
اجتماعی  ، فرهنگی  ، سیاسی  ، اقتصادی

روزنامه

نرخ خدمات عمده مخابراتی برای مناقصات USO  2  برابر شد؟ سؤال روز

فراخوان های امروزفراخوان های امروز

Wednesday    03.Aug.2022  Vol.18  No.3582   50000RIs  ISSN:2008-2886 چهارشنبه 12  مرداد 1401   5  محرم 1444  سال هجدهم  شماره 3582   قیمت 50000 ریال  8 صفحه

شرکت مخابرات ایران شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
منطقه گیالن

01
/0

5/
12

 -3
58

2 
–

ه 
ام

وزن
ر

مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن

 ش�رکت مخابرات ایران منطقه گیالن در نظر دارد خری��د انواع مختلف مفصل و روکش حرارت��ی   را از طریق مناقصه 
یک مرحله ای انجام دهد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیالن 
 ب��ه آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR ی��ا ب��رای 
 خری��د اس��ناد ب��ه اداره خری��د و قرارداده��ای مخاب��رات منطق��ه گی��الن ب��ه آدرس: رش��ت، چه��ارراه گلس��ار، 

ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، طبقه 3 مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 013-32132392-32132330

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شماره 1401/3
خرید انواع مختلف مفصل و روکش حرارتی 

نوبت دوم

آگهی   
یک مرحله ای

شرکت معدن فرآور امداد )امکو(

شرکت سیمان خاش

شرکت عمران  شهر جدید پرند

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

شهرداری کهریزک

 وزارت نیرو شرکت سهامی
برق منطقه ای تهران

چگونگی روند برگزاری 
مناقصه بهسازی دفنگاه 

زباله سراوان

 برگزاری مناقصه 
4 پروژه تقاطع غیرهمسطح 

در سطح استان اصفهان

رئیس شورای اس��المی شهر رش��ت، گفت: از سال 
1۴00 بودجه ای برای دفنگاه س��راوان مش��خص و 
طرحی نیز آماده شد و در آن زمان برای این اقدام ۵۷ 
میلیارد تومان هزینه برآورد ش��د و شرکتی با حدود 
۸۸ میلیارد تومان برنده مناقصه شد. به گزارش برنا، ...

معاون ساخت و توسعه راه های اس��تان اصفهان، با 
اش��اره به اینکه در س��فر رئیس جمهور به اصفهان 
1100 میلیارد تومان به 13 پروژه باالی ۵0 درصد 
پیش��رفت فیزیکی راه تخصیص یافت، گفت: چهار 
پروژه تقاطع غیرهمسطح در سطح استان با اعتبار ...
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کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

 افزایش هزین��ه دارو از جی��ب مردم سال هاس��ت که ادامه 
دارد تا حدی که اکنون روند نس��بت پرداختی پ��ول دارو کاماًل 
معکوس ش��ده اس��ت و در حالی که طبق قانون باید ۷0 درصد 
هزینه دارو توس��ط بیمه و 30 درصد باقیمان��ده از جیب مردم 
پرداخت ش��ود، اما در حال حاضر مردم ۷0 درص��د هزینه دارو 
و بیمه های باقیمانده را پرداخت می کنند! در چنین ش��رایطی 
دولت تصمیم ب��ه اجرای طرح دارویار گرفته اس��ت؛ طرحی که 
هدف اصلی اش پوش��ش بیش��تر داروها توس��ط بیمه و کاهش 
پرداخت از جیب مردم اس��ت. در واقع »داروی��ار«؛ طرحی که 
قرار اس��ت با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش 
بیمه ای دارو ه��ا را افزایش داده، اقالم بیش��تری از دارو ها را زیر 
چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را به س��مت واقعی 
شدن س��وق دهد، با این ش��رط که »پرداختی از جیب بیمار« 
افزایش نیابد. باید توجه کرد که توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز 
بیماران یکی از دالیل و در عین حال مزایای اجرای طرح دارویار 
محس��وب ش��ده که البته منجر به بهره مندی همه دهک های 
درآمدی از یارانه دارو می ش��ود. در عین حال نکته حائزاهمیت 
در اجرای این طرح این است که به دلیل افزایش پوشش بیمه ای 
داروها، پرداخ��ت از جیب بیماران تغییری نک��رده و آن طور که 

وزارت بهداشتی ها می گویند حتی در مواردی کاهش پرداخت 
از جیب را ه��م ش��اهد خواهیم بود. از س��وی دیگ��ر اما برخی 
نمایندگان مجلس با چگونگی اجرای این طرح مخالف هستند. 
نمایندگان ملت بی اطالعی سایر قوا، نداشتن پیوست رسانه ای 
و اجتماعی، عدم همراهی س��ایر نهادهای دولتی و مهیا نبودن 

زیرس��اخت های فنی و اقتصادی؛ اینها مهم ترین انتقاداتی بود 
که با گذش��ت حدود دو هفته از اجرای ط��رح »دارویار« از زبان 

نمایندگان و کارشناسان مطرح شده است.
نگرانی مجلس ادامه دارد

در همی��ن رابط��ه، عبدالحس��ین روح االمین��ی؛ یک عضو 

کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اس��المی، در 
جلس��ه علنی مجل��س و در جریان بررس��ی عملک��رد وزارت 
بهداش��ت درخصوص نحوه اجرای طرح داروی��اری، بیان کرد: 
طرح دارویاری مورد رضایت و تأیید قاطبه کمیسیون بهداشت 
مجلس اس��ت اما ما مالحظاتی را داریم که در روند اجرای این 
طرح باید م��ورد توجه قرار گی��رد. در وهله اول ش��رط اجرایی 
ش��دن این طرح پرداخت بده��ی طوالنی مدت ب��ه بنگاه های 
مرتبط نظی��ر داروخانه ه��ا، بیمارس��تان ها و دانش��گاه ها بود 
که در دو هفته گذش��ته تالش خوبی از س��وی بیمه ها به ویژه 
بیمه نیروهای مس��لح و تأمین اجتماعی صورت گرفته اس��ت. 
از س��وی دیگر برای اس��تمرار اجرای این طرح باید قرارگاهی 
برای اجرایی ش��دن آن ش��کل گیرد. همچنین نیازمند است؛ 
رئیس جمهور افراد یا قرارگاهی را باالتر از وزرا برای اجرای این 
طرح تعیین کند. از یک ط��رف، عدم دس��ت اندازی به بودجه 
و اعتباراتی که برای اجرای این طرح تخصیص داده می ش��ود، 
از نکات حائزاهمیت می باش��د و از طرف دیگر این طرح فرصت 
گرانبهای��ی برای پُر کردن چاله های نظام س��المت و تش��کیل 
طرح هایی نظیر پزشک خانواده، نس��خه الکترونیکی و پرونده 
الکترونیکی اس��ت. از سوی دیگر باید در راس��تای این طرح به 
سمت نوس��ازی تجهیزات و ملزومات پزشکی و صنایع دارویی 

حرکت کرد.

به بهانه آغاز طرح دارویار

نگرانی مجلس نسبت به نسخه دولت برای کاهش هزینه دارو از جیب مردم

 قانون را حذف شده فرض می کنیم! 
برای رسیدن به هدف، راه های مختلفی هست. البته باید 
همان هدف عجالتاً خردمندانه انتخاب ش��ده باش��د، بعد با 
تدبیر و استفاده از ظرفیت مشاوره صاحب نظران و همراهی 
تیم کاری توانمند و پشتکار، می توان به مقصود رسید، اینکه 
مقصود همان هدف اس��ت یا نه، بحثش کمی تا اندکی جای 
حرف دارد ک��ه بماند برای بع��د! اما فهم هوش��نگ خانی ما 
بیش از این یک راه، راهی نمی شناسد و دیگر هر چه هست، 

بیراهه ای بیش نیست! 
البته این را می دانیم که یکی از راه های س��ریع رس��یدن 
به مقصود، حذف صورت مس��أله اس��ت که از اتفاق کاربرد 
بسیاری در این ُملک پیدا کرده است ولی هیچ خط و ربطی با 
رسیدن به هدف ندارد )این هم فرق مقصود و هدف( و برخی 

از ما مردم و مسؤولین مهم برایمان در آغوش گرفتن مقصود 
اس��ت، هدف و هدف گذاری و این قس��م سوس��ول بازی ها 

کیلویی چند! بگذریم...
احیاناً خاطر مبارک شما گرامیان و ایضاً شخص جنابمان 
هست که در درس هندسه دبیرستان برخی مواقع برای حل 
یک مسأله هندسی، آن مسأله را حل شده فرض می کردیم 
تا رس��یدن به مس��یر رس��یدن به ج��واب را بهت��ر متوجه 
بشویم و حل مسأله ساده تر ش��ود، همان موقع هم برخی از 
بچه زرنگ های همکالس��ی بودند که به جای اینکه مسأله را 
حل شده فرض کنند، فرض شده حل می کردند و کاًل کاغذ 
سفید تحویل ممتحن می دادند و می رفتند که خود را آماده 

کنند برای تک ماده! 

اخیراً جناب دولت فخیمه اصالحیه ای بر بودجه را تقدیم 
مجلس کرده اس��ت که با حذف و اضافات مختصری س��عی 
نموده  حل مس��أله و رس��یدن به اهداف را با بهترین ش��کل 

ممکن به مدد این اصالحیه ها به انجام برساند. 
  بندی که مورد عنایت خاصه قرار گرفته است مربوط به 
آن قسمت از برنامه بودجه می باش��د که دولت موظف شده 
همزم��ان با ح��ذف ارزترجیحی کاالهای اساس��ی، ترتیبی 
دهد که با کاالبرگ و در س��قف تعیین ش��ده م��ردم بتوانند 
این کاالها را به قیمت ش��هریور 1۴00 تأمین کنند و جناب 
دولت به دلیل طوالنی بودن این متن صرفاً خواس��ته اس��ت 
که عبارت »به نرخ شهریور1۴00« حذف شود! یعنی با یک 
اصالح مختصر هم قید قیمت را حذف کرده اس��ت و هم آن 
سقف تعیین شده که همان سهمیه بندی می باشد را تثبیت 

کرده است! همین... 
اینج��ور برایت��ان بگوی��م ک��ه از حل مس��أله ب��ه روش 
درس��ت درمان و یا حل ش��ده فرض کردن آن و حتی حذف 
صورت مسأله، رس��یدیم به حذف و اضافاتی که اساساً اجازه 

نمی دهد مسأله ای ایجاد شود که کس��ی بخواهد برای حل 
آن، دس��ت به دامن حل پیش فرضی و حذف کردن مس��أله 

بشود. 
این را بگویی��م که فکر می کنیم، این بند برگش��ت دادن 
قیمت ها به س��ال قبل خود به خود داس��تان داشت و به کم 
و بیش خاط��ر مبارک م��ان نمی آید ک��ه قیمت��ی آنقدرها 
عقب نشینی کرده باشد که برود برس��د به بیش از شش ماه 
قبل خود! و وقتی باال می روند دیگر پایین آوردنش��ان محال 
اس��ت و بهتر بود از همان اول، این بند ج��وری با هماهنگی 
طرفین نوش��ته می ش��د که هم قابلیت اجرایی و اثرگذاری 
داش��ته باش��د و هم به نفع مردم و ه��م مراعات ش��رایط و 
مش��کالت دولت را می کرد تا کار به جایی نرسد که تقاضای 

اصالح بودجه تقدیم وکالی مردم شود. 
نمی دانیم ش��اید االن هم خیلی دیر نیس��ت و بهتر است 
حضرات مجلس��ی و برنامه ای تدبیر کرده که نه سیخ بسوزد 

و نه کباب!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

چگونگی روند برگزاری مناقصه بهسازی دفنگاه زباله سراوان 
رئیس ش��ورای اس��المی شهر رش��ت، گفت: 
از س��ال 1۴00 بودج��ه ای برای دفنگاه س��راوان 
مشخص و طرحی نیز آماده شد و در آن زمان برای 
این اقدام ۵۷ میلیارد تومان هزینه برآورد ش��د و 
شرکتی با حدود ۸۸ میلیارد تومان برنده مناقصه 
شد. به گزارش برنا، محمدحسین واثق کارگرنیا؛ 
در جلسه کارگروه ش��ورای مدیریت پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری گیالن به اختصاص بودجه 

دولتی برای بهس��ازی دفنگاه زباله سراوان اشاره 
کرد و گفت: از سال 1۴00 بودجه ای برای دفنگاه 
سراوان مش��خص و طرحی نیز آماده شد و در آن 
زمان برای این اق��دام ۵۷ میلی��ارد تومان هزینه 
برآورد شد و ش��رکتی با حدود ۸۸ میلیارد تومان 
برنده مناقصه شد. کارگرنیا؛ با بیان اینکه احمدی؛ 
ش��هردار وق��ت، در آن زم��ان به دنب��ال ج��ذب 
اعتبارات ملی برای دفنگاه زباله سوز سراوان بود، 

تصریح کرد: به همین علت ش��هردار وقت نسبت 
به امضای تفاهم نامه از این بابت با ش��رکت برنده 
مناقصه اقدام نکرد و متأس��فانه در دوران فعالیت 
سرپرست پیشین و شهردار س��ابق رشت نیز این 
اقدام پیگیری نش��د و پس از وقوع درگیری ها در 
س��راوان با ورود وزارت کش��ور مجدداً بهس��ازی 
دفنگاه سراوان برآورد هزینه ش��د و این بار مبلغ 
۵9 میلیارد تومان برای این اق��دام برآورد هزینه 

انجام شد. وی با اشاره به اینکه پس از برآوردهای 
انجام ش��ده مبلغ ۵9 میلیارد توم��ان به مناقصه 
گذاشته شد، بیان کرد: در این مناقصه ۵9 میلیارد 
تومانی، ش��رکتی با 11۶ درصد پلوس با پیشنهاد 
حدود 13۵ میلیارد تومان برنده این مناقصه شد 
که این اقدام مورد ایراد کمیته فنی و دستگاه های 
نظارتی قرار گرفت و حدود یک ماه به جهت اینکه 
متصدیان امر به دنبال گرفتن تخفیف از ش��رکت 

برنده بودن��د بالتکلیف ماند و ظاه��راً 1۴ میلیارد 
تومان هم تخفیف گرفته بودند که همین موضوع 
دلیلی دیگر بر ابطال مناقصه و تجدید آن ش��د و 
پس از این اتفاقات بنده نی��ز متعاقب آن، نامه ای 
به سرپرس��ت ش��هرداری بابت تجدی��د مناقصه 
نوشتم تا پیگیریم با رعایت ضوابط و صرف و صالح 
شهرداری در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات 

مناقصه در موعد تعیین شده، اعالم شود.

صفحه  4

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؟
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فناوري  اطالعات
و دانش

ش��رکت امنیت س��ایبری هالبورن )Halborn( در پس��تی در 2۸ جوالی 
)شش��م مرداد( در مورد یک کالهب��رداری جدید از نوع فیش��ینگ که کاربران 
کیف پ��ول متامس��ک را ه��دف ق��رار داده اس��ت، هش��دار داد. ب��ه گ��زارش 
میهن بالکچی��ن و ب��ه نق��ل از کوین تلگراف، این کمپین فیش��ینگ با ارس��ال 
ایمیل  به کاربران متامس��ک تالش می کند آن ها را فریب دهد تا عبارت بازیابی 
خود را افش��ا کنند. گزارش هالب��ورن می گوید ای��ن ایمیل ها با ه��در و لوگوی 
MetaMask اس��ت و حاوی پیامی است که به کاربر هش��دار می دهد که باید 
قوانین احراز هویت )KYC( را رعایت کند و برای تأیید کیف پول خود کارهایی 
را انجام دهد. هالبورن؛ خاطرنش��ان کرد: چندین نش��انه در این ایمیل ها وجود 
دارد که با کمی دقت اس��کم بودن آن ها را مش��خص می کند. اشتباهات امالیی 
و آدرس ایمیل فرس��تنده جعلی دو مورد از بارزترین آنهاس��ت. ع��الوه بر این، 
از یک دامنه جعلی به ن��ام metamaks.auction برای ارس��ال ایمیل های 
فیشینگ استفاده شده اس��ت. همچنین هیچ شخصی س��ازی در پیام ها وجود 
نداشت، که عالمت هشدار دیگری است. نگه داش��تن ماوس روی دکمه تماس 
به اقدام، لینک مخربی را به یک وب سایت جعلی نش��ان می دهد که از کاربران 
می خواهد قبل از هدایت مجدد ب��ه MetaMask، عبارات بازیابی خود را وارد 
کنند. تا زمان ن��گارش این خبر فی��د توییتر MetaMask هیچ اش��اره ای به 

تهدید فیشینگ جدید نکرده است.

 هشدار؛ ایمیل احراز هویت 
در متامسک کالهبرداری است

مدیران بایننس درباره تحریم ایران

فعالیت ایرانیان مقیم خارج منعی ندارد! 
وب س��ایت کوین دس��ک، اخیراً مصاحبه ای ب��ا دو تن از 
مدیران ارش��د بایننس درباره برخورد ای��ن صرافی با کاربران 
ایرانی داشته اس��ت. در جریان این گفت وگو، چاگری پویراز 
)Chagri Poyraz(، کارش��ناس ح��وزه تحری��م و مدی��ر 
بخش تطبیق با مق��ررات تحریمی بایننس، به کوین دس��ک 
گفته اس��ت این صرافی در حال حاضر به ایرانیان مقیم خارج 
از کش��ور خدم��ات ارائ��ه می کند و ای��ن کار خ��الف قوانین 
تحریمی دول��ت آمریکا نیس��ت. ب��ه گ��زارش ارزدیجیتال، 
پویراز؛ در این ب��اره می گوید: از منظر تحری��م، ارائه خدمات 
به ایرانی��ان مقیم خارج از کش��ور، حتی از نظ��ر دفتر کنترل 
س��رمایه های خارجی آمریکا )نهاد مس��ؤول در زمین اعمال 
تحریم های ایالت متحده( هم مش��کلی ندارد. کره ش��مالی و 
سوریه مش��مول تحریم های سازمان ملل هس��تند و مقررات 
مربوط ب��ه تحریم ش��هروندان این دو کش��ور در هرجایی که 

قوانین تحریمی سازمان ملل به رس��میت شناخته می شوند، 
قابل  اجراس��ت. اما بحثی که اکنون داریم درباره تحریم های 
آمریکاست که ش��امل ایران و کوبا می ش��ود و تنها در صورت 
پیروی از مقررات دولت ایاالت متحده قابل  اجراست. بنابراین 
آنه��ا )قانون گذاران( هرگ��ز پیگی��ر فعالیت ایرانی��ان مقیم 
خارج از این کش��ور نخواهند ش��د؛ چراکه انجام چنین کاری 
غیرقانونی است. پویراز؛ در صحبت های خود به الزامی نبودن 
رعایت مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران میان شرکت های 
غیرآمریکایی اشاره کرده است. در واقع باید گفت؛ اینکه یک 
ش��رکت ملزم به رعایت تحریم های آمریکا علیه ایران اس��ت 
یا خیر، بس��تگی به ملیت آن مجموعه و ارتب��اط آن با ایاالت 
متحده دارد. برای مثال، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هر کدام 
مقررات خاص خود را در برخورد با ایران، ش��رکت های ایرانی 
 Tigran( و شهروندان این کش��ور دارند. تیگران گمباریان

Gambaryan(، یکی از مدیران بخ��ش تطبیق با مقررات 
صرافی بایننس نیز در این رابطه گفته اس��ت: در کش��ورهای 
اروپایی، تبعیت ش��رکت ها از مقررات تحریم��ی آمریکا علیه 
ایران غیرقانونی اس��ت. پویراز؛ در ادامه، اف��زود: دلیل اینکه 
باینن��س افرادی مثل م��ن و تیگ��ران را اس��تخدام می کند، 
پیچیدگی مس��ائل مربوط به حوزه تحریم هاست. ما عماًل به 
یک پناهنده ایرانی مقیم بریتانیا ای��ن امکان را داده ایم که در 
بایننس حس��اب باز کند. پیش تر چنین امکانی وجود نداشت 
و البته که اش��تباه هم بود؛ اما بایننس با بهبود سیس��تم های 
کنترلی خ��ود اکنون می توان��د بین مقیم و تبعه یک کش��ور 
تحریم شده تمایز قائل ش��ود. گمباریان نیز، می گوید: پیروی 
از تحریم های آمریکا در اروپا غیرقانونی است و همین موضوع 
بار دیگر به نوعی این مس��أله پیچیده را مط��رح می کند که ما 
)باینن��س( یک نه��اد آمریکایی نیس��تیم. باینن��س رویکرد 

بس��یار محافظه کارانه ای دارد که م��ا را در حوزه های قضایی 
غیرآمریکای��ی در معرض خطر ق��رار می دهد؛ ام��ا همچنان 
تحریم های ای��االت متحده را هم رعای��ت می کنیم. پیروی از 
این مقررات ما را از نظ��ر فنی در حوزه ه��ای قضایی خارج از 
آمریکا در موقعیت قانون ش��کنی قرار می دهد و به عقیده من 
خالف مقررات اتحادیه اروپاست. پویراز؛ در پایان گفت: فقط 
برای بس��ط  دادن موضوع، لطفاً از هر بانکی ک��ه می خواهید 
این سؤال را بپرس��ید که آیا برای یک ایرانی مقیم یک کشور 
خارجی یا خوِد آمریکا حس��اب باز می کنند یا خیر. پاسخ آنها 
قطعاً مثبت خواهد بود. درباره ایرانیان س��اکن خود ایران اما، 
تمامی کارهای الزم را ]برای پیشگیری از فعالیت آنها[ انجام 
می دهیم. بله همیشه ممکن است مواردی از زیر دستمان در 
بروند؛ اما اگر ش��کافی وجود داشته باشد آن را پیدا می کنیم و 

کنترل های خود را بهبود می بخشیم.

پرونده »کینگ مانی« به شعبه ویژه رفت 
در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده 
کثیرالش��اکی موس��وم ب��ه »کینگ مانی« جهت رس��یدگی 
به یکی از ش��عب مجتمع قضای��ی ویژه رس��یدگی به جرایم 
اقتصادی ارجاع ش��د. به گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از 
دادگس��تری کل اس��تان تهران، در برنامه مالق��ات مردمی 
اخیر مس��ؤوالن قضایی اس��تان ته��ران، جمعی از ش��کات 
پرونده کثیرالشاکی موسوم به »کینگ مانی« با علی القاصی، 
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان تهران دی��دار کردن��د. در 
جریان این دیدار، ش��کات پرونده »کینگ مان��ی« با تقدیر از 

اقدامات و س��رعت عمل مجموع��ه قضایی اس��تان تهران در 
رس��یدگی به این پرونده،  از رئیس کل دادگس��تری اس��تان 
تهران درخواس��ت کردند ت��ا در صورت وجود ام��کان قانونی 
در ارجاع این پرونده به یکی از ش��عب ویژه مبارزه با مفاس��د 
و جرایم اقتصادی تس��ریع شود. ش��کات پرونده همچنین در 
بخش دیگ��ری از س��خنان خ��ود از رئیس کل دادگس��تری 
اس��تان تهران درخواس��ت کردند تا در فرآیند شناس��ایی و 
تعیین تکلیف اموال تس��ریع صورت گیرد. القاصی؛ در همین 
زمینه ضمن تم��اس با حجت بهش��تی، سرپرس��ت مجتمع 

قضایی ویژه رس��یدگی به جرایم اقتصادی دس��تور داد تا در 
اس��رع وقت پرونده کثیرالش��اکی موس��وم به »کینگ مانی« 
به منظور رس��یدگی به یکی از ش��عب ویژه مبارزه با مفاسد و 
جرایم اقتصادی ارجاع ش��ود. رئیس کل دادگس��تری استان 
ته��ران، همچنین خط��اب به سرپرس��ت مجتم��ع قضایی 
ویژه رس��یدگی به جرایم اقتص��ادی، تأکید کرد تا در اس��رع 
وقت نس��بت ب��ه شناس��ایی و تعیین تکلیف ام��وال متهمان 
در چارچ��وب قوانی��ن و مقررات اقدام ش��ود. در پی دس��تور 
رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران، پرونده کثیرالشاکی 

»کینگ مانی« جهت رس��یدگی به یکی از شعب ویژه مبارزه 
با مفاسد و جرایم اقتصادی ارجاع ش��د. گفتنی است؛ پرونده 
موسوم به »کینگ مانی« در شمول پرونده های کثیرالشاکی 
تلقی شده اس��ت که چهار هزار ش��اکی دارد و در حدود چهار 
هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اتهام 
متهمان این پرونده اخالل عمده در نظ��ام اقتصادی از طریق 
ارائه رمز ارز مجعول منجر به کالهبرداری ش��بکه ای است که 
با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای هشت متهم اصلی 

پرونده صادر شده است.

کمیس��یون تنظی��م مق��ررات ارتباط��ات در 
مصوبه ای جدی��د، نرخ خدمات عمده پایه ش��بکه 
مخابراتی ب��رای ایجاد پوش��ش در چارچوب نظام  
اجرایی خدم��ات عموم��ی اجب��اری )USO( را 
بازنگ��ری و قیمت تمامی خدم��ات را دو برابر کرد. 
مصوبه 31۴ کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات 
که به تازگی منتشر ش��ده است، نشان می دهد این 
کمیسیون نرخ خدمات عمده پایه شبکه مخابراتی 
در قالب مناقص��ات USO را دو برابر کرده اس��ت. 
این مصوبه که تاریخ تصویب آن 2۶ اس��فندماه 99 
است، در روز )9مرداد 1۴01( در سایت رگوالتوری 
منتشر شده و مشخص نیست از چه زمانی اجرایی 
شده اس��ت. مصوبه پیش��ین کمیس��یون تنظیم 
مقررات درباره نرخ خدمات پایه برای ایجاد پوشش 
عمومی اجباری مربوط به اس��فند 9۷ می ش��د که 
در آن آمده ب��ود قیمت های اعالمی ب��ه مدت 10 
س��ال اعتبار دارند. به نظر می رس��د افزایش شدید 
تورم، عل��ت بازنگری س��ریع در مصوبه س��ال 9۷ 
بوده اس��ت. در ماده)1( مصوبه 31۴ کمیس��یون 
تنظیم آمده است: »نرخ خدمات عمده پایه شبکه 
مخابراتی ب��رای ایجاد پوش��ش در چارچوب نظام 
اجرایی خدمات عمومی اجباری پستی، مخابراتی 
و فن��اوری اطالع��ات )USO( با رعای��ت الزامات 
مصوبه جلس��ه ش��ماره 2۸3 مورخ 139۷/۷/29 
]درباره شاخص ها و روش های اندازه  گیری عملکرد 
ش��بکه های ثابت و س��یار[ کمیس��یون برای ارائه 
خدمت به مدت 10 سال و براساس حقوق ورودی 
پنج درصد، برحسب نوع سایت و پوشش آن تعیین 
می شود.« براساس مصوبه 2۸9 رگوالتوری که در 
  USO سال 9۷ ابالغ شده بود، ارائه کننده خدمات
می تواند خدمات خود را به صورت عمده فروش��ی 
در اختی��ار اپراتورهای ارتباطی ق��رار دهد و اعداد 
مصوب ش��ده، مربوط به این خدمات هس��تند. در 
تبصره این مصوبه تأکید شده اس��ت: »در صورتی 
 که ایجاد پوش��ش و/یا افزایش پوشش و/یا کیفیت 
و/یا س��رعت خدمات در نواحی خدم��ت نیازمند 

ش��بکه و/یا تجهیزات ارتباطی فعال و غیرفعال و/
یا خط انتقال برق اختصاصی و/یا جاده دسترس��ی 
اختصاصی باش��د، هزینه  های مربوط با ارائه اسناد 

مثبته و تأیید مج��ری، قابل قبول اس��ت.« برخی 
اپراتوره��ا اعالم کردن��د مصوبه 31۴ کمیس��یون 
تنظیم مق��ررات از زم��ان تصویب، اجرایی ش��ده 

است. همچنین شنیده می شود، کمیسیون تنظیم 
مق��ررات ارتباط��ات در روزهای اخی��ر در همین 
موضوع مصوبه جدیدی داشته و ارقام جدول فوق 

را ۵0 درصد افزایش داده است؛ اما این مصوبه هنوز 
منتشر  و  ابالغ رسمی نشده است.

منبع : ماهنامه پیوست

 نرخ خدمات عمده مخابراتی 
برای مناقصات USO  2 برابر شد؟

اوکرای��ن و آمری��کا توافق نامه امنی��ت س��ایبری امضاء کردند. ب��ه گزارش 
س��ایبربان؛ اوکراین و ایاالت متحده متعهد به حمایت متقاب��ل در حوزه امنیت 
سایبری ازجمله تبادل اطالعات و تبادل فنی با یکدیگر شدند. اولکساندر پوتی 
)Oleksandr Potii(، مع��اون اداره دولت��ی ارتباط��ات و حفاظت اطالعات 
اوکراین، گفت: یادداش��ت همکاری که در روز چهارش��نبه گذشته منتشر شد، 
اشتراک گذاری اطالعات و همکاری در ایجاد مش��ارکت انعطاف پذیر را افزایش 
می دهد. دولت اوکرای��ن در بیانیه ای مدعی ش��د که این تواف��ق گام مهمی در 
جهت ادغام مدافعان س��ایبری اوکراینی با محیط کارشناسی جهانی است. این 
یادداش��ت پس ازآن منتشر ش��د که مقامات انتظامی و امنیت سایبری اوکراین 
با پلیس ف��درال آمریکا در نیویورک در جلس��ه ای با محوریت عوامل س��ایبری 
دولت روس��یه و مجرمان س��ایبری مالقات کردند. ایاالت متحده مدعی اس��ت 
پس از تهاجم روس��یه در 2۴ فوریه، بی��ش از ۷.۶ میلی��ارد دالر کمک امنیتی 
به اوکراین ارسال کرده اس��ت. جن ایس��ترلی؛ رئیس آژانس امنیت سایبری و 
امنیت زیرس��اخت آمریکا هم گفت این توافق به نفع ایاالت متحده خواهد بود. 
وی افزود: تهدیدات س��ایبری از مرزها و اقیانوس ها عب��ور می کنند و این توافق 
باید به ط��ور جمعی مقاوم��ت جهانی در براب��ر تهدیدات س��ایبری ایجاد کند. 
اوکراین همچنین روز پنجشنبه هفته گذشته یادداش��ت تفاهمی با اسلوونی با 
هدف توس��عه فناوری های جدید که ایجاد فضای امن اطالعات جهانی را ترویج 

می کند امضاء کرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت مخابرات ایران، علت اختالل در 
اینترنت و خطوط تلفن ثابت و سیار را آتش س��وزی تعدادی از خطوط ارتباطی 
در ش��رکت مخابرات منطقه ۸ تهران اعالم کرد. به گزارش مهر، از دقایقی پیش 
ش��بکه اینترنت کاربران خطوط همراه اول و ایرانسل قطع ش��ده و یا با اختالل 
رو به رو ش��ده اس��ت. همچنین ش��بکه تلفن همراه برخی کارب��ران در تهران با 
اختالالتی همراه است و امکان برقراری تماس برای آنها وجود ندارد. محمدرضا 
بیدخام؛ مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به علت آتش سوزی در یکی از حوضچه های ارتباطی 
ش��رکت مخابرات در منطقه۸ تهران، تعدادی از خط��وط ارتباطی ما که درون 
فیبرنوری و کابل مسی بوده دچار اختالل ش��ده و به همین دلیل در حال حاضر 
در حوزه تلفن مشتریان خانگی و تجاری هم ارتباط ثابت و سیار با اختالل همراه 
بوده است. وی افزود: در تالش هستیم در اس��رع وقت این مشکل برطرف شود. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت مخابرات ایران، افزود: آتش سوزی 
در حال حاض��ر مهار ش��ده و در حال تخمین میزان خس��ارات وارده هس��تیم. 
بیدخام؛ ضمن اش��اره به اینکه حجم آتش سوزی و خس��ارات وارده به خطوط 
ارتباطی بسیار زیاد بوده اس��ت، گفت: ارتباطات در حال حاضر پایدار است البته 
در برخی نقاط شبکه اینترنت و خطوط ثابت و سیار به علت آسیب قابل توجه به 
کابل های ارتباطی، هنوز با مشکالتی همراه اس��ت اما تالش کارشناسان بر این 
است که در اس��رع وقت پایداری ارتباطات به ش��کل 100درصدی محقق شود. 
ش��رکت ارتباطات زیرساخت نیز، در پاس��خ به پیگیری های خبرنگار مهر اعالم 
کرد در حال بررسی جوانب مختلف این اختالل اس��ت و به زودی در این زمینه 
اطالع رس��انی خواهد کرد. چند روز گذش��ته نیز اختالالتی در شبکه اینترنتی 
برخی مناطق تهران ایجاد ش��ده بود که ش��رکت ارتباطات زیرساخت ساعاتی 
بعد در اطالعیه ای اعالم کرد: بر اثر فرس��ودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، 
در شبکه اینترنتی برخی از مناطق تهران اختالل ایجاد شده بود که با پیگیری و 
همکاری کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت توانیر مشکل برطرف شد.

س��ایبری  امنی��ت  ش��رکت 
گروپ آی بی ش��بکه بزرگی متشکل 
از 11 هزار دامین را شناس��ایی کرد 
که ب��ا ارائ��ه پیش��نهاد های جعلی 
س��رمایه گذاری، کارب��ران اروپایی 
را ه��دف قرار م��ی داد. ب��ه گزارش 
ش��بکه  از  محققی��ن  س��ایبربان؛ 
غول آس��ایی متش��کل از 11 ه��زار 
دامی��ن پرده ب��رداری کردن��د ک��ه 

در جهت تبلیغ و معرفی پلن ها و طرح های س��رمایه گذاری جعل��ی به کاربران 
اروپایی مورد اس��تفاده قرار داش��ت. ه��دف از ای��ن کار، فریب کارب��ران برای 
س��رمایه گذاری حداقلی )2۵0 یورو یا 2۵۵ دالر( برای ثبت نام در سرویس های 
جعلی بود. کاربران با امید دریافت س��ود حداکثری از این س��رمایه حداقلی در 
دام مجرمی��ن می افتادن��د. محققین ش��رکت امنی��ت س��ایبری گروپ آی بی 
این فعالیت ها را شناسایی و ش��بکه بزرگ این س��ایت های فیشینگ را ترسیم 
کردند. طبق گزارش این شرکت، بیش از پنج هزار دامین مخرب شناسایی شده 
همچنان فعال هستند. در حال حاضر کشورهای انگلیس، بلژیک، آلمان، هلند، 
پرتغال، لهس��تان، نروژ، س��وئد و جمهوری چک در این برنامه مورد هدف قرار 
گرفته اند. کالهبردارن در تالش بودند با استفاده از پلتفرم های شبکه اجتماعی 
مختل��ف مانند فیس بوک ی��ا یوتیوب این کمپین ه��ا را تبلی��غ و معرفی کنند. 
کاربرانی ک��ه در دام این حقه ها می افتن��د و بر روی تبلیغ��ات کلیک می کنند، 
به صفحاتی هدایت می ش��وند ک��ه در آن می توانند نقل قول ها و داس��تان های 
موفقیت این س��رمایه گذاری را مش��اهده کنند. کالهبردارن س��پس جزییات 
تماس کارب��ران را درخواس��ت می کنند. یک پش��تیبان مش��تری از یک مرکز 
تماس سپس با قربانیان تماس برقرار می کند و ش��رایط سرمایه گذاری را برای 
وی تش��ریح می کند. کاربر مورد هدف در نهایت متقاعد می ش��ود حداقل 2۵0 
یورو را سرمایه گذاری کند. جزییات ارائه شده توس��ط کاربر در این سایت های 
جعلی، برای ف��روش در وب تاریک یا اس��تفاده در کمپین های آین��ده بایگانی 
می شود. کاربران مورد هدف پس از س��رمایه گذاری، به داشبورد سرمایه گذاری 
 جعلی خود دسترسی خواهند داش��ت و می توانند روزانه پرداختی های خود را 

افزایش دهند.

 اوکراین و آمریکا پیمان امنیت 
سایبری بستند

دلیل اختالل در اینترنت و خطوط 
تلفن ثابت و سیار

شناسایی یک شبکه بزرگ 
 سرمایه گذاری جعلی که اروپایی ها 

را هدف قرار می داد!

در 4 ماهه امسال

2 میلیون دستگاه موبایل، کمتر به کشور وارد شد
س��خنگوی انجم��ن واردکنن��دگان موبایل، 
تبل��ت و لوازم جانبی، با بیان اینک��ه در چهار ماهه 
نخست امس��ال حدوداً دو میلیون دستگاه کمتر از 
سال قبل موبایل به کشور وارد ش��ده، اظهار کرد: 
در حال حاض��ر حدود ی��ک میلی��ون و ۸۵0 هزار 
دس��تگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش هستند 
و در ش��بکه ارتباطی فعال نش��ده اند، وجود دارد. 
بیش بینی می ش��ود ظرف ی��ک تا یک م��اه و نیم 
آینده این دس��تگاه ها وارد ش��بکه ارتباطی کشور 
ش��ود. محمدرضا عالی��ان؛ در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار کرد: کل واردات موبایل در چهار ماه ابتدایی 
امسال حدود چهار میلیون دستگاه به ارزش 9۷0 
میلیون دالر بوده که 1۵0 هزار دس��تگاه به ارزش 
حدود 100 میلیون دالر به صورت مس��افری وارد 
کشور ش��ده اس��ت. همچنین به گفته وی، از این 
این چهار میلیون دس��تگاهی که در س��ال 1۴01 
به کش��ور وارد ش��ده، حدود 2۴0 هزار دس��تگاه 
باالی ۶00 دالر بوده اس��ت. همچنین بیش از ۶۵ 
هزار دس��تگاه موبایل ب��االی ۶00 دالر به صورت 
مسافری به کش��ور وارد شده اس��ت . به گفته وی، 
چالش مهم واردکنندگان موبای��ل در حال حاضر 
تخصیص ارز اس��ت. واردکنن��دگان موبایل از 2۷ 
اردیبهشت امس��ال هیچ تخصیص ارزی دریافت 
نکردند. در س��ال جاری فقط 3۵3 ش��رکت موفق 
ش��دند حداقل یک ب��ار واردات انج��ام دهند. اما 

در جلس��ات مش��ترکی که تاکنون برگزار ش��ده، 
ذی نفع��ان دولتی قول دادند که ش��رایط به حالت 
عادی برگرد. س��خنگوی انجمن موبای��ل، افزود: 
ب��ه عب��ارت دقیق تر ثب��ت س��فارش موبایل های 
ترخیص شده در سال جاری، مربوط به قبل از 2۷ 

اردیبهش��ت بوده که به صورت قطره چکانی وارد 
می شود.

شرکت های واردکنند، در شرف 
ورشکستگی

عالی��ان؛ ب��ا بی��ان اینک��ه تخصی��ص نیافتن 

ارز باعث ش��ده بس��یاری از ش��رکت ها در ش��رف 
تع��داد  باش��ند، تصری��ح ک��رد:  ورشکس��تگی 
زی��ادی از این ش��رکت ها پرس��نل زی��ادی دارند 
 که خط��ر بی��کاری آن ها وج��ود دارد، چ��را که اگر 
وضعیت به همین ش��کل پیش برود، بخشی از این 

ش��رکت ها در ماه های آینده وجود نخواهند داشت . 
سخنگوی انجمن موبایل، مسأله دیگر این بخش را 
دپوی کاالها در گمرک عنوان کرد و گفت: بخش��ی 
از موبایل های وارد ش��ده به دلیل تخصیص نیافتن 
ارز و تغییر تعرفه ها، حداقل دو تا سه ماه است که در 
گمرک دپو شده است. اواخر اردیبهشت ماه اخباری 
مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتش��ر ش��د، اما 
چن��د روز بعد ای��ن وضعیت به اختالل سیس��تمی 
نسبت داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی در واردات 
هیچ ک��دام از برندهای موبایل وجود ن��دارد. اما این 
ماجرا همین جا تمام نش��د و اوای��ل تیرماه انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که 
واردات آیفون قانونی اس��ت، اما به دلیل مش��کالت 
مربوط به تأمی��ن ارز، ش��دنی نیس��ت و در مقابل، 
واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت 
دقیق تر طبق اعالم این انجمن از 2۴ اردیبهش��ت، 
واردات موبایل های باالی ۶00 دالر تأمین ارز نشده 
و واردات موبایل ه��ای زی��ر ۶00 دالر هم به صورت 
قطره چکانی در حال انجام است. در همان گفت وگو 
این نکته هم مطرح ش��ده بود که قرار است تکلیف 
تخصیص ارز موبایل ه��ای ب��االی ۶00 دالر تا یک 
هفته بعد )یعنی 21 تیر( معلوم شود. اما پیگیری  از 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبل��ت و لوازم جانبی 
نش��ان می دهد که هن��وز خب��ری از تعیین تکلیف 

واردات موبایل های باالی ۶00 دالر نیست.

سایت استعالم قیمت دارو راه اندازی شد
معاون برنامه ری��زی اداره کل داروی س��ازمان 
غذا، از امکان دسترسی مردم به قیمت های جدید 
داروها خبر داد. حس��ین ش��مالی؛ در گفت وگو با 
مهر، با اش��اره به اینکه تمامی اطالع��ات مورد نیاز 
در مورد قیمت های جدید داروها قابل دسترس��ی 
اس��ت، گفت: قیم��ت تمام��ی داروها ب��ه صورت 

شفاف و برخط روی س��ایت س��ازمان غذا و دارو و 
یا سامانه تی تک برای تمامی مردم قابل دسترسی 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه قیمت دارو برای مردم 
و بیم��اران افزایش پیدا نکرده اس��ت، تصریح کرد: 
ثابت ماندن قیمت برای مردم به این معنا نیس��ت 
که قیمت این محصوالت در کارخانه ها نیز افزایش 

نیافته است، در واقع تمامی این اختالف و افزایش 
قیمت رخ داده توس��ط بیمه ها پوش��ش داده شده 
اس��ت. ش��مالی؛ ادامه افزود: مردم با داشتن بیمه 
و در صورت تجویز دارو توس��ط پزش��ک ش��اهد 
هیچ گونه افزایش قیمت نخواهند بود.  وی  با اشاره 
به اینکه در ط��رح دارویار داروهای بدون نس��خه 

مشمول هیچ گونه افزایش قیمتی نشده اند، اظهار 
کرد: م��ردم با مش��اهده هرگونه مغای��رت قیمت 
داروها نس��بت به قیمت های درج ش��ده در سایت 
و یا آزاد فروشی داروها در داروخانه ها به رغم طرف 
قرارداد بودن با بیمه ها، می توانند با شماره 190 و 
یا اطالع به دانشگاه های علوم پزشکی این تخلفات 

را گزارش کنن��د. وی تصریح کرد: س��ازمان غذا و 
دارو قیمت تمام��ی داروها را به صورت ش��فاف و 
برخط روی سایت خود منتشر کرده و هموطنان با 
مراجعه به سایت http://irc.fda.gov.ir/nfi و 
یا برنامه سامانه تی تک و اسکن QR کد روی بسته 

محصوالت در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند.
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مقاله

9- یک��ی از مهم ترین مس��تندات صدور دس��تورالعمل ش��ماره 
)3۶( رواب��ط کار، همان طور که فوقاً به آن اش��اره ش��د م��واد )۵0(، 
)۴9( و )۴۸( قانون کار اس��ت. ب��ه موجب ماده )۴۸( قان��ون کار » به 
منظور جلوگی��ری از بهره کش��ی از کار دیگری وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف اس��ت نظام ارزیابی و طبقه بندی مش��اغل را با 
استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مش��اغل کارگری در کشور تهیه 
نماید و به مرحله اج��راء درآورد« و به موجب تبص��ره )1( ماده )۴9( 
قانون کار نی��ز، وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی »مرجع رس��می 
تدوی��ن دس��تورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی ط��رح طبقه بندی 
مشاغل« است و این وزارتخانه در راس��تای اجرای این حق و تکلیف 
خود اقدام به تدوین دستورالعمل ش��ماره )3۶( روابط کار کرده است 
که راهکار عملی برقراری تس��اوی م��زدی بین کارگ��ران پیمانکار و 

پیمان دهنده است.
10- ش��ایان ذکر اس��ت معاونت روابط کار وقت قباًل و به استناد 
این تبصره دستورالعمل شماره ۶1۴29-13۸3/۷/19 را با مضمونی 
مش��ابه صادر نمود که به موجب تبصره )1( ماده )۴( آن، »در صورتی 
که کارفرم��ا دارای طرح طبقه بندی مش��اغل مصوب باش��د، رعایت 
جدول مزد طرح مزب��ور برای کارگ��ران پیمانکار نیز الزامی اس��ت، 
مگر آن که س��طح پرداخت ها به کارگران پیمانکار یا شرایط کار آنان 
به گونه ای باش��د که لزوم تهیه جدول مزد دیگری را ایجاب نماید که 
در این صورت ضری��ب و ارقام جدول مزد طرح طبقه بندی مش��اغل 

اخیر نباید کمتر از ارقام جدول مزد کارفرما باشد.«
11- دستورالعمل شماره ۶1۴29-13۸3/۷/19 با دستورالعمل 
)3۶( رواب��ط کار دو تفاوت اصل��ی دارد: دس��تورالعمل )3۶( روابط 
کار از یک س��و دایره اجرایی دستورالعمل ش��ماره ۶1۴29 را مضیق 
کرده اس��ت چرا ک��ه الزام ب��ه تبعیت از ط��رح طبقه بندی مش��اغل 
پیمان دهنده را صرفاً منحصربه پیمانکارانی کرده اس��ت که فعالیت 
آنان مش��ابه فعالیت پیمان دهنده است و یا نس��بت به ارائه خدمات 
عمومی به پیمان دهنده اقدام می کنند و ضمن��اً کارگران پیمانکار و 
پیمان دهنده در کارگاه واحدی مش��غول به کارند و لذا چنانچه محل 
کار کارگران واحد نباش��د یا فعالیت پیمانکار و پیمان دهنده مش��ابه 
نباشد و یا فعالیت پیمانکار ارائه خدمات عمومی ) که به موجب بخش 
تعاریف دس��تورالعمل ش��امل طبخ و توزیع غذا، ام��ور حمل و نقل، 
خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و نظایر 
اینها می گردد( به پیمان دهنده نباش��د از شمول دستورالعمل خارج 
اس��ت و الزامی برای تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده 
نخواهند داشت. از سوی دیگر، این دس��تورالعمل، با گسترش دامنه 
تبعیت ص��رف از ضریب و ج��دول مزد ط��رح طبقه بندی مش��اغل 
پیمان دهنده به کل طرح طبقه بندی مشاغل شامل گروه ها و تمامی 
اجزای طرح، دای��ره دس��تورالعمل ش��ماره ۶1۴29 و بالطبع دامنه 

مواردی که منجر به رفع تبعیض می شود را گسترش داده است.
12- ی��ادآور می گ��ردم؛ پیمان��کاران را می ت��وان به س��ه گروه 
زیر تقس��یم نموده که از بین این سه گروه تنها دس��ته آخر مشمول 

دستورالعمل شماره )3۶( روابط کار می باشد.
الف- پیمانکاران��ی که در کارگاهی مس��تقل به انج��ام تعهداتی 
که ب��ه موجب پیم��ان برعه��ده گرفته اند مش��غول به کارن��د: نظیر 
پیمانکاری که ساخت س��دی را برای وزارت نیرو برعهده می گیرد یا 
پیمانکاری که تولی��د قطعاتی را در کارگاه خود ب��رای کارخانه تولید 
اتومبیل برعهده می گیرد کارگران طرف ق��رارداد این پیمانکاران به 
دلیل آن که کارگاه آنان با کارگاه کارگران پیمان دهنده یکی نیس��ت 
از ش��مول ماده )3۸( قانون کار و مقاوله نامه ش��ماره )100( سازمان 
بین المللی کار و نیز دس��تورالعمل ش��ماره )3۶( رواب��ط کار خروج 

موضوعی دارند.
ب- پیمانکارانی که اگ��ر چه در کارگاه پیمان دهنده مش��غول به 
کار هستند لیکن فعالیت آنها مش��ابه فعالیت پیمان دهنده نیست و 
نیز ارائه دهنده خدمات عمومی به پیمان دهنده نیز نمی باش��ند. مثل 
پیمانکاری که در محل کارگاه پیمان دهنده که تولید کننده اتومبیل 
است عهده دار ساخت یک سوله در محوطه کارگاه باشد این کارگران 
نیز به دلیل آن که ماهیت کار آنان اقتضایی بوده و فعالیت آنها مرتبط 
با فعالیت اصلی پیمان دهنده نمی باش��د از دستورالعمل شماره )3۶( 

روابط کار خروج موضوعی دارند.
ج- پیمانکارانی ک��ه در کارگاه پیمان دهنده مش��غول به کارند و 
نیز فعالیت آنها مش��ابه فعالیت پیمان دهنده ب��وده و یا ارائه دهنده 
خدمات عمومی به پیمان دهنده می باش��ند مثاًل در محل کارگاه 
تولید اتومبی��ل در کن��ار کارگ��ران کارفرمای اصل��ی و همانند 
آنها به تولید اتومبیل مش��غولند، که تنها این دس��ته مش��مول 
دس��تورالعمل ش��ماره )3۶( روابط کارند. در این حالت به دلیل 
وجود هر دو ش��رط اصلی برای اعمال قاع��ده منع تبعیض یعنی 
وحدت کارگاه و نی��ز انجام کار هم ارزش در ش��رایط مس��اوی، 

دستورالعمل برای این قبیل کارگران قابل اعمال است.
13- با توجه ب��ه مجموعه موارد فوق الذکر صدور دس��تورالعمل 

ش��ماره )3۶( روابط کار قانونی، منطقی، شرعی، انس��انی و کاماًل در 
چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی - حقوقی می باشد.

ج- درخصوص دستورالعمل ش��ماره )3۸( روابط کار و بخشنامه 
شماره )3(

1- به موجب م��اده )13( قانون کار، در م��واردی که کار از طریق 
مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف اس��ت قرارداد خود را با 
مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد 
که تمامی مقررات این قانون را در م��ورد کارکنان خود اعمال نماید. 
»و به موجب تبصره )2( این م��اده« چنانچه مقاطعه دهنده برخالف 
ترتیب فوق ب��ه انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپ��ردازد و یا قبل از پایان 
۴۵ روز از تحوی��ل موقت، تسویه حس��اب نماید، مکل��ف به پرداخت 
دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود. تبصره فوق االشاره، در 
دو حالت پیمان دهنده را در مقابل کارگران پیمانکار مسؤول می داند 

و او را مکلف به پرداخت دیون پیمانکار دانسته است:
الف- چنانچ��ه پیمان دهنده در تنظیم قرارداد خ��ود با پیمانکار، 
موجبات تضمین حق��وق کارگران پیمان��کار را فراهم نی��اورد که از 
جمله این حقوق، حق برخورداری آنان از تس��اوی مزدی اس��ت که 

دستورالعمل شماره )3۶( بر آن تأکید کرده است.
ب- قبل از پای��ان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حس��اب نماید. 

پس چنانچه پیمان دهنده هر ی��ک از موارد ف��وق را رعایت نکند در 
مقابل کارگران مسؤول خواهد بود و این مس��ؤولیت ب�ر خالف آنچه 
در مت�ن دادخواست وانمود ش�ده تکلیفی اس��ت ک�ه قانون برعهده 
پیمان دهن��ده ق���رار داده اس��ت و دس��تورالعمل )3۸( روابط کار و 
بخشنامه شماره )3( صرفاً به بیان و شرح و تبیین آن پرداخت است. 

متذکر می گردم قان��ون، پیمان دهنده ای را ک��ه بر خالف ترتیب 
مقرر در مت��ن ماده )13( قان��ون کار به انقعاد قرارداد ب��ا مقاطعه کار 
بپردازد و یا قب��ل از پای��ان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حس��اب 
نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران دانس��ته 
است لیکن این تکلیف به معنای س��قوط تکلیف پیمانکار به پرداخت 
مطالبات کارگران نیس��ت و به عبارت دیگر کارگر می تواند یا با توجه 
به قواعد کلی به پیمانکار مراجع��ه و مطالبات خود را دریافت کند و یا 
با اس��تفاده از حق مقرر در این تبصره بابت دریافت مطالبات خود به 

پیمان دهنده مراجعه کند. 
این ام��ر یعنی ح��ق مراجعه کارگ��ران به پیمان دهن��ده درکنار 
پیمانکار طرف ق��رارداد، عم��اًل و در ماهیت، چیزی جز مس��ؤولیت 

تضامنی ه��ر یک از پیمان دهن��ده و پیمان��کار در پرداخت مطالبات 
کارگر نیس��ت، اگر چه مقنن از این اصطالح در متن قانون اس��تفاده 
نکرده باشد ولی در حال عدم استفاده از این عنوان ماهیت مسؤولیت 

پیمانکار و پیمان دهنده را تغییر نمی دهد.
2- رسیدگی به اختالفات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده که 
ناشی از موارد فوق باشد )علی رغم مسؤولیت تضامنی پیمان دهنده در 
مقابل کارگران پیمانکار( در صالحیت مراجع حل اختالف قرار ندارد، 
امری که در دستورالعمل شماره )3۸( روابط کار نیز به آن تصریح شده 
است زیرا علی االصول رابطه پیمان دهنده و پیمانکار رابطه کارگری و 
کارفرمایی نیس��ت و مراجع حل اختالف کار نیز فقط با توجه به ماده 
)1۵۷( قانون کار صرفاً صالحیت رس��یدگی به دع��اوی بین کارگر و 
کارفرما را دارند، لیکن این دس��تورالعمل در صورت وجود دو ش��رط 
)کارگران پیمانکار در کارگاه پیمان دهنده مشغول به کار باشند و نیز 

فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا 
نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام می کند( 
مراجع حل اختالف کار را صالح به رسیدگی به دعوای بین کارگران و 
پیمان دهنده دانسته اس��ت، زیرا در این موارد با توجه به استدالالتی 
که ذیاًل بی��ان می گردد پیمان دهن��ده در کنار پیمان��کار، کارفرمای 
کارگران می باشد و این قبیل پیمانکاران )که فعالیت آنان کاماًل مشابه 
شرکت های پیمان دهنده اس��ت و یا عرضه دهنده خدمات عمومی به 
پیمان دهنده هس��تند و کارگاه همگی آنان واحد اس��ت( در واقع یک 
پوشش قانونی برای تقلب به قانون محس��وب می شوند. الف- با توجه 
به مواد )2( و )3( قانون کار، س��ه عامل را می توان موجب تحقق رابطه 

کار تابع دانست:
اول- الزام به انجام دادن کار محوله توسط خود شخص )شخصی 

بودن انجام کار(
دوم- تبعی��ت حقوقی یا دس��تمزدی، منظ��ور از تبعیت حقوقی 
مدیریت کارفرما بر نحوه و شرایط اجرای کار است. منظور از مدیریت 
کارفرما بر این امور نیز آن اس��ت که تعیین روش و ش��کل انجام کار و 
همچنین اموری چون زمان و مکان انجام کار برعهده کارفرما باش��د. 

با احراز این امور تبعیت کارگر از کارفرما مسلم محسوب می گردد.
س��وم- تبعیت اقتصادی، منظ��ور از تبعیت اقتص��ادی کارگر از 
کارفرما این است که به هر حال زندگی اقتصادی کارگر کم و بیش به 
مزدی که می گیرد وابسته اس��ت و نیز کارگر در مورد ریسک و نتیجه 

کار مسؤولیتی برعهده ندارد. 
بنابراین این رابطه باید حتماً معوض باش��د، اما این بدان معنی 
نیس��ت که مزد کارگر )عوض( حتماً و لزوماً باید توس��ط شخص 
کارفرما پرداخت ش��ود. ماده )190( قانون کار نیز موید این امر 
اس��ت چرا که در آن به کارگرانی اشاره ش��ده است که مزد خود 
را مس��تقیماً از کارفرما دریافت نمی کنند بلکه مزد آنان توسط 

مشتریان و مراجعین تأمین می شود. 
ضمناً از مفاد ماده مذکور استنباط می شود، در صورت تفرق 
رابطه دستوری و رابطه مزدی بین دو شخص، شخصی کارفرمای 
کارگر محس��وب می ش��ود که بین او و کارگر رابطه دستوری حاکم 
اس��ت به عبارت دیگر رابطه دس��توری بر رابطه مزدی تفوق و برتری 

دارد و مهم ترین عامل ایجاد رابطه کارگری وکارفرمایی است. 
در قضیه مانحن فیه و با بررسی رابطه بین کارگران و پیمان دهنده 
به روشنی دریافت می شود که رابطه دستوری یا تبعیت حقوقی عماًل 
بین کارگران و پیمان دهنده برقرار اس��ت، کارگر مکلف به تبعیت از 
دستورات پیمان دهنده و تبعیت از نظامات حاکم بر کارگاه می باشد 
که توس��ط پیمان دهنده تعیین می ش��ود پ��س او عم��اًل ) و در کنار 

پیمانکار( کارفرمای کارگران است. 
ب- همان طور که مس��تحضرید ق��رارداد کار ممکن اس��ت ب�ه 
صورت صری��ح )کتبی یا ش��فاهی( و ی��ا ب�ه صورت ضمن��ی )عملی 
باش��د( ضمن آن که یک کارگر می تواند چند کارفرما داش��ته باشد. 
یعنی چن��د کارفرما همزمان با ه��م کارگری را ب��رای انجام خدمتی 
واحد در مکانی واحد به کار گیرند. نظیر شرکایی که کارگری را برای 
انجام کارهای محوله برعه��ده می گیرند. در قضیه مانحن فیه در واقع 
کارگران برای انجام کار واح��د در کارگاه دو کارفرما دارند، پیمانکار 
که قرارداد مس��تقیم با او دارن��د و پیمان دهنده که عم��اًل کارفرمای 

کارگران است. 
ج- در حقوق ای��ران به تبعی��ت از فق��ه امامیه عن��وان عقد تابع 
موضوع آن است، چنانچه موضوع عقد مطابق با عنوان استعمال شده 

توسط طرفین عقد نباش��د، عنوان عقد از مورد معامله )موضوع عقد( 
تبعیت می نماید. برای مث��ال چنانچه مورد معامل��ه انتقال مالکیت 
عین باشد، عقد بیع محس��وب می گردد، هر چند که طرفین از عنوان 
اجاره اس��تفاده کرده باش��ند. در مقابل نیز اگر موضوع معامله انتقال 
مالکیت منافع باش��د، عقد اجاره محس��وب خواهد ش��د هر چند که 

طرفین از لفظ بیع استفاده کرده باشند. 
درخصوص رابط��ه کار تابع ) رابط��ه کارگ��ری و کارفرمایی( نیز 
چنین اس��ت. اگر رابطه کار تابع با مش��خصه های پیش گفته ش��کل 
بگیرد ولو آن که طرفین عنوان دیگری بر آن نهند این عنوان ماهیت 
کار تابع را نمی تواند تغیی��ر دهد و رابطه کارگ��ری- کارفرمایی را به 

رابطه دیگری تبدیل نمی کند. 
در قضیه مانحن فیه نی��ز به وضوح می بینیم رابط��ه بین کارگران 
پیمانکار و پیمان دهنده دارای مش��خصه های کار تابع است پس باید 
عنوان این رابطه و احکامش بر طبق قاعده کل��ی از ماهیتش تبعیت 
کند و ای��ن رابطه را اگر چه عنوان دیگری بر آن گذارده ش��ده اس��ت 

رابطه کار تابع دانست. 
د- از جمله وظایف مجریان قانون مبارزه با تقلب افراد نس��بت به 
قانون است. همان گونه که مس��تحضرید عناصر ضروری برای اعمال 
اس��تثنای تقلب به قانون وجود قص��د متقلبانه، وج��ود یک تکلیف 
قانونی و مؤثر بودن وس��یله ب��ه کار رفته برای تقلب نس��بت به قانون 
است بدین معنا که شخص بتواند بدون برخورد با مانع قانونی خود را 

از قید قانون برهاند. 
مؤثر بودن وسیله نیز مس��تلزم آن اس��ت که اوالً؛ وسیله از جهت 
رعایت قواعد حقوقی، صحیح و غیرقابل خدش��ه باشد و ثانیاً؛ وسیله 
حقیقی بوده و صوری نباش��د. نگاهی دقیق به ماهیت ش��رکت های 
پیمانکاری موضوع این دس��تورالعمل به خوبی نش��ان می دهد که از 
این شرکت ها تنها به عنوان وس��یله ای قانونی برای دور زدن قانون و 
فرار از تکالیف قانونی استفاده می ش��ود و این پیمانکاری ها برخالف 
ماهیت و هدف اصلی تشکیل پیمانکاری ها شکل گرفته اند فلذا ارائه 
راهکارهای قانون��ی و حقوقی بر مبارزه با ای��ن معضل ضروری به نظر 

می رسد.
3- با توج��ه به مجموع مقدم��ات فوق الذکر و به ط��ور خالصه در 
بس��یاری از م��وارد )در مواردی ک��ه کارگ��ران پیمان��کار در کارگاه 
پیمان دهنده مش��غول به کارند و نیز فعالیت شرکت پیمانکار مشابه 
فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی 
به ش��رکت پیمان دهن��ده اقدام می کن��د( اگر چه ق��رارداد کار، بین 
پیمانکار و کارگران منعقد شده اس��ت، لیکن در عمل رابطه کارگری 
و کارفرمایی بین کارگر و پیمان دهنده نیز برقرار اس��ت و کارگران با 
تبعیت از دس��تورات و نظامات او انجام وظیف��ه می نمایند و پیمانکار 
صرفاً واس��طه ای اس��ت برای پرداخت مزد تا با وجود وی کارفرمای 
اصلی از زیر بار تعهدات قانونی خود رهایی یابد. از آنجا که قرارداد کار 
می تواند ضمنی )عملی( باش��د و نیز با توجه به آنچه فوقاً ذکر گردید 
عنوان نمی تواند ماهیت را تغییر دهد و رابط��ه کارگری و کارفرمایی 
را به رابطه دیگ��ری تبدیل کند و نیز توجه ب��ه ماهیت حقیقی روابط 
فیمابی��ن کارگ��ران و پیمان دهنده که ب��ه وضوح حکای��ت از رابطه 
کارگ��ری و کارفرمایی بین آن��ان دارد و نیز با توجه به ج��واز و امکان 
تعدد کارفرمایان یک کارگر، در موارد مذکور در دستورالعمل شماره 
)3۸( روابط کار، پیمان دهنده در کنار پیمان��کار کارفرمای کارگران 
محسوب می شود و در نتیجه مس��ؤول پرداخت مطالبات آنان بوده و 

مراجع حل اختالف نیز صالحیت رسیدگی را خواهند داشت.
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دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

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

منظور 
از تبعیت حقوقی 

مدیریت کارفرما بر نحوه و 
شرایط اجرای کار است. منظور از 
مدیریت کارفرما بر این امور نیز آن 

است که تعیین روش و شکل انجام کار و 
همچنین اموری چون زمان و مکان انجام 

کار برعهده کارفرما باشد. با احراز این 
امور تبعیت کارگر از کارفرما مسلم 

محسوب می گردد
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http://monaghesatiran.ir/112776
http://monaghesatiran.ir/112777
http://monaghesatiran.ir/112778
http://monaghesatiran.ir/112779


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

روزنامه4

Wednesday  03.Aug.2022  Vol.18  No.3582چهارشنبه 12 مرداد 1۴01  ۵ محرم 1۴۴۴  سال هجدهم  شماره 3۵۸2

عمران
راه و شهرسازی

 Electrical  Heat  Tracing  System مؤسس�ه عمران س�احل در نظر دارد خرید
مربوط به پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 1-1۵ پتروشیمی عسلویه را از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید:
ل��ذا از داوطلبان حائز ش��رایط ش��رکت در مناقصه فوق ک��ه در لیس��ت تولید کنندگان 
 داخل��ی MOP و ی��ا NPC ق��رار دارن��د دع��وت می ش��ود از تاری��خ 1۴01/0۵/0۵ 
تا تاریخ 1۴01/0۵/1۸ برای دریافت اس��ناد و مدارک اولیه مناقصه نس��بت به ارس��ال 
 )tollabi.parsport@gmail.com( درخواست شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل

اقدام نمایند.
ش��رکت کنندگان در مناقصه جهت دریافت هرگونه اطالعات می توانند با ش��ماره تلفن: 

3۸۵۴2۸33-021 و 0912۷33۷2۴9 )آقای مهندس طالبی( تماس حاصل فرمایند.
 نش�انی: ته��ران، بزرگ��راه تهران پ��ارس، اتوبان ش��هید دوران )اس��ب دوانی س��ابق(، 
 میدان ش��هید مهت��دی، جنب دفت��ر نیروی دریایی س��پاه، مؤسس��ه عمران س��احل، 

طبقه دوم، واحد تأمین کاال )آقای مهندس طالبی(
  ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
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نوبت دوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHD-9907026-T19 

موضوع آگهی:  

 HDF خرید قطعات یدکی دمنده

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHP-7302505586-T25 

موضوع آگهی:  

خرید هیتر الکتریکی 

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: 
RHP-7302507553-T19 

موضوع آگهی:  

 OVAL خرید

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: 
RHP-7302505596-T25

موضوع آگهی:  

خرید الکتروپمپ

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 

نوبت دوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

عمومی

درخواست شماره: 
RHS-0149502-T17 

موضوع آگهی:  

خرید لباس کار تعمیرات اساسی 

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده 

یک مرحله ای 
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روابط عمومی و  امور بین الملل

شماره 1401/013  نوبت دوم

آگهی فراخوان 
ارزیابی کیفی مناقصه گران 

موضوع آگهی: 
ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها 

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/22 

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

و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و 
WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید. 
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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: 20010902۶0000032( 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 0۸:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۵/11 تا ساعت 19:00 روز  پنج شنبه 
 IR9۶010000۴0010۴۵۴0۴01۶09۵ مورخ 1۴01/0۵/20 با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب
 ب��ا شناس��ه واری��ز 3۶۵10۵3۷۴29۵110۸۶000000000013۴ 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 1۴01/0۶/0۶

زمان گشایش پاکت هاي ارزیابي کیفي:  از ساعت 0۸:00 صبح روز دو شنبه مورخ 1۴01/0۶/0۷
زمان و محل گشایش پاکت هاي )الف و ب(:

 ساعت 0۸:30 روز دوشنبه مورخ 1۴01/0۶/21، تهران، نشاني مناقصه گزار
مبلغ برآورد: 2۵.۵00.000.000 ریال

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 1.2۷۵.000.000 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 )۵۵ 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 2۷، دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 021-۸۸۶0۷0۷۴(
  مدت اعتبار پیشنهادات ۶0 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 دوم
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیکد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.123.911

آگهی تجدید   عمومي  )شماره 1401/03/ت(
)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2001091314000007(
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علی کلهر - شهردار کهریزك

نوبت دوم

ش�هرداری کهریزک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1۴01/1/131۵3 مورخ 1۴01/03/21 استانداری تهران و جانشین شوراي اسالمي شهر کهریزک نس��بت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید. 

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(مدت اجراء پروژهعنوان پروژهشماره ردیف اعتبار

پروژه اجرای جدول گذاری و کفپوش محل�ه کریم آباد )بهار 1 الی ۴، سیدالشهداء، ۴0220۴۴010۸
12.۸۸۶.۶03.211 ۴ ماهشقایق و مهستان 1 و 2( واقع در شهر کهریزک

۶۵0.000.000)بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده(

 لذا از کلی��ه ش���رکت های واجد ش��رایط )دارای گواهینامه صالحی��ت پیمانکاری و رتب��ه معتبر در رش��ته ابنیه از 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي و گواهینامه تأیید صالحی��ت ایمني از اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعي( دعوت 
  www.setadiran.ir مي شود جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد ایران( به آدرس 

مراجعه نمایند. 
کلیه مراحل برگزاري تجدید مناقصه از دریافت اس��ن�اد تجدید مناقص�ه تا ارائه پیش��نه�اد مناقصه گران و گشایش 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه مذکور انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان ش��رکت در تجدید مناقصه در صورت 
عدم عضویت در سامانه، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي برای کلیه صاحبان امضاء مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم به عمل آورند. 
  وجه خرید اسناد تجدید مناقصه: مبلغ 3.000.000 ریال 

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۵/12 
 مهلت دریاف�ت اس�ناد: از س��اعت 10:00 روز چهارش��نبه م��ورخ 1۴01/0۵/12 لغایت س��اعت 13:00 

روز پنج شنبه مورخ 1۴01/0۵/20

 مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1۴01/0۵/30
 زمان گشایش پاکت ها: ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1۴01/0۵/30

 اطالعات تماس و آدرس شهرداری کهریزک: 
جاده قدیم تهران قم، کهریزک، بلوار شهید بهشتي، شهرداري کهریزک، واحد امور قراردادها

شماره تماس: ۵۶۵23۸۵0-021 داخلي 2۵0 

  قابل توجه اینکه:
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

2- هزینه آگهی در کلیه مراحل به عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
3- هرگاه برندگان اول و دوم و س��وم تجدید مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان ب��ه ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه درج شده است.

شهرداری کهریزک

برگزاری مناقصه 4 پروژه تقاطع 
غیرهمسطح در سطح استان اصفهان

معاون س��اخت و توس��عه راه های اس��تان اصفهان، با اش��اره به اینکه در سفر 
رئیس جمهور به اصفه��ان 1100 میلی��ارد تومان به 13 پروژه ب��االی ۵0 درصد 
پیش��رفت فیزیکی راه تخصیص یاف��ت، گفت: چهار پروژه تقاطع غیرهمس��طح 
در س��طح اس��تان با اعتبار 11۴ میلیارد تومان را برگزار ش��ده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، بهزاد شاهس��وندی؛ با بی��ان اینکه وظیفه ای��ن معاونت احداث 
باندهای دوم راه ه��ا و همچنین اح��داث آزادراه ها و همچنی��ن در حوزه احداث 
س��اختمان های دولتی اس��ت، اظهار کرد: زمانی که طرحی در حوزه راه فعالیت 
خود را آغاز می کند، مطالعات آن انجام و سپس توسط مشاور ارزیابی و گزینه های 
پیش��نهادی مطرح می ش��ود. وی ادامه داد: پس از تصویب نهایی طرح در تهران 
و وزارتخانه، برای آن از تبصره ماده 23 ردیف مالی تعیین می ش��ود، س��پس بعد 
از اینکه طرح از س��وی س��ازمان برنامه بودجه توجیه اقتصادی داش��ت برای آن 
ردیف مالی تعریف در نظر گرفته می ش��ود. وی با بیان اینکه استان اصفهان با 9 
استان کشور همجوار است، اظهار کرد: اصفهان قلب تپنده و پیوند دهنده کریدور 
ش��مال به جنوب و غرب به شرق کش��ور اس��ت. وی افزود: تا پایان سال گذشته 
مس��احت آزادراه های اس��تان ۴۸0 کیلومتر، بزرگراه 21۷۴ کیلومتر، راه اصلی 
22۴۵ کیلومتر و راه فرعی 10۸۵ کیلومتر بود، همچنین حدود ۴11 دس��تگاه 
پل با دهانه باالی شش متر و 1۵ هزار ۵۷۸ دستگاه پل با دهانه کمتر از شش ماه 
در اصفهان داریم. وی تأکید کرد: تا پایان س��ال 1۴00 مجموع راه های اس��تان 
اصفهان 11 هزار و ۶۸۴ کیلومتر بود. شاهسوندی؛ با اشاره به اینکه در حال حاضر 
در س��طح اس��تان پروژه هایی در حوزه راه در دس��ت اجراء داری��م، اظهار کرد: 
تاکنون 2۷ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۴۸0 میلیارد تومان در حوزه راه در اس��تان 
اصفهان منعقد ش��ده اس��ت. وی افزود: اکنون 193 کیلومتر پروژه راهسازی در 
استان در دست اقدام اس��ت که با تعدیل هزینه ها و به روز شدن آن، برای تکمیل 
و بهره برداری آنها به ۷32 میلیارد تومان دیگر نیاز داریم و تاکنون 290 میلیارد 
تومان پروژه در دست اجراء داریم. شاهسوندی با اشاره به احداث تقاطع در نقاط 
حادثه خیز اس��تان، گفت: در حال حاضر ش��ش دس��تگاه تقاطع غیرهمسطح با 
هزینه ای بالغ بر ۸3.۵ میلیارد تومان در دست اجراء داریم و اکنون مناقصه چهار 

پروژه دیگر تقاطع غیرهمسطح با اعتبار 11۴ میلیارد تومان را برگزار کرده ایم. 

دبیر انجمن شرکت های راهسازی

جامعه مهندسی تأمین زیرساخت های توسعه کشور طی 75 سال اخیر را برعهده داشته است 
نفیسه سادات شفایی

دبیر انجمن شرکت های راهس��ازی ایران، با بیان این که سازمان 
برنامه به دنبال منحرف کردن پیمانکاران از اصل ماجراس��ت، گفت: 
از مسؤوالن می خواهیم به مس��ؤولیت اجتماعی خود عمل کنند. به 
گزارش مناقصه مزایده، علی آزاد؛ در نشست خبری شورای هماهنگی 
تشکیل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کش��ور، یادآور شد: جامعه 
مهندسی کش��ور تأمین زیرساخت های توسعه کش��ور طی ۷۵ سال 
اخیر را برعهده داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: در زمان حاضر 20 هزار 
کیلومتر بزرگراه، 2۵ هزار کیلومتر راه اصل��ی، 100 هزار کیلومتر راه 
روستایی، 1۵00 کیلومتر اتوبان درون شهری و... در کشور داریم. آزاد؛ 

با بیان این که در قراردادها از دول��ت می خواهیم به عهد خود وفا کند، 
افزود: ما به عن��وان فعاالن صنعت احداث به عه��د خود وفا می کنیم و 
هزار نوع ریسک را می پذیریم و از دولت انتظار رفتار دوستانه، منصفانه 
و عاقالنه ای که س��ود مملکت باش��د را داریم. وی با اش��اره به این که 
امروزه پیمان ها چهار براب��ر زمان قرارداد زمان می ب��رد و این به زیان 
مملکت اس��ت، اظهار کرد: در گذش��ته ما درک مسؤولیت اجتماعی 
داشتیم و امروز از مس��ؤوالن می خواهیم به مسؤولیت اجتماعی خود 
عمل کنند. آزاد در رابطه با عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعدیل 
شاخص قراردادهای پیمانکاری، گفت: سازمان برنامه و بودجه تقریباً 
تعدیل هایی را که تعیین کرده، حداقل نصف هزینه های واقعی است، 
آنها می خواهند ما را از اصل موضوع منحرف کنند. ما وقتی 2۵ درصد 

را در اسناد خزانه از دست می دهیم این سه درصد دیگر چیست که فکر 
ما را معطل آن کنند. وی تصریح کرد: پولی که برای طرح های عمرانی 
دریاف��ت می کنیم در مقابل مخارج مملکت هیچ اس��ت. یادم اس��ت 
میرکاظمی روزی که آمد گفت؛ باید س��الی چند هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت قبل را بدهیم. فردا فرد دیگ��ری بیاید می گوید پنج برابر 
این رقم را بابت بدهی دولت قبلی پرداخت کنیم. وی تأکید کرد: باید 
پول پیمانکار را نقد پرداخت کنند و مملکت را آس��وده کنند. بایستی 
کار به موقع و درست انجام ش��ود تا هزینه  -پروژه های عمرانی- برای 
مملکت کمتر شود.  آزاد با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در 
تعیین شاخص تعدیل قراردادهای پیمانکاری، گفت: با وجود تورم در 
کشور، شاخص تعدیل سه ماهه س��وم و چهارم سال گذشته در برخی 

موارد منفی شده اس��ت. در ادامه، ایرج گالبتونچی؛ دبیر سندیکای 
شرکت های س��اختمانی ایران، با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و 
بودجه در نحوه تعیین تعدیل قرارداده��ای پیمانکاری، اظهار کرد: 
در کش��ور چندین مرجع آمارگیری داریم از جمله مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی. دبیر سندیکای شرکت های س��اختمانی ایران، ادامه 
داد: تمام شاخص های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه 
سوم و چهارم س��ال گذشته افزایشی اس��ت. همه ما این شش ماه را 
سپری کرده و تورم هایی را داشته ایم. وی افزود: اما شاخص سازمان 
برنامه و بودجه دقیقاً عکس ش��اخص های مراجع انتش��ار آمارهای 
اقتصادی اس��ت. گالبتونچی؛ تصریح کرد: در شاخص های اعالمی 
این س��ازمان در برخی جاها منفی ش��ده و حتی صفر هم نیس��ت. 

به عنوان مثال ش��اخص کل کاال و خدمات مصرفی خانوار در کشور 
منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در س��ه ماهه سوم و چهارم سال 
گذشته به ترتیب 10 و 1۷ بوده است. این در حالی است که متوسط 
شاخص های تعدیل اعالم شده از سوی سازمان برنامه و بودجه یک 
یا دودرصد است. دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، بیان 
کرد: یا در مصالح س��اختمانی و آهن عدد اعالمی س��ازمان برنامه و 
بودجه منفی اس��ت. گالبتونچی؛ گفت: به نظر می رس��د س��ازمان 
برنامه و بودجه به آم��ار و اطالعات مراجع رس��می توجه نمی کند. 
نکته بعدی این که در قوانین کشور مش��کلی نداریم؛ قانون گذارانی 
داریم که قانو های خوبی می نویسند و دولت هم لوایح خوبی را ارائه 

می دهد. مانند قانون بهبود فضای کسب وکار. 

رئیس کمیس��یون عمران، ب��ا انتقاد از نح��وه قیمت گذاری 
واحد های نهضت ملی مس��کن از س��وی دولت، اظهار داشت: در 
حالی که بس��یاری از متقاضیان آورده اولی��ه ۴0 میلیون تومانی 
را واریز کرده اند و قرارداد س��اخت با هزینه ه��ر متر۵.۵ میلیون 
تومان منعقد ش��ده، اما امروز هزینه تمام ش��ده ساخت هر متر 
خانه حداقل به هش��ت میلیون تومان رس��یده  است. محمدرضا 
رضایی کوچی؛ در گفت وگو با ایلنا، با بی��ان اینکه در حال حاضر 
هیچ کس��ی از قیمت نهای��ی و انتهای قیمت گ��ذاری واحد های 
نهضت ملی مس��کن خبر ن��دارد، گفت: دولت ب��ا پیمانکاران در 
مقطعی ب��ا قیمت س��اخت ۵.۵ میلیون تومان تواف��ق و قرارداد 
منعقد ک��رده اما به ط��ور قطع با توج��ه نرخ تورم ام��روز امکان 
س��اخت و پایان پروژه با قیمت ۵.۵ میلیون توم��ان وجود ندارد. 
ادامه کار با ای��ن قیمت های باعث می ش��ود، پیمانکاران کیفیت 
واحدها را به ش��دت کاهش دهند که منجر به ایجاد مش��کالتی 
خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: موضوع 
قابل تأمل این اس��ت که هیچ قیمت مقطوع��ی از این واحدها به 
مردم اعالم نش��ده و کس��ی نمی داند در پایان قیمت واحد 100 
متری چه قیمتی خواهد داش��ت. تنها چیزی ک��ه به متقاضیان 
اعالم ش��ده این اس��ت که فعاًل در مرحله اول ۴0 میلیون تومان 
به عن��وان آورده اولیه واری��ز کنند ت��ا ببینند بعده��ا چه پیش 
می آی��د. رضایی کوچ��ی؛ ادامه داد: متأس��فانه روند س��اخت و 
تحویل پروژه نهضت ملی مس��کن مبهم اس��ت و آینده روشنی 
ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مش��کل می شویم. وی 
با اش��اره به موضوع تأمین مال��ی این پروژه با تهات��ر نفت، گفت: 
خبری از این پیش��نهاد و پیگیری آن نیست و اساساً چیزی از آن 
درنمی آید. رضایی کوچی؛ افزود: توجه داشته باشیم قرار نیست 
دولت خانه بس��ازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت 

در این پروژه پیمانکار نیس��ت و باید زمین و تس��هیالت را فراهم 
کند و مصالح س��اختمانی را ب��ا قیمت مناس��ب در اختیار مردم 
بگذارد و س��ازندگان حمایت کند تا انبوه سازان وارد خانه سازی 
در این پروژه ش��وند. ام��ا در حال حاضر دولت خ��ودش در نقش 
پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث می شود 
سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند. رئیس کمیسیون عمران، 
درباره گزارش پیش��رفت از ط��رح نهضت ملی مس��کن که وزیر 
راه وشهرسازی در مجلس ارایه داده، اظهار داشت: طبق گزارش 
ارایه ش��ده، تا به امروز توانس��ته اند ب��ه ان��دازه دو میلیون واحد 

مس��کونی زمین تأمین کنند که این اقدام قابل دفاعی اس��ت اما 
دولت باید به فکر ایجاد زیرس��اخت ها باشد که برای این اقدامات 
تنها منابع مالی آن همان آورده ۴0 میلیون تومانی مردم اس��ت 
که به عب��ارت دیگربه ان��دازه پنج الی ش��ش مت��ر واحدها پول 
جمع آوری ش��ده اس��ت. از آنجایی که مخاطب این طرح اقشار 
کم درآمد هستند، برای تأمین مالی به متقاضیان هم نمی توانند 
فش��اری وارد کنند. رضایی کوچی؛ با بیان اینکه رئیس جمهوری 
باید بر این اقدام متمرکز ش��ود، گفت: س��اخت چه��ار میلیون 
مس��کن در س��ال یکی از مهم ترین تعهد رئیس جمهوری بوده و 

اگر تا چندماه دیگر ش��اهد پیش��رفت قابل قبولی در این پروژه 
نباش��یم صدای منتقدان درمی آید. رئیس کمیس��یون عمران، 
با بیان اینکه هماهنگی بین دس��تگاه ها برای س��اخت این پروژه 
وجود ندارد، افزود: متأس��فانه بس��یاری از وزرا فهم درس��تی از 
اهمیت مس��کن در کش��ور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و این 
شرایط باعث شده قانون جهش تولید مس��کن هم دچار مشکل 
شود. در ش��رایطی که تولید مس��کن افزایش نیافته و خانه های 
خالی ب��رای اخذ مالیات شناس��ایی نش��دند، طبیعی اس��ت که 
قیمت های معامالت مس��کن و اجاره باال برود. وی گفت: در این 
شرایط از تعیین س��قف برای نرخ اجاره حمایت می کنم چراکه 
راهی نداریم. البته در این بین عده ای نسبت به تعیین سقف 2۵ 
درصدی معترض هس��تند و مدعی هس��تند که در شرایط تورم 
۵0 درصدی، س��قف 2۵ درصدی افزایش اجاره کفاف نمی دهد 
اما باید این را ه��م در نظر بگیریم که حق��وق کارمندان هم فقط 
10 درصد افزایش یافته اس��ت و مردم دیگر توان پرداخت اجاره 
را ندارن��د. وی با بیان اینکه اساس��ا تأمین مس��کن جزء وظایف 
حاکمیت اس��ت، گف��ت: هر چند تعیین س��قف اج��اره تصمیم 
درستی اس��ت اما ضمانت اجرایی آن بسیار اهمیت دارد و قضات 
باید ملزم شوند که این مصوبات را به اجراء برسانند. البته شورای 
حل اختالف هم اعالم کرده که از این مصوبات به نفع مستأجران 
حمایت خواهند ک��رد. رضایی کوچ��ی؛ تأکید ک��رد: در نهایت 
راهکار اصلی همان تولید مسکن اس��ت اما وزیر راه وشهرسازی 
هم می گوید پولی برای س��اخت مس��کن ن��دارد و تأمین منابع 
مالی ُکند پیش می رود که درس��ت هم است. وقتی موضوع را در 
دولت پیگیری می کنیم هر مس��ؤولی بهانه ای می آورد. معتقدم 
رئیس جمهوری باید در شورای عالی مسکن که هر دو ماه یک بار 

تشکیل شود حضور پیدا کند و در این شورا مشکل را حل کنند.

رئیس کمیسیون عمران

کسی از قیمت نهایی واحد های نهضت ملی خبر ندارد

http://monaghesatiran.ir/112765
http://monaghesatiran.ir/112766
http://monaghesatiran.ir/112767
http://monaghesatiran.ir/112768
http://monaghesatiran.ir/112769
http://monaghesatiran.ir/112770
http://monaghesatiran.ir/112772
http://monaghesatiran.ir/112773
http://monaghesatiran.ir/112774
http://monaghesatiran.ir/112775
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خـودرو

ش�رکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج ف�ارس در نظر دارد عملیات خدمات بازرس��ی 
مخازن، کشتی ها و تانکرهای محصوالت خود، را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

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

ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 3
3-متقاضی�ان ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریاف�ت اس�ناد مناقصه 
 به نش�انی: س��ایت اینترنتی ش��رکت پاالی��ش گاز بیدبلن��د خلیج فارس به نش��اني:

"www.pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر 1۷ 
بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته 1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.
نکته2: فاصله آگهی نوبت اول و دوم یک هفته می باشد.

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

   عمومي
نوبت دوم

یک مرحله ای
ش�رکت پاالی�ش گاز بیدبلن�د خلیج ف�ارس در نظ��ر دارد عملی��ات احداث 
 س��اختمان های بهره ب��رداری خ��ود، را از طری��ق مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای 

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

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

ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 3
3-متقاضی�ان برای کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریافت اس�ناد مناقصه 
 به نش�انی: س��ایت اینترنتی ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به نش��اني:

"www.pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر 1۷ 
بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته 1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.
نکته2: فاصله آگهی نوبت اول و دوم یک هفته می باشد.

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

   عمومي
نوبت دوم

یک مرحله ای
ش�رکت پاالی�ش گاز بیدبلن�د خلیج ف�ارس در نظ��ر دارد خری��د آهن آالت 
مناقصه عموم��ی  از طری��ق  را  PBD-011478( خ��ود،   )تقاض��ای ش��ماره 

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

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

ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 3
3-متقاضی�ان برای کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریافت اس�ناد مناقصه 
 به نش�انی: س��ایت اینترنتی ش��رکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به نش��اني:
"www.pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر 1۷ 

بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نکته 1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.

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

   عمومي
نوبت دوم

یک مرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی  شماره 1401/33 یک مرحله اي
ش�رکت آب و فاضالب منطقه پنج ش�هر تهران در نظر دارد ص��دور و توزیع اطالعیه و قطع و وصل انش��عابات 
مشترکین بدهکار اعم از تعهدات )حقوق انشعاب( فاضالب اقساط معوقه حقوق فاضالب که یک ماه از تاریخ سررسید 
گذشته باشد(، فروش و پیش فروش انش��عاب فاضالب و تصحیح قرارداد فاضالب، شناسایی انشعاب غیرمجاز و اخذ 
خس��ارات وارده و جرائم مرتبط با آن خود را پس از انجام فرآیند ارزیابي کیف��ي و تأیید صالحیت متقاضیان از طریق 

مناقصه عمومي یک مرحله اي، به پیمانکار واجد شرایط )اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: از تاریخ صورت جلسه تنظیمی به مدت 12 ماه تمام شمسی می باشد.

مبلغ و نوع سپرده ش�رکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف اس��ت مبلغ 902.۶۸۷.۵۶0ریال به صورت 
ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به حس��اب ش��ماره ۵-۴02۵3۷-۴0-۸۶9 نزد بانک س��امان شعبه ستارخان 
کد ۸۶9 به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ۵ ش��هر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در س��امانه تدارکات 
 الکترونیکی دول��ت در پاکت )الف( بارگ��ذاری و ثبت نمای��د و اصل ضمانتنام��ه موصوف را تا س��اعت 1۶:00

روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۶/02 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
 برآورد اولی�ه: مبل��غ 2۵.۷۵۶.2۵2.000 ریال )بیس��ت و پنج میلی��ارد و هفتصد و پنجاه و ش��ش میلیون و 

دویست و پنجاه و دو هزار ریال( از محل بودجه جاري و طرح هاي غیر عمراني شرکت مي باشد.
شرایط الزم پیشنهاد دهندگان:

1- ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  
2- تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می باشند.

3- برنده مناقصه در بخش وصول مطالبات آب، حق شرکت در این مناقصه را ندارد.
محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه: 

متقاضیان جهت دریافت اس��ناد ارزیابي کیفي و اس��ناد مناقص��ه مي توانند از روز چهارش��نبه مورخ 

1۴01/0۵/12 تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1۴01/0۵/22 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 20010933۵۶000033 اقدام نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه: 
ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه م��دارک مربوط به اس��ناد ارزیابی کیف��ی و پاکات )ال��ف،ب،ج( را 
 حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۶/02 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید. ضمناً جلس��ه گش��ایش پاکات ارزیابی کیفی در ساعت 13:30 
همان روز خواهد بود.

 تاریخ گش�ایش پیش�نهادها: س��اعت 12:00 روز سه ش��نبه مورخ 1۴01/0۶/0۸ در محل دفتر قراردادها 
واقع در بزرگراه نواب صفوی،  تقاط�ع خیاب�ان 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 فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بع��د از انقضاء  مدت مقرر واصل ش��ود، 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 1۴01/09/0۸ 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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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهی   عمومي
یک مرحله اي به شماره ب 1401/14/م2  )اولین نوبت تجدید( 

نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر ته�ران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای ذی��ل را از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
 پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید اعم از: بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل دو دستگاه مینی لودر )اسکید لودر( 

به انبار شرکت مناقصه گزار از تولید کنندگان یا نماینده رسمی مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه.
2- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

3-زمان تحویل: 2 ماه
4-محل تأمین اعتبار: درآمدهای غیر عمرانی

5-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه 
به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداری روز  چهار ش��نبه مورخ 

1۴01/0۵/19 اسناد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایند.
6-مبل�غ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: ب��ه می��زان 1.030.000.000 ریال می باش��د که ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانند به ص��ورت فی��ش واریزی نقدی به حس��اب ج��اری 3-9۸۵3۵-۸-102 و به ش��ماره ش��با 
IR ۴90۷00001000222۸9۸۵3۵003  بانک رسالت ش��عبه ش��ریعتی یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت آب و 
فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعی شده تأیید ش��ده نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.
)به پیشنهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
7- مهلت و محل تحویل پیش�نهاد: شرکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز  یکشنبه مورخ 1۴01/0۵/30 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند. 
پاکت الف )سپرده( می بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت هم زمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه 

شرکت واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی )آبان شمالی( گردد.
 8-زمان و محل برگزاري جلس�ه گش�ایش پاکات : س��اعت 09:00 صبح روز دوش��نبه م��ورخ 1۴01/0۵/31 

در محل دفتر امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.
9-زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 1 ماه می باشد.

10- به پیش��نهادهای فاقد مهر و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی 
واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
12-کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

http://iets.mporg.ir :13- نشانی سایت ملی مناقصات
http://t2ww.tpww.ir :نشانی سایت شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

http://www.nww.ir :نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
www.setadiran.ir :نشانی سایت ستاد ایران

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

مرکز تماس: 021-۴193۴
شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
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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 دوم

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 2001093۷۶3000029 

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 1۴01/0۵/12 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1۴01/0۵/22 از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2- مبلغ برآورد و مدت اجرای کار: 29.923.19۴.190 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 1.۴9۶.1۵9.۷09 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 1۴01/0۶/0۵ 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 1۴01/0۶/0۵ 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 1۴01/0۶/09 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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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

 گ�روه صنایع س�یمان کرم�ان )ش�رکت س�هامی ع�ام( در نظ��ر دارد 
نس��بت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت س��رویس دهی به آبدارخانه ها و 
 نظاف��ت س��اختمان های اداری کارخانه، از طری��ق برگ��زاری مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای صالحیت و امکانات الزم می باش��ند، 
 تقاضا می ش��ود جه��ت دریاف��ت اس��ناد، ف��رم ش��رایط ش��رکت در مناقصه 
 در س��اعات اداری به دفت��ر کرمان و ی��ا تهران مراجع��ه و قیمت پیش��نهادی 
 خود را ظ��رف م��دت 10 )ده( روز از تاری��خ انتش��ار آگهی در پاکات دربس��ته 

به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 1۷ جاده تهران

تلفن: 03۴-313۴1۵0۵
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 021-۸۸۷۷۴۷2۶

انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت سرویس دهی به 
آبدارخانه ها و نظافت ساختمان های اداری کارخانه

آگهی   عمومی
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

 گ�روه صنایع س�یمان کرم�ان )ش�رکت س�هامی ع�ام( در نظ��ر دارد 
نسبت به خرید سهمیه برنج ساالنه پرسنل خود به میزان حدود 2۵.000 کیلوگرم، 

از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقیقی و حقوقی محترم ک��ه دارای صالحی��ت و امکانات الزم 
می باشند، تقاضا می شود جهت دریافت اسناد، فرم ش��رایط شرکت در مناقصه 
 در س��اعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را 
 ظ��رف م��دت 10 )ده( روز از تاری��خ انتش��ار آگه��ی در پ��اکات دربس��ته 

به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 1۷ جاده تهران

تلفن: 03۴-313۴1۵0۵
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 021-۸۸۷۷۴۷2۶

جهت خرید سهمیه برنج ساالنه پرسنل کارخانه سیمان 
به میزان حدود 25.000 کیلوگرم

آگهی   عمومی

عض��و هی��أت مدی��ره انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودروی کش��ور، گفت: قیمت خ��ودرو و زیان دهی 
شرکت های خودروس��ازی اکنون به دلیل اینکه تأمین نقدینگی و 
قطعات را با چالش مواجه ک��رده، بزرگ ترین مانع تولید به ش��مار 
می رود. به گ��زارش خبرخودرو، س��یامک مقت��دری؛ درخصوص 
موانع تولید خودرو و قطعه،اظهار داشت: قیمت خودرو و زیان دهی 
شرکت های خودروس��ازی اکنون به دلیل اینکه تأمین نقدینگی و 
قطعات را با چالش مواجه ک��رده، بزرگ ترین مانع تولید به ش��مار 
می رود. وی گفت: مش��کل در تأمین قطعات موج��ب کاهش تیراژ 
و افزایش سرشکن سربار می ش��ود که موجب التهاب جامعه است، 
زیرا تقاضا کاهش پیدا نکرده اما از سوی دیگر از میزان تولید کاسته 
ش��ده اس��ت. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودروی کش��ور، با بی��ان اینکه قیمت خ��ودرو در 
حال حاضر نخستین مانعی است که می بایست اصالح شود تا قیمت 
متعادل و عادالنه ای پیدا کن��د، افزود: در حال حاض��ر مابه التفاوت 
فاحش��ی که می��ان قیمت کارخان��ه و بازار اس��ت، نه تنه��ا نصیب 
خودروساز نمی شود بلکه به زیان دهی خودروساز و در نتیجه تأخیر 
در پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان منتهی می ش��ود. مقتدری؛ به 
عملکرد انقباضی بانک ها در پرداخت تسهیالت به صنعت خودرو و 
قطعه اشاره کرد و افزود: در این شرایط، بانک ها کمک نمی کنند در 
حالی که با وجود نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی، تسهیالت 
اعطایی به قطعه س��ازان می بایس��ت حداقل به می��زان ۴0 درصد 
افزایش یاب��د که بدین نحو نیس��ت. وی تصریح کرد: قطعه س��ازان 
اکنون در تأمی��ن مواد اولی��ه و پرداخت ه��ا به دلی��ل افزایش ۵۷ 
درصدی میزان حقوق و دس��تمزد، ن��رخ انرژی و کرای��ه حمل که 
رشد صعودی بسیار بیش��تر از سال های گذش��ته را نشان می دهد، 
دچار مش��کل هس��تند. عضو هیأت مدیره انجم��ن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کش��ور، در ادامه اختالف میان 
خودروساز و قطعه س��از در بخش قراردادی و به روزرسانی قیمت ها 
و همچنین رابط��ه حاکم میان خودروس��از و قطعه س��از را از دیگر 
موانع مختص صنعت خ��ودرو و قطعه  برش��مرد و چالش های نظام 
بانکی که ش��امل حال تمامی صنایع می شود. مقتدری؛ درخصوص 
چالش های قطعه س��ازان با گرانی م��واد اولی��ه و راهکارهایی که به 
موجب آن خرید این مواد با قیمت مناس��ب امکان پذیر می ش��ود، 
گفت: سیاس��ت یکس��انی در قیمت گذاری ها وجود ندارد به عنوان 
مثال، فوالد و محصوالت پتروشیمی با قیمت های روز دنیا با درصد 
اندک��ی تغییر عرضه می ش��وند، با وج��ود اینک��ه تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان این مواد عمدتا ش��رکت های دولتی هستند و برای 
دولت این توان وج��ود دارد که بر قیمت  نهاده ها اثرگذار باش��د. وی 
یادآور شد: سیاست دوگانه دولت در قیمت گذاری دستوری خودرو 
و فروش نهاده های تولی��د مبتنی بر قیمت های جهان��ی و نرخ آزاد، 
موجب افزایش بهای ورودی کارخانجات خودروسازی و قطعه سازی 
ش��ده اس��ت. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودروی کشور، بیان کرد: اگر دولت بخواهد در تمامی 
صنایع دخال��ت نماید به ویژه صنایع��ی که در اختیار دولت اس��ت، 
می بایس��ت یک سیاس��ت یکنواخت را در این رابطه پیاده نماید و از 
اجرای اس��تانداردهای دوگانه پرهیز کند. مقتدری؛ با توجه به اینکه 
موانع بی ش��مار تولید پیش روی تولیدکنن��دگان داخلی قرار دارد و 
همواره بر میزان آن افزوده می ش��ود، بدون اینکه اق��دام مؤثری که 
حاکی از توجه ویژه به تولید داخل باشد را شاهد باشیم، درخصوص 
توس��ل به راهکاره��ای وارداتی گفت: بنده از سیاس��ت های بس��ته 
حمایت نمی کنم و نس��بت به واردات مخالفتی ن��دارم. ضمن اینکه 
دولت نیز نمی تواند برای خودروس��از خارجی قیم��ت تعیین نماید، 
بنابراین می بایست عرضه و تقاضا و بازار تعیین کند که مصرف کننده 
ک��دام کاال را و ب��ا چه قیمت��ی خریداری نمای��د. وی با بی��ان اینکه 
نمی توان واردات را بدون هی��چ ضابطه ای آزاد ک��رد و در عین حال 
قیمت های تکلیفی را بر خودروساز تحمیل نمود، ادامه داد: به اعتقاد 
بن��ده واردات خودرو و کاهش تعرفه مش��روط بر آزادس��ازی قیمت 
خودرو اس��ت. در این صورت صنعت خ��ودروی داخلی ضمن اینکه 
لطمه نمی بیند، موجب تنظیم تولید و بازار می شود و مصرف کننده 
نیز از حق انتخاب برخوردار خواهد ش��د. عض��و هیأت مدیره انجمن 
صنایع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان خودروی کش��ور، در 
پایان، خاطرنش��ان کرد: در کنار واردات، در راستای رفع موانع تولید 
داخل باید اقدامات مؤثری نیز انجام ش��ود. در این مسیر می بایست 
از کش��ورهای صنعتی اما نه کش��ورهای پیش��رفته نظی��ر آلمان و 
ژاپن بلکه از کش��ورهایی که صنعت خ��ودروی آنه��ا فاصله زیادی 
 با ما ن��دارد، همچون ترکی��ه و مالزی که این مس��یر را طی کرده اند، 

الگوبرداری نماییم.

عدم به روزرسانی قیمت خودرو 
از اصلی ترین موانع تولید است

رئیس اداره ناظران و ام��ور تاالرهای بورس 
کاالی ای��ران به جزیی��ات عرضه و نح��وه خرید 
خ��ودرو در ب��ورس کاال اش��اره ک��رد و گف��ت: 
چهارش��نبه 2۶ م��رداد دو محص��ول دیگنیتی 
و فیدلیت��ی گروه بهم��ن موتور در قالب ش��ش 
ردیف در بورس کاال عرضه می ش��ود. به گزارش 
کاالخبر، ب��ه گفت��ه رحمنی؛ متقاضی��ان برای 
خرید ای��ن خودروها در ب��ورس کاال ابت��دا باید 
نس��بت به اخذ ک��د معامالت ب��ورس کاال اقدام 
کنند. وی ادام��ه داد: نحوه اخذ ک��د بورس کاال 
نیز به این ش��کل اس��ت که متقاضیان به یکی از 

کارگزاری ه��ای مج��از مراجع��ه و ب��ه صورت 
آنالین ی��ا حضوری ک��د ب��ورس کاال را دریافت 
می کنند. البته پیش تر باید در س��امانه س��جام 
ثبت ن��ام ک��رده و اح��راز هویت ش��ده باش��ند. 
رحمن��ی؛ گف��ت: متقاضی��ان پ��س از اخذ کد 
بورس کاال، باید نس��بت به گش��ایش حس��اب 
وکالتی اق��دام کنن��د. . وی اف��زود: نکته ای که 
باید به آن توجه ش��ود این اس��ت که برای خرید 

 خ��ودرو، بای��د 30 درص��د قیمت پای��ه خودرو 
در حس��اب وکالتی خری��دار موجود باش��د. به 
ای��ن ترتی��ب زمانی ک��ه ثبت س��فارش صورت 
می گیرد ای��ن مبلغ تا زمان انج��ام فرآیند حراج 
در حس��اب وکالتی مس��دود می ش��ود. رئیس 
اداره ناظ��ران و ام��ور تاالره��ای ب��ورس کاالی 
ای��ران، درب��اره محدودیت های خری��د خودرو 
از ب��ورس کاال گف��ت: در حال حاض��ر ه��ر کد 

ملی صرفاً مج��از به ثب��ت س��فارش روی یکی 
از کدهای عرضه ش��ده اس��ت و صرفاً هم امکان 
خرید یک دس��تگاه خودرو را دارن��د. همچنین 
صدور س��ند و ش��ماره گذاری نیز تنها به اس��م 
خری��دار خواه��د ب��ود. وی اظهار ک��رد: پس از 
انج��ام فرآین��د ح��راج و نهایی ش��دن خریدار، 
یکس��ری هزینه های عوارض، ش��ماره گذاری و 
هوشمندس��ازی کارت خودرو ک��ه در اطالعیه 

عرض��ه ب��ه آن اش��اره ش��ده لحاظ می ش��ود. 
رحمنی؛ درب��اره فرآیند حراج نی��ز، عنوان کرد: 
پ��س از نهایی ش��دن ثبت س��فارش خریداران 
در روزی ک��ه عرض��ه و فرآین��د ح��راج صورت 
می گیرد، خری��داران بر مبنای قیم��ت پایه در 
فرآیند حراج ش��رکت و در صورتی ک��ه تقاضا از 
عرضه بیشتر باش��د در رقابت ش��رکت خواهند 
کرد و همچنی��ن مالیات ب��ر ارزش افزوده ای که 
پرداخت خواهد ش��د ب��ر مبنای قیم��ت نهایی 
 است که خریدار در س��امانه ثبت و خرید خود را 

نهایی کرده است.

گروه خودرو

 با توجه به میزان گس��ترده بودن خودروهای فرس��وده و تردد 
آن ها درسطح کشور، این سؤال به وجود خواهد آمد که مضرات این 
تردد های ناوگان فرس��وده تا کجا بر دوش مردم خواهد بود و علت 
تعلل در اجرای قانون اسقاط خودرو های فرسوده به نفع چه کسانی 
خواهد بود. به گزارش مناقصه مزایده، مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی به موضوع اسقاط خودرو و موتورسیکلت پرداخته و عنوان 
کرده اس��ت: قانون س��اماندهی صنعت خودرو به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رس��یده و در 21 خرداد 1۴01 ابالغ شده است. در 
ماده10 این قانون ش��ماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط 
به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروس��ازان و موتورسیکلت سازان 
معادل بیس��ت وپنج درصد تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده 
موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می شود. از جمله 

مزایا اسقاط خودروهای فرسوده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* کاهش آلودگی هوا و ارتقای سالمت مردم: مطالعات متعددی 
طی س��الیان اخیر خس��ارت آلودگی هوا در کالنش��هرهای کشور را 
بررسی کرده اند. براساس گزارش بانک جهانی در سال 201۸، آلودگی 
هوای تهران به طور مس��تقیم هر ساله خس��ارت 2.۶ میلیارد دالری 
به سالمت عمومی ش��هروندان وارد می کند. مطابق برآورد صورت 
گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح های اس��قاط 
وس��ایل نقلیه فرسوده، می تواند کاهش خس��ارت تقریبی تا 10۸1 
میلیون دالری را در بخش سالمت شهر تهران به همراه داشته باشد.

* کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از وابس��تگی به واردات 
بنزین: ش��اید بتوان اصلی ترین مزیت اقتصادی طرح های اسقاط 
وسایل نقلیه فرسوده را کاهش مصرف سوخت در بخش حمل ونقل 
کشور دانست. میزان مصرف بنزین کشور به بیش از 110 میلیون 
لیتر در روز رس��یده و از میزان متوس��ط تولید پیشی گرفته است. 
با توجه به روند کند افزایش تولید بنزین در کش��ور و رش��د ساالنه 

پنج الی 10 درصدی مصرف بنزین در صورت تداوم ش��رایط فعلی 
کش��ور به واردکننده بنزین تبدیل خواهد ش��د. اسقاط هر خودرو 
فرسوده در شرایط فعلی س��بب کاهش مصرف 2000 لیتر بنزین 
در سال می ش��ود. ارزش صادراتی این میزان بنزین بیش از 1۸00 
دالر معادل با ۵۴ میلیون تومان اس��ت. درصورت اجرای ماده 10 
طرح س��اماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط 300 هزار خودرو 
در سال، بیش از ۵۴0 میلیون دالر معادل 1۶.2 هزار میلیارد تومان 

به صورت ساالنه در مصرف بنزین صرفه جویی می شود.
* ایجاد اش��تغال: احیاء و اجرای طرح های اس��قاط وس��ایل 
نقلیه فرسوده در کش��ور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز 
اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده اس��ت. در کشور بیش از 
220 مرکز اس��قاط وجود دارد و در هر مرکز بی��ن 30 تا ۷0 نفر 
اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرح های اسقاط به 

معنای ایجاد 11 هزار شغل مستقیم در کشور است.
وزارت صمت مخالف اجرای قانون ارائه گواهی اسقاط خودرو

با وجود اینکه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو صراحتاً 
عنوان ش��ده اس��ت که خودروس��ازان ملزم به ارائه گواهی اسقاط 
هستند. وزارت صمت و خودروس��ازان در حال پیگیری طرحی از 
طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا و هیأت وزیران 
هس��تند که به موجب آن خودروس��ازان ب��ه جای ارائ��ه گواهی 
اس��قاط خودرو مبلغی را به صندوق محیط زیس��ت واریز نمایند. 
وزارت صمت مش��کالتی مانند کمبود گواهی اس��قاط و افزایش 
هزینه خودروس��ازان را دلیل مخالفت خود با اج��رای این قانون و 
ارائه پیش��نهاد جایگزین، بیان می کنند. اجرای این طرح در عمل 
به معنی توقف فرآیند اس��قاط اس��ت؛ زیرا مبلغ پیشنهادی ناچیز 
است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر 

نیست. با توجه به تورم، مبلغ تعیین شده به مرور زمان دچار کاهش 
ارزش می شود. امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر 
حوزه ها وجود دارد. با توجه به موارد فوق طرح پیش��نهادی وزارت 
صمت مغایر با راهبرد »تس��ریع روند اس��قاط و از رده خارج کردن 
خودروهای فرسوده« مطرح شده در س��ند تحول دولت و مغایر با 
متن قانون مصوب مجلس شورای اسالمی است. به منظور تسریع 
فرآیند اسقاط خودرو و رفع مش��کالت مطرح شده بسته ای آماده 

شده است که اهم موارد مطرح شده در این بسته به شرح زیر است:
- معادل سازی کلیه گواهی های اسقاط با یکدیگر صرف نظر 
از نوع سوخت: با معادل سازی گواهی اسقاط خودروها صرف نظر 
از نوع مصرف س��وخت، مش��کل کمبود گواهی اس��قاط خودرو 

دیزل رفع می شود،
 - ش��ارژگواهی اس��قاط به صورت خودکار در سامانه اسقاط 

خودروهای فرسوده،
 - در اولوی��ت قرار گرفت��ن دارندگان خودروی فرس��وده در 

قرعه کشی خودرو مشروط به اسقاط،
- تعیین محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده.

 ایجاد س��ازوکار اعطای گواهی صرفه جویی سوخت مشروط 
به اس��قاط خودرو: با اسقاط هر خودروی س��واری ساالنه به طور 
متوسط ۵۴ میلیون تومان در مصرف بنزین صرفه جویی می شود 
با اعط��ای گواهی صرفه جویی ب��ه دارندگان خودروی فرس��وده 
)مشروط به اس��قاط خودرو( میزان عرضه گواهی اسقاط به طور 
چشمگیری افزایش می یابد و مشکالت مطرح شده توسط وزارت 
صمت رفع می گردد. ب��ا توجه به موارد مطرح ش��ده نیاز اس��ت 
کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، 
وزارت صمت، وزارت کشور و س��ازمان حفاظت محیط زیست به 
منظور تدوین آیین نامه ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو 
تشکیل ش��ود و آیین نامه مذکور با لحاظ الزامات مطرح شده در 

متن قانون و بدون انحراف از آن تدوین شود. 

 صرفه جویی در مصرف سوخت 
مشروط به اسقاط خودروهای فرسوده 

چگونه از بورس کاال خودرو بخریم؟

http://monaghesatiran.ir/112757
http://monaghesatiran.ir/112758
http://monaghesatiran.ir/112759
http://monaghesatiran.ir/112760
http://monaghesatiran.ir/112761
http://monaghesatiran.ir/112762
http://monaghesatiran.ir/112763
http://monaghesatiran.ir/112764
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   عمومی
 مناقصه گ�زار: ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء، هلدینگ تخصص��ی نیرو، 

واحد اجرایی مؤسسه ایستاب )کارگاه T7Q6(، خط ۷ قطار شهری تهران
T7Q6 موضوع مناقصه: عملیات داربست بندی و اسکافولد در ایستگاه

مدت قرارداد: 12 ماه
مهلت مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۵/12 به مدت ۷ روز

تاریخ تحویل پاکت: روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۵/19
تاریخ گشایش پاکت: روز یکشنبه مورخ 1۴01/0۵/23

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
 1.1۷۷.۵00.000 ری��ال )ی��ک میلی��ارد و یکص��د و هفتاد و هف��ت میلیون و 

پانصد هزار ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار
  ضمانتنامه ه��ای صادره توس��ط مؤسس��ات اعتب��اری غیر بانکی ک��ه دارای 
مجوز رس��می از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هس��تند، مورد پذیرش 

می باشد یا وجه نقد.
 آدرس جه�ت تحوی�ل اس�ناد مناقصه: ته��ران، تقاط��ع اتوب��ان چمران، 

جالل آل احمد، ضلع جنوب غربی زیرگذر نصر، کارگاه T7Q6، مؤسسه ایستاب
دریافت اسناد فقط با ارائه اصل فیش واریز وجه به مبلغ 1.000.000 ریال

به حساب: ۵1۵1۷1۸0۶9003
IR۷۴01۵000000۵1۵1۷1۸0۶9003 :به شبا

  بانک س��په، ش��عبه مالصدرا ته��ران، در وجه تنخ��واه درآمد واح��د اجرایی 
امکان پذیر است.

  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم
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شرکت معدن فرآور امداد در نظر دارد مزایده  پیمانکاری در مناطق مختلف معدن  سنگ تراورتن آتشکوه محالت را با شرایط زیر برگزار نماید:

 کد منطقه _ معدن
5 آتشکوه4 آتشکوهشرح

معدن کاری )استخراج سنگ و سنگ جویی(معدن کاری )درصدی(نوع قرارداد
و تعهد به خرید سنگ

تعهد ماهانه تولید و بارگیری
2000 تن )شامل 1000 تن سنگ استخراجی 1000 تن)سال اول قرارداد(

و 1000 تن سنگ جویی(

2 سال2 سالمدت زمان قرارداد

تضمین شرکت در  مزایده
2020 )میلیارد ریال(

قیمت پایه مزایده/درصد سهم سنگ
)به ازای خرید هر تن سنگ(

)۴0% شرکت(
۶.۵00.000 ریال)۶0% پیمانکار(

تضمین حسن انجام تعهدات
)سال اول قرارداد(

۶ × تناژ تعهد ماهانه × درصد سهم پیمانکار × قیمت فروش هر تن سنگ منطقه، 
۶ × 2000 × قیمت پیشنهاد خرید هر تن سنگبر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری

  قیمت  پایه مزایده منطقه ۵ با احتساب مبلغ ۴00.000 ریال حق الزحمه تولید است.
  در صورت اتمام ذخیره مناطق فوق، قرارداد منفسخ می گردد.

  سایر شرایط، اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ها درج شده است.

 از متقاضیان دع��وت می گردد حداکث��ر تا پایان وق��ت اداري روز سه ش��نبه م��ورخ 1۴01/0۵/2۵ جهت دریافت و تحویل اس��ناد مزایده ها و یا کس��ب اطالعات بیش��تر 
به دفتر شرکت مراجعه و یا تماس حاصل نمایند.

  گشایش پاکت های پیشنهادی منوط  به احراز صالحیت فنی، بازرگانی و مالی متقاضیان خواهد بود.
آدرس دفتر: استان مرکزی، شهرستان محالت، بلوار شهید بهشتی غربی، نبش خیابان شهید فیاض بخش

تلفن: ۴322۴90۸-0۸۶ و 09209۵13012
آدرس محل بازدید: معدن آتشکوه: شهرستان محالت، کیلومتر 20 جاده محالت - دلیجان

  امکان دریافت اسناد مزایده از طریق سایت www.emco.ir  نیز فراهم می باشد.
  هزینه کارشناسی رسمی و چاپ آگهی، به عهده برندگان مزایده ها  می باشد.

قابل توجه معدنکاران و پیمانکاران محترم معادن سنگ ساختمانی

 شرکت معدن فرآور امداد
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت فرادس��ت ان��رژی فالت، 
به نش��انی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک ن��ژاد، بلوار دادمان، خیابان ش��فق، 

کوچه آفتاب، پالک 2، ساختمان توحید، طبقه 1
  Electrical  cable  Ladder & Tray & Conduit 2-  موضوع: مناقصه تأمین 

مربوط به پروژه پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

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

)در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد(
 4-هزین��ه خری��د اس��ناد مع��ادل ۴.000.000 ری��ال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 3۶000۵2۴0 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1۸033۸0 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

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

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

8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي

دو مرحله ای
نوبت اول 

      شرکت عمران شهر جدید پرند

  ش�رکت عمران ش�هر جدید پرند، به آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران- س��اوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه س��الم در نظر دارد اجرای زیرگذر و پل جهت راه دسترس��ی 
 به زمین مجموعه ورزشی)کارتینگ( ش��هر جدید پرند، در قبال ۵0 درصد نقد و ۵0 درصد تهاتر اراضي در شهر جدید پرند را حس��ب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط 
 که داراي حداقل رتبه ۵ راه و ترابری و ظرفیت آزاد، براس��اس بخش نامه ش��ماره 99/۴0۴2۴۵ م��ورخ 1399/0۷/29 و بخش نام��ه 1۴00/19۴092 مورخ 1۴00/0۴/2۸ 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می باشند را با شماره سیستمی 20010010۷۷00001۴  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید: 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها اعالم به برنده و غیره از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
جمع کل برآورد: 33.03۵.۶0۶.00۵ ریال )براساس فهارس بهاي سال 1۴01(

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی(
نوع و تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي به مبلغ 1.۶۵1.۷۸0.300 ریال حس��ب بخش��نامه ش��ماره 123۴02/ت۵0۶۵9ه� مورخ 9۴/09/22 و همچنین 

اصالحیه آن به شماره ۵211/ت ۵۷۵92ه� مورخ 1۴00/01/22 هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
الف ( چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ 1۴01/0۵/12 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 1۴01/0۵/1۵ می باشد. 

ب( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز چهارشنبه مورخ 1۴01/0۵/12 تا روز شنبه مورخ 1۴01/0۵/22 از سامانه مذکور می باشد.
پ( آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:00 ظهر روز دوشنبه مورخ 1۴01/0۶/0۷ می باشد.

ت( آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف )تضمین( به صورت الک و مهر شده، تا ساعت 13:00 ظهر روز دوشنبه مورخ 1۴01/0۶/0۷ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند 
الزامی می باشد. )در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(

ث( تاریخ گشایش پیشنهادها مورخ 1۴01/0۶/13 ساعت 09:00 صبح )اتاق جلسات(
  در ص��ورت نیاز به اطالع��ات بیش��تر، متقاضیان می توانن��د با تلف��ن ۵-۵۶۷900۵1-021 ب��ا داخلی 221 بابت اس��ناد و بابت مس��ائل فن��ی با آقای مهن��دس ولی پور 

با شماره موبایل 0912۵333299 تماس حاصل نمایند. 
توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد پاکت های )ب( و )ج( الزامی می باشد.

آگهي      عمومي )همراه با ارزیابی کیفی(
شماره 5-3
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 شرکت عمران 
شهر جدید پرند

مؤسس�ه اروندان در نظر دارد »عملیات خرید و اجرای پوشش داخلی اپوکسی 
)Solvent free Epoxy( و خارجی پلی اتیلن س��ه الی��ه )layers PE 3( برروی 
 لوله ه��ای ف��والدی ب��ه قط��ر 1۸29و2032 و 2۴3۸ میلیمتر و حم��ل لوله ها«
 را از طری��ق مناقصه عمومی یک مرحل��ه ای، توأم با ارزیابی کیفی به ش��رکت های 

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

13.000.000.000 ریال )سیزده میلیارد ریال(
متقاضیان محترم در ص��ورت تمایل جهت دریافت اس��ناد مناقصه حداکثر ظرف 
مدت پنج روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با در دست داش��تن فیش واریزی به 
مبلغ ۵00.000 ریال )پانصد هزار ریال( نزد یکی از ش��عب بانک س��په به ش��ماره 
ش��با IR9۸01۵000000۵1۵1۷1۸0۶100۵ به ن��ام واحد اجرای��ی اروندان و 

معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
آدرس: تهران، خیابان شهید خالد اسالمبولی)وزراء(، خیابان بهمن کشاورز)هفتم(، 

پالک 19، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان   عمومی
توأم با ارزیابی کیفی
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نوبت دوم

فرآیند اخذ حقوق دولتی معادن 
کوتاه و شفاف می شود

برگزار ی نمایشگاه بین المللی 
معدن و صنایع معدنی در زنجان

افزایش 132 درصدی صدور پروانه 
اکتشاف معدن در خراسان جنوبی

افزایش 21 درصدی تولید گندله 
شرکت های بزرگ

سخنگوی وزارت صمت،  گفت: فرآیند اخذ حقوق دولتی معادن کوتاه و شفاف 
می شود. به گزارش مناقصه مزایده، امید قالیباف؛ با اشاره به اینکه در گذشته رقم 
ثابتی برای یک ماده معدنی تعیین و وصول می ش��د، افزود: از سال99، درصدی از 
ارزش ریالی ماده معدنی در معدن به عنوان حقوق دولتی محاس��به می شود. وی 
اظهار داش��ت: با توجه به تغییر مبنا و قیمت گذاری براس��اس قیمت سر معدن و 
همچنین جهش قیمتی از سال 9۸ تاکنون، حقوق دولتی گذشته معنایی ندارد. 
قالیباف؛ تصریح کرد: فرآیند اخذ حقوق دولتی معادن به مرور با حذف کارشناسان 

و مدیران و قرار دادن فرآیندها در یک سامانه یکپارچه کوتاه تر و شفاف تر می شود.

رئیس خانه معدن اس��تان زنجان، گف��ت: نمایش��گاه بین المللی و تخصصی 
معدن، صنایع و ماش��ین آالت معدنی از 2۵مردادماه جاری ب��ه مدت چهار روز در 
این استان برگزار می شود. به گزارش مناقصه مزایده، آرمین سلسانی؛ در نشست 
خبری، افزود: تاکنون ۸0 ش��رکت داخلی و خارجی برای حضور در این نمایشگاه 
اعالم آمادگی کرده اند. وی ادامه داد: در این نمایش��گاه ظرفیت ایجاد 1۵0 غرفه 
وجود دارد و شرکت های حاضر توانمندی ها و دستاوردهای خود را در بخش های 
اکتش��اف و اس��تخراج و فرآوری مواد معدنی در معرض نمایش خواهند گذاشت. 
رئیس خانه معدن زنجان، گفت: برگزاری این نمایشگاه از سال 93 در استان کلید 
خورده اس��ت و چهارمین دوره آن پ��س از یک وقفه، برگزار می ش��ود. وی با بیان 
اینکه فعالیت معدنی شامل اس��تخراج، فرآوری و تبدیل به ارزش افزوده باالست، 
اظهار داش��ت: ما دنبال تکمیل این زنجیره در استان هستیم و در زمان حاضر این 
زنجیره در اس��تان در حال تکمیل است و این نش��ان می دهد ظرفیت معدنی در 
استان روند مناسبی دارد و ما مثل قبل دیگر خام فروشی نداریم. سلسانی؛ با بیان 
اینکه با تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن، شاهد شکل گیری معدنکاری بزرگ 
مقیاس و گسترش فعالیت های معدنی، در اس��تان خواهیم بود، افزود: این جهت 
گیری بخش قابل توجهی از مش��کالت حوزه معدن را در استان کاهش می دهد. 
مدیرعامل نمایش��گاه های بین المللی اس��تان زنجان نیز، در این نشس��ت با بیان 
اینکه برگزاری نمایشگاه های تخصصی اتفاقات خوبی را رقم می زند، گفت: یکی از 
برکات چنین نمایشگاه هایی فراهم کردن فرصت برای فعاالن عرصه های مختلف 
اقتصادی و تولیدی است. سیدرضا قندیلی؛ افزود: امسال فضای نمایشگاهی برای 

شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی بیشتر شده است .

معاون امور معادن سازمان صمت خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه سال گذشته 
در این مدت 31 فقره پروانه اکتشاف صادر شده است، گفت: پروانه اکتشاف معدنی 
از ابتدای س��ال تاکنون ۷2 فقره بوده که این میزان نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته 132 درصد افزایش داشته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، ایمان طلب؛ 
افزود: این میزان پروانه اکتشافی به مس��احت هزار و ۵۴۵ کیلومترمربع است که 
پیش بینی می شود برای 3۷۶ نفر شغل ایجاد کند. وی گفت: همچنین از ابتدای 
سال تاکنون 1۴ گواهی کشف صادر شده که ۵.9 ذخیره به ذخایر استان افزوده 
می ش��ود. معاون امور معادن س��ازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی، 
افزود: سرب، روی، زغال سنگ و خاک صنعتی از جمله مواد معدنی استان است 
که برای آن ها گواهی کشف صادر شده است. ایمان طلب؛ گفت: سرمایه گذاری 

برای این میزان گواهی کشف ۸۶ هزار و 309 میلیون ریال است.

تولید گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی، طی سه 
ماهه نخس��ت 1۴01 بیش از 21 درصد افزایش یافت و به بیش از 11.3 میلیون تن 
رس��ید. به گزارش مناقصه مزایده، 9 تولیدکننده بزرگ گندله سنگ آهن از ابتدای 
فروردین تا پایان خرداد، 11 میلیون و 3۵1 ه��زار و 923 تن محصول تولید کردند. 
این رقم در مدت مشابه س��ال گذش��ته، 9 میلیون و 3۷0 هزار و 3۷۶ تن بود. از این 
میزان، شرکت های »گل گهر« سه میلیون و 332 هزار و 29۶ تن، »توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه« یک میلیون و ۸۵۸ هزار و 993 تن، »صنایع معدنی فوالد 
س��نگان« یک میلیون و 31۵ هزار و ۸۴2 تن، »چادرملو« یک میلیون و 1۸۴ هزار 
و 9۵0 تن، »مرکزی« یک میلیون و ۷۸ ه��زار و ۴1۶ تن، »گهرزمین« یک میلیون 
و 10۴ هزار و ۵0 تن، »اپال پارسیان س��نگان« 9۵3 هزار و 90 تن، »توسعه فراگیر 

سناباد« 391 هزار و ۵۷3 تن و »صبانور« 132 هزار و ۷13 تن گندله تولید کردند. 

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فوالد خواستار شد 

شناسایی عوامل مؤثر بر تولید معادن و رفع مشکالت با نگاه تخصصی
مدیرعام��ل گروه س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی 
فوالد، گف��ت: عوامل مؤثر ب��ر تولید معادن و رفع مش��کالت 
تولید هر معدن باید با نگاه تخصصی صورت بگیرد. به گزارش 
مناقصه مزایده، علی بابایی؛ در بازدید از کارخانه زغال ش��ویی 
زرند کرمان، ب��ا تأکید بر تأمین مواد اولی��ه و افزایش راندمان 
کارخان��ه، گفت: شناس��ایی عوام��ل مؤثر بر تولی��د معادن و 
رفع مش��کالت تولید هر معدن باید با ن��گاه تخصصی صورت 
بگیرد و با توجه به اینکه این ش��رکت میلیون ه��ا تن باطله با 
خاکستر میانگین ۵0 درصد داش��ته، باید به آن به عنوان یک 
مزیت در تأمین مواداولیه توجه شود و راه حل فنی و تخصصی 
جهت اس��تفاده از این باطله را ه��ر چه س��ریع تر ارائه کنند. 

وی همچنین در نشس��ت مش��ترک با هیأت مدیره ش��رکت 
زغال س��نگ کرمان، اظهار کرد: با بررس��ی عملکرد سه ماهه 
این ش��رکت و وجود مغایرت های نامس��اعد و غیرقابل قبول 
در آن، تنه��ا راه موفقی��ت و ح��ل مش��کالت فعل��ی افزایش 
درآمده��ای عملیات��ی و کاه��ش هزینه های جذب نش��ده 
اس��ت، ضمن آن که ورود به عرصه ص��ادرات می تواند در این 
خصوص راه نجات ش��رکت باش��د، لذا باید به س��رعت جهت 
ارزش آفرین��ی بیش��تر، ص��ادرات را در اولوی��ت برنامه های 
ش��رکت قرار داد. مدیرعام��ل گروه س��رمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی فوالد، اش��اره کرد: در راس��تای تحقق اهداف و 
برنامه های م��ورد نظر مدیرعامل صن��دوق فوالد، تالش های 

بیش��تری باید توس��ط مدیریت این ش��رکت انجام شود. در 
این جلس��ه درخصوص تعیین تکلیف پرونده ه��ای حقوقی، 
س��ازماندهی، خأل های بیمه ای نیروی انس��انی در مش��اغل 
س��خت و زیان آور، وضعیت طرح های توسعه ای و تأمین مالی 
آنها، تعیین تکلیف موضوع صادرات به صورت ویژه و تخصصی 
تکالیف مشخصی جهت اجراء به مدیریت شرکت زغال سنگ 
کرمان ابالغ ش��د. همچنین مدیرعامل گروه سرمایه گذاری 
صندوق بازنشس��تگی فوالد، در ادامه با اش��اره به دانش��گاه 
علمی کاربردی شرکت زغال سنگ کرمان بیان کرد: عملکرد 
این دانش��گاه و توجیه علمی و اقتصادی ای��ن مجموعه مورد 
بررسی دقیق قرار گیرد و گزارش توجیهی نحوه ادامه فعالیت 

آن به گروه س��رمایه گذاری صن��دوق فوالد اعالم ش��ود. این 
مس��ؤول با اش��اره به تأکید و توصیه های مدیر عامل صندوق 
بازنشس��تگی فوالد، گف��ت: برنامه های تحولی س��ال 1۴01 
باید با اهتمام ویژه توس��ط مدیران شرکت مورد توجه و آنالیز 
قرار گیرد و این پایش میدانی هر ماهه توس��ط تیم هلدینگ 
سرمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی فوالد انجام خواهد شد 
تا از مغایرت های نامس��اعد احتمالی جلوگیری ش��ود و آنچه 
مالک ارزیابی مدیران ش��رکت ها اس��ت تحق��ق بودجه های 
تدوین ش��ده اس��ت. بابایی؛ در پایان ب��ر رعایت مق��ررات و 
ضوابط قانونی در کلیه امور به وی��ژه در حوزه خرید و فروش و 

معامالت، تأکید جدی کرد.

گروه زمین و معدن

نائب رئیس کمیس��یون صنایع مجلس، گفت: 
ماش��ین آالت از مهم تری��ن ابزار تولی��د در بخش 
معدن هس��تند ک��ه بیش��ترین کارب��رد آن ها در 
پروژه های راهس��ازی، معدنی و عمرانی اس��ت و 
به ان��واع مختلف با کاربردهای گوناگونی تقس��یم 
می شوند. براس��اس قوانین و دس��تورالعمل های 
وضع ش��ده در مهروموم ه��ای گذش��ته، عرض��ه 
ماش��ین آالت معدنی کاهش چش��مگیری یافته 
و این موض��وع با توجه ب��ه تقاضای ب��اال، منجر به 
افزایش هزینه تأمین ماش��ین آالت معدنی ش��ده 
اس��ت. ب��ه گ��زارش  مناقصه مزایده، س��یدجواد 
حس��ینی کیا؛ در ادامه، بیان کرد: از س��وی دیگر 
با توجه ب��ه افزایش ن��رخ ارز ط��ی مهروموم های 
اخیر و همچنین فقدان سیاس��ت های تش��ویقی 
برای نوس��ازی ماش��ین آالت فرس��وده، ن��اوگان 
معدنی کش��ور از حی��ث عم��ر کاری، در وضعیت 
نامطلوبی به س��ر می برد. وی افزود: محدودیت در 
تأمین ماش��ین آالت معدنی و مش��کالت ناشی از 
فرسودگی ناوگان معدنی کشور، از یک سو معادن 
کش��ور را با بحران تولی��د روبه رو و از س��وی دیگر 
صنایع ف��والدی و معدنی را با بح��ران تأمین مواد 
اولیه مواجه خواهد کرد. نماینده مردم س��نقر در 
مجلس درخصوص دالیل فرسودگی ماشین آالت 
معدنی همچنین، متذکر شد: متأسفانه نبود توان 
تولید در ش��رکت های داخل کش��ور و ممنوعیت 
واردات س��بب ب��ه وجود آم��دن این فرس��ودگی 
ش��ده به طوری که به صورت میانگی��ن 20 الی30 
سال از سال تولید ماش��ین آالت معدنی می گذرد، 
عوامل ذکرش��ده حاک��ی از نی��از این ن��اوگان به 
نوس��ازی اس��ت. س��یدجواد حس��ینی کیا؛ در 
ارتباط با ایج��اد زمینه های الزم برای رس��یدن به 

نوس��ازی عنوان کرد: برای رس��یدن به این هدف 
باید دو اقدام ص��ورت گیرد، م��ورد اول اینکه باید 
ب��ا واحده��ای تولیدکنن��ده داخلی ق��راردادی 
در فاصله  زمانی مش��خص منعقد ش��ود ت��ا لوازم 
و ماش��ین آالت موردنیاز را تولید کنند. از س��وی 

دیگر بای��د به صورت مح��دود این ماش��ین آالت 
وارد ش��وند تا کار مع��ادن از رونق نیفت��د .وی در 
ادامه مطلب فوق، اش��اره کرد: دول��ت باید با یک 
برنامه ریزی ش��فاف به رونق تولی��د داخل کمک 
کند؛ در حال حاضر به دلی��ل عدم تولید، نقدینگی 

در این بخش ها به ش��دت کم اس��ت، ازاین جهت، 
بای��د واردات ماش��ین آالت معدن��ی ب��ه می��ران 
مح��دود و قابل کنترل صورت گیرد. حس��ینی کیا 
درخص��وص مش��کالت موج��ود در تأمی��ن ارز 
ب��رای واردات ماش��ین آالت معدن��ی نی��ز افزود: 

در زمین��ه تأمین ارز ب��رای واردات ماش��ین آالت 
معدنی مش��کلی وجود ن��دارد و حت��ی اگر دولت 
توان تأمین ارز برای این منظور را نداش��ته باش��د، 
 برخی از فعاالن این حوزه می توانند، خود اقدام به 

واردات کنند.

 کاهش ماشین آالت معدنی ریشه اصلی 
بحران تأمین مواد اولیه معدنی و فوالدی

http://monaghesatiran.ir/112752
http://monaghesatiran.ir/112753
http://monaghesatiran.ir/112754
http://monaghesatiran.ir/112755
http://monaghesatiran.ir/112756
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دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداش�تی درماني ساوه به شناسه ملی 1۴00۶۶۶۴۶۵1 
و کد اقتص��ادی ۴11۵33۶۴939۵ 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 ۵0010003۸۶000003 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 1۴01/0۵/10 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: 
تا ساعت 1۴:00 روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۵/1۸ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۴:00 روز یکشنبه مورخ 1۴01/0۵/30 
زمان گشایش پاکت ها:  ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1۴01/0۵/31 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 ۴00111290۶3۷۸11۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با ش��ماره ش��با IR۴0010000۴00111290۶3۷۸11۶ به نام دانش��کده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی ساوه )شناس��ه واریز 933123۸221000۸۴00111290۶3۷۸11۶( 
ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداري روز یکش��نبه مورخ 1۴01/0۵/30 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 ۷۶۶۵1–3919۶ 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 ۴۵229۷22-0۸۶ آقای خادمی تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: ۴193۴-021 ،  دفتر ثبت نام: ۸۸9۶9۷3۷ و ۸۵193۷۶۸ 

  مهلت بازدی��د از تاریخ سه ش��نبه م��ورخ 1۴01/0۵/11 الی سه ش��نبه م��ورخ 1۴01/0۵/1۸ 
به صورت روزانه از ساعت 09:00 الی 12:00می باشد. 

آگهی فراخوان
نوبت دوم

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 ۴00/230 کیلوولت قم 2« از طریق فراخوان ارزیابي کیفي )به شماره 200100100۸0000۴۸ 

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 1۴01/0۵/13 

الي 1۴01/0۵/1۸ 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 1۴01/0۶/01 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 ۸۸9۶9۷3۷ و ۸۵193۷۶۸ 

و مرکز تماس 2۷313131 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 دوم

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

مناقصه شماره )1401/23003(

رئی��س کمیت��ه دانش بنی��ان اقتص��اد دیجیت��ال 
مجلس ش��ورای اس��المی، در نامه ای ب��ه رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: کدام ش��رکت ها متول��ی اجراء و 
پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در بانک مرکزی 
بوده و ارتب��اط مال��ی آنها ب��ا بانک مرک��زی چگونه 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، متن نامه مجتب��ی توانگر؛ 
نماینده تهران به صالح آبادی؛ به شرح زیر اس��ت: یکی از قوانینی که 
می توانس��ت به عنوان یک پیش��ران و محرک در دیجیتالیزه کردن 
اس��تنادپذیر فرآیندها نقش بس��یار اثربخشی داشته باش��د، قانون 
تجارت الکترونیکی مصوب سال 13۸2 اس��ت که متأسفانه در مقام 
اجراء به خوبی درک نشد و علی رغم گذش��ت قریب 20 سال از زمان 
تصویب آن، کشور از مزایای آن منتفع نگردید. ماده ۷ این قانون اشعار 
می دارد: »هرگاه قانون وجود امضاء را الزم بداند، امضای الکترونیکی 
مکفی اس��ت«. این ماده بدین معنی اس��ت که هر گونه نوشتار که در 
دنیای فیزیکی برای اس��تنادپذیری، انکارناپذیری و جعلناپذیری به 
امضاء نیاز دارد را می تواند در دنیای الکترونیکی مبتنی بر به کارگیری 
از امضای دیجیت��ال برای آن ی��ک بدیل اصیل و اس��تنادپذیر ایجاد 
نمود که به لحاظ قانونی نیز محکمه پسند اس��ت. متأسفانه بسیاری 
از دس��تگاه های اجرایی همانند بانک مرکزی به ج��ای ایجاد کاربرد 
امضای دیجیتال در این سال ها، تمرکز خود را بر مقوله صدور امضای 
دیجیت��ال معطوف نمودن��د و نتیجه این تمرک��ز بی حاصل چالش و 
اصطکاک غیرمنطق��ی مابین بانک مرکزی، وزارت صمت، س��ازمان 
ثبت احوال کش��ور و برخی دیگر از دس��تگاه های اجرایی بوده است؛ 
حال آن که برای ش��هروندی که قرار بود از این گواهی استفاده نماید 
تا به صورت حضوری ب��رای امضای فرم های کاغ��ذی مراجعه نکند، 
هیچ تفاوتی وجود ن��دارد که صادرکننده گواه��ی امضای دیجیتالی 
کدام مرجع معتبر می تواند باش��د. مبتنی بر آیین نام��ه اجرایی ماده 
32 قان��ون تج��ارت الکترونیکی، ش��ورای سیاس��ت گذاری گواهی 
الکترونیکی کش��ور، به عنوان رگوالتور یا تنظیم گر حوزه گواهی های 
الکترونیکی کشور از جمله گواهی امضای دیجیتال تعریف شده است 
که تشخیص ریش��ه بودن یا اعتبار بخشی به ریش��ة تعریف شده در 
این شورا انجام می گیرد. عجیب است که بانک مرکزی که می توانست 
در این مدت، کاربردهای فراوانی برای گواه��ی امضای دیجیتالی در 
حوزه بانکی کشور تعریف کند، داعیه مرکز ریشه بودن یا مرکز میانی 
مستقل بودن داشته است و هیچ معین نیس��ت که به عنوان یک نهاد 
تنظیم گر چرا در حوزه اج��راء ورود کرده و به نیابت از بانک های عامل 
خود مجری نیز ش��ده اس��ت. با عنایت به مباحث مذکور خواهشمند 
است؛ دس��تور فرمایید، پاسخ س��ؤاالت زیر تا تاریخ 20 مرداد 1۴01 

تهیه و به اینجانب منعکس گردد:
1 - بانک مرکزی به عن��وان رگوالتور پولی کش��ور و نه بازیگردان 
حوزه گواهی امضای دیجیتال کشور مبتنی بر چه ضوابطی به دنبال 
تنظیم گری در این حوزه بوده اس��ت )یک نمونه از ای��ن موارد، نامه 
معاون محترم فناوری های نوین بانک مرک��زی به مدیران بانک های 
عامل مورخ 2۸ اس��فند 1۴00 اس��ت که در این نامه ی��ک انحصار 
برای صدور گواهی در ح��وزه بانکی ایجاد نموده اس��ت. در این نامه 
تصریح شده است در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک 
توس��ط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضاء 
 باید منحص��راً از طریق مرکز میانی مس��تقل بانک مرک��زی یا نماد 

صادر گردد!(.
2 - بانک مرکزی در قریب 20 س��ال گذش��ته چه کاربردهایی را 
برای عدم مطالبه حضور ش��هروند و ایجاد کاربرد و اس��تنادپذیری 
اس��ناد مبتنی بر گواه��ی امضای دیجیت��ال ب��رای بانک های عامل 
تنظیم گری نموده است؟ به عبارتی بانک مرکزی می توانست به جای 
تمرکز ب��ر صدور گواهی بر تنظی��م و تعریف کاربرد متمرکز ش��ده و 

تسهیالت کاربری فراوانی را برای شهروند ایجاد کند.
3- چه ش��رکت هایی متولی اجراء و پیاده س��ازی گواهی امضای 
دیجیتال در بانک مرکزی ب��وده و ارتباط مالی آنها ب��ا بانک مرکزی 
چگونه است؟ به چه دلیل به جای بکارگیری از توان بخش خصوصی، 
بانک مرکزی ب��ا تأمین اعتبار باواس��طه ی��ا بدون واس��طه به دنبال 
راه اندازی زیرس��اخت های نرم افزاری و س��خت افزاری در این حوزه 

بوده است؟«

چرا بانک  مرکزی اقدامی برای توسعه 
گواهی امضای دیجیتال نکرده است؟

ش��اخص کل بورس تهران دیروز)سه ش��نبه( پس از 
چند روز نزول روز گذش��ته سبزپوش ش��د و در این 
روز ب��ا دو ه��زار و ۴12 واحد افزای��ش در ارتفاع یک 
 میلیون و ۴30 هزار واحدی ق��رار گرفت. به گزارش 
ایرنا، ش��اخص هم وزن با 22۴ واحد افزایش به 3۸0 
ه��زار و ۵۸۷ واحد و ش��اخص قیمت ب��ا 13۴ واحد 
رشد به 22۸ هزار و 293 واحد رسید. ش��اخص بازار اول، یک هزار و 
۶۵۸ واحد و ش��اخص بازار دوم پنج هزار و 1۸۴ واحد افزایش را ثبت 
کردند. در معامالت بورس تهران، بیش از سه میلیارد و ۶1۵ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 21 هزار و ۶۶2 میلیارد ریال 
معامله ش��د. همچنین صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با 
۶۴1 واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( ب��ا ۶3۵ واحد، نفت و 
گاز پتروش��یمی تأمین )تاپیکو( با 23۵ واحد، گس��ترش نفت و گاز 
پارسیان )پارسان( با 233 واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با 191 
واحد و پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با 1۵۷ واحد با تاثیر مثبت 
بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. همچنین بانک پارسیان )وپارس( 
با 3۵2 واحد، گ��روه داوریی برکت )برکت( ب��ا 109 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گه��ر )کگل( با 10۴ واحد، ب��ورس کاالی ایران )کاال( با 
102 واحد و پتروش��یمی فناوریان )ش��فن( با ۸1 واحد تأثیر منفی 
بر ش��اخص بورس داش��تند. ب��ر پایه این گ��زارش، نماد گس��ترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، سایپا )خساپا(، ایران خودرو 
)خودرو(، ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، سایر 
اش��خاص بورس انرژی )انرژی3(، پتروش��یمی فناوران )ش��فن( و 
پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. 
گروه خودرو هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این 
گروه 9۵۸ میلیون و ۵۴9 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش دو هزار و ۴9۸ 

میلیارد ریال دادوستد شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 2۴ واحد افزایش داش��ت و به 1۸ 
هزار و ۷۶2 واحد رسید. در این بازار یک میلیارد و ۸1۸ میلیون برگه 
سهم و اوراق مالی دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت فرابورس 
بیش از 133 ه��زار و 121 نوبت بود. نمادهای پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروشیمی شیراز )شراز(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، پاالیش 
نفت الوان )ش��اوان(، حمل ونقل گهر ترابر سیرجان )حگهر( و پلیمر 
آریاساس��ول )آریا( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. 
همچنین صنعتی مینو )غصین��و(، فرابورس ایران )فرابورس(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( و پویا 

زرکان آق دره )فزر( تأثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. 

 تداوم روند مثبت شاخص کل بورس 
با رشد 2412 واحدی

عامل اصلی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
در حال��ی که ح��دود پن��ج م��اه از پای��ان پذیره نویس��ی 
س��رخابی ها گذش��ته و وعده ه��ای زی��ادی در م��ورد زمان 
بازگش��ایی نماد دو باشگاه از سوی س��ازمان خصوصی سازی 
داده ش��ده، این اتفاق هنوز رخ نداده و رئیس س��ازمان بورس 
در آخری��ن اظهارنظ��ر خود اعالم کرد دو باش��گاه اس��تقالل 
و پرس��پولیس بای��د اطالعات��ی ک��ه فراب��ورس می خواهد را 
افش��اء کنند. مجید عش��قی؛ در گفت وگ��و با ایس��نا، به این 
س��ؤال که آی��ا دلیل ع��دم بازگش��ایی نمادهای اس��تقالل و 
پرس��پولیس عدم افش��ای قرارداده��ای این دو تیم اس��ت، 
پاس��خ داد: یک موض��وع افش��ای قراردادها و موض��وع دیگر  
برگزاری مجام��ع فوق العاده برای اصالح اساس��نامه اس��ت. 
اگر ای��ن اتفاق رخ ده��د نمادها بازگش��ایی خواهد ش��د. وی 
ادام��ه داد: دو تیم اس��تقالل و پرس��پولیس بای��د اطالعاتی 
ک��ه فرابورس می خواه��د را حتماً افش��ا کنند. براس��اس این 
گزارش، پذیره نویس��ی تعداد ی��ک میلی��ارد و 23۶ میلیون 
و 99 ه��زار و ۶۵۶  س��هم از س��هام جدید ش��رکت فرهنگی 
 ورزش��ی اس��تقالل ایران )س��هامی عام( در نم��اد معامالتی 
)اس��تقاللح 1( و تعداد ی��ک میلی��ارد و 3۴ میلی��ون و ۸۴0 
هزار و ۵۶۷ س��هم از س��هام جدید ش��رکت فرهنگی ورزشی 

پرس��پولیس )س��هامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح 
1( ناش��ی از س��لب حق تقدم به روش ثبت س��فارش در تابلو 
نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از 1۵ اس��فندماه آغاز ش��ده 

بود س��رانجام در 2۸ اس��فند به پایان رس��ید. طب��ق آمار در 
پذیره نویس��ی پرس��پولیس 320 هزار نفر مش��ارکت کردند. 
2۶1 میلیارد تومان از س��هام این باشگاه توس��ط حقوقی ها و 

بیش از ۸۸ میلیارد تومان نیز توس��ط حقیقی ه��ا خریداری 
ش��د. همچنین 2۸۶ ه��زار نفر در پذیره نویس��ی اس��تقالل 
ش��رکت کردند که 2۸0 میلیارد تومان از س��هام این باشگاه 
 توس��ط حقوقی ه��ا و ۷9 میلی��ارد تومان توس��ط حقیقی ها 

خریداری شد. 
قراردادها هنوز افشا نشده است!؟

تاکن��ون از س��وی س��ازمان خصوصی س��ازی وعده های 
مختلفی درمورد زمان بازگش��ایی نماد دو باش��گاه داده ش��د 
که هیچ کدام اجرایی نشد. بر این اساس چندی پیش حسین 
قربانزاده؛ رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با تأکید بر اینکه 
اس��تقالل و پرس��پولیس باید متن قراردادهای خود را افش��ا 
کنند، اعالم کرده بود که از زمان بورسی شدن، این دو باشگاه 
حتماً بای��د رویدادهای عم��ده مالی خود را در س��ایت کدال 
بورس افشا و متن کامل همه قراردادها را عالوه بر تنظیم گران 
تخصصی مانند سازمان لیگ و... به شرکت فرابورس و سازمان 
خصوصی سازی ارائه کنند. پیگیری ها از شرکت فرابورس در 
مورد علت عدم بازگشایی نماد دو تیم مذکور به نتیجه نرسید، 
اما به نظر می رسد مش��کل افشای قرارداد توس��ط دو باشگاه 

همچنان پابرجاست.

معصومه براتی

 رئی��س کل بانک مرک��زی، گف��ت: از ن��گاه 
بانک مرکزی تأمی��ن مالی هدفمن��د در حال رخ 
دادن اس��ت. به گزارش خبرن��گار مناقصه مزایده، 
علی صالح آبادی؛ در آغاز آیین رونمایی از نقشه راه 
تأمین مالی زنجی��ره ای در بخش کش��اورزی که 
در بانک مرکزی برگزار ش��د، با بی��ان اینکه تأمین 
مال��ی در حوزه کش��اورزی ج��زء خصوصی ترین 
بخش های صنعت کشور است که بخش خصوصی 
فعال��ی دارد، گفت: از ن��گاه بانک مرک��زی تأمین 
مالی هدفمند در حال رخ دادن اس��ت. رئیس کل 
بانک مرکزی با اش��اره به اقدام ه��ای وزارت صمت 
در حوزه کش��اورزی، اف��زود: هماهنگ��ی وزارت 
جهادکشاورزی و بانک ها نیازمند یک برنامه ریزی 
اس��ت. از طرفی موضوع آم��وزش نی��ز از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. وی پیش��نهاد کرد: مرکز 
آموزش عالی بانکداری ب��رای بانک ها و ذی نفعان 
مختلف ب��ا تولید محت��وا س��معی و بصری جهت 
آم��وزش اقدام کنن��د. وی تصریح ک��رد: در حوزه 
جهادکش��اورزی آموزش وجود دارد اما یکسری از 
هدف بانک مرکزی، هدایت اعتبار به س��مت تولید 
کش��اورزی اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی، بیان 
اینکه توسعه کش��اورزی قراردادی نیازمند تعامل 
فرابخشی اس��ت، گفت: اقدامات بانک مرکزی در 
تأمین مال��ی زنجیره ای هم در بخ��ش تولید و هم 
در بخ��ش کش��اورزی در جهت هدای��ت صحیح 
و هدفمن��د اعتب��ارات بانکی اس��ت. صالح آبادی؛ 
در مراس��م رونمای��ی از نقش��ه راه »تأمی��ن مالی 
زنجی��ره ای در بخ��ش کش��اورزی« ب��ا تأکید بر 
کش��اورزی قراردادی با تمجید از این اقدام، اظهار 
داش��ت: با این روش اتفاق خوبی ک��ه می افتد این 
اس��ت که از یک نظام س��نتی به ی��ک نظام مدرن 
حرکت می کنیم. وی افزود: از نظ��ر ما خیلی مهم 
اس��ت که این تأمین مالی ب��رای بخش خصوصی 
است، زیرا بخش کشاورزی یکی از خصوصی ترین 
بخش ه��ای اقتص��اد کش��ور اس��ت. رئی��س کل 
بانک مرکزی، با بی��ان اینکه از ن��گاه بانک مرکزی 
و سیس��تم بانکی نتیجه تأمین مال��ی زنجیره ای 
بخ��ش کش��اورزی در قالب کش��ت ق��راردادی، 
تأمین مالی هدفمند اس��ت که این یک دس��تاورد 
مهم برای بخ��ش نظام بانکی و بخش کش��اورزی 
است. وی با تأکید بر اینکه اجرای این کار نیازمند 
برنامه ری��زی و همکاری بین دس��تگاهی اس��ت، 
گفت: یکی از مباحث مهم آموزش اس��ت. آموزش 
بسیار مهم اس��ت و پیش��نهاد من این است که در 
حوزه بانک��داری آموزش الزم را انج��ام دهند و ما 
هم باید جزوه، فیلم و دوره آموزشی داشته باشیم 
و ش��رکت های موفق هم تجربیات خودشان را در 
این دوره ها ارائه کنند. وزارت جهادکشاورزی هم 

حتماً به بحث آموزش هم توجه دارد. صالح آبادی؛ 
افزود: یک س��ری زیرس��اخت های قانون��ی برای 
تکمیل این کار نیاز است که با همکاری دستگاه ها 
قوانین م��ورد نی��از آن بای��د تدوین ش��ود. وی با 
بیان اینک��ه موفقیت کش��ت ق��راردادی نیازمند 
تعامل فرابخشی اس��ت، تصریح کرد: برای توسعه 
کش��اورزی قراردادی، آقای ابوالحسنی؛ قائم مقام 
بانک مرک��زی، موض��ورع را در حوزه نظ��ام بانکی 
دنبال خواهند کرد. صالح آب��ادی؛ گفت: اقدامات 
بانک مرک��زی در تأمی��ن مالی زنجی��ره ای هم در 
بخش تولی��د و هم در بخش کش��اورزی در جهت 

هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.
احیای تولید با کشاورزی توافقی و تأمین 

مالی زنجیره ای
قائم مق��ام بانک مرک��زی، گفت: ه��دف ما از 
کش��اورزی ق��راردادی و تأمین مال��ی زنجیره ای 
بخش کش��اورزی، عالوه بر اصاب��ت منابع بانک به 
تولید و بخ��ش واقعی اقتص��اد، ایجاد یک بس��تر 
مناس��ب ب��رای تولی��د محص��والت کش��اورزی 
است، به طوری که کش��اورز دغدغه تأمین نهاده، 
اعتب��ار و فروش محصول را نداش��ته باش��د. اصغر 
ابوالحسنی؛ در مراس��م آیین رونمایی از نقشه راه 
تأمین مال��ی زنجی��ره ای در بخش کش��اورزی با 
تأکید بر کش��اورزی قراردادی، اظهارداش��ت: در 
موضوع تأمی��ن مالی زنجی��ره ای دو موضوع مهم 
وج��ود دارد ک��ه اول می��زان تأمین مال��ی در هر 
رش��ته  و دوم تأمین مالی اصابت مناب��ع بانکی به 
هدف مورد نظر اس��ت که موجب اثربخشی باالی 

تس��هیالت بانکی را فراهم می کند. وی با اش��اره 
به مطالعه خود درباره تحوالت بخش کش��اورزی 
در چن��د دهه گذش��ته، گفت: بررس��ی ها نش��ان 
می دهد ایران یک کش��ور صادرکننده محصوالت 
کش��اورزی بود، اما یکباره در دهه 13۴0 به دلیل 
اصالحات ارضی میزان تولید سیر نزولی پیدا کرد. 
قائم مقام بانک مرک��زی، با طرح این پرس��ش که 
چرا تولید در بخش کش��اورزی پ��س از اصالحات 
ارزی به ش��دت کاهش یاف��ت؟ گف��ت: علت این 
بود که پی��ش از اصالحات ارضی ارب��اب که مالک 
زمین ها ب��ود، تأمین مال��ی و نهاده ه��ای تولید و 
فروش محصوالت کش��اورزی را برعهده داش��ت، 
اما پ��س از اصالحات ارض��ی هیچ کس��ی متولی 
این مس��ؤولیت نبود. وی ادام��ه داد: برای جبران 
این ضعف، به بانک فالحت مأموریت داده ش��د تا 
کش��اورزان را تأمین مالی کند و این کار هم انجام 
ش��د، اما چون کش��اورز تا به حال با پول کار نکرده 
بود، ام��کان مدیریت و فروش را نداش��ت و همین 
مسأله موجب شد، کش��اورزان امکان بازپرداخت 
وام ها را نداشته باش��ند و بانک زمین ها را مصادره 
کرد و همین مس��أله موجب ش��د ایران در س��ال 
۵۷ به ی��ک کش��ور واردکنن��ده ب��زرگ گندم و 
محصوالت کش��اورزی تبدیل ش��ود. ابوالحسنی؛ 
تأکید کرد: هدف اصلی ما از کش��اورزی قراردادی 
و تأمین مالی زنجیره ای بخش کش��اورزی، عالوه 
بر اصابت مناب��ع بانک ب��ه تولید و بخ��ش واقعی 
اقتصاد، ایج��اد یک بس��تر و نظام مناس��ب برای 
تولید محصوالت کش��اورزی اس��ت، به طوری که 

کش��اورز دغدغه تأمین نه��اده، اعتب��ار و فروش 
محصول را نداشته باش��د. قائم مقام بانک مرکزی، 
با بیان اینکه هدف ما این بود که کمتر از یکس��ال 
از ش��روع فعالیت دولت س��یزدهم از طرح  تأمین 
مال��ی زنجیره ای کش��اورزی ق��راردادی رونمایی 
کنیم که خوشبختانه امروز محقق شد، گفت: اگر 
چنین روشی وجود نداشت و شیوه نامه های آن را 
تدوین نمی کردیم، باید آمار بسیار باالیی از منابع 
بانک ها را به طور مس��تقیم برای بخش کشاورزی 
درگیر می کردیم. وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی 
زنجیره ای بخش کش��اورزی به ط��ور قطع باعث 
رش��د تولید و افزایش اش��غال خواهد شد، گفت: 
در کن��ار این مس��ائل اگر صنعتی ک��ردن و دانش 
افزایی را هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید، 
دانش بنیان و اش��تغال آفرین را محق��ق خواهیم 
ساخت و می توانیم صنعتی کردن کشاورزی را نیز 

نهادینه کنیم.
بسته تشویقی برای بانک ها براساس تأمین 

مالی زنجیره ای
معاون وزیر صم��ت، گفت: در تالش هس��تیم 
بسته تش��ویقی برای بانک ها براساس تأمین مالی 
زنجیره ای به ش��ورای اقتصاد ارائه ش��ود و به طور 
پایلوت تا االن هفت هزار فاکتور با تالش سیس��تم 
بانکی اس��تعالم شده اس��ت. س��ید مهدی نیازی 
در آغاز آیی��ن رونمای��ی از نقش��ه راه تأمین مالی 
زنجیره ای در بخش کشاورزی که در بانک مرکزی 
برگزار شد، با بیان اینکه تأمین مالی زنجیره ای در 
دس��تور کار قرار گرفت، گفت: این اقدام در حالی 

انجام شد که اوراق گام در گذش��ته وجود داشت. 
معاون وزیر صمت با اش��اره به اینکه با هفت بانک 
تحت س��امانه جامع تجارت تفاهم نامه ای منعقد 
ش��د گفت: ای��ن تفاهم نام��ه در جه��ت پرداخت 
تسهیالت براساس اس��تعالم فاکتور به کشاورزان 
است که ش��بکه بانکی ملزم شده سیستم پرداخت 
تسهیالت را اجرایی کنند. این مقام مسؤول، ادامه 
داد: در تالش هستیم بس��ته تشویقی برای بانک ها 
براس��اس تأمین مالی زنجیره ای به شورای اقتصاد 
ارائه شود و به طور پایلوت تا االن هفت هزار فاکتور 
به ارزش 11 هزار میلیارد تومان با تالش سیس��تم 
بانکی اس��تعالم ش��ده و 1۵ هزار میلی��ارد تومان 
تاکنون تأمین مالی س��ازماندهی ش��ده و مطمئن 
هس��تیم که در تأمین مالی زنجی��ره ای عملیاتی 
ش��ده اس��ت. نیازی؛ خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه 
به دو تکلیف مهم امس��ال برای بخش کش��اورزی 
،۷0 درصد س��رمایه در گردش هم بای��د از طریق 
اس��تعالم فاکتور پرداخت ش��ود. وی اظهار کرد: از 
۵.1 سال اخیر س��ازماندهی تأمین مالی قراردادی 
کش��اورزی را انجام داده ایم و از طریق تأمین مالی 
انتهای زنجیره کش��اورزی، آماده ایم حمایت کنیم 
یعنی یک ش��رکت غذایی در انتهای زنجیره بتواند 
براس��اس اعتبارات حمایت شود و بانک ها نیز سایر 

اجزای زنجیره را حمایت مالی کنند.
سهم بازارسرمایه در زمینه تأمین مالی 

بنگاه ها بسیار اندک است 
مدیرعام��ل بانک کش��اورزی، در آغ��از آیین 
رونمای��ی از نقش��ه راه تأمین مال��ی زنجیره ای در 
بخش کش��اورزی، گفت: س��هم بازارس��رمایه در 
زمینه تأمی��ن مالی بنگاه ها بس��یار اندک اس��ت. 
مهدی رضایی؛ مدیرعامل بانک کشاورزی در آغاز 
آیین رونمایی از نقش��ه راه تأمین مالی زنجیره ای 
در بخش کش��اورزی که در بانک مرک��زی برگزار 
شد، گفت: آمار تسهیالت بانکی به تولید ناخالص 
داخلی دو برابر ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: س��هم 
بازارس��رمایه در زمینه تأمین مالی بنگاه ها بسیار 
اندک اس��ت و تأمین مالی نهاده ه��ا و محصوالت 
اس��تراتژیک، مقررات تکلیفی منجر ب��ه ناترازی 
بانک ها ش��ده اس��ت. مدیرعامل بانک کشاورزی، 
تصریح کرد: تأمین مالی زنجی��ره ای مجموعه ای 
خدمات و اسناد دریافتنی است که منجر به بهبود 
س��رمایه در گردش بنگاه های اقتصادی می شود. 
رضای��ی؛ تصریح کرد: بانک کش��اورزی با توجه به 
درک نیازه��ای مرس��وم بنگاه ه��ا، مجموع��ه ای 
از خدم��ات را ارائ��ه داده اس��ت که تأمی��ن مالی 
قراردادی کشت زعفران در سال 9۷ و تأمین مالی 
قراردادی کشت گوجه فرنگی از جمله ابن اقدام ها 
بوده اس��ت. این مقام مس��ؤول، خاطرنشان کرد: 
اصالح ساختار س��امانه بازارگاه و مدیریت زنجیره 

تأمین در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی

تأمین مالی هدفمند در حال رخ دادن است

http://monaghesatiran.ir/112750
http://monaghesatiran.ir/112751
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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 

آمادگی برای تولید و فرآورش گاز 
در فصل های سرد سال ضروری است

 بازیابی »وانادیوم« 9۸ درصد 
از پسماند نیروگاه های فسیلی

 50 درصد بنزین مصرفی 
به نرخ آزاد فروش می رود

رئیس صنف جایگاه داران کش��ور، گفت: مصرف بنزین آزاد طی س��ه س��ال 
اخیر رشد صعودی داش��ته و هم اکنون حداقل ۵0 درصد بنزین مصرفی کشور 
به نرخ آزاد اس��ت که کالنش��هر تهران رتبه اول تقاضای مص��رف بنزین آزاد در 
کشور است. اس��دا... قلی زاده؛ در گفت وگو با فارس، با اشاره به افزایش تقاضای 
مردم برای مصرف بنزین آزاد گفت: مصرف بنزین آزاد طی س��ه سال اخیر رشد 
صعودی داش��ته و هم اکنون حداقل ۵0 درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد 
است. وی گفت: اواخر سال 9۸ تقاضای مردم برای بنزین آزاد به 1۵ درصد کل 
مصرف هم نمی رس��ید، ولی اکنون با رش��د تقاضا مواجه هس��تیم و در ماه های 
اخیر برخی روزها مصرف بنزین آزاد در کش��ور تا ۶0 درصد کل فروش بنزین را 
شامل شده است که کالنشهر تهران صدرنشین اس��تفاده از بنزین آزاد و مشهد 
و اصفهان و ش��یراز در رتبه های بعدی ق��رار دارند. رئیس صن��ف جایگاه داران 
کشور، ادامه داد: بعد از افول کرونا، شیب رشد مصرف بنزین قابل مالحظه است 
و پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال حداقل ۶0 درصد بنزین مصرفی کشور به 
نرخ آزاد باش��د و این موضوع مصرف کل کش��ور را هم رش��د 1۵ درصدی داده 
است. آمارهای میدانی نش��ان می دهد، اکثریت مردم در کشور ماهانه از بنزین 
به نرخ آزاد اس��تفاده می کنند. رئیس صنف جایگاه داران کش��ور، گفت: مصرف 
باالی خودروها عامل مهمی در افزایش مصرف اس��ت و خودروهای عمومی هم 
از روند تخصیص بدون توجه به کارکرد رضایت ندارند و جهت تخصیص عادالنه 
 gps بنزین به خودروه��ای عمومی باید این وس��ایل نقلیه براس��اس داده های
سوخت دریافت کنند که هم صرفه جویی در مصرف و هم توزیع عادالنه سوخت 
یارانه ای را در پی خواهد داشت. وی اظهار داشت: حق العمل جایگاه داران برای 
عرضه س��وخت یارانه ای یا آزاد تفاوتی ندارد و جایگاه داران روزانه مابه التفاوت 

فروش را به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واریز می کنند.

مدیر هماهنگ��ی و نظارت بر تولید ش��رکت مل��ی گاز ایران، گف��ت: باید با 
همدلی و کارگروهی برای تولید مس��تمر و حداکثری و فرآورش گاز به استقبال 
فصل سرد سال حرکت کرد. به گزارش مناقصه مزایده، احمد زمانی؛ در نشست 
تخصصی بررسی چالش ها و مشکالت مهم پاالیشگاه ششم پارس جنوبی افزود: 
یکی از اولویت های بس��یار مهم و کلیدی، آمادگی پاالیش��گاه های مجتمع گاز 
پارس جنوبی در راس��تای فرآورش حداکثری گاز و آرامش و آسایش هموطنان 
در فصل های سرد سال جاری اس��ت و این مهم به آمادگی کامل نیاز دارد. مدیر 
هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: پاالیشگاه های 
مجتم��ع گاز پارس جنوبی با انج��ام برنامه ریزی ه��ای دقیق و منس��جم برای 
تعمیرات اساس��ی، اکنون برای فرآورش حداکثری گاز ت��الش می کنند و امید 
می رود ای��ن اصل مهم ب��ا موفقیت به س��رانجام مطلوب برس��د. وی بیان کرد: 
مدیران پاالیشگاهی باید در حرکت جهادی با صداقت و هوشیاری کامل مسائل 
را پیگیری و با آمادگی حرکت به س��مت روزهای س��رد زمس��تان را آغاز کنند. 
زمانی؛ تأکید کرد: موضوعاتی ک��ه در کاهش تولید نقش و تأثیر بس��یار منفی 
دارند شناسایی و در کوتاه ترین بازه زمانی برطرف می شود. وی اظهارکرد: همه 
ما یک تیم هس��تیم و نگرانی ها و چالش ها درس��ایه همدلی، همبس��تگی و کار 
منسجم تیمی باید به سمت بهبودی س��وق داده شود. مدیرهماهنگی و نظارت 
بر تولید ش��رکت ملی گاز ایران، گفت: طبق برنامه ری��زی و پیگیری های انجام 
ش��ده، ش��رایط جذب 1۷3 نفر از فارغ التحصیالن گروه »الف« دانشگاه صنعت 
نفت برای اشتغال در پاالیش��گاه های مجتمع گاز پارس جنوب فراهم و اقدامات 
اولیه جذب و به کارگیری این افراد در دست اقدام است. وی ادامه داد: همچنین 
برنامه ریزی برای مصاحبه حدود 300 نفر دیگر از فارغ التحصیالن گروه »الف« 
دانشگاه صنعت نفت نیز در دست اقدام است که از این تعداد پیش بینی می شود 
حدود 100 نفر ش��رایط جذب آنان برای مجتمع گاز پارس جنوبی فراهم شود. 
زمانی؛ با بیان اینک��ه مجتمع گاز پارس جنوبی به نماد افتخار و عزت در کش��ور 
تبدیل ش��ده و تمام نگاه ها ام��روز به پارس جنوبی اس��ت، گفت: مس��ائل مهم 
مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه منابع انس��انی و عملیاتی در س��ایه همدلی 
و کارگروه��ی برطرف می ش��ود. وی اظهار ک��رد: باید فعالیت ه��ا و تالش های 
شبانه روزی کارکنان و متخصصان در این مجتمع بزرگ مشخص و دیده شود و 
تمام مدیران برای برطرف کردن مش��کالت کارکنان گام بردارند. زمانی؛ یادآور 
ش��د: مس��ائل حوزه منابع انس��انی با برنامه ریزی دقیق و منظ��م طبقه بندی و 

اولویت بندی شده و متناسب با این طبقه بندی، برای حل آنها تالش می شود.

گروه��ی از محققان یکی از ش��رکت های دانش بنیان، دس��تگاهی را طراحی 
کردند که از پس��ماند نیروگاه های فسیلی س��وختی را تولید می کند که به گفته 
آنها این سوخت که از آن با عنوان »Black Oil« یاد می شود، قابل قیاس با نفت 
سیاه است. پرویز نوروزمهر؛ کارشناس ارش��د واحد تحقیق و توسعه یک شرکت 
فناور، افزود: بیش��ترین تحقیقات ما در زمینه بازیابی وانادی��وم و فلزات با ارزش 
از پس��ماندهای نیروگاهی، هوشمندسازی مدیریت پس��ماند، ساخت پایلوت و 
دستگاه پیشرفته فرآیند س��بز است که به بهره برداری رس��یده است. وی یادآور 
شد: دستگاه پیرولیز تولید شده در این شرکت به منظور تبدیل پسماند به سوخت 
طراحی شده است، به این صورت که پسماند وارد این دستگاه می شود و به صورت 
غیرمستقیم و در غیاب اکسیژن، شکسته ش��ده و مواد هیدروکربنی آن تبدیل به 
سوخت های مایع و مواد با ارزش می شود. نوروزمهر؛ تأکید کرد: سوختی که از این 
دستگاه به دست می آید، قابلیت سوزاندن دارد و مواد با ارزش به دست آمده از آن 
قابلیت جداس��ازی و ریکاوری دارند و از آن می توان مواد با ارزش را استخراج کرد. 
وی تأکید کرد: پس��ماندهایی که دارای ماهیت آلی هستند، می توانند در شرایط 
بدون اکسیژن، در معرض حرارت 300 تا ۸00 درجه سانتی گراد قرار گیرند و بعد 
از شکسته شدن پیوند میان مواد آلی، تبدیل به بخارات هیدروکربنی سبک شده 
و بعد از سرد شدن به عنوان س��وخت مایع از دستگاه خارج می شوند. نوروزمهر، از 
این س��وخت با عنوان »Black Oil« یاد کرد و گفت: این سوخت قابل قیاس با 
نفت سیاه است. محقق این ش��رکت فناور، با اشاره به دس��تاوردهای این شرکت 
در زمینه بازیابی وانادیوم و فلزات با ارزش، خاطرنش��ان ک��رد: نیروگاه هایی که از 
سوخت فسیلی استفاده می کنند، پسماندهایی به دیواره های کوره آنها می چسبد 
که تاکنون به دلیل اینکه در ایران در این زمینه کار تحقیقاتی قابل توجهی صورت 
نگرفته، این پسماندها دفع می ش��د و امکان بازیابی آنها وجود نداشت. نوروزمهر؛ 
ادامه داد: براساس اعالم محققان این ش��رکت، وانادیوم با خلوص 9۸ درصد یکی 
از فلزات با ارزش است که از پس��ماندهای نیروگاهی جداس��ازی شده و اکنون 
این طرح به بهره برداری صنعتی رس��یده اس��ت. وی به کاربردهای فلز با ارزش 
وانادیوم اشاره کرد و یادآور  شد: این ماده در تولید کاتالیست و همچنین صنایع 
غذایی و دارویی کاربرد دارد. این محقق، با اش��اره به تحقیقات این ش��رکت در 
زمینه هوشمندسازی پس��ماند، توضیح داد: این فرآیند از مرحله تولید پسماند 
تا زمان اعالم واحدها برای میزان پسماندها، از لیس��ت بندی تا طبقه بندی آنها 
از طریق نرم افزار انجام می ش��ود، ضمن آن که سیس��تم حمل ونقل براس��اس 
داده هایی که از نرم افزار ارائه شده است، اقدام به جمع آوری پسماندها می کند. 
وی اضافه ک��رد: در بخش پذیرش نیز فرآیند بی خطرس��ازی پس��ماندها انجام 
می ش��ود. نوروزمهر؛ با تأکید بر اینکه کل این فرآیند براساس نرم افزار طراحی 
مدیریت پسماند انجام می شود، اظهار کرد: ما در شرکت فناور خود این نرم افزار 

اختصاصی و جامع را برای مدیریت پسماند ارائه کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد

همگرایی راهبردی پتروشیمی ها برای رسیدن به هدف مشترک توسعه متوازن
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، اعالم کرد: 
ش��رکت ها و هلدینگ های پتروش��یمی با همکاری راهبردی 
و همگرای��ی خود برای رس��یدن به هدف مش��ترک توس��عه 
مت��وازن و پای��دار گام بردارند. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
مرتضی ش��اهمیرزایی؛ در دیدار و نشس��ت ب��ا مدیران عامل 
طرح ها و مجتمع های پتروش��یمی مس��تقر در ای��ن منطقه 
گفت: پتروش��یمی صنعتی پویا و فعال اس��ت و ضرورت دارد 
ش��رکت ها و هلدینگ های پتروش��یمی با همکاری راهبردی 
و همگرای��ی خود برای رس��یدن به هدف مش��ترک توس��عه 
متوازن و پایدار گام بردارند. وی تأکید کرد: س��ازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی، با اس��تفاده از ظرفیت های ملی و 
اس��تانی خود و به عنوان بازوی حاکمیتی و همس��و با کاهش 
خام فروشی و تولید محصوالت نهایی، مس��یر توسعه فاز دوم 
پتروشیمی را تسهیل کند. معاون وزیر نفت، با تأکید بر نقش 

و مشارکت فعال مقام های استانی در مسیر تحقق برنامه های 
توس��عه و تکمیل چرخ��ه کام��ل زنجی��ره ارزش در منطقه 
ماهشهر، افزود: با توجه به نقش ش��رکت های دانش بنیان در 
تکمیل زنجیره ارزش، باید س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی 
پتروش��یمی زمینه های الزم را برای حضور سرمایه گذاران در 

طرح های توسعه فراهم کند.
افزایش نقش آفرینی صنعت پتروشیمی در اقتصاد

ش��اهمیرزایی؛ با بیان اینکه هم اکنون صنعت پتروشیمی 
بیش��تر از گذش��ته در توس��عه و اقتصاد کش��ور نقش آفرین 
اس��ت، ادامه داد: با تالش دانش��مندان و پژوهشگران صنعت 
پتروش��یمی، 20 محص��ول راهب��ردی صنعت پتروش��یمی 
به ط��ور کام��ل داخلی س��ازی ش��ده اس��ت. وی اف��زود: ما 
مصمم به توس��عه صنعت پتروش��یمی ایران هس��تیم و تمام 
چرخه های ای��ن صنعت با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موجود 

در داخل کش��ور باید به س��مت داخلی س��ازی حرکت کند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، گف��ت: از همه 
هلدینگ های پتروش��یمی، فعاالن، س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی، مراک��ز دانش��گاهی و پژوهش��ی، ش��رکت های 
دانش بنیان و س��ازندگان توانمن��د ایرانی دع��وت می کنیم 
با ه��دف بومی س��ازی نیازهای ای��ن صنعت، با هم��کاری و 
 همگرایی مس��یر توس��عه پتروش��یمی را تس��ریع و تسهیل 
کنیم. مع��اون وزی��ر نف��ت از مدی��ران عامل ش��رکت های 
پتروش��یمی خواس��ت تا نس��بت به مقوله های مس��ؤولیت 
اجتماعی این صنعت توجه و تعهد بیش��تری داش��ته باشند. 
شاهمیرزایی؛ با بیان اینکه ش��ورای راهبردی الگویی مناسب 
برای همگرایی شرکت های پتروش��یمی است، اظهار کرد: به 
الزام ها پایبند باش��ید و اهداف و برنامه های توسعه صنعت را 
با جدی��ت و اهتمام بیش��تری دنبال کنید. وی ب��ا بیان اینکه 

اتحاد پتروش��یمی ها در قالب ش��ورای راهب��ردی باید حفظ 
شود و هیچ گونه گسس��تی قابل قبول نیس��ت، تصریح کرد: 
باید ش��رکت های پتروش��یمی نس��بت به تعهدات و وظایف 
خ��ود در حوزه مس��ؤولیت های اجتماعی پاس��خگو باش��ند 
و ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی نی��ز به عن��وان نماینده 
حاکمی��ت آم��اده هرگونه حمای��ت و همکاری ب��رای تحقق 
مسؤولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی در سطح منطقه 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین 
به نقش مهم پدافند غیرعامل در توس��عه صنعت پتروشیمی 
اشاره کرد و گفت: موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
از اساس��ی ترین مباحث در راس��تای تکمی��ل زنجیره ارزش 
و توس��عه اس��ت که باید از س��وی مدیران به طور ویژه رعایت 
 ش��ود تا با کمتری��ن هزینه، ح��وادث احتمال��ی را راهبری و 

مدیریت کنیم.

پیشرفت 62 درصدی طرح ملی هیدرات گازی
مس��ؤول طرح هیدرات گازی، با بیان اینک��ه این پروژه در 
قالب ۴۸ ماه تعریف ش��ده اس��ت، گفت: هم اکنون 39 ماه از 
اجرایی  ش��دن این پ��روژه می گذرد که ۶2 درصد پیش��رفت 
داش��ته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، ناصر کش��اورز؛ در 
حاش��یه پنجمین نشس��ت کارگروه راهبری ط��رح هیدرات 
گازی، اف��زود: هم اکنون هف��ت مرحله فنی ط��رح هیدرات 
گازی فعال اس��ت و دو فاز فنی نیز خاتمه یافت��ه که گزارش 
فعالیت های مربوط��ه به کارفرمای طرح )مدیریت اکتش��اف 
شرکت ملی نفت ایران( ارسال ش��ده و مورد تأیید قرار گرفته 
اس��ت. وی بر تأیید روند اجرایی این طرح از سوی کارفرما نیز 

اش��اره کرد و گفت: گزارش ها و داده های متعددی از س��وی 
پژوهش��گاه صنعت نفت ب��ه کارفرم��ای این طرح ک��ه ناظر 
حرفه ای فعالیت های فنی نیز محس��وب می شود، ارسال شده 
و تأیید نتایج، حاکی از آن اس��ت که این فعالیت ها با کیفیت 
باالیی انجام شده است. کش��اورز؛ در ادامه به نتایج حاصل از 
اجرای ط��رح پرداخت و اضاف��ه کرد: در طول اجرایی ش��دن 
طرح هی��درات گازی، چند فعالیت عمده ص��ورت گرفته که 
بازپردازش داده های لرزه ای یکی از آنهاست. با توجه به وجود 
داده های لرزه نگاری در سرتاسر گس��تره بخش ایرانی دریای 
عمان و بهبود کیفی��ت داده های پردازش ش��ده در قالب این 

طرح، نتایج عالوه بر اس��تفاده در مطالعات لرزه ای این طرح، 
در آینده در مقاصد متنوع قابل اس��تفاده خواهد بود. مسؤول 
طرح هیدرات گازی، تأمین تجهیزات مولتی بیم اکوساندر را 
که به کسب دارایی های ملی منجر ش��ده است، از دیگر نتایج 
حاصل از این طرح برشمرد و افزود: با توجه به پیچیدگی های 
زمین شناس��ی منطق��ه، توانس��تیم یک��ی از بزرگ تری��ن و 
پیچیده ترین مدل های س��اختمانی لرزه ای ایران را در قالب 
این طرح تهیه کنیم. سرانجام، بهبود فناوری متداول ساخت 
چاه های مجازی لرزه ای مبتنی بر الگوریتم های بهینه سازی 
عددی را می  ت��وان از دیگر دس��تاوردهای عظی��م این طرح 

برشمرد. وی به همکاری س��ه جانبه پژوهشگاه صنعت نفت، 
ش��رکت مدیریت اکتش��اف و مدیری��ت پژوه��ش و فناوری 
شرکت ملی نفت در پیشبرد این طرح ملی اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه همکاری مناسبی میان مجری، کارفرما در طرح 
هیدرات وجود دارد که تأثیر اصلی این هم��کاری را افزون بر 
نیل به اهداف طرح هی��درات گازی، می توان پس از پایان این 
طرح نیز مشاهده کرد، زیرا با وجود ظرفیت های متعددی که 
در قالب این همکاری ه��ا ایجاد می  ش��ود، در آینده می توان 
همکاری های متنوع بس��یاری را با توانمندی این مجموعه ها 

به انجام رساند.

تولید آب شیرین کن ها چقدر است؟
در حال حاضر 9۵ پروژه آب ش��یرین کن کشور 
با ظرفی��ت ۶3۴ ه��زار مترمکعب در ش��بانه روز 
با حجم س��رمایه گذاری بیش از 3۸ ه��زار و ۶00 
میلیارد ریال )به قیمت زمان عقد قرارداد( در حال 
ساخت و بهره برداری اس��ت. به گزارش ایسنا، آب 
دریاها و بس��یاری از آب های زیرزمینی شور بوده 
و حاوی نمک ها و امالح معدنی گوناگون هس��تند 
که باعث ش��ده قابل استفاده و آش��امیدن نباشد، 
اما دولت ه��ا با توس��عه آب ش��یرین کن خانگی یا 
آب شیرین کن صنعتی این مش��کل را حل کردند؛ 
البته که هنوز هم مش��کل آب آش��امیدنی وجود 
دارد ام��ا با ای��ن دس��تگاه های کوچ��ک و بزرگ 
بخش اعظمی از این مش��کالت حل ش��ده است. 
اینکه بتوانیم از آب شور، آب ش��یرین تولید کنیم 
کار س��اده ای نیس��ت و به فرآیندهای مکانیکی و 
حرارتی و دس��تگاه های خاص خ��ودش نیاز دارد؛ 
در نتیج��ه ج��دا کردن نم��ک از آب بای��د در یک 
بس��تر قدرتمند انجام ش��ود که باعث مش��کالت 
خاص نش��ود. برای تولید هر مترمکعب آب توسط 
این تاسیس��ات به طور متوس��ط 9۸ هزار ریال در 
 س��ال 1۴00 بوده که از س��وی دول��ت پرداخت 
می ش��ود. البته این رقم ب��ا توجه به ش��رایط آب 
خام ورودی، ش��رایط جغرافیای��ی، محل احداث 
آب ش��یرین کن ها، وج��ود زیرس��اخت های قبل 
و بع��د از کارخانه ش��امل خط��وط انتق��ال آب و 
برق، ن��وع آب گی��ری، ظرفیت آب ش��یرین کن ها 
و مش��خصات آب تحویل��ی، متف��اوت اس��ت. 
آبی که توس��ط ای��ن دس��تگاه ها تولید می ش��ود 
دارای اس��تاندارد مل��ی 20۷0۵ و اس��تاندارد 

20۷0۴ ای��ران ب��رای پارامتره��ای میکروب��ی، 
فیزیکی و ش��یمیایی ب��وده که این اس��تانداردها 
بس��یار س��ختگیرانه  هس��تند و محص��ول نهایی 
 آب باکیفی��ت باالتری اس��ت. براس��اس اطالعات 
ش��رکت آب و فاض��الب کش��ور از تع��داد 9۵ 
آب ش��یرین کن، ۷۵ پروژه با ظرفی��ت ۴۴0 هزار 
مترمکعب در شبانه روز و س��رمایه گذاری 1۸هزار 
و ۷00 میلیارد ریال در ح��ال بهره برداری و تعداد 
20 پروژه با ظرفیت 19۴هزار مترمکعب در شبانه 

روز و اعتب��اری بالغ ب��ر 19ه��زار و 900 میلیارد 
ریال در حال س��اخت است.  حدود س��ه درصد از 
آب شرب کش��ور از طریق آب شیرین کن ها تأمین 
می ش��ود، 92 درصد از قرارداده��ای تأمین آب از 
محل نمک زدایی، متعلق به استان های هرمزگان، 
بوشهر، سیستان وبلوچس��تان و خوزستان است. 
بیش��تر قراردادهای ارتقای کیفی نی��ز مربوط به 
تأسیس��ات آب ش��یرین کن اس��تان های مرکزی 
و کم آب کش��ور اس��ت. فریبا گلریزان؛ مدیر دفتر 

تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور، در این باره گفت: در حال حاضر، بسیاری 
از مش��کالت جزایر اس��تان هرمزگان که تا قبل از 
سال 1391، با مش��کل تأمین آب مواجه بوده اند، 
از طریق انعقاد ق��رارداد ب��ا بخش خصوصی برای 
نمک زدای��ی از آب دریا و پرداخ��ت از محل ردیف 
خرید تضمینی آب/پس��اب حل ش��ده است. وی 
همچنین با اش��اره به ظرفیت باالی چهار اس��تان 
خوزس��تان، سیستان وبلوچس��تان، هرم��زگان و 

بوشهر در تولید آب ش��رب با این روش، گفت: این 
چهار اس��تان ظرفیت باالیی در تولید آب شرب با 
تأسیس��ات آب ش��یرین کن دارند که از این میزان 
۸0 درصد آب مورد نیاز از طریق دریا و 20 درصد 
نیز از طریق منابع آب س��طحی و ی��ا چاه ها تأمین 
می ش��ود. وی با بیان اینکه بر مبنای برنامه دولت 
برای توسعه اس��تفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها 
و گس��ترش بهره ب��رداری از ای��ن تأسیس��ات، در 
چهار س��ال آینده حداقل ۴00 ه��زار متر مکعب 
در ش��بانه روز از محل خرید تضمینی آب/پس��اب 
ب��ه ظرفی��ت آب ش��یرین کن های کش��ور افزوده 
خواهد ش��د، ادام��ه داد: افزون بر ای��ن، طرح های 
بزرگ انتقال آب نیز وج��ود دارد که در درجه اول، 
با هدف تأمی��ن آب صنعت اجرا می ش��ود، ولی در 
جایی که نیاز ش��رب وجود داش��ته باشد و منطقه 
در کنار خط صنعت باش��د، از این ظرفیت استفاده 
ش��ده و در آینده هم بهره خواهیم برد. مدیر دفتر 
تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور گفت: مهم ترین خط در حال حاضر، طرح 
خط انتقال خلیج ف��ارس به صنایع معدنی اس��ت 
که قرار اس��ت بخش��ی از آب صنایع جنوب شرق 
کشور و بخشی از آب شرب استان های هرمزگان، 
کرمان و یزد را تأمین کند. همچنین طرح تصفیه 
و انتقال آب دریای عمان به کریدور ش��رق کشور 
به خص��وص در اس��تان سیستان وبلوچس��تان در 
ح��ال پیگی��ری اس��ت ک��ه پیش بینی می ش��ود 
حداق��ل 1۵0 ه��زار مت��ر مکع��ب در ش��بانه روز 
 نی��ز از این مح��ل به ظرفی��ت آب ش��یرین کن ها 

افزوده شود.

گروه انرژي

 وزارت نفت، در اطالعی��ه ای اعالم کرد: وزارت 
نفت بنزین 2۷ س��نتی صادر نکرده اس��ت و اخبار 
مربوطه درخصوص بنزین غیراس��تانداردی است 
ک��ه در پاالیش��گاه های کوچک مقیاس خصوصی 
تولید و صادر ش��ده اند. به گزارش مناقصه مزایده، 
وزارت نف��ت در واکن��ش ب��ه انتش��ار اخب��اری 
درخص��وص ص��ادرات بنزی��ن در س��ه ماهه بهار 
امس��ال اعالم کرد: »متولی ص��ادرات بنزین امور 
بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت و وزارت 
نف��ت خ��ارج از رین��گ صادراتی ش��رکت بورس 
انرژی هیچ  محمول��ه ای صادر نمی کند. امس��ال 
تنها یک محمول��ه در تاری��خ 2۴ فروردین ماه و به 
مقدار 29۵ هزار بش��که با اکت��ان ۸۷ درصد صادر 
ش��ده اس��ت که پس از رقابت در رینگ صادراتی 
بورس انرژی ای��ران به باالترین قیم��ت یعنی ۷0 
س��نت فروخته ش��د. اخبار منتشر ش��ده درباره 
ص��ادرات ارزان بنزی��ن ک��ه در برخی رس��انه ها 
منتشر شده است مربوط به بنزین غیراستانداردی 
 اس��ت ک��ه در پاالیش��گاه های کوچک مقی��اس 
)Mini Refineries( خصوص��ی تولید ش��ده اند 
و از آنج��ا که ای��ن پاالیش��گاه ها میعان��ات گازی 
را به قیم��ت 9۵ درصد فوب منطق��ه خریداری و 
سوخت تولید می کنند، این سوخت غیراستاندارد 
و غیرقاب��ل اس��تفاده در کش��ور اس��ت، بنابراین 
ای��ن نوع س��وخت را به کش��ورهایی ک��ه موضوع 
اس��تاندارد س��وخت برایش��ان اهمیتی ندارد، به 
قیم��ت ارزان تر از ف��وب منطقه ص��ادر می کنند. 
این نوع س��وخت به دلی��ل آن که غیراس��تاندارد 
اس��ت به وزارت نفت تحویل داده نمی ش��ود و در 
داخل نیز توزیع نمی ش��ود. این سوخت در مبادی 
رسمی نیز غیرقابل توزیع اس��ت، بنابراین قیمت 
پایین ت��ری دارن��د. در این ب��اره باید اع��الم کرد؛ 
 قیمت های��ی که در بعض��ی از س��ایت ها همچون 
Global Petrol Prices درج ش��ده، قیمت های 

عمده فروش��ی نبوده، بلکه قیمت خرده فروش��ی 
اس��ت، به همین دلی��ل نمی تواند منبع مناس��ب 
و صحیحی ب��رای قیمت گذاری بنزی��ن صادراتی 

کش��ور ما باشد. شایان ذکر اس��ت که وزارت نفت، 
بنزین 2۷ س��نتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف 
بنزین در کش��ور افزایش داشته اس��ت در شرایط 

کنونی تنها دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز کشور 
را دارد و تمرک��زی بر صادرات بنزی��ن ندارد، بلکه 
تنها ی��ک محموله آن هم در فروردین ماه امس��ال 

و با قیمت ۷0 س��نت صادر ش��ده و پس از آن نیز 
 ص��ادرات بنزی��ن تاکن��ون از طری��ق وزارت نفت 

متوقف شده است.«

وزارت نفت 

 صادرات بنزین 27 سنتی 
توسط بخش خصوصی صورت گرفته است




