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کیوسک مناقصه  و مزایده

مرضیه نیکخواه 

 در ایام سوگواری محرم قرار داریم؛ مراسمی 
که هر س��اله در جای جای ایران برگزار می ش��ود 
و میلیون ه��ا نف��ر را در دل خود جم��ع می کند. 
ام��ا برگزاری ای��ن مراس��م همچون س��ال های 
گذشته مهمانی آش��نا به نام کرونا دارد؛ مهمانی 
ناخوانده ک��ه می تواند غ��م ایام س��وگواری را به 
مراتب بیش��تر کن��د! در واق��ع به عل��ت افزایش 
تراکم و ترافیک جمعیت در ای��ام محرم، افرادی 
که اقدام به راه اندازی دسته جات می کنند، افراد 
هماهنگ کنن��ده هیأت ها و متولیان امر مراس��م 
ع��زاداری، بای��د دقت نظ��ر در موضوع س��المت 
داشته باش��ند تا افرادی که به تخلیه هیجانات و 
احساسات خود در عزاداری ها می پردازند، دچار 
مشکالت نش��وند. همچنین افراد شرکت کننده 
در مراس��م عزاداری از ماسک اس��تفاده و فاصله 
اجتماع��ی را رعای��ت کنند و در ص��ورت در نظر 
گرفت��ه ش��دن محیطی بس��ته برای ع��زاداری، 
حتماً تمهیدات��ی نظیر تهویه ب��رای مکان مورد 
نظر اندیشیده ش��ود. همچنین در دستورالعمل 
مرکز س��المت محی��ط و کار وزارت بهداش��ت، 
عنوان ش��ده که در زم��ان برگزاری مراس��م های 
عزاداری محرم باید بازرس��ی بهداش��تی از منابع 
تأمین و مخازن آب، بازرسی بهداشتی از مدیریت 
پس��ماند مس��اجد، حس��ینیه ها و محل ه��ای 
برگزاری عزاداری ب��ا اولویت بهداش��ت فردی و 

فاصله گذاری اجتماعی، بازرس��ی بهداش��تی از 
کلیه مراکز و اماکن ش��هری و روستایی حساس 
ب��ا اولوی��ت بهداش��ت ف��ردی از جمل��ه کنترل 
و  اجتماع��ی  فاصله گ��ذاری  واکسیناس��یون، 
استفاده از ماس��ک در کنترل کووید19، بازرسی 
بهداش��تی از تأسیس��ات عمومی از جمله تهویه 
مکان ه��ای بس��ته، س��رویس های بهداش��تی 
محل های برگزاری عزاداری ش��امل حسینیه ها، 

امامزاده ها و اماک��ن متبرکه دیگ��ر و موکب ها و 
هیأت ها، کنترل بازرس��ی مس��تمر از شبکه های 
توزیع آب آش��امیدنی، نظ��ارت مس��تمر بر امر 
پخت و توزیع مناس��ب غذا و نذورات در این ایام، 
سنجش مس��تمر عوامل محیطی و موادغذایی با 
دستگاه های س��نجش پرتابل و کنترل و بازرسی 
و ساماندهی دستفروش��ان موادغذایی در مبادی 

ورودی و خروجی شهرها و بین راهی انجام شود.

عزاداری در فضای باز
در همی��ن رابط��ه، کم��ال حی��دری؛ معاون 
بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��کی، گف��ت: توصیه م��ا برگزاری مراس��م 
ع��زاداری در فض��ای باز اس��ت. وی در حاش��یه 
جلسه بررسی زیرس��اخت های بهداشتی استان 
خوزس��تان، گفت: اربعین یکی از باش��کوه ترین 
تجمع��ات بش��ری در سراس��ر جهان محس��وب 

می ش��ود و س��المت مردم در چنی��ن موقعیتی 
یکی از دغدغه ه��ای وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی اس��ت که در ش��رایط کنونی، 
واکسیناس��یون و تزریق ُدز یادآور در پیشگیری 
از بیماری کووید19 بس��یار تأثیرگذار است. وی 
ادام��ه داد: امی��دوارم از موضوع واکسیناس��یون 
اس��تقبال ش��ود، چ��را ک��ه تأثی��ر واکس��ن در 
پیش��گیری از ابتال به بیماری ثابت شده و توصیه 
می ش��ود کس��انی که قص��د حضور در مراس��م 
عزاداری س��ید و س��االر ش��هیدان)ع( را دارند، 
نس��بت به تزریق واکس��ن اهتمام جدی داشته 
باشند. معاون بهداش��ت وزارت بهداشت، افزود: 
در جهش  جدید کرونا عالوه بر واکسیناس��یون، 
رعای��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی و مخصوص��اً 
استفاده از ماسک در پیش��گیری از بیماری تإثیر 
قابل توجه��ی دارد. حیدری؛ به ضعف سیس��تم 
ایمنی در اکثر س��المندان اش��اره ک��رد و گفت: 
این گ��روه بیش��تر در معرض خطر هس��تند که 
نیازمند توجه و مراقبت بیش��تری بوده و بایستی 
تا حد امکان در مراکز ش��لوغ و پرجمعیت حضور 
نداش��ته باش��ند و یا در صورت حض��ور، تمامی 
موارد ایمنی جهت جلوگی��ری از ابتال به بیماری 
را به جد رعایت کنند. وی در پایان، خاطرنش��ان 
ک��رد: از آنجای��ی ک��ه در حال حاض��ر چرخ��ه 
ویروس در حال گ��ردش بوده و آمار بس��تری ها 
 رون��د صع��ودی دارد، بهت��ر اس��ت مراس��م در 

فضای باز برگزار شود.

توصیه بهداشتی ها به عزاداران حسینی؛ در فضای باز  سوگواری کنید

 دیده نشدن به سبک چاوشی! 
روزگاری ش��ده که خیلی از ما مردم و ایضاً 
قاطبه مس��ؤولین و مدی��ران و بازیکن و بازیگر 
و افراد ریز و درش��ت، به ه��ر دری می زنند که 
در چش��م بیایند و هم و غم ش��ان این است که 
خود را خوب و عزی��ز و الرج و الکچری و قوی و 
توانمند و به فکر مردم و دلس��وز و مثبت و کلی 
چیز خوب خوب دیگ��ر معرفی کنند، خودی و 
غیرخودی و حت��ی بی خودی هم ن��دارد، یک 
درمیان به دنبال دیده شدن و شمائل و شاخص 

شدن هستیم. 
فرق��ی ندارد ب��ا س��لفی گرفتن ب��ا بیمار و 
قهرمان و مقامات به دنبال آن باشیم و یا حضور 
ش��یک و پیک و مجلسی وس��ط آوار و سیل و 
گل والی، ادعای قدر قدرت��ی و هالک بودن یا 

داش��تن ماش��ین و خانه الکچری، هر راهی را 
می رویم که مردم بیش��تر از قبل م��ا را ببینند 
و با این دیده ش��دن برای خودم��ان هواخواه و 
طرفدار و احیاناً فدایی و دنبال کننده، داش��ته 
باش��یم که یا برای رس��یدن به پس��ت و مقام 
راه مان هموار ش��ود و یا تبلی��غ و درآمدمان در 
فضای مجازی باال رفته و ش��اید هم از اعتبار و 
موقعی��ت پیش آمده جهت جه��ش و پرش در 
دنیای واقع��ی بهره ببریم، باالخ��ره هزار و یک 
دلیل برای دیده ش��دن بیش��تر وج��ود دارد و 
کرورکرور روش و ترفند و ش��وآف و ش��ومنی 

برای دیده شدن! 
در ای��ن دوران��ی که خیل��ی از اف��راد پیرو 
عقی��ده نازک��ی  کار و کلفت��ی نان هس��تند و 

ب��ا اندک بضاع��ت و هن��ر و کفایت، ب��ه دنبال 
حداکثر کردن منافع و رتبه و در چش��م شدن 
و محبوبیت هس��تند، حقاً و انصافاً پیدا کردن 
اف��رادی که هزار و ی��ک توانمن��دی و قدرت و 
موقعیت دارند ول��ی کار درس��ت و هنرنمایی 
و خی��ر و خدم��ت را در خفا و چ��راغ خاموش 
انج��ام می دهند و بی س��روصدا و در س��کوت 
کاره��ای ب��زرگ می کنن��د، بس��یار س��خت 
 اس��ت که این افراد کیمیاین��د در این برهوت 

مرام و معرفت! 
البت��ه خیل��ی از م��ا م��ردم ن��ه در گ��روه 
فرصت طلب��ان دوربین دوس��ت هس��تیم و نه 
خادمان پنهان از لنزها، که اگر توان و بضاعتی 
داش��ته باش��یم به کم و بیش مراقب و محافظ 
دیگران خواهیم بود، کار خیر و خیراندیشی را 
آموخته ایم و آنقدرها هم دوربینی در اطرافمان 
نیست که به فکر گریز یا در آغوش کشیدن آن 

باشیم )خدا عوض مان دهد(. 
همه اینها را در م��ورد برخی از م��ا مردم و 

مس��ؤولین و همچنی��ن ای��ن روزگار پررنگ و 
فریب حیلت س��از، عرض کردیم تا برس��یم به 
ع��رض ارادت خدمت محس��ن خان چاوش��ی 
که بدون س��روصدا و دوربین و رس��انه و ایضاً 
جنج��ال و هیاهو و ب��ا همت ب��االی خودش و 
برخ��ی طرفداران و دوس��تان و البت��ه خیرین 
آماده به رکاب، در عرض دو س��ال، مبلغ هفت 
میلیارد و خ��رده ای ب��رای آزادی 851 زندانی 
غیر بزهکار هدیه کرده است، به بیماران زیادی 
کمک کرده تا هزینه درمان خ��ود را پرداخت 
کنند و 50 نفر را با حل وفص��ل و پرداخت دیه 
از چوب��ه دار نجات ده��د! به همین س��ادگی، 

بی ریایی و زیبایی.
این را هم عرض کنیم که ای��ن عدد و ارقام 
را ه��م مدیرعامل س��تاد مردمی دی��ه اعالم و 
رس��انه ای کرده اس��ت،  ولی به هرحال گفتیم 
این توضیح را  بدهیم که خوانندگان گرامی یاد 
سرکشی و اقدامات خیرخواهانه یهویی و بدون 
هماهنگی قبلی برخی مسؤولین که با چندین 

دوربین و میکروفون پوش��ش داده می ش��ود، 
نیفتند!

دوره زمانه بدی شده، معلوم نیست که چه 
کسی حرف راست و از س��ر صدق دل می گوید 
و چه کس��ی در حال چاپلوس��ی و ریا و شوآف 
اس��ت، آنقدر منافع و نیاز و خیر و شر و ظاهر و 
باطن قاطی پاتی ش��ده است که بتوانی بفهمی 
فالن ح��رف و عمل و اقدام بهم��ان بنده خدا با 
چه هدف و نیتی بوده اس��ت، آنقدر هم اعتماد 
دی��وارش کوتاه و بی رنگ ش��ده اس��ت که هر 
حرکت مثبت و حس��ابی را اول ب��ا دیده تردید 
و ش��ک و با صدتا عی��ب و ایراد به اس��تقبالش 
می رویم، که برخی مواقع س��ره از ناس��ره جدا 
نمی شود و تَر و خش��ک با هم می سوزند، البته 
آنها که بی رنگ و ریا هس��تند، دیده نش��دن و 
سوختن برایشان علی الس��ویه هست، ته تهش 
 ش��ومن های گرانقدر، بازنده این بساط پرتکرار 

نامالوف هستند!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

واکنش شهرداری به سریال یاغی؛ برگزاری معامالت تنها از طریق مناقصه و مزایده  
شهرداری منطقه یک، به سکانس��ی از مجموعه تلویزیونی 
یاغی که از ش��بکه نمایش خانگی در حال پخش است، واکنش 
نش��ان داد. به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، روابط عمومی 
ش��هرداری منطقه ی��ک، ضمن تش��کر از س��اخت مجموعه 

تلویزیونی پُرمخاطب درخصوص پخش دیالوگی در قس��مت 
11 آن که به واگ��ذاری رابطه مند جم��ع آوری ضایعات و زباله 
شهرداری منطقه یک اش��اره می کند، توضیحاتی ارائه کرد. در 
جوابیه شهرداری منطقه یک، آمده است: کلیه انعقاد قرارداد ها 

و معامالت در شهرداری تهران با طی تشریفات و مراحل قانونی 
در مناقصه و مزایده انجام می ش��ود و طبق م��اده13 آیین نامه 
معامالت شهرداری تهران اعضای پنج نفره کمیسیون مناقصه 
و مزایده در جلسه مذکور تحت نظر ادارات نظارتی حاضر و وفق 

ضوابط بررسی و برنده را اعالم می کنند که طبق آن با پیمانکار 
برنده در چارچوب ضوابط، قرارداد منعقد و واگذار می ش��ود و 
هیچ گونه قرارداد پسماند خشک و تَر، ُرفت و روب و... در خارج 

از این چارچوب واگذار نمی شود.

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

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

منتشر 
شد

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

مجازات کسانی که 
»قانون حداکثر« را  رعایت 

نمی کنند، چیست؟

مأموریت ویژه وزارت علوم 
به پژوهشگاه ها ؛ تجاری سازی پژوهش 
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ش�رکت گس�ترش و نوس�ازی معادن خاورمیانه در نظر دارد تأمین نیروی 

کارگری مورد نیاز خ��ود جهت کارخانه پخت س��نگ آهک و دولومیت ممرادکو، 

 واقع در کرم��ان، جنب مجتمع فوالد بوتی�ا را از طری��ق برگزاری مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

 متقاضی��ان جه��ت دریافت اس��ناد ب��ا معرفی نامه کتبی ت��ا پایان وق��ت اداری 

 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/05/19 ب��ه یک��ی از آدرس ه��ای زی��ر مراجعه 

و یا  از طریق مکاتبه با ش��رکت جهت دریافت اس��ناد از طریق آدرس ایمیل خود 

اقدام نمایند:

 1- کرم��ان، کیلومت��ر 18 کمربن��دی ام��ام رض��ا )ع(، کارخانه پخ��ت آهک و 

دولومیت ممرادکو، ساختمان اداری، واحد مالی و بازرگانی

 2- ته��ران، ش��هرک غرب، بل��وار خوردی��ن، نب��ش خیابان بخش��ی، پالک8، 

برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101 

کدپستی: 1465953111 

تلفن: 88573874
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دارد  نظ��ر  در  خاورمیان�ه  مع�ادن  نوس�ازی  و  گس�ترش   ش�رکت 

تأمین ماش��ین آالت مورد نیاز خود واقع در کرمان، کارخانه پخت س��نگ آهک 

و دولومی��ت ممرادکو، جن��ب مجتمع فوالد بوتی���ا را به صورت اج��اره از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

 متقاضی��ان جه��ت دریافت اس��ناد ب��ا معرفی نامه کتبی ت��ا پایان وق��ت اداری 

 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/05/19 ب��ه یک��ی از آدرس ه��ای زی��ر مراجعه 

و یا از طریق مکاتبه با ش��رکت جهت دریافت اس��ناد از طریق آدرس ایمیل خود 

اقدام نمایند:

 1- کرم��ان، کیلومت��ر 18 کمربن��دی ام��ام رض��ا )ع(، کارخانه پخ��ت آهک و 

دولومیت ممرادکو، ساختمان اداری، واحد مالی و بازرگانی

 2- ته��ران، ش��هرک غرب، بل��وار خوردی��ن، نب��ش خیابان بخش��ی، پالک8، 

برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101

کدپستی: 1465953111 

تلفن: 88573874
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 ش�رکت گس�ترش و نوس�ازی مع�ادن خاورمیان�ه در نظ��ر دارد اجرای 

نظاف��ت صنعتی کارخان��ه پخت آه��ک و دولومی��ت ممرادکو واق��ع در کرمان، 

 کارخان��ه پخت س��نگ آهک و دولومیت ممرادک��و، جنب مجتمع ف��والد بوتی�ا 

را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

 متقاضی��ان جه��ت دریافت اس��ناد ب��ا معرفی نامه کتبی ت��ا پایان وق��ت اداری 

 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/05/19 ب��ه یک��ی از آدرس ه��ای زی��ر مراجعه 

و یا از طریق مکاتبه با ش��رکت جهت دریافت اس��ناد از طریق آدرس ایمیل خود 

اقدام نمایند:

 1- کرم��ان، کیلومت��ر 18 کمربن��دی ام��ام رض��ا )ع(، کارخانه پخ��ت آهک و 

دولومیت ممرادکو، ساختمان اداری، واحد مالی و بازرگانی

 2- ته��ران، ش��هرک غرب، بل��وار خوردی��ن، نب��ش خیابان بخش��ی، پالک8، 

برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101

کدپستی: 1465953111 

تلفن:88573874
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مناقصه گزار:
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی نیرو، مؤسسه ایستاب 

موضوع مناقصه: 
اجرای عملیات احداث س��ازه اصلی سقف تیکت هال ایس��تگاه مترو چهاردانگه، 

مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست محل، مدت و نحوه دریافت اسناد.
مهلت مناقصه: از تاریخ 1401/05/11 الی 1401/05/19

تاریخ تحویل پاکات: 1401/05/20
تاریخ گشایش پاکات: 1401/05/22

مدت قرارداد: 6 ماه از شروع قرارداد )180روز(
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

1,296,950,000 ریال )یک میلیارد و دویس��ت و نود و ش��ش میلیون و نهصد و 
پنج��اه هزار ری��ال( به ص��ورت ضمانتنام��ه بانکی به نف��ع دس��تگاه مناقصه گزار 
 )ضمانتنامه صادره توس��ط مؤسس��ات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش است( و یا واریز وجه نقد
جهت خرید اسناد به نشانی: 

 تهران، بزرگراه ا... سعیدی، جنب دفتر امام جمعه چهاردانگه، ایستگاه در حال ساخت 
مترو چهاردانگه، واحد امور قراردادها، مهندس امامی مراجعه نمایید.

دریافت اس��ناد فقط با ارائه فیش واریز وجه به مبلغ )یک میلیون ریال( به حساب 
 IR 740150000005151718069003 شماره 5151718069003 شبا
بانک سپه ش��عبه مالصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر 

است.
  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول

فراخوان   عمومی

یک مرحله ای
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی - مؤسسه مکین
مناقصه شماره: 1401/05/16

 موضوع مناقصه: انجام عملیات ساخت خط لوله شامل )برشکاری، لب سازی، فیت آپ، جوشکاری، 
رنگ آمیزی، ساخت س��اپورت و...( بر روی کرون وال و ترستل توسط ش��رکت های واجد شرایط از 

ط�ریق مناقصه عمومی سایر اطالعات و جزئیات مرتبط 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 چهارش��نبه مورخ 1401/05/12 تا پایان وقت اداري روز یکش��نبه مورخ 1401/05/23 
 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 1,000,000 ریال به شماره حس��اب 5151718047007 بانک س��په 
 ش��عبه س��یدخندان، کد 359 به نام ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( - مؤسس��ه مکین 

جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 آدرس: ته��ران، خیاب��ان ش��ریعتی، خیاب��ان خواج��ه عب��داهلل انص��اری، خیابان تیس��فون، 
 نبش ای��روان، پ��الک 75، واح��د 9، مدیری��ت پیم��ان و رس��یدگی، تلفن تم��اس جهت اخذ 

اطالعات بیشتر 22873505-021 داخلی 352 و 357 و 341
مهلت تحویل اسناد به مؤسسه مكین: 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/29 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  
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0113015-T17

موضوع آگهی:  

 Hydro Treating خرید کاتالیست

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

مراجعه نمایید.

نوبت اولبا اخذ سپرده 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0113011-T17 

موضوع آگهی:  

خرید جاذب برای ظرف 18007 

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: ایران آماده همکاری با ونزوئال 
در تمامی زمینه های فناورانه اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، سورنا س��تاری؛ در دیدار »گابریل خیمنس« 
وزیر علوم ونزوئال با بیان اینکه توس��عه ش��رکت های دانش بنیان و خالق زمینه را 
برای همکاری های فناورانه و نوآورانه با کش��ورهای دوس��ت فراهم کرده اس��ت، 
عنوان کرد: ایران در س��اخت واکسن های انس��انی و حیوانی به کمک شرکت های 
دانش بنیان ب��ه توانمندی قابل توجهی دس��ت یافت��ه و زمینه توس��عه فناوری و 
تجاری سازی بسیاری از واکسن های مورد نیاز کشور فراهم است. همین توانمندی 
می تواند محور صادارت محصوالت ایران س��اخت و تعامل فناورانه با ش��ور ونزوئال 
خواهد بود. س��تاری؛ با بیان این که عالوه بر بخش های توانمن��د دولتی در ایران، 
ش��رکت های بخش خصوصی وارد عرصه تولید دارو و تجهیزات پزشکی شده اند، 
ادامه داد: شرکت های دانش بنیان توانسته اند تحقیق و توسعه ای فراتر از بخش های 
دولتی ایجاد کنند. اکثر این واکسن ها اکنون توسط شرکت های دانش بنیانی تولید 

می شود که واحدهای تحقیق و توسعه خود را گسترش داده اند.
ضرورت تعریف سازوکارهای مالی و تأییدیه ها

وی با تأکید بر ضرورت تعریف س��ازوکار مش��خص در تأییدیه ها و تبادالت 
مالی عنوان کرد: یکی از چالش های تعامالت فناورانه، س��ازوکار مبادالت مالی 
بین دو کشور اس��ت که باید با تعامالت دو س��ویه راهکاری برای آن تمهید شود 
چراکه ش��رکت های دانش بنی��ان و خ��الق، از بخش خصوصی هس��تند و باید 
مس��یری هموار و اطمینان بخش برای تبادالت مالی آن ها تعریف ش��ود البته 
شرکت های دانش بنیان عمدتاً برای رویارویی با تحریم ها، ابزارهای نواورانه ای 
به کار می بندند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: باید برای ورود 
محصوالت ایران س��اخت به بازار ونزوئال، ب��ه ویژه در حوزه دارویی و پزش��کی، 
س��ازوکاری مش��خص برای تأییدیه ها و اس��تانداردها تعریف و به شرکت های 
دانش بنیان معرفی ش��ود. این فرآیند باید در بک س��ازوکار مشخص و تسهیل 
شده صورت بگیرد. وی با اش��اره به آمادگی حضور ش��رکت های دانش بنیان و 
خالق در نمایش��گاه ونزوئال، عنوان کرد: بیش از 75 ش��رکت دانش بنیان برای 
حضور در این رویداد اعالم آمادگی کرده اند و برای توس��عه این همکاری، باید از 
سوی ونزوئال نیز شرکت های متناطر در ونزوئال مشخص شود تا دو طرف به یک 
همکاری مشترک برسند. ایران آمادگی دارد تا در هریک از زمینه های فناوری، 

به کمک شرکت های دانش بنیان با ونزوئال تعاملی فناورانه داشته باشد.

 ایران آماده همکاری با ونزوئال 
در تمامی زمینه های فناورانه است

ضوابط نظارت صداوسیما بر پلتفرم های اینترنتی قانون می شود؟ 
رئیس کمیت��ه دانش بنی��ان و اقتصاد دیجیت��ال مجلس 
ش��ورای اس��المی، تأکی��د ک��رد: محوری��ت تنظیم گ��ری 
صنع��ت نمای��ش خانگ��ی با توج��ه ب��ه فرامین باالدس��تی 
مقام معظم رهب��ری ب��ا ش��ورای عالی فضای مج��ازی بوده و 
مجلس موارد قانونی الزم جهت شفاف س��ازی ضوابط نظارت 
بر تولی��دات VODها و نیز چارچ��وب عملکرد س��اترا را به 
تصویب خواهد رس��اند. به گزارش س��یتنا، نشس��ت بررسی 
وضعیت صنعت نمایش خانگی با حض��ور مدیرعامل فیلیمو، 
نماوا، فیل��م نت، رئی��س انجم��ن VODها، مع��اون مرکز 
ملی فضای مج��ازی و معاون مطبوعاتی و مع��اون پارلمانی و 
حقوقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی به ریاست مجتبی 
توانگر؛ رئیس کمیته دانش بنی��ان و اقتصاد دیجیتال مجلس 
ش��ورای اس��المی در محل کمیس��یون های مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد. مجتبی توانگر؛ رئیس کمیته دانش بنیان 
و اقتص��اد دیجیتال مجلس ش��ورای اس��المی در ابتدای این 

نشس��ت وضعیت صنعت نمایش خانگی ضمن انتقاد از عدم 
حضور رئیس و مس��ؤوالن س��اترا در جلس��ه علی رغم قول و 
هماهنگی قبلی، فلسفه برگزاری این جلسه را حضور همزمان 
مس��ؤوالن س��اترا و VODها و س��ایر متولیان تنظیم گری 
این حوزه جهت همفک��ری و ارائه راهکار برش��مرده و تأکید 
ک��رد: پی��رو انتش��ار نامه رئیس س��اترا ب��ه رئیس س��ازمان 
صداوس��یما درباره اقدامات علیه VODها، اینجانب نامه ای 
به رئیس صداوس��یما نوش��تم و پیرو آن به درخواس��ت آقای 
جبلی جلس��ه ای جهت ارائه توضیحات از س��وی مس��ؤوالن 
ساترا برگزار ش��د و در آن جلسه بنده پیش��نهاد برگزاری این 
جلسه مشترک با حضور رئیس س��ازمان صداوسیما را مطرح 
کردم که مس��ؤوالن صداوس��یما برگزاری این جلس��ه را در 
شأن رئیس س��ازمان ندانس��تند و با وجود تنظیم این جلسه 
با حضور رئیس س��اترا باز هم از حضور خ��ودداری کرده و این 
فرار از قانون گ��ذاری برای این ح��وزه تعجب برانگیز اس��ت. 

نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ش��ورای اس��المی، ضمن 
بیان حمایت اصول��ی این کمیته از ش��رکت های دانش بنیان 
مطابق منویات رهب��ر معظم انق��الب، فعاالن ای��ن صنف را 
جزء نیروهای دلس��وز کش��ور و وفادار به انق��الب و باورهای 
اس��المی خوانده و در عین حال از آنها خواستند تا مالحظات 
 اخالق��ی و فرهن��گ ایرانی-اس��المی را بی��ش از پی��ش در 

تولیدات خود لحاظ نمایند.
 نبود آیین نامه درست برای VODها مشكل ساز 

بوده است 
علی س��رتیپی؛ مدیرعامل فیل��م نت، با ابراز خرس��ندی 
از برگزاری چنین جلس��ه ای توس��ط قوه مقنن��ه، تأکید کرد: 
متأسفانه مش��کالت VOD ها در طول یکسال گذشته رشد 
داش��ته و عملکرد آنها با حاش��یه هایی همراه بوده اس��ت. در 
تولیدات VOD ها مسیر تولید و پخش آثار مشخص نیست، 
در کنار آن آیین نامه درستی برای آنها تعریف نشده است. در 

حال حاضر س��اترا باید بتواند حس رقابتی خ��ود را حفظ کن 
و مخاطبان خود را همچون گذش��ته نگه دارد. وی ادامه داد: 
در ساترا هیچ برنامه ای تعریف نش��ده، تولیدات با هزینه های 
کالن شروع می ش��وند و دریافت مجوز با دردسرهای بسیاری 
همراه اس��ت، امید می رفت با تغییر مدیریت ها شاهد کاهش 
VOD این مش��کالت باش��یم. در ش��رایط کنونی رفت��ار با
ها تاحدود زیادی نس��بت به قبل بهتر ش��ده، اما این نگرانی 
هنوز وجود دارد، چرا که ش��رایط هنوز مقطعی اس��ت. طبق 
تجربه ای که با س��ینما داش��تم، این احس��اس وجود دارد که 
تلویزیون به عنوان رسانه ملی عالقه ای به فعالیت ساترا ندارد، 
البته این حق را به مسؤوالن رس��انه ملی می دهیم که نگران 
ریزش بیشتر مخاطب های خود باشد. مدیرعامل پلتفرم فیلم 
نت در ادامه، یادآور شد: در حال حاضر ساترا باید بتواند حس 
رقابتی خود را حفظ کن و مخاطبان خود را همچون گذش��ته 

نگه دارد.

مش��اور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، 
برنام��ه وزارتخان��ه ب��رای تقویت پژوهش��گاه ها 
را تش��ریح کرد و گفت: در دوره جدید قرار اس��ت 
پژوهشگاه ها در حوزه تجاری سازی دستاوردهای 
پژوهش��ی ورود کنند. مصطف��ی صفدری رنجبر؛ 
مش��اور معاون فناوری و ن��وآوری وزارت علوم، در 
گفت وگو با مهر، درب��اره برنامه این وزارتخانه برای 
تقویت پژوهش��گاه ها و مؤسسات پژوهشی، گفت: 
ما در این راستا س��ه برنامه داریم که برنامه نخست 
ایجاد قطب فناوری و نوآوری در پژوهشگاه هاست 
که براس��اس این برنامه به دنبال این هس��تیم که 
یک مقدار پژوهش��گاه ها و مؤسس��ات پژوهش��ی 
به سوی تجاری س��ازی دس��تاوردهای پژوهشی 
برون��د؛ از این طریق م��ا می توانیم پ��ای برخی از 
بازیگران اکوسیس��تم کارآفرینی و ن��وآوری را به 
پژوهش��گاه ها باز کنیم. مش��اور معاون فناوری و 
نوآوری وزارت علوم، افزود: در حال حاضر بیش��تر 
ح��وزه فعالیت ه��ای پژوهش��گاه ها و مؤسس��ات 
پژوهش��ی، حول مح��ور فعالیت های پژوهش��ی 
و توس��عه فن��اوری اس��ت ک��ه کمت��ر ب��ا حضور 
اس��تارت آپ های فن��اور و ش��رکت های نوپ��ای 
فناوری صورت می گیرد. اگر بش��ود قطب فناوری 
و ن��وآوری را اجراء کرد ش��اهد ای��ن خواهیم بود 
که به طور مث��ال در ح��وزه فناوران��ه خاص مثل 
م��واد، نفت، نی��رو و... اس��تارت آپ های اصطالحا 
فناورانه که ی��ک تکنولوژی خاص و ی��ا قطعه و یا 
محصول خاصی را می سازند، ایجاد کرد. صفدری؛ 
خاطرنشان کرد: این اس��تارت آپ ها به شدت نیاز 
دارند که در فضایی مثل پژوهش��گاه ها باش��ند که 
بتوانند اوالً از دانش و تجرب��ه اعضای هیأت علمی 
اس��تفاده کنند و ثانی��ه به امکانات پژوهش��گاه ها 

مثل کتابخانه، آزمایشگاه ها و کارگاه ها دسترسی 
پیدا کنند. وی ادامه داد: بنابرای��ن از طریق ایجاد 
یک سری اجزا مثل مرکز نوآوری و رشد تخصصی، 
آزمایش��گاه مرجع، مرکز مالکیت فک��ری و انتقال 

 فن��اوری تخصصی ب��ه دنب��ال قط��ب تخصصی 
فن��اوری و ن��وآوری در پژوهش��گاه ها هس��تیم. 
مش��اور معاون فن��اوری و ن��وآوری وزارت علوم، 
برنام��ه دوم را طرح ه��ای پرچم دار و جریان س��از 

عنوان ک��رد و گف��ت: به ط��ور مث��ال طرح هایی 
تحت عنوان آب ش��یرین کن و یا راه اندازی مزرعه 
هوش��مند از جمله طرح های پرچم دار ش��ناخته 
می ش��وند. در حال حاض��ر یک��ی از پارک ه��ای 

عل��م و فن��اوری ب��رای ی��ک ط��رح پرچ��م دار و 
جریان س��از تحت عن��وان »باغ های ت��ک« اعالم 
آمادگی کرده اس��ت. صفدری؛ اضاف��ه کرد: وقتی 
درب��اره طرح ه��ای پرچ��م دار صحب��ت می کنیم 
درباره ی��ک فن��اوری خ��اص و یا ی��ک محصول 
ح��رف نمی زنی��م بلک��ه درب��اره پکی��ج و یا یک 
س��امانه ای از محص��والت صحب��ت می کنی��م. 
 وقت��ی می گوییم مزرعه هوش��مند ممکن اس��ت 
حاوی تکنولوژی ه��ای متعددی باش��د. در اینجا 
توان بازیگران متعددی باید به کار گرفته شود و ما 
دنبال این هستیم که در پژوهشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری طرح های پرچم دار را داش��ته باشند 
و در حال تالش هس��تیم که این طرح ها این طور 
نباش��د که بدون هیچ مطالعه ای بودجه ای به آن 
تخصیص داده ش��ود. وی بیان ک��رد: این طرح ها 
خروجی یک پ��روژه ای تحت عن��وان آینده نگاری 
فناورانه است که توس��ط یکی از مراکز تحقیقاتی 
کشور قرار اس��ت، انجام ش��ود. ما از مسأله شروع 
می کنیم و در آخر به یک س��ری پ��روژه پرچم دار 
و جریان س��از می رس��یم. مش��اور معاون فناوری 
و ن��وآوری وزارت عل��وم، اف��زود: موض��وع س��وم 
آینده نگاری فناوری اس��ت؛ مثاًل در ک��ره یکی از 
مؤسسات تحقیقاتی دولتی در حوزه فناوری های 
مخاب��رات ورود ک��رد و تش��خیص داد که نس��ل 
بعدی تکنول��وژی در حوزه مخاب��رات و ارتباطات 
از راه دور چیس��ت و در اختیار تصمیم گیرندگان 
دولت��ی و همچنین ش��رکت های بخش خصوصی 
ق��رار داد و از ای��ن طریق خیلی کمک ش��ایانی به 
توسعه تکنولوژی در کش��ور کره کرد. بحث آینده 
نگاری به عنوان برنامه جدی اس��ت که می شود با 

پژوهشگاه ها آن را جلو برد.

مأموریت ویژه وزارت علوم به پژوهشگاه ها ؛ 
تجاری سازی پژوهش 

فروش جهانی گوش��ی های هوشمند در سه ماهه دوم س��ال جاری میالدی 
9 درصد به طور س��االنه کاهش یافت و برای اولین بار از زمان شروع همه گیری 
کووید19 به زیر 300 میلیون دستگاه رسید. به گزارش تسنیم به نقل از نشنال 
Counterpoint Research  نیوز، مؤسسه تحقیقاتی کانترپوینت ریسرچ

در گزارشی اعالم کرد که فروش جهانی گوش��ی های هوشمند در سه ماهه دوم 
سال جاری میالدی 9 درصد به طور ساالنه کاهش یافت و برای اولین بار از زمان 
ش��روع همه گیری کووید19 به زیر 300 میلیون دس��تگاه رس��ید. این شرکت 
تحقیقاتی مس��تقر در هنگ کنگ در گزارش به روز شده س��ه ماهه خود در روز 
جمعه گذش��ته اعالم کرد که محموله های صادراتی در س��ه ماه منتهی به 30 
ژوئن به حدود 294,5 میلیون دس��تگاه رسیده است؛ س��طحی که از سه ماهه 
دوم س��ال 2020 پس از ش��روع بحران جهانی کرونا گزارش نشده بود. شرکت 
سامس��ونگ الکترونیک Samsung Electronics، بزرگترین تولیدکننده 
تلفن همراه در جهان، در میان پنج فروش��نده برتر جه��ان قرار گرفت به طوری 
که در سه ماهه دوم با رشد 9 درصدی فروش، عملکرد مثبتی داشت. این میزان 
فروش، سهم بازار این شرکت را به 21 درصد رساند. این شرکت فناوری مستقر 
در کره جنوبی قرار اس��ت در 10 اوت س��ری جدید گوش��ی های هوشمند تاشو 
گلکسی Z خود را به بازار جهان معرفی کند. به گفته کانترپوینت، فروش اپل، با 
ارزش ترین ش��رکت حاضر در بورس جهان، به دلیل مشکالت اقتصادی، به ویژه 
در چین، جایی که محدودیت های کووید19 همچنان به شدت اعمال می شود، 
در طول ای��ن دوره پنج درصد س��قوط کرد. اپل روز پنجش��نبه هفته گذش��ته 
گزارش داد: علی رغم کس��ب درآمد بی س��ابقه، 10,6 درصد در س��ه ماهه سوم 
مالی خود نسبت به سال قبل شاهد کاهش فروش بوده است. انتظار می رود این 

شرکت از آیفون های جدید خود در ماه سپتامبر رونمایی کند. 
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شرکت نساجی حجاب ش�هرکرد در نظر دارد ضایعات ناشی از تولید کارخانجات 
خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند:

  انواع پارچه های تکه ای خام و تکمیل شده با وزن تقریبی 60 تن 
  انواع ضایعات نخ و سرنخ با وزن تقریبی 28 تن

  انواع دوک مقوایی و پالستیکی با وزن تقریبی 34 تن 
  کارتن خمیری با وزن تقریبی 25 تن 

  انواع نایلون، پالستیک و تسمه با وزن تقریبی 7 تن 
  انواع بشکه و ظروف پالستیکی و فلزی در احجام مختلف به تعداد تقریبی 1000 عدد 

  ضایعات انواع قراضه و آهن آالت با وزن تقریبی 30 تن
  پالت های چوبی و پالستیکی با وزن تقریبی 8 تن

از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 1401/05/27 با مراجعه به سایت شرکت 
 ب��ه آدرس https://hejab.ir و یا تم��اس تلفنی با ش��ماره  038-33399136-40
 )داخلی 2( ضمن اطالع از نحوه و ش��رایط حضور در مزایده، در س��اعات اداری جهت 

رؤیت اقالم مورد نظر و ارائه پیشنهاد به آدرس های اعالم شده مراجعه نمایند. 
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مقاله

ماده9- این دس��تورالعمل در 9 ماده و س��ه تبصره جایگزین دس��تورالعمل شماره 
61429-1383/7/19 و س��ایر مقررات مغایر می گردد. - مع��اون روابط کار »ب: متن 
دستورالعمل شماره: 38« با توجه به گس��ترش روزافزون اشکال جدید رابطه سه سویه 
کار )پیمان دهن��ده، پیمانکار و کارگر( و در راس��تای اجرای م��واد 13 و 38 قانون کار و 
حفظ حقوق کارگران طرف قرارداد پیمانکاران و اجرای هرچه بهتر مقررات قانون کار و 

به ویژه مفاد دستورالعمل شماره 36 روابط کار، دستورالعمل ذیل ابالغ می گردد:
1- ...... 2- ...... 3- چنانچه ق��رارداد منعقده بین پیمان دهن��ده و پیمانکار موجبات 
تضمین حقوق کارگران پیمانکار را فراهم نیاورد و نیز کارفرمایان تدابیر موضوع بند )2( 
این دستورالعمل را به کار نگیرند و بر رعایت تساوی مزدی موضوع دستورالعمل شماره 
36 روابط کار نظارت های الزم را اعمال ننمایند با توجه ب��ه تبصره2 ماده 13 قانون کار 
مکلف به پرداخت دیون پیمان��کار به کارگران خواهند بود و مس��ؤولیت پیمان دهنده و 

پیمانکار در این خصوص در مقابل کارگران به صورت ضامنی خواهد بود.
4- مرجع رس��یدگی به اختالفات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده درخصوص 
موارد فوق الذکر علی االصول مراجع دادگس��تری می باشد لیکن در مواردی که کارگران 
پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مش��غول به کارن��د و فعالیت پیمان دهنده و 
پیمانکار مشابه است و یا پیمانکار نس��بت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده اقدام 
می کند با توجه به اینکه تبعی��ت حقوقی کارگران به عنوان ضابطه اصلی در تش��خیص 
رابطه کار تابع، هم با پیمان دهنده و هم با پیمانکار برقرار است و در نتیجه پیمان دهنده 
نیز کارفرمای کارگران محسوب می شود. بنابراین مرجع رسیدگی به اختالفات بین این 

قبیل کارگران و پیمان دهنده مراجع حل اختالف کار می باشد.
5- متذکر می گردد مس��ؤولیت پیمان دهندگان در ماقبل کارگ��ران پیمانکار صرفاً 
در فرض بند )3( این دس��تورالعمل می باشد و به سایر موارد تس��ری نمی یابد و مراجع 
حل اخت��الف در چارچوب این بند صالح به رس��یدگی به اختالف��ات احتمالی مطروحه 
خواهند. »ج: متن بخشنامه شماره: 3« متعاقب صدور دس��تورالعمل شماره 38 روابط 
کار به ش��ماره 226447-1393/12/2 و نظر به وجود پاره ای ابهامات درخصوص نحوه 

اجرای این دستورالعمل موارد ذیل را برای اطالع و اجرا ابالغ می نمایم:
1- مسؤولیت تضامنی مندرج در بند 3 دس��تورالعمل مذکور عبارتست از مسؤولیت 
مستقل هر یک از بدهکاران مشترک در پرداخت دین واحد، به گونه ای که طلبه کار بابت 
دریافت طلب خود می تواند به هر یک از بدهکاران مراجعه کند، ضمناً چنانچه طلبه کار، 
طلب خود را از هر ی��ک از بدهکاران دریافت نماید، ذمه س��ایر بدهکاران بری می ش��ود. 
براس��اس تعریف فوق، منظور از مس��ؤولیت تضامنی پیمان��کار و پیمان دهنده در مقابل 
کارگران پیمانکار، آن اس��ت که کارگر بابت طلب خود می تواند به ه��ر یک از پیمانکار یا 
پیمان دهنده مراجعه نماید. به عبارت دیگر در صورت وجود ش��رایط ایجاد مس��ؤولیت 
تضامنی، کارگر مخیر اس��ت دعوای خود را علیه هر یک از پیمانکار یا پیمان دهنده طرح 

نماید.
2- برطبق قاعده کلی، پیمانکار به عنوان کارفرمای طرف قرارداد کارگران، مس��ؤول 
اصلی پرداخ��ت حقوق آنان و انجام تعهداتی اس��ت ک��ه ضمن ق��رارداد برعهده گرفته 
اس��ت، لیکن در صورت حصول ش��رایط ذیل، این مس��ؤولیت به طور تضامنی برعهده 
پیمان دهنده نیز قرار می گرد و دعوای کارگران علیه وی در مراجع حل اختالف مسموع 

خواهد بود. این شرایط عبارتند از:
الف- کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند. 

ب- فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه باشد و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات 
عمومی به پیمان دهنده )به شرح مندرج در قس��مت تعاریف دستورالعمل شماره )36( 

روابط کار( اقدام نماید.
 ج- در قرارداد پیمان دهنده یا پیمان��کار، تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران 
در قالب تعهد به نفع ش��خص ثالث پیش بینی نش��ود و حقوق کارگران تضمین نگردد و 
یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، پیمان دهنده با پیمانکار تسویه حساب نماید.  از 
جمله مهم ترین تعه��دات قانونی پیمانکار در مقابل کارگ��ران، اجرای طرح طبقه بندی 
مش��اغل و تبعیت از طرح طبقه بندی مش��اغل کارفرما در صورت وجود شرایط مقرر در 
ماده2 دستورالعمل ش��ماره )36( روابط کار می باش��د که در صورت اخیر، کارفرمایان 
به موجب بخش��نامه ش��ماره 134618-1393/7/16 )بخش��نامه ش��ماره )1( روابط 
کار( مکلفند تمامی هزینه های ناش��ی از اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل خود شامل 
مزد شغل و س��ایر عناصری که بر طبق دس��تورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت 
پیمان دهنده یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی می شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، 
مزایای سختی کار و نظایر آنها را در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های 

مربوط پیش بینی نمایند. 
 شایان ذکر اس��ت؛ تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران صرفاً مورد فوق الذکر 
نیست و س��ایر تکالیفی که کارفرمایان به موجب قانون در مقابل کارگران خود برعهده 
دارند نظیر بیمه نمودن کارگران برابر ماده 148 قان��ون کار، پرداخت فوق العاده اضافه 
کاری در صورت انجام کار مازاد بر ساعات کار قانونی موضوع ماده 59 قانون کار را عنوان 
» حقوق ملت« تدوین شده و می توان از آن به حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان یاد 
کرد، اصول و قواعدی با وصف عادالنه، مورد تصریح قرار گرفته اس��ت.  دو اصل نوزدهم 

و بیس��تم، صراحت و تأکید بر رعایت عدالت دارد که با عبارت های ذیل بیان شده است: 
»مردم ایران از هر قوم و قبیله ای ک�ه باشند، از حقوق مساوی ب�رخوردارند و رنگ، نژاد، 

زبان و مانند این�ها سبب امتیاز نخواهد بود«.  
» همه افراد اع��م از زن و مرد، به طور یکس��ان در حمایت قانون ق��رار دارند و از همه 
حقوق انس��انی، سیاس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی ب��ا رعایت موازین اس��الم 
برخوردارند«.  همچنی��ن اخیراً نیز در بند )6( سیاس��ت های کلی نظ��ام اداری ابالغی 
مقام معظم رهبری بر »رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمت....« تأکید ش��ده 

است.
 معهذا با توجه به اصول فوق کلیه مجری��ان قانون مکلفند در اجرای قوانین و مقررات 
نهایت توان خود را به کار گیرند تا ع��الوه بر آن که اجرای نص صری��ح قوانین و مقررات 
در راستای اصول مذکور مخدوش نشود، بلکه در عمل مانع از اعمال سلیقه ها به منظور 
فاصل��ه گرفتن از اجرای قوانی��ن در تضاد با روح قانون اساس��ی و سیاس��ت های ابالغی 
مقام معظم رهبری شوند. دس��تورالعمل ها و بخش��نامه های صادره این اداره کل نیز به 
منظور پیاده سازی مس��اوات و عدالت مزدی در یک کارگاه در مشاغل با شرایط یکسان 

بین کارگران پیمانکار و کارگران صاحب کار ) کارفرمای کارگاه( بوده است. 
ب- ممکن است این ایراد مطرح ش��ود که اگر چه تبعیض ممنوع است و کارفرمایان 
باید به تمامی، کارگران خود که کار هم ارزش��ی را در ش��رایط مس��اوی انجام می دهند 
مزد مس��اوی پرداخت نمایند ولی از قاعده منع تبعیض در پرداخت مزد نمی توان الزام 
پیمانکار را به پرداخت مزد مس��اوی با کارگران پیمان دهنده دریافت نمود زیرا پیمانکار 

و پیمان دهنده دو کارفرمای مجزای از هم هستند. نیز در بر می گیرد.
 3- ..... 4- ..... 5- در ص��ورت ط��رح دع��وای کارگ��ر علی��ه پیمان دهن��ده، مراجع 
حل اختالف ابتدائاً مکلفند وجود ش��رایط فوق را احراز نمایند و در صورت وجود تمامی 
شرایط سه گانه فوق الذکر نس��بت به صدور حکم محکومیت پیمان دهنده اقدام نمایند 
در غیر این صورت باید نس��بت به ص��دور قرار رد دع��وا به دلیل ع��دم صالحیت اقدام 

نمایند.«
 در پاسخ به ش��کایات مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
موجب الیحه ش��ماره 164481-1394/8/24، الیحه شماره 1394/8/19-160728 
مدیرکل روابط کار و جبران خدم��ت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارس��ال کرده 

است که متن آن به قرار زیر است: 
»ال��ف- درخص��وص صالحی��ت وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی در ص��دور 
دستورالعمل و بخشنامه ها هر چند در بندهای بعد به طور مفصل درخصوص صالحیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور دس��تورالعمل های مذکور بحث خواهد شد 

لیکن ابتدائاً و به نحو مختصر به استحضار می رساند:
1- با توجه به اصل )138( قانون اساس��ی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش 
حق وضع آیین نامه و صدور بخش��نامه را دارد لیکن مفاد این مقررات نباید با متن و روح 

قانون مخالف باشد.
2- عالوه بر مقررات موضوع اصل )138( قانون اساس��ی وزرا حق صدور بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هایی را دارند که جنبه تبیین و تش��ریح قوانین و یا تنظیم امور داخلی و 
نظارت بر حس��ن اجرای قوانین را دارد. چنانچه در کتب حقوقی در تعریف بخشنامه یا 
دستورالعمل چنین آمده است: دستوراتی است که مقام مافوق در دستگاه های اجرایی 
خطاب به همکاران ش��اغل در قلمرو مأموریت خود، صرفاً در مقام تبیین و بیان ش��یوه 

اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می نماید.
3- عالوه بر موارد فوق الذکر چنانچه در قانون ح��ق و تکلیف تدوین مقررات برعهده 

دستگاهی قرار بگیرد، آن دستگاه مجاز به تدوین مقررات مربوط خواهد بود.
4- به موجب ماده )48( قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به تدوین 
نظام ارزیابی مشاغل ش��ده اس��ت و ب�ه موجب تبصره )1( م�اده )49( قانون ک�ار ای�ن 
وزارتخانه مکلف ب�ه تدوین دس��تورالعمل ها و آیین نامه ه��ای اجرایی طرح طبقه بندی 
مشاغل است. دستورالعمل شماره )36( روابط کار در راستای اجرای این حق و تکلیف و 

تکمیل مفاد دستورالعمل شماره 61429-1383/7/19 صادر گردیده است.
5- دستورالعمل ش��ماره )38( و نیز بخش��نامه ش��ماره )3( روابط کار نیز برخالف 
مغالط��ه خواهان در دادخواس��ت چیزی جز تبیین و تش��ریح مقررات موج��ود و ایجاد 

وحدت رویه در مراجع حل اختالف نیست که توضیحات آن مفصاًل ذکر خواهد شد.
ب- درخصوص دستورالعمل شماره 36 روابط کار 

1- ب��ه موجب م��اده )38( قانون کار ک��ه به منظور رف��ع تبعی��ض در پرداخت مزد 
به عن��وان یکی از اصول بنیادین اس��المی و حقوقی تدوین ش��ده اس��ت » ب��رای انجام 
کار مساوی که در ش��رایط مس��اوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد 
مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و 

اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.«
2- مقاوله نامه شماره )100( س��ازمان بین المللی کار نیز که در زمره مقاوله نامه های 
بنیادین کار قرار دارد و ای��ران بدان ملحق ش��ده و با توجه به م��اده )9( قانون مدنی در 
حکم قانون داخلی اس��ت بر منع تبعیض در پرداخت مزد به عنوان یکی از حقوق اساسی 
انس��ان ها تأکید دارد. به موجب بند )1( ماده )2( این مقاوله نامه »هر یک از کش��ورهای 
عضو باید به وس��ایلی که منطبق با روش های معمول جهت تعیین میزان اجرت باش��د 
اجرای اصل تساوی اجرت کارگر زن و مرد را در قبال کار هم ارزش، تضمین و اجرای آن 

را درباره عموم کارگران تأمین کنند.«
3- راهکار عملی رفع تبعیض در پرداخت مزد یعنی راه عملی پرداخت مزد مس��اوی 
در برابر کار هم ارزش )مس��اوی(، تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل اس��ت که با 
ارزیابی مشاغل کارگاه، به تعیین ارزش واقعی هر شغل در قالب گروه و در نهایت تعیین 
مزد آن گ��روه می پردازد. به عب��ارت دیگر با اج��رای طرح طبقه بندی مش��اغل، ارزش 
شغل های یک کارگاه تعیین ش��ده و ب�ه کارکنان شاغل در مش��اغل ه�م ارزش فارغ از 
ه�ر گونه تبعیضی، م�زد مساوی پرداخت می ش��ود، پس برای رفع تبعیض در پرداخت 
مزد باید نس��بت به ارزیابی تمامی مش��اغل کارگاه اق��دام و ارزش آن��ان را تعیین نمود. 

سپس براساس ارزش تعیین شده برای هر ش��غل، به تمامی کارگران شاغل در مشاغل 
هم ارزش دستمزد یکسان پرداخت نمود.

4- م��واد )48(، )49( و )50( قانون کار ناظر بر همین امر اس��ت و ب��ه موضوع طرح 
طبقه بندی مش��اغل اختصاص یافته اس��ت. تبصره )1( ماده 40( نی��ز، تکلیف تدوین 
آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط را برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار 

داده است.
5- دس��تورالعمل ش��ماره )36( روابط کار در راس��تای اجرای ماده )38( قانون کار، 
مقاوله نامه شماره )100( سازمان بین المللی کار و انجام تکلیف مقرر در تبصره )1( ماده 
)49( قانون کار، با هدف رف��ع هر گونه تبعیض در پرداخت دس��تمزد بین کارگران یک 
کارگاه که در شرایط یکسان کار هم ارزشی )مساوی( را انجام می دهند صادر شده است.

6- به موجب این دس��تورالعمل در مواردی ک��ه کارگران پیمان��کار و پیمان دهنده 
در یک کارگاه مش��غول به کار هس��تند )کارگاه واحد( و کار هم ارزش��ی )مساوی( را در 
شرایط مساوی انجام می دهند باید از دستمزد یکسان برخوردار گردند و نباید بین آنان 
تبعیضی وجود داشته باش��د، امری که عقل، ش��رع و وجدان بر آن مهر تأیید می گذارد. 
الزمه برقراری این تس��اوی و رفع تبعیض، تبعیت پیمانکار از طرح طبقه بندی مشاغل 
کارگاه پیمان دهنده است تا کارگرانی که کار هم ارزش��ی را انجام می دهند از گروه های 
شغلی یکس��ان و در نتیجه مزد و مزایای مس��اوی برخوردار گردند. مسلماً عدم تبعیت 
از طرح طبقه بندی واحد ب��رای تمامی کارگران کارگاه نتیجه ای ج��ز تبعیض به همراه 

نخواهد داشت.
7- از آنجا ک��ه راهکار عملی برای رف��ع تبعیض در پرداخت دس��تمزد، اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل اس��ت لذا پیمانکار مکلف به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه 
پیمان دهنده برای کارکنان خود می باش��د. متن ماده )2( این دستورالعمل به شرح زیر 
است: »در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد 
و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار 
و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مش��غول به کار باش��ند، چنانچه پیمان دهنده دارای 
طرح طبقه بندی مش��اغل مصوب باش��د اس��تفاده از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب 
پیمان دهنده ش��امل ش��رح وظایف، گروه های ش��غلی، جدول مزد و ضریب ریالی آن و 
س��ایر مواردی که طبق ضوابط و مقررات جزء طرح طبقه بندی محس��وب می ش��ود در 

مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی الزامی است.«
8- درخصوص این دس��تورالعمل و مستندات فوق االش��اره ممکن است ایراداتی به 

شرح زیر وارد شود که به طرح آنها و ارائه پاسخ مربوط و رفع شبهه می پردازیم:
الف- م��اده )38( قان��ون کار و مقاوله نامه ش��ماره )100( س��ازمان بین المللی کار، 
تبعیض در پرداخت مزد براس��اس جنس، س��ن، ن��ژاد، قومیت و اعتقادات سیاس��ی و 
مذهب��ی را ممنوع کرده اند و ل��ذا نمی توانند مس��تند الزام به پرداخت مزد مس��اوی به 
کارگران پیمان دهن��ده و پیمانکار در قبال کار مس��اوی گردند ولو آن ک��ه در کارگاهی 
واحد مش��غول به کار باش��ند، چرا که مبنای تفاوت بین دس��تمزد، کارگران پیمانکار و 

پیمان دهنده هیچ یک از معیارهای فوق نیست.
 در پاسخ باید گفت: مبارزه با تبعیض که از مصادیق بارز ظلم و ستم محسوب می شود 
وظیفه هر سیستم حقوقی و سیاسی است. تبعیض، برخورد نابرابر با اشخاصی است که 
در موقعیت و شرایط یکسانی قرار دارند، در تبعیض در حالی که همه افراد جامعه هدف، 
شایستگی و حق یکس��ان دارند به یکی از آنان امتیازاتی داده می ش��ود که به دیگری یا 
داده نمی شود و یا کمتر داده می شود. مبنای تبعیض علی االصول تفاوت های جنسیتی، 
مذهبی، قومیتی و مس��ائلی از این قبیل اس��ت و به همین دلیل در قوانی��ن و مقررات، 

تبعیض بین افراد براساس معیارهایی از این دست ممنوع شناخته شده است. 
به عبارت دیگ��ر چون علی االصول احتم��ال وجود تبعیض بین اف��راد با تفاوت های 
جنس��یتی، مذهبی، قومیتی می رود، قوانین در بیان ممنوعیت برقراری تبعیض، به این 
مشخصه ها اش��اره دارند.  به عنوان مثال ماده )38( قانون کار و مقاوله نامه شماره )100( 
که تبعیض بین مرد و زن را ممنوع کرده است لیکن آش��کار است که وقتی تبعیض بین 
افرادی که از دو جنس مختلف یا دین و مذهب گوناگون و یا قومیت های مختلف هستند 
ممنوع است به طریق اولی تبعیض بین افرادی که تفاوتی با هم ندارند نیز ممنوع است. 
به عبارت دیگر با توجه به » قی��اس اولویت« می توان چنین نتیج��ه گرفت که به طریق 
اولی تبعیض بین افراد در جایی که هیچ تفاوتی از نظر جنسیت، نژاد، قومیت و اعتقادات 
سیاسی و مذهبی بین آنان وجود ندارد ممنوع اس��ت، چگونه ممکن است تبعیض بین 
کارگر مرد و زن ممنوع باشد ولی تبعیض بین دو کارگر هم جنس که هر دو کار یکسانی 

را در شرایطی یکسان و در محل واحدی انجام می دهند جایز باشد. 
شایان ذکر است؛ شرایط تحقق قیاس اولویت یعنی س��نخیت واحد حکم در اصل و 
فرع، و اقوی بودن مالک حکم در فرع نس��بت به اصل، در ای��ن خصوص به وضوح وجود 
دارد و با توجه به اینکه قیاس اولویت از حجیت برخوردار اس��ت، لذا اقدام این وزارتخانه 
در صدور دستورالعمل )36( روابط کار به اس��تناد قیاس اولویت با مواد )38( قانون کار 
و مقاوله نامه شماره )100( س��ازمان بین المللی کار که در زمره قوانین داخلی محسوب 
می ش��ود نه تنها در صالحیت این وزارتخانه بوده بلکه امری ضروری و در راستای انجام 
وظایف آن اس��ت، چرا که مبارزه با تبعیض بین کارگران از وظای��ف اصلی دولت و بویژه 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. 
تأکید می گ��ردد در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ای��ران، از ارزش هایی چون 
عدالت، برابری و مساوات، حمایت ش��ده اس��ت و در بند »ج« از اصل دوم این قانون که 
در مقام بیان پایه های نظام جمهوری اسالمی اس��ت، عبارت »نفی هر گونه ستمگری و 
سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل« گنجانده شده است. همچنین در فصل سوم قانون 
اساسی که با در پاسخ باید گفت: به موجب مستندات فوق الذکر کارگران شاغل در »یک 
کارگاه« باید از دستمزد مس��اوی برخوردار گردند ولو آن که کارگر کارفرمایان متعددی 

باشند. به عبارت دیگر مالک »کارگاه « است و نه کارفرما. 
کارگاه نیز ب��ا توجه به م��اده )4( قانون کار »محلی اس��ت که کارگر به درخواس��ت 
کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند«. در واقع کارگاه در مضیق ترین تفسیری که از 

آن می توان داشت »محل انجام کار« است. کارگاه را نباید با قرارداد کار و یا کارفرما یکی 
دانس��ت. به عبارت دیگر نباید به اعتبار روابط متعدد و بعض��اً مختلف موجود بین کارگر 
و کارفرما، کارگاه را متعدد دانس��ت. در جایی که چند کارفرما با کارگ��ران، قرارداد کار 
منعقد کرده اند لیکن همگی کارگران در محل واح��دی کار می کنند نمی توان کارگاه را 
به اعتبار تعدد کارفرما متعدد دانست.  در این موارد با کارگاهی واحد و دو یا چند کارفرما 
روبه رو هس��تیم و هر یک از کارفرمایان مس��ؤول پرداخت مطالبات کارگران خود است. 
وابس��تگی کارگر به کارگاه به معنی محل انجام کار صرف نظر از اینکه کارفرما کیس��ت 
امری اس��ت که از روح قانون کار به روش��نی دریافت می ش��ود و ماده )12( قانون کار به 
صراحت بر آن تأکی��د دارد و به همین دلیل، ای��ن ماده تغییرات کارفرم��ا را در حقوق و 
تعهدات کارگران مؤثر ندانسته است. ادغام مفهوم کارگاه با کارفرما مغالطه ای است که 
برخی از کارفرمایان برای فرار از تکالیف قانونی خود به آن متوسل می شوند. بنابراین در 
جایی که کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در محلی واح��د کار می کنند در واقع کارگاه 

آنان واحد است و نباید تبعیضی بین آنان وجود داشته باشد. 
مسلماً هر نوع برداش��ت دیگر صرفاً راه سوء استفاده و تقلب به قانون را باز خواهد کرد 
و کارفرمایان را برای فرار از مسؤولیت ها و تکالیفشان به این مسیر سوق خواهد داد که به 
تشکیل شرکت های متعدد )که بسیار ساده است( و استناد به شخصیت حقوقی مستقل 
ش��رکت ها از هم روی آورند. چنان که در عمل چنین امری اتفاق افت��اده و کارفرمایان با 
تشکیل چندین ش��رکت و تعیین آنها به عنوان پیمانکاران خود از زیر بار تکالیف قانونی 

خود رهایی می یابند.
 ج- ایراد احتمالی دیگری که ممکن اس��ت مطرح ش��ود آن اس��ت که پرداخت مزد 
مس��اوی به کارگران کارگاه اعم از آن که برای پیمانکار کار کنند ی��ا برای پیمان دهنده 
منوط به تساوی کار آنهاست. در مواردی که کار کارگران پیمانکار و پیمان دهنده کاماًل 
مشابه هم نیست چگونه این تس��اوی تعیین می گردد؟ در پاسخ باید گفت؛ راه تشخیص 
تس��اوی یا هم ارزش بودن مش��اغل یک کارگاه، تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
است، زیرا به کمک طرح طبقه بندی مشاغل می توان با یک روش علمی ارزش هر شغل 
را تعیین کرد و س��پس برای تمام مش��اغلی که هم امتیاز و در نتیجه هم ارزش هستند 
مزد مس��اوی تعیین نمود ولو آن که کاری که توسط کارگران انجام می شود کاماًل مشابه 
نباش��د. به عنوان مثال ممکن اس��ت با اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل در یک کارگاه 
مشخص گردد که امتیاز ش��غل کارشناس اداری و کارش��ناس مالی یکسان و در نتیجه 
دارای ارزش یکسانند و از این رو باید به شاغلین این مشاغل مزد یکسانی پرداخت شود. 
تأکید می گردد مساوی بودن کار کارگران یک کارگاه به معنای هم ارزش بودن کار آنان 
است و نه مشابه بودن آن شایان ذکر است؛ اگر چه ماده )38( قانون کار به مساوی بودن 

کار اشاره کرده ولی
 اوالً؛ از نظر علمی مس��اوی به معنای مشابه نیس��ت چنآن که دو گزاره مساوی الزاماً 

مشابه نیستند و بالعکس. 
ثانیاً؛ مفهوم این عبارت با کمک مقاوله نامه ش��ماره )100( س��ازمان بین المللی کار 

آشکار می گردد که بر هم ارزش بودن کار تأکید دارد. 
ثالثاً؛ از نظر علم مدیریت نیز، دو ش��غلی هم ارزش مس��اوی محسوب می شوند و در 
نهایت حتی اگر مس��اوی در ماده )38( را به معنای مش��ابه بدانیم و نه هم ارزش، با این 
حال با توجه ب��ه الزم الرعایه بودن مقاوله نامه ش��ماره )100( مکلف به رعایت تس��اوی 
مزدی در کارهای هم ارزش نیز هستیم، امری که دستورالعمل شماره )36( بر آن تأکید 
دارد.  ضمناً این دستورالعمل بر مش��ابه بودن فعالیت پیمانکار و پیمان دهنده و یا عرضه 
خدمات عمومی توس��ط پیمانکار به پیمان دهنده تأکید دارد. در صورتی فعالیت کارگاه 
پیمان دهنده و پیمانکار را می توان مشابه دانس��ت که کاری که کارگران پیمانکار انجام 
می دهند جزء وظایف اصلی کارگاه پیمان دهنده باش��د که علت ش��کل گیری کارگاه را 
تشکیل می دهد و یا امور طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر 
و نگهداری ساختمان، تأسیسات و نظایر اینها - در دس��تورالعمل شماره )36( از آنها به 
خدمات عمومی یاد شده - باش��د که جزء جدایی ناپذیر کارگاه هستند و امور کارگاه ها 
علی االصول بدون آنها جری��ان نمی یابد ولو آن که کارفرما برای تقل��ب به قانون و فرار از 

مسؤولیت های ناشی از قانون این امور را کاًل به پیمانکار بسپارد. 
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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 اجرای ش��بکه روش��نایی بخش��ی از معاب��ر منطقه گل گه��ر )محدوده جاده ش��ماره 2( 
به شرکت های پیمانکاری ذی  صالح دارای حداقل رتبه 4 زیر گروه انرژی یا رتبه 4 رسته  تجهیزات 

و تأسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید.
 ل��ذا از متقاضیان دعوت ب��ه عمل می آی��د جهت اخذ اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ 1401/05/11 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir  مراجعه نمایند.
1- آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/23

2- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3- سپرده شرکت در مناقصه: 14,205,946,359 ریال

4-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
5-تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/19

6- کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 7-محل تحویل اسناد، پیش�نهادات: س��یرجان، کیلومتر 50 جاده محور سیرجان- شیراز، 
 ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر، س��اختمان های هلدین��گ مس��تقر ب��ر تپه، بل��وک 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

اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر  
منطقه گل گهر )محدوده جاده شماره ۲(

آگهی   عمومي

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

ایجاد مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران ممنوع!
قسمت سومنگاهی به یک دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

http://monaghesatiran.ir/112698


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

روزنامه4

Tuesday  02.Aug.2022  Vol.18  No.3581سه شنبه 11 مرداد 1401  4 محرم 1444  سال هجدهم  شماره 3581

عمران
راه و شهرسازی

مدیریت آموزش  و پ�رورش منطقه 2 ته�ران در نظر دارد با بهره گیری از س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره یک واقع در میدان صنعت، خیابان ایران زمین، 
جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به صورت فروشگاه قنادی فعالیت 
 دارد با ش��ماره فراخوان 5001004925000001 به اش��خاص واجد شرایط حقیقی 

یا حقوقی به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید.
 ش��رکت کنندگان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده از س��اعت 08:00 روز ش��نبه

مورخ 1401/05/15 تا س��اعت 13:30 روز ش��نبه مورخ 1401/05/22 فرصت دارند 
به س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
 نمایند و همچنین از س��اعت 08:00 روز ش��نبه مورخ 1401/05/15 تا ساعت 12:00 
 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/06/02 فرص��ت دارن��د ک��ه قیم��ت پیش��نهادی و 

مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.
زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 ساعت 08:30 

زمان اعالم برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 ساعت 08:00
  جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 88484865 و 88486353 

تماس حاصل نمایند. 
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فراخوان   عمومی 
نوبت اول

مدیریت آموزش  و پ�رورش منطقه 2 ته�ران در نظر دارد با بهره گیری از س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره دو واقع در میدان صنعت، خیابان ایران زمین، 
جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به صورت فروشگاه کفش ورزشی 
فعالیت دارد با ش��ماره فراخوان 5001004925000002 به اش��خاص واجد ش��رایط 

حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید.
 ش��رکت کنندگان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده از س��اعت 08:00 روز ش��نبه 
 مورخ 1401/05/15 تا س��اعت 13:30 روز ش��نبه مورخ 1401/05/22 فرصت دارند 
 www.setadiran.ir الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس  ب��ه س��امانه ت��دارکات 
 مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1401/05/15 تا ساعت 12:00

 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/06/02 فرص��ت دارن��د ک��ه قیم��ت پیش��نهادی و 
مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 ساعت 08:30 
زمان اعالم برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 ساعت 08:00

  جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 88484865 و 88486353 
تماس حاصل نمایند.
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فراخوان   عمومی 
نوبت اول

مدیریت آموزش  و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه 2 واقع در انتهای خیابان جالل آل احمد، 
خیابان امیرکبیر جنوبی، خیابان هالل، داخل محوطه درمانگاه فرهنگیان که در حال حاضر 
به صورت فروشگاه عینک فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان 5001004925000003 

به اشخاص واجد شرایط حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید.
ش��نبه  روز   08:00 س��اعت  از  مزای��ده  اس��ناد  دریاف��ت  جه��ت   ش��رکت کنندگان 
 م��ورخ 1401/05/15 تا س��اعت 13:30 روز ش��نبه م��ورخ 1401/05/22 فرص��ت دارند 
 به س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند 
و همچنی��ن از س��اعت 08:00 روز ش��نبه م��ورخ 1401/05/15 ت��ا س��اعت 12:00 روز 
 چهارشنبه مورخ 1401/06/02 فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.
زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 ساعت 08:30 

زمان اعالم برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 ساعت 08:00
  جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 88484865 و 88486353 

تماس حاصل نمایند.
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شرکت مدیریت تولید برق 
شهید مفتح
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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 7000 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 0101126638007 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 شنبه مورخ 1401/05/22

8-زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان گشایش پاکات روز یکشنبه مورخ 1401/05/23 در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
 9-کس�ب اطالعات: جهت ارتباط ب��ا کارش��ناس مربوطه در خص��وص موضوع انج��ام کار با ش��ماره تم��اس: 35378404-081 )آق��ای غف��اری( و در خصوص اس��ناد مناقصه 
 با امور بازرگانی )آقای افش��ار( 35378589-081 تماس حاصل نمائید و به آدرس س��ایت نیروگاه ش��هید مفتح https://www.mtpp.ir و سایت 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 اس��ناد مناقصه: پیش��نهاددهنده بایس��تی اس��ناد مناقصه را در داخل پاکت دربس��ته به صورت الک و مهر ش��ده ارائه نماید و همچنین هنگام تحویل پاکت بایس��تی 
از امور بازرگانی نیروگاه پاکتی را دریافت نمایید )جهت ضریب اطمینان( تا پاکت پیش��نهادی الک و مهر ش��ده خود را در داخل پاکت حراستی این ش��رکت قرار دهید و آن را مهر و 

امضاء نموده ارائه نمایید ، در غیر این صورت گشایش نمی شود.

آگهی تجدید   عمومي شماره 1401/02

01
/0

5/
11

 -3
58

1 
–

ه 
ام

وزن
ر

شناسه: 1357029

دو مرحله اي

 ش�رکت پژوه�ش و فن�اوري پتروش�یمي در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه خری��د 22 ع��دد پم��پ گریز 
از مرکز )Centrifugal( از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت اقدام نماید. )ش��ماره ثبت مناقصه 
 در س��امانه س��تاد: 2001090260000032( کلیه مراحل برگ��زاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش��د. به پیش��نهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 

متقاضیان مي توانند از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 تا ساعت 19:00 روز  پنج شنبه 
 IR960100004001045404016095 مورخ 1401/05/20 با واریز مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب
 ب��ا شناس��ه واری��ز 365105374295110860000000000134 ن��زد بان��ک مرک��زي به ن��ام ش��رکت 
پژوهش و فناوري پتروشیمي، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( براي دانلود اسناد 

اقدام نمایند. 
مهلت زماني ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/06/06

زمان گشایش پاکت هاي ارزیابي کیفي:  از ساعت 08:00 صبح روز دو شنبه مورخ 1401/06/07
زمان و محل گشایش پاکت هاي )الف و ب(:

 ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1401/06/21، تهران، نشاني مناقصه گزار
مبلغ برآورد: 25,500,000,000 ریال

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 1,275,000,000 ریال )این ضمانتنامه از تاریخ صدور باید 

به مدت سه ماه اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دس��تگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه دیگر 
قابل تمدید باشد.(

توضیحات: 
  زمان گشایش پاکات )ج(، روز جلسه گشایش پاکات )الف و ب( اعالم خواهد شد.

  پیش��نهاد قیمت به صورت ریالي اخذ خواهد ش��د. پرداخت مبالغ قرارداد به صورت ریال��ي و در صورتی 
که اقالم از داخل ایران تأمین نش��ود )با توجه به قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور 
 و حمایت از کاالی ایران��ی(، بر مبناي ارزش ی��ورو در زمان پرداخ��ت و به نرخ لحظه اي خری��د حواله یورو 

اعالم شده در سامانه نیما بانک مرکزي خواهد بود.
 www.npc-rt.ir جزئیات مش��خصات فني و نمونه فرم ارزیابي کیفي بر روي سایت ش��رکت به آدرس  

قابل مشاهده است. 
  پاکت پیشنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شد که حدنصاب امتیاز ارزیابي کیفي )55 امتیاز( را کسب نماید.

  الزم اس��ت مناقصه گران اصل مدارک پاکت )الف( )تضمی��ن فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلس��ه 
 گش��ایش پاکات ارزیابي کیفي به آدرس: ته��ران، میدان ونک، خیاب��ان مالصدرا، خیابان ش��یرازجنوبي،

کوچه سرو، پالک 27، دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 021-88607074(
  مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز مي باشد.

چنانچه قباًل عضو سامانه ستاد نشده اید، جهت انجام مراحل عضویت با شماره هاي:
مرکز تماس: 1456-021،  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرمایید 

و یا به آدرس اینترنتي سامانه مراجعه نمایید.
روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

آگهي تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي مناقصه گراننوبت اول
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیکد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.123.911
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بانک کش�اورزی براس��اس قانون برگزاری مناقصات و بنا بر آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون مذکور، در نظر دارد نس��بت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 همراه با ارزیابی کیفی، از طریق تأمین کنندگان صاحب صالحیت و دارای س��وابق کاری در خصوص موضوع مناقصه در بس��تر س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 

تحت شماره 2001001024000009به شرح زیر اقدام نماید: 
1( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

بانک کشاورزی به آدرس: تهران، بزرگراه جالل آل احمد، نبش خیابان پاتریس لومومبا، پالک 247، ساختمان مرکزی، طبقه پنجم، اداره کل تدارکات و خدمات اجرایی
2( موضوع مناقصه: خرید توسعه و بهینه سازی تجهیزات شبکه و امنیت شبکه

3(  مدت و محل اجرا: محل و مدت زمان انجام کار به شرح اسناد مناقصه می باشد.
4( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

یک فقره ضمانتنامه بانکی )به غیر از بانک کش��اورزی( دارای حداقل 3 ماه اعتبار و یا واریز وجه به حساب شماره 854579856 )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی( 
به میزان 23,100,000,000 ریال )بیست و سه میلیارد و یکصد میلیون ریال( به نام اداره کل تدارکات و خدمات اجرایی بانک کشاورزی

5( نحوه دریافت اسناد استعالم: 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه 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 ص��ورت عدم عضویت قبل��ی، مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیک��ی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. پ��س از برگزاری 

فرآیند ارزیابی کیفی، از تأمین کنندگان صاحب صالحیت که حداقل امتیاز کیفی الزم را کسب نموده باشند جهت حضور در جلسه گشایش پاکات دعوت به عمل خواهد آمد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 

6( مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
 تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه س��تاد روز دوش��نبه مورخ 1401/05/10 بوده و متقاضی��ان می توانند حداکثر تا س��اعت 16:00روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/05/19 

اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت نمایند.
7( مهلت ارسال پاسخ: حداکثر تا ساعت 13:30روز شنبه مورخ 1401/06/05

8(  سایر موارد: 
  فراخوان ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  نیز اطالع رسانی خواهد شد.

  هزینه فروش اسناد مناقصه 1,000,000 ریال می باشد.
  هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه )نوبت اول و دوم( به عهده برنده مناقصه می باشد.

)همراه با ارزیابی کیفی( شماره 9/ع/1401

فراخوان   عمومي

اداره کل تدارکات و خدمات اجرایی

یک مرحله اي 
بانک کشاورزی استان تهران

نوبت دوم

شناسه: 1355567
م.الف: 1690

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0113012-T17 

موضوع آگهی:  

خرید کاتالیست LS-300 واحد 79 

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 

افزایش ترانزیت ریلی در گروی 
واردات لکوموتیو و واگن باری

 برگزاری پنجمین مزایده امالک 
و مستغالت سازمان اموال تملیکی 

مدیرکل دفتر تجاری س��ازی و امور تش��کل های وزارت راه وشهرسازی، از دو 
محدودیت ناوگان ریلی برای افزایش میزان ترانزیت از طریق این روش حمل ونقل 
یاد کرد و گفت: عدم امکان تردد واگن های ایرانی در محدوده کش��ورهای CIS و 
کافی نبودن تعداد لکوموتیوهای فعال برای حمل کاالی ترانزیتی ایجاب می کند 
برای تأمین آن ه��م از طریق تولید داخل و ه��م از طریق واردات اق��دام کنیم. به 
گزارش مناقصه مزایده، امین ترفع؛ با اش��اره به اینکه میزان ترانزیت ریلی کشور 
در سال گذش��ته به 1,9 میلیون تن رس��ید، افزود: برای س��ال جاری 20 میلیون 
تن ترانزیت کاال در کش��ور هدف گذاری ش��ده که با توجه به ظرفیت های موجود 
ریل و جاده، برنامه ریزی ش��ده تا چهار میلی��ون آن از طریق ری��ل و 16 میلیون 
تن از طریق جاده جابه جا ش��ود. ترفع؛ خاطرنش��ان کرد: هدف گذاری جذب 20 
میلیون تن کاالی ترانزیتی از طریق ش��ورای عالی ترابری به دستگاه های مربوطه 
ابالغ ش��ده و براس��اس آن برنامه ریزی برای انتقال چهار میلیون تن بار از طریق 
ناوگان حمل ونقل ریلی صورت گرفته اس��ت. مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور 
تشکل های وزارت راه وشهرس��ازی، ادامه داد: بر همین اساس، ظرفیت پایانه های 
ریلی برای ایفای نق��ش در افزایش ترانزیت در ش��ورای ترابری تصویب ش��د که 
مالک عمل ش��رکت راه آهن قرار گرفته اس��ت. ترفع؛ درباره حجم ترانزیت ریلی 
در سال جاری، گفت: با توجه به تأثیر پذیری مس��تقیم بخش عمده ای از عملکرد 
ترانزیت ریلی کش��ور از وضعیت تولید و قیمت های جهانی بارهای فله، ضرورت 
دارد تا با اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی بین المللی نسبت به جذب بارهای متنوع 
دیگر از مبادی گوناگون اقدام شود تا خللی در عملکرد ترانزیت ریلی ایجاد نشود. 
وی درباره ظرفیت ن��اوگان حمل ونقل ریلی و چالش های پی��ش رو برای افزایش 
حجم ترانزیت ناوگان ریلی کش��ور را دارای دو محدودیت اصلی دانس��ت و افزود: 
واگن های ایرانی امکان ت��ردد در محدوده کش��ورهای CIS را ندارند چرا که این 
منطقه فقط تردد واگن هایی را می پذیرد که براساس استانداردهای آن ها ساخته 
شود، بنابراین در حال حاضر برای ترانزیت ریلی خصوصاً از منطقه CIS ، صرفا از 

واگن های خارجی استفاده می شود. 

س��ازمان جمع آوری و فروش ام��وال تملیکی، اعالم  ک��رد: پنجمین مزایده 
سراس��ری به ش��ماره 1129 امالک و مس��تغالت این س��ازمان در سال جاری 
به صورت اینترنت��ی و از طریق س��امانه مزای��ده الکترونیک دولت )س��تاد(، از 
دوشنبه برگزار می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، ارس��ال پیشنهاد قیمت از 
ساعت هشت صبح دوش��نبه، )هش��تم مردادماه 1401( آغاز شده که همزمان 
اطالعات مربوط به این مزایده در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت منتشر ش��ده؛ آخرین مهلت ارسال پیش��نهاد قیمت نیز تا ساعت 24 روز 
چهارش��نبه 19 همین ماه خواهد بود. ش��ایان ذکر اس��ت؛ قیمت پیش��نهادی 
متقاضیان باید باالتر از قیمت پایه کارشناس��ی باش��د. بر این اس��اس، بس��ته 
پیشنهادات نیز ساعت 14 روز ش��نبه )22 مردادماه( در محل سازمان مرکزی، 
رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعالم می شوند. حضور متقاضیان 

در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بالمانع است.

سهم 9 درصدی حمل ونقل در تولید ناخالص کشور 
مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان راه��داری 
و حمل ونق��ل ج��اده ای، گف��ت: س��هم بخ��ش 
حمل ونق��ل در تولی��د ناخالص داخلی کش��ور 
9درصد اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، محمد 
تیموری؛ در نشس��ت مش��ترک این س��ازمان با 
اعضای کمیس��یون عمران مجلس  عنوان کرد: 
9 درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ور متعلق 
به بخش حمل ونقل اس��ت که بیش از 90 درصد 

از آن در بخش حمل ونقل جاده ای کش��ور است. 
معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، در ادامه اظهار کرد: نگهداری 221 هزار 
کیلومتر راه، 364 هزار دستگاه پل ، یک هزار و 59 
راهدارخانه و پنج هزار و 200 کیلومتر روشنایی 
راه ها، چهار هزار قرارداد بزرگ و 20 هزار نیروی 
فعال، بخشی از توانمندی های صنعت حمل ونقل 

جاده ای کشور است.

جابه جایی بیش از 90 درصد بار و مسافر
در ادام��ه داری��وش امان��ی؛ مع��اون وزی��ر 
راه وشهرس��ازی و رئیس س��ازمان راه��داری و 
حمل ونقل جاده ای، گفت: س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل ج��اده ای که مس��ؤولیت جابه جایی 
بیش از 90 درصد بار و مسافر در کشور را به عهده 
دارد، ب��ا محدودی��ت بودجه ملی مواجه اس��ت. 
وی همچنین، خاطرنش��ان کرد: س��ال گذشته 

با تدابیر اتخ��اذ ش��ده و مس��اعدت نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی به ویژه کمیس��یون 
عمران و افزایش بخش��ی از درآمدهای سازمان، 
امکان ادامه فعالیت پروژه ه��ای کالن و ملی این 
سازمان فراهم ش��د. در این نشست، رضا اکبری؛ 
معاون راهداری س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای نیز، وجود نیروی کارشناس��ی توانمند و 
داده های اطالعاتی قابل اعتماد برای برنامه ریزی 

فعالیت های راهداری و حضور تیم های عملیاتی 
در تم��ام نق��اط کش��ور را از نق��اط ق��وت حوزه 
راهداری کشور خواند و گفت: افزایش اضمحالل 
و کاهش کیفیت رویه آسفالتی راه ها، استهالک 
و فرس��ودگی ماش��ین آالت راهداری، مشکالت 
معیشتی و استخدامی نیروی انس��انی راهداری 
کش��ور و کمبود اعتبارات از مهم ترین مشکالت 

این بخش است.

راه و شهرسازی

وزی��ر راه وشهرس��ازی، گف��ت: امروز دس��تگاه ها ب��ه موجب 
قانون مولدس��ازی، زمین برای ساخت مس��کن در اختیار وزارت 
راه وشهرسازی قرار نمی دهند و امیدواریم به دستور رئیس جمهور 
تا پایان شهریور ماه این امر اتفاق بیفتد. به گزارش مناقصه مزایده، 
رستم قاس��می؛ در مورد واگذاری زمین های دولتی براساس ماده 
10 قانون جهش تولید مس��کن، افزود: فقط حدود چهار درصد از 
این زمین ها را در اختیار داری��م. وی با بیان اینکه رئیس جمهور به 
همه دستگاه های دولتی دس��تور داد تا وضعیت زمین ها حداکثر 
تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف ش��ود، گفت: اگر واگذاری انجام 
نشود، س��ازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین های مربوطه 
را به نام وزارت راه وشهرسازی صادر می کند. وزیر راه وشهرسازی، 
بیان  داشت: نخس��تین مسأله برای ساخت مس��کن، زمین است 
که در این زمین��ه گزارش های الزم به رئیس جمهور ارائه ش��د. به 
گفته قاس��می؛ اراضی یک میلیون و 500 هزار واحد از زمین های 
وزارت راه وشهرس��ازی را در اختیار داریم و کار ساخت این تعداد 
واحد مسکونی شروع شده اس��ت. وی ادامه  داد: اراضی نزدیک به 
یک میلیون و 400 هزار واح��د از زمین های راه وشهرس��ازی در 
حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی 
است که باید تا پایان ش��هریورماه تعیین تکلیف شوند. قاسمی؛ با 
بیان اینکه در شهرهایی که مش��کل زمین نداریم خانه های طرح 
جهش مسکن ویالیی خواهد بود، خاطرنشان  کرد: اراضی مربوط 
به دومیلیون و 800 هزار واحد را تا پایان ش��هریورماه به طور قطع 
خواهیم داش��ت. وزی��ر راه وشهرس��ازی، تصریح ک��رد: در مورد 
واگذاری زمین های دولتی براس��اس ماده 10 قانون جهش تولید 
مس��کن که هفت هزار و 600 فقره م��ورد مربوط به اس��تان های 
مختلف اس��ت، حدود چهار درصد را در اختی��ار داریم. وی گفت: 
وجود قانون مولدسازی سبب ش��ده تا قانون جهش تولید مسکن 
با مشکالتی در اجراء مواجه شود. قاس��می؛ توضیح  داد: این قانون 
به وزارتخانه ها، س��ازمان ها و دس��تگاه ها اجازه می دهد تا از محل 

فروش زمین های مازاد کسری اعتبارات خود را تأمین کنند، اما 
این مانع موجب شد تاکنون دس��تگاه ها زمین در اختیار ما قرار 
ندهند و امیدواریم به دس��تور رئیس جمهور تا پایان شهریورماه 
این ام��ر اتفاق بیفت��د. وزیر راه وشهرس��ازی، بیان داش��ت: پس 
از اینکه زمین آماده می ش��ود، باید طراحی ه��ای الزم در زمین 
انجام شود که این مهم محقق شده است. وی اضافه کرد: مسکن 
مهر کار بزرگی در کش��ور بود، ما از تجربه مس��کن مهر استفاده 
کردی��م و زمینه شهرس��ازی در نهضت ملی مس��کن را اساس��اً 
تغییر دادیم. قاس��می؛ اظهار داشت: از پایان ش��هریورماه برنامه 
تحویل را خواهیم داش��ت که در ش��هرهای مختلف ایران انجام 
خواهد ش��د. باید تعدادی واحد را هر ماه تحویل بدهیم و هر ماه 

تعدادی دیگری را شروع کنیم. وی تأکید کرد: اساساً مسکن در 
کشور یک ساله ساخته نمی ش��ود و کسی نمی تواند ادعا کند که 
می تواند مجتمع های مس��کونی را در طول یک سال بسازد. وزیر 
راه وشهرسازی، گفت: ما کار س��اخت 1,5 میلیون واحد را شروع 

کردیم که باید به زودی آن را به دو میلیون واحد برسانیم.
شناسایی خانه های خالی

قاس��می؛ در رابطه با شناس��ایی خانه های خالی، یادآور شد: 
موضوع قانون مالیات بر خانه های قدیمی، بس��یار قدیمی است 
که در دولت ه��ای مختلف هم��واره این موضوع ج��زء اقدامات 
بود، اما در این دول��ت حدود 600 هزار واحد مس��کونی خالی را 
شناس��ایی کردیم و در اختیار مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم 

که کار بس��یار بزرگ و بی نظیری اس��ت. وی ادام��ه  داد: ممکن 
است بخش��ی از اطالعات ما اشتباه باش��د اما قابل اصالح است، 
اگر اطالعات غلط باش��د مردم می توانند اعتراض کنند. قاسمی؛ 
افزود: حدود 60 هزار نف��ر از این 600 هزار نف��ر اعتراض کردند 
که اطالعات سامانه درست نیس��ت و ما منتظر هستیم اطالعات 
جدید را وارد کنند؛ بر این اس��اس اطالعات مورد بررس��ی قرار 
می گیرد. وزیر راه وشهرسازی، تأکید کرد: ما باید اطالعات همه 
مسکن کشور را داشته باشیم که در س��امانه وجود ندارد. قانون 
خوداظهاری را مطرح کرده اس��ت و عنوان ش��ده ک��ه به صورت 
خوداظهاری مردم در این س��امانه ثبت نام کنند. اما گفته ش��ده 
اس��ت؛ اگر در تاریخ مش��خصی که زمان آن گذش��ته این اتفاق 
نیفتد ابزارهایی به کارگیری شود که مردم در این سامانه ثبت نام 
کنند. وی اظهار داش��ت: تاکنون 72 میلیون نفر اطالعاتش��ان 
در این سامانه ثبت ش��ده اس��ت، در عمل این کار از شهریورماه 
شروع شده، در این دولت تنها اتفاقی که افتاده حدود 600 هزار 
واحد مس��کونی خالی برای مالیات به وزارت اقتصاد معرفی شده 
است. امیدواریم مردم تا پایان س��ال همکاری کنند تا ما بتوانیم 
سامانه را تکمیل کنیم. قاس��می؛ بیان  داشت: آماری که در مورد 
خانه های خالی وجود دارد دقیق نیست. این آمار از یک میلیون 
تا 2,5 میلیون واحد متفاوت اس��ت، همچنین آماری که مربوط 
به بانک ها است را شناس��ایی کرده ایم و به وزارت اقتصاد معرفی 
شدند. وزیر راه وشهرس��ازی، گفت: براساس آماری موجود 300 
هزار بنگاه در کش��ور وجود دارد که 130 ت��ا 140 هزار بنگاه در 
سامانه دارای کدرهگیری هس��تند. وی تأکید کرد: اگر اطالعات 
کامل موجود باشد، حتی برای اجاره واحدهای مسکونی می توان 
تعیین تکلیف کرد، از جمله اینکه س��ال گذش��ته این مس��کن 
متعلق به چه کس��ی بوده، چقدر اجاره داده شده است؟ قاسمی؛ 
اضافه کرد: اگر قرار شده 25 تا 30 درصد افزایش اجاره بها داشته 
باش��یم،. بالفاصله س��امانه به ما هش��دار و پیام می دهد که این 
مسکن در سال گذشته به چه قیمتی و امسال با چه قیمتی اجاره 

داده شده است.

وزیر راه وشهرسازی عنوان کرد

مولدسازی مانعی در مسیر طرح نهضت ملی مسکن
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http://monaghesatiran.ir/112697
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خـودرو

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

NKEDC
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان 

شمالی )سهامی خاص(

آگهی   عمومي ) توأم با ارزیابی کیفی( 
شماره 401/309 

خورشید روشنایی بخش جهان است، با استفاده از نور طبیعی شكر گذار این نعمت الهی باشیم.

برگزارکننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این ش��رکت در نظر دارد نس��بت به برگزاری مناقصه یک مرحله ای – ت��وأم با ارزیابی کیفی از محل منابع داخلی س��ال 1401، با مش��خصات زیر اقدام نمای��د. لذا از تمامی 

پیمانکاران واجدشرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: 

واگذاری فعالیت های مرتبط با خدمات مشترکین شامل: قرائت و وصول مطالبات برق مصرفی در سطح کل شرکت - )عمومی یک مرحله ای - توأم با ارزیابی کیفی( 
 مهلت ف�روش اس�ناد و تحویل اس�ناد:  از تاری��خ 1401/05/11 ت��ا تاری��خ 1401/05/19 ب��وده و تاری��خ تحویل پاکت ه��ای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز ش��نبه 

مورخ 1401/05/29 می باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز دوشنبه 1401/05/31 می باشد. 
مناقصه گران می توانند اسناد را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  در قبال واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به 

شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت دریافت نمایند.
 الزم به ذکر است مالک ش��ناخت مناقصه گر بارگذاری اس��ناد به صورت کامل و بدون نقص در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی نیز مالک 

زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می باشد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

 برابر آئین نامه تضمینات ش��رکت های توزی��ع مبلغ 3,977,941,481 ری��ال به صورت ضمانتنام��ه بانکی)فرآیند ارجاع کار( به نف��ع کارفرما و یا صورت وج��ه نقد، واریز به 
شماره شبا IR800190000000100696938003 حساب )بانک صادرات( به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.

آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان طالقانی غربی، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی، امور تدارکات )تلفن: 10 و058-31777413(
  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امض�اء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

01
/0

5/
11

 -3
58

1 
–

ه 
ام

وزن
ر

یک مرحله ای
نوبت اول

شرکت معادن زغال سنگ کرمان

آگهي تجدید   عمومی
موضوع فراخوان: خرید، نصب و راه اندازي و پشتیبانی دو ایستگاه زیرزمیني سیستم مانیتورینگ و پایش گاز

 O2.H2S.CO.CH4 شرکت معادن زغال سنگ کرمان در نظر دارد فراخوان خرید، نصب و راه اندازي و پشتیبانی دو ایستگاه زیرزمیني سیستم مانیتورینگ و پایش گازهای
معادن زیر مجموعه خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با ارزیابي کیفي )فشرده( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 کلیه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحویل اس��ناد مناقصه تا گش��ایش پاکت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس
"www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهي امضا الکترونیکي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 www.setadiran.ir ش��ماره تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه 1456 و اطالع��ات تماس دفات��ر ثبت نام در س��ایر اس��تان ها در س��امانه 

بخش  »ثبت نام / پروفایل تأمین کننده / مناقصه گر« موجود است. 
مواعد زمانی:

شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهي مناقصه در سامانه: 2001095511000024 مورخ 1401/05/09 
نام مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان

مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ 1401/05/11 لغایت 1401/05/15 
آخرین مهلت ارسال و بارگذاري اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابي کیفي و ارائه پیشنهادات به صورت pdf در سامانه: تا ساعت 19:00 مورخ 1401/05/26

زمان گشایش پاکت ها:  ارزیابي کیفي مورخ 1401/05/27 و گشایش پاکات )الف و ب( مورخ 1401/06/02 ارزیابی فنی مورخ 1401/06/03 و گشایش پاکات )ج( مورخ 1401/06/06 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین معتبر به مبلغ 2,700,000,000 ریال به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ(، 

)ج(، )چ( و )ح( ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد. که در اسناد مناقصه تشریح شده است. 
آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري در سامانه مي بایستي به صورت فیزیکي و 

در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا قبل از ساعت گشایش پاکات به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل و رسید دریافت شود. 
تلفن تماس مناقصه گزار: 034-32117726

 تلفن تماس پشتیباني سامانه 1456 
دفتر ثبت نام در سامانه 33225262-034 و 034-33326006 

شرکت معادن زغال سنگ کرمان
KCM.co
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سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

همراه با ارزیابی کیفی)یکپارچه( 
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دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداش�تی درماني ساوه به شناسه ملی 14006664651 
و کد اقتص��ادی 411533649395 در نظر دارد مزای��ده واگذاری )اجاره( داروخانه ش��بانه روزی 
بیمارستان امام رضا )ع( جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایي و بستری را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره 5001000386000003 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده 
از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مزایده گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تدارکات روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: 
تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 
زمان گشایش پاکت ها:  ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 سالن جلسات ستاد 

دانشکده علوم پزشکي ساوه 
میزان سپرده شرکت در مزایده: 

مبلغ 192,000,000 ریال )صد و نود و دو میلیون ریال( ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل س��ه ماه 
و یا واریز وجه نقد به شماره حس��اب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با ش��ماره ش��با IR400100004001112906378116 به نام دانش��کده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی ساوه )شناس��ه واریز 933123822100084001112906378116( 
ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداري روز یکش��نبه مورخ 1401/05/30 به آدرس: ساوه، 
ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک، ستاد دانش��کده علوم پزشکي و خدمات بهداشتی 
 pdf درمانی ساوه، تحویل اداره پش��تیبانی و امور رفاهی گردد. کدپستی 76651–39196 و فایل

ضمانتنامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود. 
  ش��رکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و هماهنگی جهت بازدید 

از مکان مورد اجاره با شماره تلفن 45229722-086 آقای خادمی تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 41934-021 ،  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

  مهلت بازدی��د از تاریخ سه ش��نبه م��ورخ 1401/05/11 الی سه ش��نبه م��ورخ 1401/05/18 
به صورت روزانه از ساعت 09:00 الی 12:00می باشد. 

آگهی فراخوان
نوبت اول
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شرکت زراعی دشت ناز

خرید قطره چکان
نوبت دوم

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

150,000 عدد قطره چکان 4 لیتر بر ساعت ایرتیک pc از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید. 

 لذا متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مناقصه 

 ب��ه واح��د بازرگان��ی ش��رکت زراع��ی دش��ت ناز ب��ه آدرس زی��ر مراجع��ه و یا 

با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09383210494

شماره تماس شرکت: 33726400 – 011-33726842

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

تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: 

ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/05/19

محل برگزاری مناقصه: 

مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

  عمومي 
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شرکت زراعی دشت ناز

انتخاب پیمانکار تولید نهال
نوبت دوم

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

نهال مرکبات به تعداد س��االنه حدود 100,000 اصله را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

 لذا متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مناقصه 

 ب��ه واح��د بازرگان��ی ش��رکت زراع��ی دش��ت ناز ب��ه آدرس زی��ر مراجع��ه و یا 

با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09112120068

شماره تماس شرکت: 33726400 – 011-33726842

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

تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18

ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: 

ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/05/19

محل برگزاری مناقصه: 

مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

تجدید   عمومي 
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دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداش�تی درماني ساوه به شناسه ملی 14006664651 
و کد اقتص��ادی 411533649395 در نظر دارد مزای��ده واگذاری )اجاره( داروخانه ش��بانه روزی 
مجتمع بیمارستانی ش��هدای 17 ش��هریور و مدرس س��اوه جهت ارائه خدمات به بیماران سرپایي 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 5001000386000002 برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگ��زاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مزایده گران و گش��ایش پاکت ها 
 www.setadiran.ir از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس 
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تدارکات روز یکشنبه مورخ 1401/05/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: 
تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/05/29 
زمان گش�ایش پاکت ها: س��اعت 10:00 صبح روز یکش��نبه مورخ 1401/05/30 سالن جلسات 

ستاد دانشکده علوم پزشکي ساوه 
 می�زان س�پرده ش�رکت در مزای�ده: مبل��غ 372,000,000 ری��ال )س��یصد و هفت��اد و 
دو میلیون ری��ال( ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل س��ه م��اه و یا واریز وجه نقد به شماره حس��اب 
4001112906378116 ن��زد بان��ک مرک��زی جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ا ش��ماره ش��با 
IR400100004001112906378116 ب��ه نام دانش��کده علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 
 درمان��ی س��اوه )شناس��ه واری��ز 933123822100084001112906378116( ضمانتنامه و 
 یا فیش واریزی تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1401/05/29 به آدرس: ساوه، ابتدای خیابان جمهوری،

  س��اختمان ش��ماره یک، س��تاد دانش��کده علوم پزش��کي و خدم��ات بهداش��تی درمانی س��اوه، 
 تحویل اداره پش��تیبانی و امور رفاهی گردد. کدپس��تی 76651–39196 و فای��ل pdf ضمانتنامه 

در سامانه تدارکات بارگذاری شود. 
  ش��رکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر و هماهنگی جهت بازدید از 

مکان مورد اجاره با شماره تلفن 48502453-086 آقای احمد احد تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

  مهلت بازدید از تاریخ دوشنبه مورخ 1401/05/10 الی سه شنبه مورخ 1401/05/18 به صورت 
روزانه از ساعت 09:00 الی 12:00 می باشد. 

آگهی فراخوان
نوبت دوم

بعد از آن که مصوبه مجلس درب��اره واردات خودرو در قانون بودجه 
1401 حذف ش��د، در خردادم��اه، قانون س��اماندهی واردات خودرو 
که در آبان ماه س��ال گذش��ته در راستای س��اماندهی بازار در مجلس 
تصویب شده بود، به دولت ابالغ ش��د. قرار بر این بود که در فاصله یک 
م��اه،  آیین نامه واردات خودرو نهایی و ابالغ ش��ود ک��ه هنوز خبری از 
آن نیس��ت. با این وجود اخبار حاک��ی از ورود خودرو تا ش��هریورماه 
یعنی کمت��ر از یک ماه دیگر اس��ت و آن ط��ور که منوچه��ر منطقی؛ 
مع��اون حمل ونق��ل وزارت صنعت،معدن وتجارت)صم��ت(- تأکید 
داش��ته،  طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا ش��هریور 1401 واردات 
خودرو انجام می ش��ود. به گزارش ایس��نا، اکن��ون واردات خودرو که 
از س��ال 1397 به دلیل وضعیت ارزی ممنوع ش��د، لغو ش��ده است و 
دولت حدود 19 هزار میلی��ارد تومان درآمد از مح��ل واردات خودرو 
در س��ال جدید در بودجه امس��ال پیش بینی کرده است، اما همچنان 
واردات در ابهام قرار دارد و س��ازوکار آن مش��خص نیست. در حاشیه 
این جریان، بحث خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک مطرح است 
که از س��ال ها قبل از ممنوعیت واردات به گمرک رس��یده و در نتیجه 
تصمیم یکباره برای ممنوعی��ت، بالتکلیف باقی ماند. بیش از 12 هزار 
خودروی دپو ش��ده در گمرک ک��ه در نهایت با چن��د مصوبه و تمدید 
زمان، از دی ماه 1397 تا ش��هریور 1399 تعداد زیادی از آن ترخیص 
شد ولی بخش��ی دیگر به دالیل مختلف، ترخیص نشد و مدت هاست 
در انبارها مانده اس��ت و بارها تصاویری از وضعیت نامناس��ب آنها در 

فضای مجازی منتشر و مورد توجه کاربران قرار گرفته بود.
بیش از 1000 دستگاه، پرونده قضایی دارد ولی می تواند 

ترخیص شود
دلی��ل ع��دم تعیین تکلی��ف خودروه��ای باقیمانده ، به داش��تن 
پرونده ه��ای قضایی، من��ع واردات و یا عدم ثبت س��فارش اس��ت؛ به 
طوری که 1089 دس��تگاه دارای پرونده قضایی بود که طبق مصوبات 
قبلی قید زمان��ی برای ترخیص آنها مصرح نیس��ت و در صورت صدور 
رأی قطعی من��ع پیگرد یا برائت از س��وی مرجع رس��یدگی کننده،  با 

رعایت مقررات امکان ترخیص دارد.
احتمال امحای 73 دستگاه خودروی آمریكایی

73 دس��تگاه نیز خودروی آمریکایی و یا س��فارش آمریکاست که 
در کل، واردات این قبیل خودروها از س��ال 1395 ممنوع اعالم شده 
بود و امکان ورود به مناطق آزاد و س��رزمین اصل��ی را ندارند. بنابراین 
اینکه تکلیف این خودروها چه می شود تا حدودی مشخص است، زیرا 
امکان ورود به سرزمین اصلی و حتی مناطق آزاد را نداشته و درنهایت 
دو راه باقی می ماند؛ یا باید باز صادرات ش��ود که ممکن اس��ت با گذر 
زمان و اُفت مدل خودرو و آس��یب دیدن ظاهر آن، ب��ه دلیل ماندن در 
شرایط آب و هوایی نامناس��ب، خریداری برای آن در کشورهای دیگر 
نباش��د. راه دیگر نیز امحای فنی این خودروهاست. این در حالی است 
که چندی پیش، س��ه خودروی آمریکایی که چند سالی متروکه شده 
بود، از سوی سازمان اموال تملیکی امحا شد، چرا که نه امکان ورود به 
کشور را داش��ت و نه خریداری برای باز صادرات آن پیدا شد؛ از این رو 
 ممکن اس��ت با گذر زمان،  این 73 خ��ودرو نیز به چنین سرنوش��تی 

دچار شود. 

سرانجاِم وضعیت ۲۲49 خودروی 
 وارداتی دپو شده در گمرک 

چه خواهد شد؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

دولت  در خودروسازی 5 درصد سهام دارد ولی 500 درصد دخالت می کند!
عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی، درب��اره خواس��ته دول��ت 
مبن��ی ب��ر ارائه الیح��ه ب��رای تفکی��ک وزارت 
صنعت،معدن وتجارت ب��ه دو وزارتخانه تجارت 
و خدم��ات بازرگان��ی و صنعت و مع��دن، گفت: 
وقتی میدان اجراء در دست دولت است و دولت 
تشخیص داده که تفکیک این وزارتخانه به سود 

کشور خواهد بود، باید در این باره کمک کرد و از 
الیحه پیشنهادی دولت حمایت کرد. به گزارش 
از ایرنا، علی اکبر تاالرپشتی یادآور شد: معتقدم 
اگر دولت از تصدی گری خارج ش��ده و امورات را 
به مردم بس��پارد، بخش خصوصی تقویت شده و 
افزایش اشتغال و سوددهی برای کشور به همراه 
دارد. به عبارتی اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت 

بخش خصوصی س��بب حل مشکالت این بخش 
خواهد شد. تاالرپش��تی؛ با بیان اینکه اگر دولت 
در بخش هایی مختلف رقی��ب بخش خصوصی 
شود، به بخش خصوصی که همان مردم هستند 
به دلیل عدم توان همراهی، ضرب��ه وارد خواهد 
شد،  گفت: به عنوان نمونه دولت  در شرکت ایران 
خودرو به میزان 5 درصد س��هام دارد، اگر دولت 

بخواهد قانونی برخورد کند بای��د به میزان پنج 
درصد در موضوع خ��ودرو دخالت کند و تصمیم 
بگیرد. ولی به می��زان 500 درصد در امورات آن 
دخالت می کند که این موضوع س��بب خسارت 
به این صنعت در کشور می ش��ود. نماینده مردم 
تهران در مجلس، با ارائه پیشنهادی عنوان کرد: 
اگر قرار است دولت در موضوع خودورسازی وارد 

شود، بهتر اس��ت 100درصد س��هام یکی از دو 
شرکت بزرگ خودرو سازی کش��ور را در اختیار 
خود گرفته و هم��ه برنامه ه��ا و ایده های خود را 
در آن اجرایی کند. در غیر این صورت ش��رایط را 
برای بخش خصوصی و مدیران دولتی به صورت 
مساوی تقسیم کند تا مش��خص شود هر فردی 

چه کاری انجام می دهد. 

گروه خودرو

در پی آن که مدت ها بین مجلس ش��ورای اسالمی و مجلس 
خبرگان اختالفاتی بر سر ماجرای واردات خودرو پیش آمده بود 
که سرانجام این طرح با چکش کاری های بسیار به تصویب رسید 
و در خردادماه س��ال جاری رئی��س مجلس، قانون س��اماندهی 
صنعت خ��ودرو را به دولت ابالغ ک��رد. اما از آن زم��ان تا به حال 
حدود دو ماه می گذرد و هنوز خبر قطع��ی از وضعیت آیین نامه 
واردات نیس��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، در همین راس��تا، 
مصطفی طاهری؛ رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، از 
بررس��ی آیین نامه واردات خودرو در نشست کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس خبر داد. طاهری؛ در تش��ریح نشست کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلس��ه، آیین نامه واردات 
خودرو با حضور منطقی؛ معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت 
و نمایندگان بانک مرکزی بررس��ی ش��د. نماینده م��ردم زنجان 
و ط��ارم در مجلس، اف��زود: ه��دف از تدوین آیین نام��ه واردات 
خودرو دو موضوع اس��ت؛ نخس��ت آن که، از آیین نامه به عنوان 
ابزار سیاس��ت گذاری اس��تفاده ش��ود و دوم آن که، خودروهای 
وارداتی نیاز تمامی دهک ها را پوش��ش دهن��د. وی اضافه کرد: 
در حال حاض��ر خودروهایی مانند تیبا، س��مند و پژو405 از رده 
خارج ش��ده اند اما تاکن��ون مع��ادل داخلی برای آن ه��ا تعیین 
و تولید نش��ده اس��ت و یکی از اهداف آیین نامه مذکور، واردات 
خودروهایی است که نیاز تمامی اقشار درآمدی را پوشش دهند. 
وی موضوع نرخ تعرفه را از دیگر مباحث بررسی شده در نشست 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس برش��مرد و اضافه کرد: نرخ 
تعرفه در آیین نامه مذکور، طب��ق آیین نامه های قبلی همچنان 
پلکانی اس��ت. اما برای خودروهای اقتصادی )خودروهای کمتر 

از 10 هزار دالر و حدود ش��ش تا هش��ت ه��زار دالر( این تعرفه 
کاهش یافته و بین 10 الی 20 درصد اس��ت. رئیس کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: براس��اس گزارش ارائه ش��ده 
خودروهای اقتصادی اس��تانداردهای 85گان��ه را پاس می کنند 
و از متوس��ط خودروهای اقتصادی داخلی بهتر هس��تند. وی با 
بیان اینک��ه واردات خودروی برق��ی برای مناط��ق آزاد از دیگر 
موضوعات ارائه ش��ده در این گزارش بود، درباره منابع مورد نیاز 
برای واردات خودرو، تصریح کرد: بخش��ی از این منابع ناش��ی از 
منابع حاصل از صادرات خواهد بود. البته این موضوع به صادرات 
خودرو محدود نمی ش��ود و ش��امل کاالهایی که برای س��ازمان 
توس��عه تجارت اولویت داشته باش��ند، مانند فرش نیز می شود. 

طاهری؛ ادامه داد: براساس گزارش ارائه ش��ده، بخشی از منابع 
ارزی موردنیاز ب��رای واردات خودرو از محل ارز منش��أ خارجی 
تأمین می ش��ود و بخش دیگر مربوط به ارز دولت اس��ت. رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اش��اره به صحبت نماینده 
بانک مرکزی، گف��ت: نماین��دگان بانک مرک��زی، دغدغه هایی 
در حوزه ارز مورد نی��از واردات، تعداد خودروها و س��قف دالری 
خودروه��ای وارداتی بی��ان کردن��د. طاه��ری؛ با بی��ان اینکه 
نمایندگان در این نشس��ت به بیان نقطه نظرات و پیش��نهادات 
خود درباره تعداد خودوی واردات��ی، انتقاد از ُکندی در تصویب و 
اجرای آیین نامه واردات و... پرداختند، افزود: طبق صحبت  های 
ارائه ش��ده، تعل��ل در تصوی��ب آیین نامه دالی��ل مختلفی دارد 

از جمل��ه اینک��ه آیین نام��ه مذکور در نوبت بررس��ی اس��ت، از 
س��وی دیگر پیش��نهادات متعددی در این حوزه ارائه می شود، 
همچنین اینکه این آیین نامه موافقان و مخالفانی دارد. همچنین 
س��یدجواد حس��ینی کیا؛ عضو کمیس��یون صنایع مجلس نیز، 
در این خصوص بیان داش��ت: بانک مرکزی تأکید کرده اس��ت، 
واردات خودرو نباید باعث گرانی ارز ش��ود، به همین جهت یک 
محدودیت ایجاد شده اس��ت. نگاه این است که برای خودروهای 
هیبریدی و خودروهای عمومی ارز تأمین شود و همچنین برای 
واردات خ��ودرو تعرفه پلکانی تعریف ش��ود. وی درب��اره تعرفه 
واردات پلکانی، توضی��ح داد و بیان ک��رد: خودروهایی که عامه 
مردم بتوانند از آن استفاده کنند و زیر 10هزار دالر قیمت دارند، 
20 درصد تعرف��ه واردات پرداخت کنند و باق��ی خودروها تا 95 
درصد براساس نوع خودرو نوسان دارد. حسینی کیا؛ در مصاحبه 
درخصوص س��قف واردات، گفت: این موضوع یکی از اشکاالت و 
دغدغه های مجلس است؛ گفته می شود افراد تا 10 هزار خودرو 
وارد کنند و بعد از آن با ممنوعیت واردات روبه رو می ش��ود و باید 
در حوزه مونتاژکاری ب��رود و خط تولید آن را ایج��اد کند. عضو 
کمیس��یون صنایع مجلس، درباره تأخیر دولت در تدوین و ابالغ 
آیین نامه، اش��اره کرد: متأس��فانه در قانون مجلس زمان تدوین 
آیین نامه نیامده ب��ود؛ اگر این م��ورد در قانون مجلس نوش��ته 
می شد دولت مکلف می شد این کار را در زمان تعیین شده انجام 
دهد. درخصوص تخصیص ارز توس��ط بانک مرکزی نیز به دلیل 
اش��کاالتی که این نهاد وارد کرده بود، بخش��ی از کار خیلی کند 
پیش می رود. وی افزود: همچنین اگ��ر خیلی روی خودروهایی 
با قیم��ت زی��ر 10 ه��زار دالر زوم کنی��م، مجدداً ش��اهد ورود 
 خودروهایی در سطح پراید و تیبا خواهیم و این دغدغه ای است 

که نمایندگان دارند.

  واردات خودروهای اقتصادی 
با تعرفه 10 الی ۲0 درصدی

http://monaghesatiran.ir/112685
http://monaghesatiran.ir/112686
http://monaghesatiran.ir/112687
http://monaghesatiran.ir/112688
http://monaghesatiran.ir/112689
http://monaghesatiran.ir/112690


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:
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شهرداری کوت عبدا... در نظر دارد با استناد به مصوبه شورا در خصوص انجام فعالیت های عمران شهری، تا پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- دستگاه مناقصه گزار: شهرداری کوت عبدا...

2- موضوع مناقصه ها، شرایط، برآورد اولیه و مبلغ ضمانتنامه ها به شرح جدول ذیل می باشد: 

شماره 
مبلغ برآورد موضوعمناقصه

)ریال(
مبلغ ضمانتنامه 

شرایط و الزاماترتبه پیمانكاری)ریال(

گواهینامه تأیید رتبه 5 رشته راه و ترابری19,468,891,770975,000,000تسطیح خاک ریزی و زیرسازی قبرستان بقیع فاز 1401/031
صالحیت ایمنی 

پیمانکاری معتبر از 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی

رتبه 5 رشته راه و ترابری19,715,106,859986,000,000اجرای عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر کوت عبدا...1401/04

رتبه 5 رشته ابنیه و 19,768,083,497989,000,000احداث پارک ساحلی بانوان شهر کوت عبدا...1401/05
ساختمان

3- برنامه زمانی مناقصه:
3-1- آخرین مهلت دریافت اسناد: 1401/05/19 تا ساعت 12:00 ظهر

 )https://etend.setadiran.ir( 3-2- آخرین مهلت تحویل اس�ناد: 1401/05/29 تا س��اعت 12:00 ظهر، پس از بارگذاری پاکات در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت 
به دبیرخانه حراست شهرداری کوت عبدا... تحویل و رسید دریافت شود.

3-3- زمان گشایش: 1401/05/30 ساعت 14:00 روز یکشنبه، دفتر شهردار می باشد. )حضور پیشنهاد دهندگان  در جلسه مجاز می باشد.(
)https://etend.setadiran.ir( 3-4- محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
6- هزینه خرید اس�ناد هر پروژه: واریز مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حس��اب ج��اری 109355463000 نزد بانک ملي کوت عبدا... در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 

)https://etend.setadiran.ir( به نام شهرداري کوت عبدا... 
7- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی می باشد.

8- نوع تضمین را بدین صورت می توان ارائه نمود: الف: ضمانتنامه معتبر بانکی)شرکت در فرآیند ارجاع کار(- ب: واریز نقدی
9- هرگاه برندگان اول، دوم و یا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
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آگهی تجدید مناقصات عمومی   
1401/03 و 1401/04 و 1401/05 یک مرحله ای

چاپ اول

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 

آگهي فراخوان ارزیابي کیفي 
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

 شرکت سهامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد جهت » احداث پست 400/230 کیلوولت قم 2« از طریق فراخوان ارزیابي کیفي )به شماره 2001001008000048 

در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت(  نسبت به شناسائي پیمانکاران واجد شرایط زیر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.

1- داراي صالحیتEPC یا داراي گواهینامه صالحیت حداقل پایه 2 در رشته نیرو با معرفي مشاور همکار حداقل پایه 1 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور 

2- دارا بودن گواهی نامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه 

 بدین وسیله از کلیه شرکت هاي واجد ش��رایط که مایل به شرکت در این ارزیابي کیفي هس��تند دعوت مي گردد جهت دریافت اس��ناد ارزیابي کیفي از تاریخ 1401/05/13 

الي 1401/05/18 به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نمایند.

  اس��ناد تکمیل ش��ده بایس��تي تا پایان مورخ 1401/06/01 از طری��ق س��امانه مذک��ورwww.setadiran.ir  ثبت گردد. قابل ذکر اس��ت که به اس��ناد تحویل ش��ده 

بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  عالقمندان به ش��رکت در مناقصه مي بایس��ت جهت ثبت نام و دریاف��ت گواهي امضاي الکترونیک��ي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت ن��ام 88969737 و 85193768 

و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند. 

 ش��رکت برق منطقه اي تهران پس از بررس��ي اس��ناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرس��ش نامه در چارچوب ضوابط و مقررات نس��بت به ارزیابي کیفي شرکت ها 

 اقدام و از ش��رکت های واجد ش��رایط جهت دریافت اس��ناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. بدیهي اس��ت ارائه مدارک و پرسشنامه هاي تکمیل ش��ده هیچ گونه حقي را 

براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

 ضمناً اطالعات فوق در شبکه اطالع رساني www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( و پایگاه ملي مناقصات http://iets.mporg.ir  موجود مي باشد. 

نوبت اول

از راهكارهاي کاهش مصرف، بازبیني نوار الستیک در یخچال مي باشد.

مناقصه شماره )1401/۲3003(

فراخوان   عمومي 
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

 ش�رکت پتروش�یمی اروند به عنوان مناقصه گزار در نظ��ر دارد اجرای عملیات 
 موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طری��ق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: 

انجام عملیات بازسازی دفاتر ادارات مختلف شرکت پتروشیمی اروند. 
2- مدت زمان انجام کار: 4 ماه شمسی 

3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه: 
3.1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست به سایت پتروشیمی اروند 
به نش��انی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیس��یون معامالت یا به 
نشانی مس��تقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پس از بارگذاری 

اطالعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زم��ان مراجعه به س��ایت الکترونیکی جهت دریافت اس��ناد مناقصه از 

تاریخ 1401/05/12 لغایت 1401/05/19 اعالم می گردد.
3.3. متقاضیانی که در س��ال های گذش��ته، با این ش��رکت قرارداد مشابه موضوع 
 مناقصه داشته اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند 
 می باش��ند در غیر این ص��ورت پیش��نهاد مال��ی آن ه��ا در این مناقصه گش��وده 

نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می گردد.
3.4. ب��ه پیمانکاران��ی که دارای یک ق��رارداد فعال با ش��رکت پتروش��یمی اروند 
می باشند اسناد مناقصه تحویل داده نخواهد شد، چنانچه این بند از سوی متقاضی 

رعایت نگردد پاکات پیشنهادی ایشان عیناً به وی مسترد می گردد. 

 تبصره یک: قراردادهای��ی که مدت زمان آن ه��ا چهار ماه پ��س از آخرین مهلت
توزیع اسناد مناقصه به اتمام می رسند شامل بند فوق نمی گردد.

 4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 1,400,000,000 ریال 
به ص��ورت )ضمانتنامه بانک��ی، چک تضمین ش��ده بانک��ی و یا واریز وج��ه نقد به 

شماره حساب 6094200030 نزد بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(
5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 35,381,896,049 ریال

6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 
1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
2-گواهی تعیین صالحیت از ادارات مربوطه

3-گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران
4-حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی: 60 امتیاز 

7- جلسه توجیهی: جلسه توجیهی در تاریخ 1401/05/23 برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه:  تا حداکثر ساعت 14:00 مورخ 1401/05/29 می باشد.

9- گشایش پاکات: 
گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1401/06/06 برگزار می گردد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، 
 می توانند با شماره تلفن: 52126473-061 و 52126476-061 تماس 

  www.arvandpvc.ir و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی 
مالحظه نمایند.
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با  ارزیابی کیفی، به شماره: 1/1401/019 یک مرحله ای 

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شرکت پتروشیمی اروند

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی

 E-506  خرید و ساخت کامل باندل مونل مبدل
SB163-4400 ANEALED 25.4*2.77   با مشخصات mm با متریال مونل

الف – متقاضی مناقصه: 
 LAB شرکت پتروشیمی بیستون، کرمانشاه، کیلومتر 8 جاده بیستون، مجتمع

1- امور پیمان ها )موارد قراردادی(، تلفن تماس: 083-31731041 
2- واحد خدمات فنی )موارد فنی- آقای مهندس نوری تبار(، تلفن تماس: 083-31731230

3- واحد تعمیرات )موارد فنی مکانیک- آقای مهندس ویژه ای(، تلفن تماس: 083-31731412
ب- شرح مختصر موضوع مناقصه: 

 عبارتس��ت از س��اخت کام��ل بان��دل مب��دل E-506 دارای 41 ع��دد U ، TUBE ش��کل ب��ا متری��ال مون��ل ب��ه ابع��اد mm 25.4(OD)*2.77 ب��ا مش��خصات
SB163-4400 ANNEALED  به وزن 770 کیلوگرم براساس استاندارد TEMA "R" و Div.1 ASME- SEC8 و Data sheet  و نقشه های پیوست.

ج- تضمین شرکت در مناقصه:
900,000,000 ریال)نهصد میلیون ریال( به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی.

د- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها: 
1- محل دریافت اسناد:

کرمانشاه، کیلومتر 8 جاده بیستون، شرکت پتروشیمی بیستون. تلفن: 083-31731041 
2- زمان و مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ 1401/05/12 لغایت 1401/05/19 

3- زمان تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 1401/06/02 به آدرس: کرمانشاه، امور پیمان ها.
  ش��رکت هایی که آمادگی انجام موض��وع فوق را دارن��د می توانند جهت خرید اس��ناد مناقص��ه، تقاضای کتبی خ��ود را همراه فیش بانکی به مبلغ )س��یصد ه��زار ریال( 

)غیر قابل استرداد( به حساب جام بانک ملت شماره 65472029/96 به نام پتروشیمی بیستون ارائه و به نشانی مناقصه گزار مراجعه نمایند. 
  مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
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روابط عمومی شركت پتروشيمی بيستون

دومرحله ای
نوبت دوم

شرکت پتروشیمي 
بیستون )سهامي عام(

 1401/01 م

واگذاری 196 معدن غیرفعال 
خراسان رضوی از طریق مزایده 

استخراج ۲50 هزار تُن کانسنگ طال 
از معادن خراسان جنوبی

رئیس س��ازمان صنعت،معدن وتجارت خراس��ان رضوی، گفت: در مزایده ای 
که هفته گذش��ته در محل س��ازمان برای تعیین تکلیف معادن غیرفعال برگزار 
ش��د 196 محدوده معدنی اس��تان ب��ه بخش خصوص��ی واگذار ش��د. امیررضا 
رجبی؛ در گفت وگو با ایرنا، افزود: مزایده معادن اس��تان براس��اس تصمیم دولت 
و بخشنامه های وزارت متبوع مبنی بر فعال س��ازی معادن غیرفعال انجام گرفت 
که 196 محدوده واگذار شده ش��امل 79 محدوده دارای پروانه بهره برداری، 75 
محدوده دارای گواهی کشف، 119 محدوده دارای پروانه اکتشاف، 16 محدوده 
درخواس��ت اکتش��اف و یک محل ذخیره ماده معدنی بود که طی مراحل قانونی 
به متقاضیان واجد ش��رایط واگذار شد. وی با اش��اره به تدوین برنامه چهار ساله 
برای بخش های کاری این نهاد، ادام��ه داد: در این راس��تا وضعیت فعلی مان در 
حوزه های صنعت،معدن وتجارت شناس��ایی ش��ده و تکلیف ای��ن بخش ها برای 
توسعه و حل مش��کالت تا چهار سال آینده مشخص ش��ده است. رئیس سازمان 
صنعت،معدن وتجارت خراس��ان رضوی، گفت: احیا و اقتصادی کردن واحدهای 
صنعتی و معدنی راکد یکی از برنامه های این سازمان است و در این راستا از آنجا 
که بهره برداران معدنی س��رمایه گذاران بخش خصوصی هستند می توان از واحد 
راکدی که پروانه بهره برداری آن به پایان رس��یده، طبق م��اده 20 قانون معادن 
از بهره بردار آن س��لب صالحیت کرد که پیگیر تحقق این مهم هس��تیم. رجبی؛ 
افزود: پیش از برگزاری ای��ن مزایده، 483 معدن به دلی��ل عدم صالحیت فنی و 
مالی بهره بردار و کمبود ماشین آالت معدنی به صورت غیرفعال و راکد درآمده اند 
و حداکثر تالش این سازمان فعال س��ازی این معادن از طریق اعطای تسهیالت 
به بهره برداران و معرفی آنان برای واردات ماش��ین آالت دس��ته دوم برای شروع 
کار اس��ت. وی ادامه داد: 46 نوع ماده معدنی در خراس��ان رضوی وجود دارد که 
عمده مواد شناخته شده در کشور را شامل می ش��ود و این مواد شامل کانی های 
فلزی مانند سنگ آهن، منگنز، طال، کرومیت و مس و مواد غیرفلزی شامل خاک 
صنعتی، س��لیس، کائولن، زغال سنگ، مصالح س��اختمانی و سنگ های تزئینی 
است. وی تأکید کرد: معادن خراس��ان رضوی 2,9 درصد از کل گستره استان را 
تشکیل می دهند که شاخص ترین معادن استان، سنگ آهن خواف است که جزء 

10 معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگترین معدن سنگ آهن ایران است.

معاون ام��ور معادن و صنایع س��ازمان صم��ت خراس��ان جنوبی، گفت: حدود 
250 هزار تُن کانسنگ طال در چهار ماهه امس��ال از معادن طالی خراسان جنوبی 
استخراج ش��ده اس��ت. حجت ایمان طلب؛ افزود: مجموع ذخایر قطعی ثبت شده 
معادن طالی اس��تان حدود 34 میلیون تُن اس��ت که در چهار ماهه ابتدای س��ال 
250 هزار تُن کانس��نگ طال از این معادن استخراج شده اس��ت. وی با بیان اینکه 
معادن طالی خراسان جنوبی برای 700 نفر شغل ایجاد کرده است، اظهار داشت: 
بیشترین استخراج کانسنگ طال استان مربوط به معدن طالی شادان در خوسف 
با 180 هزار تُن کانس��نگ طال اس��ت، گفت: با اکتش��افات جدید در معدن طالی 
شادان احتماالً 15 میلیون تن به ذخیره این معدن اضافه ش��ود.  وی با بیان اینکه 
در حال حاضر سه واحد فرآوری طالی کودکان، شادان و هیرد در خراسان جنوبی 
فعال است، یادآور شد: هم اکنون ش��ش معدن طال در خراسان جنوبی وجود دارد 
که معدن طالی هیرد در نهبندان و معادن شادان، ماهرآباد، کودکان و خونیک در 

شهرستان خوسف و خدا آفرید در بشرویه واقع شده است.

عض��و هیأت مدی��ره خان��ه معدن ای��ران، با 
اشاره به مش��کالت تأمین ماشین آالت خواستار 
آزادس��ازی واردات ماش��ین آالت معدنی شد. به 
گ��زارش مناقصه مزای��ده، حمیدرض��ا امیریان؛ 
گف��ت: طی جلس��اتی ک��ه درخص��وص تأمین 
ماش��ین آالت، با حض��ور اب��وذر جمش��یدوند؛ 
سرپرس��ت دفت��ر ماش��ین آالت و تجهی��زات 
کش��اورزی، س��اختمانی و معدنی وزارت صمت 
برگزار ش��د، برای رف��ع موانع در ح��وزه واردات 
مصوبه جدی��دی به تصوی��ب نهایی رس��ید که 
گام مؤث��ری در بهبود ش��رایط فعلی اس��ت. در 
این مصوبه مقرر ش��د بخش��ی از ماشین آالت به 
کشور وارد شود. وی با اش��اره به مشکالت تأمین 
ماش��ین آالت حف��اری، اف��زود: در حال حاض��ر 
متأس��فانه تمامی مع��ادن با مش��کل حفاری و 

کمبود ماش��ین آالت مواجه اند و بخش معدن از 
این بابت در سختی و رنج اس��ت. به صورت کالن 
کشور با مشکل حفاری اکتش��افی دست وپنجه 
نرم می کند و خیلی از اکتشافات معطل دستگاه 
حفاری مان��ده اس��ت. وی افزود: طب��ق قوانین 
کشور ورود ماش��ین آالت معدنی ممنوع است و 
به عبارت دیگر ورود ماش��ین آالت مشروط است؛ 
به این صورت ک��ه در قبال هر دس��تگاهی که از 
داخل خریده می ش��ود مجوز خرید یک دستگاه 
از خ��ارج داده می ش��ود. این در حالی اس��ت که 
ماشین آالت داخلی عرضه محدودی دارد و توان 

کشور در س��اخت این نوع ابزار پاس��خگوی نیاز 
بخش معدن نیست زیرا میزان موردنیاز با تولید 
داخل همخوانی ندارد. دبی��ر کمیته پیمانکاران 
مع��دن خانه مع��دن ای��ران در ادامه گف��ت: در 
آخرین جلس��ه ای ک��ه در اتاق صنع��ت و معدن 
برگزار شد؛ هپکو نس��بت به فروش محصوالتش 
ابراز نگرانی کرد و خوش��بختانه صندوق توسعه 
برای اتمام دغدغه های این بخش، متقبل ش��د، 
تا کل ماشین های معدنی هپکو را خریداری کند. 
صندوق توس��عه اعالم کرد ک��ه کل محصوالت 
این مجموع��ه را خری��داری می کند تا ش��اید از 

این طریق واردات ماش��ین آالت آزاد ش��ود. وی 
گفت: امید داریم با عملکرد صندوق توس��عه در 
این حوزه، مشکالت و موانع حذف شود و واردات 
ماش��ین آالت معدنی آزاد ش��ود. امیریان؛ اشاره 
کرد: در ورود ماشین آالت به کشور دو دسته بندی 
وج��ود دارد؛ ورود برخی ماش��ین آالت با توجه به 
شرایطی که در بخش��نامه آمده اس��ت آزاد است 
و دس��ته دوم برخی از ماش��ین آالت هس��تند که 
مشروط بر تهیه ماشین آالت داخلی وارداتش آزاد 
می شود. س��ؤال اینجاس��ت که این محدودیت ها 
به چه دلیل اس��ت؟ و جوابی که داده ش��ده اس��ت 

دربرگیرنده منافع و حمایت از تولیدکننده داخلی 
است. در حال حاضر صنایع معدنی حدود 25 هزار 
دس��تگاه نیاز دارد، اما تولید داخلی عددی بسیار 
کمتر از ای��ن رقم اس��ت؛ به عنوان مثال ش��رکت 
هپکو ظرفیت ساخت س��االنه 50 دستگاه را دارد؛ 
ازاین رو اعداد و ارقام و اختالف نی��از ما با تولیدات 
داخلی بسیار باالست. امیریان؛ گفت: بنا بر شواهد 
در حال حاضر نیاز به آزادسازی ورود ماشین آالت 
دغدغه مهمی است و بخش معدن منتظر بخشنامه 
جدید جه��ت آزادس��ازی واردات ماش��ین آالت 
معدنی است. وی در خاتمه، گفت: کشور به تنهایی 
نمی تواند مدعی برآورده کردن تمامی نیاز بخش 
معدن در حوزه ماشین آالت باش��د،چه بسا که در 
حوره جهان��ی نیز تعداد تولیدکنن��دگان خارجی 

انگشت شمار و محدود است.

گروه زمین و معدن

 رئیس انجم��ن س��نگ آهن ای��ران، با اش��اره ب��ه اینکه در 
حال حاضر مصرف فوالد در کش��ورمان 15 تا 20 میلیون تن در 
سال و میزان تولید س��االنه نیز حدود 35 میلیون تن است که به 
اجبار نیم��ی از آن را صادر می کنیم گف��ت: ظرفیت تولید فوالد 
کشور براس��اس مجوزهای صادره حتی بیشتر از 90 میلیون تن 
برآورد می ش��ود که اگر مجوزهای صادر ش��ده به تولید برسند، 
این رقم محقق می ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، مهرداد 
اکبریان؛ با بیان اینکه در تولید فوالد مش��کل بازار س��نگ آهن 
نداریم، اف��زود: اما معضل اصلی تولیدکنندگان س��نگ آهن این 
اس��ت که س��نگ آهنی ها همیش��ه تحت فش��ار دولت و صنایع 
فوالد بوده اند، به طوری که قیمت ها همیش��ه س��رکوب ش��ده 
 اس��ت. اینکه ما همیشه مشتری داش��ته باش��یم؛ اما قیمت، به 
نفع و به صرف��ه تولیدکننده نباش��د، نگران کننده اس��ت. نائب 
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن اتاق بازرگان��ی ایران، تأکید 
کرد: براس��اس برآوردهای  انجام ش��ده، هم اکنون ب��ه  اندازه 20 
س��ال ذخیره آهن داریم و اگر اکتش��افاتمان  تکمیل شود، قطعاً 
ذخیره ایران به مراتب بیشتر از این عدد است. ذخیره آهن ایران 
را 2,8 میلیارد ت��ن پیش بینی می کنند، اما رق��م واقعی، به پنج 
میلیارد تن نزدیک است. متأس��فانه متولی درستی وجود ندارد 
که برای سنگ آهن کش��ور برنامه ریزی و آینده آن را تبیین کند. 
وی درباره مش��کالت واحدهای معدن��ی و صنایع معدنی، گفت: 
دولت بحثی را به نام »تنظیم ب��ازار « دارد؛ در حالی که خود بازار 
قابلیت خودتنظیمی دارد و نیاز به مداخله دولت نیس��ت، با این 
حال هرچقدر که ما این نکته را می گویی��م، دولت باور نمی کند. 
اکبریان؛ اظهار داش��ت: رویک��ردی در دولت وج��ود دارد که در 

جامعه و نزد عموم به آن سیاس��ت »توزیع عادالنه« می گویند و 
در میان خواص و تولیدکنندگان، از عبارت »تنظیم بازار« برای 
آن رویکرد استفاده می شود. این عناوین، مربوط به یک رویکرد 
و حرکت می باش��ند ک��ه مش��خصاً محصول مداخله مس��تقیم 
دولت در عرضه و تقاضاس��ت. نائب رئیس کمیس��یون صنایع و 
معادن ات��اق بازرگانی ایران، با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر با 
بگیروببندهایی که در حوزه صادرات ایج��اد کرده اند، گندله ای 
که با تش��ویق و قول خرید دولت تولید ش��ده، آنق��در در بازارها 
باقی مانده که در حال پودر ش��دن و نابودی اس��ت، تصریح کرد: 

گندله مانند ش��مش نیس��ت و بعد از مدتی، کیفیت خ��ود را از 
دس��ت می دهد. گندله ها در انبارها مانده و به ف��روش نرفته اند. 
آخرین معامله ای که در بورس انجام ش��ده، با قیمتی حدود 22 
درصد کدال شمش خوزستان است و این یعنی زیرقیمت تولید. 
رئیس انجمن س��نگ آهن ایران، ادامه داد: در چنین ش��رایطی، 
تولیدکنن��دگان گندله و کنس��انتره و مع��دن داران باید چه کار 
کنند؟ هیچ کس ب��ا مفاهیمی مانن��د ارزش اف��زوده و مبارزه با 
خام فروشی مخالف نیس��ت، ولی وقتی شما این کلمات را نابه جا 
به کار می برید، چیزی جز خسارت برای کشور ندارد. وی با تأکید 

بر اینکه باره��ا این موضوع را مطرح کرده ای��م که ماده خامی که 
مورد مصرف کارخانه ها و صنایع داخلی اس��ت، تا آخرین تناژی 
که مصرف می کنند، ماده خام اس��ت! این حج��م باید در اختیار 
آن ها قرار گیرد، گفت: اما اگ��ر تولیداتی دارید ک��ه مازاد بر این 
نیاز اس��ت یا اینکه جنس ای��ن تولیدات و ناخالص��ی آن طوری 
اس��ت که بازار داخل اش��تهایی برای دراختیار داش��تن و خرید 
آن ن��دارد، دیگر ماده خام محس��وب نمی ش��وند؛ بلکه محصول 
صادراتی هس��تند. این ها کاالی تجاری محس��وب می ش��وند و 
دولت باید کمک کند تا صادر ش��وند. رئیس انجمن س��نگ آهن 
ای��ران، اف��زود: در حال حاضر 11 میلی��ون تن گندله م��ازاد در 
کش��ور داریم. زمانی که این محصول قیمت باالیی داش��ت، باید 
اجازه ص��ادرات آن را می دادن��د؛ نه اکنون ک��ه قیمت آن نصف 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر با رعایت ش��رایط خاص و عرضه در 
بورس و... ای��ن اجازه را داده ان��د، اما با توجه به هزینه کش��تی و 
صادرات، با قیم��ت موجود صرفه الزم را ن��دارد و نمی توان آن را 
صادر کرد که ضرر این رویکردها به تولیدکننده می رس��د. نائب 
رئیس کمیس��یون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ای��ران، با بیان 
اینکه متأس��فانه طی س��ال های گذشته همیش��ه با 35 درصد 
کاهش س��رمایه گذاری مواج��ه بوده ایم، آن هم در بخش��ی که 
س��رمایه گذاری در آن باید هر س��ال، دو برابر می ش��د، گفت: از 
دیگر مش��کالت موجود در این بخش، اوالً مش��کالت مربوط به 
زیرس��اخت و ثانیاً موارد مربوط به خدمات بخش معدن اس��ت. 
در تمام موارد از جمله ماشین آالت، قطعات، تکنیک ها، فناوری، 
نرم افزارها، مته های اکتشاف، فیلترها و... ضعف داریم. اگر عالوه 
بر زیرس��اخت، مش��کل خدمات نیز رفع ش��ود، با همین معادن 
 و بضاع��ت موجود، به ج��ای 100 میلی��ون ت��ن، 180 میلیون 

تن تولید خواهیم داشت.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران

11 میلیون تن گندله مازاد در کشور داریم

عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران

واردات ماشین آالت معدنی آزاد شود

http://monaghesatiran.ir/112681
http://monaghesatiran.ir/112682
http://monaghesatiran.ir/112683
http://monaghesatiran.ir/112684
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آگهی     عمومی )نوبت دوم(
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(-هلدینگ نیرو- مؤسسه ایستاب، 

کارگاه پروژه فاضالب کالن شهر اهواز
موضوع مناقصه: احداث ایس��تگاه پمپاژ فاضالب کوی مدرس پروژه اهواز ش��امل 
)پی س��ازی با س��نگ الش��ه، بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه 
ایستگاه پمپاژ به همراه، آرماتوربندی و بتن ریزی س��ازه، اجرای سقف تیرچه بلوک 

ساختمان های برق، نگهبانی و اتاق کنترل( پروژه فاضالب شهرستان اهواز
مدت قرارداد: 3 ماه

مهلت مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 به مدت 7 روز می باشد.
تاریخ تحویل پاکت: پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 

تاریخ گشایش پاکت: روز شنبه مورخ 1401/05/22 می باشد.
مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: 753,548,961 ریال )هفتصد و 
پنجاه و س��ه میلیون و پانصد و چهل و هش��ت هزار و نهصد و ش��صت و یک ریال( 
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دس��تگاه مناقصه گ��زار )ضمانتنامه صادره 

توس��ط مؤسس��ات اعتباری غیربانکی ک��ه دارای مجوز رس��می از بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد( و یا واریز وجه نقد.

  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختاراست.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 

استان خوزس��تان، اهواز، ساحل ش��رقی، بین پل پنجم و پل شش��م، انتهای خیابان 
جمهوری، جنب میدان فوتبال، جنب کارگاه شهیدرجایی، کارگاه مؤسسه ایستاب.
  دریافت اس��ناد فق��ط با ارائ��ه اصل فی��ش واریز وج��ه مبل��غ 1,000,000 ریال
)یک  می�لی��ون ری���ال( ب���ه  حس���اب 5151718069003  ش���م�اره ش���ب�ا 
IR 740150000005151718069003 بانک سپه، ش��عبه مالصدرا تهران در 

وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است.
   وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

یک مرحله ای
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آگهی     عمومی )نوبت دوم(
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(-هلدینگ نیرو- مؤسسه ایستاب، 

کارگاه پروژه فاضالب کالن شهر اهواز
موض�وع مناقص�ه: احداث ایس��تگاه پمپ��اژ فاضالب ش��رق پروژه اهواز ش��امل 
)پی س��ازی با س��نگ الش��ه، بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه 
ایستگاه پمپاژ به همراه، آرماتوربندی و بتن ریزی س��ازه، اجرای سقف تیرچه بلوک 

ساختمان های برق، نگهبانی و اتاق کنترل( پروژه فاضالب شهرستان اهواز
مدت قرارداد: 6 ماه

مهلت مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 به مدت 7 روز می باشد.
تاریخ تحویل پاکت: پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 

تاریخ گشایش پاکت: روز شنبه مورخ 1401/05/22 می باشد.
 مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار: 1,816,084,820ری��ال 
 )یک میلیارد و هش��تصد و ش��انزده میلیون و هش��تاد و چهار هزار و هش��تصد و 
بیس��ت ری��ال( به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی به نف��ع دس��تگاه مناقصه گزار 

)ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد( و یا واریز وجه نقد.

  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختاراست.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 آدرس جهت تحویل اس�ناد مناقصه: اس��تان خوزس��تان، اهواز، ساحل شرقی، 
 بی��ن پل پنج��م و پل شش��م، انته��ای خیابان جمه��وری، جن��ب می��دان فوتبال، 

جنب کارگاه شهیدرجایی، کارگاه مؤسسه ایستاب.
  دریافت اس��ناد فق��ط با ارائ��ه اصل فی��ش واریز وج��ه مبل��غ 1,000,000 ریال 
)یک  می�لی��ون ری���ال( ب���ه  حس���اب 5151718069003  ش���م�اره ش���ب�ا 
IR 740150000005151718069003 بانک سپه، ش��عبه مالصدرا تهران در 

وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است.
  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

یک مرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

آگهی تجدید   عمومي )همزمان با ارزیابی کیفی(
29/401 یک مرحله ای 

نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر تهران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای 
 همزمان ب��ا ارزیابی کیفی، با موض��وع عملیات اجرایی احداث جاده دسترس��ی، محوطه س��ازی 
 و اح��داث حف��اظ س��وله تصفیه خان��ه فاض��الب امام��زاده داوود در مح��دوده تحت پوش��ش 
 ش��رکت آب و فاض��الب منطق��ه 3 ش��هر ته��ران، را ب��ه ش��ماره 2001093763000029 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقص��ه تا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه گران و 
 گش��ایش پاکت ها از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس: 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

 متقاضیان جه��ت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و اس��ناد مناقص��ه می توانند از روز چهارش��نبه 
مورخ 1401/05/12 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/22 از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2- مبلغ برآورد و مدت اجرای کار: 29,923,194,190 ریال و به مدت 12 ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات طرح های عمرانی.
اس��ت  مکل��ف  دهن��ده  پیش��نهاد  کار:   ارج�اع  فرآین�د  در  تضمی�ن ش�رکت   -4 
مبل��غ 1,496,159,709 ریال )یک میلیارد و چهارصد و نود و ش��ش میلی��ون و یکصد و پنجاه و 
نه هزار و هفتصد و نه ریال( به ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه دریافت و تصویر آن را در س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 1401/06/05 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5- مهلت ارائه پیشنهادها: 

 شرکت کننده در مناقصه می بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و پاکات )الف،ب، ج( 
را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1401/06/05 در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
6-زمان گشایش پیشنهادها: 

ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 در محل تهران، خیابان فاطمی، نبش حجاب، 
شرکت آب و فاضالب استان تهران، سالن اجتماعات، کتابخانه خواهد بود.

7-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  نشانی  سایت های اینترنتی: 
)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

شرکت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران )سهامی خاص(

آب، ضرورت امروز، ضمانت فردا
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

تجدید   عمومي  شماره 1401/32 یک مرحله اي
ش�رکت آب و فاضالب منطقه پنج ش�هر ته�ران در نظر دارد خرید )ش��امل: تهی��ه،  بارگیري، 
حمل، تخلیه و تحویل( کنتور آب پیستونی خش��ک، مولتی جت خش��ک خود را پس از انجام فرآیند 
ارزیابي کیفي و تأیی��د صالحیت متقاضی��ان از طریق مناقصه عموم��ي یک مرحله اي، ب��ه پیمانکار 

واجد شرایط )اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 6 ماه تمام شمسی می باشد. 

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 
 پیش��نهاد دهنده مکلف اس��ت مبلغ 650,000,000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي 
به شماره ش��باIR 130560086904000402537001 نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد 869 
به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 5 ش��هر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 16:00 

روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
 مح�ل دریاف�ت اس�ناد ارزیابي کیف�ي و اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت 
 اس��ناد ارزیابي کیفي و اس��ناد مناقص��ه مي توانن��د از روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/05/11 تا پایان 
 وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2001093356000032 اقدام نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه: 

 ش��رکت کننده در مناقص��ه می بایس��ت کلیه م��دارک مرب��وط ب��ه اس��ناد ارزیابی کیفی و 

پاکات )الف،ب،ج( را حداکثر تا س��اعت 13:00 روز یکش��نبه مورخ 1401/05/30 در سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید. ضمناً جلسه گشایش پاکات 

ارزیابی کیفی در ساعت 13:30 همان روز خواهد بود.
تاریخ گشایش پیشنهادها: 

ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، 
 تقاطع خیابان امام خمیني)ره(، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود. 

سایر شرایط: 
  هزینه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد. 

  به پیش��نهادهاي فاق��د امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بع��د از انقض��اء  مدت مقرر 
واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 1401/09/09 مي باشد.

t5ww.tpww.ir  : نشاني سایت اینترنتي
http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات

http://tender.nww.ir :نشاني سایت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
http://tender.bazresi.ir  :نشاني سایت سامانه کشوري نظارت بر مناقصات
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-7302509744-T20 

موضوع آگهی:  

 FTIR  خرید مانیتور دستگاه

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده  نوبت دوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0109013-T20 

موضوع آگهی:  

خرید قطعات یدکی سوییچ

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده  نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0113013-T17 

موضوع آگهی:  

خرید کاتالیست LS-901  واحد 79 

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده  نوبت اول

01
/0

5/
11

 -3
58

1 
–

ه 
ام

وزن
ر

روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-0113014-T17 

موضوع آگهی:  
خرید جاذب رطوبت برای درایرهای مایع و گاز 

18501&18502

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 

با حمایت بانک ایران زمین مس��ابقات موتورسواری 
در بخ��ش اس��اللوم قهرمان��ی اس��تان خراس��ان 
جنوبی برگزار ش��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده به 
نقل از روابط عموم��ی بانک ایران زمی��ن، بخش اول 
مسابقات اساللوم قهرمانی اس��تان خراسان جنوبی 
با حضور حس��ن رضا یزدانی؛ مدیر شعب استان های 
سیستان وبلوچس��تان و خراس��ان جنوبی و س��امان اکبرپور؛ رئیس 
هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی این استان در پیست چند منظوره 
امیرآباد شهرستان بیرجند برگزار شد. یزدانی؛ ضمن ابراز خرسندی 
از حضور جوانان در میادین ورزش��ی، انجام ورزش مس��تمر را عامل 
اصلی س��المتی، ش��ادابی و موفقی��ت در فعالیت روزان��ه بیان کرد. 
اکبرپور؛ از حضور گرم بان��ک ایران زمین به عن��وان حامی برگزاری 

مسابقات تشکر و قدردانی کرد.

بانک ایران زمین حامی مسابقات 
موتورسواری

مدیر امور اس��تان ها و بازاریابی پس��ت بانک ایران از 
رش��د 303 درصدی س��هم بانک از بازار منابع بانکی 
کش��ور از فرودین م��اه 98 تا خرداد ماه س��ال جاری 
خب��ر داد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده ب��ه نقل از 
روابط عمومی پس��ت بانک ایران، علیرض��ا واحدپور؛ 
با اعالم این خبر، افزود: براس��اس آمارهای منتش��ر 
ش��ده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اس��تان کرمان با 691 
درصد رش��د در صدر و اس��تان های اصفهان و مازندران به ترتیب با 
665 و 611 درصد در سکوی دوم و س��وم رشد منابع بانک در استان 
نسبت به سپرده های بانکی در همان استان قرار گرفته اند. مدیر امور 
اس��تان ها و بازاریابی بانک، با اشاره به اینکه اس��تان های مازندران، 
خراسان شمالی و قزوین بیش��ترین رشد نبست س��هم بازار استانی 
منابع بانک��ی را از فروردین م��اه 98 تا خرداد ماه 1401 داش��ته اند، 
گفت: اس��تان مازندران با 07,1 درصد پیشتاز و استان های خراسان 
ش��مالی با 04,1 درصد در رده دوم و اس��تان قزوین ب��ا  9,0 درصد 
رتبه سوم را کسب کرده اس��ت. واحدپور با اش��اره به اینکه براساس 
آم��ار منتش��ر ش��ده بانک مرک��زی ج.ا.ا در خردادماه س��ال جاری، 
80 درصد منابع بانکی  پس��ت بانک ایران در 9 اس��تان جذب ش��ده 
اس��ت، افزود: اس��تان های تهران با 54 درصد، اصفهان 1,5 درصد، 
خراس��ان رضوی 2,5 درصد، ف��ارس 9,3 درصد و خوزس��تان 7,3 
درصد، آذربایجان ش��رقی 6,2 ، مازندران 5,2 درص��د، کرمان 2,2 
درصد و البرز 1,2 درصد بیشترین سهم از سپرده های استان نسبت 

به کل سپرده های کشور )باالی دو درصد( را در اختیار دارند. 

رشد 303 درصدی منابع پست بانک 
در طی 38 ماه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

مسؤولیت اصلی در پیگیری قیمت گذاری  دستوری با مدیران شرکت ها است
مسؤولیت اصلی در پیگیری قیمت گذاری  های دستوری، 
شرکت ها هستند و مدیران شرکت ها باید توجه داشته باشند 
که نس��بت به مراقبت از دارایی های مردم مس��ؤولیت دارند و 
باید منافع س��هامداران را حفظ کنند. به گزارش ایلنا، مجید 
عش��قی؛ رئیس س��ازمان بورس درباره دالیل ریزش شاخص 
در م��اه گذش��ته، اظهار داش��ت: در رون��د ب��ازار متغیرهای 
مختلفی تأثیرگذار بودن��د که یکی از آنه��ا تغییر قیمت های 
جهان��ی بود. محاس��به کنی��د فق��ط از ابت��دای خردادماه تا 
به ام��روز قیمت جهان��ی کاالهای اساس��ی به چ��ه اندازه ای 
تغییر کرده  اس��ت. باید توجه داشته باش��یم که بازار سرمایه، 
بازار انتظارات اس��ت. وی افزود: درست اس��ت که در سه ماه 
ابتدای س��ال گزارش های بس��یار خوبی از بازار و ش��رکت ها 
داش��تیم اما با توجه به کاهش قیمت های جهان��ی بازار دقیقاً 

هوش��مندانه عمل کرد و اثری که کاهش قیمت های جهانی 
روی بازار س��رمایه  گذاش��ت اثر کمی نبود. در برخی از کاالها 
با کاهش محسوس قیمت ها مواجه ش��دیم که بر بازار سرمایه 
اثر قابل توجهی داش��ت. رئیس س��ازمان بورس، ادامه داد: در 
همین مدت قیمت محصوالت فوالدی، مس و پتروشیمی در 
بورس کاال کاهش محسوس��ی را تجربه ک��رد، البته هر چند 
که قیمت برخ��ی این محص��والت هنوز از قیمت های س��ال 
1400 باالتر اس��ت اما روند کاهشی داش��تند و نمی توان اثر 
 کاهش قیمت ه��ای جهانی برخ��ی از کاال را بر بازار س��رمایه 

انکار کرد.
دولت جلوی رشد بازار سرمایه را نمی گیرد

عش��قی؛ با بی��ان اینکه دولت هرگ��ز چنین انگی��زه ای را 
ندارد که جلوی رش��د بازار س��رمایه را بگیرد و مانع از رش��د 

ش��اخص ش��ود، اظهار داش��ت: ب��ازار براس��اس متغیرهای 
مؤثر رفت��ار می کند. البت��ه قبول دارم یک س��ری تصمیمات 
مانن��د افزایش ن��رخ به��ره بانک��ی در بازار س��رمایه اثرگذار 
ب��ود از این رو ب��ه رئی��س بانک مرک��زی گفتم ک��ه وقتی در 
س��تاد اقتص��ادی دول��ت تصمیم��ی مبن��ی بر تعیی��ن نرخ 
 بهره بی��ن بانک��ی گرفت��ه ش��ده، عب��ور از این ع��دد باعث 
بی اعتمادی می ش��ود از این رو درخواس��ت کردیم نرخ بهره 
بین بانکی را کاه��ش دهند و پایبند ب��ه تصمیمات اقتصادی 
باش��ند. وی با اش��اره ب��ه س��ایر مؤلفه ه��ای تأثیر گ��ذار در 
بازار س��رمایه، گفت: موارد اثرگذار دیگ��ری مانند تصمیمات 
درب��اره خ��ودرو و خودروس��ازان، قیمت گذاری دس��توری 
در س��ایر صنایع را هم پیگیری می کنیم، ه��ر چند پیگیری 
فقط نباید از طریق س��ازمان بورس انجام ش��ود. مس��ؤولیت 

اصل��ی در پیگیری قیمت گذاری های دس��توری ش��رکت ها 
هس��تند و مدیران ش��رکت ها باید توجه داش��تند که نسبت 
به مراقب��ت از اموال م��ردم مس��ؤولیت دارند و بای��د منافع 
س��هامداران را حفظ کنند. رئیس س��ازمان بورس در پاس��خ 
به این س��ؤال که چرا مانند س��ال های گذش��ته قیمت ها در 
بازار س��رمایه و ش��اخص همراه با افزایش نرخ دالر باال نرفت، 
گفت: این دو نس��بت به یکدیگ��ر تناظر یک به ی��ک ندارند و 
نباید یک متغیر را در نظر گرفت. به ط��ور قطع در میان مدت 
و بلندمدت بین ای��ن دو هماهنگی ایجاد می ش��ود اما تناظر 
یک به ی��ک و همزمان��ی مطلق بی��ن آنها وجود ن��دارد. وی 
افزود : افزایش ن��رخ ارز قطعاً اثر خ��ود را در صورت های مالی 
 می گذارد و در روندی که تا پایان سال طی می شود اثر خود را 

نشان می دهد.

گروه بانک، بیمه، بورس

 معاون اداره اعتب��ارات بانک مرکزی، گفت: از 
ابتدای امس��ال تا امروز 10 مردادماه 1401 تعداد 
217 ه��زار فق��ره وام فرزن��دآوری و 320 هزار و 
658 فق��ره وام قرض الحس��نه ازدواج پرداخ��ت 
ش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از 
روابط عموم��ی بانک مرک��زی، مه��دی صحابی؛ 
گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن هم در بانک های 
مربوطه س��رعت گرفته اس��ت به طوری که که از 
نیمه خرداد )زم��ان ابالغ دس��تورالعمل( تا امروز 
10مرداد، تع��داد 35 ه��زار و 616 پرون��ده برای 
متقاضیان معرفی ش��ده ب��ه بانک ه��ای مربوطه 
تشکیل ش��ده که از این تعداد 14 هزار و 850 نفر 
به می��زان 8,616 میلیارد ریال تس��هیالت ودیعه 
مس��کن خود را دریافت کرده اند. وی تصریح کرد: 
براس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، سقف وام 
ودیعه مس��کن برای متقاضیان ش��هر تهران 100 
میلیون توم��ان، ب��رای کالنش��هرها 70 میلیون 
 تومان و برای سایر شهرها 40 میلیون تومان مقرر 
ش��ده اس��ت. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، 
اف��زود: بانک مرک��زی پ��س از مصوب��ه ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار س��همیه بانک��ی و اس��تانی را به 

هم��راه دس��تورالعمل نحوه پرداخت به سیس��تم 
بانک��ی ابالغ ک��رد. ب��ر ای��ن اس��اس متقاضیان 
دریافت تس��هیالت ب��ا مراجعه به س��امانه وزارت 
راه وشهرس��ازی و ارائه اجاره نام��ه کدرهگیری دار 

رس��می مربوط به س��ال 1401 ثبت ن��ام اولیه را 
انج��ام می دهن��د. وی اف��زود: پاالی��ش اولیه در 
وزارت راه وشهرس��ازی ب��رای بررس��ی مالکی��ت 
مس��کن متقاضی انجام ش��ده و واجدین ش��رایط 

پ��س از دریافت پیامک تأیید نس��بت ب��ه انتخاب 
بانک و شعبه اقدام می کنند. در ش��بکه بانکی نیز 
با استفاده از سامانه سمات اس��تعالم وام مسکن، 
جعاله و ودیع��ه فعال برای متقاضی انجام ش��ده و 

اگر متقاضی فاقد تس��هیالت مربوطه باشد فرآیند 
تشکیل پرونده انجام شده و تسهیالت به متقاضی 

پرداخت می شود.
سود18 درصدی تسهیالت ودیعه مسكن!

صحاب��ی؛ درخصوص س��ود این تس��هیالت، 
تصریح کرد: س��ود تس��هیالت ودیعه مس��کن بر 
مبنای مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار )18 درصد( 
محاس��به می ش��ود و م��دت بازپرداخ��ت آن نیز 
پنج ساله اس��ت. همچنین س��قف کل تسهیالت 
پرداخت��ی توس��ط ش��بکه بانک��ی ب��رای ودیعه 
مس��کن 40 هزار میلیارد تومان مقرر ش��ده است. 
وی ادامه داد: ش��ورای پول و اعتبار پیش از آن که 
بس��ته ارائه ش��ود موضوع را به بانک مرکزی ابالغ 
کرد و این مصوب��ه را هم ما به بانک ه��ا ابالغ کرده 
بودیم و متقاضیان از 31 خرداد ب��ه بعد با ثبت نام 
در س��امانه حمایت��ی می توانند این تس��هیالت را 
با مراجعه ب��ه بانک ها دریافت کنن��د. معاون اداره 
اعتب��ارات بانک مرک��زی، افزود: از دیگر ش��رایط 
دریافت تس��هیالت ودیعه مس��کن متأهل بودن 
متقاضی تعیین شده اس��ت. همچنین برای بانوان 
مجرد شرط س��نی 35 س��ال به باال و برای آقایان 
 مجرد نیز ش��رط س��نی 45 س��ال به ب��اال تعیین 

شده است.

اولتیماتوم بانک  مرکزی به بانک ها اثر کرد

افزایش سرعت پرداخت وام های قرض الحسنه
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روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

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

 قوانین مناقصه
 قوانین مزایده

 خرید خدمات مشاوره
 وظایف اعضای کمیسیون و کمیته مناقصه

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

جهت اظهارنظر به آدرس تلگرمی azmoonoo @ مراجعه کنید

azmoono.com آزمون آنالین

کیوسک اخبار 

 مردم همچنان از تردد 
در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها 

خودداری کنند

 مراکز نوآوری و کارآفرینی 
در دانشکده های دانشگاه صنعت 

نفت راه اندازی می شود

 افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی با توسعه 
همکاری  بورس و شرکت نفت

مدیرعامل بورس انرژی ایران، گفت: با توسعه همکاری ها میان بورس انرژی 
و شرکت ملی نفت ایران شاهد افزایش شفافیت در معامالت فرآورده های نفتی 
و افزایش صادرات این فرآورده ها از مس��یر بورس انرژی خواهیم بود. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، علی نقوی؛ با اش��اره به رون��د روبه گس��ترش همکاری ها بین 
شرکت ملی نفت ایران با بورس انرژی، گفت: همس��و با توسعه همکاری ها بین 
بورس انرژی و شرکت ملی نفت ایران، از هفته گذشته شاهد عرضه فرآورده های 
نفتی در رینگ بین الملل بورس انرژی به صورت دریایی بودیم. وی با بیان اینکه 
هفته گذشته نفت س��فید و نفتا در بورس انرژی عرضه ش��د، افزود: در دو هفته 
پیش رو شاهد عرضه نفت س��فید، نفتا، میعانات گازی، نفت کوره و گازوئیل در 
بورس انرژی ایران خواهیم بود که عرضه نفت کوره امس��ال برای نخس��تین بار 
اس��ت و گازوئیل هم بعد از عرضه ای که در فروردین ماه داشتیم، دومین عرضه 
در س��ال 1401 خواهد بود. مدیرعامل ب��ورس انرژی، ابراز امی��دواری کرد که 
با توس��عه همکاری های بورس انرژی و ش��رکت ملی نفت ایران، شاهد افزایش 
ش��فافیت در معامالت فرآورده های نفتی و افزایش صادرات ای��ن فرآورده ها از 

مسیر بورس انرژی ایران باشیم.

ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، اعالم کرد: باتوجه به گسترش بارندگی ها، 
ش��هروندان از اتراق و تردد در حاشیه رودخانه ها و مس��یل ها خودداری کنند. 
به گزارش مناقصه مزای��ده به نقل از ش��رکت مدیریت منابع آب ای��ران، در پی 
هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی اس��تان تهران مبنی بر رشد ابرهای 
همرفتی و گس��ترش بارندگی ها در اس��تان های ته��ران و الب��رز و احتمال باال 
آم��دن ناگهان��ی آب رودخانه ها و  وقوع  س��یالب، ش��هروندان و گردش��گران 
هش��دارها را جدی گرفته و از اتراق و تردد در حاش��یه رودخانه ها و مس��یل ها 
خودداری کنند. براس��اس هش��دار س��طح نارنجی اداره کل هواشناسی استان 
تهران درخصوص رش��د ابرهای همرفتی و تداوم و گس��ترش بارندگی ها، طی 
روزهای یکش��ن�به )9مردادماه( تا چهارش��نبه )12مردادماه( در اس��تان های 
تهران و الب��رز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد ش��دید و در نواحی مس��تعد تگرگ، 
خیزش گردوخاک پیش بینی ش��ده اس��ت که احتم��ال آب گرفتگ��ی معابر و 
جاری ش��دن روان آب به ش��کل محلی و محدود و احتمال باال آم��دن ناگهانی 
س��طح آب و س��یالبی ش��دن رودخانه ه��ای فصلی وج��ود خواهد داش��ت. بر 
این اساس، ش��هروندان و گردش��گران هش��دارها را جدی گرفته و همچنان از 
هرگونه تردد، اس��تقرار و اتراق در حاشیه رودخانه ها، مس��یل ها، دریاچه سدها 
 و دیگر تأسیس��ات آبی پرخطر ج��داً خودداری کنند تا ش��اهد ب��روز حوادث

 ناگوار نباشیم.

رئیس دانش��گاه صنعت نفت، از راه ان��دازی مراکز ن��وآوری و کارآفرینی در 
ارتباط ب��ا چالش های صنعت نفت و با هدف توس��عه و تروی��ج فرهنگ نوآوری 
در دانش��کده های دانش��گاه صنعت نفت خبر داد. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
کری��م سلحش��ور؛ با اش��اره ب��ه اینک��ه دانش��گاه صنعت نف��ت تنه��ا متولی 
آموزش عالی در صنعت نفت کش��ور اس��ت، تصریح کرد: این دانش��گاه همسو 
با ایفای نقش تعیین کنن��ده خود در خالل 9دهه فعالیت درخش��ان در صنعت 
نفت و تحقق ش��عار س��ال 1401 »س��ال تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین« 
اقدام های متعددی را از ابتدای س��ال 1401 برای تأس��یس و راه اندازی مراکز 
ن��وآوری و کارآفرینی در دانش��گاه، آغ��از کرده اس��ت. وی با ی��ادآوری اینکه 
طرح جدی��د مراکز ن��وآوری و کارآفرینی در نشس��ت پنجم مردادماه امس��ال 
به هیأت رئیس��ه دانشگاه پیش��نهاد شده اس��ت، افزود: تأس��یس و راه اندازی 
مراک��ز ن��وآوری و کارآفرین��ی در دانش��گاه، زمینه الزم ب��رای نف��وذ و ترویج 
نوآوری در دانش��گاه را به منظور پاس��خگویی ب��ه نیازهای ب��ه روز صنعت نفت 
 نهادینه س��ازی می کند. در این برنامه، تالش بر این بوده تا دانش��گاه بر نوآوری، 
پژوهش ه��ای کاربردی و تقاضامحور در صنعت نفت متمرکز ش��ود تا ش��رایط 
الزم برای بالندگی اقتص��اد مبتنی بر دانش، فناوری و ن��وآوری در صنعت نفت 
فراهم شود. رئیس دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه مراکز نوآوری، در حقیقت 
نخس��تین نقش آفرینان در اکوسیستم شکل گیری و توس��عه  شرکت های نوپا 
و دانش بنیان اس��ت، تصریح کرد: دانش��گاه صنع��ت نفت با توجه ب��ه جایگاه و 
ظرفیت های منحصربه فرد دانش��ی، خصوصاً در حوزه های راهبردی مرتبط به 
صنعت نفت، با هدف حمایت از افراد مس��تعد و خالق، توس��عه کسب وکارهای 
دانش بنیان و ارائ��ه  خدم��ات نوآورانه و تخصصی به ش��رکت های وابس��ته به 
وزارت نفت مبادرت به تأس��یس این مراکز کرده اس��ت. سلحش��ور؛ با اشاره به 
اینک��ه در مراکز نوآوری و کارآفرینی دانش��گاه صنعت نفت همه دانش��جویان، 
اس��تادان و... می توانند ایده ه��ای اولیه خود را ب��ا دریافت خدم��ات حمایتی 
از مراکز، اجرای��ی کنند، اظهار ک��رد: در این مراکز، ابتدا ایده های مطرح ش��ده 
داوری و بررسی اولیه ش��ده و پس از تأیید داوران، وارد مرحله پذیرش در مراکز 
خواهند ش��د. پس از طی مراحل اجرای ایده و س��اخت محص��ول قابل پذیرش 
)MVP(، تی��م نوپ��ا ی��ا اس��تارت آپ می تواند مراح��ل قانونی ثبت ش��رکت 
خود را انج��ام دهد. مکان فیزیکی و فضای کار اش��تراکی ای��ن مراکز در هریک 
از دانشکده های وابس��ته به دانش��گاه صنعت نفت قرار دارد که به صورت کامل 
تجهیز خواهند شد تا پذیرای صاحبان ایده و گروه های نوآور شود. وی برگزاری 
پیش رویداد و رویدادهای نوین کارآفرینانه به منظور شناسایی و توانمندسازی 
افراد عالقه مند و مس��تعد در زمینه فناوری های مورد نی��از صنعت نفت، تأمین 
مح��ل کار برای تیم ه��ای عالقه من��د کس��ب وکارهای نوپا در ی��ک بازه زمانی 
 مش��خص، ارائه مش��اوره به کس��ب وکارهای نوپا و... را بخش��ی از خدمات این 

مراکز برشمرد.

عضو انجمن صنفی سی ان جی 

روزانه 23 میلیون مترمكعب سی ان جی در کشور مصرف می شود
عضو انجمن صنفی س��ی ان جی، با اش��اره به 
میزان مصرف سی ان جی در کش��ور، گفت: میزان 
مصرف این فرآورده نفتی در کش��ور، حدود 20 تا 
23 میلیون مترمکعب در روز است که می توان این 
عدد را به راحتی ت��ا 45 میلیون مترمکعب افزایش 
داد. محسن جوهری؛ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به آخرین وضعیت توسعه صنعت سی ان جی، اظهار 
کرد: متأسفانه توس��عه صنعت سی ان جی متوقف 
شده است و هیچ برنامه درس��تی برای توسعه این 
فرآورده نفت��ی وجود ندارد. قدم اول برای توس��عه 
صنعت س��ی ان جی حل مش��کالت بخش تقاضا 
و عرض��ه در این صنعت اس��ت. وی با بی��ان اینکه 
در صورت ت��داوم وضع موجود در بخ��ش تقاضا و 
عرضه نه تنها توس��عه این صنعت اتف��اق نخواهد 
افتاد، بلکه ظرفیت و پتانسیل موجود از بین خواهد 
رف��ت، تأکید ک��رد: در حال حاضر جای��گاه داران، 

شرکت های مخزن س��از و تولیدکننده تجهیزات 
جایگاه ها و س��ایر فعاالن صنعت س��ی ان جی در 
ش��رایط بس��یار بدی از لحاظ اقتصادی هس��تند 
و دول��ت می تواند با حل مش��کالت و توس��عه این 
صنعت، مصرف بنزین را مدیریت کند. عضو انجمن 
صنفی سی ان جی، با اشاره به اقدامات الزم االجراء 
برای توسعه صنعت س��ی ان جی، گفت: در بخش 
تقاضا باید به این س��مت برویم که جذابیت قیمت 
س��ی ان جی را برای مصرف کننده بیش��تر کنیم؛ 
تبدیل رای��گان خودروها، تعوی��ض رایگان مخزن 
خودروهایی که نیاز به تعویض مخ��زن دارند باید 
در ح��وزه تقاضا در اولوی��ت قرار بگی��رد و واردات 
خودروهای دوگانه سوز با کیفیت خارجی با تعرفه 
پایین انجام شود و در بخش عرضه نیز باید کارمزد 
منصفانه ای به جایگاه داران پرداخت شود تا بتوانیم 
به سمت توس��عه حرکت کنیم. جوهری؛ با اشاره 

به میزان مصرف سی ان جی در کشور، تأکید کرد: 
حدود نیم��ی از ظرفیت فعلی عرضه س��ی ان جی 
کشور استفاده می ش��ود و حدود 50 درصد از این 
ظرفیت بالاستفاده مانده اس��ت؛ با حل مشکالت 
این صنع��ت، به راحتی می ت��وان مص��رف روزانه 
سی ان جی کش��ور را دو برابر میزان فعلی کرد و به 
همان اندازه از مصرف بنزین کاهش داد. وی اظهار 
کرد: کاهش مصرف س��ی ان جی ناشی از تعطیلی 
جایگاه های س��وخت در اث��ر زیان جای��گاه داران 
س��وخت س��ی ان جی و ع��دم توانای��ی پرداخت 
هزینه های جاری جایگاه و قطعی گاز جایگاه های 
سی ان جی به دلیل بدهی توسط برخی شرکت های 
گاز اس��تانی، در ماه های اخیر افزایش یافته و این 
امر یکی از دالیل باال رفتن مصرف بنزین در کشور 
بوده اس��ت. عضو انجم��ن صنفی س��ی ان جی، با 
بیان اینکه در س��نوات گذش��ته و علی الخصوص 

طی دو س��ال اخیر به دلیل اعمال سیاس��ت های 
نادرس��ت دولت در تخصیص حق العمل منصفانه 
به جایگاه های س��ی ان جی و متعاقب آن تحمیل 
هزینه انباشته س��نگین به جایگاه ها و عدم توازن 
مالی، جایگاه های سی ان جی در دخل و خرج خود 
با بحرانی جدی مواجه ش��ده اند، گف��ت: مطابق با 
مطالعات کارشناسی انجام شده، حدود 80 درصد 
از جایگاه های س��ی ان جی که عمدتاً کم فروش و یا 
متوسط فروش هس��تند، زیان ده شده و در معرض 
تعطیلی ناخواسته قرار گرفته اند. جوهری؛ با اشاره 
به تجربیات قبلی افزایش حق العمل در سال های 
گذش��ته و س��ال جاری و رویکرد نهادهای متولی 
و تصمیم گیر از جمله س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
وزارت نفت به وضعیت وخیم جایگاه داران و فعاالن 
صنعت سی ان جی گفت که می توان اعالم کرد که 
عدم توجه به توسعه صنعت س��ی ان جی از سوی 

نهادهای متولی س��بب افزایش مص��رف بی رویه 
بنزین در کشور بوده است. وی درباره پتانسیل های 
موجود برای صادرات س��ی ان ج��ی، گفت: اکنون 
صادرات این فرآورده نفتی انجام نمی شود اما توان 
این کار وجود دارد و می توانیم به کشورهای اطراف 
که هزین��ه حمل ونقل زیادی تحمی��ل نمی کند، 
همچون افغانس��تان و ع��راق به راحت��ی صادرات 
داش��ته باش��یم. همچنین به راحت��ی می توانیم 
ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی در این بخش 
را توسعه دهیم که متأسفانه به دلیل تحریم ها این 
اتفاق نیفتاده اس��ت. به گفته عضو انجمن صنفی 
س��ی ان جی، ظرفیت ص��ادرات اکن��ون در مرزها 
وجود ندارد اما به راحتی می توانیم در چند ماه این 
ظرفیت را ایجاد کنی��م و هر میزان که تقاضا وجود 
داشته باشد و شبکه گاز پاس��خگو باشد، صادرات 

داشته باشیم.

مدیر گروه پژوهشی مهندسی مکانیک، پژوهشکده فناوری تولید جهاددانشگاهی اعالم کرد

بومی سازی ساخت مته های حفاری صنعت نفت 
مدیر گروه پژوهش��ی مهندس��ی مکانیک، پژوهشکده فناوری 
تولید جهاددانشگاهی، از بومی س��ازی دانش فنی ساخت مته های 
حفاری به عن��وان ی��ک کاالی راهبردی و حیات��ی در صنعت نفت 
کشور با همراهی مس��ؤوالن حوزه نفت خبر داد. به گزارش حسن 
محمدی مج��د؛ گفت: آغاز ط��رح تدوین دانش فن��ی و تولید انبوه 
مته های حفاری دندانه ای در س��ال 1395 بود ک��ه مرحله تدوین 
دانش فنی این پروژه شامل هش��ت نوع مته حفاری در سال 1398 
تکمیل و فاز تولی��د انبوه آغاز ش��د. وی طرح مهم دیگ��ر جهاد را 
 PDC پیگیری پ��روژه تدوین دانش فنی و س��اخت مت��ه حفاری

برش��مرد و افزود: نخس��تین نمونه موفق این پروژه س��ال 1399 
ساخته ش��د و دانش فنی این مته راهبردی بومی سازی شد. مدیر 
پروژه تدوین دانش فن��ی و تولید انبوه مته های حف��اری دندانه ای 
جهاددانش��گاهی، به  ضرورت اجرای این طرح در کشور اشاره کرد 
و یادآور ش��د: مته حفاری از کاالهای راهب��ردی و حیاتی صنعت 
نفت اس��ت که در نوک پیکان صنعت حفاری نقش وی��ژه ای را در 
ادامه فعالیت و توس��عه صنعت نفت ایفا می کند. محمدی مجدی؛ 
با بیان اینکه وابستگی کامل کش��ور در تأمین این کاال می توانست 
مش��کالت فراوانی را ایجاد کن��د، ادام��ه داد: این نه��اد به کمک 

برخی مس��ؤوالن دلس��وز صنعت نفت با درک این واقعیت مهم، با 
وجود هم��ه مخالفت ها و مش��کالت، تدوین دانش فن��ی پیچیده 
مته های حفاری را به عن��وان یکی از اولویت های اساس��ی صنعت 
نفت قلمداد کرد و توانس��ت ای��ن نقطه ضعف و تهدی��د را به نقطه 
قوت و فرص��ت تبدیل کند. وی همچنین، گف��ت: ماهیت نوآوری، 
ایجاد تغییر در محص��والت، خدمات یا روش خل��ق و عرضه آنها با 
هدف پاس��خگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مش��تریان 
اس��ت، با توجه ب��ه توانمندی ه��ای ویژه گ��روه اجرای��ی طرح در 
حوزه های مختلف، در این طرح ه��ا در مباحث مختلف فرآیندهای 

تولید، تولید محصول و ارائه خدمات جدید به مش��تریان، ش��اهد 
نوآوری ه��ای فراوان��ی بوده ایم. مدی��ر پروژه تدوی��ن دانش فنی و 
تولید انبوه مته های حف��اری دندانه ای جهاد دانش��گاهی، تصریح 
کرد: ب��ا توجه ب��ه پیچیدگی ه��ای فناوران��ه مته های حف��اری از 
یک س��و و محدودیت های س��خت افزاری موجود از س��وی دیگر، 
راه نج��ات و برون رفت از بن بس��ت های پرش��مار فناوران��ه در این 
زمینه، به برکت نوآوری های پژوهش��گران جهاد دانشگاهی میسر 
ش��د. محمدی مجدی؛ ادامه داد: مطالعات فراوانی درباره سوابق و 
تاریخچه عملکرد مته های حف��اری رخ داد و با ایج��اد نوآوری در 

بخش های مختل��ف مته حفاری، عملک��رد، دوام و قدرت تهاجمی 
مته های حفاری بهبود یاف��ت. وی با یادآوری اینک��ه طرح تدوین 
دانش فنی و س��اخت مته های حف��اری دندانه ای از س��ال 1398 
وارد فاز تجاری س��ازی و تولید انبوه ش��ده اس��ت و در حال توسعه 
بازار و ایجاد بس��تر صادرات محصوالت هس��تیم، اظهار کرد: طبق 
برنامه ریزی های انجامش��ده پروژه تدوی��ن دانش فنی مته حفاری 
PDC تا س��ال آینده پایان می یاب��د و قرارداد تولی��د انبوه آن نیز 
امضاء شده است، همچنین توس��عه محصوالت و ایجاد نوآوری در 

این حوزه از مسائل اصلی فعالیت این گروه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

برنامه ای برای » اصالح زیرساخت های فرسوده شبكه آب« وجود ندارد
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اس��المی گفت: وزارت 
نیرو برنامه ای برای »اصالح زیرس��اخت های فرس��وده ش��بکه 
آب« ندارد و این امر عالوه بر اینک��ه در آینده بحران جدی ایجاد 
خواه��د کرد، هم اکن��ون نیز موجب هرزروی آب ش��ده اس��ت. 
حجت ا... فیروزی؛ در گفت وگو با خانه ملت، در تش��ریح س��ؤال 
خود از وزیر نی��رو، گفت: ایران در زمره کش��ورهایی اس��ت که 
در بس��یاری مناطق، کم بارش و خش��ک اس��ت و بیشتر مناطق 
ایران دارای تنش ش��دید آبی است و لذا الزم اس��ت که دولت و 
به صورت خ��اص وزارت نیرو ب��ا برنامه ریزی منس��جم و منظم 
برای این مش��کل مهم و اساسی کش��ور راهکار و راهبرد مناسب 
 داشته باش��د. نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی، 
افزود: متأس��فانه وزارت نیرو بر خالف توقع و انتظاری که از این 
وزارتخانه می رود، نتوانسته برای این نیاز اساسی و حیاتی مردم 
برنامه و س��ازوکاری مناس��ب ارائه دهد و اجراء کند و متأسفانه 
در ش��رایط کنونی بسیاری از شهرها و روس��تاها و مناطق کشور 
درگیر تنش ش��دید آبی هس��تند و این نگرانی که در سال های 
بعد این تنش ها افزایش یابد دور از انتظار نیس��ت. نماینده مردم 
فسا در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه وزیر محترم نیرو 

باید پاس��خ دهند که علت بی برنامگی در مدیریت آب در شهرها 
و مناطق دارای تنش آبی چیست، اضافه کرد: چرا با وجود منابع 
بس��یار خوبی که مجلس برای مدیریت تن��ش مناطق کم آب و 
پُرتنش در س��ال 1400 تعیین ک��رده، وزارت نی��رو در اجرای 
پروژه ه��ای مربوطه تعلل ک��رده و اکن��ون بس��یاری از مردم با 
مشکالت کم آبی مواجه هس��تند؟ این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم، ادامه داد: با عنایت به اینکه بانک توس��عه اسالمی برای 
اجرای برخی از پروژه های فاضالب کش��ور، منابع مصوب کرده، 
عل��ت ناتوانی در ج��ذب منابع مص��وب این بانک ب��رای اجرای 
پروژه های فاضالب ش��هری چیس��ت؟ فیروزی؛ با بی��ان اینکه 
هر س��اله بارش های سیل آسا و وقوع س��یالب خسارات سنگین 
مالی و جانی به هموطنان وارد می کند، باید مش��خص شود چرا 
وزارت نیرو برنامه ای برای مهار سیالب ها و مدیریت آب ها ندارد 
؟ تصریح کرد: وزارت نیرو برنامه ای برای »اصالح زیرساخت های 
فرس��وده ش��بکه آب« ندارد و این امر عالوه بر اینک��ه در آینده 
 بحران ج��دی برای کش��ور ایجاد خواه��د کرد، ه��م اکنون نیز 
موجب هرزروی آب ش��ده اس��ت. عض��و کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس، ادام��ه داد: روند اجرای پروژه های آبرس��انی به 

شهرها و روس��تاها به شدت ُکند اس��ت با عنایت به اینکه تأمین 
آب یکی از ضروری تری��ن نیازهای مردم اس��ت، علت کندی در 
روند اجرای این پروژه ها و به ویژه پروژه آبرس��انی به شهرس��تان 

فسا چیس��ت و چرا مش��کل برق ایس��تگاه مربوطه در این خط 
 حل نمی ش��ود و س��هم آب مش��خص ش��ده تأمین و در اختیار 

گذاشته نمی شود؟ 

گروه انرژي

مش��ارکت نامه تأمین مالی احداث پتروپاالیش��گاه 300 هزار 
بشکه ای »ش��هید س��لیمانی« در بندرعباس و پاالیشگاه 300 
هزار بش��که ای »مروارید مکران« در جاس��ک، ب��ه ارزش 17,8 
میلی��ارد دالر با حض��ور رئیس جمهور امضاء ش��د. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، س��یدابراهیم رئیس��ی؛ اح��داث مجتمع های 
پتروشیمی و پتروپاالیش��گاهی را از نیازها و ضرورت های کشور 
برشمرد و گفت: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی در 
گرو سرمایه گذاری های کالن اس��ت و این تفاهم نامه ها از جمله 
اقدام ه��ای و زمینه س��ازی های مؤثر برای جذب س��رمایه های 
خ��رد و کالن در مس��یر س��ازندگی و آبادان��ی کش��ور اس��ت. 
رئیس جمهوری، ب��ا بیان اینکه امضای ای��ن تفاهم نامه گامی در 
مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت، اظهار کرد: این تفاهم نامه 
همچنین گامی مؤثر برای خنثی س��ازی تحریم ها، جلوگیری از 
خام فروش��ی و تبدیل نفت خام به فرآورده های ب��ا ارزش افزوده 
باالت��ر، تأمین نیازهای کش��ور ب��ه فرآورده های نفت��ی و ایجاد 
ظرفیت های صادراتی جدید است. رئیسی؛ همچنین با اشاره به 
اتفاق نظر کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی 
به س��مت تولید، نگرانی ها را از رش��د نقدینگی برطرف می کند، 
تصریح ک��رد: تفاهم نامه ای که امروز امضاء ش��د، همچنین یکی 
از مصادیق موفق هدایت نقدینگی به س��وی تولید اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه پیگیری مجدان��ه رمز موفقیت کارهاس��ت، تصریح 
کرد: گاهی ممکن است در مس��یر اجرای یک پروژه بزرگ موانع 
کوچکی پیدا شود، اما این نباید س��بب توقف یا حتی کندی کار 
شود. به هیچ وجه در مس��یر اجرای چنین پروژه هایی موانع را به 
رسمیت نشناس��ید. رئیس جمهوری اجرای این پروژه ها را باعث 
آبادانی و پیش��رفت برای بندرعب��اس و به ویژه س��واحل َمکران 
دانس��ت و گفت: اجرای این پروژه ها به عنوان طرح هایی علم پایه 

می تواند س��بب ایجاد اش��تغال پایدار و رونق تولی��د، به ویژه در 
صنایع پایین دستی صنعت نفت شود.

 اجرای پروژه های پاالیشی و پتروپاالیشی تحریم ها 
را بی اثر می کند

جواد اوج��ی؛ وزیر نف��ت نی��ز، در این مراس��م با اش��اره به 
چالش های بس��یار برای فروش نفت و میعان��ات گازی در زمان 
تحریم، گفت: اجرای پتروپاالیش��گاه »ش��هید قاسم سلیمانی« 
و پاالیش��گاه »مروارید مک��ران« تحریم ه��ا را بی اث��ر می کند. 
اوجی؛ افزود: ظرفیت پاالیش��ی کش��ور هم اکنون نزدیک به دو 
میلیون و 300 هزار بشکه در روز اس��ت و با توجه به روند مصرف 

بنزین و نفت گاز در کش��ور به ویژه با افزایش مس��افرت ها درپی 
کاهش شیوع کرونا، در بس��یاری از روزها مصرف از تولید پیشی 
گرفته اس��ت که اگر این چنی��ن پیش رود امنیت انرژی کش��ور 
دچار چالش می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه مدت زیادی روی 
این پروژه ها کار ش��ده بود، گفت: مهم ترین چالش این پروژه ها 
تأمین مناب��ع مالی بود که ب��ا ابتکار مع��اون اول رئیس جمهور، 
هلدینگ های بزرگ اقتصادی و بانک ها در این زمینه مش��ارکت 
داده ش��دند و مطمئن باش��ید که در چهار تا پنج س��ال آینده به 
بهره برداری خواهند رسید. وزیر نفت، با بیان اینکه فروش نفت و 
میعانات هم خام فروشی است و هم چالش های بسیاری با توجه 

به تحریم ها برای ف��روش آن وجود دارد، خاطرنش��ان کرد: این 
پروژه ها که به تولید برس��ند، هیچ مشکلی در فروش محصوالت 
و فرآورده های نفتی و محصوالت پتروش��یمی نخواهیم داشت و 
این اقدام تحریم ه��ا را بی اثر می کند. اوج��ی؛ تأکید کرد: از همه 
مهم تر در اجرای این پروژه ها، این اس��ت که سرمایه و نقدینگی 
که در جامعه وجود دارد وارد تولید ش��ده و اف��زون بر جلوگیری 
از خام فروش��ی، ارزش اف��زوده باالیی ایجاد خواهد ش��د. جدا از 
تأمین س��وخت، خوراک پایین دستی پتروش��یمی ها هم تأمین 
خواهد ش��د. وی به افزوده ش��دن 600 هزار بش��که به ظرفیت 
پاالیش کش��ور با اجرای این پروژه ها اش��اره و اظهار کرد: هشت 
پروژه دیگر نیز در ای��ن زمینه داریم و مطمئن هس��تیم که این 
600 هزار بش��که با مشارکت این س��هامداران توانمند به نتیجه 
مطلوب خواهد رسید. وزیر نفت، ادامه  داد: با برنامه ریزی، پروژه 
پاالیشگاه مروارید مکران با توجه به پیشرفت 10درصدی کنونی 
تا چهارسال ونیم آینده و پتروپاالیشگاه شهید قاسم سلیمانی نیز 
تا پنج س��ال آینده به بهره برداری خواهد رس��ید. مشارکت نامه 
تأمی��ن مالی ب��رای احداث پتروپاالیش��گاه ش��هید س��لیمانی 
به عنوان بزرگ ترین مجتمع پتروپاالیش��ی کش��ور و به ظرفیت 
تولید 300 هزار بشکه در روز، دوش��نبه )10 مردادماه( با حضور 
حجت االسالم س��یدابراهیم رئیس��ی؛ رئیس جمهور کشورمان، 
فیمابی��ن بانک ه��ای مل��ی، تج��ارت و رف��اه کارگ��ران، گروه 
توسعه تدبیر انرژی، ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
شرکت س��رمایه گذاری اهداف و ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با مجموع سرمایه گذاری 11,1 میلیارد 
دالر به امضاء رس��ید. همچنین مش��ارکت نامه تأمین مالی برای 
اح��داث پاالیش��گاه نفت خام س��نگین و فوق س��نگین مروارید 
مکران به ظرفیت تولید روزانه 300 هزار بش��که، فیمابین گروه 
اقتصاد مفی��د و بانک های مل��ت، تجارت و پارس��یان با مجموع 

سرمایه گذاری 6,7 میلیارد دالر امضاء شد.

رئیسی در آیین امضای تفاهم نامه تأمین مالی احداث ۲ پروژه پاالیشگاهی مطرح کرد

 جلوگیری از خام فروشی، تأمین نیازهای کشور 
و ایجاد ظرفیت های صادراتی جدید 

افزایش 600  هزار بشكه ای ظرفیت پاالیشی با سرمایه گذاری 17.8 میلیون دالری




