افزایشی شاخص دسترسی 
به مسکن در س��ال های اخیر که به بیش از 80 س��ال رسیده است 
خود عامل مهمی برای اهمیت بخش مس��کن و تحلی��ل بازار اجاره 
خواهد ب��ود. مطابق بررس��ی آخرین گزارش آم��اری بانک مرکزی 
در حوزه مس��کن، در فروردین ماه 1۴01 ش��اخص کرایه مس��کن 
اجاری در ش��هر تهران و کل مناطق ش��هری به ترتیب رشد ۴۵.6 
و ۵0.1 درصد نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل افزایش یافته است 
که باتوجه به ش��روع آغاز فصل معامالت و افزایش تقاضای مصرفی 
برای اجاره مسکن تا پایان ش��هریورماه انتظار می رود این شاخص 
روند افزایش��ی را در پیش گیرد. روند افزایش قیمت مسکن و به تبع 
آن افزایش روند بهای اجاره در س��ال های اخیر عالوه بر مش��کالت 
اقتصادی مش��کالت زیادی در حوزه اجتماع ایجاد ک��رده که از آن 
می توان به مهاجرت به حاشیه شهرها به خصوص در کالنشهرهایی 

مثل تهران و بروز آسیب های اجتماعی متعدد به جهت نبود سرانه 
مناسب رفاهی و بهداش��تی و... در کنار شکل گیری سکونتگاه های 
نامناس��ب در این مناطق و همچنین مهاجرت به استان های دیگر 
و اختالل در توازن جمعیت اس��تان ها ب��دون برنامه ریزی قبلی و... 
را ب��ه وجود آورده اس��ت که نیاز ب��ه سیاس��ت گذاری راهبردی در 
این حوزه را روزب��ه روز نمایان ت��ر می کند. دولت س��یزدهم نیز در 
برنامه های خود ب��رای اصالح ب��ازار اجاره، گام های��ی چون عرضه 
مس��کن اجاره ای در قالب اجاره داری حرفه ای، پرداخت وام ودیعه 
مس��کن، تعیین نرخ افزایش اجاره بها به میزان 2۵ درصد در سال و 
ایجاد برخی محدودیت ها برای موجران در قبال مستأجرها برداشته 
است که نه تنها بازار اجاره به نفع مستأجرها تنظیم نشد، بلکه گروه 
قابل توجه��ی از موج��ران از عرضه واحده��ای خود به ب��ازار اجاره 
خودداری کردند. چند س��الی اس��ت که وام ودیعه مسکن به عنوان 
یکی از اصلی ترین برنامه ه��ای دولت برای افزای��ش توان پرداخت 
اجاره مس��تأجران جای خود را در ادبیات اقتص��ادی و رفاهی حوزه 
مسکن بازکرده است. این در حالی است که دولت برای سال 1۴01، 

سقف تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن در تهران، مراکز استان ها و 
سایر مناطق شهری به ترتیب 100، 70 و ۴0 میلیون تومان تعیین 
کرده است که با نرخ سود 18 درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله در 
روزهای آتی به متقاضیان پرداخت خواهد شد. نگاه به اعداد و ارقام 
شاخص کرایه مسکن اجاری در ش��هر تهران و کل مناطق شهری و 
مقایس��ه آن با میزان وام پرداختی توسط دولت نش��ان از تأثیر کم 
این وام ها در افزایش ت��وان پرداخت اجاره و اص��الح روند کلی بازار 
اجاره بها دارد. از طرفی دیگر نگاه به ش��رایط و س��ود وام پرداختی 
به مس��تأجر در ش��هر تهران، ماهانه دو میلیون و ۵00 هزار تومان 
به هزینه خانوارها افزوده خواهد ش��د که خ��ود عاملی برای کاهش 
قدرت خرید خانوار در سال پیش رو و س��ال هایی بعد خواهد بود. با 
این  وجود اگرچه که دغدغه دولت برای کاهش اثرات منفی ناش��ی 
از افزایش اجاره بها قابل توجه اس��ت لکن فق��دان برنامه راهبردی 
بلندمدت برای مس��کن اجاره ای، سیاس��ت گذاری در این حوزه را 
مقطعی و بدون نقشه راه نموده اس��ت؛ این در حالی است که اصالح 
بازار اجاره بها نیازمند اقداماتی جامع و بلندمدت است. بدین منظور 

دولت می تواند در یک سیاست مؤثر از طریق وضع پایه های مالیاتی 
چون مالیات بر عایدی س��رمایه و مالیات بر خانه های خالی از مسیر 
افزایش ریس��ک و ایجاد هزینه برای خالی نگه  داش��تن واحدهای 
مس��کونی، حجم زیادی از آپارتمان های آماده عرضه و احتکار شده 
را به بازار مس��کن روانه کند که اولین اثر آن افزای��ش عرضه به بازار 
اجاره و کمک به س��امان دهی این بازار است؛ از طرفی دیگر دولت با 
کمک عرضه زمین و تسهیل در فرآیند س��اخت و عرضه واحدهای 
مس��کونی ملکی اقدام به اثرگ��ذاری جدی بر مالکی��ت خانواده ها 
به خص��وص در دهک ه��ای پایی��ن درآمدی گ��ذارد. ام��ا عماًل در 
سال های اخیر با اعمال دخالت به جای حمایت و تسهیل در فرآیند 
اصالح نظام مالیاتی و یا تولید و عرضه مس��کن، مسیر انحرافی را در 
پیش گرفته، در نتیجه این سیاست ها نه تنها افزایش عرضه به بازار 
اجاره و مسکن ملکی را به دنبال نداش��ت، بلکه در سه سال اخیر در 

شکل کاهش عرضه واحدهای استیجاری و ملکی نمود پیدا کرد.
محمد نائیج حقیقی
 پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن

راه و شهرسازی

 وزیر راه وشهرس��ازی، با اشاره به الزامی ش��دن کدرهگیری 
برای تمامی معامالت مس��کن به عنوان ش��رط قانون��ی، خبر از 
کاهش پنج درصدی نرخ سود تسهیالت ودیعه اجاره مسکن داد. 
به گزارش مناقصه مزایده،  رس��تم قاس��می؛ در نشست با اصناف 
حوزه مسکن، جهت کنترل بازار بر اجرای مصوبات سران قوا برای 
ساماندهی بازار مس��کن تأکید و اعالم کرد: موضوع اجاره و ارایه 
کدرهگیری با صنف اتحادیه امالک و زیر نظر وزارت صمت بوده 
است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کش��ور به دلیل گرانی های اخیر 
رخ داد از سوی وزارت راه وشهرسازی پیش��نهادات و بسته هایی 
را به مجموع��ه حاکمیت ارای��ه کردیم تا مش��کالت و معضالت 
موجود را تا جایی که ممکن اس��ت درخصوص مشکالت مربوط 
به مس��کن خانوارها حل کنیم. عض��و کابینه دولت س��یزدهم، 
ادامه داد: مصوبات س��ران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن 
و اجاره بها مصوب ش��ده اس��ت و طب��ق این مصوبه مس��تأجران 
می توانند در واحدهای مس��کونی که سکونت دارند ساکن باشند 
و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران 
و سایرکالنش��هرها تا 2۵ درصد و در س��ایر ش��هرها تا 20 درصد 
افزایش نرخ اجاره بها را مجاز هستند. قاس��می؛ با یادآوری اینکه 
برای تسهیالت ودیعه مس��کن از س��وی دولت ۴0 هزار میلیارد 
تومان منابع مالی بانکی پیش بینی شده که پرداخت می شود رقم 
این تسهیالت را برای خانوارهای مستأجر واجد شرایط در تهران 

100 میلیون تومان در س��ایر کالنش��هرها و مراکز استان ها 70 
میلیون تومان و در سایر ش��هرها ۴0 میلیون تومان برشمرد. وی 
توضیح داد: نرخ سود تس��هیالت ودیعه اجاره مسکن 18 درصد 
است که پنج درصد این 18 درصد با سوبسید و 13 درصد توسط 
مردم پرداخت می ش��ود. از طریق این روش پیش بینی می ش��ود 

تا بین 800 ه��زار تا یک میلیون خانوار مس��تأجر از تس��هیالت 
ودیعه مس��کن بتوانند بهره ببرند. وزیر راه وشهرس��ازی، تصریح 
کرد: چهارش��نبه )امروز( در جلسه هیأت دولت درخصوص دیگر 
پیشنهادهای وزارت راه وشهرس��ازی درخصوص ساماندهی بازار 
مسکن که در اختیار دولت است، تصمیم گیری می شود. قاسمی؛ 

در عین حال نشس��ت با اتحادیه مش��اوران امالک و اصناف این 
حوزه را مهم خواند و گف��ت: نمایندگان و اصناف حوزه مس��کن 
و مش��اوران امالک در نشست مش��ترک قول دادند تا کمک های 
الزم را برای اج��رای مصوبه س��ران قوا درخصوص س��اماندهی 
بازار اجاره به��ا درخص��وص دو تصمیم افزایش س��قف اجاره بها 
و همچنین تداوم اس��کان مس��تأجران در واحدهای مس��کونی 
عملیاتی کنن��د. وی از موج��ران و مالکان درخواس��ت کرد تا در 
شرایط حاکم کشور به مردم و مس��تأجرانی که برخی مستأصل 
هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه س��ران قوا همکاری الزم 
را داشته باش��ند. قاس��می؛ ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را 
درخصوص ساماندهی بازار مس��کن دستگاه قضایی عنوان کرد و 
تأکید کرد: در مصوبه اعالم ش��ده است که شوراهای حل اختالف 
و در نهایت دس��تگاه قضایی درخصوص ب��روز اختالف همکاری 
داشته باش��ند که امیدواریم موجر و مس��تأجر با توافق مشکالت 
احتمالی را حل کنند. وزیر راه وشهرسازی، اعالم کرد: مقرر شده 
تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه وشهرس��ازی منتقل شود و همه 
معامالت در س��امانه امالک و اس��کان ثبت و قابل پیگیری باشد. 
قاسمی؛ ادامه داد: چنانچه معامالت در س��امانه امالک و اسکان 
ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از 
600 هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی 
شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده 60 هزار نفر نسبت 
 به خالی ب��ودن خانه خود اعتراض داش��تند که در حال بررس��ی 

اعتراض های موجود هستیم.

وزیر راه وشهرسازی خبر داد

کاهش 5 درصدی سود وام ودیعه اجاره مسکن 

http://monaghesatiran.ir/110502
http://monaghesatiran.ir/110503
http://monaghesatiran.ir/110504
http://monaghesatiran.ir/110505
http://monaghesatiran.ir/110506
http://monaghesatiran.ir/110507
http://monaghesatiran.ir/110508
http://monaghesatiran.ir/110509
http://monaghesatiran.ir/110510
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مناقصه عام دو مرحله ای
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران در نظر دارد خرید 600 دس��تگاه راک رکتیفایر Indoor18kw  با 6 ماژول 3kw خ��ود را از طریق مناقصه ع��ام دو مرحله  ای 100% ریالی 
 از ش��رکت های تولید کننده داخلی واجدش��رایط دارای مجوز از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در زمینه تولید محصوالت موضوع مناقصه و براس��اس ش��رایط مناقصه، 
طرح قرارداد و ضمائم پیوست به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 1۴01/0۴/0۴ لغایت روز شنبه مورخ 1۴01/0۴/11 با مراجعه 
 به درگاه اینترنتی tamin.mci.ir و ثبت نام ورود به حس��اب کاربری خ��ود با پرداخت مبلغ 1.100.000 ریال با شناس��ه پرداخ��ت 1700099223932۴9  از طریق 

درگاه پرداخت الکترونیک اسناد مناقصه را خریداری و دریافت نمایند.
الزم به ذکر اس��ت ش��رکت ها فقط می توانند جهت خرید اس��ناد به درگاه اینترنتی www.tamin.mci.ir  مراجعه نمایند و پس از دریافت اس��ناد مناقصه و با توجه به 
مندرجات آن ها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیش��نهاد خود حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1۴01/0۴/2۵ به آدرس: میدان ونک، خیابان ونک، 

برج  همراه، دبیرخانه البی تا ساعت 1۵:00 تسلیم نمایند. 
کمیس��یون معامالت در روز یکشنبه مورخ 1۴01/0۴/26 رأس س��اعت 1۴:00 در طبقه سوم برج همراه تش��کیل و نسبت به پیشنهادات رس��یده بدون حضور نماینده 

شرکت ها )به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا( اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ ۴8.300.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود. 

 h.ghabileh@mci.ir مناقصه گ��ران می توانن��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر درب��اره مش��خصات فن��ی ب��ا ش��ماره تلف��ن 81716329 و ی��ا آدرس ایمی��ل 
)آقای مهندس قبیله محمدی(، در خصوص موارد بازرگانی با ش��ماره تلفن 81712۵90 و یا آدرس ایمی��ل s.mardani @mci.ir )خانم مردانی( و در خصوص خرید 

اسناد  و  یا  نحوه بارگذاری اسناد بر روی سایت با شماره تلفن 81712۵0۵ تماس حاصل نمایند.
 الزم به ذکر اس��ت هر یک از ش��رکت های حاضر در مناقصه بایس��تی به »س��امانه تأمین کنندگان همراه اول« مراجعه نموده و نس��بت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود 

در این سامانه اقدام نمایند.
شرکت ارتباطات سیار ایران

1401/5 س

 انجام امور خدمات عمومي نظافت اماکن، محوطه، معابر و نگهداري فضاي سبز 
در مجموعه هاي ورزشي شهید شیرودي و کبکانیان  »تجدید مناقصه« 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزش�ی کش�ور در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله اي انجام امور خدمات عمومي نظافت اماکن، محوطه، معابر و نگهداري 
فضاي سبز در مجموعه هاي ورزشي شهید شیرودي و کبکانیان به شماره 2001001091000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. 

 کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(
 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضوی��ت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهي 

امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۴01/0۴/01 می باشد. 

2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار 1.039.000.000 ریال )یک میلیارد و سی و نه میلیون ریال( و مطابق مفاد مندرج در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و متن اسناد مناقصه مي باشد.
3-برآورد هزینه اجراي کار: 20.76۴.۴9۵.969 ریال می باشد. 

4-مدت و محل اجرا: 
از تاریخ ابالغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسي مي باشد، استان تهران، شهرستان تهران، مجموعه هاي ورزشي شهید شیرودي و کبکانیان

5-مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
از ساعت 08:00 الي 19:00مورخ 1۴01/0۴/01 لغایت 1۴01/0۴/08

6-مهلت زماني ارسال پیشنهاد: 
ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 1۴01/0۴/23 مي باشد.

7-زمان و محل گشایش پاکت ها: 
ساعت 08:3۵ صبح روز یکشنبه مورخ 1۴01/0۴/26 در کمیسیون مناقصه در مجموعه ورزش��ي انقالب )تاالر نصرت( پاکت های )الف و ب و ج( از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  باز و خوانده مي شود.
8-رتبه مورد نیاز: 

الف( دارا بودن گواهینامه تعیین صالحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي )نظیر نامه رساني، تلفنچي، تنظیفات و...( و نگهداري و خدمات فضاي سبز
ب( داشتن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کش��ور به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفس��نجاني )نیایش(، مجموعه ورزشي انقالب، 

ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور
10-اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: 

مجموعه هاي ورزشي شهید شیرودي و کبکانیان به آدرس: میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبي، مجموعه فرهنگي ورزشي شهید شیرودي، تلفن: 88822113
11-زمان و محل ارائه پاکت الف: 

اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 13:00 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1۴01/0۴/2۵ به دستگاه مناقصه گزار به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، 
ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفس��نجاني )نیایش(، مجموعه ورزشي انقالب، ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزش��ي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را 

دریافت نمائید.
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 021-۴193۴ 
 13- دفتر ثبت نام: 88969737 و 8۵193768

  گشایش پاکت هاي مناقصه با هر تعداد شرکت کننده انجام خواهد شد. 
  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

01  درج این آگهي هیچ گونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي نماید. 
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شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور- مدیر امور پیمان ها و رسیدگی فنی

فراخوان   عمومي 

شناسه: 1338289 
م.الف: 1192

 http://iets.mporg.ir  :پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
 www.tanavar.ir  :شرکت توسعه و نگهداري و اماکن ورزشي کشور

www.setadiran.ir :)سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد

یک مرحله ای 

آگهی فراخوان شناسایی
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

 شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نس��بت به شناسایی س��ازندگان داخلی اکچویتر کنترل ولو، مطابق مش��خصات فنی و لیست مندرج در س��ایت پتروشیمی اروند 

به نشانی الکترونیکی )www.arvandpvc.ir(، از طریق این آگهی فراخوان اقدام نماید.

 1- س��ازندگان می بایس��ت اس��ناد و مدارک ذیل را حداکثر تا س��اعت 12:00 روز دوش��نبه مورخ 1۴01/0۴/13 به نش��انی: اس��تان خوزس��تان، بندر امام خمینی)ره(، 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، کدپستی: 63۵617873۴  امور حقوقی و پیمان ها شرکت پتروشیمی اروند، تحویل نمایند:

الف - اساسنامه، آگهی تأسیس، پروانه فعالیت

ب- سوابق اجرایی کارهای مشابه و یا سوابق مرتبط

ج- معرفی کارخانه یا کارگاه

د- سوابق گواهی حسن انجام کار مشابه

2- سازندگانی که قصد ارائه مدارک را دارند بر روی پاکت ارسالی موضوع و شماره فراخوان را مندرج نمایند.

3- سازندگان می بایست اعالم آمادگی و نماینده فنی )با قید شماره تماس مستقیم( خود را به صورت مکتوب اعالم و به همراه مدارک ارسال نمایند. 

 4- سازندگان در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر، جهت س��ؤاالت فنی می توانند با ش��ماره تلفن های: ۵2126600-061 و جهت تحویل مدارک با امور حقوقی و پیمان ها 

با تلفن: ۵2126۴7۴-061 تماس حاصل نمایند.

5- به پاکت ارسالی متقاضیانی که پس از تاریخ مندرج در بند 1 آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و عیناً عودت می گردند.

توضیح: این فراخوان صرفاً جهت شناسایی سازندگان داخلی می باشد.

 C
H 2=C

H 2  
CH

2=C
H 2  

CH
2=C

H
2  

CH
2=C

H
2  

CH
2=C

H 2  
CH

2=C
H 2  

CH
2=C

H
2  

CH
2=C

H
2

 C
H 2=C

H 2  
CH

2=C
H 2  

CH
2=C

H
2  

CH
2=C

H
2  

CH
2=C

H 2  
CH

2=C
H 2  

CH
2=C

H
2  

CH
2=C

H
2

شماره 10/1401/004  نوبت دوم

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند

01
/0

4/
01

 -3
54

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

شرکت پتروشیمی اروند

یک کارش��ناس خودرو، با بی��ان اینکه ب��ازار امروز خ��ودرو نماد 
مش��خص و واضحی از بیماری اس��ت ک��ه اقتصاد م��ا را درگیر کرده، 
گفت: بخش اعظم این مش��کل را خودمان با انحصار به وجود آوردیم. 
به گزارش بازار، احمد مس��عودیان کالته؛ با بیان اینکه امروز اقتصاد ما 
دچار بیماری اس��ت و بازار آش��فته خودرو نماد و در واقع شاخصه این 
بازار محس��وب می ش��ود، بیان کرد: در هیچ جای دنیا شما خودرویی 
را 200 میلی��ون تومان نمی خرید ک��ه ارزش واقع��ی آن 60 میلیون 
تومان باش��د و این بالیی اس��ت که انحصار بر س��ر اقتصاد این کشور 
آورده است. وی با بیان اینکه دولت نمی خواهد بپذیرد که باید کوچک 
ش��ود و اقتصاد دولتی همین وضعیتی را پدید می آورد که امروز شاهد 
هس��تیم، تأکید کرد: نگاهی به تولیدگران دولتی مانند خودروسازان، 
نیشکر و کشت و صنعت و... که دولتی اداره می شود، نشان می دهد که 
حتی یک مورد موفق در بین ای��ن مجموعه های مؤثر و بزرگ صنعتی 

وجود ندارد مگر اینکه کار به مردم و یا بخش خصوصی سپرده شود.
عزم جدی برای کوچک شدن

کارش��ناس اقتصاد و بازار خ��ودرو، با بی��ان اینک��ه دولت ها هیچ 
عزمی برای کوچک ش��دن و شکس��تن انحصار خودروس��ازی دولتی 
ندارند چرا که یک منبع درآمد سرش��ار را از دس��ت می دهند، گفت: 
سیس��تم انحصار خودرو ش��رایطی را پدید آورده که هیچ دولتی اصاًل 
توان و اراده تغییر را نداش��ته باش��د و اگر هم دولت��ی بخواهد کاری را 
صورت دهد این دژ مستحکم چنان چیده ش��ده که خللی در اداره آن 
پدید نمی آید. مسعودیان؛ با بیان اینکه مش��کل اینجا است که دولت 
می خواهد بر مجموعه ای نظارت کند که خودش ذی نفع اس��ت و این 
نمی تواند درست باش��د، ابراز کرد: سال ها اس��ت با برداشت اشتباه از 
حمایت تولید داخل ش��رایط تولید انحص��اری را پدید آورده ایم یعنی 
یک بازار بکر و بی رقیب را در اختیار گروهی خ��اص قرار داده ایم تا هر 
بالیی می خواهند س��ر مردم بیاورند و مس��ؤوالن هم نتوانند اصاًل به 
این سیستم دست بزنند. وی با بیان اینکه ش��بکه شبه مافیا و کسانی 
که در رأس کار هس��تند اما خودشان در ده ها ش��رکت قطعه سازی و 
خودرو سازی س��هام دارند، چطور می خواهند با این بازار انحصاری و 
پرتکلف و فس��ادزا مبارزه کنند، بیان کرد: خودرو نماد بیماری اس��ت 
که امروز بر اقتصاد کش��ورمان تحمیل ش��ده و 100درصدش هم به 
دلیل سوءمدیریت، فقدان برنامه ریزی، دخالت سیاسیون در اقتصاد و 

همچنین رانت خواری و ویژه خواری است.
مردم مجبور هستند

کارشناس اقتصاد، با بیان اینکه انحصار نوعی مرگ تدریجی است 
چرا که م��ردم مجبور هس��تند محصولی را به 10 براب��ر قیمت واقعی 
بخرند، برایش در صف بایس��تند، قرعه کش��ی ش��رکت کنند و با هزار 
بدبختی خودرو را تحویل بگیرند در آخر هم بفهمند که خودروساز هر 
چه دلش خواسته تحویل داده و با هر کیفیت که خودش الزم دانسته 
آن را س��اخته است و این در ش��أن مردم ایران نیس��ت. مسعودیان؛ با 
بیان اینکه انحصار را خودمان پدید آوردی��م و امروز گریبان خودمان 
را گرفته اس��ت، گف��ت: کاری ب��رای خودروس��ازی نمی ت��وان کرد 
چرا که این ش��رکت ها ب��ر پایه همی��ن انحصار به یک سیس��تم های 
س��نگین و ممل��و از ش��بکه های زنجیره ای مافی��ا گونه ش��ده اند که 
 حتی ش��خص رئیس جمه��ور ه��م نمی توان��د جلوی این سیس��تم 

را به راحتی بگیرد. 

 بازار خودرو 
 نماد بیماری اقتصادی در ایران

گروه خودرو

 با در نظر گرفتن اینک��ه هر روزه ش��اهد افزایش قیمت های 
خودروها در بازار هس��تیم، همین امر س��بب ش��ده ک��ه دیگر 
محصوالتی که مرتبط با صنعت خودروس��ازی اس��ت نیز از این 
چرخه مس��تثنی نباش��ند که یکی از آن ها صنعت قطعه سازی 
می باش��د که با وجود س��ختی های گوناگون به کار خ��ود ادامه 
داده ان��د و نگذاش��ته اند که تولید خودروس��ازان دچار مش��کل 
ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، در همین خص��وص فرهاد 
به نیا؛ س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های 
خ��ودرو، پیرام��ون آخری��ن وضعیت و مس��ائل اخی��ر صنعت 
قطعه س��ازی کش��ور، اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اصلی 
در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایس��تی نکته 
بس��یار مهمی را مورد توجه قرار داد؛ آنچه ک��ه در حال حاضر از 
اهمیت باالیی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه 
اس��ت. س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
قطعه س��ازان، با ی��ادآوری اینکه س��ال گذش��ته با مس��اعدت 
خودروس��ازان، تعدیل قیمت ها محقق ش��د، تصری��ح کرد: در 
سال جاری اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصوالت 
و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاماًل مش��هود است. 
تنها در رابطه با دس��تمزدها ۵7 درصد افزایش حقوق و دستمزد 
داشته ایم؛ ضمن اینکه قیمت  قطعات فوالدی، پتروشیمی ها و... 
نیز رشد قابل توجه را در سال جاری تجربه کرده اند. وی افزود: از 
سوی دیگر با توجه به این افزایش ها، س��ربار عمومی کارخانه ها 
نیز باال رفته اس��ت. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه 
نبوده و ش��امل همه صنایع می ش��ود. در ش��رایط فعلی قاعدتاً 
بایس��تی در مورد تعدیل قیمت ها در بخش قطعه س��ازی کشور 
اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی اس��ت که دولت نیز به 
آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختالف قیمت ایجاد شده در 
بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه ای که قیمت خودروها در 
بازار ایجاد کرده اند، با افزایش قیمت ها در اردیبهشت ماه امسال 
)براساس تورم بخش��ی( مخالفت کرد. عضو هیأت مدیره انجمن 
س��ازندگان قطعات خ��ودرو، خاطرنش��ان کرد: ای��ن موضوعی 
میان دولت و خودروس��ازان اس��ت و هیچ ارتباط��ی به صنعت 
قطعه س��ازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروس��از بزرگ و س��ایر 
خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل قیمت 
قطعه سازی کشور نظر ویژه ای داش��ته باشند. چنانچه این اتفاق 
نیفت��د، قطع به یقین در رون��د تولید و کاهش قیمت ه��ا در بازار 
تأثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با 
قیمت های سال 1۴00، فروش انجام ش��ود، اغلب بنگاه ها دچار 
مشکالت شدید خواهند ش��د و از افزایش تولید باز خواهند ماند. 
ُکند شدن یا توقف افزایش تولید، به تبع کاهش عرضه و افزایش 
تقاضا را ب��ه دنب��ال دارد و در نهایت منجر ب��ه افزایش قیمت در 

بازار آزاد خواهد شد. به نیا، ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت 
صمت و خودروس��ازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در 
بازار آزاد ش��اهد اتفاق های بدتری نباش��یم و بتوانند تیراژ تولید 
را به عددی ک��ه به مردم قول دادند برس��انند، قاعدت��اً باید ابتدا 
مقدم��ات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: ع��دم تعدیل قیمت ها 
تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران 
و قطعه سازان دچار بالتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی 
عاجل در این رابطه صورت گیرد. مج��دد تأکید می کنم منطقی 
کردن قیمت قطعه س��ازان هی��چ ارتباطی ب��ه افزایش قیمت ها 
در بازار ندارد، بلک��ه در مقابل می توان ب��ا تعدیل قیمت  قطعات 
خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باش��یم و عامل اصلی کاهش 
قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم. س��خنگوی انجمن سازندگان 
قطع��ات و مجموعه های خ��ودرو در ادامه، دیگر مش��کل اصلی 
حال حاضر صنع��ت قطعه را موض��وع مطالبات قطعه س��ازان از 
خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علی رغم 
اینکه قول دادند مطالبات قطعه س��ازان را پرداخت کنند و البته 
خودشان نیز خواس��تار این هس��تند اما امکان آن را ندارند؛ چرا 
که سیاست های وزارت صمت س��بب کسری نقدینگی در بخش 
پرداخ��ت مطالبات آن ها به قطعه س��ازان ش��ده و ای��ن موضوع 
مشکل دوم صنعت قطعه اس��ت. او اظهار کرد: حدود 60 الی 70 
درصد IP های خودروسازان را قطعه س��ازان تأمین می کنند اما 
متأس��فانه بخش عم��ده ای از مطالبات آن ها، ب��االی 120 روزه 
اس��ت. بدهی معوق  باالی 120 روز خودروس��ازان بین 10 الی 
1۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده 
که قطعه س��ازان در تأمین و خرید مواداولیه، سفارش گذاری ها 

و گذران ام��ورات خود دچار بحران جدی ش��وند. امروزه با توجه 
به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده اس��ت، عدم امنیت ثبات 
قیمت سبب ش��ده که همه به فروش نقدی رو بیاورند. وی افزود: 
اگر در س��ال 1۴00 می توانستیم مواد پالس��تیکی یا فوالدها را 
دو یا س��ه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون 90 درصد فروش های 
این چنینی به فروش های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی 
که در تأمین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث 
خریدهای نقدی نیز مشکالتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعاً 
وزارت صمت با هر نگرش��ی که ب��ه صنعت خ��ودرو دارد، در پی 
حل این معضالت نباش��د، مطمئناً باز هم ش��اهد افزایش قیمت 
خواهیم بود. به نیا؛ ضم��ن یادآوری اینکه روزی ش��ورای رقابت 
مدعی شده بود »اگر ما نبودیم، پراید 200 میلیون تومان قیمت 
داش��ت« گفت: اکنون می بینیم که پراید 208 میلیون تومان را 
هم رد کرده اس��ت؛ لذا باز هم در این مقطع ما هش��دارهای الزم 
را می دهیم و امید و اس��تدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت 
صمت، بانک مرکزی و... که می تواند کمک کننده حل مشکالت 
صنعت باش��ند، بس��یار س��ریع اقدام کنند. کش��ور در شرایطی 
نیس��ت که بتواند افزایش بیش��تر را تاب بیاورد. همین حاال هم 
مش��تریان در خرید یک خودرو پراید بین 190 تا 200 میلیون 
تومانی، وا مانده اند. عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان، ادامه 
داد: این موضوع عالوه بر مصرف کنن��ده، تولیدکننده ها را دچار 
مش��کل خواهد کرد؛ ضمن اینک��ه می تواند منجر ب��ه تعطیلی 
بس��یاری از بنگاه های قطعه س��ازی ش��ود. این در حالیست که 
رئیس جمهوری نیز به تازگ��ی تأکید کرده اند که نباید حتی یک 
واحد تولیدی تعطیل ش��ود. اما در حال حاضر با توجه به افزیش 

قیمتی که مواداولیه ورودی )قطعات نیم س��خته( پیدا کرده اند، 
تعداد بسیاری از بنگاه های قطعه س��ازی با ظرفیت بسیار پایین 
فعال هس��تند؛ بنابراین ادامه ای��ن روند ممکن اس��ت منجر به 
تعطیلی کامل آن ها ظرف مدت دو تا س��ه ماه آینده شود. زمانی 
این سیاس��ت رئیس جمهوری قابلیت اجرایی خواهد داشت که 
بتوانند عوامل جلوگیری تعطیل��ی بنگاه ها را اجراء کنند؛ تعدیل 
قیمت قطعه س��ازی و پرداخت مطالبات از جمل��ه همین فراهم 
کردن مقدمات اس��ت. به نیا؛ در رابطه با آخری��ن آمار مطالبات 
قطعه س��ازان گفت: مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه سازی 
با توجه ب��ه تعدیل هایی که در س��ال 1۴00 انجام ش��د، بالغ بر 
۵0 الی 60 هزار میلیارد تومان ش��ده اس��ت. همچنین علیرضا 
خلیلی؛ عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور نیز، واردات خودرو 
و انتقال دانش فن��ی به موجب واردات را موجب افزایش س��طح 
دانش خودروس��ازان داخلی و ارتقای کیفیت در داخل دانس��ت 
و اظهار داش��ت: در حوزه قیمت خودروه��ای وارداتی نیز دولت 
برنامه های خاصی را در نظر دارد که تعیین تعرفه مشخص باالتر 
یا پایین تر برای خودروهای با قدرت موتور متفاوت به طوری که 
ضمن تأمین هدف ایجاد رقابت و رش��د دانش فنی خودروس��از 
و قطعه س��از، موجب ورود آس��یب به تولید داخل نشود از جمله 
این برنامه ها اس��ت. وی با تصریح بر اینکه اگر قیمت خودروهای 
وارداتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی باشند، صنعت خودرو 
و قطعه کشور شامل کارگاه ها و اش��تغال نیروی انسانی را دچار 
آس��یب خواهد کرد، گف��ت: می بایس��ت خودروهای��ی که وارد 
کشور می شوند در س��طحی از قیمت باشند که به هدف برقراری 
تعادل در بازار داخلی کمک نمایند و قیمت تعادلی در مقایس��ه 
با قیمت خودروهای وارداتی در بازار بین المللی به دست می آید. 
عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودروی کش��ور، با توج��ه به اینکه ن��رخ تعرفه 
می بایست به نحوی باشد که در روند واردات قطعات و مواد اولیه 
خللی ایجاد ننماید، افزود: تعرفه مش��خص کننده قیمت اس��ت. 
قیمت خودروهای وارداتی به ط��ور طبیعی از قیمت خودروهای 
داخلی پایین تر اس��ت و آنچ��ه موجب افزایش قیمت می ش��ود، 
نرخ تعرفه اس��ت. بنابراین با برقراری تعادل در این زمینه از ورود 
لطمه به خودروسازی و قطعه س��ازی داخلی جلوگیری می شود. 
خلیلی؛ در پاس��خ به این پرس��ش که واردات خودرو در اولویت 
اس��ت یا واردات قطعات، مواد اولیه، تکنولوژی، ماش��ین  آالت و 
تجهیزات بیان ک��رد: دیواری که طی چند س��ال اخیر در مقابل 
واردات کش��یده ایم، موجب ش��ده از تکنولوژی روز دنیا محروم 
ش��ویم. خدش��ه ای که بر کیفیت خودرو وارد می دانند، ناش��ی 
از عدم دسترس��ی به ماش��ین آالت، دانش فنی روز و مواد اولیه 
باکیفیت است. اگر شرایط دسترس��ی به این منابع فراهم شود، 

بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد.

 عدم تعادل قیمت ها به معضل مهمی 
در صنعت قطعه سازی خودرو تبدیل شده است 

http://monaghesatiran.ir/110499
http://monaghesatiran.ir/110500
http://monaghesatiran.ir/110501
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 اداره اوقاف و امور خیریه شهرس�تان قزوی�ن در نظر دارد به تص��دی از رقبات موقوفات س��رای  وزیر واقع در ضلع غربی س��رای وزیر دارای انش��عاب برق اش��تراکی 
با سایر حجرات و فاقد هرگونه انشعاب آب و گاز )بدون سرقفلی( به شرح جدول ذیل از طریق مزایده برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. 

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی ش��رکت در مزایده همه روزه به اس��تثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا س��اعت 11:00 روز چهارشنبه 
 م��ورخ 22 /0۴ /1۴01 س��اعت 07:00 ال��ی 13:30 ب��ه دای��ره اج��ارات اداره اوقاف و ام��ور خیریه شهرس��تان قزوی��ن واق��ع در خیابان نواب ش��مالی، مجتم��ع ادارات، 

ساختمان دارالقرآن مراجعه نمایند. 
  شماره تماس 6 -3337967۵ واحد اجارات،  داخلی 106 -10۵ -107 

مبلغ سپرده جهت شرکت در 
مزایده )ریال(

قیمت پایه اجاره 
ماهیانه )ریال(

مساحت
)مترمربع( مشخصات مورد اجاره  نام موقوفه

ف
ردی

10.800.000 9.000.000 27/30 عرصه و اعیان یک باب حجره به شماره 3 میرزا موسی وزیر 1

9.000.000 7.۵00.000 12/۴0 عرصه و اعیان یک باب حجره به شماره ۵ میرزا موسی وزیر 2

10.200.000 8.۵00.000 1۵/ 60 عرصه و اعیان یک باب حجره به شماره 6 
بانضمام راهروی کناری میرزا موسی وزیر 3

9.000.000 7.۵00.000 11/ 38 عرصه و اعیان یک باب حجره به شماره 7 میرزا موسی وزیر ۴
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آگهی   

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

نوبت دوم
اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان قزوین

 اداره اوق�اف و امور خیریه شهرس�تان قزوین در نظر دارد به تصدی مس��جد جامع واقع در خیابان فردوس��ی، مس��جد صاحب الزمان)عج( واق��ع در خیابان مجاهد و 

ناظم التجار و معین التجار واقع در خیابان سالمگاه )بدون سرقفلی( به شرح جدول ذیل از طریق مزایده برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. 

  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی ش��رکت در مزایده همه روزه به اس��تثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا س��اعت 11:00 روز چهارشنبه 

 م��ورخ 22 /0۴ /1۴01 س��اعت 07:00 ال��ی 13:30 ب��ه دای��ره اج��ارات اداره اوقاف و ام��ور خیریه شهرس��تان قزوی��ن واق��ع در خیابان نواب ش��مالی، مجتم��ع ادارات، 

ساختمان دارالقرآن مراجعه نمایند. 

  شماره تماس 6 -3337967۵ واحد اجارات،  داخلی 106 -10۵ -107 

مبلغ سپرده جهت شرکت در 
مزایده )ریال(

قیمت پایه اجاره 
ماهیانه )ریال(

مساحت
)مترمربع( مشخصات مورد اجاره  نام موقوفه

ف
ردی

17.۴00.000 1۴.۵00.000 1۴/82 عرصه و اعیان تجاری مسجد 
صاحب الزمان)عج( 1

36.000.000 30.000.000 60
عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان اداری، 
خدماتی واقع در خیابان فردوسی، نبش 
کوچه نسترن، ساختمان پزشکی البرز

مسجد جامع 2

12.000.000 10.000.000 20 عرصه و اعیان فضای موتورخانه با 
دسترسی حیاط و پشت بام، حمام قدیمی

ناظم التجار و 
معین التجار 3
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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

نوبت اول
اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان قزوین
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ش�رکت س�ایپا آذربایجان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی براساس 
شرایط زیر به فروش برساند.

مبلغ سپرده )ریال( مقدار تقریبی شرح
7۵0.000.000 ضایعات براده آهن 120 تن

1.000.000.000 1۵0 تن ضایعات براده چدن
۵00.000.000 ضایعات براده آلومینیوم 3 تن
1۵0.000.000 1۵0 عدد ضایعات بشکه مستعمل درجه 2

100.000.000 رؤیتی ضایعات آهن تسمه بسته بندی 
)بندیل فوالدی(

 س��پرده مزایده برای هرک��دام از اق��الم به صورت چک تضمین ش��ده بانکی به ش��ماره
IR810610000001001000633362  بانک ش��هر به نام ش��رکت سایپا آذربایجان 

شناسه 1020008960۵ خواهد بود.
مقدار اقالم براساس مقدار تقریبی بوده و شرکت در صورت صالحدید می تواند نسبت به 

عرضه مقدار با 2۵%  کاهش و یا افزایش اقدام نماید.
زمان بازدی�د کاال: از تاری��خ 1۴01/03/31 لغایت 1۴01/0۴/0۵ از س��اعت 11:00 

لغایت 12:00 به غیر از ایام تعطیل
زمان ارائه پیشنهاد قیمت: 

از تاریخ 1۴01/0۴/01 لغایت 1۴01/0۴/0۵ در ساعات اداری به غیر از ایام تعطیل 
محل بازدید: سایت 2 و 1، شرکت جاده صنعتی غرب، جنب گروه ماشین سازی تبریز 

محل ارائه پیشنهاد قیمت: 
سایت یک، شرکت جاده صنعتی غرب، جنب لیفتراک سازی 

   هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برندگان مزایده می باشد.
دریافت اطالعات تکمیلی از طریق شماره تماس: 

www.Azsaipa.com  32890998-0۴1 و سایت اینترنتی شرکت
   شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی   عمومی
شرکت سایپا آذربایجان

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

پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی 

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

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

و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 091162۵06۵0 و 0912۵17۵010

شماره تماس شرکت: 33726۴00 - 011-337268۴2

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

حداکثر تا ساعت 1۵:00 روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۴/07

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: 

ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/08

محل برگزاری مناقصه: 

مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

شرکت زراعی دشت ناز
انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی

)تجدید نوبت دوم( 

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

لوله پلی اتیل��ن از طریق مناقصه عمومی اق��دام نماید. لذا متقاضی��ان می توانند 

جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت فرم ش��رایط مناقصه با شماره های قید 

شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی ش��رکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر 

مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 0912۵17۵010 و 09383210۴9۴

شماره تماس شرکت: 33726۴00 - 011-337268۴2

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

 هم��ه روزه به ج��ز ای��ام تعطی��ل و حداکث��ر ت��ا س��اعت 1۵:00 روز سه ش��نبه 

مورخ 1۴01/0۴/07

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: 

ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۴/08

محل برگزاری مناقصه: 

مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

شرکت زراعی دشت ناز
خرید لوله پلی اتیلن

  عمومي
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 ش�رکت زراعی دش�ت ناز )س�هامی خاص( در نظ��ر دارد، عملی��ات تولید 

نهال مرکبات به تعداد س��االنه حدود 100.000 اصله را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. ل��ذا متقاضیان می توانند جهت کس��ب 

 اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز 

به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 0912۵17۵010 و 09112120068

شماره تماس شرکت: 33726۴00 – 011-337268۴2

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

تا ساعت 1۵:00 روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۴/07

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: 

ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1۴01/0۴/08

محل برگزاری مناقصه: 

مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

شرکت زراعی دشت ناز
انتخاب پیمانکار تولید نهال

  عمومي

ایجاد کارگروه ساماندهی ایمیدرو 
و ایدرو در کمیسیون اصل90 

مجلس 
س��خنگوی کمیس��یون اصل90م قانون اساس��ی مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: کارگروه��ی برای احص��اء مش��کالت دو س��ازمان توس��عه ای ایمیدرو 
و ایدرو زیر نظر کمیس��یون اصل90 ایجاد ش��ده اس��ت که با ارائه راهکار و رفع 
موانع قانون��ی و اجرایی موجب دس��تیابی به اهداف این س��ازمان ها ش��ود. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، عل��ی خضریان؛ افزود: کمیس��یون اص��ل90 مجلس 
جهت رس��یدگی به وضعیت سازمان های توس��عه ای صنعتی )ایدرو و ایمیدرو( 
به این موض��وع، ورود کرده اس��ت. نماین��ده مردم ته��ران، ری، ش��میرانات، 
اسالمش��هر و پردیس در مجلس ش��ورای اس��المی، در ادامه تصریح کرد: زمان 
تأس��یس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که علی رغم 
گذش��ت س��الیان برخی از این اهداف محقق نشد و این س��ازمان ها نتوانستند 
آن طور که انتظار می رفت کمکی به توس��عه صنعت کش��ور کنند. وی در ادامه، 
با اش��اره به گزارش��ی که مرکز پژوهش های مجلس برای احصای آس��یب ها در 
این حوزه ارائه کرده اس��ت، اظهار داش��ت: عدم جهت گیری مشخص و ثابت در 
مواجهه با سازمان های توس��عه ای )ایدرو و ایمیدرو(، ناهماهنگی سازمان های 
باالدس��تی و نهادهای حاکمیتی با سازمان های توس��عه ای که سبب ایجاد بی 
سروسامانی و تغییر ش��کل و ماهیت سازمان های توس��عه ای و دوری از اهداف 
اصلی آنها ش��ده اس��ت به گونه ای که فعالیت این سازمان ها بیش��تر به صورت 
بانکداری درآمده اس��ت و ت��ورم قوانین در ای��ن حوزه که موجب س��ردرگمی 
و پیچیدگی ه��ای فراوان در حوزه اجرا ش��ده اس��ت از اهم چالش ه��ای این دو 
سازمان بود. س��خنگوی کمیس��یون اصل90م قانون اساس��ی مجلس شورای 
اس��المی در ادامه، ب��ه بخش دیگ��ری از مش��کالت ای��درو و ایمیدرو اش��اره 
و بیان کرد: عدم وجود حس��اب مش��خص نزد خزانه داری کل کش��ور برای این 
س��ازمان ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مش��خص در بودجه سنواتی برای 
 فهرس��ت اعتبارات مربوط ب��ه مناب��ع حاص��ل از واگذاری ها، نادی��ده گرفتن 
س��هم ایدرو بابت واگذاری سهام ش��رکت های تابعه طی س��ال های 78 تا 92 و 
محدودیت در دریافت س��ود از محل س��پرده ها نیز از جمله مشکالت دیگر این 
دو س��ازمان بود. خضری��ان؛ ادامه داد: بخش��ی از فعالیت های این دو س��ازمان 
مالی اس��ت اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت س��ود س��پرده به آنها داده 
نمی ش��ود، پس قوانین و مقررات س��اختار اقتصادی، عماًل نافی کارکرد ماهیت 
سازمان های توس��عه ای و خالف رویه س��ازمان های توس��عه ای دنیاست. عضو 
هیأت رئیسه کمیسیون اصل90 قانون اساس��ی، اضافه کرد: این موضوع به این 
معنا است که سازمان توسعه  ی را تأسیس کرده ایم که به صورت نیمه خصوصی 
فعالیت کند و نه��اد حاکمیت صرفا ب��ه آن جهت دهی کند ام��ا آن قدر قوانین 
دس��ت وپاگیر برای آنها گذاش��ته ایم که عماًل اجازه فعالیت به آنها نمی دهیم و 
آنها نه می توانند س��ود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند. خضریان؛ 
در ادامه با بیان اینکه مجلس قص��د دارد با هماهنگی با دولت مش��کالت ایدرو 
ایمیدرو را از طریق س��ازمان ها و نهادهای مربوطه برطرف کند، اظهار داش��ت: 
کارگروه هدف ه��ای کوتاه م��دت، میان م��دت و بلندمدت خود را مش��خص و 
خط مشی الیحه های برنامه های توسعه کش��ور و بودجه های سنواتی برای این 
دو سازمان مهم توسعه ای کش��ور را تبیین خواهد کرد. س��خنگوی کمیسیون 
اصل90 قانون اساس��ی در مجلس ش��ورای اس��المی، در پایان با بیان اینکه در 
صورت نیاز، مجلس به س��مت اصالح قانون جهت حل مش��کالت سازمان های 
توس��عه ای حرکت خواهد کرد، خاطرنش��ان ک��رد: قوانینی ک��ه باعث ناممکن 
شدن نیل به اهداف س��ازمان های توس��عه ای که به خاطر آن تأسیس شده اند، 
بای��د برطرف ش��ود. لذا کمیس��یون بع��د از تکمی��ل پیگیری ها، گ��زارش کار 
 ش��امل مش��کالت احصاء ش��ده و راهکارها را به صحن علنی مجلس و س��پس 

سران قوا ارائه خواهد کرد.

واگذاری معادن با اعمال شاخص های سختگیرانه تر در تعیین صالحیت
صنع��ت،  وزارت  م��واد  ف��راوری  و  مع��ادن  مع��اون 
معدن وتج��ارت، از لزوم بازنگ��ری و اصالح قوانی��ن مرتبط با 
واگذاری معادن خبر داد و گفت: باید در مورد تعیین صالحیت 
افراد ش��اخص های س��ختگیرانه تری اعمال کنیم. به گزارش 
مناقصه مزایده، رضا محتشمی پور؛ با اشاره به واگذاری برخی 
از معادن به افراد فاق��د صالحیت، گفت: در قان��ون باید برای 
بحث صالحیت ها، شاخص های سختگیرانه تری اعمال کنیم 

و بودجه های دولتی بخش اکتش��اف به درس��تی تخصیص و 
تأمین شود تا فعالیت اکتشافات دولتی توسعه یابد. وی افزود: 
در بعضی از مناطق ما به طور مثال معدن خاک رس یا ش��ن و 
ماسه وجود داشته که در زیر آن ها ذخایر بسیار ارزشمند فلزی 
هم بوده، اما آن منطقه به کس��ی واگذار ش��ده که اساساً توان 
اکتشاف در عمق را نداش��ته و بدون ارزیابی صحیح صالحیت، 
معدن واگذار ش��ده اس��ت. محتش��می پور، اضافه کرد: علت 

اینکه در برخ��ی دوره ها واگذاری معادن ب��ه افراد صالحیتدار 
انجام نشده به دلیل س��هل گیری قانون است، در قانون معادن 
و آیین نامه آن افراد با کمترین صالحی��ت حرفه ای می توانند 
پروان��ه بهره برداری یا اکتش��اف دریافت کنن��د. وی گفت: در 
گذش��ته بس��یاری از معادن ما توس��ط اف��راد غیرحرفه ای و 
به صورت اتفاقی کشف می شد و شاید دلیل سهل گیری قانون 
نیز همین موضوع بوده، ام��ا امروزه با توجه به رش��د فناوری، 

دیگر نیاز نیس��ت معادن به صورت اتفاقی شناس��ایی ش��وند 
و ما امروزه نقش��ه های معدنی را داریم و اولویت ها مش��خص 
اس��ت، پس بای��د اصالحاتی ج��دی در قوانین ایج��اد کنیم. 
محتش��می پور؛ افزود: در قانون باید ب��رای بحث صالحیت ها، 
شاخص های سختگیرانه تری اعمال کنیم و بودجه های دولتی 
بخش اکتش��اف به درستی تخصیص و تأمین ش��ود تا فعالیت 

اکتشافات دولتی توسعه یابد.

گروه زمین و معدن

رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با اش��اره به اینکه 
توس��عه اکتش��اف در کش��ور، نیازمند نگاه جدید 
اس��ت، گف��ت: در بخ��ش اکتش��افات معدنی از 
نظر آزمایش��گاه، دان��ش اکتش��اف عناصر جدید، 
ماش��ین آالت حف��اری و... با کمبوده��ای جدی 
مواجه هستیم. به گزارش مناقصه مزایده، وجیه ا... 
جعفری؛ در نشست با اعضای کنسرسیوم شرکت 
مدیریت اکتش��اف معدن��ی پایا ضمن بی��ان این 
مطلب، گفت: ب��ا توجه موضوع تأمی��ن بلندمدت 
مواد اولیه معدنی و با ه��دف بهره گیری از ظرفیت 
ش��رکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی 
در توسعه اکتش��اف، این ش��رکت با مشارکت 12 
شرکت در نیمه دوم س��ال 98 تأسیس شد. رئیس 
هیأت عامل ایمیدرو، با اش��اره ب��ه اینکه مجموعه 
کنسرس��یوم پایا باید نگاه ملی به حوزه اکتش��اف 
داش��ته باش��د و نه نگاه بنگاهی، اظهار داشت: این 
کنسرسیوم باید با حفظ انس��جام درونی و رویکرد 
مش��ترک، تصمیم های تحول برانگی��ز بگیرد و از 
ظرفی��ت و توانمندی باالی موج��ود، برای اجرای 
طرح های ب��زرگ اکتش��افی اس��تفاده کند. وی 
افزود: عمل��ی کردن ظرفیت ها و ارائ��ه نتایج مؤثر 
اکتش��افی، موجب می ش��ود تا این کنسرس��یوم 
به عن��وان یک ش��رکت توانمند و پیش��رو، هنگام 
واگذاری محدوده ها، ارجح باش��د. جعفری؛ ادامه 
داد: ش��رکت های فع��ال در قالب کنسرس��یوم، با 
داش��تن نگاه ملی، می توانند به س��مت ایده های 
جدید همچ��ون اکتش��اف مع��ادن کش��ورهای 
همس��ایه روی آورن��د. وی با بیان اینک��ه از جمله 
دالیل اصلی ضعف در اکتش��اف، نداش��تن روحیه 

خطرپذی��ری در ای��ن حوزه اس��ت، گف��ت: ذات 
اکتش��اف، خطرپذیری اس��ت و نیازمند این است 
که در محدوده های وس��یع صورت گی��رد. بدون 
شک، با اکتشاف یک معدن در میان محدوده های 
مختلف، هم��ه هزینه ه��ای صرف ش��ده، جبران 
می ش��ود. رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو، با اش��اره 
به کمبودهای بخش اکتش��اف، تصری��ح کرد: در 
این بخ��ش از نظ��ر آزمایش��گاه، اس��تاندارد های 

بین الملل��ی، دانش اکتش��اف در عناص��ر جدید، 
ماش��ین آالت حف��اری و... با کمبوده��ای جدی 
مواجه هس��تیم و این مس��ائل موجب می شود تا 
نتوانیم به برنامه های پیش بینی شده )یک میلیون 
متر حفاری در سال( دست پیدا کنیم. وی با اشاره 
به اینک��ه باید فض��ای جدیدی تعری��ف و اقدام به 
اکتش��اف معادن فلزی و دارای ارزش کنیم، گفت: 
کنسرس��یوم پای��ا از نظ��ر مال��ی، توانمندی های 

قابل توجهی دارد و می تواند نس��بت به اس��تفاده 
از پیمانکاران خارجی برای انجام اکتش��اف اقدام 
کند. جعفری؛ با اشاره به اینکه سهامداران شرکت 
مدیریت اکتش��افات معدن��ی پایا تا روز تش��کیل 
مجم��ع، برنام��ه و چش��م انداز بزرگ ت��ری ارائه 
کنند، اظهار داش��ت: برای چابک کردن ش��رکت، 
تصمیمات جدیدی را به اجماع برسانید. وی ادامه 
داد: موضوع افزایش سرمایه ش��رکت و اختیارات 

نیز مطرح شود و س��هامداران عضو کنسرسیوم با 
حفظ ریسک اکتش��اف، بودجه مناس��بی را برای 

حوزه اکتشاف اختصاص دهند.
صدور 20 پروانه اکتشاف

علی یزدان��ی؛ رئیس هی��أت مدیره ش��رکت 
مدیری��ت اکتش��اف منابع معدن��ی پای��ا، در این 
نشس��ت، گفت: ای��ن ش��رکت از نیم��ه دوم 98 
تاکنون، اکتش��اف حدود 60 ه��زار کیلومترمربع 
را در هفت اس��تان فعالیت به پایان رس��انده است 
که منجر به صدور 20 پروانه اکتش��افی ش��د. وی 
ادامه داد: از جمله موانع موج��ود، وجود معارضان 
محل��ی و مس��ائل زیس��ت محیطی ب��رای ادامه 
کار اس��ت. وی اظهار داش��ت: واقعیت این اس��ت 
که ب��رای انجام 100 ه��زار متر حف��اری، به 300 
میلیارد تومان پول نیاز اس��ت. حمیدرضا خلیلی؛ 
مدیرعامل ش��رکت پای��ا نیز، در نشس��ت مذکور 
گفت: برنامه این ش��رکت تا شهریور 1۴01 شامل 
دریافت 21 پروانه اکتش��اف، دریافت نخس��تین 
گواهی کش��ف، تکمیل مطالع��ات پی جویی و نیز 
۴1 پروانه اکتش��اف، دریافت هفت گواهی کشف 
و تکمیل مطالع��ات 1.۵000 مرحل��ه عمومی تا 
اسفند 1۴01 اس��ت. در این جلسه، سهامداران به 
عارضه یابی در زمینه ُکندی فعالیت های ش��رکت 
اکتش��افات معدنی پایا پرداختند و پیش��نهاداتی 
هم برای خ��روج از روند موج��ود ارائ��ه دادند. بنا 
به ای��ن گ��زارش، کنسرس��یوم اکتش��اف )پایا( 
متش��کل از ش��رکت های گل گه��ر، چادرمل��و، 
توس��عه معادن فلزات، صبانور، گهرزمین، توسعه 
صنایع معادن غدی��ر، مبارکه، فوالد خوزس��تان، 
 میدک��و، ذوب آه��ن اصفه��ان، س��رمایه گذاری 

ماهان و صدرتأمین است.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو

اکتشافات معدنی با کمبودهای جدی مواجه است

http://monaghesatiran.ir/110493
http://monaghesatiran.ir/110494
http://monaghesatiran.ir/110495
http://monaghesatiran.ir/110496
http://monaghesatiran.ir/110497
http://monaghesatiran.ir/110498
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بانک
بیمه و بورس

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرس�تان قزوین به تص��دی رقبات موقوفات نظر دارد تع��داد ۴7 قطعه از قطعات مس��کونی از موقوفات رقبات امامزاده حس��ین )ع( واقع در 
کمربندی جمهوری اسالمی پشت فرهنگ سرای شهید رجایی برابر نظریه کارشناس دادگستری را با اعطای حق تملک اعیان به شرح جدول ذیل را به اجاره واگذار نماید. 

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی ش��رکت در مزایده همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتش��ار آگهی مزایده تا ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 22 /0۴ /1۴01 س��اعت 07:00 الی 13:30 به دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین واقع در خیابان نواب ش��مالی، مجتمع ادارات، ساختمان دارالقرآن 

مراجعه نمایند. 
  شماره تماس 6 -3337967۵  واحد اجارات،  داخلی 106 -10۵ -107 

مشخصات مورد اجاره:

مبلغ سپرده
)ریال(

قیمت پایه 
)هر مترمربع(

)ریال(

مساحت
)مترمربع (

اجاره سالیانه
)ریال(

مشخصات
))قطعات مسکونی((

کمربندی جمهوری پشت 
فرهنگ سرای شهید  رجایی

ف
ردی

۴32.000.000 27.000.000 160 ۴.200.000 قطعه1 1

۴86.000.000 27.000.000 180 ۴.200.000 قطعه2 2

۴32.621.000 27.000.000 160/ 23 ۴.200.000 قطعه3 3

۴38.۵61.000 27.000.000 162/ ۴3 ۴.200.000 قطعه۴ ۴

۴98.1۵0.000 27.000.000 18۵/ ۴2 ۴.200.000 قطعه۵ ۵

۵۴7.212.000 31.000.000 176/ ۵2 3.800.000 قطعه6 6

۵60.9۴۵.000 31.000.000 180/ 9۵ 3.800.000 قطعه7 7

66۴.۴20.000 36.000.000 18۴/ ۵0 ۴.۵00.000 قطعه8 8

۵7۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه9 9

۵7۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه10 10

۵7۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه11 11

37۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه12 12

37۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه13 13

37۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه1۴ 1۴

37۴.616.000 31.000.000 18۵/ 36 3.800.000 قطعه1۵ 1۵

1.002.288.000 38.000.000 263/ 76 ۵.۵00.000 قطعه16 16

6۵1.680.000 36.000.000 181/ 30 ۴.۵00.000 قطعه17 17

۴27.872.000 2۴.000.000 178/ 28 3.600.000 قطعه28 18

۴6۴.6۴0.000 2۴.000.000 176 3.600.000 قطعه29 19

۴22.9۵2.000 2۴.000.000 176/ 23 3.600.000 قطعه30 20

۴23.۴80.000 2۴.000.000 176/ ۴۵ 3.600.000 قطعه31 21

مبلغ سپرده
)ریال(

قیمت پایه 
)هر مترمربع(

)ریال(

مساحت
)مترمربع (

اجاره سالیانه
)ریال(

مشخصات
))قطعات مسکونی((

کمربندی جمهوری پشت 
فرهنگ سرای شهید  رجایی

ف
ردی

۴2۴.032.000 2۴.000.000 176/ ۴8 3.600.000 قطعه32 22

۴2۴.۴88.000 2۴.000.000 176/ 87 3.600.000 قطعه33 23

۴2۴.992.000 2۴.000.000 177/ 08 3.600.000 قطعه3۴ 2۴

۴2۵.۵20.000 2۴.000.000 177/ 30 3.600.000 قطعه3۵ 2۵

۴26.۵۵2.000 2۴.000.000 177/ 73 3.600.000 قطعه36 26

39۴.۵60.000 2۴.000.000 176/ 90 3.600.000 قطعه37 27

۵91.18۴.000 2۴.000.000 16۴/ ۴0 3.600.000 قطعه38 28

386.760.000 2۴.000.000 161/ 1۵ 3.600.000 قطعه39 29

۴11.۴80.000 2۴.000.000 171/ ۴۵ 3.600.000 قطعه۴0 30

۴27.782.000 2۴.000.000 178/ 28 3.600.000 قطعه۴1 31

399.8۴0.000 2۴.000.000 166/ 60 3.600.000 قطعه۴2 32

۴09.1۵2.000 2۴.000.000 170/ ۴8 3.600.000 قطعه۴3 33

۴12.032.000 2۴.000.000 171/ 68 3.600.000 قطعه۴۴ 3۴

۴08.۵28.000 2۴.000.000 170/ 22 3.600.000 قطعه۴۵ 3۵

۴23.۴32.000 2۴.000.000 213/ 66 3.600.000 قطعه۴6 36

۴13.976.000 2۴.000.000 172/ ۴9 3.600.000 قطعه۴7 37

۴83.2۵6.000 29.000.000 166/ ۴۴ ۴.000.000 قطعه۴8 38

۵0۴.397.000 29.000.000 173/ 93 ۴.000.000 قطعه۵1 39

۴91.9۵6.000 29.000.000 169/ 6۴ ۴.000.000 قطعه۵2 ۴0

۴79.۵1۵.000 29.000.000 16۵/ 3۵ ۴.000.000 قطعه۵3 ۴1

۴67.103.000 29.000.000 161/ 07 ۴.000.000 قطعه۵۴ ۴2

۴9۵.320.000 29.000.000 170/ 80 ۴.000.000 قطعه۵۵ ۴3

۴80.۵88.000 29.000.000 16۵/ 72 ۴.000.000 قطعه۵6 ۴۴

۴6۵.798.000 29.000.000 160/ 02 ۴.000.000 قطعه۵7 ۴۵

۴7۵.020.000 29.000.000 163/ 80 ۴.000.000 قطعه۵8 ۴6

619.61۴.000 29.000.000 213/ 68 ۴.000.000 قطعه۵9 ۴7
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اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

اداره اوقاف و امور خیریه نوبت دوم
شهرستان قزوین

ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)سه ش��نبه( ب��ا هف��ت ه��زار و 617  واح��د کاهش 
در ارتف��اع ی��ک  میلی��ون و ۵39  هزار واح��دی قرار 
گرف��ت. به گ��زارش ایرن��ا، معامله گ��ران در این روز 
در دو ب��ازار بورس و فراب��ورس بی��ش از 11 میلیارد 
و 2۵9 میلی��ون س��هم، حق تق��دم و اوراق به��ادار 
را ب��ه ارزش 77 هزار و 779 میلی��ارد ریال معامله کردند. ش��اخص 
کل بورس ته��ران در پای��ان معامالت با هف��ت ه��زار و 617 واحد 
کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۵39 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص 
هم وزن با س��ه هزار و 126 واحد کاهش به ۴23 ه��زار و ۴۵7 واحد 
و ش��اخص قیمت با یک ه��زار و 912 واحد افت ب��ه 2۵9 هزار و ۵1 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، ش��ش هزار و 666 واحد و شاخص 
 بازار دوم، 11 ه��زار و 966 واحد کاهش را ثب��ت کردند. در معامالت 
بورس تهران، بی��ش از پنج میلیارد و 691 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 3۴ ه��زار و 7۴7 میلیارد ریال معامله ش��د. 
همچنین کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکش��تی( با ۴89 
واحد، پتروش��یمی بوعلی س��ینا )بوعلی( با 81 واحد، تولیدی فوالد 
س��پید فراب کویر )کویر( با 71 واحد، موت��وژن )بموتو( با ۵8 واحد، 
س��یمان تهران )س��تران( با ۵7 واح��د و معدن��ی و صنعتی گل گهر 
)کگل( ب��ا ۵0 واحد با تأثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. 
در مقابل مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با 706 واحد، پتروش��یمی 
نوری )نوری( با ۵۴7 واح��د، فوالدمبارکه اصفه��ان )فوالد( با ۵17 
واح��د، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( ب��ا ۴31 واحد و پتروش��یمی 
پردیس )ش��پدیس( با ۴02 واحد و توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدک��و( با 388 واح��د تأثیر منفی بر ش��اخص بورس 
داش��تند. ب��ر پایه این گ��زارش، نم��اد س��یمان آبیک )س��آبیک(، 
انتق��ال داده های آس��یاتک )آس��یاتک(، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شس��تا(، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، ایران خودرو )خودرو(، پتروشیمی نوری )نوری( و زامیاد 
)خزامی��ا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. گ��روه خودرو هم 
صدرنشین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد 
 و 96 میلیون برگه س��هم به ارزش س��ه ه��زار و ۴3۴ میلی��ارد ریال 

دادوستد شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 1۵2 واحد کاهش داشت و به 20 
هزار و 833 واحد رسید. در این بازار پنج میلیارد و ۵68 میلیون برگه 
س��هم و اوراق مالی به ارزش ۴3 هزار و 32 میلیارد ریال دادوس��تد 
ش��د، تعداد دفعات معامالت فراب��ورس بیش از 287 ه��زار و ۵۴۴ 
نوبت ب��ود. نمادهای بانک دی )دی(،بیمه کوث��ر )کوثر(، پویا زرکان 
آق دره )فزر(، شرکت سرمایه گذاری صباتأمین )صبا( و بیمه سامان 
)بس��اما( با تأثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. همچنین 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، پاالیش نفت 
الوان )ش��اوان( و آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدی��ر( تأثیر منفی بر 

شاخص فرابورس داشتند.

اُفت 7 هزار واحدی شاخص بورس

کمک مزایده به جبران زیان سهامداران در صندوق های دولتی 
طبق وعده مس��ؤولین س��ازمان بورس قرار ب��ود که زیان 
س��هامداران در صندوق های دولتی جبران شود. اما با گذشت 
چند ماه خبری از جبران زیان نیس��ت و همچنان سهامداران 
در ابهام به سر می برند. به گزارش سایت تجارت نیوز، صندوق 
پاالیش��ی یکم از باقیمانده س��هام دولت در چهار پاالیش��گاه 
تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس تش��کیل ش��ده است. این 
صندوق ش��رایطی عرضه ش��د که بورس روند نزولی به خود 
گرفته ب��ود و اخت��الف وزارتخانه ه��ای نفت و اقتصاد بر س��ر 
مدیریت این صن��دوق، بهانه ای برای ری��زش پر قدرت بورس 
شد. نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بار ها 
تأکید کرد که این صندوق ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت 
بین مردم اس��ت. همچنین اعالم کرد که ب��ا توجه به تخفیف 
20 درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان س��هام 
پاالیشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت 
 و در واق��ع به میزان ی��ک میلیون توم��ان از ث��روت بهره مند 

خواهد شد.
ارزش صندوق ها نصف شد

به دنبال عرضه پاالیش��ی یکم همزمان با ری��زش بازار، هر 
واحد این صن��دوق ک��ه در روز عرضه 10ه��زار تومان قیمت 

داش��ت، به پنج ه��زار تومان رس��ید و ارزش ای��ن صندوق به 
نصف رس��ید. همچنین این نماد از زمان پذیره نویس��ی که در 
تابستان 99 بود تا آذرماه متوقف و سرمایه سهامداران در این 
صندوق حدود س��ه ماه بلوکه بود. البته این صندوق ها پس از 
بازگشایی در روز آذرماه، بازدهی مناسبی به همراه نداشت. به 
نحوی که در روز های ابتدایی معام��الت خود در دومین هفته 
آذرماه همان سال، به قیمت پذیره نویسی رسید. این موضوع 
که موجب اعتراض بسیاری از سهامداران ش��د، آن ها را وادار 
به فروش پاالیش یکم، آن هم بدون کس��ب س��ود ک��رد. باید 
توجه داش��ت که نرخ دالر، قیمت نفت و کرک اسپرد صنعت 
پاالیشگاهی و...، در سودآوری شرکت های پاالیشگاهی تأثیر 
دارد و اُفت ی��ا افزایش نرخ این موارد، ریزش یا رش��د س��هام 
پاالیش��گاه ها را به دنبال داش��ته باشد. البته امس��ال تمامی 
این مؤلفه روند افزایش��ی داش��تند و انتظار می رود سود این 

صندوق ها نیز افزایش یابد. 
قیمت این صندوق در بورس چقدر است؟

با ش��روع س��ال جدید ش��اخص کل بورس روند افزایشی 
گرفت و به واس��طه آن نی��ز صندوق های دولتی نی��ز افزایش 
قیمت داشتند. در حال حاضر قیمت هر تک سهم این صندوق 

هفت هزار 680 تومان اس��ت. با وجود این افزایش قیمت، اما 
همچنان س��هامداران در زیان هس��تند و برخی از تحلیلگران 
عقیده دارند که ای��ن روند زیان آوری در بلن��د مدت ادامه دار 
خواهد بود. ش��اید چندین ماه زمان نیاز باشد که صندوق های 
دولتی ب��ه قیمت اولیه که س��هامداران با تخفی��ف خریداری 

کردند برسد. 
صندوق های دولتی رشد می کند!

این بازدهی غیرقابل قبول صندوق پاالیش��ی یکم، سازمان 
بورس و اوراق بهادار را وادار کرد تا به دنبال راهکاری برای تغییر 
وضعیتی باش��د. در نتیجه 31 فروردین مجید عش��قی؛ رئیس 
سازمان بورس س��ه راهکار برای بهبود ش��رایط این صندوق ها 
داد تا قیمت این صندوق ها به ارزش ذاتی خود نزدیک ش��وند. 
براساس این پیشنهادات سه گانه، اشخاص غیردولتی سهامدار 
ای��ن صندوق ها باید بتوانن��د در صندوق ها اعم��ال رأی کنند. 
پیش از این، تنها دولت امکان تأثیرگذاری مس��تقیم در مجمع 
صندوق ها را داش��ت و سایر س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
امکان مش��ارکت در تصمیم گیری این صندوق ها را نداشتند. 
طبق پیشنهاد دوم، این ETF ها به صندوق های فعال و بخشی 
تبدیل شوند. به این معنی که صندوق ها می توانند ترکیب سبد 

سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. این در حالی 
است که پیش از در سبد س��هام صندوق پاالیش یکم تنها چهار 
نماد »شتران«، »شپنا«، »شبندر« و »شبریز« و در سبد سهام 
صندوق دارا یکم، نماد های »وبملت«، »وبصادر«، »وتجارت«، 
»اتکام« و »البرز« وجود داش��ت و با مدیری��ت غیرفعال )عدم 
امکان تغییر در تعداد سهام موجود و خرید و فروش نماد جدید( 

اداره می شد. 
مزایده صندوق ها برای واگذاری به بخش خصوصی

س��ومین پیش��نهاد، امکان فروش واحد ه��ای ممتاز این 
صندوق ها در ی��ک مزایده و واگذاری آن ب��ه بخش خصوصی 
برای جذب نقدینگی بیش��تر اس��ت. ای��ن پیش��نهاد نیز، در 
راستای پیش��نهاد اول بوده و امکان فروش واحد های ممتاز را 
به منظور جذب منابع جدید و به کارگیری در اداره صندوق به 
منظور افزایش قدرت مانور سرمایه گذاری مطرح کرده است. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که در حال حاضر این س��ه راهکار 
تأثی��ری روی روند قیمت��ی صندوق ها نداش��ته و در برخی از 
روز ها و هفته ها زیان سهامداران بیش از پیش شده است. باید 
دید که مسؤولین س��ازمان بورس چه راهکاری را برای تغییر 

وضعیت این ETF ها پیشنهاد می کنند.

گروه بانک، بیمه، بورس

 باالخره خبر خوش به دانش بنیان ها نیز رسید 
و با چراغ س��بز بانک مرکزی منبع��د صندوق های 
دانش بنی��ان می توانن��د از بانک ه��ا ضمانت نامه 
دریاف��ت کنن��د. اتفاقی که بی ش��ک برای قش��ر 
عظی��م دانش بنی��ان می تواند خبر خوبی باش��د؛ 
قش��ری که سروکارش��ان با علم روز اس��ت و حاال 
می توانند به ص��ورت جدی تری برنامه های خود را 
به اجراء در بیاروند. در همین رابطه، بانک مرکزی 
اعالم کرد ک��ه بانک ها مجازن��د ضمانت نامه های 
صادر ش��ده توس��ط صندوق نوآوری و شکوفایی 
و صندوق ه��ای غیردولتی پژوه��ش و فناوری را 
بپذیرن��د. در واقع بانک مرک��زی تکالیف مرتبط با 
شبکه بانکی کش��ور مقرر در »قانون جهش تولید 
دانش بنی��ان« مص��وب جلس��ه 11 اردیبهش��ت 
 ماه س��ال 1۴01 مجلس ش��ورای اس��المی را به 

شبکه بانکی ابالغ کرد.

تکالیف شبکه بانکی درباره دانش بنیان ها
بر این اس��اس و طب��ق بن��د )ب( م��اده )۴(، 
دس��تگاه های اجرایی موض��وع م��اده )۵( قانون 

مدیریت خدمات کش��وری، بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری غیربانک��ی و ش��رکت ها و مؤسس��ات 
تابعه و وابس��ته به نهادهای عموم��ی غیردولتی، 

نهاده��ای انق��الب اس��المی و نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی، مجازند در تضامین اعتباری 
و تضامین مرب��وط ب��ه فرآیند ارج��اع کار، خرید 

انواع کاال و ماش��ین آالت، معام��الت پیمانکاری، 
انج��ام تعه��دات، پیش پرداخ��ت و ُحس��ن انجام 
کار، ضمانت نامه های صادرش��ده توسط صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی و صندوق ه��ای غیردولتی 
پژوه��ش و فن��اوری موض��وع م��اده )۴۴( قانون 
رفع موان��ع تولید رقابت پذیر و ارتق��ای نظام مالی 
کش��ور مص��وب 1 /2 /139۴ را بپذیرند. همچنین 
متن زیر ب��ه انتهای بن��د )ب( م��اده )16( قانون 
رفع موان��ع تولید رقابت پذیر و ارتق��ای نظام مالی 
کشور اضافه می ش��ود: س��رمایه گذاری مشترک 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری با صن��دوق نوآوری 
و ش��کوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری 
فناوری ها و تولی��دات دانش بنیان از ش��مول این 
بند مس��تثنی ش��ده و به عن��وان فعالی��ت بانکی 
تلقی می ش��ود. بانک ها و صندوق ن��وآوری مکلف 
هس��تند حداکثر پس از هفت س��ال از تاریخ آغاز 
 سرمایه گذاری، نس��بت به اتمام س��رمایه گذاری 

و خروج اقدام کنند.

 مجوز بانک  مرکزی به بانک ها 
برای دریافت ضمانت نامه صندوق های دانش بنیان ها

http://monaghesatiran.ir/110492
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روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

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

 قوانین مناقصه
 قوانین مزایده

 خرید خدمات مشاوره
 وظایف اعضای کمیسیون و کمیته مناقصه

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

جهت اظهارنظر به آدرس تلگرمی azmoonoo @ مراجعه کنید

azmoono.com آزمون آنالین

کیوسک اخبار 

اجرای طرح های پتروشیمی 
متناسب با نیاز صنایع پایین دستی

 تزریق روزانه ۲۸0 میلیون 
مترمکعب گاز به نیروگاه ها 

برگزاری رزمایش طرح  نظارت 
میداني مدیریت مصرف آب و برق 

دستگاه های خدماتی

درآمدهای حاصل از فروش نفت 
پس از 90 روز وصول می شود 

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکن��ون درآمدهای حاصل از 
فروش نفت پس از 90 روز وصول می ش��ود، گفت: موانع موج��ود برای دریافت 
منابع حاصل از ف��روش نفت که به دلیل تحریم ها وجود داش��ت ت��ا حد خوبی 
برطرف شده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، سیداحس��ان خاندوزی؛ درباره 
منابع وصول ش��ده از ع��راق و سرنوش��ت بده��ی کره جنوبی به ای��ران، اعالم 
کرد: در قانون بودج��ه 1۴00 حدود 200 ه��زار میلیارد توم��ان درآمد دولت 
به درآمدهای نفتی گ��ره خورده ب��ود. وی افزود: مقدار ص��ادرات و درآمدهای 
ریالی حاصل از فروش آن در س��ال 1۴00 بیش از س��ال 99 و ای��ن رقم غیر از 
دیگر درآمدها ب��ود که نش��ان داد دول��ت باوجود تنگناه��ا، با تکاپ��و و تالش 
بیش��تر توانس��ت مقدار فروش نفت خود را افزایش دهد. وزیر ام��ور اقتصادی 
و دارایی، ادام��ه داد: اکنون درآمدهای حاص��ل از فروش نفت پ��س از 90 روز 
وصول می ش��ود و بحم��دا... منابعی ه��م وجود داش��ت که به دلی��ل تحریم ها 
وصول نمی ش��د، اما این موان��ع تا حد زیادی برطرف ش��ده اس��ت. خاندوزی؛ 
اظه��ار کرد: اگرچ��ه رون��د تولید و ص��ادرات مطلوب اس��ت، اما ب��رای محقق 
ش��دن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیش��تری هس��تیم و امیدواریم با توجه 
به حذف ارزترجیحی در پایان س��ال همه تعهدها انجام ش��ده باشد. وی درباره 
برنامه دولت برای مدیریت رش��د نقدینگی در س��ال 1۴01، گف��ت: با توجه به 
 افزایش س��طح عمومی قیمت ها و با وجود افزایش نقدینگی 1۴00 نس��بت به 

سال پیش افزایش پایه پولی را شاهد بودیم.

دس��تیار مدیرعام��ل گ��روه س��رمایه گذاری و توس��عه صنای��ع تکمیل��ی 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس، گف��ت: مطالعات و امکان س��نجی های توس��عه ای 
پت��رول متناس��ب با نی��از صنای��ع پایین دس��تی انجام می ش��ود. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، احس��ان یونس��یان؛ اظهار داش��ت: برنامه ریزی برای س��اخت 
پارک فناوری پتروش��یمیایی »فدک« در منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی پارس 
همس��و با موافقت نامه شرکت گروه س��رمایه گذاری و توس��عه صنایع تکمیلی 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس، یک��ی از این اقدام هاس��ت ک��ه آیین نام��ه اجرایی 
احداث این پارک در دس��تور کار پترول قرار گرفته اس��ت. دس��تیار مدیرعامل 
گروه س��رمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروش��یمی خلیج فارس، گفت: 
تکمیل زنجی��ره ارزش، جلوگیری از خام فروش��ی، توس��عه صنای��ع تکمیلی، 
جلوگی��ری از واردات برخ��ی محص��والت، اش��تغال آفرینی پای��دار، توس��عه 
محصوالت متنوع و راهبردی و اس��تفاده از ش��رکت های دانش بنیان از اهداف 
اساس��ی اجرای طرح پارک »فدک« اس��ت. یونس��یان؛ با تأکید بر اینکه گروه 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و پترول با تدبیری جدید طرح های پیش��ران 
را با هدف تأمی��ن نیاز بازار داخ��ل طراحی و اج��راء می کنند، تصری��ح کرد: با 
اجرایی ش��دن این طرح ها جهش مطلوبی در صنایع پایین دس��تی پتروشیمی 
خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه طرح های پیش��ران در شاخه های متانول، 
پروپیلن، اتیل��ن، بن��زن، اوره و آمونیاک تعریف ش��ده اند که ب��ا راه اندازی این 
طرح ها، واحدهای میان��ی نیز که تاکنون مغفول مانده، توس��عه خواهند یافت، 
اظهار داش��ت: با تحق��ق این اه��داف، آنچه اتفاق می افتد، توس��عه، اش��تغال، 
رش��د اقتص��ادی و به خصوص ایج��اد فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در صنایع 
پایین دستی اس��ت. دس��تیار مدیرعامل گروه س��رمایه گذاری و توسعه صنایع 
تکمیلی پتروش��یمی خلیج فارس، تأکید کرد: پترول نقش مهمی در اش��تغال، 
حمایت از س��اخت داخل و ارزآوری برای کش��ور دارد و چش��م انداز توسعه این 
 صنعت برای رفع تنگناهای تولید و تکمیل زنجی��ره ارزش، نویدبخش روزهای 

روشن تری برای این سرزمین است.

مدی��ر دیس��پچینگ ش��رکت مل��ی گاز ای��ران، از گازرس��انی حداکثری 
ب��ه نیروگاه های کش��ور خب��ر داد و اعالم ک��رد: روزان��ه ح��دود 280 میلیون 
مترمکعب گاز ب��ه نیروگاه ه��ا تزریق می ش��ود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
محمدرضا جوالی��ی؛ در این ب��اره، اظهار کرد: وضع گازرس��انی ب��ه نیروگاه ها 
مطلوب اس��ت، به طوری که در 2۴ ساعت گذش��ته از 300 میلیون مترمکعب 
مصرف س��وخت از س��وی نیروگاه ه��ا، ح��دود 282 میلی��ون مترمکعب گاز 
طبیعی تزریق و مابقی از طریق س��وخت مایع تأمین ش��د که البت��ه این مقدار 
مصرف س��وخت مایع به دلی��ل متصل نبودن بعض��ی نیروگاه ها به ش��بکه گاز 
کش��ور اس��ت. وی افزود: اگ��ر اتف��اق پیش بینی نش��ده ای نیفت��د و تولید گاز 
طبیعی در کش��ور طبق برنام��ه باش��د، گازرس��انی حداکثری ب��ه نیروگاه ها 
 تداوم دارد. مدیر دیس��پچینگ ش��رکت مل��ی گاز ایران، تصریح ک��رد: اکنون 
همه مقدار گاز تولیدش��ده در کش��ور )حدود 700 میلی��ون مترمکعب در روز( 
مصرف می شود که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده حدود روزانه 
200 میلیون مترمکعب و صنایع عمده 1۴۵ میلیون مترمکعب در روز اس��ت و 

محدودیتی در گازرسانی به صنایع نیز وجود ندارد.

رزمای��ش آمادگی ط��رح نظ��ارت میدان��ی در مدیریت مص��رف آب و برق 
دس��تگاه های خدمات��ی )دولت��ی( چهارش��نبه )امروز( ب��ا حضور وزی��ر نیرو، 
مقام های کش��وری و لش��کری برگزار می ش��ود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
رزمای��ش آمادگ��ی ط��رح نظ��ارت میدان��ی در مدیری��ت مص��رف آب و برق 
دس��تگاه های خدماتی چهارش��نبه با هم��کاری وزارتخانه های نیرو، کش��ور و 
بس��یج ادارات برای اجرای مصوبه هیأت وزیران درخصوص کاهش مصرف آب 
و برق دستگاه های خدماتی برگزار می ش��ود. طرح نظارت میدانی از اول تیرماه 
به صورت همزمان در سراسر کش��ور آغاز و مراحل مختلف آن تا 1۵ شهریورماه 
1۴01 ادام��ه دارد. ای��ن طرح در مرحله نخس��ت ب��رای همه س��اختمان ها و 
تأسیس��ات رده های مختل��ف وزارتخانه های نیرو، کش��ور، س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی، بس��یج و در مراحل بعدی برای س��ایر ادارات و نهادها برگزار 
می ش��ود. در این رزمایش همه م��وارد مرتبط با ادارات براس��اس مصوبه هیأت 
وزیران و همچنین اقدام های صرفه جویی مؤثر از جمله روش��ن کردن مولدهای 
برق اضطراری، خاموش کردن وس��ایل سرمایش��ی یک س��اعت قب��ل از پایان 
کار اداری و در مناطق گرمس��یر همزمان با س��اعت پایان کار اداری، اس��تفاده 
از نور طبیعی برای روش��نایی، خاموش کردن روش��نایی و تجهیزات برقی بعد 
از س��اعت کاری، مدیریت مصرف آب و ممنوعیت اس��تفاده از آب ش��رب برای 
آبیاری فضای س��بز و... اجراء و پایش ش��ده و به صورت روزانه مصارف آب و برق 
ادارات به ص��ورت میدانی و اقدام ه��ای اصالحی الزم انج��ام می پذیرد. اجرای 
موفقیت آمیز این ط��رح گام مهمی در تأمی��ن آب و برق پای��دار و گذر موفق از 
تابستان پیشرو خواهد بود. براس��اس مصوبه هیأت وزیران، دستگاه های دولتی 
و خدماتی موظف هستند مصرف آب و برق خود را در س��اعات اداری نسبت به 
 مصارف مدت مش��ابه 30 درصد و پس از پایان وق��ت اداری به میزان 60 درصد 

کاهش دهند.

گم شدن ساالنه 2 میلیارد مترمکعب گاز در شبکه گازی کشور!
مدیر ارشد یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
هوشمندس��ازی و کنترل مدیریت مصرف، گفت: س��االنه دو 
میلیارد مترمکعب گاز گم شده در ش��بکه گاز کشور داریم که 
عمدتاً به دلیل دس��ت کاری کنتور توس��ط مصرف کننده و یا 
خطای انس��انی در خوانش کنتورها اتفاق می افتد. به گزارش 
مناقصه مزایده، مهدی عرب زاده یکتا؛ اظهار کرد: در ش��رایط 
کنونی که کمبود مناب��ع انرژی به حالت بحرانی رس��یده و از 
مرزهای توجیهات عملکردی و تجاری س��ازی هم گذش��ته 
تنها ی��ک گزینه روی میز اس��ت و آن ه��م »کنترل مصرف« 
است، ما اکنون نیازمند خط مشی مناسبی هستیم که در اوج 
بحران کنونی به فروکش ک��ردن مصرف بی روی��ه و خارج از 
کنترل منابع انرژی در کش��ور بینجامد. وی افزود: امروز آنچه 
که بیش از هر چیزی، اهمیت دارد، محاس��بات پویای قیمت 
گازبهای مصرفی اس��ت. تجربه ما در هوشمندس��ازی نشان 
می دهد نه تنه��ا می توانیم کنت��رل مصرف گاز را هوش��مند 
کنیم بلکه همزمان می توانی��م، مدل پیش پرداخت را اجرایی 
کنیم، به گونه ای ک��ه پس از ای��ن، بتوان قبوض ص��ادره و یا 

تعرفه گذاری گازبها را برپایه قیمت گذاری های پویا به جامعه 
مصرف کننده، ارائه کنیم. امروز این ظرفیت در کش��ور هست 
و حتی به فراخور نیازها و رویکرده��ای آتی به کنتورهای گاز 
می توانیم قابلیت های بیش��تری از هوشمندس��ازی را توسعه 
و پیاده س��ازی کنیم. این کنش��گر صنعت هوش��مند، تأکید 
کرد: یکی از رویکرده��ای مهمی که تا به ام��روز از آن غفلت 
ش��ده رویکرد حل مس��أله از منظر و نگاه اکوسیستمی است 
که ارزش را برای همه ذی نفع��ان، ذی نفوذان و ذی حقان این 
حوزه ایجاد  کند. این امر در دنیای امروز قابل دستیابی است. 
امروزه دنیا با معرفی مدل های متفاوت��ی از اقتصاد پلتفرمی، 
به این خاستگاه مهم پاس��خ داده و جا دارد ش��رکت ملی گاز 
ایران، در نقشه راه توس��عه ای خود به این بخش، نگاه ویژه ای 
داش��ته باش��د. عرب زاده یکتا؛ تصریح کرد: از منظر کنترلی و 
مدیریت بهینه مص��رف انرژی و افزایش بازدهی، الزم اس��ت 
که فراگرد اندازه گی��ری دقیق داده ها و پ��ردازش برخط آنها 
را در حوزه ان��رژی پیاده س��ازی کنیم و در این راس��تا کنتور 
هوش��مند گاز محصول کاملی ک��ه در آن، داده ه��ا از کنتور 

به واسطه ش��بکه دسترس��ی رادیویی اینترنت اشیاء به سوی 
س��امانه اینترنت اش��یاء فناپ زیرس��اخت )پادیوت( ارسال 
می ش��ود و در ادامه، مطابق نیازمندهای مطرح شده از طرح 
پیشنهادی )RFP( شرکت ملی گاز ایران به سوی سامان های 
باالدستی گس��یل می ش��وند. وی ادامه داد: این اتفاق امکانی 
فراهم می کند که رص��د همزمان میزان مصرف از یک س��و و 
اخت��الالت و اتفاقات در ش��بکه گازرس��انی از س��وی دیگر، 
همزمان ب��رای بهره برداران و مش��ترکان خانگ��ی و صنعتی 
نمایان بشود، زیرساختی که افزون بر قابلیت های اعالم شده؛ 
می تواند در تعیین عادالنه تعرفه و توزیع درس��ت و مناس��ب 
منابع، به ویژه در زمان اوج مصرف به مش��ترکان شرکت ملی 
گاز ایران کمک کند. به گفته وی، این سازوکار عالوه بر حذف 
قبوض کاغذی، هزینه نگهداری شبکه را هم کاهش می دهد 
و بهره وری تجهیزات سمت مشتری را افزایش می دهد، چون 
در کنتورهای هوشمند می توانیم در لحظه و به صورت برخط، 
سیس��تم اندازه گیری محلی یا همان کنتورهای هوشمند را 
تس��ت و محل خطا را تش��خیص و میزان آن را محاسبه کنیم 

و برای رفع آن اش��کال، از راه دور اقدام کنیم. عرب زاده یکتا؛ 
تأکی��د ک��رد: یک��ی دیگ��ر از مزیت ه��ای هوشمندس��ازی 
کنتورهای گاز، کاهش مصرف گازهای بدون درآمد اس��ت. بر 
پایه آمار رسمی، ساالنه دو میلیارد مترمکعب گاز گم شده در 
شبکه گاز کش��ور داریم که عمدتاً به دلیل دست کاری کنتور 
توسط مصرف کننده و یا خطای انس��انی در خوانش کنتورها 
اتفاق می افتد. کنتور هوش��مند گاز با ارسال هشدار از چنین 
دس��ت کاری هایی جلوگیری می کند و از سوی دیگر با حذف 
عامل انس��انی در خوانش کنتور، ضریب خطای محاس��باتی 
را کاهش می ده��د. وی در پایان گفت: کنتورهای هوش��مند 
گاز میزان و نحوه اس��تفاده را در لحظه به اطالع مصرف کننده 
رس��انده و او را در فرایند مدیریت منابع انرژی سهیم می کند. 
اما یکی از ویژگی های مهم این تی��پ از کنتورها، کنترل پذیر 
بودن آنها از راه دور اس��ت که با اتصال ب��ه حس گرها در زمان 
حوادث طبیعی امکان تشخیص در لحظه و قطع گاز از راه دور 
را دارد، بدین ترتیب می توانیم از بروز انفجار و س��ایر حوادث 

احتمالی جلوگیری کنیم.

رفع گره های عملیاتی صنعت نفت ایران با محصول فناورانه نانویی داخلی
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جن��وب ب��رای تعمیر و 
نگهداری 22 حلق��ه از چاه های خود از فناوری یک ش��رکت 
نانوی��ی ایرانی به��ره گرفت و ب��ا انعق��اد ق��رارداد خرید این 
فناوری از خ��روج پنج میلی��ون دالر ارز جلوگی��ری کرد. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، رامین روغنیان؛ مع��اون مدیر فنی 
بخش مهندس��ی نفت ش��رکت مل��ی مناطق نف��ت جنوب، 
در ای��ن خصوص گفت: ش��رکت مل��ی مناطق نف��ت جنوب 
بزرگ تری��ن زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت که 
 ام��کان تولی��د روزانه بی��ش از 2/9 میلی��ون بش��که نفت را 
دارد ک��ه تقریباً 7۵ درص��د از تولید کل کش��ور اس��ت. این 
ش��رکت مس��ؤولیت توس��عه ۴۵ می��دان نفت��ی را نی��ز به 
عه��ده دارد. وی بی��ان ک��رد: یک��ی از ملزومات مه��م برای 
ت��داوم تولی��د از میادی��ن، موض��وع تعمی��ر چاه ها اس��ت و 

برای این کار الزم اس��ت از پکرهای حفاری اس��تفاده ش��ود 
که هزین��ه باالیی را به ش��رکت تحمی��ل می کند، ب��ا توجه 
به نیاز ش��رکت مل��ی مناطق نف��ت جنوب، امکان س��نجی 
س��اخت پکره��ای حف��اری در دس��تور کار ق��رار گرف��ت و 
همکاری وی��ژه ای در ای��ن باره با دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
آغ��از ش��د. جم��ال ارغوانی  ه��ادی؛ مدیرعامل ش��رکت کیا 
 صنعتی ش��ریف، درخصوص ای��ن همکاری و محص��ول ارایه 
ش��ده افزود: در س��ال 139۴ در دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
یک قرارداد ارتباط با صنعت را با ش��رکت مل��ی مناطق نفت 
جنوب امضاء کردیم و در س��ال 1397 تحقیق��ات این پروژه 
به نتیج��ه رس��ید و در س��ال 1398 نیز ش��رکت کیا صنعت 
شریف تأسیس ش��د. تمرکز ما در این شرکت اسپین آف شده 
)زایش��ی( از دانش��گاه ش��ریف، روی تولید پکرهای )توپک( 

درون چاه��ی مورد اس��تفاده ب��رای ح��وزه نف��ت و گاز بود. 
پکرهای ما مبتنی بر قطعات االس��تومری بود، االس��تومرها 
در چاه ها به دلیل دمای باال و ش��رایط س��خت با چالش هایی 
روبه رو هس��تند و در نتیجه نمی توانس��تیم هر االستومری را 
به کار گیریم. برای رسیدن به االس��تومری که جوابگوی این 
شرایط چاه باش��د، به س��راغ فناوری نانو رفتیم. وی ادامه داد: 
کل فرآین��د طراحی، توس��عه و تولید این پکرها در ش��رکت 
 کیا صنعت ش��ریف انج��ام ش��د و روی ی��ک حلقه چ��اه به 
صورت آزمایش��ی مورد اس��تفاده ق��رار گرفت. نتای��ج کاماًل 
قابل قبول بود و مورد تأیید مس��ؤوالن ش��رکت ملی مناطق 
نفت جنوب قرار گرفت. از این رو همکاری میان این ش��رکت 
دانشگاهی و ش��رکت ملی مناطق نفت جنوب تداوم یافت و از 
این پکرها در 22 حلقه از چاه ها استفاده شد که مزایایی نظیر 

ایمن س��ازی چاه یا جلوگیری از هرز رفتن را به همراه داشته 
اس��ت. مدیرعامل شرکت کیا صنعت ش��ریف افزود: براساس 
اعالم مسؤوالن ش��رکت ملی مناطق نفت جنوب، این پکرها 
گره های عملیاتی متعددی را برای صنعت نفت ایران باز کرده 
اس��ت. به گفته محمد حس��ین غزل رییس اداره مهندس��ی 
بهره برداری ش��رکت ملی مناطق نفت جنوب ق��رارداد برای 
خرید 100 پکر با این ش��رکت فناور منعقد ش��ده اس��ت که 
ارزش آن ها در بازار بین المللی در مجم��وع پنج میلیون دالر 
برآورد می ش��ود که با تولید داخلی این پکره��ا از خروج ارز از 
کش��ور جلوگیری ش��ده اس��ت. از آنجا که فناوری تولید این 
پکرها در انحصار چند ش��رکت آمریکایی است، تولید آن ها به 
صورت بومی در داخل کش��ور یک پیروزی برای صنعت نفت 

ایران است.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران 

مناقصه ساخت 72 مخزن آب اضطراری شهر تهران برگزار شده است 
رئیس کمیس��یون س��المت محیط زیس��ت و 
خدمات ش��هری شورای اس��المی ش��هر تهران، 
گف��ت: در حال حاضر مناقصه س��اخت 72 مخزن 
اضطراری انج��ام و این مخ��ازن آم��اده نصب در 
72 محله از ش��هر تهران ش��ده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، مه��دی پیره��ادی؛ در بازدید از 
پروژه های آبفای تهران و کارخانه س��اخت مخازن 
آب اضط��راری ش��هرک صنعتی مامونی��ه، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر مناقصه ساخت 72 مخزن 
اضطراری انجام و این مخازن آم��اده نصب در 72 
محله از ش��هر تهران شده اس��ت. وی با بیان اینکه 
جانمایی ب��رای  نصب مخ��زن اضط��راری تأمین 
آب در 37۴ محله ه��ای ته��ران در ح��ال انج��ام 
اس��ت، اظه��ار داش��ت: مخ��ازن اضط��راری آب 
60 درصد آب م��ورد نیاز محله های ش��هر تهران 
را برای م��دت س��ه روز در زمان بح��ران و حادثه 
تأمی��ن می کنن��د. پیرهادی؛ ب��ا بی��ان اینکه این 
37۴ مخزن تا پایان س��ال 1۴03 در همه محالت 
 نصب می شوند، اظهار داش��ت: در حال حاضر 72 
مخ��زن آم��اده نصب اس��ت و ت��ا پایان ش��هریور 
م��اه امس��ال در 72 محل��ه نصب می ش��ود. عضو 
شورای اس��المی ش��هر تهران، حجم آب مخازن 
را 100 مترمکع��ب عن��وان ک��رد و گف��ت: در 
صورت ب��روز حادثه از جمل��ه زلزله ای��ن مخازن 

به مدت س��ه روز می توانن��د آب محل��ه را تأمین 
کنند. وی با بی��ان اینکه س��اخت و نصب مخازن 
ح��دود دو میلی��ارد و ۵00 میلی��ون هزین��ه 
دارد، تأکی��د کرد که اعتب��ار تهیه  ای��ن مخازن با 
تصویب ش��ورای ش��هر تهران از مح��ل تبصره3 
پرداخت می ش��ود. رئیس کمیس��یون س��المت 
محیط زیست و خدمات شهری ش��ورای اسالمی 
 ش��هر تهران، با اش��اره به اینکه ش��هر ته��ران در 
معرض حوادث متعدد انس��ان س��اخت و طبیعی 
اس��ت، تأکی��د ک��رد: دغدغ��ه مدیریت ش��هری 
پایتخت به ویژه دوره جدید ش��ورای شهر تهران، 
ایجاد آمادگی در پایتخت ب��رای حوادث احتمالی 
است و در این راه از هیچ تالشی مضایقه نمی کند. 
رئیس کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی ش��هر تهران، از مهم ترین 
دغدغه های ش��هر ته��ران را عدالت در آبرس��انی 
و آبرس��انی مناس��ب و ب��ا کیفیت به ش��هروندان 
تهرانی دانس��ت. پیرهادی؛ با بیان اینکه مجموعه 
آب و فاضالب و همکارانش��ان در این حوزه تالش 
می کنند، اظهار داشت: نتایج بسیاری از فعالیت ها 
پس از پایان دوره مدیریتی، خود را نشان می دهد 
و آیندگان درباره تالش ام��روز ما قضاوت خواهند 
کرد. وی با اش��اره به حمایت مدیریت ش��هری از 
اج��رای پروژه های آب و فاضالب ته��ران، افزود: با 

تکمیل رینگ قمر بنی هاش��م، عدالت در استفاده 
از آب باکیفیت برای همه ش��هروندان در باالترین 
سطح در ش��هر تهران برقرار می ش��ود. پیرهادی؛ 
با تأکید بر ض��رورت برنامه ریزی مناس��ب با نگاه 
علمی و تخصص��ی در حوزه ه��ای مختلف، عنوان 
کرد: ب��ا توجه ب��ه تغیی��رات اقلیمی، بس��یاری از 
برنامه ها ب��ا نگاه آین��ده پژوهی باید انجام ش��ود. 
وی، کاه��ش 33 درصدی منابع آب��ی در پایتخت 
را اتفاق ناگ��وار عنوان ک��رد و گف��ت: پروژه های 
آب و فاض��الب بای��د پیش بینی مش��کالت آینده 
 را داش��ته باش��د و با ه��دف رف��ع چالش ه��ا در 

سال های آتی اجراء شود.
 ضرورت صرفه جویی 10درصدی 

مشترکان تهرانی
محمدرض��ا بختیاری؛ مدیرعامل ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان تهران نیز، در ای��ن بازدید و در 
تش��ریح وضعیت منابع آب اس��تان، گفت: امسال 
اس��تان تهران 180 میلی متر بازندگی داش��ته که 
نش��ان دهنده کاه��ش 22 درص��دی بازندگی ها 
نسبت به سال گذش��ته اس��ت. وی با بیان این که 
هم اکنون ذخایر مخازن س��دهای پنج گانه تهران 
6۴0 میلیون مترمکعب اس��ت، افزود: این رقم در 
روز مشابه سال گذش��ته 792 میلیون مترمکعب 
و روز مشابه س��ال 1399 نزدیک به 900 میلیون 

مترمکعب بوده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان تهران، با بیان اینکه س��االنه یک 
میلیارد و 200 میلیون مترمکعب یعنی حدود 18 

درصد آب کش��ور در ش��هر تهران مصرف می شود 
بر ض��رورت صرفه جویی 10 درصدی مش��ترکان 

تهرانی تأکید کرد.

گروه انرژي

براساس قانون پنج س��اله برنامه ششم توسعه 
س��هم  می بایس��ت  دول��ت   )1396  -1۴00(
نیروگاه های تجدیدپذیر و پ��اک را تا پایان اجرای 
برنامه، حداقل به پنج درصد برس��اند، عالوه برآن 
ماده ۵0 قانون برنامه شش��م، دولت را مکلف کرده 
که س��هم نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر و پ��اک را با 
اولویت س��رمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی 
و خارجی( با حداکثر اس��تفاده از ظرفیت داخلی 
تا پایان اجرای قانون برنام��ه به  حداقل پنج درصد 
ظرفیت برق کل کشور برساند. با آغاز به کار دولت 
س��یزدهم، وزارت نیرو احداث 10 ه��زار مگاوات 
نیروگاه های تجدیدپذیر را در مدت چهار سال در 
برنامه خود ق��رار داد. در این راس��تای وزارت نیرو 
مناقصه عمومی سرمایه گذاری برای احداث چهار 
هزارمگاوات، براس��اس آیین نامه اجرایی ماده 12 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام 
مالی کش��ور، برگزار کرد. در این رابطه احمدرضا 
توکلی؛ مدیرکل دفتر ام��ور حقوقی و قراردادهای 
ساتبا، گفت: به منظور تحقق برنامه وزارت نیروی 
دولت س��یزدهم در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، 
مناقصه عمومی سرمایه گذاری برای احداث چهار 

هزار مگاوات نیروگاه خورش��یدی با دعوت از 8۵ 
شرکت سرمایه گذار برگزار شد. توکلی؛ در تشریح 
این خبر، اظهار داش��ت: طی فراخوان اعالم ش��ده 

در تاریخ چهارم اردیبهش��ت س��ال جاری، از 106 
شرکت س��رمایه گذار، 8۵ شرکت امتیاز الزم برای 
حضور در مناقصه را کسب کردند و در این خصوص 

تفاهم نامه های همکاری بین استانداری ها و ساتبا 
در زمینه توس��عه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک 
و بهینه س��ازی و ارتقای بهره وری ب��رق به منظور 

تعیین س��اختگاه های مورد مناقصه انجام ش��د تا 
فهرس��ت کوتاهی منطبق با نیاز منطقه و استان و 
بدون مشکل از لحاظ واگذاری زمین و صدور مجوز 
محیط زیس��ت ارائه ش��ود. وی افزود: تعداد 1۵2 
ساختگاه در 30 استان کش��ور مشخص و در قالب 
9۵ س��بد برای ساخت نیروگاه به س��رمایه گذاران 
معرف��ی گردیده اس��ت و ظرفیت س��اختگاه های 
شناس��ایی ش��ده در ای��ن مناقصه حداق��ل 10 و 
حداکث��ر 2۵0 مگاوات می باش��د. مدی��رکل دفتر 
امور حقوقی و قراردادهای س��اتبا، ادام��ه داد: این 
سازمان جلساتی را نیز با حضور نمایندگان شرکت 
توانیر، مدیرعامل و مدی��ران حوزه های مربوطه در 
ش��رکت های برق منطقه ای و توزیع برق اس��تانی 
به منظور دریافت مجوز اتصال به ش��بکه تشکیل 
و به تأیید نهایی رس��اند. وی در تش��ریح اقدامات 
بنیادی انجام ش��ده، تصریح ک��رد: در این مناقصه 
قراردادهای خرید برق 20 س��اله بوده و بازگش��ت 
س��رمایه جهت احداث نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر 
شش سال می باش��د که با موافقت س��رمایه گذار و 
ارائه ضمانت نامه الزم توسط ایش��ان از شش سال 
به چهار سال کاهش می یابد و این فرصت مناسبی 
برای س��رمایه گذاران جهت اح��داث نیروگاه های 

خورشیدی می باشد.

مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای ساتبا 

 ۸5 شرکت امتیاز الزم  برای حضور در مناقصه 
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را کسب کردند 




