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شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن
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مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن

 شرکت مخابرات ایران منطقه گیالن در نظر دارد فروش تیرهای فلزی مس��تعمل مخابرات منطقه گیالن را از طریق 
مزایده انجام دهد.

متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به 
آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR  ی��ا برای خرید اس��ناد به 
اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رش��ت، چهارراه گلسار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 

طبقه 3 مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 013-32132330-32132370

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شماره ۱4۰۱/4
فروش تیرهای فلزی مستعمل مخابرات منطقه گیالن

نوبت دوم

آگهی   
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مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن

  شلرکت مخابرات ایران منطقه گیلالن در نظر دارد خرید ان��واع کابل ژله خاک��ی را از طریق مناقص��ه دو مرحله ای 
انجام دهد.

متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به 
آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR  یا برای خرید اس��ناد به 
 اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 

طبقه 3 مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 013-32132392-32132330

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شماره  ۱4۰۱/22
خرید انواع کابل ژله خاکی

نوبت اول

آگهی    دو مرحله ای 
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مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن

 شلرکت مخابرات ایران منطقه گیلالن در نظر دارد خرید یونیت      GPON-MA 5608  و پچک��ورد را از طریق مناقصه 
یک مرحله ای انجام دهد.

متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به 
آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR  ی��ا برای خرید اس��ناد به 
 اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، س��اختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 

طبقه 3 مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 013-32132392-32132330

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شماره   ۱4۰۱/2۱
خرید یونیت      GPON-MA 5608  و پچکورد

نوبت اول

آگهی    یک مرحله ای 

شرکت پتروشیمی فن آوران
 )سهامی عام(
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 مرکز خرید شلهید بابایی در نظر دارد از طری��ق مزایده  عمومی تع��دادی غرفه، س��اختمان، کارگاه و زمین، ب��ا کاربری معین را ب��ه متقاضیان ذی صالح به صورت اجاره یک س��اله 
واگذار نماید.

شرایط کلی مزایده:
 1- الزم اس��ت متقاضیان محترم جهت ش��رکت در مزایده و بازدی��د از محل،  از روز دوش��نبه مورخ 1401/07/11 س��اعت 08:30 صبح  الی 16:00 عصر  و  پنج ش��نبه تا س��اعت 12:00  
 به جز روزه��ای تعطیل تا س��اعت 12:00 روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/07/19 ب��ه دفتر مزای��ده واقع در تهران، انتهای اتوبان ش��هید بابایی ش��رق، روبروی ش��هرک ش��هید  بهش��تی، 

آستان شهدای گمنام،  مراجعه و یا با شماره تلفن: 09366849734 تماس حاصل نمایند.
2- سپرده شرکت در مزایده معادل مبلغ پایه هر غرفه می باشد.

3- هزینه چاپ فراخوان و تبلیغات بر عهده برندگان مزایده می باشد.
4- برگزارکننده مزایده در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- هزینه تهیه اسناد هر غرفه، مبلغ 3.000.000 ریال می باشد.
6- متقاضیان مکلف به ارائه اسناد و مدارک الزم مربوط به سوابق تجربی و کاری خود در ارتباط با شغل پیشنهادی، مطابق با اسناد درخواستی می باشند.

7- برندگان مزایده می بایست دو برابر قیمت پیشنهادی خود را به عنوان ودیعه به حساب مرکز خرید شهید بابایی واریز نمایند.
غرفه با کاربری: فروش��گاه اتکا، پوش��اک، کادویی، تعمیر و فروش ماش��ین های اداری، لوازم التحریر و لوازم فرهنگی، خیاطی و پوش��اک، انباری، عطر و ادکلن، خرازی، موتورس��ازی و 
 دوچرخه س��ازی، لوازم تزئینی و بدنه خودرو، لوازم خانگی، دفتر کار، دفتر فنی و تأسیس��ات، گل فروش��ی، کافی ش��اپ، فروش صنایع دس��تی و س��وغات، شیرینی فروشی، شهربازی 

)بازی های کودکان(، گلخانه و پرورش گل و گیاه، مکانیکی سبک، صافکاری، نقاشی، باطری سازی، فروش لوازم یدکی و غرفه با کاربری پیشنهادی

فراخوان   عمومی
 اجاره غرفه، ساختمان، کارگاه و زمین

شرکت پتـروگوهر فراساحل کیش

پلیمر آریا ساسول

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

گروه ملي صنعتي فوالد ایران

شهرداری بروجرد 

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی
شرکت ملی حفاری ایران

شرکت توزیع نیروی برق 
سیستان و بلوچستان

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

اداره کل راه آهن فارس

گروه اجتماعی 

دوران بازنشستگی زمان نشس��تن با آرامش، شادی و به دور 
از دغدغه های زندگی اس��ت. اما در کش��ورمان اوضاع به ش��کل 
دیگری پیش م��ی رود؛ از مش��کالت اقتصادی که باعث ش��ده 
تا بس��یاری از بازنشس��تگان دوباره کاری جدید را تجربه کنند 
گرفته تا مشکالت مربوط به س��نین این قشر که نیاز بیشتری به 
دوا و درمان خود دارند. در مورد اولی که به جرأت می توان گفت 
که با توجه به تورم کش��نده کش��ور که هر روز افس��ارش بیشتر 
از دس��ت مس��ؤوالن در می رود، نمی توان انتظار معجزه داشت 
و همچنان اکثر بازنشس��تگان مجبور به کار مجدد هس��تند. اما 
در مورد دوم که مربوط به دوا و درمان بازنشس��تگان می باش��د 
نیز، ضعف های بس��یاری وجود دارد به طوری که اکثریت قاطع 
بازنشس��تگان از وضعیت بیمه های درمان خود به شدت ناراضی 
هستند. اوج این نارضایتی ها نیز مربوط به مناقصه بیمه تکمیلی 
این قشر زحمتکش اس��ت. جایی که چندین سال است تنها یک 
ش��رکت بیمه برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشس��تگان ش��ده 
اس��ت و هیچ ش��رکت بیمه ای نیز نتوانس��ته تا گوی رقابت را از 
این شرکت خاص برباید! از س��وی دیگر خدماتی که از سوی این 
شرکت بیمه به بازنشس��تگان ارایه می شود، باعث شده تا صدای 
آنان بلند شود. بازنشستگان می گویند: کانون عالی بازنشستگان 
تأمین اجتماع��ی بای��د در مورد ق��رارداد جدی��د بیمه تکمیلی 
بازنشس��تگان شفاف س��ازی کند و لیست ش��رکت هایی که از 
آن ها در اس��تعالم مناقصه بیمه تکمیلی دع��وت و یا خود آن ها 
شرکت کرده اند را اطالع رس��انی نماید؛ به راس��تی چرا از سقف 
تعهدات پیش��نهادی، اطالعاتی نیس��ت و قبل از نهایی ش��دن، 
از بازنشس��تگان نظرس��نجی نمی کنن��د؟! بازنشس��تگان باید 
از جزیی��ات مناقصه و س��قف تعه��دات ش��رکت های داوطلب، 
اطالع��ات کاف��ی داش��ته باش��ند و بدانن��د چرا یک ش��رکت 
خاص انتخاب می ش��ود. بازنشس��تگان همچنی��ن در ارتباط با 
بیمه تکمیلی و قرارداد آن نارضایتی های��ی دارند؛ هم در ارتباط 
با س��قف تعهدات بیمه گ��زار و ه��م در رابطه با س��هم پرداختی 
تأمین اجتماعی و وعده هایی که مدیرعامل به جامعه هدف داده 
بود. پیش از این نیز بازنشستگان در این رابطه بارها مطالبه گری 
کرده بودند اما هیچ زمان نتیج��ه ای نگرفته اند. همچنین هنوز 
خیلی از م��وارد از قبیل ویزی��ت، دارو، دندانپزش��کی، و... تحت 

پوشش بیمه تکمیلی بازنشس��تگان تأمین اجتماعی قرار نگرفته 
و مهم تر از همه س��قف محدودی که برای خیل��ی از موارد دیگر 
لح��اظ کردند، جوابگو نیس��ت. چ��را پ��س از انعقاد ق��رارداد با 
ش��رکت های بیمه تکمیلی، هیچ گونه نظارتی بر آن ها نیس��ت و 
حتی از آن ها نمی خواهند که با مراکز درمانگاهی، آزمایشگاهی، 
س��ونوگرافی و رادیولوژی و... ق��رارداد ببندند و اغل��ب بیماراِن 
تح��ت ق��رارداد، به صورت نق��دی هزینه ه��ای درم��ان خود را 

پرداخت می نمایند؟
اعتراضات جواب داد؛ مناقصه مجدد در راه است

در واقع از فروردین ماه امسال که بحث مناقصه بیمه تکمیلی 
بازنشس��تگان مطرح ش��د تا زمانی که یک ش��رکت بیمه خاص 
توانس��ت باز هم برنده این مناقصه ش��ود، چندین ماه گذش��ته 
اس��ت. طی این مدت بازنشس��تگان اعتراضات فراوانی را نسبت 
به عملکرد این ش��رکت بیمه ابراز کردند تا این ک��ه باالخره این 
اعتراض��ات ج��واب داد و قلی ش��ادبخش؛ رئیس هی��أت مدیره 
کانون عالی کارگران بازنشس��ته تأمین اجتماعی کش��ور، گفت: 
در کانون عالی بازنشس��تگان تأمین اجتماعی درص��دد بازبینی 
این قرارداد هس��تیم و ب��ه همه ش��رکت های بیمه تکمیلی برای 
بررسی ش��رایط فراخوان خواهیم داد. وی با اش��اره به اینکه »ما 
در کانون عالی بازنشس��تگان تأمین اجتماعی درص��دد بازبینی 

این قرارداد هس��تیم و ب��ه همه ش��رکت های بیمه تکمیلی برای 
بررس��ی ش��رایط فراخوان خواهیم داد« توضی��ح داد: البته فعاًل 
پیگیر حل مش��کالت بیمه تکمیلی تا این موعد هستیم و شرکت 
آتیه س��ازان نیز قول های��ی در این زمین��ه داده اس��ت، اما برای 
تجدید قرارداد از ش��رکت های مختلف بای��د در مناقصه دعوت 
شود و از رئیسان کانون های بازنشس��تگان استان های کشور در 
این زمینه نظرخواهی خواهیم کرد. ما برای مناقصه باید بس��ته 
درمان بیمه تکمیلی را طراحی و ارایه دهی��م و در زمینه مناقصه 
با ش��رکت ها باید این مناقصه را روزنامه های کثیراالنتش��ار نیز 
انع��کاس دهیم. ضم��ن اینکه ب��ا مدیرعامل های ش��رکت های 
مهم نیز قبل از آن مکاتب��ه خواهیم کرد. امیدواری��م بتوانیم در 
قرارداد جدید رضایت بیش��تری برای بازنشس��تگان بیمه شده، 
به دس��ت بیاوریم. وی درباره تأخیر پرداخت حقوق ش��هریورماه 
بازنشستگان س��ایر س��طوح با مبلغ افزایش یافته 38 درصد در 
حساب برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی )به ویژه در تهران( 
تصریح کرد: حقوق های بازنشس��تگان از دهه آخر ماه ش��هریور 
درحال واریز بوده اما سازمان هم مشکالتی دارد که ما در جریان 
هس��تیم. برای مثال طی هفته گذشته با تعطیلی ها مواجه بودیم 
و اندکی این مس��أله با تأخیر مواجه ش��د. اما نکت��ه حائزاهمیت 
این است که کلیه بازنشس��تگان باید از نظر قانونی تا 31 شهریور 

امس��ال، حق��وق افزایش یافت��ه مطاب��ق مصوبه ش��ورای عالی 
کار امس��ال را دریافت کنن��د و اگر چنین چیزی انجام نش��ود ما 

پیگیری های الزم را از سازمان تأمین اجتماعی خواهیم کرد. 
کانون های استان ها در بحث بیمه تکمیلی 

استقالل نظر دارند
ش��ادبخش؛ با تأکید بر این مس��أله که »کانون های استان ها 
در بح��ث بیمه تکمیل��ی اس��تقالل نظر دارن��د« اظه��ار کرد: 
بیمه تکمیلی یک بیمه اختیاری اس��ت و ماهی��ت آن فردی نیز 
هس��ت. افراد می توانند ش��خصاً خود را از لیس��ت بیمه تکمیلی 
حذف یا اضافه کنند. ما در حوزه اس��تان ها مکاتبه داریم و پاسخ 
این مکاتبات معموالً جواب به این پرس��ش اس��ت که آیا قرارداد 
کانون عالی کش��وری را می پذیرند یا خود رأس��اً اق��دام به عقد 
قرارداد با یک ش��رکت ارایه دهنده بیمه تکمیلی می کنند؟  این 
فعال حقوق بازنشس��تگان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب که 
»در گذشته نیز برخی استان ها خود بیمه تکمیلی بازنشستگان 
خود را انتخ��اب می کردند«، اظهار کردند: ام��ا معموالً روال این 
بوده اس��ت که صندوق ها به قراردادی که کان��ون و نمایندگان 
آن ارایه می کنن��د، موافقت خود را ابالغ می کن��د و چون کانون 
به 4 میلی��ون و 200 ه��زار نف��ر بازنشس��ته تأمین اجتماعی را 
ش��امل می ش��ود، لذا با جامعه آماری گس��ترده تر، قرارداد بهتر 
تنظیم می ش��ود و به همین دلیل اس��ت که در س��ال های اخیر 
معم��والً کانون های شهرس��تان نیز در ق��رارداد بیمه تکمیلی از 
کانون عال��ی بازنشس��تگان تأمین اجتماع��ی کش��وری تبعیت 
کرده ان��د. وی ب��ا تأکی��د بر ای��ن مطل��ب ک��ه »در کانون عالی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی یک کمیته درمان برای رسیدگی 
به بیمه تکمیلی و وضعیت درمان آن ها تش��کیل خواهد ش��د« 
گفت: در بح��ث 25درصد باقی مانده از همسان س��ازی حقوقی 
بازنشستگان در سال قبل ما ضمن رعایت محدودیت های مالی 
س��ازمان تأمین اجتماعی پیگیر این مس��أله در کانون و مجلس 
و تأمین اجتماع��ی خواهیم بود. هرچند این ج��زء مطالبات ما از 
تأمین اجتماعی است و زمان تحقق آن بستگی به شرایط و توان 

مالی سازمان دارد، اما به هرحال ما پیگیر آن هستیم.
حال باید منتظ��ر ماند و دید که آیا برگ��زاری مجدد مناقصه 
بیمه تکمیل��ی بازنشس��تگان می توان��د ص��دای اعتراض��ات 
بازنشستگان را فرو بنشاند یا اینکه برنده پیشین مناقصه باز هم 

برنده مناقصه ای که در آبان ماه برگزار می شود، خواهد بود؟

دستور مناقصه مجدد بیمه تکمیلی بازنشستگان چگونه صادر شد؟  
صفحه 7

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

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

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

 آیا می دانید خدمات کارگری در دستگاه های اجرایی 
باید توسط قراردادهای حجمی تأمین شود؟

 آیا می دانید در مناقص�ات خرید  حجمی  پیمانکاران 
فقط می توانند سود مدیریتی دریافت کنند؟ 

  روش ارج�اع قرارداده�ای تأمی�ن نیروی انس�انی 
چیست؟

شرکت فوالد آلیاژی ایران

http://monaghesatiran.ir/115678
http://monaghesatiran.ir/115680
http://monaghesatiran.ir/115691
http://monaghesatiran.ir/115687
http://monaghesatiran.ir/115694
http://monaghesatiran.ir/115700
http://monaghesatiran.ir/115702
http://monaghesatiran.ir/115703
http://monaghesatiran.ir/115704
http://monaghesatiran.ir/115710
http://monaghesatiran.ir/115744
http://monaghesatiran.ir/115746
http://monaghesatiran.ir/115747
http://monaghesatiran.ir/115748
http://qanoonnameh.ir
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طی یک عملیات هک بزرگ اطالعات محرمانه دولتی در مکزیک فاش ش��ده 
است و هکرها ش��ش ترابایت داده را س��رقت کرده اند. به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از رویترز، این اطالعات ش��امل هزاران ایمیل از نیروهای مس��لح است که 
نقاط ضعف کش��ور در برابر حمالت س��ایبری را به دلیل عدم س��رمایه گذاری و 
آمادگی ضعیف فناورانه در مقابل حمالت سایبری نشان می دهد. آندرس مانوئل 
لوپز اورادور روز گذش��ته تأیید کرد وزارت دفاع کش��ور با عملی��ات هک روبه رو 
ش��ده و جزییاتی درباره این وضعی��ت را فاش کرد. به گفت��ه او اطالعاتی در مورد 
جنایتکاران، جزئیات ارتباطات و نظارت سفیر ایاالت متحده در مکزیک را نشان 
می دهد. گروهی از هکرها به نام Guacamaya  مس��ؤولیت این هک را بر عهده 
گرفته و در وب سایت شان اعالم کرده اند به شش ترابایت داده دسترسی یافته اند. 
به گفته فرانسیسکو سوالنو؛ یکی از مدیران ارشد سرویس های فناوری اطالعات 
و شرکت لوجیکال، گستردگی این هک نشان دهنده برنامه ریزی های دقیق برای 
انجام حمله اس��ت. او در این باره می گوید: این رویداد به طور اتفاقی نیفتاده است.  
 ProxyShell به گفته س��والنو و دیگر تحلیلگران هکرها از شکاف امنیتی به نام
استفاده کردند که سال گذشته در سرور مایکروس��افت ردیابی شده بود. هرچند 
راه حل ها برای حل این مشکل مهیا بودند اما دولت باید آپدیت هایی انجام می داد. 
س��والنو؛ در این باره می افزاید: پادزهر وجود داش��ت اما هیچ کس از آن استفاده 

نکرده است. به نظر می رسد منابع مالی برای حل این مشکل وجود نداشته است.

هکرها ۶ ترابایت داده محرمانه دولت 
مکزیک را سرقت کردند

فناوري  اطالعات
و دانش

با گذش��ت چند س��ال از فیلترین��گ تلگرام، 
داده ه��ای پژوهش��ی و آماری نش��ان می دهد که 
تلگرام کماکان یکی از محبوب ترین پیام رس��ان ها 
در میان کاربران ایرانی اس��ت که همچنان بالغ بر 
40 میلیون کاربر دارد، و لذا فیلترینگ تلگرام تنها 
این پیام رسان را از پیش��خوان به پستو منتقل کرد 
و باعث رونق بیش��تر ب��ازار فروش فیلترش��کن ها 
ش��د؛ تجارتی که از گ��ردش مالی س��الیانه 100 
میلی��ارد تومانی در س��ال 92 ب��ه 600 تا 1000 
میلیارد تومان در س��ال های اخیر رس��یده است. 
به گ��زارش س��یتنا، اکنون ک��ه چندین س��ال از 
تصمیم فیلترینگ پیام رس��ان تلگرام می گذرد، با 
در نظر داش��تن مالحظات اعمال این محدودیت، 
مشخص است که این محدودیت نتوانست تلگرام 
را از س��بد مصرفی کاربران ایرانی حذف کند و به 
بیان بهت��ر فیلترینگ تلگرام فقط این پیام رس��ان 
را از پیش��خوان ب��ازار به پس��توی فیلترش��کن ها 
برد و از س��وی دیگر به بازار فروش فیلترش��کن ها 
رونق بیش��تری داد. بعد از چندین سال که تلگرام 
س��هم جدی در میان کارب��ران ایران��ی پیدا کرده 
بود و جایگزین پیامک، پس��ت الکترونیک و حتی 
فضای ذخیرس��ازی فایل های کاربران ایرانی شده 
بود، تصمی��م فیلتر کردن این پیام رس��ان اجرایی 
ش��د، تا در کنار مدیریت پهنای بان��د مصرفی این 
پیام رس��ان، هم زمینه جایگزینی پیام رسان های 
داخلی با تلگرام میس��ر ش��ده و هم بستر ارتباطی 
در فضای شبکه ملی اطالعات محقق شود. تلگرام 
تا پیش از فیلتر ش��دن، محبوب ترین پیام رس��ان 

بی��ن ایرانیان ب��ود. به گونه ای که در س��ال 1396 
بالغ ب��ر 62 درصد ایرانیان عضو آن بوده اند. س��ال 
1396 برای م��دت کوتاهی این ش��بکه  اجتماعی 
در ایران فیلتر ش��د و در 10 اردیبهش��ت ماه 97 
مجدداً به دستور قضایی به طور کامل از دسترسی 

کاربران خارج ش��د. در ابتدا اس��تفاده کاربران از 
ای��ن پلتفرم کاه��ش جدی یاف��ت، اما ب��ا معرفی 
فیلترش��کن های مختل��ف و همچنین دو نس��خه 
غیررسمی تلگرام یعنی طالگرام )تلگرام طالیی( 
و هاتگرام ک��ه دارای فیلترش��کن داخل��ی بودند، 

بس��یاری از کاربران مجدداً به تلگرام بازگش��تند 
و ف��روش و راه ان��دازی فیلترش��کن ها ب��ه یکی از 
خدمات درآمدزا تبدیل ش��د. به اس��تناد گزارش 
تحلیلی سال گذش��ته مرکز پژوهش��ی »بتا« که 
به تحلیل داده های محتوای فارس��ی ش��بکه های 

اجتماع��ی و انتش��ار گزارش هایی از این دس��ت 
می پردازد، تلگرام کماکان یک��ی از محبوب ترین 
پیام رس��ان ها در میان کاربران ایرانی بوده اس��ت 
که 49 میلی��ون کارب��ر دارد. در ای��ن پلتفرم 2.8 
میلیون کانال وجود دارد که 900 میلیون پس��ت 
در آنها طی یک س��ال قبل تر ارس��ال شده است. 
مقایس��ه آمار تلگرام در س��ال 99 و 1400 توسط 
مرکز پژوهش��ی بتا نش��ان می دهد تعداد کاربران 
تلگرام در طی یک سال گذش��ته تغییری نکرد. با 
این حال تعداد گروه های فعال از دو میلیون گروه 
به 2/5 میلی��ون گروه و تعداد کان��ال از دو میلیون 
کانال ب��ه 2.8 میلیون کانال افزای��ش یافت. مرکز 
پژوهش��ی بت��ا در گزارش س��ال 1400، ش��بکه  
اجتماعی اینس��تاگرام را پلتفرم��ی پرطرفدار در 
میان ایرانیان دانسته اس��ت که 48 میلیون کاربر 
دارد و کاربران فارس��ی زبان اینس��تاگرام در سال 
99 یک میلیارد پست منتش��ر کرده اند. به اذعان 
کارشناس��ان و به اس��تناد آمار غیررسمی، درآمد 
س��الیانه حاصل از فروش فیلترش��کن در ایران از 
حدود 100 میلی��ارد تومان در س��ال 92 به 600 
میلیارد تومان در س��ال های اخیر رس��یده است و 
آخرین گردش مال��ی این بازار ت��ا 1000 میلیارد 
تومان در س��ال ه��م تخمی��ن زده می ش��ود، لذا 
می ت��وان گفت اعم��ال محدودیت به پیام رس��ان 
پرمخاطب��ی همچون تلگرام نهتنه��ا باعث ریزش 
کاربران این پلتفرم نشد، بلکه به عاملی برای رونق 
 بیشتر به تجارت پرسود فروش وی پی ان در ایران 

منجر شد.

سود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دالالن از فروش فیلترشکن 
در ایران!

معاون ام��ور رادیویی س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی، گفت: 
مشترکان برای رفع مشکل ضعیف بودن سیگنال یا کیفیت پایین دریافت سرویس 
ازاپراتورهای تلفن همراه بایستی به سایت اپراتور مراجعه کنند. به گزارش مناقصه 
مزایده به نقل از س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حس��ین صمیمی؛ 
افزود: در سال های اخیر مش��کالتی مانند ضعف س��یگنال و پایین بودن کیفیت 
پوشش ش��بکه تلفن همراه در برخی نقاط کور فضاهای ساختمانی مانند طبقات 
منفی، نواحی پرتراک��م جمعیتی یا مناط��ق دورافتاده باعث اس��تفاده بی رویه از 
دستگاه های تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه شده است. وی در تشریح پیامدهای 
منفی این رویه، گفت: استفاده از دستگاه های تکرارکننده غیرمجاز تلفن همراه نه 
تنها مش��کل را حل نمی کند، بلکه باعث ایجاد اختالل در سایر فرستنده ها و قطع 
سرویس در مناطق دیگر می ش��ود. ضمن آنکه ممکن است تشعش��عات ناشی از 
این دس��تگاه ها نیز به دلیل نصب غیراصولی و یا غیراس��تاندارد آثار زیانباری برای 
سالمتی داشته باشد. صمیمی؛ با اشاره به اینکه مش��ترکان درصورت حل نشدن 
پوشش شبکه یا تنظیم سایت های موجود، بایستی با هماهنگی اپراتور مربوط، برای 
تهیه و نصب تکرارکننده های اس��تاندارد و مجاز اقدام کنند، تأکید کرد: درصورت 
استفاده از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز و ایجاد اختالل در شبکه اپراتورهای تلفن 
همراه، بازرسان رگوالتوری براساس قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر 
حرفه ای، برای جمع آوری تجهیزات اقدام می کنند و با متخلفین براس��اس قانون 
برخورد می شود. وی عنوان کرد: مشترکان برای رفع مشکل ضعیف بودن سیگنال 
یا کیفیت پایین دریافت سرویس از اپراتورهای تلفن همراه بایستی به سایت اپراتور 
خود مراجعه کنند و در صورت عدم رفع مشکل، ش��کایت خود را در سامانه ثبت و 
پاسخگوئی به ش��کایات رگوالتوی )195( درج کنند تا شکایت آنها در سریع ترین 

زمان بررسی و رسیدگی شود.

 Google( به نظر می رس��د گ��وگل دسترس��ی به س��رویس ترجم��ه گ��وگل
Translate( را در بخش هایی از چین متوقف کرده و کاربران را به دامنه هنگ کنگی 
خود هدایت می کند که در سرزمین اصلی چین قابل دسترس نیست. به گزارش ایسنا، 
 KOReader این تغییر روی اس��تفاده از قابلیت های ترجمه اپلیکیشن هایی مانند
که ابزار مش��اهده س��ند اس��ت و همچنین قابلیت ترجمه درون مرورگر کروم، برای 
کاربران مقیم چین تأثیر گذاشته است. گوگل همواره رابطه پیچیده ای با دولت چین 
داشته است. این شرکت در س��ال 2006 با نس��خه ای از موتور جست وجوی خود که 
هدف مقررات سانس��ور دولت چین قرار گرفت، وارد بازار این کشور شد. اما در واکنش 
به حمالت هک تحت حمایت دولت و دس��تور پکن برای مسدود شدن سرویس های 
گوگل در واکنش به انتشار ویدئویی از رفتار قهرآلود نیروهای امنیتی چین با تبتی ها 
در یوتیوب، گوگل سرویس جست وجوی خود را در سرزمین اصلی چین تعطیل کرد 
و درخواست های جس��ت وجو را به دامنه هنگ کنگی سانسورنشده خود هدایت کرد. 
گوگل در سال های 2018 و 2019 راه اندازی مجدد سرویس جست وجو در چین که 
نتایج جست وجو را سانسور نمی کرد را بررسی کرد اما این برنامه ها پس از اختالفات در 
تیم حریم خصوصی گوگل، بی نتیجه ماند. این شرکت در س��ال 2020 پس از اجرای 
یک قانون امنیت ملی در هنگ کنگ که به مقامات محلی قدرت تجس��س بیش��تری 
می بخشید، اعالم کرد به درخواست مقامات اجرایی هنگ کنگ برای دریافت اطالعات 
کاربران، مستقیماً پاسخ نخواهد داد و از آنها خواهد خواست از طریق پیمان همکاری 
قانونی دوجانبه با آمریکا اقدام کنند. براساس گزارش وب سایت تِک کرانچ، گوگل در 
این باره اظهارنظر نکرده است. با فرض این که غیرفعال شدن سرویس ترجمه گوگل، 
یک مشکل فنی نیست، غیرفعال شدن این سرویس در بخش های زیادی از سرزمین 
اصلی چین، ممکن است با کنگره ملی حزب کمونیست چین در 16 اکتبر مرتبط باشد. 
دولت چین پیش از این قبل از برگزاری رویدادهای مهم سیاسی و سالگردهای سیاسی 

مهم، سرویس های گوگل را مسدود کرده است.

معاون رگوالتوری 
استفاده از تجهیزات تکرارکننده 

غیرمجاز منع قانونی دارد

سرویس ترجمه گوگل در چین 
غیرفعال شد

چشم انتظار جوایز نوبل 2022 
فصل جوایز نوبل نزدیک است و برندگان جوایز نوبل سال 
2022 از روز دوش��نبه هفته گذش��ته اعالم خواهد ش��د. هر 
س��ال ماه اکتبر، کمیته هایی در س��وئد و نروژ برندگان جوایز 
نوبل در زمینه های علوم )پزش��کی، فیزیک و شیمی(، ادبیات 
و اقتصاد و همچنین صلح را معرفی می کنند. در مجموع شش 
جایزه اهداء خواهد شد. به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک 
تایمز، در طول همه گیری کووید19، در برگزاری مراسم نوبل 
تغییراتی ایجاد شد و در س��ال های 2020 و 2021، برخی از 
رویدادهای حضوری ب��رای اعالم برندگان لغو و یک مراس��م 
آنالین جایگزین آن ش��د و مراسم برگزار ش��ده در اسلو برای 
جایزه صلح نیز مراس��م کوچک��ی بود و حض��ار کمی حضور 
داش��تند. برندگان جوایز نوبل س��ال جاری میالدی، مدال و 
دیپلم نوبل خود را در ماه دس��امبر س��ال جاری در استکهلم 
دریافت خواهند کرد و برندگان جوایز نوبل دو س��ال گذشته 
نیز در این مراس��م دعوت خواهند شد. هر س��ال شش جایزه 
نوبل اعطاء می ش��ود که هر کدام به عنوان کمک پیش��گامانه 
یک فرد یا چند فرد در زمینه خاصی به آنها اهداء می ش��وند. 
جوایزی برای فیزیولوژی یا پزش��کی، فیزیک، ش��یمی، علوم 
اقتصادی، ادبیات و صلح اهداء می ش��ود. کمیت��ه نوبل اعالم 
کرد امس��ال 343 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل وجود 

دارد.
جوایز چه زمانی اعالم می شود؟

از دوش��نبه )س��وم اکتبر( تا هفتم اکتبر و دوب��اره در 10 
اکتبر بین س��اعت 5 صبح ت��ا 7 صبح به وق��ت منطقه زمانی 
شرقی برندگان اعالم خواهند شد. اس��امی برندگان جوایز در 
استکهلم و اس��لو اعالم می ش��وند و افراد عالقه مند می توانند 
این مراسم را به صورت زنده از سایت نوبل تماشا کنند. جایزه 
فیزیولوژی یا پزش��کی روز دوشنبه س��وم اکتبر)11 مهر( در 
س��اعت 11:30 به وقت س��اعت تابس��تانی اروپ��ای مرکزی 
)13:00 ب��ه وقت ته��ران( در اس��تکهلم اعالم خواهد ش��د. 
جایزه فیزیک در روز سه ش��نبه تاریخ چهارم اکتبر)12 مهر( 

در س��اعت 11:45 به وقت ساعت تابس��تانی اروپای مرکزی 
)13:15 به وقت تهران( اعالم خواهد ش��د. جایزه ش��یمی در 
روز چهارش��نبه، پنجم اکتبر)13 مهر( در س��اعت 11:45 به 
وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی)13:15 به وقت تهران( 
اعالم خواهد شد. جایزه ادبیات روز پنجشنبه، جایزه صلح در 
7 اکتبر و جایزه علوم اقتصادی در 10 اکتبر اعالم خواهد شد.

برندگان چه چیزی دریافت می کنند؟
برندگان جایزه نوبل ی��ک دیپلم جایزه نوب��ل، یک مدال 
جایزه نوبل و یک س��ند حاوی جزییات جای��زه نوبل دریافت 
خواهند ک��رد که در س��ال جاری مبلغی مع��ادل 10 میلیون 

کرون سوئد یا حدود 900 هزار دالر است.

برندگان سال گذشته چه کسانی بودند؟
 David( »نوبل پزش��کی 2021، به »دیوید جولی��وس
 )Ardem Patapoutian(»و »آردم پاتاپوتیان )Julius
اهداء ش��د. این دو نوب��ل پزش��کی را به طور مش��ترک برای 
پژوهش در م��ورد کش��ف دس��ته جدی��دی از گیرنده های 
دما و المس��ه با اس��تفاده از س��لول های حس��اس، دریافت 
کردند. آردم پاتاپوتیان از س��لول های حس��اس به فشار برای 
کش��ف گروه جدیدی از حسگرها اس��تفاده کرد که نسبت به 
تحریک مکانیکی پوس��ت و اندام های داخلی واکنش نش��ان 
می دهن��د. این کش��فیات ک��ه برن��ده جایزه نوبل پزش��کی 
2021 ش��ده اند، توضیح می دهند که گرما، س��رما و المس��ه 

چگونه می توانند س��یگنال ها را در سیس��تم عصب��ی بدن ما 
برانگیزند. در ای��ن پژوهش، یک دی ان ای مکمل شناس��ایی 
ش��د که یک کانال یونی جدید موس��وم ب��ه »TRPV1« را 
 »TRPV1 «رمزگ��ذاری می کند. نکته مهم این اس��ت ک��ه
 ، »TRPV1«به واس��طه دما فعال می ش��ود. در پی کش��ف
جولیس و پاتاپوتیان به صورت مس��تقل به پیش��رفت مهمی 
دس��ت یافتند که امکان کشف یک گیرنده س��رما موسوم به 
»TRPV8« را نی��ز فراهم ک��رد. چندین گیرن��ده دیگر نیز 
متعاقبا شناس��ایی ش��دند که اطالعات حرارتی را به »سامانه 
حس��ی- پیکری« )Somatosensory system( منتقل 
می کنند. نوبل فیزیک س��ال 2021 به »س��وکورو مانابه« از 
آمریکا، »کالوس هاس��لمن« از آلمان و »جورجیو پاریسی« 
از ایتالیا اهداء شد. »سوکورو مانابه« و »کالوس هاسلمن« به 
طور مش��ترک نوبل فیزیک 2021 را به پاس تالش هایش��ان 
در زمینه مدل س��ازی فیزیکی آب وهوای زمین و پیش بینی 
قابل اطمینان گرمایش جهانی دریاف��ت کردند. نیم دیگری 
از این جایزه به »جورجیا پاریس��ی« برای کش��ف اثر متقابل 
نابهنجاری و نوس��انات در سیس��تم های فیزیکی در مقیاس 
اتمی تا سیاره ای رس��ید. نوبل ش��یمی 2021 به دیوید مک 
میالن و بنجامین لیس��ت به پاس تالش هایشان برای توسعه 
ارگانوکاتالیز نامتقارن اهداء شد. ساختن مولکول ها یک هنر 
دشوار است. بنجامین لیس��ت و دیوید مک میالن جایزه نوبل 
شیمی 2021 را به دلیل توس��عه یک ابزار دقیق جدید برای 
 )organocatalysis( »س��اخت مولکول »ارگانوکاتالی��ز
دریافت کردند. ای��ن کار تأثی��ر زیادی در زمین��ه تحقیقات 
داروی��ی دارد. محققان مدت ها معتقد بودن��د که فقط دو نوع 
کاتالی��زور وج��ود دارد: فل��زات و آنزیم ها. بنجامین لیس��ت 
و دیوی��د مک می��الن ن��وع س��وم آن یعن��ی »ارگانوکاتالیز 
 )asymmetric organocatalysis( نامتق��ارن« 
 را که ب��ر مبن��ای مولکول ه��ای آل��ی کوچک ایجاد ش��ده، 

توسعه دادند.

ارتقای رتبه  ایران در شاخص جهانی نوآوری 2022
گ��زارش ش��اخص جهانی ن��وآوری 2022 منتش��ر ش��د و 
جمه��وری اس��المی ای��ران دارای س��ریع ترین رش��د عملکرد 
ن��وآوری و دومین کش��ور ن��وآور در منطق��ه آس��یای مرکزی و 
جنوبی ش��ده و نسبت به س��ال گذش��ته، هفت رتبه صعود کرد. 
به گ��زارش مناقصه مزایده به نق��ل از معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، براس��اس گزارش ش��اخص جهانی نوآوری 
2022، س��وئیس، ایاالت متحده آمریکا، سوئد، انگلستان و هلند 
نوآورتری��ن اقتصادهای جهان هس��تند و چین در آس��تانه ورود 
به جمع 10 کش��ور ن��وآور جهان ق��رار دارد. س��ایر اقتصادهای 
نوظهور نیز عملکردی قوی از خود به نمایش گذاش��ته اند؛ برای 
مثال هند و ترکیه ب��رای اولین بار در میان 40 کش��ور نوآور برتر 
جهان قرار گرفته اند. گزارش GII 2022 حاکی از آن اس��ت که 
با وجود شیوع کووید19 در س��ال 2021، هزینه تحقیق و توسعه 
و سایر سرمایه گذاری های انجام ش��ده روی فعالیت های نوآورانه 
همچنان فزاینده بوده اس��ت، ام��ا چالش های��ی در ترجمه این 
سرمایه گذاری ها به آثار اقتصادی مشاهده می شود. بررسی نتایج 
این گزارش نشان می دهد رش��د بهره وری، که معموالً با افزایش 
نوآوری تحریک می ش��ود، راکد بوده اس��ت. همچنی��ن با وجود 
افزایش هزینه های تحقیق و توس��عه و سرمایه گذاری خطرپذیر، 
نش��انه هایی از کاهش رشد پیش��رفت فناورانه و پذیرش فناوری 
مش��اهده می ش��ود. البته، با پرورش دقیق تر بوم س��ازگان های 
ن��وآوری، دوره ای جدید از رش��د مبتن��ی بر ن��وآوری به رهبری 
موج های نوآوری »عص��ر دیجیتال« و »عل��وم عمیق« می تواند 
آغاز شود. گزارش GII 2022 نش��ان می دهد همزمان با خروج 
از همه گیری کووید19، ن��وآوری در یک دوراهی ق��رار دارد. در 
حالی که سرمایه گذاری های نوآوری در سال های 2020 و 2021 
افزایش یافت، چشم انداز س��ال 2022 به دلیل عدم قطعیت های 
جهانی و نیز به واسطه ادامه عملکرد ضعیف در بهره وری مبتنی بر 
نوآوری، مبهم است. به همین دلیل نه تنها باید به سرمایه گذاری 
در نوآوری توجه داشته باش��یم، بلکه باید به چگونگی ترجمه آن 
به آثار اقتصادی و اجتماعی نیز بیش��تر توج��ه کنیم. مهم ترین 
یافته های گزارش ش��اخص جهانی نوآوری 2022 عبارت است 
از: برترین ش��رکت های جهانی از نظر هزینه تحقیق و توس��عه، 
هزینه های R&D خ��ود را تقریباً 10 درصد افزای��ش دادند و به 
بیش از 900 میلیارد دالر در س��ال 2021 رس��اندند که بیشتر از 
سال 2019 )قبل از همه گیری( است. پیشران این افزایش عمدتاً 

چهار صنعت بوده است: سخت افزار فناوری اطالعات و ارتباطات 
و تجهی��زات الکتریکی؛ نرم اف��زار و خدمات فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات؛ داروس��ازی و زیس��ت فناوری؛ و فلزات س��اختمانی و 
صنعتی. س��رمایه گذاری در تحقیق و توس��عه جهانی در س��ال 
2020 با نرخ 3.3 درصد رش��د کرد، اما نس��بت به رشد تاریخی 
6.1 درصدی س��ال 2019 کاهش یافته ب��ود. تخصیص بودجه 
دولتی برای اقتصادهای دارای بیش��ترین هزینه R&D رشدی 
قدرتمند را در س��ال 2020 تجربه کرد. ام��ا تصویر بودجه های 
دولتی R&D در سال 2021 بسیار متفاوت بود؛ بودجه تحقیق 
و توس��عه در جمهوری کره و آلمان روبه رش��د بود، اما در ایاالت 
متحده آمریکا و ژاپن کاه��ش یافت. معامالت س��رمایه گذاری 
خطرپذیر در س��ال 2021 به میزان 46 درص��د افزایش یافت و 
رکوردی قابل مقایس��ه با س��ال های رون��ق اینترن��ت در اواخر 
ده��ه 1990 را ثبت کرد. آمری��کای التین و مناط��ق کارائیب و 

آفریقا شاهد قوی ترین رشد س��رمایه گذاری خطرپذیر بوده اند. 
دورنمای س��رمایه گذاری خطرپذیر برای سال 2022 معتدل تر 
اس��ت؛ سیاس��ت های پولی س��ختگیرانه و تأثیر آن بر س��رمایه 
خطرپذیر به کاهش سرمایه گذاری خطرپذیر منجر می شود. در 
رده بندی س��االنه ظرفیت و خروجی نوآوری اقتصادهای جهان، 
تغییرات کلیدی در 15 کش��ور برتر مش��اهده می ش��ود. ایاالت 
متحده آمریکا به رده 2، هلند به جایگاه 5، سنگاپور به جایگاه 7، 
آلمان به جایگاه 8 و چین به جای��گاه 11 ارتقاء یافته اند. کانادا به 
رتبه 15 بازگشته اس��ت. ترکیه )37( و هند )40( برای اولین بار 
در میان 40 کشور برتر جهان جای گرفته اند. ویتنام )48(، ایران 
)53( و فیلیپین )59( اقتصادهایی با درآمد متوس��ط هستند که 
س��ریع ترین رش��د عملکرد نوآوری را تا به امروز داشته اند. ایران 
با هفت رتبه ارتقاء نسبت به س��ال 2021 در جایگاه 53 جهان، 
جای��گاه دوم منطق��ه آس��یای مرکزی و جنوبی و جایگاه س��وم 

کش��ورهای دارای درآمد متوس��ط به پایین قرار گرفته اس��ت و 
برای دومین سال متوالی، در سطح توس��عه خود از نظر نوآوری 
باالتر از حد انتظار عمل کرده است. ایران در شاخص هایی مانند 
ثبت عالمت تجاری )رتبه1( و دانش آموختگان علوم و مهندسی 
)رتبه2( پیش��تاز اس��ت. ایران از نظ��ر خروجی ه��ای نوآوری، 
عملکردی مش��ابه اقتصادهای اروپایی با درآمد باال مانند لتونی 
)رتبه 41( و کرواس��ی )رتب��ه 42( دارد. برخ��ی اقتصادهای در 
حال توسعه از نظر نوآوری در مقایس��ه با سطح توسعه اقتصادی 
خود فراتر از انتظار عمل کرده اند؛ ازجمله کش��ورهای اندونزی، 
ازبکستان و پاکستان. هشت کش��ور دارای عملکرد نوآوری فراتر 
از انتظار از صحرای آفریقا هس��تند و کنیا، روان��دا و موزامبیک 
پیش��تاز آن ها هس��تند. در آمریکای التین و کارائیب نیز برزیل، 
پرو و جامائیکا در مقایسه با سطح توس��عه خود عملکردی فراتر 
از انتظار داش��ته اند. ترکیه و هند، با ارتق��ای عملکرد نوآوری در 
سایه ش��وک های واردش��ده به زنجیره های تأمین جهانی، تأثیر 
مثبتی بر دورنمای نوآوری جهانی داشته اند و اندونزی پتانسیل 
نویدبخشی برای نوآوری از خود نشان داده است. سایر قهرمانان 
منطقه ای مانند ش��یلی و برزی��ل در آمریکای التی��ن، آفریقای 
جنوبی و بوتس��وانا در صح��رای آفریقا نیز عملکرد نس��بی خود 
در ن��وآوری را ارتقاء داده اند. س��ال گذش��ته در اوج همه گیری 
کرونا، کش��ورمان توانس��ت با گس��ترش زیس��ت بوم نوآوری و 
فناوری، جزو پیش��روترین کش��ورها در عرصه نوآوری شود و با 
تالش ش��رکت های دانش بنیان و خالق، توانس��ت با هفت رتبه 
ارتقاء، در جایگاه شصتم جهان قرار بگیرد و این روند صعودی در 
سال جاری نیز با هفت رتبه ارتقاء، ادامه یابد و جمهوری اسالمی 
ایران را در جایگاه 53 قرار دهد. این در حالی است که رتبه ایران 
در ش��اخص نوآوری جهانی، به عنوان مثال در س��ال 1394 که 
سال های آغازین شکل گیری زیس��ت بوم نوآوری و دانش بنیان 
در کشور است، بین 143 کشور، 121 بود و با تالش شرکت های 
دانش بنی��ان، خ��الق، اس��تارت آپ ها، نخب��گان، س��رآمدان و 
پژوهشگران کش��ورمان، جایگاه ایران، شرایط مساعدتری یافته 
است و با رشد این زیس��ت بوم و با توجه به پش��تیبانی و حمایت 
بزرگان و همه دستگاه ها و همچنین تصویب قانون جهش تولید 
دانش بنیان، پیش بینی می شود که این رتبه در آینده نزدیک به 
طور چشمگیری بهبود یابد و جمهوری اسالمی ایران به جایگاه 

درخوری دست یابد.
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مقاله

دول��ت به عن��وان بزرگ ترین ش��خصیت حقوقی هر 
کش��ور، وظایف و تکالیف متع��ددی دارد و در عین حال 
هم مثل س��ایر اش��خاص حقوقی می تواند دارای اموال 
گوناگونی مانند باش��د. ب��ه دلیل آن که دول��ت با هدف 
خاصی )مصلح��ت عمومی( ام��وال را در اختی��ار دارد، 
فروش، توقیف، انتق��ال این اموال تاب��ع مقررات خاصی 
است. در واقع دستگاه های دولتی نمی توانند مانند سایر 
اش��خاص خصوصی هر زمان که اراده کردند اموال خود 
را واگذارکنند. بلکه واگذاری این اموال با حساس��یت ها 
و س��ختگیری های زیادی مواجه است و عدم رعایت این 

مقررات منجر به ابطال واگذاری خواهد شد.  
در همین جا الزم اس��ت بی��ن اموال دولت��ی با اموال 
عموم��ی قایل به تفکیک ش��ویم. ام��وال عمومی اموالی 
هس��تند که مالک خاص ندارند و متعلق به عموم جامعه 
اس��ت و دولت صرفاً اختیار اداره کردن آن ها را دارد مثل 
کوچه ها و خیابان ه��ا، مجاری آب و فاض��الب، میادین، 
پیاده روه��ا، چراگاه ها، جنگل ها، فضای س��بز در معابر و 
پارک ها، گورس��تان، پل ها و... از مصادیق اموال عمومی 
اس��ت در حالی که اموال دولتی متعلق به دولت هستند 
و دولت ب��ا حصول ش��رایطی می تواند آن ه��ا را موضوع 
معامالت ناقله قرار دهد. به موجب ماده 25 قانون مدنی، 
"هیچ کس نمی توان��د اموالی را که مورد اس��تفاده عموم 
اس��ت و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانس��راها 
و آب انبارهای عمومی و  م��دارس قدیمه و میدانگاه های 
عمومی تملک کند و هم چنین اس��ت قنوات و چاه هایی 
که مورد استفاده عموم اس��ت." و ماده 26 در ادامه بیان 
داش��ته: "اموال دولت��ی که معد اس��ت ب��رای مصالح یا 
انتفاعات عمومی مثل اس��تحکامات و ق��الع و خندق ها 
و خاکریزه��ای نظام��ی و قورخانه و اس��لحه و ذخیره و 
س��فاین جنگی و هم چنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی 
و س��یم های تلگرافی دولت��ی و موزه ه��ا و کتابخانه های 
عموم��ی و آثار تاریخ��ی و امثال آن ه��ا و بالجمله آن چه 
از اموال منقوله و غیرمنقوله که دول��ت به عنوان مصالح 
عمومی و منافع ملی در تحت تص��رف دارد، قابل تملک 
خصوصی نیس��ت و هم چنین اموالی ک��ه موافق مصالح 
عمومی به ایال��ت و والیت یا ناحیه یا ش��هری اختصاص 
یافته باش��د." در علم اقتصاد به این اموال منابع عمومی، 
منابع مش��ترک یا مش��ترکات عمومی1 هم گفته ش��ده 

است.  
اما بحث اصلی این نوش��ته درخصوص اموال دولتی 
است و پرس��ش این اس��ت که قوانین بعدی که به برخی 
از دستگاه ها استقالل مالی و معامالتی می دهد چه اثری 
در انتقال این اموال دارند. آی��ا همچنان مقررات خاصی 
اموال دولتی حاکم اس��ت یا قوانین الحق این قس��مت 
را تخصی��ص زده و برای این نهاده��ا اختیاراتی را درنظر 

گرفته اند.  
این موض��وع اخیراً در یک��ی از آرای هی��أت عمومی 
دی��وان عدالت اداری م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. در 
ادامه ضمن ارایه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی 
برای خوانندگان گرام��ی روزنام��ه مناقصه مزایده ارایه 

خواهد شد.  
گزارش پرونده: 

شماره دادنامه: 140109970905810747 
تاریخ دادنامه: 1401/4/21 

شماره پرونده: 0003250 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور    
موضوع شلکایت و خواسلته: ابطال م��اده 60 و 
تبصره )1( ذیل آن از آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه 
زابل که در تاریخ 1394/6/17 ب��ه تصویب هیأت امنای 

این دانشگاه رسیده است  . 
گلردش کار: سرپرس��ت معاونت حقوق��ی، نظارت 
همگان��ی و امور مجلس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
به موجب ش��کایت نام��ه ش��ماره 02/276192 مورخ 

1400/9/27 اعالم کرده است که : 
 "اختی��ارات هی��أت امنای دانش��گاه ها من��درج در 
بند )ب( ماده 20 قانون برنامه پنجم توس��عه و ماده)1( 
قانون اح��کام دائمی برنامه های توس��عه کش��ور احصاء 
ش��ده و تس��ری به فروش یا واگذاری ام��وال غیرمنقول 
نداش��ته و اموال غیرمنق��ول وزارتخانه ها و مؤسس��ات 
دولتی )از جمل��ه دانش��گاه ها( طبق م��اده 114 قانون 
مح�اس��بات عمومی و م�اده 69 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات دول��ت متعلق به دولت می باش��د و وزارتخانه ها 
ویا مؤسس��ات دولتی که م��ال را در اختی��ار دارد، صرفاً 
بهره بردار و مس��ؤول حفظ و حراس��ت آنها می باشد و به 
تبع فروش ی��ا واگذاری آنه��ا نیز تابع مق��ررات عمومی 
دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور 
و ماده 6 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دول��ت )2( با تصویب هی��أت وزیران از 

طریق مزایده امکان پذیر است  . 
ش��ایان ذکر اس��ت؛ در مورد مش��ابه نس��بت به اخذ 
مصوبه هیأت وزیران ب��رای فروش امالک دانش��گاه ها، 
اقدام ش���ده اس��ت که به طور نمونه می توان به مصوبه 
ش��ماره 158615/ت54383 ه� مورخ 1396/12/12 
برای فروش دو فقره ملک دانش��گاه ش��هید باهنرکرمان 
اش��اره نموده ضمن آن که هیأت عموم��ی دیوان عدالت 
اداری به موجب دادنامه ش��ماره 13982/8/28-2466 
در مورد مش��ابه، م��اده 60 آیین نامه مال��ی و معامالتی 

دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است  . 
بنا ب��ه مرات��ب م��اده 60 آیین نامه مال��ی معامالتی 
دانش��گاه زابل مغایر با قوانین یاد ش��ده و خارج از حدود 
اختیارات واضع تش��خیص و ابطال آن در هیأت عمومی 
دیوان )به ص��ورت فوق العاده و خارج از نوب��ت( با لحاظ 
ماده 13 قانون تش��کیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداری مورد تقاضا می باشد." 
       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است   : 

 "    صورتجلسه هفدهمین نشست عادی هیأت امنای 
دانشگاه زابل مورخ 1394/6/17 

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه زابل 
ماده 60- تبدیل به احس��ن نمودن اموال غیرمنقول 
مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از 
نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش 
اموال مذک��ور، صرفاً ب��ا تصویب هیأت امنا مجاز اس��ت 
وجوه حاصل از فروش این   گونه اموال به حس��اب درآمد 

اختصاصی دانشگاه واریز می شود . 
تبص��ره 1- ارزیاب��ی و تعیی��ن مبنای قیم��ت اموال 
غیرمنقول قابل فروش با رعای��ت مفاد تبصره های "3" و 

"4" ماده "42" این آیین نامه انجام می شود." 
            در پاسخ به ش��کایت مذکور، رئیس دانشگاه زابل 
به موجب الیحه ش��ماره 2715/ح م��ورخ 1400/11/3 

توضیح داده است که  : 
 "مس��أله نخس��ت تعیین محدوده اختی��ارات هیأت 
امنای دانشگاه هاست. اوالً مطابق ماده 10 قانون اه�داف 
و وظای��ف وزارت عت��ف )عل��وم، تحقیق��ات و فناوری( 
مصوب مجلس شورای اس��المی، دانشگاه ها و مؤسسات 
تحقیقات��ی ش��خصیت حقوقی مس��تقل دارن��د و برابر 
مصوبات هیأت امنا اداره می ش��وند. به ع��الوه برخالف 
ادعای س��ازمان، اختیار فروش اموال غیرمنقول مندرج 
در ماده 60 و ب��ه طور کلی تنظیم موازی��ن حاکم بر امور 
مالی و معامالتی با ابتنا بر م��اده)1( قانون احکام دائمی 
برنامه های توس��عه کش��ور به هیأت امنا داده شده است 
به بیان دیگر ماده ای از یک قانون باالدستی دانشگاه ها را 

از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های 
دولتی معاف نموده و اختیار تدبیر امور مالی، معامالتی، 
اداری، اس��تخدامی و تش��کیالتی را ب��ه هیأت ه��ای 
امنایش��ان واگ��ذار نم��وده اس��ت. چنین رویک��ردی با 
هدف تقویت اس��تقالل دانش��گاه ها بوده چ��را که رکن 
تحول آفرین جامعه هستند و در این راستا، خود نیازمند 
نوگرای��ی در مدیریت و رهای��ی از تمرکزگرایی حاکم بر 
دس��تگاه های دولتی می باشند. اما متأس��فانه مشاهده 
می گردد ک��ه نهادهای مختل��ف با اعم��ال صالحدید و 
بهره گیری از اختیارات خود هر روز به طور غیرمس��تقیم 
بر اطالق ماده خدشه وارد می آورند و عماًل ماده مذکور را 

از محتوا خالی می سازند . 
به هر رو، سازمان بازرس��ی جهت اثبات خروج هیأت 
امنا از دامن��ه صالحیتش ابتدا اقدام به تفس��یر ماده )1( 

نموده )امری که در صالحیت مجلس ش��ورای اسالمی 
یا در هر پرونده در صالحیت دادگاه است( و عدم تصریح 
ماده)1( قانون احکام دائمی ب��ه فروش اموال غیرمنقول 
را به مثابه عدم اختیار آن نهاد دانس��ته است در حالی که 
دامنه ش��مول ماده موصوف عام بوده و اتفاقاً خروج یک 
موضوع از آن، نیازمند اثبات اس��ت. در ادام��ه، ماده 60 
آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه در تضاد با مواد 114 
و 115 قان��ون محاس��بات عمومی و م��واد 69 و 6 قانون 
تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت معرفی شده است. 
در حالی که ماده 114 قانون محاسبات، ناظر بر واگذاری 
اموال دس��تگاه های دولتی ب��ه یکدیگر اس��ت. ماده 69 
نی��ز دارای کلیت مورد ادعای س��ازمان نیس��ت و دارای 
تبصره ای اس��ت )2( که مورد توجه آن نهاد قرار نگرفته 
اس��ت. از همه مهم تر ماده 69 به مانند م��اده 114 ناظر 

بر تغییر بهره بردار میان دس��تگاه های دولتی و نه فروش 
اموال غیرمنق��ول متعلق به آنها اس��ت. تبصره های ماده 
115 ق�انون مح�اس��بات عم�ومی نیز ب��ه نوعی مثبت 
اختیار فروش برای هیأت های امناس��ت. آخرین استناد 
یعنی ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 
نیز در مقام جواز فروش اموال با طی تشریفات مقرر بوده 
و الزاماً اختیار هیأت های امنا دانش��گاه ب��ر مبنای قانون 
احکام دائمی که موخر ب��ر قانون تنظیم تصویب ش��ده 
را محدود نمی کن��د. در رویه عملی نی��ز تاکنون دیوان 
محاسبات کل کشور که وظیفه نظارت بر خرید و فروش 
و واگ��ذاری اموال دولت��ی را به عه��ده دارد، مدعی عدم 

رعایت قوانین و مقررات در این باب نشده است  . 
نظر به مرات��ب فوق و ب��ا عنایت به ل��زوم پیش   بینی 
ظرفیت   ه��ای قانونی برای ابت��کار عمل دانش��گاه ها در 
انجام امور، خواهش��مند اس��ت حکم به ابقاء مصوبه و رد 

درخواست سازمان صادر فرمایید." 
       هی��أت عموم��ی دی��وان عدال��ت اداری در تاریخ 
1401/4/21 به ریاس��ت معاون قضایی دی��وان عدالت 
اداری در امور هیأت عمومی و با حض��ور معاونین دیوان 
عدالت اداری و رؤس��ا و مستش��اران و دادرس��ان شعب 
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء 

به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است  . 

پی نوشت ها:
Common-pool resource -1

2-  دادنامه ش��ماره 2466 هی��أت عمومی دی��وان عدالت 
اداری "نظر به اینکه ب��ه موجب ماده 69 قانون تنظیم بخش��ی 
از مقررات مالی دولت "کلیه اراضی، ام��الک و ابنیه ای که برای 
اس��تفاده وزارتخانه ها، مؤسس��ات دولتی از جمله مؤسس��اتی 
که ش��مول قانون بر آنها مس��تلزم ذکر نام یا تصری��ح نام یا تابع 
مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده 
است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود 
متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری 
اس��المی ایران به عن��وان مالک با ح��ق اس��تفاده وزارتخانه یا 
مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دس��تگاه بهره بردار در هر 
مورد به عهده هیأت وزیران می باش��د." و از آنجایی که دانشگاه 
صنعتی ش��ریف دولتی بوده و تمامی امالک و اموال غیرمنقول 
متعلق به آن اعم از آن که به نام دانشگاه ثبت شده یا به نام دولت 
و در اختیار دانشگاه باش��د جزء اموال دولتی محسوب می شوند 
که فروش آنها توسط دانش��گاه ممنوع و از مصادیق فروش مال 
غیر، محسوب می ش��ود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار 
هیأت امناء و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند)1( ماده 
12 و ماده 88 قانون تش��کیالت و آیین دادرس��ی دیوان عدالت 

اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

 شرکت پتروشیمي فن آوران )سلهامی عام( به شناسه ملی 10101826594 در نظر دارد اجرای عملیات س��اخت جایگاه بارگیری اسید استیک و محوطه سازی بتنی 
پیرامون آن را از طریق مناقصه عمومي )دو مرحله ای(، با شرایط ذیل و همچنین ش��رایط فنی و خصوصی کار و نقشه های پیوست به پیمانکار واجد شرایط و دارنده مجوز  هاي 

الزم واگذار نماید:
  ماده 1( موضوع مناقصه: اجرای عملیات ساخت جایگاه بارگیری اسید استیک و محوطه سازی بتنی پیرامون آن مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار فنی و خصوصی.

تبصره: موارد مندرج در اسناد مناقصه تا 25% قابل افزایش یا کاهش از سوی مناقصه گزار می باشد.
ماده 2( شرایط پیمانکار:

1-داشتن شخصیت حقوقي.
2- دارا بودن سابقه کار مفید، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح کار.

ماده 3( زمان و محل تحویل اسناد مناقصه: 
اسناد مناقصه با ارائه درخواس��ت کتبي به متقاضي ارائه می گردد. متقاضیان می توانند از روز دوش��نبه مورخ 1401/07/11 لغایت 1401/07/18 ساعت 08:30 الي 16:00 

برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه نمایند:
  منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي بندر امام خمیني )ره(، سایت 3، شرکت پتروشیمي فن آوران، امور حقوقی و پیمان ها.

  تهران، خیابان گاندي جنوبي، خیابان شهید پالیزواني )هفتم(، پالک 18، آقای عرفانی
ماده 4( مهلت و محل تحویل پاکات: 

متقاضیان می بایست پاکت های )الف، ب و ج( را حداکثر تا ساعت 14:00روز دوش��نبه مورخ 1401/07/25 در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص 
محتویات پاکات و نحوه تنظیم آن ها در اسناد به صورت مفصل توضیح داده شده است.

 تبصره: به تقاضاها و پیش��نهادهای مغایر یا غیر منطبق با ش��رایط مناقصه، ناقص، مبهم، مش��روط، مخدوش، فاقد و یا دارای کس��ری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط، 
که تشخیص این موارد با کمیسیون معامالت شرکت مناقصه گزار است و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 5( زمان و محل گشایش پاکت ها: 
در جلسه کمیسیون معامالت و طبق برنامه زمان بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مناقصه گران محترم.

ماده 6( سپرده شرکت در مناقصه: 
س��پرده ش��رکت در مناقصه معادل 1.410.000.000 ریال )به حروف یک میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و 

بدون قید و شرط صادره از بانک های دولتی یا خصوصی به جز بانک های در شرف ادغام و یا چک تضمین شده بانکي در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد.
ماده 7( هزینه های جنبی: چاپ آگهي ها و هزینه های جنبی به عهده برنده  مناقصه مي باشد.

ماده 8( نصاب شرکت در مناقصه: حداقل نصاب شرکت در مناقصه، رسیدن سه پیشنهاد به مرحله بازگشایی پاکت )ج( می باشد.
ماده 9( ماهیت مناقصه از لحاظ حقوقی: فرآیند مناقصه به هیچ عنوان ایجاب محس��وب نمی ش��ود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکر شده در اسناد و آیین نامه شرکت 

پتروشیمي فن آوران، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی گردد و شرکت در قبول و یا رد هرکدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچ گونه توضیحي مختار مي باشد.
  IR 770180000000006094310049 ماده 10( هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال)دو میلیون ریال( می باشد که می بایست به شماره حساب ش��با بانک تجارت

واریز و اصل فیش را تحویل و اسناد دریافت نماید.
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روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران

آگهی  عمومی
)دو مرحله ای( شماره ۱4۰۱-۰5

واحد توسعه منابع خرید شرکت پلیمر آریاساسول

آگهی فراخوان عمومی شناسایی  

شلرکت پلیمر آریاساسلول در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطالعاتی پیمانکاران خود، از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی ش��رکت های واجد شرایط و صاحب 
صالحیت در زمینه انجام مطالعات خوردگی زیر عایق برای سیس��تم های پایپینگ واحدهای عملیاتی و بهره برداری مجتمع نماید. به همین منظور از تمامی ش��رکت های 
دارای تجربه و صاحب صالحیت دعوت می گردد در صورت تمایل به همکاری حداکثر ظرف مدت 2 هفته از انتش��ار این آگهی نس��بت به ارس��ال رزومه و س��وابق اجرائی 

)سه سال گذشته( با درج موضوع فراخوان در عنوان ایمیل به آدرس Sourcing@aryasasol.com   اقدام نمایند.
)توجه فرمایید که حجم ایمیل از ده مگابایت تجاوز ننماید.(

  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 85922752-021 و یا شماره موبایل 09120757185 )آقای به نیا( تماس حاصل نمایید.
  الزم به توضیح است اعالم آمادگی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت ورود به لیس��ت پیمانکاران مورد تأیید این شرکت ایجاد نخواهد کرد و تصمیم گیری نهایی در 

خصوص ورود متقاضی به لیست پیمانکاران مجاز شرکت پس از دریافت مستندات ارزیابی کیفی و کسب حداقل امتیاز می باشد.
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نوبت اول
شرکت های ارائه دهنده خدمات انجام مطالعات خوردگی زیر عایق برای

سیستم های پایپینگ واحدهای عملیاتی و بهره برداری مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول

موضوع : خرید 4 ردیف انواع سیم بکسل در سایزهاي 8 ،11، 14 ،15  جمعاً به متراژ 2.704 متر

تعدادشرح موضوعردیف
1040  مترسیم بکسل سایز 8 )راست بافت و چپ بافت(1
430  مترسیم بکسل سایز 11 ) چپ بافت(2
810  مترسیم بکسل سایز 14 )راست بافت و چپ بافت(3
424  مترسیم بکسل سایز 15 ) چپ بافت(4

 گروه ملي صنعتي فوالد ایران در نظر دارد 4 ردیف انواع سیم بکسل در سایزهاي 8 ،11، 14 ،15  
جمعاً به مت��راژ 2.704 مت��ر را  از طری��ق مناقصه و طبق ش��رایط عمومي و خصوص��ي مناقصه از 

فروشندگان یا تأمین کنندگان واجد شرایط خریداري نماید . 
 ل��ذا ، متقاضیان م��ي توانن��د جهت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر ب��ه آدرس : اه��واز، کیلومتر 9 
جاده خرمشهر،  شرکت گروه ملي صنعتي فوالد ایران )  امورقراردادها (  تلفن :061-33310066 

مراجعه و یا از طریق وب سایت  www.insig.org  اقدام نمایند.
  تاریخ ف��روش اس��ناد مناقص��ه از روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/07/06 لغایت روز سه ش��نبه 

مورخ 1401/07/12 مي باشد. 

   عمومي
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به شماره 2۰۱۰۰74یک مرحله ای 

موضوع : خرید تعداد 60 عدد تیغ اره دوار میز خنک کننده ) تیغ اره سرد بر ( 
BLADE FOR SAW
SEZ : 10*1600      DEMAG
DRAWING   NO :  HW-803189 T1

 گروه مللي صنعتي فلوالد ایلران در نظ��ر دارد تع��داد 60 عدد تی��غ اره دوار 
 می��ز خنک کننده ) تی��غ اره س��رد بر ( مطاب��ق با مش��خصات فن��ي فوق الذکر و 
شماره نقشه  HW 803189 T1 T00-00  از طریق مناقصه و طبق شرایط عمومي 
و خصوصي مناقصه از فروشندگان یا تأمین کنندگان واجد شرایط خریداري نماید. 

 لذا، متقاضی��ان مي توانن��د جهت دریاف��ت اطالعات بیش��تر ب��ه آدرس : اهواز، 
 کیلومتر 9 جاده خرمشهر،  شرکت گروه ملي صنعتي فوالد ایران )امورقراردادها(  
 www.insig.org  تلف��ن: 33310066-061 مراجعه و یا از طریق وب س��ایت

اقدام نمایند. 
 تاریخ ف��روش اس��ناد مناقص��ه از روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/07/06 لغایت 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 مي باشد. 

   عمومي
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به شماره 2۰۱۰۰48دو مرحله ای 

 )CCA 21000( موضوع : خرید 3 عدد اینتر کولر کمپرسور سامسونگ
گروه ملي صنعتلي فوالد ایلران در نظ��ر دارد 3 عدد اینتر کولر کمپرس��ور 
سامس��ونگ ب��ا مش��خصات فن��ي CCA 21000  را  از طریق مناقص��ه و طبق 
ش��رایط عمومي و خصوص��ي مناقص��ه از فروش��ندگان ی��ا تأمین کنن��دگان 

واجدشرایط خریداري نماید. 
لذا، متقاضی��ان مي توانن��د جهت دریاف��ت اطالعات بیش��تر ب��ه آدرس : اهواز،  
 کیلومتر9 جاده خرمشهر،  شرکت گروه ملي صنعتي فوالد ایران )امور قراردادها(  
 www.insig.org  تلفن :33310066-061 مراجعه و یا از طریق وب س��ایت

اقدام نمایند. 
 تاریخ فروش اس��ناد مناقص��ه از روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/07/06 لغایت 

روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 مي باشد. 

   عمومي
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به شماره 2۰۱۰۰4۶دو مرحله ای 

به اطالع متقاضیان ش��رکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای به ش��ماره 

04-1401 می رس��اند، مدت زمان ارسال پیش��نهادات فنی و مالی این 

مناقصه عمومی با موضوع )اجرای پروژه مهندس��ی، خرید، اجرا، نصب و 

راه اندازی بویل���ر HP – 20 تنی مس��یر اضافی کندانس واحد متانول 

شرکت پتروشیمی فن آوران( تا تاریخ 1401/07/20 تمدید گردید.

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به بخ��ش آگهی های مناقص��ه مندرج 

 در وب س��ایت رس��می ش��رکت پتروش��یمی ف��ن آوران ب��ه نش��انی

 www.fnpetro.ir  مراجعه شود.
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روابط عمومي و امور بین الملل شرکت پتروشیمي فن آوران

تمدید   عمومي
)دو مرحله ای( شماره ۱4۰۱-۰4

فروش اموال غیرمنقول دولت؛ فقط با مجوز هیأت وزیران! 
قسمت اولنگاهی به یک دادنامه از دیوان عدالت اداری

http://monaghesatiran.ir/115738
http://monaghesatiran.ir/115739
http://monaghesatiran.ir/115740
http://monaghesatiran.ir/115742
http://monaghesatiran.ir/115743
http://monaghesatiran.ir/115744
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شهردار تهران مطرح کرد 
کمبود ۱۰۰۰۰۰۰ مسکن در تهران

حل مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان 
در گروی ساخت خانه های ارزان

ش��هردار تهران، با اش��اره به برنامه ریزی ش��هرداری ته��ران جهت احداث 
مسکن، گفت: در حال حاضر یک میلیون مسکن در تهران کم داریم. به گزارش 
مناقصه مزایده، علیرضا زاکانی؛ روز شنبه )دیروز( در مراسم کلنگ زنی 10 هزار 
واحد مسکونی، اظهار داشت: اکنون خرید مس��کن برای بسیاری از شهروندان 
به یک آرزو تبدیل ش��ده و باید این آرزو که 66 س��ال طول بکش��د که یک نفر 
صاحب خانه ش��ود یا 65 درصد حقوق خود را برای مس��کن هزینه کند، منتفی 
کرد و به جای آن تهیه مس��کن به یک واقعیت دس��ت یافتنی تبدیل ش��ود. وی 
با اش��اره به بی توجهی به بافت های فرسوده در گذش��ته، افزود: سرمایه گذاری 
در نقاط جدی��د در ص��ورت نیاز خوب اس��ت اما اولوی��ت اصلی م��ا بافت های 
فرسوده ای اس��ت که جان مردم را تهدید می کند ضمن اینکه در بافت فرسوده 
همه امکانات و اقتضائات س��اخت وجود دارد و به ایمنی شهر نیز کمک می کند. 
ش��هردار تهران، ضمن قدردانی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای همکاری 
با مدیریت ش��هری، گفت: این تعامل آنقدر خوب اس��ت که منجر به پیش��برد 
گشایش های جدی در سطح شهر می ش��ود. مثاًل با تفاهم در پادگان جی امکان 
باز کردن یکی از گره های کور غرب تهران فراهم می ش��ود. ام��روز نیز با تفاهم 
جدی در این نقطه از ش��هر، از 17 هکتار مجموعه جنگ افزارسازی، 11 هکتار 
آن به فضاهای عمومی اختصاص پی��دا خواهد کرد و چهره دیگری از ش��هر در 
این نقطه به نمای��ش در خواهد آمد. به گفته وی، س��اخت دو ه��زار و 60 واحد 
مسکونی در ش��ش هکتار این مجموعه با تأمین همه سرانه های هفت گانه اتفاق 
بزرگی است که نوسازی و الگوی گشایش برای منطقه خواهد بود. زاکانی؛ اضافه 
کرد: در آستانه بررس��ی موضوع مورد تفاهم در دوشان تپه در کمیسیون ماده5 
هس��تیم که آن اتفاق نیز بن بس��ت های مرتبط با منطقه خیابان های پیروزی و 
دماوند را خواهد شکست که امیدواریم به س��رعت زمینه رسیدگی به آن فراهم 
ش��ود و بتوانیم این تحول خاص را در ش��رق تهران ببینیم. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر یک میلیون مس��کن در تهران کم داریم، خاطرنشان کرد: با نوسازی 
بافت فرسوده می توان این مش��کل را تا حدی برطرف کردو تالش ما معطوف به 
این است که با ارایه مش��وق ها و خدمات به مردم جذابیت س��اخت ایجاد شود. 
وی درباره ماده 15 و افزایش طبقات در بافت های فرس��وده، اف��زود: بین 50 تا 
100 متر مجوز س��اخت چهار طبقه داده می ش��ود و باالی 100 متر یک طبقه 
تشویقی و باالی 400 متر به ش��رط تأمین معبر هشت متری، دو طبقه تشویقی 
داده خواهد شد. به گفته ش��هردار تهران، اگر مجموعه ای در یک معبر بن بست 
به س��اخت اقدام کند آن فضا به محیط س��اخت آنها اضافه می ش��ود و ناظر به 
س��رانه های تأمینی در بافت فرس��وده نیز یک توجه ویژه ای می ش��ود. زاکانی؛ 
با بیان اینکه امروز مس��یر کار را هم��وار و دقیق می بینیم، گفت: مش��ارکت در 
س��اخت با همکاری همه اجزای مرتبط نکته دیگری در این موضوع بود. کاهش 
صدور پروانه در ش��هر از س��ال 95 تا 1400 یک س��قوط و به معنی فرسوده تر 
شدن شهر و ایجاد مشکالت برای ش��هروندان بود؛ بنابراین باید این گره ها باز و 

تشویق ها ارایه و این مسیر هموار شود.

یک فعال حوزه کار، با بیان اینکه کارگران را در بحث خانه دار ش��دن باید به 
طور ویژه ببینیم، گفت: ایده خانه های اج��اره ای در کوتاه مدت می تواند دغدغه 
کارگران و اقشار محروم و کم درآمد را برطرف کند ولی مشکل مسکن کارگران 
و بازنشستگان از طریق ساخت خانه های ارزان توس��ط تعاونی ها و با اختصاص 
زمین رایگان حل می ش��ود. به گزارش ایس��نا، رحمت ا... پورموسی؛ درباره حل 
مش��کل مس��کن کارگران از طریق خانه های اج��اره ای، گفت: ای��ده خانه های 
اجاره ای ایده خوبی اس��ت و در رفع دغدغه مس��کن کارگران بی تأثیر نیس��ت، 
ولی نمی توان��د راه درمان نهایی باش��د. وی افزود: در حال حاض��ر بخش عمده 
سبد معیش��ت خانوارهای کارگری را هزینه های مس��کن و اجاره بها می بلعد و 
در حاشیه شهرها اجاره خانه به شدت باال رفته است به نحوی که اگر کسی پنج 
میلیون تومان حقوق بگیرد باید س��ه میلیون تومان اجاره بدهد و با دو میلیون 
تومان باقیمانده نمی تواند امورات زندگی خود را ب��ه خوبی بچرخاند. این فعال 
کارگری، تأکید کرد: خانه های اجاره ای به شرطی خوب است که فرضاً به مدت 
دو سال با نرخ ثابت به کارگران یا اقش��ار ضعیف اجاره داده شود تا کارگر مدتی 
دغدغه خانه نداشته باش��د، ولی نمی تواند برای همیشه و دائمی مشکل مسکن 
کارگران را حل کند و نهای��ت بتوانیم کارگران را موقتاً در جایی اس��کان دهیم. 
پورموس��ی؛ با بیان اینکه در بحث خانه دار ش��دن باید کارگ��ران را به طور ویژه 
ببینیم، اظهار کرد: کارگران نمی توانند شخصی بسازند و حقوق و دریافتی آنها 
کفاف پرداخت اقس��اط سنگین وام های مس��کن را نمی دهد. لذا معتقدم دولت 
باید پای کار بیاید و جای مسکن را در س��بد معیشت کارگران و بازنشستگان پر 
کند. این کار هم راه دارد و راهش این اس��ت که از طریق تعاونی ها زمین رایگان 
اختصاص بدهیم و تعاونی ها با قیمت پایین برای کارگران و بازنشس��تگان خانه 
بس��ازند. به گفته وی، دولت می تواند وزارت کار را مکلف کند که در هر استان و 
شهرس��تان زمین های رایگان در اختیار تعاونی ها گذاش��ته ش��ود و در کنار آن 
تس��هیالت درازمدت با س��ود پایین اختصاص یابد تا کارگران و بازنشستگان با 

عضویت در تعاونی ها صاحب خانه شوند.

معاون سازمان راهداری 

اصالح 1000 نقطه حادثه خیز نیازمند 5 هزار میلیارد تومان اعتبار 
مع��اون س��ازمان راه��داری، ب��رای اص��الح 1000 نقطه 
حادثه خیز حداقل پنج ه��زار میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت 
که بودجه س��ازمان راهداری در بهترین حالت 1000 میلیارد 
تومان اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، رضا اکبری؛ با اش��اره 
به بودجه مورد نیاز به اصالح نقاط حادثه خیز شناس��ایی شده، 
اظهار داش��ت: در حالی که در س��ال 96 ام��کان رفع 15000 
نقطه حادثه خیز با دو هزار میلیارد تومان وجود داشت، بودجه 
موجود در س��ازمان راهداری ب��رای رفع این نق��اط فقط 300 
میلیارد تومان ب��ود. امروز که درباره نق��اط حادثه خیز صحبت 
می کنیم 1000 نقطه حادثه خیز از س��ال 96 باق��ی مانده که 
بودجه مورد نیاز برای اصالح این نقاط حداقل پنج هزار میلیارد 
تومان اس��ت. وی ادامه داد: البته رفع نقاط حادثه خیزی که در 
سه س��ال گذش��ته وقوع و تکرار تصادفات در آنها از حدنصاب 

پایین تر بوده، از دس��تور کار خارج شده و می ش��وند. اکبری؛ 
با بیان اینکه برنامه س��ازمان اص��الح 500 نقطه حادثه خیز در 
سال است، گفت: تا پایان س��ال آینده 1000 نقطه حادثه خیز 
اصالح می شوند. معاون  راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای، 
تأکید کرد: در شناس��ایی نقاط حادثه خیز باید به این موضوع 
توجه داش��ت که وقوع تصادف��ات م��وردی نمی تواند معیاری 
برای شناس��ایی نقطه حادثه خیز باش��د چراکه در این صورت 
احتماالً تعداد این نقاط به 30 هزار نقطه در س��طح جاده های 
کشور برسد. وی افزود: در شناس��ایی نقاط حادثه خیز 300 تا 
500 متر یک نقط��ه در نظر گرفته می ش��ود و در صورت تکرار 
تصادفات در طول سه سال در این نقطه، آن نقطه نامزد معرفی 
نقطه حادثه خیز خواهد بود. اکبری؛ با تأکید بر اینکه منابع بی 
نهایت برای اصالح تمام نقاط حادثه خیز نداریم، اظهار داشت: 

نمی توان یک سقف مش��خصی برای منابع مورد نیاز اصالح هر 
نقطه حادثه خیز اعالم کرد چراکه نس��خه های متفاوتی دارند. 
این نقاط توسط مهندس مشاور ارزیابی و اشکاالت آن بررسی 
و طرح تهیه می ش��ود. برخ��ی از نقاط نیاز به اصالحات س��اده 
دارند و تنها با چند تابلو و چراغ روش��نایی اصالح می شوند و با 
اصالح دید، خطر برطرف می ش��ود یا اینکه برخی از این نقاط 
نیاز به تعریض جاده دارند اما برخی از نقاط هم نیاز به اصالحات 
پیچیده ت��ری دارد و قوس تند باید اصالح ش��ود یا برای اصالح 
نیاز به احداث روگذر دارند. معاون س��ازمان راه��داری، درباره 
هزینه مورد نیاز اصالحات به ایلنا گف��ت: هزینه اصالحات هر 
نقطه حادثه خیز بین یک میلیارد تومان ت��ا 50 میلیارد تومان 
اس��ت اما طبق مطالعات انجام ش��ده برای اصالح هر نقطه به 
طور متوس��ط به حداقل پنج میلیارد تومان نیاز داریم. اکبری؛ 

درباره بودجه موجود برای اصالح نق��اط حادثه خیز، ادامه داد: 
همان طور که گفته شد؛ بودجه مورد نیاز در سال 96 برای رفع 
15000 نقطه حادثه خیز مصوب ش��ده دو هزار میلیارد تومان 
بود که در آن زمان 300 میلیارد تومان بیش��تر پول نداشتیم، 
امروز 1000 نقطه باقی مانده که برای اصالح آن حداقل به پنج 
هزار میلیارد تومان نی��از داریم. این در حالی اس��ت که بودجه 
سازمان راهداری در بهترین حالت 1000 میلیارد تومان است 
یعنی یک پنجم بودجه مورد نی��از را در اختیار داریم. وی افزود: 
اما اگر بخواهیم تم��ام نقاط حادثه خیز مورد نظ��ر که خارج از 
تعریف استاندارد بین المللی اس��ت را اصالح کنیم به ده ها برابر 
این بودجه نیاز داری��م. طبق مطالعات و برآوردهای س��ازمان 
راهداری، با بودجه چهار هزار میلیارد تومانی در سال، می توانیم 

نقاط حادثه خیزی که صورت جلسه می شود را اصالح کنیم.

 محمد قره داغلی

مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی، گفت: س��اخت 
10 بندر کوچک در ش��مال و جنوب کش��ور در مرحله مناقصه 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، علی اکبر صفایی؛ در نشس��ت 
خبری، با اشاره به اینکه در ش��ش ماهه اول سال 1401 بیش از 
105 میلیون تن کاال در بنادر کش��ور تخلیه شده که رشد شش 
درصدی را نش��ان می دهد، افزود: ایمنی، حفظ محیط زیس��ت 
دریایی و امنیت دریانوردی س��ه مأموریت اصلی س��ازمان بنادر 
و دریانوردی می باش��د. صفای��ی؛ بیان کرد: برای س��ال 2023 
میالدی رشد سه درصدی در حمل ونقل دریایی دنیا پیش بینی 
شده است، ضمن آن که پس از کرونا وضعیت کرایه های دریایی 
مناسب تر شده است. معاون وزیر راه وشهرسازی، اضافه کرد: در 
ش��ش ماهه 1401 میزان 105 میلیون تن کاال در بنادر کش��ور 
تخلیه و بارگیری ش��د که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل رشد 
ش��ش درصدی داش��ت. وی افزود: موجودی کاالی اساسی در 
بنادر، اس��کله ها و لنگرگاه در حال حاضر ش��ش میلیون و 864 
هزار تن است. صفایی؛ اظهار کرد: در ش��ش ماهه 1401 میزان 
53 هزار فروند کش��تی به بنادر ورود و خروج داش��تند و در این 
مدت هف��ت میلی��ون و 422 هزار نفر س��فر دریایی ثبت ش��د. 
وی با اش��اره به کمبود نیروی کار در حمل ونق��ل دریایی، تأکید 
کرد: در حال حاضر برای کش��تی های زیر س��ه هزار تن با کمبود 
4500 افس��ر دریایی مواجه هستیم. مدیرعامل س��ازمان بنادر 
و دریانوردی، بیان کرد: تولید سوخت کم س��ولفور برای ناوگان 
کش��تیرانی در اولویت  قرار گرف��ت و تولید داخل این س��وخت 
هم انجام ش��د، همچنین دس��تورالعمل بازیافت کشتی ها بابت 
کاهش صدمه به محیط زیس��ت در اولویت س��ازمان بنادر است. 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی، افزود: برگرداندن کاالی 
نفتی کشتی النا به صورت کامل به کش��تی خودمان انجام شد و 
مبادله با کشتی یونانی انجام خواهد ش��د و کشتی ما به آب های 
خودمان برمی گردد. صفایی؛ با بی��ان اینکه برای 10 میلیون تن 
ترانزیت کاال به روسیه از طریق دریا برنامه ریزی کرده ایم، اظهار 
داشت : خط الینر بین بنادر ایران، قزاقستان و روسیه برقرار شد 
و 20 فروند کش��تی در این خط دریایی فعالی��ت می کند در فاز 

اول بنادر امیرآباد و انزلی به بندر اوکتائو قزاقس��تان متصل ش��د 
که اغلب جابه جایی دریایی کاالی کانتینری اس��ت. مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، اضاف��ه کرد: در کار با روس��یه نگاه 
بلندمدت داری��م، همان ط��ور که گفته ش��د در ح��ال مذاکره 
جدی با روس ها هس��تیم تا در بنادر جنوبی و ش��مالی کش��ور 
س��رمایه گذاری کنند و بدین ترتیب بخش��ی از کاالی خودشان 
که از طریق تج��ارت با هند جابه جا می ش��ود  از طریق دریا، ریل 

و جاده ه��ای ما جابه جا ش��ود.  وی بی��ان کرد: امس��ال 69 هزار 
میلیارد ریال پروژه از محل بودجه س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 
برای ایجاد زیرساخت های مناس��ب در بنادر طراحی کردیم که 
10 هزار میلیارد تومان ارزش دارد همچنین 58 فروند کش��تی 
در دس��ت س��اخت اس��ت. صفایی؛ درباره بندر مک��ران، اظهار  
کرد: مطالعات بندر مکران در حال انجام اس��ت. به محض پایان 
مطالعات توسط ش��رکت ملی نفت، یکی دیگر از بنادر اقیانوسی 
اس��تراتژیک برای صادرات محصوالت نفتی ایجاد می شود. وی 
اضافه کرد: همچنین طرح توس��عه بندر چابه��ار در قالب 100 
هزار تن س��یلو تا پایان س��ال ب��ه بهره برداری می رس��د. معاون 
وزیر راه وشهرس��ازی، اضافه ک��رد: 62 پروژه در یک س��ال اخیر 
بهره برداری کردی��م و همچنین 63 فرصت س��رمایه گذاری در 
سایت س��ازمان بنادر و دریانوردی معرفی شده است. مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، گفت: طرح توس��عه بندر هرمز در 
کنار بندر شهیدحقانی در بخش مس��افری در حال انجام است. 
همچنین بندر نخل و ناخدا ک��ه چهارونیم کیلومتر در عمق دریا 
در حال ساخت اس��ت، اجراء می شود و مس��یر دریایی مسافری 
کیش قطر و عم��ان و چابهار برقرار می ش��ود. صفایی؛ بیان کرد: 
س��اخت 10 بندر کوچک در س��واحل ش��مالی و جنوبی کشور 
در دست س��اخت یا مناقصه اس��ت. معاون وزیر راه وشهرسازی، 
بیان کرد: کل مجوزهای الکترونیک ما در درگاه ملی مجوزهای 
کشور بارگذاری شده اس��ت. صفایی؛ افزود: با حکم قضایی 163 
سازه غیرمجاز در س��واحل را تخریب کرده ایم تا سواحل را آزاد 
کنیم. وی اظهار کرد: از محل بودجه اداره ش��ده سازمان بنادر و 
دریانوردی در ساخت کشتی های رو-رو اعتبار گذاشتیم؛ چهار 
فروند کشتی چند منظوره در دست س��اخت است و تا ماه آینده 

پنج فروند دیگر نیز به خزر اضافه می شود.   

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد 

ساخت ۱۰ بندر کوچک در شمال و جنوب کشور 
در مرحله مناقصه 

عمران
راه و شهرسازی

مؤسسله اروندان در نظر دارد "عملیات تهیه و اجرای آسفالت جاده بهرام آباد 
ش��هر همدان در حدود 4/5 کیلومتر" را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 

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

2.450.000.000 ریال )دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال(
 متقاضیان محت��رم در صورت تمای��ل جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
ظرف م��دت پنج روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با در دس��ت داش��تن فیش 
واریزی به مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( نزد یکی از ش��عب بانک سپه 
به ش��ماره ش��با IR980150000005151718061005 به نام واحد اجرایی 

اروندان و معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید فهمیده غرب، خروجی چیتگر، انتهای بلوار کوهک، 

کارگاه طرح جامع آب تهران، دفتر فنی، واحد امور قراردادها
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان   عمومی
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نوبت اول

مؤسسله اروندان در نظر دارد "عملی��ات اجرای اح��داث حوضچه های میان 
مسیری پروژه آبرسانی شهر همدان )مسیر از ابتدای روستای بهرام آباد تا ورودی 
سد آبش��ینه( " را از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت های واجد شرایط و دارای 

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

2.870.000.000 ریال )دو میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون ریال(
 متقاضیان محت��رم در صورت تمای��ل جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
ظرف م��دت پنج روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با در دس��ت داش��تن فیش 
واریزی به مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( نزد یکی از ش��عب بانک سپه 
به ش��ماره ش��با IR980150000005151718061005 به نام واحد اجرایی 

اروندان و معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
 آدرس: تهران، بزرگراه شهید فهمیده غرب، خروجی چیتگر، انتهای بلوار کوهک، 

کارگاه طرح جامع آب تهران، دفتر فنی، واحد امور قراردادها
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان   عمومی
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شلرکت پتروگوهلر فراسلاحل کیلش در نظ��ر دارد خدم��ات رده بندی، 

بازرسی های قانونی و بازرسی های فنی را )به شماره مناقصه 38-401( از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از شرکت های واجد ش��رایط دعوت می ش��ود از تاریخ 1401/07/10 لغایت 

 1401/07/14 جهت دریافت اسناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح الی 13:00 

 ب��ه آدرس: ته��ران، ش��هرک قدس)غ��رب(، بل��وار دادم��ان، خیاب��ان ش��فق، 

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

ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: 60-88576356 داخلی 2175، 

ایمیل: tender@pgfkco.com( ب��ه همراه نامه اعالم آمادگی ش��رکت در 

مناقصه مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: دوسال

محل انجام موضوع مناقصه: پروژه های دریا )رشادت، پارس جنوبی و...(

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.735.000.000 ریال

 مهل��ت تحوی��ل م��دارک ب��ه واح��د مناقصه گ��زار ت��ا تاری��خ 1401/07/20 

روز چهارشنبه ساعت 13:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

تجدید   عمومی

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در نظر دارد برای تکمیل عملیات 
س��فت کاری، نازک کاری و تأسیس��ات ویال های مس��کونی دهک��ده گلف خود 
 در مگا پروژه بین المللی ش��هرک توریس��تی س��رزمین ایرانیان واقع در منطقه 
ویژه اقتص��ادی زرندیه، به ش��رح ذی��ل و از طری��ق برگ��زاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای از میان ش��رکت های حقوقی واجد صالحی��ت، عملیات مذکور را 

برون سپاری نماید و پیمانکار واجد صالحیت را تأمین نماید:
توضیحات:

1- زمان دریافت اس��ناد مناقصه از روز سه ش��نبه مورخ 1401/07/12 تا پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 می باشد.

 2- اس��ناد مناقصه با ارائه فیش بانکی به مبلغ 2.000.000 ریال به حساب شماره
  IR 090640014099340302661001 1-302661-9934-140 و شماره شبا 
نزد بانک گردشگری به نام ش��رکت توسعه سیاحان س��رزمین ایرانیان در اختیار 

شرکت کنندگان در مناقصه قرار خواهد گرفت.
 3- زمان تحوی��ل پیش��نهادات مناقصه گ��ران، پایان وق��ت اداری روز ش��نبه 

مورخ 1401/07/30 می باشد.
4- محل دریافت و تحویل اسلناد مناقصه: کیلومتر 35 اتوبان تهران ساوه، 

بعد از عوارضی دوم، شهرک توریستی سرزمین ایرانیان
5- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک صیادی 

به مبلغ 2.500.000.000 ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال(
 6- جهت کسلب اطالعات بیشلتر با واحد املور قراردادهای شلرکت 

با شماره همراه: 09212801227 )یعقوب زاده( تماس حاصل فرمایید.
7- هزینه درج آگهی این مناقصه، برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
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آگهی   عمومي 
تکمیل عملیات سفت کاری، نازک کاری و 

تأسیسات ویال های مسکونی

پای�گاه ج�امع 
خبر و اطالعات
م�ناقصات

م�زای�دات 
ای�����ران

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کرد

سفر هندی ها به ایران برای عملیاتی شدن توافقنامه بندر چابهار 
گروه راه وشهرسازی

معاون ام��ور بندری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی، از س��فر 
مقامات هندی به تهران ت��ا دو هفته آینده ب��ا هدف حل وفصل 
و نهایی س��ازی توافقنامه این کش��ور در مورد بندر چابهار خبر 
داد و گفت: تاکن��ون 25 درصد توافقنامه س��ه جانبه ایران، هند 
و افغانس��تان در بندر چابهار عملیاتی ش��ده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، جلیل اس��المی؛ در نشس��ت خبری با اش��اره به 
اینکه عملکرد و ترافیک بن��در چابهار در دو س��ال اخیر بیش از 
دو برابر ش��ده اس��ت، افزود: در اجرای قرارداد همکاری ایران و 
هند تاکنون شش دستگاه جرثقیل بزرگ در بندر شهید بهشتی 
چابهار نصب شده اس��ت که این تجهیزات مش��کل راه اندازی و 
عملیاتی سازی ندارند و فقط مش��روط به عملیاتی شدن قرارداد 
بلندمدت با هندی ها بود که بدون اس��تفاده مانده است. معاون 
امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی، بیان ک��رد: در ماه های 
اخیر تس��ت این تجهیزات انجام و در پی مذاکره با هند، استفاده 
از این تجهی��زات از بند اجرای قرارداد بلندم��دت خارج و امکان 
بهره ب��رداری از آن وج��ود دارد. اس��المی؛ تأکید ک��رد: در حال 

مذاکره با هند هس��تیم تا همکاری در بخ��ش تأمین تجهیزات 
از طریق توافقنامه چابه��ار انجام ش��ود. وی درخصوص چرایی 
توقف قرارداد س��ه جانبه بن��در چابهار با بیان اینکه مش��کالت 
حقوقی پی��ش از این مانع اجرای کامل این توافقنامه ش��ده بود، 
گفت: قرارداد با هندی ها به صورت رس��می عملیاتی نشده است 

البته در همکاری کوتاه مدت و حضور ش��رکت هندی حدود 25 
درصد این قرارداد انجام شده به اضافه اینکه اپراتور هندی در دو 
دوره 18ماهه به صورت مس��تقیم در بندر چابهار حضور داشته 
است. وی ادامه داد: اخیراً در جلسات مشترک موضوعات قرارداد 
بررس��ی و تا دو هفته آینده مقاماتی از هند برای نهایی س��ازی و 

حل وفصل توافقنامه چابه��ار به تهران می آین��د. معاون بندری 
س��ازمان بنادر، گفت: مراحل مختلفی برای توسعه چابهار وجود 
دارد و همزمان منعی برای مذاکرات س��رمایه گذاری برای ورود 
س��ایر کش��ورها در راس��تای تحقق طرح توس��عه چابهار وجود 
ندارد. ایران از هر ظرفیتی برای توس��عه چابهار استفاده می کند 
و معط��ل نمی مانیم. اس��المی؛ با بی��ان اینکه تعرف��ه بندری از 
قیمت تمام شده خدمات عقب تر اس��ت، ادامه داد: سازمان بنادر 
در بازنگری تعرفه ها، ب��ه ازای هر خدمت در بن��در خاص تعرفه 
مناسب کار را اخذ خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه شفاف سازی، 
متعادل سازی و نرمال سازی تعرفه ها براساس محل، نوع کار و... 
هدف س��ازمان  بنادر از بازنگری تعرفه هاس��ت، افزود: زمان آن 
رس��یده که تعرفه های بندری واقعی ش��ود. در حوزه کانتینری 
نیز هفت سال اس��ت که افزایش تعرفه نداش��ته ایم. اسالمی؛ در 
پایان گفت: در دولت سیزدهم تاکنون 3300 میلیارد تومان در 
پسکرانه بنادر شمالی و جنوبی کشور سرمایه گذاری انجام شده 
است. امسال نیز شش فقره قرارداد به ارزش 800 میلیارد تومان 
برای ظرفیت سازی در پس��کرانه ها یعنی س��اخت انبار، بارانداز 

سیلو و عملیات تخلیه و بارگیری کاال امضاء شده است.

http://monaghesatiran.ir/115733
http://monaghesatiran.ir/115735
http://monaghesatiran.ir/115736
http://monaghesatiran.ir/115738
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دبیر کارگ��روه تخصص��ی اتومبیل س��ندیکای بیمه گ��ران ایران، 
درخص��وص بیمه بدن��ه پیمایش��ی اتومبیل ک��ه طرحی ن��و با هدف 
متناسب سازی حق بیمه پرداختی با میزان استفاده از خودرو و کاهش 
حق بیمه اس��ت، گفت: پیمایش خ��ودرو تنها عامل کاهش ریس��ک و 
حق بیمه خودرو نیس��ت، بلکه عواملی چون ن��وع و وضعیت خودرو نیز 
در تعیین حق بیمه تأثیرگذار اس��ت. به گزارش خبرخودرو، علی اصغر 
عنایت؛ اظهار داش��ت: علی رغ��م اینکه برخ��ی ش��رکت های بیمه به 
س��مت صدور بیمه پیمایش��ی حرکت کردند اما چون پیمایش خودرو 
در ش��رایط عمومی بیمه نامه بدنه مصوب ش��ورای عالی بیمه )شامل: 
بیمه گر، بیمه گ��زار، ذی نفع، حق بیمه، موضوع بیمه و...( لحاظ نش��ده 
بیمه پیمایشی خودرو نیز در صنعت بیمه کش��ور عمومیت پیدا نکرده 
است. وی با بیان اینکه پیمایش خودرو روشی برای کاهش هزینه های 
بیمه است اما تنها عامل تأثیرگذار نیست، افزود: طبیعتاً هر خودرویی با 
پیمایش کمتر در معرض خطر کمتری قرار دارد و در بیمه بدنه نیز تا 70 
درصد تخفیف عدم خسارت پیش بینی شده اس��ت. بنابراین پیمایش 
خودرو تنها عامل کاهش ریسک خودرو و حق بیمه خودرو نیست، بلکه 
عواملی چون نوع و وضعیت خودرو نیز در تعیین حق بیمه تأثیرگذارند. 
دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل س��ندیکای بیمه گران ای��ران، یادآور 
شد: متأس��فانه در بین رش��ته های بیمه، تنها بیمه خودرو است که در 
آن تناس��بی بین حق بیمه و میزان خس��ارت وجود ندارد و صدور بیمه 
ش��خص ثالث برای ش��رکت های بیمه با زی��ان همراه اس��ت و در بیمه 
بدنه نیز وقتی نس��بت خس��ارت به حق بیمه از 70 درصد تجاوز کند به 
معنای زیان دهی بیمه است و صدور بیمه بدنه برای شرکت های بیمه با 
هزینه های اداری و کارمزدی که پرداخت می کنند نه تنها سودی برای 
بیمه گزار ندارد، بلکه از طریق دیگر رشته های بیمه کسب درآمد و سود 

می کنند.

گوردن واگنر؛ مدیر ارشد طراحی مرسدس بنز، اولین خودروی 
نمایش��ی کاماًل مجازی این برند را در اینس��تاگرام خود به نمایش 
می گ��ذارد. براس��اس هش��تگ  هایی که او در پس��ت خود نوش��ته 
اس��ت، این خودرو ممکن است در مس��ابقات قهرمانی جهانی لیگ 
افس��انه ای  ها که از 29 س��پتامبر تا پنج��م نوامبر برگزار می  ش��ود، 
رونمایی ش��ود. به گزارش مناقصه مزای��ده، تیزر واگن��ر؛ خودرو را 
در یک روکش نیمه ش��فاف نش��ان می دهد که یک نگاه اجمالی از 
خودرو را ارایه می دهد. جلوپنجره ای مستطیل شکل با نشان نورانی 
مرسدس در وس��ط وجود دارد. چراغ های جلو به شکل نوارهای نور 
عمودی به نظر می رس��ند. با قضاوت براساس س��ایز خودرو، به نظر 
می رسد که یک کوپه اس��ت. ش��کل خودروی نمایشی کمی شبیه 
نس��خه اغ��راق  ش��ده  ای از مرس��دس-آام جی ویژن مفهومی اخیر 
اس��ت. آن مدل نیز دارای انحناهای زیادی است. مرسدس کانسپت 
آام جی وی��ژن را این گون��ه تصور می  کن��د که یک س��دان عملکرد 
الکتریک��ی آینده می  تواند ش��بیه آن باش��د. این خ��ودرو از پلتفرم 
AMG.EA اس��تفاده می کن��د و از موتورهای محوری اس��تفاده 
می کند. لیگ افسانه ای  ها متعلق به سبک بازی ویدیویی چند نفره 
عرصه نبرد آنالین است. در متداول ترین حالت رقابتی، دو تیم پنج 
نفره برای از بین بردن پایگاه ط��رف مقابل به رقابت می پردازند. آنها 
همچنین می توانند شخصیت های غیربازیکن را بکشند تا امتیاز به 
دست آورند. مشخص نیس��ت که این مرسدس چگونه ممکن است 

در بازی گنجانده شود.

بیمه بدنه پیمایشی چقدر در 
کاهش هزینه های بیمه خودرو 

تأثیرگذار است؟

مرسدس اولین خودروی مجازی 
خود را به نمایش گذاشت

خـودرو

شرایط دریافت گواهینامه ناشنوایان و ممنوعیت های رانندگی در کشور
براساس قوانین و مقررات، افراد ناشنوا و کم شنوا می توانند 
برای دریافت گواهینامه س��واری های ش��خصی اقدام کرده و 
با رعایت نک��ات و یادگیری م��وارد مربوط��ه گواهینامه پایه3 
)رانندگی با س��واری ش��خصی( دریاف��ت کنند. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، س��رهنگ عین ا... جهانی؛ به مناس��بت هفته 
جهانی ناش��نوایان، درباره قوانی��ن و مق��ررات رانندگی افراد 
ناشنوا، ضمن ارایه پیش��نهاد راهکار برای س��هولت تردد این 
افراد در معابر درون ش��هری و برون ش��هری، اظهار کرد: مسلم 
است اغلب افراد ناش��نوا به نحوی کاربر ترافیک هستند؛ آن ها 
به طریقی از معابر اس��تفاده می کنند که حال ی��ا به عنوان عابر 
پیاده تردد می کنن��د یا راننده هس��تند. وی گفت: براس��اس 
قوانین و مقررات افراد ناشنوا و کم ش��نوا می توانند درخواست 
گواهینامه داشته باش��ند که البته فقط می توانند برای دریافت 
گواهینامه س��واری های ش��خصی اقدام کرده و با رعایت نکات 
و یادگیری موارد مربوطه گواهینامه پایه3 )رانندگی با سواری 
ش��خصی( دریافت کنند. با این حال دریافت گواهینامه پایه2 
، یک و موتورسیکلت برای آن ها میس��ر نیست. این کارشناس 

ارشد ترافیک، گفت: ناشنوایان یا کم شنوایان، پس از اعالم نظر 
کمیسیون پزش��کی بهداری فراجا و تأیید آن ها اجازه دارند که 
گواهینامه پایه3 دریافت کنند. در کنار این موضوع مهم است 
که در قس��مت محدودیت های رانندگ��ی گواهینامه این افراد 
کد »12« ثبت شده است که مش��خص می کند این افراد صرفاً 
حق رانندگی با س��واری ش��خصی را دارند. جهانی؛ ادامه داد: 
البته اف��رادی که گواهینامه پای��ه3 دارن��د، نمی توانند راننده 
خودروهای حمل ونقل عمومی مثل تاکس��ی ها باش��ند و این 
موضوع اصاًل برای رانندگان ناشنوا و کم شنوا امکان پذیر نیست. 
این کارشناس ارشد حوزه ترافیک، اظهار کرد: در قسمت عقب 
خودرو افراد ناشنوا باید آرم مشخصی چسبانده شود که بیانگر 
ناشنوا یا کم شنوا بودن فرد اس��ت. از این طریق سایر رانندگان 
از ناشنوا یا کم شنوا بودن فرد آگاه ش��ده و مالحظات الزم را در 
نظر گیرند. سایر رانندگان حتماً باید ش��رایط رانندگان ناشنوا 
را در نظر بگیرند و برای راه یا س��بقت گرفتن از آنان از »چراغ« 
اس��تفاده کنند. رانندگان ناشنوا و کم ش��نوا چه در صبح و چه 
در شب با دیدن عالمت چراغ سایر رانندگان متوجه می شوند، 

خودرو دیگری قصد مطلع ک��ردن آن ها از ش��رایط را دارد. به 
گفته وی، رانندگان ناش��نوا حتماً بای��د آرم مخصوص را روی 
شیشه عقب خودرو خود نصب کنند. وی با بیان اینکه متأسفانه 
برخی به عالمت ویژه افراد ناشنوا که روی شیشه عقب خودرو ها 
نصب می شود توجهی نمی کنند، گفت: مردم باید به این دسته 
از عالئم توجه خاصی داشته باشند و از این طریق درک درستی 
از ش��رایط فرد راننده به دست آورند. متأس��فانه گاهی که یک 
راننده ناش��نوا به بوق های ممتد راننده دیگر واکنش��ی نشان 
نمی دهد، این تصور ایجاد می ش��ود که ف��رد قصد بی توجهی 
دارد. معاون پیش��ین اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
فراجا، درباره اینکه ناشنوایان دارای جایگاه پارک ویژه هستند 
یا خیر، گفت: در واقع جای پارک ویژه ب��رای افرادی که دارای 
معلولیت های حرکتی هس��تند و پالک معلولی��ن دارند تعبیه 
شده است، این مکان پارک ها اغلب برای افرادی است که امکان 
جابه جا شدن برای آن ها سخت تر است، بنابراین می توان گفت 
که جای پارک ویژه ای برای ناش��نوایان وجود ندارد. وی با بیان 
اینکه آموزش��گاه های  خصوصی در حوزه آموزش رانندگی به 

افراد کم ش��نوا یا ناش��نوا فعالیت می کنند، گفت: در تهران دو 
آموزشگاه هست و در شهرستان و استان ها نیز آموزشگاه های 
مشخصی وجود دارد که به معلوالن، افراد کم توان و... رانندگی 
یاد می دهن��د. در تهران آموزش��گاه بهار و جانب��از مخصوص 
ثبت نام از این گروه اس��ت. جهانی؛ گفت: آزم��ون این افراد در 
حضور مترجم یا رابطی از ناش��نوایان برگزار می شود تا آزمون 
آنها به راحتی برگزار ش��ود. این کارشناس ارشد حوزه ترافیک، 
درخص��وص ل��زوم اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای روز دنیا برای 
سهولت در رانندگی افراد ناش��نوا نیز، اظهار کرد: انتظار ما نیز 
بر این است که مطالعات تطبیقی عمیقی انجام شود تا ببینیم 
کشورهای پیش��رفته تر به چه سیس��تم هایی دسترسی پیدا 
کردند. در حال حاضر خودرو های خ��ودران در دنیا وجود دارد 
یا آپشن های به  روزی دارند. حتماً نیاز به مطالعه تطبیقی داریم 
که خوب اس��ت پلیس راهنمایی و رانندگی به هم��راه وزارت 
صمت به آن ورود کنند تا اگر کاری در دنی��ا صورت گرفته که 
ایمنی رانندگان ناشنوا و کم شنوا افزایش پیدا کند، ما نیز از آن 

استفاده کنیم.

گروه خودرو

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران، با اش��اره 
به کاهش معافی��ت معاینه فن��ی خودروها از پنج 
س��ال به چهارس��ال، از خودروهایی که مش��مول 
دریافت گواه��ی معاینه فنی می ش��وند، صحبت 
کرد. به گزارش مناقصه مزایده، سیدرضا مفیدی؛ 
درباره وضعیت مراجع��ات به مراک��ز معاینه فنی 
شهر تهران در ش��ش ماهه نخست امس��ال، بیان 
کرد: حدود 887 هزار دس��تگاه خودرو طی شش 
ماه نخس��ت امس��ال به مراکز معاینه فنی ش��هر 
تهران مراجعه کرده که در مقایسه با سال گذشته 
می��زان مراجعات هش��ت درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهر تهران، 
با بیان اینک��ه از آمار اعالمی، 684 هزار دس��تگاه 
خودرو مربوط به مراجعات اول بوده اس��ت، افزود: 
طی این ش��ش ماه، نق��ص مربوط ب��ه آالیندگی 
برابر با 90 ه��زار دس��تگاه خودرو، همراس��تایی 
52 هزار دس��تگاه، کمک فنر 24 هزار دس��تگاه، 
تس��ت ترمز 67 هزار دس��تگاه و وضعیت ظاهری 
101 هزار دستگاه خودرو مراجعه کننده به مراکز 
معاینه فنی ش��هر ته��ران شناس��ایی و در نهایت 
برای دریافت معاینه فنی توس��ط راکبین آن رفع 
ایراد شده اس��ت. به گفته مفیدی؛ در مجموع 29 
درصد از خودروها به علت نقص فنی موفق به اخذ 
معاینه فنی در مراجعه اول نش��ده و تعدادی از این 

خودروهای مردود دارای چن��د نقص بوده اند. وی 
درباره مراجعات اتوبوس های شرکت واحد، عنوان 
کرد: ح��دود دو هزار و 700 دس��تگاه خ��ودرو به 
مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین شهر تهران 
مراجعه کرده است. شهر تهران از بضاعت سه مرکز 
معاینه فنی تک خطه مختص خودروهای سنگین 

برخ��وردار ب��وده ک��ه دو مرک��ز آن در پایانه های 
ش��رکت واحد قرار دارد. مدیرعامل س��تاد معاینه 
فنی ش��هر تهران، با اعالم اینکه از ابتدای امسال تا 
پایان شهریور، حدود 651 هزار گواهی معاینه فنی 
صادر شده اس��ت، اضافه کرد: از این تعداد، حدود 
117 هزار گواه��ی مربوط ب��ه معاینه فن��ی برتر 

اس��ت. در مجموع حدود 18 درصد از خودروهای 
مراجعه کننده ب��ه مراکز معاینه فنی ش��هر تهران 
دارای معاینه فن��ی برتر هس��تند. مفیدی؛ ضمن 
اش��اره به مراجعه روزانه حدود پنج هزار دس��تگاه 
خودرو به مراکز معاینه فنی ش��هر ته��ران، گفت: 
مراکز بیهقی، نیایش، دماوند، ش��هید آبشناسان، 

س��راج، خاوران، امام رضا)ع(، ش��هدای زمان آباد، 
بعث��ت، فدائیان اس��الم و ایران خودرو از س��اعت 
7:30 لغایت 17 و مراکز ش��قایق، شهید چمران، 
الغدیر، چیتگر، ابوذر و تمامی واحدهای س��یار از 
ساعت 7:30 لغایت 16:15 ارایه خدمات می کنند. 
وی در ادامه سخنان خود، از شهروندان درخواست 
کرد ک��ه با توجه ب��ه فعالیت تع��دادی از مراکز در 
روزه��ای تعطیل و متف��اوت بودن س��اعت کاری 
مراکز در روز پنجشنبه با سایر روزها، حتماً جهت 
اطمینان از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت 
 س��تاد معاینه فن��ی خودروهای ته��ران به آدرس

inspection.tehran.ir مراجعه کنند. 
بنابراع��الم س��ایت ش��هر، مدیرعامل س��تاد 
معاین��ه فنی ش��هر ته��ران، درب��اره خودروهای 
مش��مول معاین��ه فنی، گف��ت: براس��اس قانون، 
خودروه��ای ش��خصی از زم��ان تولید ب��ه مدت 
چهار س��ال از انج��ام معاینه فنی معاف هس��تند. 
ش��هروندان برای انجام معاینه فنی دوره ای جهت 
توزیع مراجع��ات در ط��ول س��ال و جلوگیری از 
ازدح��ام در مراک��ز معاینه فن��ی در ای��ام ابتدایی 
و انتهایی س��ال تنه��ا خودروهایی که براس��اس 
م��اه، چهارس��ال از تولید آن گذش��ته ب��ه مراکز 
مراجع��ه کنن��د. در حال حاض��ر خودروه��ای 
تولید داخل مه��ر 1397 و ماقب��ل و خودروهای 
 واردات��ی س��پتامبر 2018 و ماقب��ل مش��مول 

معاینه فنی هستند.

خودروهای تولید مهر ۱۳۹7 و سپتامبر 2۰۱8 
ماقبل مشمول معاینه فنی هستند
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  اتلاق بازرگانی، صنایلع، معادن و کشلاورزی ایلران در نظ��ر دارد مج��ری جمع آوری  اطالعات 
)تلفنی اینترنتی( 2 طرح مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از طریق شرکت های ذیصالح که 

در تهران مستقر می باشند انتخاب نماید.
موضلوع: جمع آوری اطالعات )تلفن��ی اینترنتی( طرح ه��ای پایش ملی محیط کس��ب وکار و ارزیابی 

عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب  و کار
واحد متولی: مرکز پژوهش های اتاق ایران )مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44(

موضوع پروژه: استفاده از روش CATI )مصاحبه تلفنی با کمک رایانه( برای جمع آوری اطالعات
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا روز یکشنبه مورخ 1401/07/17

مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/07/23
شلرح کلی پروژه: به موجب ماده 4 قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب  وکار، اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران، اجرای طرح ملی پایش محیط کس��ب  وکار را از اواخر س��ال 1395 ش��روع 
نموده و تاکنون نیز 23 دوره از این طرح را به مرحله اجرا درآورده و منتش��ر نموده اس��ت. اتاق بازرگانی 
ایران در نظر دارد برای دو فصل پاییز و زمس��تان 1401 و بهار و تابستان 1402، طرح را به صورت فصلی 
اجرا نماید. همچنین طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب  وکار به روش 
نظرس��نجی در دس��تور کار س��ال 1402 اتاق ایران قرار دارد. نمونه های منتخب در طرح پایش، از 
زیرمجموعه های اتاق ه��ای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران به تع��داد 3000 فعال اقتصادی در هر 
دوره و در طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط کس��ب وکار حدود 

5000 فعال اقتصادی در نظر گرفته ش��ده اند. کارشناس��ان مس��تقر در مرکز تماس در مؤسسه طرف 
قرارداد باید با استفاده از سامانه آمارگیری تلفنی با هریک از نمونه های موجود در سامانه تلفنی طراحی 
شده تماس گرفته و نس��بت به تکمیل پرسش��نامه الکترونیکی که در طرح پایش حاوی34 سؤال و در 
طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی و سازمان های مرتبط حاوی44 س��ؤال است، اقدام نمایند. 
پاسخ به سؤاالت این پرسشنامه به صورت عددی است. در صورت عدم فعال بودن، عدم همکاری یا سایر 
موارد نیز، کارشناس موظف به ثبت وضعیت در سامانه مذکور است. پرسشنامه دو طرح مذکور دارد که 

در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
هماهنگی و دریافت اسلناد مناقصه: س��رکار خانم قربانی، تلفن 85732303 از ساعت 09:00 الی 

stat.iccima@gmail.com 12:00 آدرس ایمیل
تضامین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
100.000.000 ریال مي باشد که به یکي از دو شکل ذیل قابل ارائه مي باشد:

1- ضمانتنامه بانکي غیرقابل برگش��ت و بدون قید و ش��رط و داراي 3 ماه اعتبار اولی��ه و قابل تمدید به 
درخواست مناقصه گزار براي یک دوره دیگر به نام اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران،

2- واریز نق��دي وجه مرب��وط به حس��اب 1515115115 )شناس��ه واری��ز- 9900080236191( 
بانک ملت ش��عبه وزارت نفت به نام اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کش��اورزي ایران و یا ش��ماره ش��با 

IR 460120000000001515115115

تجدید   عمومي 
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 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد »تکمیل سوله انبار نس�وز کارخانه فوالد سازی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر«  

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:
سایت اینترنتی شرکت به آدرس: WWW.GISDCO.COM بخش مزایده ها و مناقصه ها اقدام نمایند.

  مناقصه گران جهت بازدید از پروژه و همچنین سؤاالت و موارد فنی خود را در قالب فرم پرسش و پاسخ به 
شماره تماس 09133919110 آقای قاسمی واتس اپ نموده و تأیید دریافت نمایند.

  جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 4-88197670-021 داخل��ی 212 و 09133919110 به نام 
آقای قاسمی در روزهای شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری 08:00 تا 16:150 تماس حاصل فرمایید.

  مناقصه حاضر به صورت دو مرحله ای می باش��د؛ بنابراین نحوه ارس��ال پاکات مناقص��ه به ترتیب ذیل 
می باشد:

  مناقصه گران در ابتدا می بایست پاكت "الف" و "ب" را شامل ضمانتنامه و پیشنهاد فنی خود را در زمان و 
محل مقرر تحویل نمایند. پیشنهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی بررسی شده و پس از تأيید، نحوه 

ارائه پیشنهاد مالی پاكت "ج" اطالع رسانی خواهد گرديد.
تحویل مدارک

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پالک 22، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
واحد بازرگانی، جناب آقای قاسمی با شماره تماس: 09133919110 تحویل فرمایید.

آخرین مهلت ارسال مدارک مرحله اول: 1401/07/12

آگهی مناقصه ۰۱/۱52۱ق
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 )شماره ۹(

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی  

آگهی   عمومی

فرماندهی آماد و پشلتیبانی هوایلی در نظر دارد اقالم مورد نی��از خود را از 
طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت 
به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصه 
از زمان درج آگهی حداکثر ظرف م��دت 3 روز از س��اعت 07:00 الی 12:00 به 
نش��انی: تهران، خیابان پیروزی، فرماندهی آماد و پش��تیبانی هوایی، مرکز تهیه 
و خرید مراجع��ه نمایند. متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با 

شماره 35744392 تماس حاصل نمایند.
2- دوغ تک نفره )9/2(  1- ماکارونی  )9/1(  

4- زیتون )9/4( 3- پروتئین گیاهی )9/3(  
  این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

  ارائ��ه م��دارک و س��ایر اطالع��ات الزم در ارزیاب��ی توانمن��دی متقاض��ی 
مؤثر خواهد بود. 

  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان   عمومي با ارزیابی ساده
عملیات حفاری 3 حلقه چاه به شماره 1401-25

یک مرحله اي
نوبت دوم

شلرکت آب و فاضالب منطقه 6 شلهر تهران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی س��اده را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092500000056 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

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

2-موضلوع مناقصه: اج��رای عملیات حفاری 3 حلق��ه چاه ب��ه روش دورانی،  تهیه و نص��ب لوله، آزمایش پمپ��اژ، خدمات 
ویدئومتری و احداث اتاقچه سه حلقه چاه.

3- مهلت خرید و محل دریافت اسناد مناقصه: 
 متقاضیان ش��رکت در مناقصه ب��راي دریافت و خرید اس��ناد ای��ن مناقصه، حداکثر تا س��اعت 16:15 م��ورخ 1401/07/12 
 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( مبلغ 1.000.000 ریال به حس��اب ج��اري 8184025866001 

بانک سامان شعبه شهر ري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 91.018.432.642 ریال و از محل اعتبارات جاری.

5-مدت اجرای کار: 3 ماه شمسی.
6-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.
6-2- داشتن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

6-3- مناقصه گران باید دارای گواهینامه حداقل پایه 5 در رشته کاوش های زمینی از سازمان برنامه و بودجه باشند.
6-4- شرکت های مناقصه گر باید تجربه  حفر حداقل یک پروژه اجرای عملیات حفاری، تهیه و لوله گذاری، آزمایش پمپاژ 

و تکمیل ساختمان یک حلقه چاه عمیق آب شرب و بهداشتی به روش روتاری مشابه موضوع پیمان را داشته باشد.

7- مبلغ  تضمین  شلرکت  در مناقصه: به میزان 2.930.552.980 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR090170000000107807874000 به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0107807874000 و ش��ماره شبا
نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نام آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران تهیه 
 و تضمین مذکور عالوه بر بارگذاری در بخش تعیین شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت، به صورت اصل در پاکت )الف( 
 درج گردیده و الک و مهر ش��ده تا آخری��ن مهلت ارائه پیش��نهادات به دفتر قرارداده��ا و امور بازرگانی ش��رکت آب و فاضالب 

منطقه شش شهر تهران تحویل گردد.
 8-مهللت و محل تحویلل پیشلنهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خ��ود را تا س��اعت 16:15 روز ش��نبه 
 مورخ 1401/07/23 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ارائه و بارگ��ذاری )به ص��ورت الکترونیکی( و همچنین 

پاکت )الف( را به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 

دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران، در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/07/24
10- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

11-  نشانی سایت ها: 
 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الکترونیکی دولت

www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 

www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفای��ل تأمین کننده/مناقصه گر 

موجود است.  
مرکز تماس: 021-41934

دفترقراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

شلرکت فوالد آلیاژی ایران در نظ��ر دارد تعداد 1 دس��تگاه دیزل ژنرات��ور 6.6KV  با توان 
1MVA با مشخصات مندرج در اسناد را از تأمین کننده واجد شرایط اجاره/خریداری نماید.

  www.iasco.ir تأمین کنندگان می توانند اس��ناد فنی را از طریق وب سایت شرکت به آدرس 
امور خرید و تأمین کنندگان/ فراخوان دریافت نمایند.

مدارک الزم: نامه اعالم آمادگی، تجارب مرتبط و  رزومه کاری.
مهلت ارسال مدارک: 1401/07/23

نحوه ارسلال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل می بایس��تی پس از ثبت نام در سامانه 
"SRM ش��رکت به آدرس srm.iasco.ir نس��بت به تکمی��ل فرم خود اظه��اری، ثبت نهایی و 
ارسال فایل های مذکور اقدام نمایند. همچنین به منظور تسریع در انجام امور اداری خواهشمند 
است مدارک و نامه آمادگی را به پست الکترونیکی a.dehghanizadeh@iasco.ir   ارسال نمایند.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.
آقای مهندس موسوی: 035-31222715، 09384558835

آقای مهندس دهقانی زاده: 035-31222550، 09133538519
  ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را ایجاد نخواهد کرد.

  بدیهی است پس از بررسی مستندات و مدارک ارسالی از شرکت های توانمند جهت مراحل بعدی، 
دعوت به عمل خواهد آمد.

 شرکت فوالد آلیاژی ایران – مدیریت امور خرید
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آگهی شناسایی تأمین کننده 
به شماره الف- پ /۱4۰۱/۰۰۱

نوبت اول

قراردادهایی بین فعاالن خودروسازی و قطعه سازی ایران و روسیه تشکیل شده است
عضو هیأت مدی��ره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور، 
گفت: هرچند ت��داوم تحریم ها و قوانین و مقررات داخلی ش��رکت ها 
مانعی بر سر راه رس��انه ای کردن تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین 
شرکت های قطعه ساز و خودروس��از ایرانی و روسی است، اما تاکنون 
تعامالت و قراردادهای خوبی بین فعاالن صنعتی دو کش��ور ش��کل 
گرفته اس��ت. به گ��زارش ایرنا، ابراهیم دوس��ت زاده؛ اظهار داش��ت: 
نمایش��گاه اتومبیلیتی2022 مس��کو فرصت بس��یار خوب��ی برای 
خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بود، اما هنوز در ابتدای راه هستیم 
و از این پ��س باید پیگیری هایمان را بیش��تر کنیم. وی بیان داش��ت: 
اکنون در انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 

خودروی کش��ور، کمیته هایی ب��رای پیگیری موارد مرب��وط به این 
نمایشگاه شکل گرفته اس��ت. دوس��ت زاده؛ ادامه  داد: هرچند تداوم 
تحریم ه��ا و قوانین و مق��ررات داخلی ش��رکت ها مانعی بر س��ر راه 
رس��انه ای کردن تفاهم نامه ه��ا و قراردادهای فیمابین ش��رکت های 
ایرانی و روسی اس��ت، اما خاطرنشان می ش��ود که تاکنون تعامالت و 
قراردادهای خوبی بین فعاالن صنعتی دو کش��ور شکل گرفته است. 
رئیس کمیسیون کیفیت انجمن همگن قطعه س��ازان کشور، گفت: 
برای توسعه مراودات تجاری و صنعتی بین دو کشور، در آغاز راه هایی 
برای خروج از بحران های قبلی اندیشیده شده و نقل وانتقال آزمایشی 
پول با ارزهای رایج دو کش��ور به صورت روبل- ریال راه اندازی ش��د. 

این مقام صنفی، اضافه کرد: اما اتفاق خوبی که در س��ازمان توس��عه 
تجارت حادث ش��د و این انجم��ن نیز پیگی��ر آن ب��ود، برنامه ریزی 
برای دعوت از هیأت های تجاری و صنعتی خارج��ی به ویژه روس ها 
برای حضور در نمایش��گاه خودرو و قطعات تهران در آبان ماه اس��ت 
تا با برگزاری جلس��ات B 2 B، بازدید از خطوط تولید ش��رکت های 
قطعه سازی و خودروس��ازی کش��ورمان و... توانمندی های صنعتی 
کش��ورمان هرچه بیش��تر به نمایش گذاشته ش��ود. مدل تجارت به 
  )Business-to-Business )B2B( :تج��ارت )ب��ه انگلیس��ی 
اشاره به کسب وکاری می کند که طرف معامله در آن یک کسب وکار 
دیگر اس��ت. وی تصریح کرد: در همین پیوند باید کمیته مش��ترکی 

متش��کل از بخش ه��ای دولتی و خصوص��ی ای��ران از وزارت صمت، 
سازمان توس��عه تجارت و این انجمن و در مقابل مس��ؤوالن دولتی، 
ش��رکا و تولیدکنندگان روسی ش��کل بگیرد و ش��اید مناسب ترین 
زمان برای تحقق ای��ن مهم، نمایش��گاه آبان ماه آینده باش��د. وی با 
اشاره به اعالم آمادگی شرکت های ایرانی برای تأمین بیش از 30 نیاز 
فناورانه شرکت های خودروساز و قطعه س��از روسی در جهت احیای 
صنعت خودروس��ازی این کش��ور تا پیش از نمایش��گاه اتومبیلیتی، 
خاطرنش��ان کرد: در ادامه با اس��تقبالی ک��ه از پاویون ای��ران در این 
نمایشگاه شاهد بودیم و همچنین تداوم تماس ها، شرکت های ایرانی 

دیگری نیز به این جرگه پیوستند. 

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHD-9921209001-T20 

موضوع آگهی:  

خرید فن الکتروموتور 

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده

   عمومی

http://monaghesatiran.ir/115727
http://monaghesatiran.ir/115728
http://monaghesatiran.ir/115729
http://monaghesatiran.ir/115730
http://monaghesatiran.ir/115731
http://monaghesatiran.ir/115732
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دبیر انجمن سنگ آهن ایران
قیمت گذاری دستوری زنجیره 
ارزش فوالد را زیان ده می کند

۱۰7 واحد معدنی در مازندران 
راکد است!

دبیر انجم��ن س��نگ آهن ایران، گف��ت: قیمت گ��ذاری دس��توری به همه 
بخش های زنجیره فوالد ضرر زده و سیاس��ت گذار در این خصوص باید بازنگری 
کند. به گزارش کاالخبر، سعید عسگرزاده؛؛ با اشاره به بازنگری در فرمول قیمت 
پایه شمش فوالد و محصول های فوالدی، گفت: برخی از فعاالن تالش می کنند 
قیمت فرمول پایه از میانه زنجیره یعنی ش��مش فوالدی باش��د در حالی که این 
ش��یوه قیمت گذاری در زنجیره فوالد باید ی��ا از ابتدا یا از انتهای زنجیره باش��د. 
عسگرزاده؛ تصریح کرد رهاسازی بازار و س��پردن بازار به سازوکار عرضه و تقاضا 
تنها ش��یوه بازنگری در تعیین قیمت محصول های فوالدی اس��ت. عسگرزاده؛ 
اظهار داش��ت س��ازوکار عرضه و تقاضا و ب��ازار بهترین اب��زار در قیمت گذاری 
زنجیره فوالد است هر چند در این ش��یوه هم باید شرایط بازار، هزینه تمام شده 
معادن، مس��ائل اقتصادی و تورمی در نظر گرفته ش��ود که پایین دست زنجیره 
یعنی معدنی ها ه��م بتوانند به حیات خود ادامه دهند. دبیر انجمن س��نگ آهن 
ایران، تصریح کرد: دولت سال هاس��ت که در حوزه س��نگ معدن قیمت گذاری 
کرده و عموما در ای��ن قیمت گذاری ها به هیچ یک از مس��ائل کارشناس��ی این 
حوزه توجه نکرده اس��ت، معدنی که به مرحله بهره برداری رسیده با معدنی که 
چند سال است بهره برداری می ش��ود، هزینه های متفاوتی دارد؛ اما دولت برای 
همه معادن یک نرخ واحد تعیین می کند. وی این ش��یوه قیمت گذاری را برای 
حلقه های بعدی تولید خوش  آیند دانس��ت و تصریح کرد: از آنجا که حلقه های 
بعدی مواد اولیه ارزان دریافت می کنند اما قیمت س��نگ آهن باید مانند فوالد، 
متناس��ب با قیمت جهانی تعیین ش��ود ک��ه قیمت های غیرکارشناس��ی باعث 
زیان های هنگفت به بخش معدن نش��ود. به گفته عس��کرزاده؛، رهاسازی بازار 
و سپردن بازار به س��ازوکار عرضه و تقاضا تنها ش��یوه بازنگری در تعیین قیمت 
محصول های فوالدی است، هر چند در این ش��یوه هم باید شرایط بازار، هزینه 
تمام شده معادن، مس��ائل اقتصادی و تورمی در نظر گرفته شود که پایین دست 

زنجیره یعنی معدنی ها هم بتوانند به حیات خود ادامه دهند و معادن کار کنند.

اس��تاندار مازندران، با اش��اره به فعالیت 137 واحد معدنی در استان گفت: 107 
واحد معدنی اس��تان غیرفعال و راکد اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، سیدمحمود 
حسینی پور؛ در ش��ورای عالی معادن اس��تان ش��مار مجوزهای معدنی صادر شده 
در اس��تان را 244 مجوز ذکر کرد و گفت: از ای��ن تعداد 137 مع��دن فعال و مابقی 
غیرفعال اس��ت. وی بر لزوم تعیین تکلیف معادن غیرفعال و راکد در اس��تان تأکید 
کرد و گفت: س��رمایه گذاران زیادی برای ورود به معادن اس��تان وج��ود دارند و باید 
تکلیف معادن راکد روشن شود. وی با انتقاد ازخرید و فروش مجوزهای معدنی آن را 
ننگ آور دانست و گفت: تا تعیین تکلیف معادن راکد وغیرفعال از صدور مجوز جدید 
باید پرهیز شود. اس��تاندار مازندران، موضوع معادن را مهم دانست و تعیین تکلیف و 
سیاست گذاری این بخش را الزامی برش��مرد و گفت: طرح و راهبرد اساسی در حوزه 
معادن استان باید تهیه و مشخص شود. حس��ینی پور؛ با بیان این که در کشور برای 
سرمایه گذاری روی معدن متقاضیان زیادی وجود دارد، خواستار تهیه بسته مناسب 
سرمایه گذاری در حوزه معدن در استان شد و گفت: افق معدنی و صنایع آن در استان 
روشن و مش��خص ش��ود. رضا علیخانی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
مازندران، داشتن اطالعات جامع و فنی در حوزه های معدنی را الزم دانست و گفت: 

باید در حوزه معدن تصمیم گیری ها کارشناسی و جامع باشد.

کشف یک کارخانه تولید الماس در اعماق زمین
پژوهش��گران در م��رز هس��ته و گوش��ته 
زمین، زنگار و الم��اس پیدا کردن��د. به گزارش 
س��ای تِک ِدیلی  وبگ��اه  از  مناقصه مزای��ده، 
)SciTechDaily(، هسته زمین، بزرگ ترین 
ذخیره کربن روی زمین است و 90 درصد کربن 
در آن دفن ش��ده است. دانش��مندان دریافتند 
که پوسته اقیانوس��ی که بر باالی زمین ساخت 
صفحه ای قرار دارد و به داخ��ل می افتد، حاوی 
مواد معدنی آبدار اس��ت و گاهی اوق��ات به مرز 
بین هس��ته و گوشته می رس��د. در مرز هسته و 
گوش��ته زمین، دما حداقل دو براب��ر گدازه بوده 
و به اندازه ای زیاد اس��ت ک��ه آب از مواد معدنی 
آبدار خارج می ش��ود. در نتیجه، ممکن اس��ت 
ی��ک واکن��ش ش��یمیایی قیاس پذیر ب��ا فوالد 
زن��گ زده در نزدیک��ی مرز هس��ته و گوش��ته 
زمی��ن رخ دهد. پژوهش��گران دانش��گاه ایالتی 
آریزونا با هدف پژوهش درخصوص مرز هس��ته 
و گوش��ته زمی��ن، آزمایش��اتی را در چش��مه 

فوتون پیش��رفته در آزمایش��گاه مل��ی آرگون 
در آمریک��ا انجام دادن��د. آنها آب، آلی��اژ آهن و 
 کربن را فش��رده و گرم کردند تا شرایطی مشابه 
شرایط مرز هس��ته و گوش��ته زمین ایجاد شود 
و آلیاژ آهن  و کرب��ن را ذوب کند. دانش��مندان 
کش��ف کردند که آب و فلز واکنش نش��ان داده 
و اکس��یدهای آه��ن و هیدروکس��یدهای آهن 
را تشکیل می دهند، درس��ت مانند زنگ زدگی 
در س��طح زمین. آنها مش��اهده کردن��د که در 
ش��رایط مرزی هسته و گوش��ته زمین، کربن از 
آلیاژ آهن و فل��ز مایع جدا می ش��ود و الماس را 
تش��کیل می دهد. به گفته دانش��مندان، دما در 
مرز بین گوش��ته س��یلیکات و هس��ته فلزی در 
عمق س��ه هزار کیلومتری زمین به حدود هفت 
هزار فارنهایت می رسد که به اندازه ای باال است 
که بیشتر کانی ها آب جذب شده در ساختارهای 
مقیاس اتمی خود را از دس��ت بدهند. در واقع، 
دما به ان��دازه ای زیاد اس��ت که برخ��ی از مواد 

معدنی باید در چنین ش��رایطی ذوب شوند. به 
دلیل اینکه کربن عنصری آهن دوس��ت اس��ت، 
انتظار م��ی رود کرب��ن زیادی در هس��ته زمین 
وجود داشته باش��د، در حالی که تصور می شود 
مقدار کربن گوشته نسبتاً کم است. با این حال، 
دانشمندان دریافتند که میزان کربن موجود در 
گوشته زمین بسیار بیش��تر از حد انتظار است. 
دانش��مندان معتقدند در فشارهای مورد انتظار 

در مرز هس��ته و گوش��ته زمین، آلیاژ هیدروژن 
با مایع فلز آهن، حاللیت س��ایر عناصر س��بک 
در هس��ته را کاهش می دهد بنابراین، حاللیت 
کربن که به احتمال زیاد در هس��ته زمین وجود 
دارد در جایی که هیدروژن از گوشته وارد هسته 
می ش��ود )از طریق کم آب��ی( به ط��ور موضعی 
کاهش می یابد. الماس، ش��کل پایدار کربن در 
شرایط فش��ار و دمای مرز هسته و گوشته زمین 
است بنابراین، کربنی که از هسته بیرونی )مایع( 
زمین خارج می ش��ود، وقتی وارد گوشته زمین 
می شود، تبدیل به الماس می ش��ود. کربن یک 
عنصر ضروری برای حیات اس��ت و در بسیاری 
از فرآیندهای زمین شناس��ی نقش��ی مهم ایفا 
می کند. کشف جدید مکانیس��م انتقال کربن از 
هسته به گوش��ته به فهم چرخه کربن در اعماق 
زمین کمک خواهد کرد. جالب توجه اس��ت که 
تشکیل الماس در مرز هس��ته  و گوشته احتماالً 
میلیاردها س��ال پس از آغاز فرورانش در زمین 

ادامه داش��ته اس��ت. پژوهش جدی��د حاکی از 
این اس��ت که نش��ت کربن از هس��ته به گوشته 
زمین طی فرآیند تش��کیل الماس ب��ه احتمال 
زیاد دلیل وج��ود مقدار زیاد کربن در گوش��ته 
زمین است. دانش��مندان پیش بینی کردند که 
سازه های غنی از الماس در مرز هسته و گوشته 
وجود داش��ته باش��ند و احتمال دادند بتوان با 
مطالعات لرزه ای، این س��ازه ها را شناسایی کرد. 
دلیل اینکه امواج لرزه ای باید با س��رعت بسیار 
زیاد در ساختارهای غنی از الماس در مرز هسته 
و گوشته منتشر شوند، این است که الماس ها به 
شدت تراکم ناپذیر هس��تند و در مقایسه با سایر 
مواد در مرز هس��ته و گوش��ته چگالی کمتری 
دارند. این تیم پژوهشی قصد دارد، بررسی کند 
که واکنش چگونه می تواند غلظت عناصر سبک 
دیگر مانند س��یلیکون، گوگرد و اکسیژن را در 
هس��ته تغییر دهد و چگونه چنین تغییراتی بر 

کانی شناسی گوشته عمیق تأثیر می گذارند.

گروه زمین و معدن

رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تالش 
دارد ک��ه س��رمایه گذاری در معادن کش��ورهای 
افغانس��تان، ع��راق، قزاقس��تان، قرقیزس��تان و 
آذربایجان را آغاز کند. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
ابراهی��م جمیلی؛ با بیان اینکه کمیس��یون معادن 
اتاق ای��ران با توجه به محدویت های��ی که در بحث 
اکتش��اف در مع��ادن داخل��ی وج��ود دارد پروژه 
بهره ب��رداری از مع��ادن فراس��رزمینی را دنب��ال 
می کن��د، گفت: مناب��ع طبیعی، محیط زیس��ت و 
معارضین معدنی مش��کالت زیادی ب��رای فعاالن 
معدنی و صاحب��ان مع��دن در ایران ایج��اد کرده 
است از این رو در اتاق پیش��نهاد سرمایه گذاری در 
معادن دیگر کش��ورها را مطرح کردیم. وی با اشاره 
به تجربه 30 ساله فعاالن بخش خصوصی در حوزه 
صنعت، خاطر نش��ان کرد: بخش خصوصی تالش 
دارد ک��ه س��رمایه گذاری در معادن کش��ورهای 
افغانس��تان، ع��راق، قزاقس��تان، قرقیزس��تان و 
آذربایج��ان را آغاز کند. رئیس کمیس��یون معادن 
و صنایع معدن��ی ات��اق ای��ران، با اش��اره ب��ه نحوه 
همکاری ه��ا در بخ��ش مع��ادن فراس��رزمینی، 
خاطرنش��ان ک��رد: ق��رار اس��ت که کنسرس��یوم 
تش��کیل دهیم و اگ��ر الزم ب��ود به این کش��ورها 
تکنول��وژی ببری��م و درازای آن م��واد اولیه مورد 
نیاز کش��ور را به جای خریداری از دیگر کش��ور از 
این معادن تهیه و تأمین کنیم. ب��ه گفته جمیلی؛ 
طرح معادن فراس��رزمینی مورد اس��تقبال فعاالن 
بخش خصوص��ی قرار گرف��ت و امیدواری��م که در 
چند کش��ور به صورت کنسرس��یومی این پروژه را 
فعال کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمینه 
فعالیت معادن مشخص شده است؟ گفت: معادنی 
که پتانسیل کار داشته باش��ند، می تواند در دستور 
کار ما قرار بگیرد از جمله معادن فلزی و غیرفلزی. 
این فع��ال اقتصادی، ب��ا بیان اینکه دول��ت در این 
زمینه ورود نکرده اس��ت، تصریح کرد: رس��الت ما 

تقویت بخش خصوصی اس��ت و دولت باید در این 
زمینه از م��ا حمایت کند و در این می��ان اگر دولت 
در بخش دیپلماسی اقتصادی از فعاالن خصوصی 
حمایت کند بدون تردی��د زودتر به نتیجه خواهیم 
رسید. جمیلی؛ ادامه داد: کشورها در حوزه صنعت 
قوانین خاص خ��ود را دارد م��ا باتوجه ب��ه میزان 
عیار ذخیره ش��ده در معادن، راه  های دسترس��ی 
و زیرس��اخت ها موج��ود در آنها کش��ورها تعیین 

می کنیم که در کدام کشورها سرمایه گذاری را آغاز 
کنیم. باید به این نکته توجه داش��ت که در بخش 
زیرساخت ها و ماشین آالت معدنی ضعیف هستیم 
و باید از س��ایر کش��ورها این نیازها را تأمین کنیم. 
وی با بیان اینکه میزان س��رمایه گذاری در معادن 
فراسرزمینی مشخص نیست، افزود: بهره گیری از 
علم و دانش ش��رکت های دانش بنیان باید به یک 
اولویت و هدف تبدیل ش��ود و ما باید به سمت این 

پروژه های بزرگ هدایت کنیم. رئیس کمیس��یون 
معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به احیای 
هزار معدن کوچک و متوسط در دس��تور کار قرار 
گرفته است، بیان کرد: معادنی در کشور هستند که 
باید مورد توجه قرار بگیرن��د در حال حاضر معادن 
و محدوده ه��ای زیادی در کش��ور فعال نیس��تند 
از این رو طرح��ی با حمای��ت ایمی��درو و با کمک 
بخش خصوصی و خانه معدن ب��رای احیای معادن 

کوچک و متوس��ط دنبال ش��د. جمیلی؛ در پایان 
بیان کرد: پ��روژه احیاء و هوشمندس��ازی معادن 
را دنبال می کنیم در این ش��رایط ه��ر معدنی یک 
کارت هوشمند خواهد داش��ت و می تواند نیازها را 
تشخیص و به موقع مشکالت را رفع کند. این طرح 
در غال��ب یک پروژه ب��زرگ از س��وی دولت دنبال 
می ش��ود که می تواند به معادن راکد کمک و آنها را 

به معادن فعال تبدیل کند.

آغاز سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن 
خارج از ایران !

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: مؤسسه سازندگی بعثت - کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پالک 20
تلفن: 3-38255351-083 و دورنگار: 083-38255350

موضوع مناقصه: اجرای آسفالت محل احداث خط لوله فاضالب شهر اهواز به طول حدود 6 کیلومتر
محل اجرای پروژه: استان خوزستان، شهرستان اهواز

مدت پیمان: شش )6( ماه
تاریخ، مهللت، مبلغ و محلل دریافت اسلناد ارزیابلی: واجدی��ن ش��رایط می توانند ضم��ن واریز مبل��غ )3.000.000 ریال( س��ه میلیون ریال به حس��اب ش��ماره 
5154878119009 بانک سپه شعبه مرکزی کرمانش��اه به نام واحد اجرایی بعثت )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه( در س��اعت های اداری از تاریخ 1401/07/10 تا 
1401/07/18 نسبت به خرید و دریافت اس��ناد، از دفتر قراردادهای این مؤسس��ه اقدام نمایند. اس��ناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر 

شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.
تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/07/26 اسناد مربوطه را تکمیل 

و در پاکت الک و مهر شده به نشانی مناقصه گزار تحویل و رسید دریافت نمایند.
 میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 3.700.000.000 ریال )سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال( و به صورت ضمانتنامه بانکی )به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- 

بدون پیشوند و یا پسوند( و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق )به نام واحد اجرایی بعثت(
  اجرای حداقل یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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آگهی    عمومي مرحله  اول
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شهرداری بروجرد 

 شلهرداری بروجرد در نظر دارد اجرای خ��ط انتقال پس��اب تصفیه خانه امور 
آب و فاضالب واقع در بلوار صاحب زمانی و انتق��ال آن به میدان امام خمینی)ره( 
به مس��افت تقریبی 3 کیلومتر و س��اخت مخزن بتنی 200 مترمکعبی براساس 
فهرست بهاء ابنیه، تأسیس��ات برقی، انتقال و توزیع آب روستایی و توزیع نیروی 
الکتریکی )برق( سال 1401 را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صالح 

و رتبه بندي شده از سوی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت 
مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 

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

 تاریخ انتشار در سامانه مذکور مورخ 1401/07/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: ساعت 19:00 مورخ 1401/07/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت14:00 مورخ 1401/07/27
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 09:00 صبح مورخ 1401/07/28

 یحیی عیدی-  شهردار بروجرد

آگهی   عمومي
نوبت اول
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع سلیمان کرمان )شلرکت سلهامی عام( در نظر دارد نسبت 
به خرید 3.000.000 تخته پاکت پالس��تیکی س��یمان ب��ژ 50KG، از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی و سپس عقد قرارداد اقدام نماید.
لذا از تولید کنندگان و ش��رکت های معتب��ر و دارای صالحیت تقاضا می ش��ود 
جهت دریافت اسناد و فرم شرایط ش��رکت در مناقصه به دفتر کرمان و یا تهران 
مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را ظرف مدت 7 )هفت( روز از تاریخ انتش��ار 

آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
تدارکات کرمان: کارخانه سیمان کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران

تلفن: 034-31341501
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، شماره 3

تلفن: 021-88879421-4

خرید کیسه 5۰ کیلوگرمی

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع سلیمان کرمان )شرکت سلهامی عام( در نظر دارد نسبت به 
خرید س��نگ آهن مصرفی به میزان 20.000 تن )تحوی��ل در محل کارخانه( از 

طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و صالحیت و امکانات الزم می باش��ند. تقاضا می ش��ود جهت دریافت اس��ناد و 
فرم ش��رایط ش��رکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان و یا ته��ران مراجعه و 
 قیمت پیش��نهادی خود را ظرف م��دت 7 )هفت( روز از تاریخ انتش��ار آگهی در 

پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران

تلفن: 034-31341501
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 021-88774726

خرید سنگ آهن

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع سلیمان کرمان )شلرکت سلهامی عام( در نظر دارد نسبت 
به خرید حدود 27 ه��زار عدد آجر آلومینای��ی و 5000 کیلوگرم مالت از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی و سپس عقد قرارداد اقدام نماید.
لذا از س��ازندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، س��وابق و تجارت مورد قبول 
می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد و فرم ش��رایط شرکت در مناقصه 
به دفتر تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 
7 )هفت( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا 

دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر 17 جاده تهران

تلفن: 034-31341505
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 021-88774726

خرید آجرهای آلومینایی

آگهی تجدید مدت    
  عمومی
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اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

  اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرایی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات به روش ارزیابی کیفی از مناقصه گران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به 

مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1-شرح مختصر موضوع مناقصه: 

خرید کفش ترمزچدنی )بزرگ و کوچک( و کامپوزیت
 2- مدت و محل انجام کار: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک س��ال شمسی و محل تحویل کفش��ک ها انبار ایستگاه های 
شیراز، مرودشت، صفاشهر، خرمبید، اقلید، آباده، شهرضا به تشخیص ناظر می باشد.

2-1- مناقصه گران می بایس��ت عالوه بر مرتبط بودن موضوع اساس��نامه، از تأمین کنندگان 
معتبر اقالم موضوع مناقصه و نی��ز ظرفیت آزاد از لحاظ تعداد کار های در دس��ت اجرا، حداقل 

معادل مبلغ برآورد مناقصه باشند.
3- کلیه مناقصه گ��ران برای ش��رکت در مناقص��ه از ابتدای کار ت��ا انتهای فرآین��د مناقصه 
 )www.setadiran.ir( می بایس��ت از طری��ق س��امانه تدارک��ات الکترونیک��ی دول��ت
اقدام نماین��د. ش��ماره فراخ��وان این مناقص��ه در س��امانه تدارک��ات الکترونیک��ی دولت 

2001001073000003 می باشد.

 4- پایگ��اه مل��ی اطالع رس��انی مناقص��ات )http://iets.mporg.ir( فق��ط جهت رؤیت 
اسناد مناقصه و صورت جلسات مناقصه خواهد بود.

5- آخرین مهلت دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اس��ناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، 
روز دوشنبه مورخ 1401/07/18 می باشد.

 6- آخری��ن مهل��ت بارگ��ذاری و تحوی��ل اس��ناد ارزیابی کیفی و اس��ناد مناقص��ه از طریق 
سامانه ستاد، روز دوشنبه مورخ 1401/08/02 می باشد.

 7- برآورد اج��رای کار مبل��غ 10.000.000.000 ری��ال و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند 
اجرای کار مبلغ 500.000.000 ریال می باشد.

8- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
9- در پای��ان فرآیند ارزیابی کیف��ی از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کس��ب 

کرده باشند جهت گشایش پاکات مناقصه دعوت به عمل می آید.
10- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس:  اداره کل راه آهن فارس و تلفن: 071-36192255-7
11-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 88969737-021 و 021-85193768

 آگهي دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
وزارت راه وشهرسازی

راه آهن جمهوري اسالمي ایران )سهامي خاص(
اداره کل راه آهن فارس

نوبت دوم
شماره 58/4۰۱/۶4  )فراخوان اول(  یک مرحله ای

http://monaghesatiran.ir/115721
http://monaghesatiran.ir/115722
http://monaghesatiran.ir/115723
http://monaghesatiran.ir/115724
http://monaghesatiran.ir/115725
http://monaghesatiran.ir/115726


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:
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 دانشکده علوم پزشلکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناس��ه ملی 14006664651 و 
کد اقتصادی 411533649395 در نظ��ر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگ��ذاری امور مربوط به 
خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و 
مدرس به شماره 2001000386000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلی��ه مراحل برگزاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش 
www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 

انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه مورخ 1401/07/09 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:

 تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/07/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/07/26
زمان گشلایش پاکت ها: س��اعت 10:00 صبح روز چهارش��نبه مورخ 1401/07/27 سالن جلسات 

ستاد دانشکده علوم پزشکي ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18

 میزان سلپرده شلرکت در مناقصه: مبلغ 7.495.086.764 ری��ال )هفت میلی��ارد و چهارصد و 
نود و پن��ج میلیون و هش��تاد و ش��ش ه��زار و هفتص��د و ش��صت و چه��ار ری��ال( ضمانتنامه بانکي 
 ب��ا اعتب��ار حداق��ل س��ه ماه و ی��ا واری��ز وج��ه نق��د ب��ه شماره حس��اب 4001112906378116 
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ش��با IR 400100004001112906378116 با شناسه 
واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمانتنامه 
و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداري روز سه ش��نبه مورخ 1401/07/26 به آدرس: ساوه، میدان مادر، 
ابتدای خیابان جمهوری، س��اختمان شماره یک، س��تاد دانشکده علوم پزش��کي و خدمات بهداشتی 
 pdf درمانی س��اوه، کد پس��تی: 76651–39196 تحویل اداره پش��تیبانی و امور رفاهی گردد. فایل

ضمانتنامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.
 براي کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن اداره امور پش��تیبانی و امور رفاهی 086-48501142 
 http://www.savehums.ac.ir تماس و فکس 42223488-086 یا به سایت دانشکده به نشانی

مراجعه فرمائید.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

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

آگهی فراخوان
نوبت اول
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آگهی     عمومی
به روش معمولی

شناسه: 1386054  

شرکت ملی حفاری ایران
)سهامی خاص(

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir   انجام می شود.
http://sapp.ir/nidc_pr  ,    www.nidc.ir  کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 

موضوع مناقصه: تأمین کاال مواد مورد نیاز تعمیرات دوره ای بخشی از کاروان های دستگاه های حفاری
 مشخصات مناقصه:

مبلغ برآورد )ریال(شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار
200109398500062050.000.000.000شرکت ملی حفاری ایران

ارزیابی کیفی مناقصه گران:

بر اساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.روش ارزیابی

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه:

دریافت و تحویل اسناد
از 07/11 /1401 لغایت 1401/07/20تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

از 1401/07/21 لغایت 1401/08/07تاریخ شروع و پایان تحویل استعالم های ارزیابی کیفی
آدرس مناقصه گزار جهت 

دریافت اطالعات
آدرس: اهواز، بلوار شهید  قاسم  سلیمانی، باالتر از میدان فرودگاه، شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی، طبقه اول، پارت A، اداره قراردادها

 شماره تلفن کارشناس پرونده: 061-34146319

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
دو میلیارد و پانصد میلیون ) 2.500.000.000( ریالمبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402ت/  50659ه� تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 و شماره شبا IR350100004001114006376636   نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز )برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین
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1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس��ت انرژی فالت، به نشانی: 
کارگاه خوزس��تان )ج��اده اه��واز- خرمش��هر، قب��ل از پادگان حمید، به س��مت 
 منطقه جفیر، روبروی روس��تای جفیر ثانی، کارخانه گاز و گ��از مایع غرب کارون، 

شرکت فرادست انرژی فالت، کدپستی: 6445165129(
NGL3200 2- موضوع: مناقصه عملیات داربست بندی، مربوط به پروژه

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(

3-2- مهلت دریافت اسناد مناقصه پنج روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم می باشد.
 4-هزین��ه خری��د اس��ناد مع��ادل 3.000.000 ری��ال اس��ت ک��ه می بایس��ت 
 به شماره حساب 360005240 نزد بانک تجارت به نام شرکت فرادست انرژی فالت 

واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
5-محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: 

 ش��رکت کنندگان می توانن��د اس��ناد ش��رکت در مناقصه خ��ود را در وق��ت مقرر 
به مدیریت حقوقی و قراردادهای کارگاه )جفیر( تحویل نمایند.

6- ارائه تضامین جهت 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 

روابط عمومی 

آگهی   شماره 01140001
)فروش ضایعات و اقالم مازاد(
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شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان در نظر دارد 16 قلم کاالی مازاد و ضایعاتی به شرح جدول ذیل را به صورت برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 1401/07/18 به واحد فروش فوالد سنگان مراجعه و یا با شماره تماس 051-54231921-7 

داخلی 5262 )آقای مطابق( تماس حاصل فرمایند.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده می باشد.

موجودی )برآورد(شرح کاالردیف

5.000 عددبشکه فلزی خالی اسقاط )220لیتری(1

40.000 کیلوگرمنوار نقاله2

1.500 عددپارچه فیلتر پرس )به ابعاد 4*1.5 متر(3

20.000 کیلوگرمرولیک آهنی4

5.000 کیلوگرمرولیک با روکش الستیکی5

200.000 کیلوگرمضایعات آهنی6

5.000 کیلوگرمدرام )کابل برق(7

3.000 کیلوگرمورق گالوانیزه )دست دوم(8

موجودی )برآورد(شرح کاالردیف

1.000 کیلوگرمکابل و سیم مسی9

2.000 کیلوگرملوله خرطومی10

2.000 کیلوگرمتفلون پالستیکی11

4.000 کیلوگرمکابل و سیم آلومینیومی12

1.000 کیلوگرملوله و اتصاالت آب و فاضالب )استفاده شده(13

500 کیلوگرملوله مسی کولرگازی14

400 کیلوگرملوله الستیکی فشارقوی15

1.000 کیلوگرمضایعات آلومینیوم16

س��یدکاظم چاوش��ی؛ گف��ت: در ص��ورت افزای��ش 
س��ختگیری و نظ��ارت بانک مرکزی بر اج��رای این 
بخش��نامه )معرف��ی بانک ه��ای متخل��ف در زمینه 
نرخ سود س��پرده س��رمایه گذاری، به هیأت انتظامی 
بانک ه��ا(، بخش��ی از س��پرده های خ��ارج ش��ده از 
بانک ها جذب صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد 
ثابت خواهد ش��د. به گزارش س��نا، طب��ق اظهارات مع��اون نظارت 
بانک مرک��زی، بانک ه��ای متخل��ف در زمینه عدم رعایت نرخ س��ود 
علی الحس��اب س��پرده س��رمایه گذاری مدت دار، به هیأت انتظامی 
بانک ها معرفی می شوند. در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال 
به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابالغ شد، آمده است 
که حسب بازرس��ی های انجام ش��ده و همچنین گزارش های واصله،  
برخی از بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی همچنان با توس��ل 
به روش ها و ش��یوه های مختل��ف از نرخ های مص��وب ابالغی تخطی 
می کنند؛ ل��ذا به این دس��ته از مؤسس��ات و بانک ها تذکر داده ش��د. 
سیدکاظم چاوش��ی؛ کارش��ناس پولی و بانکی در این خصوص، بیان 
کرد: آنچه مسلم اس��ت بانک هایی که دارای تراز نقدی منفی هستند، 
برای آنکه از این وضعیت خالصی یافته و مش��مول جرائم س��ه، چهار 
درصدی به عالوه سایر تنبیهات نش��وند، برخالف مصوبه شورای پول 
و اعتبار مجبور به پرداخت س��ود باالتر از نرخ های مصوب به مشتریان 
)سپرده گذاران( خود شده اند. گرچه این اقدام در کوتاه مدت می تواند 
جذب س��پرده ها را از مش��تریان به ویژه مش��تریانی مثل صندوق ها 
که دنبال س��ود باالتر هس��تند، افزایش دهد؛ اما در بلندمدت ریسک 
س��ودآوری برای این بانک ها را در پی داش��ته و مش��کالت مضاعفی 
برای این بانک ها ایجاد خواهد کرد. وی در پاسخ به این سؤال که »آیا 
س��ختگیری بانک مرکزی در این مورد می تواند مان��ع انتقال منابع از 
سایر بانک ها به بانک هایی که نرخ های غیرمتعارف پیشنهاد می کنند، 
ش��ود یا خیر« گفت: پاسخ به این س��ؤال به ضمانت اجرایی بخشنامه 
برمی گردد. از س��ال 1396 قانون رعایت نرخ مصوب ش��ورای پول و 
اعتبار، بارها بخش��نامه ش��ده و از طرف بانک مرکزی به بانک ها ابالغ 
شده است؛ اما اگر ضمانت اجرا داشته و پیگیری و نظارت بانک مرکزی 
را در بر داشته باش��د، طبیعتاً تا حد زیادی از اقدام برخی بانک ها برای 
پرداخت س��ودهای غیرمتعارف جلوگیری خواهد کرد. کارش��ناس 
پولی و بانکی ادامه داد: نکته اینجاس��ت ک��ه بانک هایی که دارای تراز 
منفی بوده اند، ناچار هس��تند ب��ه روش هایی این مش��کل را برطرف 
کنند. ش��اید مناس��ب ترین روش، رونق یافتن عملیات بازار باز است 
تا بانک های منفی از ای��ن محل تأمین نقدینگی کرده و مش��کل تراز 
منفی خود را کاهش داده ی��ا مرتفع کنند. چاوش��ی در رابطه با تأثیر 
خروج بخش��ی از س��پرده های بانک هایی که تاکنون با پرداخت سود 
غیرمتعارف اقدام به جذب منابع می کردند، گفت: احتماالً در صورت 
افزایش س��ختگیری و نظارت بانک مرکزی بر اجرای این بخش��نامه، 
بخش��ی از س��پرده های خارج ش��ده از بانک ها ج��ذب صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت خواهد شد. بخشنامه اخیر بانک مرکزی 
فقط مربوط به سپرده گذاران مستقیم در بانک ها بوده و صندوق های 

سرمایه گذاری وابسته به بانک ها را شامل نمی شود.

تزریق منابع جدید به بورس با الزام 
بانک ها به رعایت سود سپرده ها

گروه بانک، بیمه، بورس

بین پول دیجیتالی بانک مرکزی و کریپتوها )رمزارزها( باید 
تمایز قایل ش��د. آنچه که بانک مرکزی ایران و س��ایر بانک های 
مرکزی درصدد ابداعش هس��تند، ایجاد حس��اب مستقیم برای 
عموم مردم نزد بانک مرکزی اس��ت. موضوعی که ابزار جدیدی 
ب��رای حکمرانی پولی و مال��ی فراهم می کند. اما از س��وی دیگر 
امکان تبدیل س��پرده های بانکی به پول دیجیتالی بانک مرکزی 
می تواند پول دیجیتال��ی بانک مرکزی را ه��م در کارکرد تأمین 
مالی )خلق پول( و هم در کارکرد سیستم پرداخت ها، تبدیل به 
رقیبی برای ش��بکه بانکی کند. به گزارش مناقصه مزایده به نقل 
از س��نا، بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت که در اواخر شهریورماه 
امسال، پول دیجیتالی بانک مرکزی یا همان رمزریال به صورت 
آزمایشی عملیاتی خواهد شد. فارغ از بحث های زیرساختی، در 
این یادداش��ت به بررس��ی جایگاه پول دیجیتالی بانک مرکزی و 
برخی از اثرات آن در سیس��تم پولی می پردازی��م. همان طور که 
در اینجا ش��رح دادیم، سیس��تم پولی امروزی یک سیس��تم دو 
الیه است که هم ش��امل پول های بانکی )س��پرده ها( و هم پول 
بانک مرکزی می شود. بانک مرکزی دو نوع پول )بدهی( مختلف 

)در ظاهر و نه در ماهیت( منتشر می نماید:
1.پول فیزیکی: اسکناس و مسکوک

2.پلول دیجیتالی )الکترونیکی(: س��پرده های ش��بکه 
بانکی )ذخایر( و سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی

بنابراین پول دیجیتالی بانک مرکزی مفهوم جدیدی نیس��ت 
و هم اکنون بخش دولتی )دولت و ش��رکت ها و مؤسسات دولتی( 
و ش��بکه بانکی )بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی( به آن 
دسترس��ی دارند. آنچه که بانک مرکزی ایران و س��ایر بانک های 
مرکزی درصدد ابداعش هس��تند، ایجاد حس��اب مستقیم برای 
عموم مردم )بخش غیردولتی غیربانکی( نزد بانک مرکزی اس��ت 
تا امکان دسترس��ی آنها به پول دیجیتالی بانک مرکزی )همانند 
بخش دولتی و شبکه بانکی( فراهم ش��ود. ناگفته نماند که بخش 
عمده نقدینگی را )به ط��ور مثال 98 درصد نقدینگ��ی در ایران( 
سپرده های بانکی تش��کیل می دهند که ثبت دیجیتالی از بدهی 
هر بانک به عموم مردم اس��ت. بنابراین عموم مردم در حال حاضر 
به پول دیجیتالی دسترسی دارند اما سپرده های بانکی، خلق پول 
ش��بکه بانکی هس��تند و نه بانک مرکزی. بنابراین پول دیجتالی 
بانک مرکزی با اسکناس و مس��کوک تفاوت ماهوی ندارد و هر دو 
بدهی بانک مرکزی به دارندگان آن محسوب می شود. با این حال 
برای پول دیجیتالی بانک مرکزی س��ه ویژگ��ی منحصربه فردی 
نسبت به اسکناس و مسکوک و سپرده های بخش دولتی و شبکه 

بانکی نزد بانک مرکزی می توان متصور شد: 
1- دسترس��ی مس��تقیم و گس��ترده تر برای تم��ام عوامل 

اقتصادی
2- عملکرد بس��یار بیشتر نس��بت به پول نقد برای معامالت 

خرد
3- امک��ان س��اختار عملیات��ی مج��زا ب��ا دیگر ان��واع پول 

بانک مرکزی
حساب های سپرده ای نزد بانک مرکزی

از منظ��ر فن��ی، ای��ن مس��أله آنچن��ان نوآورانه محس��وب 
نمی ش��ود، بلکه تنها تفاوت، مقیاس دسترسی به پول دیجیتالی 
بانک مرکزی است. این حساب ها احتماالً )اما نه لزوماً( می توانند 
هم��ان دسترس��ی و پرداخت معمول حس��اب های س��پرده ای 
دیداری نزد بانک ها را داشته باشند. بانک های تجاری می توانند 
خدماتی را ب��رای تبدیل س��پرده های بانکی به پ��ول دیجیتالی 

بانک مرکزی )مشابه با اسکناس و مسکوک( فراهم کنند.
اسکناس توکنی دیجیتالی

مسیر دیگر ایجاد یک سیستم مبتنی بر توکن های دیجیتالی 
بانک مرک��زی، با ویژگی ناش��ناس ب��ودن دارن��ده آن )همانند 
اسکناس و مسکوک(، غیرمادی بودن و مشروعیت بانک مرکزی 
اس��ت. در این حالت بانک مرکزی نمی تواند تش��خیص دهد که 
این توکن در اختیار چه فردی ق��رار دارد. اگرچه هر دو احتمال 
فوق در مطالعه بانک تس��ویه بین الملل م��ورد توجه قرار گرفته ، 
اما به نظر نمی رس��د که بانک مرک��زی ایران و س��ایر بانک های 
مرکزی از مس��یر دوم اس��تفاده کنند. زیرا امکان ناشناس بودن 
در هسته سیس��تم پولی معضالتی همچون پولشویی را می تواند 

به بار آورد. بنابراین با احتم��ال باالیی نحوه ایجاد پول دیجیتالی 
بانک مرکزی برای عموم م��ردم براس��اس روش اول خواهد بود 
و همانند س��پرده های بانکی ش��امل فرایند احراز هویت خواهد 
بود )حس��ابداری مرکزی که ردیابی می کند چه کسی چه مقدار 

دارد(. 
ثبات مالی و سیاست پولی

همان طور که اش��اره کردیم، پول دیجیتال��ی بانک مرکزی، 
اتک��اء به ش��بکه بانکی ب��رای پرداخت ه��ا را کاه��ش می دهد. 
گرچه پول دیجیتالی بانک مرکزی برای عم��وم مردم، می تواند 
کمک��ی در جه��ت انعطاف پذیری و کاهش فش��ار به سیس��تم 
پرداخت های فعلی باش��د ام��ا در عین حال، امک��ان جابه جایی 
بخشی از سپرده های ش��بکه بانکی )در طول زمان یا به یکباره( 
به پول دیجیتالی بانک مرکزی میتواند بی ثباتی های مالی را رقم 
بزند. مخصوصاً در ش��رایطی که ش��بکه بانکی ذخایر مازاد کافی 
)یا دارایی نقد دیگ��ری( برای تبدیل پذیری س��پرده های بانکی 
به پ��ول دیجیتالی بانک مرکزی را در اختیار نداش��ته باش��د که 
در نهایت منجر به افزایش بدهی ش��بکه بانک��ی به بانک مرکزی 
خواهد ش��د. در حال حاضر تبدیل پ��ول بانکی )س��پرده ها( به 
پول بانک مرکزی صرفاً از طریق دریافت اس��کناس و مس��کوک 
امکانپذیر اس��ت اما با معرفی پول دیجیتال��ی بانک مرکزی برای 
عموم مردم، احتم��االً تقاضا برای پ��ول دیجیتالی بانک مرکزی 
فراتر از اسکناس و مسکوک خواهد رفت. به همین دلیل، از منظر 
سیاست پولی، تبدیل پذیری سپرده های بانکی به پول دیجیتالی 

بانک مرک��زی می تواند به افزایش نیاز ش��بکه بانک��ی به ذخایر، 
نوسانات نرخ بهره بین بانکی و بنابراین استفاده پیاپی از عملیات 
بازار باز برای خنثی کردن آن دامن بزند. همچنین از آنجایی که 
تبدیل س��پرده های بانکی به پول دیجیتالی بانک مرکزی باعث 
می شود که شبکه بانکی ذخایر نقد خود را از دست دهد، برخی از 
محققین، پول دیجیتالی بانک مرکزی را رقیبی برای پول بانکی 
معرفی کرده اند. از این رو، ش��بکه بانکی به منظ��ور عدم ترغیب 
عموم مردم برای تبدیل س��پرده های بانکی به پ��ول دیجیتالی 
بانک مرکزی و حتی جذب پول دیجیتال��ی بانک مرکزی از آنها، 
مجبور به ارایه پیشنهادات بهتری )از جمله نرخ بهره باالتر( برای 
سپرده های دیداری و مدت دار خود می ش��ود که تشدید رقابت 
مخ��رب و هزینه های تأمین مال��ی باالتر برای بانک ه��ا را در پی 
دارد. البته بانک مرکزی می تواند ب��ا اقدامات کنترلی )مقداری و 

قیمتی(، تقاضای پول دیجیتالی بانک مرکزی را محدود نماید. 
جمع بندی

باید بین پول دیجیتالی بانک مرکزی و کریپتوها )رمزارزها( 
تمایز قایل ش��د. پول دیجیتالی بانک مرکزی صرفا ایجاد حساب 
برای عموم مردم نزد بانک مرکزی اس��ت. در حال حاضر ابهامات 
زیادی درباره نحوه عملکرد پ��ول دیجیتالی بانک مرکزی وجود 
دارد. از جمله اینکه آیا س��پرده های بانکی قابلیت تبدیل پذیری 
به پول دیجیتال��ی بانک مرک��زی را دارند )و بالعک��س( یا فقط 
اسکناس و مس��کوک چنین ویژگی را خواهد داشت؟ مقدار این 
تبدیل پذی��ری محدودی��ت دارد یا خیر؟ آیا هم��ه مردم )بخش 
غیردولتی غیربانکی( می توانند نزد بانک مرکزی حساب داشته 
باش��ند یا صرفاً گروه های منتخب؟ با فرض امکان تبدیل پذیری 
س��پرده های بانکی ب��ه پول دیجیتال��ی بانک مرک��زی، در عین 
گسترده تر ش��دن ابزارهای سیاس��ت پولی و مالی، ممکن است 
آنها را پیچیده تر نماید. در ش��رایطی مش��ابه با وضعیت سیستم 
بانکی ایران، پول دیجیتال��ی بانک مرکزی میتواند رقابت مخرب 
شبکه بانکی بر س��ر جذب )یا از دس��ت ندادن( ذخایر و افزایش 
نرخ بهره را تش��دید کند. موضوع چالش��ی دیگر که برخی بر آن 
تاکید کردند، حف��ظ قوانین مرب��وط ب��ه حریم خصوصی برای 
دارندگان حس��اب  نزد بانک مرکزی است. مسأله ای که نیاز است 
بانک های مرکزی چگونگی آن را برای عموم مردم شفاف سازی 
نمایند. همچنین این موضوع باید مش��خص شود که بانک های 
مرکزی با ایجاد پ��ول دیجیتالی ب��رای عموم مردم قرار اس��ت 
دقیقا چه مش��کلی را برطرف کنند که در سیس��تم پولی فعلی، 
راه حلی ندارد. نکته آخر اینکه همه بانک ه��ای مرکزی از جمله 
بانک مرکزی ای��ران در ایجاد پ��ول دیجیتال��ی بانک مرکزی به 
آرامی گام برمی دارند تا اثرات مثبت و منفی آن بر سیستم پولی 

روشن تر شود.
نویسنده: محسن مقیسه

آیا رمز ریال بانک مرکزی رقیبی برای سپرده های 
بانکی خواهد شد؟
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مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: عبارت است از خرید انواع ترانسفورماتور توزیع به شرح جدول ذیل )تحویل 
در انبار فروشنده(

ف
تعدادواحدشرح کاالردی

50دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس '20AB-50  کاوا1

40دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس '20AB-100 کاوا2

10دستگاهترانسفورماتور توزیع کم تلفات کالس '20AB-200 کاوا3

زمان، مهلت، مبلغ و نحوه دریافت اسلناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی: متقاضیان 
می توانند از تاریخ 1401/07/11 لغایت 1401/07/17 به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار:

تلفن: 31137340-054 و 054-31137348
فکس: 31137050-054، پیام کوتاه: 09307280200

www.sbepdc.ir :وب ،  sbepdc@gmail.com :پست الکترونیک
 مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي یا واریز مبلغ 4.060.000.000 ریال 

به حس��اب جاری 103403815002 بانک صادرات ش��عبه برق زاهدان به نام س��ایر درآمدها 
شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند کار: 
پیشنهاددهندگان می بایس��ت ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب و ج( در 

سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/07/30 نسبت به ارسال اصل 
مدارک مطابق شرایط درج شده در اس��ناد مناقصه در پاکات الک و مهر ش��ده تا مهلت تعیین 
 شده فوق به دبیرخانه شرکت به نشاني: زاهدان، خیابان دانش��گاه، حدفاصل دانشگاه 37 و 39، 
شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان اقدام نمایند. الزم به ذکر تمامی فرآیند مناقصه 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.
تاریخ و محل گشایش پاکات:  پیشنهادات ارائه شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
در ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1401/07/30 در س��الن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق 

سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در س��امانه تدارک��ات الکترونیکی دولت، 
مي بایس��ت به س��ایت یاد ش��ده مراجعه و نس��بت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکي اقدام 
 نمایند. جه��ت اطالعات بیش��تر در این خص��وص مي توانید با ش��ماره تلف��ن 021-41934 

تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد: 5 ماه

متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت معامالت صنعت برق به نشانی 
Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی 
 www.iets.mporg.ir همچنی��ن پایگاه ملی مناقص��ات ب��ه آدرس  www.sbepdc.ir

مراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

  به پیشنهاداتي که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، 
چک ش��خصي و نظایر آن و پیش��نهادهایي که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل ش��ود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر شرایط مناقصه:

  حضور شرکت کنندگان در فهرست تأمین کنندگان مورد تأیید شرکت توانیر )وندور لیست( 
الزامی است.

آگهي   
شركت توزیع نیروی ربق سیستان و بلوچستان شماره ۱4۰۱-22 یک مرحله ای 

امور تدارکات و قراردادها-  شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان

نوبت دوم

http://monaghesatiran.ir/115716
http://monaghesatiran.ir/115717
http://monaghesatiran.ir/115718
http://monaghesatiran.ir/115719
http://monaghesatiran.ir/115720
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ایران، چهارراه انرژی جهان

 رشد 24 درصدی مصرف بنزین
در نیمه نخست امسال

مرکز خودکفایی صنعت پتروشیمی 
راه اندازی شد

مسؤول امور توسعه کس��ب وکارهای دانش بنیان و ساخت داخل شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی، اظهار کرد: با هدف ارتقای بهره مندی از توان ش��رکت های 
دانش بنیان و فناور، سازندگان داخلی و دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی، با تجمیع 
فعالیت های س��اخت داخل تجهی��زات و ل��وازم یدکی مورد نی��از صنعت، مرکز 
خودکفایی AVL صنعت پتروش��یمی و توس��عه کس��ب وکارهای دانش بنیان 
آغاز به فعالیت ک��رد. به گزارش مناقصه مزایده، مهیار ن��ادری؛ با تأکید بر اهمیت 
تحقق برنامه های ساخت داخل و بار اول در صنعت پتروش��یمی، افزود: اهداف و 
فعالیت های مهمی برای این مرکز تبیین ش��ده اس��ت که احص��ای تجهیزات و 
قطعات یدکی مورد نیاز صنایع پتروش��یمی، شناس��ایی توانمندی های ساخت 
داخل و دانش بنیان و به هم رسانی عرضه و تقاضا در این حوزه، از جمله مهم ترین 
این اهداف به شمار می رود. مس��ؤول امور توسعه کس��ب وکارهای دانش بنیان و 
ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ادامه داد: شناسایی توانمندی های 
فناورانه دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی، ارتقای قابلیت طراح��ی، تولید و افزایش 
توان ساخت داخل و ایمن س��ازی فعالیت های پژوهش��ی نیز از دیگر محورهای 
فعالیت این مرکز خواهد ب��ود. نادری؛ با بیان اینکه تدابی��ر الزم برای دانش بنیان 
کردن صنعت پتروشیمی با بهره مندی حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان 
و سازندگان داخلی اتخاذ شده است، گفت: اقدام های گسترده ای در این زمینه با 
هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همکاری هلدینگ ها و فعاالن صنعت 
ارزش آفرین پتروش��یمی در قالب کارگروه دانش بنیان کردن صنعت پتروشیمی 

برنامه ریزی شده که به زودی شاهد ثمرات آنها خواهیم بود.

پژوهش��گر حوزه انرژی اندیش��کده حکمرانی انرژی و مناب��ع ایران، گفت: 
کشور ما به لحاظ شرایط ژئوپلوتیکی که دارد می توانید به عنوان چهارراه انرژی 
بخش ایفای نقش کند و اگر ه��م منابع نفت، گاز و برق در ایران وجود نداش��ت 
می توانستیم از ظرفیت هایی مثل قرارداد های سوآپ و ترانزیت های انرژی بین 
کشور های همس��ایه اس��تفاده کنیم. به گزارش مناقصه مزایده، معین احمدی؛ 
افزود: ایران بعد از روس��یه دومین کش��ور ب��ه لحاظ ذخایر گ��از، صاحب منابع 
گازی در دنیا است و کشور های قطر، ترکمنس��تان، عربستان و آمریکا هم دیگر 
کشور هایی هستند که ذخایر گازی دارند و ایران چهارمین کشور مصرف کننده 
گاز در جهان به حساب می آید. پژوهش��گر حوزه انرژی از اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران، تصریح کرد: از لحاظ تأمین ان��رژی جهان ما بازار نفت را به 
صورت یک بازار جهانی داریم و اگر برق هم به عن��وان عامل انرژی تبدیل یافته 
از سوخت های فس��یلی به حس��اب بیاوریم که وابس��ته به خطوط انتقال برق و 
گاز هستند و با ش��کل گیری فناوری ال ان جی بازار گاز به س��مت بازار جهانی 
ش��دن هم پیش می رود. وی درخص��وص وضعیت تعامل و تب��ادل انرژی ایران 
با دیگر کش��ور ها گفت: ما کش��ور چین و هند را به عنوان مص��رف کننده عمده 
انرژی داریم و برای کش��ور های منطقه از جمله عراق و ترکی��ه نیز صادرات گاز 
را داریم.  احمدی؛ اظهار داشت: کش��ور ایران به عنوان کشوری که ذخایر انرژی 
فسیلی ش��ناخته می ش��ود حدود 10 درصد از منابع نفتی جهان رو در اختیار 
دارد. وی درخصوص نقاط قوت و ضعف دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم گفت: 
در برهه ای که کشور های همس��ایه درخواست انرژی از کش��ور ما داشتند و به 
لحاظ توجه اگر دول��ت کنونی رو بخواهیم ارزیابی کنیم در همین یکس��الی که 
مستقر شدند توجه به کشور های همسایه در این دولت خیلی بیشتر شده است.

مدیر تأمین و توزیع س��وخت ش��رکت پخش فرآورده های نفتی، گفت: در 
ش��ش ماه نخس��ت 1401 روزانه به طور متوس��ط102.7 میلیون لیتر بنزین 
مصرف شده که نسبت به مدت مشابه پارس��ال با 24 درصد افزایش همراه بوده 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، مرتض��ی عابدینی؛ علت اصلی رش��د مصرف 
فرآورده بنزین و نفت گاز در شش ماهه ابتدایی امسال را افزایش سفر ها با توجه 
به فروکش کردن ش��یوع بیماری کرونا اعالم کرد و گفت: در س��ه ماه تابستان 
هم مصرف بنزین 21 درصد در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال افزایش داشته 
است. وی افزود: در سه ماه تابستان امس��ال روزانه به طور متوسط 105 میلیون 
لیتر بنزین و 106 میلیون لیتر نفت گاز مصرف ش��ده که نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال به ترتیب با 21 درصد و 6/6 درصد با افزایش همراه بوده اس��ت. مدیر 
تأمین و توزیع س��وخت ش��رکت پخش فرآورده های نفتی بیش��ترین افزایش 
مصرف بنزین و نفت گاز را به روز های پایانی شهریور 1401 ارتباط داد و گفت: 
در روز های پایانی ش��هریور 1401 روزان��ه به طور متوس��ط 120 میلیون لیتر 
بنزین مصرف شده است. عابدینی؛ با اش��اره به اینکه امسال مصرف سی ان جی 
هم رشد 23.5 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داش��ته است، ادامه داد: 
مصرف روزانه سی ان جی به طور متوسط روزانه 148 هزار مترمکعب بوده است.

انرژی
نفت و نیرو
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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد

انعقاد قرارداد با برنده مزایده فروش گازهای همراه نفت 
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، از انعقاد 
قرارداد ف��روش گازهای همراه ارس��الی به مش��عل مربوط به 
واحدهای بهره برداری نفت س��فید، تمبی و پرس��یاه خبر داد. 
به گزارش مناقصه مزایده، علیرضا دانش��ی؛ با اش��اره به انعقاد 
قرارداد ف��روش گازهای هم��راه ارس��الی به مش��عل، اظهار 
کرد: قراردادی میان ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب و 
شرکت ناردیس در روزهای گذش��ته در بحث فروش گازهای 

همراه ارسالی به مشعل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
مربوط به واحدهای بهره برداری نفت س��فید، تمبی و پرسیاه 
به امضاء رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های 
انجام شده نس��بت به جمع آوری گازهای همراه در کوتاه مدت 
اقدام خواهیم کرد، اف��زود: این پروژه مه��م در جهت تکمیل 
زنجی��ره ارزش، فعال س��ازی ش��رکت های داخل��ی و رف��ع 
آالینده ه��ای محیط زیس��ت اجرایی خواهد ش��د. مدیرعامل 

ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، گفت: با ی��ک مزایده، 
معادل 64 میلی��ون فوت مکعب گاز جمع آوری می ش��ود که 
ارزش اقتص��ادی آن نزدیک به 184 هزار دالر در روز اس��ت و 
می تواند عالوه بر بحث های زیست محیطی کمک بسیار خوبی 
به بخش های تولیدی داشته باشد. دانشی؛ با بیان اینکه انجام 
چنین اقداماتی هیچ ارتباطی با تحریم ها ن��دارد، عنوان کرد: 
بخش خصوصی به عن��وان یار و همراه بخ��ش دولتی می تواند 

در چنین حوزه هایی ورود کند و با نگ��اه مثبت طرفین منافع 
حداکثری را برای کشور به دنبال داش��ته باشند. وی در پایان، 
گفت: مزایده فروش گازهای همراه مش��عل با کس��ب مجوز از 
شرکت ملی نفت ایران از خردادماه سال جاری آغاز شده است 
و 9 ش��رکت، صالحیت الزم ب��رای حضور در چه��ار مزایده را 
دریافت کردند که در این زمینه شرکت های برنده در مردادماه 

مشخص شدند و اکنون این اولین قرارداد در این زمینه است.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا 

تأثیر ساخت سدهای تکراری و اضافی در ایجاد بحران آبی 
یک کارش��ناس ارش��د مدیریت منابع آبی، معتقد است: ساخت 
س��دهای تکراری و اضافی به میزان دس��ت کم 60 و یا 70 درصد و یا 
بیشتر در خش��کی دریاچه ها، رودخانه ها و تاالب ها، توسعه بی رویه 
کش��اورزی در فضای باز و تغییر کاربری های شدید اراضی شهری و 
گس��ترش بی رویه کالنش��هرها در وقوع این بحران مؤثر بوده است 
و یک چرخ��ه ناپایدار و خطرناک توس��عه  نیافتگی را پدی��د آوردند. 
داریوش مختاری؛ در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه آمارها نش��ان 
می دهد که خشک ش��دن دریاچه بختگان به طور مشخص ناشی از 
تأثیرات منفی ساخت س��دهای داریوش )درودزن( در سال 1352، 
ساخت سدهای مالصدرا و سیوند در دهه 80 بوده است، اظهار کرد: 
همچنین خشک ش��دن دریاچه ارومیه ناشی از س��اخت 22 سد در 
باالدس��ت حوزه آبریز آن بوده و با این حال نزدیک به 60 سد اضافی 
و تکراری دیگر نیز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه در دس��ت مطالعه و 
ساخت است. وی ادامه داد: در همان حال سدسازی  بی  رویه و اضافی 
زمینه فرصت سوزی  دیگر در حوزه مدیریت آب و انرژی از جمله نبود 
تخصیص منابع اعتباری کافی به پروژه های 15گانه طرح های تعادل  

بخش��ی منابع آب زیرزمینی و یا خودداری از تخصیص اعتبار برای 
اجرای طرح های نیروگاه های خورش��یدی که یکی از استعدادهای 
شگرف سرزمینی در جغرافیای ایران اس��ت را فراهم کرده است. به 
گفته این کارشناس، اکنون با چنین آسیب های فراگیری که به دنبال 
سدسازی های بی رویه پدید آمده اس��ت چه باید کرد؟ راه این است 
که در قالب یک واحد کوچک آب شناختی و واحد بزرگ تر آن یعنی 
حوزه آبریز، شکس��ت )تخریب( و یا حفظ سدهای موجود، بررسی و 
مطالعه دقیق ش��ود. همچنین پیامدهای زیست محیطی شکست و 
یا حفظ سدها سنجش و ارزیابی ش��وند. وجه دیگر تأثیرات ساخت 
س��دها بر حقابه ها و عدال��ت اجتماعی از ناحیه رعای��ت حقابه اولیه 
است. س��پس این داده ها در چارچوب تحلیل منفعت هزینه و با نگاه 
به هزینه های ریخته  ش��ده، از دیدگاه اقتصادی در تحلیل اقتصادی 
محاس��به و تعیین ش��وند و تصمیم مناسب گرفته ش��ود. همچنان 
ریزه  کاری  بس��یاری باقی می ماند که می  توان از ظرفیت دانش فنی 
و مهندسی کشور برای حل آن ها کمک گرفت. مختاری؛ با بیان اینکه 
اکنون بحران آب ایران با مس��ائل در هم تنی��ده و پیچیده ای روبه رو 

شده، پرسش این است که چگونه می توانیم این مسائل را حل وفصل 
کنیم، برای یافتن راهکارهای عملی و میدانی برای معماهای بزرگ 
از جمله حدود 500 سد اضافی و تکراری در حوزه های آبریز، نزدیک 
به 200 سد در دست س��اخت و نزدیک به 600 سد در دست مطالعه 
چه باید کرد؟ مس��ائل حوزه آبریز ت��االب گاوخون��ی را چگونه باید 
حل وفصل کرد، گفت: همان جایی که بهره  ب��رداری بی  رویه از منابع 
آب زیرزمینی، توس��عه بی  رویه صنایع آب بر در باالدست، گسترش 
بی رویه شهرنش��ینی و اج��رای پروژه های انتق��ال آب بین حوزه ای 
انباش��تی از پیچیدگی را برای حل مسأله خش��کی این تاالب پدید 
آورده مورد بحث اس��ت، به طور معمول در بیش��تر حوزه های آبریز 
کشور، افزوده ش��دن حقابه بران جدید افزون بر اولی ها )حقابه بران 
قدیمی( دشواری حل مس��أله را دو چندان می کند. وی افزود: ابتدا، 
برای کاس��تن از دامنه بحران آب ایران نیازمند یافت��ن راهکارهای 
اصولی و مبتنی بر دانش فنی و مدیریتی هستیم. مدیریت راهبردی 
به تفکر انسجام می دهد و در کنار اینکه الزم است در چارچوب مبانی 
نظری بحران آب به حل آن همت گماش��ت، بهتر اس��ت از ظرفیت 

مدیریت راهبردی برای حل بحران آب کمک گرفت. این کارشناس 
ارشد مدیریت منابع آبی، با بیان اینکه در پهنه  مدیریت آب کشور، به 
مرور تهدیدها افزوده ش��ده و نقاط ضعف و شکنندگی بسیاری پدید 
آمده است، گفت: مدیریت راهبردی کمک می کند تا وضعیت موجود 
را بهتر بشناس��یم و سیاس��ت های اجرایی را در وضعیت تهاجمی یا 
تدافعی برگزینیم. تعیین و گزینش سیاست ها در چارچوب مدیریت 
عرضه و تقاضای آب و یا تحلیل های منفعت هزینه انجام می ش��ود. 
مختاری؛ با بیان اینکه در هر مرحله و با ه��ر رویکردی، رعایت اصول 
اولیه الزم اس��ت، گفت: واحد برنامه  ریزی حوزه آبری��ز اصلی، آبریز 
فرعی و یک دشت بوده و الزم اس��ت مبانی آب شناختی حوزه آبریز 
را رعایت کرد و هر اقدامی در چارچوب بیالن منابع آب انجام ش��ود. 
در این میان رعایت مدیریت مش��ارکتی منابع آب یک اصل اس��ت و 
اجرای هر راهکار و سیاس��تی باید در ظرف همکاری دولت و جامعه 
محلی انجام گیرد. بنابراین دیده می شود که با رویکرد کارشناسی و 
علمی الزاماً الزم است بحران را در چارچوب های مشخص بازشناسی 

و حل وفصل کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا 

تأمین منابع مالی بزرگ ترین مانع موجود در توسعه انرژی های تجدیدپذیر است
مدیرکل دفت��ر مدیری��ت طرح ه��ای تجدیدپذیر س��ازمان 
انرژی های تجدیدپذی��ر و بهره وری ب��رق ایران )س��اتبا(، گفت: 
مش��کل توس��عه انرژی های تجدیدپذیرها، کمب��ود ظرفیت ها 
و نبود نیروی متخصص نیس��ت؛ بلکه نگرانی درب��اره اختصاص 
مناب��ع مالی حاصل از س��وخت صرفه جویی ش��ده اس��ت. جعفر 
محمدنژادس��یگارودی؛ در گفت وگو با ایرنا، افزود: طبق ماده 12 
قانون رفع موانع تولید وزارت نفت مکلف است منابع مالی حاصل 
از سوخت صرفه جویی شده را در اختیار فعاالن توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر قرار دهد؛ این در حالی اس��ت که وزارت نفت تاکنون 
همراهی الزم در این زمینه نداش��ته است. مدیرکل دفتر مدیریت 
طرح های تجدیدپذیر س��اتبا، گفت: طی س��ال هایی که توس��عه 
نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر به وی��ژه با مش��ارکت بخش خصوصی 
انجام می ش��د، تجارب خیلی خوبی با وجود هم��ه محدودیت ها 
به دست آمده است. محمدنژادسیگارودی؛ ادامه داد: شرکت های 
متع��ددی در کل زنجیره تولی��د تجدیدپذیر از ش��رکت هایی که 
مس��ؤولیت طراحی دارند تا ش��رکت هایی که تعمی��ر تجهیزات 
را انج��ام می دهن��د، ش��کل گرفته اند و در بخ��ش نیروگاه ه��ای 
خورش��یدی، ش��رکت هایی برای تولید پنل ایجاد ش��ده اند. وی 
خاطرنش��ان کرد: ارزیابی ما برای توس��عه تجدیدپذیرها نش��ان 
می دهد ک��ه نگران��ی و دغدغ��ه ای از جهت اینکه ش��رکت های 
دانش بنیان و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، وجود 
ندارد. مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا، گفت: 
از جهت تولی��د تجهیزات هم نگران��ی و دغدغه ای وج��ود ندارد؛ 

چنآن که در فراخوانی که برای احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر داده شد، می بینیم شرکت های ایرانی ورود کرده اند. 
محمدنژادس��یگارودی؛ ادامه داد: آنچه ما را به جد نگران می کند 
و به نظر گلوگاه توس��عه تجدیدپذیر باشد، موضوع حمایتی است 
که باید از طریق وزارت نفت انجام ش��ود که ب��رای در اختیار قرار 

دادن منابع مالی ناشی از سوخت صرفه جویی شده که هنوز محقق 
نشده اس��ت. وی اضافه کرد: هنگامی که توسعه تجدیدپذیرها در 
کشور ش��روع ش��د یک منابع محدودی تحت عنوان منابع ناشی 
از عوارض برق ک��ه از قبض برق مش��ترکان به  غی��راز قبض برق 
روستاییان حاصل می شد، در اختیار بود. پیش بینی ما هم درباره 

این منابع این بود که کفاف توسعه بیش��تر را نکند؛ اما برای شروع 
کار بد نبود. مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر س��اتبا 
خاطرنش��ان کرد: برای برنامه توس��عه 10 ه��زار مگاواتی وزارت 
نیرو برای چهار س��ال آینده مدل تأمین مالی را براساس استفاده 
از منابع مالی ماده 12 تعیین ش��ده که عماًل منابع مالی ناش��ی از 
سوخت صرفه جویی شده است. محمدنژادسیگارودی؛ ادامه داد: 
این موضوع در کالن ماجرا از هر س��مت که بررس��ی شود، به نفع 
کشور است؛ زیرا وزارت نفت می تواند این ماده خام ارزشمند )نفت 
و گاز( را که در بازار جهانی قیمت بس��یار جذابی دارد، صادر کند و 
منافع حاصل از آن را برای تولید در کش��ور قرار ده��د. وی افزود: 
ما از طریق تولید ه��ر کیلووات تجدیدپذیر که در کش��ور احداث 
می کنی��م، می��زان قابل توجهی س��وخت صرفه جویی می ش��ود 
و این دس��ت وزارت نفت را باز می کند برای آن ک��ه بتواند حداقل 
در عرضه آن به عنوان صادرات یا اس��تفاده از مواد خام در پروس��ه 
تولید فرآورده های نفتی که ارزش��مند هس��تند، اس��تفاده کند. 
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا، گفت: سؤال 
ما این است که برای این موضوع عالوه بر آن که یک تکلیف قانونی 
وجود دارد، از لح��اظ اقتصادی هم به نفع وزارت نفت اس��ت. این 
چرا اتفاق نمی افتد. مطالبه مهم و بسیار ضروری از سوی متولیان 
تجدیدپذیر است که چرا همراهی الزم از سمت وزارت نفت دیده 
نمی شود. محمدنژادس��یگارودی؛ بیان کرد: مشکل نبود ظرفیت 
توس��عه تجدیدپذیرها نیس��ت، بلکه این منابع مالی که براساس 

راهکار قانونی تعیین شده را در اختیار نداشته باشیم، مانع است.

گروه انرژي

مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نف��ت ایران، گفت: 
با افزایش قیمت ف��رآورده نفتی و اختالف قیمت آن با کش��ورهای 
همس��ایه س��رقت و برداش��ت غیرمجاز از خطوط لوله کش��ور در 
سال جاری10 برابر افزایش یافته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
ارسالن رحیمی؛ در نشس��ت خبری، افزود: این شرکت با 14 هزار 
کیلومتر خط لوله در سطح کشور، وظیفه انتقال نفت خام از مبادی 
تولید به پاالیش��گاه های کش��ور و انتقال فرآورده به مبادی مصرف 
را به عهده دارد. وی افزود: در ش��ش ماه نخس��ت پارسال )1400(، 
33 میلیارد لیتر نفت خ��ام و 30 میلیارد لیتر فرآورده منتقل ش��د 
که این رقم در نیمه نخست امس��ال به ترتیب به 34.5 میلیارد لیتر 
و 31.7 میلیارد لیتر رسیده اس��ت. مدیرعامل شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران، همچنین اعالم کرد: در ش��ش ماه نخس��ت 
امس��ال به طور میانگین روزانه 186 میلیون لیت��ر نفت خام و 170 
میلی��ون لیتر فرآورده در کش��ور جابه جا ش��ده اس��ت. رحیمی؛ با 
اش��اره به انتقال 128 میلی��ارد لیتر نفت خام و فرآورده طی س��ال 
گذشته در کش��ور گفت: در صورتی که ش��بکه خطوط لوله نفت و 
فرآورده در کشور وجود نداشت، برای انتقال این حجم عظیم نفت 
و ف��رآورده به تردد حدود چه��ار میلیون و 300 ه��زار نفتکش 30 
هزار لیتری نیاز بود که این موضوع افزون بر مس��ؤولیت خطیر این 
ش��رکت برای حمل نفت خام و فرآورده، تحمیل هزینه جابه جایی، 
خطرات جاده ای، ترافیک جاده ای و آلودگی های زیس��ت محیطی 
را به همراه داش��ت. وی هزینه انتق��ال هر لیتر ف��رآورده از طریق 
خطوط لول��ه را 300 ریال اعالم ک��رد و گفت: ای��ن رقم یک پنجم 
هزینه جاده ای اس��ت و اف��زون ب��ر آن آلودگی زیس��ت محیطی و 
مخاطره های حمل جاده ای را نیز ندارد، این رقم امس��ال 38 درصد 
افزایش خواهد یافت. مدیرعامل ش��رکت خط��وط لوله و مخابرات 
نفت، با تأکید بر آمادگی دائمی سیستم های مخابراتی صنعتی این 
ش��رکت، اظهار کرد: بحث س��رقت از خطوط لوله با افزایش قیمت 

فرآورده های نفت��ی و کاربردهای نفت خام، از دغدغه ها در س��طح 
کالن این شرکت اس��ت که افزون بر تحمیل هزینه های اقتصادی، 
مخاطرات محیط زیس��تی و گاه جانی را نیز در پی داش��ته اس��ت. 
رحیمی؛ مهم ترین دلیل افزایش انش��عاب های غیرمجاز از خطوط 
لوله را اخت��الف قیمت حامل های انرژی با کش��ورهای همس��ایه 
اعالم کرد و گفت: مقدار برداش��ت غیرمجاز از خطوط لوله کش��ور 
در سال 1401، 10برابر افزایش یافته اس��ت. وی با اشاره به کشف 
حدود یک مورد انش��عاب غیرمجاز در هر هفته، افزود: خوشبختانه 
با اقدام های انجام ش��ده و حساس��یت ها در این زمین��ه،  همچنین 
تجهیزات به کارگرفته شده، بیشتر انشعاب های غیرمجاز به سرعت 

کشف می ش��ود. رحیمی؛ با بیان اینکه س��رقت از خطوط برای ما 
هزینه دارد و مس��ائل اجتماعی ایجاد می کند، گفت: بعضاً سارقان 
نمی توانند انشعاب را کنترل کنند و مواد نفتی در محیط قرار گرفته 
و مش��کالت آالیندگی ایجاد می کند. مدیرعامل ش��رکت خطوط 
لوله و مخاب��رات نفت، همچنین از امضای تفاهم نامه های پرش��مار 
به منظور کشف انش��عاب های غیرمجاز و پایش خطوط لوله کشور 
خبر داد و گفت:  ساخت پیگ انش��عاب یاب و تجهیز سخت افزاری 
کشف انشعاب براس��اس تغییرات فشار خط در شرکت خطوط لوله 
و مخاب��رات نفت در حال پیگیری اس��ت. همچنی��ن طرح دیگری 
در زمینه کشف انش��عاب با اس��تفاده از فیبرنوری توسط دانشگاه 

ش��ریف در حال پیگیری اس��ت که پایلوت آن روی خط تنگ فنی 
- دره ش��هر انجام ش��ده و پس از موفقیت آمیز بودن، در مسیرهای 
اصلی خطوط لوله کش��ور به کار گرفته خواهد ش��د. وی مهم ترین 
پروژه ه��ای در حال انج��ام و در ح��ال بهره برداری این ش��رکت را 
خط لوله نائین - کاش��ان - ری، خط لوله بندرعباس - رفس��نجان به 
طول 468 کیلومتر، خط سبزآب - ش��ازند به ط��ول 350 کیلومتر، 
تبریز- خوی - ارومیه به طول 220 کیلومتر، خط لوله ش��ازند - ری 
به طول 292 کیلومتر از جمله پروژه ه��ای در حال اجرای خطوط 
لوله کشور است. خط لوله نظامیه - س��بزآب به طول 125 کیلومتر 
پیشرفت خوبی داش��ته اس��ت و امیدواریم به زودی به بهره برداری 
برسد. مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت، همچنین 
با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه  برای احداث خطوط لوله جدید پارس 
و تابش در کش��ور به ط��ول 948 و 400 کیلومتر در کش��ور گفت: 
خط لوله گوره - جاس��ک و خط لوله عس��لویه به پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس نیز از جمله خطوطی اس��ت که بهره برداری آن به این 
ش��رکت واگذار ش��ده و خواهد ش��د. رحیمی؛ درباره نگهداری از 
خطوط لوله نفت و فرآورده کشور، گفت: هم اکنون حدود 14 هزار 
کیلومتر خط لوله و 922 دس��تگاه تجهیزات دوار شامل توربین ها، 
الکتروموتورها، پمپ ها، ژنراتورها و بوسترپمپ ها در صنعت انتقال 
کشور وجود دارد که خوشبختانه توان داخلی کشور برای نگهداری 
از این تأسیسات کافی است و در این زمینه با مشکل خاصی روبه رو 
نیس��تیم. وی افزود: دومین خط لوله سخت گذر جهان در تنگ لیر 
در کش��ورمان وجود دارد که نگه��داری از آن با توج��ه به نزدیکی 
به س��د باید در ش��رایطی باش��د که س��بب آلودگی خطوط نشود. 
خوشبختانه با اقدام های پیش��گیرانه، تاکنون حادثه ای نداشته ایم. 
مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ای��ران، بیان کرد: 
عمر خطوط لوله در ایران به طور میانگین 32 س��ال برای نفت خام 
و 35 سال برای فرآورده است که این عدد در دنیا 30 سال است که 
می توان با استفاده صحیح از سیس��تم های حفاظتی، عمر خطوط 

لوله را افزایش داد که  در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد 

افزایش ۱۰ برابری سرقت از 
خطوط لوله و فرآورده های نفتی کشور
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