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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
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سخنگوی دولت

تابستان قطعی برق نداریم

گروه اجتماعی 

 ته��ران پایتخ��ت ای��ران و پُرجمعیت ترین 
کالنشهر کش��ورمان است. ش��هری با میلیون ها 
نفر جمعی��ت که رس��یدگی به آن نیاز ب��ه ِخرد، 
دوراندیش��ی و تعق��ل دارد. در کن��ار معضالتی 
همچ��ون ترافی��ک، دود، آلودگ��ی صوت��ی و... 
وضعیت س��کونت نیز هرازچندگاهی مورد توجه 
قرار می گیرد؛ از زندگی تهیدس��تان در قبرهای 
بهش��ت زهرا بگیر ت��ا اتوب��وس خواب��ی و اجاره 
کانکس ها و پش��ت بام ها! حال ش��هردار تهران با 
انتقاد از وضعیت زندگی در ته��ران می گوید که 
پایتخ��ت ایران باید ج��ای بهتری ب��رای زندگی 

باشد و حداقل سرپناه مردم تأمین شود.
51 درصد تهرانی ها اجاره نشین هستند

شهردار تهران، گفت: در تهران ۶۵ درصد سبد 
معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص پیدا 
کند؛ ۵1 درصد افراد در تهران اجاره نشین هستند، 
بنابراین در مدیریت شهری در این زمینه مسؤولیت 
داریم. علیرضا زاکانی؛ ش��هردار ته��ران، در دومین 
اجالس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی 
و معماری شوراهای اسالمی کالنش��هرها و مراکز 
اس��تان ها با محوریت بازآفرینی ش��هری و توسعه 
مس��کن ملی، گفت: با توجه به اهمیت ش��وراها و 
مدیریت شهری و ش��هرداری ها که امروز عهده دار 

خدمات رس��انی به م��ردم هس��تند و درخصوص 
مس��کن نیز مس��ؤولیت خطیری برعهده گرفتند، 
دور هم جمع ش��دیم ت��ا در این موضوع س��خت و 
تنگنای ناگواری ک��ه برای مردم ایجاد ش��ده، ارائه 
طریقی داشته باشیم. وی با بیان اینکه بُعد مسکن 
برای ما اهمی��ت دارد تا بتوانیم حداقل ه��ا را برای 
جامعه فراهم کنیم، یادآور ش��د: یکی از مشکالت 

کشور کاهش نرخ رشد جمعیت اس��ت که یکی از 
مؤلفه هایی که در این کاهش اثرگذار است، موضوع 
کمبود مسکن می باش��د؛ بنابراین ما نمی توانیم از 

زیر بار این مسؤولیت بزرگ شانه خالی کنیم.
حدود 3 میلیون و 200 نفر به خانه نیاز دارند

زاکانی؛ ادامه داد: اکن��ون 9.8 میلیون نفر در 
ش��ب در تهران زندگی می کنند و بعد خانوار 2.9 

است، یعنی حدود سه میلیون و 200 نفر به خانه 
نیاز دارند، در واقع یک میلیون مس��کن در تهران 
کم داریم. شهردار تهران، اضافه کرد: حدود 300 
تا ۵00 هزار خانه خالی در ته��ران وجود دارد که 
عمدتاً در مناطق باالی شهر است و عماًل این نیاز 
پایه در موضوع عدالت دس��تخوش یک بازیگری 
و بی تدبیری ش��ده اس��ت و عالوه بر این سالیان 

سال است که قفل بر مس��کن زده شده تا مانع این 
امکان ش��وند؛ موضوع بحث بنده سیاسی نیست، 
بلکه نیاز اولیه انسان هاست؛ وقتی می بینیم رشد 
جمعیتی تهران چهاردهم درصد بوده و اغلب افراد 
از دیگر ش��هرها آمدند، نتیجه می گیریم که باید 
زمین بازی را ع��وض کنیم و مس��ؤولیت خود را 
بپذیریم؛ این ننگ است برای ما که ببینیم زوجی 
برای مسکن گردن کج کند، بنابراین باید بازی را 
عوض کنیم، چرا که مس��کن بزرگ ترین مشکل 
مردم اس��ت و نمی توانیم از زیر بار این مسؤولیت 
شانه خالی کنیم. وی گفت: در جلسه ای که درباره 
مسکن تشکیل شد اعالم کردیم که ظرفیت هایی 
در ته��ران در ای��ن بخ��ش وج��ود دارد؛ مثاًل در 
کوتاه م��دت می توانیم کم��ک کنیم ت��ا مصوبه 
سران درست اجراء ش��ود، همچنین با تسهیالت، 
پایه و مقدم��ه این افزای��ش 2۵ درص��دی برای 
اجاره نش��ینان را فراهم کنیم و تس��هیالتی برای 
ساخت ایجاد کنیم و با مش��وق ها امکان افزایش 
س��اخت را فراهم کنی��م. زاکانی؛ اضاف��ه کرد: در 
بافت فرس��وده امکان افزایش س��ه طبقه به چهار 
طبقه را در س��اخت بدهیم تا نوسازی برای مردم 
صرفه اقتصادی داشته باشد؛ همچنین شهرداری 
بای��د در اج��اره داری در میان مدت وارد ش��ود و 
اجاره داری حرفه ای را ب��رای افراد فراهم کند و در 

بخش ملکی نیز اقداماتی انجام دهد.

انتقاد زاکانی از وضعیت زندگی تهرانی ها؛ 51 درصد اجاره نشینند!

 اتحاد ناظر و منظور! 
احتماالً ش��ما بهتر از بن��ده می دانید که از 
روز اولی که اتحادی��ه و تعاونی های اصناف در 
این ملک راه افت��اد، بازرس و ناظ��ر صنف هم 
وجود داشت که توسط اعضاء و یا هیأت مدیره 
صنف انتخاب می شدند که کارش رسیدگی به 
وضعیت فنی و کیفی و کمی کس��ب وکارهای 
زیرمجموعه و ایضاً بررسی ش��کایات و نظرات 

مردم و حل وفصل مشکالت فیمابین بود.
قیمت گذاری خدمات و برخ��ی کاالها هم 
که در یَد اختی��ار اتحادیه صنف می باش��د، در 
ضمن هماهنگی با اتحادیه اصناف شهرس��تان 
یا استان هم باید باش��د که البته بود و نبودش 
را خودش��ان بهتر می دانند، ما ک��ه نمی دانیم، 

یعنی ندیدیم که بدانیم! 
به زبان س��اده و مِن عامی فهم، یعنی اعضاء 

محترم ی��ک صنف دور هم جمع می ش��وند، از 
بین خودش��ان چن��د نف��ر را به عن��وان هیأت 
مدی��ره اتحادیه انتخاب می کنن��د و آنها بدون 
آن که حتی ی��ک لحظه نگران انتخاب ش��دن 
در نوبت های بعدی و از دس��ت رفت��ن جایگاه 
خود باشند! بر اعضاء نظارت می کنند و قیمت 
خدمات را که به صورت کاماًل اتفاقی! خودشان 
هم جزء ذی نفع های آن هستند را هم تصویب 
و اب��الغ می کنن��د، یعن��ی برنامه و س��اختار 
به گونه ای طراحی شده است هیچ گونه تعارض 

منافعی در کار نباشد. 
آنچه می بینیم این اس��ت که قیمت گذاری 
خدمات و برخی از کاالها که توسط اتحادیه ها 
انج��ام می ش��ود معم��والً به نحوی اس��ت که 
بس��یاری از کس��ب و کاره��ا ب��رای آن که به 

مش��تری خود بقبوالنند قیمت ش��ان مناسب 
اس��ت، نرخ نامه مصوب اتحادی��ه را که بر دیوار 
الصاق فرموده اند را نشان داده و می فرمایند که 
ما حتی از نرخ اتحادیه هم کمتر می دهیم، این 
اتفاق به کم و بیش برای هم��ه ما به وفور اتفاق 

افتاده است. 
نظارت ب��ر ُحس��ن انج��ام کار و کیفیت و 
قیمت های اقالم و خدمات ه��م که جای خود 
دارد و اگر آن نظارت و بازرسی ها مثمرثمر بود، 
تعزیرات و بازرس��ی صمت و این قس��م نهاد و 
سازمان ها اینقدر سرشان ش��لوغ نبود و اساساً 

آنقدرها هم، الزم به حضورشان نبود؟
اخیراً مقام عال��ی وزارت صمت فرموده اند؛ 
»نظارت و بازرس��ی ب��ر واحده��ای صنفی را 
به خ��ود اصن��اف می س��پاریم پی��ش از اینکه 
س��ازمان حمایت و واحدهای بازرس��ی ورود 
کنند موضوع به س��ازمان تعزیرات ارجاع شود 

خود صنف به تخلف رسیدگی می کند.«
حاال اینکه چرا جناب وزیر چیزی که مسبوق 

به سابقه است را به عنوان اقدامی که می خواهد 
در آینده محقق ش��ود، مطرح کرده اند، اطالعی 
نداریم، اما اینکه چنین اقدام و حرکتی که احیاناً 
با حجم و وس��عت و ِعده و ُعده و تشریفات و بریز 
بپاش جدیدی ایجاد می ش��ود که قطع به یقین 
دود هزینه های مترتب بر آن به چش��م صنوف 
و متعاقب آن مردم بین��وا خواهد رفت، خودش 
می ش��ود یک خان جدید که مث��ل خاکریزی 
مستحکم جلو س��رعت عمل در رس��یدگی به 
تخلفات و ارتقای کیفیت و کمیت ها را می گیرد 
و برخی مواقع فرصت آنقدری از دس��ت می رود 
که خلق ا... ناراضی و س��رگردان شده و روغن ها 

ریخته و الک های آویخته می شود!
فهم هوشنگ خانی ما می گوید که موقعیت 
اتحاد ناظر و منظور عمراً نتیجه درست درمانی 
نخواهد داش��ت و آنچ��ه به ذه��ن مبارک مان 
خطور می کند، بیش��تر ایجاد بس��اط تعارض 
منافع اس��ت تا نظارت و کنترل! اینکه شخص 
یا گروهی مس��ؤول نظ��ارت بر یک گ��روه و یا 

فردی باشد که خودش توس��ط همان شخص 
یا گروه به  این کار گماشته شده است. و ادامه  
کار ناظر منوط به نظر نظارت  شونده باشد. اگر 
به نتیجه مثبت و خیر و برکت ب��رای خلق ا... و 
جامعه منتج بش��ود، کاری اس��ت کارستان و 

احتماالً جزء عجایب خواهد بود! 
ای��ن را ه��م بگوییم ک��ه اگر فرض م��ان بر 
اجرای ح��دودی مراقبت ها و احیاناً هش��دار و 
تذکر نیم بند اس��ت، این رویه آتی در گذش��ته 
موج��ود! حتم��اً ج��واب می ده��د و رضایت 
مس��ؤولین و مصوبین و عزیزان را جلب خواهد 
کرد ولی اگر می خواهی��م کار درجه یک و همه 
چیز تمام که خلق و خالق از آن راضی باش��ند 
انجام دهیم، بهتر اس��ت فکری به حال تقویت 
نیرو و تجهی��زات و ایض��اً اختی��ارات و قدرت 
س��ازمان های باالدس��تی نظارتی و بازرس��ی 
بکنیم وگرنه آبی از یکی بودن ناظر منظور گرم 

نخواهد شد!   

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

درخواست بازنشستگان از رئیس جمهور 
رئیس کانون بازنشس��تگان تأمین اجتماعی اس��تان تهران 
گفت: درخواس��ت ما از رئیس جمهور این است که قبل از مهلت 
تعیین شده نسبت به اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 
س��ایر س��طوح این س��ازمان اقدام ش��ود. عل��ی دهقان کیا؛ در 
گفت وگو ب��ا مهر، درخصوص نظر کمیس��یون تطبی��ق قوانین 

مجلس درخصوص افزایش حقوق بازنشس��تگان س��ایر سطوح 
تأمین اجتماع��ی، گف��ت: تاکنون رون��د کار این گون��ه بوده که 
هر آنچه در کمیس��یون تطبیق قوانین مجل��س تصمیم گیری 
می شود دولت نس��بت به اصالح و اجرای آن اقدام می کند.  وی 
تأکید کرد: تاکن��ون قوانین دیگری نیز بوده که در کمیس��یون 

تطبیق قوانی��ن مجلس به نفع س��ازمان تأمین اجتماعی اصالح 
ش��ده اس��ت که یکی از آنها پرداخ��ت 89 هزار میلی��ارد تومان 
بدهی دولت به تأمین اجتماعی بوده ک��ه دولت عنوان کرده بود 
براس��اس قانون امکان پرداخت به صورت تهات��ر وجود ندارد اما 
کمیس��یون تطبیق مجلس این موضوع را رد و به نفع س��ازمان 

تأمین اجتماعی اصالح آن انجام شد. دهقان کیا؛ ادامه داد: طبق 
روال قانونی تا پایان هفته دیگر قانون اصالح حقوق بازنشستگان 
سایر سطوح تأمین اجتماعی باید در دولت تصویب و براساس آن 
به جای 10درصد، مستمری های سایر سطوح بازنشستگان 38 

درصد همراه با ۵1۵ هزار تومان افزایش پیدا کند. 

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران قانون دوست

پرسش وپاسخ  معامالتی خود را در این سایت  بیابید
qanoono.ir

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؟

https://monaghesatiran.ir/110520
https://monaghesatiran.ir/110523
https://monaghesatiran.ir/110524
https://monaghesatiran.ir/110529
https://monaghesatiran.ir/110531
https://monaghesatiran.ir/110533
https://monaghesatiran.ir/110534
https://monaghesatiran.ir/110541
https://monaghesatiran.ir/110549
https://monaghesatiran.ir/110551
https://monaghesatiran.ir/110557
https://monaghesatiran.ir/110570
https://qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش

وزیر ارتباطات، گفت: صنعت فضایی صنعت نمایشی نیست و می بایست در 
عین گره گشایی از مش��کالت زندگی مردم، سر ریز دانش��ی آن در صنایع دیگر 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. به گزارش مناقصه مزایده به نق��ل از وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور؛ در این مراسم، با اش��اره به ضرورت ارتقای 
جایگاه پژوهش��گاه ارتباطات و فن��اوری اطالعات به عنوان مرجع حل مس��ائل 
وزارت ارتباطات، گفت: یکی از مش��کالت پژوهشگاه، یکس��ان بودن آیین نامه 
ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های وابسته به دستگاه های 
اجرایی اس��ت که باعث می ش��ود نگاه مس��أله محور جای خود را به نگاه مقاله 
محور بدهد که مدیریت جدید این پژوهش��گاه باید به دنبال رفع آن باش��د. وی 
با تأکید بر این ک��ه اعضای هیأت علمی پژوهش��گاه باید به دنبال حل مس��ائل 
وزارت و بخش ICT باشند،خاطرنش��ان کرد: تولید مقاله علمی خوب است، اما 
همه نیاز ما نیست و باید ش��اخص های ارتقای اعضای هیأت علمی پژوهشگاه، 
متناس��ب با این خواس��ته تعریف ش��ود. زارع پور؛ در بخش دیگر سخنان خود 
گفت: پژوهش��گاه باید دیده بان بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور باشد 
و در عین ش��ناخت جامع نس��بت به نوآوری های فناورانه در دنیا، بتواند با ارائه 
گزارش های جامع راهبردی ماهانه، راهگشای مسؤوالن ما در اتخاذ تصمیمات 
راهبردی باش��د. وی همچنی��ن با تأکید بر ضرورت چابک س��ازی پژوهش��گاه 
ارتباطات، افزود: س��تاد پژوهش��گاه ارتباطات نیازمند چابک سازی است و الزم 
است فرهنگ کار به س��مت حل مسائل در س��ریع ترین زمان ممکن و براساس 
روش ه��ای روز برود. وزی��ر ارتباطات، با تقدی��ر از تالش ه��ای یزدانیان رئیس 
پیش��ین پژوهش��گاه ارتباطات، ابراز امیدواری کرد که آق��ای دکتر رضوی زاده 
که از نخبگان دانشگاهی کشور اس��ت با همراهی مدیران و کارکنان پژوهشگاه 
ارتباطات، بتوانند جایگاه این پژوهشگاه را در کشور ارتقاء دهند. وزیر ارتباطات 
در ادامه با تقدیر از زحمات صمیمی رئیس پیش��ین پژوهشگاه فضایی، جایگاه 
پژوهش��گاه فضایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این پژوهش��گاه ظرفیت تبدیل 
ش��دن به قطب نوآوری صنع��ت فضایی در کش��ور و منطقه را دارا اس��ت و باید 
جایگاه آن ارتقاء یابد. وی ابراز امیدواری کرد رئیس س��ازمان فضایی که با حفظ 
سمت سرپرست جدید پژوهشگاه فضایی هم هس��ت، بتواند به صورت سازمان 
یافته موفق به ایجاد هماهنگی بین س��ازمان و پژوهش��گاه فضایی ش��ود. وزیر 
ارتباطات، خاطرنشان کرد: پژوهشگاه باید زیرس��اخت های الزم جهت توسعه 
صنعت فضایی کش��ور، از توسعه آزمایش��گاه ها گرفته تا زیرساخت های تست  و 
تجمیع ماهواره را فراهم کند. زارع پور؛ با اش��اره به محدود بودن منابع کش��ور، 
گفت: باید هماهنگی الزم بین تمام بازیگران عرصه فضایی کش��ور شکل گیرد و 
جایگاه هر نهاد در حوزه ساخت ماهواره و زیرساخت های مربوط مشخص شود. 
وزیر ارتباطات، همچنین ایج��اد انگیزه جهت حفظ نیروی انس��انی متخصص 
و متعهد را از دیگر وظایف س��ازمان و پژوهش��گاه فضایی عن��وان کرد و گفت: 
ضمن ارتقای وضعیت معیش��ت نیروهای متخصص و دانشمند پژوهشگاه باید 
انگیزه های فناوران��ه و نوآورانه آنه��ا را ارتقاء داد. زارع پ��ور؛ تأکید گرد: صنعت 
فضایی صنعت نمایش��ی نیس��ت و می بایست در عین گره گش��ایی از مشکالت 
زندگی مردم، سرریز دانش��ی آن در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گیرد.  ایجاد 
پارک فناوری های فضای��ی در کنار پژوهش��گاه با اولویت حضور ش��رکت های 
فناور فضایی از دیگر خواسته های وزیر ارتباطات از سرپرست جدید پژوهشگاه 

فضایی بود.

صنعت فضایی صنعت نمایشی 
نیست!

وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات، از دس��تگاه ها و وزارتخانه های دولتی و 
س��ازمان های زیرمجموعه آنها خواست تا هر چه س��ریعتر پنجره ملی خدمات 
دولت هوش��مند خود را راه ان��دازی کنند. به گزارش ایس��نا، عیس��ی زارع پور؛ 
در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت، گفت: براس��اس قان��ون بودجه کش��ور همه 
دستگاه های اجرایی کشور مکلف شدند »پنجره ملی خدمات دولت هوشمند« 
خود را تا ش��هریور راه اندازی کنند، اما ما زودتر از موعد آن را راه اندازی کردیم. 
االن حدود 20 دستگاه به این پنجره متصل شده اند و برخی دستگاه های فرعی 
دیگر هم آمده اند. وی از رسانه های کشور خواست که از مسؤوالن دستگاه ها در 
این رابطه و اتصال و راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مطالبه گری 
کنند تا این تکلیف قانونی در ش��هریور محقق ش��ود و مردم خدم��ات خود را با 
حداقل دردس��ر و کاغذبازی و مراجعه حض��وری انجام دهند. وزی��ر ارتباطات 
اولویت اتصال و راه اندازی این پنجره را با دس��تگاه های دولتی دانس��ت و گفت: 
وزارتخانه های مختلف و س��ازمان های ذیل این دس��تگاه ها باید در گام نخست 

پنجره واحد خود را راه اندازی کنند.

در حال حاضر زیس��ت بوم فناوری 
و نوآوری کش��ور میزبان شش هزار و 
871 محص��ول دانش بنی��ان و خالق 
اس��ت که با تولید محصوالت مختلف 
در عرصه ه��ای فناورانه توانس��ته اند 
بازار داخلی را رون��ق دهند. به گزارش 
مناقصه مزای��ده از معاون��ت علم��ی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری، 9 حوزه 
فناورانه »فناوری زیس��تی، کشاورزی 

و صنایع غذای��ی«، »دارو و فرآورده های پیش��رفته حوزه تش��خیص و درمان«، 
»مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های ش��یمیایی«، »ماشین آالت 
و تجهیزات پیش��رفته«، »وس��ایل، ملزوم��ات و تجهیزات پزش��کی«، »برق و 
الکترونیک، فتونیک، مخابرات و سیس��تم های خ��ودکار«، »فناوری اطالعات و 
ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای«، »خدمات تجاری سازی« و »صنایع فرهنگی، 
صنایع خالق، علوم انس��انی و اجتماعی.« عرصه هایی که با تالش ش��رکت های 
دانش بنی��ان و خالق توس��عه یافته اند و محص��والت تولیدی آنها ب��ه رونق بازار 
داخلی کمک کرده اس��ت. برخی از این محصوالت به دلی��ل کیفیت باال و وجود 
متقاضیانی از دیگر کشورها به بازار جهانی هم راه پیدا کرده اند. تا پایان خردادماه 
س��ال جاری هم س��ه هزار و ۵91 محصول دانش بنیان تأیید شده و فهرست آنها 
منتشر شده است. این فهرست، شامل محصوالت تأیید دانش بنیان شرکت های 
دانش بنیانی اس��ت که تمایل به انتش��ار محصوالت دانش بنیان خود داشته اند و 
لذا شامل محصوالت تمامی ش��رکت های دانش بنیان نیس��ت. محصوالت این 
فهرس��ت، صرفاً از منظر س��طح فناوری محصول و کسب بخش��ی از دانش فنی 
محصول توس��ط ش��رکت، ارزیابی و تأیید ش��ده اند اما از جنبه کیفیت، رعایت 
اس��تانداردها یا مجوزهای الزم برای فروش محصول در بازار و سایر ویژگی های 
دیگر بررسی نشده اند و متقاضیان استفاده از این فهرس��ت، باید خود این موارد 
را مورد بررس��ی قرار دهد. لیس��ت این ش��رکت ها به صورت ماهانه به روزرسانی 
می شود لذا ممکن اس��ت تعداد اندکی از این شرکت ها یا محصوالت آن ها در این 

فاصله زمانی، از فهرست شرکت ها یا محصوالت دانش بنیان خارج شده باشند.

  همه دستگاه های اجرایی 
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 

خود را راه اندازی کنند

 3 هزار و 591 محصول دانش بنیان 
و خالق تأیید شد

پای مالیات به معامالت رمزارزها باز خواهد شد؟!
مهکامه ش��ریف زاد؛ رئیس کارگروه تبادل 
انجمن بالکچین ایران، اعالم ک��رد که مالیات 
ب��ر رمزارزها در س��ه دس��ته س��رمایه گذاری، 
اس��تخراج و تب��ادل ب��ر اش��خاص حقوق��ی و 
حقیقی تعل��ق می گیرد با این تف��اوت که افراد 
حقوقی  تحت هر ش��رایطی مل��زم به پرداخت 
مالیات هس��تند اما اش��خاص حقیقی بس��ته 
به نوع عملک��رد و اس��تفاده خ��ود از رمزارز ها 
ممک��ن اس��ت مش��مول مالی��ات ش��وند. به 
گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، مهکامه 

ش��ریف زاد؛ رئی��س کارگ��روه تب��ادل انجمن 
بالکچین ای��ران، در گفت وگویی به س��ؤاالت 
 مطرح ش��ده در زمینه مالیات ب��ازار رمزارزها 

پاسخ داد.
تفاوت افراد حقوقی و حقیقی در مالیات 

رمزارزها
وی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر میزان این 
مالیات افزود که میزان مالیات بستگی به شیوه 
اس��تفاده از رمزارز ها دارد. افراد حقوقی تحت 
هر ش��رایطی ملزم به پرداخت مالیات و تعیین 
س��ازوکار مالی مرتبط ب��ه رمزارز در س��اختار 
خود هستند اما اش��خاص حقیقی بسته به نوع 
عملکرد و استفاده خود از رمزارز ها ممکن است 
مشمول مالیات شوند. اش��خاص حقوقی قباًل 
به صورت س��لیقه ای با موضوع مالیات برخورد 

می کردند مگر در شرایطی که ساختار منظمی 
ارائه شده باش��د. اما هم اکنون موضوع مالیات 

دارای یک ساختار مشخصی است.
در چه صورت افراد مشمول مالیات 

می شوند؟
ش��ریف زاد؛ در پاس��خ به این س��ؤال س��ه 
دسته کلی سرمایه گذاری، اس��تخراج و تبادل 
را مش��مول پرداخت مالیات دانست. البته وی 
اذعان داشت س��ازوکار دقیق این بحث بستگی 
به ارائه دس��تورالعمل هایی مش��خص از سوی 
س��ازمان مالیات��ی دارد که همچنان س��اختار 
مش��خصی در ای��ن زمینه ارائه نش��ده اس��ت. 
رئیس کارگروه تب��ادل انجمن بالکچین ایران، 
این موضوع را امری متداول در کشورهای دنیا 
دانس��ت و گفت: تقریباً در اکثر کشور هایی که 
رونق استفاده از رمزارز ها ش��کل گرفته است، 
ورود س��ازوکار مالیات بر درآمد و یا اس��تفاده 
از رمزارز ها نیز انجام شده اس��ت. در سال های 
گذش��ته هیچ بحث مالیاتی بر رمزارز ها مطرح 
نبود، ولی به مرور زمان و گس��ترش استفاده از 
رمزارز ها رد پای مالیات بر درآمد ش��کل گرفت 

که امر طبیعی و مشخصی اس��ت. در دنیا، اخذ 
مالیات از س��امانه های تبادالت رمزارز با توجه 
به حجم باالی معامالت در آن ها، کشور ها را بر 
آن داشت تا هر چه سریع تر س��ازوکار مالیاتی 
را تدوی��ن کنن��د. هم اکنون اکثر کش��ور هایی 
که رمزارز ها را به رس��میت ش��ناخته اند، آن را 
نوعی دارایی ف��رض ک��رده و از آن مالیات اخذ 

می کنند.
مالیات ارز های دیجیتال بر چه مبنایی 

تعیین می شود؟
ش��ریف زاد؛ در پاسخ به این س��ؤال مالیات 
رمزارز ه��ا را امری س��لیقه ای و بس��ته به نظر 
نهاد های اجرایی مالیاتی هر کش��ور دانس��ت. 
وی اذعان داش��ت: درصد های مرب��وط به این 
حوزه باید به صورت کارشناس��ی انجام پذیرد 
و لزوم خوش��ه بندی کس��ب وکار ها و افراد در 
این زمین��ه از ن��کات حائزاهمیت اس��ت. اخذ 
مالیات از خوش��ه های مختلف ب��ه صورت برابر 
و با درصدی یکس��ان کار اش��تباهی اس��ت در 
صورت��ی که طبقه بن��دی آن ها و اخ��ذ مالیات 
ش��ناور از هر خوشه می تواند مس��یر درستی با 
دس��تاورد های بهتری را رقم بزند؛ لذا دریافت 
مالیات یکس��ان از ه��ر خوش��ه می تواند منجر 
به کم رن��گ ش��دن ی��ک کس��ب وکار فعال، 
اما کم س��ود ش��ود که این جری��ان در چرخه 
تبادل و اس��تخراج به نفع کش��ور نیست و باید 
هم��ه کس��ب وکار ها اج��ازه رون��ق و نمایش 
بازده��ی خود را داش��ته باش��ند و صرف��اً اخذ 
 مالیات نبای��د منجر به مرگ کس��ب وکار های 

فعال، اما خرد این حوزه شود.

آغاز همکاری دانش بنیان ها با مرکز گسترش فناوری اطالعات

 IT کاهش حضور »مگفا« در مناقصات دولتی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مرکز گسترش 
فناوری اطالعات )مگفا(، می گوید: در س��ال تولید 
دانش بنیان در زمینه هوشمندس��ازی صنایع که 
اصلی ترین راهکار نوس��ازی واقعی صنایع کشور 
و جهانی س��ازی آنهاس��ت؛ مگفا ت��الش می کند 
با اس��تفاده از ظرفی��ت وزارت صمت و س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ای��ران، طرح های 
ب��زرگ هوشمندس��ازی را در کارخانجات بزرگ 
تعریف ک��رده و با کمک ش��رکت های دانش بنیان 
اجراء کند. حسین مهویدی؛ دانش آموخته رشته 
مهندس��ی برق الکترونیک در مقطع کارشناس��ی 
ارشد از دانشگاه علم و صنعت ایران و دارای سوابق 
مدیریتی طوالنی در حوزه توسعه صنایع پیشرفته 
و دانش بنیان به ویژه حوزه الکترونیک و IT است 
که هم اکنون عه��ده دار مس��ؤولیت مدیرعاملی و 
رئیس هیأت مدی��ره ای مرکز گس��ترش فناوری 
اطالعات )مگفا( اس��ت که با ایش��ان به گفت وگو 

نشستیم که مشروح آن در ذیل آمده است.
به عنوان س�ؤال نخس�ت پیرامون حیطه 
عملک�رد ش�رکت، پروژه ه�ا و برنامه ه�ای 

پیشرو توضیح بفرمایید؟
ش��رکت مگفا به عنوان شرکت تخصصی حوزه 
فناوری اطالع��ات وزارت صنعت،معدن وتجارت و 
سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران، از بدو 
تأس��یس خود تالش نموده اس��ت تا فناوری های 
نوظهور ح��وزه فن��اوری اطالعات را در کش��ور و 
به ویژه حوزه صنعت،معدن وتجارت توسعه دهد و 
طی این مدت با توجه به ابداع و عرضه محصوالت 
و س��رویس های جدید در این حوزه، این ش��رکت  
به عنوان یکی از ش��رکت های پیش��روی کش��ور، 
اقدام به س��رمایه گذاری در راس��تای ارائه و عرضه 
محصوالت و س��رویس ها نموده اس��ت. به عنوان 
مثال در ده��ه 80،  ش��رکت مگفا یک��ی از اولین 
شرکت های پیش��گام در حوزه ارائه سرویس های 
پیام دهی و آموزش الکترونیکی )LMS( در ایران 
بوده اس��ت. همچنین در حال حاضر شرکت مگفا 
یکی از شرکت های پیشگام در حوزه فناوری های 
نوظه��ور از قبی��ل »داده کاوی، هوش مصنوعی، 
بالکچی��ن،IOT و هوشمندس��ازی« محس��وب 
می گردد؛ ب��ه عبارت دیگر در ه��ر دوره زمانی این 
ش��رکت متناس��ب با محص��والت فناورانه عرضه 
ش��ده در س��طح دنیا در حوزه فناوری اطالعات، 
اقدام به س��رمایه گذاری در راس��تای بومی سازی 
و داخلی س��ازی محصوالت مذکورنموده اس��ت. 
به عن��وان جمع بندی این موض��وع می توان گفت 
ش��رکت مگفا در حال حاض��ر دارای چن��د محور 

کسب وکار عمده به شرح ذیل می باشد:
پش��تیبانی  و  پیاده س��ازی  توس��عه    -1

سرویس های دولت الکترونیک،
،)SMS( 2-  ارائه سرویس های پیام دهی

3- اج��رای پروژه ه��ای توس��عه و تکمی��ل 
، IT زیرساخت

4-  توسعه نرم افزار،
۵-  اجرای پروژه های هوشمندس��ازی )ش��هر 

هوشمند و صنایع هوشمند(

۶-  ارائه سرویس های امنیت فناوری اطالعات 
، )Cyber Security(

7-  اج��رای پروژه های مرتبط ب��ا داده کاوی و 
هوش مصنوعی،

8-  اجرای پروژه های مرتبط با بالکچین.
پیرام��ون امض��ای تفاهم نامه های مش��ترک 
ب��ا مؤسس��ات و پژوهش��کده های تخصص��ی و 
ش��رکت های دانش بنیان در داخل و خارج کشور 
برای تولی��د و تجاری س��ازی فناوری های نوظهور 
چه اقداماتی انج��ام گرفته  و چ��ه برنامه هایی در 
دستور کار اس��ت؟ همان طور که در پاسخ به سؤال 
قبلی گفته ش��د، ش��رکت مگفا تالش می نماید تا 
با انعق��اد تفاهم نامه با ش��رکت های دانش بنیان و 
مؤسسات و پژوهشکده های تخصصی، محورهای 
هم��کاری مش��ترک ب��ا آنها تعری��ف نم��وده و از 
توانمندی ه��ای فناورانه آنه��ا در تعریف و اجرای 
کالن پ��روژه ه��ای مرتب��ط در ح��وزه صنع��ت، 
معدن استفاده نماید. در این راستا شرکت مگفا از 
ابتدای سال 1400 با بیش از 40 شرکت و مؤسسه 
تخصص��ی و دانش بنی��ان تفاهم نام��ه هم��کاری 
امضاء نم��وده و با هم��کاری این ش��رکت ها اقدام 
به تعریف و اجرای پروژه های مختل��ف به ویژه در 
حوزه فناوری ه��ای نوظه�ور و نوی��ن IT  از قبیل 
هوش مصنوع��ی، هوشمندس��ازی و بالکچی��ن 
می باش��د؛ به عب��ارت دیگر ش��رکت مگف���ا به 
 Solution Provider ی��ا GC عن��وان ی��ک
اق��دام ب��ه تعری��ف کالن پروژه های��ی در صنعت 
نموده و با س��اماندهی و ایجاد کنسرس��یوم هایی 
از ش��رکت های دانش بنیان اقدام به اج��رای آنها 

می نماید.
از آنج�ا ک�ه مگف�ا در اج�رای برخ�ی از 
طرح های بزرگ می توان�د از ظرفیت وزارت 
صنعت و سازمان گسترش اس�تفاده نماید، 
چه طرح های بزرگی در دستور کار پیشروی 

آن شرکت است؟
وزارت صمت ب��ا توجه به رس��الت و مأموریت 
خود در حوزه گس��ترده صنعت،معدن وتجارت در 

راستای ایجاد ش��فافیت، حذف امضاهای  طالیی، 
تس��هیل ارائ��ه خدمات ب��ه مخاطبی��ن، افزایش 
س��رعت ارائه خدم��ات و حذف بروکراس��ی اقدام 
ب��ه برنامه ریزی در زمین��ه تعریف و پیاده س��ازی 
الکترونیک��ی و توس��عه  دول��ت  س��امانه های 
الکترونیکی در سطح وزارت صمت و سازمان های 
تابعه نم��وده اس��ت. از طرف��ی ش��رکت مگفا به 
عنوان ش��رکت تخصص��ی IT مجموع��ه وزارت 
صمت در ای��ن زمین��ه توانمندی های مناس��بی 
داش��ته و در حال حاضر نیز بر عهده دارد. توس��عه 
و پشتیبانی برخی از این سامانه ها از قبیل اینماد، 
اعتبارس��نجی، توانی��ران ب��وده و همکاری ه��ای 
بیش��تری در این راس��تا با وزارت صمت در دست 
برنامه ریزی می باش��د، لذا ش��رکت مگفا در تالش 
اس��ت از ظرفی��ت وزارت  صم��ت جهت توس��عه 
ب��ازار محصوالت و س��رویس های خ��ود در حوزه 
دولت الکترونیک اس��تفاده نمای��د. از طرف دیگر 
این ش��رکت از ظرفیت وزارت صم��ت و ایدرو در 
زمینه ارتب��اط با صنای��ع و کارخانج��ات صنعتی 
در راس��تای پیش��برد پروژه های هوشمندسازی 
و نوس��ازی صنایع اس��تفاده می نماید. همچنین 
یکی از مهم ترین وظای��ف وزارت صمت مدیریت 
زنجی��ره تأمین محص��والت و کااله��ای صنعتی 
اس��ت که این موضوع  نیز یک ظرفیت عالی برای 
تعریف پروژه های مدیری��ت زنجیره تأمین مبتنی 
بر بالکچین می باشد که اتفاقاً این گونه پروژه ها در 

دستور کار مگفا قرار گرفته است.
* از آنجا که راهکارهای هوشمندس�ازی 
و اتوماس�یون صنعت�ی از جمل�ه مباح�ث 
مذاک�رات مگفا ب�ا ش�رکت ها و کارخانجات 
بزرگ بوده است، در این راستا چه اقداماتی 
صورت گرفته و پروژه های انجام ش�ده یا در 

دست انجام در ماه های اخیر را بفرمایید؟
در ای��ن زمین��ه مگف��ا تعام��الت زی��ادی ب��ا 
کارخانجات، صنایع و س��ازمان های مرتبط انجام 
داده اس��ت که برخ��ی از آنه��ا تبدیل به ق��رارداد 
ش��ده و برخی دیگ��ر در مراح��ل قب��ل از انعقاد 

قرارداد می باش��د. برخی از این م��وارد عبارتند از: 
فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، 
فوالد اس��فراین، ش��رکت منابع آب ای��ران حوزه 
هوشمندس��ازی صنای��ع یک��ی از محوره��ای 
کس��ب وکار نوپ��ا و جدید ش��رکت می باش��د که 
تالش فراوانی در شرکت برای بازارسازی و اجرای 
پایلوت های موفق در صنایع به ویژه صنایع بزرگ  

در حال انجام می باشد.
* مگفا در راستای گذر از اقتصاد سنتی به 
اقتصاد دیجیتال چه اقداماتی را در دس�تور 

کار قرار داده است؟
نخس��تین گام در گ��ذار از اقتصاد س��نتی به 
اقتصاد دیجیت��ال تغیی��ر نگرش و ایج��اد تحول 
دیجیتال در ش��رکت ها و صنایع کش��ور می باشد. 
شرکت مگفا از شرکت های پیشگام در زمینه انجام 
مطالعات و ارائه خدمات مش��اوره تحول دیجیتال 
در سازمان ها، ش��رکت ها و صنایع مختلف بوده و 
رزومه بس��یار غنی و قابل مالحظ��ه ای دارد عالوه 
بر آن، ای��ن ش��رکت در زمین��ه اجرای��ی فازها و 
پروژه های مختلف خروجی طرح تحول دیجیتال 
که پیاده کننده گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد در 
صنایع و ش��رکت های دیجیتال هس��تند، توانایی 

اجرایی و فنی مناسبی دارد.
* از آنجا که مگفا بعضًا به عنوان پیمانکار 
پروژه ه�ا در مناقص�ات وارد می ش�ود، طی 
س�ال جاری و با تغییرات هزینه ه�ا و نرخ ارز 
چه مش�کالتی برای آن ش�رکت ایجاد شده 

است؟
متأس��فانه تغییرات ن��رخ ارز و ناپای��داری آن، 
مش��کالت زیادی را ب��رای این ش��رکت در زمینه 
اجرای پروژه ه��ای مختل��ف به وی��ژه پروژه های 
اجراء و پیاده ساز زیرساخت های موردنیاز فناوری 
اطالعات که ش��امل تأمین یا س��اخت تجهیزات 
سخت افزاری می باشند، ایجاد کرده و ریسک های 
فراوان مالی را برای ش��رکت در زمینه پیش��نهاد 
قیمت و حضور در مناقصات فراهم نموده اس��ت؛ 
از ای��ن رو ناخواس��ته با توج��ه به این مش��کالت، 

فعالیت های ش��رکت در ای��ن زمینه ت��ا حدودی 
کاهش یافته است.

* پیش�نهاد جنابعال�ی ب�رای عملک�رد 
بهین�ه مگف�ا و تغییر س�اختارها ب�ه منظور 
بهینه سازی چیس�ت و چه اقداماتی باید در 
اولویت قرار گرفته و چه تس�هیالتی از سوی 
نهادهای باالدس�تی برای مگفا درنظر گرفته 

شود؟
ش��رکت مگفا یک ش��رکت درآمد و هزینه ای 
بوده که بدون اس��تفاده از یک ریال بودجه دولتی 
در حال فعالیت ب��وده و درآمدزای��ی می کند و در 
این شرایط س��خت اقتصادی و رکود فعالیت های 
توسعه ای با مش��کالت فراوانی دس��ت وپنجه نرم 
می کن��د، ولی ت��الش اینجان��ب و س��ایر مدیران 
و کارکنان ش��رکت این بوده اس��ت ک��ه علی رغم 
تمام مش��کالت مگفا مسیر توس��عه و پیاده سازی 
برنامه های خود را طبق برنامه استراتژیک شرکت 

طی نماید.
* پیش�نهادات ذی�ل در راس�تای بهبود 
وضعی�ت و تس�هیل کس�ب وکار ش�رکت 

پیشنهاد می گردد:
- تغییر نگرش دولت و س��ازمان های نظارتی به 
شرکت های دولتی بدون ردیف بودجه دولتی نظیر 
مگفا؛ طی چند سال اخیر تمام الزامات شرکت های 
دولت��ی دارای ردی��ف بودج��ه و مأموری��ت محور 
به ش��رکت های دولتی بدون ردی��ف بودجه نظیر 
مگفا تعمیم یافته اس��ت و به این نکته توجه نشده 
اس��ت که مگفا به عنوان یک شرکت دولتی موظف 
اس��ت درآمدزایی نموده و با شرکت های خصوصی 
و خصولت��ی رقابت نمای��د. طبیعتاً برخ��ی از این 
محدودیت ها نظیر الزام به افتتاح حس��اب خزانه و 
انسداد سایر حساب های بانکی برای شرکتی مانند 
مگفا که برخی از مش��تریان عم��ده آن، بانک های 
مختلف بوده و برای تأمین سرمایه در گردش خود 
مجبور به اخذ تس��هیالت بانکی می باش��د بسیار 
دشوار بوده و این قوانین محدودکننده باید اصالح 
گردد. این موضوع یک��ی از مهم ترین حمایت های 
مورد نی��از ش��رکت هایی از قبیل مگفا می باش��د. 
فراهم نمودن ام��کان بهره گیری ش��رکت مگفا از 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی متخصص و نخبه در 

قالب سرباز نخبه یا امریه سربازی.
- ارج��اع پروژه ه��ای مرتبط با ح��وزه فعالیت 
مگف��ا در س��طح وزارت صم��ت و س��ازمان ها 
و نهاده��ای مرتب��ط ب��ه ش��رکت مگف��ا از قبیل 
پروژه های مرتبط با سامانه های دولت الکترونیک 
و هوشمندس��ازی صنایع.هم��کاری و هم افزایی 
بیش��تر مگفا ب��ا نهاده��ای فع��ال، تصمیم گیر و 
اثرگذار در اکوسیس��تم دانش بنیان نظیر معاونت 
علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی، تعمیق و توس��عه همکاری شرکت 
مگفا با این نهادها می تواند منجر به تجاری سازی 
دستاوردهای پژوهشی ش��رکت های دانش بنیان 
و استفاده از این دس��تاوردها و پروژه های صنعتی 

کالن و بزرگ در ابعاد ملی می گردد.
منبع : ماهنامه نسل چهارم
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مقاله

 2- مؤسس�ات عمومی غیردولت�ی در قوانین 
موضوعه کشور 

در قوانی��ن موضوع��ه جمه��وری اس��المی ایران، 
اولین بار نام مؤسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی 
در "قان��ون محاس��بات عمومی" مص��وب 13۶۶ آمده 
اس��ت و از آن تاریخ این نهاد ها به صورت رس��می وارد 
نظام حقوقی کش��ور ش��ده اند )غمامی، کدخدامرادی 
و فالحی��ان، 139۶: 74( . ای��ن قان��ون در م��اده)۵(، 
مؤسس��ات عمومی غیردولتی را تعریف کرده اس��ت، 
همچنان که در مواد )3 و 4( به تعریف مؤسس��ه دولتی 
و ش��رکت دولتی نیز پرداخته و البته هی��چ یک را ذیل 
مفهوم مؤسس��ه عمومی مط��رح نکرده اس��ت. قانون 
مدیریت خدمات کش��وری - ک��ه در س��ال 138۶ به 
صورت آزمایش��ی تصویب و در س��ال 97 دایمی شده 
اس��ت- نیز ماده)3( را به تعریف مؤسس��ات و نهادهای 
عمومی غیردولتی اختصاص داده که تعریفی متفاوت 
از تعریف مندرج در قانون محاس��بات عمومی اس��ت. 
در قوانی��ن مختلف کش��ور از جمل��ه قوانی��ن برنامه 
پنج ساله، قوانین بودجه س��الیانه، "قانون تشکیالت و 
آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری" مصوب 1392 و 
"قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور" مصوب 
139۶، به این مؤسسات اشاره ش��ده و حقوق، تکالیف 
و احکامی برای این دستگا ه ها و ش��اغالن آن ها در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. نکته مهم درخص��وص قوانینی از 
س��نخ قوانین ذکر شده آن اس��ت که این متون قانونی، 
مؤسس��ات عمومی غیردولت��ی را تعری��ف نکرده اند و 
صریحاً یا ضمناً ب��ه تعاریف مذک��ور در قانون مدیریت 
خدمات کش��وری و قان��ون محاس��بات عمومی ارجاع 

داده اند. 
آخری��ن نکته ک��ه ذک��ر آن در باب قوانی��ن حاکم 
مؤسس��ات عمومی غیردولت��ی الزم به نظر می رس��د 
آن است که رس��یدگی به تظلمات و ش��کایات مردم از 
این گونه مؤسس��ات به دیوان عدال��ت اداری همواره با 
تردید روبه رو بوده اس��ت. در هیچ یک از قوانین حاکم 
بر دیوان عدالت اداری - یعنی ماده)11( قانون مصوب 
13۶0، م��اده)13( قانون مص��وب 138۵ و ماده)10( 
قانون تشکیالت و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری 
مص��وب 1392 - ذک��ری از صالحی��ت ش��عب دیوان 
نس��بت به نهادهای عموم��ی غیردولتی نش��ده و تنها 
مصادیقی از این نهاد ها به اس��م یا ذی��ل عناوینی چون 
نهادهای انقالبی در هر یک از س��ه قان��ون پیش گفته 
مورد تصریح ق��رار گرفته اند. به طور خ��اص ماده)10( 
قانون فعلی حاکم بر دیوان )مصوب 1392(، ش��کایت 
از س��ازمان تأمین اجتماع��ی و ش��هرداری ها به عنوان 
دو نهاد عمومی غیردولت��ی را در صالحیت دیوان قرار 
داده است. تنها موضعی که از عبارت نهادهای عمومی 
غیردولتی در قوانین دیوان اس��تفاده ش��ده نیز مربوط 
به همین قانون سال 1392 اس��ت که امکان شکایت از 
آیین نامه ها و سایر نظام و مقررات مصوب دستگا ه های 
عمومی غیردولتی به هیأت عمومی دیوان را پیش بینی 
کرده اس��ت. همچنین به طور اس��تثنایی م��اده)2۶( 
قان��ون اساس��نامه هالل احم��ر جمه��وری اس��المی 
ایران نی��ز ش��کایت از تصمیم��ات این جمعی��ت - به 
عنوان یک نه��اد عمومی غیردولت��ی- را در صالحیت 
دیوان قرار داده اس��ت. با توجه به این م��وارد برخالف 
بس��یاری موضوعات دیگر، رویه قضای��ی دیوان عدالت 
اداری درخصوص تحلیل و تشخیص نهادهای عمومی 
غیردولتی چندان پرحجم نیس��ت. البته پیش از سال 
138۵ و در دوران حاکمیت قانون س��ال 13۶0 دیوان، 

مجلس با تصوی��ب قانون "تفس��یر م��اده)11( قانون 
دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرس��ت نهاد ها 
و مؤسس��ات عمومی غیردولتی" ب��ه صالحیت دیوان 
در رسیدگی به ش��کایات علیه نهادهای عمومی احصا 
ش��ده در قانون فهرس��ت نهاد ها و مؤسس��ات عمومی 
غیردولت��ی حکم کرده ب��ود، اما با تغیی��ر قانون دیوان 
در س��ال 138۵ قانون فوق بالموضوع ش��د، گذشته از 
آن که با تصوی��ب قانون مدیریت خدمات کش��وری در 
س��ال 138۶، ابهاماتی در تعریف این نهاد ها ایجاد شد 

که در ادامه بررسی می شوند. 
 1-2- مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون 

محاسبات عمومی 
م��اده)۵( قانون محاس��بات عمومی، مؤسس��ات و 
نهاده��ای عموم��ی غیردولتی را واحدهای س��ازمانی 
مش��خصی تعریف می کند که با اجازه قانون به منظور 
انج��ام وظای��ف و خدماتی ک��ه جنبه عموم��ی دارد، 
تشکیل شده یا می شوند.4 در مورد این تعریف در ابتدا 

دو ایراد عمده به نظر می رسد: 
ای��راد اول آن ک��ه ه��دف قانون گ��ذار از آوردن 
ترکیب عطفی "مؤسس��ات و نهاد ها " قبل از "عمومی 
غیردولتی " مش��خص نیس��ت. در واقع معلوم نیست 
که چرا مقنن دو واژه مؤسس��ه و نه��اد را در اینجا کنار 
هم آورده اس��ت. اما به عنوان مثال در تعریف مؤسسه 
دولتی در م��اده)3( از عبارت "مؤسس��ه و نهاد دولتی 
" اس��تفاده نکرده است. به نظر می رس��د که این تکلف 
قانون گ��ذار فاقد هرگونه فایده عملی اس��ت و می توان 
از ه��ر دو عبارت مؤسس��ه عمومی غیردولت��ی یا نهاد 
عمومی غیردولتی واحد اس��تفاده ک��رد، بدون آن که 
تغییری در معنا ایجاد ش��ود. نکته جالب آن اس��ت که 

این مس��أله در قانون مدیریت خدمات کشوری هم 
- که بیست س��ال بعد به تصویب رس��یده- تکرار 
شده اس��ت، بدون آن که دلیل یا توضیحی برای 

آن مطرح شود.  
ای��راد دوم و مهم ت��ر درخص��وص تعریف 
مندرج در م��اده)۵(، مانع نب��ودن این تعریف 
اس��ت. براس��اس تعریف فوق هر نهاد قانونی 
که خدمات آن جنبه عمومی داش��ته باش��د، 
باید مؤسس��ه عمومی غیردولتی تلقی ش��ود. 

در واقع ب��ا توجه به اع��م بودن بخ��ش عمومی 
از بخ��ش دولت��ی، این تعری��ف می تواند ش��امل 

وزارتخانه ه��ا، ش��رکت های دولت��ی و مؤسس��ات 
دولتی هم باش��د؛ امری که به روش��نی خارج از اراده 
مقنن ب��وده و به همی��ن دلیل م��وارد فوق را قس��یم 
مؤسس��ات عمومی غیردولتی آورده اس��ت. به عبارت 
دیگر در تعریف مذک��ور در ماده)۵(، قی��د غیردولتی 
بودن هیچ بازتابی نیافته و تعریف ش��امل مؤسس��ات 

عموم��ی دولت��ی و غیردولت��ی، ه��ر دو 
می شود. به نظر می رس��د قانون گذار، 
پیش��اپیش به این ای��راد تعریف خود 
واقف بوده اس��ت و به همین دلیل نیز 
تبصره م��اده)۵( چنین مقرر داش��ته 
که فهرس��ت ای��ن قبیل مؤسس��ات و 
نهاد ها باید پس از پیش��نهاد دولت به 
تصویب مجلس برس��د. بر این اساس 
ش��اید بتوان گفت که تبصره ماده)۵(، 
صدر م��اده را بالموضوع کرده اس��ت، 
چرا که قانون اشاره ش��ده می تواند هر 
نهادی را عمومی غیردولتی محسوب 
کن��د، هرچن��د در تعریف مزب��ور نیز 
نگنجد. همچنین این قانون می تواند 

س��ازمان ها و نهادهای��ی را ک��ه طب��ق 
تعریف ماده)۵( عمومی غیردولتی هستند، از 

شمول این عنوان خارج کند. قانون فوق در سال 1373 

و با عنوان "قانون فهرس��ت نهاد ها و مؤسسات عمومی 
غیردولت��ی" به تصویب رس��یده و به موج��ب آن، 10 
مجموعه و مؤسس��ات وابس��ته به آن ها عنوان عمومی 
غیردولتی )ذی��ل ماده)۵( قانون محاس��بات عمومی( 
پیدا کرده اند.۵ ب��ه موجب الحاقیه ای��ن قانون یا برخی 
قوانین خاص، نهادهای دیگری نیز به فهرس��ت مزبور 
اضافه ش��ده اند.۶ درخصوص قانون فهرست چند نکته 

مهم قابل ذکر است: 
اول آن که این قان��ون عالوه بر س��ازمان های مورد 
اش��اره، مؤسس��ات وابس��ته به آن ه��ا را نی��ز در عداد 
مؤسس��ات و نهاده��ای عمومی غیردولتی برش��مرده 
اس��ت. تبصره )1( ماده واحده مقرر می دارد که منظور 
از مؤسسه وابسته، واحد س��ازمانی مشخصی است که 
به صورتی غیر از ش��رکت و برای مقاصد غیرتجارتی و 
غیرانتفاعی توس��ط نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و 
اداره می ش��ود و مالکیت آن به نهاد عمومی غیردولتی 
تعلق دارد. متن تبصره موهم آن اس��ت ک��ه منظور از 
مؤسسات وابس��ته، مؤسس��ات غیرتجاری مذکور در 
ماده)۵84( قانون تجارت اس��ت، حال آن که این گونه 
مؤسس��ات - مانند ش��رکت ها- تابع حقوق خصوصی 
بوده و رویه عملی نهادهایی چون سازمان امور مالیاتی 
و بیمه تأمین اجتماع��ی در مواجهه با آن ه��ا نیز مؤید 

همین امر اس��ت. این سؤال ایجاد می ش��ود که آیا این 
متن قانون��ی، تجویزگر تأس��یس نهاد ها و مؤسس��ات 
جدید با ش��خصیت حقوق عمومی از س��وی نهادهای 
عمومی غیردولتی اس��ت؟ پاس��خ به این پرس��ش نیز 
منفی به نظر می رس��د، چرا که مبن��ای قانون گذار در 
تمام��ی مق��ررات مربوط به حق��وق اداری، تأس��یس 
ش��خصیت حقوق عمومی ب��ا حکم قانون اس��ت و این 
امر را می توان به وضوح در 4 م��اده اول قانون مدیریت 
خدمات کش��وری و مواد )2 ت��ا ۵( قانون محاس��بات 
عمومی مش��اهده کرد. نتیجه آن که به نظر می رس��د 
مبنای وضع ای��ن مقرره قانون��ی، تعیین تکلیف برخی 
نهادهای زیرمجموعه مؤسس��ات عموم��ی غیردولتی 
بوده که پیش از تصوی��ب این قانون وجود داش��ته اند 
و وظای��ف آن ها جنب��ه عمومی داش��ته اس��ت، نظیر 
حوزه هن��ری س��ازمان تبلیغات اس��المی. در صورتی 
که بعد از تصویب قانون فهرس��ت، هر یک از نهادهای 
عمومی غیردولتی مذکور در این قانون قصد تأس��یس 
زیرمجموعه ای را داش��ته باش��ند، این اقدام باید یا در 
قالب شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مذکور در قانون 
تجارت انجام ش��ود یا مطابق قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری با اخذ حکم قانون گ��ذار، مجموعه مورد نظر 
ایجاد و ماهیت مؤسس��ه عمومی غیردولتی پیدا کند. 
به عنوان مث��ال اقدام جمعی��ت هالل احم��ر در ایجاد 
برخی نهاده��ای زیرمجموعه خود با عنوان "س��ازمان 
" - نظیر س��ازمان تدارکات پزش��کی و س��ازمان امداد 
و نج��ات- و اعطای ش��خصیت حقوقی ب��ه آن ها فاقد 
محم��ل قانونی اس��ت و نهادهایی از این دس��ت که به 
موجب حکم قانون��ی ایجاد نش��ده اند را نمی توان نهاد 

عمومی غیردولتی محسوب کرد. 
دومین نکته ای که درخصوص قانون فهرس��ت 
حایز اهمیت اس��ت، مربوط به تبصره2 این قانون 
اس��ت. در این تبص��ره چنین آمده ک��ه اجرای 
قانون در مورد مؤسس��ات و نهادهای عمومی 
که تح��ت نظر مق��ام والیت فقیه هس��تند، با 
اذن معظم له خواهد بود. س��ؤال آن است که 
منظور از "قانون " در این تبصره کدام است؟ ا 
گر منظور قانون فهرست است، معنای تبصره 
این است که دستگا ه های مورد اشاره در قانون 
تا زمان صدور اذن رهبری، اساس��اً نهاد عمومی 
غیردولت��ی نخواهن��د بود. اگ��ر منظ��ور قانون 
محاسبات عمومی باش��د، اعمال قانون محاسبات 
تا زمان اذن متوقف خواهد بود. مت��ن قانون در اینجا 
دارای ابهام است، اما به نظر می رس��د که به قرینه واژه 
"اجرا"، موضوع تبصره را باید قانون محاسبات عمومی 
دانس��ت، چرا که قانون اس��ت که قابلیت اجراء یا عدم 
اج��راء را دارد و نه قانون فهرس��ت که فق��ط به تعریف 
و تبیین یک��ی از مفاهیم قانون محاس��بات عمومی 

پرداخته است. 
س��ومین نکته قابل ذک��ر درخص��وص قانون 
فهرس��ت آن اس��ت که بند )1( این م��اده واحده، 
شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان را به شرطی 
که بیش از ۵0 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق 
به ش��هرداری باش��د، نهاد عموم��ی غیردولتی 
برش��مرده اس��ت. در مورد نهاد عمومی بودن 
ش��هرداری ها تردی��دی وجود ن��دارد، اما در 
مورد شرکت های ذیل شهرداری ها، عماًل 
این قان��ون همزم��ان دو نوع ش��خصیت 
حقوقی برای  این گونه ش��رکت ها معرفی 
کرده است: ش��رکت تجاری که تابع حقوق 
خصوص��ی اس��ت و دس��تگاه عموم��ی غیردولتی که 
تابع حقوق عمومی اس��ت. به نظر می رس��د که داشتن 
همزمان دو نوع ش��خصیت حقوقی ممتنع اس��ت. این 
شرکت ها به واسطه ش��رکت بودن تابع قوانین مالیاتی 

و دیگ��ر قوانین حاکم ب��ر نهادهای حق��وق خصوصی 
هس��تند و به س��بب نهاد عمومی بودن، باید از اقتدار و 
امتیازات اشخاص حقوق عمومی نظیر معافیت مالیاتی 
یا حق معرفی نماینده حقوقی ب��ه محاکم )ماده )32( 
قانون آیین دادرس��ی مدن��ی( برخوردار باش��ند. این 
مهم وقتی بیش��تر جلب توجه می کند ک��ه بدانیم این 
شرکت ها اصوالً دارای ش��رح وظایف تجاری و درآمدزا 
هس��تند، در حال یکه قانون گذار شاید به دلیل ماهیت 
درآم��دی ش��رکت های زیرمجموع��ه نهادهایی چون 
س��ازمان تأمین اجتماع��ی و بنی��اد مس��تضعفان این 
وضعیت را برای آنان قائل نش��ده است. در نهایت شاید 
باید گفت ک��ه در اینجا قانون فهرس��ت، ناس��خ قانون 
تجارت بوده و ش��رکت های زیرمجموعه ش��هرداری ها 
فقط نهاد عمومی غیردولتی اس��ت. البته این تفس��یر 
نیز خالی از تکلف نیس��ت، چرا که نیازی به شرکت نام 

نهادن این گونه دستگا ه ها نبود. 
درخصوص قانون محاس��بات عمومی باید اش��اره 
داش��ت ک��ه برخ��ی اس��اتید حق��وق اداری، نهاد ها و 
مؤسس��ات عمومی غیردولتی را نام دیگر مؤسس��ات و 
نهادهای انقالبی معرفی کرده اند که به دلیل اقتضائات 
کار انقالبی می بایست از آزادی عمل بیشتری بهره مند 
می شدند )طباطبایی مؤتمنی، 138۵: 137(. در اینکه 
مؤسس��ات عمومی غیردولتی از حیث س��اختار ها و به 
ویژه نوع نظارتی که ب��ر آن ها اعمال می ش��ود، آزادی 
بیش��تری نس��بت به وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی 
دارند تردیدی نیس��ت، ام��ا همان گونه که گفته ش��د 
نه تعری��ف این مؤسس��ات و ن��ه مصادی��ق آن مطابق 
قانون فهرس��ت و نه مفه��وم متبادر از عن��وان عمومی 
غیردولت��ی، اختصاصی ب��ه نهادهای انقالب��ی ندارد. 
البته باید دانس��ت که در نظ��ام حق��وق اداری کنونی 
ایران به رغم اشاره به عنوان نهادهای انقالبی در برخی 
قوانین، تعریف یا احصای جامع��ی از نهادهای انقالبی 

وجود ندارد )موالیی و سعادتی راد، 1398: 213 (. 

پی نوشت ها:
4- م��اده )۵( قانون محاس��بات عموم��ی مقرر می 
دارد: "مؤسس��ات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر 
این قانون واحدهای سازمانی مش��خصی هستند که با 
اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه 

عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود. 
تبصره: فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه 
به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیش��نهاد و به 

تصویب مجلس شورای اسالم یخواهد رسید. 
تابع��ه،  ش��رکت های  و  ی ه��ا  ش��هردار   -۵
بنی��اد مس��تضعفان، هالل احم��ر، کمیت��ه ام��داد 
امام خمینی)ره(، بنیاد ش��هید انقالب اس��المی، بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی، کمیته ملی المپیک ایران، 
بنیاد 1۵ خرداد، س��ازمان تبلیغات اسالمی و سازمان 

تأمین اجتماعی. 
۶- از جمله موارد فوق می توان به فدراس��یون های 
ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران، مؤسسه های 
جهاد نصر و جهاد اس��تقالل و جهاد توس��عه، کتابخانه 
حضرت آیت ا... مرعشی نجفی )قم(، جهاد دانشگاهی، 
بنیاد امور بیماری های خاص، صندوق بیمه روستاییان 
و عش��ایر و صندوق تأمین خس��ارت های بدنی اش��اره 

کرد. 
7- ماده )3(  قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر 
می دارد: "مؤسس��ه یا نهاد عمومی غی��ر دولتی: واحد 
سازمانی مش��خصی است که دارای اس��تقالل حقوقی 
اس��ت و با تصویب مجلس شورای اس��المی ایجاد شده 
یا می ش��ود و بیش از ۵0 درصد بودجه س��الیانه آن از 
محل منابع غیردولتی تأمین شود و عهده دار وظایف و 

خدماتی است که جنبه عمومی دارد." 

سجاد افشار 
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب، تهران، ایران  

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 دوم

 در هیچ یک از قوانین 
حاکم بر دیوان عدالت اداری - یعنی 

ماده)11( قانون مصوب 1360، ماده)13( قانون 
مصوب 1385 و ماده)10( قانون تشکیالت و آیین 

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 - ذکری از 
صالحیت شعب دیوان نسبت به نهادهای عمومی غیردولتی 
نشده و تنها مصادیقی از این نهاد ها به اسم یا ذیل عناوینی 

چون نهادهای انقالبی در هر یک از سه قانون پیش گفته مورد 
تصریح قرار گرفته اند. به طور خاص ماده)10( قانون فعلی 

حاکم بر دیوان )مصوب 1392(، شکایت از سازمان 
تأمین اجتماعی و شهرداری ها به عنوان دو نهاد 

عمومی غیردولتی را در صالحیت دیوان 
قرار داده است
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عمران
راه و شهرسازی

 مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( - هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی - 
مؤسسه راه سازه - پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز

الف: موضوع مناقصه:
عملیات اجرایی خاک برداری ترانشه س��نگی با پیکور، اصالح ترانشه، خردایش، دپو، 

بارگیری و حمل با کامیون تا 20 کیلومتر فاصله در ترانشه کیلومتراژ 4+200
ب: محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

 از تاریخ درج آگه��ی به مدت 4 روز جهت خرید اس��ناد مناقصه به نش��انی: ش��یراز، 
 فلکه قصردش��ت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه ش��هید س��پهبد قاسم سلیمانی، 

واحد امور قراردادها، شماره تماس: 09170711072 مراجعه نمایند. 
)ساعت تماس 08:00 الی 1۶:00(

ج: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
2.200.000.000 ریال )دو میلیارد و دویست میلیون ریال( می باشد.

  مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

آگهی فراخوان 
   عمومي

یک مرحله ای
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 ش�رکت فاضالب ته�ران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای خری��د 4 دس��تگاه بلوئر هوادهی م��ورد نی��از م��دول ۵ و ۶ تصفیه خانه فاضالب جن��وب تهران 

)شماره مناقصه در سامانه س��تاد ایران 200100۵420000019( 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: 8843۵9۶1-021 و فکس: 021-88409194

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 1401/04/08، مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه 

مورخ 1401/04/22 و تاریخ گشایش پاکات ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 خواهد بود.
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نوبت دوم
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.

 تسهیالت ودیعه مسکن 
فقط برای  4 درصد مستأجران !

ارسال پرونده ۲۲0 شرکت متخلف 
حمل ونقل کاال و مسافر

رفع نیاز سازمان راهداری به واسطه 
دانش بنیان ها

سامانه اخذ مالیات از اجاره امالک 
راه اندازی شد

کارش��ناس مس��کن، گف��ت: در ش��رایطی ک��ه م��ا 12 میلی��ون خانواده 
مس��تأجر داریم، تس��هیالت ودیعه مس��کن مصوب در بهترین حال��ت تنها به 
چهار درصد مس��تأجران می رس��د. فرش��ید ایالت��ی؛ در گفت وگو ب��ا فارس، 
ضمن اش��اره به مصوب��ه امروز پرداخ��ت 40 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت 
ودیعه مس��کن، اظهار داش��ت: س��ؤوال اول این اس��ت  ک��ه آیا سیاس��ت گذار 
می تواند به همه مس��تأجران این تس��هیالت را پرداخت کند؟ مش��خصا جواب 
این سؤال خیر اس��ت اما این س��ؤال ما را به یک مس��یری هدایت می کند. این 
کارشناس مس��کن، با اش��اره به اینکه 40 هزار میلیارد تومان تسهیالت ودیعه 
مس��کن در بهترین حال��ت به ح��دود ۵00 هزار خان��واده پرداخت می ش��ود، 
گفت: در ش��رایطی که ما 12 میلیون خانواده مس��تأجر داریم، این تس��هیالت 
 به چه��ار درصد مس��تأجران می رس��د. وی در بی��ان خألهای اطالعات��ی بازار 
مس��کن افزود: قطعاً در اجراء این چهاردرص��د به زیر دو درصد می رس��د، زیرا 
ما در مس��أله کدهای رهگیری صوری هنوز فعالیتی نکرده ایم. ایالتی؛ تش��ریح 
کرد: در شرایطی که تسهیالت ودیعه مسکن به کمتر از چهار درصد مستأجران 
می رسد اما سیگنال پرداخت آن عمومی اس��ت و این پیش فرض را در موجران 
تقویت می کند که مستأجر تس��هیالت گرفته و رقم افزایش را اضافه می کند، به 
معنای دیگر یک تورم انتظاری گس��ترده با یک وام محدود ایجاد کرده ایم. این 
کارشناس مس��کن، با اش��اره به اینکه اگر بخواهیم این سیاست عملکرد واقعی 
داشته باشد باید به 30 درصد مس��تأجران پرداخت شود، گفت: اگر بخواهیم به 
30 درصد مستأجران تسهیالت ودیعه بدهیم به 320 هزار میلیارد تومان منابع 
نیاز اس��ت. وی ادامه داد: متأسفانه این تس��هیالت از منابع قانون جهش تولید و 
تأمین مسکن اس��تفاده می کند و یعنی نظام بانکی به جای پرداخت تسهیالت 
موثر و مثبت ساخت مسکن،  تسهیالتی شکست خورده می پردازد و منابع قانون 
جهش تولید عماًل هدر می رود. ایالتی؛ در بیان نتیجه این مدل سیاست گذاری 
در بازار مسکن، گفت: دولت این سیاست را اجراء و اعالم نکند، بهتر از شرایطی 
است که توس��ط رئیس بانک مرکزی اعالم ش��د، زیرا یک ضریب تأثیر محدود و 

آثار منفی وسیع را به همراه دارد.

بازرس��ی خدم��ات س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و  مدی��رکل 
تولیدکنندگان، گفت: طبق آمار ارائه ش��ده در اردیبهش��ت، توس��ط بازرسان 
ادارات صمت اس��تان ها بیش از چهار هزار ناوگان حمل ونقل مورد بازرسی قرار 
گرفته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، فرجی؛ اظهار داشت: طی همین مدت، 
تع��داد 220 فقره پرونده در این دو بخش تش��کیل و همچنی��ن ارزش تخلفات 
کش��ف ش��ده یک هزار میلیارد و ۵4۵ میلیون ریال می باش��د. وی در ادامه به 
آمار بازرسی های انجام ش��ده در این بخش اش��اره کرد و اظهار داشت: در مدت 
زمان ذکر شده در بخش برون شهری 1910 مورد بازرسی که منجر به ۶3 فقره 
پرونده ب��ه ارزش 289 هزار میلیون ریال و در بخش درون ش��هری 2933 مورد 
بازرس��ی که منجر به 1۵7 فقره پرونده تخلف به ارزش یک هزار میلیارد و 2۵۶ 
میلیون ریال تش��کیل و برای رس��یدگی به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال 
گردیده است. فرجی؛ گفت: براساس آمار ارسالی از فعالیت بازرسان استان های 
سراسر کشور، از ابتدای س��ال جاری تاکنون جمعاً بالغ بر 120۶0 مورد بازرسی 
در حمل ونقل برون و درون ش��هری ص��ورت گرفته که منتج به تش��کیل ۵31 
فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ش��ش هزار میلیون ریال ش��ده اس��ت. مدیر 
کل بازرسی خدمات سازمان حمایت، متذکر شد: این س��ازمان به طور دقیق و 
جدی با هرگونه قصور در امر حمل ونقل عمومی درون و برون شهری مسافر و بار 
نظارت دائمی دارد و در صورت اثبات تخلف از س��وی شرکت های مذکور با آنان 
طبق موازین قانونی برخورد خواهد کرد. فرجی؛ ضمن تأکید بر نظارت مستمر 
بر عملکرد ناوگان حمل ونقل درون و برون ش��هری کاال و مس��افر، از شهروندان 
تقاضا دارد با انعکاس هرگونه سوءاس��تفاده های احتمالی در این زمینه از طریق 
تماس با تلفن 124 و یا مراجعه حضوری ب��ه ادارات کل صنعت، معدن وتجارت 

استان ها، بازرسان را در این نظارت مستمر یاری نمایند.

رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توس��عه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل 
پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، گفت: نیازهای سازمان 
راهداری و حمل ونق��ل جاده ای تا 1404 به واس��طه ش��رکت های دانش بنیان 
رفع می ش��ود. به گزارش مهر، یاس��ر ابراهیمیان قاجاری؛ افزود: ما توانستیم در 
معاونت علمی و فناوری به درخواست س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کش��ور و با انعق��اد تفاهم نامه هم��کاری، در راس��تای دانش بنیان ش��دن این 
س��ازمان گام برداریم. وی با بیان اینکه قرار است نیازهای س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای کشور به واس��طه ش��رکت های دانش بنیان فعال در عرصه 
ژئوماتیک برطرف ش��ود، گفت: براس��اس این تفاهم نامه پیش بینی می شود که 
تا س��ال 1404 این اتفاق رخ دهد. به گفته رئیس گروه ژئوماتیک س��تاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، برخی از نیازهای اولویت دار س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
احصا شد که عبارتند از: »پایش ساخت وساز غیرمجاز در حریم راه ها«، »پایش 
خرابی آسفالت و ترک های سطح جاده ها«، »مدل س��ازی سه بعدی پایانه های 
کل کش��ور«، »توس��عه پایگاه داده از کلیه پایگاه داده های موجود در س��ازمان 
راه��داری«، »ردیابی و مدیریت هوش��مند ن��اوگان خودرویی«، »شناس��ایی 
راه های روستایی«، »مدلس��ازی س��ه بعدی نقاط حادثه خیز«. وی با تأکید بر 
اینکه فناوری های ژئوماتیک می تواند بس��یاری از نیازهای س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای کش��ور را رفع کند، افزود: طبق برنام��ه زمان بندی درگروه 
ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری طی س��ه سال بس��یاری از نیازهای فناورانه 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای رفع خواهد ش��د و دانش بنیان ها در این 
عرصه خدمات خود را ارائه خواهند کرد. رئیس گروه ژئوماتیک س��تاد توس��عه 
فناوری های ح��وزه فضای��ی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، ادامه داد: البته که ممکن اس��ت نیازهای دیگری از س��وی 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم ش��ود که ما می توانیم با برقراری 
ارتباط شرکت های دانش بنیان با این سازمان نیازهای این سازمان را رفع کنیم. 
وی تأکید کرد: می توان چنین پیش بینی کرد که سازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای، در افق 1404 کاماًل مبتنی بر دانش بنیان باشد.

سازمان امور مالیاتی، از راه اندازی س��امانه دریافت اظهارنامه مالیاتی امالک 
اجاری خب��ر داد. به گ��زارش مناقصه مزایده، سرپرس��ت اداره کل زیرس��اخت 
س��ازمان امور مالیاتی در نامه ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه اندازی سامانه 
الکترونیکی دریاف��ت اظهارنامه امالک اج��اری خبر داد. بر این اس��اس از 31 
خردادماه این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی 

به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 

بازپرداخت اقساط وام نوسازی بافت فرسوده 20 ساله شد 
مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی ش��هری ای��ران، گفت: قباًل 
تقسیط وام نوسازی مس��کن 12 س��اله بود اما با پیگیری های 
وزارت راه وشهرس��ازی تقس��یط هر دو وام 20 ساله می شود. به 
گزارش مناقصه مزایده، محمد آئینی با اشاره به تسهیالت مالی 
در نظر گرفته ش��ده برای نوسازی بافت های فرس��وده، اظهار 
داشت: برای اسکان موقت ساکنان، وام ودیعه مسکن در اختیار 
متقاضیان ق��رار می گیرد. همچنین برای نوس��ازی بافت های 
فرس��وده از دو منبع مختلف تس��هیالت پرداخت می ش��ود؛ 
تسهیالت ویژه بافت های فرس��وده که 1۵0 میلیون تومان آن 
با سود صفر درصد است. مبلغ این نوع تسهیالت در تهران 4۵0 

میلیون تومان، در کالنشهرها مانند شیراز 400 میلیون تومان 
و در سایر ش��هرها 3۵0 میلیون تومان اس��ت و تاکنون بیش از 
23 هزار واحد برای دریافت تس��هیالت به بانک مسکن معرفی 
شده اند. وی افزود: همچنین متقاضیان می توانند از تسهیالت 
خودمالکی نهضت ملی مسکن اس��تفاده کنند که مبلغ آن در 
تهران 4۵0 میلیون تومان، در کالنشهرها 400 میلیون تومان، 
در مراکز اس��تان ها 3۵0 میلیون تومان و در سایر شهرها 300 
میلیون تومان اس��ت و مردم می توانند با توجه به شرایط شان 
از بین دو نوع تس��هیالت مذکور انتخاب کنند. قباًل تقس��یط 
وام نوس��ازی مس��کن 12 س��اله بود اما با پیگیری های وزارت 

راه وشهرسازی تقسیط هر دو وام 20 ساله می شود. معاون وزیر 
راه وشهرس��ازی، با یادآوری نوسازی س��االنه 1۵0 هزار واحد 
مسکونی، گفت: س��هم اس��تان فارس از این میزان حدود 11 
هزار واحد است که براس��اس آمار ارائه ش��ده دو هزار و 400 
واحد مسکونی به بانک عامل معرفی ش��ده اند. وی با اشاره به 
اینکه در استان فارس و نیز در سراس��ر کشور با حجم انبوهی 
از واحدهای ناپایدار مواجه هس��تیم که جان هموطنان را در 
معرض خطر قرار داده اس��ت، گفت: رویکرد دولت س��یزدهم 
بر این است تا س��رعت نوس��ازی را با همکاری شهرداری ها، 
همراهی مردم و یاری انبوه س��ازان و سازندگان شتاب بخشد. 

برای این منظور بسته تشویقی جامعی در دست تدوین است 
که البته بخش��ی از آن اکنون اجرایی می شود. دبیر ستاد ملی 
بازآفرینی شهری پایدار، افزود: ش��هرداری ها باید از مالکان و 
س��ازندگان حمایت کنند و تخفیفات حداکثری برای صدور 
مجوزها در نظر بگیرند. براس��اس قانون شهرداری ها موظفند 
تخفیف ۵0 درص��دی ب��رای متقاضیان بافت های فرس��وده 
لحاظ کنند که تا 100 درصد هم می تواند انجام شود و دولت 
مابه التفاوت آن را جبران می کن��د. کاهش زمان صدور پروانه 
موضوع مهم دیگری اس��ت که باید مورد توجه ش��هرداری ها 

قرار گیرد و زمان صدور پروانه را به یک ماه کاهش دهند.

عدم تخصص مشاورین امالک موجب آشفتگی بازار شده است 
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای 
اس��المی، گفت: عدم تخصص و س��واد الزم فعاالن بنگاه های 
امالک در ح��وزه مس��کن، چالش های بس��یاری را در بخش 
اجاره بهای مسکن رقم زده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
ولی ا... بیاتی؛ اف��زود: وضعیت اجاره بهای مس��کن به صورت 
غیرطبیعی در حال افزایش است و شرایط حاکم بر بازار اجاره 

بها، مستأجران را به شدت رنج می دهد. نماینده مردم تفرش، 
فراهان و آش��تیان در مجلس، با اش��اره به وضعیت خانه های 
خال��ی، گفت: دول��ت باید ب��ه صورت ج��دی به شناس��ایی 
خانه های خالی اق��دام و آنه��ا را در اختیار مس��تأجران قرار 
دهد، چرا که کمبود مس��کن موجب ش��ده صاحب خانه ها از 
کمبود بازار عرضه اس��تفاده کرده و یک کالم باش��ند. بیاتی؛ 

اظهار کرد: راهکار س��اماندهی به بازار اجاره مس��کن تأمین 
مسکن به اندازه نیاز و ساخت مس��کن در تراکم های باالست 
تا کمبودهای این بخش جبران شود. وی با بیان اینکه راهکار 
دولت ب��رای افزای��ش 20 تا 2۵ درص��دی اجاره به��ا راهکار 
مناسبی نیست، گفت: این راهکار دو ایراد دارد از جمله اینکه 
صاحب خانه ها برای عدم اجرای این قان��ون از تمدید قرارداد 

با مس��تأجر خودداری کرده و مس��کن اج��اره ای را با قیمت 
جدید به فرد دیگری واگ��ذار می کنند، دوم اینکه افزایش 2۵ 
درصدی اجاره بها ب��ا افزایش حقوق  ه��ا و گرانی ها همخوانی 
ندارد. نماینده مردم تفرش، فراهان و آش��تیان در مجلس در 
پایان نظارت جدی بر عملکرد مش��اورین ام��الک را از دیگر 

راهکارهای ساماندهی به این بخش برشمرد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

طول عمر مفید ساختمان ها در کشور به 30 سال رسیده است 
مدیرعامل شرکت آزمایش��گاه فنی و مکانیک 
خاک، گف��ت: طول عم��ر مفید س��اختمان ها در 
کشور به حدود 30 س��ال و کمتر رسیده است. به 
گزارش مناقصه مزایده، مجید کیانپور؛ در مراس��م 
امض��ای تفاهم نام��ه با س��ازمان ش��هرداری  ها و 
دهیاری های کشور، اظهار کرد: شرکت آزمایشگاه 
فنی و مکانیک خاک در سراس��ر کش��ور آمادگی 
دارد آزمایش��گاه های خود را در کمتر از دو ساعت 
در پروژه  ه��ای عمران��ی مدنظر با ه��دف کنترل 
کیفی پروژه و مصالح س��اختمانی مستقر و نسبت 
با تجهیزات منحصربه فرد اقدام کن��د. وی با بیان 
اینکه ط��ول عمر مفی��د س��اختمان هم اکنون در 
کش��ور به حدود 30 س��ال و کمتر رس��یده است، 
گفت: متأس��فانه س��اختمان های با عمر 2۶ سال 
فرس��وده ش��ده اند اما با حضور و بهره ب��رداری از 
ظرفیت های ش��رکت آزمایش��گاه فنی و مکانیک 
خاک، ضمن ارتقای کیفی پ��روژه با نظارت دقیق 
و ارائه راهکارها منطبق بر استانداردهای داخلی و 
بین المللی می توانیم عمر ساختمان ها را به راحتی 

به بی��ش از ۵0 س��ال افزای��ش داده و همچنین از 
هدررفت سرمایه های ملی و خصوصی جلوگیری 
کنی��م. مدیرعام��ل ش��رکت آزمایش��گاه فنی و 
مکانی��ک خاک، تصری��ح کرد: آزمایش��گاه فنی و 
مکانیک خاک سامانه آزمایشگاه »من« را طراحی 
کرده که این س��امانه به کارفرما و اس��تانداری ها 
اجازه دسترسی لحظه ای به روند انجام آزمایش ها 
در هر ج��ای کش��ور را می ده��د و از ای��ن طریق 
ضمن نظارت ب��ر نتای��ج آزمایش ها از پیش��رفت 
وضعیت فن��ی و کیفی پروژه نیز مطلع می ش��وند. 
کیانپور؛ ب��ه بخش ه��ای مختلف آزمایش��گاهی 
ش��رکت آزمایش��گاه فنی و مکانیک خاک اشاره 
کرد و گفت: این آزمایشگاه از بخش های مختلفی 
ش��امل آزمایش��گاه مهندس��ی خ��اک و س��نگ 
شناس��ی، قیر و آس��فالت و بتن و فلزات ،ش��یمی 
و فیزی��ک مصال��ح، آزمایش��گاه کالیبراس��یون، 
مهندس��ین مش��اور و... اس��ت که این آزمایشگاه 
با توان انج��ام بیش از ۶00 ن��وع آزمایش، مطالعه 
و خدمت، ظرفیتی بی��ش از نیاز کش��ور را فراهم 

کرده اس��ت که صدور خدمات فنی و مهندس��ی 
را نیز به کش��ورهای منطق��ه آغاز ک��رده و دنبال 
می کند. وی با اش��اره ب��ه اینکه بی��ش از 37 هزار 
روستا در سراسر کش��ور وجود دارد افزود:شرکت 
آزمایش��گاه فن��ی و مکانیک خ��اک آمادگی دارد 
خدمات کنترل کیفیت خود را ب��ه دورترین نقاط 
کش��ور برده تا از ای��ن طریق ضم��ن نقش آفرینی 
 و تأثیرگ��ذاری ، در توس��عه و آبادان��ی کش��ور 
گام مثبت��ی را ب��ردارد. رئی��س هی��أت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت آزمایش��گاه فن��ی و مکانیک 
خاک، درخصوص امضای تفاهم نامه مش��ترک در 
وزارت کشور همچنین، اضافه کرد: این تفاهم نامه 
در راس��تای ارتق��ای کیفی��ت خدمات مش��اوره 
ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، راهسازی و کنترل کیفیت 
حین اجرای پروژه های شهرداری ها و دهیاری ها، 
دس��تگا های اجرایی و بخش خصوصی استان های 
کشور بین معاونت عمرانی و توس��عه امور شهری 
و روس��تایی و رئی��س س��ازمان ش��هرداری ها و 

دهیاری های کشور به امضاء رسید.

راه و شهرسازی

وزیر راه وشهرسازی، گفت: ستاد حل مشکالت 
مسکن و س��اماندهی بازار اجاره به شکل مشترک 
بین وزارت راه وش��هرداری تهران تش��کیل ش��ده 
است که وظیفه این س��تاد اجرایی کردن مصوبات 
سران سه قوه برای س��اماندهی بازار مسکن است. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، رس��تم قاس��می؛ در 
حاش��یه جلس��ه با ش��هردار تهران، اظهار کرد: با 
توجه به ش��رایطی که امروز در حوزه اجاره مسکن 
در کشور وجود دارد، مصوباتی درخصوص کنترل 
اجاره بها توسط س��ران قوا به تصویب رسیده است 
ک��ه براس��اس آن اج��اره  واحدهای مس��کونی در 
صورت داشتن شرایطی، به ش��کل خودکار تمدید 
می شود. وی افزود: ش��رایط خاصی نیز وجود دارد 
که چنانچ��ه مس��تأجران رعایت نکنن��د، قرارداد 
تمدید نخواهد شد. وزیر راه وشهرسازی، ادامه داد: 
ستاد حل مشکالت مسکن و ساماندهی بازار اجاره 
به شکل مشترک بین وزارت راه وشهرداری تهران 
تشکیل شده اس��ت که وظیفه این س��تاد اجرایی 
کردن مصوبات سران سه قوه برای ساماندهی بازار 
مسکن است. قاسمی؛ گفت: در این ستاد همچنین 
افرادی که بخواهن��د اجاره های جدیدی داش��ته 
باشند نیز ساماندهی انجام می ش��ود. عضو کابینه 
دولت سیزدهم، گفت: هم اکنون شهرداری تهران 

تمامی امکانات و ظرفیت های خود را در شهرداری 
بسیج کرده است تا ش��رایط زندگی مردم در حوزه 
مسکن متعادل شود. قاس��می؛ ادامه داد: در جلسه 
چهارش��نبه )دیروز( هی��أت دولت، پیش��نهادات 
وزارت راه وشهرس��ازی درخص��وص س��اماندهی 
بازار مس��کن ارایه ش��د ک��ه امیدوار هس��تیم آن 

پیش��نهادات در هیأت دولت به تصویب برس��د و 
بتوانیم ب��ا اج��رای آن مصوبات و اج��رای مصوبه 
سران قوا با س��ازوکاری که ایجاد می شود، کنترل 
بازار مسکن را داشته باش��یم. وزیر راه وشهرسازی، 
تصریح ک��رد: از این پس تمامی معامالت مس��کن 
باید در س��امانه امالک و اس��کان ثبت شود و واجد 

کدرهگیری ش��ود. وی ادامه داد: تکمیل اطالعات 
در س��امانه امالک و اس��کان این امکان را به وزارت 
راه وشهرسازی می دهد که امالک مسکونی متعلق 
به چه کسی است و چه شرایطی دارد و با چه قیمتی 
می تواند اجاره و ی��ا خرید و فروش ش��ود. در عین 
حال ثبت نش��دن اطالعات خرید و فروش و اجاره 

در س��امانه امالک و اسکان مش��کالتی را نیز برای 
صاحب خانه ها ایج��اد خواهد کرد ک��ه امیدواریم 
در این خصوص مردم نهایت هم��کاری را با وزارت 
راه وشهرسازی داشته باشند. وزیر راه وشهرسازی، 
در پاسخ به این پرسش که تکلیف سازندگان طرح 
نهضت ملی مس��کن برای اجرای معماری ایرانی-
اس��المی چیس��ت؟ گفت: در نهضت ملی مسکن 
تجربیات مسکن مهر مورد توجه قرار گرفته است. 
هن��وز 200 هزار واحد از واحدهای مس��کونی مهر 
باقیمانده است که سازمانی ایجاد کردیم که بتوانیم 
بخش عم��ده ای از واحدهای باقیمان��ده را تکمیل 
و تحوی��ل بدهیم. قاس��می؛ بیان کرد: بخش��ی از 
واحدهای باقیمانده مسکن مهر تحویل شده است. 
مش��کالتی در مس��کن مهر در حوزه شهرس��ازی 
وجود داشت که س��عی کردیم در نهضت ملی آنها 
را برطرف کنیم. به عنوان نمونه در هر هکتار 127 
خانوار دیده شده بود که تراکم جدی در شهرک ها 
و مجتمع های مسکونی مهر ایجاد کرده بود که در 
طرح نهضت ملی مس��کن این الگو را تغییر دادیم 
به زی��ر ۵0 نفر در هر هکتار رس��اندیم. وی توضیح 
داد: نکته ای که در طرح نهضت ملی مس��کن مورد 
توجه اس��ت، افزایش خودمالکی است. در بسیاری 
از ش��هرها که ما زمین داریم و م��ردم در خانه های 
یک طبق��ه زندگی می کنن��د ما تراک��م را افزایش 

نمی دهیم.

وزیر راه وشهرسازی

ستاد حل مشکالت مسکن و ساماندهی بازار اجاره 
تشکیل شد

https://monaghesatiran.ir/110568
https://monaghesatiran.ir/110569
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دارد  نظ��ر  در  بلوچس�تان  نی�روي ب�رق سیس�تان و   ش�رکت توزی�ع 
فراخوان ارزیابي کیفي جهت برگزاري مناقصه عمومي به ش��ماره 7-1401 با موضوع 
شناسایی تأمین کنندگان واجد شرایط جهت خرید انواع برق گیر سیلیکونی را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. 
الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذکور و دریافت گواه��ي امضاي الکترونیک��ي را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/04/04 مي باشد. 
 اطالع��ات و اس��ناد مناقصه عموم��ي پ��س از برگ��زاري فرآین��د ارزیابي کیف��ي و 

ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

نوع مناقصه: عمومي دو مرحله اي با ارزیابي کیفي 
موضوع مناقصه: 

شناسایی تأمین کنندگان واجد شرایط جهت خرید انواع برق گیر سیلیکونی 
مهلت و نحوه دریافت استعالم ارزیابي کیفي:

متقاضیان مي توانن��د از تاری��خ 1401/04/04 لغای��ت 1401/04/08 به س��امانه 
تدارکات الکترونیک��ي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نس��بت به 

دریافت استعالم ارزیابي کیفي اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار:

تلفن: 31137340-0۵4 و 0۵4-31137348 
فکس: 0۵4-31137337 

پیام کوتاه: 09307280200 
www.sbepdc.ir :وب ،  sbepdc@gmail.com :پست الکترونیک

مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي: 
پیش��نهاددهندگان مي بایس��ت ضم��ن بارگ��ذاري تصاویر اس��تعالم تکمیل ش��ده 
ارزیابي کیفي به همراه مستندات درخواست شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/04/2۵ نس��بت به ارسال اصل مدارک مطابق 
شرایط درج ش��ده در اس��تعالم ارزیابي کیفي در پاکت الک و مهر شده تا مهلت تعیین 
 ش��ده فوق به دبیرخانه شرکت به نشاني: زاهدان، خیابان دانش��گاه، نبش دانشگاه 37، 
ش��رکت توزیع نیروي برق سیس��تان و بلوچس��تان اقدام نمایند. الزم به ذکر تمامي 

فرآیند ارزیابي کیفي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت مي پذیرد. 
تاریخ و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی:

   پیش��نهادات ارائه ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت در س��اعت 13:4۵
روز ش��نبه م��ورخ 1401/04/2۵ در س��الن کنفرانس ش��رکت توزیع نی��روي برق 

سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت، مي بایست به س��ایت یاد ش��ده مراجعه و نس��بت به ثبت نام و دریافت امضاء 
الکترونیکي اقدام نمایند، جهت اطالعات بیش��تر در این خصوص مي توانید با شماره 

تلفن 41934-021 تماس حاصل فرمایید.
  متقاضی��ان مي توانن��د جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت معامالت 
 صنعت برق به نشانيTender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروي برق 
سیستان و بلوچستان به نشاني www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملي مناقصات 

به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. 
  بدیهي است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهي فراخوان ارزیابي کيفي
شركت توزیع نیروی ربق سیستان و بلوچستان

دو مرحله ای

امور تدارکات  و قراردادها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

نوبت اول

مناقصه گزار: قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبی�اء)ص(- هلدینگ تخصصی نیرو-
واحد اجرایی مؤسسه ایستاب )کارگاه احداث ایستگاه دولت خط 2 قطار شهری شیراز(

 موضوع مناقصه: اج��رای عملی��ات آرماتوربن��دی، قالب بندی، بتن ری��زی دیوار، 
 س��تون دال تیکت هال ضلع غربی، دیوار و س��تون باالی تراز تیکت هال و دال و دیوار 
 زیر س��کو ضلع ش��رقی و غربی و فوندانس��یون ن��وار میانی ایس��تگاه دول��ت خط دو 

قطار شهری شیراز 
مهلت مناقصه: از تاریخ 1401/03/30 لغایت 1401/04/0۵ )هفت روز( 

تاریخ تحویل پاکت: 1401/04/07 و تاریخ گشایش پاکت: 1401/04/13 
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسي از شروع قرارداد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
 2.۵00.000.000 ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال(

به ص��ورت ضمانتنامه بانکي ب��ه نفع دس��تگاه مناقصه گ��زار )ضمانتنامه های صادره 
توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطالعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
  هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

 آدرس جهت تحویل اس�ناد مناقصه:  جهت خرید اس��ناد مناقصه به نشانی: شیراز، 
 بلوار انقالب، خیابان استقالل )باسکول نادر(، خط 2 قطار شهری شیراز ایستگاه استقالل، 

واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
دریافت اس��ناد فقط با ارائه اصل فیش واریز وجه به مبلغ 1.۵00.000 ریال به حساب 
 IR  ۵1۵17180۶9003 ش��ماره ش��با 7401۵000000۵1۵17180۶9003 
بانک سپه شعبه مالصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است. 

  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
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نوبت دوم

دبیر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، بر پایین 
بودن تعرفه واردات قطعات نس��بت ب��ه تعرف��ه واردات خودرو تحت 
شرایطی تأکید کرد. فرهاد طهماس��بی؛ در گفت وگو با خبرخودرو، با 
تأکید بر رعایت حقوق مصرف کنن��ده و تولید کننده داخل در واردات 
خودرو عن��وان کرد: اگرچه دولت موظف به بررس��ی ش��رایط واردات 
در تیم کارشناس��ی خود اس��ت اما نکته حائزاهمیت در بحث واردات 
رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده داخ��ل و تأمین نیاز بازار به 
لحاظ کیفیت و قیمت است. وی با اش��اره به ضرورت حمایت دولت از 
قطعه سازان، اظهار داشت: دولت همزمان با واردات خودرو باید نسبت 
به تأمین زیرساخت ها و سرمایه در گردش قطعه س��ازان و حمایت از 
تولیدات داخل اقدام کند مش��روط ب��ر اینکه قطعه س��ازان نیز با قرار 
گرفتن در بازار رقابتی اس��تاندارد های رایج جهان��ی را در محصوالت 
خود پیاده سازی کنند. نماینده مردم نی ریز، اس��تهبان و بختگان در 
مجلس شورای اسالمی همچنین بر پایین بودن تعرفه واردات قطعات 
نسبت به تعرفه واردات خودرو تحت شرایطی تأکید و بیان کرد: تعرفه 
واردات قطعات به ش��رطی که موجب اش��تغالزایی در کش��ور و عدم 
فشار بر مصرف کننده ش��ود باید پایین تر از واردات خودرو باشد. دبیر 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس��المی، در پایان واردات 
خ��ودرو در ازای صادرات خ��ودرو و قطعات را در جه��ت حفظ منافع 
قطعه س��ازان داخل دانس��ت و گفت: واردات خودرو در ازای صادرات 
خودرو و قطعات در صورتی که به بازارس��ازی ب��رای صادرات قطعات 

منجر شود به نفع تولیدکنندگان داخل خواهد بود.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س، با بی��ان اینکه برخی 
قطعه سازان و خودروس��ازان برای فرار از تکالیف خود به دنبال تغییر 
در وزارت صمت هس��تند، اعالم کرد: رعایت اس��تانداردهای 8۵گانه 
خودرو و خروج تمام پلتفرم هایی که امکان رعایت این استانداردها را 
ندارند، الزامی است. به گزارش مناقصه مزایده، معصومه پاشایی بهرام؛ 
در توئیتر نوشت: »قابل توجه برخی قطعه س��ازان و خودروسازان که 
به دنبال تغیی��ر در وزارت صمت جهت فرار از تکالیف خود هس��تند: 
رعایت اس��تانداردهای 8۵گانه خودرو و خروج تم��ام پلتفرم هایی که 
امکان رعایت این اس��تانداردها را ندارند، الزامیس��ت! ورود اسالم پناه 

و فاطمی امین در این موضوع خوب بود ولی باید کار سرعت بگیرد.«

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر، گفت: 
براساس قانون خودروهایی که تغییر وضعیت داده اختیار توقیف آنها با 
ضابطان قضایی است که در مرحله اول ضمن جریمه باید اصالح شوند 
و در مراحل بعدی چه حامل کاال باش��ند و یا نباش��د به ط��ور کامل به 
نفع دولت ضبط می شوند. به گزارش مناقصه مزایده، الماس گشتاسبی 
در نشس��ت خبری، افزود: ب��رای برچیده ش��دن بس��اط خودروهای 
ش��وتی از جاده های این استان و پیشگیری از بس��یاری جرائم مرتبط 
اجرای کامل آیین نام��ه قانون کاالی همراه ملوان ضروری اس��ت. وی 
اضافه کرد: برخی از کاالهای خارجی مش��مول برخی معافیت ها شده 
و وارد می شوند اما در عرضه با توجه به اینکه برای این کاالها هیچ گونه 
مجوزی ثبت نش��ده و برگه قانونی برای حمل ندارند، به عنوان قاچاق 
 تلقی می ش��وند.  وی بی��ان کرد: به همی��ن دلیل این کااله��ا در زمان
جابه جایی با خودروهای س��بک و تیزرو )خودروهای شوتی( که تغییر 
وضعیت داده شده اند حمل و به دلیل س��رعت غیرمجاز منجر به وقوع 
تصادف های مرگباری می ش��وند. گشتاس��بی؛ ادامه داد: سال گذشته 
هفت هزار و 330 خودرو ش��وتی که تغییر وضعیت داده اند در اس��تان 
بوشهر شناسایی و 7۵8 خودرو نیز به اتهام حمل کاالی قاچاق توقیف 
و پس از تشکیل پرونده به جریمه س��نگین محکوم شده اند. وی یادآور 
شد: همچنین براس��اس تبصره7 ماده20 قانون اصالحی قاچاق کاال و 
ارز خودروهایی که تغییر وضعیت داده باش��ند چه حامل کاالی قاچاق 
باشند و یا نباش��ند اختیار توقیف آنها به ضابطان قضایی داده شده که 
در مرحله اول ضم��ن جریمه باید اصالح ش��وند و در مراحل بعدی چه 
حامل کاال باشند و یا نباشد به طور کامل به نفع دولت ضبط می شوند. 
 گشتاس��بی؛ گفت: این قان��ون از تاریخ 10 اردیبهش��ت 1401 ابالغ و 

در دستور کار است.

معاون اجتماعی پلیس راهور، گفت: س��انروف ها یک��ی از علل جان 
باختن کودکان در تصادفات اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، سرهنگ 
عین ا... جهانی؛ اظهار داش��ت: با توجه به اینکه موضوع حفاظت از جان 
بچه ها در تصادفات رانندگ��ی به عنوان یک اولویت مهم اس��ت در حال 
تالشیم تا برنامه های مؤثر انجام دهیم. جهانی؛ به چرایی اینکه چرا بچه ها 
را در تصادفات از دس��ت می دهیم پرداخت و گفت: آن چیزی که باعث 
می شود کودکان در تصادفات آسیب ببینند این است که برای کودکان 
صندلی کودک تهیه نمی شود. وی گفت: کودکان زیر 12 سال باید حتماً 
در خودرو صندلی کودک داشته باش��د مگر اینکه کودک قدش از 13۵ 
سانت بیشتر باشد. معاون اجتماعی پلیس راهور، بیان کرد: یکی دیگر از 
عواملی که باعث می شود کودکان در تصادفات یا هنگام رانندگی آسیب 
ببینند بیرون آوردن سر کودک از سقف ماشین هایی است که امکان باز 
ش��دن دارد. وی گفت: در جاده چالوس یکی از س��یم های برق به دلیل 
گرمای هوا پایین آمده بود و با گردن یکی از این کودکان که سر خود را از 
ماشین بیرون آورده بود برخورد کرده و باعث شده بود کودک فوت کند. 
سرهنگ جهانی؛ بیان کرد: نقش همیاران پلیس بسیار مورد توجه است 
چراکه موارد مختلفی بوده اس��ت که با یک تذکر مؤدبانه کوچک از یک 

تصادف بزرگ جلوگیری شده است.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن وتجارت در نامه ای به 
سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که اجرای استاندارد » خودرو - شیوه 
ارائه خدمات پس از فروش « اجباری نیست. به گزارش مناقصه مزایده، 
منوچهر منطقی؛ در نامه ای خطاب به معاون نظارت بر اجرای استاندارد 
سازمان ملی اس��تاندارد ایران آورده است: اساس نوش��تاری استاندارد 
»خودرو - شیوه ارائه خدمات پس از فروش« بر مبنای ارزیابی توصیفی 
کیفیت خدمات بوده و به نوعی تمام شاخص های کمی و کیفی تعریف 
شده در آن بر پایه رده بندی و رتبه بندی واحدهای ارائه دهنده خدمات 
نگارش شده است که نمی تواند به عنوان یک استاندارد اجباری مبنای 

رد و یا پذیرش در سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد.

 تعرفه واردات قطعات  خودرو
 باید پایین تر از تعرفه 

واردات باشد

رعایت استانداردهای ۸5گانه 
خودرو الزامی است

 ضبط خودروهای شوتی 
به نفع دولت 

 سانروف  یکی از دالیل 
جان باختن کودکان در تصادفات

 اجرای استاندارد خدمات 
پس از فروش اجباری نیست

زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از 55 هزار میلیارد تومان گذشت!
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، طی گزارشی 
به آسیب شناس��ی وضعی��ت مالی ش��رکت های ایران خودرو 
و س��ایپا و ارائه پیش��نهادهای اصالحی پرداخت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، در این گ��زارش بیان ش��ده؛ صنعت خودرو 
در کش��ور ما با چالش ه��ا و معضالت متع��ددی در دوره های 
مختلف مواجه بوده اس��ت. بهره وری پایی��ن، تنوع و کیفیت 
پایین محصوالت، عدم رضایت مندی مشتریان، ساختارهای 
مالکیت��ی و مدیریتی معی��وب، عدم تفاهم و درک مش��ترک 
تصمیم گی��ران و ذی نفع��ان اصلی ب��ازار و صنع��ت خودرو 
از معض��الت و چالش ه��ای این صنع��ت، اتخ��اذ تصمیمات 
نادرس��ت و مداخالت غیراصولی در این صنع��ت و عدم اراده 
کاف��ی در اجرای پیش��نهادهای کارشناس��ی از عوامل اصلی 
بروز چالش های اصل��ی بنگاه های خودروس��از و این صنعت 
اس��ت. در این گ��زارش تصریح ش��ده: در این می��ان، یکی از 
نتای��ج چالش های مزب��ور، وضعیت نامطلوب مال��ی دو بنگاه 
بزرگ خودروس��ازی )ایران خودرو و س��ایپا( بوده که خود را 
در »زیان دهی« فعالیت در این صنعت نش��ان داده اس��ت. در 
ادامه این گزارش ذکر ش��ده: عملیات خودروس��ازی توسط 
این دو خودروس��از نش��ان از زیان دهی به نس��بت شدید آن 
است. مجموع زیان انباش��ته این دو شرکت که در اثر عملیات 
زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی 

حسابرسی ش��ده )منتهی به1400/۶/31( برابر با حدود ۵۵ 
ه��زار میلیارد تومان اس��ت. همچنین مطابق ب��ا صورت های 
مالی تلفیق��ی، این عدد ب��رای مجموع گ��روه ایران خودرو و 
س��ایپا بیش از 100 ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت. به طور 
مش��خص زیان انباش��ته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه 
خودروسازی س��ایپا براس��اس صورت های مالی حسابرسی 
ش��ده منتهی به 1400/۶/31 ب��ه ترتیب برابر ب��ا 4.۵2 هزار 
میلیارد تومان و ح��دود 48 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت و 
زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا 
براس��اس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۶.34 
هزار میلیارد توم��ان و9.19 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. 
در ادامه این گزارش بیان ش��ده: تجدی��د ارزیابی دارایی های 
ای��ن دو بنگاه در انتهای س��ال 1398 س��بب ش��د تا صورت 
وضعیت مالی )ترازنامه( و س��اختار مالی ای��ن بنگاه ها به طور 
موقت اصالح ش��ود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها 
س��رفصل س��رمایه این دو بنگاه افزای��ش یافت. ب��ا افزایش 
سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت 
و هر دو بنگاه از شمول ماده )141( قانون تجارت خارج شدند. 
با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور 
که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول 

ماده )141( قانون تجارت شده اند.

چالش های شرکت های خودروساز ایرانی
در ادامه این گ��زارش به بررس��ی صورت ه��ای مالی این 
دو خودروس��از پرداخته و چالش های موجود تش��ریح شده و 
آمده: عملیات زیان ده خودروس��ازان، فزونی بهای تمام شده 
درآمدهای عملیاتی )خودروس��ازی( بر درآمدهای عملیاتی، 
هزینه ه��ای باالی مالی خودروس��ازان )به خصوص ش��رکت 
س��ایپا(، بدهی های ش��رکت های خودروس��از )به خریداران 
خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه(، وجود س��هام چرخه ای 
و حکمران��ی معی��وب و دارایی ه��ای م��ازاد و غیرمرتب��ط با 
کسب وکار خودروسازان از جمله این چالش ها است. در ادامه 
این گزارش ذکر ش��ده: چالش ه��ای مزب��ور دارای پیامدها و 
آسیب های متعددی در دو س��طح ُخرد )بنگاه( و کالن است. 
در س��طح بنگاه، پیامدهای حقوقی در خصوص ورشکستگی 
ش��رکت براس��اس ماده )141( قانون تجارت، کاهش قدرت 
دسترس��ی به منابع مال��ی در بازارهای مال��ی )کاهش رتبه 
اعتباری یا اعتبارسنجی( و عدم س��رمایه گذاری در تحقیق و 
توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت 
است. در سطح کالن نیز ش��کل گیری بازی پونزی و افزایش 
ریس��ک اعتباری در نظام مال��ی و اقتص��ادی، کاهش تولید 
محص��والت )خودرو( و ریس��ک کاهش کیفی��ت محصوالت 

ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس
در ادامه این گزارش، با بیان اینکه مبتنی بر آسیب شناسی 
صورت گرفت��ه، مهم ترین پیش��نهادهای اصالح��ی با تمرکز 
بر موضوع��ات مال��ی و س��رمایه گذاری که ضروری اس��ت به 
صورت کامل و غیرگزینش��ی م��ورد توجه قرار گی��رد، آمده: 
افزایش بهره وری در فرآیند تولید، افزایش شفافیت در هزینه 
تأمین مواد اولیه و م��واد مصرفی در تولید خ��ودرو )تأکید بر 
خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کاال(، اصالح شیوه های 
قیمت گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و 
ارزبری، واگذاری س��هام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال 
غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار، اصالح روش های پیش 
فروش محصوالت و قیمت گ��ذاری، بهبود وضعیت س��رمایه 
گروه و ش��رکت های خودروس��از از طریق افزایش س��رمایه از 
محل آورده نقدی و یا صرف س��هام و اص��الح وضعیت تأمین 
مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات 
مرکز پژوهش ها اس��ت. در بخش دیگری از این گزارش تأکید 
شده: همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای 
تمام ش��ده در خودروس��ازان براس��اس اصول پذیرفته شده و 
استانداردهای حسابداری باش��د، این استانداردها عمدتاً ناظر 
بر نحوه ثبت و گزارش��گری مالی وضعیت موجود اس��ت و به 

موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

قاضی دیوان عالی کشور

نحوه پرداخت ثمن و تحویل خودرو در اوصاف قرارداد باید مشخص باشد
قاضی دیوان عالی کش��ور، با اش��اره به اینکه در 
موضوع قراردادهای خصوصی و به ویژه قراردادهایی 
که از بنگاه های امالک، ماش��ین خریداری می شود، 
دعاوی زی��ادی وج��ود دارد که ناش��ی از بی دقتی 
مردم اس��ت، گفت: بای��د در اوصاف ق��رارداد نحوه 
پرداخت ثمن و تحویل اتومبیل مش��خص ش��ود، 
گاه��ی اتومبیل های��ی به ص��ورت امانت ب��ه بنگاه 
سپرده می ش��ود و شیوه س��پردن و نحوه فروش آن 
مشخص نمی ش��ود که امروز ش��کایت های خیانت 
در امانت بس��یار وجود دارد و توصیه ما این است که 
وقتی خودرو از بنگاه امالک خریداری می شود حتماً 
قرارداد عادی دست نوشته در حد قولنامه بنگاه های 
امالک را داش��ته باش��د که بعداً با مش��کل روبه رو 
نش��وند. به گزارش مناقصه مزایده، حجت االس��الم 
محمدامین وحدانی نیا؛ با بی��ان اینکه در معامالت 

اینترنت��ی و فضای مجازی؛ چ��ون مدیریت خاصی 
وج��ود ن��دارد کالهبرداری ها فراوان اس��ت، اظهار 
داش��ت: به ش��هروندان توصیه می کنم در خرید و 
فروش خودرو از س��ایت هایی مثل دی��وار و... خیلی 
دقت کنند حتماً تا عین مبیع را ندیدند و کارشناسی 
نکردند معامل��ه نکنن��د. در فروش ه��ای امنی که 
شرکت های خودرویی دارند و در اصل قضیه فروش 
معامله اینترنتی مشکلی نیس��ت مشکل در شیوه و 
اقدامات عملی بعدی است. قاضی دیوان عالی کشور، 
با اش��اره به این موضوع که بی دقتی خرایداران یکی 
از مشکالت اس��ت که موجب خرید خودرو معیوب 
می شود، گفت: اگر در زمان معامله آگاهی نداشته و 
کارشناس تأیید کند که این عیب برای قبل از معامله 
است، می تواند ارش بگیرد؛ در واقع تفاوت خودروی 
سالم و معیوب را از فروش��نده بگیرد و اگر فروشنده 

نپذیرفت می تواند به ش��ورای حل اختالف و دادگاه 
مراجعه کنند. وحدانی نیا؛ تصریح کرد: در معامالت 
غیر منقول پیشنهاد ما این است که فقط معامالت 
رس��می انجام ش��ود؛ علت کالهبرداری ها و فروش 
مال غیر در کشور، عرف غلط معامالت با سند عادی 
در ام��وال غیرمنقول اس��ت؛ اما در خودرو س��وابق 
پالک راهنمایی و رانندگی س��ند رسمی محسوب 
می شود و مش��خص می شود پالک ماش��ین به نام 
چه کسی است و حتماً س��وابق پالک کنترل شود. 
وی تأکید ک��رد: خودرو مال منقول اس��ت و اگر در 
راهنمایی و رانندگی تنظیم سند شود سند رسمی 
اس��ت، افزود: تصرف خودرو و تنظیم س��ند پالک 
خودرو به نام شخص کفایت می کند، سند کمپانی 
وقتی اخت��الف ایجاد می کن��د که کس��ی ادعای 

مالکیت کند که به رسیدگی قضایی نیاز دارد. 

مهدی قره داغلی 

رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی، با بیان 
اینکه پلیس راهور با واردات خودرو موافق اس��ت، 
گفت: هر خودرویی که خارجی باش��د لزوماً امن و 
با کیفیت نیست. به گزارش مناقصه مزایده، سردار 
سیدکمال  هادیانفر؛ در حاشیه همایش »کودکان 
را نجات دهیم« در جمع خبرن��گاران، افزود: یکی 
از شرکت های خودروس��از گزارشی برای تغییرات 
ارائه دادند ام��ا این تغییرات از نظ��ر پلیس مربوط 
به مدیریت داخلی اس��ت و به م��واردی که پلیس 
اعتراض داش��ت برنمی گ��ردد. وی اظهار داش��ت: 
موضوعات��ی که م��ا از خودروس��ازان خواس��تیم 
اول کیفی��ت تولی��د وس��ایل نقلی��ه و دوم ایمنی 
خودروهاست؛ ما از خودروسازان خواستیم برنامه 
اجرای��ی بدهند یعن��ی بگویند وضعی��ت ایمنی و 
کیفیت خودروها از چه زمانی ش��روع و چه زمانی 
به پایان می رسد تا ش��اهد جان باختگان تصادفات 
نباشیم. رئیس پلیس راهور، با اشاره به اینکه پلیس 
راهور با واردات خودرو موافق است، گفت: در سال 
8۵ که ح��دود 27 ه��زار نفر کش��ته در تصادفات 
داش��تیم همین واردات خودروی باکیفیت کمک 
کرد تا آمار کاهش پیدا کند، ای��ن خودروها دارای 
ترمز ABS و چند کیس��ه هوا و... بودند.  هادیانفر؛ 
گفت: واردات خودرو سبب ش��د که خودروسازان 
داخلی یکه تاز این حوزه نباش��ند و احساس نکنند 

مردم ناگزیر هس��تند ت��ا محصولی ک��ه آنها تولید 
می کن��د را خری��داری کنن��د. وی گفت: از س��ال 
8۵، 8۶ و 87 به بعد خودروه��ای داخلی کم کم به 
س��مت ایجاد کیفیت بهتر حرکت ک��رد و مواردی 

از قبیل کیس��ه هوا به خودروها اضافه ش��د. رئیس 
پلیس راهور، گفت: انتظار داریم خودروهای کیفی 
و ایمن وارد ش��ود، در حال حاضر خودروی زیر 10 
هزار دالر در دنیا وجود ن��دارد اما برخی ها گفته اند 

که قرار اس��ت از هندوس��تان خودروی شش هزار 
دالری وارد کنند! هادیانف��ر؛ گفت: صرفاً خودروی 
خارجی کیفیت ایج��اد نمی کند باید خودرویی که 
وارد می شود پلتفرم و ایمنی مناسب داشته باشد، 

خودروی هفت،هشت هزار دالری اصاًل معنا ندارد 
و نمی توان ب��ه این خودرو، خ��ودروی ایمن گفت. 
وی با اشاره با اینکه برخی افراد می گویند؛ در ازای 
صادرات خودرو صادرات قطعه، خودرو وارد کنیم، 
گفت: ما این را قبول داریم که واردات خودرو نباید 
موجب تورم ش��ود اما س��ؤالمان این است که شما 
قطعه پراید را به کجا می فروش��ید که خودرو وارد 
کنید؟ این حرف ها یعن��ی نمی خواهند که خودرو 
وارد ش��ود. رئیس پلیس راه��ور، گف��ت: واردات 
خودروی خارجی باکیفی��ت و ایمن به گونه ای باید 
باش��د که رقابت ایجاد شود و خودروس��از داخلی 
وادار ب��ه کیفی��ت ش��ود. هادیانفر؛ گف��ت: مصوبه 
واردات خ��ودروی زیر س��ه س��ال م��دل، مصوبه 
دولت قبل اس��ت، براس��اس این مصوبه اتوبوس ها 
دس��ت دوم هس��تند اما کارکرده نیس��تند یعنی 
متعلق به سال 2018 هستند. وی با اشاره به اینکه 
تقریباً دو هزار دس��تگاه از اتوبوس های دست دوم 
پالک ش��ده اس��ت، گفت: ش��ش ه��زار اتوبوس 
دیگر هس��تند که منتظر ش��ماره گذاری هستند و 
مشکل شان اسقاط اس��ت، یعنی باید یک اتوبوس 
یا کامیون فرس��وده را اس��قاط کنند. رئیس پلیس 
راهور، گفت: براس��اس رأی دیوان سن فرسودگی 
خودروها برداشته شده و هر وس��یله ای که معاینه 
فنی آن را تأیید کند می تواند فعالیت کند در نتیجه 
دارندگان آنه��ا ترجیح می دهند از خودرویش��ان 

استفاده کنند تا اینکه آن را اسقاط کنند.

سردار  هادیانفر 

پلیس راهور با واردات خودرو موافق است
هر خودروی خارجی با کیفیت نیست

https://monaghesatiran.ir/110566
https://monaghesatiran.ir/110567
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اعالم اسامی 1۲3 واحد صادرکننده 
مجاز محصوالت فوالدی

 رشد 10 درصدی صادرات فوالد 
تا پایان اردیبهشت ماه

راه اندازی مجدد کارخانه فروکروم 
رفسنجان پس از 3 سال تعطیلی

 فعالیت ۲۲6 معدن 
در زنجان 

برای نخستین بار در کشور 

امور اداری معادن به شهرستان ها 
تفویض اختیار شد

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن وتجارت )صمت(، لیس��ت 
اصالحیه س��اماندهی صادرات محصوالت فوالدی )مقاطع فوالدی( را در س��ال 
1401 منتشر کرده که براساس آن 123 واحد مجاز برای صادرات مقاطع طویل 
معرفی شده اند. به گزارش مناقصه مزایده، سیف ا... امیری؛ در نامه خود خطاب به 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات )نرگس باقری زمزدی( لیست اصالحیه 
ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی )مقاطع فوالدی( در سال 1401 را ابالغ و 
اعالم کرده است که براساس آن 123 واحد مجاز به صادرات شناخته شده اند. در 
متن این ابالغیه آمده است: »پیرو نامه ۵8190/۶0 مورخ1401/2/28 با موضوع 
صادرات واحده��ای تولیدکننده محصوالت فوالدی )مقاط��ع طویل( به آگاهی 
می رساند فهرست بازنگری ش��ده، جایگزین لیست قبلی می ش��ود و واحدهای 
مذکور تا تاریخ 1401/۶/31 جهت صادرات نی��ازی به تأیید دفتر صنایع معدنی 
در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسالمی ندارند. لطفاً دستور فرمایید در این 

زمینه اقدامات الزم صورت پذیرد.«

سخنگوی وزارت صنعت،معدن وتجارت، اعالم کرد: در دو ماه نخست امسال 
صادرات فوالد از نظر وزنی 10 درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رشد 
داش��ت. به گزارش مناقصه مزایده، امید قالیباف؛ صادرات فوالد را در این مدت 
یک میلیون و ۶۶ هزار تن ذکر کرد و افزود: در مدت مورد بررس��ی صادرات مس 
کاتد به 2۶ هزار تن رس��ید که 44 درصد رش��د نش��ان می دهد .وی اضافه  کرد: 
صادرات مس کاتد در س��ال 1400 نس��بت به 99 بیش از 11۶ درصد رشد را از 
نظر ارزش دالری تجربه کرد. سخنگوی وزارت صمت، از جهش صادرات ظروف 
شیشه ای خبر داد و گفت: در دو ماه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل ۵0 درصد صادرات ظروف شیش��ه ای رشد وزنی نش��ان می دهد .قالیباف؛ 
همچنین از رشد صادرات 9 درصدی کاشی و س��رامیک در مدت یاد شده خبر 
داد و گفت: در دو ماهه نخس��ت امس��ال ۵9۵ هزار تن کاشی و س��رامیک روانه 
بازار های صادراتی شده است. وی با اشاره به صادرات 234 میلیون دالری کاشی 
و سرامیک در س��ال گذش��ته، خاطرنش��ان کرد: صادرات این محصول در سال 

1400 نسبت به سال قبل از آن هشت درصد رشد داشت.

مدیر تولید کارخانه فروکروم واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، گفت: 
این واحد اواخر س��ال 97 به دالیلی همچون تحریم ها تعطیل شده بود که اینک 
در حال راه اندازی است. به گزارش مناقصه مزایده، رضا نصوحی؛ در جریان بازدید 
از این کارخانه در جمع خبرنگاران، ظرفیت تولی��د این کارخانه را ۶0 هزارتن در 
س��ال اعالم کرد. وی افزود: فروکروم در تولید فوالدهای ضدزنگ به کار می رود و 
مواد اولیه برای تولید فروکروم نیز ش��امل س��نگ کرومیت و کک متالوژی است 
که در واقع محص��ول ذوب آهن اصفهان یا زرند کرمان اس��ت و ب��ه عنوان عامل 
احیاکننده در تولی��د فروکروم به کار می رود. نصوحی؛ بی��ان کرد: ظرفیت تولید 
فروکروم در این واحد توسط س��ه کوره محقق می ش��ود و از هر کوره ساالنه 20 
هزار تن فروکروم ۶0 درصد تولید می ش��ود. وی ادامه داد: فروکروم کاربرد وسیع 
در صنعت و نیز تولید فوالدهای ضد زنگ دارد و مواد اولیه مانند سنگ کرومیت 
برای تولید فروکروم را نیز از استان فارس، معادن اسفندقه )جنوب کرمان( و نیز 
معادن اطراف زاهدان می آوریم. مدیر تولید کارخانه فروکروم رفس��نجان، گفت: 
بخشی از این مواد اولیه هم از کش��ورهای آفریقای جنوبی که معادنی غنی دارند 
وارد می کنیم. نصوحی؛ افزود: غیر از واحد فروکروم در رفسنجان یک واحد دیگر 

نیز در کشور در فاریاب )جنوب کرمان( فعالیت دارد.

استاندار زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر اس��تان دارای 2۶۶ معدن فعال، 97 
معدن غیرفعال و 9 معدن متروکه اس��ت، گفت: کل ذخایره معدنی در استان 730 
میلیون تن اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، محسن افش��ارچی در جلسه شورای 
معادن استان، با اش��اره به اینکه براس��اس بند ۵ »الف« ماده 43 قانون برنامه ششم 
توسعه تا یک درصد فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی که در اثر فعالیت آنها 
تخریب هایی به اهالی س��اکن در منطقه و زمین های کشاورزی می رسد اختصاص 
می یابد، اظهار داشت: مبلغ وصول شده از این محل در س��ال 1398 برای 20 فقره 
معدن بالغ بر 1۵0 میلیارد ریال بوده که این مبلغ برای احداث مدرس��ه 12 کالسه 
در روستای کاکایی ماهنشان و بهسازی جاده پری - میانج هزینه می شود و در سال 
1399 برای ۶7 فقره معدن مبلغ 40 میلیارد ریال محاسبه شده که پس از تخصیص 
در مناطق هدف هزینه خواهد ش��د. اس��تاندار زنج��ان، به اس��تفاده بیش از پیش 
از ظرفیت قانونی مرب��وط به حقوق دولتی معادن تأکید ک��رد. وی افزود: با توجه به 
ظرفیت های قانونی در بودجه امسال باید تالش مضاعفی در راستای بازگرداندن این 
حقوق صورت پذیرد. افشارچی؛ با بیان اینکه در حال حاضر استان دارای 2۶۶ معدن 
فعال، 97 معدن غیرفعال و 9 معدن متروکه اس��ت، ادامه داد: کل ذخایر معدنی در 
استان 730 میلیون تن است و از این معادن ساالنه 13میلیون تن استخراج صورت 
می گیرد که 7.۵ میلیون تن قابل بهره برداری است. استاندار زنجان، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 1۵ محدوده امید بخش در زنجان در مرحله اکتشاف قرار دارد، افزود: 

تعادلی بین مالحظات زیست محیطی و توسعه معدنی استان باید برقرار شود.

مدی��رکل صنعت،معدن وتج��ارت اس��تان مرک��زی، گف��ت: ام��ور اداری 
معادن برای نخستین بار در کش��ور به شهرس��تان ها تفویض و از یکم تیرماه به 
صورت پایلوت در اس��تان مرکزی اجرایی می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، 
علی جودکی؛ افزود: این فرآیند به منظور تس��هیل در انجام ام��ور معدن داران 
و بهره برداران معادن در اس��تان و کاهش هزینه های جاری برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت. وی تأکید کرد: بر این اس��اس با توجه به انجام تمام امور اداری معادن در 
شهرس��تان ها و تفویض اختیار و تمام بهره برداران و فع��االن بخش معدن، باید 
درخواس��ت ها و موضوعات قابل پیگیری را به ادارات صمت شهرستان ها ارجاع 
دهند. مدیر کل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، اظهار داشت: در راستای 
ارائه هر چه بهتر خدمات، دوره های آموزشی متعدد به کارشناسان حوزه معدن 
در شهرستان ها داده ش��ده و آمادگی الزم برای ارائه خدمات مطلوب به فعاالن 
بخش معدن وجود دارد. جودکی؛ ب��ا بیان اینکه حقوق دولت��ی واریزی معادن 
امسال اس��تان مرکزی نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 112 درصد رشد 
داشته اس��ت، اظهار داش��ت: پنج پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی 100 هزار 
تن ظرفیت استخراج امس��ال در اس��تان صادر شد که نس��بت به سال گذشته 
3۶ درصد رشد داشته اس��ت. وی یادآور ش��د: نوع ماده معدنی از ذخایر قطعی 
استان در حال استخراج است که بیشترین آن مربوط به معادن تراورتن با 100 
فقره و سنگ الشه 98 فقره بوده و اغلب این معادن در شهرستان های محالت و 
ساوه و زرندیه مستقر هس��تند. مدیرکل صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی، 
خاطرنش��ان کرد: اکنون ۶11 فقره معدن دارای پروان��ه بهره برداری با ظرفیت 
اس��تخراج 27 میلیون ۶00 هزار تن و ذخیره قطعی یک میلیون و 3۵0 هزار تن 
با میزان س��رمایه گذاری هفت هزار و 89۶ میلیارد ریال در استان مرکزی فعال 
است و چهار هزار و 770 نفر نیز در این بخش به کار اشتغال دارند و از این تعداد 

معدن دارای پروانه 400 معدن فعال و 211 معدن غیرفعال است.

حل مشکالت معدن تاش؛ خواسته معدنی خراسان شمالی از دولت  
معاون صنایع و معادن س��ازمان صمت خراسان ش��مالی، 
گفت: حل مش��کل معدن تاش یک��ی از خواس��ته های حوزه 
معدن این استان از دولت س��یزدهم است. علی اصغر رضازاده؛ 
اظهار کرد: معدن تاش در اس��تان س��منان متعلق به شرکت 
آلومینای جاجرم اس��ت که چندین س��ال اس��ت به مش��کل 
خورده و برداش��ت از آن متوقف ش��ده اس��ت. وی افزود: این 
معدن برای تأمین خوراک بوکس��یت باکیفیت از نیازهای این 

واحد تولیدی و استراتژیک در کشور است. رضازاده؛ ادامه داد: 
ساالنه میزان خوراک )بوکس��یت( مورد نیاز شرکت آلومینای 
جاجرم4۵0 هزار تن اس��ت که این میزان از معدن بوکس��یت 
جاجرم قاب��ل تأمین نیس��ت. وی بی��ان کرد: از س��وی دیگر 
اختصاص خط ویژه اعتباری برای خرید ماش��ین آالت معدنی 
و ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی از دیگر خواسته های حوزه 
معدنی از دولت س��یزدهم اس��ت. این مقام مس��ؤول، با اشاره 

به اینکه در این اس��تان 1۵7 معدن فعال وج��ود دارد، تأکید 
کرد: راه اندازی واحد فرآوری م��واد معدنی کمک بزرگی برای 
جلوگیری از خام فروش��ی می کن��د. وی به حوزه اکتش��افات 
معدنی نیز، اشاره کرد و گفت: پهنه معدنی جنوب و بوکسیتی 
آزاد شده و افراد متمایل در س��رمایه گذاری برای حوزه معدن 
در س��امانه کاداس��تر ثبت نام کرده اند. معاون صنایع و معادن 
سازمان صمت خراسان ش��مالی، ادامه داد: صنایع مادر استان 

همچون آلومینا و فوالد در حال طی کردن طرح های توسعه ای 
خود هستند که بیش از 30 درصد پیش��رفت فیزیکی دارند و 
نیازمند خط ویژه اعتباری جهت تکمیل هس��تند. وی تصریح 
کرد: از سوی دیگر طرح های سرمایه گذاری سیمان سمنگان 
و کاشی سمنگان نیز چندین سال است که متوقف شده است. 
به گفته وی، طرح تولید س��ولفات آمونیوم نیز زیرس��اخت آن 

آماده شده و نیازمند تأمین اعتبار برای تکمیل است.

رئیس خانه معدن ایران

 سیاست های بخش معدن  پس از ۲۲ سال 
در حال به روزرسانی است

گروه زمین و معدن

رئی��س خانه معدن ای��ران، با بی��ان اینکه سیاس��ت های 
بخش معدن پس از 22 س��ال در حال به روزرس��انی اس��ت، 
گفت: معدنکاری با نگاه توس��عه پایدار و همچنین معدنکاری 
بر مبنای آمایش س��رزمینی م��ورد تأکید اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، محمدرض��ا بهرام��ن؛ در نشس��ت س��تاد 
گرامیداش��ت دهه تولید و تجارت، افزود: مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام آخرین بار در س��ال 79 سیاس��ت سند بخش 
معدن را تدوین ک��رد و به تأیید رهبر معظم انقالب رس��انید. 
وی بیان  داش��ت: امروز ش��اهدیم با برگزاری جلسات متعدد، 
پس از دو دهه سیاست های بخش معدن در حال به روزرسانی 

است. این جلس��ات از پنج ماه گذشته آغاز ش��ده و به صورت 
هفتگی برگزار می ش��ود. بهرام��ن؛ تصریح  ک��رد:  معدن یک 
بخ��ش اس��تراتژیک ب��ا دورنمایی خ��وب برای کش��ورمان 
محسوب می ش��ود که می تواند تأمین کننده مواد اولیه مورد 
نیاز صنای��ع کش��ورمان، همچنین دیگر کش��ورهای منطقه 
و جهان باش��د. وی گفت: در آخرین گزارش��ی ک��ه دبیرخانه 
 مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ه نقل از حجت االس��الم 
مصباحی مق��دم؛ ارائ��ه ک��رده، اه��داف مش��خص ش��ده و 
سیاس��ت های آینده نگران��ه مش��خص ش��ده اس��ت. رئیس 
خانه معدن ای��ران، تأکید کرد: یک��ی از الزامات بخش معدن، 
معدنکاری ب��ا نگاه توس��عه پای��دار و همچنی��ن معدنکاری 
بر مبن��ای آمایش س��رزمینی اس��ت. وی ادام��ه  داد: در این 

جلس��ات عالوه بر خانه معدن ایران، معاون��ت معدنی وزارت 
صمت، س��ازمان انرژی اتم��ی و دیگر دس��تگاه های ذی ربط 
حض��ور دارن��د و به ط��ور قط��ع پ��س از تأیی��د سیاس��ت ها 
از س��وی رهب��ر معظ��م انق��الب و اب��الغ آنه��ا، تغییراتی در 
قان��ون خواهی��م داش��ت و ن��گاه متولی��ان ام��ر نی��ز باید بر 
 مبنای همان سیاس��ت ها باش��د. رئی��س خانه مع��دن، ایران 
را جزء 10 کش��ور مزیت دار معدنی در جه��ان معرفی کرد که 
توانسته بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین کند و تصریح کرد: 
امروز بخش مع��دن در حال برنامه ریزی برای 30 س��ال آینده 
اس��ت. بهرام��ن؛ در ادامه به ل��زوم تأمین ماش��ین آالت مورد 
نیاز معدنی اش��اره کرد و گفت: توس��عه بخش مع��دن بدون 
زیرساخت های الزم از جمله ماش��ین آالت ممکن نیست. وی 

بیان  داش��ت: این مس��أله از طریق خانه مع��دن پیگیری و به 
وزیر صمت ارائه ش��ده و اقداماتی در دستور کار است. بهرامن؛ 
تصریح کرد: مش��کل ماش��ین آالت معدنی به ویژه در ماه های 
گذش��ته به نحوی بوده که خطر کمبود ش��دید برای توسعه و 
حتی حفظ وضعیت موجود تولید را به دنبال داش��ته اس��ت. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته این موضوع با درایت مسؤوالن و از 
مس��یر خاصی در حال پیگیری اس��ت و در این زمینه نگاه به 
حفظ تولید داخل و گسترش تولید داخلی داریم. رئیس خانه 
معدن ایران، تأکید کرد: برای توس��عه در ای��ن بخش نیازمند 
برنامه هس��تیم که این مه��م در سیاس��ت گذاری های وزارت 
صمت وجود دارد و بر این اس��اس مشکالت سال های گذشته 

را نخواهیم داشت.

شناسایی و به کارگیری سیستم های هوشمند در معادن 
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه 
معادن و فلزات، با بی��ان اینکه معدنکاری دیجیتال 
حلقه مفقوده توس��عه معدنی ایران اس��ت، گفت: 
حوزه ای ک��ه سیاس��ت گذاران و بازیگ��ران توجه 
چندان��ی ب��ه آن ندارن��د که ای��ن غفل��ت بزرگ 
می تواند تبعات بس��یاری برای کشور در پی داشته 
باش��د؛ به طوری که در س��ال های آتی، کل زنجیره 
تأمین صنای��ع در جه��ان تحت تأثیر ای��ن تحول 
قرار خواهند گرف��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
اردش��یر س��عدمحمدی؛ در نشس��ت تخصص��ی 
کمیته راهبردی همایش و نمایش��گاه معدنکاری 
دیجیتال با اش��اره به روندهای جهانی و تجربیات 
داخل��ی در زمینه معدن��کاری هوش��مند، افزود: 
چنانکه می   دانی��د، بخش معدن تقریب��اً در جهت 
منفی حرک��ت می کن��د و در آخری��ن آمارها هم 
رشد س��ال گذشته نسبت به س��ال 1399 به جای 
افزایش، نزول چهاردرصدی را تجربه کرده اس��ت 
که ای��ن ع��دد بیانگر رفت��ار و سیس��تم مدیریتی 
اس��ت. وی اظهار داشت: بس��یاری از معدنکاران و 
شرکت های معدنی هنوز هم با این قبیل توانایی   ها 
ک��ه در نتیجه هوشمندس��ازی مع��دن از طراحی 
تا عملیات، سیس��تم های محاس��باتی و ذخایر که 
به کل متحول ش��ده   اند و قابل دسترس��ی اس��ت، 
آشنایی ندارند. س��عدمحمدی؛ تصریح کرد: امروز 
کل سیس��تم هایی ک��ه در ای��ران برای اکتش��اف 

استفاده می شوند، سنتی هس��تند که این موضوع 
در زمینه محاس��باتی اختالف جدی ب��ا دنیا ایجاد 
کرده که باید م��ورد تأکید قرار گی��رد. مدیرعامل 
شرکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات، 

گف��ت: البته در بخ��ش تکنول��وژی بخش   هایی از 
 VAR فناوری   های نس��ل چهارم نظیر تکنولوژی
و پای��ش هوش��مند س��ه   بعدی در مجموعه   هایی 
نظیر مس سرچش��مه عملیاتی ش��ده ک��ه فواید 

بس��یاری در پی داش��ته اس��ت. وی بیان داش��ت: 
امروز بسیاری از این فناوری   ها معدنی در دسترس 
هس��تند؛ اما استفاده از آنها در کش��ور شایع نشده 
اس��ت به طوری که ام��روزه طراح��ی فازبندی      ها 

در جهان به ش��کل آنالین انجام می ش��ود؛ اما در 
کش��ور از این رویه استفاده نمی ش��ود. مدیرعامل 
شرکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات، 
افزود: امروزه دو تا س��ه نس��ل از فن��اوری معدنی 
عق��ب افتاده   ایم و اگر تدبیری اندیش��یده نش��ود 
که ای��ن فاصل��ه کم ش��ود، عقب   ماندگی ش��دت 
می گی��رد. س��عدمحمدی؛ ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
اس��تفاده از دامپ   تراک   ه��ای 130تن��ی به ندرت 
در کشور ش��ایع اس��ت، گفت: امروزه در بسیاری 
از کش��ورها تراک   ه��ای 400 تنی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرن��د و این در حالی اس��ت ک��ه برخی 
س��ازندگان به س��مت س��اخت دامپ   تراک   های 
۵۵0تنی رفته   ان��د. وی با اش��اره ب��ه وضعیت بد 
زیرس��اخت   های حمل ونقل در کش��ور که از نظر 
اجراء باید به طور کل متحول ش��ود ت��ا با نیازهای 
جدید همس��و ش��ود تأکید کرد: همه این عوامل 
موجب می ش��ود تا هزینه تمام ش��ده معدنکاران 
ایران 100درصد از رقبای جهانی بیش��تر باش��د. 
س��عدمحمدی؛ با تأکید بر این موض��وع که نباید 
به تعریف ص��رف از وضعیت بخش معدن کش��ور 
پرداخت، گفت: همایش پیش رو باید به س��ؤاالت 
مختلف در حوزه معدنکاری دیجیتال پاسخ دهد، 
ضمن اینکه نق��اط ضعف را باید مش��خص کند تا 
 ش��اید بتوان از ای��ن مس��یر تغییرات��ی در بخش 

معدن ایجاد کرد.

با راهبری ایمیدرو صورت پذیرفت

 570 میلیون دالر در صنایع معدنی 
بومی سازی شد  

میزان صرفه جویی ارزی حاصل از بومی سازی 
»ش��رکت های معدن و صنایع معدنی« با راهبری 
ایمی��درو ط��ی س��ال 1400 ب��ه بی��ش از ۵70 
میلیون دالر رس��ید. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
طب��ق گ��زارش »دفت��ر بومی س��ازی و س��اخت 
داخل ایمی��درو« به مناس��بت وز صنعت و معدن، 
در راس��تای هدف گ��ذاری صرفه جوی��ی ارزی 
از مح��ل بومی س��ازی و اس��تفاده از ظرفیت ه��ا 
و توانمندی ه��ای داخ��ل کش��ور، ش��رکت های 
فوالدمبارکه، فوالد خوزس��تان و ملی صنایع مس 
ایران به ترتیب بیشترین میزان صرفه جویی ارزی 
در س��ال 1400 را به نام خود ثب��ت کردند. بر این 

اساس شرکت های فوالدمبارکه )231.3 میلیون 
دالر(، ف��والد خوزس��تان )120.2 میلیون دالر(، 
ملی م��س )78 میلی��ون دالر( و گل گه��ر )۵1.۶ 
میلیون دالر( در جایگاه اول تا چهارم بومی سازی 
قرار گرفتن��د. همچنین ش��رکت های ملی فوالد 
ای��ران )21 میلی��ون دالر(، فوالد خراس��ان)20 
میلی��ون دالر(، چادرمل��و )1۶.۵ میلی��ون دالر(، 
گهرزمی��ن)7.8 میلی��ون دالر(، س��رمایه گذاری 
پارس��یان )۶.7 میلی��ون دالر(، میدک��و )۵.2 
میلیون دالر(، آلومینای ایران )4.2 میلیون دالر(، 
آلومینی��وم جن��وب )2.7 میلی��ون دالر( از جمله 
ش��رکت های فعال در صنایع ف��والد و آلومینیوم 

به ش��مار می روند که در رتبه های بعدی لیس��ت 
صرفه جویی ارزی ق��رار دارن��د. همچنین منطقه 
ویژه اقتص��ادی خلیج ف��ارس )1.7 میلیون دالر(، 
ش��رکت آلومینیوم المه��دی )1.3 میلیون دالر(، 
مجتمع سنگان )898 هزار دالر(، فوالد هرمزگان 
)۶2۶ ه��زار دالر( و ش��رکت تهی��ه و تولی��د مواد 
معدنی ایران )۵00ه��زار دالر( صرفه جویی ارزی 
حاصل از بومی س��ازی در مدت یاد شده را محقق 
کردند. عالوه بر ارقام فوق که مربوط به ش��رکت ها 
و واحدهای تحت پوش��ش و تابعه اس��ت، بخشی 
از سیاس��ت بومی س��ازی و صرفه جوی��ی ارزی در 

»طرح های در دست اجرا«، محقق می شود.
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بانک
بیمه و بورس

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، گفت: با اجرای 
قانون جدید چک، حجم چک های برگش��تی نس��بت 
به گذش��ته پنج درصد کاهش پیدا کرده است. مهران 
محرمیان؛ در گفت وگو با ف��ارس، در مورد قانون جدید 
چک گفت: این قانون که از سال 97 تصویب شد، باعث 
تسهیل در امور چک شده و براساس مصوبه نمایندگان 
مجلس و این قانون، قرار شده است مانده کسری چک برگشتی از سایر 
حساب های فرد صادرکننده چک به میزان کس��ری مبلغ مورد نیاز در 
حساب صادرکننده چک مسدود ش��ود. وی در مورد این که آیا مسدود 
کردن حس��اب با حکم قضایی نیس��ت،  گفت: منظور از مسدود کردن 
مبلغ کسری چک در اینجا، بحث مسدود کردن کل حساب فرد نیست، 
بلکه مس��دود کردن باقیمانده مبلغ چک به میزان کس��ری از حس��اب 
دیگر دارنده چک اس��ت که قانون هم گفته اس��ت که بای��د این مقدار 
مسدود شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اگر چک 
به دلیل کمبود موجودی برگش��ت بخورد، همه حس��اب های فرد چک 
می شود، اول حس��اب های پس انداز کوتاه مدت، س��پس از حساب های 
بلندمدت، بعد از آن حس��اب های قرض الحس��نه و در آخر حساب های 
جاری دیگر فرد، مبلغ کس��ری مس��دود می ش��ود. محرمیان؛ گفت: از 
هفتم خرداد امسال این طرح عملیاتی ش��ده قبل از آن طرح به صورت 
آزمایشی انجام می شد، اما به بانک ها گفته بودیم، فعاًل مبالغ را مسدود 
نکنند، اما از هفتم خرداد به بعد به صورت موردی مبالغ کسری چک از 
حساب های دیگر مسدود می ش��د که در روزهای اول روزانه ۵00 فقره 
چک انجام می ش��د تا اینکه به روزانه هزار چک رس��ید و امروز 10 هزار 
چک دارای کسری با مسدودی منابع در س��ایر حساب های فرد همراه 
ش��د و پیش بینی می کنیم، تعداد مس��دودی ها برای چک برگشتی به 
۵0 هزار حساب هم برس��د. وی افزود: وقتی کسی که چک می کشد، دو 
حالت دارد، یا اینکه پول در حسابش موجود است، یا کسری دارد که به 
میزان مبلغ کسری از سایر حساب های فرد منابع مسدود می شود و اگر 
پول بیشتری در حساب فرد بود، به س��ایر پول ها و یا کل حساب کاری 
نداریم. مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد اینکه مس��دود 
کردن مبلغ کسری چک چه نفعی به حال گیرنده یا ذی نفع چک دارد، 
عنوان کرد: کار ذی نفع چک نس��بت به قبل فرقی نکرده و ۶ روش دارد 
که برای به دس��ت آوردن پول خود باید اقدام کن��د، از جمله می توانند 
از دس��ت صادرکننده چک به دادگاه ش��کایت کند و بعد از اینکه مبالغ 
پرداخت ش��د، باید صادرکننده چک نسبت به رفع س��وء اثر چک اقدام 
کند، ام��ا قبل از آن باید ذی نف��ع را راضی کند. محرمی��ان گفت:  قانون 
به بانک گفته فقط به میزان کس��ری مبلغ چک از حس��اب دارنده چک 
مسدود شود و ما در این زمینه از طریق استفساریه از مجلس پرسیدیم 
که آیا می توان از این مبال��غ به ذی نفع چک پرداخ��ت کنیم، در حالی 
که قانون فقط گفته اس��ت، به میزان کس��ری مبلغ چک باید از حساب 
فرد مس��دود ش��ود. به گفته وی، ظرف 10 روز آین��ده تعداد چک های 
مسدود شده تکمیل می شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در 
مورد اینکه آیا این اقدام بازدارنده اس��ت، عنوان کرد: باالخره مس��دود 
کردن مبالغ موجودی حس��اب فرد بازدارنده است تا فرد چک بی محل 
نکشد و یکسری محرومیت های دیگر وجود دارد و این تنبیه بدی برای 
صادرکننده چک اس��ت که از این پس مراقبت می کند، چک برگشتی 
نداش��ته باش��د. محرمیان این را هم گفت: از زمان قانون جدید چک و 
مس��دود کردن حس��اب ها تعداد زندانیان چک برگش��تی کمتر شده 
و جلوی برخی از کالهب��رداری را گرفته اس��ت و در نتیجه اعتبار چک 
باال رفته اس��ت. وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با صدور چک های 
صی��ادی نیازی به مس��دود ک��ردن حس��اب وج��ود دارد، گفت: چک 
صیادی مش��کل را حل نکرده اس��ت، البته به لحاظ فنی قابل اجراست. 
در قانون هم نگفته  اس��ت کس��ی که چک صادر می کند، همان لحظه 
پول در حس��ابش باشد و بانک را مؤظف نکرده اس��ت که پاسخ دهد، آیا 
پول در حس��اب فرد صادرکننده چک وجود دارد یا ن��ه، از طرفی چک 
 یک ابزار اعتباری مدت دار اس��ت. مثاًل فرد معامله ای انجام می دهد که 
می خواهد دو ماه بع��د پول آن را بپردازد، بنابرای��ن چک صادر می کند. 
مع��اون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی در پاس��خ به این پرس��ش که 
به ف��رض مبلغ کس��ری چک از حس��اب صادرکننده مس��دود ش��د، 
این چه نفعی ب��رای ذی نفع چ��ک دارد، عنوان کرد:  به ه��ر حال وقتی 
از صادرکننده چک در دادگاه ش��کایت کند، حکم برداش��ت از حساب 
صادرکننده داده می ش��ود و تا قبل از حکم دادگاه ای��ن پول به صورت 
مس��دودی در اختیار بانک اس��ت و این متن قانون اس��ت ک��ه ما برای 
روشن شدن مطلب از مجلس ش��ورای اسالمی استفس��اریه کرده ایم. 
البته تفسیر قانون مربوط به شورای نگهبان اس��ت، اما ما باید از مجلس 
استفس��ار کنیم. محرمیان؛ در مورد اینکه چه میزان از چک های صادر 
شده برگش��ت می خورد، بیان داشت: در س��ال های قبل تا 1۵ درصد از 
چک ها برگش��ت می خورد، اما اخیراً این رقم به 10 درصد کاهش یافته 
و در حال حاضر برای چک ه��ای جدید صیادی به ۶.۵ درصد رس��یده 
و برای چک ه��ای قدیمی حدود 10 درصد چک ها برگش��ت می خورد. 
وی افزود: با عملیاتی ش��دن قان��ون جدید چک روند چک برگش��تی 
روبه کاهش اس��ت. معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرک��زی در مورد 
اینکه آی��ا توصیه اخالقی دین مرب��وط به اینکه افراد بای��د به عهد خود 
وفا کنند، مؤثر اس��ت، گف��ت: چک در واق��ع یک نوع دین��ی به گردن 
صادرکننده اس��ت که باید آن را در اولویت بگذارد و اگ��ر می خواهد به 
قوانین دین عمل کن��د، باید به وع��ده خود عمل کند البت��ه قانون هم 
به کم��ک اجرای اخ��الق می آی��د. محرمی��ان گفت: هنوز ب��ه صورت 
کامل ای��ن قانون را اج��راء نکرده ایم و پیش بینی می ش��ود ظرف هفت 
 تا 10 روز آین��ده تعداد چک های برگش��تی و مس��دودی حس��اب ها

بیشتر ش��ود. وی در مورد رفع س��واثر از چک های برگشتی عنوان کرد:  
اگر صادرکننده چک مبلغ کس��ری موجودی خ��ود را تکمیل کند، به 
محض رفع سوء اثر از چک تمام حس��اب ها و یا مبالغی که مسدود شده 

بود، آزاد و باز می شود.

کاهش 5  درصدی چک های برگشتی 
با اجرای قانون جدید چک

دامنه روند نزولی در بازارسرمایه به دیروز )چهارشنبه( 
هم کشیده ش��د تا این بازار هفته را قرمزپوش به پایان 
ببرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در این روز با 
۶233 واحد کاهش ت��ا رقم یک میلی��ون و ۵33 هزار 
واحد نزول کرد. ش��اخص کل با معیار ه��م وزن هم با 
11۶2 واحد کاه��ش در رقم 422 ه��زار و 29۵ واحد 
ایس��تاد. معامله گران این بازار 408 معامله انجام دادن��د که 41 هزار و 
291 میلیارد ریال ارزش داش��ت. توس��عه مع��ادن و صنای��ع معدنی 
خاورمیان��ه، ملی صنایع م��س ای��ران، فوالدمبارکه اصفه��ان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی و فجر انرژی 
خلیج فارس نسبت به س��ایر نمادها بیش��ترین تأثیر منفی و در مقابل 
کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران نسبت به س��ایر نمادها بیشترین 
تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. ش��اخص کل فرابورس هم با 1۶2 
واحد کاهش در رق��م 20 هزار و ۶71 واحد ایس��تاد. بیمه پاس��ارگاد، 
پلیمر آریاساس��ول، پاالیش نف��ت الوان، بانک دی، تولی��د نیروی برق 
دماوند و پتروش��یمی تندگویان نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تأثیر 
 منفی و در مقابل بیمه کوثر نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت 

را روی فرابورس گذاشتند.

اولین سقوط تابستانی شاخص  بورس!

بازار متشکل ارزی امروز و فردا دایر است 
مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران، اعالم 
کرد: روزهای پنجش��نبه)امروز( و فردا)جمعه( 
نیز ب��ازار متش��کل ارز دایر اس��ت. ب��ه گزارش 
ف��ارس، مدیریت بازار متش��کل معام��الت ارز 

در ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: در راس��تای 
مدیریت این بازار،  بازار متش��کل ارزی روزهای 
تعطیل و پنجش��نبه و جمعه نیز دایر اس��ت. در 
این اطالعیه به کارگزاران عض��و این بازار اعالم 

شده اس��ت؛ بازار متش��کل ارزی تا اطالع ثانوی 
در تمام روزهای هفته اعم از پنجش��نبه و جمعه 
تا ساعت 18 فعالیت خواهد کرد. گفتنی است؛ 
با افزایش فعالیت بازار متشکل ارزی و همکاری 

صرافان عضو این ب��ازار دالر به ن��رخ توافقی در 
کانال 29 هزار تومان معامله می ش��ود و هر دالر 
به ن��رخ توافقی بین 29 ه��زار و 300 تا 30 هزار 
و 200 تومان معامله می ش��ود و همچنین دالر 

مس��افری در قبال گذرنامه، وزیرا و بلیت س��فر 
خارجی به ازای هر نفر تا س��قف دو هزار دالر به 
نرخ 27 ه��زار و ۶00 تا 27 ه��زار و 700 تومان 

معامله می شود.

سودهای بورسی مردم پس از سال ها به دست شان رسید!
پس از س��ال ها س��ودهای رسوب شده ش��رکت های بورسی 
از طریق س��امانه سجام به دس��ت مردم رس��یده و تاکنون سود 
س��نواتی دو میلیون و 7۶7 هزار س��هامدار پرداخت شده است؛ 
اتفاق��ی که یک کارش��ناس بازارس��رمایه آن را موج��ب تقویت 
نقدینگی موجود در ب��ازار و افزایش قدرت خری��داران می داند. 
به گزارش ایسنا، ش��رکت های بورسی، س��االنه مجمعی را برای 
اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقسیم سود برگزار می کنند 
که به نتیجه حاصل از آن س��ود مجمع گفته می ش��ود؛ س��ودی 
که شامل حال سرمایه گذارانی می ش��ود که تا روز مجمع مالک 
س��هام آن ش��رکت باش��ند. طبق قانون تجارت، ش��رکت های 
بورسی تا هشت ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند که سود 
نقدی را بین سهامداران خود تقس��یم کنند. جدا از این فرصتی 
که در اختیار ش��رکت ها قرار دارد، نحوه پرداخت س��ود از سوی 
شرکت ها هم سال هاس��ت که به یکی از دغدغه های سهامداران 
تبدیل شده اس��ت. دلیل آن هم اصرار برخی ش��رکت ها بر واریز 
سود سهامداران از روش های س��نتی و منسوخ شده ای بود که به 
غیر از منصرف کردن س��هامداران از دریافت سود خود و رسوب 
سود در شرکت ها، تقریباً هیچ اثر دیگری نداشت. درواقع با اینکه 
حدود چهار سال از راه اندازی سامانه سجام می گذرد و شرکت ها 
می توانستند بدون دردسر از طریق این سامانه، سود را به حساب 
س��هامداران واریز کنند اما همچنان بر روش سنتی معرفی یک 
بانک برای دریافت سود و تأکید بر مراجعه حضوری سهامداران 
به بانک پایبند بودند. این درحالی اس��ت که بعضاً میزان سودها 
به قدری کم بود که برای س��هامدار صرف نداشت حتی به بانک 
مراجعه کند. تا اینکه امسال چراغ واریز سودهای رسوب شده از 
طریق سجام روشن شد و تاکنون سود سنواتی دو میلیون و 7۶7 
هزار سهامدار از طریق سامانه سجام به حسابشان واریز ده است.

تقویت نقدینگی با واریز سودهای سنواتی
نیما میرزایی؛ با اش��اره به وعده رئیس س��ازمان بورس مبنی 

بر پرداخت سودهای رس��وبی و تأثیر این اقدام در اعتمادسازی 
بازار توضیح داد: پرداخت س��ود سنوات گذشته یکی از آرزوهای 
دیرین توده های س��هامداران بوده اس��ت. افرادی ک��ه به دالیل 
مش��غله کاری، کم بودن میزان س��ود یا عدم اط��الع از فرآیند، 
سودهایش��ان را دریافت نکرده اند و بعضاً رقم این س��ودها حتی 
مبلغ کمی نیز نبوده است. وی افزود: واریز این سودها به صورت 
الکترونیکی یک خبر مس��رت بخش اس��ت. طبیعتاً با عملیاتی 
ش��دن بیش��تر این موضوع و مش��اهدات جامعه س��هامداری، 
خوشبینی به تصمیم س��ازی اصولی س��ازمان بورس نیز تقویت 

خواهد ش��د و امیدوارم این روی��ه با جدیت و س��رعت دنبال و تا 
پایان س��ال جاری تکمیل شود. میرزایی در پاس��خ به این سؤال 
که پرداخت سودهای رسوبی چه تأثیری بر بازار می تواند داشته 
باشد، گفت: تفکر جاری بر بازارس��رمایه و سهامداران نشان داده 
 اس��ت که عموماً آنان عالقه من��د و وفادار به این بازار هس��تند و 
س��رمایه های م��ازاد کس��ب ش��ده در آن را در قالب س��هام یا 
اوراق در ب��ورس س��رمایه گذاری می کنند؛ بنابرای��ن واریز این 
س��ودها موجب تقوی��ت نقدینگی موج��ود در ب��ازار و افزایش 
قدرت خریداران خواهد ش��د ک��ه این موضوع مطلوبی اس��ت. 

همچنین اعتماد س��هامداران ب��ه بازارس��رمایه و صیانت کامل 
از منافعش��ان نی��ز بیش��تر و ترک های خورده ش��ده در س��ال 
1399 ب��ر بدنه اعتم��اد س��هامداران ب��ا این گون��ه تصمیمات 
درون س��ازمانی ترمیم خواهد شد. این کارش��ناس بازارسرمایه، 
با اش��اره ب��ه اینکه طب��ق اطالع��ات ش��رکت س��پرده گذاری 
 مرک��زی، از ابت��دای س��ال جاری ت��ا پای��ان هفت��ه گذش��ته، 
سود سنواتی دو میلیون و 7۶7 هزار سهامدار از طریق اطالعات 
سامانه س��جام به حس��اب بانکی س��هامداران واریز شده است، 
اظهار کرد: برای ش��روع و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام 
شده قابل تقدیر است؛ هرچند به نس��بت کلیه شرکت ها و کلیه 
سهامداران، مس��یر باقی مانده نیز کم نیس��ت. در صورتی که با 
همین س��رعت و جدیت این موضوع دنبال ش��ود خوشبینم که 
تا پایان س��ال جاری پرونده این موضوع مهم و چندین س��اله با 
موفقیت بس��ته ش��ود. میرزایی با بیان اینکه پرداخت  سودهای 
رسوبی از طریق سامانه س��جام صورت می گیرد ولی همه مردم 
حساب س��جامی ندارند، پیش��نهاد کرد: اوال باید توجه کنیم که 
همین موضوع خود مش��وق سجامی  شدن س��هامداران )عمدتاً 
تازه وارد( می ش��ود که اتفاق بس��یار مثبتی اس��ت. گس��ترش 
شبکه الکترونیکی ارتباطات دوس��ویه بین بورس با سهامداران 
از کانال س��جام موجب تسهیل و تقویت زیرس��اخت استفاده از 
بازارس��رمایه می ش��ود. به نظرم اطالع رس��انی گس��ترده برای 
توده های مردمی  ک��ه اطالعات کمت��ر یا دیرهنگام نس��بت به 
اخبار بورس��ی دارند، یکی از راه حل های اصلی اس��ت. به اعتقاد 
وی گس��ترش اح��راز هویت و ثبت ن��ام غیرحض��وری و رایگان 
که در سال گذش��ته ش��تاب گرفت نیز یکی دیگر از راه حل های 
س��جامی  ش��دن اس��ت. وضع محدودیت های معامالتی به ویژه 
برای خریداران عرضه های اولیه و سهامداران عدالت که سجامی 
 نش��ده اند )البته با مدیریت دوراندیش��انه( می تواند این معما را 

تکمیل کند.

بررسی برنامه ساماندهی بانک ها و مؤسسات اعتباری در حضور رئیسی

نرخ ارز متعادل تر می شود
گروه بانک، بیمه، بورس

رئیس جمه��ور گف��ت: در پیگی��ری مطالبه 
س��اماندهی  درخص��وص  مقام معظم رهب��ری 
بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری، بانک مرکزی 
برنامه س��اماندهی ارائه داد. به گزارش ایس��نا، 
سید ابراهیم رئیس��ی؛ در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی که به ریاس��ت س��یدابراهیم رئیس��ی 
برگزار ش��د، گفت: با اتکاء به مصوب��ات قانونی، 
هر چه سریع تر آن دس��ته از مؤسسات اعتباری 
که ب��ا عملکرد ناس��الم باع��ث رش��د نقدینگی 
و ت��ورم در کش��ور می ش��وند، س��اماندهی و 
تعیین تکلی��ف ش��وند. وی اف��زود: در پیگیری 
درخص��وص  مقام معظم رهب��ری  مطالب��ه 
س��اماندهی بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری، 
بانک مرکزی گزارشی از سیاست ها و برنامه های 
پیش��نهادی ب��رای س��اماندهی نظ��ام بانکی و 
ساماندهی مؤسسات اعتباری با عملکرد ناسالم 
و غیرس��ازنده ارائه کرد. رئیس جمه��ور در این 
زمینه تأکید کرد که با ات��کاء به مصوبات قانونی، 
هر چه سریع تر آن دس��ته از مؤسسات اعتباری 
که با عملک��رد ناس��الم باعث رش��د نقدینگی و 
 تورم در کش��ور می شوند، س��اماندهی و تعیین 

تکلیف شوند.
گزارش بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز

در ای��ن جلس��ه بانک مرک��زی گزارش��ی از 
اقدام��ات تأثیرگ��ذار در مدیریت ب��ازار ارز را که 
در روزه��ای اخی��ر موج��ب کاهش ن��رخ ارزش 

ش��د، ارائه داد. این اقدامات ب��ا اختیارات مصوب 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
ب��ه بانک مرکزی، ب��ه منظور کنت��رل و مدیریت 
نرخ ارز انجام ش��ده اس��ت. در این جلس��ه مقرر 
ش��د بانک مرک��زی ب��ا هم��کاری قوه قضاییه و 
س��ایر نهاده��ای ذی ربط ب��ه تالش ه��ای خود 
برای مدیری��ت بازار ادام��ه دهد ت��ا افزیش غیر 
 واقع��ی ن��رخ ارز در ب��ازار غی��ر رس��می کاهش 

یابد و منطقی تر شود.
نرخ ارز به زودی متعادل تر می شود

خب��ر دیگ��ر از ب��ازار ارز اینک��ه رئیس کل 
بانک مرک��زی از فراه��م ش��دن ام��کان انج��ام 
معام��الت توافق��ی ارز در صرافی ه��ا از هفت��ه 
گذش��ته و بازار متش��کل ارزی در دی��روز خبر 
داد. عل��ی صالح آب��ادی؛ درب��اره وضعی��ت بازار 
ارز گفت: با توجه به ش��رایط خوب ارزی کش��ور 
و بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات ب��ه چرخه 
اقتص��ادی و همچنی��ن پوش��ش حوال��ه جات 
س��امانه نیما انتظ��ار داری��م وضعیت ب��ازار ارز 
به زودی بهبود یابد. وی افزود: از هفته گذش��ته 
امکان انجام معامالت توافقی ب��رای صرافی ها با 
 هماهنگ��ی کانون صراف��ان فراهم ش��د، اکنون 
نیز این امکان در بازار متش��کل ارزی ایجاد شده 
اس��ت و این امکان فراهم ش��ده تا صرافان ارز را 
به نرخ م��ورد نظ��ر صادرکنن��دگان خریداری 
کنن��د. رئی��س کل بانک مرک��زی، تصریح کرد: 
آرام��ش بیش��تری در روزه��ای آین��ده در بازار 
ارز حاک��م می ش��ود و انتظ��ار داری��م قیمت ها 

متعادل تر ش��وند. وی درخصوص عدم همکاری 
برخی بانک ه��ا ب��ا متقاضیان تس��هیالت خرد 
اظهار کرد: امس��ال با توجه به درج تسهیالت از 
قبی��ل وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مس��کن 
در قانون بودجه، پرداخ��ت آنها جزء اولویت های 
بانکی اس��ت که بانک ها حتماً باید به متقاضیان 
اعطاء کنن��د. صالح آبادی ادامه داد: در ش��ورای 
پول و اعتبار پرداخت وام کمک ودیعه مس��کن 
تا س��قف 40 هزار میلیارد تومان به مس��تأجران 
مصوب ش��د که بر این اس��اس به مس��تأجران 
تهرانی 100، کالنش��هرها 70 و س��ایر ش��هرها 
40 میلیون توم��ان پرداخت می ش��ود. به گفته 
رئی��س کل بانک مرک��زی ای��ن مبل��غ، کمک 
ودیعه اس��ت و قبول داریم همه ودیعه مس��کن 
را پوش��ش نمی ده��د. وزارت راه و شهرس��ازی 
س��امانه معرف��ی مس��تأجران ب��ه بانک ه��ا را 
راه اندازی ک��رده اس��ت. رئیس ش��ورای پول و 
اعتبار تأکی��د کرد: اولویت ب��ا پرداخت وام هایی 
 اس��ت که قان��ون اعطای آنه��ا را ب��ه متقاضیان 

تصویب کرده است.
 پیش بینی مان آرامش و ثبات بیشتر 

در بازار ارز است
در  بانک مرک��زی همچنی��ن  رئی��س کل 
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، 
گفت: ب��ا وارد کردن معام��الت توافق��ی ارز در 
ب��ازار متش��کل ارزی و تمای��ل خی��ل عظیمی 
از صادرکنن��دگان ب��رای وارد ک��ردن مناب��ع 
ارزی ش��ان به ای��ن ب��ازار پیش بین��ی می کنیم 

که ب��ازار ارز آرامش و ثبات بیش��تری پیدا کند. 
وی درب��اره آخری��ن تح��والت ب��ازار ارز، گفت: 
 بانک مرک��زی از هفت��ه گذش��ته در تعامل��ی 
که ب��ا کان��ون صراف��ان و صرافی ه��ای معتبر و 
صادرگنندگان داش��ته اس��ت، جمع بندی کرد 
که بازار توافقی عرض��ه و تقاض��ای ارز را فراهم 
کنیم و از هفته گذش��ته امکان معامالت توافقی 
ارز در صرافی ه��ا فراهم ش��د و از روز سه ش��نبه 
هفت��ه جاری ه��م در ب��ازار متش��کل ارزی این 
ام��کان فراهم ش��د. موقع��ی که معام��الت در 
بازار متش��کل ارزی می آید و با توج��ه به اینکه 
عرضه و تقاضا روی س��امانه مش��خصی که فقط 
در اختی��ار صرافی ه��ا و بانک هاس��ت می آی��د، 
طبعاً عم��ق ای��ن ب��ازار افزایش پی��دا می کند. 
صادرکنن��دگان متع��ددی تمای��ل دارن��د در 
این س��امانه ارز وارد کنند و با ما ه��م مذکراتی 
داش��تند. صالح آبادی؛ گفت: قیمت ه��ا در این 
روند ه��م براس��اس مکانیس��م عرض��ه و تقاضا 
خواهد بود. وی خاطرنش��ان کرد: ب��ه نظرم این 
بازار می توان��د تقاضاه��ای واقعی را در س��طح 
بازار پوش��ش دهد و در تع��ادل و آرام��ش بازار 
ارز نق��ش به س��زایی داش��ته باش��د. رئیس کل 
بانک مرکزی، گفت: با این امکانی که فراهم شده 
و خیل عظیمی از صادرکنندگان که با ما مذاکره 
کردند که اگر ای��ن امکان فراهم ش��ود حاضرند 
مناب��ع قابل توجه��ی را وارد کنن��د پیش بینی 
 می کن��م با عرض��ه آنه��ا در ب��ازار، ب��ازار ارز به 

آرامش و ثبات بیشتری برسد.
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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 

تولید 10 هزار مگاوات برق هسته ای 
برنامه ریزی شده است 

۸ هزار روستا امسال توسط سپاه 
آبرسانی می شوند 

پیشرفت ۸5 درصدی ساخت 
نخستین زیست  پاالیشگاه ایران

ضرورت سرمایه گذاری در صنایع 
پایین دستی پتروشیمی 

سخنگوی دولت
تابستان قطعی برق نداریم

سخنگوی دولت، گفت: با استمرار همکاری متقابل دولت و مردم، تابستان را 
بدون قطعی برنامه ریزی شده برق طی خواهیم کرد. به گزارش مناقصه مزایده، 
علی بهادری جهرمی؛ در توئیتری نوش��ت: در حالی که پارسال در همین روزها 
با قطع روزانه برق منازل مواجه بودیم، امس��ال با همراه��ی مردم، کار جهادی، 
افزایش تولید و تس��ریع در بازس��ازی نیروگاه ها، خبری از جدول خاموشی در 
بخش خانگی نیست. وی تأکید کرد: با استمرار همکاری متقابل دولت و مردم، 

تابستان را بدون قطعی برنامه ریزی شده برق طی خواهیم کرد.

معاون س��ازمان انرژی اتمی کش��ور، با بیان اینکه س��ند جام��ع راهبردی 
تقویت صنعت هس��ته ای ایران تدوین ش��ده اس��ت، گفت: یک��ی از بخش های 
س��ند برنامه ریزی ب��رای 10 هزار مگاوات برق هس��ته ای اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، پژمان شیرمردی؛ در جمع اس��اتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی دامغان، با اشاره به اینکه سند جامع راهبردی برای 20 سال آینده 
در سازمان انرژی اتمی کشور تدوین شده اس��ت، تأکید داشت: اجرای متوازن 
و پیش بردن فعالیت های هس��ته ای محور این سند است. وی با بیان اینکه یکی 
از برنامه های تدوین ش��ده س��ند جامع راهبردی س��ازمان انرژی اتمی تقویت 
نیروگاه های هس��ته ای اس��ت، تأکید داشت: برنامه ریزی 20 س��اله برای تولید 
10 هزار مگاوات برق هس��ته ای در این س��ند دیده شده اس��ت. معاون سازمان 
انرژی اتمی کش��ور، از وجود 300 هزار کیت دارویی خبر داد و افزود: این تعداد 
کیت دارویی عالوه بر نیاز داخل در بحث پرتوها می توانیم صادرکننده باش��یم 
همچنین تا سال 1402 تولید رادیو داروها در ایران بین دو الی سه برابر افزایش 
پیدا می کند و محدودیتی در تولید این مواد نداریم. شیرمردی؛ با بیان اینکه 90 
درصد فعالیت هسته ای با مردم ارتباط دارد، افزود: اگر رادیو داروها نباشد مردم 
دچار مشکل می ش��وند و در این زمینه متخصصان و پژوهش��گران تمام تالش 
خود را در بحث تولید به کار گرفتند که نیاز کش��ور به بیگانگان قطع شود و بلکه 
صادرکننده باشیم. وی با اش��اره به گزارش عدم انحراف ایران در بحث هسته ای 
در س��ازمان آژانس اتمی، گفت: نگاه جمهوری اس��المی ایران ب��ه بحث انرژی 

هسته ای نگاه صلح آمیز است و هیچ اعتقادی به خالف این موضوع نداریم.

فرمانده کل س��پاه، با بیان اینکه امس��ال هش��ت هزار روس��تا توسط سپاه 
آبرسانی خواهد ش��د، گفت: عبور موفق از جنگ اقتصادی موضوع ورود سپاه به 
صرفه جویی آب و برق اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، سردار سرلشکر حسین 
س��المی؛ در آیین آغاز رزمایش مش��ترک صرفه جویی مصرف آب و برق، اظهار 
داش��ت: این که در جنگ اقتصادی قرار داریم واقعیتی پذیرفته ش��ده است، از 
این رو ادراک ما از ش��رایطی که در آن هس��تیم بیانگر قرار داشتن در این جنگ 
آن هم با تمام مش��خصاتی که برای یک جنگ متصور باشد، اس��ت. وی افزود: 
جنگ ها با هر ماهیتی که تحمیل می شوند هدفشان شکستن اراده طرف مقابل 
اس��ت و امروز ما در یک  تهاجم اقتصادی از سوی دش��من قرار داریم. سرلشکر 
سالمی؛ افزود: عبور موفق از جنگ اقتصادی موضوع ورود سپاه به صرفه جویی 
آب و برق است. البته در صرفه جویی همیش��ه برداشتن بار اضافی مدنظر است؛ 
کشوری که می خواهد پیشرفت کند الزمه آن برخورداری از آب است به همین 
جهت هیچ کس حق ندارد س��رمایه های خ��ود را با مصرف بیه��وده هدر دهد. 
وی با بیان اینکه امسال هش��ت هزار روستا توسط سپاه آبرس��انی خواهد شد، 
افزود: سپاه همواره اهل عمل است لذا در اجرای مصرف بهینه انرژی نیز مصمم 
است، زیرا بدین وسیله تالش داریم توطئه های ش��وم دشمن در سیاه نمایی در 
حوزه آب و برق را شکست دهیم و از زحمات کس��انی که در سرما و گرما تالش 

می کنند تا انرژی در دسترس همگان قرار گیرد، قدردانی کنیم.

معاون وزیر صم��ت، گفت: نخس��تین زیست پاالیش��گاه تولی��د بیواتانول 
س��وختی کش��ور در کرمانش��اه که به عنوان بزرگ ترین واحد از این دس��ت در 
کشورهای منطقه نیز به ش��مار می رود با پیشرفت 8۵درصدی به مراحل پایانی 
احداث و تکمیل نزدیک شده است. به گزارش مناقصه مزایده، علی نبوی؛ اظهار 
کرد: با وجود مش��کالت ناشی از تحریم ها، سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران با بهره گیری از توان مهندسان و س��ازندگان داخلی، اکنون این طرح ملی 
را به مرحله پایانی رسانده اس��ت. وی افزود: با روند جاری در عملیات این پروژه 
انتظار می رود عملیات ساخت، نصب، تس��ت و راه اندازی این زیست پاالیشگاه 
مهم در س��ال جاری به اتمام برس��د و طبق برنامه ریزی انجام ش��ده وارد مدار 
تولید شود. به گفته رئیس هیأت عامل ایدرو، ارزش روز مجموع سرمایه گذاری 
ریالی و ارزی برای تکمیل و راه اندازی واحد س��وخت س��بز زاگرس معادل 12 
هزار میلیارد ریال اس��ت که بیش از 200 نفر اشتغال مس��تقیم را در پی خواهد 
داشت. نبوی؛ با اشاره به اینکه طرح زیست پاالیشگاه تولید بی و اتانول سوختی 
ازجمله طرح های ایدرو در مناطق کمتربرخوردار اس��ت، گفت: با راه اندازی این 
زیست پاالیش��گاه و تولید س��الیانه ۶۶ میلیون لیتر الکل سوختی غالت، بیش 
از ۶۵ میلیون دالر صرفه جویی ارزی می ش��ود. وی افزود: ب��ا بهره برداری از این 
پروژه، همچنین س��الیانه ۶۶ هزار تن کنجاله تخمیری باقی مانده از تولید الکل 
س��وختی نیز به عنوان محصول جانبی تولید می ش��ود که اکنون به عنوان ماده 
ارزشمند تغذیه دام به صورت وارداتی تأمین می شود. بیواتانل سوختی به عنوان 
محصول پاک در راستای حفظ محیط زیست جایگزین افزودنی های شیمیایی 

بنزین می شود که موجب کاهش چشمگیر آالیندگی آن است.

مع��اون اقتصادی رئیس جمهوری، گف��ت: باید 10 برابر س��رمایه تخصیص 
یافته به س��اخت مجتمع های پتروش��یمی در صنایع پایین دستی این صنعت 
س��رمایه گذاری کرد. به گزارش مناقصه مزایده، محس��ن رضای��ی؛ در همایش 
فرصت ها و چالش های خوزس��تان در تحقق شعار س��ال، با بیان اینکه آمریکا و 
اروپا هنوز قدرت ایران را نپذیرفته اند، گفت: کنار گذاشتن ملت ایران در امنیت 
و پیشرفت جهانی غیرقابل جبران است، از این رو آنها راهی غیر از پذیرفتن این 
موضوع ندارند. وی تصریح کرد: تج��ارت و تولید می تواند دو برابر کش��ورهای 
دیگر برای ما ایجاد ثروت کند و خوزس��تان در این موضوع سرآمد است. استان 
خوزستان با قرار گرفتن در ش��مال غرب خلیج فارس که بخش مهمی از تجارت 
دنیاست فرصت ها و ظرفیت های مهمی دارد. معاون اقتصادی رئیس جمهوری، 
اظهار کرد: ما محصوالت پتروش��یمی را تولید می کنیم و به صورت خام به دنیا 
می فروش��یم، در حالی که بیش از هفت ه��زار کاالی پایین دس��تی از این مواد 
تولید می شود، بنابراین باید در کنار احداث پتروش��یمی، به میزان 10 برابر در 
صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کرد. ما کار سخت را انجام می دهیم، اما کار 
آسان را که ثروت بیشتری دارد از دس��ت می دهیم که پژوهشگران و دانشگاه ها 

می توانند در این باره راه حل ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق خبر داد

افزایش همکاری های نفتی ایران و عراق در میادین مشترک
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ایجاد کارگروه مشترک 
ایران و عراق برای همکاری در میدان های مش��ترک، انتقال 
فن��اوری و تجهی��زات از ایران ب��ا تکیه بر توان ش��رکت های 
خصوصی و اعزام گروه های فنی و تخصصی از دو کش��ور برای 
شناس��ایی ظرفیت های همکاری را اهم س��رفصل مذاکرات 
هیأت های ایرانی و عراقی برشمرد. به گزارش مناقصه مزایده، 
محس��ن خجس��ته مهر؛ در نشس��ت کارگ��روه مش��ترک 
همکاری های نفتی ای��ران و عراق با بیان اینک��ه ایران و عراق 
از ظرفیت های ویژه  و پرقدرتی در منطق��ه و جهان برخوردار 
هستند و در اوپک نیز نقش��ی تعیین کننده دارند، اظهار کرد: 
باید همکاری های مجدانه ای در جهت امنیت پایدار انرژی در 
منطقه داش��ته باشیم و این مستلزم گس��ترش همکاری های 
در زمینه های اکتش��اف، توس��عه و تولید اس��ت. معاون وزیر 

نفت، با بیان اینکه ایران رتب��ه اول دنیا در مجموع ذخایر نفت 
و گاز را داراس��ت، ادامه داد: در هش��ت س��ال آینده در بخش 
نفت به 90 میلی��ارد دالر و در بخش گاز ب��ه 70 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری نی��از داری��م و تمای��ل داریم بخش��ی از این 
سرمایه گذاری از مسیر همکاری با کشور دوست و برادر عراق 
تأمین شود. خجس��ته مهر؛ افزود: امروز فرصت مغتنمی است 
که در زمینه های مورد نظر به توافق برسیم تا تفاهم نامه های 
الزم برای آغ��از همکاری ها آماده ش��ود؛ همچنین بایس��تی 
ظرفیت های دو کش��ور در بخش های مختلف بررس��ی شود. 
وی با بیان اینکه ایران ظرفیت های خوب��ی در انجام خدمات 
فنی و مهندس��ی دارد ک��ه می تواند نیازهای کش��ور عراق را 
تأمین کند، تصریح کرد: ما در زمینه ه��ای مختلفی از جمله 
زمین شناس��ی، مطالعات مخازن، لرزه ن��گاری و حفاری های 

اکتشافی می توانیم همکاری ها را گسترش دهیم. مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه ایران 140 دکل حفاری 
خش��کی و دریای��ی دارد و در بخ��ش حفاری زمین��ه ارتقای 
همکاری ها وج��ود دارد، ادامه داد: یکی دیگ��ر از زمینه های 
هم��کاری در بخ��ش علم��ی و آموزش��ی، انتقال فن��اوری و 
تعمیرات اساسی است؛ مراکزی مانند دانشگاه صنعت نفت و 
پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز نیز آماده هرگونه همکاری 
در این بخش ها هس��تند. خجس��ته مهر؛ افزود: همچنین در 
بحث اج��رای برنامه های ازدیاد برداش��ت مراک��ز تحقیقاتی 
در ایران اقدام های خوبی داش��ته اند که ای��ن می تواند زمینه 
همکاری باشد و جمهوری اس��المی ایران آمادگی کامل برای 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی و تعمیرات اساسی دارد و در 

این زمینه می توان به تفاهم نامه های مشترکی رسید.

عراق از ظرفیت های تخصصی و تولیدات فنی ایران 
استفاده می کند

باس��م محمدخصیر؛ مع��اون وزیر نف��ت ع��راق، در امور 
اکتش��اف نیز در این نشس��ت با بیان اینکه در این دیدار مهم 
باید نقش��ه راهی برای گام های آینده و اهداف دو کشور تهیه 
ش��ود، گفت: موضوع مهم دیگر فناوری و تولیدات فنی ایران 
اس��ت، برای نمونه این کش��ور هم اکنون در بسیاری بخش ها 
همچون کاب��ل برق، لول��ه و اتصاالت و فناوری ه��ای روزآمد 
توانایی باالیی دارد که قابلی��ت انتقال آن به ما وجود دارد. وی 
افزود: مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران موضوع آموزش و 
انتقال فناوری و تجهیزات فن��ی را در صحبت های خود مورد 
تأکید قرار دادند، موضوع انتقال تخصص و فناوری بسیار مهم 

است و باید بتوانیم در این زمینه همکاری کنیم.

وزیر نفت عنوان کرد

آغاز تولید گاز در فاز11 پارس جنوبی از مهرماه
وزی��ر نف��ت، از بهره ب��رداری روزان��ه۶70 میلی��ون 
فوت مکع��ب گاز با اس��تفاده از توان ش��رکت های داخلی 
در ط��رح توس��عه ف��از11 می��دان گازی پارس جنوبی از 
مهرماه امس��ال خبر داد. به گ��زارش مناقصه مزایده، جواد 
اوج��ی؛ درباره وض��ع طرح توس��عه فاز11 می��دان گازی 
پارس جنوب��ی، گفت: اگر چ��ه آخری��ن و بالتکلیف ترین 
فاز پارس جنوب��ی فاز11 بود و ش��رکت فرانس��وی توتال 
با وجود انج��ام مطالعات به  دلی��ل تحریم ه��ا از ادامه کار 
منصرف ش��د و پروژه را تحویل داد، ام��ا در دولت مردمی 
و ب��ا آغ��از کار وزارت نفت در دول��ت س��یزدهم موضوع 
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح توس��عه فاز11 را 
در اولویت کاری خود قرار دادیم و ب��ا تدابیر و ابتکارهایی 
که همکارانمان در وزارت نفت به خرج دادند به ش��ما قول 
می دهم مهرماه امسال تولید در طرح توسعه فاز11 را آغاز 

کنیم. وی افزود: پیش بینی می ش��ود؛ روزانه ۶70 میلیون 
فوت مکع��ب گاز از ط��رح توس��عه ف��از11 پارس جنوبی 
به بهره برداری برس��د و در این مس��یر از ظرفی��ت و توان 
شرکت های داخلی اس��تفاده کرده ایم. وزیر نفت در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا ش��رکت های داخلی توان الزم را به 
لحاظ فنی برای راه اندازی فاز11 دارن��د، اظهار کرد: برای 
پاس��خ به این پرس��ش بیان دو موضوع بس��یار مهم است، 
یکی آغاز بهره برداری از طرح توس��عه ف��از11 که با ابتکار 
همکارانمان در ش��رکت ملی نف��ت ایران و ب��ا جابه جایی 
س��کوی ف��از 12C در ف��از11 و حفاری چاه ه��ای جدید 
)با توان داخلی( محقق ش��د، ام��ا برای ایس��تگاه تقویت 
فش��ار که مربوط به همه فازه��ای پارس جنوبی اس��ت با 
 همکاری مش��اوران داخل��ی و خارجی در وق��ت خود این 

موضوع را عملیاتی خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی

 تخصیص بنزین به اشخاص به جای خودرو
 از اولویت خارج شد

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی دولت س��یزدهم اعالم 
کرد: ط��رح »واری��ز یارانه بنزین به حس��اب ه��ر ایرانی« 
از اولویت خارج ش��ده اس��ت. به گزارش مهر، سیداحسان 
خاندوزی؛ درباره وضع اجرای طرح واری��ز یارانه بنزین به 
حس��اب هر ایرانی، گفت: ب��ه جهت اینک��ه در دولت چند 
موض��وِع تصمیم گیری اقتص��ادی دیگر مدنظ��ر بود، این 
طرح اکنون از اولویت خارج ش��ده اس��ت ت��ا دولت درباره 
سیاس��ت های اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده 
جدی��د باز ش��ود، بنابراین فع��اًل اولوی��ت تصمیم گیری و 
سیاس��ت گذاری برای این ط��رح وجود ن��دارد. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی دولت س��یزدهم با اشاره به اجرای طرح 
یارانه بنزین به ص��ورت پایلوت در کیش و قش��م، تصریح 

کرد: طرح پرداخ��ت یاران��ه بنزین به ص��ورت پایلوت در 
جزایر کیش و قش��م انجام ش��ده و اجرای این طرح در آن 
مناطق متوقف نمی ش��ود. وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
با بیان اینکه اج��رای پایلوت طرح یاران��ه بنزین در جزایر 
کیش و قشم از آن جهت بود که مش��کالت فنی این طرح 
بررسی شود، گفت: اکنون مشکالت فنی این طرح به طور 
کامل شناس��ایی و برطرف ش��ده اند. خاندوزی؛ بیان کرد: 
باز پرداخ��ت یارانه بنزی��ن به بخش های فاق��د خودرو در 
جزیره کیش هم انجام ش��ده اس��ت، اما به دلیل اینکه این 
طرح اکنون در دس��تور کار توس��عه نیس��ت، اجازه دهید 
 هر زمانی ک��ه درب��اره این موض��وع تصمیم گیری ش��د، 

جزییات آن مطرح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

بورس انرژی مسیر مطمئن جبران کسری برق صنایع
عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس، 
گف��ت: اس��تفاده از ظرفیت ب��ورس ان��رژی برای 
جبران کسری برق صنایع در صورت عدم مداخله 
دولت، بسیار مؤثر است. به گزارش مناقصه مزایده، 
روح ا... ایزدخواه؛ افزود: دول��ت قبل برنامه ای برای 
مدیریت برق صنایع نداشت و در زمان پیک مصرف 
یک شبه برق این واحد ها را قطع می کرد؛ اما دولت 
س��یزدهم در برنامه ای زمان بندی شده به صنایع 
اعالم کرده که برق آن ه��ا را چه زمانی قطع خواهد 
کرد. وی تصریح کرد: قطع ب��رق صنایع راه جبران 
کسری برق نیست و راه حل اساس��ی برای جبران 
کسری برق صنایع، استفاده از ظرفیت نیروگاه های 
کوچک بخش خصوصی است. اگر دست آن ها را باز 

بگذاریم می توانند در کوتاه مدت و زمان های پیک 
مص��رف، به کمک جبران کس��ری ان��رژی بیایند. 
ایزدخواه؛ گفت: جبران کس��ری برق با استفاده از 
ظرفیت بورس انرژی راه حل بس��یار خوبی اس��ت، 
البته ش��رط آن مردمی بودن و عدم مداخله دولت 
و قیمت گذاری دس��توری اس��ت. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه دولت به جای 
قیمت گذاری دس��توری باید با نظارت بر معامالت 
اجازه ده��د که مردم ب��ا م��ردم و بخش خصوصی 
با بخش خصوص��ی در قالب بورس ان��رژی معامله 
کنن��د، اظهار داش��ت: این مس��یر در بس��یاری از 
موارد واقعاً مش��کل را حل می کند چرا که نیازی به 
س��رمایه گذاری دولتی هم ندارد. عضو کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس، گفت: انجمن های صنعتی 
نیز باید وارد گود ش��وند و دولت به آن ها مسؤولیت 
دهد؛ یعنی خودشان مدیریت کنند که کدام واحد 
برق مازاد و ک��دام کمبود دارد و ب��ا یکدیگر تعامل 
کنند. ای��ن انجمن ها بهت��ر می توانن��د واحد های 
زیرمجموعه را شناس��ایی کنند، اما دولت همواره 
س��عی دارد خودش به ص��ورت مجزا ب��ه موضوع 
واحد های صنعتی ورود کند و با فش��ار مستقیم بر 
این واحد ها مش��کل کس��ری برق را حل کند. وی 
در پایان، گفت: اگر به دنبال مردمی س��ازی واقعی 
اقتصاد هس��تیم باید بگذاریم واحدهای صنعتی از 
طریق انجمن ه��ای در بورس انرژی ب��ا هم تعامل، 

مبادله و مسأله را حل کنند.

گروه انرژي

رئیس همایش و مدیر اجرایی اتحادیه کشوری 
س��وخت های جایگزی��ن، س��ی ان جی و خدمات 
وابس��ته، با بیان اینکه گازس��وز ک��ردن ۵00 هزار 
خودرو باعث صرفه جویی روزانه شش میلیون لیتر 
بنزین می ش��ود، گفت: اجرای طرح سی ان جی در 
س��ال های اخیر باعث صرفه جوی��ی 140 میلیون 
دالری ش��ده اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
علی محمودیان؛ در حاش��یه همایش سوخت های 
جایگزین، س��ی ان جی و خدمات وابسته در جمع 
خبرنگاران، ب��ا بیان اینکه از س��ال 1398 و پس از 
تصوی��ب مصوب��ات ش��ورای اقتص��اد درخصوص 
تبدیل رایگان یک میلی��ون و 20۶ هزار خودروی 
عمومی به دوگانه س��وز وضع صنعت س��ی ان جی 
متحول ش��د، افزود: از همان موقع صنعت 20ساله 
سی ان جی دوباره رونق پیدا کرد و اثرات مستقیم و 
غیرمستقیم مطلوبی را برجای گذاشت. وی با بیان 
اینکه با ش��روع عملی طرح توس��ط پیمانکاران در 
اوایل سال 1399 همه کارخانه های تولید مخازن 
و کیت های سی ان جی ش��روع به فعالیت کردند و 
کارگاه های تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند، 
ادامه داد: این صنعت زمینه س��از اشتغالزایی بیش 
از ۵0 هزار نفر در بی��ش از 2۵00 جایگاه و کارخانه 
تولی��د مخ��ازن س��ی ان جی و کی��ت و همچنین 
بیش از هزار مرک��ز خدمات خودروهای گازس��وز 
)کارگاه تبدیل( در سراس��ر کشور ش��ده است؛ در 
واقع در گام دوم توس��عه صنعت سی ان جی پس از 
وقفه ای، دوباره از س��ال 1398 و با مصوبه شورای 
اقتصاد آغاز ش��د. به گفته وی، این ط��رح تاکنون 
ح��دود 90 میلی��ون دالر هزین��ه در بر داش��ته و 
بی��ش از 140 میلیون دالر صرفه جویی مس��تقیم 
ناش��ی از جایگزینی سوخت س��ی ان جی به جای 
بنزین حاصل ش��ده که با توجه به گستردگی این 
صنعت در تمام ایران، موجب رونق تولید در کشور 
نیز ش��ده اس��ت. محمودیان؛ ادامه داد: از س��ویی 

اجرای کامل طرح با توجه ب��ه جامعه هدف اصلی 
آن که وانت های عمومی و تاکس��ی ها بوده اس��ت، 
می توانس��ت باعث جایگزینی بیش از 12 میلیون 
لیتر بنزین با س��ی ان جی به طور روزانه ش��ود که 
برابر تولید بنزین در پنج پاالیش��گاه تهران، تبریز، 
ش��یراز، الوان و کرمانشاه اس��ت. وی تصریح کرد: 
عالوه بر تمام مزایای مس��تقیم با وج��ود این طرح 
دولت در مقاطعی س��همیه خودروهای عمومی را 
در کارگ��روه اجرایی بند 8 کم ک��رده که همگی به 
پش��توانه این طرح بوده و طب��ق برآوردهای اولیه، 
میزان صرفه جویی غیرمس��تقیم آن بسیار بیشتر 
از صرفه جویی غیرمس��تقیم طرح اس��ت که آمار 

دقیق آن را می ت��وان از وزارت نف��ت دریافت کرد. 
مدیر اتحادیه کش��وری س��وخت های جایگزین، 
تأکید کرد: ب��ا وجود این مزیت ها، ط��رح در 9 ماه 
اخیر با مشکالت زیادی مواجه بوده و عماًل متوقف 
ش��ده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه 
داشته است. وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای 
این طرح همانند آغاز به کار آن، اکنون باید حدود 
۵00 هزار خودرو تبدیل ش��ده ب��ود، اظهار کرد: 
این امر می توانس��ت به صرفه جویی روزانه حدود 
ش��ش میلیون لیتر بنزین منجر و باعث جلوگیری 
از واردات بنزی��ن در ش��رایط خطی��ر تحریم های 
کنونی ش��ود، اما متأس��فانه تبدیل خودروهای به 

گازس��وز در حدود 200 هزار خ��ودرو باقی مانده 
اس��ت. محمودیان؛ اف��زود: در واقع ع��دم اجرای 
طرح در ماه های اخیر عالوه ب��ر ایجاد ضرر و زیان 
به پیمان��کاران که با تولی��د و آماده س��ازی برای 
300 هزار لوله، مخ��زن و کیت قطعات گازس��وز 
آمادگی کامل اج��رای فراین��د تبدی��ل را دارند، 
باعث به هم خوردن تعادل س��بد سوخت و واردات 
بنزین به کش��ور پس از چند س��ال خودکفایی نیز 
خواهد ش��د. به گفته ای��ن مقام مس��ؤول به جای 
اس��تفاده از ای��ن فرص��ت بی نظی��ر مل��ی برای 
صرفه جوی��ی بنزی��ن و ص��ادرات آن و در نتیجه 
ارزآوری برای کش��ور در ش��رایط س��خت تحریم 

ظالمانه، فرصت س��وزی کرده و با توجه به مصرف 
بنزین که نزدیک به تولید بنزین ش��ده اس��ت، در 
آینده نزدیک فرصت ص��ادرات را با واردات بنزین 
عوض خواهیم کرد. این مقام مسؤول، عنوان کرد: 
با یک حساب کتاب س��اده می توان متوجه شد که 
در صورت واردات روزانه شش میلیون لیتر بنزین 
به کش��ور، دولت باید س��االنه ح��دود دو میلیارد 
دالر در ش��رایط کنونی ارزی کش��ور، ب��ه واردات 
بنزین تخصیص دهد که تأمین آن بس��یار سخت 
خواهد بود. محمودیان؛ بیان کرد: براساس مصوبه 
هیأت وزیران از خردادماه س��ال 1398 به ازای هر 
مترمکعب س��ی ان جی ک��ه مال��کان خودروهای 
گازس��وز، گاز س��ی ان جی اس��تفاده کردند 392 
ریال جمع آوری ش��ده که مجموع این مبالغ تا به 
امروز بالغ ب��ر 1000 میلیارد تومان اس��ت. مقرر 
بود؛ ای��ن مبلغ ب��رای ایمن س��ازی و کمک هزینه 
مالکان خودروهای گازسوز جهت دریافت گواهی 
س��المت و کمک هزینه تعویض مخازن فرس��وده 
پرداخت ش��ود. این 1000 میلیارد تومان متعلق 
به مالکان خودروهای گازسوز هستند. وی از عدم 
اجرای مصوبه ش��ورای اقتصاد درباره احداث 700 
جایگاه س��ی ان جی و توان داخلی برای اجرای این 
طرح که می توانست از صرفه جویی حاصل از طرح 
تبدیل خودروها نیز برای آن اس��تفاده کرد انتقاد 
کرده و توج��ه دولت به این مصوب��ه را که می تواند 
باعث تس��هیل دسترسی این س��رمایه عظیم ملی 
ش��ود، خواس��تار ش��د. محمودیان؛ ضمن هشدار 
درخص��وص وضعی��ت نگران کننده موان��ع ایجاد 
شده در 9ماهه گذشته که کشور را از صادرکننده 
بنزین به واردکنن��ده بنزین تبدی��ل خواهد کرد؛ 
ورود مدبران��ه رئیس جمه��ور محت��رم به منظور 
حمای��ت از اش��تغالزایی و تحقق اه��داف اقتصاد 
مقاومت��ی مدنظر مقام معظم رهب��ری و همچنین 
جلوگیری از واردات بنزین و رون��ق گرفتن تولید 
داخلی در س��ال تولی��د دانش بنیان و اش��تغالزا را 

خواستار شد.

 صرفه جویی 140 میلیون دالری 
با اجرای طرح سی ان جی




