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گروه اجتماعی 

 چن��د روزی اس��ت ک��ه ش��بکه های اجتماعی پُر ش��ده از 
تصاویر س��یل ویرانگر؛  س��یلی که اتفاقاً در نقاط��ی رخ داد که 
جزء گرم ترین مناطق ایران محسوب می شوند؛ شیراز، کرمان، 
سیستان وبلوچس��تان و از همه مهم تر یزد مناطقی بود که وقوع 
سیل در آن جان بس��یاری را گرفت و زندگی های بسیاری را از 
بین برد. وقوع سیل آن هم در گرم ترین ماه سال اتفاقی است که 
می توان از چند بُعد به آن نگاه کرد. اول آن که؛ نعمت خدادادی 
باعث می ش��ود تا در گرم ترین ماه س��ال نیز حوزه ها آب ریز و تا 
حدودی سفره خانه ها پُر آب ش��وند و دوم آن که؛ علت این سیل 
ویرانگر می تواند تغییرات خطرناک آب و هوایی در جهان باشد 
که در آینده تبعات زیادی را برای بش��ر به همراه خواهد داشت. 
پیش بینی و هشدار س��یالب به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت 
غیرسازه ای سیالب و مکمل روش های س��ازه ای، نقش مهمی 
را در کنترل س��یالب و کاهش خس��ارات محتمل ایفا می کند. 
به عالوه س��یالب از جمله سوانحی اس��ت که تا حد زیادی قابل 
پیش بینی می باش��د، بنابراین پیش بینی و هش��دار س��یالب 
می تواند تأثیر به سزایی در مدیریت ریسک سیالب داشته باشد. 
همچنین احداث تأسیسات کنترل س��یل عالوه بر هزینه های 
سنگین، ریسک ناشی از س��یالب را نیز نمی تواند به طور کامل 
از بین ببرد و ممکن اس��ت در س��یالب های مخرب تر، س��یل، 
حادثه آفرین گردد. احداث س��ازه های عظیم کنترل س��یالب 
چون س��یل بندها نه می تواند همواره به دلیل هزینه س��نگین 
توجیه پذیر باش��د و نه به لحاظ زیس��ت محیطی و دیگر دالیل 
اقتصادی- اجتماعی مطلوب اس��ت. سیس��تم های پیش بینی 
و هشدار سیالب از جمله معیارهای غیر س��ازه ای می باشند که 
اهمیت آن روزبه روز آشکارتر می شود، به طوری که چه از دیدگاه 

مدیریت ریسک س��یالب و چه از دیدگاه مدیریت غیرسازه ای 
سیالب، نصب و پیاده سازی سیس��تم های پیش بینی و هشدار 
سیالب منجر به کاهش تلفات و خسارات ناشی از سیالب گردد. 

به هر شکل در این مبحث سؤالی که مطرح است اینکه آیا وقوع 
سیل قابل پیش بینی اس��ت؟ آیا می توان راهی را پیدا کرد که از 

وقوع سیل ویرانگر زودتر از وقوع آن مطلع شد؟

سیل قابل پیش بینی است اما در حد اندک!
در همین رابطه، رئیس س��ازمان محیط زیست، تأکید کرد 
که سیل قابل پیش بینی اس��ت اما در حد اندک. علی سالجقه؛ 
در حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
پرسشی درباره پیش بینی هواشناسی از وقوع سیل، اظهار کرد: 
ش��رایط تغییر اقلیمی وضعیتی را ایجاد ک��رده که پیش بینی 
سازمان هواشناسی و دستگاه های دیگر خیلی نمی تواند دقیق 
باشد. وی افزود: توده ابری می آید، جبهه ای که حرکت می کند 
و وارد کشور می شود پیش بینی می شود، ولی باد و مسائل دیگر 
به س��رعت تأثیر می گذارد. البته دس��تگاه های متخصص کار 
خود را انج��ام می دهند، ولی اینکه بخواهن��د دقیقاً پیش بینی 
کنند تحت تأثیر این موارد اس��ت. من نمی خواه��م به آن معنا 
دفاع کنم، ولی از لحاظ علمی ای��ن پیش بینی خیلی نمی تواند 
جایی داشته باش��د. در ش��رایط تغییر اقلیمی، باید منتظر این 
موارد باش��یم. آنچه که مهم اس��ت مدیریت ک��ردن این موارد 
اس��ت و اینکه آیا قابل مدیریت کردن اس��ت یا نه. بارها گفتیم 
که کاماًل قابل مدیریت کردن اس��ت و آنچه در زمینه مدیریت 
جامع حوزه آبخیز گفته ایم به عنوان یک نقش��ه راهبردی برای 
کشور و همه دس��تگاه ها مورد نظر قرار گیرد. هر دستکاری در 
طبیعت بر مبنای توانمندی ها و داشته های طبیعت انجام شو، 
خیلی راحت می توانیم مسائلی مثل سیالب و مخاطرات دیگر 
را کنترل کنیم. کشور ما از لحاظ ذاتی وضعیتی دارد که اگر دو 
سال س��یل نیامد، خشکس��الی نبود و زلزله نیامد، باید انگشت 
به دهان باشیم. این ذات سرزمین ماس��ت و باید آن را با همین 
مقتضیات مدیریت کنیم متأسفانه برخی اوقات دنبال کارهای 
هزینه بر می رویم که بیش��تر به چش��م بیاید، اما از کارهایی که 
 هارمونی طبیع��ت را حفظ می کن��د و خیلی راح��ت می تواند 

جریان های رام نشده را آرام کند را پیگیری نمی کنیم.

به بهانه خرابی های عظیم یک پدیده طبیعی

آیا وقوع سیل قابل پیش بینی است؟

 خبِر خوش درمانی! 
اگر یک ن��گاه خریداری ب��ه افزایش تعرفه ه��ا و عوارض 
دولتی بیندازیم، می بینیم که دس��ت مبارک جناب دولت، 
به کم نمی رود و از س��ی، چهل درصد تا بی��ش از صددرصد 
افزایش را تصویب و اج��راء می کند، نمون��ه اش همین نرخ 
عوارض ج��اده ای اس��ت، بماند ک��ه ح��ذف ارز ترجیحی و 
اخیراً ارس��ال اصالحیه قانون بودجه به مجلس که دولت را 
از برگرداندن قیمت برای مصرف کننده به ش��هریور1400 

معاف می کند، یک درآمد چند برابری است!!
همین س��ه ماه پیش بود که خبر افزای��ش 10 درصدی 
حقوق بازنشستگان، این بندگان خدا را در شوک غریبی فرو 
برد، ولی بعد از این خبر شوکه کننده و در عرض این دو، سه 
ماه اخیر، بازنشس��تگان هر روز و یا نهایتاً ی��ک روز درمیان 
خبرهای خ��وش فراوانی را دریافت کرده ان��د، که حقیر فکر 

می کند این همه خوشی به آن یک خبر بد می ارزید!!
کافی اس��ت گوگل جان را ب��ه چالش س��رچ خبر خوش 

برای بازنشستگان دعوت کنی تا ببینی به قاعده طول دوران 
خدمت این بزرگواران، در عرض همین چندماهه خبر خوش 
دریافت کرده اند که یک از یک بهتر و مهم تر که بر این مژده ها 

گر جان فشانم رواست! ما را سوز و گریه، باری چراست!!
 به هرحال خواستیم از همین تریبون از همه مسؤولین، 
مجریان، وکال، رس��انه ها و دیگر متولیان امور که دس��تی بر 
این آتش خبر خوش رس��انی داش��تند کمال تشکر و امتنان 
را داشته و از ایشان عاجزانه خواهش نماییم که منبعد ادامه 
دادن به روان س��ازی این س��یل خبرهای خوش را بی خیال 
شوند، چون اوالً بازنشستگان بیش��تر از این ظرفیت خوشی 
و خوشحالی را ندارند و ثانیاً اگرچه آب مایه حیات است ولی 
س��یالب مخرب و مایه ممات است و می ترس��یم که از قضا 

سرکنگبین صفرا فزود
روغن بادام خشکی می نمود

از هلیله قبض شد، اطالق رفت

آب آتش را مدد شد همچو نفت!
 س��ه م��اه آزگار اس��ت که ق��رار اس��ت ب��ه درددل این 
بازنشستگان برس��ند و این مصوبه 10 درصد افزایش حقوق 
که هیچ ارزش و فایده ای برای ایشان ندارد و جوابگوی همان 
10درصد افزایش هزینه های سال گذش��ته هم نیست )چه 
رسد چند برابری قیمت ها در س��ال جاری( را اصالح کرده و 
الاقل نرخ افزایش حقوق را با نرخ تورم پارسال مطابق کنند، 
امس��ال پیش��کش! ولی در عوض یک روز خبر می رس��د که 
خوش به حالتان که وکال مصوبه را درست نمی دانند، وزارت 
کار قول بررسی و اصالح داده است، تا چند روز دیگر موضوع 
حل و فصل می ش��ود، مجلس قرار اس��ت تا فالن روز مصوبه 
را بررسی کند، رئیس جمهور بازنشس��تگان را دوست دارد و 
دستور داده به سرعت مشکالت حل ش��ود، دولت متعهد به 
حفظ ش��أن و منزلت بازنشس��تگان اس��ت، مجلس مصوبه 
دولت را رد ک��رد، مجلس ی��ک مصوبه جدید ص��ادر و ابالغ 
کرد، دولت در همین چند روز، کاری می کند کارستان، خبر 
خوش که بازنشس��تگان تأمین اجتماعی افزایش حقوقشان 
درست شد و پرداخت می ش��ود، خبر خیلی خیلی خوش که 
این افزایش فعاًل انجام نمی ش��ود تا همه با ه��م افزایش پیدا 
کنند! دولت موافق افزایش حقوق بیشتر از 10 درصد است، 

دولت تصمی��م می گیرد، خوش بر احوالت��ان که دولت دیگر 
تصمیم نمی گیرید و اختیاراتش را به هیأت امنای س��ازمان 
بازنشستگی واگذار کرد، چه نشس��ته اید که سه وزیر حاضر 
در این هیأت امنا تصمیم گیرنده شدند )و البد مستقل عمل 
می کنند( و تا بهم��ان تاریخ، تکلیف معلوم می ش��ود همین 

سریال شد، نشد، می شود، خواهد شدهای بی تمام! 
این دست آن دس��ت کردن و امروز و فردا و وقت خریدن 
و دورهای تسلسل و با دس��ت پس زدن و با پا پیش کشیدن 
و قصه و داس��تان و بازی و س��رد و گرم کردن ه��ا و تراوش 
این همه خبر خ��وش و مهم و مهیا کردن همه تس��هیالت و 
خدمات برای بازنشس��تگان، ثمره اش همین می ش��ود که 
هنوز تکلیف حقوق ش��ندرغاز بازنشس��تگی معلوم نشده و 
عایدی اش شده است، شرمندگی این بزرگواران در برابر سر 

و همسر و غصه و ناراحتی و افسردگی!
برادر، اخوی، رئیس، مس��ؤول محترم، دست بجنبانید، 
باالخره مرگ یکبار ش��یون یکبار، یا این طرفی یا آن طرفی و 
یا حد وسط، راه دیگری که نیست؟ هرکاری می کنید مراقب 
اعتماد بین خود و بازنشستگان و معیشت لبه تیغ پدربزرگ 

و مادربزرگ ها باشید.

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

برگزاری پنجمین مزایده اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی  
مع��اون ام��ور حقوق��ی و ف��روش ام��وال 
غیرمنق��ول س��ازمان ام��وال تملیک��ی، گفت: 
جلسه رمزگشایی مزایده سراس��ری امالک روز 
ش��نبه ۲۲ مرداد س��اعت 14 انجام می شود. به 

گزارش مناقصه مزایده، علیرض��ا نورنژاد؛ گفت: 
پی��رو اطالع رس��انی قبل��ی، مزایده سراس��ری 
امالک به ش��ماره 11۲۹ در سامانه س��تاد ایران 
)س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت( در 

حال بارگ��ذاری اس��ت. در ای��ن مزای��ده تعداد 
1۶4 ملک اعم از مس��کونی، تج��اری و زراعی به 
ارزش بیش از س��ه هزار میلی��ارد ریال به صورت 
نق��د و اقس��اط در معرض ف��روش ق��رار گرفته 

اس��ت. او می گوید: متقاضیان برای ش��رکت در 
این مزایده تا روز چهارش��نبه 1۹ م��رداد مهلت 
ثبت ن��ام دارن��د و می توانن��د ب��رای هماهنگی 
بیش��تر با تلفن هایی که در س��امانه ذکر ش��ده 

تماس و از ام��الک بازدید به عمل آورند. جلس��ه 
رمزگش��ایی مزای��ده سراس��ری ام��الک روز 
 ش��نبه ۲۲ مردادم��اه رأس س��اعت 14 انج��ام 

خواهد پذیرفت.

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

می توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه 
الکترونیکی را   رایگان دریافت کنید
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موضوعات مورد نظر خود را جستجو کنید
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نمی کنند، چیست؟
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فناوري  اطالعات
و دانش

براس��اس اعالم س��ازمان فناوری اطالعات ایران، این س��ازمان در نظر دارد 
مناقصه عموم��ی همزمان ب��ا ارزیابی کیف��ی یک مرحله ای )خری��د تجهیزات 
توس��عه زیرس��اخت مرکز ملی تبادل اطالعات( به ش��ماره مناقصه 7/1401 و 
شماره مناقصه در سامانه ستاد )۲001001011000003( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگ��زار کند. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
مناقصه گران جه��ت دریاف��ت اطالعات بیش��تر درخصوص اس��ناد مناقصه و 
ارایه پاکت ال��ف )ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار( ب��ه آدرس خیابان 
شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره۲1سازمان فناوری اطالعات 
 ایران طبق��ه دوم ات��اق ۲11 مراجعه ک��رده یا ب��ا  تلف��ن 88113۲۹0 تماس 

حاصل نمایند.

مناقصه عمومی سازمان فناوری 
اطالعات به منظور خرید تجهیزات 

توسعه زیرساخت

الزام شرکت های فناوری به تأمین هزینه شبکه مخابراتی در 3 کشور 
فرانسه، ایتالیا و اس��پانیا فش��ارهای خود را بر کمیسیون 
اتحادیه اروپا افزای��ش داده اند تا با ارایه قانونی ش��رکت های 
فن��اوری را وادار ب��ه تأمین بخش��ی از هزینه ه��ای زیربنایی 
مخاب��رات در این منطق��ه کنند. به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
رویترز، طبق سندی جدید فرانسه، ایتالیا و اسپانیا فشارهای 
خود بر کمیس��یون اتحادیه اروپا را افزای��ش داده اند تا با ارایه 
قانونی ش��رکت های بزرگ فناوری وادار به تأمین بخش��ی از 

هزینه ه��ای زیربنای��ی مخاب��رات در این منطقه ش��وند. این 
نخستین باری اس��ت که س��ه دولت اروپایی موضع مشترکی 
در این ب��اره اتخاذ کرده ان��د. رگوالتورهای اتحادی��ه اروپا در 
ماه می ۲0۲۲ میالدی اعالم کردند مش��غول تحلیل وضعیت 
هستند که آیا ش��رکت های بزرگ فناوری مانند گوگل، متا و 
نتفلیکیس باید برخ��ی از هزینه های ارتقای ش��بکه را تقبل 
کنند ی��ا خیر. س��ه دولت مذک��ور در یک گزارش مش��ترک 

اعالم کرده اند شش ش��رکت بزرگ تهیه کننده محتوا حدود 
55 درصد ترافی��ک اینترنت را به خود اختص��اص داده اند. در 
بخش��ی از س��ند مذکور آمده اس��ت: این ترافیک هزینه های 
خاصی را در زمینه ظرفیت برای اپراتورهای مخابرات اتحادیه 
اروپا ایجاد می کند. این درحالی اس��ت که اپراتورها هم اکنون 
س��رمایه گذاری عظیمی در بخش های پُرهزینه شبکه مانند 
5G انجام داده اند. همچنین سه کش��ور اروپایی خواستار آن 

هستند که ش��بکه های مخابراتی اتحادیه اروپا و تهیه کننده 
ب��زرگ محتوای آنالین س��هم خ��ود از هزینه های ش��بکه را 
پرداخت کنند. طبق تحقیقی که گروه البی گری شرکت های 
مخابراتی به نام ENTO انجام داده، اگر ش��رکت های بزرگ 
فناوری س��االنه ۲0 میلیارد یورو به تأمین هزینه های شبکه 
کمک کنند، ای��ن روند 7۲ میلی��ارد یورو به ارتق��ای اقتصاد 

اتحادیه اروپا کمک می کند.

در پی آتش س��وزی روز گذش��ته حوضچه مخابراتی، وزارت ارتباطات اعالم 
کرد که ش��رکت مخابرات باید خسارت های وارده به مش��ترکین را جبران کند. 
به گزارش تس��نیم، چندروز گذش��ته بود که به علت آتش س��وزی در حوضچه 
ارتباطی مرکز قدس ش��رکت مخابرات ای��ران که ظهر روز دوش��نبه )1مرداد( 
اتفاق افتاد، ارتب��اط مخابراتی ثابت و س��یار در مناطقی از ش��هر، مختل ش��د 
که عالوه بر ش��بکه اینترنت همراه و ثابت، ش��بکه تلفن هم��راه نیز برای بعضی 
از کاربران در برخی از مناطق تهران از دس��ترس خارج ش��د. بر همین اس��اس 
در روزهای گذش��ته در جلس��ه ای با حضور وزی��ر ارتباطات ابعاد این مس��أله 
بررسی شد. براس��اس گزارش های ارایه شده در جلسه، متأس��فانه در طراحی 
و اج��رای این حوضچ��ه اصول حرف��ه ای، امنیت��ی و پدافند غیرعامل توس��ط 
ش��رکت مخابرات رعایت نش��ده بود. در این راس��تا مس��ؤول پدافند غیر عامل 
وزارتخان��ه ارتباط��ات مأمور ش��د که وضعی��ت تمام��ی حوضچه ه��ا و مراکز 
مخابراتی را از جه��ت رعایت اصول امنیت��ی و پدافند غیرعامل بررس��ی کرده 
و مش��کالت احتمالی را جه��ت اقدامات اصالحی به ش��رکت مخاب��رات ابالغ 
کند. در ضمن به س��ازمان تنظیم مقررات ابالغ ش��د که با اس��تفاده از ظرفیت 
کمیس��یون تنظیم مقررات، تصمیمات الزم درخصوص پاس��خگویی ش��رکت 
 مخابرات و نی��ز جبران خس��ارات وارده به مش��ترکین از س��وی این ش��رکت 

اتخاذ شود.

معاون حقوقی س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، گفت: دانش��گاه ها کمترین 
تعداد پرونده های تعقیبی را در س��ازمان بازرسی کل کش��ور دارند. به گزارش 
ایرنا، محمود باقری؛ در نشس��ت معاونان اداری و مالی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
و پارک های علم و فناوری سراس��ر کش��ور در دانش��گاه تهران، اف��زود: ارتباط 
بین دانش��گاه و وزارت علوم کثرت در عین وحدت اس��ت، یعن��ی رابطه اعمال 
حاکمیتی که وزارت علوم در دانش��گاه ها با حفظ اس��تقالل دارد، را در کنار هم 
می بینیم. وی ادامه داد: اعم��ال حاکمیت وزارت علوم بر دانش��گاه ها مبتنی بر 
قانون اهداف و وظایف و تشکیالت وزارت علوم در س��ال 83 است. در ماده یک 
و ۲ و 10 این قانون هرج��ا به وظیفه ای می پ��ردازد برای وزارت عل��وم در کنار 
اعمال حاکمیت وظیفه اصلی تحکیم و تقویت اس��تقالل دانشگاه هاس��ت. وی 
گفت: طبق بن��د »واو« ماده یک ای��ن قانون، وزارت علوم مکلف اس��ت بر حفظ 
و تحکیم آزادی علمی و اس��تقالل دانش��گاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی  که فهم 
قانون گذار از این بابت بس��یار فاخر است. معاون حقوقی س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور، ادامه داد: اگر قرار است دانشگاه  مستقل باش��د، عماًل امکان کار دولتی 
برای او قابل تصور نیس��ت و تقوی��ت و تحکیم این کار در هی��أت دولت برعهده 
وزارت علوم اس��ت. باقری؛ افزود: دانش��گاه ها به نوعی اعم��ال حاکمیت وزارت 
علوم در دانش��گاه ها را نباید مداخله گرایانه بدانند؛ بلکه بای��د از ظرفیت وزارت 
علوم اس��تفاده کنند؛ زی��را این وزارتخانه س��پر دفاع��ی آنان اس��ت. وی بیان 
کرد: تقاض��ا دارم وزارت عل��وم از باب اعم��ال حاکمیت خود به منظ��ور دفاع و 
حمایت از دانش��گاه ها در برابر دس��تگاه های اجرایی قرار گیرد. معاون حقوقی 
سازمان بازرسی کل کش��ور، ادامه داد: تصمیماتی که دوس��تان در دانشگاه ها 
از طریق هیأت امن��ا اتخاذ می کنند با یک تصور نادرس��ت از م��راد قانون گذار، 
مس��یر مصوبات هیأت امنا را به س��مت دیوان عدالت اداری و ابطال آنها س��وق 
می دهد. برای جلوگیری از این وضعی��ت از وزیر محترم خواس��تارم با توجه به 
اینکه مصوبات هیأت امنا یک نظارت وزارت عل��وم را در حکم قانون در پی دارد، 
خواهش��مندم در ممیزی مصوبات هیأت امنا حتماً یک پیوست حقوقی دولت 
در نظر گرفته ش��ود و با تیزبینی و دقت دو چندانی از ابطال آن جلوگیری کنند. 
باقری؛ افزود: دانشگاه های کشور عماًل با مشکل مواجه هستند و چانه زنی ها راه 
را به جایی نمی ب��رد. نهاد وقف یکی از ممتازترین سرچش��مه های تأمین منابع 
مالی برای هر نهادی اس��ت که می خواهد مس��تقل از بودجه ه��ای دولتی عمل 
کند. وی گفت: اگر یک فرد ش��اخص علم��ی در امر خیر وقف، بخش��ی از اموال 
خود را وقف کنند، فرد عادی با رغبت بیش��تری برای وقف مال خود به دانشگاه 
ترغیب خواهد ش��د. باقری؛ گفت: اموال و ام��الک در اختیار دانش��گاه ها  قابل 
تعرض افراد اس��ت. فهرس��ت اموال و دارایی های غیرمنقول دانش��گاه ها باید با 
نظارت وزارت عل��وم رصد و مالکیت آنها قطعی ش��ود. حتی ب��ا مصوبات هیأت 
امنا این امالک به فروش می رس��ند و این نشان می دهد که دیدگاه حقوقی قوی 
درخصوص مالکیت اموال و تس��لط دولت بر امالک دانش��گاه ها به خوبی تبیین 
نشده است. وی اظهار داشت: در س��ازمان بازرسی کل کش��ور، کمترین تعداد 
پرونده های تعقیبی را در مورد دانشگاه ها داریم. باقری؛ ادامه داد: مقرراتی برای 
سازمان اداری استخدامی کشور و دیوان محاس��بات در نظر گرفته نشده است 
که اگر دانشگاهی مرتکب تخلف ش��د، تفاوت در نظر گرفته شود؛ چرا که ستون 
و تکیه گاه اصلی کشور دانشگاه ها هس��تند. معاون حقوقی سازمان بازرسی کل 
کش��ور، در پایان تأکید کرد: دانش��گاهیان باید با مراکز بازرسی استان ها تعامل 
برقرار کنند تا مس��ائل، مش��کالت و نیازهای آموزش��ی آنها از راه درس��ت آن 

حل وفصل شود.

مرکز ملی فضای مجازی، اعالم کرد: رفع فیلتر پیام رسان تلگرام کذب است. 
به گزارش تس��نیم، مرکز ملی فضای مجازی امروز با انتش��ار اطالعیه ای اعالم 
کرد: با توجه به انتشار خبری با عنوان »تلگرام رفع فیلتر می شود« در رسانه های 
کشور، صراحتا به اطالع می رس��اند؛ این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود. 
در این اطالعیه تأکید ش��ده: در صورتی که تصمیم جدیدی درخصوص فعالیت 
پیام رسان ها در کش��ور اتخاذ ش��ود، از طریق سایت رس��می مرکز ملی فضای 

مجازی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

 مأموریت وزارت ارتباطات برای 
بررسی وضعیت مراکز مخابراتی

 دانشگاه ها کمترین تعداد پرونده ها 
را در سازمان بازرسی دارند

رفع فیلتر تلگرام کذب 
است

ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به چه سازوکاری نیاز دارد؟
چالش های��ی ک��ه ب��ر س��ر اجرای��ی ش��دن 
مصوبات ش��ورای عالی به عن��وان عالی ترین نهاد 
سیاس��ت گذار در فض��ای مج��ازی وج��ود دارد، 
یکی از مهم ترین موضوعاتی اس��ت ک��ه باید مورد 
بررس��ی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار 
برای آن ارایه و پیگیری ش��ود. ب��ه گزارش فارس، 
ش��ورای عالی فضای مجازی در اس��فندماه س��ال 
13۹0 با حکم مقام معظم رهبری، تش��کیل ش��د. 
در حک��م رهبر انق��الب درباره تأس��یس این نهاد 
آمده: ش��ورای عالی فض��ای مجازی ب��ا اختیارات 
کافی به ریاس��ِت رئیس جمهور تشکیل می گردد 
و الزم اس��ت به کلی��ه  مصوب��ات آن ترتی��ب آثار 
قانون��ی داده ش��ود. در س��ال های گذش��ته، عدم 
تش��کیل جلس��ات ش��ورا توس��ط رئیس جمهور 
س��ابق منجر به ش��کل گیری یک صف طوالنی از 
طرح هایی ش��د که نیاز جدی و فوری به بررس��ی 
داش��تند؛ مخصوصاً با توجه به تحوالت پرسرعت 
در فضای مج��ازی و ضرورت جدی ب��رای تنظیم 
سیاس��ت گذاری های به موقع برای حکمرانی مؤثر 
در این فض��ا. اما با ش��روع دولت جدید، تش��کیل 
جلس��ات ش��ورای عالی فضای مج��ازی به عنوان 
یک اولویت در دس��تور کار قرار گرفت و خروجی 
آن مصوب��ات مهمی بود ک��ه حاال نیاز ب��ه نظارت 
جدی برای اجرایی ش��دن آن اس��ت. چالش هایی 
 ک��ه ب��ر س��ر اجرای��ی ش��دن مصوبات ش��ورای 
عالی به عن��وان عالی ترین نهاد سیاس��ت گذار در 
فض��ای مج��ازی وج��ود دارد، یک��ی از مهم ترین 
موضوعاتی اس��ت ک��ه باید م��ورد بررس��ی قرار 
گی��رد و راهکارهایی اساس��ی و اثرگ��ذار برای آن 
ارایه و پیگیری ش��ود. در یک سلس��ه مصاحبه با 
کارشناسان سیاست گذاری فضای مجازی، به این 
 چالش ها و نیز راه حل هایی که باید در پیش گرفته 

شود پرداخته ایم.
ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا نیست

در این باره محمدمهدی حبیبی؛ رئیس هیأت 
مدیره س��ازمان مردم نهاد فضای مج��ازی پاک، 
گفت: اصل مش��کل این اس��ت که ش��ورای عالی 

آن چی��زی که به عن��وان مصوبه مط��رح می کند،  
ضمان��ت اجرایی ن��دارد. ضمانت اج��رای دو نوع 
اس��ت، مدل اول این اس��ت ک��ه ما مث��اًل یک بند 
قانونی می نویس��یم، ای��ن بند مجری مش��خصی 
دارد، اگر مجری تعیین ش��ده کار خودش را انجام 
نداد، باید مثاًل براس��اس قانون یا ه��ر چیزی این 
بخش را جریمه کنیم، تا این مصوبه ش��ورای عالی 
ضمانت اجراء داش��ته باش��د. این ن��وع از ضمانت 
اج��راء، ضمانت اجرایی اس��ت که ب��رای یک فرد 
یا مس��ؤول در نظر گرفته می ش��ود. براساس این 
تعریف، در حال حاضر هیچ گون��ه ضمانت اجرایی 
برای مصوبات شورا وجود ندارد. وی ادامه داد: یک 
مدل ضمانت اجرایی دیگ��ر هم داریم که مصوبات 
ش��ورا باید به صورت نهادی و س��اختاری ضمانت 
اجراء داش��ته باش��ند، مثاًل ش��ورا سیاس��ت های 
کالن تصوی��ب می کند، این سیاس��ت های کالن 

باید در قوانین مجل��س و مصوب��ات هیأت دولت 
و امثاله��م نیز جریان پی��دا کند، ام��ا جریان پیدا 
نمی کند، چون مس��ؤول مش��خصی ن��دارد. مثاًل 
تک تک نمایندگان مجلس که در قبال هر مصوبه 
مس��ؤولیت ندارند. هر آن چیزی ک��ه در مجلس 
تصوی��ب می ش��ود، بای��د در ش��ورای نگهبان نیز 
مطابقت داده ش��ود و اگر خالف باش��د، دوباره به 
مجلس بر می گردد یا کار دیگری انجام می ش��ود. 
اینجا ساختار حکمرانی کشور در نظر گرفته شده 
اس��ت. در حال حاضر چنین چیزی برای مصوبات 

شورای عالی وجود ندارد.
وجود نهادهای موازی با شورای عالی

حبیبی؛ مش��کل دیگر در بحث اجرایی نشدن 
مصوب��ات را تکلیف و مس��ؤولیت قانون��ی نهادها 
و وزارتخانه ه��ای دیگر در کنار ش��ورا دانس��ت. او 
در این ب��اره، گفت: مثاًل در قان��ون مجلس وظیفه 

خاصی برعهده وزارتخانه مش��خصی نهاده شده و 
این وزارتخانه از نظر قانونی مس��ؤولیت انجام کار 
را دارد،در اینجا اگر ش��ورا بخواهد وارد شود، نظام 
حکمرانی و قانون گذاری کشور اجازه ورود شورا را 
نمی دهد، چون نهاد مسؤول مشخص شده است. 
نهاد مس��ؤول چون اختیار قانونی دارد، شخص یا 
ارگان دیگ��ری نمی تواند جل��وی کارش را بگیرد. 
وی تأکید ک��رد که اگر بخواهی��م ضمانت اجرایی 
برای ش��ورای عالی داش��ته باش��یم،  الزم اس��ت 
قانون مجلس اصالح ش��ود یا یک ضمانت اجرایی 

ساختاری برای شورای عالی در نظر گرفته شود.
لزوم تعیین جایگاه درست شورای عالی 

در کشور
حبیب��ی؛ معتق��د اس��ت ابت��دا بای��د جایگاه 
ش��ورای عالی در نظام کشور مشخص شود، تعیین 
محدوده  اختیارات ش��ورا یا مرکز ملی مهم است. 

او می گوید که جای��گاه این نهاد باید در س��اختار 
قانونی کش��ور ج��ا بیوفت��د و در مت��ن قانونی که 
مجل��س تصویب می کن��د نیز باش��د. حبیبی؛ در 
صحبت هایش ب��ه این موضوع هم اش��اره کرد که 
اگر ریاس��ت مرک��ز ملی فض��ای مج��ازی، فردی 
باش��د که فعال تر عمل کن��د، می توان��د ضمانت 
اجرایی مصوبات را ب��دون اصالح��ات قانونی هم 
جلو ببرد. زیرا ش��ورای عالی و مرکز ملی پش��توانه 
حکم رهبری را دارند و این ام��کان وجود دارد که 
اگر رئیس بخواه��د و اراده کن��د می تواند جایگاه 
دقی��ق تر و بهت��ری را برای ش��ورا و مرک��ز فراهم 
کند. باتوج��ه ب��ه اینک��ه در حکم رهب��ر انقالب 
ب��رای تش��کیل ش��ورای عالی فضای مج��ازی به 
 صراح��ت آم��ده که هم��ه  اعض��ا و ارکان کش��ور 
سازمان های مختلف باید مسیر را برای ترتیب اثر 
قانونی داده ش��دن مصوبات ش��ورا باز کنند، خود 
ارگان ه��ا مانند مجلس بای��د به دنب��ال  تقویت و 
تثبیت جایگاه ش��ورا باش��ند و نیازی به ورود خود 
شورا برای نباش��د. حبیبی؛ می گوید که براساس 
حکم رهب��ر انق��الب، بای��د ضمان��ت اجرایی به 
مصوبات شورا داده شود و همه دستگاه ها همکاری 
کنند تا این مصوبات به نحو درس��ت اجراء شوند و 
اگر جایی مثاًل نهاد خاصی بدون مس��ؤولیت ورود 
کرد یا خالف احکام ش��ورا کاری را انجام داد، شورا 
ورود کرده و جلوی کار را بگیرد. حبیبی؛ در پایان 
با اش��اره به اینکه مصوبه عدم امکان ثبت شکایت 
از مصوبات ش��ورای عالی فضای مجازی گفت که 
این مصوبه برگشت خورده است. وی گفت جایگاه 
ش��ورا باید تقویت ش��ود اما این راه درس��تی برای 
تثبیت و تقویت این نهاد مهم در کش��ور نیس��ت. 
اینکه هیچ حق اعتراضی به مصوبات ش��ورا وجود 
نداشته باشد اش��تباه است. اعضای ش��ورا عصوم 
نیس��تند و ممکن اس��ت تصمیمات��ی بگیرند که 
حق کس��ی ضایع ش��ود، پس این حرک��ت، کاری 
غلط اس��ت. برای تثبی��ت جایگاه ش��ورا در نظام 
 حکمرانی کش��ور الزم اس��ت تصمیمات دیگری 

گرفته شود.

بررسی حقوقی فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت

آیا قطعی اینترنت مصداق ترک فعل است؟
یک حقوقدان فضای مجازی، ب��ا بیان اینکه 
اگر ش��خصی احس��اس می کند بر اثر اختالالت 
خط��وط ارتباط��ی متض��رر ش��ده، می توان��د 
مس��تقیماً به دادگاه عمومی مراجعه کند، گفت: 
س��ازمان پدافند غیرعامل و مرک��ز ملی فضای 
مجازی باید به این مس��ائل نظ��ارت کنند. وقوع 
آتش س��وزی در حوضچه ارتباط��ی مرکز قدس 
ش��رکت مخابرات ایران که )10م��رداد 1401( 
اتفاق افتاد، مش��کالتی برای ش��بکه اینترنت و 
ارتباطات مشترکان اپراتورهای ثابت و همراه در 
تهران ایجاد کرد؛ هرچند اعالم شد که با اقدامات 
فن��ی به عمل آم��ده، تمامی مش��کالت به وجود 
آمده برای مکالمه و اینترنت مشترکان تا ساعت 
1۶ به طور کامل برطرف ش��ده اما ای��ن حادثه و 
اتفاق دیگری که اوایل مردادماه بر اثر فرسودگی 
خط��وط و تجهی��زات انتق��ال برق، در ش��بکه 
اینترنتی برخی از مناطق تهران رخ داد، سؤاالت 
و ابهاماتی درباره اهمیت بحث امنیت ش��بکه و 
یا خس��ارتی که به مش��ترکان و کس��ب وکارها 
بابت قطعی ارتباطات وارد ش��ده را مطرح کرده 
است. در این باره، محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان 
فضای مج��ازی، در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار 
 کرد: م��ا دو س��ازمان در داخل کش��ور داریم که 
متولی زیرس��اخت ها هس��تند؛ به ویژه در حوزه 
زیرس��اخت های فناوری اطالع��ات و ارتباطات، 
داده و در ح��وزه ارتباط��ات بی��ن س��امانه ها و 
سیس��تم ها که یکی س��ازمان پدافند غیرعامل 
و دیگری ش��ورای عالی فضای مجازی است که 
اتفاقاً رئیس س��ازمان پدافن��د غیرعامل یکی از 
اعضای ش��ورای عالی فضای مجازی هم هستند. 
وی ادام��ه داد: زیرس��اخت های کش��ور طب��ق 
اس��تانداردها و پروتکل ه��ای س��ازمان پدافند 
غیرعامل، به صورت مجزا و همچنین به واس��طه 
ابالغیه های ش��ورای عالی فضای مج��ازی، باید 
طوری تأمین و معماری شود که بتوان آنها را در 
زمان بحران به یک ش��بکه دیگر سوئیچ کرد که 
بتوانید در زمان بروز حوادثی مانند سیل، زلزله، 
آتش س��وزی یا جنگ، به واس��طه پروتکل های 
پدافن��د غیرعام��ل، ش��بکه داده و ارتباطی را از 
شبکه ای که االن خدمات می دهد، به شبکه  امن 
دیگری منتقل کنید تا کیفی��ت خدمات از بین 
 نرود و دسترسی مردم و کسب وکارها و اطالعات 

مخدوش نشود.
 عدم رعایت پروتکل های 

پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی

ای��ن حقوق��دان فض��ای مج��ازی، درب��اره 

وقوع آتش س��وزی در حوضچه ه��ای فیبرنوری 
مخاب��رات، با بی��ان اینکه این حادثه نش��ان داد 
پروتکل ه��ای پدافن��د غیرعام��ل و مصوب��ات 
ش��ورای عالی فضای مجازی اصال رعایت نشده 
اس��ت، افزود: اگر حوضچ��ه ای ک��ه کابل های 
ارتباطی آنجا به هم متصل می ش��ود و در سطح 
منطق��ه پخش می ش��ود، ب��ه هر دلیل��ی دچار 
مش��کل ش��ود، ش��ما نمی توانید روی ش��بکه 
دیگری س��وئیچ کنید. در این موض��وع عالوه بر 
اینکه مصوبات ش��ورای عالی فض��ای مجازی و 
پروتکل های پدافن��د غیرعامل رعایت نش��ده، 
بلک��ه SLA وزارت ارتباط��ات که باید توس��ط 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت تأمین شود هم 
رعایت نش��ده اس��ت. نعناکار؛ با اش��اره به عدم 
رعایت SLA، یعنی طرح خدمات تضمین شده 
زیرس��اخت که باید به اپراتورها جوابگو باش��د، 
گفت ک��ه در این حادث��ه، این موض��وع رعایت 

نشده و نه کس��ی بازخواست می ش��ود. این در 
حالی اس��ت که در بسیاری از کش��ورهای دنیا 
اگر زیرس��اخت، SLA را رعایت نکن��د و نتواند 
خدماتی ک��ه کیفیتش را تضمین ک��رده انجام 
دهد، باید خس��ارت بدهد. حاال سؤال اینجاست 
که اگر مش��کلی برای کش��ور ایجاد شود، مانند 
حوادث س��یل و جنگ، ی��ا اتفاقی مث��ل حادثه 
آتش سوزی دیروز، الزام این مصوبات کجاست؟ 
چه کس��ی بر این مصوبات ناظر است؟ در پدافند 
غیرعامل، ناظر خود س��ازمان و در شورای عالی 
فضای مجازی، ناظر مرکز مل��ی فضای مجازی 
اس��ت، در حالی که آنها تاکنون هی��چ بیانیه ای 
نداده ان��د. وی خاطرنش��ان ک��رد: نکت��ه دیگر 
اینکه این خس��ارتی ک��ه به م��ردم بابت قطعی 
ارتباطات وارد شده و اینکه کسب وکارها تعطیل 
می ش��وند، نمی توانند پ��ول جابه ج��ا کنند، یا 
نمی توانند ارتباط صحیح��ی برقرار کنند را چه 

کس��ی باید جبران کن��د؟ اینها نش��ان می دهد 
که ما در زمینه زیرس��اخت و قواع��د حقوقی و 
نظارتی مس��أله داریم و کس��ی پیگیر این موارد 
نیست. هرچند جایی مثل دادستانی کل کشور 
می تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود و اینها 

را بازخواست کند.
کار زیرساخت، ترک فعل محسوب می شود

این حقوقدان فضای مجازی، ب��ا بیان اینکه 
کار ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت ت��رک فعل 
محس��وب می ش��ود و جرم اس��ت، اظهار کرد: 
پیگیر این مسأله چون زیرس��اخت یک سازمان 
دولتی است، اول س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
اس��ت، دوم مرک��ز ملی فض��ای مجازی، س��وم 
س��ازمان پدافن��د غیرعامل و چهارم دادس��تان 
که هرکدام به عن��وان مدعی العم��وم می توانند 
پیگیری کنن��د. این چهار س��ازمان مس��تقیماً 
می توانند ب��ه موض��وع ورود کنند و نی��ازی به 
ش��کایت بخش خصوص��ی ن��دارد، هرچند اگر 
بخش خصوص��ی ش��کایت کن��د، می توان��د به 
دادگاه ه��ای عمومی مراجعه کن��د، چون مرکز 
تظلم خواه��ی، دادگاه ه��ای  عمومی هس��تند. 
نعناکار؛ ب��ا بیان اینکه اگر ش��خصی احس��اس 
می کند بر اثر اختالالت خطوط ارتباطی متضرر 
ش��ده، مس��تقیماً می تواند ب��ه دادگاه عمومی 
مراجعه کند، گفت: از میزان خسارات واردشده، 
نمی توان ب��رآورد ریالی داش��ت، هرچند حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات تقریباً س��ه درصد 
اقتصاد کش��ور را ش��امل می ش��ود و اختالل در 
این حوزه، اقتصاد دیجیتال را با مش��کل روبه رو 
می کند، اما بررس��ی میزان ض��رر، یک موضوع 
کارشناس��ی اس��ت که کارشناس��ان مالی باید 
بررس��ی کنند، هرچند ب��ه نظر ع��دد کمی هم 
نیس��ت. س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی، به عن��وان رگوالتور ح��وزه ارتباطات 
در اطالعیه ای ضمن عذرخواهی از مش��ترکین 
بابت مش��کالت پیش آمده، اعالم ک��رد از زمان 
ایجاد ای��ن مش��کل، ضم��ن بازدی��د میدانی و 
گردآوری اطالعات مربوط��ه، اقدامات ضروری 
جهت آسیب شناس��ی موضوع و اعمال مقررات 
مربوطه در دستورکار قرار گرفته است و اقدامات 
الزم برای پیش��گیری از بروز مشکالت مشابه را 
از اپراتوره��ای ارتباطی پیگی��ری خواهد کرد. 
همچنین براس��اس ماده8 اساس��نامه سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، مدیریت اجرای ضوابط 
پدافن��د غیرعامل ب��ا عالی ترین مقام مس��ؤول 
 هر دس��تگاه اجرای��ی و در اس��تان ها ب��ه عهده 

استانداران است.
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مقاله

4- از آنج��ا ک��ه مراج��ع حل اخت��الف درخص��وص 
رس��یدگی به ای��ن قبی��ل دعاوی ب��ا س��ر درگمی هایی 
روب��ه رو ب��وده و در ای��ن خصوص هم��واره تش��تت آراء 
وجود داش��ت دس��تورالعمل ش��ماره )38( روابط کار و 
در راس��تای شفاف س��ازی این دس��تورالعمل بخشنامه 
ش��ماره )3( رواب��ط کار ص��ادر گردید که ح��اوی حکم 
جدیدی نیس��ت بلک��ه صرفاً تبیی��ن و تش��ریح قواعد و 
مقررات موجود ب��رای رفع هرگونه ابه��ام و ایجاد وحدت 
رویه اس��ت. در اجرای ماده 84 قانون تش��کیالت و آیین 
دادرس��ی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی 
بیمه، کار و تأمین اجتماعی دی��وان عدالت اداری مطرح 
ش��د و این هیأت درخصوص خواس��ته ش��اکی مبنی بر 
تقاضای ابطال ماده ۲ دس��تورالعمل ش��ماره 3۶ معاونت 
روابط کار به موجب دادنامه ش��ماره ۲3-۲5، رأی به رد 
ش��کایت صادر کرد و رأی مذکور به علت ع��دم اعتراض 
از س��وی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات 
دیوان عدالت اداری قطعیت یاف��ت. در ارتباط با تقاضای 
ابطال دستورالعمل شماره 38 و دستورالعمل شماره 3۶ 
)از جهت حدود اختیارات( و بخش��نامه شماره3 پرونده 
به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع ش��د. هیأت 
عمومی دیوان عدال��ت اداری در تاری��خ 13۹5/8/18 با 
حضور رئیس و معاونی��ن دیوان عدالت اداری و رؤس��ا و 
مستشاران و دادرسان ش��عب دیوان تشکیل شد و پس از 
بحث و بررسی با اکثریت آراء به ش��رح زیر به صدور رأی 

مبادرت کرده است. 
رأی هیأت عمومی 

الف- مطابق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، شرح و تفس��یر قوانین عادی در صالحیت مجلس 
شورای اس��المی اس��ت و به موجب قس��مت اخیر اصل 
138 قانون یاد ش��ده مقرر گردیده هر ی��ک از وزیران در 
حدود وظایف خویش و مصوب��ات هیأت وزیران حق وضع 
آیین نامه و صدور بخش��نامه را دارد ولی مفاد این مقررات 
نباید با مت��ن و روح قوانین مخالف باش��د. در م��واد ۲ و 3 

قانون تش��کیالت و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری 
مص��وب 13۹۲ از تاریخ تصوی��ب دس��تورالعمل، ابطال 

می شود.
بررسی و توضیح:

یک��ی از موضوع��ات بس��یار مهم��ی که مس��ؤوالن 
دس��تگاه های اجرایی مخصوصاً مس��ؤوالن رده باال باید 
به آن توجه داش��ته باش��ند،  میزان حدود اختیارات مقام 
عمومی می باش��د. صدور بخشنامه توس��ط مقام عمومی 
فقط در صورتی مجاز اس��ت که در قانون پیش بینی شده 

باشد. 
در این پرون��ده معاون وق��ت وزارت کار متن��ی را در 
قالب دس��تورالعمل ابالغ کرده که هم از نظر محتوایی و 
هم از نظر ش��کلی با قوانین رایج کش��ور اصطکاک دارد. 
چرا که به موج��ب تبصره های 1 و ۲ م��اده 13 قانون کار 
)الحاقی س��ال 1383(، مطالبات کارگر جز دیون ممتاز 
ب��وده و کارفرمایان موظف می باش��ند. بدهی یپمانکاران 
به کارگران را برای رأی مراج��ع قانونی از محل مطالبات 
پیمانکار، من جمله ضمانت ُحس��ن انج��ام کار، پرداخت 
نماین��د. چنانچ��ه مقاطعه دهنده برخ��الف ترتیب فوق 
به انعقاد ق��رارداد با مقاطعه کار بپردازد و ی��ا قبل از پایان 
45 روز از تحویل موقت، تسویه حس��اب نماید، مکلف به 

پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
همچنان که مالحظ��ه می گردد به موج��ب این مواد 
کارفرم��ا یا مقاطعه کار مکلف ش��ده بخش��ی از مطالبات 
پیمان��کار را با تاخیر بپ��ردازد تا چنانچ��ه وی با کارگران 
تسویه حس��اب ننمای��د، از آن مح��ل حق��وق کارگران 
را پرداخ��ت نمای��د. اما ب��ه موج��ب بنده��ای 5 و 4 و 3 
دس��تورالعمل ش��ماره 38 و بندهای 5 و ۲ و 1 بخشنامه 
ش��ماره 3 معاون روابط کار برای کارفرمایان مس��ؤولیت 
تضامنی پیش بینی شده است که بر خالف اصول حقوقی 

ارزیابی می گردد.
زیرا اوالً تضام��ن بر خالف موازین حقوقی در کش��ور 
ماس��ت و در صورتی که مجوز قانون وجود نداش��ته باشد 
نمی توان برای ش��خصی مس��ؤولیت تضامنی پیش بینی 
ک��ردغ ثانیاً در مواردی ک��ه قانون گذار س��ازوکار خاصی 
پیش بینی کرده با توجه به اینک��ه این موضوع جنبه آمره 

دارد نمی توان برخالف آن موضع دیگری اتخاذ نمود.
ممکن اس��ت گفته ش��ود که از آن جا ک��ه پیش بینی 
مس��ؤولیت تضامنی به نفع کارگران اس��ت و هدف غایی 
قوانین کار نیز رعایت نفع و مصلحت کارگر است بنابراین 
پیش بینی مس��ؤولیت تضامنی با اش��کالی موجه نیست. 
اما ب��ه نظر می رس��د این اس��تدالل صحیح نباش��د زیرا 
وقتی حکمی آم��ره در قانون پیش بینی می ش��ود آن هم 

قانون کار مصوب س��ال 13۶۹، کارگ��ر و کارفرما تعریف 
ش��ده و در ماده 13 این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده 
در قبال کارگران پیمانکار به ش��رایط و ضوابطی از جمله 
رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله 
ضمانت حس��ن انجام کار، عدم رعای��ت ترتیبات مقرر در 
قانون در انعقاد ق��رارداد با مقاطعه کار و یا تسویه حس��اب 
قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، محدود ش��ده است. 
همچنین به موجب ماده 157 قانون یاد ش��ده صالحیت 
هیأت های تش��خیص و حل اختالف کار در رس��یدگی به 
هرگونه اختالف بین کارگر و کارفرما تبیین ش��ده است. 
نظر به اینکه توس��عه دامنه ش��مول حک��م قانون گذار و 
تفس��یر حکم قانون از ش��ئون مقنن اس��ت و ای��ن امر از 
جمل��ه صالحی��ت وزراء در اص��ل 138 قانون اساس��ی و 
معاون وزیر به طریق اولی نیس��ت، بنابراین مفاد بندهای 
5 و 4 و 3 دس��تورالعمل ش��ماره 38 و بنده��ای 5 و ۲ و 1 
بخش��نامه ش��ماره 3 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماع��ی از حی��ث تجوی��ز مس��ؤولیت تضامنی 
پیمان دهنده و پیمان��کار در مقابل کارگ��ران پیمانکار و 
فراتر از حکم م��اده 13 قانون کار، تجوی��ز برقراری رابطه 
کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف 
مذکور در مواد 3 و ۲ قانون یاد ش��ده و نیز ایجاد صالحیت 
مراجع حل اختالف کار در رسیدگی به اختالف آنان فراتر 
از آنچه در ماده 157 قانون کار ذکر شده است خالف قانون 
و از حدود اختیارات وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
معاون وزیر خارج است. مستند به بند )1( ماده 1۲ و مواد 
88 و 13 قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری مصوب سال 13۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 
ب- هرچند مطاب��ق ماده 4۹ قان��ون کار و تبصره)1( 
آن مق��رر ش��ده وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی 
دس��تورالعمل و آیین نامه ه��ای اجرای��ی ط��رح ارزیابی 
مش��اغل کارگاه های مش��مول این ماده را تعیین و اعالم 
کند و طبق اصل 138 قانون اساس��ی وزراء نیز در حدود 
وظای��ف خوی��ش و مصوبات هی��أت وزی��ران حق وضع 
آیین نامه و ص��دور بخش��نامه را دارند لکن ای��ن اختیار 
محدود به خود وزراء اس��ت و امکان تفوی��ض این اختیار 
ب��ه معاونین وزیر منطبق با قانون نیس��ت. نظ��ر به اینکه 
دستورالعمل ش��ماره 3۶ توس��ط معاون روابط کار وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی صادر ش��ده اس��ت و طبق 
قوانین مذک��ور در صورت نیاز به تصویب دس��تورالعمل، 
وزیر باید نس��بت به ص��دورآن اق��دام کند و ن��ه معاون 
وزیر، بنابراین دس��تورالعمل مذکور به علت خارج بودن 
از حدود اختیارات مع��اون روابط کار وزی��ر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مس��تند به بند)1( ماده 1۲ مواد 13 و 88 

قانون کار ک��ه کاماًل خصلت حمایت��ی و جنبه آمره دارد، 
به هیچ وجه نمی ت��وان تصمیمی مغایر ب��ا آن اتخاذ کرد. 
به عبارت دیگر اجرای حکم قان��ون و ترتیبات پیش بینی 
ش��ده در قانون موضوعیت دارد. افزون ب��ر آن اگر قابل به 
مسؤولیت تضامنی کارفرمایان باشیم شاهد این خواهیم 
بود که دعاوی زیادی علی��ه کارفرمایان )که اغلب دولتی 
هستند( طرح ش��ود که هزینه های زیادی را به واحدهای 
حقوقی ای��ن دس��تگاه ها تحمیل می کند. مض��اف بر آن 
وقتی بخش��ی از مطالبات پیمانکار در گرو تسویه حساب 
با کارگ��ران باقی می مان��د، دیگر پیش بینی مس��ؤولیت 
تضامنی چه نفع و فایده ای برای دس��تگاه دارد. در نهایت 
این که پیش بینی مسؤولیت تضامنی منحصراً در حیطه 
صالحدی��د و اختی��ار قانون گذار اس��ت نه حت��ی هیأت 

وزیران یا شخص وزیر. 
نکته دیگ��ر این اس��ت ک��ه س��ازمان بین المللی کار 
به عنوان یکی از س��ازمان های مه��م بین المللی به وضع 
قوانین کار یکسان برای همه کشورها اهمیت می دهد که 
مقاوله نامه های این سازمان بسیار واجد اهمیت هستند. 
در واقع وفق ماده 1۹ اساسنامه س��ازمان بین المللی کار، 
دولت های عضو موظف ش��ده اند که ظرف مدت یک سال 
و یا نهایت��ا 18 م��اه مقاوله نامه های س��ازمان بین المللی 
کار را برای تصوی��ب در نظ��ام حقوقی خ��ود ، به مرجع 
صالحیتدار یعنی قوه مقننه ابالغ نمایند. هرچند تصویب 
یا عدم تصوی��ب مقاوله نامه های س��ازمان بین المللی کار 
توسط دولت ها به نوعی جزء صالحیت های اختیاری قوه 
مقننه محسوب می شود و کشورها الزامی جهت تصویب 

آنها نخواهند داشت.
کشور ما نیز بسیاری از این مقاوله نامه ها را به تصویب 
رس��انده اس��ت. یکی از ای��ن مقاوله نامه ه��ا، مقاوله نامه 
بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران 
زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش است که در سال 
1351 به تصویب مجلس وقت رس��ید. ای��ن مقاوله نامه 
می گوید هر یک از کش��ورهای عضو باید به وس��ائلی که 
منطبق با روش های معمول جه��ت تعیین میزان اجرت 
باش��د اجرای اصل تس��اوی اجرت کارگر  زن و مرد را در 
قبال کار هم ارزش تش��ویق و تا حدودی که با روش های 
فوق الذک��ر تطبیق نمای��د اج��رای آن را درب��اره عموم 

کارگران تأمین کند.
به هر حال طب��ق این مقاوله نامه نباید بین دس��تمزد 
م��ردان و زنان تبعیضی باش��د. این موض��وع در ماده 38 
قانون کار کش��ور ما منعکس شده اس��ت. وفق این ماده 
»برای انجام کارمس��اوی که در شرایط مس��اوی در یک 
کارگاه انج��ام می گیرد باید ب��ه زن و مرد مزد مس��اوی 

پرداخت ش��ود . تبعیض در تعیین میزان مزد براس��اس 
س��ن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی 
ممنوع است.« اما باید توجه داش��ت که برای کار مساوی 
باید مزد مس��اوی پرداخت کرد. اما اگر کار مسای نباشد 
یا کارگاه متفاوت باش��د، تف��اوت در پرداخت مزد موجه 

می باشد. 
اما موضوع دیگر مقام صادرکننده بخش��نامه اس��ت. 
به موجب اصل 138 قانون اساس��ی »عالوه  ب��ر مواردی  
که  هیأت  وزی��ران  یا وزیری  مأمور تدوی��ن  آیین نامه  های  
اجرایی  قوانین  می ش��ود، هیأت  وزیران  ح��ق  دارد برای  
انجام  وظای��ف  اداری  و تأمی��ن  اجرای  قوانی��ن  و تنظیم  
س��ازمان های  اداری  به  وض��ع تصویب  نام��ه  و آیین نامه  
بپردازد. هر ی��ک  از وزیران  نیز در ح��دود وظایف  خویش  
و مصوب��ات  هیأت  وزیران  ح��ق  وضع آیین نام��ه  و صدور 
بخشنامه  را دارد ولی  مفاد این  مقررات  نباید با متن  و روح  

قوانین  مخالف  باشد. 
دول��ت  می تواند تصوی��ب  برخ��ی  از امور مرب��وط به  
وظایف  خود را به  کمیس��یون های  متش��کل  از چند وزیر 
واگ��ذار نماید. مصوبات  ای��ن  کمیس��یون ها در محدوده  
قوانین  پ��س  از تأیید رئی��س  جمهور الزم  االجرا اس��ت . 
تصویب نامه ه��ا و آیین نامه ه��ای  دول��ت  و مصوب��ات  
کمیسیون های  مذکور در این  اصل ، ضمن  ابالغ  برای  اجرا 
به  اطالع  رئیس  مجلس  ش��ورای  اس��المی  می رسد تا در 
صورتی  که  آنها را بر خالف  قوانین  بیابد با ذکر دلیل  برای  

تجدید نظر به  هیأت  وزیران  بفرستد.«
 این اصل یکی از اصول مهم قانون اساس��ی اس��ت که 
دولت بس��یار از ظرفیت آن اس��تفاده می کند و مصوبات 
زیادی را ذیل این اصل به تصویب می رس��اند. اما همواره 
در وضع مقررات باید توجه داش��ت که مق��ام واضع باید 
دارای اختیارات کافی باش��د. در این اصل صرفاً ش��خص 
وزیر در حدود وظایف خویش حق تصوی��ب آیین نامه یا 
بخشنامه را دارد. در حالی که دس��تورالعمل موضوع این 
پورنده توسط معاون وزیر صادر ش��ده است که در قانون 

اختیاری برای تصویب آن نداشته است. 
به نظ��ر می رس��د؛ رأی هیأت عمومی دی��وان عدالت 
اداری صحیح و منطبق با قانون صادر ش��ده اس��ت و الزم 
است مسؤوالن دستگاه های اجرایی در تنظیم بخشنامه 
یا آیین نامه هم به مقام صادرکننده و هم به مفاد آن توجه 
کافی داش��ته باش��ند تا تعارض یا اصطکاک��ی با مقررات 
آمره پیدا نکند. در غیر اینصورت ممکن اس��ت در صورت 
اعتراض،  دیوان عدالت اداری نس��بت ب��ه ابطال آن اقدام 
نم��وده و هزینه ه��ای زیادی به دس��تگاه و حت��ی مردم 

تحمیل نمایند.

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

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

قسمت آخر

 آموزش قوانین مناقصه
 آموزش قوانین مزایده

 الزامات انتشار فراخوان
 الزامات خدمات مشاوره

 آموزش بیست گام برگزاری مناقصات
دوره ویژه مدیران کمیسیون مناقصه

 صفر تا صد خرید خدمات حجمی
 صفر تا صد پیمان

آموزشوآزمونآنالینبرایمعامالتعمومیکشور
azmoono.com آزمون آنالین
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عمران
راه و شهرسازی

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالي زرشوران

پیرو آگهی فراخ��وان مندرج در روزنامه نوآوران مورخ 1401/04/۲1 و ایران مورخ 1401/04/۲۲ به منظور ایجاد فضای رقابتی بیش��تر، ش��رکت گس��ترش مع��ادن و صنایع معدنی 
طالی زرش��وران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده )1۲( قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب 
تأمین کننده/ تولیدکننده ذی صالح نس��بت به تجدید فراخوان مناقصه خرید و تحویل 340 )س��یصد و چهل( تن لوله فوالد فورج را از طری��ق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با 
ارزیابی کیفی اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های ذی صالح که مایل به ش��رکت در مناقصه فوق می باش��ند دعوت به عمل مي آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی www.setadiran.ir  به ش��ماره فراخوان ۲0010۹۲4100000۲3 و واری��ز مبلغ ۲.000.000 ریال )دو میلیون ریال( به شماره حس��اب 
4001054۲04050718 به شناس��ه واریز 3۲3054۲74۲۹5730400014005۲۶۶030 در وجه ش��رکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرش��وران نزد بانک مرکزی 
شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطرنش��ان می نماید این فراخوان هیچ گونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت های دریافت کننده اس��ناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها 

شرکت هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حائز حداقل امتیاز الزم )ارزیابی کیفی( شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر )عج(، خیابان شهیدان سازش، پالک 5 و 7

2- محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران.
3- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 340 )سیصد و چهل( تن گلوله فوالدی فورج طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه. 

4- نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
5- مدت اعتبار پیشنهادها:  از اولین روز مهلت تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه )قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر( معتبر باشد.

6- مدت اجرای پروژه: دوازده ماه کامل شمسی
7- گواهي نامه صالحیت: متقاضی  می بایست؛ 

  دارای توانایي مالي الزم و کافي و توانایي ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات )در صورت برنده شدن( باشد.
  کلیه الزامات مراجع ذي صالح در اجراي فعالیت هاي مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.

  دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.
  توانمندی در تأمین به موقع کاالی موضوع مناقصه

  عدم داشتن سابقه منجر به فسخ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط با موضوع مناقصه 
  دارای شخصیت حقوقی باشد.

8- تأمین مالی:  از منابع داخلی شرکت
 9- مبلغ ضمانتنامه و نوع تضمین: نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع تصویب نامه شماره 1۲340۲/ت/ 50۶5۹ ه مورخ ۹4/0۹/۲۲ هیأت محترم وزیران 
به مبلغ 5.۶30.۹0۶.000 ریال)پنج میلیارد و ششصد و سی میلیون و نهصد و شش هزار ریال( به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست 

برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
10- زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی www.setadiran.ir   از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 1۶:00( روز شنبه مورخ 1401/05/۲۲ مراجعه نمایند. 
11- زمان و محل تحویل اس�ناد: متقاضیان مکلفند پیش��نهادهای خ��ود را حداکثر تا پایان وقت اداری )س��اعت 1۶:00( روز ش��نبه مورخ 1401/0۶/05 در س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند.
12- زمان گشایش پاکت  ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/0۶/07 به نشانی مندرج در بند یک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

خرید و تحویل 340)سیصد و چهل ( تن گلوله فوالدی فورج شامل خرید 250 تن 
گلوله فوالدی فورج با قطر 25 میلی متر و 90 تن گلوله فوالدی فورج با قطر 80 میلی متر

شرکت گسترش معادن و صنایع 
معدنی طالي زرشوران
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مدیریت آموزش  و پ�رورش منطقه 2 ته�ران در نظر دارد با بهره گیری از س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره یک واقع در میدان صنعت، خیابان ایران زمین، 
جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به صورت فروشگاه قنادی فعالیت 
 دارد با ش��ماره فراخوان 5001004۹۲5000001 به اش��خاص واجد شرایط حقیقی 

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

مورخ 1401/05/15 تا س��اعت 13:30 روز ش��نبه مورخ 1401/05/۲۲ فرصت دارند 
به س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
 نمایند و همچنین از س��اعت 08:00 روز ش��نبه مورخ 1401/05/15 تا ساعت 1۲:00 
 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/0۶/0۲ فرص��ت دارن��د ک��ه قیم��ت پیش��نهادی و 

مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.
زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 1401/0۶/0۶ ساعت 08:30 

زمان اعالم برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/0۶/07 ساعت 08:00
  جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 884848۶5 و 8848۶353 

تماس حاصل نمایند. 
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فراخوان   عمومی 
نوبت دوم

مدیریت آموزش  و پ�رورش منطقه 2 ته�ران در نظر دارد با بهره گیری از س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت مغازه شماره دو واقع در میدان صنعت، خیابان ایران زمین، 
جنب کانون فرهنگی تربیتی قدس که در حال حاضر به صورت فروشگاه کفش ورزشی 
فعالیت دارد با ش��ماره فراخوان 5001004۹۲500000۲ به اش��خاص واجد ش��رایط 

حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید.
 ش��رکت کنندگان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده از س��اعت 08:00 روز ش��نبه 
 مورخ 1401/05/15 تا س��اعت 13:30 روز ش��نبه مورخ 1401/05/۲۲ فرصت دارند 
 www.setadiran.ir الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس  ب��ه س��امانه ت��دارکات 
 مراجعه نمایند و همچنین از ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1401/05/15 تا ساعت 1۲:00

 روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/0۶/0۲ فرص��ت دارن��د ک��ه قیم��ت پیش��نهادی و 
مدارک مورد نیاز را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.

زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 1401/0۶/0۶ ساعت 08:30 
زمان اعالم برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/0۶/07 ساعت 08:00

  جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 884848۶5 و 8848۶353 
تماس حاصل نمایند.
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فراخوان   عمومی 
نوبت دوم

مدیریت آموزش  و پرورش منطقه 2 تهران در نظر دارد با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت مغازه درمانگاه فرهنگیان منطقه ۲ واقع در انتهای خیابان جالل آل احمد، 
خیابان امیرکبیر جنوبی، خیابان هالل، داخل محوطه درمانگاه فرهنگیان که در حال حاضر 
به صورت فروشگاه عینک فروشی فعالیت دارد با شماره فراخوان 5001004۹۲5000003 

به اشخاص واجد شرایط حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید.
ش��نبه  روز   08:00 س��اعت  از  مزای��ده  اس��ناد  دریاف��ت  جه��ت   ش��رکت کنندگان 
 م��ورخ 1401/05/15 تا س��اعت 13:30 روز ش��نبه م��ورخ 1401/05/۲۲ فرص��ت دارند 
 به س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند 
و همچنی��ن از س��اعت 08:00 روز ش��نبه م��ورخ 1401/05/15 ت��ا س��اعت 1۲:00 روز 
 چهارشنبه مورخ 1401/0۶/0۲ فرصت دارند که قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز را در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و بارگذاری نمایند.
زمان گشایش: روز یکشنبه مورخ 1401/0۶/0۶ ساعت 08:30 

زمان اعالم برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/0۶/07 ساعت 08:00
  جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 884848۶5 و 8848۶353 

تماس حاصل نمایند.
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فراخوان   عمومی 
نوبت دوم
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شهرداری بروجرد 

ش�هرداری بروجرد در نظ��ر دارد تکمیل س��اختمان خدمات ش��هری واقع در 
 خیابان ش��هید عل��ی بیات، اج��رای ن��ازک کاری و نمای س��ردرب ورودی ش��هر 
ابتدای بلوار امام خمینی )ره(، اجرای پارک حاش��یه بلوار دکتر ش��هیدی و اجرای 
کانال س��نگی حدفاصل پل حاج فتحعلی تا خیابان 45 متری شهرداری را از طریق 
مناقصه عمومی به ش��رکت های ذی صالح و رتبه بندي ش��ده از س��وی س��ازمان 

مدیریت برنامه ریزی کشور واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت 
مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

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

  تاریخ انتشار در سامانه مذکور1401/05/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: ساعت 1۹:00 مورخ 1401/05/۲0

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 مورخ 1401/05/31
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 0۹:00 صبح مورخ 1401/0۶/01 

 یحیی عیدی-  شهردار بروجرد

تجدید     عمومی
نوبت اول

ش�رکت قطارهای مس�افری و باری جوپار )س�هامی خاص( در نظر دارد، انجام امور مدیریت راهبری، تأمین نیروی انس��انی، ارائه خدمات پذیرای��ی در کلیه قطارهای 
مس��افری تحت مالکیت خود )ش��امل قطارهای 4 تخته ویژه ارگ و قطارهای ۶ تخته کویر( را در کلیه مس��یرهای حرکتی از طریق برگزاری مناقصه ب��ه پیمانکاران توانمند 
 و واجد ش��رایط واگذار نماید، لذا کلی��ه متقاضیان محترم می توانند مدارک و مس��تندات مورد نیاز به ش��رح زیر را تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/05/1۹ 
)به صورت منظم و کالسه شده( به نشانی: تهران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری، خیابان سازمان آب، خیابان حاجی  پورامیر، نبش کوچه دیهیم، پالک 1، طبقه 4، امور قراردادها 

یا پست الکترونیکی به آدرس info@joopar.com  ارسال نمایند:  
1- آدرس محل اصلی دفتر مرکزی با ذکر ملکی یا استیجاری بودن.

2- اساسنامه، آگهی تأسیس و روزنامه رسمی شرکت همراه با آخرین تغییرات آن.
3- اظهارنامه مالیاتی ۲ سال اخیر شرکت.

4- رزومه و سوابق کاری شرکت، مدیران و اعضاء هیأت مدیره به تفکیک. 
5- تصویر قراردادهای پیمانی مرتبط با موضوع فراخوان به همراه نامه رضایتمندی از کارفرمایان گذشته. 

6- فهرست امکانات مرتبط با اجرای موضوع این فراخوان.
  همچنین متقاضی��ان محترم می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در س��اعات اداری با ش��ماره تلف��ن 1۲-44۲81۶10 داخل��ی 403 )امور قراردادهای ش��رکت( 

آقای ایران منش تماس حاصل نمایند. 
  ضمناً ارائه مستندات هیچ گونه حقی برای متقاضی در مراحل بعدی ایجاد نخواهد کرد. 
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شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار 

آگهی فراخوان عمومی 
شناسایی پیمانکار واجدشرایط راهبری و تأمین نیروی انسانی قطارهای مسافری
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

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

نوبت دوم

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: ۲ 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 

1401/05/1۹ 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 3-۹8535-8-10۲ و به ش��ماره ش��با 
IR 4۹0700001000۲۲۲8۹8535003  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 1401/05/30 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 0۹:00 صبح روز دوش��نبه م��ورخ 1401/05/31 

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: 0۲1-41۹34
شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

برگزاری مناقصه احداث پل جدید 
درودگاه بوشهر پس از تخصیص اعتبار 

 عوارض آزادراه های کشور
۳۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان بوشهر، با اشاره به اختصاص 
400 میلیارد ریال برای احداث پل جدید درودگاه گفت: مراحل ساخت این پل 
با تأمین اعتبار الزم، به مناقصه رفته است. به گزارش مناقصه مزایده، عبدالکریم 
اخترشناس؛ در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: احداث پل جدید درودگاه که از 
مطالبات بحق چندین س��اله و معطل مانده مردم این روستا و دیگر روستاهای 
پیرامون است. وی با اشاره به احداث پل جدید درودگاه بر روی رودخانه دالکی، 
اضافه ک��رد: برای این پل جدی��د 400 میلیارد ریال از محل اعتبارات س��ازمان 
راه��داری و حمل ونقل جاده ای کش��ور و همچنی��ن اعتبارات اس��تانی هزینه 
می ش��ود. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای بوش��هر، بی��ان کرد: مراحل 
س��اخت این پل با تأمین اعتبار الزم به مناقصه رفته اس��ت و به زودی با انتخاب 
پیمانکار مراحل اجرایی آن طبق نقش��ه تصویبی آغاز خواهد شد. اخترشناس؛ 
تصریح کرد: پل موجود درودگاه نیز که به وس��یله اهالی روس��تا احداث شده و 
دارای 40 سال قدمت است و برای عبور ایمن مردم تعمیر و مرمت و ایمن سازی 
می ش��ود. مدیر کل راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان، اظهار داش��ت: با 
بهره برداری از پل جدید درودگاه که همه مش��خصات فنی الزم را خواهد داشت 
زمینه رفت وآمد ایمن مردم این روستا و روستاهای همجوار در فصول بارندگی 
فراهم و اهالی این منطقه دیگر دغدغه ای ب��رای قطع راه ارتباطی خود نخواهند 
داش��ت. وی همچنین احداث پل جدید درودگاه بر روی دالکی را تحقق آرزوی 
40 ساله مردم این روس��تا، بیان کرد و افزود: پس از سال ها انتظار و مطالبه گری 
مردم و شورای این روستا با پیگیری مسؤوالن ارش��د استان به ویژه استاندار پل 
جدید در دولت سیزدهم احداث و آرزوی چندین ساله مردم محقق خواهد شد.

مدی��رکل بهره ب��رداری آزادراه های ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونقل کشور، از افزایش ۲8 تا 30 درصدی آزادراه های کشور خبر داد و گفت: 
افزایش این نرخ عوارض آزادراهی طبق قانون باید هر سال اتفاق بیفتد اما در سال 
گذشته افزایش نداش��تیم. به گزارش مناقصه مزایده، عباس بیات سرمدی؛ اعالم 
کرد: طبق ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون احداث آزادراه های کشور، ساالنه باید 
نرخ عوارض آزادراهی به روز شود اما ابالغ قبلی برای افزایش نرخ عوارض آزادراهی 
مربوط به سال 13۹۹ بود و در س��ال گذش��ته این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه 
نرخ عوارض آزادراهی امسال نسبت به سال 13۹۹، ۲8 تا 30درصد افزایش یافته 
اس��ت، افزود: بهره برداران آزادراهی پیش از این نیز درخواست هایی برای افزایش 
نرخ عوارض داش��تند؛ چراکه آنها بخش خصوصی هس��تند که بازگشت سرمایه 
خود را از طریق همین عوارض دریافتی برنامه ریزی می کنند و با باالرفتن هزینه 
نگهداری آزادراه ها و مدل مالی ای که بین بهره برداران و ش��رکت ساخت به عنوان 
قرارداد امضاء شده اس��ت، به  گونه ای است که باید س��رمایه های سرمایه گذاران 
بخش خصوصی برای احداث آزادراه های کشور در طول بازه زمانی مشخص به آنها 
بازگردد و طبق قانون آنها می توانند تا 15 درصد عوارض دریافتی از مردم را هزینه 
تعمیر و نگهداری آزادراه ها کنند و 10درصد آن را بابت هزینه بهره برداری از جمله 

حقوق و دستمزد پرسنلشان در این آزادراه ها برنامه ریزی کنند. 

رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور عنوان کرد

نقش مناقصه در رشد 100درصدی پایش تصویری جاده ها 
رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کش��ور، با 
اشاره به توافق پلیس با تا پایان سال مناقصه نصب و راه اندازی 
دوه��زارو۲00 دوربین کنترل س��رعت جدی��د در جاده های 
کش��ور برگزار می ش��ود، گفت: تا پایان س��ال پایش تصویری 
جاده های کش��ور 100درصد رش��د خواهد یافت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، داریوش امان��ی؛ افزود: در راس��تای حفظ و 
نگهداری مس��یرهای جاده ای بای��د چهار الی ش��ش درصد 
از بودجه ه��ا برای تجهی��ز و نگهداری محوره��ای مواصالتی 
باید ذخی��ره و در زم��ان خود م��ورد اس��تفاده ق��رار بگیرد. 
رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل کش��ور، گفت: به رغم 
تمام مش��کالت و تحریم ه��ای ظالمانه اما سیاس��ت گذاری و 
دیپلماس��ی دولت سیزدهم منجر شد که س��ال گذشته بیش 

از 40 درصد افزایش ترانزیت کاال داش��ته باش��یم. وی اظهار 
داشت: امس��ال نیز به رغم اینکه اسناد باالدس��تی و قوانین و 
مقررات ب��رای ما 10 درصد رش��د س��االنه در ترانزیت کاال را 
پیش بینی کرده ام��ا امیدوریم ب��ا هدف گذاری انجام ش��ده 
و تأکید وزیر راه وشهرس��ازی به عدد ۲0 میلیون تن برس��یم. 
ب��ه گفته ای��ن مق��ام مس��ؤول ارزش مس��یرهای مواصالتی 
کش��ور بیش از س��ه میلیون هزار میلیارد تومان اس��ت و اگر 
یک کیلومتر راه به مجموع راه های کش��ور اضافه نش��ود، تنها 
برای تجهیز و نگهداری مس��یرهای موج��ود 35 هزار میلیارد 
تومان اعتب��ار الزم اس��ت. امانی؛ تأکی��د کرد: این س��ازمان 
طی س��ال گذش��ته تنها 14 هزار میلیارد تومان اعتبار داشته 
و بخش حمل ونق��ل و راهداری در مجموع 10 ه��زار میلیارد 

تومان طی سال گذشته اعتبار داش��ته است. وی درخصوص 
جذب اعتب��ارات در دولت س��یزدهم، تأکید ک��رد: اقدامات 
خوبی درخصوص جذب اعتبارات و ایج��اد درآمدهای پایدار 
برای این س��ازمان ش��کل گرفته اس��ت و اگر ای��ن رویدادها 
اتفاق نمی افتاد این س��ازمان در پرداخت حق��وق و مزایا نیز با 
مش��کالت متعددی مواجه بود. معاون وزیر راه وشهرس��ازی، 
در ادام��ه تأکید کرد: ب��ا توجه ب��ه افزایش اعتب��ارات تالش 
ش��ده تا موضوع ایجاد مس��یرهای جدید، حف��ظ و نگهداری 
مس��یرهای موجود با سرعت بیش��تری همراه باش��د. وی در 
ادامه، خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه ب��ه هماهنگی های صورت 
گرفته امس��ال در کل کش��ور دوه��زار و۲00 دوربین جدید 
در راس��تای پایش تصویری جاده های کش��ور نص��ب و مورد 

بهره برداری ق��رار می گیرد. ب��ه گفته این مقام مس��ؤول، اگر 
مناقصه این ط��رح به خوبی انجام ش��ود تا پایان س��ال پایش 
تصویری جاده ها توس��ط دوربین 100درصد افزایش خواهد 
یافت این در حالی اس��ت که اکنون تنها دو هزار و 50 دوربین 
کار پای��ش تصویری جاده های کش��ور را برعه��ده دارند. وی 
یادآور شد: طی س��ال جاری و با توجه به شرایط سختی که در 
حوزه راه و حمل ونقل جاده ای وجود داش��ت، شاهد بودیم که 
حوزه حمل ونقل جاده ای کشور 1۲5 میلیون تن کاال جا به جا 
کرده اس��ت. به گفته این مقام مسؤول، با توجه به شرایطی که 
در کشور وجود دارد پیش بینی می ش��ود بیش از پنج میلیون 
زائر برای مراسم اربعین از سرویس حمل ونقل عمومی کشور 

استفاده کنند.

راه و شهرسازی

وزیر راه وشهرس��ازی دولت س��یزدهم گفت: 
اگر تس��هیالت به موقع پرداخت نش��ود در انجام 
تعهدات برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
طی چهار س��ال با مش��کل مواجه می ش��ویم. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، رس��تم قاس��می؛ اظهار 
کرد: طرح نهضت ملی مس��کن یک��ی از مهم ترین 
موضوعات کش��ور ب��وده ک��ه نه تنها مح��دود به 
یک وزارتخان��ه نمی ش��ود بلکه فراقوه ای اس��ت. 
وزی��ر راه وشهرس��ازی دولت س��یزدهم پرداخت 
تسهیالت را یکی از چالش های ساخت واحدهای 
مس��کونی طرح نهضت ملی مس��کن اعالم کرد و 
افزود: در قانون پیش بینی ش��ده ۲0 درصد منابع 
تس��هیالتی بانک ها ب��ه حوزه مس��کن اختصاص 
پی��دا کن��د در حالی ک��ه بانک ها هم��کاری الزم 
را ن��دارد. از این رو مقرر ش��د جلس��ه ای با حضور 
رئیس بانک مرک��زی و بانک ها اصل��ی و مورد نظر 
در کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی 
برگزار ش��ود. وی ادامه داد: اگر تس��هیالت حوزه 
مسکن به موقع پرداخت نش��ود، در انجام تعهدات 

خودم��ان را در س��اخت چه��ار میلی��ون واح��د 
مسکونی در چهار س��ال با مشکل مواجه می شویم 
از ای��ن رو از هم��کاری نمایندگان مجلس تش��کر 

می کنم. امی��دوارم با رفع موان��ع تعهد دولت برای 
س��اخت مس��کن که دغدغه رئیس جمهور است، 
بر طرف شود. قاس��می؛ اظهار کرد: رئیس جمهور 

با توجه ب��ه دغدغه ای که برای س��اخت واحدهای 
مسکونی طرح نهضت ملی مس��کن دارد به وزارت 
راه وشهرسازی آمده و به صورت میدانی گزارشات 

را بررسی کرد. رئیس جمهور، تأکید کرد که حتماً 
تعهدات دولت برای س��اخت واحدهای مسکونی 
باید عملی ش��ود. همچنی��ن درخص��وص موانع 
اجرای ط��رح بح��ث و گفت وگو ص��ورت گرفت و 
برای زمین های��ی که دس��تگاه های دولتی باید به 
وزارت راه وشهرس��ازی واگذار کنن��د، بازه زمانی 
پیش بینی ش��د. وزیر راه وشهرسازی، درخصوص 
تأمی��ن زمین ب��رای اج��رای طرح نهض��ت ملی 
مس��کن عن��وان ک��رد: س��ه میلیون و ۲00 هزار 
واح��د مس��کنی در ش��هرها و 800 ه��زار واحد 
مسکونی در روس��تا مطابق با طرح نهضت مسکن 
ساخته خواهد ش��د در همین راس��تا برای حدود 
ی��ک میلی��ون و 500 ه��زار زمین تأمین ش��ده و 
هم اکنون در ح��ال بارگزاری هس��تند. همچنین 
زمین م��ورد نیاز ب��رای یک میلی��ون و 400 هزار 
واحد مس��کونی در حال تغییر کار بری در شورای 
برنامه ریزی اس��تان و ش��ورای عالی شهرس��ازی 
اس��ت که باید تا پایان ش��هریور ماه انجام ش��ود. 
مس��أله تأمین زمین برای س��ه میلیون ۲00 هزار 
 واحدمس��کونی ش��هری تا چند ماه آینده به پایان 

خواهد رسید.

قاسمی اعالم کرد

 پرداخت به موقع تسهیالت 
شرط ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی

http://monaghesatiran.ir/112836
http://monaghesatiran.ir/112837
http://monaghesatiran.ir/112838
http://monaghesatiran.ir/112839
http://monaghesatiran.ir/112840
http://monaghesatiran.ir/112841
http://monaghesatiran.ir/112842
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یک پیمانکار اجرایی در نظر دارد، نسبت به واگذاری »عملیات تولید مصالح 
شن و ماس��ه و بیس به حجم 350.000 تن مورد نیاز پروژه آزادراه حرم تا حرم 
)قطعه گرمسار- سمنان( با استفاده از سنگ شکن کارفرما«  از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا از اش��خاص حقیقی و حقوقی و ش��رکت های واجدش��رایط دعوت می شود 
 از روز ش��نبه م��ورخ 1401/5/15 لغایت چهارش��نبه م��ورخ 1401/05/۲۶ 
جهت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح ال��ی 15:00 به آدرس: 
 تهران، می��دان آرژانتی��ن، خیاب��ان خالداس��المبولی)وزراء(، کوچ��ه پنجم، 

پالک ۲4، طبقه سوم شمالی مراجعه نمایند.
شماره تماس: 8810۹۲15 و 8810۹۲17-0۲1)داخلی 14۲0(

مدت قرارداد: یک سال شمسی
تاریخ تحویل پاکات: لغایت 1401/0۶/0۲

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7.875.000.000 ریال
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- مؤسسه مکین
مناقصه شماره: 1401/05/17

 موضوع مناقص�ه: انجام عملی��ات خارج س��ازی و کوبش مج��دد بیکن ها در بندر ماهش��هر، 
منطقه ویژه بندر امام خمینی)ره(، کانال خور موس��ی توسط شرکت های واجد شرایط از ط�ریق 

مناقصه عمومی، سایر اطالعات و جزئیات مرتبط در اسناد مناقصه درج شده است.
 مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجرب��ه و س��ابقه مرتب��ط می توانند 
 از روز سه ش��نبه مورخ 1401/05/18 تا پایان وقت اداري روز دوش��نبه م��ورخ 1401/05/۲4 
 با در درس��ت داشتن معرفی نامه رسمي، اس��ناد حقوقی ش��رکت، رزومه )به صورت لوح فشرده( 
و فیش واریز به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 5151718047007 بانک سپه شعبه 
سیدخندان، کد 35۹ به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(- مؤسسه مکین جهت دریافت 

اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 آدرس: ته��ران، خیاب��ان ش��ریعتی، خیاب��ان خواج��ه عب��داهلل انص��اری، خیابان تیس��فون، 
 نبش ای��روان، پ��الک 75، واح��د ۹، مدیری��ت پیم��ان و رس��یدگی، تلفن تم��اس جهت اخذ 

اطالعات بیشتر ۲۲873505-0۲1 داخلی 35۲ و 357 و 341
مهلت تحویل اسناد به مؤسسه مکین: 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/05/۲۹ در همان محل خرید اسناد می باشد. 
  مؤسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 عمومی  
نوبت اول

 شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به فروش تعداد شانزده قطعه زمین با شرایط نقد و اقساط به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. 
 لذا متقاضیان می توانند پس از تهیه )توکن( از دفاتر اس��ناد رس��می منتخب جهت دریافت اس��ناد مزایده به آدرس اینترنت��ی www.setadiran.ir  و نیز جهت راهنمایی 

به واحد امور پیمان و قراردادهای شهرداری قزوین مراجعه نمایند. 
شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :۲0۹۹0508400000۶

ف
مساحت آدرس ملکردی

قیمت هر کاربری پالک ثبتیقطعه)مترمربع(
مترمربع )ریال(

قیمت کارشناسی کل 
شرایط پرداخت)ریال(

۲۶1/31۹ فرعی از 3۶ اصلی ۲87/7018مالصدرا قطعه ۶۹ تفکیکی1
بخش 5

تجاری 
50در صد نقد و الباقی ۶50.000.000187.005.000.000خدماتی

طی 5 قسط )5 ماهه(

۲۶1/31۹ فرعی از 3۶ اصلی 3۶5/0۲14مالصدرا قطعه ۶۹ تفکیکی۲
بخش 5

تجاری 
30در صد نقد و الباقی 1.400.000.000511.0۲8.000.000مسکونی

طی 5 قسط )5 ماهه(

5717/۲۶454 فرعی از ۲4۹/4۶4مالصدرا انتهای معرفت یکم3
50در صد نقد و الباقی 3۶0.000.0008۹.805.۶00.000مسکونی3۶- اصلی

طی 5 قسط )5 ماهه(

۲7/1008 فرعی از 14411خیابان  اصفهان4
100 در صد نقد۶0.000.0008۶4.000.000مسکونی1۶-اصلی بخش 4

۲7/1004 فرعی از 180/307خیابان  اصفهان5
100 در صد نقد۶0.000.0001.081.800.000مسکونی1۶-اصلی بخش 4

۲7/1003 فرعی از 1۶5۶خیابان  اصفهان۶
100 در صد نقد۶0.000.000۹۹0.000.000مسکونی1۶-اصلی بخش 4

۲7/100۲ فرعی از 1۶-  15۶/505خیابان  اصفهان7
100 در صد نقد۶0.000.000۹3۹.000.000مسکونیاصلی بخش 4

7 فرعی از ۶5-  اصلی ۲51/7۲5بلوار خرمشهر 8
50در صد نقد و الباقی ۲۲0.000.000۶۶.1۹۲.000.000مسکونیبخش 4

طی 5 قسط )5 ماهه(

100 در صد نقد3۶.000.000۶.15۲.400.000مسکونی۶   اصلی بخش 170/۹01885چوبیندر قطعات سبز علی بابا ۹

100 در صد نقد3۶.000.000۶.15۲.400.000مسکونی۶  اصلی بخش 170/۹018۹5چوبیندر قطعات سبز علی بابا10

100 در صد نقد37.000.000۶.3۲3.300.000مسکونی۶   اصلی بخش 170/۹01۹05چوبیندر قطعات سبز علی بابا11

100 در صد نقد41.000.000۶.۹41.300.000مسکونی۶   اصلی بخش 1۶۹/301۹15چوبیندر قطعات سبز علی بابا1۲

بادامستان جنب شورای حل 13
100 در صد نقد170.000.0003۹.100.000.000مسکونیموقوفه ۲30۹3اختالف زمین های موالوردیخان 

بادامستان جنب شورای حل 14
100 در صد نقد170.000.0003۹.100.000.000مسکونیموقوفه۲30۹4اختالف زمین های موالوردیخان

بادامستان جنب شورای حل 15
100 در صد نقد150.000.00033.000.000.000مسکونیموقوفه۲۲085اختالف زمین های موالوردیخان

بادامستان جنب شورای حل 1۶
100 در صد نقد150.000.00033.000.000.000مسکونیموقوفه۲۲08۶اختالف زمین های موالوردیخان

فلسطین غربی مقابل اداره پست 17
50در صد نقد و الباقی 850.000.0001۹.830.500.000تجاری۹ فرعی از 117- اصلی-۲3/33 نبش کوچه نسترن

طی 5 قسط )5 ماهه(

۲و 18 ۲۶۲/0۲شهرک دانش18
و1۹ و 1

۲3۹8و۲3۹7و ۲44۶ 
100 در صد نقد88.000.000۲3.057.7۶0.000مسکونیو۲447 فرعی از 44- اصلی
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 مهدی صباغی- شهردار قزوین 

آگهی    عمومی 
)یک نوبته(

شناسه: 1360718
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 ش�رکت پتروگوه�ر فراس�احل کی�ش در نظ��ر دارد تأمی��ن و نص��ب

Completion (13 Well) پروژه رشادت موضوع مناقصه )شماره 34-401( را 

از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 1401/05/15 

 لغای��ت 1401/05/۲۲ جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

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

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

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: ۶0-8857۶35۶ داخلی ۲175( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کاال: 5 ماه

محل تحویل کاال مورد نظر: 

DDP، انبار شرکت پترو گوهر فراساحل کیش، اهواز 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1۶.374.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا تاریخ 1401/05/31روز دوش��نبه 

ساعت 1۲:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

آگهی   عمومی
نوبت اول 
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ش�رکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظر دارد خری��د Pipe پروژه اللی 

 موض��وع مناقص��ه )ش��ماره 3۶-401( را از طری��ق برگ��زاری مناقصه عمومی 

واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 1401/05/13 

 لغای��ت 1401/05/1۹ جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

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

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

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: ۶0-8857۶35۶ داخلی ۲175( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کاال: 1 ماه

محل تحویل کاال مورد نظر: 

DDP، انبار شرکت پترو گوهر فراساحل کیش، اهواز 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۶۶4.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا تاریخ 1401/05/۲4روز دوش��نبه 

ساعت 1۲:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

آگهی   عمومی
نوبت دوم

یکی از مواردی که می تواند نش��ان از خرابی سیستم ها و تجهیزات 
حیاتی خودرو باشد، لرزش ماشین در ش��روع حرکت و نیم کالچ کردن 
اس��ت؛ بنابراین بهتر است مش��کل را هرچه س��ریع تر برطرف کنید تا 
متحمل هزینه های گزاف نشوید. به گزارش مناقصه مزایده، با ما همراه 
باش��ید تا در ادامه با دالیل لرزش خودرو در زمان حرکت بیش��تر آشنا 
ش��وید. یکی از اولین دالیل لرزش ماشین، سیس��تم کالچ است. کالچ 
یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده خودرو است که وظیفه آن قطع و 
وصل کردن اتصال موتور به چرخ دنده است. درواقع زمانی که شما پا را بر 
روی پدال کالچ قرار می دهید با وجود آن که موتور روشن است، نیروی 
حاصل از آن به چرخ دنده ها منتقل نمی شود. نحوه به حرکت درآوردن 
خودرو به این صورت اس��ت که ابتدا باید پا را بر روی کالچ نگه داشته و 
س��پس خودرو را در دنده یک قرار دهید و پا را به آرامی عقب بکش��ید 
تا صدای موتور عوض ش��ود، در واقع خودرو در ای��ن حالت در وضعیت 
نیم کالچ قرار می گیرد و وقت آن است که پا را به طور کامل از روی کالچ 
برداش��ته و بر روی پدال گاز قرار دهید. در خالل همین نیم کالچ شاید 
لرزش های ش��دیدی در ماشین احس��اس کنید که چندان به مذاقتان 
خوش نیاید. همان طور که عنوان ش��د به احتمال زیاد، مشکل اصلی از 

برخی اجزای کالچ است که در ادامه به آن ها می پردازیم.
1-فرسودگی فنرهای خورشیدی علتی برای لرزش خودرو 

در زمان شروع حرکت:
در م��ورد علت ل��رزش ماش��ین خوب اس��ت بدانید ک��ه فنرهای 
خورش��یدی که در اصطالح ب��ه آن ها فنرهای س��ه ش��اخه نیز گفته 
می ش��ود مس��ؤول انتقال نیرو به دیس��ک هس��تند. این فنرها پس 
از کالچ ه��ای پی درپی، کارک��رد مفید خ��ود را تا حدودی از دس��ت 
می دهن��د؛ چنین مش��کلی می توانند هنگام حرک��ت منجر به لرزش 
خودرو ش��ود؛ حتی گاهی تعویض دنده نیز سخت ش��ده و در هنگام 

تعویض دنده، راننده نیز این لرزش ها را حس خواهد کرد.
2- چرب بودن کالچ:

خود کالچ یک علت برای لرزش ماشین است؛ چنانچه کالچ چرب 
ش��ده باش��د موجب لغزش کالچ و لرزش خودرو خواهد ش��د. چرب 
شدن کالچ ناشی از نشت روغن از کاسه نمدهای پیشرانه است که در 

نزدیکی محل گلدانی گیربکس قرار دارد.
3-تمام شدن صفحه کالچ:

 صفحه کالچ عمدتاً باید از حدود 50 ت��ا ۶0 هزار کیلومتر تعویض 
ش��ود؛ البته بس��ته به نوع رانندگی، ترافیک و... این ع��دد می تواند به 
70 تا 80 هزار کیلومتر برس��د. یک��ی از مهم ترین عالئم تمام ش��دن 
صفحه کالچ، لرزش موتور و ات��اق خودرو به هنگام حرکت اس��ت. از 
دیگر نشانه های تمام ش��دن صفحه کالچ می توان به عدم تناسب بین 
گاز و شتاب خودرو، جا نرفتن راحت دنده، نیاز به استفاده از دنده های 

سنگین در سرباالیی های نیمه شدید و... اشاره کرد.
4-مشکل در فالیویل:

نیروی موتور از طری��ق کالچ و پس از گ��ذر از فالیویل به جعبه دنده 
منتقل می شود؛ اختالل در عملکرد این قطعه که تحت چرخ لنگر یا طیار 
نیز شناخته می شود، می تواند به لرزش خودرو در هنگام حرکت بینجامد.

5-خرابی فنرهای ضد پیچش یا مارپیچی:
 از دیگر فنرهای م��ورد اس��تفاده در کالچ، فنرهای ضدپیچش��ی یا 
مارپیچی هس��تند که همانند فنرهای خورش��یدی پس از مدتی دیگر 
عملکرد اولیه خود را نداش��ته و می توانند منجر به اخت��الل در عملکرد 
سیستم کالچ شوند که یکی از نش��انه های این اختالل، لرزش خودرو به 
هنگام شروع حرکت است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که عملکرد 
مناسب سیستم کالچ، بسیار بستگی به رانندگی ش��ما داشته و همواره 
باید اصول رانندگی صحیح را رعایت کنید، کم  گاز حرکت کنید، به موقع 
دنده عوض کنید، پا را بر روی کالچ نگه ندارید و... . با رعایت اصول صحیح 
رانندگی، تا ح��دود زیادی می توانید مانع از خرابی خودرو و آس��یب های 
مالی و معنوی شوید. البته بد نیست به صورت خالصه به لرزش های کلی 
خودرو اشاره داش��ته باش��یم و اینکه لرزش خودرو فقط مختص به زمان 
حرکت نیس��ت و در هر لحظه ای حتی وقتی خ��ودرو در جا کار می کند، 

ممکن است این لرزش موجب بهم ریختن تمرکز و تفکر شما شود. 

علت لرزش ماشین در شروع حرکت 
و در هنگام نیم کالچ  چیست؟

 ماجرای خودروهای پلیسی 
که به جای بنزین آب می سوزانند

س��ردار س��یدکمال  هادیانفر؛ رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی، در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه آی��ا واقعاً 
برخ��ی از خودروه��ای پلیس راه��ور با س��وخت آب کار 
می کنن��د یا ای��ن مطلب کذب اس��ت، گفت: ای��ن مطلب 
صحیح اس��ت؛ یک پژوهش��گر در البرز محصول��ی تولید 
کرده اس��ت که این ام��کان را به خ��ودرو می ده��د که با 
سوخت بنزینی یا آب تردد کند. به گزارش مناقصه مزایده، 
س��ردار س��یدکمال هادیانفر؛ اف��زود: در حال حاضر س��ه 
خودروی پلیس راهور در اس��تان البرز هس��تند که به این 
سیس��تم مجهز ش��ده اند و ب��ا س��وخت آب کار می کنند. 
رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی، بیان ک��رد: در واقع 
یک قطعه در کنار ای��ن لندکروزهای پلی��س راهور نصب 
 ش��ده اس��ت که به خودرو این اجازه را می دهد با سوخت 
آب کار کند یا بنزین. هادیانف��ر؛ با توجه به اینکه خودروی 
تویوتا لندکروز مدل س��ال ۲000 اس��ت و شش سیلندر 
دارد، مص��رف س��وختش خیلی ب��اال بود، گفت: بیش��تر 
از یک س��ال اس��ت که این خودرو را آب س��وز کرده ایم و 

در ای��ن مدت هی��چ وقت قدرت موتور کم نش��ده اس��ت. 
رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی خاطرنش��ان کرد: این 
خودرو با س��امانه ای ک��ه روی آن نصب ش��ده به صورت 
ترکیبی با آب و بنزی��ن کار می کن��د و در معاینه فنی هم 
مشخص شد میزان آالیندگی این ماش��ین پایین تر از حد 
نرمال اس��ت. از اگزوز بوی بنزین یا گاز بی��رون نمی آید و 
تا امروز هم مش��کل فنی پیدا نکرده اس��ت. رئیس پلیس 
راهور، با اش��اره ب��ه اینکه پلی��س راهور قص��د حمایت از 
این س��امانه و نص��ب آن ب��ر روی خودروه��ای راهنمایی 
و رانندگ��ی را دارد، گفت: چ��را خودروس��ازان از ظرفیت 
دانشگاه های داخل کش��ور یا پژوهش��گران داخل کشور 
اس��تفاده نمی کنند؟ چرا ما همیش��ه نگاهم��ان به بیرون 
اس��ت؟ هادیانف��ر؛ ب��ا گالی��ه از خودروس��ازان در زمینه 
س��اخت خودروی ایرانی، گفت: ما خ��ودروی ملی نداریم 
و ای��ن موض��وع را در تمامی جلس��ات به خودروس��ازان 
 گفته ای��م؛ نبای��د ظرفیت های��ی ک��ه در کش��ور داریم را 

نادیده بگیریم.

 رشد 12 درصدی در تولید الستیک 
با فناوری جدید

مدیرکل دفت��ر صنایع ش��یمیایی و پلیم��ری وزارت 
صمت، گف��ت: در س��ه ماهه نخس��ت پارس��ال 85 هزار 
حلقه الستیک رادیال تمام س��یمی تولید شد که این رقم 
در سه ماهه  نخس��ت امس��ال، با افزایش 1۲ درصدی، به 
۹5 هزار حلقه رس��ید. به گزارش مناقصه مزایده، محسن 
صف��دری؛ با بی��ان اینک��ه یک��ی از صنای��ع و محصوالت 
راهبردی کش��ور، تایر به وی��ژه تایر های باری و اتوبوس��ی 
اس��ت. افزود: ناوگان حمل ونقل کش��ور به ش��دت به این 
محصول وابسته اس��ت و به نوعی قوای محرکه اقتصاد در 
کشور به شمار می آید. اگر مش��کلی در تأمین و تولید این 
کاال به وج��ود آید، خیلی از صنایع و اصناف دچار مش��کل 
می شود. وی اضافه کرد: در سال ۹7 نیز در تأمین و توزیع 
الس��تیک باری و اتوبوس��ی مش��کلی اتفاق افت��اد، اما با 
وجود چالش های موجود، وزارت صمت توانس��ت از محل 
واردات، چالش ه��ا را مرتف��ع کند. به گفت��ه صفدری؛ دو 
نوع فناوری تولید الس��تیک باری و اتوبوس��ی وجود دارد، 
یکی مربوط به الس��تیک بایاس نس��ل گذش��ته و دیگری 

الس��تیک رادیال تمام س��یمی؛ کاربرد الس��تیک بایاس 
بیشتر در ماش��ین ها و کامیون هایی اس��ت که از گذشته 
وجود داش��ته و هنوز هم مش��تری خاص خود را دارد. در 
تولید این نوع الس��تیک به دلیل م��ازاد تولی��د، اخیراً به 
درخواست انجمن تولیدکنندگان صادرات آن را هم آزاد و 
از شمول قیمت گذاری خارج شده است. ضمن اینکه بازار 
رقابتی بود و صادرات این الس��تیک به عراق، افغانستان و 
کشور های اطراف که طالب این الس��تیک هستند، انجام 
می شود. مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت 
صمت، اضافه کرد: در تولید الس��تیک رادیال نسل جدید 
تنها دو واحد تولی��دی وجود دارد. یک واح��د به ظرفیت 
تولید 100درصدی رس��یده و سال هاست با ظرفیت 370 
هزار حلقه در س��ال به فعالیت خود ادامه می دهد. س��ال 
گذش��ته یکی از کارخانه های تولیدی توانست 383 هزار 
حلقه تولید کند و در سه ماه نخست پارسال 85 هزار حلقه 
 تولید و امسال در همین مدت به ۹5 هزار حلقه با رشد 1۲ 

درصدی رسید. 

گروه خودرو

مقول��ه ص��ادرات خ��ودرو، همیش��ه یک��ی از اصلی تری��ن 
سیاس��ت های خودروس��ازان داخلی بوده اس��ت که از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. اما از آنجا که محص��والت تولید داخلی 
نسبت به اکثر کش��ورهای تولیدکننده خودرو در سطح پایینی 
قرار دارد، معموالً در سطح بازار جهانی مش��تری خاصی ندارند 
و فقط ص��ادرات خودروه��ای ایرانی در س��ال های گذش��ته به 
کشورهایی همچون عراق، س��وریه و قزاقس��تان و از این دست 
کشورها می توان اش��اره کرد. ولی حاال مثل اینکه کشور ونزوئال 
نیز مشتری جدید خودروهای ایرانی شده است و خواهان تولید 
خودرو در این کش��ور ش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
وزیر حمل ونقل و رئیس بخش ونزوئالیی کمیس��یون مشترک 
اقتصادی ای��ران و ونزوئال، از مرک��ز تحقیقات و نوآوری س��ایپا 
بازدید و در جلسه ای مشترک با مدیرعامل این گروه خودروساز 
درخصوص انج��ام همکاری های مش��ترک و تولی��د خودرو در 
ونزوئال به تبادل نظر پرداخت. محمدعل��ی تیموری؛ مدیرعامل 
س��ایپا، در این نشس��ت ضمن ارائه گزارش��ی از عملک��رد گروه 
خودروس��ازی س��ایپا در حوزه تولید محص��والت جدید، گفت: 
سایپا در حوزه تولید محصوالت جدید و مدرن برنامه های خوبی 
در دس��ت انجام دارد و به زودی محصوالت جدی��دی وارد بازار 

خواهد کرد. وی افزود: س��ایپا آماده اس��ت درخصوص همکاری 
با ونزوئال، به صورت مش��ترک، محصوالت خ��ود را تولید و روانه 
بازار آن کش��ور کند. در این نشس��ت وزیر حمل ونق��ل ونزوئال 

نیز، گفت: ام��روز در بازدیدی ک��ه از مرکز تحقیق��ات و نوآوری 
س��ایپا داش��تم چندین مدل خودروی جدید را مش��اهده کردم 
که ب��ه زودی وارد خط تولید س��ایپا خواهند ش��د و محصوالت 

مدرن و به روزی هستند. رامون بالس��کز؛ ابراز امیدواری کرد که 
به زودی بتوانیم با همکاری گروه خودروس��ازی س��ایپا کارخانه 
س��ایپا در ونزوئال را مج��دد احیاء کنی��م. وی اف��زود: کارخانه 
»ونیرات��و« که پیش تر به صورت مش��ترک در ونزوئال تأس��یس 
و فعال ب��ود در حال حاضر وارد زیان ش��ده و عملک��ردی ندارد و 
هر کمکی برای احیای ای��ن کارخانه نیاز اس��ت، انجام خواهیم 
داد. بالسکز؛ خاطرنشان کرد: براس��اس برنامه ریزی انجام شده 
تعداد 10 هزار دس��تگاه خودرو مورد نیاز اس��ت ک��ه به زودی از 
 CKD س��ایپا خریداری خواهیم کرد و این خودروها به صورت
و CBU به ونزوئ��ال خواهد آمد و در آنجا مونت��اژ و وارد بازار این 
کش��ور خواهد ش��د. وزیر حمل ونقل ونزوئال، ادامه  داد: اگر این 
مهم انجام شود محصوالت س��ایپا می تواند از این طریق به سایر 
کش��ورهای منطقه هم صادر شود و بر این اس��اس می توانیم به 
توسعه و ش��کوفایی کشورها در راس��تای منافع دو کشور کمک 
کنیم. وی تصری��ح  کرد: این ارتباط باعث توس��عه و ش��کوفایی 
صنع��ت خودروس��ازی ونزوئال می ش��ود که کم��ک بزرگی در 
راس��تای صنعتی ش��دن این کش��ور و در نهایت باع��ث تقویت 
هرچه بیشتر دوس��تی بین دو کش��ور خواهد خواهد شد. برپایه 
این گزارش، وزیر حمل ونقل ونزوئ��ال و هیأت همراه پیش از این 
 نشس��ت از مرکز تحقیقات و نوآوری گروه خودروس��ازی سایپا 

بازدید کرد.

ونزوئال مشتری جدید خودروهای ایرانی

پایـگاه جـامع 
خبر و اطالعات
مـناقصات

مـزایـدات 
ایـــــران

http://monaghesatiran.ir/112831
http://monaghesatiran.ir/112832
http://monaghesatiran.ir/112833
http://monaghesatiran.ir/112834
http://monaghesatiran.ir/112835
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 ش�رکت تکنو انرژی س�پهر کیش )تس�کو( در نظ��ر دارد تأمی��ن، طبخ، 
حم��ل و توزی��ع غ��ذای کارگاه راه ان��دازی س��کوهای بوش��هر را از طری��ق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
 ل��ذا از متقاضیان واجد ش��رایط دع��وت می ش��ود حداکثر ظرف م��دت 1 روز 
پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم، با ارس��ال نامه با موضوع اعالم تمایل شرکت در 
  TENDER@TESCOOIL.COM مناقصه به نشانی پس��ت الکترونیک
 اقدام و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. همچنین جهت رفع ابهام هرگونه سؤال 

با شماره 8-8857۶340-0۲1 داخلی 1471 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات:

  موضوع ایمیل عبارت )نام ش��رکت + مناقصه انتخاب پیمان��کار تأمین، طبخ، 
حمل و توزیع غذای کارگاه راه اندازی سکوهای بوشهر( درج گردد.

1- محل اجرای کار: 
کارگاه راه اندازی سکوهای بوشهر و کمپ های اسکان در شهر بوشهر

2- مبلغ برآورد اولیه: ۶5.000.000.000 ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

تضمین ش��رکت در مناقصه ب��ه می��زان 3.۲50.000.000 ریال می باش��د که  
می بایستی به یکی از صورت های ذیل تهیه گردد.

 ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان فوق با اعتبار 3 ماه.
 ارائه رسید واریز نقدی در وجه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش.

  شایان ذکر می باشد هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
نوبت دوم
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مناقصه گزار: 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی نیرو، مؤسسه ایستاب 

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

مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست محل، مدت و نحوه دریافت اسناد.
مهلت مناقصه: از تاریخ 1401/05/13 الی 1401/05/1۹

تاریخ تحویل پاکات: 1401/05/۲0
تاریخ گشایش پاکات: 1401/05/۲۲

مدت قرارداد: ۶ ماه از شروع قرارداد )180روز(
مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 1.۲۹۶.۹50.000 ری��ال )یک میلیارد و 
دویس��ت و نود و ش��ش میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال( به صورت ضمانتنامه 
بانکی به نفع دس��تگاه مناقصه گزار )ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات اعتباری 
غیربانکی که دارای مجوز رس��می بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 

مورد پذیرش است( و یا واریز وجه نقد
جهت خرید اسناد به نشانی: 

تهران، بزرگراه ا... س��عیدی، جنب دفتر امام جمعه چهاردانگه، ایس��تگاه در حال 
ساخت مترو چهاردانگه، واحد امور قراردادها، مهندس امامی مراجعه نمایید.

دریافت اس��ناد فقط با ارائه فیش واریز وجه به مبلغ )یک میلیون ریال( به حساب 
 IR 7401500000051517180۶۹003 شماره 51517180۶۹003 شبا
بانک سپه ش��عبه مالصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر 

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

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

فراخوان   عمومی

یك مرحله ای

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

کرونا، ما را از مصرف درست آب غافل نکند.

آگهي مناقصات  عمومی
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی کاالهای مشروحه ذیل 

را از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان ذی صالح خریداری نماید.

ف
مبلغ تضمین شرکت در استاندارد تولید / سایر مشخصاتموضوعردی

فرآیند ارجاع کار )ریال(
نوع تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار

خرید کابل آلومینیوم1

مورد تأیید فنی شرکت توزیع برق استان رضوی و 
مشهد باشد.
XLPE عایق

0.6/1Kv :ولتاژ نامی

54۲.500.000
1.واری��ز نقدی به حس��اب جاري ش��ماره 
100050005 بانک��ی پاس��ارگاد ش��عبه 

آبفای مشهد
۲. ضمانتنامه بانکی.

3.اوراق مالی اسالمی دولت. 
4. چک تضمین شده بانکی. خرید لوله پلی اتیلن در ۲

سایزهای ۶3 و 1۶0 م.م

EN12201-4:2012 و ISIRI 14427
HDPE PE 100

مواد اولیه می بایست دارای گواهینامه شرکت 
پتروشیمی ایران را داشته باشد.

7۶5.000.000

1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب مشهد
2- محل تأمین اعتبار: اعتبارات غیر عمرانی 

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ 1401/05/1۲ لغایت 1401/05/18 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/۲۹ می باشد.
5- محل تسلیم پاکات مناقصه: 

مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مشهد و در صورت ابهام با شماره 3700814۹-051 تماس حاصل نمایید.
6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 
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شرکت آب و فاضالب مشهد
یك مرحله اي
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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 ۲، 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 4.000.000 ری��ال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 3۶0005۲40 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 
 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 دوم 

عنوان فراخوان:

شناسایی شرکت های واجدش��رایط به منظور تأمین پلتفرم نرم افزار یکپارچه 

و جامع اطالعاتی، مبنی بر بس��تر ش��بکه ی کامپیوتری با قابلیت دسترسی از 

طریق وب و اپلیکیشن موبایل

مؤسسه بنیاد علوی در نظر دارد جهت تسهیل در ارائه خدمات، اتوماسیون 

فعالیت ها، مکانیزه نم��ودن فرآیندها و تکمیل بانک اطالعات خود نس��بت به 

شناس��ایی و واس��پاری بس��تر دیجیتال در خصوص مطالعه، طراحی، خرید و 

پشتیبانی سخت افزار، پلتفرم و توس��عه  نرم افزارهای مربوط به ورود اطالعات، 

تحلیل و گزارش گیری از خدمات و فعالیت های این بنیاد از طریق شناس��ایی 

شرکت های واجد شرایط اقدام نماید.

لذا از ش��رکت هایی ک��ه در زمین��ه راه اندازی سیس��تم مذک��ور دارای تجربه 

می باش��ند، تا پایان وقت اداری 1401/05/۲5 عالقه مندی خ��ود را به همراه 

اطالعات شرکت، توانمندی ها، سوابق و پیش��نهادات به همراه مستندات الزم 

به آدرس ایمیل enquiry@alavi-bonyad.com  ارسال نمایند.

آگهی فراخوان شناسایی 
)ارزیابی کیفی(
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 سرمایه گذاری، انرژی 
و لجستیک ۳ عامل حیاتی تحقق 

اهداف فوالد ایران 
ای��ران به دنب��ال دس��تیابی ب��ه ه��دف تولی��د 55 میلی��ون تن ف��والد تا 
اف��ق س��ال 1404 ب��وده ک��ه ب��ه ای��ن منظ��ور س��رمایه گذاری وی��ژه ای در 
زنجی��ره تولی��د و زیرس��اخت های موردنیاز این صنعت احس��اس می ش��ود. 
در س��رمایه گذاری اج��رای طرح ه��ای پیش بینی ش��ده ب��رای واحده��ای 
کنسانتره س��ازی معادل 50 یورو، واحدهای گندله  س��ازی 55 یورو، واحدهای 
احی��ای مس��تقیم و کوره بلن��د 1۲0 ی��ورو و واحده��ای فوالدس��ازی )کوره 
 قوس الکتریک��ی و کنورتور اکس��یژنی( مع��ادل ۲00 یورو ب��ه ازای ایجاد یک
 تُن ظرفیت محاس��به ش��ده اس��ت. همچنی��ن در رابط��ه با زیرس��اخت های 
موردنیاز برای دس��تیابی به ه��دف در نظر گرفته ش��ده در س��ال 1404 برای 
تولید ف��والد، خالصه ای از ان��واع ان��رژی موردنیاز ذک��ر می ش��ود. به گونه ای 
که می��زان مصرف ب��رق برای تولید اس��می ف��والد خ��ام 35 درصد از س��هم 
صنع��ت و 1۲ درص��د از کل مصرف کش��ور بوده اس��ت. در س��ال ۹8 مصرف 
صنع��ت مع��ادل ۶/۶ گی��گاوات بوده ک��ه ان��رژی الکتریک��ی موردنی��از برای 
 تولی��د 55 میلیون ت��ن فوالد در اف��ق 1404 مع��ادل ۹ گی��گاوات پیش بینی 
می ش��ود. ل��ذا ب��رای دس��تیابی ب��ه ای��ن ام��ر، رش��د س��االنه ۶.4درصدی 
ب��رای ظرفی��ت نیروگاه��ی موردنی��از اس��ت. الزم ب��ه ذک��ر ب��وده؛ در 
 م��ورد گاز م��ورد نی��از نی��ز برخ��ی خط��وط گاز ظرفی��ت کاف��ی ندارن��د؛ 
اما می ت��وان گفت؛ نگران��ی بزرگ��ی در این بخش وج��ود ن��دارد. درخصوص 
آب مصرف��ی، کل مص��رف آب در کش��ور طب��ق آخرین آم��ار موج��ود برابر با 
۹۶ میلی��ارد مترمکعب بوده ک��ه از این می��زان 88.۹ درصد مرب��وط به بخش 
کش��اورزی، 8.3 درص��د مربوط ب��ه مص��رف ش��رب و ۲.8 درص��د مربوط به 
مصارف صنعتی اس��ت. مصرف آب صنعت ف��والد در حال حاض��ر حدود 1۹۹ 
میلیون مترمکعب ب��وده که با اضافه ش��دن طرح های قابل تحقق و در دس��ت 
اجراء مجم��وع این مصرف به ۲55 میلیون مترمکعب در س��ال خواهد رس��ید. 
 با توجه ب��ه تخلیه بی روی��ه  آب زیرزمین��ی بدون توج��ه به می��زان تغذیه  آن، 
س��طح آب زیرزمینی طی س��ال های اخیر س��یر نزولی داش��ته؛ بنابراین عدم 
اس��تفاده بیش��تر از آب های زیرزمینی راه هایی از قبیل انتقال پس��اب شهرها و 
شیرین س��ازی و انتقال آب دریا از راهکارهای تأمین آب در طرح های توس��عه 
فوالد کشور به ش��مار می رود. س��ه فاز از خط اول پروژه انتقال آب خلیج فارس 
افتتاح ش��ده و س��ایر خطوط آن تا س��ال 1404 به بهره برداری خواهند رسید. 
از طرفی در رابطه با حمل ونق��ل، میزان جابه جایی مواد معدنی بر روی ش��بکه  
ریلی در س��ال 1400 ح��دود 44.8 میلی��ون تن برآورد ش��د که ب��ه تفکیک 
چهار میلی��ون تن س��نگ آهن،3.3 میلیون ت��ن زغال س��نگ، 1۹ میلیون تن 
کنس��انتره س��نگ آهن، 0.5 میلیون تن س��نگ آهک و 18 میلیون تن گندله 
بوده که در س��ال 1404 این ب��رآورد برابر ب��ا 7۹.3 میلیون تن ص��ورت گرفته 
اس��ت. در پایان س��ال 13۹8 ط��ول کل خطوط اصل��ی راه آهن کش��ور 11.۶ 
هزار کیلومتر با ظرفی��ت حمل بار در ح��دود 50 میلیون تن ب��وده و برای نائل 
ش��دن به س��هم حمل ونقل ریلی در صنعت فوالد با ظرفی��ت 105 میلیون تن 
مواد خ��ام و محص��ول ب��رای اف��ق 1404، بایس��تی مجموعاً ح��دود 1.7۹5 
کیلومت��ر به صورت خط جدی��د و ح��دود 1.۲55 کیلومتر به ص��ورت خط دوم 
در ش��بکه ریلی ایجاد ش��ود؛ یعنی صنعت ریلی می بایس��ت رش��د س��االنه در 
حدود ۹.۲ درصد داشته باش��د. در این راستا بدیهی اس��ت با تحقق و راه اندازی 
 صنایع فوالدی ب��دون تأمین به موقع مواد اولیه موردنیاز با مش��کل جدی روبرو 

خواهند گشت.«
علی اسکینی
 مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

دبیر سندیکای صنعت آلومینیوم

نبود متولی مشکل بزرگ صنعت آلومینیوم است 
آلومینی��وم  صنع��ت  س��ندیکای  دبی��ر 
ایران، ضم��ن تأکید ب��ر اینکه دول��ت و وزارت 
صنعت، معدن وتج��ارت، صنع��ت آلومینی��وم 
را به ح��ال خ��ود رها ک��رده و به مش��کالت آن 
رس��یدگی نمی کن��د، مش��کل ب��زرگ صنعت 
آلومینیوم را نداش��تن متولی دانست. به گزارش 
مناقصه مزایده، آری��ا صادق نیت حقیقی؛ عمده 
دلیل افزایش قیم��ت آلومینیوم در ب��ازار را کم 
کردن عرضه تولیدکنندگان مواداولیه خوانده و 
تأکید کرد: درست است که صنایع مادر بایستی 
مورد حمایت قرار گیرن��د، اما صادرات مواداولیه 
مصداق بارز خام فروشی و برخالف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. وی در رابطه با افزایش 
قیمت ایجاد ش��ده در بازار ای��ن صنعت، ضمن 
اشاره به مشکل فرمول قیمت گذاری آلومینیوم 
که تاکن��ون بازنگری نیز نش��ده اس��ت، یادآور 
ش��د: زمانی که دالر نرخ دولتی )4۲00 تومان( 

داش��ت، برای آن که رانت حاصل از فاصله قیمت 
ارز ترجیح��ی و ارز ب��ازار آزاد کم ش��ود، ضریب 
10 درصد به عنوان پریمی��وم در فرمول در نظر 
گرفته ش��د اما پس از آن که دالر 4۲00 تومانی 
جای خود را ب��ه دالر نیمایی داد، بر این اس��اس 
این 10درصد تبدی��ل به پنج درصد ش��د. دبیر 
س��ندیکای صنعت آلومینیوم ایران، ادامه داد: با 
این وجود، پریمیوم دو براب��ر پریمیوم صادراتی 
بود؛ ب��ه عبارت��ی آلومینیوم خالص��ی که صادر 
می ش��ود، به مراتب ارزان ت��ر )ح��دوداً کمتر از 
نصف( از آلومینیوم خالصی اس��ت که در اختیار 
صنای��ع داخلی ق��رار می گی��رد. ای��ن موضوع 
پیگیری شد اما به جای آن که موضوع حل شود، 
شرکت های اصلی تولیدکننده آلومینیوم )چهار 
شرکت اصلی که ش��رکت های مادر هستند( به 
ش��دت عرضه را کاهش دادند. همین کم کردن 
عرضه سبب ش��د بازار با کمبود مواجه شود و در 

بورس، رقابت تشدید و قیمت  آلومینیوم به ازای 
هر کیلو 10 ه��زار تومان افزای��ش پیدا کند. وی 
تأکید کرد: همی��ن موضوع تبدیل ب��ه بهانه ای 
ش��د تا خواس��تار افزایش قیمت ش��وند؛ لذا به 
دنبال این هس��تند که پریمیوم را از پنج درصد 
به همان 10 درص��د برگردانن��د. در حقیقت به 
این ترتیب قیمت پریمیوم ب��رای صنایع داخلی 
پن��ج براب��ر گران تر از رقب��ای خارج��ی خواهد 
ش��د. صنایع مادر از این جهت که تأمین کننده 
مواداولیه صنعت هستند، بایستی حمایت شوند 
اما این را نیز باید در نظ��ر گرفت که صادر کردن 
مواداولی��ه، عین خام فروش��ی اس��ت و برخالف 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اس��ت. حقیقی؛ 
خاطرنش��ان کرد: اش��تغال در صنایع باالدست 
حدود 1۲ ه��زار نفر، اما در صنایع پایین دس��ت 
بیش از 300 ه��زار نف��ر اس��ت و ارزش افزوده، 
اش��تغال و ارزآوری در صنای��ع پایین دس��ت 

ایجاد می ش��ود؛ اما در حال حاضر ب��ا این اقدام 
متأسفانه صنایع پایین دس��ت را نابود می کنند 
که منجر به توقف فعالیت صنعت خواهد ش��د. 
دبیر سندیکای صنعت آلومینیوم ایران، تصریح 
کرد: مش��کل بزرگ صنعت آلومینیوم این است 
ک��ه وزارت صم��ت هی��چ متولی ب��رای صنایع 
آلومینیوم ن��دارد و این صنعت را ب��ه حال خود 
رها کرده اس��ت. وزارت صمت ب��ه موضوع ها و 
مش��کالت این صنع��ت رس��یدگی نمی کند و 
دیدن مس��ؤوالن به امری بسیار دش��وار تبدیل 
ش��ده اس��ت؛ حتی اگر دیداری و نامه نگاری ها 
صورت گیرد، پاسخ درس��تی دریافت نمی شود. 
اخیراً با مدیرکل صنایع فلزی دیداری داش��تیم 
و مقرر شد صادرات کم ش��ود تا توزیع داخل به 
حد کفایت و نظم برس��د و رقاب��ت کاذب حذف 
ش��ود؛ اما از آن زمان عرضه کمتر و شرایط بدتر 
هم شد. حقیقی در رابطه با وضعیت فعلی بازار، 

اظهار کرد: بورس کاال که بایس��تی محلی برای 
عرضه و تقاضا، کش��ف قیم��ت و تنظی��م بازار 
باشد به محلی برای قیمت س��ازی و بازارسازی 
تبدیل ش��ده اس��ت. بورس کاال خودس��رانه و 
بدون رعای��ت قوانی��ن اعمال قان��ون می کند و 
در آن عرضه بصورت نامناس��ب انجام می شود. 
ضمن اینکه فرمول را دس��تکاری کرده و قیمت  
پایه را خودس��رانه افزایش می دهد. همچنین با 
نامه ای که اخیراً )مبنی ب��ر افزایش قیمت پایه 
در بورس( منتشر کرده اس��ت، بازار آلومینیوم 
را دچار التهاب ش��دید کرده که زمینه نگرانی و 
س��رگردانی صنعت گ��ران آلومینی��وم را فراهم 
ک��رده اس��ت. وی اف��زود: در حال حاضر قیمت 
آلومینیوم در ب��ازار وضعیتی نامش��خص دارد. 
قیمت ها تا پیش از این بسیار باالتر از قیمت های 
صادراتی بود و با خبر افزای��ش قیمت در بورس 

بیش از پیش بازار را برهم ریخته است.

گروه زمین و معدن

نائب رئیس هی��أت مدی��ره ایمپاس��کو، می گوید: توس��عه 
صنایع معدن��ی کش��ور نیازمن��د این اس��ت که از خام فروش��ی 
بی رویه م��واد اولیه جلوگیری ش��ود و کارخانه ه��ای داخلی در 
اولوی��ت ق��رار گیرند. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، به��روز برنا؛ 
درباره همکاری مش��ترک معدنی با کش��ورهای دیگ��ر و تأثیر 
تحریم ها بر این همکاری ها، گفت: مع��دن و فعالیت معدنی مرز 
نمی شناس��د. کش��ورها در این حوزه باید ارتباطات گسترده ای 
داش��ته باش��ند و از دس��تاوردهای خود اس��تفاده کنن��د. نائب 
رئیس هیأت مدیره ایمپاس��کو  ادامه داد: ض��رورت این ارتباط 
برای کشوری مثل ایران که ذخایر بس��یار قوی دارد، دو چندان 
است. به هر میزان که ارتباطات گسترده تر باش��د و ایران بتواند 
از دان��ش روز دنیا اس��تفاده کن��د، ارزش اف��زوده ای محصوالت 
 افزایش پی��دا می کند. نائ��ب رئیس هیأت مدیره ایمپاس��کو در 
ادام��ه، اف��زود: در حال حاض��ر و ب��ه دلی��ل ش��رایط تحری��م 
کش��ور، بخ��ش مع��دن ب��رای واردات و ص��ادرات خ��ود دچار 
مش��کل اس��ت. این مش��کالت دسترس��ی ای��ران را ب��ه برخی 
از تکنولوژی ه��ای روز دنی��ا س��خت ک��رده اس��ت و از ط��رف 
دیگ��ر، ص��ادرات محص��والت را نی��ز با مش��کل روب��ه رو کرده 
اس��ت. برنادر ادامه اظهار داش��ت:  ب��ازار صادراتی ما نس��بت به 
گذش��ته بس��یار محدود شده اس��ت. این در حالی اس��ت که در 

ه��ر دو بخش خارجی ه��ا عالقه مند ب��ه همکاری هس��تند ولی 
 به خاط��ر تحریم ه��ا عقب نشس��ته اند. برن��ا؛ همچنی��ن گفت: 
البته این تحریم ها و س��خت ش��دن ارتباط گیری با خارجی ها، 

باعث ش��ده اس��ت تا در برخی از موارد از خام فروش��ی دس��ت 
برداریم. نائ��ب رئیس هیأت مدیره ایمپاس��کو ادامه داد: ش��اید 
بتوان این گونه گفت ک��ه به خاطر تحریم ها مجبور ش��ده ایم در 

حوزه های مثل مس و آهن به سمت تأس��یس صنایع معدنی در 
داخل کش��ور حرکت کنیم. تأسیس این ش��رکت ها ما را به این 
س��مت می برد که از خام فروش��ی دس��ت برداریم. نائب رئیس 
هی��أت مدیره ایمپاس��کو، در ادام��ه درباره خام فروش��ی گفت: 
اگر گاه��ی اوق��ات مجبور ب��ه خام فروش��ی هس��تیم، باید این 
خام فروش��ی معنادار باشد. االن شاهد این هس��تیم که برخی از 
معادن خام فروش��ی انجام می دهند در صورتی که ش��رکت های 
داخلی نیازمن��د مواد اولیه هس��تند. نائب رئی��س هیأت مدیره 
ایمپاسکو افزود: به دلیل ش��رایط تحریمی، مواد اولیه در کشور 
به سختی به دس��ت می آید. اگر هدف و سیاس��ت گذاری کشور 
در این مس��یر باش��د که صنایع معدنی رش��د و توس��عه داشته 
باش��ند، باید از خام فروش��ی بی رویه مواد اولیه جلوگیری کنیم 
و کارخانه ه��ای داخل��ی را در اولویت ق��رار دهیم. برن��ا؛ وزارت 
صمت را مس��ؤول نظارت بر این خام فروش��ی ها دانست و گفت: 
وزارت صمت بای��د با ابزاره��ای نظارت��ی خود، از ب��روز چنین 
مش��کالتی در صنع��ت کش��ور جلوگیری کن��د. نائ��ب رئیس 
هی��أت مدیره ایمپاس��کو همچنی��ن وزارتخان��ه باید ب��ا ایجاد 
تعامل گس��ترده میان بخش ه��ای تولی��د، از مع��دن گرفته تا 
توزی��ع، از بروز ناهماهنگ��ی و هدر رفت مناب��ع جلوگیری کند. 
متأس��فانه در حال حاض��ر وزارت صمت این نق��ش را در صنعت 
 و معدن کش��ور به خوبی انجام نمی دهد و حاص��ل آن وضعیتی 

فعلی است.

توسعه صنایع معدنی نیازمند جلوگیری از خام فروشی
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

 ش�رکت آب و فاضالب خراس�ان رضوی در نظر دارد برای تأمین بخش��ی از نیاز مالی طرح اجرای خط انتقال فاضالب و اجرای قس��متی از ش��بکه جمع آوری س��بزوار 
 از تس��هیالت مالی که در چارچوب آیین نام��ه اجرای ماده واحده قان��ون اصالح ماده 5۶ قانون الح��اق موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مال��ی دولت مصوب 1387 
 )به ش��ماره ۶۹454/ت 50۹13 ه�- مورخ 13۹3/۶/۲0( توس��ط تأمین کنندگان مالی به اس��تناد نامه ش��ماره 3۲/۲44 مورخ ۹۹/0۶/۲3 س��ازمان برنامه و بودجه کشور 

فراهم می شود استفاده نماید.
 1- موضوع و مشخصات طرح:

1-1- اجرای خط انتقال فاضالب به طول ۲/8 کیلومتر به قطر1۲00 میلی متر
2- برآورد منابع مالی مورد نیاز 5۶0 میلیارد ریال می باشد که می بایست به صورت یک جا و در شش ماهه دوم سال 1401 تأمین گردد.

3- بازپرداخت تسهیالت دریافتی اصل و سود تسهیالت پس از دو سال از شروع پروژه و با شش ماه تنفس در ده قسط مساوی شش ماهه )پیش بینی از شش ماهه دوم 1404 
تا شش ماهه دوم 140۹( بازپرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مالی فراهم شده را تضمین می نماید.

 4- محاس��به س��ود، دریافت و بازپرداخت تس��هیالت در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مص��وب 13۶۲ و اصالحات بع��دی آن و با رعایت عقود اس��المی مندرج 
در آن خواهد بود.

5- تأمین کننده مالی می بایست پیشنهاد خود را برای تأمین مالی اعالم و نرخ سود مورد انتظار خود را برای عقد قرارداد تسهیالت مالی اعالم نماید.
6- تأمین کننده مالی می بایست مستنداتی دال بر توانایی مالی خود در تأمین تسهیالت مالی را برای بررسی اولیه ارائه نماید.

 7- عالقه من��دان واجدش��رایط می توانند پیش��نهادات و اع��الم آمادگی خود را ت��ا م��ورخ 1401/05/۲5 به آدرس: مش��هد، بول��وار وکیل آب��اد، ابت��دای خیابان صدف، 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی، طبقه همکف، دفتر قراردادها، اتاق 107، تلفن: 5-38۶78841-051 و 38۶۶3۹38-051 ارسال نمایند.

 8- متقاضیان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر با همراه داش��تن معرفی نامه به ش��رکت آب و فاضالب خراس��ان رضوی، دفتر تجهیز منابع مالی و توس��عه مشارکت 
بخش خصوصی به آدرس: بلوار ارشاد، ساختمان شماره ۲ شرکت مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان تأمین کنندگان مالی
برای بخشی از نیاز مالی طرح اجرای خط انتقال فاضالب سبزوار

http://monaghesatiran.ir/112825
http://monaghesatiran.ir/112826
http://monaghesatiran.ir/112827
http://monaghesatiran.ir/112828
http://monaghesatiran.ir/112829
http://monaghesatiran.ir/112830
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بانک
بیمه و بورس

 شهرداري آزادش�هر در نظر دارد طبق ماده 13 آیین مالی شهرداری و به استناد مجوز ش��ماره 5۶ مورخ 1401/03/04 شورای محترم اسالمی شهر آزادش��هر جایگاه CNG شماره یک و دو را 
جهت بهره برداری به بخش خصوصی واجد شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دوسال شمسی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط و دارای توان مالی دعوت به عمل می آید جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اس��ناد از تاریخ 1401/05/13 الی 1401/0۶/03 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و در سامانه 

ثبت نام نمایند . شماره تماس: 017-35734841
1- قیمت پایه جایگاه CNG شماره یک و دو 

 شماره حساب سپرده 5% سپرده دوساله قیمت پایه ماهیانه برای سال دوم 18% افزایش  قیمت پایه ماهیانه سال1401 - 1402شرح ردیف

 1۶۹43013۶۹5/03 بانک سپه CNG380.000.000448.400.000 4۹7.000.000  شماره یک  1 

 1۶۹43013۶۹5/03 بانک سپه CNG370.000.00043۶.۶00.000 483.۹۶0.000 شماره دو  ۲ 

شرایط شرکت در مزایده 
1- ش��رکت کنندگان می بایس��ت جهت ش��رکت در مزایده نس��بت به تهیه ضمانتنامه بانکی 
معتبر و یا مبلغ س��پرده ذکرش��ده در جدول باال را به صورت جداگانه و نقدی به شماره حساب 

1۶۹43013۶۹5/03 نزد بانک سپه اقدام نمایند.
2- کلیه مراحل برگ��زاری مزایده از دریافت اس��ناد مزایده ت��ا ارائه پیش��نهاد مزایده گران و 
گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس باال انجام 

خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

4- متقاضیانی که تمایل به ش��رکت در مزایده دارند می بایس��ت از تاریخ 1401/05/13 الی 
1401/05/۲3 مبادرت به دریافت اسناد و از تاریخ 1401/05/۲4 الی 1401/0۶/03 اسناد یا 
برگه پیش��نهاد قیمت و ضمانتنامه یا فیش واریزی را تا روز پنج شنبه 1401/0۶/03 تا ساعت 

1۲:30 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
5- ش��رکت کنندگان می بایس��ت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی را در پاکت )الف( تا مورخ 
1401/0۶/03 تا ساعت 1۲:30 دقیقه به صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند 

ضمانتنامه بانکی می بایست به مدت 3 ماه دارای اعتبار باشد.
6- متقاضیان می بایست قبل از شرکت در مزایده کتبی از محل مذکور بازدید به  عمل آورند.

7- درصورتی که برندگان اول، دوم و س��وم از اجاره بهره برداری منصرف ش��وند س��پرده های 
آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

 8- در زم��ان انعقاد ق��رارداد 10 درصد مبلغ کل قرارداد )دوس��اله( به ص��ورت ضمانت بانکی 
یا واریز وجه نقد به حساب سپرده به عنوان حسن انجام تعهدات و یک فقره چک ضمانتی معتبر 

به مبلغ 40.000.000.000 ریال ارائه گردد.
9- کلیه هزینه های تعمیرات در طول بهره برداری و اورهال در اتمام قرارداد به عهده بهره بردار 

خواهد بود. 
10- به پیشنهادات مشروط، مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

11- ارزش افزوده اجاره به عهده بهره بردار می باشد. 
12- کلیه کسورات قانونی، بیمه، دارایی و... به عهده بهره بردار می باشد.

13- آئین نامه مالی شهرداری ها و شرایط آگهی و اسناد حاکم بر مزایده می باشد.
14-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

15-گشایش مزایده در سامانه روز شنبه مورخ 1401/0۶/05 ساعت 13:00 می باشد. 
انتشار مرحله اول روز پنج شنبه مورخ 1401/05/13
انتشار مرحله دوم روز یکشنبه مورخ 1401/05/23
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 رضا سلطانی-شهردار آزادشهر

آگهی تجدید   کتبی
جایگاه CNG شماره یک و دومرحله اول

به شماره مناقصه 1401/4
شماره مناقصه در سامانه ستاد )2001001011000006(

 س�ازمان فناوری اطالعات ایران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای )توس��عه و بروز رس��انی سیس��تم اعالم و اطف��ای حریق مرکز داده 
شماره ۲ دولت الکترونیک( به ش��ماره مناقصه 1401/4 و شماره مناقصه در سامانه ستاد )۲00100101100000۶(را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/05/15می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه مورخ 1401/05/۲۲

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 1401/0۶/05 
جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: 

ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/۲۹ در محل آدرس ذیل و در طبقه ۶، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 1۲:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/0۶/0۶

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار(: 
آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره ۲1، سازمان فناوری اطالعات ایران، طبقه دوم، اتاق ۲11 

تلفن: 88113۲۹0 – تلفن همکاران فنی: 88115۶5۲
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آگهی تجدید فراخوان   عمومی
یك مرحله ای

نوبت اول

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

همزمان با ارزیابي کیفی 
)توسعه و بهینه سازی سیستم خنک کننده مراکز داده دولت الکترونیک(

به شماره مناقصه 1401/8
شماره مناقصه در سامانه ستاد )2001001011000007(

 س�ازمان فناوری اطالعات ایران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای )توس��عه و بروز رس��انی سیس��تم اعالم و اطف��ای حریق مرکز داده 
شماره ۲ دولت الکترونیک( به شماره مناقصه 1401/8 و شماره مناقصه در سامانه س��تاد  )۲001001011000007( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/05/15می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه مورخ 1401/05/۲۲

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 1401/0۶/05 
جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: 

ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/۲۹ در محل آدرس ذیل و در طبقه ۶، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان گشایش پاکت ها: ساعت10:00صبح روز یکشنبه مورخ 1401/0۶/0۶

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار(: 
آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره ۲1، سازمان فناوری اطالعات ایران، طبقه دوم، اتاق ۲11 

تلفن: 88113۲۹0 – تلفن همکاران فنی: 88115۶55
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آگهی فراخوان   عمومی
یك مرحله ای

نوبت اول

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

همزمان با ارزیابي کیفی 
)توسعه و بروز رسانی سیستم اعالم و اطفای حریق مرکز داده شماره 2 دولت الکترونیک(

به شماره مناقصه 1401/5
شماره مناقصه در سامانه ستاد )2001001011000005(

سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یک مرحله ای )تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 400 کاوا 
در مرکز داده شماره ۲ دولت الکترونیک( به ش��ماره مناقصه 1401/5 و شماره مناقصه در سامانه س��تاد )۲001001011000005( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/05/15می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز شنبه مورخ 1401/05/۲۲

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 1401/0۶/05 
جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: 

ساعت 10:30 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/۲۹ در محل آدرس ذیل و در طبقه ۶، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 11:00صبح روز یکشنبه مورخ 1401/0۶/0۶

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار(: 
آدرس: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی شماره ۲1، سازمان فناوری اطالعات ایران، طبقه دوم، اتاق ۲11 

تلفن: 88113۲۹0 – تلفن همکاران فنی:88115۶51
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آگهی فراخوان   عمومی
یك مرحله ای

نوبت اول

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

همزمان با ارزیابي کیفی 
)تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۴۰۰ کاوا در مرکز داده شماره 2 دولت الکترونیک(

مدیرعام��ل بان��ک دی، ب��ا بی��ان اینکه ای��ن بانک 
از ابت��دای س��ال تاکن��ون بی��ش از 8000 میلیارد 
توم��ان تس��هیالت پرداخ��ت ک��رده اس��ت، گفت: 
برنامه ما این اس��ت که با جذب مناب��ع ارزان قیمت 
و ف��روش اموال م��ازاد بخ��ش قابل توجه��ی از زیان 
انباش��ته بانک را کاه��ش دهیم. علیرضا قیطاس��ی؛ 
مدیر عام��ل بانک دی، با حض��ور در خبرگزاری دانش��جویان ایران، 
گفت: در مجم��وع 10 هزار پرون��ده مربوط به مطالب��ات غیرجاری 
در س��طح کش��ور وجود داش��ت که ۲000 مورد از ای��ن پرونده ها 
تعیین تکلی��ف ش��د و در س��رفصل مش��کوک الوصول ها نزدیک به 
 100 میلی��ارد توم��ان وصول��ی داش��تیم. مدی��ر عام��ل بانک دی
 درباره برنام��ه این بانک ب��رای کاهش زیان انباش��ته گف��ت: برای 
جبران زی��ان انباش��ته بان��ک برنام��ه داریم که ای��ن برنام��ه را به 
بانک مرک��زی ارس��ال کرده ای��م. برنامه ما این اس��ت ک��ه با جذب 
منابع ارزان قیمت و ف��روش اموال مازاد بخ��ش قابل توجهی از زیان 
انباش��ته بانک را کاهش دهیم. مدیر عامل بان��ک دی در ادامه اظهار 
داش��ت: بدین منظور، در تیرماه امس��ال اولین مزایده فروش اموال 
مازاد بانک با 11 ملک برگزار ش��د و دومین مزایده نی��ز با ۲3 ملک 
در ماه پیش رو برگزار خواهد ش��د. اگر بتوانیم 50 درصد این امالک 
 را ت��ا پایان س��ال واگذار کنی��م، بخش عم��ده زیان انباش��ته بانک 

کاهش می یابد.

 کاهش زیان انباشته بانک دی
از طریق برگزاری مزایده 

دس��تیار ویژه رئیس سازمان در امور س��هام عدالت، 
در توئیتی نوش��ت: پیش بینی می ش��ود سود نقدی 
امسال سهام عدالت با رش��د بیش از 100درصدی از 
۶0 هزار میلی��ارد تومان عبور کند. ب��ه گزارش مهر، 
پیمان حدادی؛ دس��تیار ویژه رئیس سازمان در امور 
سهام عدالت، در توئیتی نوش��ت: پیش بینی می شود 
سود نقدی امسال سهام عدالت با رش��د بیش از 100درصدی از ۶0 
هزار میلیارد تومان عبور کند. وی در ادامه این توئیت نوش��ت: سود 
نقدی پرداخت شده به س��هامداران سهام عدالت سال گذشته حدود 
30 هزار میلی��ارد تومان بود. وی گفته اس��ت: با توجه ب��ه برگزاری 
مجمع فوالد و در پیش بودن مجامع فارس، جم، حکش��تی، ش��راز، 
رمپنا و دیگر ش��رکت ها، پیش بینی می ش��ود س��ود نقدی امس��ال 
سهام عدالت با رش��د بیش از 100درصدی از ۶0 هزار میلیارد تومان 

عبور کند.

 سود سهام  عدالت امسال 
2 برابر شد 

 تعیین تکلیف جدید برای 
چک های ثبت  نشده در سامانه صیاد

بانک مرکزی اع��الم ک��رد: ذی نفعان چ��ک می توانند 
از ای��ن پ��س »اعالمیه ع��دم ثبت برگ��ه چک در س��امانه 
صیاد« را در قبال چک های ثبت  نش��ده در این س��امانه از 
شعب بانک ها درخواس��ت کنند. به گزارش مناقصه مزایده 
به نق��ل از بانک مرکزی، ای��ن بانک با صدور بخش��نامه ای 
ش��عب ش��بکه بانکی را مکلف به صدور »اعالمیه عدم ثبت 
برگ��ه چک در س��امانه صیاد« کرد. در بخش��نامه ش��ماره 
117533 م��ورخ1401/5/11 بانک مرکزی آمده اس��ت: 
این اعالمیه بدون درج »کد رهگیری« و در قالب و ش��کلی 
متمایز از گواهینامه های مرس��وم عدم پرداخت چک است 
و صرفاً مؤید و متضمن ع��دم امکان اقدام ب��ر روی چک به 
دلیل ثبت نش��دن چ��ک در س��امانه صیاد اس��ت. گفتنی 
اس��ت؛ تس��ویه چک های جدید که از ابتدای س��ال 1400 

در اختیار مش��تریان بانکی قرار می گیرد براساس استعالم 
از س��امانه صیاد و در صورت ثبت اطالعات مبل��غ، تاریخ و 
ذی نفع چک و تطاب��ق آن با برگ چک امکان پذیر اس��ت و 
در ص��ورت عدم ثب��ت مالکی��ت چ��ک در س��امانه صیاد، 
این چک ش��امل احکام قانون صدور چک نب��وده و بانک ها 
مکلفند از پرداخت وجه آنه��ا خودداری کنند. در این زمینه 
و با هدف جلوگیری از بروز مش��کالت آت��ی، هموطنان باید 
توجه داش��ته باش��ند از تحویل برگ چک ثبت نش��ده در 
س��امانه صیاد اجتناب کنند و حتماً همزمان با انجام معامله 
و تحوی��ل برگ چ��ک، از ثبت اطالع��ات چک در س��امانه 
صیاد با استفاده از ش��یوه های مختلف اس��تعالم اطمینان 
 حاصل ک��رده و تأیی��د دریاف��ت چ��ک را در این س��امانه 

انجام دهند. 

 نرخ سود بین بانکی 
در شرایط اقتصادی باید کنترل شود

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با 
تأکید بر لزم کنترل نرخ س��ود بین بانکی، گفت: در شرایط 
فعلی کش��ور، اقتصاد ای��ران می طلبد تا نرخ به��ره پایینی 
داش��ته باش��یم. غالمرضا مرحب��ا در گفت وگو ب��ا ایرنا، در 
مورد باال رفتن نرخ بهره بانکی و ضربه آن به بازارس��رمایه، 
اظهار داش��ت: نرخ به��ره تحت ش��رایط خ��اص می تواند 
افزایش و کاهش داش��ته باش��د، اما اکنون بهای تمام شده 
پول در کشور ما بسیار باالس��ت. عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنش��ان کرد: بانک ها با کمبود 
نقدینگی مواجه هس��تند و ترازنامه اکث��راً آنها هم حاکی از 
زیان دهی اس��ت، بنابراین وقتی که ناچار ب��ه خرید از بازار 
بین بانکی باش��ند مجب��ور به پرداخ��ت نرخ بهره نس��بتاً 
باالیی خواهند بود. مرحبا؛ گفت: در ش��رایط فعلی کش��ور 

باید اقتصاد ایران را به س��مت انقباضی ش��دن ببریم و نرخ 
بهره را ب��رای تأمین منابع الزم بانک ه��ا کنترل کنیم. عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس، تأکید کرد: معلوم نیست در 
گذش��ته بانک مرکزی با چه پش��توانه کارشناسی شده ای 
نرخ بهره را باال برد، اما اکنون چ��اره ای جز کاهش نرخ بهره 
ندارد و باید این اتفاق زودتر از این ها رخ می داد. وی با اشاره 
به حضور رئیس س��ازمان بورس در کمیس��یون اقتصادی و 
انتقادات وی نس��بت به ن��رخ بهره باال، بیان داش��ت: بورس 
از عوامل زیادی ضربه خ��ورد که یکی از آنها ن��رخ بهره باال 
بود، افزایش نرخ بهره دارایی ها را ب��ه جاهایی غیر از بورس 
س��وق می ده��د و همین اتف��اق ب��رای بازارس��رمایه افتاد 
 ک��ه در کنار ضرب��ه خوردن از س��ایر م��وارد از این مس��أله 

نیز متضرر شد. 

گروه بانک، بیمه، بورس

 وزی��ر اقتصاد ط��ی نامه ای نحوه اج��رای جزء 
)1( بن��د »ب« تبص��ره 18 قان��ون بودجه س��ال 
1401 کل کش��ور را اب��الغ کرد که براس��اس این 
تبص��ره قانونی، ف��روش ام��وال م��ازاد دولتی از 
طریق بورس کاال و س��امانه س��تاد انجام می شود. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، در ابالغی��ه اخیر وزیر 
اقتصاد آمده اس��ت: در اجرای جزء یک بند »ب« 
تبصره 18 قانون بودجه س��ال 1401 کل کش��ور 
به رؤس��ای دس��تگاه های اجرایی ملی اجازه داده 
ش��ده اموال و دارایی ه��ای منق��ول و غیرمنقول 
مازاد دولتی )به اس��تثنای انفال و م��وارد مندرج 
در اصل هشتادوس��وم قان��ون اساس��ی( را پس از 
تأیی��د کارگ��روه ملی واگ��ذاری ام��وال از طریق 
حارج عموم��ی در بورس کاال و ی��ا مزایده عمومی 
در س��امانه تدارکات الکترونی��ک دولت به فروش 
رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل 
کش��ور وازیر نمایند. مقتضی اس��ت در اجرای بند 
۶ ماده ۲ دس��تورالعمل اجرایی بند »الف« تبصره 
18 قان��ون بودجه ابالغی به ش��ماره 8۲018/80 

مورخ1401/5/۲ و ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون 
بودجه، ام��وال و دارایی های منق��ول و غیرمنقول 
مازاد دولتی در اختیار در س��طح ملی را به سازمان 

برنامه و بودجه کش��ور )دبیرخان��ه کارگروه ملی( 
اع��الم و پس از اخ��ذ تأییدی��ه کارگ��روه مذکور، 
گ��زارش آمار ام��وال مازاد ف��روش رفت��ه و منابع 

حاصله را از مطابق جدول پیوست رد پایان هر ماه 
به خزانه داری کل کشور )اداره کل مدیریت اموال 
و دارایی های دول��ت( اعالم نمایند ت��ا در گزارش 

عملک��رد به کمیس��یون های اقتص��ادی، برنامه و 
بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت 
بر اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و 

دیوان محاسبات کشور اعمال گردد.
هر گونه فروش با ثبت اطالعات در سادا

ش��ایان ذکر اس��ت؛ هرگون��ه ف��روش اموال 
من��وط ب��ه ثب��ت اطالع��ات مل��ک در س��ادا 
می باش��د. بدیه��ی اس��ت؛ مناب��ع حاص��ل از 
ف��روش این ام��وال مطاب��ق ج��زء )7( بن��د الف 
تبص��ره 18 قان��ون از طری��ق س��پرده گذاری 
در بانک ه��ا ب��ا اولویت بانک ه��ای توس��عه ای و 
تخصص��ی و صن��دوق کارآفرین امید ب��ه منظور 
 سرمایه گذاری برای تولید، اش��تغال و کارآفرینی 
و تکمیل طرح های نیمه تمام و ظرفیت های خالی 
بنگاه ه��ا با تأکید ب��ر فعالیت ها و زنجی��ره تولید و 
تأمی��ن کاال های اساس��ی و راهبردی با س��ازوکار 
تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ 
ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار 
و مجاز دس��تگاه های اجرایی مرتب��ط و همچنین 
منابع صندوق توس��عه ملی با رعایت اساسنامه آن 

مجاز است. 

ابالغ دستور فروش اموال مازاد دولتی در بورس کاال 
یا مزایده عمومی

http://monaghesatiran.ir/112821
http://monaghesatiran.ir/112822
http://monaghesatiran.ir/112823
http://monaghesatiran.ir/112824
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

پرسشوپاسخمعامالتیخودرادراینسایتبیابید
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کیوسک اخبار 

 ۱۰۰۰ مگاوات برق پایدار هسته ای 
در ساعت به شبکه تزریق می شود

 آورد آبی سیالب ها 
معادل ۳ روز مصرف آب تهران بود

ساخت پتروپاالیشگاه راه برون رفت 
از خام  فروشی است

شناسایی ۱۶ هزار روستای کشور 
برای آبرسانی 

وزیر نیرو، با بیان اینکه بهترین کار خیر باتوجه به ش��رایط کشور »آبرسانی« 
اس��ت، گفت: 1۶ هزار روستای کش��ور برای آبرسانی شناس��ایی شده است. به 
گزارش مناقصه مزایده، علی اکبر محرابیان؛ در جلس��ه ش��ورای جهاد آبرسانی 
ضمن تسلیت ایام محرم، با بیان اینکه 43 س��ال از انقالب اسالمی که شعار آن 
کمک به محرومان و روستاها بوده است می گذرد، اظهار کرد: تاکنون اقدام های 
گس��ترده ای درخصوص محرومیت زدایی در سطح کش��ور صورت گرفته است. 
وی افزود: در حال حاضر 75 درصد کشور آبرسانی شده، اما مایه تأسف است که 
در بسیاری از روستاها همچنان مش��کالت کم آبی وجود دارد. وزیر نیرو، ادامه 
داد: مهم ترین خدمت��ی که می توان در این دوره انجام داد، موضوع آبرس��انی به 
روستاهاست که در دس��تور کار قرار دارد. محرابیان؛ با اشاره به لزوم آبرسانی به 
1۶ هزار روستای کشور، از انعقاد یک قرارداد برای آبرسانی به هفت هزار و ۶38 
روستا خبر داد. وی با اشاره به آبرسانی سه هزار روس��تا در مدت 30 ماه توسط 
خیرین، بر تدوین برنامه زمان بندی دقیق و کنترل هفتگی پیش��رفت پروژه ها 
تأکید ویژه کرد. وزیر نیرو، همچنین با اشاره به خدمات انقالب اسالمی در حوزه 
برق رس��انی، ادامه داد: در حال حاضر ۹۹.7 درصد کش��ور به شبکه برق متصل 

بوده، درحالی که در جهان این ضریب کمتر از 70 درصد است.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی کش��ور، از تولید 1000 مگاوات برق هسته ای 
در س��اعت خبر داد. محمد اس��المی؛ در گفت وگو با خانه مل��ت، درباره آخرین 
اقدامات صورت گرفت��ه در حوزه افزای��ش تولید برق هس��ته ای، گفت: اکنون 
نیروگاه ش��ماره یک بوش��هر با تولید پایدار 1000 مگاوات برق در س��اعت در 
ش��بکه قرار دارد و برق خود را به ش��بکه تزری��ق می کند، همچنی��ن نیروگاه 
1000 مگاواتی دیگری را در دس��ت س��اخت داری��م که س��اخت آن از برنامه 
زمان بندی ش��ده عقب تر اس��ت لذا امیدواریم بتوانیم ش��رایط بهتری را برای 
پیش��رفت این پروژه فراهم کنیم. وی با بیان اینکه بودجه نیروگاه ها بیش��تر از 
طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین می شود، خبر داد: همچنین تولید 
 10هزار مگاوات ب��رق نیز به عن��وان پروژه های جدید ما درمرحله س��ایت یابی 

قرار دارد.

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران، گفت: بارش ها و س��یالب 
اخیر حدود 10میلیون مترمکعب یعنی تنها معادل مصرف س��ه روز آب تهران 
به ذخایر آبی اضافه کرده است. به گزارش مناقصه مزایده، محمدرضا بختیاری؛ 
با اش��اره به میانگین مصرف روزهای اخیر تهران که معادل س��ه میلیون و ۶00 
هزار مترمکعب بوده اس��ت گفت: بارش ها و س��یالب اخیر ح��دود 10 میلیون 
مترمکعب یعن��ی معادل مصرف س��ه روز آب تهران به ذخایر آب��ی اضافه کرده 
است. وی افزود: در پی بارش ها و س��یالب های اخیر این تصور نادرست در افکار 
عمومی شکل گرفته که آورد آبی س��یالب ها کمک زیادی به ذخایر و منابع آبی 
کرده اس��ت و این در حالی است که بخش عمده این س��یالب ها در حوضه های 
آبریز نبوده اس��ت. مدیرعامل آبفای اس��تان تهران، ادامه داد: با آمادگی قبلی و 
تدابیر اندیش��یده ش��ده در چارچوب پدافند غیرعامل، حتی خروج 1۲ ساعته 
تصفیه خانه های شماره ۲ )کن( و هفتم تهران از مدار نیز هیچ خللی در آبرسانی 
به پایتخت ایجاد نکرد و از 30 س��اعت پیش از آغاز سیالب، آماده مواجهه با این 
مش��کل بودیم و حجم مخازن را به گونه ای تنظیم کردیم که هیچ مش��کلی در 
روند تأمین آب رخ ندهد. بختیاری؛ خاطرنش��ان کرد: سیاست گذاری و اجرای 
پروژه های آب رس��انی در اس��تان تهران بر مبنای پدافن��د غیرعامل و مدیریت 

بحران موجب پایداری شبکه با کم ترین میزان خسارت شد.

عضو هی��أت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجل��س، با بی��ان اینک��ه احداث 
پتروپاالیشگاه نقدینگی های سرگردان را به سوی تولید هدایت می کند، گفت: 
احداث پتروپاالیشگاه راه برون رفت از خام فروشی اس��ت. حسین حسین زاده؛ 
در گفت وگو با ش��انا، با بیان اینکه امروز دنیا به س��مت س��اخت پتروپاالیشگاه 
می رود، زیرا این مهم یکی از راه های برون رفت از مشکالت مرتبط با خام فروشی 
و نیمه خام فروش��ی اس��ت، گفت: بدون ش��ک احداث چنین پروژه هایی سبب 
می ش��ود نقدینگی های س��رگردان به تولید تزریق ش��وند. وی اف��زود: یکی از 
راه های دس��تیابی به توسعه در نفت، تأس��یس پتروپاالیشگاه هاس��ت زیرا اگر 
پتروپاالیش��گاهی همچون س��تاره خلیج فارس نبود اکن��ون واردکننده بنزین 
بودیم، از این رو ایجاد پتروپاالیش��گاه باید به عنوان سیاستی راهبردی از سوی 
همه دولت ها اجرایی ش��ود. عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون ان��رژی مجلس، 
تصریح کرد: ساخت و راه اندازی پاالیش��گاه ها افزون بر مزیت هایی نظیر تولید 
فرآورده، تسریع در انتقال و توزیع فرآورده های مختلف نفتی به نقاط دورافتاده 
و سخت گذر، س��بب تس��هیل ورود بخش خصوصی به صنعت پاالیش می شود. 
حس��ین زاده؛ اعالم کرد: مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا تصویب قان��ون احداث 
پاالیش��گاه ها و پتروپاالیش��گاه ها نوع نگاه خ��ود را به این مهم مش��خص کرده 
اس��ت، همچنین یکی از برنامه های وزیر نفت ایجاد پتروپاالیشگاه هاس��ت که 
به خوبی در حال اجرایی شدن است. چنین برنامه هایی در کنار افزایش ظرفیت 
 تولید پتروش��یمی ها بی ش��ک کاهش و حتی توق��ف خام فروش��ی را به همراه

 خواهد داشت.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

گزارشی مبنی بر آلودگی آب شرب پس از سیالب اعالم نشده است
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداش��ت ش��رکت مهندسی آب 
و فاضالب کش��ور، گف��ت: تاکنون هیچ گونه گزارش��ی مبنی 
بر بروز بیماری ناش��ی از آلودگی آب ش��رب توس��ط وزارت 
بهداشت گزارش نش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده به 
نقل از وزارت نی��رو، احمد منتظری؛ اف��زود: در حال حاضر با 
تالش ش��رکت های آب و فاضالب سراس��ر کش��ور آب شرب 
اکث��ر ش��هرها و روس��تاهای آس��یب دیده از س��یل اخیر در 
ش��بکه توزیع برقرار شده اس��ت و ش��اخص های بهداشت و 
س��المت آب به صورت مستمر پایش می ش��ود. وی ادامه داد: 

در پ��ی ب��روز بارندگی ه��ای اخی��ر در برخ��ی اس��تان های 
کش��ور از جمله تهران، البرز، فارس، یزد، کرم��ان، مازندران، 
چهارمحال  وبختی��اری و هرم��زگان، س��امانه  های تأمی��ن 
و توزیع آب در تع��دادی از روس��تاها و برخی ش��هرها دچار 
آس��یب ش��دند، به طوری که آب رس��انی ب��ا اخ��الل روبه رو 
ش��د. منتظری؛ خاطرنش��ان کرد: با ورود تیم ه��ای عملیاتی 
براس��اس روش های اجرایی اس��تانداردی که از قبل تعریف 
شده، تعمیرات ش��بکه آب در این مناطق با سرعت انجام شد 
و در حال حاضر مش��کل خاصی در این مناط��ق وجود ندارد. 

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداش��ت ش��رکت مهندس��ی آب و 
فاضالب کش��ور، گفت: تنها در برخی روستاها عملیات تعمیر 
و بازس��ازی ادامه دارد، تعمیرات تا چند روز آین��ده به پایان 
می رس��د و تا رفع کامل محدودیت ها، آب شرب از تانکرهای 
سیار آب و آب های بس��ته بندی در این مناطق تأمین خواهد 
ش��د. منتظری؛ افزود: موضوع کنترل کیفیت و س��المت آب 
در مواقع ب��روز بحران ها مطابق دس��تورالعمل های موجود با 
شدت بیش��تری انجام می ش��ود تا از س��المت و بهداشت آب 
ش��رب اطمینان حاصل ش��ود. وی ادامه داد: با تالش بی وقفه 

و به موقع همکاران ش��رکت های آب و فاض��الب، در هیچ یک 
از کالن ش��هرهایی که درگیر پدیده سیل بوده اند، بحران های 
کیفیت از جمله افزای��ش کدورت در ش��بکه توزیع رخ نداده 
است. این مس��ؤول، بیان  داش��ت: باتوجه به حجم سیالب در 
رودخانه ها، مدیریت آن در تصفیه خانه های آب یک دستاورد 
بسیار قابل توجه اس��ت و البته در هیچ یک از این کالنشهرها 
قطع جری��ان آب نیز اتف��اق نیفتاده اس��ت که این نش��ان از 
 آمادگ��ی تیم ه��ای عملیاتی و کارشناس��ی در ش��رکت های 

آب و فاضالب دارد.

معاون وزیر صمت خبر داد

بهره برداری از  نیروگاه های کوچک مقیاس  مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی
معاون وزی��ر صنعت، معدن وتج��ارت از بهره ب��رداری یک هزار 
و 145 م��گاوات ب��رق در نیروگاه ه��ای مقیاس کوچ��ک مس��تقر 
در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی کش��ور خب��ر داد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، علی رسولیان؛ در نشس��ت ارتباط تصویری برخط 
تش��ریح س��امانه پایش اطالعات مصرف برق که با حضور مدیران 
عام��ل و معاون��ان فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ها 
برگزار شد، با اش��اره به اولویت گذاری وزارت صمت در تأمین برق 
پایدار صنای��ع از طریق راه ان��دازی نیروگاه ه��ای کوچک مقیاس، 
افزود: یک ه��زار و ۲۹۶ م��گاوات ظرفیت موجود ب��رای راه اندازی 
نیروگاه ه��ای مقیاس کوچ��ک )CHP( در س��طح ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی کش��ور وجود دارد که یک ه��زار و 145 مگاوات آن 
درح��ال بهره برداری اس��ت. مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران گف��ت: یک ه��زار و ۶45 مگاوات 
پروانه بهره برداری در این حوزه درحال س��اخت اس��ت و یک هزار 

و 8۲3 مگاوات نیز ظرفیت اس��تقرار مولده��ای مقیاس کوچک در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی وج��ود دارد. وی اضافه کرد: همچنین 
برای تولید یک ه��زار و 31۹ مگاوات برق، متقاض��ی جدید احداث 
نیروگاه ه��ای کوچک مقیاس داری��م و حدود 53۶ م��گاوات مولد 
اضط��راری تولید ب��رق نیز در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور 
شناسایی شده است. رس��ولیان؛ با اش��اره به تفاهم نامه های تأمین 
برق منعقد ش��ده بین شرکت  ش��هرک های صنعتی و شرکت های 
برق منطقه ای استان ها، ادامه داد: در این راستا ۹1 تفاهم نامه برای 
تأمین برق در 87 شهرک و ناحیه صنعتی سراسر کشور منعقد شده 
اس��ت. وی توضیح داد: س��ه هزار و 4۲3 مگاوات ظرفیت برق مورد 
نیاز در راس��تای تفاهم نامه ها منعقد ش��ده اس��ت که تاکنون 5۲3 
مگاوات برق در این راس��تا تأمین ش��ده و بقیه در دست اجراست. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن وتجارت، اظهار داش��ت: ۹۲ ش��هرک 
صنعتی تخصص��ی انرژی ه��ای تجدیدپذیر به گس��تره پنج هزار و 

300 هکتار به س��ازمان انرژی های تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی 
برق معرفی شده است که این شهرک ها ظرفیت ایجاد نیروگاه های 
خورش��یدی برای بهره وری انرژی برق را دارند. رسولیان؛ در ادامه 
به ظرفیت های موجود در آیین  نامه قانون جهش تولید دانش بنیان 
نیز اش��اره کرد و اف��زود: ظرفیت ه��ای زی��ادی ب��رای راه اندازی 
نیروگاه های انرژی خورش��یدی، خود تأمی��ن و کوچک مقیاس در 
ای��ن آیین نامه وجود دارد که ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند 
از آن بهره ببرن��د. وی همچنین موضوع بازار ب��رق و راه اندازی این 
بازار را در راس��تای تأمین برق پایدار صنایع حائزاهمیت دانس��ت 
و اضافه کرد: مش��کالت و دغدغه ه��ا در این حوزه بای��د به بورس و 
توانیر انعکاس داده ش��ود تا ب��ا حل وفصل آن ها، ش��اهد راه اندازی 
این بازار برای تأمی��ن هرچه بهتر ب��رق پایدار باش��یم. مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، با اشاره به 
برنامه های وزارت صمت درخصوص بهینه س��ازی مصرف انرژی در 

حوزه صنایع، یادآور ش��د: برنامه ریزی های الزم برای تحقق صرفه 
جویی پنج درصدی در مصرف آب و برق صنایع انجام ش��ده اس��ت 
و این برنامه به ص��ورت مداوم مورد پایش قرار می گیرد. رس��ولیان؛ 
توضی��ح داد: کمیت��ه به��ره وری در وزارت صنعت، معدن وتجارت 
تش��کیل ش��ده اس��ت که موضوع��ات مرتبط ب��ا به��ره وری آب و 
برق در صنایع کش��ور را مورد پایش و تحلیل ق��رار می دهد. وی با 
تأکید بر این ک��ه ارتق��ای به��ره وری از سیاس��ت ها و اولویت های 
وزارت صم��ت و رویک��ردی مه��م در دوره تحول��ی جدید اس��ت، 
تصریح کرد: ب��رای موضوع به��ره وری آب و برق صنای��ع می توانیم 
 همچون احی��ای واحدهای صنعت��ی راکد از مش��اوران تخصصی 

استفاده کنیم.
قطعی های برق با برنامه و با اطالع قبلی

مع��اون وزی��ر صنعت، معدن وتج��ارت، همچنین با اش��اره به 
این که از ابتدای تابستان امس��ال تاکنون قطع برق صنایع به صورت 

برنامه ریزی ش��ده و با اطالع قبلی انجام ش��ده اس��ت، گفت: قطع 
برق خارج از برنامه در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور به شدت 
کاهش یافت��ه که ای��ن موضوع رضایت نس��بی فع��االن اقتصادی 
را به دنبال داشته اس��ت. رس��ولیان؛ افزود: مجموع خاموشی های 
خارج از برنام��ه در مدت اخیر کمتر از هفت درص��د بوده و حتی در 
برخی از روزها هیچ قطع��ی برق خارج از برنامه ای در ش��هرک ها و 
نواحی صنعت��ی نداش��ته ایم و در برخی روزها نی��ز کل قطعی برق 
خارج از برنام��ه در حد فقط یک س��اعت ب��وده اس��ت. وی اضافه 
کرد: قطع برنامه ریزی ش��ده و ب��ا اطالع قبلی برق در ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی، نتیجه همکاری و هماهنگی مناس��ب بین بخش��ی 
در وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن وتج��ارت و نیرو بوده اس��ت که 
با پیگیری های این س��ازمان و تعامل بس��یار خوب ش��رکت توانیر 
 اتف��اق افت��اد و از ب��روز اخت��الل در کس��ب وکار تولی��دی صنایع 

جلوگیری کرد.

یک کارشناس ارشد مسائل آب مطرح کرد

توانایی تولید برق از600 سازه آبی در کشور با نصب نیروگاه های کوچک 
کارش��ناس ارش��د مس��ائل آب، گفت: با نصب 
نیروگاه های کوچک برقابی، می توان از بیش از ۶00 
سازه آبی کشور، برق تولید کرد. سیدحسن رضوی؛ 
در گفت وگو با صداوسیما، افزود: از سد های کوچک 
و حتی در ط��ول خط��وط انتقال آب می ت��وان، به 
دفعات، ده ها مگاوات ان��رژی تولید کرد. مدیرعامل 
سابق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، گفت: 
امکان نصب این نیروگاه ها ب��رای تولید کمتر از 10 
مگاوات برق در تمام س��د های کش��ور وجود دارد و 
هم اکنون این گون��ه نیروگاه های کوچک در س��د 
آزاد کردستان، سد گلپایگان اصفهان و نصب شده 
است. وی تصریح کرد: خط انتقال آب »قمرود« در 
کویر مرکزی امکان تولید ۲۹ مگاوات برق دارد که 
هم اکنون نیمی از آن در قالب س��ه واحد نیروگاهی 
کوچک، افتتاح و وارد شبکه شده است. مدیر عامل 
اسبق ش��رکت آب منطقه ای تهران، افزود: با توجه 
به محدودیت تأمین برق از چند س��ال گذش��ته در 
کش��ور، موضوع نصب این نیروگاه ها از اواخر دولت 
قبل و همچنی��ن در دولت س��یزدهم به عنوان یک 
ظرفیت بالق��وه مطرح ش��ده اس��ت و دولتمردان 
اقدام��ات مؤث��ری دراین ب��اره انج��ام داده اند. وی 
گفت: بیشتر تجهیزات نیروگاه های کوچک برقابی 

در کشور بومی سازی شده اس��ت و با توجه به آماده 
بودن زیرساخت های اولیه نصب آن، مانند بدنه سد 
و خطوط انتقال می تواند با هزین��ه کمی وارد مدار 
تولید شود. کارش��ناس ارشد مسائل آب، همچنین 

افزود: میزان تولید برق از نیروگاه های بزرگ برقابی 
کش��ور حدود 1۲ هزار مگاوات اس��ت که می توان 
در قال��ب دو برنامه پنج س��اله توس��عه و از طریق 
اس��تفاده از نیروگاه های کوچک برقابی در سد ها 

و خطوط انتقال آب و توس��عه نیروگاه های برقابی 
موجود در س��د های ب��زرگ، این ع��دد را دو برابر 
کرد. وی تصریح کرد: حدود هش��ت هزار مگاوات 
نیروگاه برقابی بزرگ هم در حال ساخت است که 

پیش��رفت آن ها حدود 40 درصد است که با تغییر 
تعرفه خرید برق تضمینی این نیروگاه ها، می توان 
در قالب یک برنامه پنج س��اله توس��عه همه ان ها 
را تکمیل کرد. مدیرعامل س��ابق ش��رکت توسعه 
منابع آب و نی��روی ایران، افزود: هم اکنون س��بد 
انرژی کشور ش��امل حدود ۹0 درصد برق حرارتی 
و 10 درصد دیگر هم ش��امل انرژی اتمی، برقابی، 
س��یکل ترکیبی، انرژی بادی و خورش��یدی است 
ک��ه در ۲ دهه آینده این س��بد تعدیل می ش��ود و 
جهش قابل توجهی هم خواهد داش��ت. وی گفت: 
تعرفه ه��ای فعلی خری��د برق تضمینی براس��اس 
نرخ دالر حدود چهار هزار تومان اس��ت که در آن 
زمان برای س��رمایه گذاران جذابیت داش��ت، اما 
پس از چند برابر ش��دن قیمت ارز در چند س��ال 
گذشته، دیگر جذابیت الزم را برای سرمایه گذاران 
ن��دارد. رضوی؛ اف��زود: دولت هم اکن��ون در حال 
جذاب ک��ردن نرخ تعرفه هاس��ت که ب��ا ابالغ آن، 
ش��اهد توس��عه آن ها خواهیم ب��ود و دیگ��ر نیاز 
نیس��ت دولت در این موارد س��رمایه گذاری کند 
و می توان گف��ت؛ در ای��ن مورد ش��اهد فعالیت و 
 معادل��ه »برد- ب��رد« دول��ت و بخش خصوص��ی 

خواهیم بود.

 زهرا قره داغی

رئیس انجمن س��ازندگان تجهی��زات صنعت 
نفت، با بیان اینکه صادرات تجهیزات صنعت نفت 
جزء آرزوهای ای��ن صنعت بوده اس��ت، گفت: در 
این حوزه چندین ش��رکت کارهای متفاوتی انجام 
داده اند و حت��ی به محصوالت  های ت��ک نیز ورود 
پیدا کرده ایم. به گزارش مناقصه مزایده، احس��ان 
ثقفی؛ در نشس��تی خبری درباره آخرین وضعیت 
صادرات تجهیزات صنعت نف��ت، اظهار کرد: یکی 
از مواردی که با پارک فناوری و نوآوری نفت دنبال 
می کنیم، بحث صادرات محصوالت جدید اس��ت. 
به کش��ورهایی مانند سوریه، روس��یه، عراق و در 
گذش��ته آذربایجان صادرات داشته ایم. همچنین 
به چند کش��ور آمریکای ش��مالی همچون ونزوئال 
و کش��ورهای اروپایی صادرات داریم؛ صادرات هم 
به گونه ای اس��ت ک��ه تجهیزات در ایران س��اخته 
اما با برند اروپایی صادر می ش��ود. وی با اش��اره به 
اهمیت بحث اشتغال و تأکید بر آن در صحبت های 
مقام معظم رهب��ری، گفت: اش��تغال مول��د پایدار 
خواهد بود. تولی��د این انجمن دان��ش محور بوده 
و اگر این گونه نب��ود تاکنون فعالی��ت آن راکد و یا 
متوقف ش��ده بود. چه بس��ا که برخی از اعضای ما 
نیز که اکنون در خدم��ت آنها نیس��تیم، به دلیل 
عدم توجه به این مس��أله حال کار خود را متوقف 
کردند. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت، با بیان اینکه اقتصاد نیازمند اش��تغال است و 
این مس��أله تنها مربوط به ایران نمی ش��ود، گفت: 
اگر چاش��نی دانش را حفظ کنی��م و فعالیت ها بر 
مبنای دانش باش��د، قطع��اً موفق خواهی��م بود. 
اعض��ای انجم��ن س��ازندگان تجهی��زات صنعت 
نفت )اس��تصنا( نیز می توانند دانش بنیان باشند، 
چراکه فعالیت های آنها در راس��تای تقویت دانش 
اس��ت. ثقفی؛ با اش��اره به همکاری و تعامل دولت 

سیزدهم با انجمن استصنا، گفت: در حال حاضر تا 
این لحظه نسبت به این تعامل خوش بین هستیم. 
تعامل دولت در تمام بخش ها نس��بت به قبل بهتر 
بوده اما امیدواریم از تعامل خارج و به عمل برسد. 
وی با تأکید ب��ر اینکه تحریم ها واقعیتی هس��تند 
که در کش��ور وجود دارند، گفت: با این حال چرخ 
صنعت نف��ت متوق��ف نش��ده و بخش خصوصی 
راهکاره��ای الزم را ب��رای تأمین م��واد اولیه پیدا 
کرده اس��ت. رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نف��ت، با بیان اینکه مش��کالتی وجود دارد 
که باید حل شوند، گفت: 50 درصد این مشکالت 
در داخل در ح��وزه گمرک، بیمه و مالیات اس��ت. 
اگر موانع داخلی حل ش��ود، بح��ث تحریم به طور 
نسبی برطرف خواهد شد. با این حال بحث روابط 

مالی ب��ا بانک ها همچن��ان ادامه خواهد داش��ت 
و پرهزین��ه خواهد بود. ثقف��ی؛ با بی��ان اینکه در 
مواردی مواد خام حتی از آمریکا نیز وارد می شود، 
تأکید کرد: اکنون بیش��ترین حجم از مواد اولیه از 
چین وارد کش��ور می ش��ود. وی با اش��اره به نقش 
انجم��ن در امض��ای تفاهم نامه ه��ا و قراردادهای 
جدید وزارت نفت، گفت: یک��ی از نقاطی که جای 
گله مندی دارد، همین مسأله است. روال مذاکرات 
با وزارت نفت ادام��ه دارد اما درب��اره قراردادهای 
اخیر مذاکره ای با انجمن ص��ورت نگرفت. این در 
حالیس��ت که نباید جبهه اقتصاد نادی��ده گرفته 
ش��ود و ما نیز بارها اع��الم آمادگ��ی کرده ایم که 
می توانی��م اطالع��ات و تجربیاتم��ان را در اختیار 
دولت بگذاریم که می تواند بسیار کارساز نیز باشد. 

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، با 
بیان اینکه سیاست انجمن حمایت کور از ساخت 
داخل نیز، گفت: حمایت واقعی از س��اخت داخل 
در توسعه صنعت نفت جزو سیاست های ما تعریف 
شده است که برای این مسأله نیز سیاست هایی را 

در نظر داریم.
صادرات کاتالیست به روسیه

همچنی��ن در این نشس��ت محمداس��ماعیل 
کفایتی؛ رئی��س پارک فناوری و ن��وآوری صنعت 
نف��ت، با اش��اره ب��ه اهمی��ت دانش بنیان ش��دن 
صنعت نف��ت، گفت: بحث شبکه س��ازی مجموعه 
توانمن��د باید ص��ورت بگیرد. دانش بنیان ش��دن 
این صنعت مسیر پرفرازونش��یبی دارد. نفت ملی 
ش��د اما در صنعت نفت ای��ن اتفاق نیفت��اد. بعد از 

انقالب اسالمی اما ش��اهد وقوع اتفاقات خوبی در 
این ح��وزه بودیم. چ��را که در بعد نیروی انس��انی 
کاره��ای بزرگی انجام ش��د. وی با بی��ان اینکه در 
نمایش��گاه نف��ت بی��ش از ۲000 ش��رکت نفتی 
حضور داش��ت، تأکید کرد: در یک دهه گذش��ته 
یعنی قبل از تحریم ها حدود 15 س��ال پیش اکثر 
ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه خارجی بودند. 
اکنون 80 درصد تجهیزات قابلیت س��اخت داخل 
دارند و امیدواریم روزی جش��ن خودکفایی تولید 
تجهی��زات صنعت نف��ت را برگزار کنی��م. رئیس 
پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، با بیان اینکه 
دانش بنیان ش��دن به نفع همه مجموعه هاست اما 
واقعیت را بای��د بپذیریم که اتفاقات زیرس��اختی 
باید صورت بگی��رد و قوانین به نف��ع تولید تغییر 
کند، گفت: مح��ور اقتصاد مقاومت��ی تولید محور 
و محور تولید دانش اس��ت. در بحث اشتغال نیز با 
یک تهدید روبرو هس��تیم. لذا باید مدیریت تهدید 
و فرصت اتفاق بیفتد. باید به کارآفرینی فکر کنیم 
و از مجموع��ه دانش بنیان ه��ا ب��رای این مس��أله 
اس��تفاده ش��ود. کفایتی؛ با بیان اینکه 50 شرکت 
عضو اس��تصنا در کالس بین المللی حضور دارند و 
برای اولین بار صادرات کاتالیست به روسیه انجام 
شد، گفت: می توان س��اخت ۲0 درصد باقیمانده 
تجهیزات صنعت نفت را در دس��تور کار قرار داد و 
این اقدام قطع��اً قدرت چانه زنی ای��ران را افزایش 
می دهد. وی با تأکید بر اهمیت توجه در بی ثباتی 
انرژی، خاطرنش��ان ک��رد: می توان با مش��ورت با 
ذی نفعان سود حداکثری را به دست آورد. یکی از 
مباحث مطرح شده با روس ها نیز همین مسأله بود 
که با توجه به فناوری و س��رمایه خألهای موجود 
را پر کنیم. در ش��رایط فعلی ف��روش نفت و تأمین 
س��وخت اولویت وزارت نفت است که در این مورد 
سیاس��ت های خوبی را پیش گرفته و توانس��ته به 

صورت موفق عمل کند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

۸۰  درصد تجهیزات نفت ساخت داخل است




