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یک سال گذشت؛ هیچ مسؤولی پیگیری نکرد!
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گروه اجتماعی 

بیش از یک س��ال از وق��وع حادثه دلخراش م��رگ دو تن از 
عزیزان خبرنگار خانم ها »مهش��اد کریمی« خبرنگار ایس��نا و 
»ریحانه یاسینی« خبرنگار ایرنا، در حادثه اتوبوس خبرنگاران 
گذش��ته اس��ت؛ حادثه ای که عالوه بر مرگ ای��ن دو خبرنگار، 
منجر به مصدوم ش��دن 21 نفر از دیگر خبرنگاران رسانه های 
کش��ور ش��د. در واقع خبرن��گاری را می توان بیش��تر، کاری از 
روی احساسات دانس��ت تا کسب درآمد و عاش��قان این شغل 
نیز اکثراً دغدغه مردم و میهن را دارند تا کس��ب مادیات. حال 
تصور کنید همین ش��غل کم درآمد هرازچندگاه��ی با اتفاقات 
ناگ��واری نیز هم��راه می ش��ود که کام هم��ه را تل��خ می کند. 
حتماً س��قوط هواپیمای س��ی130 خبرن��گاران را در آذرماه 
84 یادتان هس��ت؛ 116 کش��ته و 90 زخمی به جای گذاشت 
و جامعه خب��ری را ت��ا مدت ها داغ��دار کرد. حادث��ه ای که به 
دلیل اس��تفاده از یک هواپیم��ای باربری به جای مس��افربری 
رخ داد و متأس��فانه جان بس��یاری از خبرنگاران را گرفت. این 
اهمال کاری درباره استفاده نامناس��ب از هواپیما اما باعث نشد 
تا نظارت بیش��تری بر وضعیت حمل ونقل این قشر زحمتکش 
در س��فرها صورت بگیرد و 16 س��ال بعد از آن حادثه و در دوم 
تیرماه 1400 واژگونی اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان شرقی 
جان دو تن از بهترین خبرنگاران محیط زیس��تی را گرفت و باز 
هم جامعه خبری را داغدار کرد. ای��ن بار هم یک اتوبوس از رده 
خارج شده وس��یله حمل ونقل خبرنگاران ش��د. اتوبوس مورد 
اس��تفاده در این حادثه، تحت قرارداد با شرکت سیمان ارومیه 
بود که پیمانکاری مس��افربری کارکنان شرکت سیمان ارومیه 

را برعهده داش��ت. در واقع، ماه ها قبل از وق��وع حادثه اتوبوس 
خبرنگاران، این شرکت موضوع حمل ونقل نیروی انسانی خود 
را به مناقصه گذاش��ته بود و ش��رکتی هم که این اتوبوس تحت 
قرارداد با آن بود، در مناقصه مربوطه پیروز ش��ده بود. بنابراین 
با وجود اینکه اتوبوس خبرنگاران در مالکیت ش��رکت سیمان 
ارومیه نبود، اما عماًل مدیریت این اتوبوس با همین شرکت بود.

اتوبوس از رده خارج
حال یک سال پس از وقوع این حادثه، محمد داسمه؛ وکیل 
پایه یک دادگس��تری که پیگی��ری پرونده حادث��ه خبرنگاران 
را برعه��ده دارد، جزیی��ات تازه ای را منتش��ر ک��رده که در پی 

می آید: اس��ناد ما نش��ان می دهد که اتوبوس خبرنگاران تولید 
س��ال 85 بود و در تاریخ بازدید خبرنگاران از پروژه های س��تاد 
احیای دریاچ��ه ارومیه، باید از رده خارج می ش��د. ضمن اینکه 
خود راننده نیز مدتی قبل از وقوع حادثه، درخواست کرده بود 
که این اتوبوس از رده خارج ش��ود. اطالعات اس��تخراج شده از 
بوردهای کامپیوتر اتوبوس نش��ان می دهد ک��ه در زمان وقوع 
حادثه، دس��تگاه ریتاردر اتوبوس معیوب بوده اس��ت و همین 
مسأله باعث ش��ده که راننده نتواند از ترمز ثانویه استفاده کند 
و مجبور به استفاده از ترمز پایی ش��ود. در این میان چون ترمز 
پایی هم قباًل دچار اصطکاک شده بود، این ترمز در زمان حادثه 

مشکل پیدا کرد و نتیجه آن هم وقوع این سانحه دردناک شد.
هیچ مسؤولی پیگیری نکرد!

داسمه؛ در پاسخ به این س��ؤال که آیا در یک سال گذشته، 
مسؤوالن فعلی یا قبلی سازمان حفاظت محیط زیست، پرونده 
اتوبوس خبرنگاران را پیگی��ری کرده اند یا خی��ر، توضیح داد: 
ما در پرون��ده اتوبوس خبرنگاران، تاکنون هیچ س��ندی دال بر 
پیگی��ری اداره کل حقوقی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
مش��اهده نکرده ایم و حت��ی هیچ گونه پیگی��ری حقوقی نیز از 
طرف سالجقه )به عنوان رئیس کنونی سازمان محیط زیست( 
انجام نشده اس��ت. این وکیل پایه یک دادگس��تری، ادامه داد: 
مطابق مس��تندات موجود در پرونده اتوب��وس خبرنگاران، در 
یک سال گذشته س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت هیچ گونه 
مقصری را در این حادث��ه اعالم نک��رده و هیچ گونه کمکی هم 
برای شناس��ایی مقصران انجام نداده اس��ت. شخص سالجقه 
هم هیچ گونه اقدام حقوق��ی را در این پرونده انج��ام نداده اند. 
همچنین در دوره مدیریت کالنتری در س��ازمان محیط زیست 
نیز هیچ کدام از مسؤوالن سازمان از جمله خود وی، هیچ گونه 
پیگیری حقوقی را در پرونده اتوبوس خبرنگاران انجام ندادند. 
به عبارت دیگر، نه س��الجقه و نه کالنتری تاکن��ون هیچ گونه 

پیگیری حقوقی در این پرونده انجام نداده اند!
در پایان می توان گفت؛ ده ها دلیل برای این اتفاق برش��مرد 
اما از این حادثه چیزی که در خاطر جامعه و خبرنگاران مانده، 
بی مس��ؤولیتی، خنده ها و نوع نشس��تن رئیس وقت س��ازمان 
محیط زیس��ت)کالنتری( مقاب��ل خبرن��گاران داغ��دار و عدم 
پیگیری پرونده توسط ریاس��ت فعلی سازمان محیط زیست در 

قبال جان انسان هاست! 

یک سال گذشت؛ هیچ مسؤولی پیگیری نکرد!

ردپای مناقصه در مرگ 2 خبرنگار محیط زیست

 نان هوشمند! 
اینکه برای پیاده س��ازی یک روش جدی��د، از تکنولوژی 
و آی تی و نرم افزار و سخت افزار اس��تفاده کنیم، اساساً هیچ 
خط و ربطی به اینکه آن روش را هوشمند و نابغه و فرازمینی 
بنامیم نداش��ته و منبعد هم نخواهد داش��ت، اما اینکه چرا 
جناب مان همین ط��ور یهویی با شمش��یر از رو بس��ته این 
خودی و بی خودی را ش��روع کردیم، یحتم��ل بی دلیل هم 

نیست که الساعه عرض می کنیم. 
همین یک فقره، طرح فروش هوش��مند نان را مالحظه 
بفرمایید، همه چیز در آن هس��ت، اال هوشمندی، البته اگر 
استفاده از یک نرم افزار و پوز و شبکه اینترنت و هنر دیجیتال 

را به پای هوشمند بودن طرح نگذاریم. 
قرار بود ط��رح در یکی، دو اس��تان اجرا ش��ود، نتیجه ها 
بررسی ش��ود و بعد براس��اس رضایت مردم و کسبه و مثمر 
بودن و دس��تیابی به اهداف اجرای طرح، کم کم و به مرور در 

کل کشور اجرا شود. 
همی��ن امروز ک��ه در خدمت ش��ما هس��تیم تقریباً این 
طرح در بسیاری از استان های کش��ور ) یک یا چند شهر نه 
همه استان( شروع گردیده اس��ت ولی عجالتاً به طور کامل 
و صددرصد تمام��ی نانوایی های ن��ان یاران��ه ای فروش در 
اس��تان های پایلوت هنوز کارتخوان مخص��وص را دریافت 
نکرده اند چه رس��د به طی دوره آزمایش��ی ط��رح و اجرای 
کام��ل و احص��اء بازخ��ورد و رضایت ها و آسیب شناس��ی و 
تحلیل و بهینه س��ازی در روش ها و اصالح ط��رح و...، یعنی 
آن اجرای پایلوت بیشتر شبیه یک مانور آبی آردی بود برای 
دس��ت گرمی و آزموده ش��دن مجریان و کاهش اس��ترس و 
نگرانی های این عزیزان جهت توجیه مش��کالت و عیوب و یا 

جور کردن جواب های َرد گم کنی!
البته این را بگویم که مقام شامخ هوشنگ خانی)خودمان 

را می گویی��م( از هر ت��الش واقع��ی و بدون پیچ��ش برای 
رس��اندن یارانه ها ب��ه دس��ت مصرف کننده نهای��ی و قطع 
کردن دست واس��طه و دالل و ایضاً مفت خوری بچه زرنگ ها 
و رندان روزگار، اس��تقبال ک��رده و در کل ای��ن طرح جدید 
ف��روش نان را ت��الش و زحمت��ی می داند برای رس��یدن به 
هدف های فوق الذکر، اما اینکه چرا مس��ؤولین امر این همه 
عجله می کنند تا یک طرح نیم بند که آنقدرها هم هوشمند 
نیست بدون رفع عیب و ایرادها اجرا شود و از تجربه این همه 
طرح های رنگارنگ س��ال های اخیر که قریب به اتفاق، آبکی 
و به دردنخور از آب درآمد و با رفتن یک رئیس و وزیر و آمدن 

نفر بعدی کاًل کله پا شد، درس نمی گیرند!
به هرحال نظ��رات هوش��نگ خانی خودم��ان را تقدیم 
حضورتان می کنیم، ش��اید که مقبول افتاد، اوالً و مهم تر از 
هرچیز این اس��ت که عجالتاً تعداد نانوایی هایی که با یارانه 
کامل نان می پزند را به قدر کفایت افزایش دهید و همچنین 
س��همیه آرد نانواها را به قدری افزایش دهی��د که هر ایرانی 
بتواند در هر گوشه و کنار این کشور نان یارانه ای بخرد بدون 
اینکه چند خیابان و محله را طی کرده و یا حتی مجبور شود 
به ش��هر و منطقه دیگری برود، یعنی میزان ن��ان تولیدی و 

دسترس��ی آن برای همه برابر و براس��اس نیاز باش��د و ایضاً 
نانواهای گرانقدر هم مکلف باشند س��ه نوبت پخت متعارف 
با طول زمان مش��خص و تعداد فروش ن��ان در روز را رعایت 
کنند. نه اینکه هر ساعت که میل مبارکشان کشید باز باشند 
و چهارتا نان پخت کنن��د و بگویند آرد تمام ش��د و ایضاً هر 

روزی که دلشان خواست تعطیل کنند. 
کار به گونه ای باش��د که برخی نانواهایی که شیطان توی 
جلدشان رفته است، نتوانند کارت های صوری بکشند و آرد 
نان فروخته نشده را به قیمت کیمیا بفروشند و یا همان بچه 
زرنگ های رند نتوانند با کارت های بانک��ی گوناگون روزانه 
تعداد زیادی نان خریده و یا به سوپری ها بدهند برای فروش 

و یا خشک کرده و به دامدار بدهند برای مصرف دام!
خالصه هرکاری قرار اس��ت بکنید، بکنید ولی حواستان 
باشد که هدف همه این کارها کسب رضایت مردم و رسیدن 
یارانه به دست خلق ا... است و بهترین طرح ها هم اگر نظارت 
و پایش و اصالح و بهینه س��ازی نداشته باش��د، کارش تمام 
است چه رسد به این طرح که هنوز اندرخم یک کوچه است 

و تا رسیدن به بلوغ، دل صاحبش را آب می کند!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

رئیسی: ماهانه 12 تا 13هزار میلیارد هزینه های دولت قبل را می پردازیم 
رئی��س جمه��وری اس��المی ای��ران، گفت: 
رش��د اقتصادی کش��ور از چهارده��م درصد به 
بیش از چهاردرصد رس��یده اس��ت. ب��ه گزارش 

ایس��نا، آیت ا... سیدابراهیم رئیس��ی؛ در دیدار با 
اقش��ار مختلف خراسان ش��مالی که دوم تیرماه 
1401 در دانش��گاه آزاد اس��المی بجنورد مرکز 

خراسان ش��مالی برگ��زار ش��د، اظهار ک��رد: در 
آغاز ش��روع به کار دولت رش��د اقتصادی کشور 
چهارده��م درصد ب��ود ام��ا در حال حاضر و پس 

 از چند م��اه آخ��ر س��ال گذش��ته از چهاردهم 
گذش��ته و در حدود پن��ج درصد اس��ت. رییس 
دول��ت س��یزدهم  همچنی��ن ادام��ه داد: دولت 

ماهان��ه 12 ال��ی 13 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
 هزینه هایی که دولت های قبل انج��ام داده اند را 

پرداخت می کند. 

اصالح نظام بانکی با 3 محور 
آغاز شد
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فناوري  اطالعات
و دانش

ب��ازار نزول��ی چن��د م��اه اخیر 
باع��ث ضرره��ای س��نگین بخش 
س��رمایه گذاران  از  قابل توجه��ی 
ش��ده و بس��یاری از اف��راد ب��رای 
همیشه از فضای ارزهای دیجیتال 
خارج ش��ده اند. با این حال، برخی 
از کارشناس��ان و صاحب نظ��ران 
و  ش��باهت ها  یافت��ن  به دنب��ال 
تفاوت های روند کنونی با بازارهای 
نزولی گذش��ته هس��تند ت��ا از این 

طریق آینده ارزه��ای دیجیتال را پیش بین��ی کنند. به گزارش کوین دس��ک، 
لکس س��وکولین )Lex Sokolin(، یکی از نویس��ندگان این وب س��ایت و از 
مدیران ش��رکت بین المللی فین ت��ک کانسنس��یس )ConsenSys( که در 
زمینه نرم افزارهای مرتبط با بالک چین کار می کند و مستقر در نیویورک است، 
اخی��راً در رابطه با بازار نزولی فعلی نظرات خود را بیان کرده اس��ت. س��وکولین 
گفته است: قباًل در چنین بازاری بوده ام. احتماالً ش��ما هم تجربه چنین بازاری 
را دارید. اما اگر بازارهای نزول��ی را قباًل تجربه نکرده اید، جای نگرانی نیس��ت؛ 
زیرا بعداً نیز چنین شرایطی را خواهید دید. س��قوط و صعود در ذات بازار است. 
یادداش��تی که در ادامه می خوانید، نوش��ته لکس س��وکولین بوده و در آن بازار 
نزولی فعلی با س��ال 2018 مقایسه شده اس��ت. بله، بازار ارزهای دیجیتال پر از 
طراحان میم، ترول های مجازی )افرادی ک��ه رفتار مخربی دارند(، فریب کاران، 
توکن های غیرمثلی )NFT( با تِم میمون و انواع فرهنگ های اینترنتی اس��ت. 
در این بازار همیشه نشانه ها و داستان ها، روایت های مختلف و جامعه ای با عقاید 
یکس��ان که انگار لباس فرم به تن می کنند، وجود داشته اس��ت. عقیده یا لباس 
فرم ما نیز که این بار با نام »وب 3.0« خودنمایی می کند، خاص و منحصربه فرد 
اس��ت؛ دقیقاً مانند کت وش��لوارها و کراوات های تن وال اس��تریتی ها در س��ال 
198۷ در »دوشنبه سیاه« که بازارهای بورس سقوط کرد. یا تی شرت هایی که 
در روزهای اولیه ظهور اینترنت، زمانی که آمریکا »آنالین« ش��د، می پوشیدند. 
با وجود اینکه س��قوط ایده های خالقانه ت��راژدی بزرگ��ی را وارد زندگی مردم 
می کند، چیزهای زیادی برای دیدن و یادگرفتن وج��ود دارد. همه افراد، حتی 
خود من، داس��تان ها و دالیلی برای آنچه اتفاق افتاده است و اینکه این اتفاق چه 
معنایی دارد، خواهیم س��اخت. درخواس��ت ها برای قانون گذاری حوزه ارزهای 
دیجیتال با ضرررساندن اس��تیبل کوین ها، بانک های س��ایه ای و صندوق های 
پوشش ریسک اهرمی به س��رمایه گذاران، ]قطعاً[ بیشتر از همیشه خواهد شد. 
درخواس��ت ها برای بازس��ازی صنعت ارزهای دیجیتال، عمدتاً از سوی افرادی 
که به دنبال به کارگیری سرمایه های حاش��یه ای هستند، شکل می گیرد. برخی 
نیز به مکتب اقتصاد اتریش��ی و مس��ؤولیت شخصی نسبت به س��رمایه گذاری 
اش��اره می کنند و بحث را درگیر سیاس��ت خواهند کرد. پس از ای��ن هیاهوها 
آرام می گیریم، خس��ته می ش��ویم و این قضایا را فراموش می کنیم و بعد دوباره 
همه چیز از اول تکرار خواهد شد. اشخاص مانند سلول ها هستند و جامعه مانند 
یک جاندار غول پیکر اس��ت. برای مقاومت در برابر مجموعه ای که بخشی از آن 
هس��تیم، هر فرد محدودیت خاصی دارد. عالوه بر این، هیچ دلیل خوبی وجود 
ندارد که بخواهیم از خود مقاومت نشان دهیم. دیدگاه هیچ فرد فناوری ستیزی 
تاکن��ون در مواجهه با تغییرات دائم��ی فناورانه ای که ماهیت جامعه بش��ری را 
مجدداً قالب بندی می کند، درست نبوده است. البته شاید در همان زمان از این 

مقابله راضی بوده اند.
در نیمه پر لیوان چیست؟

اگر به دنب��ال روزنه امید هس��تید ک��ه البته من ه��م هس��تم، اینجا جایی 
اس��ت که باید به آن توجه کنید. آیا میان تداوم هرج ومرج نابودی س��رمایه ها، 
خالقی��ت و نوآوری ب��ه وج��ود خواهد آم��د؟ آیا هم��ه اینها نوعی مهندس��ی 
اقتصادی بازگش��تی اس��ت یا زیربنای اقتصاد عملیاتی و پیشرفت، در معماری 
جهان وجود خواهد داش��ت؟ اینجاس��ت که می توانیم تفاوت بزرگی بین زمان 
حال و دوران فروپاشی بازار در س��ال 2018 و هم زمان با اوج گیری عرضه اولیه 
ارزهای دیجیتال )ICO( را ببینیم؛ زیرا ش��ما نیز آن زمان را ب��ه خاطر دارید. 
در آن زمان، مقادیر زیادی پول برای پلتفرم های تازه کار و س��رمایه گذاری های 
خطرپذیر جمع آوری ش��ده بود. میلیارده��ا دالر برای وعده  درب��اره چیزهایی 
که تنها روی کاغذ مطرح ش��ده بود و هیچ وقت نه س��اخته ش��د و نه کس��ی از 
آنها اس��تفاده کرد، جمع آوری ش��د. این یک فروپاش��ی در فضای ایده پردازی 
بود که به خاطر فش��ار نهادهای نظارتی بر روش جذب س��رمایه مبتنی بر توکن 
به وجود آمد. جذب س��رمایه مس��أله اصلی نیست. مس��أله مهم تر تعهد شما به 
سرمایه گذاران قبل از شروع فرایند ساخت اکوسیستم اس��ت. عالوه بر این، در 
آن زمان چیزهای زیادی درباره اقتصاد وب 3.0 مطرح نش��ده ب��ود. ایده هایی 
درمورد نحوه سازماندهی در س��ازمان های خودگردان غیرمتمرکز )DAO( یا 
کاربردهای NFTها وجود داش��ت، اما در آن زمان کس��ی موفق نش��ده بود به 
اندازه هنرمندان امروزی، درآمد داش��ته باش��د. در عوض، به یاد دوران حضورم 
 )Lehman Brothers( در سال 2008 در بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز
می افتم. آن زمان ش��اهد فروپاش��ی بان��ک بِ��ر اس��ترنز )Bear Stearns( و 
 JPMorgan( فروخته ش��دنش در یک حراجی به جی پ��ی مورگان چی��س
Chase( بودیم. در آن زم��ان دائماً نگ��ران بودیم که بانک ورشکس��ته بعدی 
کدام است، لیمن )Lehman( یا مورگان اس��تنلی )Morgan Stanley(؟ 
اکنون نیز در همان ش��رایط قرار داریم، با این تفاوت که نام ه��ا تغییر کرده اند. 
ش��رکت سلس��یوس )Celsius(؟ یا تری اَروز کپیتال )3AC(؟ یا حتی کمی 
به عقب تر برگردی��م. ش��رکت س��رمایه گذاری النگ ترم کپیت��ال منیجمنت 
)Long Term Capital Management(؟ ناب��ودی لیم��ن زمانی اتفاق 
افتاد که ش��رکایش از دادن وام به دلیل اینکه تصور می کردند ترازنامه آن بیش 
از حد دارای اهرم )بدهی( اس��ت و ش��رایط دش��واری دارد، خودداری کردند. 
 لیمن قربانی »کژمنش��ی« شد و همه بانک های س��رمایه گذاری در آن زمان در 

معرض خطر یکسانی قرار داشتند.
نوآوری ها پایدار خواهند ماند

رکود ارزهای دیجیتال در س��ال 2022 ش��باهت کمی به شکست در تحقق 
وعده های یک فناوری نوآورانه دارد و بیش��تر ش��بیه اهرم زدایی سیس��تم های 
مالی س��نتی در یک طبق��ه خ��اص از دارایی هاس��ت. کلماتی مانن��د »بحران 
بانکداری« یا »ورشکستگی« که مردم اس��تفاده می کنند، دقیقاً همان کلماتی 
هس��تند که ش��ما می توانید برای بخش های اقتصادی برافروخت��ه اما کارآمد، 
استفاده کنید. عالوه بر این، ارزهای دیجیتال بس��یار بیشتر از چیزی که تصور 
می ش��ود با اقتصاد کالن هم بس��تگی دارند و ادغام ش��ده اند. بنابراین تأثیرات 
افزایش نرخ های بهره بانکی از س��وی فدرال رزرو، یک فضای پرریس��ک ایجاد 
خواهد کرد که ش��رکت های بخش فناوری عمداً اعالم ورشکس��تگی می کنند 
و ارزش گذاری ارزهای دیجیتال در این میان طوری انجام می ش��ود که در سال 
2018 هم دیده نش��ده بود. این یعنی خیلی س��ریع وارد دنیای س��ازمان های 
بزرگ شده ایم. قطعاً نمی گویم وب 3.0 بدون نقص است یا به طور کاماًل درستی 
فعالیت می کند. در عوض، به یک اقتصاد سیس��تماتیک حیاتی اش��اره می کنم 
که اهدافی برای س��اختار اقتصاد جهانی دارد. بله، بازیگ��ران مخربی هم در این 
زمینه وجود دارن��د که اصطالحاً ب��ه »راگ پول« و کالهب��رداری می پردازند و 
هکرها و دزدانی خواهند بود که به بانک ه��ای دیجیتالی حمله می کنند. ریزش 
قیمت ها، کاری که انجام داده اند را آش��کار می کن��د و در درازمدت، نام آنها جز 
برای مثال زدن و نش��ان دادن نحوه عملکرد نمودار قیمت��ی در این طور مواقع، 
مهم نخواهد بود.  ماش��ین ها و ربات هایی که در وب 3.0 می س��ازیم، حتی اگر 
میزان ارزش سرمایه کل قفل شده )TVL( پلتفرم های شان از بین برود، باز هم 
به کار خود ادامه می دهند. این موضوع درمورد لیمن، انرون )Enron( و دیگر 
شرکت های متمرکز که روند ورشکستگی و لیکوییدشدن آنها سال های زیادی 
طول کشید، صادق نبود. ش��رکت ها، افراد و دائوهایی که از تغییر روندهای بازار 
جان س��الم به در می برند، مدل های ذهنی خود را تغییر خواهند داد. دارایی ها 
نباید به طور کامل در یک توکن خاص س��رمایه گذاری ش��وند. مدیریت ریسک 
زمانی اهمیت بیش��تری پی��دا می کند که سرخوش��ی بازار را فرا گرفته اس��ت. 
ارزش گذاری چند برابری یک توکن از لحاظ بنیادی درس��ت نیست. اهرم های 
معامالتی س��رعت نوس��ان قیمت را بیش��تر می کنند. گفتن این چیزها آسان 
اس��ت، اما انجام دادن آنها کار سختی اس��ت. نکته مثبت ماجرا اینجاست که ما 
 چاره ای جز کنارآمدن با ش��رایط نداریم؛ زیرا این ش��رایط چیزی است فعاًل که 

دچار آن هستیم.
منبع : وب سایت ارز دیجیتال

بازار نزولی فعلی ارزهای دیجیتال 
چه تفاوت هایی با سال ۲۰۱۸ دارد؟

اولتیماتوم اینستاگرام به اینفلوئنسرها؛ از 2024 درآمدتان تقسیم می شود
متا اع��الم ک��رد: تولیدکنن��دگان محتوا در فیس��بوک و 
اینستاگرام فقط یک س��ال دیگر فرصت دارند تا بدون اینکه 
متا از درآمد آنها کم کند، از این پلتفرم ه��ا درآمدزایی کنند. 
به گزارش انگج��ت، تولیدکنن��دگان محتوا در اینس��تاگرام 
و فیس��بوک یک س��ال دیگر فرصت دارند تا بدون اینکه متا 
از درآمد آنها ک��م کند، از ای��ن پلتفرم ه��ا درآمدزایی کنند. 
مارک زاکربرگ روز سه ش��نبه هفته گذش��ته اع��الم کرد که 

متا تا س��ال 2024 هرگونه تقس��یم درآمد را متوقف خواهد 
کرد. پیش تر این شرکت گفته بود این تصمیم تا سال 2023 
اجرایی خواهد ش��د. تولیدکنندگان محتوا از راه رویدادهای 
آنالین پول��ی، اش��تراک ها، خبرنامه ها و نش��ان هایی که در 
جریان پخش زنده فروخته می ش��وند، درآمدزایی می کنند. 
البته متا در ماه های اخیر روش های کس��ب درآمد را افزایش 
داده تا کاربران کمتر به س��مت تیک تاک بروند. عالوه بر این 

زاکربرگ گفته که کاربران بیش��تری می توانند واجد شرایط 
کسب درآمد از فیسبوک و اینستاگرام و قسمت های مختلف 
آن مثل ریلز ش��وند. یکی از راه های کس��ب درآم��د، پاداش 
نقدی ریلز اس��ت که کاربران می توانند با به اش��تراک گذاری 
ویدیوهای کوتاه در این دو پلتفرم کس��ب درآم��د کنند.  متا 
همچنین در حال گس��ترش پش��تیبانی خود از NFT ها در 
اینستاگرام اس��ت که آزمایش آن را از ماه گذش��ته آغاز کرد. 

اکنون، این ویژگی برای افراد بیش��تری در دس��ترس خواهد 
بود. البته متا هن��وز تعداد دقی��ق افرادی که ب��ه این قابلیت 
دسترسی خواهند داش��ت را اعالم نکرده است. گفتنی است 
که متا اکنون روی رقابت با تیک تاک تمرکز کرده و در تالش 
است تا از مهاجرت اینفلئونسرها به این پلتفرم جلوگیری کند 
و در همین راس��تا مش��غول کار روی فید تمام صفحه مشابه 

تیک تاک برای اینستاگرام است.

  روزنامه حزب کمونیست چین درباره 
به صفر رسیدن ارزش بیت کوین هشدار داد! 

روزنامه تجاری اکونومیک دیلی که به  طور مس��تقیم 
توسط حزب کمونیس��ت چین کنترل می ش��ود، هشدار 
داده اس��ت که قیم��ت بیت کوی��ن ممکن اس��ت به صفر 
برسد. به گزارش س��یتنا، روزنامه تجاری اکونومیک دیلی 
که به طور مستقیم توس��ط حزب کمونیست چین کنترل 
می شود، هش��دار داده اس��ت که قیمت بیت کوین ممکن 
است به صفر برس��د. اکونومیک دیلی می گوید: از آنجایی 

که بیت کوین هیچ ارزش ذاتی ندارد؛ در صورت از دس��ت 
رفت��ن اعتم��اد س��رمایه گذاران، عماًل ب��ی ارزش خواهد 
ش��د. این روزنامه دولتی چین می گوید که ب��ازار ارزهای 
دیجیتال پر از دس��ت کاری اس��ت. این مقال��ه که موضع 
رسمی حزب کمونیس��ت چین در مورد ارزهای دیجیتال 
را منعک��س می کن��د، نش��ان می ده��د که دول��ت چین 

به هیچ وجه ارزهای دیجیتال را نمی پذیرد.

ویژگی متن طوالنی به توئیتر اضافه می شود 
توئیت��ر مش��غول آزمای��ش ویژگ��ی جدیدی ب��ه نام 
»نوتس« اس��ت که به کاربران ام��کان می دهد متن های 
طوالنی مقاله ش��کل را به عنوان لین��ک در داخل و خارج 
این پلتف��رم ش��بکه اجتماعی ب��ه اش��تراک بگذارند. به 
گزارش س��یتنا، توئیت��ر همچنی��ن اعالم کرد ش��رکت 
خبرنامه Revue که س��ال گذش��ته توس��ط این شرکت 
ش��بکه اجتماعی خریداری ش��ده بود، اکنون بخش��ی از 
»توئیت��ر رای��ت« )Twitter Write( در کن��ار قابلیت 
»نوتس« خواهد ب��ود. قابلیت متن طوالنی توس��ط گروه 
کوچکی از نویس��ندگان امتحان شده اس��ت و توئیتر فعال 

درباره عرضه آن برای ش��مار گس��ترده کاربران توضیحی 
نداد. این ش��بکه اجتماعی در حال حاضر محدودیت 280 
کاراکتری ب��رای هر توئی��ت دارد که از حدود پنج س��ال 
پیش اجراء ش��ده اس��ت. توئیتر در آوریل با اعالم این که 
در ماه ه��ای آینده قابلیت جدید ویرایش را تس��ت خواهد 
کرد، کاربران را غافلگیر کرد. قابلیت ویرایش پرتقاضاترین 
قابلیت از س��وی کاربران در س��ال های اخیر، عنوان شده 
است. این شرکت در میانه معامله 44 میلیارد دالری خرید 
از سوی ایالن ماس��ک، مدیرعامل ش��رکت خودروسازی 

برقی تسال و ثروتمندترین مرد جهان قرار دارد.

طرح جهش تولی��د دانش بنیان دس��تگاه های 
اجرایی را ملزم کرده فهرست اقالم راهبردی خود، 
توانایی ه��ای فناوران��ه داخلی و خأل ه��ای موجود 
را ارائه دهن��د. به گزارش مهر، ط��رح جهش تولید 
دانش بنیان که به تازگی توس��ط مجلس ش��ورای 
اسالمی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده 
است هم اکنون برای اجراء به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شده است. این طرح که به پشتوانه همفکری 
با فعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین 
ش��ده، در جهت مانع زدایی از تولی��د دانش بنیان 
طراحی و به تصویب رس��یده و ب��ه اعتقاد طراحان 
آن در ص��ورت اجراء می تواند مس��یر پیش��رفت و 
تحقق اهداف اقتصاد دانش بنی��ان را هموارتر کند. 
قان��ون جهش تولی��د دانش بنیان مش��تمل بر 20 
ماده است و در راس��تای تکمیل »قانون حمایت از 
شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراع��ات« و با هدف رفع چالش های 
ش��رکت های دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. 
از دیگر اهداف این قان��ون، تأمین الزامات مورد نیاز 
برای رش��د اقتصادی حوزه دانش بنیان به ش��مار 
می رود. مجلس معتقد اس��ت؛ با قانونی شدن این 
طرح، »ش��ورای راهب��ری فناوری ه��ا و تولیدات 
دانش بنیان« ک��ه ریاس��ت آن را رئیس جمهور بر 
عهده دارد، می تواند ش��رکت های دانش بنیان را از 

حاشیه اقتصاد خارج کند.
ماده )1( و )2( طرح جهش تولید دانش بنیان

قانون جهش تولی��د دانش بنی��ان در ماده )1( 
به برخی تکالیف دس��تگاه هایی اجرایی و در ماده 
)2( این قانون ب��ه ضرورت تش��خیص چالش ها و 

آسیب های ناشی از تحریم پرداخته است.
تکلیف مهم برعهده دستگاه های اجرایی

براساس ماده یک این قانون، کلیه دستگاه های 
اجرایی موضوع م��اده 5 قان��ون مدیریت خدمات 
کشوری موظفند ساالنه فهرس��ت اقالم راهبردی 
خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خالء های 
موج��ود کش��ور و ب��رآورد ارزش و زنجیره ه��ای 
تأمین هر کدام را ب��ا تعیین اولویت ها به ش��ورای 
راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع 
ماده)2( قانون حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات 
دانش بنیان و تجاری س��ازی ن��وآوری و اختراعات 

مصوب1389/8/5 با اصالحات بعدی ارائه دهند.
 رعایت الزامات زیر در این راستا 

ضروری است:
1- تعیین اق��الم با ارزبری ب��االی یک میلیون 

)1.000.000( دالر
2- تعیی��ن م��وارد آس��یب زای تأمی��ن ای��ن 

محصوالت از خارج در شرایط تحریم و غیر آن

3-پیش بینی تناسب واردات این محصوالت با 
روند تحوالت کشور در حوزه فناوری

4- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
5- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه 
امنیت غذایی، دفاعی، س��المت، صنعت و امنیت 

کشور
در بخ��ش دوم م��اده اول ط��رح جهش تولی��د 
دانش بنیان نی��ز آمده اس��ت: دس��تگاه ها، منابع و 
اختیارات خود را با اولویت اس��تفاده از ظرفیت همه 
ذی نفع��ان، ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و 
واحدهای فناور مس��تقر در مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری ب��رای تکمیل و توس��عه زنجیره های 
ارزش مذکور و تس��هیل س��رمایه گذاری و ارتقای 
توانمندی ه��ای فناورانه و تولیدی اق��الم راهبردی 
در داخل کش��ور و توس��عه صادرات آنها براس��اس 

آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت 
و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
و س��ازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب 
هیأت وزیران می رسد به کار گیرند. در تبصره این 
ماده آمده اس��ت: مؤسس��ات و نهادهای عمومی و 
غیردولتی مجازند، س��االنه بخش��ی از درآمد و یا 
امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید 
اقالم راهب��ردی اولویت دار، موض��وع بند »الف« 
این ماده از طری��ق قرارداد مش��ارکت و همکاری 
با شرکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان و واحدهای 
فناور مس��تقر در مراکز رش��د و پارک ه��ای علم و 

فناوری، سرمایه گذاری و هزینه کنند.
رفع چالش های ناشی از تحریم

ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 
)61( قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کش��ور الحاقی مصوب 30.2.139۷ با 
هم��کاری دبیرخانه ش��ورای عالی امنی��ت ملی و 
مرک��ز همکاری های تحول و پیش��رفت ریاس��ت 
جمهوری موظف است نس��بت به تشخیص نقاط 
آس��یب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها 
اقدام کرده و اش��خاص حقیقی و حقوقی فعال در 
حوزه ه��ای اقتص��ادی و صنعتی که در فهرس��ت 
تحریم ها قرار گرفته ان��د را با ارائه مش��اوره و رفع 
چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله 
تعامالت بین المللی، مالیات، گمرک، تس��هیالت 
بانکی و تب��ادالت ارزی مورد حمایت ق��رار دهد. 
تبص��ره اول: عب��ارت »مع��اون علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری« به عنوان بن��د )8( به تبصره 
ماده )61( قانون رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور با اصالح��ات و الحاقات 

بعدی آن الحاق، ش��ماره بندهای بعدی به ترتیب 
اص��الح و در ذیل تبص��ره عب��ارت »بندهای )1( 
تا )۷(« به عب��ارت »بندهای )1( ت��ا )8(« اصالح 
می ش��ود. تبص��ره 2: مرکز همکاری ه��ای تحول 
و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری به عنوان مؤسسه 
دولت��ی با اس��تفاده از امکان��ات و نیروی انس��انی 
موجود، ذی��ل نهاد ریاس��ت جمهوری تش��کیل 
می ش��ود. این مرکز ب��ا رعایت مصوبات ش��ورای 
راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع 
ماده )2( قانون حمایت از ش��رکت ها و مؤسس��ات 
دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 
فعالی��ت می کند. اساس��نامه این مرک��ز حداکثر 
ظرف س��ه ماه پس از ابالغ این قانون توس��ط نهاد 
 ریاس��ت جمه��وری تهی��ه و ب��ه تصوی��ب هیأت 

وزیران می رسد.

 تکالیف دستگاه های اجرایی 
در قانون جهش تولید دانش بنیان چیست؟

انحصار برای نابودی استارت آپ های فین تک یا پیش داوری غلط؟! 
فین تک ها با اب��راز نگرانی از ایجاد س��امانه ای از 
س��وی بیمه مرکزی آن را موجب انحص��ار و از میان 
ب��ردن اس��تارت آپ ها می دانند، ام��ا بیمه مرکزی 
تأکید دارد که نه تنها قصد انتفاع از س��وئیچ بیمه در 
میان نیس��ت و ایجاد انحصار برای ش��رکتی خاص 
و نظای��ر آن موضوعی��ت ندارد بلکه س��رویس های 
این س��وئیچ رایگان و یا با کمترین هزینه در اختیار 
ذی نفعان ق��رار خواهد گرف��ت. به گزارش ایس��نا، 
اخی��راً انجم��ن فین تک ه��ا در بیان��ه ای از اق��دام 
بیمه مرکزی ب��رای راه ان��دازای س��امانه آمیتیس 
انتقاد و آن را عاملی برای نابودی اس��تارت آپ های 
بیم��ه اعالم ک��رد. در بخش��ی از این بیانی��ه تأکید 
ش��ده بود که بیمه مرکزی با این اقدام، مس��تقیم به 
ح��وزه کس��ب وکارهای آنالین ورود کرده اس��ت و 
با اعطای انحصار به این ش��رکت، کس��ب وکارهای 
آنالین را از همکاری مس��تقیم با نمایندگان بیمه و 
حتی خود ش��رکت های بیمه منع ک��رده و هرگونه 
صدور بیم��ه را منحصر به همکاری اجب��اری با این 
ش��رکت کرده اس��ت. بیمه مرک��زی در واکنش به 
این جری��ان در اطالعیه ای توضیحات��ی ارائه کرده 
 که در ادامه آمده اس��ت. »بیمه مرک��زی همواره از 
فعالیت ه��ای دانش بنی��ان، فناوران��ه و نوآورانه که 
سبب ارتقای کارایی فرآیندهای بیمه گری، تسهیل 
خدمات رسانی به مردم، کاهش هزینه ها و گشودن 
مسیرها و چشم اندازهای نو پیش روی صنعت بیمه 
باش��د حمایت نموده و در آینده نیز حمایت خواهد 
کرد. در همین راس��تا به منظور نظ��ارت بر فرآیند 
تعامل میان بیمه گران، بیمه گ��ذاران و کارگزاران و 
تأمین صحت، شفافیت و امنیت اطالعاتی که میان 
آنها مبادله خواهد ش��د و همچنی��ن پایش حقوق 
بیمه گذاران، ایجاد س��وئیچ بیمه براساس ماده 51 
آیین نامه کارگزاری بیمه و دستورالعمل مربوط در 
دس��تور کار بیمه مرکزی قرار گرفت. براساس ماده 
51 آیین نامه کارگزاری بیمه و دس��تورالعمل آن، از 

تاریخی که بیمه مرکزی تعیی��ن خواهد کرد تبادل 
اطالعات کارگزاران برخط با بیمه مرکزی، مؤسسات 
بیمه و نمایندگان آنها صرفاً از طریق س��وئیچ بیمه 
انجام می ش��ود و مس��ؤولیت طراحی و اداره سوئیچ 
 بیمه برعهده بیمه مرکزی اس��ت که خدمات زیر را 

ارائه می دهد:
1-( دریافت API های اس��تعالم نرخ و شرایط 
بیمه نام��ه، فرآیند ص��دور بیمه نام��ه و دریافت و 
واریز حق بیمه به حساب مؤسسه بیمه از نرم افزار 

بیمه گری مؤسسات بیمه.
2-( دریاف��ت API ه��ای اس��تعالم اطالعات 
پایه و سوابق بیمه ای مورد بیمه، اطالعات فردی/

حقوقی برمبنانی کد ملی/شناس��ه ملی متقاضی 
خدمات بیم��ه ای، اطالعات پایه خودروه��ا و... از 

سامانه سنهاب بیمه مرکزی.
بنابراین آنچه در ارتباط با س��وئیچ بیمه اتفاق 
افتاده، آن اس��ت که بیمه مرک��زی صرفاً به وظیفه 
قانونی خود عمل کرده و هیچ گون��ه قصد انتفاع از 
سوئیچ بیمه در میان نیس��ت و ایجاد انحصار برای 
ش��رکتی خاص و نظای��ر آن موضوعیت ن��دارد و 
مطرح نیست. اهل فن و دس��ت اندرکاران صنعت 
بیمه می دانند که س��وئیچ بیمه صرف��اً نقش  هاب 
را دارد و محل��ی ب��رای تمرکز اطالعات نیس��ت و 
صرفاً تس��هیل کننده و برقرارکنن��ده ارتباط بین 
ذی نفع��ان گوناگ��ون فرآیندهای توزی��ع برخط 
بیمه اس��ت. همچنین س��وئیچ بیمه ام��کان ارائه 
سایر خدمات و تسهیالت به کارگزاران، مؤسسات 
بیمه و نمایندگان آنها و ایج��اد امکان نظارت های 

هوشمند از س��وی نهاد ناظر بر فعالیت های صدور 
و توزیع بیمه را فراهم می کند. از آنجا که س��وئیچ 
بیمه از یک طرف به شرکت های بیمه متصل است 
و از طرف��ی به س��امانه س��نهاب بیمه مرکزی، لذا 
طراحی و پیاده سازی و نگهداری آن باید از طریق 
ش��رکت های مورد تأیید و اعتماد بیمه مرکزی که 
برای تضمین پایداری ارائه خدمات بایستی تحت 
کنت��رل این نه��اد هم باش��ند انجام ش��ود. هدف 
قانون گ��ذار و بیمه مرکزی از س��وئیچ بیمه، ایجاد 
س��ازوکار نظارت هوش��مند بر فضای کسب وکار 
فناورانه بیمه ای، ایجاد بس��تر تب��ادل اطالعات و 
شکل دهی به اکوسیس��تم دیجیتال صنعت بیمه 
و در دس��ترس قرار دادن س��رویس های سودمند 
و ارزش اف��زوده ب��رای المان ه��ای اکوسیس��تم 

 Open و فراه��م نمودن ش��رایط ب��رای تحق��ق
Insurance است. س��وئیچ بیمه، سرویس های 
پایه مورد نیاز فعاالن صنع��ت بیمه را از بانک های 
اطالعاتی مهم کش��ور ک��ه در اختیار س��ازمان ها 
و صنایع بی��رون از صنعت بیمه اس��ت و همچنین 
اطالع��ات درون صنع��ت بیم��ه و ش��رکت های 
بیمه تامین و ب��ه س��ادگی و س��هولت در اختیار 
کس��ب وکارهای الکترونیک و کارگ��زاران برخط 
و ش��رکت های بیمه فناور قرار می ده��د و ارتباط 
بین ش��رکت های بیمه و ش��رکت های کارگزاری 
برخ��ط و بیمه فناور را میس��ر می س��ازد. صدور و 
ارائ��ه خدم��ات بیم��ه ای، نیازمند اس��تعالم های 
متع��دد از بانک  ه��ای اطالعات��ی مختلف اس��ت 
که توس��ط س��وئیچ بیمه به طور متمرکز و یک جا 
در دس��ترس خواهد ب��ود. این س��وئیچ وظیفه ای 
برای تجمیع اطالعات به خص��وص تراکنش های 
مالی ندارد و عملیات مقایس��ه گری انجام نخواهد 
داد و تس��هیل کننده و برقرارکنن��ده ارتباط بین 
کارگزاران و شرکت های بیمه بوده و موانع اساسی 
موجود بر سر راه عملیات شرکت های دانش بنیان 
و فناورمحور را رفع می کند و موجب شفاف سازی 
فراین��د ارتباط بی��ن بیمه گزاران و ش��رکت های 
بیم��ه خواه��د ش��د. بنابرای��ن تأکی��د می نماید 
کس��ب وکارهای آنالین نگران فعالی��ت و عملکرد 
س��وئیچ بیمه نباش��ند زیرا نه تنه��ا انحصاری در 
خدمات آنالین ایجاد نمی  شود، بلکه سرویس های 
این س��وئیچ رای��گان و یا ب��ا کمتری��ن هزینه در 
اختیار ذی نفع��ان قرار خواهد گرف��ت. در پایان از 
تش��کل ها و ذینفع��ان مختلف، انتظ��ار می  رود به 
پیش داوری ها و اطالعات و اخب��ار ناقص توجهی 
نداش��ته و به آن دامن نزنند تا فضای کس��ب وکار 
صنعت بیمه ب��دور از تنش و با آرام��ش روند رو به 
 رش��د خود را طی نموده و در خدم��ت مردم عزیز 

ایران باشند.«



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

3 روزنامه
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ش�رکت توس�عه، عم�ران و مدیری�ت منطق�ه گل گه�ر در نظ��ر دارد از طری��ق برگزاری 
 مناقصه عموم��ی اجراي »پ��روژه خ��ط انتق��ال آب خلیج فارس به ش��هرک صنعت��ي گل گهر« 
را به شرکت های پیمانکاری ذی صالح دارای حداقل رتبه 4 رسته خطوط انتقال آب واگذار نماید. 

 لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اس��ناد مناقصه از تاریخ 1401/03/31 به سایت 
این شرکت به آدرس www.ggz.ir  مراجعه نمایند.

1- آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/04/11
2-شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3-سپرده شرکت در مناقصه: 10.۷49.۷38.212 ریال
4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/04/04
6- کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

7-محل تحویل اسناد، پیشنهادات: 
س��یرجان، کیلومتر 50 ج��اده محور س��یرجان _ش��یراز، ش��رکت معدنی وصنعت��ی گل گهر، 
ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

8-تلفن جهت هر نوع هماهنگی:
09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

 اجراي»پروژه خط انتقال آب خلیج فارس 
به شهرك صنعتي گل گهر«

آگهی   عمومي

 2-2- مؤسس�ات عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات 
کشوری

همچنان که گفته ش��د ماده)3( قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف 
جدیدی از مؤسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی ارائ��ه کرده که با تعریف 
مذکور در قانون محاسبات عمومی متفاوت اس��ت.۷ از آنج اکه این ماده فاقد 
فهرست نام دستگا ه های مشمول آن است، بررسی و تحلیل تعریف مذکور از 
اهمیت مضاعفی برخوردار است. از این   رو برای اطالق عنوان مؤسسه عمومی 

غیردولتی به یک دستگاه باید هر چهار ویژگی زیر جمع باشند: 
الف( استقالل حقوقی،  

ب( تأسیس با تصویب مجلس شورای اسالمی،  
ج( تأمین بیش از 50 درصد بودجه سالیانه آن از منابع غیردولتی،  

د( انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد. 
به نظر می رس��د که ویژگی اول و چه��ارم مفروضاً در تمام دس��تگا ه های 
اداری کشور وجود دارد و بحث عملی بیشتر بر روی ویژگی دوم و سوم است. 
بر این اساس، دستگا ه هایی که با تصویب مجلس ایجاد نشده اند یا کمتر از 50 
درصد بودجه آن ها از منابع غیردولتی تأمین می ش��ود، نمی توانند ذیل این 
تعریف قرار بگیرند. درخصوص ش��رط تأس��یس با تصویب مجلس باید گفت 
که در حقوق اداری، ایجاد شخصیت حقوقی منوط به تصمیم قدرت عمومی 
اس��ت و این تصمیم نیز در مصوبات یا مجوزهای قانون گ��ذار تبلور می باید ) 
رضایی زاده و داوری، 1394: 96(. این در حالی اس��ت که برخی دستگا ه ها به 
موجب حکم رهبری انقالب تأسیس ش��ده اند و ا گرچه در قوانین مختلف نام 
آن ها ذکر ش��ده، اما تأسیس شان مس��تظهر به قانون مصوب مجلس شورای 
اسالمی نیس��ت. همچنین در مورد ش��رط سوم باید دانس��ت که بیش از 50 
درصد بودجه سالیانه دستگاه باید از طریق منابع غیردولتی تأمین شود، اعم 
از منابعی که حاصل درآمدزایی دستگاه اس��ت یا منابعی که به عنوان کمک 
پرداخت می ش��ود و نباید منابع اختصاص یافته به دس��تگاه براساس بودجه 
س��الیانه کش��ور، بیش از 50 درصد بودجه سالیانه دس��تگاه را تشکیل دهد 
)رستمی و حس��ینی پور، 1388: 19۷(. به طور معمول برخی از دستگا ه های 
عمومی غیردولتی - مانند ش��هرداری ها - توانایی درآمدزای��ی برای تأمین 
بودجه خ��ود از مناب��ع غیردولت��ی را دارند و برخ��ی نیز از طری��ق کمک یا 
حق السهم هایی که به موجب قوانین خاص برای دستگا ه های مذکور در نظر 
گرفته شده کس��ب درآمد می کنند، نظیر حق الس��هم جمعیت هالل احمر از 

ثبت اسناد رسمی )کدخدایی، طباطبایی نژاد و فتاحی، 1398: 26 - 25(. 
با توجه به موارد فوق به عنوان نمونه سازمان تبلیغات اسالمی را می توان 

مثال زد
که اوالً بخش بزرگ بودجه س��الیانه آن وابس��ته به منابع دولتی و بودجه 
کشور اس��ت و ثانیاً براس��اس اساس��نامه مصوب مقام معظم رهبری تأسیس 
ش��ده و فعالیت می کند. بنابراین با اینکه این س��ازمان طبق قانون فهرست 
و قانون محاس��بات عمومی، نهاد عمومی غیردولتی شناخته می شود، اما این 
عنوان را ذیل قانون مدیریت خدمات کش��وری ن��دارد. نتیجه آن که ممکن 
است نهادی ذیل قانون محاس��بات عمومی غیردولتی باشد، ولی طبق قانون 
مدیریت خدمات نباش��د. همین طور برعک��س آن نیز ممکن اس��ت، یعنی 
نهادی که اس��م آن در قانون فهرس��ت نیامده باش��د، اما در تعریف ماده)3( 
قانون مدیریت خدمات کشوری بگنجد. س��ازمان های حرف های و اتاق های 
بازرگانی و صنایع و معادن از جمله این نهاد ها هستند که به رغم عدم تصریح، 
مؤسس��ه عمومی غیردولتی محس��وب می ش��وند )رس��تمی و حسینی پور، 
1388: 194(. نکته مهم آن که نهادهای ذکر ش��ده به دلی��ل انتخابی بودن 
مقام��ات آن بیش تری��ن قرابت را نی��ز با ماهی��ت نظری نهاده��ای عمومی 
غیردولتی دارن��د. در واقع همین که نه��ادی دارای ویژگی ه��ای چهارگانه 
مذکور باش��د؛ خودبه خود ذی��ل قانون مدیریت خدمات کش��وری اس��ت و 
مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می ش��ود و نیازی به تصریح نام آن ها در 

یک قانون خاص نیست )افشاری و رستمی، 1398: 101(. 
ممکن است در مورد ش��رط مصوب مجلس بودن ایجاد سازمان تبلیغات 
اسالمی، این ایراد مطرح شود که این شرط در زمان تصویب قانون محاسبات 
عمومی نیز مفقود بود، اما خللی به وضعیت حقوقی این س��ازمان وارد نیاورد. 
پاسخ آن اس��ت همان گونه که پیش از این ذکر ش��د، تصویب قانون فهرست 
به عنوان اراده اخی��ر قانون گذار، اساس��اً تعریف ماده)4( قانون محاس��بات 
عمومی را بالموضوع کرده و هر مجموعه ای که در قانون فهرس��ت احصا شده 
است از نظر قانون محاس��بات عمومی، عمومی غیردولتی محسوب می شود، 
هرچند ذیل تعریف م��اده)4( این قانون نیز قرار نگرفته باش��د. کمیته امداد 
امام خمینی)ره( نیز وضعیتی مشابه سازمان تبلیغات اسالمی دارد و فعالیت 
آن از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی مبتنی بر اساس��نامه های مصوب مقام 

والیت فقیه بوده است. 
 3-2- تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی در تعامل میان قانون 

محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری
مفهوم این   گونه مؤسس��ات در دو قان��ون اصلی که به آن ه��ا پرداخته اند، 
روش��ن و مش��خص ش��د که این دو قانون از حیث تعریف و دامنه ش��مول با 
یکدیگر، تفاوت های جدی دارند. ا کنون تکلیف حقوق دان در مقام تفس��یر 
و حل تعارض میان این دو مقرره قانونی چیس��ت؟ به نظر می رسد که در این 

زمینه دو دیدگاه قابل طرح باشند که عبارتند از: 
الف )نسخ ماده)5( ق.م.ع به وس��یله ماده)3( ق.م.خ: مبنای قانونی برای 
طرح این دی��دگاه ماده)12۷( قانون مدیریت خدمات کش��وری اس��ت که 

براس��اس آن کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می شود. 
از آنجا که مفاد قانون محاس��بات عمومی با قانون مدیریت خدمات کش��وری در 
تعریف مؤسس��ات فوق مغایر است، نس��خ می ش��ود و پیرو آن قانون فهرست که 

حیات و اعتبار آن در گروی ماده)5( ق.م.ع بود نیز نسخ می شود. 
ب( اعتبار و اجرای ه��ر دو قانون در محدوده خود: براس��اس این دیدگاه، ماده 
مربوطه در قانون محاس��بات نس��خ نش��ده و هر یک از دو قانون در محدوده خود 

دارای اعتبار و الزام هستند. 
اس��تداللی که بر این دیدگاه وجود دارد، آن اس��ت که ماده)5( ق.م.ع تصریح 
دارد "مؤسس��ات و نهاده��ای عموم��ی غیردولتی از نظ��ر این قان��ون واحدهای 
س��ازمانی مش��خصی هس��تند که..." و به این ترتیب دامنه محدوده اعتبار و نفوذ 
خود را مشخص کرده اس��ت. ماده واحده قانون فهرست نیز تأکید دارد که در مقام 
احصای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ذیل تبصره ماده)5( ق.م.ع است 
و نه بیش از آن. براس��اس بدیهیات حق��وق اداری و همچنین م��اده 12۷ ق.م.خ، 
قانون مدیریت خدمات کش��وری، قانون عام در حوزه حقوق اداری است و از آنجا 
که عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نیست )کاتوزیان، 1393: 3۷8( ، هریک از این دو 
قانون در محدوده مخصوص به خود عمل می کنند؛ قانون محاس��بات عمومی در 
حیطه موضوعی خود و قانون مدیریت خدمات کش��وری به صورت عام. به عنوان 
مثال س��ازمان تبلیغات اس��المی و کمیته امداد امام خمینی)ره( از حیث مسائل 
محاس��باتی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تابع ملزوم��ات  این گونه نهاد ها 
براس��اس قانون محاس��بات عمومی هس��تند، اما در مواردی که قانون گذار حکم 
عامی را برای دس��تگاه های عمومی غیردولتی وضع می کند، این نهاد ها مشمول 
آن حکم نیس��تند.  البته باید دانس��ت که پذیرش این تفس��یر یکی از ایرادات کار 
قانون گذار را مش��خص م یکند؛ همان گونه که در مقدمه مقاله بیان ش��د مقنن در 
قانون مدیریت خدمات کش��وری به دنبال آن بوده تا با جعل اصطالح "دس��تگاه 
اجرایی" در ماده)5(،8 همه نهاد ها و دس��تگا ه های حاکمیتی کش��ور را مش��مول 
تعریف خود کند تا بعداً هرگاه تکلیفی را برای مش��موالن م��اده)5( ق.م.خ مقرر 
کرد، کلیه دستگاه های حکومتی مشمول آن ش��وند. همان گونه که مشاهده شد 
با نق��ص تعریف ماده)3(، برخ��ی نهاد ها از دامنه ش��مول آن خارج ش��ده و چون 
س��اختار حقوقی آن ها با تعاریف مذکور در مواد )1 و 2 و 4( آن قانون نیز س��ازگار 
نیس��ت، نه تنها عماًل از عنوان کلی دس��تگاه اجرایی خارج ش��ده اند، بلکه عنوان 
حقوقی کلی دیگری نیز با ماهیت آن ها س��ازگار نیس��ت. ضمن آن که نهادهایی 
مانند س��تاد اجرایی فرمان ام��ام)ره( از ابتدا نیز ن��ه با تعاریف قانون محاس��بات 
عمومی و قانون فهرس��ت س��ازگار بوده اند و نه با تعاریف قانون مدیریت خدمات 
کش��وری. این در حالی اس��ت که نهادهایی از جنس س��تاد اجرایی، کمیته امداد 
و سازمان تبلیغات اس��المی بیش ترین س��ازگاری را با مفهوم مؤسسات عمومی 
غیردولتی دارند و قانون گذار می تواند با اصالحی جزی��ی در متن ماده)3( ق.م.خ 
نقیصه موجود را برطرف کند.  ممکن اس��ت این ایراد وارد شود که قانون مدیریت 
خدمات کشوری خود مبنای جامع الشمولی نداشته و ماده)11۷( آن به صراحت 
برخی دستگا ه ها - از جمله دس��تگا ه های زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری - را 
از ش��مول این قانون خارج کرده است. پاسخ آن است که اس��تثنای ماده)11۷(، 
تخصیصی اس��ت که قانون گذار خود بر دس��تگاه های اجرایی ماده)5( زده است. 
به عبارت دیگر ماده)5( دستگاه های اجرایی را تعریف کرده و ماده)11۷( برخی از 
این دستگا ه ها را از شمول قانون معاف دانسته است. این استثنا و معافیت به منزله 
خروج این نهاد ها از محدوده اجرای قانون مدیریت خدمات است و نه خروج آن ها 
از عنوان دستگاه اجرایی. به تعبیر علم اصول فقه، این نقیصه قانون موجب خروج 
تخصصی دس��تگاه های فوق از عنوان دستگاه اجرایی ش��ده و اساساً کار به خروج 
تخصیصی ماده)11۷( نرسیده اس��ت.  نتیجه مباحث باال آن است که هنگامی که 
قانون گذار تکلیفی را به صراحت برعهده  مش��موالن هر یک از دو ماده)4( ق.م.ع 
یا)3( ق.م.خ گذاش��ته است، صرفاً دس��تگا ه هایی که مش��مول آن قانون هستند، 
مکلف خواهند ش��د. در مواردی که قانون گ��ذار فقط از عبارت "مؤسس��ه یا نهاد 
عمومی غیردولتی " اس��تفاده کرده و هدف خ��ود را از تعریف ای��ن مفهوم معلوم 
نکرده اس��ت، باید موضوع را حمل به قانون مدیریت خدمات کش��وری به عنوان 
مقرره عام کرد. به عنوان مثال ماده)32( قانون آیین دادرس��ی مدنی حق معرفی 
نماینده حقوق��ی در محاکم قضایی را برای مؤسس��ات عموم��ی غیردولتی قائل 

شده که این حق، مخصوص مؤسس��اتی است که طبق قانون مدیریت خدمات 
کش��وری ذیل این عنوان می گنجن��د. البت��ه نهادهایی مانند س��ازمان تبلیغات 
اسالمی و کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز با استفاده از حقی که در همین ماده به 
نهادهای انقالب اسالمی داده شده اس��ت، حق معرفی نماینده حقوقی در محاکم 
قضایی را دارند )ش��مس، 1385: 320(. همچنین ماده)10( قانون تش��کیالت و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در احصای تصمیمات قابل شکایت دستگاه ها، 
دس��تگا ه های عمومی غیردولتی را - جز برخی مصادیق آن نظیر ش��هرداری ها و 
سازمان تأمین اجتماعی - از قلم انداخته و از این   رو به نظر می رسد که تصمیم های 
این دس��تگا ه ها )مطابق تعریف قانون مدیریت خدمات کش��وری( در دیوان قابل 
شکایت نیست. در این حالت نیز نهادهای انقالبی حکمی متفاوت داشته و تصمیم 
آنان قابل شکایت در دیوان اس��ت. مثال مهم دیگر قانون احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور اس��ت که در مواضع مکرر - از جمله تبصره )2( بند "خ" مواد )16 و 
33(- حقوق و تکالیفی را ب��رای نهادهای عمومی غیردولتی مق��رر کرده که بنابر 
اس��تدالل پیش گفته ناظر به نهادهای عمومی غیردولتی براساس قانون مدیریت 
خدمات کشوری اس��ت.  قانون گذار در برخی از قوانین جدید با علم به خأ موجود 
در تعریف ماده)3( ق.م.خ و نقصی که در عنوان دس��تگا ه های اجرایی ایجاد شده، 
مخاطب برخی قوانین را دستگا ه های مشمول ماده)5( ق.م.ع و ماده)5( ق.م.خ هر 
دو تعیین کرده اس��ت. به عنوان مثال بند )9( از فقره "ط" تبصره 2 قانون بودجه 
1398 بیان می دارد که کارکنان شاغل در این دس��تگاه ها، حق مدیریت عاملی و 
تصدی سایر مسؤولیت های اجرایی و عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی 
و نهادهای عمومی غیردولتی و س��ازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه 
سایر دستگاه ها را ندارند. از آنجا که این موضوع نتوانسته چتری واحد برای شمول 
تمام دستگا ه های عمومی باش��د، در مواضع مکرری از قانون بودجه سال 1399، 
مخاطب برخی تکالیف قانونی را نه مش��موالن م��اده)5( دو قانون فوق یا هر دوی 
آن ها که مشموالن ماده)29( قانون برنامه ششم توسعه9 قرار داده و به این ترتیب 
وسیع ترین میزان شمول دستگا ه های عمومی را ذیل این ماده فراهم کرده است. 
این در حالی است که مخاطب بس��یاری از تکالیف مذکور در قانون بودجه 1398، 
مشموالن ماده)5( قانون مدیریت خدمات کشوری بودند. ماده)29( قانون برنامه 
ششم توس��عه، فهرست بس��یار جامعی از اقس��ام ش��خصیت های حقوقی حقوق 
عمومی مطرح کرده که براساس آن هر دس��تگاهی می تواند شامل یکی از عناوین 
مطرح در این ماده قرار گیرد، هرچند به نظر می رسد که وضع چنین ماده موسعی 
صرفاً به واس��طه تعلل قانون گذار نسبت به دس��ته بندی صحیح نهادهای عمومی 
بوده و ماده حاضر فاقد هرگونه دسته بندی و احصای روشمند این   گونه دستگا ه ها 
و نهادهاس��ت. ازاین رو قانون گذار باید با وضع قانونی جدید یا اصالح مواد )3 و 5( 
قانون مدیریت خدمات گامی در جهت دس��ته بندی صحیح و جامع دستگا ه های 

اجرایی  بردارد. 
 3- جمع بندی و نتیجه گیری 

در مقام تفس��یر میان دو دیدگاهی که درخصوص رابطه میان تعریف نهادهای 
عمومی غیردولتی در دو قانون محاس��بات عمومی و مدیریت خدمات کش��وری 
وجود دارد - یعنی قول به نسخ قانون محاس��بات عمومی و قول به جمع میان دو 
قانون- به نظر می رسد که نظریه دوم را باید پذیرفت که با قواعد تفسیر حقوقی از 
جمله قاعده "الجمع مهما امکن اولی" و همین طور قاعده عدم نس��خ خاص مقدم 
به وس��یله عام مؤخر س��ازگار اس��ت. باید پذیرفت که دو ماهیت حقوقی متفاوت 
به نام نهاد عموم��ی غیردولتی در نظام حق��وق اداری ایران وج��ود دارد؛ تعریف 
قانون محاس��بات و تعریف قانون مدیریت خدمات. به ای��ن ترتیب فرضیه مذکور 
در مقدمه پژوهش و پاسخ پرسش اصلی اثبات می شود که براساس آن، در حقوق 
اداری ایران، دو تعریف مس��تقل و متفاوت از مؤسسات عمومی غیردولتی با دامنه 
و مصادیق مس��تقل و مخصوص به خود وج��ود دارد. حتی باالت��ر از آن می توان 
مؤسس��ه عمومی غیردولتی در نظام حقوق اداری ایران را مشترک لفظی میان دو 
معنای مذکور در دو قانون پیش گفته دانس��ت. بر این اس��اس برخی دستگاه های 
ش��ناخته ش��ده به عنوان عمومی غیردولتی، ذیل هر دو قانون یاد شده، عمومی 

غیردولتی محسوب می شوند و برخی دستگاه ها ذیل یکی از این دو قانون.  
دو تعریف مذکور، آثار و عوارض و مصادیق آن ها از هم متفاوت است و در موارد 
تردید، در جایی که به تصریح قانون گذار یا قرائ��ن حالیه و مقالیه می توان فهمید 

که حق یا تکلیفی برای نهادهای عمومی غیردولتی مش��مول هر یک از این دو 
قانون تعیین شده اس��ت، مطابق همان فهم حقوقی عمل خواهد شد. با این حال 
مواردی وجود دارد که به موج��ب قوانین یا مقررات معتبر کش��ور حق یا تکلیفی 
به طور مطلق برای مؤسس��ات عمومی غیردولتی در نظر گرفته شده است، مانند 
ماده)32( قانون آیین دادرس��ی مدنی که حق معرفی نماین��ده حقوقی برای این 
دستگا ه ها را به رسمیت ش��مرده اس��ت. در این موارد، با توجه به عام بودن قانون 
مدیریت خدمات کشوری باید حق و تکلیف مورد بحث را بر دستگاه های عمومی 
غیردولتی مشمول این قانون تفسیر کرد، زیرا تعریف عام این دستگاه ها به موجب 
قانون اخیراًلذکر تعیین ش��ده است. با این اس��تدالل تعریف قانون مدیریت حتی 
بر قوانین مقدم التصوی��ب نیز حاکم خواهد بود، چرا که ای��ن قوانین به مفهوم عام 
مؤسس��ات عمومی غیردولتی در نظام اداری کش��ور ارجاع می دهند که در قانون 
مدیریت خدمات کش��وری تعریف ش��ده اس��ت. نتیجه این دیدگاه آن اس��ت که 
مواردی مش��مول تعریف قانون محاس��بات عمومی و قانون فهرست خواهند بود 
که با توجه به خاص بودن این قوانین به ش��مول آن ها ذی��ل دو قانون فوق تصریح 

شده باشد.  
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سجاد افشار 
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب، تهران، ایران  

فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست   وهشتم
شماره یکصدوهشتم، زمستان ۱4۰۰ 

بازخوانی مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی 
با نگاهی به قوانین حاکم در حقوق اداری ایران

قسمت آخر

https://monaghesatiran.ir/110629
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عمران
راه و شهرسازی

 مؤسس�ه عم�ران س�احل در نظ��ر دارد خری��د 600 متر ری��ل A100 مرب��وط به 
پروژه تجهی��ز و تغییر کارب��ری اس��کله های 1-15 پتروش��یمی عس��لویه را از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید:
لذا از داوطلبان حائز ش��رایط ش��رکت در مناقصه ف��وق که در لیس��ت تولید کنندگان 
 داخل��ی MOP و یا NPC ق��رار دارن��د دع��وت می ش��ود از تاری��خ 1401/03/30 
تا تاریخ 1401/04/0۷ برای دریافت اس��ناد و مدارک اولیه مناقصه نس��بت به ارس��ال 
 )tollabi.parsport@gmail.com( درخواست شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل 

اقدام نمایند.
 ش��رکت کنندگان در مناقص��ه جه��ت دریاف��ت هرگون��ه اطالع��ات می توانن��د 
 ب��ا ش��ماره تلف��ن: 38542833-021 و 0912۷33۷249 )آقای مهن��دس طالبی( 

تماس حاصل فرمایند.
 نش�انی: تهران، بزرگ��راه تهران پ��ارس، اتوبان ش��هید دوران )اس��ب دوانی س��ابق(، 
 میدان ش��هید مهتدی، جن��ب دفتر نیروی دریایی س��پاه، مؤسس��ه عمران س��احل، 

طبقه دوم، واحد تأمین کاال )آقای مهندس طالبی(
  ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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مجتمع کشت و صنعت حامی کوثر س�اوه وابس�ته به بنیاد تعاون زندانیان کشور 
 در نظ��ر دارد، مق��داری از پس��ته های مرغ��وب تولی��دی س��ال 1400 خود را 

از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضی��ان واجد ش��رایط می توانند به م��دت 6 روز کاری پ��س از درج آگهی 
جهت گرفتن اس��ناد مزایده ب��ه دفتر اداری به آدرس: س��اوه، خیابان ش��ریعتی، 
 ش��ریعتی 24، طبقه 2، س��اختمان ایرانی��ان مراجعه و ی��ا با ش��ماره تلفن های

 09121551525 و 09123845026 و 42251522-086 و 42251511–086 
تماس حاصل نمایند .

  ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی   
مرحلهدوم

مجتمع کشت و صنعت حامی کوثر ساوه

به شماره ۱4۰۱/۱44
 ش�رکت جه�اد نص�ر ته�ران در نظ��ر دارد یک دس��تگاه خودرو س��واری 

 رنو تالیس��مان م��دل 201۷ ب��ه رنگ مش��کی متالی��ک را از طری��ق مزایده 

به فروش برساند.

بازدی��د  ب��ه ش��رکت در مزای��ده می توانن��د جه��ت   ل��ذا عالقمن��دان 

از روز دوش��نبه م��ورخ 1401/04/06 لغایت 1401/04/08 ب��ه دفتر مرکزی 

 ش��رکت جهاد نصر ته��ران واق��ع در کیلومت��ر 10/5 جاده مخص��وص کرج، 

 جنب رن��گ هاویلوک��س مراجعه نماین��د و یا ب��ا ش��ماره 09122283522 

تماس حاصل فرمایند.
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شهرداریبروجرد

شهرداری بروجرد در نظر دارد جهت تولید آسفالت در کارخانه آسفالت کیوره 
نس��بت به خرید 10000 تن شن نخودی و بادامی شکس��ته کوهی و13000 تن 

ماسه شکسته کوهی از طریق مناقصه اقدام نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت 
مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 

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

تاریخ انتشار در سامانه مذکور1401/03/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: ساعت 19:00 مورخ 1401/04/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 تاریخ 1401/04/16
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 09:00 صبح مورخ 1401/04/18 

 یحیی عیدی-  شهردار بروجرد
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکتآبوفاضالب
منطقه6شهرتهران

فراخوان تجديد   عمومي با ارزيابي  کیفی به شماره 1401-3  یكمرحلهاي
نوبتدوم

 ش�رکت آب و فاضالب منطقه 6 ش�هر ته�ران در نظر دارد تجدی��د مناقصه عمومی ب��ا ارزیابی کیفی را از طریق س��امانه 
 تدارکات الکترونیک��ی دولت به ش��ماره فراخ��وان 2001092500000043 برگزار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه 
از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
 دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

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

2-موضوع مناقصه: عبارت است از اجرای عملیات خدمات مشترکین شامل: تعویض کنتور، شیرآالت و اتصاالت مربوط آن، 
قطع و وصل و وصول مطالبات مشترکین بدهکار، فروش و تصحیح قرارداد انشعابات آب و فاضالب و شناسایی و قطع انشعابات 

غیرمجاز در محدوده نواحی 1۷ شهریور، خانی آباد و شهرری شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران.
3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه براي دریافت اسناد این مناقصه، حداکثر 
تا س��اعت 13:30 مورخ 1401/04/06 باید از طریق سامانه س��تاد الکترونیکی دولت مبلغ 1.000.000 ریال به حساب جاري 

8184025866001 بانک سامان شعبه شهر ري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4- مبلغ برآورد اولیه و محل اعتبار: به مبلغ ۷8.۷61.894.690 ریال و از محل اعتبارات جاری.

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

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

7- مبل�غ  تضمی�ن  ش�رکت  در مناقص�ه : ب��ه می��زان 2.21۷.618.950 ریال می باش��د ک��ه ش��رکت کنندگان در 
مناقص��ه می توانن��د به ص��ورت واریز نق��دی به حس��اب ج��اری ش��ماره 010۷80۷8۷4000 و به ش��ماره ش��با 

IR0901۷000000010۷80۷8۷4000 نزد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری یا ضمانتنامه بانک��ی و یا چک بانکی تضمینی 
به نام شرکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه 
 تدارکات الکترونیکی دول��ت، به صورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الک و مهر ش��ده تا آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات 

به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت و آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران تحویل گردد.
 8-مهل�ت و محل تحوی�ل پیش�نهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت 13:30 روز دوش��نبه 
 مورخ 1401/04/20 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ارائه و بارگ��ذاری )به ص��ورت الکترونیکی( و همچنین 

پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21

10- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران، در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/04/25

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

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

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

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

مرکز تماس: 021-41934

دفترقراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- مؤسسه مکین
مناقصه شماره: 1401/03/08

موضوع مناقص�ه: تهیه مواد اولیه و س��اخت فندرهای اس��کله جاس��ک از بین ش��رکت های 
واجد ش��رایط از ط�ریق مناقصه عمومی )دو مرحله ای(، ضمناً س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط 

در اسناد مناقصه درج شده است.
 مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجرب��ه و س��ابقه مرتب��ط می توانند 
 از روز یکش��نبه مورخ 1401/03/29 ت��ا پایان وقت اداري روز دوش��نبه م��ورخ 1401/04/06 
با در درس��ت داشتن معرفی نامه رسمي، اس��ناد حقوقی ش��رکت، رزومه )به صورت لوح فشرده( 
و فیش واری��ز به مبل��غ 1.500.000 ریال به شماره حس��اب 5151۷1804۷00۷ بانک س��په 
 شعبه س��یدخندان، کد 359 به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(- مؤسسه مکین جهت 

دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 آدرس: ته��ران، خیاب��ان ش��ریعتی، خیاب��ان خواج��ه عبدال��ه انص��اری، خیابان تیس��فون، 

نبش ایروان، پالک ۷5، واحد 9، مدیریت پیمان و رسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر:  228۷3505-021 داخلی 352 و 35۷ و 341

مهلت تحویل اسناد به مؤسسه مکین: 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/04/11 در همان محل خرید اسناد می باشد. 

  مؤسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.
  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 عمومی  
نوبتدوم

شرکتمدیریتتولیدبرق
شهیدمفتح
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح

1-نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح
2-موضوع مناقصه:  خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات N2H4 55%  به مقدار ۷000 لیتر

3-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای.
4-محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 45 جاده همدان-تهران، امور بازرگانی

5-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 
به مبلغ 1.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپهر شماره 010112663800۷ بانک صادرات شعبه فامنین همدان به نام مناقصه گزار

6-تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی به مدت اعالم شده
7-تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز پنج   شنبه مورخ 1401/04/09

8-زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان گشایش پاکات روز شنبه مورخ 1401/04/11 در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
 9-کس�ب اطالعات: جهت ارتباط با کارش��ناس مربوطه در خصوص موضوع انجام کار با ش��ماره تم��اس: 353۷8404-081 )آقای غفاری( و در خصوص اس��ناد مناقصه 
 با ام��ور بازرگانی )آق��ای افش��ار( 353۷8589-081 تماس حاص��ل نمائید و به آدرس س��ایت نیروگاه ش��هید مفتح https://www.mtpp.ir و س��ایت اطالع رس��انی 

مناقصات کشور به نشانی https://iets.mporg.ir و سایت اطالع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.
10- نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت دربسته به صورت الک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت گشایش نمی شود.

آگهی   عمومي شماره 1401/02 نوبتدوم

درس های زلزله منجیل- رودبار 
 سرمنشأ تحوالت در نوع نگرش 

به لرزه خیزی کشور 

مصادف با ایام مس��ابقات جام جهانی فوتبال 1990 ایتالیا، مردم استان های 
گیالن و زنجان و به ویژه مناطق رودبار و منجیل و لوش��ان و زنجان، نیم ساعتی 
ب��ود وارد روز پنجش��نبه 31 خرداد س��ال 1369 ش��ده بودند ک��ه زمین لرزه 
دهش��تناک با بزرگی ۷.3 را تجربه کردند. کمتر از یک دقیقه مدت دوام جنبش 
نیرومند زمین کافی بود که حدود 500 هزار نفر در مناطق زلزله زده بی خانمان 
شوند. تخمین زده می ش��ود که بیش از 35 هزار نفر از هموطنان ما جان خود را 
از دست دادند، خسارت سهمگینی بر پیکر اقتصاد ملی تازه از جنگ خارج شده 
ایران وارد آمد. زلزله دهش��تناک بود و حزن انگیز، اما با قاطعیت می توان گفت؛ 
این زمین ل��رزه تأثیرگذارترین زلزل��ه برای تکوین س��اختار مدیریت بحران در 
کشور، تدوین جدی تر آیین نامه 2800، شکل گرفتن ساختار بازسازی مناطق 
زلزله زده، توسعه شبکه لرزه نگاری و س��ایر نهادهای تخصصی و ستادی در امر 
زلزله و مدیری��ت بحران بود. زلزل��ه منجیل-رودبار را از منظر جامعه شناس��ی، 
روانشناس��ی، مدیریت بحران، مهندس��ی و مدیریت ریس��ک می شود به عنوان 
سرمنش��أ تحوالت در نوع نگرش به لرزه خیزی کشور دانست. از آن سال تا االن، 
تغییرات قابل مالحظه ای در س��اختار مدیریتی و مهندس��ی، ضوابط و مقررات 
ساخت وساز صورت گرفته است. 32 سال زلزله 31 خرداد 1369، که ویرانگری 
گس��ترده ای را در محدوده های جیرنده، لوش��ان، منجیل، رودبار، رستم آباد و 
محدوده گس��ترده ای از قزوین تا رشت داش��ت، درس های بزرگی برای جامعه 
فنی-مهندسی و مدیریتی کش��ور داش��ت که به نظر نگارنده عمده ترین آنها را 

می توان به قرار زیر برشمرد:
-  بروز پیش نش��انگرهای زلزله، مانند تغییرات ش��دید میدان مغناطیسی 
زمین، رفتارهای عجیب حیوانات )روس��تای کلیش��م( حدود نیم ساعت مانده 

به زلزله
 - اث��ر بی��داری م��ردم در کاهش تلف��ات جانی زلزل��ه )به دلیل مس��ابقات 

جام جهانی فوتبال تعداد زیادی از مردم هنوز نخوابیده بودند(
- اثر خاک نرم و روانگرایی در ش��هرهای س��احلی ش��مال )مانند رش��ت( و 

مناطق با سطح آب باال
-  اهمی��ت زمین لغزش ه��ای القایی در زلزله ه��ا و پایداری س��اختگاه های 
سکونتگاه های روستایی در دامنه های ریزشی و لغزش��ی )روستای ویران شده 

کامل هرزویل و...(
-  قطع شدن چشمه های آب روستاها

 - اثر پریود بلند و خاک نرم در تخریب تعدادی از ساز های مرتفع مانند منبع 
آب شهر رشت

 - بی دقتی در طراحی و اجرای ساختمان های نوساز
 - اثر طراحی مطلوب در پایداری س��ازه های مهم، مانند س��د سفید رود که 

به خوبی مقاومت کرد و اال فاجعه ای بزرگ خلق می شد.
-  عدم استحکام سازه های با درجه اهمیت بس��یار باال )بیمارستان ولیعصر 

رودبار(
 - عدم استحکام ساختمان های س��نگ و گل و خشت و گل و استحکام خانه 

روستایی که دارای شناژهای چوبی بودند )روستای کلیشم(
- ضرورت وجود ساختار قدرتمند مدیریت بحران در کشور

علی بیت اللهی
 عضو هیأت علمی و مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعالم کرد

 صنعت حمل ونقل دریایی ایران 
در مکان 22 جهان  

کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان ملل، رتبه ایران 
در رده بن��دی کش��ورهای جه��ان از نظر بزرگ��ی ناوگان 
کش��تیرانی را 22 اعالم کرد و سه کش��ور عضو گروه هفت 
را در رده پایین تری نس��بت به ایران از این نظ��ر قرار داد. 
به گ��زارش مناقصه مزای��ده، کنفرانس تجارت و توس��عه 
س��ازمان مل��ل )آنکت��اد( در گزارش��ی از وضعیت صنعت 
حمل ونقل دریایی جهان، کل تعداد کش��تی های تجاری 
اع��م از نفتکش ها، کش��تی های کانتینری و کش��تی های 
فله بر در پایان س��ال 2021 را 99 هزار و 800 فروند اعالم 
کرد. ظرفیت حمل بار این کش��تی ها بالغ ب��ر دومیلیارد و 
134 میلی��ون و 640 هزار تن برآورد ش��ده اس��ت که این 
رقم نسبت به سال قبل رشد س��ه درصدی داشته است. در 
س��ال پیش از آن ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی دنیا 
دومیلیارد و ۷1 میلیون و 638 هزار تن برآورد ش��ده بود. 
آنکتاد در بخ��ش دیگری از گزارش خود کل کش��تی های 
ای��ران را 254 فرون��د اعالم ک��رد. در س��ال 2021 تعداد 
هشت فروند کش��تی جدید به ناوگان تجارت دریایی ایران 
افزوده شده اس��ت. در س��ال پیش از آن تعداد کشتی های 
ایران 246 فروند اعالم ش��ده بود. به همین ترتیب ظرفیت 
حمل بار ناوگان کش��تیرانی ایران در س��ال 2021 حدود 
5.5 درص��د افزایش یافته اس��ت و به 19 میلی��ون و 251 
هزار تن رسیده اس��ت. در س��ال 2020 ظرفیت حمل بار 
کش��تی های ایران 18 میلی��ون و 245 هزار تن محاس��به 
شده بود. مقایسه ایران با س��ایر کشورها نشان می دهد این 
کش��ور از نظر ظرفیت حمل بار دریایی در رتبه 22 جهان 
قرار دارد. رتبه ایران نسبت به س��ال قبل تغییری نداشته 
اس��ت. ظرفیت ناوگان کش��تیرانی ایران حتی از سه عضو 
گروه هفت کش��ور صنعتی یعنی فرانس��ه، ایتالی��ا و کانادا 
بیشتر اس��ت. کش��ورهایی مثل هلند، عربس��تان، برزیل، 
س��وئد، ویتنام، عمان، مال��زی، قطر و نیجری��ه نیز ناوگان 
کشتیرانی کوچکتری نس��بت به ایران دارند. برخورداری 

از یک ن��اوگان دریایی ب��زرگ و متنوع یک��ی از نقاط قوت 
ایران در مقابل��ه با تحریم های آمریکا بوده اس��ت و ایران با 
بهره گیری از این ناوگان بزرگ توانس��ته است تحریم های 
اقتصادی علیه خود را تا حد زیادی خنثی کند. براس��اس 
گزارش آنکتاد، یونان بزرگ ترین ن��اوگان دریایی جهان از 
نظر ظرفیت حمل بار را داراس��ت. ظرفی��ت حمل بار کل 
کش��تی های یونان��ی 3۷3 میلیون و 41۷ ه��زار تن اعالم 
ش��ده اس��ت. تعداد کل کش��تی های یونان 4۷05 فروند 
برآورد شده است. چین با ناوگانی با ظرفیت حمل بار 244 
میلیون و 555 هزار تن در رتبه دوم و ژاپن با 241 میلیون 
و 848 هزار ت��ن در رتبه س��وم از این نظر ق��رار گرفته اند. 
کش��ورهای س��نگاپور، هنگ کنگ، آلم��ان، کره جنوبی، 
نروژ، برمودا و انگلیس به ترتیب رتبه ه��ای چهارم تا دهم 
را از این نظر به خ��ود اختصاص داده اند. آمری��کا با ناوگان 
1810 فرون��دی و ظرفی��ت حمل بار 54 میلی��ون و 9۷1 
هزار تنی در رتبه یازدهم جهان قرار گرفته اس��ت. س��هم 
 ایران از کل ظرفیت حمل بار دریای��ی جهان 0.91 درصد 

برآورد شده است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خبر داد

 رفع موانع قضایی مدیریت شهری 
با اعالم آمادگی دادستانی  

 مع��اون پیگیری حق��وق عام��ه و پیش��گیری از وقوع 
جرم دادستان کل کش��ور، از اعالم آمادگی دادستانی کل 
کش��ور برای رفع موانع قضایی مدیریت ش��هری خبر داد. 
به گزارش مناقصه مزایده، غالمعب��اس ترکی؛ با حضور در 
دومین اجالس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی 
و معماری شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها، 
ضمن تبیین وظایف دادس��تانی کل کش��ور، ب��ه وجود و 
فعالیت حدود 400 دادستان در سراسر کشور اشاره کرد و 
افزود: دادستان های سراسر کشور در خط مقدم خدمت به 
مردم قرار دارند و از هر درخواست و مطالبه ای که در جهت 
صیانت از حقوق عامه و رفع مش��کالت در خدمت رس��انی 
به مردم در مدیریت ش��هری وجود داش��ته باشد استقبال 
و نس��بت به پیگیری آن اقدام می کنند. مع��اون پیگیری 
حقوق عام��ه و پیش��گیری از وق��وع جرم دادس��تان کل 
کشور، با اش��اره به موضوع مهم س��اختمان های ناایمن در 
سراسر کشور، با تش��ریح اقدامات پیش��گیرانه دادستانی 
کل، اظهار داشت: موضوع ساختمان های ناایمن، نیازمند 
یک همکاری بین بخشی اس��ت و در این خصوص ضرورت 
دارد شهرداری ها و شوراهای شهر، وزارت راه وشهرسازی، 
س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان، س��ازمان مدیریت 
بحران و آتش نش��انی یک همکاری جدی و جهادی داشته 
باش��ند. وی با اشاره به تش��کیل یک کارگروه تخصصی در 
دادس��تانی کل به منظور هماهنگی و نظ��ارت بر اقدامات 
دستگاه های مسؤول در این زمینه، گفت: بعد از حادثه تلخ 
متروپل، دادستانی کل کشور اقدام به تشکیل یک کارگروه 
تخصصی در س��طح ملی و متناظ��ر ب��ا آن، کارگروه های 
استانی در سراسر کش��ور نمود که وظیفه آن ها هماهنگی 
و ارزیابی س��اختمان ها و مراک��ز ناایم��ن و پیگیری انجام 
تکالیف دس��تگاه های مس��ؤول اس��ت. ترکی؛ با اشاره به 
مکاتبه دادس��تان کل کش��ور با وزرای راه وشهرس��ازی و 
کش��ور از جدیت دادس��تانی کل و دادس��تان های سراسر 

کش��ور در پیش��گیری از حوادث مربوط به ساختمان های 
ناایمن خبر داد و گفت: دس��تگاه های مس��ؤول در زمینه 
ارزیابی س��اختمان های ناایمن به تمامی ابعاد اعم از سازه 
و زیرساخت و مس��ائل ایمنی توجه نمایند. وی همچنین 
به س��اختمان های ناایمن تاریخ��ی که هم ب��ه ثبت ملی 
رس��یده و هم مالکیت خصوص��ی دارد اش��اره و از وزارت 
گردش��گری و میراث فرهنگی خواس��ت در این خصوص 
یک تعامل و تفاهم جدی با شهرداری و دیگر دستگاه های 
مسؤول داش��ته باش��ند و س��از و کار همکاری مشخصی 
برای ایمن س��ازی ارائه کنند. ترکی؛ در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود با تأکید بر اجرای ماده 12 قانون جهش تولید 
مس��کن به منظور اولویت اس��تفاده از اراضی درون شهری 
در بافت فرس��وده و س��کونت گاه های غیررس��می، گفت: 
وزارت راه ب��ا رعای��ت اولویت ه��ای قانون��ی، از الح��اق 
غیرضروری اراض��ی منابع طبیعی به بافت ش��هری پرهیز 
نماید و کمیس��یون عمران مجلس و نیز کمیس��یون های 
شهرس��ازی و معماری ش��ورای اس��المی سراس��ر کشور 
نس��بت به پیگی��ری اج��رای دقیق ای��ن قان��ون اهتمام 
و آن را ب��ه عنوان ی��ک اولویت از وزارت راه وشهرس��ازی و 
ش��هرداری مطالبه نمایند. معاون دادستان کل کشور، در 
ادامه به نقش تأثیرگذار شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
پیشگیری از وقوع جرم اشاره و و ضمن تقدیر از تالش های 
ش��هرداری ته��ران در زمینه س��اماندهی ک��ودکان کار، 
افراد معتاد و کارتن خواب و با اش��اره به اهمیت گس��ترش 
اقدامات ش��هرداری ها درخصوص رس��یدگی بیش��تر به 
آس��یب دیدگان و رف��ع مش��کالت اورژان��س اجتماعی، 
افزود: دانشمندان جامعه شناس��ی و جرم شناسی، هر یک 
از منظ��ری، جرم و راهکاره��ای پیش��گیری از آن را مورد 
مطالعه قرار داده ان��د، اما آنچه را که نبای��د هیچگاه از نظر 
 دور داش��ت، نقش مؤثر مدیریت ش��هری در پیش��گیری 

از وقوع جرم است. 

راه و شهرسازی

مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی ش��هری ایران، 
با بیان اینک��ه مردم نق��ش مهمی ب��رای تحول و 
نوس��ازی در بافت فرس��وده دارند، گفت: نوسازی 
بافت ه��ای فرس��وده عالوه بر س��اخت مس��کن 
جدید برای خانوارها، س��اخت واحدهای بیش��تر 
و بهبود فضای ش��هری را ه��م به دنب��ال دارد. به 
گزارش مناقصه مزایده، محم��د آئینی؛ در بازدید 
از مح��الت ه��دف بازآفرین��ی ش��هرهای نطنز و 
قمصر، اظهار داشت: نوس��ازی بافت های فرسوده 
عالوه بر س��اخت مس��کن جدید ب��رای خانوارها، 
س��اخت واحدهای بیش��تر و بهبود فضای شهری 
را هم به دنبال دارد. آئینی؛ با بی��ان اینکه نیازمند 
یک اق��دام تحولی هس��تیم، گف��ت: در این رابطه 
می بایس��ت همه نهادها دس��ت به کار ش��ده و از 
ظرفیت آن ها و نیز ظرفیت های مردمی اس��تفاده 
ش��ود. وی نقش م��ردم را در اقدام تحولی بس��یار 
حایزاهمی��ت دانس��ت و تأکید ک��رد: مرحله اول 
کار متقاعدس��ازی مردم��ی اس��ت و می بایس��ت 
مردم س��اکن در این محالت از تس��هیالت، مزایا 
و امتی��ازات در نظ��ر گرفته ش��ده مطلع ش��وند. 
معاون وزیر راه وشهرس��ازی، فراهم کردن فضای 
تشویقی برای توس��عه گران و انبوه س��ازان را گام 

دوم این اقدام تحولی دانس��ت و تصریح کرد: بسته 
تش��ویقی مورد نظر باید به گونه ای باش��د که برای 
سازندگان توجیه اقتصادی نوسازی در بافت های 

فرس��وده را ایجاد کرده و آنها را از ورود به بازارهای 
سرمایه ای موازی باز دارد. آئینی؛ همچنین درباره 
حمایت مالی از نوس��ازی بافت ه��ای هدف گفت: 

مال��کان می توانند در دوران جابه جایی و س��اخت 
از ودیعه اسکان موقت اس��تفاده کنند که مبلغ آن 
45 میلیون تومان به صورت قرض الحس��نه است 

و عالوه بر آن از محل تس��هیالت ویژه نوس��ازی به 
عاملیت بانک مسکن، وام هایی در نظر گرفته شده 
که مبلغ آن در شهرهای مختلف متفاوت است اما 
در همه آنها مبلغ 150 میلی��ون تومان به صورت 
صفر درصد و بدون س��ود بانکی اس��ت. وی افزود: 
منبع دوم تس��هیالت نهضت ملی مسکن است که 
برای نوس��ازی بافت های فرس��وده قابل استفاده 
ب��وده و از ش��روط چهارگانه نهضت ملی مس��کن 
هم معاف هستند. مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی 
شهری ایران یکی از مش��کالت بافت های فرسوده 
را وج��ود معابر خاک��ی عنوان کرد و گف��ت: معابر 
آس��فالت نش��ده ش��رایط نامطلوبی برای محیط 
زندگی مردم ایجاد کرده اس��ت. وی از شهرداری 
ش��هرهای نطنز و قمصر خواست تا مشخصات این 
معابر را همراه با س��طح و سطوح و مشخصات فنی 
را برای راه وشهرسازی ارس��ال کنند تا اقدام الزم 
به عمل آید. آئینی؛ بیان داش��ت: درصدد هستیم 
تا طی سه س��ال بتوانیم نهضت آس��فالت معابر را 
داش��ته باش��یم و به عبارتی بعد از س��ه سال اعالم 
کنیم که هیچ معبر خاکی نداریم. وی بیان داشت: 
به یاری خداوند طی یک برنامه س��ه س��اله در کل 
کش��ور نهضتی در آس��فالت راه اندازی می شود تا 
معابر خاکی در محدوده های بازآفرینی شهری در 

کل کشور است، آسفالت شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران  اعالم کرد

نقش مهم مردم برای تحول و نوسازی در بافت فرسوده

https://monaghesatiran.ir/110622
https://monaghesatiran.ir/110623
https://monaghesatiran.ir/110624
https://monaghesatiran.ir/110625
https://monaghesatiran.ir/110626
https://monaghesatiran.ir/110627
https://monaghesatiran.ir/110628
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پروژه خط 4 متروی مشهد در نظر دارد "ساخت شبکه آرماتوربندی سگمنت" را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 بدین منظور از ش��رکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای مشابه و یا پیمانکارانی که س��ابقه همکاری با پروژه را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه 

به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
تهران، میدان آزادی، بلوار شهید عزیزی، نبش کوچه آجرلو، پالک 14، طبقه سوم، معاونت فنی و مهندسی، تلفن: 660655۷0-021 داخلی: 2۷3 

مشهد، نبش حرعاملی 9، ساختمان ستاد، پروژه خط 4 متروی مشهد، تلفن:3۷241280-051 داخلی: 2۷6
سایر شرایط:

1- مدت اجرای کار: 150 روز تقویمی.
2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه: گواهی صالحیت پیمانکاری، اساس نامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

تبصره: هزینه دریافت لوح فشرده و فایل PDF اسناد مناقصه رایگان می باشد.
3- تضمین شرکت در مناقصه فوق 6.000.000.000 ریال می باشد.

4- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت 16:00( روز 1401/04/13 می باشد.
5- مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

فراخوان   عمومي یكمرحلهای نوبتاول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-9821208001-T20 

موضوع آگهی:  

خرید دستگاه گسکت بر

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

مراجعه نمایید.

نوبتاولبا اخذ سپرده 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0147605-T11 

موضوع آگهی:  

انواع اتصاالت 

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

مراجعه نمایید.

نوبتاولبا اخذ سپرده 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-015801-T34 

موضوع آگهی:  

خرید تسمه 

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

مراجعه نمایید.

نوبتاولبا اخذ سپرده 

01
/0

4/
04

 -3
55

0 
–

ه 
ام

وزن
ر

روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0047407-T11 

موضوع آگهی:  

انواع لوله

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 
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شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید 500.000 کیلوگرم 
کلروفریک مایع مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به یکی از ش��رکت های واجد شرایط 

که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.
 لذا از ش��رکت هایی ک��ه توانایی انج��ام کار مذکور را دارا می باش��ند دعوت به عم��ل می آید از 
ارزیابی کیف��ی  تاری��خ 1401/04/04لغای��ت 1401/04/08جه��ت دریاف��ت فرم ه��ای 
و اس��ناد مناقصه با به همراه داش��تن درخواس��ت کتبی معتبر، مدارک ذیل )در قالب دو لوح 
فش��رده( و فیش واریز به مبلغ1.000.000 )یک میلیون( ریال به حس��اب س��یبا به ش��ماره 
0110۷833366003 بانک ملی ایران در وجه ش��رکت مدیریت تولید ب��رق اهواز_ نیروگاه 
رامین )غیر قابل استرداد و واگذاری به غیر( به آدرس: اهواز، کیلومتر20 جاده مسجدسلیمان، 
ش��رکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین )اداره قراردادها( و یا تهران، ش��هرک غرب، 

انتهای دادمان، بعد از یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری مراجعه نمایند.
ضمناً ش��ماره تلف��ن 4-34449041-061 )داخلی481۷( آماده پاس��خ گویی به س��ؤاالت 

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

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

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

ج- تاریخ و ساعت تحویل پاکات: 
روز سه شنبه مورخ1401/04/21 تا ساعت12:00

د- تاریخ و ساعت افتتاح پاکات: 
روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 رأس ساعت14:00

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

مبلغ 625.000.000 ریال )ششصد و بیست و پنج میلیون ریال( می باشد که براساس آخرین 
آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی می بایست تهیه و تسلیم گردد.

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

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

شماره )۱4۰۱/۰7( یكمرحلهای
نوبتدوم

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

شرکتمدیریتتولیدبرق
اهواز-نیروگاهرامین
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 ش�رکت توس�عه آه�ن و ف�والد گل گه�ر در نظ�ر دارد »اج�رای پایپین�گ الی�ن ازت و اکس�یژن 
از TOP کارخانه اکس�یژن به درون کارخانجات احیاء آهن اس�فنجی شرکت توس�عه آهن و فوالد 

گل گهر« را از طریق برگزاری مناقصه عمومی- کشوری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق: 

سایت اینترنتی شرکت به آدرس  WWW.GISDCO.COM، بخش مزایده ها و مناقصه ها
 تحوی�ل م�دارک: تهللران، میللدان آرژانتیللن، خیابللان الونللد، خیابان سللی و یکم غربی، پللاک 22، 

معاونت بازرگانی، تحویل گیرنده آقای قاسمی اقدام نمایند.
مناقصه حاضر به صورت دو مرحله ای می باشللد. بنابراین نحوه ارسللال پاکات مناقصه به ترتیب ذیل 

می باشد:
  مناقصه گران در ابتدا می بایسللت پاكت "الف" و "ب" را شللامل ضمانتنامه و پیشللنهاد فنی خود را 
 در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. پیشللنهاد فنی ارائه شللده توسللط واحد مهندسی بررسی شده و 

پس از تأيید، نحوه ارائه پیشنهاد مالی پاكت "ج" اطاع رسانی خواهد گرديد. 
  جهللت کسللب اطاعات و مشللخصات فنی بیشللتر بللا جنللاب آقای مهنللدس عظیمی نللژاد و 

تماس 09130405904 هماهنگی فرمایید.
  جهت کسللب اطاعات بیشللتر بللا شللماره های 4-88197670-021 داخلللی 212 و 09133919110 

به نام آقای قاسمی در روزهای شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.
آخرین مهلت ارسال مدارک: 1401/04/16

آگهی مناقصه ۰۱/۱۲۰۰ ق

کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به مزیت عرضه خودرو در بورس 
کاال، گفت: تجربه نش��ان داد که عرضه خ��ودرو در بورس کاال باعث 
کاهش قیمت در ب��ازار آزاد می ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
س��یاوش وکیلی؛ در مصاحبه ای، اق��دام وزارت صمت به جلوگیری 
از ورود خودرو به بورس کاال را تصمیمی اش��تباه دانس��ت و تصریح 
کرد: این اقدام موجب کم شدن اعتماد و اقبال مردم به بازارسرمایه 
می ش��ود و آس��یب جدی به این بازار وارد می کند. وی افزود: بعد از 
ماه ها و حتی سال ها کش��مکش در رابطه با عرضه خودرو در بورس 
کاال و پس از عرضه چند صد دس��تگاه خودرو کارا در بازارس��رمایه 
که عماًل تجرب��ه موفقی بود و موجب کاهش قیم��ت خودرو در بازار 
آزاد ش��د؛ این امر توانس��ت اختالف قیم��ت بی��ن درب کارخانه با 
بازار آزاد را موجب ش��ود که هم به نفع مصرف کنن��ده و هم به نفع 
تولید کننده باش��د. وکیلی؛ لغ��و عرضه دو خ��ودرو در بورس کاال از 
سوی وزارت صمت را قوت گرفتن ش��ائبه جریان مخالفت در عرضه 
خودرو به بورس بیان کرد و اظهارداش��ت: در حالی که پس از اعالم 
قطعی قبلی قرار بود حدود ۷00 تا 800 دس��تگاه خودرو س��واری 
دو خودروس��از بخش خصوصی در بورس کاال عرضه ش��ود و حتی 
بس��یاری از مردم، بخش��ی از پیش پرداخت را در حساب مخصوص 
بلوکه کرده بودند، درس��ت چند س��اعت قبل از عرض��ه، این عرضه 
توسط وزارت صمت لغو ش��د و این ش��ائبه قوت گرفت که جریانی 
مخالف عرضه خودرو در بورس کاالس��ت. وی تصری��ح کرد: عمده 
اس��تداللی که در رابطه با این اقدام مطرح ش��د، دو اس��تدالل بود؛ 
نخس��ت آن که برخی از متولیان اعتقاد داش��تند ک��ه خودرو های 
پر تیراژ دو خودروس��از بزرگ کش��ور در این عرصه وج��ود ندارند و 
بخش دیگر نیز بر این باورن��د که با عرضه خودرو خودروس��از های 
بخش خصوصی در بورس کاال عمال به قیمت باالتر از قیمت مصوب 
رس��میت داده می ش��ود. وکیلی؛ در ادامه، افزود: آنچ��ه قابل ذکر 
است این اس��ت که اول آن که این مرحله آزمایش��ی بود و به تدریج 
می توانست دو خودروس��از بزرگ کشور هم بخش��ی از عرضه های 
خود را در بورس کاال انجام دهند و دوم آن که در هر صورت مکانیسم 
قیمت همیش��ه در بازار ها تعیین کننده است و خود بازار صالح خود 
را تش��خیص می دهد و تجربه قبلی نش��ان داده بود که اقدام عرضه 
خودرو در بورس کاال باعث کاهش قیمت در بازار آزاد شده بود. تنها 
در اثر این اقدام سلب اعتماد عمومی نسبت به این تصمیم می تواند 
آسیب شدیدی به بازارسرمایه بزند. وی خاطرنشان کرد: امید است 
که متولیان امر از این تصمیم اشتباه خود برگردند و به عرضه مجدد 

خودرو در بورس کاال اقدام کنند.

عرضه خودرو در بورس کاال موجب 
تعادل قیمت در بازار می شود؟

فاجعه ای به نام تردد خودروهای فرسوده
به گفته ی��ک فعال مجموع��ه تأمین صنعت 
ت��ردد خودروه��ای  خودروس��ازی، معض��ل 
فرس��وده تبدی��ل ب��ه بحران��ی ش��ده ک��ه در 
قانون س��اماندهی صنع��ت خ��ودرو به صورت 
جدی م��ورد توج��ه ق��رار نگرفته اس��ت؛ این 
در حالیس��ت که ت��ردد خودروهای فرس��وده 
عالوه ب��ر مش��کالت اجتماعی نظی��ر آلودگی 
هوا و اتالف ترافیکی، س��االنه بالغ ب��ر 50 هزار 
میلیارد توم��ان از جهت مصرف مازاد س��وخت 
و 230 ه��زار میلیارد تومان هزینه برای کش��ور 
ایجاد می کند و نیاز اس��ت که دول��ت با تدوین 
برنامه ای برای خروج خودروهای فرس��وده نگاه 
ویژه به این حوزه داش��ته باش��د. فره��اد به نیا؛ 
در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره ب��ه کم توجهی 
 به موض��وع خ��روج خودروه��ای فرس��وده در 
قانون س��اماندهی صنعت خ��ودرو، اظهار کرد: 
این قانون علی رغ��م اینکه برخ��ی بندهای آن 
بالتکلیف اس��ت و ج��ای نق��د دارد، در مجموع 
طرح خوبی به نظر می رس��د اما آنچه که بسیار 
در آن حائزاهمیت اس��ت، مغف��ول ماندن بحث 
خودروهای فرسوده است. خودروهای فرسوده 

عالوه ب��ر اینک��ه مصرف کننده باالی س��وخت 
کشورند و سوخت را هدر می دهند، عامل اصلی 
ترافیک و آلودگی هوای کش��ور نیز هستند. این 
عضو هیأت مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات 
خودرو، تصریح کرد: با توجه به ارقام وحشتناکی 
که از آث��ار مخرب ت��ردد خودروهای فرس��وده 
 مطرح اس��ت، تاکنون برنامه ریزی جامعی برای 
خ��روج خودروه��ای فرس��وده در دس��تور کار 
وزارت صمت دیده نش��ده اس��ت. چنانچه قرار 
باش��د مش��کالت مجموع��ه صنع��ت خ��ودرو 
)خودروس��ازی و قطعه س��ازی( ح��ل ش��ود و 
قطعه سازان با تیراژ درخواس��تی خودروسازان 
و وزارت صمت اقدام به تولی��د قطعه برای 1.5 
میلیون خودرو در س��ال 1401 کنند، ضروری 
اس��ت که خودروه��ای فرس��وده س��اماندهی 
ش��ده و از چرخه تردد ش��هری خارج شوند. اما 
تاکنون هیچ گون��ه برنامه مدون��ی در این حوزه 
تدوین نش��ده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر 
س��ه میلیون خودروی فرس��وده در کش��ور در 
تردد اس��ت که س��االنه 50 هزار میلیارد تومان 
از جهت مص��رف مازاد س��وخت، برای کش��ور 

ایج��اد هزینه می کن��د. ضمن اینک��ه رتبه یکم 
اتالف ترافیک��ی در جه��ان متعلق به ماس��ت. 
ش��هر تهران نی��ز جزء 10ش��هر آل��وده جهان 
 ق��رار گرفت��ه و افزای��ش ش��مار بیماری ه��ای 

تنفسی و... بیداد می کند. 
150 هزار میلیارد تومان صرفه جویی با 

خروج خودروهای فرسوده
این فع��ال صنعتی، ضمن اش��اره ب��ه اینکه 
گزارش��ی در این رابط��ه به وزارت صم��ت ارائه 
شده که براس��اس آن س��االنه بالغ بر 230 هزار 
میلیارد توم��ان از جانب خودروهای فرس��وده 
ب��ر کش��ور تحمی��ل می ش��ود، گفت: ای��ن در 
حالی اس��ت که اگر دول��ت با ی��ک برنامه ریزی 
س��اده مان��ع از ت��ردد ای��ن خودروها ش��ود و 
خودروه��ای ن��و را جایگزی��ن کن��د )ضم��ن 
اینکه ای��ن قابلیت نی��ز وج��ود دارد( و از محل 
 صرفه جویی  هزینه ها به بنگاه های قطعه س��ازی 
و خودروس��ازی کمک ده��د و از س��وی دیگر 
از طری��ق لیزینگ ه��ای کم بهره ب��ه دارندگان 
خودروه��ای فرس��وده ای��ن اج��ازه را بده��د 
ک��ه از مح��ل افزای��ش تولی��د ش��رکت های 

خودروس��ازی، خودروهای فرس��وده را تعویض 
کنن��د، در س��ال بال��غ ب��ر حداق��ل 150 هزار 
میلی��ارد توم��ان صرفه جویی ریال��ی خواهیم 
داش��ت. به نیا؛ تأکید کرد: به نف��ع دولت و منابع 
مالی کش��ور اس��ت که هرچ��ه س��ریع تر برای 
خ��روج خودروهای فرس��وده یا احی��ای قانون 
 هوای پاک ک��ه در س��ال 139۷ مصوب ش��د، 
اقدام کند. عالوه بر بهره من��دی دولت به لحاظ 
منابع مالی، ش��اهد کاهش بس��یار باالی اتالف 
ترافیکی در کالنش��هرها، افزای��ش کیفیت هوا 
و کاه��ش بیماری ها خواهیم ب��ود. ضمن اینکه 
نیاز به داروهای خارجی برای بیماران تنفس��ی 
و افراد مبتال به س��رطان  کاهش پیدا می کند که 
عالوه بر جنب��ه اجتماعی جنب��ه اقتصادی نیز 
دارد.  این عضو هیأت مدیره انجمن س��ازندگان 
قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو، ادام��ه داد: 
بنابراین باتوجه به مصرف سوخت باال، مشکالت 
تردد، آلودگی ها و کمبود پارکینگ ها و... دولت 
باید ب��ه موضوع خ��روج خودروهای فرس��وده 
نگاه وی��ژه ای داش��ته و آن را ج��زء اولویت های 
 خود ق��رار ده��د. ورود 1.5 میلیون خ��ودرو در 

س��ال جاری در عی��ن اینک��ه از ای��ن س��ه 
خودروی��ی  فرس��وده،  خ��ودرو  میلی��ون 
خ��ارج نش��ود؛ فاجع��ه ای دیگ��ر در ترافی��ک 
کش��ور  ک��رد.  خواه��د  ایج��اد   کش��ور 
تبدیل به ظرف شیشه ای ش��ده است که حجم 
کوچکی از آن باق��ی مان��ده و وارد کردن حجم 
بیشتر، به ش��دت آس��یب زا خواهد بود. وی در 
پایان متذکر ش��د: متأس��فانه هن��وز در قانون 
س��اماندهی صنعت خ��ودرو بح��ث جامعی در 
مورد خودروه��ای فرس��وده دیده نمی ش��ود، 
تنها اش��اره کوچکی صورت گرفت��ه که نگاهی 
س��طحی نگر دارد. تنه��ا مح��دود به این ش��ده 
اس��ت که در ازای ورود هر خ��ودرو یک خودرو 
فرس��وده خارج ش��ود؛ این به تنهای��ی کفایت 
نمی کند. به طور مث��ال می توان ب��ه ازای تولید 
هر خودرو نیز یک خودرو فرس��وده خارج شود. 
ضم��ن اینکه ظرف س��ه س��ال آینده )تا س��ال 
1404( این بحران به هش��ت میلی��ون خودرو 
فرس��وده مازاد خواهد رسید و زیانی برای کشور 
 به همراه خواهد داش��ت ک��ه 2.5 تا س��ه برابر 

درآمد مالیاتی کشور خواهد بود.

افزایش 18 درصدی قیمت باتری خودرو
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری و خدمات 
برق تخصصی خودروی ته��ران، از افزای��ش 18 درصدی قیمت 
باتری در س��ال جاری خب��ر داد. به گزارش خبرخودرو، حس��ین 
علی اکبری؛ با اشاره به افزایش قیمت باتری در سال جاری، عنوان 
کرد: قیمت باتری براس��اس نرخ تورم و مصوبه س��ازمان حمایت 
در بخش عمده فروش��ی 4.5 درصد و در بخش خرده فروشی 18 
درصد افزایش داشته است. وی درخصوص قیمت هر آمپر باتری 
در بازار، گفت: ب��ا توجه به اینکه کارخانج��ات تولیدکننده باتری 
محصوالت خود را براس��اس نوع مواد اولیه مصرفی قیمت گذاری 
می کنند نمی توان قیمت ثابتی را برای هر آمپر باتری مش��خص 

کرد. رئیس اتحادی��ه صنف س��ازندگان و فروش��ندگان باتری و 
خدمات برق تخصصی خودروی تهران، در پاس��خ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیا فعالیت فروش��گاه های اینترنتی فروش باتری زیر نظر 
اتحادیه باتری فروشان است، گفت: فروش��گاه های اینترنتی زیر 
نظر اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی هستند و باید از این اتحادیه 
جواز کس��ب داش��ته باش��ند. علی اکبری؛ در پای��ان درخصوص 
تأثیرگذاری طرح شناس��ه کاال بر حذف باتری های تقلبی از بازار، 
اظهار داشت: قطعاً این طرح به شرط اجرای صحیح در جمع آوری 
قطعات تقلبی تأثیرگذار است و می تواند دسترسی مصرف کننده 

به باتری های مرغوب و با کیفیت را تسهیل کند.

مهدی قره داغلی

با توجه به اینکه قرعه کش��ی برای فروش خ��ودرو از ابتدا یک 
طرح شکس��ت خورده بود، اما به نظر می رسد که به موجب کنترل 
بازار و تولید، ای��ن طرح را کلید زدند که نتیج��ه آن باعث دونرخی 
شدن و ایجاد رانت شد که همین نیز سبب شد کسانی که به خودرو 
نیازی نداشتند در طرح های قرعه کشی شرکت کنند و باعث ایجاد 
تشکیل صف های میلیونی برای پیش فروش ها و فروش های فوری 
خودروسازان ش��وند و همین امر نیز موجب شد کارشناسان حوزه 
خودرو به این روش فروش، انتقاداتی داش��ته باشند. اما با روی کار 
آمدن دولت جدید در سال گذش��ته، وزیر صمت دولت سیزدهم، 
برداش��تن قرعه کش��ی خودرو، افزایش تولید و افزایش کیفیت را 
از ش��عار های خود برای گرفتن رأی اعتم��اد از نمایندگان مجلس 
برای تکیه بر صندلی کرس��ی وزارت صمت بیان کرده بود. اما حاال 
با گذش��ت یک س��ال از آن حرف ها، هنوز خب��ری از هیچ کدام از 
وعده های جناب وزیر نیست و هر روز نیز شاهد بیشتر شدن قیمت 
و کاهش کیفیت خودرو ها هس��تیم. با همه این اوصاف نمایندگان 
مجلس نیز، از ای��ن موضوع به ش��دت انتقاد دارن��د و وزیر محترم 
صمت را عامل این وضع بازار می دانند و قصد اس��تیضاح ایشان را 
دارند. حاال با داغ تر ش��دن بحث اس��تیضاح به نظر می رسد وزارت 
صمت به فکر افتاده اس��ت تا بعضی از خودروهای خودروسازان را 
خارج از مکانیسم قرعه کش��ی به بازار عرضه کنند تا حداقل با این 

کار بتوانند جلوی عمل استیضاح وزیر را بگیرند. البته ناگفته نماند 
که در ماه گذشته وزارت صمت از س��امانه فروش یکپارچه خودرو 
که حواشی بس��یاری همچون خرابی س��ایت و از دسترس خارج 
شدن آن و الزام کردن به فروش خودروهایی که نیاز به قرعه کشی 
نداش��تند و همچنین مبهم ب��ودن رون��د قرعه کش��ی و انتخاب 

اش��خاص همراه بوده را از افتخارات خود می دان��د و این عامل را 
در ثبات نسبی که در بازار خودرو به واس��طه نبود خریدار در بازار 
خودرو است را از دس��تاورد های این س��امانه قلمداد می کنند. به 
گزارش مناقصه مزایده،  در همین راس��تا نیز، س��خنگوی وزارت 
صمت، اع��الم کرد: در اولی��ن گام حذف قرعه کش��ی خودرو، 15 

طرح فروش بدون قرعه کشی عرضه می شود.
15 طرح خارج از قرعه کشی خودروسازان اعالم شد

 قالیباف؛ اف��زود این 15 طرح ف��روش در اولی��ن دوره عرضه 
س��امانه یکپارچه تخصیص خ��ودرو دارای متقاضیان��ی کمتر از 
ظرفیت اعالم شده بودند و در نتیجه برای فروش آن ها قرعه کشی 
برگزار نخواهد ش��د. س��خنگوی وزرات صمت، افزود: متقاضیان 
برای خری��د ای��ن خودرو ه��ا می توانند ب��ه س��ایت های فروش 
خودروسازان مراجعه و نس��بت به خرید محصول مورد نظر اقدام 
کنند. وی گفت: ش��رکت س��ایپا از دوم تیر و ایران خودرو و دیگر 
خودروس��ازان از هفته جاری در س��ایت های خود اقدام به فروش 
خودرو خواهند کرد. وی تأکید کرد: به تدری��ج و با افزایش تولید 
خودرو که شاهد آن هستیم سایر طرح های فروش خودرویی نیز 
از شمول قرعه کشی خارج خواهند شد. سخنگوی وزارت صمت، 
افزود: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نقش مهمی در کاستن از 
التهابات بازار خودرو و حذف واسطه ها داشت به طوری که پیش از 
این در ازای عرضه 20 هزار خودرو توس��ط یکی از خودروس��ازان 
حدود 11 میلی��ون نفر برای قرعه کش��ی ثبت نام کردن��د، اما در 
س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو به ازای 1۷6 هزار خودرو چهار 
میلیون نفر ثبت نام کردند که نش��ان می دهد این سامانه توانسته 
 اس��ت در تنظیم بازار موفق عمل کند. پی��ش از این هم خودروی 
شاهین س��ایپا با افزایش تولید سه برابری نس��بت به سال قبل از 

قرعه کشی خارج شده بود.

سامانه یکپارچه فروش در کاهش التهابات بازار خودرو 
چه نقشی داشته است؟

https://monaghesatiran.ir/110615
https://monaghesatiran.ir/110616
https://monaghesatiran.ir/110617
https://monaghesatiran.ir/110618
https://monaghesatiran.ir/110619
https://monaghesatiran.ir/110620
https://monaghesatiran.ir/110621
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ش�رکت گس�ترش و نوس�ازی معادن خاورمیانه در نظر دارد انجام عملیات 

 آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ مس چاه موسی 

واقع در شهرستان شاهرود-روس��تای طرود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

 متقاضی��ان می توانند ت��ا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1401/04/12 

با معرفی نماین��ده به آدرس ذیل مراجع��ه نموده و یا از طریق مکاتبه با ش��رکت 

جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، نبش خیابان بخشی، 

پالک8، برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101

کدپستی: 1465953111

تلفن: 021-88573874-9

  عمومی

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس )سهامی عام( در نظر دارد 

جهت ایجاد فضای رقابت و توس��عه منابع تأمین کنندگان خود در زمینه 

قطعات و ملزومات لوازم خانگی از کلیه شرکت های تولیدکنندگان فعال 

و صاحبان کسب در این صنف دعوت به همکاری می نماید.

لذا مقتضی اس��ت برای دریافت اطالعات بیش��تر و نحوه ارسال مدارک 

)ح��اوی کاتال��وگ، مش��خصات فن��ی، فهرس��ت قیمت محص��والت و 

 www.Parsappliance.com س��وابق فروش( به س��ایت ش��رکت 

بخش اطالعیه – آگهی مراجعه و یا درخواس��ت خود را به آدرس ایمیل 

commercial@parsappliance.com  ارسال نمائید.
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فراخوان دعوت همکاری 
از قطعه سازان و تأمین کنندگان 

ملزومات لوازم خانگی
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ش�رکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظر دارد H2S فاز 13 پارس جنوبی 

را )به شماره مناقصه 18-401( از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

 ل��ذا از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت می ش��ود از تاری��خ 1401/04/04 

 لغای��ت 1401/04/08 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

الی 13:00 به آدرس: تهران، ش��هرک قدس)غرب(، بلوار دادمان، خیابان شفق، 

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

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: 60-885۷6356 داخلی 21۷5( 

به همراه نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: یک سال

محل انجام موضوع مناقصه:  فاز 13 پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.9۷1.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا تاریخ 1401/04/13روز دوش��نبه 

ساعت 13:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

تجديد   عمومی
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ش�رکت پتروگوه�ر فراس�احل کی�ش در نظ��ر دارد H2S ف��از 22-24 

پارس جنوبی را )به ش��ماره مناقصه 1۷-401( از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

واگذار نماید.

 ل��ذا از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت می ش��ود از تاری��خ 1401/04/04 

 لغای��ت 1401/04/08 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

الی 13:00 به آدرس: تهران، ش��هرک قدس)غرب(، بلوار دادمان، خیابان شفق، 

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

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: 60-885۷6356 داخلی 21۷5( 

به همراه نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: یک سال

محل انجام موضوع مناقصه:  فاز 24-22 پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3.942.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا تاریخ 1401/04/13روز دوش��نبه 

ساعت 13:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

تجديد   عمومی
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روابط عمومی و صنعتی آلومینیوم ایران

مناقصه گزار: شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(
موضوع مناقصه: طراحی فنی، س��اخت و پیاده س��ازی کارگاه ریخت جدید 

شرکت آلومینیوم ایران
شرایط متقاضیان: پیمانکاران واجد شرایط

 مبلغ و ن�وع س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: 200.000.000.000 ریال 
 )به حروف دویس��ت میلیارد ری��ال( ضمانتنامه بانکی، چک صیاد ش��رکتی، 
 چ��ک بین بانکی،LC داخلی، مطالبات )ب��ا اخذ تأییدیه ام��ور مالی کارفرما( 

و ترهین ملکی
نحوه دریافت اسناد: 

اراک بلوار منابع طبیعی، ش��رکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(، امور قراردادهای 
www.iralco.ir تدارکات یا  از طریق سایت

محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو - اراک(

قیمت اسناد: 
 300.000 ریال واریز نقدی به حس��اب جاری ش��ماره 1200/96 این شرکت 
نزد بانک سپه شعبه آلومینیوم کد 880 ))در صورت دریافت حضوری اسناد((

مهلت فروش و تحویل اسناد:
از تاریخ 1401/04/04 لغایت 1401/04/11 )به مدت ۷ روز کاری(

  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 05 و 086-32162303

امور قراردادها در اراک تماس حاصل فرمائید.

آگهی    عمومی

شرکت آلومینیوم در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت فرادس��ت ان��رژی فالت، 
به نش��انی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک ن��ژاد، بلوار دادمان، خیابان ش��فق، 

کوچه آفتاب، پالک 2، ساختمان توحید، طبقه 1
 HVAC 2-  موض�وع: مناقصه تأمین لوله مس��ی م��ورد نیاز سیس��تم های 

NGL3200 مربوط به پروژه غرب رودخانه کارون
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

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

)در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد(
4-هزینه خری��د اس��ناد مع��ادل 4.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت به 
شماره حس��اب 360005240 نزد بانک تجارت ش��عبه هرمزان کد 1803380 
به نام شرکت فرادست انرژی فالت واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه 

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

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

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

8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي

دومرحلهای
نوبتاول

  انجمن ها بازوی اثرگذار 
در سیاست گذاری

حمایت از صادرات ذوب آهن، 
حمایت از تولید ملی است

ظرفیت معادن سنگ برای کاهش 
بیکاری منطقه استفاده شود

انجمن ه��ا، اتحادیه ه��ا و تش��کل ها، بلندگ��وی تولیدکنن��دگان، اصناف و 
فعاالن صنعتی در حوزه ه��ای گوناگون از جمله بخش مع��دن و صنایع معدنی 
هستند. تش��کل های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی، از فعاالن یک صنف 
خاص تشکیل می ش��وند و مس��ائل یک صنف یا رش��ته فعالیت خاص را دنبال 
می کنند. تش��کل ها و انجمن های تخصصی فعال در یک صن��ف، بهترین محل 
جمع آوری اطالعات و داده های تخصصی یک صنعت هس��تند و در همین حال، 
راهکارهای مناس��بی برای رفع چالش های حاکم بر صنایع ارای��ه می دهند. بر 
همین اس��اس نیز داده ها، آمار و ارقام مطرح شده از س��وی این تشکل ها امکانی 
برای بررس��ی و تحلیل عملکرد صنایع را از س��وی دولت فراه��م می کند. با این 
وجود، دولتمردان تنه��ا وقتی به اطالع��ات تش��کل ها و انجمن های تخصصی 
نیاز دارند یا به دنبال ارایه گزارش تخصصی هس��تند، به این تش��کل ها مراجعه 
می کنند اما در مش��ورت گیری، نظرس��نجی و سیاس��ت گذاری، نظ��رات این 
تش��کل ها را م��ورد توجه ق��رار نمی دهن��د. این تضاد در ش��رایطی اس��ت که 
براس��اس قان��ون بهبود مس��تمر محی��ط کس��ب وکار، دولت مکلف اس��ت در 
مراحل بررس��ی موضوعات مربوط به محیط کس��ب وکار برای اصالح و تدوین 
مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دس��ته از تش��کل های ذی ربطی 
که عضو اتاق ها نیس��تند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواس��ت و بررس��ی 
کند و هرگاه الزم دید آنها را به جلس��ات تصمیم گیری دعوت کند. اگر هم گاها 
تشکل ها برای نظرس��نجی و مشورت در جلس��ات تصمیم گیری حاضر شوند یا 
نظرات آنها خواسته شود، حضورش��ان بیشتر جنبه تش��ریفاتی خواهد داشت 
و از کمترین اثرگ��ذاری در تصمیم گیری برخوردار اس��ت. در ادامه، باید تأکید 
کرد که متأس��فانه تش��کل های فعال بخش خصوصی برای برق��راری تعامل با 
مدیران و سیاس��ت گذاران باید فرآیند طوالنی را پشت سر بگذارند. حتی امکان 
تش��کیل جلس��ه با معاونان وزرا نیز به آس��انی وجود ندارد. مالقات تشکل ها با 
وزیر نیز بس��یار محدود انجام می شود. این در حالی اس��ت که برگزاری نشست 
با مدیران و سیاس��ت گذاران از اهمیت و اثرگذاری بیش��تری برخوردار است و 
حتی می تواند به تغییر مس��یر سیاس��ت گذاری و اصالح ش��رایط منتهی شود. 
به عن��وان مث��ال در دولت قبل امکان��ی برای مالق��ات حضوری می��ان اعضای 
اتحادیه صنایع آلومینیوم با وزیر وقت صنعت،معدن وتجارت فراهم و مشکالت 
این صنعت در تأمین برق و حساس��یت های ویژه این بخش مطرح ش��د. همین 
مالقات کوتاه، بخشی از مشکالت را برطرف کرد و نتیجه بخش بود. با این وجود، 
امکان برگزاری چنین نشست هایی بسیار محدود اس��ت. البته باید خاطرنشان 
کرد که تش��کل های گوناگون از قدرت و نفوذ متفاوتی در بدنه دولت برخوردار 
هس��تند و بدین ترتیب برخی تش��کل ها به راحتی و به طور مداوم با مس��ؤوالن 
در وزارتخانه جلس��ه برگزار می کنند و نظرات آنها به دقت س��نجیده و بررسی 
می ش��ود. اما این گونه امتیازها برای فعاالن صنعت آلومینی��وم وجود ندارد. در 
ادامه، بای��د تأکید کرد ک��ه اتحادیه صنایع آلومینیوم، تنها تش��کلی اس��ت که 
تمامی فعاالن زنجیره آلومینیوم از حلقه های باالدس��تی تا پایین دس��تی در آن 
حضور دارند. در واقع محملی برای شنیده ش��دن صدای تمامی فعاالن صنعت 
آلومینی��وم از معدن تا تولیدکنندگان محصوالت نهایی فراهم ش��ده اس��ت. بر 
همین اساس نیز انتظار می رود نظرات این تش��کل بیشتر مورد توجه مسؤوالن 
و سیاس��ت گذاران قرار گیرد. در پایان، باید تأکید کرد که تش��کل گرایی به ویژه 
در بخش اقتصاد کش��ور، اجتناب ناپذیر و ضرورتی در مس��یر توسعه اقتصادی 
اس��ت. بر همین اس��اس نیز از دولتمردان و سیاس��ت گذاران انتظار می رود در 
مس��یر تصمیم گیری از فعاالن صنعتی، تولیدکنندگان و تشکل ها نظرخواهی 
کنند تا بدین ترتیب تصمیمی درس��ت اتخاذ ش��ود و چالش های بعدی ناش��ی 
از تصمیم گیری اش��تباه به حداقل برس��د. این موضوع به وی��ژه در حوزه معدن 
و صنایع معدن��ی اهمی��ت دارد، چراکه تولی��د در این بخش فعالیتی به ش��دت 
تخصصی اس��ت و اغلب مدی��ران دولتی نیز دان��ش کافی و جامع ب��رای اعمال 
قدرت در این حوزه ندارند؛ در نتیجه انتظار می رود با تقویت جایگاه تشکل های 
 بخش خصوصی و انجمن ها، در مسیر بهبود سیاست های حاکم بر بخش معدن 

و صنایع معدنی اقدام شود.
آریا صادق نیت حقیقی
 دبیر اتحادیه صنایع آلومینیوم ایران

رئیس کل گم��رک ایران، گفت: ، نخس��تین گمرک اختصاص��ی واحد های 
تولیدی کش��ور متعلق به ذوب آهن اصفهان اس��ت که از ده��ه 50 و همزمان با 
تأس��یس این ش��رکت آغ��از ب��ه کار ک��رده و در حال حاض��ر عم��ده واردات و 
ص��ادرات ذوب آهن از این گمرک اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، علیرضا 
مقدس��ی؛ در مراس��م افتتاح س��اختمان جدید گمرک اختصاص��ی ذوب آهن 
اصفهان، با اش��اره به اینکه ذوب آهن با صادرات محص��والت خود نقش مهمی 
در ارزآوری کش��ور ایف��ا کرده، اف��زود: گمرک به عن��وان یک نه��اد حاکمیتی 
وظیفه حمایت کام��ل از تولی��د را دارد و باید به گونه ای عمل کن��د که وقفه ای 
در تولید کش��ور ایجاد نش��ود لذا از تمام ظرفیت های قانونی ب��رای همکاری با 
 صنایع از جمله ذوب آه��ن اصفهان اس��تفاده می کنی��م. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفه��ان نی��ز، در این آیین ب��ا قدردان��ی از مس��ؤوالن گمرک ک��ه حمایت از 
تولی��د را در اولویت قرار داده اند با اش��اره ب��ه اهمیت صادرات ب��رای واحد های 
تولیدکنن��ده فوالد، افزود: این ش��رکت با اولوی��ت قراردادن نیاز ه��ای داخلی، 
صرفاً مازاد تولی��د را صادر می کند ک��ه ارز حاصله نیز ص��رف واردات مواد اولیه 
و تجهیزات می ش��ود. رخصتی؛ با اش��اره به صادرات یک میلی��ون و 150 هزار 
تنی س��ال گذش��ته ذوب آهن اصفهان، گفت: در ای��ن زمینه تعامل س��ازنده با 
گمرک نقش بس��یار مهمی ایفا کرده و لذا در دیدار با مسؤوالن گمرک درصدد 
رفع مش��کالت و موانع ص��ادرات برای توس��عه ص��ادرات به منظ��ور ارزآوری 
بیشتر و کمک به اقتصاد کش��ور هستیم. س��اختمان جدید گمرک اختصاصی 
ذوب آه��ن اصفهان با مس��احت 185 مترمربع مجهز به فیبرنوری اس��ت که در 
 تس��هیل ارتباط��ات مربوط ب��ه این گم��رک در بی��ن 50 گمرک برتر کش��ور 

قرار دارد.

فرمان��دار تکاب، گف��ت: وضعیت اقتصادی و اش��تغال در این شهرس��تان با 
وجود تعداد زیاد معادن مناسب نیس��ت، از این رو معادن فعال سنگ در کاهش 
نرخ بیکاری و اشتغال جوانان منطقه دس��تگاه های اجرایی را همراهی کنند. به 
گزارش مناقصه مزایده، اسماعیل حیدری آزاد؛ در نشست مشترک معدن داران 
و مدیران دس��تگاه های اجرایی تکاب، افزود: باوجود چندین معادن فعال سنگ 
نرخ بیکاری در منطقه زیاد اس��ت که باید با همکاری و مش��ارکت معدن داران 
جبران ش��ود. وی با بیان اینکه کارگ��روه معدن جهت س��اماندهی فعالیت ها و 
نحوه مش��ارکت معادن در توس��عه شهرستان تش��کیل می ش��ود، اظهارکرد: 
معادن فعال س��نگ در تکاب باید ب��ا راه ان��دازی واحدهای ف��رآوری و صنایع 
جانبی درآم��د منطقه و ایجاد اش��تغال را افزایش دهند. فرمان��دار تکاب، ادامه 
داد: مشارکت معادن در توس��عه شهرس��تان باید پروژه محور باشد و طرح های 
عمرانی که براس��اس نیازهای اصلی روستاها پیش بینی می ش��ود، مورد توجه 
قرار گیرد. حی��دری آزاد؛ با تأکید بر اینکه معادن در توس��عه و پیش��رفت تکاب 
مش��ارکت و نقش آفرینی کنند، اضافه کرد: از حضور س��رمایه گذاران در تکاب 
اس��تقبال می کنیم و ادارات در راس��تای فعالیت کارآفرینان و س��رمایه گذاران 
و فعالی��ت قانونی معادن ممانعت و مانع تراش��ی نکنند. وی ب��ا بیان اینکه عمل 
به مس��ؤولیت های اجتماعی از الزامات قانونی معادن اس��ت، افزود: مسؤولیت 
اجتماعی مع��ادن تعه��د وجدان��ی، قانون��ی و اخالق��ی در برابر روس��تاییان، 
محیط زیس��ت، منابع طبیعی و آیندگان اس��ت، از این رو معادن منطقه نباید از 
عمل به آن غافل ش��وند. تکاب در جن��وب آذربایجان غربی واقع ش��ده و عالوه 
 بر دو معدن ب��زرگ طال ۷5 معدن س��نگ دارای پروان��ه دارد ک��ه 25 واحد از 

آنها فعال است.

نائب رئی��س کمیس��یون صنع��ت و معدن 
اتاق بازرگانی تهران، با اش��اره ب��ه اینکه یکی از 
چالش های اصلی بخش معدن کش��ور مس��أله 
»کمبود و فرس��وده ب��ودن ن��اوگان تجهیزات 
ل��زوم  و  معدن��ی  س��نگین  ماش��ین آالت  و 
اولویت بخش��ی به تأمین آن ها« است، گفت: در 
این رابطه از سال گذش��ته نشست  ها و جلسات 
متعددی بین دولتمردان، ش��رکت های تولید و 
تأمین کننده تجهیزات و ماش��ین آالت معدنی 
و فعاالن حوزه مع��دن و صنایع معدن��ی برگزار 
شده اس��ت و اما تا به امروز نه تنها مشکل مذکور 
حل نش��ده، بلکه پیچیده  تر هم ش��ده است. به 
گزارش مناقصه مزایده، س��جاد غرق��ی؛ افزود: 
آمار و ارقام نش��ان می دهد که طبق برآورد های 
انجام ش��ده، فقط »معادن کوچک مقیاس« در 
س��ال گذش��ته نیاز به تأمین بی��ش از 11 هزار 
دستگاه جدید داش��تند که جهت افزایش حمل 
عملیاتی بوده که این دس��تگاه ها برای نوسازی 
و افزایش تولی��د نبوده اس��ت. وی تصریح کرد: 
برای رسیدن به هدف گذاری افق 1404 جهت 
تولید م��واد معدنی، نی��از به بی��ش از 25 هزار 
دس��تگاه معدنی داریم تا از زمین گیر شدن این 
صنعت جلوگیری کنیم. غرقی؛ گفت: ارزیابی ها 

نش��ان می  دهند که ب��رای تأمی��ن تجهیزات و 
ماش��ین آالت مورد نیاز به س��رمایه بالغ بر 1.5 
میلیارددالر نیاز وجود دارد که در صورت تأمین 
تا افق 1404 ارزش افزوده پنج میلیارددالری را 
در حوزه تولیدات معدنی و 22 میلیارددالری را 
در حوزه زنجیره فوالد رقم خواهد زد. از سویی، 
جهت تأمین بخش عم��ده این م��واد معدنی و 
اس��تخراجی، ظرفیت ها در صنایع پایین دست 
مثل سنگ های س��اختمانی، مس و فوالد ایجاد 
شده اس��ت در صورتی که این ظرفیت استخراج 
نشود، بخش عمده ای از این صنایع برای تأمین 
مواد اولیه به مشکل خواهند خورد. نائب رئیس 
کمیس��یون صنع��ت و مع��دن ات��اق بازرگانی 
تهران، اظهار داش��ت: ارزیابی  ها نشان می دهند 
که حمایت های جزی��ره ای همواره بیش��ترین 
ضربه را به بخ��ش معدن وارد کرده اس��ت و در 
این راس��تا محدودیت ه��ای واردات��ی که برای 
حمایت از تنها تولیدکننده ماشین آالت معدنی 
و راهسازی که پس از خصوصی سازی به مشکل 
برخورده بود، باعث ش��ده تا نی��از معادن تأمین 

نشود. این در حالی اس��ت که طبق صورت های 
مالی، این شرکت در س��ال های 1398 و 1399 
ب��ه ترتیب تنه��ا 30 و 29 دس��تگاه تولید کرده 
اس��ت که از این تعداد فقط یک دس��تگاه لودر و 
بیل مکانیکی تولید ش��ده که قابلیت اس��تفاده 
در بخش معدن را داش��ته اند و بقیه دس��تگاه ها 
مخت��ص بخش ه��ای کش��اورزی و راهس��ازی 
بوده اند در واقع این مس��أله نشان دهنده فاصله 
بس��یار زیاد تولید داخل با نی��از زنجیره معدن 
اس��ت. وی در ادام��ه بیان داش��ت: در ش��رایط 
کنونی بی��ش از 18 ه��زار دس��تگاه در معادن 
کش��ور باالی 20 س��ال عمر دارند که به شدت 
نیازمن��د تأمی��ن قطع��ات و نوس��ازی اس��ت، 
بنابرای��ن اگر در اس��رع وقت راه��کار عملیاتی 
اندیش��یده نش��ود، آمار معادن تعطیل کش��ور 
در دو سال آینده به بیش از هش��ت هزار معدن 
خواهد رس��ید و بخش اعظمی از صنایع معدنی 
و صنایع وابس��ته به ای��ن بخش ب��ه طورکامل 
زمین گیر خواهد ش��د. نائب رئیس کمیس��یون 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، یادآورشد: 

بررس��ی ها نش��ان می دهند ک��ه در تم��ام دنیا 
شرکت های تولیدکننده ماش��ین آالت معدنی 
مح��دود هس��تند؛ از ط��رف دیگ��ر معدنکاران 
عمدت��اً از برنده��ای مط��رح جهان اس��تفاده 
می کنن��د. وی اف��زود: اینک��ه تصور ش��ود باید 
همه  چیز در داخل س��اخته شود، تصور درستی 
نیس��ت. چرا که هم اکن��ون ظرفی��ت تولیدات 
داخل کمتر از یک  بیس��ت هزارم نیاز بازار است، 
اما قوانین حاک��م، واردات بخ��ش قابل توجهی 
از ماش��ین آالت را ممن��وع کرده اس��ت تنها به 
این دلیل که از س��اخت داخل حمایت کند، در 
حالی که ظرفیت داخل وجود ندارد. نائب رئیس 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، 
گفت: بیش از 98 درصد مع��ادن ایران کوچک 
و متوس��ط مقیاس است و ماش��ین آالت با سایز 
بزرگ در اکثریت معادن ای��ران کاربردی ندارد 
و از طرف دیگر شرکت های تولیدکننده داخلی، 
توانایی و ظرفی��ت تولید و تأمی��ن این حجم از 
ماش��ین آالت مورد نیاز فعالین معدنی را ندارند. 
وی پیش��نهاد داد که واردات ماشین آالت برای 

معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی 
آزاد شود چرا که در شرایط کنونی عماًل صنعت 
معدنکاری کشور در حال زمین گیر شدن و اُفت 
تولید اس��ت که بخش عم��ده ای از آن به  دلیل 
نبود ماشین آالت و عدم توانایی تولیدکنندکان 
داخل��ی در راس��تای تأمی��ن تقاض��ای موجود 
اس��ت. نائب رئیس کمیس��یون صنعت و معدن 
اتاق بازرگانی ته��ران، گفت: نکت��ه مهم آن که 
زنجیره های بع��دی که مصرف کنن��دگان مواد 
معدنی هس��تند دچار مش��کل خواهند شد. در 
واقع نوع سازوکار شرکت های تولیدکننده نباید 
روی ساخت همه تجهیزات باش��ند، بلکه روی 
زنجیره ارزش ماش��ین آالت از س��اخت قطعات 
و سرویس و خدمات باش��د که این مسأله بسیار 
می توان��د اقتص��ادی و موثر باش��د )به خصوص 
برای تجهی��ز و تأمین قطعات بی��ش از 18 هزار 
دس��تگاه ماش��ین آالت معدنی مس��تهلک در 
معادن کش��ور(؛ اما تأکید بر این اس��ت که کل 
دستگاه های س��نگینی که فناوری باالیی دارد 
و وابس��ته به زنجیره ه��ای فنی قبل اس��ت در 
داخل تولید ش��ود؛ همین موضوع موجب بروز 
این اتفاقات می ش��ود که واردات ماش��ین آالت 

محدود شده و تولید داخل هم رخ نمی دهد.

گروه زمین و معدن

مدیر اکتشاف س��ازم��ان توس��ع�ه و نوس�����ازی معادن و 
صنایع معدن��ی ای��ران، گفت: براس��اس قانون مع��ادن، مناطق 
محروم و کم برخ��وردار در اولوی��ت اجرای عملیات اکتش��اف و 
توسعه هس��تند. به گزارش مناقصه مزایده، احمد فتاحی؛ افزود: 
سازم��ان توسع�ه و نوس�����ازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
مطابق ب��ا تبصره2 ماده5 قان��ون اصالح قانون مع��ادن، مجاز به 
انجام عملیات اکتش��اف در اس��تان های کم برخوردار و محروم 
است و به همین دلیل برای توسعه اکتش��افات خود، از سال 92 
برنامه اجرای عملیات اکتشاف را آغاز کرده است. مدیر اکتشاف 
سازم��ان توس��ع�ه و نوس�����ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
ادامه داد: ب��ا توجه به موقعی��ت قرارگیری اس��تان های محروم 
سیستان وبلوچس��تان، خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی در 
محدوده و پهن��ه نوار های مرزی، س��راوان، زاهدان، س��فیدابه 
و همچنی��ن در بخ��ش غرب��ی اس��تان های آذربایجان غرب��ی، 
کردس��تان، کرمانش��اه و ایالم در قال��ب پهنه های اکتش��افی، 

عملیات اکتشافی در حال اجراست.
ثبت بیش از 283 محدوده امیدبخش به نام ایمیدرو

به گفته فتاحی؛ با توس��عه ادامه کار اکتش��افی از س��ال های 

95 تا 98 پهنه ه��ای بعدی به ایمیدرو واگذار ش��د ک��ه تا پایان 
س��ال 1400، 82 پهنه به مس��احت بیش از چهارصد و 89هزار 
کیلومترمربع به ایمیدرو و شرکت های تابعه واگذار شد و نتیجه 

مطالعات بعد از اجرای فاز شناس��ایی در سراس��ر کشور منجر به 
ثبت بیش از 283 مح��دوده امیدبخش به ن��ام ایمیدرو، صدور 
14۷ پروانه اکتشاف و 16 عدد گواهی کشف شد. مدیر اکتشاف 

سازم��ان توس��ع�ه و نوس�����ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
ادامه داد: نتیج��ه مطالعات پس از آزادس��ازی پهنه ها به مناطق 
امیدبخش��ی به نام ایمیدرو و ش��رکت وابس��ته ثبت شده منجر 
ش��د و کل مس��احت هایی که مربوط به درخواس��ت پروانه های 
اکتش��اف موجود و گواهی کش��ف ها، در کاداس��تر به مساحت 
54 ه��زار و 8۷4 کیلومترمرب��ع در س��طح کش��ور را پوش��ش 
می ده��د. مدیر اکتش��اف س��ازم��ان توس��ع�ه و نوس�����ازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران، گف��ت: نتایج عملیات��ی که در 
بازه زمانی س��ال 92 تا س��ال 98 انجام ش��ده به افزایش ذخایر 
برای مواد معدنی متفاوت منجر ش��د که به عن��وان مثال طالی 
محتوا 182 تن، س��نگ آهن یک میلیارد تن، س��نگ بوکسیت 
1۷ میلی��ون تن، زغال س��نگ 500 میلی��ون ت��ن، عناصر نادر 
خاکی 85 میلی��ون تن، مس محت��وا 14 میلیون تن و س��رب و 
روی ش��ش میلی��ون تن که فق��ط براس��اس ارزش اف��زوده که 
با احتس��اب ارزش برجای پنج تا 10 درصد ذخای��ری که اعالم 
ش��د 2۷ میلیارددالر به ذخایر کشور اضافه ش��ده است. فتاحی؛ 
یادآور ش��د: این در حالی اس��ت ک��ه کل هزینه های اکتش��افی 
در هش��ت س��ال گذش��ته یک هزار و 530 میلیارد تومان بوده 
 اس��ت که در مقایس��ه با مبل��غ حاص��ل ش��ده از ارزش افزوده، 

عدد بسیار ناچیزی است.

مناطق محروم در اولویت اکتشافات معدنی 

زنگ خطر کمبود مواد اولیه معدنی به گوش می رسد 
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https://monaghesatiran.ir/110613
https://monaghesatiran.ir/110614
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 پیرو انتش��ار نوب��ت اول آگه��ی فراخ��وان مناقصه عموم��ی یک مرحل��ه ای خرید 
 4 دس��تگاه بلوئر هوادهی مورد نیاز مدول 5 و 6 تصفیه خان��ه فاضالب جنوب تهران 
چهارش��نبه  روز  در   )2001005420000019 مناقص��ه  ش��ماره   )ب��ه 
 م��ورخ 1401/04/01، بدین وس��یله مهل��ت تحوی��ل و بارگ��ذاری پیش��نهادات 

به روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 اصالح می گردد.

اصالحیه آگهی فراخوان 
شرکتفاضالبتهرانمناقصه  عمومی

آگهی   عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش�تی درمانی تهران از مناقصه گران دعوت می نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد 
به آدرس )www.setadiran.ir( مراجعه و با توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه مدارک الزم را ش��امل پاکت )الف( و )ب( و )ج( تهیه و در مهلت مقرر در س��امانه بارگذاری 

نمایند. در ضمن یادآور می شود کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و گشایش پاکات از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

 مبلغ سپرده شرکت نام واحدموضوع
)ریال(

زمان توزیع 
اسناد 

زمان اخذ 
پیشنهادات

زمان  گشایش 
پاکات مرحله اول 

زمان گشایش پاکات 
مرحله دوم 

ای
حله 

 مر
  دو

می
مو

ه ع
قص

منا

1-خرید، نصب و راه اندازی 
دو دستگاه آسانسور
 خوابگاه بوستان 

1.500.000.000معاونت دانشجویی 

1401/04/04
لغایت

1401/04/0۷ 
1401/04/201401/04/211401/05/01

شبکه بهداشت 2- خودرو سواری 
1.۷00.000.000و درمان شهر ری

1.500.000.000معاونت دانشجویی 3-واگذاری ایاب و ذهاب 

4- نگهداری و راهبری 
تأسیسات 

مجتمع بیمارستانی 
1.500.000.000یاس 

5- نگهداری و راهبری 
1.500.000.000مرکز طبی کودکان تأسیسات 

G6 محل گشایش پاکات: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه همکف، سالن
تذکر: کلیه اسناد باید در سه پاکت »الف« و »ب« و »ج« در سامانه س��تاد بارگذاری گردد در ضمن به منظور تطبیق ضمانتنامه یا فیش واریزی بارگذاری شده بایستی اصل 

آن را در مهلت ارائه پیشنهادها به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه 2، اتاق 205 تحویل نمایید.
تذکر: سپرده قابل قبول براي شرکت در مناقصه واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکي معتبر با مهلت حداقل 3 ماه اعتبار مي باشد.

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

دانشگاهعلومپزشكي
وخدماتبهداشتيدرمانيتهران
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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 ۷-1401 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: 3113۷340-054 و 054-3113۷348 
فکس: 054-3113۷33۷ 

پیام کوتاه: 0930۷280200 
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 1401/04/25 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 3۷، 
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 13:45
روز ش��نبه م��ورخ 1401/04/25 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 ارزيابي کیفي
شركت توزیع نیروی ربق سیستان و بلوچستان

دومرحلهای

امور تدارکات  و قراردادها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

نوبتدوم

س��ازمان ب��ورس اع��الم ک��رده، ب��رای دو صندوق 
س��رمایه گذاری مختل��ط ب��ا تضمی��ن اص��ل مبلغ 
س��رمایه گذاری موافقت اصولی صادر کرده اس��ت. 
به گ��زارش مناقصه مزایده به نقل از س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار؛ در بازارس��رمایه برای پوشش ریسک 
س��رمایه گذاران از ابزارهای مالی پیچیده ای همانند 
اوراق مش��تقه اس��تفاده می ش��ود. این ابزارها کارایی باالیی دارند، 
اما بس��یاری از آن ها در ایران و در بازار س��هام وج��ود ندارند، تعداد 
قلیلی از این ابزارها که در بورس تهران طی یک دهه گذش��ته عرضه 
شده اند با استقبال کمی از سوی س��رمایه گذاران روبه رو شده اند. با 
این حال کارشناسان و نهادهای مالی فعال در بازارسرمایه همواره از 
لزوم عرضه ابزارهای پوشش ریسک در بازار سهام صحبت می کنند. 
حتی برخی از نهادهای مالی س��عی در ایج��اد توافق نامه هایی میان 
خود داشتند تا از ریسک سرمایه گذاری در بازارسرمایه بکاهند. سال 
گذش��ته طرحی با نام اتحاد بورس و بیمه میان یک ش��رکت بیمه و 
یک شرکت س��بدگردان رونمایی ش��د که امکان تضمین یک، سه و 

پنج ساله اصل سرمایه و سود سهامداران را تضمین می کرد. 
تضمین سرمایه گذاری در بورس

اما به تازگی س��ازمان بورس اوراق بهادار ته��ران اعالم کرده که 
در راس��تای ایجاد اطمینان خاطر برای س��رمایه گذارانی که تمایل 
دارند به صورت غیرمس��تقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
وارد بازارس��رمایه ش��وند، برای دو صندوق س��رمایه گذاری مختلط 
با تضمین اص��ل مبل��غ س��رمایه گذاری در دو قال��ب تضمین اصل 
مبل��غ س��رمایه گذاری توس��ط رکن ضام��ن و تضمین اص��ل مبلغ 
سرمایه گذاری توس��ط دارندگان واحدهای س��رمایه گذاری ممتاز، 
موافقت اصولی صادر کرده اس��ت. در ای��ن صندوق ها، تضمین اصل 
مبلغ س��رمایه گذاری توس��ط رکن ضامن، ش��خص ثالثی خارج از 
ساختار سرمایه گذاران صندوق، اصل مبلغ سرمایه گذاری را در قبال 

دریافت کارمزد ضمانت می کند.
سقوط آزاد بورس در هفته ای که گذشت

خبر دیگر از ب��ورس این ک��ه هرچند که بازارس��رمایه س��ال را 
سبزرنگ آغاز کرد و ش��اخص کل بورس توانس��ت بعد از حدود 20 
ماه در اردیبهشت ماه دوباره وارد کانال یک میلیون و 600 هزار واحد 
ش��ود، اما دوباره در هفته گذشته در دام س��قوط افتاده و رنگ قرمز 
بر تن بورس جا خوش کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، روند صعودی 
بازارسرمایه تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه داشت و شاخص کل بورس 
حتی توانس��ت پس از 20 م��اه وارد کانال یک میلی��ون و 600 هزار 
واحد ش��ود اما عمر این صعود طوالنی نب��ود و در حدود یک ماه قبل 
بورس تقریباً هر روز عقب گرد داش��ته و تا ی��ک میلیون و 533 هزار 
واحد نیز کاهش یافت. تحلیلگران دالیل مختلفی را برای این سقوط 
عنوان می کنند ک��ه از مهم ترین آن اختالف قیمت دالر در س��امانه 
نیما و بازار آزاد است. البته برخی معتقدند بازارسرمایه بیش از اندازه 
در انتظار واگذاری س��ایپا و ایران خودرو مانده و برخ��ی دیگر نزول 
بازار را ناشی از دستکاری ش��اخص کل توس��ط دولت می دانند. در 
هر حال نزول بورس ادامه دارد و س��هامداران دوباره هر روز نظاره گر 
رنگ قرمز روی تابلوی بورس هستند. بر این اساس بررسی وضعیت 
بازار سهام در هفته گذش��ته نشان می دهد که ش��اخص کل بورس 
روز شنبه هفته گذش��ته با 16 هزار و 581 واحد کاهش در رقم یک 
میلیون و 54۷ هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم 
3۷51 واحد کاهش یافت و رق��م 425 هزار و 181 واحد را ثبت کرد. 
در روز یکش��نبه هفته گذشته هر چند که ش��اخص کل بورس برای 
صعود گام برداش��ت و حتی تا یک میلیون و 548 هزار واحد افزایش 
یافت اما در نهای��ت دوباره روندی نزولی به خ��ود گرفت و تا رقم یک 
میلیون و 545 ه��زار واحد کاهش یافت. رنگ قرمز در روز دوش��نبه 
هفته گذش��ته نیز بر تن بورس باق��ی ماند و ش��اخص کل بورس در 
این روز با ۷61۷ واح��د کاهش تا رقم یک میلی��ون 539 هزار واحد 
نزول کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم س��ه هزار و 12۷ واحد 
کاهش یافت و به رق��م 423 ه��زار و 456 واحد رس��ید. دامنه روند 
نزولی بورس به چهارش��نبه هفته گذش��ته رس��ید تا این بازار هفته 
را با چراغ قرمز ب��ه پایان ببرد. ش��اخص کل بورس ب��ا 6233 واحد 
کاهش تا رقم ی��ک میلیون و 533 ه��زار واحد نزول کرد. ش��اخص 
 کل با معیار هم وزن ه��م با 1162 واحد کاه��ش در رقم 422 هزار و 

295 واحد ایستاد.

 سازوکار جدید سازمان بورس  
 و اوراق بهادار برای تضمین 

اصل سرمایه سهامداران

اطالعیه بیمه  مرکزی درخصوص مباحث اخیر سوئیچ بیمه 
بیمه مرک��زی با انتش��ار اطالعیه ای درخص��وص مباحث 
اخیر درباره پروژه س��وئیچ نه��اد ناظر به نگرانی ه��ای اهالی 
صنعت بیمه پاس��خ داد. به گزارش مناقصه مزای��ده به نقل از 
بیمه مرکزی، ای��ن اطالعیه به دنبال واکن��ش فعاالن صنعت 
بیمه و بع��د از بیانیه رس��می انجمن فین ت��ک در اعتراض به 
اجرای پروژه س��وئیچ بیمه مرکزی و انحصار آن به ش��رکتی 
خصوصی از زیرمجموعه سنحاب منتشر ش��ده است. در این 
اطالعیه آمده اس��ت:  »بیمه مرکزی هم��واره از فعالیت های 
دانش بنی��ان، فناوران��ه و نوآورانه که س��بب ارتق��ای کارایی 
فرآیندهای بیمه گری، تس��هیل خدمات رس��انی ب��ه مردم، 
کاهش هزینه ها و گشودن مس��یرها و چشم اندازهای نو پیش 
روی صنعت بیمه باش��د حمایت نموده و در آینده نیز حمایت 
خواهد کرد. در همین راستا به منظور نظارت بر فرآیند تعامل 
میان بیمه گ��ران، بیمه گذاران و کارگ��زاران و تأمین صحت، 
ش��فافیت و امنیت اطالعاتی که میان آنها مبادله خواهد شد 
و همچنی��ن پایش حق��وق بیمه گذاران، ایجاد س��وئیچ بیمه 
براس��اس ماده 51 آیین نامه کارگزاری بیمه و دس��تورالعمل 
مربوط در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت.« براساس ماده 
51 آیین نامه کارگزاری بیمه و دس��تورالعمل آن، از تاریخی 
که بیمه مرکزی تعیین خواهد کرد تبادل اطالعات کارگزاران 

برخط با بیمه مرکزی، مؤسسات بیمه و نمایندگان آنها صرفاً 
از طریق س��وئیچ بیمه انجام می شود و مس��ؤولیت طراحی و 
اداره س��وئیچ بیمه برعهده بیمه مرکزی است که خدمات زیر 

را ارائه می دهد:
1( دریافت APIهای اس��تعالم نرخ و ش��رایط بیمه نامه، 
فرآیند صدور بیمه نامه و دریافت و واریز حق بیمه به حس��اب 

مؤسسه بیمه از نرم افزار بیمه گری مؤسسات بیمه.
2( دریافت APIهای اس��تعالم اطالعات پایه و س��وابق 
بیمه ای م��ورد بیم��ه، اطالع��ات فردی/حقوقی ب��ر مبنای 
کدملی/شناس��ه ملی متقاض��ی خدمات بیم��ه ای، اطالعات 
پایه خودروها و... از س��امانه س��نهاب بیمه مرکزی. بنابراین 
آنچ��ه در ارتباط با س��وئیچ بیمه اتف��اق افتاده آن اس��ت که 
بیمه مرک��زی صرف��اً به وظیف��ه قانون��ی خود عم��ل کرده و 
هیچ گونه قصد انتفاع از س��وئیچ بیمه در میان نیست و ایجاد 
انحصار برای ش��رکتی خاص و نظای��ر آن موضوعیت ندارد و 
مط��رح نیس��ت. اهل ف��ن و دس��ت اندرکاران صنع��ت بیمه 
می دانند که سوئیچ بیمه صرفاً نقش  هاب را دارد و محلی برای 
تمرکز اطالعات نیست و صرفاً تس��هیل کننده و برقرارکننده 
ارتباط بی��ن ذی نفعان گوناگ��ون فرآینده��ای توزیع برخط 
بیمه است. همچنین س��وئیچ بیمه امکان ارائه سایر خدمات 

و تس��هیالت به کارگزاران، مؤسس��ات بیمه و نمایندگان آنها 
و ایجاد امکان نظارت های هوش��مند از س��وی نه��اد ناظر بر 
فعالیت های ص��دور و توزیع بیمه را فراه��م می کند. « از آنجا 
که س��وئیچ بیمه از یک طرف ب��ه ش��رکت های بیمه متصل 
است و از طرفی به سامانه س��نهاب بیمه مرکزی، لذا طراحی 
و پیاده س��ازی و نگهداری آن باید از طریق شرکت های مورد 
تأیید و اعتم��اد بیمه مرکزی که برای تضمی��ن پایداری ارائه 
خدمات تحت کنترل این نهاد هم باش��ند انجام ش��ود. هدف 
قانون گ��ذار و بیمه مرکزی از س��وئیچ بیمه، ایجاد س��ازوکار 
نظارت هوشمند بر فضای کس��ب وکار فناورانه بیمه ای، ایجاد 
بس��تر تبادل اطالعات و ش��کل دهی به اکوسیستم دیجیتال 
صنعت بیمه و در دس��ترس قرار دادن سرویس های سودمند 
و ارزش افزوده ب��رای المان های اکوسیس��تم و فراهم نمودن 
ش��رایط برای تحقق Open Insurance اس��ت. س��وئیچ 
بیمه، س��رویس های پایه مورد نیاز فعاالن صنع��ت بیمه را از 
بانک های اطالعاتی مهم کش��ور ک��ه در اختیار س��ازمان ها 
و صنای��ع بیرون از صنع��ت بیمه اس��ت و همچنین اطالعات 
درون صنعت بیمه و ش��رکت های بیمه تأمین و به س��ادگی و 
س��هولت در اختیار کس��ب وکارهای الکترونیک و کارگزاران 
برخط و ش��رکت های بیمه فناور قرار می ده��د و ارتباط بین 

شرکت های بیمه و شرکت های کارگزاری برخط و بیمه فناور 
را میس��ر می س��ازد. صدور و ارائه خدمات بیم��ه  ای، نیازمند 
اس��تعالم های متع��دد از بانک  های اطالعاتی مختلف اس��ت 
که توس��ط س��وئیچ بیمه به طور متمرکز و یکجا در دسترس 
خواهد بود.« این س��وئیچ وظیفه ای ب��رای تجمیع اطالعات 
به خصوص تراکنش های مالی ندارد و عملیات مقایس��ه گری 
انجام نخواهد داد و تس��هیل کننده و برقرارکننده ارتباط بین 
کارگزاران و ش��رکت های بیمه بوده و موانع اساسی موجود بر 
سر راه عملیات ش��رکت های دانش بنیان و فناورمحور را رفع 
می کند و موجب شفاف سازی فرایند ارتباط بین بیمه گزاران 
و ش��رکت های بیمه خواهد ش��د. بنابراین تأکی��د می نماید، 
کس��ب وکارهای آنالی��ن نگ��ران فعالیت و عملکرد س��وئیچ 
بیمه نباش��ند زیرا نه تنها انحصاری در خدم��ات آنالین ایجاد 
نمی شود، بلکه سرویس های این سوئیچ رایگان و یا با کمترین 
هزینه در اختیار ذی نفعان قرار خواهد گرفت.« روابط عمومی 
بیمه مرکزی در پایان از تشکل ها و ذی نفعان مختلف خواسته 
اس��ت »به پیش داوری ها و اطالعات و اخب��ار ناقص توجهی 
نداش��ته و به آن دامن نزنند تا فضای کسب وکار صنعت بیمه 
 به دور از تنش و با آرامش روند روبه رش��د خود را طی کرده و 

در خدمت مردم عزیز ایران باشد.«

گروه بانك، بیمه، بورس

رئی��س کل بانک مرک��زی، گف��ت: اص��الح 
نظ��ام بانکی با س��ه محور اص��الح رابط��ه دولت با 
بانک مرک��زی، اصالح رابط��ه بانک ها ب��ا این بانک 
و اصالح رابطه بانک ها با مردم آغاز ش��ده اس��ت. به 
گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نق��ل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، علی صالح آب��ادی؛ محیط بانکداری 
کشور را مس��تعد رش��د و توسعه دانس��ت و گفت: 
بانک مرک��زی به عن��وان تنظیم گر مق��ررات پولی 
و بانک��ی، حمای��ت از نوآوری ه��ا در ای��ن بخش را 
وظیفه خود می داند. لذا ایج��اد محیط های آزمون 
تنظیم گری الزمه توس��عه فناوری اس��ت و ایجاد 
این محیط های آزمون موجب تس��هیل نوآوری در 
حوزه های فناوری جدید در صنعت بانکداری کشور 
می شود. رئیس کل بانک مرکزی، افزود: اطمینان به 
دانش و آگاهی افراد در حوزه های تخصصی همواره 
موجب خل��ق فرصت های جدی��د در محیط اجراء 
می ش��ود و نمود عینی این واقعیت مراس��م امروز 
است، دلیل این مدعا نیز آن است که ما 40 روز پیش 
میزبان فع��االن فناوری های مل��ی در بانک مرکزی 
بودیم و امروز پس از گذشت 40 روز، شاهد رونمایی 
از محیط آزمون تنظیم گری بانک مرکزی هستیم. 
وی ایجاد این محیط را ک��ه با متولی گری دبیرخانه 
شرکت ملی انفورماتیک ایجاد شده است؛ را مرهون 
تالش و همراهی همکاران بانک مرکزی، ش��ورای 
سیاست گذاری به ریاست معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی دانس��ت و گفت: امی��دوارم این اتفاق 
مثبت در حوزه فناوری بستر مناسبی برای استفاده 
از ایده های فناورانه مالی در صنعت بانکداری کشور 

باشد و مردم از نتایج آن بهره مند شوند.
 اشخاص حقیقی و حقوقی؛ مشتری 

نظام بانکی و صنعت بانکداری
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بی��ان اینکه امروز 
اش��خاص حقیقی و حقوقی در کشور مشتری نظام 
بانک��ی و صنعت بانک��داری هس��تند، تصریح کرد: 
اصالح نظام بانکی با س��ه محور اصالح رابطه دولت 
با بانک مرکزی، اص��الح رابطه بانک ها ب��ا این بانک 
و اص��الح رابطه بانک ها با مردم آغاز ش��ده اس��ت و 
اس��تفاده از فناوری های نوین می تواند در پیش��برد 
این اصالح��ات یاری گ��ر بانک مرکزی باش��د. وی 
خاطرنش��ان کرد:  ب��رای نمونه فناوری ه��ای حوزه 
 )Supervisory Technology SupTech( نظارت
و فناوری های ح��وزه تطبیق با مق��ررات )رگ تک، 
Regulatory Technology. RegTech( ناظر بر 
اصالح رابطه میان بانک مرکزی و بانک هاس��ت که 
می تواند تس��ریع کننده اصالحات در نظام بانکی 
باش��د. رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: 
در حال حاض��ر نورآوری های بس��یاری در تعامل 
میان م��ردم به عن��وان مش��تریان و بانک ها انجام 
ش��ده که این نوآوری ه��ا باید ادامه یاب��د تا به این 
واس��طه نظارت بر بانک ها و نهادهای پولی نظارت 
درس��ت و دقیق تر ش��ود و در عین حال بانک ها و 
نهادهای پولی نیز بتوانند خدمات مناس��بی را به 
مردم اعم از تسهیالت و س��ایر خدمات بانکی ارائه 
کنن��د. صالح آبادی؛ ضم��ن اس��تقبال از نظرات و 

پیشنهادات فعاالن این حوزه ابراز امیدواری کرد: 
امید است در آینده نزدیک ش��اهد اخبار مطلوبی 
در این حوزه باش��یم و ایده های نو از محیط آزمون 
به محیط عمل وارد ش��ود. وی افزود:  در این راستا 
وظیف��ه بانک مرکزی به عنوان مق��ام تنظیم گری 
)رگوالت��ور( پولی و بانک��ی کش��ور، فراهم کردن 
محیط و شرایط الزم برای رش��د و توسعه نوآوری 
فن��اوری در کش��ور و تس��هیل ای��ن نوآوری ها تا 
رسیدن آنها به منصه ظهور است. لذا امیدوارم این 
جلس��ه طلیعه یک حرکت مثبت در حوزه فناوری 
و بانکی کش��ور باشد. رئیس ش��ورای عالی فضای 
مجازی: در محی��ط آزمون تنظیم گ��ری به نقش 

بازیگران و ذی نفعان جدید توجه شود.
 تقدیر رئیس شورای عالی فضای مجازی 

از بانک مرکزی
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه سیدابوالحس��ن 
فیروزآبادی؛ رئیس ش��ورای عالی فضای مجازی، 
اق��دام رئی��س کل بانک مرک��زی در راه ان��دازی 
سندباکس را قابل تقدیر خواند و گفت: توجه دکتر 
صالح آبادی؛ در سال ابتدایی مسؤولیت شان به این 
مسأله قابل قدردانی اس��ت. وی نگاه حاکم به این 
حوزه را به مانند همه دنیا محافظه کارانه دانس��ت 
و اف��زود: البته این نگاهی صحیح اس��ت چراکه در 
اقتصاد ما بانک بازیگر اصلی است؛ اما در عین حال 
باید شهامت تحقق توسعه باید در عصر جدید باید 
مورد توجه قرار گیرد. رئیس ش��ورای عالی فضای 
مجازی، با اشاره به رونمایی از سندباکس )محیط 
آزمون تنظیم گری( در بانک مرکزی یادآور ش��د: 

امیدوارم در ساختاری که امروز تعریف شده است 
به نقش بازیگ��ران و ذی نفعان جدی��د بالکچین، 
هوش مصنوع��ی و به کارگی��ری روش های جدید 
برای گسترش بازار توجه ش��ود. وی تصریح کرد:  
»ضروری است از نگاه ماشینی شدن و الکترونیکی 
شدن کس��ب وکارها به س��مت روش های جدید و 
شخصی سازی خدمات و امکان تحقق شبه پول ها 
که نیازمند جسارت، نظامات سیاسی و همگرایی 
در کش��ور اس��ت؛ نیز حرکت کنیم و لذا معتقدم 
مقدمات این کار نیز برمبن��ای همگرایی دیدگاه و 
رس��یدن به وفاق اس��ت تا این گونه و در نهایت به 
توسعه اقتصادی کش��ور که در شرایط امروز امری 

بسیار ضروری است دست یابیم.«
محیط آزمون گری بانک مرکزی

همچنین در این مراس��م، معاون فناوری های 
نوی��ن بانک مرکزی، با بی��ان اینکه برای توس��عه 
اقتص��اد دیجیتال و حرک��ت از کس��ب وکارهای 
س��نتی به س��مت کس��ب وکارهای پوی��ا و نوآور، 
دچار نوعی دوگانگی متناقض هس��تیم، گفت: هر 
چند این رویکرد ب��ه افزایش ثروت و اش��تغال در 
کش��ور کمک می کند، اما با مخاطرات و مشکالتی 
برای کس��ب وکارها مواجه هس��تیم و لذا ضروری 
اس��ت برای آنان مقرراتی در این باره وضع ش��ود. 
وی اف��زود: به دلی��ل نوپا ب��ودن کس��ب وکارها و 
دیده نش��دن همه ابع��اد آن و از ط��رف دیگر ُکند 
ب��ودن فرآیند ه��ای مقررات گ��ذاری نمی توانیم 
پابه پای نوآوری ه��ا حرکت کنیم و ل��ذا راهکاری 
که بانک ه��ای مرک��زی و تنظیم گ��ران مقرارات 

در حوزه های مختل��ف دنیا به س��مت آن حرکت 
کرده اند، راه حل ایجاد سندباکس )محیط آزمون 
تنظیم گری(  اس��ت. محرمیان؛ تصری��ح کرد: در 
فرآیند س��ندباکس )محیط آزم��ون تنظیم گری( 
زمینه برای ص��دور مح��دود مجوز ب��رای برخی 
کس��ب وکارها که ابعاد آن هنوز مش��خص نشده 
فراهم می ش��ود ت��ا به ای��ن واس��طه فعالیت خود 
را ش��روع کنند و پس از بررس��ی چگونگی توسعه 
و ادام��ه فعالی��ت ای��ن کس��ب وکارها، در نهایت 
ش��رایط برای تعام��ل دو طرفه می��ان تنظیم گر و 
رگوالتور و کس��ب وکار فراهم خواهد ش��د. معاون 
فناوری ه��ای نوی��ن بانک مرک��زی، یادآور ش��د: 
کس��ب وکارها با حضور در این محیط جدید، این 
امکان برایشان فراهم می ش��ود که تحت نظارت و 
همکاری، مقررات مربوطه برای آنها تبیین شود و 
در همان حال این فضا به کس��ب وکارها نیز کمک 
می کند که به یک نهاد مش��خص پاس��خگو باشند 
و در نتیج��ه تعامل��ی در این فضا ش��کل می گیرد 
که نتیج��ه آن ی��ک ب��ازی برد- برد خواه��د بود. 
محرمیان؛ ادام��ه داد: فعالیت ها در این خصوص از 
سال گذش��ته آغاز ش��د و در نهایت با حضور دکتر 
عبداللهی و ن��گاه ویژه رئی��س کل بانک مرکزی و 
با نگاه نوگ��رای معاون نظ��ارت بانک مرکزی، کار 
پیش رفت و امروز ش��اهد افتت��اح محیط آزمون 
تنظیم گری بانک مرکزی هس��تیم. البته معتقدم 
در ابتدای راه هس��تیم؛ در این مسیر فرهنگ های 
بس��یاری باید تغییر کند، روش ه��ای زیادی باید 
دس��تخوش تحول ش��ود و فعاالن این حوزه باید 

رویکردهایش��ان را با ای��ن حوزه جدی��د منطبق 
کنند. ضم��ن اینکه این رویداد طلیع��ه یک اتفاق 
خ��وب خواهد ب��ود. ضم��ن آن که کس��ب وکارها 
در فضایی آرام ت��ر فعالیت کنند و مق��ررات آنها با 
هم��کاری خودش��ان در بانک مرک��زی تصوی��ب 
می ش��ود. در توضیح س��ند بانک��س بانک مرکزی 
الزم ب��ه توضیح اس��ت ک��ه یک��ی از رویکردهای 
سیاس��ت گذاری و تسهیل گری کس��ب وکارهای 
نوی��ن اس��تفاده از روش محیط ه��ای آزم��ون 
تنظیم گری )س��ندباکس های رگوالتوری( است 
که برای ش��ناخت وجوه مختل��ف و نحوه تنظیم و 
صدور مجوزهای مورد نیاز اس��تفاده می  شود. در 
این رویک��رد قانون گذار باید در راس��تای برقراری 
تعادل میان ارائ��ه راهکارهای خالقان��ه در حوزه 
فین تک و ثب��ات و پایداری سیس��تم های مالی با 
ایجاد قوانین متناس��ب با حوزه های کسب وکاری 
ش��رکت های فعال در ح��وزه فین تک، به واس��طه 
جذابیت این حوزه و ریسک پذیری ذاتی فناوری، 
در جه��ت تطبی��ق چارچوب های نظارت��ی و نیز 
مدیریت و کاهش ریس��ک های مرتب��ط با آن گام 
بردارد. به طور خالص��ه محیط  آزمون تنظیم گری 
س��ازوکاری اس��ت ک��ه نهاده��ای ناظ��ر ترتیب 
می دهند تا فین تک های موجود و کسب وکارهای 
جدید را از این طریق، تحت چتر نظارتی خود قرار 
داده و با بررس��ی آنها از نزدیک، مدل کسب وکار و 
ریسک های مرتبط را شناسایی کنند و در ادامه با 
ارائه مجوزها و تدوین مقررات مناسب برای آن ها، 

زمینه حضور در بازار را برایشان فراهم آورند.

اصالح نظام بانکی با 3 محور آغاز شد
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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 

عدم سرمایه گذاری سال های گذشته 
عامل چالش های صنعت آب و برق

 اعتراض ایران به خلف وعده 
افغانستان برای حقابه هیرمند

رئیس جمهور از مجتمع پتروشیمی 
خراسان بازدید کرد

 چه تعداد از مشترکان آب 
پُرمصرف هستند؟

مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کش��ور، گفت : ش��ش درصد مش��ترکان آب 
بدمصرف هس��تند. به گزارش مناقصه مزایده، ش��هرام حیدریان؛ ب��ا بیان اینکه 
هم اکنون 54 درصد مش��ترکان آب خوش مصرف، حدود 40 درصد پُرمصرف و 
شش درصد بدمصرف هستند، افزود : مشترکان خوش مصرف تا الگو، پرمصرف 
دو برابر الگو و بدمصرف بیش از دو برابر الگو مصرف می کنند. وی با اشاره به اینکه 
مصرف خانوار در کشور بین 13 تا 18 مترمکعب و به طور میانگین 15 مترمکعب 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: هر مترمکعب برابر با هزار شیشه آب 
معدنی یک لیتری اس��ت و هر خانوار در ط��ول ماه، حدود 15 هزار شیش��ه آب 
معدنی یک لیتری می تواند مصرف داشته باش��د. مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای 
کشور، تأکید کرد: مش��ترکان خانگی و اداری که بیش از دو برابر الگو آب مصرف 
می کنند، در ابتدا سه بار به آن ها پیامک داده می ش��ود و چنانچه رعایت نکنند، 
اخطار کتب��ی می دهیم که در صورت ع��دم رعایت، طی پنج روز پس از ارس��ال 
اخطار کتبی، در بازه زمانی پنج تا شش س��اعت، آب مصرفی آن ها قطع می شود. 
رصد ادامه پی��دا می کند و اگر مصرف را اصالح نکنند، م��دت زمان قطعی روزانه 
آن ها را افزایش می دهیم. حیدریان؛ در باره تغییر تعرفه های، گفت: از س��ال 9۷ 
ساختار تعرفه ها برمبنای مش��ترکان خوش مصرف و بدمصرف طبقه بندی شد؛ 
اگر مش��ترکی الگوی مصرف را رعایت کند، تعرفه اش نسبت به پارسال تغییری 
نخواهد داش��ت، اما اگر یک متر مکعب هم از الگوی مصرف باالت��ر بیاید، همان 
یک متر با تعرفه جدید محاس��به می ش��ود و قیمت مصرف زیر الگو، ثابت است. 
مشترکان پرمصرف هم با تعرفه کاماًل متفاوت نسبت به پارسال روبه رو می شوند.

وزیر نیرو، با اشاره به اینکه هدف دولت از س��فرهای استانی، رعایت عدالت در 
توزیع منابع و اعتبارات برای برطرف کردن مش��کالت اقصی نقاط کشور است، بر 
ش��کوفایی ظرفیت های پنهان صنعت آب و برق، از طریق »توسعه زیرساخت ها 
متناس��ب با نیازها« و »اصالح ش��یوه های مدیریت��ی« تأکید کرد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، علی اکبر محرابیان؛ با بیان اینکه عدم س��رمایه گذاری و عدم رفع 
مشکالت در سال های گذشته باعث به وجود آمدن چالش هایی شده است، افزود: 
خاموشی های گس��ترده در بخش های مختلف مصرف، ناترازی بسیار زیاد و غیره 
از جمله این مشکالت بودند. وزیر نیرو، گفت: توس��عه زیربناها و زیرساخت های 
کشور متناس��ب با نیازها و اصالح ش��یوه های مدیریتی دو راهکاری است که در 
دولت سیزدهم با عمل به آنها ش��اهد موفقیت هایی ملموس هستیم. وی با بیان 
اینکه صرفه جویی به معنای مصرف نکردن ضروریات نیس��ت، افزود: مصرفی که 
برای مصرف کننده منفعتی نداش��ته و باعث اتالف منابع ش��ود، اصال مورد قبول 
نیست. مهم ترین  بخش، صرفه جویی با قاعده است. وزیر نیرو، میزان صرفه جویی 
صورت گرفته در طرح تغییر س��اعات کاری ادارات را ۷00 م��گاوات عنوان کرد و 
ادامه داد: براساس مصوبه هیأت وزیران، دس��تگاه های دولتی و خدماتی موظف 
هستند مصرف آب و برق خود را در س��اعات اداری نسبت به مصارف مدت مشابه 

30 درصد و پس از پایان وقت اداری به میزان 60 درصد کاهش دهند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو، گفت: جلسه کمیساران مشترک آب هیرمند، بین 
ایران و افغانستان به علت ارائه نشدن آمار کامل و دقیق از طرف هیأت مذاکره کننده 
افغانستانی با اعتراض کش��ورمان روبه رو ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، محمد 
جوانبخت؛ با اش��اره به برگزاری بیست وپنجمین جلسه این کمیس��اریا در اواخر 
خرداد در تهران، افزود: در این جلسه که به مدت س��ه روز و با هدف اجرای معاهده 
س��ال 1351 شمس��ی مبنی بر احیای حقابه 820 میلیون مترمکعب��ی ایران از 
رودخانه هیرمند به طول انجامید هیأت مذاکره کننده افغانستانی، متاسفانه فاقد 
اطالعات کامل و دقیق از وضع آبی این رودخانه بود که مورد قبول ما قرار نگرفت. 
وی افزود: براساس مواد پیش بینی ش��ده در این معاهده، در این گونه موارد ایران 
می تواند درخواست بازدید از ایس��تگاه باالدست س��د »کجکی« )با فتح کاف و 
جیم( افغانستان که در ۷0 کیلومتری مرزهای ایران است داشته باشد که پس از 
طرح این درخواست، طرف افغانستانی با آن موافق نکرد. معاون آب و آبفای وزیر 
نیرو همچنین، گفت: افغانس��تان با احداث بند انحراف��ی کمال خان در نزدیکی 
مرز ایران، قس��متی از حقابه ایران را به سمت شوره زارهای موسوم به »گودزره« 
منحرف می کند و مانع ورود آب به کشورمان می ش��ود که در این جلسه به این 
موضوع نیز اعتراض کردیم. جوانبخت؛ با اشاره به حمایت های گسترده سالیان 
متمادی ایران از افغانستان ابراز امیدواری کرد هیأت افغانی با رساندن پیام این 
جلسه به مس��ؤوالن مافوق خود، درباره تأمین حقابه ایران مسؤوالنه تر برخورد 

کنند و موجب سرازیر شدن آب به سمت ایران شوند.

رئیس جمهور در بیست وشش��مین س��فر اس��تانی خ��ود، پ��س از حضور 
در خراسان ش��مالی از مجتمع پتروش��یمی بجن��ورد بازدید ک��رد. به گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی پتروش��یمی خراسان، آیت ا... رئیسی؛ در 
جریان روند توس��عه این واحد تولیدی، اظهار داشت: توس��عه این پتروشیمی 
بجنورد نیازمند کار جهادی و انقالبی اس��ت. وی خاطرنش��ان ک��رد: گام هایی 
همچون جایگزینی پس��اب به جای آب ُش��رب که در حال حاض��ر در این واحد 
تولیدی استفاده می شود، افزایش تولید و اشتغال و حل مشکل مسکن کارگران 
برای توس��عه این واحد تولیدی الزم و ضروری است. رئیس جمهور همچنین بر 
ضرورت اس��تفاده از نیروی بومی در طرح توسعه پتروش��یمی خراسان، تأکید 
کرد. یوسف حسنی؛ سرپرست پتروشیمی خراسان، نیز در جریان این بازدید با 
ارائه توضیحاتی به رئیس جمهور، گفت: طرح انتقال پساب بجنورد به مجتمع و 
اجرای طرح توس��عه از مهم ترین برنامه های ماست که با کمک مسؤولین کشور 
و استان پیگیر آنها هستیم. وی درباره الزامات تأمین آب پایدار و خوراک گاز به 
منظور اجرای طرح توسعه توضیح داد و خواس��تار تخفیف در نرخ خوراک گاز و 
قیمت خرید پساب شد تا شرایط سرمایه گذاری تسهیل شود. عضو هیأت مدیره 
پتروشیمی خراسان، با اش��اره به محصوالت پتروشیمی خراسان، اظهار داشت: 
این امکان وجود دارد تا پروژه های دانش بنیان در پایین دس��ت محصوالت اوره 
و مالمین در استان اجراء ش��ود که از ارزش افزوده باال و امکان اشتغالزایی بسیار 
مناسبی برای جوانان و متخصصین برخوردار است. حسنی؛ در ادامه، با اشاره به 
مطالبات پتروشیمی از شرکت خدمات حمایت از کشاورزی، گفت: در شرایطی 
که وزارت کشاورزی امکان پرداخت هزینه اوره حمایتی که از ما خریداری کرده 
اس��ت را ندارد این امکان وجود دارد تا مطالبات خود را با گاز خریداری شده به 
منظور تولید و س��وخت تهاتر کنیم. سرپرست پتروش��یمی خراسان، در بخش 
دیگری از صحبت هایش بیان داش��ت: براس��اس قانون، اوره و آمونیاک از جمله 
محصوالت صادراتی هس��تند که بایس��تی از پرداخت مالیات معاف باش��ند اما 
متأسفانه از سال گذشته براس��اس مصوبه مجلس در ردیف مواد نیمه خام قرار 
گرفتند که بایس��تی 20 درصد مالیات بدهند در حالی که محصوالت ما از جمله 
محصوالت نهایی هستند که کشاورزان به طور مستقیم مصرف می کنند و نباید 

از این حیث مشمول مالیات شوند.

مدیرعامل توانیر

امسال حتی یک مورد قطعی برق به علت کمبود تولید نداشتیم
20 درصد از مشترکان بیش از الگو مصرف می کنند

مدیرعامل شرکت توانیر، با بیان اینکه در دو هفته گذشته 
برق بیش از 100 ش��رکت و دس��تگاه دولتی را قطع کرده ایم، 
گفت: تاکنون رکورد مصرف 64 هزار مگاواتی ثبت شده است 
با این حال امس��ال حتی یک مورد قطعی برق به دلیل کمبود 
تولید نداش��تیم. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، آرش کردی؛ با 
تأکید بر اینکه با وجود افزایش مصرف، امسال حتی یک مورد 
قطعی برق به دلیل کمبود تولید نداشته ایم، خاطرنشان کرد: 
هفته بس��یار گرمی پیش رو داریم و نیازمند کمک و همراهی 
هموطنان هس��تیم. ک��ردی؛ درخصوص برخورد ب��ا ادارات و 
دس��تگاه های پرمصرف دولت��ی، گفت: برنامه ه��ای مدیریت 
مصرف امسال در بخش ادارات س��ختگیرانه اجراء می شود به 
طوری که در س��اعات اداری 30 درصد باید مص��ارف خود را 
کاهش دهند و پس از س��اعات اداری بای��د 60 درصد مصرف 
خود را پایین بیاورند. کردی؛ یادآور ش��د: این در حالی اس��ت 

که در مجموعه وزارت نیرو این میزان را س��ختگیرانه تر اجراء 
کردیم به طوری ک��ه در س��اعات اداری، در س��اختمان های 
اداری وزارت نی��رو 40 درص��د کاه��ش مصرف داش��ته ایم. 
مدیرعامل ش��رکت توانی��ر، درخص��وص قطع ب��رق ادارات 
پرمصرف نیز، اظهار داش��ت: ادارات تاکن��ون همراهی خوبی 
داش��ته اند ولی قابلی��ت خوبی ب��رای مدیریت ب��ار و مصرف 
در بخ��ش ادارات وج��ود دارد و به طور مثال کاهش س��اعات 
کار ادارات باعث کمک ویژه ای به صنعت برق داش��ته باش��د. 
کردی؛ اف��زود: در طی دو هفته گذش��ته ب��رق اندکی بیش از 
100 شرکت و دستگاه دولتی را قطع کرده ایم. وی خاطرنشان 
ک��رد: ادارات در صورتی ک��ه دی��زل ژنراتوره��ای تولید برق 
داشته و مورد اس��تفاده قرار دهند، هیچ محدودیتی نخواهند 
داش��ت و حتی اضافه تولی��د برق آنه��ا خریداری می ش��ود. 
مدیرعام��ل توانی��ر، درباره بخ��ش خانگی نی��ز، گفت: بخش 
خانگی نصف مصرف ب��رق کش��ور را در دوران اوج مصرف به 

خودش��ان اختصاص می دهند و اگر مش��ترکان در این بخش 
تنه��ا 10درصد کاهش در مصرف داش��ته باش��ند بدون هیچ 
مش��کلی از تابس��تان عبور خواهیم کرد. وی با بیان اینکه 30 
هزار مگاوات سهم مش��ترکان خانگی از مصرف برق در فصول 
گرم سال است، خاطرنشان کرد: مشترکان اگر تنها 10 درصد 
کاهش مصرف داشته باشند، در کل کش��ور شه هزار مگاوات 
مصرف کاهش خواهد یافت. کردی؛ درخصوص نحوه مصرف 
برق مش��ترکان در کش��ور نیز، گفت: 80 درص��د از جمعیت 
خانگی کش��ور زیرالگو یا در س��طح الگو برق مصرف می کنند 
که این تعداد می توانند از مشوق های صنعت برق که به میزان 
500 تومان ب��ه ازای هر یک کیلووات س��اعت کاهش مصرف 
است، بهره مند شوند. این میزان پاداش دقیقاً پنج برابر هزینه 
برق مصرفی است که وزارت نیرو از مشترکان دریافت می کند. 
وی تصری��ح کرد: مش��ترکان در این طرح حت��ی می توانند از 
صنعت برق طلبکار شوند که در این صورت در قبوض ماه های 

بعدی آن ها لحاظ می شود. مدیرعامل توانیر، درباره گروه های 
پرمصرف نیز، ابراز داشت: حدود 20 درصد از مشترکان بیش 
از الگو مصرف می کنند ک��ه در میان این گ��روه، دو درصدی 
هس��تند که بیش از دو برابر برق مص��رف می کنند. وی افزود: 
درمجموع از بین 30 میلیون مش��ترک خانگ��ی 25 میلیون 
مشترک 60 درصد و پنج میلیون مش��ترک 40 درصد از برق 
کش��ور را مصرف می کنند. کردی؛ با تقدیر از مردم در سراسر 
کشور به دلیل همراهی با برق، گفت: هموطنان اگر در ساعت 
اوج مصرف اس��تفاده از وس��ایل برقی را به نیمه شب یا ساعت 
خنک روز منتق��ل و دمای کولره��ای گازی را روی 25 درجه 
و کولرهای آبی را روی دور کن��د قرار دهند، 10درصد کاهش 
مصرف، به راحتی و بدن آن که رفاه و آسایش آنها کاهش یابد، 
قابل دسترسی است. کردی؛ یادآور ش��د: تاکنون بخش های 
صنعت و کش��اورزی به خوبی با صنعت برق همراهی کرده اند 

که جای تقدیر دارد.

استفاده از سرمایه های خرد مردمی راهکار تأمین مالی ساخت نیروگاه
براس��اس برنامه شش��م توس��عه، دولت موظف به ایجاد 25 
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی طی پنج س��ال است.به گزارش 
مناقصه مزای��ده، احداث س��االنه پنج ه��زار م��گاوات ظرفیت 
نیروگاهی به سرمایه گذاری حدود س��ه میلیارد دالری در سال 
نیاز دارد. در راس��تای پاس��خگویی به این نیاز س��رمایه گذاری، 
دولت تصمیم به اس��تفاده از مش��ارکت بخ��ش غیردولتی در 
تولید برق ب��ا هدف انتقال ب��ار تأمین مال��ی پروژه های عمرانی 
حوزه نیروگاهی به بخش غیردولتی گرف��ت. از آنجا که به علت 
قیمت گذاری دس��توری ب��رق، س��رمایه گذاری و بهره برداری 
از نیروگاه م��دل درآمدی مطلوب��ی ندارد، دولت در س��ال های 
ابتدایی با وعده ی اعطای مش��وق هایی مانند وام ارزی صندوق 
توسعه، نظر سرمایه گذاران را برای اجرای پروژه های نیروگاهی 
جلب کرد. مبلغ وامی که این نیروگاه ها دریافت کرده اند بازه ای 
بین 80 تا 350 میلیون یورو اس��ت که حدود ۷0 درصد هزینه 
س��اخت هر کدام از نیروگاه ها را پوش��ش می ده��د. در نهایت، 

به دالیل متع��ددی از جمله جهش های قیم��ت ارز، نیروگاه ها 
ادعا کردند در بازپرداخت وام ارزی دچار مش��کل هس��تند. این 
مس��أله، میزان س��رمایه گذاری در بخش نیروگاه��ی را کاهش 
داد تا اینکه در س��ال های اخیر کش��ور با کمبود برق و خاموشی 
اجباری مواجه شود. با مشخص ش��دن ناکارآمدی تأمین مالی 
از منابع ارزی صندوق توسعه، الزم اس��ت در شیوه تأمین مالی 
پروژه های نیروگاهی تجدیدنظر صورت گیرد. بررس��ی ها نشان 
می دهد کشور هم در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی و هم در 
زمینه خدمات فنی و مهندسی احداث نیروگاه دارای توانمندی 
در س��طح جهانی اس��ت و این مس��أله در پروژه های بین المللی 
که در زمینه احداث نیروگاه انجام ش��ده، ثابت گردیده اس��ت. 
بنابراین نیاز ب��ه تأمین مالی ارزی آن هم به می��زان ۷0 درصد از 
هزینه س��اخت نیروگاه از طری��ق منابع صندوق توس��عه ملی 
غیرضروری اس��ت و می توان بخش عمده ای از ای��ن هزینه را به 
صورت ریالی تأمی��ن مالی کرد. یکی از روش ه��ای تأمین مالی 

ریالی، استفاده از س��رمایه های خرد و نیمه خرد مردمی در بستر 
بورس اس��ت. برای اس��تفاده از س��رمایه های مردمی، ابزارهای 
مختلفی در دنیا طراحی شده که وجه مشترک تمامی آن ها این 
است که سرمایه گذار، با خرید س��هام پروژه  در حال ساخت، در 
دارایی مورد نظر ش��ریک می شود و متناس��ب با روند پیشرفت 
اجرای پروژه در دوره  ساخت و س��وددهی شرکت در سال های 
بهره برداری از منافع آن بهره مند می ش��ود. بنابراین این روش 
تأمین مالی نس��بت به روش های مبتنی بر بده��ی مانند وام و 
اوراق بدهی این مزیت را دارد که س��رمایه جذب شده به پروژه 
می تواند در دوره س��اخت و بهره برداری پروژه در آن باقی بماند 
و نیازی به بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذار در موعدی مقرر 
نیست. برای خریداران س��هام این پروژه ها نیز این مزیت وجود 
دارد که مالک دارایی ش��ده اند و ارزش دارایی آن ها متناسب با 
تورم رشد می کند و از طرفی اطمینان دارند دارایی مورد نظر را 
در کف قیمتی خریداری کرده اند و پ��س از بهره برداری پروژه و 

خرید و فروش سهام آن در بازار بورس، همیشه بیشترین میزان 
سودآوری متعلق به آن هاست. شرکت سهامی عام پروژه محور 
ابزار جدیدی است که در س��ال 1399 از سوی سازمان بورس 
برای تأمین مالی پروژه های تولیدی و عمرانی طراحی شده و 
مؤسسین می توانند به اندازه مجموع آورده نقدی و غیرنقدی 
خود از بازار بورس س��رمایه جذب کنند. همچنین در تبصره 
15 قانون بودجه 1401 وزارت نیرو مجاز ش��ده اس��ت منابع 
مالی پروژه ه��ای نیروگاهی را با اس��تفاده از ای��ن ابزار تأمین 
نمای��د. البته الزمه  جذب س��رمایه های خ��رد مردمی در این 
بستر انجام اقداماتی مانند اصالح نظام تعرفه پلکانی، تضمین 
برخورداری نیروگاه ها از عوائد س��وخت صرفه جویی ش��ده و 
فراهم شدن شرایط صادرات برق برای بخش غیردولتی است 
تا مدل اقتصادی نیروگاه جذاب ش��ود و سرمایه گذاری مردم 

در نیروگاه توجیه اقتصادی پیدا کند.
علی کاشانی کارشناس صنعت برق

عملکرد صنعت گاز دولت رئیسی؛ از افزایش صادرات گاز طبیعی تا توسعه گازرسانی کشور
بررس��ی عملکرد صنعت گاز دولت س��یزدهم 
نشان از پیش��رفت های قابل توجهی در این حوزه 
دارد. به گزارش شانا، با روی کار آمدن وزارت نفت 
دولت س��یزدهم در ش��هریورماه پارسال گام های 
بلندی در صنعت گاز ایران برداشته شد که شامل 
توس��عه گازرس��انی، تأمین پایدار گاز طبیعی در 
فصل س��رمای پارس��ال، بهره ب��رداری از خطوط 
انتقال گاز جدید، افزایش گازرسانی به نیروگاه ها، 
صنای��ع و پتروش��یمی ها، افزایش ص��ادرات گاز 
طبیع��ی ب��ه کش��ورهای همس��ایه و مش��ارکت 
حداکث��ری در پروژه ه��ای مس��ؤولیت اجتماعی 
می شود. در ادامه جزییات این دستاوردها در عمر 

دولت سیزدهم را مرور می کنیم. 
*ت��داوم گازرس��انی و تأمی��ن پای��دار گاز در 
بخش  های خانگی و تجاری در س��ال 1400 بدون 
قطعی و اُفت فش��ار در همه مناطق کش��ور با وجود 
سرمای شدید هوا در زمس��تان پارسال قابل توجه 
بود، همچنین برنامه های اجرایی پایداری سوخت 
مورد نی��از نیروگاه های کش��ور انجام ش��د )رکورد 
تاریخ��ی مص��رف روزان��ه بی��ش از 690 میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگی، تج��اری و صنایع 
غیرعمده در زمس��تان س��ال 1400 ثبت شد، اما 

برخالف سال 1399 از قطع گاز و برق خبری نبود(.

*تأمین پایدار س��وخت نیروگاه  ه��ا و افزایش 
س��طح مخازن نفت  گاز نیروگاه ها به 2.9 میلیارد 
لیتر )باالترین س��طح ذخایر نفت گاز در سال های 
اخی��ر( ب��ا وج��ود آن که س��طح ذخایر س��وخت 
نیروگاه ها در زم��ان تحویل دولت 30 درصد کمتر 

از سال پیش از آن بود.
*افزایش پوشش گازرس��انی کل کشور به 95 
درصد در نتیجه توسعه میدان گازی پارس جنوبی 
و توسعه ش��بکه انتقال و توزیع گاز طبیعی که در 
این عملیات ب��زرگ، عم��ده کااله��ا و تجهیزات 
ش��بکه های توزیع گاز در داخل کشور تولید شده 
 اس��ت )پوشش گازرس��انی ش��هری به حدود 99 
درصد و پوشش گازرسانی روس��تایی نیز به بیش 

از 88 درصد ارتقاء یافت(.
*تکمیل گازرس��انی به ش��ش ش��هر و 1123 
روس��تا در 31 اس��تان از ابتدای اس��تقرار دولت 
س��یزدهم تا پای��ان س��ال 1400، به ط��وری که 
مجموع تعداد روستاهای گازرسانی شده کشور در 

پایان پارسال به 355۷5 روستا رسید.
*از 485 کیلومت��ر خ��ط انتق��ال گاز، احداث 
حدود 1۷.5 هزار کیلومتر ش��بکه گاز ش��هری و 
روس��تایی، گازرس��انی به بیش از 922 هزار واحد 
شهری و روس��تایی و بهره مندی 1426 روستای 

جدی��د از گاز طبیع��ی در س��ال 1400 ب��ا تالش 
مس��تمر و خس��تگی ناپذیر کارکنان صنعت نفت 

کشور بهره برداری شد.
*گازرس��انی به نیروگاه های کش��ور در س��ال 
1400 نس��بت به س��ال 1399 ح��دود 9 درصد 
و عرض��ه گاز طبیع��ی س��بک ب��ه مجتمع ه��ای 

پتروشیمی بیش از سه درصد افزایش یافت.
*پروژه گازرس��انی به 2۷880 واحد صنعتی -
تولیدی اس��تفاده کننده از س��وخت مایع طراحی 

شد.
*11 طرح انتق��ال گاز با س��رمایه گذاری 10 
هزار میلیارد تومانی و آغاز عملیات اجرایی هشت 
طرح انتقال گاز به ارزش 20 ه��زار میلیارد تومان 
در دهه فجر س��ال 1400 با حضور س��یدابراهیم 

رئیسی؛ رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
*اجرای خط لول��ه گاز 30 اینچی بندرعباس -
الفت- گورزی��ن در بخش جزیره قش��م از زیر آب 
برای نخس��تین بار در خاورمیانه با تکی��ه بر توان 

شرکت های دانش بنیان داخلی کلید خورد.
*بخش نخس��ت خط انتقال گاز محمدیه قم -
پارچین به منظور حفظ پایداری شبکه گاز شمال 

شرق کشور گشایش یافت.
*اج��رای طرح ه��ای گازرس��انی به اس��تان 

سیستان وبلوچس��تان و نقاط صنعتی و نیروگاهی 
آن ش��تاب گرفت، به طوری که گاز در بهار 1401 

به شهر زابل رسید.
*عملی��ات اجرایی فاز دوم ذخیره س��ازی گاز 

شوریجه با همکاری شرکت مپنا آغاز شد.
*تفاهم نامه همکاری برای توسعه گنبد نمکی 
نصرآباد کاشان به منظور ذخیره سازی گاز طبیعی 

با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( امضاء شد.
*صادرات گاز طبیعی کش��ور در سال 1400 
نسبت به سال 1399 با وجود محدودیت ها حدود 

دو درصد افزایش یافت.
*295 میلیارد تومان ب��رای اجرای طرح های 
مسؤولیت اجتماعی در ش��رکت ملی گاز ایران در 

سال 1400 اختصاص یافت.

گروه انرژي

 مدیر ط��رح س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ای��ران، ب��ا ی��ادآوری اینکه 
براس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد برای گازس��وز 
ک��ردن رای��گان خودروه��ای عموم��ی، تاکنون 
200 هزار خودرو تبدیل ش��ده اند، گف��ت: از این 
محل س��االنه 350 میلیون لیتر در مصرف بنزنی 
صرفه جویی شده است. به گزارش مناقصه مزایده، 
محمدحس��ن باقری؛ با بیان اینکه ط��رح تبدیل 
خودروه��ای عمومی ش��امل تاکس��ی ها، ون ها و 
وانت بارها به سیستم دوگانه سوز، براساس مصوبه 
ش��ورای اقتصاد از اواخر س��ال 98 آغاز شد، اظهار 
کرد: براس��اس این مصوبه قرار اس��ت یک میلیون 
و 206 ه��زار خ��ودرو ب��ه سیس��تم دوگانه س��وز 
تبدیل ش��ود. وی ادام��ه داد: برای انج��ام این کار 
زیرس��اخت هایی مورد نی��از آماده ش��د و از اواخر 
س��ال 98 کار را آغ��از کردیم که به دلی��ل کرونا و 
شرایط خاص، این طرح به مدت شش ماه متوقف 
ب��ود. مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، با اش��اره به اینکه در آن 
زم��ان زیرس��اخت های نرم اف��زاری الزم را آماده 
کردی��م، تأکی��د ک��رد: خودروه��ا می توانن��د در 
س��امانه www.gcr.niopdc.ir ب��رای ثبت نام 
تبدی��ل وضعی��ت مراجع��ه کنند. باق��ری؛ گفت: 
براساس مصوبه ش��ورای اقتصاد، در حال حاضر از 
محل این اعتب��ارات مجاز به تبدی��ل خودروهای 
عمومی بار و مس��افر ش��امل وانت بارها، تاکسی ها 

و مس��افربرهای شخصی س��اماندهی شده شامل 
مس��افربرهای اینترنتی مثل اس��نپ و تپس��ی و 
آژانس های س��اماندهی ش��ده مورد تأیید وزارت 
کش��ور هس��تیم. وی با تأکی��د بر اینکه لیس��ت 
مشموالن روی س��امانه بارگذاری می شود، افزود: 
مالکان خودرو براساس لیس��ت و مشخصات برای 
ثبت نام به س��امانه مراجعه می کنن��د. مدیر طرح 
س��ی ان جی ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های 

نفتی ای��ران، تع��داد خودروهای تبدیل��ی در این 
طرح را تا ب��ه امروز 200 هزار خ��ودرو اعالم کرد و 
افزود: از این تعداد 46 هزار خودرو مس��افربرهای 
 ش��خصی بودن��د و ح��دود 16 ه��زار خ��ودرو 
نیز در نوب��ت تبدیل ق��رار دارن��د که ب��ا انتخاب 
کارگاه و زم��ان تبدی��ل، خودروی آن ها گازس��وز 
خواهد ش��د. باقری؛ با اش��اره به اینک��ه در ابتدای 
اجرای طرح تبدیل رای��گان خودروهای عمومی، 

استقبال بیشتری انجام شد، گفت: در آن زمان به 
علت اختالف قیمتی که بین بنزین و س��ی ان جی 
وجود داش��ت و با توج��ه به نزدیک ب��ودن قیمت 
بنزین ب��ه قیمت ه��ای جهان��ی، اس��تقبال برای 
اس��تفاده از س��ی ان جی بیش��تر بود. وی با تأکید 
بر اینک��ه همچنان فاصل��ه قیمتی بی��ن بنزین و 
س��ی ان جی وجود دارد، ادام��ه داد: اکنون با توجه 
به افزایش قیمت های جهان��ی و تورم موجود، این 

فاصله قیمتی جذابی��ت خود را از دس��ت داده، از 
همین رو مراجعه برای تبدیل خودروها کمتر شده 
اس��ت. مدیر طرح سی ان جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران، اف��زود: درحال حاضر 
همچنان قیمت سی ان جی یک سوم قیمت بنزین 
یارانه ای و یک شش��م قیمت بنزین آزاد است و هر 
مترمکعب س��ی ان جی 453 توم��ان در جایگاه ها 
عرضه می شود، این در ش��رایطی است که هر لیتر 
بنزین یارانه ای ی��ک هزار و 500 توم��ان و بنزین 
آزاد نیز س��ه هزار تومان اس��ت. باقری؛ با تأکید بر 
اینکه استفاده از س��ی ان جی به جای سوخت مایع 
عالوه بر کمک به اقتصاد کش��ور و خانوار، در حفظ 
محیط زیس��ت نیز مؤثر اس��ت، گفت: سی ان جی 
در کاهش آلودگی هوا نقش مهم��ی ایفا می کند. 
وی ادامه داد: اکنون مالکان خودروهای ش��خصی 
نیز ب��رای تبدی��ل خودروه��ای خود به گازس��وز 
ابراز تمای��ل کرده اند و اگر مصوبه ش��ورای اقتصاد 
اصالح ش��ود، می توانیم این طرح را به خودروهای 
ش��خصی نیز تس��ری دهیم. به گفت��ه مدیر طرح 
سی ان جی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، ب��ا تبدیل 200 ه��زار خ��ودروی عمومی، 
س��االنه حدود 350 میلیون لیتر در مصرف بنزین 
کش��ور صرفه جویی می ش��ود و این میزان مصرف 
با سی ان جی جایگزین شده اس��ت. باقری؛ گفت: 
با جایگزین کردن س��ی ان جی به ج��ای بنزین در 
سبد س��وخت کش��ور، می توان در ش��رایط مازاد 
تولید، صادرات را افزایش دهیم و از واردات بنزین 

جلوگیری کنیم.

 صرفه جویی 3۵۰ میلیون لیتری مصرف بنزین 
با گازسوز کردن ۲۰۰ هزار خودرو

اخبار شرکت ها




