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گروه اجتماعی 

طرح برگ��زاری مناقصه بین الملل��ی مترو ب��رای اولین بار در 
سال 1395 مطرح شد و یک سال بعد منت��ج به برگزاری مناقصه 
بین المللی واگن مترو شد. مناقصه ای ک��ه در نهایت یک شرکت 
چینی توانس��ت برنده آن شود. ط��ی مفاد ای��ن مناقصه شرکت 
CRC چین و واگن سازی ته��ران سازندگان نهایی ۶3۰ دستگاه 
واگن متروی تهران شدند و شرکت نورینکوچین نیز تأمین کننده 
فایناس این قرارداد ب��ود. از زمان نهایی ش��دن فاینانس تا تولید 
واگن های مترو، قرار ب��ود حدود ۲۰ ماه زمان  بب��رد؛ ضمن اینکه 
قرارداد شهرداری تهران در این پروژه پنج سال��ه اعالم و در پایان 
این پنج سال قرار ب��ود آخرین واگن ساخت��ه و تحویل داده شود. 
همچنی��ن در این ق��رارداد ۶3۰ دستگ��اه واگن مت��روی تهران، 
5۶ دستگ��اه آن به ص��ورت CBU )به صورت کام��ل( وارد شود 
 PLB و ۷۰ واگن در ای��ران مونتاژ خواهد ش��ود. همچنین بخش
)داخلی سازی( طبق ای��ن قرارداد نیز به سه بخش تقس��یم شده 
که در بخش اول ۸۴ واگن ساخته ش��ود که در پایان آن 31درصد 
داخلی سازی شود. در بخش دوم نیز، ق��رار بود ۲1۰ واگن ساخته 
 شود که در پایان ساخت این ۲1۰ واگن به 39درصد داخلی سازی 
شود و در بخش س��وم نیز، مج��دداً ۲1۰ واگن ساخت��ه شود که 
5۶ درص��د داخلی س��ازی در آن گنجان��ده شده ب��ود. متوسط 
هزینه   FOB )تحویل در بندر شانگه��ای( بابت هر واگن 1.۰۷۸ 
هزار یورو  بود و در این ق��رارداد نیز قرار بود تا بدن��ه تمام واگن ها 
آلومینیوم باشد در حالی که قباًل بدنه کربن استیل در بدنه واگن ها 
استفاده می شد. حال از آن زمان تاکنون بیش از شش سال گذشته 
و طی این مدت به دالیل مختلف همچون عدم باز شدن فاینانس 
همچنان این قرارداد به مرحله اجرایی نرسیده است! در واقع این 
وسیله نقلیه پرطرفدارترین وسیله نقلیه به شمار می رود تا حدی 
که بنابر آمارها، روزانه میلیون ه��ا نفر از طریق مترو در سطح شهر 
تهران جا به جا می شوند؛ همچنان این آمار برای کالنشهرهایی که 

مترو در آن وجود دارد نیز صادق است.
بودجه 680 میلیارد تومانی تعمیرات مترو

حال و در شرایطی ک��ه واگن های مترو چن��د دهه در حال 

خدمات رسانی به مردم هستند، بس��یاری از واگن های مترو از 
رده خ��ارج شده و به همی��ن دلیل شهرداری ته��ران از بودجه 
۶۸۰ میلی��ارد تومانی تعمی��رات اساس��ی1۷۰ دستگاه واگن 
خبر داده است. در همین رابط��ه، سیدجعفر تشکری هاشمی؛ 
رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای اسالمی شهر 
تهران، چنی��ن می گوید: برای تعمی��رات اساسی1۷۰ دستگاه 
واگن، ۶۸۰ میلیارد توم��ان بودجه در نظ��ر گرفته شده است. 
وی با اشاره ب��ه اینکه نیاز به تأمین ناوگ��ان حمل ونقل عمومی 
باید در قال��ب برنامه های میان مدت دنبال ش��ود اما برای عبور 
از وضعیت اورژانس��ی حمل ونق��ل شهری که عموم��اً در نیمه 
دوم سال، مس��ائل و مشکالت آن افزایش می یاب��د، می توان با 
تزریق مبلغی به مراتب کمتر از 1۰۰۰ میلی��ارد تومان ناوگان 
حمل ونق��ل عمومی را احی��اء ک��رد، اظهارکرد: ای��ن مبلغ در 
مقیاس بودجه ه��ای رایج برای اج��رای مأموریت های کلیدی 
مدیریت شهری، رق��م قابل توجه��ی به شمار نمی آی��د و تنها 
حدود دو درص��د از بودجه س��ال 1۴۰1 شه��رداری تهران را 
شامل می شود اما با آن تا پایان امسال می توان کیفیت و کمیت 

خدمات رسانی به شهروندان در ناوگان حمل ونقل همگانی را به 
صورت محسوسی ارتقاء داد.

کمبود واگن در کالنشهرها
بابک احم��دی؛ مدیرعامل بخش ریلی گ��روه صنعتی مپنا 
نیز، گف��ت: ش��ورای اقتصاد در س��ال 1395، تأمی��ن و خرید 
دو هزار دستگ��اه واگ��ن مت��رو را از طریق برگ��زاری مناقصه 
بین المللی ب��ا استفاده از تس��هیالت مالی خارج��ی )فایناس( 
مصوب کرد، اما با گذشت حدود شش س��ال، این مصوبه هنوز 
اجرایی نشده اس��ت. براساس اهداف ترسیم ش��ده، نیاز کشور 
در میان مدت )1۰ س��ال( حدود هفت هزار واگ��ن مترو است 
و براساس مصوبه شورای اقتصاد، سازمان گس��ترس و نوسازی 
صنایع ایران به عنوان مدی��ر طرح، باید دو ه��زار واگن مترو را 
تأمین و در اختی��ار شبکه حمل ونقل ریل��ی درون شهری، قرار 
می داد، ام��ا تاکنون یک واگن هم به شبک��ه ریلی درون شهری 
اضافه نش��ده اس��ت. هم اکن��ون در شهر هایی مانن��د تهران، 
اصفهان، شیراز، قم، تبریز، کرج با کمبود واگن مواجه هستیم، 

ضمن اینکه واگن های موجود هم فرسوده شده است.

موافقت کلی شورای اقتصاد
شورای اقتصاد با تأمین قطعات لوکوموتیوهای شرکت راه آهن 
از مح��ل فاینانس 1۲.۸ میلی��ون یورویی موافقت ک��رد. شورای 
اقتصاد به ریاست سیدمس��عود میرکاظمی؛ معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنام��ه و بودجه کشور در جلس��ه هشتم تیرماه 
امس��ال با پیشنه��اد دوسال ونی��م قب��ل وزارت راه وشهرسازی 
در تاری��خ هشتم اسفن��د 139۸ مبنی بر امک��ان واردات قطعات 
ضروری ناوگ��ان لوکوموتیوهای راه آهن موافق��ت کرد. براساس 
این مصوبه، شرک��ت راه آهن می تواند مع��ادل 1۲ میلیون و ۸۶۷ 
هزار و 11 ی��ورو مشتمل بر 1۰ میلی��ون و ۶۲5 ه��زار یورو اصل 
تس��هیالت خارجی )فاینانس( و دو میلی��ون و ۲۴۲ هزار و 115 
یورو سود آن به عن��وان وام خارجی برای خری��د قطعات ضروری 
لوکوموتیوها استفاده کند. میثم مظفر؛ عضو کمیس��یون برنامه 
و بودجه شورای شهر تهران نیز، درب��اره تأمین بودجه حمل ونقل 
توسط دولت، گفت: شه��ردار تهران در جلس��ه هم اندیشی که با 
اعضای شورای شهر برگزار شد، خبری دادند مبنی بر اینکه دولت 
قرار شده تعهدات خود را در حوزه حمل ونق��ل عمومی با اولویت 
تأمین واگن و از طریق تهاتر نفت انجام ده��د. شهرداری تهران با 
یکی از شرکت ه��ای خارجی توافق کرده اس��ت و از طریق معاون 
اول رئیس جمهور و دستور دولت مبنی بر اینکه تعهدات دولت در 
زمینه حمایت از حمل ونقل عمومی انج��ام شود، از طریق فروش 
نفت و تأمین واگن برای مت��رو این کار انجام خواه��د شد. تعداد 
واگن های توافق شده را نمی دانم، اما راهکار خوبی است و با توجه 
به اینکه دولت در زمینه فروش نفت مس��أله دارد شهرداری از این 

فرصت می تواند استفاده کند.
همان طور که گفت��ه شد دولت و ش��ورای اقتصاد دستورات 
خود را مبنی بر ورود ایجاد فاینان��س برای ورود واگن های مترو 
اع��الم کرده اند، اما چیزی ک��ه در عمل مشخ��ص است این که 
همچنان خبری از ورود واگن های مترو به ایران نیست و متروی 
پایتخت همچن��ان روی ریل معقول خود قرار ن��دارد. حال باید 
منتظر ماند و دید که آیا در دولت رئیسی باالخره طلسم مناقصه 
بین المللی متروی تهران شکسته می شود یا باید در دولت های 

بعدی منتظر ورود واگن های متروی چینی ماند.

به بهانه بودجه ۶۸۰ میلیارد تومانی تعمیرات اساسی۱۷۰ دستگاه واگن

طلسم مناقصه بین المللی واگن مترو شکسته می شود؟

کسب وکارها رها نشوند! 
دو هفته از روزی که به خاطر اتفاقات کشور، فتیله پهنای 
باند و سرعت و ورودی و خروجی اینترنت و گوگل و جنابان 
اینس��تاگرام و واتس��اپ ُکُلهم اجمعین، پایین رفته و هنر و 
کفایت فیلترشکن و پروکسی ها هم آنقدرها به کار نمی آید، 

گذشته است.
اینکه چن��د روزی اس��ت زمزمه های دائم��ی شدن این 
بس��تن ها و محدودیت ها به گوش می رسد و برخی مقامات 
مسؤول و متولی در ایهام و تلویح حرف هایی زده اند که انگار 
این زمزمه ها و شایعات و گفته ها، همچین بی ربط هم به نظر 
نمی رسد، هرچند همگان به کم و بیش می دانند که اینجور 
هم نیست که بزرگواران متولی و مسؤول، حواس شان آنقدر 
سیاست زده ش��ده باشد ک��ه تصمیم بگیرن��د در این مقوله 

شبکه های اجتماعی با شوک درمانی چاره ناچار کنند! 
به هرح��ال دعوای همیشگ��ی بین موافق��ان مدیریت و 

بهب��ود و قانونمندی ب��ا عالقه مندان بس��تن و محدودیت و 
سدس��ازی و پیروان یل��ه و رها ب��ودن و ولنگ��اری همیشه 
برقرار بوده اس��ت و این رشد و سرعت تغیی��رات فناوری هر 
روز مقوله جدی��د و باب تازه ای را مفتوح ک��رده و دعوا از سر 
گرفته می شود، ام��ا آنچه ما می فهمی��م موافقان مدیریت و 
قانونمندی از نظر تعداد بر دو گروه دیگر می چربند ولی انگار 
زور و توانش��ان هنوز جای کار دارد و بای��د فکری به حال آن 

کنند! 
وارد امور سیاسی و دالیل بس��ته شدن و شرایط فعلی و 
چرا و چگونگی آن نمی شویم که سواد این چیزها را نداریم، 
ولی از جنابان مس��ؤول و تصمیم گیر و ایض��اً تصمیم ساز و 
کارشناس، درخواست عاجل داریم ک��ه عنایت ویژه داشته 
باشند ک��ه ک��ار کس��ب وکار و ارتباطات ک��اری و تعامالت 
روزمره و معاش��رت و معیشت خل��ق ا... در ای��ن چند وقت 

بدفرم روی هواست و یک دقیقه زودتر هم یک دقیقه است. 
اما در مورد آن زمزمه ها و شایعات و تأییدات ضمنی، باید 
خدمت متولی��ان ارجمند عرض کنیم ک��ه، اوالً محدودیت 
و بس��تن های دائمی، اگر اساس��اً راه حل حس��اب شود، در 
انتهای صف راه حل ها قرار دارد، ثانیاً ب��رادران بزرگوار بنده 
توجه داشت��ه باشند که جن��اب واتس اپ ش��ده است محل 
ارتباطات کاری و زندگی و خانوادگی و امورات یومیه مردم، 
به ضرس قاطع صدی نود کسب وکارها امورات کاری خود را 
با این پلتفرم خارجکی انجام می دهن��د، شرکت ها و صنایع 
کوچک و متوس��ط صنعت��ی و تولیدی صد ج��ور خدمات 
از این شبک��ه اجتماع��ی می گیرند، ارسال نقش��ه، دریافت 
اطالعات فنی و فیلم و عک��س از قطعه و دستگ��اه و تجهیز 
همراه ب��ا توضیحات و حت��ی عیب یابی و تشخی��ص فنی از 
راه دور، صدور پیش فاکت��ور و فاکتور و ارس��ال فیش واریز 
و صورتحس��اب، بارنامه و رسید و... شرکت ه��ای بازرگانی 
و خدماتی و فروشگاه ها هم که به همین نس��بت وابس��ته و 

دلخسته این جناب هستند.
اینس��تاگرام هم که اظهرومن الشمس است، شده است 
مامن و مح��ل فعالیت صدها ه��زار کس��ب وکار و به تبع آن 

میلیون ها نفری که از این راه کسِب  روزی می کنند و امورات 
خ��ود را می گذرانند، اگر ه��م نگوییم اکثری��ت ولی درصد 
باالیی از این کس��ب وکارها از اتفاق متعلق به قشر متوسط و 
ضعیف جامعه است که از بد حادثه و عدم توان در راه اندازی 
یک محل فیزیکی برای کس��ب وکار خودش، از فرصت این 
پلتفرم استفاده کرده و روزگار خود را می گذراند و برای اکثر 

ایشان تنها راه معیشت شده است. 
به هرح��ال خواستی��م از همی��ن تریبون ع��رض کنیم 
این دو نرم افزار آنقدر حیاتی و مهم هس��تند ک��ه باید ابتدا 
جایگزین های مناس��ب و در حد و اندازه آنه��ا معرفی شود، 
امتحان خودش��ان را پس داده و ب��ا ورود میلیونی کاربر و در 
ساعات پرترافیک هن��گ نکرده و از دست��رس خارج نشود، 
سرعت و خدم��ات و کیفیتش اگ��ر در تراز آن دو نیس��ت، 
دست کمی نداشته باشد، یک دوره چند ماهه، ثبات فعالیت 
مداوم را نشان دهند، به خلق ا... فرصت فی المثل شش ماهه 
یا یک سال��ه داده شود ک��ه از آن خارجی ها ب��ه جایگزین ها 
)داخلی و خارج��ی اش را نمی دانم( کوچ کنن��د، بعد فتیله 

پهنای باند اینستا و واتس اپ را پایین کشیده شود. همین!
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شهرداری مشهد

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
شرکت آب و فاضالب مشهدمنطقه 5 شهر تهران

شرکت مخابرات  ایران
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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 شرکت در مناقصه می توانند جهت کس��ب اطالع��ات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخاب��رات منطقه گیالن به 
آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR  ی��ا برای خرید اسناد 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  1401/22
خرید انواع کابل ژله خاکی

نوبت دوم

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 شرک��ت در مناقصه می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به آگه��ی فراخوان در سایت مخاب��رات منطقه گیالن به 
آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR  ی��ا ب��رای خرید اسناد به 
 اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رشت، چهارراه گلس��ار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 

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

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

شماره   1401/21
خرید یونیت      GPON-MA 5608  و پچکورد

نوبت دوم

آگهی    یک مرحله ای 

شرکت ملی حفاری ایران

شهرداري بافق

شرکت مخابرات ایران 
منطقه گیالن

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

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

 آیا می دانید در مناقصات خری�د  حجمی  پیمانکاران 
فقط می توانند سود مدیریتی دریافت کنند؟ 

  روش ارجاع قراردادهای تأمین نیروی انسانی چیست؟

صفحه 3

ورود 3 برابری کاربران 
به پیام رسان های داخلی؛ از نبود 
نسخه iOS  تا 2۰ برابری ترافیک!

صفحه 2

گرانی ماشین آالت معدنی
مشکل اصلی واردات

صفحه 6

https://monaghesatiran.ir/115750
https://monaghesatiran.ir/115752
https://monaghesatiran.ir/115753
https://monaghesatiran.ir/115758
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https://monaghesatiran.ir/115761
https://monaghesatiran.ir/115762
https://monaghesatiran.ir/115763
https://monaghesatiran.ir/115766
https://monaghesatiran.ir/115771
https://monaghesatiran.ir/115773
https://monaghesatiran.ir/115780
https://monaghesatiran.ir/115810
https://monaghesatiran.ir/115812
https://qanoonanmeh.ir
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دبیر و عضو هی��أت مدیره  سندیکای صنع��ت مخابرات ای��ران، گفت: برای 
راه اندازی اینترنت ماهواره ای استارلینک یا باید با ک��ل دنیا آشتی کنیم و یکی 
از مصرف کننده آنها باشیم که این موضوع بعید است و ی��ا باید یک استارلینک 
ایرانی بسازیم؛ بدین صورت که منظومه  ماهواره ای ایجاد کنیم که ماهواره های 
آن مختص ایران باشد ت��ا ترمینال های آن در اختیار خود م��ا قرار گیرد. فرامرز 
رستگار؛ در گفت وگو با سیتنا، در پاسخ ب��ه برخی ادعاها پیرامون امکان ساخت 
تجهیزات دسترسی به اینترن��ت ماهواره ای در ایران، گف��ت: تجهیزات زمینی 
اینترنت ماهواره ای استارلینک باید مورد تأیید سازمانی قرار گیرد که این بخش 
فضایی را ایجاد ک��رده  و هر شرکتی ت��وان ساخت آن را ن��دارد. دبیر سندیکای 
صنعت مخابرات ای��ران، ادامه داد: الزم��ه ی ساخت تجهیزات م��ورد نیاز برای 
دسترسی ب��ه اینترنت ماه��واره ای در هر کشوری این است ک��ه خود آن کشور 
از منظومه های ماه��واره ای برخوردار باشد تا آن تجهی��زات بتوانند فعال شوند، 
لذا در جهان هر کس��ی بخواهد ترمینال زمینی در این خصوص ایجاد کند، باید 
حتماً با استارلینک توافقنامه داشته باشد، در غیر این صورت تجهیزات اینترنت 
ماهواره ای استارلین��ک در آن کشور فع��ال نخواهد شد. رستگ��ار؛ تأکید کرد: 
سازمان فضایی ایران باید به ج��ای شعار دادن در بخش فضای��ی، دست به کار 
شود تا در کشور یک منظومه مستقل ماهواره ای داشته باشیم، زیرا این ماهواره  
در الیه های پایین قرار دارد و کار پیچیده ای نیس��ت. البته این موضوع در برنامه   
از پیش تعیین ش��ده   سازمان فضایی بوده است، ام��ا متأسفانه این سازمان وقت 
خود را برای انج��ام کارهای دیگر هدر داده است. عض��و هیأت مدیره  سندیکای 
صنعت مخابرات ایران، خاطرنش��ان کرد: برای راه ان��دازی اینترنت ماهواره ای 
استارلینک یا بای��د با کل دنیا آشت��ی کنیم و یکی از مصرف کنن��ده آنها باشیم 
که این موضوع بعی��د است و یا یک استارلینک ایرانی بس��ازیم؛ بدین صورت که 
منظومه ی ماه��واره ای ایجاد کنیم ک��ه ماهواره های آن مختص ای��ران باشد تا 
ترمینال های آن در اختیار خود م��ا قرار گیرد. وی در پای��ان، اشاره کرد: زمانی 
که منظومه ماهواره ای برای کش��ور دیگری باشد نمی ت��وان در زمین ترمینال 
ماهواره ای ایجاد ک��رد؛ چراکه از لحاظ فن��ی این ارتباط فراه��م نمی شود و به 
ما سرویس��ی ارایه نخواهن��د داد، بنابراین پیگیری این موض��وع از رسالت های 
سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات اس��ت و این دو ارگان باید به سمت 

ساخت ماهواره های کوچک حرکت کنند.

 پیش به سوی 
استارلینک ایرانی!

فناوري  اطالعات
و دانش

این روزها آماره��ای جدی��د از تقریباً سه براب��ر شدن تعداد 
کاربران فع��ال پیام رسان ه��ای ایرانی، 19 برابر ش��دن ترافیک 
و دو برابر شدن ترافی��ک ویدیویی پیام رسان  حکای��ت دارد؛ اما 
آیا واقعاً طی چند روز ای��ن میزان ارتب��اط در پیام رسان داخلی 
شکل گرفته و ترافیک تا این حد افزایش یافته است؟ به گزارش 
فارس، برخ��ی از کارب��ران در ساعت��ی از روز ک��ه دسترسی به 
پیام رسان های رایج با محدودیت مواجه است یا میس��ر نیست، 
برای ارتباطات خود دنبال راهی می گردند. بس��یاری از کاربران 
می گویند ک��ه حجم پیامک ه��ا و تماس هایش��ان در این روزها 
افزایش یافته اس��ت و پیغام های��ی را که قباًل ع��ادت داشتند بر 
بس��تر پیام رسان ها مبادله کنن��د امروز باید با شبک��ه مخابراتی 
منتقل کنند. اما تداوم ای��ن وضعیت، کارب��ران را به سمت پیدا 
کردن راه های جایگزین س��وق داده است. یک��ی از این راه های 
جایگزین، پیام رسان های داخلی هس��تند ک��ه در هر ساعتی از 
شبانه روز در دسترس هس��تند. به این ترتیب است که این روزها 
کاربران پیام رسان ه��ای ایرانی را برای انتخ��اب پیام رسان بهتر 
امتح��ان می کنند و براساس نی��از واقعی خود در ح��ال مراجعه 
به این پلتفرم ها هس��تند. در ای��ن تغییرات، نگاه��ی داشتیم به 
وضعیت جدید و تغیی��رات احتمالی پیام رسان ه��ای ایرانی و با 
مدیران چند مجموعه پیام رسان در کش��ور صحبت کردیم. آنها 
نخواستند که آمار مربوط به کس��ب وکار خ��ود را اعالم عمومی 

کنند و ترجیح دادند اسمی از کسب وکار آنها برده نشود.
تعداد کاربران فعال 3 برابر شده است

مدیرعامل یکی از بزرگ تری��ن پیام رسان های داخلی کشور، 
با اشاره ب��ه آم��اری از ورود کارب��ران جدید به ای��ن پیام رسان، 
می گوید:  تعداد کاربران جدی��د فعال سه برابر ش��ده است و در 
حال حاضر هیچ مشکلی از نظر سخت اف��زاری و نرم افزاری برای 
ج��ذب کاربرهای بیشت��ر نداری��م. پرس وج��و از مجموعه های 
پیام رسان��ی دیگر در کش��ور از احصاء آماره��ای مشابه حکایت 
دارد. مدی��ر یک پیام رسان دیگ��ر درباره می��زان کاربران جدید 
این پیام رس��ان در روزهای اخی��ر، گفت:  تقریباً تع��داد کاربران 
جدیدمان دو تا س��ه برابر شده اس��ت. او ادام��ه داد: آمار جذب 
روزانه کاربران جدی��د در پیام رس��ان ما در ح��د 1۰۰ هزار نفر 
بوده است؛ البته شای��د تعداد نصب روزانه پیام رس��ان ما از سایر 
پیام رسان ها کمتر بوده است که این امر به این دلیل است که در 
گذشته در جریان کمپین های متعدد کاربر را جذب کرده بودیم 

و اکنون این کاربرها در حال فعال شدن هستند.
ترافیک پیام رسان داخلی 19 برابر شد

یکی از موضوعاتی که همواره درب��اره پیام رسان های داخلی 
مطرح می شود، توجه به میزان تبادل اطالع��ات در آنها در کنار 
آمار نصب و تعداد کارب��ران فعال است. مص��رف ترافیک بیشتر 
در پیام رسان ها نشانه ای از این اس��ت که ارتباطات در پیام رسان  

شک��ل گرفته است. ای��ن موضوع را ه��م از فع��االن پلتفرم های 
پیام رسان جویا شده ایم. مدیر یک پیام رس��ان بومی در پاسخ به 
سؤالی درباره می��زان استفاده از این پیام رس��ان و ترافیک ایجاد 
شده، از تقریباً 19 تا ۲۰ برابر شدن ترافی��ک در پیام رسان خود 
در روزهای اخیر خب��ر داد. وی توضیح داد: ام��روز می بینیم که 
مردم برای امور واقعی روزانه خود پهنای باند پیام رسان بومی را 

مصرف می کنند و این ترافیک واقعی است.
ترافیک ویدیو به رشد 2 برابری رسید

این فعال در بازار پیام رسان ها، ادام��ه داد: افزایش 19 برابری 
ترافیک پیام رسان داخلی ما در حال اتفاق افتاده است که ترافیک 
ویدیوی درخواست��ی )VOD( دو برابر شده اس��ت. وی افزود: 
یعنی همان طور که پیش بینی می شد تماشای فیلم و ویدیو جزء 

اولویت های مردم نبوده است و کمتر رشد کرده است.
چطور ترافیک تا این حد افزایش یافت؟

اما یکی از سؤاالتی که در این باره مط��رح می شود این است 
که چطور طی چند روز این میزان ارتب��اط در پیام رسان داخلی 
شکل گرفت��ه و ترافیک تا این ح��د افزایش یافت��ه است؟ مدیر 
یکی از پیام رسان ها به ای��ن سؤال پاسخ می ده��د. او با تأکید بر 
واقعی بودن آمار نص��ب و ترافیک پیام رس��ان، می گوید: یکی از 
ویژگی های پیام رسان ما این است ک��ه مانند تلگرام محدودیتی 
در ارسال فایل با هر حجمی نداری��م و فایل ها هم مثل واتس اپ 
پس از مدتی حذف نمی شوند. تجربه نش��ان داده که در شرایط 
فعلی و ب��ا نیازهای ام��روز کارب��ران، ارسال فای��ل و پیام رسانی 
جذابیت بیشتری برای کاربران ایران��ی دارد. وی ادامه داد: ما با 

ارایه این خدمت، نیازی که در کاربران شکل گرفته و وجود دارد 
را پاسخ می دهیم و همین ام��ر باعث استفاده واقعی از سرویس و 
تولید ترافی��ک واقعی شده است. به گفته وی، ب��رای مثال امروز 
یکی از نیازهایی که کاربران بر بستر اینترنت دارند امکان ذخیره 
فایل حتی برای خودشان است و می بینیم که بسیاری از کاربران 
فعال ما اخیراً در ح��ال استفاده از این امکان برای خود هس��تند 

که همه این استفاده ها منجر به ایجاد ترافیک داخلی می شود.
چت تصویری پیام رسان داخلی ممنوعیت دستوری 

ندارد
اما یک��ی از ابهاماتی که درباره پیام رسان ه��ای داخلی وجود 
دارد، ممنوع بودن یا نبودن چت تصویری است. برخی از کاربران 
پیام رسان داخل��ی می گویند که تماس تصوی��ری در پیام رسان 
داخلی بس��ته است. مدیر یک پیام رسان که همه خدمات به جز 
تماس تصویری را ارای��ه می کند در پاسخ به ای��ن سؤال که چرا 
تماس تصویری در پیام رسان شما وج��ود ندارد؟ آیا محدودیتی 
در این باره در بین است؟ گفت: هیچ محدودیت یا دستوری برای 
منع ارایه تماس تصویری نداریم؛ اینک��ه تماس تصویری را ارایه 

نمی دهیم به دالیل فنی است.
پیام رسان های داخلی همچنان مشکل نسخه رسمی 

آیفون را دارند
این روزها که کاربران پیام رسان ه��ای ایرانی را برای انتخاب 
پیام رس��ان بهت��ر امتح��ان می کنن��د، پیام رسان ه��ای داخلی 
همچنان ب��رای اندروید مناسب هس��تند و مشکل ارایه نس��خه 
رسم��ی ب��رای آیفونی ه��ا وج��ود دارد. یک��ی از اشکاالتی که 
درب��اره پیام رسان ه��ای بومی از س��وی کاربران سیس��تم های 
آی اواس شنی��ده می ش��ود، نبود نس��خه رسم��ی در اپ استور 
برای این دسته از کاربران است. این ام��ر یک محدودیت بزرگ 
بر س��ر راه همه گی��ری پیام رسان ه��ای بومی اس��ت. مدیر یک 
پیام رسان داخلی که نس��خه رسمی در اپ استور ندارد و فقط در 
فروشگاه های ایرانی برنامه کاربردی ای اواس در دسترس است، 
گفت: نس��خه رسمی برای آیفون داریم؛ اما با محدودیت انتشار 
مواجه هس��تیم و ناگزیر نس��خه ای او اس را فق��ط در بازارهای 
ایرانی عرضه کرده ایم. وی گفت: قب��اًل از کشور دیگر برنامه را در 
اپ استور ثبت کرده بودیم که از سوی اپل حذف شد و امروز فقط 

می توانیم از وب ویو یا فروشگاه های ایرانی استفاده کنیم.
پاسخ به نیاز واقعی، راه بقای کسب وکار

در وضعی��ت کنونی، در کن��ار دسترسی  ه��ای غیررسمی به 
پیام رسان ه��ای خارجی، پیام رسان های داخل��ی هم در سکوت 
پیشرفت می کنن��د و کاربران براساس نی��از واقعی خود در حال 
مراجعه ب��ه این پلتفرم ها هس��تند. ب��ه این ترتیب کس��ب وکار 
پیام رسان��ی در کش��ور در مس��یر صحی��ح حفظ بق��ا از طریق 

پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف در حال حرکت است.

ورود 3 برابری کاربران به پیام رسان های داخلی؛ از نبود 
نسخه iOS  تا 20 برابری ترافیک!

  دبیر ستاد توسع��ه فناوری نانو، از تولی��د هزار و ۲۰۰ قل��م محصول نانویی 
در 1۸ ح��وزه صنع��ت خب��ر داد.  به گ��زارش مهر، سعی��د سرک��ار؛ در حاشیه 
افتتاحیه سیزدهمی��ن نمایشگاه ایران نان��و در جمع خبرنگ��اران، عنوان کرد: 
محصوالت ارای��ه شده در این نمایشگ��اه برای آشنا ک��ردن بخش های مختلف 
کشور با توانمندی های داخلی است. دبیر ستاد توسعه فن��اوری نانو، ادامه داد: 
پیش بینی شده هیأت ه��ای تجاری از 1۰ کشور در ای��ن نمایشگاه با هدف آشنا 
شدن با دستاوردها فناورانه حوزه نانو به ایران حض��ور می یابند. سرکار؛ با اشاره 
به کشورهای عالقه مند به حض��ور در نمایشگاه نانو، ادام��ه داد: این هیأت های 
تج��اری از کشورهای برونئ��ی، هند، مکزی��ک، روسیه، اندونزی هس��تند. وی 
گفت: امیدواریم هیأت های تجاری با شرکت ه��ای ایرانی برای توسعه صادرات 
کشورمان ب��ه توافق برسند. دبیر ست��اد توسعه فناوری نانو، با اش��اره به جایگاه 
ایران در تولید علم، خاطرنشان کرد: ایران در سال های اخیر در میان کشورهای 
منطقه و اسالمی در زمینه تولید عل��م نانو رتبه اول و در دنی��ا بعد ازکشورهای 
چین، هند و آمریکا ق��رار دارد. همه کشورهای اروپایی، ژاپ��ن و کره جنوبی در 
زمینه نانو بعد از ایران ق��رار گرفته اند. وی افزود: ای��ران در بخش توسعه علمی 
متوقف نشده و علم تبدیل به تکنولوژی و فناوری و سپس تبدیل آن به محصول 
را دارد. به گفت��ه وی، در حال حاضر بالغ ب��ر هزار و ۲۰۰ قل��م محصول مبتنی 
بر نان��و در 1۸ حوزه صنعت��ی تولید شده که تأثی��ر شگرفی در ب��ه روز کردن و 
توانمندسازی صنایع گذاشته است؛ ما قابلی��ت رقابت پذیری این محصوالت را 
از نظر کیفیت و قیمت ارتقاء داده ایم به طوری ک��ه اقتصاد و فروش محصوالت 
نانو در سال 1۴۰۰ حدود 19 هزار میلیارد تومان ب��وده است. دبیر ستاد توسعه 
فناوری نانو، گفت: این حوزه طی چند سال اخیر رش��د صد درصدی داشته که 
این موض��وع روبه ازدیاد اس��ت. وی تصریح ک��رد: آنچه که در دنی��ا رتبه بندی 
می ش��ود حوزه های علمی مبتنی بر مق��االت isi است ولی در ح��وزه کاربردی 
تعداد ثب��ت پنت ها مطرح می ش��ود که ای��ران در زمینه ثبت پن��ت معتبر بین 
المللی جزء 1۰ کشور برتر دنیا محس��وب می ش��ود. وی با تأکید ب��ر اینکه من 
مطمئنم ایران از نظر تنوع فناوری، محص��ول و تعداد تجاری سازی شده ها جزء 
پنج کشور دنیا قرار دارد گفت: براس��اس آخرین آمار، مالی��ات بر ارزش افزوده 
فروش 19 هزار میلیارد تومانی محصوالت نانو بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
شده که این به خزانه دولت واریز شده اس��ت. این در حالی است که بودجه ستاد 
نانو یک دهم این مقدار هم نیس��ت. دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، ادامه داد: در 
واقع رقمی که از فروش محصوالت نانویی به حس��اب دول��ت واریز می شود یک 
دهم آن به ستاد توسعه فناوری نانو برای حمای��ت از دانش بنیان های این حوزه 
اختصاص نمی یابد. امیدواریم که یک نگ��رش حمایتی ویژه ای در این خصوص 
اتفاق بیفتد. سرکار؛ ادام��ه داد: خوشبختانه در این دول��ت کمبودهایی که در 
دولت قب��ل رخ داده بود و ش��وک بودجه ای که ب��ه ستاد نان��و وارد شد تا حدی 
جبران شده؛ امیدواریم که مج��دداً جهش بزرگی در زمین��ه بودجه نانو در این 
دولت شاهد باشیم. به گفته وی، کره جنوبی، استرالی��ا، چین، اندونزی، مالزی، 
کشورهای منطق��ه، روسیه و کشوره��ای اروپایی همچون آلمان، انگلس��تان، 
فرانس��ه، ایتالیا، آمریکا، کانادا و کشوره��ای آمریکای التی��ن از جمله مقاصد 
صادراتی فناوری نانو محس��وب می شوند. وی با بی��ان اینکه تاکنون محصوالت 
نانو به ۴5 کشور صادر شده که این کشورها تنها کشورهای جهان سوم نیستند، 
گفت: انتظار می رود با برداشته شدن تحریم های صادراتی، صادرات محصوالت 

نانوی به 1۰ برابر ارتقاء یابد.

دبیر ستاد نانو عنوان کرد
تولید 1200 قلم محصول نانویی در 

همراهی دستگاه های دولتی با دانش بنیان ها 1۸ حوزه صنعت
در دستور کار قرار گرفت 

سرپرست معاونت علم��ی و فناوری، گفت: کشور آماده 
است بازار ملی را در اختیار شرکت ه��ای دانش بنیان قرار 
دهد و آین��ده روشنی خواهی��م داشت. به گ��زارش مهر، 
روح ا... دهقانی فیروزآب��ادی؛ ام��روز در حاشی��ه افتتاحیه 
سیزدهمین نمایشگ��اه ایران نان��و در جم��ع خبرنگاران، 
گفت: م��ا الگوی ه��ای موفق��ی در توسعه تکنول��وژی در 
کشور داری��م. ست��اد نانو یک��ی از ای��ن الگوه��ای موفق 
است و تجربه زیس��تی داشته که باید ب��ه آن افتخار کرد. 
سرپرست معاونت علم��ی و فناوری، ادام��ه داد: قطعاً باید 
در سالی که طلیعه توجه ویژه به دانش بنیان هاست چنین 
موضوعاتی م��ورد توجه قرار بگی��رد. دهقانی فیروزآبادی؛ 
خاطر نشان کرد: امس��ال فقط سال دانش بنیان ها نیست 
بلکه شروع توجه وی��ژه به دانش بنیان هاس��ت. وی تأکید 
کرد: بزرگ ترین مشکل کش��ور خام فروشی در حوزه های 
معدن، نفت، کشاورزی و... است ک��ه باید برای جلوگیری 
از این موضوع توجه کنیم. وی ب��ا تأکید بر اینکه مواد اولیه 
در حوزه های مختلف ثروت مل��ی ماست، گفت: آن چیزی 
که ارزش افزوده اصل��ی را ایجاد می کند توج��ه به فناوری 
است، وگرنه اقتصاد تجارت ص��رف اقتصاد چندان جذابی 
نیس��ت. دهقانی فیروزآبادی؛ ادام��ه داد: قطعاً امس��ال و 
سال های دیگ��ر برنامه های جدی ب��رای توسعه و حمایت 
کردن از شرکت های دانش بنیان و صنایعی که شبکه های 
دانش بنیان کشور را بکار بگیرند خواهد بود تا اتفاقات ملی 

رخ دهد. وی گفت: همراه��ی دستگاه های دولتی می تواند 
زمینه ساز وقوع اتفاقات خوب در ای��ن زمینه ها باشد. وی 
تأکید بر اینکه رهبری تأکید وی��ژه به حوزه دانش بنیان ها 
و کشاورزی دارند، گفت: از سوی دیگ��ر وزیر کشاورزی با 
تمام عالقه و جدی��ت به حوزه دانش بنی��ان توجه دارد که 
مسأله و نیازهای خود را مطرح می کنند؛ اینها یعنی کشور 
آماده است بازار مل��ی را در اختیار شرکت های دانش بنیان 
قرار ده��د و آین��ده روشن��ی خواهیم داش��ت. سرپرست 
معاونت علم��ی و فناوری، گفت: م��ا نقدینگی های زیادی 
در کش��ور داریم که می توانن��د اتفاقات ب��زرگ فناوری را 
رقم بزنند اگر بتوانیم نشان دهی��م سود سرمایه گذاری در 
حوزه های فناوری قابل قیاس برای کشور و مردم نیس��ت 
خودبه خ��ود سرمایه ه��ای مردم��ی به این سم��ت جاری 
خواهد شد. دهقانی فیروزآب��ادی؛ تأکید کرد: کمک کردن 
به بورسی شدن شرکت های دانش بنی��ان، کمک به بحث 
توسعه سرمایه گذاری مشترک و م��دل تأمین مالی از این 
دست برنامه ه��ای جدی ماست ک��ه به آن توج��ه داریم. 
وی گفت: ما در کش��ور فرصت های وی��ژه ای داریم برنامه 
جدی ای��ن است ک��ه پیشران های اقتصاد کش��ور با توجه 
به مزیت های سرزمین��ی با توجه ب��ه استعدادهای کشور 
شناسایی شوند و پنج، ش��ش برنامه ج��دی را جلو ببریم 
که طی اجرای این برنامه های ملی شبکه ای دانش بنیان با 

محور هدفمند بازار شکل بگیرند.

 ادعای نفوذ یک ساله هکرهای ایرانی 
در شبکه های آلبانی!

کارشناس��ان ادعا کردند که هکره��ای ایرانی بیش از یک 
سال در شبکه های آلبانی مخفی شدند. به گزارش سایبربان؛ 
کارشناسان در گزارش جدیدی ادعا کردند که عوامل تهدید 
ایرانی تحت حمایت دولت قبل از استقرار بدافزارهای مخرب 
در ژوئیه ۲۰۲۲، به مدت 1۴ م��اه در یک شبکه دولتی آلبانی 
مخفی شده ان��د. آژانس امنیت سایب��ری و امنیت زیرساخت 
آمریک��ا )CISA( و اف ب��ی آی )FBI( هش��دار مشترکی را 
برای روشن کردن بیشتر این کمپین منتشر کردند که منجر 
به قطع روابط دیپلماتیک آلبانی ب��ا ایران شد؛ این اولین باری 
است که ی��ک حادث��ه سایبری ب��ه چنین نتیج��ه ای منجر 
می شود. این گزارش با شناسای��ی گروه هکری دولتی موسوم 
ب��ه »HomeLand Justice«، ادع��ا کرد ک��ه دسترسی 
اولیه ب��ا بهره ب��رداری از »CVE-۲۰19-۰۶۰۴«، یک باگ 
اج��رای ک��د از راه دور در شیرپوین��ت )SharePoint(، به 
 CVSS« دست آمده است. این آسیب پذی��ری، دارای امتیاز
 )NCSC( ۸.۶«، از سوی مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا
در م��اه اکتب��ر ۲۰۲۰ عالمت گ��ذاری شد. چن��د روز پس از 
دسترسی به شبک��ه، عوامل تهدی��د وارد مرحل��ه پایداری و 
حرکت جانب��ی شدند و از چندی��ن پوست��ه ».aspx« برای 
پای��داری و »RDP«، »SMB« و »FTP« ب��رای حرک��ت 
جانبی استفاده کردند. طب��ق این گزارش، ی��ک تا شش ماه 
 Microsoft« پس از دسترس��ی اولیه، هکرها یک حس��اب
Exchange« را ب��ه خط��ر انداختند و شروع به جس��تجو 

برای یک حس��اب مدیر کردن��د. مقام��ات آمریکایی مدعی 
هس��تند ک��ه »HomeLand Justice« توانس��ته حجم 
قابل توجهی از داده های ایمیل را استخ��راج کند و موفق شد 
دو حس��اب وی پ��ی ان )VPN( قربانی را به خط��ر بیندازد؛ 
سرانجام، 1۴ ماه پس از ش��روع عملیات، هکرها یک رمزگذار 
فایل به سبک باج افزار و بدافزار پاک کننده دیس��ک را مستقر 
کردند. به نظر می رسد این کمپین خود پاسخی به پناه دادن 
آلبانی به گروه مخالف ایرانی مجاهدین خلق )منافقین( بوده 
است. پس از قطع رواب��ط دیپلماتیک آلبانی با ای��ران در ماه 
سپتامبر سال جاری، مهاجمان از تاکتیک های مشابهی برای 
راه اندازی موج دیگری از حمالت استفاده کردند که این بار بر 
سیستم های کنترل مرزی تأثیر گذاشت. طبق ادعای آژانس 
 HomeLand ،امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا
Justice اعتب��ار این کمپین را به عه��ده گرفت و ویدیوهایی 
از این حمله را در وب سایت خود منتش��ر و اطالعاتی را که به 
سرقت رفته بود را افش��ا کرد. این حادثه ی��ادآوری دیگری از 
نیاز به ابزارهای تشخیص و پاسخ مؤثر برای به حداقل رساندن 
زمان اقامت مهاجم است که در سطح جهانی میانگین ۲1 روز 
است. در این گزارش آمده است : »بین ماه می  و ژوئن ۲۰۲۲، 
عوامل سایبری دولتی ایران تحرکات جانبی، شناسایی شبکه 
و برداشت اعتبار از شبکه های دولتی آلبانی انجام دادند. در ماه 
ژوئیه امسال، عوامل باج افزاری را در شبکه ها راه اندازی کردند 

و پیامی ضد مجاهدین خلق را روی دسک تاپ گذاشتند. 

آیین نامه جدید شورای راهبری فناوری اطالعات وزارت علوم ابالغ شد
آیین نامه تشکی��ل و وظایف شورای راهبری 
فن��اوری اطالع��ات وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری، توس��ط مدیرکل ح��وزه وزارتی جهت 
اج��راء ب��ه کلی��ه دانشگاه ه��ا، پژوهشگاه ها و 
پارک های عل��م و فناوری ابالغ ش��د. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، آیین نام��ه تشکی��ل و وظایف 
شورای راهبری فن��اوری اطالعات وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری توسط مدیر ک��ل حوزه 
وزارتی جهت اجراء به کلی��ه دانشگاه ها، مراکز 
آموزش عال��ی، پژوهشگاه ه��ا، پارک های علم و 
فناوری و مؤسسات وابس��ته به وزارت عتف طی 
بخشنامه شم��اره 1۸1۲91 مورخ1۴۰1/۷/۲، 
ابالغ شد. ش��ورای راهبری فن��اوری اطالعات 
آموزش عالی کش��ور، ک��ه در آن باالترین مقام 
مس��ؤول یعنی وزیر علوم تحقیق��ات و فناوری 
رئی��س آن اس��ت، در راست��ای تحق��ق اهداف 
نقشه راه توسعه دول��ت الکترونیک ایران از سال 
13۸۶ تشکی��ل و آیین نامه تشکی��ل و وظایف 
در تاریخ ه��ای1391/5/۲ و139۲/9/5 م��ورد 
بازنگری و به تصویب مقام عالی وزارت در وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری رسی��د و پس از آن به 
شورای اجرایی فن��اوری اطالعات تغییر نام داد. 
نظر به تغییر و تحوالت عمده در سال های اخیر 
در ح��وزه فن��اوری اطالعات و تکالی��ف ابالغی 
دول��ت در این خص��وص و نیز تغیی��رات ایجاد 
شده در ساخت��ار سازمان��ی وزارت، به پیشنهاد 

اداره کل آمار، فناوری اطالعات و امنیت فضای 
مجازی، آیین نام��ه مذکور م��ورد بازنگری قرار 
گرفته و تح��ت عن��وان »آیین نام��ه تشکیل و 
وظایف شورای راهبری فناوری اطالعات وزارت 
علوم، تحقیق��ات و فناوری« جه��ت اجراء ابالغ 
شد. در بخشی از این آیین نام��ه به وظایف شورا 

اشاره شده است که به شرح زیراست:
وظایف شورا

  حیط��ه اختیارات ش��ورا در سط��ح وزارت و 
سازمان ها و مؤسسه های تابع است.

  تصوی��ب، پشتیبان��ی و اب��الغ سیاست ه��ا، 
خط مشی ها و راهبرده��ا و برنامه های کالن فاوای 
وزارت و نظ��ارت و ارزیاب��ی پیاده س��ازی درست 

آن ها،
  حصول اطمینان از انطباق برنامه های فاوای 
وزارت ب��ا الزام��ات و خط مشی ه��ای باالدستی و 

اجرای درست و به موقع آن ها،
  فراهم نمودن تمهی��دات الزم برای طراحی، 
استقرار و توسع��ه نظام های زی��ر در آموزش عالی 

کشور؛
اللف( نظ��ام مدیری��ت و حاکمی��ت فناوری 

اطالعات
ب( استخراج آم��ار و اطالعات آموزش عالی در 

حوزه های مختلف و ایجاد نظام حکمرانی داده ها
ج( نظام شفافیت، چابکی و پاسخگویی اداری 
مبتنی بر فناوری اطالع��ات و تکریم ارباب رجوع و 

ذی نفعان آموزش عالی.
د( ایج��اد نظامی یکپارچه خدم��ات هوشمند 

آموزش عالی کشور.
  بررس��ی تکالی��ف ابالغ��ی دول��ت و سای��ر 
دستگاه ه��ای باالدستی در ح��وزه ف��اوا و تبیین 
خط مشی ه��ا و تصوی��ب و اب��الغ آیین نامه ه��ا و 

بخشنامه های مرتبط.
  تعیین برنامه ها و پروژه ه��ای دارای اولویت 

در حوزه فاوا.
  حمای��ت از توسعه و گس��ترش فناوری های 
نوی��ن و دانش بنی��ان در حوزه فن��اوری اطالعات 
همچ��ون هوش مصنوع��ی، امنی��ت و محاسبات 
کوانتوم��ی، زنجی��ره بلوک��ی و در سط��ح وزارت، 

مؤسسه ها و سازمان های تابعه.
  هدایت و نظ��ارت بر کمیته ه��ای تخصصی 

زیرمجموعه.

  هدایت و نظارت ب��ر فعالیت های فاوا و ایجاد 
هماهنگی میان سطوح مختل��ف اجرایی و تعیین 
نقش، وظایف، اختیارات و مسؤولیت های اجرایی 

مرتبط در وزارت و مؤسسه ها و سازمان های تابعه.
  حمای��ت از فرهنگ س��ازی، توسعه فناوری، 
انتقال دانش فنی، توسع��ه فعالیت های آموزشی و 

پژوهشی در زمینه های مرتبط با فاوا.
  تعری��ف و تصوی��ب شاخص ه��ای توسع��ه، 
ارزیاب��ی عملک��رد و رتبه بن��دی ف��اوا در وزارت و 

مؤسسه ها و سازمان های تابعه.
  حمای��ت و ارتق��ای سرمای��ه انس��انی ف��اوا 
در وزارت و مؤسس��ات و بررس��ی و تصوی��ب 
آیین نامه ه��ا  و  شیوه نامه ه��ا  دستورالعمل ه��ا، 
نظام ه��ای انگیزشی و برنامه ه��ای آموزشی مورد 
نی��از در جهت ارتق��ای مس��یر شغلی مدی��ران و 

کارشناسان.
اتخاذ تصمیم درباره سایر موارد مرتبط 

به تشخیص رئیس شورا
تبص��ره ی��ک: کمیته های تخصص��ی موضوع 
بند۸ این ماده الزم است به صورت مستمر گزارش 

عملکرد خود را به شورا ارایه دهند.
تبص��ره دو: دبیرخان��ه ش��ورا موظ��ف اس��ت 
آیین نامه تشکی��ل و وظای��ف کمیته های موضوع 
بند۸ این م��اده را حداکثر ظرف م��دت یک ماه از 
ابالغ ای��ن آیین نام��ه بازنگری ک��رده و به تصویب 

شورا برساند.



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

3 روزنامه

دوشنبه 11 مهر 1۴۰1  ۶ ربیع االول 1۴۴۴  سال هجدهم  شماره 3۶۲۷ Monday  03.Oct.2022  Vol.18  No.3627

مقاله

رأی هیأت عمومی
اوالً برمبنای ماده ۶9 قانون تنظی��م بخشی از مقررات 
مالی دولت مصوب س��ال 13۸۰ مقرر شده است که : "کلّیه 
اراضی، امالک و ابنی��ه ای که برای استف��اده وزارتخانه ها، 
مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها 
مستلزم ذکر نام یا  تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص 
است، به یکی از ط��رق قانونی تملک شده اس��ت و یا به نام 
آن وزارتخانه، مؤسس��ه خریداری شده یا می شود،  متعلّق 
به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنه��ا نام دولت جمهوری 
اسالمی ای��ران به عنوان مالک با حق استف��اده وزارتخانه یا 
مؤسس��ه مربوط درج می گردد.  تغییر دستگاه بهره بردار در 
هر مورد به عه��ده هیأت وزیران می باش��د..." ثانیاً براساس 
بند "ب" م��اده ۲۰ قان��ون برنامه پنج��م توسعه جمهوری 
اسالمی ایران مصوب سال 13۸9 که مف��اد آن در ماده)1( 
قانون احک�ام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 
1395 نیز تکرار و تنفی��ذ شده اس��ت : "دانشگاه ها، مراکز 
و مؤسس��ات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگس��تان هایی 
ک��ه دارای مج��وز از ش��ورای گس��ترش آموزش عال��ی 
وزارتخانه ه��ای عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری و بهداشت، 
درمان و آم��وزش پزشکی و سای��ر مراجع قانون��ی ذیربط 
می باشند، بدون الزام به رعایت قوانی��ن و مقررات عمومی 
حاکم بر دستگاه ه��ای دولتی ب��ه ویژه قان��ون محاسبات 
عمومی، قانون مدیریت خدمات کش��وری، قانون برگزاری 
مناقص��ات و اصالح��ات و الحاق��ات بعدی آنه��ا و فقط در 
چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معامالتی و اداری 
- استخدام��ی - تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حس��ب 
مورد به تأیید وزرای عل��وم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید 
رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند..." ثالثاً دسته ای از 
اموال دانشگاه ها متعلّق به دول��ت است و صرفاً بهره برداری 
از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و ف��روش این اموال نیز با 
رعایت تشریفات قانونی مربوط��ه امکان پذیر است و دسته  
دیگر از اموال دانشگاه ها، مشمول ماده )5۷( آیین نامه مالی 
و معامالتی )اموال متعلّق به دانشگ��اه و در تملک آن( بوده 
و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند )ب( ماده ۲۰ قانون 
برنامه پنجم توسعه جمه��وری اسالمی ایران دایر بر اختیار 
هیأت های امنا در تصوی��ب امور مال��ی، معامالتی، اداری، 
استخدامی و تشکیالتی بدون متابع��ت از قوانین و مقررات 
عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مج��ری است. بنا به 
مراتب فوق و با توجه ب��ه اینکه مفاد م��اده )۶۰( آیین نامه 
مالی و معامالتی دانشگاه زابل ک��ه در تاریخ 139۴/۶/1۷ 
به تصویب هیأت امنای این دانشگ��اه رسیده، شامل هر دو 
دسته از ام��وال مذکور می شود، اطالق ای��ن م�اده و تبصره 
)1( ذیل آن با اصالح�ات و الحاق���ات بعدی، در ح�دی که 

متضمن ف�روش اموال متعلّق به دولت بدون کس��ب مجوز 
از هیأت وزیران است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار 
بوده و مس��تند به بند )1( ماده 1۲ و م��واد 13 و ۸۸ قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

139۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود /. 
بررسی و توضیح

همان طور که مالحظ��ه کردیم در این پرون��ده دیوان 
استدالل های دانشگاه مبنی بر خروج دانشگاه ها از مقررات 
ناظر بر فروش اموال دولتی را کافی ندانست و حکم بر ابطال 

این قسمت از آیین نامه معامالتی دانشگاه صادر کرد.  
برای تحلیل این رأی باید یک بار دیگ��ر نگاهی به ماده 
۶9 قانون تنظیم بخشی از مق��ررات مالی دولت می اندازیم. 
به موجب ای��ن ماده مفص��ل3: "کلی��ه اراض��ی، امالک و 
ابنیه   ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسس��ات دولتی از 
جمله مؤسس��اتی که شمول قانون برآنها مس��تلزم ذکر نام 
یا تصریح نام ی��ا تابع مقررات و قوانین خ��اص است به یکی 
از طرق قانونی تمل��ک شده است و یا به ن��ام آن وزارتخانه، 
مؤسس��ه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و 
در اسناد مالکی��ت آنها نام دولت جمه��وری اسالمی ایران 
به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسس��ه مربوط 
درج می گ��ردد. تغییر دستگ��اه بهره بردار در ه��ر مورد به 
عهده هیأت وزیران می باشد. کلی��ه اسناد، سوابق، مدارک 
موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و 
دارائی ) اداره کل ام��وال دولتی( قرار می گیرد و درخصوص 
واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های 
مذکور مطابق بند )ب( ماده )۸9( ای��ن قانون اقدام خواهد 
شد."   مالحظه می ش��ود که ب��ه موجب این م��اده اختیار 
واگذاری اموال دولتی بسیار محدود شده است. اگر مالی به 
نام دولت باشد و حق بهره ب��رداری از آن به دستگاه دیگری 
واگذار شده باشد، این واگذاری باع��ث نمی شود این اموال 

خصلت دولتی بودن خود را از دست بدهد.  
دانشگاه طرف شکایت در ای��ن پرونده به ماده 1۰ قانون 
اه��داف، وظای��ف و تشکی��الت وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری استناد کرده است. ب��ه موجب این ماده "دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آموزش عال��ی و تحقیقات��ی دارای شخصیت 
حقوقی مس��تقل هس��تند و برابر ضواب��ط و آیین   نامه های 
خاص مال��ی معامالت��ی، اداری، استخدام��ی و تشکیالتی 
که به تصوی��ب هیأت امن��اء و تأیی��د وزیر می رس��د اداره 
می شوند. اختیارات وزارت در امور دانشگاه ها و مؤسس��ات 
آموزش عال��ی و تحقیقات��ی و حدود تعیی��ن سیاست های 
عمومی اداره آنها ، ارزیابی ، نظ��ارت و حمایت و پشتیبانی 
آنها در چارچوب ای��ن قانون و مصوب��ات مراجع ذی صالح 
خواهد بود." بدیهی است؛ این اختیار و استقالل شخصیت 
حقوقی باعث نمی ش��ود، مقررات آمره در م��ورد واگذاری 
اراض��ی دولتی رعایت نش��ود. در واقع باید گف��ت؛ استثناء 
کردن دانشگاه ها از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم 
بر دستگاه های دولتی هیچ گاه نباید این گونه تعبیر شود که 
دانشگاه به طور مطلق اختیار واگ��ذاری اموال خود را دارد. 
زیرا قوانین راجع به واگ��ذاری اموال دولت��ی جنبه آمره و 
ماهیت خاص دارند و عدم رعایت آن درخصوص دانشگاه ها 
مستلزم نص صریح قانون است و از طریق تفسیر نمی تواند 

به این نتیجه رسید.  
یکی دیگر از مواد قابل توجه در واگ��ذاری اموال دولتی 
ماده 115 قانون محاسبات عمومی کش��ور است. وفق این 
ماده "فروش ام��وال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسس��ات 

دولتی که مازاد بر نیاز تشخی��ص داده  شود باستثناء اموال 
غیرمنقول مشروحه زیر : 

 1   - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد  . 
 ۲   - تأسیس��ات و استحکام��ات نظام��ی و کارخانجات 

اسلحه و مهمات سازی
 3   - آثار و بناهای تاریخی

 ۴   - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی 
در تصرف دولت باشد که ف��روش آنها ممنوع می باشد بنا به 
پیشنهاد وزی��ر مربوط با تصویب  هیأت وزی��ران و با رعایت 
سایر مقررات مربوط مج��از می  باشد وجوه حاصل از فروش 
این قبیل اموال باید به حس��اب درآمد عمومی کشور واریز 

شود .  " 
به این ماده انتقاد وارد است زیرا اساساً نفایس ملی و آثار 
و بناهای تاریخی جز اموال دولتی نیستند تا قابلیت فروش 
داشته باشن��د. بلکه از مشترکات یا اموال عمومی هس��تند 
و متعلق به عموم اس��ت و دولت صرفاً اختی��ار اداره کردن 
آن ها را دارد. علی ایحال صرف نظر از این انتقاد فروش اموال 
غیرمنقول منوط به پیشنه��اد وزیر و تصویب هیأت وزیران 
است و وجه آن نیز باید به حس��اب درآم��د عمومی کشور 
واریز شود. زیرا سند مالکی��ت آن بنام دولت است و وجه آن 

نیز باید به حساب دولت واریز گردد.  
دانشگاه در ادامه استدالل خود اعالم داشته تبصره های 
ماده 115 ق�انون مح�اسبات عم�وم��ی نیز به نوعی مثبت 

اختیار فروش برای هیأت های امناست.  
ای��ن تبصره ها مق��رر می دارن��د: " تبص��ره 1- در مورد 
مؤسس��ات دولتی ک��ه زیر نظ��ر هیچی��ک از وزارتخانه ها 
نیس��تند و بطور مس��تقل اداره می شوند پیشنهاد فروش 
اموال غیرمنقول  مربوط در اجرای این ماده از طرف باالترین 

مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد . 
تبصره ۲- ف��روش اموال غیرمنق��ول شرکتهای دولتی 
بجز اموال غیرمنقول مس��تثنی شده در این ماده با تصویب 

مجمع عمومی آنها مجاز می باشد." 
به نظر نمی رس��د از این تبصره ها، اختی��ار فروش برای 
هیأت امنای دانشگاه استنباط شود چرا که در این تبصره ها 
تنها به باالترین مقام مؤسس��ه دولتی اش��اره کرده و ضمن 
آن که به مس��تثنی شدن اموال غیرمنقول هم اشاره کرده 
و در مجموع به نظر نمی رس��د، این تبصره ها اختیاری برای 
فروش ام��وال غیرمنقول ب��رای هیأت امن��ای دانشگاه ها 

پیش بینی کرده باشند.  
در هر ح��ال استق��الل دانشگاه ها ، مراکز و مؤسس��ات 
آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگس��تان ها و پارک های علم 
و فناوری از لزوم متابعت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر 
دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، 
قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات 
و اعطای اختیار به آن ه��ا که صرف��اً در چارچوب مصوبات 
و آیین نامه ه��ای مال��ی، معامالت��ی، اداری، استخدامی و 
تشکیالت��ی مصوب هیأت امن��اء عمل کنند، ب��ه هیچ وجه 
نفی کننده لزوم رعایت مق��ررات آمره درخصوص واگذاری 

یا فروش اموال غیرمنقول نیست.  
در مجموع با توجه به توضیحات ف��وق به نظر می رسد 
رأی هیأت عموم��ی دیوان، به درستی و مطاب��ق با قوانین و 

مقررات حاکم بر اموال دولتی صادر شده باشد.  
پی نوشت ها:

3-  ای��ن م��اده و تبصره ه��ای آن یک��ی از م��واد مهم 
درخصوص واگذاری اموال دولت��ی در نظام حقوقی کشور 

ما محسوب می شود که خصلت آمره دارد. مرور تبصره های 
مهم این ماده خالی از لطف نخواهد بود.  

تبص��ره 1 - اراضی مل��ی و دولتی و مناب��ع طبیعی که 
حس��ب اختیارات قانونی دستگاه ها ب��رای واگذاری جهت 
مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار 
آنها می باش��د و تاکنون واگ��ذار نشده از جمل��ه اراضی در 
اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع م��واد )31( و )3۲( 
الیحه قانونی اصالح الیحه قانون��ی احیاء و واگذاری اراضی 
در حکومت جمهوری اسالمی ای��ران مصوب1359/1/۲1 
شورای انق��الب و اراض��ی موض��وع قانون زمی��ن شهری 
مصوب13۶۶/۶/۲ تابع مق��ررات مربوط اس��ت و چنانچه 
دستگاه های اجرای��ی، نیروه��ای مس��لح و سازمان هایی 
که شم��ول قانون بر آنها مس��تلزم ذکر نام ی��ا تصریح نام یا 
تابع قوانی��ن و مقررات خاص است ب��رای نیازهای عمومی 
و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراض��ی داشته باشند در 
حدی که به تصویب هیأت وزیران می رس��د با رعایت مفاد 
این ماده ب��ه صورت بالع��وض در اختیار آنها ق��رار خواهد 
گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیس��یون   های 
مواد )31( و )3۲( قانون مذکور و هیأت های واگذاری زمین 
مشروط بر آن که مطابق ط��رح مصوب احی��اء گردیده   اند 
چنانچه در داخ��ل حریم و مح��دوده قانون��ی شهرها قرار 
گرفته و مالکی��ت اراضی ب��ه وزارت مس��کن و شهرسازی 
ی��ا سازمانه��ای تابع��ه منتقل گردی��ده وزارت مس��کن و 
شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفن��د اسناد این اراضی 
را ب��ا قیمت رشنادون لح��اظ کردن ارزش اف��زوده ناشی از 
سرمایه گذاری انج��ام شده توسط سرمایه   گ��ذاران به آنها 

منتقل نمایند . 
تبصره ۲ - فروش و واگذاری ام��الک و اراضی که دولت 
حق استفاده از آنه��ا را در اختیار شرکت ه��ای دولتی قرار 
داده است نی��ز موکول به تصویب هی��أت وزیران است مگر 
آن که مورد نی��از دستگاه های این ماده باش��د که به ترتیب 
مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی قرار 

می گیرد . 
تبصره 3 - نح��وه تنظیم اسن��اد اراضی و سای��ر اموال 
غیرمنقول طرحه��ای عمرانی موضوع م��اده )113(قانون 
محاسبات عمومی کشور مصوب13۶۶/۶/1 که مجری آن 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند تابع مقررات این 

ماده خواهد بود  . 
تبصره ۴ - تعیی��ن بهره بردار، بهره ب��رداری، چگونگی 
تنظیم سند عرصه و اعیان امالک و اراضی که برای استفاده 
دولت و یا مؤسس��ات دولتی وقف شده است با رعایت وقف 

نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود  . 
تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و امالک این 
قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات 
خیری��ه و عام المنفعه ب��ا تصویب هیأت وزی��ران در جهت 
تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط 

امکان پذیر خواهد بود  . 
پ��س از رفع نیاز آنها ب��ه تشخیص وزارتخان��ه مربوط و 
تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت 

اعاده خواهد شد  . 

تبصره ۶ - چنانچه امالک و اراضی که به موجب وظایف 
قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار 
این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاههای دولتی 
باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام اجرایی 
دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط 
این ماده در اختی��ار آن دستگ��اه قرار می گی��رد. سازمان 
جم��ع آوری و ف��روش اموال تملیک��ی مکلف اس��ت برای 
تس��هیل در اجرای این ماده فهرست ام��وال غیر منقول در 

اختیار خود را به هیأت دولت ارایه نماید . 
تبصره ۷ - ع��دم اجرای ای��ن قانون توسط ه��ر یک از 
مقام��ات و کارمندان در حک��م تصرف غیرمج��از در اموال 

دولتی محسوب می شود . 
تبصره ۸ - به منظور فراهم آوردن موجبات تس��ریع در 
رفع اختالفات مربوط به ساختمان ها، تأسیس��ات و اراضی 
وزارتخانه ه��ا، مؤسس��ات دولت��ی، شرکت ه��ای دولتی و 
شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، 
مؤسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی 
و انتظامی که در گذشت��ه براساس نیازه��ا و ضرورت های 
مختص اوایل انقالب اسالم��ی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ 
مجوز قانونی و موافق��ت متصرف پیشین یا ب��ا موافقت آن 
تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین 
می باشد کمیس��یونی مرک��ب از نمایندگ��ان تام االختیار 
وزرای امور اقتصادی و دارایی، مس��کن و شهرسازی، جهاد 
کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده 
تام االختی��ار وزراء ی��ا باالترین مقام اجرای��ی دستگاه های 
مستقل طرف اختالف با مس��ؤولیت معاونت حقوقی و امور 

مجلس رئیس   جمهور تشکیل گردد  . 
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی که مورد 
تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری 

است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود  . 
آرای صادره کمیس��یون فوق الذکر ب��رای دستگاه های 

اجرایی ذی ربط الزم االجراء است . 
در صورت عدم اج��رای آرای مذک��ور در مهلت تعیین 
شده به ه��ر دلیل توس��ط دستگاه های اجرای��ی ذی ربط، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور مکلف است معادل 
ارزش قیم��ت روز مایملک مورد تصرف را بن��ا به پیشنهاد 
کمیس��یون مذکور بر حس��ب مورد، بدون ال��زام به رعایت 
محدودیت های جابه جایی در بودجه ج��اری و عمرانی، از 
بودجه سنواتی دستگاه مذکور کس��ر و ب��ه بودجه دستگاه 

اجرایی ذی نفع اضافه نماید . 
تبصره 9 - سازم��ان ثبت اسناد و ام��الک کشور، اسناد 
اراضی و امالک دولت��ی را براس��اس این قان��ون و یا اعالم 
وزارت امور اقتص��ادی و دارای��ی و بدون نیاز ب��ه اخذ نظر 
سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار 
دارد اص��الح و سند جدید ص��ادر می نماید. ب��ا صدور سند 

جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود  . 
تبصره 1۰ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است 
بانک اطالعاتی جامع از اراض��ی و امالک دولت موضوع این 
قانون ب��ا استفاده از تجهی��زات رایانه   ای تهی��ه و در اختیار 

دستگاه های اجرایی قرار دهد. 

 آیا تشکیل هیأتی با عنوان کارشناسی رسیدگی به شکایت مناقصات 
قبل از هیأت رسیدگی به شکایات قانونی مفید است؟

به استناد م��اده ۴ قان��ون اساسنامه هی��أت رسیدگی 
به شکایات قانون برگزاری مناقص��ات مصوب 13۸۸؛ »... 
هیأت می تواند از سای��ر دستگاه های اجرای��ی یا اشخاص 
حقوقدان یا صاحب نظر و خبره ب��ه منظور مشورت )بدون 
حق رأی( برای شرکت در جلسه دعوت کند...« و براساس 
بند 5 م��اده 5 آیین نام��ه اجرایی قان��ون اساسنامه هیأت 
رسیدگی ب��ه شکایات مناقصات مص��وب 13۸9؛ »تعیین 
اشخاص دارای صالحی��ت و صاحب نظر و حق الزحمه های 
الزم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شکایات« از 

وظایف سازمان برنامه و بودجه است.

همچنان که مشاهده می شود بحث��ی از تشکیل هیأت 
کارشناسی برای رسیدگی در قان��ون و آیین نامه آن دیده 
نمی شود؛ لذا مقررات مذکور درص��دد ایجاد نهاد جدیدی 
برای رسیدگی نیس��تند؛ چه آن که ایجاد ه��ر نهاد جدید 

باید به موجب قانون باشد.
اما بند 5 ماده 5 آیین نام��ه فوق الذکر می تواند مجوزی 
برای ص��دور گواهینامه ب��ه اشخاص صاحب نظ��ر در امر 
رسیدگ��ی به شکای��ات مناقص��ات و تعیی��ن حق الزحمه 
آنها از باب خدم��ات کارشناسی موض��وع آیین نامه خرید 
خدمات مش��اوره باشد؛ ول��ی متأسفانه سازم��ان برنامه و 

بودجه کش��ور در عملی غیرقانونی به ج��ای انجام به موقع 
و سریع تکالیف خ��ود در اجرای رسیدگی ب��ه شکایت، با 
تشکیل هیأت کارشناسی رسیدگی ب��ه شکایات، بدعتی 
پایه گ��ذاری نم��وده است ک��ه اگ��ر در کش��ور دادستان 
اداری داشتی��م بای��د ورود می نم��ود ول��ی در حال حاضر 
 دستگاه های نظارتی و کنترلی می توانند با این امر برخورد 

نمایند.
البته تا ورود به ای��ن مقوله و جلوگی��ری از آن با توجه 
به اصل ُحس��ن نیت انجام امور از س��وی کارمندان دولت؛ 
چنانچه وج��ود چنی��ن هیأتی را مج��از بدانی��م؛ فرآیند 

تشکیل و اداره آن که مس��لماً می تواند هیأت رسیدگی را 
یاری نماید، نباید موجب تطویل فرآیند رسیدگی شکایت 

شود. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت؛ فرآین��د رسیدگی ب��ه شکایت از 
شروع ثبت شکای��ت ]5 روز برای قبول )بن��د »د« ماده ۷ 
ق.ه�.ر.ش([ و تعیین اولین جلسه ]5 تا 1۰ روز کاری )بند 
»د« ماده ۷ ق.ه�.ر.ش([ و امکان توقف ارجاع کار ]5 تا 1۰ 
روز کاری )تبصره ماده ۸ ق.ه�.ر.ش([ تا صدور رأی و ابالغ 
آن ]15 روز کاری )ماده ۸ ق.ه���.ر.ش و بند »ج« ماده ۲5 

https: //t.me/qarahdaghliق.ب.م([؛ نهایتاً باید در ۴۰ روز کاری مختومه شود.

علی قره داغلی- 11 شهریور 1401

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

فروش اموال غیرمنقول دولت؛ فقط با مجوز هیأت وزیران! 
قسمت آخرنگاهی به یک دادنامه از دیوان عدالت اداری
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 اصالح فرآیند مزایده واگذاری 
 جایگاه تشریفات فرودگاه امام خمینی )ره(  

با ورود سازمان بازرسی

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان خبر داد

 برگزاری 3 مناقصه عمرانی 
در سطح اصفهان در آینده ای نزدیک

فرآین��د واگ��ذاری جایگ��اه تشریف��ات)cip(  شرک��ت شه��ر فرودگاهی 
امام خمین��ی)ره( ب��ا ورود سازمان بازرسی ک��ل کشور، اص��الح و درآمد دولت 
از ای��ن واگذاری ی��ک ه��زار و ۲۰5 میلیارد توم��ان افزایش یاف��ت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، ب��ا ورود بازرسی ام��ور راه وشهرس��ازی سازم��ان بازرسی به 
فرآین��د »واگذاری ح��ق بهره ب��رداری از جایگ��اه تشریف��ات )CIP( فرودگاه 
امام خمینی)ره(« و ای��راد وارده به قیمت پایه اعالمی، ضم��ن توقف واگذاری، 
مبلغ برآورد اولیه مزای��ده که برای دوره سه ساله ق��رارداد، 3۶۷ میلیارد تومان 
محاسبه شده بود، اصالح و به می��زان ۶۶۴ میلیارد تومان برای سه سال افزایش 
یافت. عالوه بر این با تجدید فرآیند واگذاری با حضور بازرسان سازمان بازرسی 
در جلس��ه بازگشایی پاکت های مزای��ده در ۲۴مرداد امس��ال، شرکت خدمات 
هوایی مس��افرتی و گردشگ��ری بهشاد گشت سفی��ران با قیم��ت پیشنهادی 
یک هزار و ۲۰5 میلیارد تومان برای سه سال )ماهانه ۴3 میلیارد و ۶۸۰ میلیون 
تومان( به عنوان برنده و نفر اول مزایده معرفی شد. در این راستا، با ورود سازمان 
بازرسی به موضوع ضمن اصالح فرآیند واگذاری، مبلغ نهایی قرارداد با افزایش 
چهار برابری نسبت به برآورد اولیه، موجب افزایش درآمد دولت به همین مقدار 

از محل قرارداد مزبور شد.

مجری کل طرح ه��ای زیربنایی استان اصفه��ان، از برگ��زاری سه مناقصه 
عمرانی در سط��ح استان اصفه��ان در آین��ده ای نزدیک خب��ر داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، علیرضا صلواتی؛ ب��ه برخی از پروژه های عمران��ی استان اشاره 
کرد و گفت: شرکت ساخ��ت در استان اصفهان 1۶ پ��روژه فعال دارد. همچنین 
در استان های جنوب��ی کشور در بح��ث آزادراه ها س��ه پ��روژه آزادراهی فعال 
وجود دارد که پروژه های بزرگی محس��وب می شوند. علیرض��ا صلواتی؛ افزود: 
با افتت��اح آزادراه اصفهان - شیراز در سال جاری 1۰ درص��د به طول آزادراه های 
کشور اضافه می شود و مس��یر اصفهان به شیراز 13۰ کیلومتر کوتاه تر می شود 
از سوی دیگر در حوزه راه آهن دو پ��روژه مهم در دستور ک��ار داریم که راه آهن 
اصفهان به شهرکرد ۶۲ درص��د پیشرفت زیرسازی و راه آهن سریع الس��یر هم 
در محدوده اصفهان تا قم ۷۰ درصد پیشرفت زیرسازی داشته است. وی اضافه 
کرد: سه پ��روژه آزادراهی دیگر ج��زء برنامه های این شرکت اس��ت و تا سه ماه 
آینده درصورتی که بتوانیم قرارداد مشارکت را منعقد کنیم، شروع خواهد شد. 
مجری کل طرح ه��ای زیربنایی است��ان اصفهان، به سه مناقص��ه دیگر که جزء 
پروژه های آتی استان اصفهان هستند، اشاره کرد و گفت: تا دو ماه آینده تقاطع 
غیرهمس��طح راوند ورودی شهر کاشان با اعتبار 1۲۰ میلی��ارد که در مصوبات 
سفر استانی رئیس جمهور به استان اصفهان نی��ز پیش بینی شده، مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. صلواتی؛ اظهار کرد: مس��یر حنا به قدمگ��اه و اتصال آن به آزادراه 
اصفهان شیراز هم به مناقصه گذاشته شده است. از س��وی دیگر اسناد مناقصه 

بن - داران و مسیر چوپانان به جندق برای رفتن به مناقصه آماده شده است.

مدیرکل راهداری گلستان اعالم کرد

مجوز برگزاری 550 میلیارد ریال مناقصه در حوزه راهداری گرفته شد
مدیرک��ل راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای گلس��تان، با 
اشاره ب��ه عملیات زیرسازی هف��ت کیلومت��ر از محور آق قال 
به بندرترکم��ن، گفت: مج��وز برگزاری 55۰ میلی��ارد ریال 
مناقص��ه در ح��وزه راهداری گرفت��ه شده است. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، ع��ادل مصدقی؛ در گفت وگو ب��ا خبرنگاران، 
اظهار ک��رد: تعریض مح��ور آق ق��ال- بندرترکم��ن به طول 
3۴ کیلومتر در ح��وزه استحفاظی شهرستان ه��ای آق قال و 
بندرترکمن از اواخر س��ال 1399 توسط ادارات کل راهداری 
و حمل ونق��ل ج��اده ای و راه وشهرسازی استان ق��رار گرفت. 
مدیرکل راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای گلس��تان، افزود: 

تعه��دات اداره کل راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای تعریض 
باند جنوب��ی با عرض مفی��د ۴.5 متر و تعری��ض ابنیه فنی به 
طول 1۷ کیلومتر است ک��ه از مبدأ آق قال ش��روع می شود و 
در حال حاض��ر ت��ا کیلومتر 9مح��ور، عملی��ات خاکبرداری 
و زیرسازی آن ت��ا مرحله ساب بی��س )زیراس��اس( و خرید 
مصالح توونان به ص��ورت امانی و با استف��اده از ماشین آالت 
ملک��ی و استیج��اری اداره کل در ح��ال اجراس��ت. به گفته 
وی، در حال حاض��ر هف��ت کیلومت��ر آن ساب بی��س انجام 
شده و بیس و آسفالت چه��ار کیلومتر از ای��ن هفت کیلومتر 
هم توس��ط پیمانکار بوم��ی اجراء ش��ده و بقیه ه��م در حال 

 اجراس��ت. مصدق��ی؛ اف��زود: همچنی��ن عملی��ات تعریض
11 فقره ابنیه فنی شام��ل 1۰ پل به دهانه تا س��ه متر و یک 
آبرو لوله ای اجراء شده اس��ت. مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای گلس��تان، اعتبار ابالغ شده برای اجرای این پروژه را 
تاکنون بیش از 1۸5 میلی��ارد ریال بیان ک��رد و افزود: 55۰ 
میلیارد ری��ال هم مج��وز مناقصه اعطاء شده ک��ه در سنوات 
آتی پرداخت خواه��د شد. مصدقی؛ یادآور ش��د: مابقی تعهد 
اداره کل هم به طول هشت کیلومتر عقد ق��رارداد با پیمانکار 
 انجام ش��ده و در ح��ال تجهی��ز کارگ��اه و اج��رای عملیات 

موضوع پیمان است.

 گروه راه وشهرسازی

طرح نهضت ملی مس��کن یکی از مهم تری��ن طرح های دولت 
برای خان��ه دار شدن م��ردم می باشد که تحقق ای��ن وعده منوط 
به تخصیص زمی��ن است. ب��ر همین اس��اس، براس��اس دستور 
رئیس جمهور و وزی��ر راه وشهرسازی مقرر شد ک��ه دستگاه های 
دولتی هرچ��ه سریع تر اراض��ی مازاد خ��ود را در اختی��ار وزارت 
راه وشهرس��ازی برای اج��رای این پ��روژه قرار دهن��د. همچنین 
براساس م��اده 1۰ قانون جهش تولید مس��کن، زمین هایی که در 
اختیار سازمان ملی زمین و مس��کن و سایر سازمان ه��ا قرار دارد 
باید در اختیار دول��ت و وزارت راه وشهرسازی ق��رار گیرد. در این 
راستا، سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور، طرح کاداستر یا حدنگار می بایس��ت با شناسایی 
اراضی مازاد دستگاه های دولت و اراضی که تاکنون اسناد مالکیت 
آن ها به نام دولت داده نشده است، شناسایی و در اختیار وزارت راه 
قرار دهند. اما با وجود تعیین مهلت زمانی برای دستگاه های دولتی 
جهت واگذاری زمین های مازاد خود، به گفته بس��یاری از مدیران 
شهر های جدید و همچنین نمایندگان مجلس، تاکنون بسیاری از 
دستگاه ها اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار 
نداده اند. در این باره، عبدالحمید مرادی؛ مدیرکل امالک سازمان 
ثبت اسناد و امالک، مهم ترین مانع ص��دور سند زمین های مازاد 
دستگاه های دولتی را مراجعه ای��ن دستگاه ها به مقامات سیاسی 
و اجرایی استان ه��ا و ارایه طرح های توجیح��ی برشمرد. مرادی؛ 

با اشاره به اینک��ه تاکنون سند ه��زار و ۲۰۰ هکت��ار در محدوده 
داخلی شهر ها و سن��د 39 هزار هکتار زمی��ن در حریم شهر ها به 
نام دولت صادر شده اس��ت، افزود: کارگروه��ی در سازمان ثبت 
اسناد و امالک با حضور مس��ؤوالن سازمان ملی زمین و مس��کن 
هر روز تشکیل می شود تا به صورت مصداقی مشکالت واگذاری 

زمین های مازاد دستگاه های دولتی را پیگیری کند. وی با تأکید 
بر اینکه در جلس��ه ای سند ۲55 هکتار از اراض��ی استان البرز به 
نام دولت صادر شده است، گف��ت: 9۴5 هکتار از اراضی باکیفیت 
محدوده شهر ها که متعلق به دستگاه های دولت��ی بود به وزارت 
راه وشهرس��ازی واگ��ذار و سند آن ب��ه نام سازمان مل��ی زمین و 

مسکن ثبت شده بود که این رقم به 1۲۰۰ هکتار رسید. مرادی؛ 
با اشاره به اینکه ح��دود ۴۰ هزار هکتار سن��د مالکیت، براساس 
قانون جهش تولید به ن��ام سازمان ملی زمین و مس��کن و وزارت 
راه وشهرسازی ص��ادر شده است، گفت: این مق��دار زمین شامل 
ماده 9 و 1۰ قانون جهش تولید می شود. مدیرکل امالک سازمان 
ثبت اسن��اد و ام��الک، اف��زود: اولوی��ت وزارت راه وشهرسازی و 
سازمان ملی زمین و مسکن، پیگیری ماده 1۰ قانون جهش تولید 
است، چون براساس این ماده اراضی واگذار شده، داخل محدوده 
شهرهاست و براساس ماده 9 اراضی به حریم شهر ها برمی گردد. 
وی گفت: قرار اس��ت سازمان ملی زمین و مس��کن، طرح نهضت 
ملی مس��کن را از زمین ه��ای باکیفیت محدوده شه��ری اجراء 
کند. مدیرکل ام��الک سازمان ثبت اسناد و ام��الک، تأکید کرد: 
قرار است سه شنبه هفته جاری جلسه وبیناری با حضور مدیران 
کل سازمان ثبت اسناد و امالک در دفات��ر استان ها و مدیران کل 
راه وشهرسازی استان ها برگزار ش��ود تا آخرین وضعیت زمین ها، 
چالش ها و موانع واگ��ذاری زمین های مازاد در دست��ور کار قرار 
گیرد. مرادی؛ درب��اره مهم ترین موانع صدور اسن��اد زمین های 
مازاد به ن��ام دول��ت را تمکین نک��ردن دستگاه ه��ای دولتی بر 
شمرد و افزود: در حال حاضر از طری��ق راهکار های قانونی پیگیر 
این موضوع هس��تیم. وی ادام��ه داد: مشکل دیگ��ر این است که 
برخی از دستگاه های اجرایی مالک اراضی نیس��تند، یعنی زمین 
به آن ها هبه شده اس��ت و یا واگذاری زمین ب��ا شرایطی بوده که 

دستگاه های دولتی مستندسازی نکرده اند.

مدیرکل امالک سازمان ثبت اسناد و امالک عنوان کرد 

مراجعه به مقامات سیاسی و ارایه طرح های توجیحی 
مهم ترین مانع صدور سند زمین های مازاد دولتی

عمران
راه و شهرسازی
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 شرکت معدنی امالح ایران

فراخوان   عمومي 
همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت 

)تجدید مناقصه( یک  مرحله ای 
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تأمین نیروی انسانی واحد بسته بندی و بارگیری 

نمک و سولفات سدیم )مجتمع گرمسار(
شرکت معدنی امالح ایران )سلهامی عام( در نظر دارد نس��بت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار جهت 
تأمین نیروی انسانی واحد بسته بندی و بارگیری نمک و سولفات سدیم در مجتمع گرمسار را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1- مبلغ و نوع سلپرده شلرکت در مناقصله: مبلغ 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلی��ارد ریال( به صورت 

ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب مناقصه گزار
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری )ساعت 1۶:۰۰( روز یکشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۴

3-مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری )ساعت 1۶:۰۰( روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷
4- زمان گشایش پاکت های پیشنهادها:  روز شنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/3۰

 5- محل دریافت و تحویل اسلناد  مناقصه: اراک، می��دان امام، کمربندی شمالی، کیلومت��ر ۸ جاده معدن میقان، 
 شرکت معدنی امالح ای��ران، تلف��ن 33۶۸۸115-۰۸۶ داخلی ۲۸۲ آق��ای دانش، ته��ران، یوسف آباد، خ ۶۴، 
پالک ۲9، تلفن ۸۸۰۶۷۸۲۸-۰۲1، داخلی 3۰۶ سرکار خانم اله نظری، گرمسار، کیلومتر 35 جاده گرمسار به 

سمنان، شرکت معدنی امالح ایران، تلفن 31۴33۰۰۰-۰۲3 داخلی 151 آقای پارسا مقدم.
6- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

7-شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.
8-در صورتی که برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر ب��ه انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده 

آن ها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
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شرکت توس�عه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد »طراحی، تأمین و اجرای سیستم 
انباش�ت و برداش�ت مکانیزه و انتقال آهن اس�فنجی س�رد از مدول ه�ای احیای 
مس�تقیم و یک واحد بریکت س�ازی س�رد« را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:
  س��ایت اینترنتی ش��رکت به آدرس WWW.GISDCO.COM، بخش مزایده ها و 

مناقصه ها اقدام نمایند.
  پاکات مناقصه بایستی مطابق با دس��تورالعمل موجود در اسناد مناقصه در قالب 
دوپاکت "الف"، "ب" تهیه و در موعد تعیین شده در اسناد مناقصه تحویل گردد. مطابق 

با اسناد مناقصه، در خصوص ارسال پاکت "ج" متعاقبًا  اطالع رسانی خواهد شد.
  جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 02188197674 داخل��ی 210 و 
 09131982243 در س��اعات کاری ش��نبه الی چهارش��نبه تماس حاص��ل فرمایید. 

)ساعت 8:30 الی 16:00(
آخرین مهلت ارسال مدارک: 1401/08/03

آگهی مناقصه 01/1499ق
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سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

آگهی    عمومی 

موضوع: تهیه رنگ محوری دوجزئی ترافیکی به همراه تاپ کت

مبلغ برآورد: 55.۲۶1.5۰۰.۰۰۰ ریال

جه��ت کس��ب اطالع��ات بیشت��ر، دریاف��ت اسن��اد و شرکت در 

 مناقصه، به سامانه تدارک��ات الکترونیکی دول��ت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید.

  این آگه��ی در روزنام��ه رسم��ی ب��ه آدرس www.rrk.ir  نیز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 200109500500000۸
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

آگهي تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی شماره 1401/48
شلرکت آب و فاضالب منطقه پنج شلهر تهران در نظر دارد تأمین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات 
نصب و تغییرات انشعاب آب )به صورت کامل، کلکتوری، دیواری، زمین��ی( مشترکین خود را پس از انجام فرآیند 
ارزیابي کیفي و تأیی��د صالحیت متقاضیان از طری��ق مناقصه عموم��ي یک مرحله اي، به پیمانک��ار واجدشرایط 

)اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 1۲ماه تمام شمسي مي باشد.

مبلغ و نوع سپرده شلرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ ۲.99۰.551.3۷۲ ریال به صورت 
ضمانتنامه بانکي ی��ا واریز نقدی به حس��اب شم��اره 5- ۴۰۲53۷-۴۰-۸۶9 نزد بانک سام��ان شعبه ستارخان 
کد ۸۶9 به نام شرک��ت آب و فاضالب منطقه 5 شه��ر تهران دریاف��ت و تصویر ضمانتنام��ه را در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اص��ل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 1۶:15 روز شنبه 

مورخ 1۴۰1/۰۷/3۰ به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:

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

3- ارائه گواهینامه احراز صالحیت رتبه 5 آب از سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت مشارکت مدنی در مناقصه فوق شرکت نمایند.

محل دریافت اسلناد ارزیابی کیفی و اسلناد مناقصله: متقاضیان جه��ت دریافت اسن��اد ارزیابی کیفی 
 و اسنادمناقص��ه می توانن��د از روز دوشنب��ه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/11 ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز دوشنب��ه 
 www.setadiran.ir مورخ 1۴۰1/۰۷/1۸ از طریق سامان��ه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس 

با شماره فراخوان ۲۰۰1۰9335۶۰۰۰۰۴۸ اقدام نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 

شرکت کنن��ده در مناقص��ه می بایس��ت کلیه م��دارک مربوط ب��ه اسن��اد ارزیابی کیف��ی و پاکات )ال��ف،ب،ج( 
را حداکثر تا ساع��ت 1۶:15 روز شنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/3۰ در سامان��ه تدارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir بارگذاری و ثب��ت نماید. زمان گشای��ش پاکات ارزیابی کیفی ساع��ت 1۶:3۰ روز شنبه 

1۴۰1/۰۷/3۰ می باشد.
 تاریخ گشلایش پیشلنهادها: ساعت 13:۰۰ روز چهارشنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۸/11 در محل دفت��ر قراردادها 

واقع در بزرگراه نواب صفوی،   تقاط�ع خیاب�ان امام خمیني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.
سایر شرایط:

  به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخ��دوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء  مدت مق��رر واصل شود، مطلقاً 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  هزینه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

   زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا تاریخ 1۴۰1/11/11 مي باشد.
t5ww.tpww.ir  : نشاني سایت اینترنتي

http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات
http://tender.nww.ir :نشاني سایت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
http://tender.bazresi.ir  :نشاني سایت سامانه کشوري نظارت بر مناقصات

یک مرحله اي
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

آگهي تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی شماره 1401/47
شلرکت آب و فاضالب منطقه پنج شلهر تهران در نظر دارد ارائ�ه خدم���ات ام�داد، تعمی��رات، نگهداری و 
بهره برداری از تأسیس��ات شبکه توزیع و انشعاب��ات آب در محدوده ناحی��ه یافت آباد خود را پ��س از انجام فرآیند 
ارزیابی کیفی و تأیی��د صالحیت متقاضی��ان از طری��ق مناقصه عمومي یک مرحل��ه اي، به پیمانک��ار واجد شرایط 

)اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل زمین به مدت دو سال شمسی مي باشد.

مبلغ و نوع سلپرده شلرکت در مناقصه: پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ ۴.۴۶3.۴۶9.3۰5 ریال به صورت 
 ضمانتنامه بانک��ي یا واریز نقدي به حس��اب شم��اره 5- ۴۰۲53۷-۴۰-۸۶9 ن��زد بانک سامان شعب��ه ستارخان 
کد ۸۶9 به ن��ام شرکت آب و فاض��الب منطقه 5 شهر ته��ران دریافت و تصوی��ر ضمانتنام��ه را در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در پاکت )ال��ف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موص��وف را تا ساعت 1۶:15 روز شنبه 

مورخ 1۴۰1/۰۷/3۰ به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
برآورد اولیه: مبلغ ۲۲۶.3۴۶.93۰.۴۲۲ ریال )دویست و بیس��ت و شش میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون 

و نهصد و سی هزار و چهارصد و بیست و دو ریال( از محل بودجه جاري و طرح هاي غیر عمراني شرکت مي باشد.
شرایط الزم پیشنهاد دهندگان:

1- ارائه گواهینامه احراز صالحیت رتبه 5 در رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور.
2- ارائه گواهینامه احراز شرایط انجام امور بهره برداری شبکه توزیع و انشعابات رتبه ۴ از شرکت مهندسي آبفاي کشور.

3- ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
4- شرکت کنندگان در مناقصه نمی توانند به صورت مشارکت در این مناقصه شرکت نمایند.

 5- شرکت هایی که دارای قرارداد در دست اجرا ب��ا موضوع مشابه )نگهداری و بهره ب��رداری امداد( در شرکت 
آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران هستند، حق شرکت در این مناقصه را ندارند.

محل دریافلت اسلناد ارزیابی کیفی و اسلناد مناقصله: متقاضیان جه��ت دریافت اسناد 

 ارزیابی کیفی و اسناد مناقص��ه مي توانن��د از روز دوشنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/11 تا پایان وق��ت اداري روز دوشنبه 
 www. Setadiran.ir م��ورخ 1۴۰1/۰۷/1۸ از طری��ق سامان��ه تدارک��ات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس 

با شماره فراخوان ۲۰۰1۰9335۶۰۰۰۰۴۷ اقدام نماید.
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: 

شرکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک مربوط به اسن��اد ارزیابی کیفی و پاکات )ال��ف،ب،ج( را حداکثر تا 
 www.setadiran.ir ساعت 1۶:15 روز شنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/3۰ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

بارگذاری و ثبت نماید و زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی ساعت 1۶:3۰ روز  شنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/3۰ می باشد.
تاریخ گشلایش پیشلنهادها: ساعت 13:۰۰ روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰۸/1۰ در محل دفتر قراردادها واقع در 

بزرگراه نواب صفوی،  تقاط�ع خیاب�ان امام خمیني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.
سایر شرایط:

  هزینه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.
  به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتي ک��ه بعد از انقضاء  مدت مق��رر واصل شود، مطلقاً 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 1۴۰1/11/1۰ مي باشد.
t5ww.tpww.ir  : نشاني سایت اینترنتي

http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات
http://tender.nww.ir :نشاني سایت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
http://tender.bazresi.ir  :نشاني سایت سامانه کشوري نظارت بر مناقصات

یک مرحله اي
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-7302512145-T19

موضوع آگهی:  

FEIN خرید ابزارآالت برند

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی

یک مرحله ای 

01
/0

7/
11

 -3
62

7 
–

ه 
ام

وزن
ر

روابط عمومی و  امور بین الملل

شماره 1401/020 
نوبت اول

   عمومی

موضوع آگهی: 
احداث 4 باب ساختمان واحد مخازن 

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه 
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/02 

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

و یا خبرگزاری شانا www.shana.ir و 
WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید. 

شرکت فوالد آلیاژی ایران در نظر دارد تعداد ۴ دستگاه چیلر با ظرفیت های 
۲۴۰،1۶۰،1۲۰ و ۴۰ ت��ن تبری��د با مشخصات من��درج در اسن��اد را از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید.
  تأمین کنندگ��ان می توانن��د اسن��اد مناقص��ه را از طری��ق وب سای��ت شرکت 
به آدرس www.iasco.ir  امور خرید و تأمین کنندگان / مناقصات و مزایده ها 

دریافت نمایند.
  ثبت ن��ام در سامان��ه srm شرک��ت ب��ه آدرس srm.iasco.ir  ب��رای 

شرکت کنندگان در مناقصه الزامی است.
  آخرین مهل��ت ارائه پیشنه��اد قیم��ت پای��ان وق��ت اداری روز شنبه مورخ 

1۴۰1/۰۷/3۰ می باشد.
تلفن تماس: 31222570-035 و یا 09133552860 )جناب مختاری(

 شرکت فوالد آلیاژی ایران – مدیریت امور خرید
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آگهی   عمومي 
به شماره الف- ت/1401/002
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 روابط عمومي شهرداري بافق

آگهی تجدید   
شلهرداري بافق در نظر دارد تابلوها و بیلبوردهاي تبلیغاتي سطح شهر را به مدت 15 ماه 

به صورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نماید.
مبلغ و نوع سپرده شلرکت در مزایده: مبلغ 5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه 

بانکي یا واریز مبلغ به شماره حساب ۷۶۰۴11۸۷۴59۲۸۴ بانک مهر ایران شعبه بافق
محل و مهلت دریافت اسلناد مزایده: حداکث��ر تا ساع��ت 1۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 

)www.setadiran.ir( 1۴۰1/۰۷/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
تلفن تماس واحد قراردادهاي شهرداري بافق: ۰35-3۲۴۲۰۲۰۰

مهلت تحویل پیشنهادات: 
 بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )www.setadiran.ir( تا ساعت 1۴:۰۰ 
 روز پنج شنب��ه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲1 )پاک��ت تضمی��ن همزم��ان به ص��ورت فیزیک��ي 

تحویل دبیرخانه به آدرس: یزد، بافق، میدان امام حسین )ع(، شهرداري بافق گردد(
  برندگ��ان اول و دوم و سوم مزای��ده هرگاه حاضر به انعق��اد قرارداد نشون��د سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

شهرداري بافقنوبت دوم
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 روابط عمومي شهرداري بافق

آگهی تجدید   
 شلهرداري بافق در نظر دارد انجام عملیات جمع آوری پس��ماندهای خشک در مبدأ را 

به مدت 1۲ ماه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مبلغ و نوع سپرده شلرکت در مزایده: مبلغ 5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه 

بانکي یا واریز مبلغ به شماره حساب ۷۶۰۴11۸۷۴59۲۸۴ بانک مهر ایران شعبه بافق
محل و مهلت دریافت اسلناد مزایده: حداکث��ر تا ساع��ت 1۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 

)www.setadiran.ir( 1۴۰1/۰۷/11 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
تلفن تماس واحد قراردادهاي شهرداري بافق: ۰35-3۲۴۲۰۲۰۰

مهلت تحویل پیشنهادات: 
 بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )www.setadiran.ir( تا ساعت 1۴:۰۰ 
 روز پنج شنب��ه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲1)پاک��ت تضمی��ن همزم��ان به ص��ورت فیزیک��ي 

تحویل دبیرخانه به آدرس: یزد، بافق، میدان امام حسین )ع(، شهرداري بافق گردد(
  برندگ��ان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاض��ر به انعقاد قرارداد نشون��د سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

  شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

شهرداري بافقنوبت دوم

https://monaghesatiran.ir/115800
https://monaghesatiran.ir/115801
https://monaghesatiran.ir/115802
https://monaghesatiran.ir/115803
https://monaghesatiran.ir/115804
https://monaghesatiran.ir/115805
https://monaghesatiran.ir/115806
https://monaghesatiran.ir/115807
https://monaghesatiran.ir/115808
https://monaghesatiran.ir/115809


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:

5 روزنامه
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نائب رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان، گفت: عرضه خودرو در 
بورس کاال، راهی است تا خ��ودرو از کاالی سرمای��ه ای به کاالی مصرفی 
تبدیل شود. به گزارش مناقصه مزایده، امیرحسین جاللی؛ درخصوص اما 
و اگر های عرضه خودرو در بورس کاال، بی��ان داشت: هیچ کشوری خودرو 
را به روش عرض��ه در بورس نمی فروشد اما چ��ون در کشور قیمت گذاری 
دستوری داشته ایم، بنابراین تصمیم بر این ش��د تا برای به تعادل رسیدن 
قیمت ها، خودرو و قطعه در بورس عرضه ش��ود. نائب رئیس هیأت مدیره 
انجمن قطعه سازان، عرضه خودرو در بورس را راهی برای تبدیل این کاالی 
سرمایه ای به کاالی مصرفی دانس��ت و گفت: مردم برای اینکه ارزش پول 
خود را حفظ کنند به سمت خرید خودرو رفتند که همین عامل باعث شد 
تا خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شود. جاللی؛ افزود: 
عرضه خودرو در بورس در کوتاه مدت می تواند تعادلی میان عرضه و تقاضا 
برقرار کند، اما باید به این نکته توجه داشت که عرضه به طور طوالنی مدت 
هم می تواند مشکالتی به همراه داشته باشد. وی، مشکالت قطعه سازان را 
محدود به زمان حال ندانس��ت و گفت: چندین سال است که قطعه سازان 
با مشکالت عدیده ای از جمله کمب��ود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری 
دست وپنجه نرم می کنند. جاللی؛ افزود: قیمت خودرو هیچ گاه با توجه به 
تورم افزایش نمی یابد که قیمت گذاری دستوری عامل این موضوع است به 
طور نمونه سال گذشته تورم ۴۰ درصد بود، اما این تورم در قیمت خودرو 
اثری نگذاشت. وی گفت: پرداخت خودروساز به قطعه سازان، بیشتر با ابزار 
بانکی صورت می گی��رد؛ این موضوع یک مشکل اساس��ی دارد و آن اینکه 
درصدی از مبلغ تسهیالت را بانک ها مس��دود می کنند. جاللی؛ ادامه داد: 
خودروساز در بهترین حالت می گوی��د در 1۲۰ روزکاری بدهی قطعه ساز 
را پرداخت می کند. یعنی اگ��ر بدهی 15۰ میلیارد توم��ان باشد در اصل 
قطعه ساز قدرت خرید 1۰۰ میلیارد تومان دارد زیرا بقیه مبلغ برای تورم 
و مسدود شدن در بانک ها خرج می شود. وی افزود: یکی دیگر از مشکالت 
قطعه سازان این است که سرمایه در گردش کافی برای تولید ندارند، برای 
اینکه سرمایه در گردش به دست آوریم باید از بانک تسهیالت بگیریم که 
آن ها هم با توجه به شرایط قطعه س��ازان، انقباضی عمل می کنند از این رو 
قطعه سازان از نظر نقدینگی هم در مضیقه هس��تند. جاللی؛ با بیان اینکه 
قطعه سازان تاکنون ت��الش کرده اند چرخ خودروس��ازان بچرخد، گفت: 
در 1۰ سال اخیر که سخت ترین زمان برای فع��االن اقتصادی بوده است، 
قطعه سازان چراغ خودروس��ازان را روشن نگه داشته ان��د. قطعات زیادی 
در داخل ساخته شده که قب��اًل وارد می شده، اما بای��د در نظر داشت روی 
قطعه ای که در داخل ساخته می شود تورم ۴۰ درصد اثر می گذارد، اما چون 
نرخ یورو و دالر ثابت است قیمت قطعات وارداتی خیلی تغییری نمی کند و 

بیشتر با تورم کشور مبدأ محاسبه می شود.

بورس کاال راهی برای تبدیل 
کاالی سرمایه ای به کاالی 

مصرفی خواهد بود؟

خـودرو

صنعت خودروسازی ایران گرفتار تفکر پرایدساز است
مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو، با اشاره به 
دالیل توقف تولید سمند و پژو۴۰5 از خ��ط تولید ایران خودرو، 
گف��ت: تولید خودروه��ای مشمول قیمت گ��ذاری براساس یک 
مهندسی از پیش تعیین ش��ده متوقف می شود ک��ه دیگر بحث 
قیمت گذاری مط��رح نباشد. به گ��زارش ایلنا، مه��دی دادفر؛ با 
بیان اینکه نس��بتی بین حذف تولید خودروها ب��ا کیفیت پایین 
آنها وجود ندارد، گفت: به نظر من فرق��ی بین سمند، دناپالس و 
تارا وجود ندارد و کیفیت موتورها این خودروها همگی یکس��ان 
است و فقط جل��و داشبورد و فرم��ان آنها با یکدیگ��ر فرق دارد و 
اگر شخصی بع��د از رانندگی با دن��ا، سوار خ��ودروی دیگر شود 
احس��اس نمی کند سوار خودرو جدید شده اس��ت. دبیر انجمن 

واردکنندگان خ��ودرو، ادامه داد: بازار بای��د رقابتی شود و امکان 
حضور هم��ه شرکت ها ایجاد ش��ود. از ای��ن رو واردات باید آزاد و 
تعرفه منطقی بر آن وضع شود تا فاصله قیمتی خودروی وارداتی 
1۰ تا ۲۰ درصد باشد. وی با بیان اینکه باید قیمت خودرو داخلی 
باید آزاد شود، گف��ت: خودروساز داخلی در ای��ن شرایط مجبور 
خواهد شد که خدمات پس از فروش و کیفی��ت تولیدهای خود 
را باالتر ببرن��د و مشتری هزینه می کن��د و کاالهایی که خدمات 
بهتری ارائ��ه می کنند را خری��داری می کند. دادفر؛ ب��ا اشاره به 
راه انداختن نمای��ش آزادسازی واردات از س��وی وزارت صمت، 
خاطرنشان کرد: خودروهایی ک��ه مشمول قیمت گذاری است به 
بهانه پایین ب��ودن کیفیت از رده تولید خ��ارج می شوند که دیگر 

خودروی��ی مشم��ول قیمت گذاری نش��ود و آنه��ا آزاد به فروش 
برسد به عبارتی آنه��ا را مهندسی بازار می کنن��د. وی ادامه داد: 
خودروسازان داخلی برای اینکه قیمت ب��االی خودروی داخلی 
برای مردم پذیرفته ش��ود این سخن طرح شد ک��ه خودروهایی 
که نمی خواهند از سبد تولید حذف شون��د عرضه آنها در بورس 
صورت می گیرد. عرضه خودرو در ب��ورس به معنی پذیرش آحاد 
جامعه در قیمت کشف ش��ده در بورس است و اگ��ر یک خودرو 
۲۲۰ میلیون در بازار به فروش می رسید بع��د از عرضه در بورس 
قیمت آن باال م��ی رود و حتی می ت��وان آن را 35۰ ه��زار تومان 
فروخت، به عبارت دیگر بورس خرید و ف��روش این کاال با قیمت 
باال را در بین م��ردم نهادینه می کند. این فع��ال اقتصادی تولید 

خودرو، صنعت داخلی را همراه با زیان دانست و افزود: خودروساز 
داخلی به گونه ای می خواهد زیان را جب��ران کند اما مروت، عقل 
و منط��ق ایجاب می کن��د که موان��ع واردات خ��ودرو برداشته و 
واردات آزادانه انج��ام شود. به گفته دادفر، خ��ودروی جایگزین، 
تارای 5۰۰ میلی��ون تومان است از این رو این خ��ودرو نمی تواند 
جایگزین خودروهایی حذف شده باشد. وی با بیان اینکه صنعت 
خودروس��ازی در ای��ران گرفتار تفک��ر پرایدساز اس��ت، تصریح 
کرد: به نظر نمی رسد ک��ه این فکر بتواند ب��رای مردم کاری کند 
و نتیجه ای جز ایجاد نارضایتی نخواهد داش��ت. متأسفانه نهاد و 
شخصیتی نداریم که جلوی صنعت خودروساز بایس��تد. مجلس 

هم مدتی است که بحث در زمینه خودرو را رها کرده است.

مهدی قره داغلی

با توجه به گذش��ت بیشتر از یک س��ال از عمر دول��ت سیزدهم؛ 
وزارت صم��ت در این مدت نس��بت به سال گذشته چ��ه تغییراتی را 
متوجه صنع��ت خودروسازی کرده است؟ طب��ق وعده هایی که وزیر 
صمت، قبل از آن که به کرسی وزارت صمت بنشیند از افزایش کیفیت 
خودروهای داخلی و برداشته شدن فروش خودرو از روند قرعه کشی 
و کاهش قیمت ها سخ��ن می گفت، اما حاال با گذش��ت زمان بیش از 
یک سال تغیی��رات چندانی در ح��وزه خودرو به چش��م نمی خورد. 
همچنان قرعه کشی پابرجاست که البت��ه خودروهایی که محبوبیت 
چندانی بین مصرف کنندگ��ان ندارند از رون��د قرعه کشی خارج شد 
که این نیز بدان معنایی که وزیر صمت وع��ده اش را داده، نخواهد بود. 
بحث بعدی که موضوع کیفیت خودروهای تولیدی بوده است نیز نه 
تنها تفاوتی نداشته است، بلکه در بعضی مواقع شاهد کاهش کیفیت 
خودروه��ای تولیدی ه��م بوده ایم. همچنین درخص��وص قیمت ها 
نیز در چند ماه گذشته شاهد افزایش قیم��ت توسط خودروسازی ها 
بوده ایم. به نظ��ر نمی رسد این اتفاقات را بت��وان دستاوردهای بزرگی 
برای وزارت صمت تلقی کرد و به نظر می آید که برای رشد در صنعت 
خودروسازی راه طوالنی را در پیش خواهیم داشت و مشکالت صنعت 
خودروسازی تا زمانی ک��ه در دست مافیا و اسی��ر رانت بازی باشد، به 
همین منوال ادامه دار خواهد بود. به گزارش مناقصه مزایده، منوچهر 
منطقی؛ معاون وزیر صمت، درخصوص دستاوردهای وزارت صمت، 
اظهار داشت: با توجه ب��ه این که در شش ماهه نخس��ت سال جاری، 
۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توس��ط دو خودروساز بزرگ کشور 
به بازار عرضه شده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته )1۰5 
هزار دستگاه(، رشد بی��ش از ۲۸3 درصدی را نشان می دهد، در عمل 
غیر از محصوالت یک خودروساز در کشور، هم��ه خودروها از فرآیند 

قرعه کش��ی در سامانه یکپارچه ف��روش خودرو خ��ارج شده اند. وی 
با اشاره به تجارب به دست آمده از سه دوره عرض��ه خودرو در سامانه 
یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه کش��ی، افزایش و ثبات تولید و 
تجربه عرضه خودرو در بورس کاال با توجه به تأکید مراجع اقتصادی 
دولت و دیگ��ر نهادهای حاکمیتی، اف��زود: عرضه و تقاض��ا در اغلب 
خودروهای تولی��دی کشور برای عرضه خ��ودرو به مصرف کنندگان 
واقع��ی در نیمه دوم سال ج��اری از تع��ادل برخوردار اس��ت. معاون 
صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت،معدن وتجارت، اضافه کرد: با توجه 
به آن که برنامه افزای��ش تولید در شش ماهه دوم س��ال نیز در برنامه 
خودروسازان قرار دارد، در عمل به طور منظم فروش ماهیانه یک صد 

هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می شود. منطقی؛ ادامه 
 داد: در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر 
شرکت های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط 
خود شرکت ها یا از طریق بورس ک��اال انجام می شود. وی بیان  داشت: 
شرکت ایران خ��ودرو نیز در نیمه دوم امس��ال، ف��روش خودروهای 

تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجراء خواهد کرد.
تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی برای 

عرضه به مصرف کنندگان واقعی
معاون صنای��ع حمل ونق��ل وزارت صمت، همچنین ب��ر رعایت 
الزامات قانونی مص��وب مجلس شورای اسالم��ی مانند تخصیص 5۰ 

درصد ظرفیت تولید ب��ه طرح حمایت از خان��واده و جوانی جمعیت و 
تخصیص 1۰ درصد ظرفی��ت تولید به ط��رح جایگزینی خودروهای 
فرسوده توسط این شرکت های خودروس��از تأکید کرد. وی در ادامه با 
اعالم این که در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه 
یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود، گفت: از ای��ن پس، این سامانه به 
منظور نظارت سازمان حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر 
تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط خودروسازان 
و همچنین اج��رای مصوبات مجلس ش��ورای اسالم��ی بهره برداری 
خواهد ش��د. وی، اص��الح و شفاف سازی فرآیند قبل��ی عرضه خودرو 
و افزای��ش تولید و عرض��ه خ��ودرو را از جمل��ه دستاورده��ای مهم 
وزارت صنعت،معدن وتج��ارت به منظ��ور ایجاد شفافی��ت و افزایش 
رضایت مندی م��ردم در راستای ابالغیه رئیس جمهور عن��وان و ابراز 
امیدواری کرد ک��ه با تداوم رون��د تکمیل خودروهای ناقص، کس��ب 
آمادگ��ی الزم در زنجیره تأمین ب��رای افزایش تولی��د و بهره گیری از 
سازوک��ار واردات برای تنظیم بازار و انتقال فن��اوری به کشور، صنعت 
خودرو با هم افزایی و یکپارچگی بیشتر، مس��یر تولی��د دانش بنیان و 
اشتغال آفرین را ط��ی کند. شایان ذکر است؛ پی��رو ابالغیه 15 اسفند 
1۴۰۰ رئیس جمه��ور درباره بهب��ود وضعیت صنع��ت خودروسازی 
کشور، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تحت نظارت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به منظور شفاف سازی فرآیند عرضه 
و تخصیص خودرو به مردم آغ��از به کار کرد و تا شهری��ور سال جاری 
نس��بت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در این سامان��ه اقدام شد. 
تخصیص عادالنه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف کنندگان به 
خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، 
همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره 
عرضه، از جمله مزایای سامانه یکپارچ��ه تخصیص خودرو در راستای 

تنظیم بازار و ارتقای رضایت مصرف کنندگان بوده است. 

وزارت صمت چه دستاوردهایی در حوزه خودرو 
داشته است؟
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 شهرداری شلهرضا در نظ��ر دارد ب��ه استن��اد مصوب��ه چه��ارم جلس��ه 9۸ 
 م��ورخ 1۴۰1/۰۴/۲۸ ش��ورای اسالم��ی شهر نس��بت ب��ه خرید بل��وک فرش 

جهت معابر سطح شهر، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 ل��ذا متقاضیان می توانن��د از تاریخ انتشار آگه��ی جهت دریافت اسن��اد مناقصه 
به سامان��ه تدارک��ات الکترونیکی دول��ت )سامانه ست��اد( مراجعه و ی��ا با تلفن 
53۲۴1۰1۰ داخلی ۲۴1 مس��ئول امور قراردادهای شه��رداری تماس حاصل 
نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به م��دت 1۰ روز از تاریخ انتشار 

آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

ساعت 1۴:3۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخانه محرمانه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 تاریخ گشلایش اسلناد: ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ 
در محل شهرداری شهرضا می باشد.

  به پیشنه��ادات مخ��دوش، مشروط یا خ��ارج از تاری��خ فوق ترتی��ب اثر داده 
نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگ��ان باید مبل��غ 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)ی��ک میلیارد ریال( 
ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حس��اب سپرده 31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک ملی 

در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

خرید بلوک فرش جهت معابر سطح شهر
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شلهرداری شلهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلس��ه 113 مورخ 
1۴۰1/۰۶/۲۰ شورای اسالمی شهر نس��بت به خرید دو دستگ��اه شاسی هیوندا 

۶ تن و ۸ تن جهت سازمان  آتش نشانی، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضی��ان می توانن��د از تاریخ انتشار آگه��ی جهت دریافت اسن��اد مناقصه 
به سامان��ه تدارک��ات الکترونیکی دول��ت )سامانه ست��اد( مراجعه و ی��ا با تلفن 
53۲۴1۰1۰ داخلی ۲۴1 مس��ئول امور قراردادهای شه��رداری تماس حاصل 
نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به م��دت 1۰ روز از تاریخ انتشار 

آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

ساعت 1۴:3۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخانه محرمانه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 تاریخ گشلایش اسلناد: ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ 
در محل شهرداری شهرضا می باشد.

  به پیشنه��ادات مخ��دوش، مشروط یا خ��ارج از تاری��خ فوق ترتی��ب اثر داده 
نخواهد شد.

  پیشنهاددهندگ��ان بای��د حداقل 5% مبلغ پای��ه مناقص��ه را ضمانتنامه بانکی 
 و یا وجه نقد به حس��اب سپ��رده 31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک مل��ی در پاکت الف 

الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

خرید دو دستگاه شاسی هیوندا 6 تن و ۸ تن 
جهت سازمان آتش نشانی
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شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم جلسه 1۰5 مورخ 1۴۰1/۰5/۲۴ 
شورای اسالمی شهر نس��بت به خرید و نصب وسایل شهربازی اعم از اجرای فونداسیون، 

نصب و اخذ گواهی استاندارد، طبق لیست پیوست از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جه��ت دریافت اسناد مناقصه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( مراجعه و یا ب��ا تلفن 53۲۴1۰1۰ داخلی 
۲۴1 مس��ئول امور قراردادهای شهرداری تم��اس حاصل نمایند. شای��ان ذکر است 

مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

 ساع��ت 1۴:3۰ روز چهارشنب��ه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخانه محرمان��ه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: 
ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ در محل شهرداری شهرضا می باشد.

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشنهاد دهندگ��ان بای��د مبل��غ ۸.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال )هش��ت میلی��ارد و 
پانص��د میلی��ون ری��ال( ضمانتنام��ه بانک��ی و ی��ا وجه نق��د به حس��اب سپ��رده 

31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

خرید، حمل و نصب وسایل و بهره برداری 
از شهربازی، اعم از اجرای فونداسیون تا نصب و 

اخذ گواهی استاندارد
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 شلهرداری شلهرضا در نظ��ر دارد ب��ه استن��اد مصوب��ه س��وم جلس��ه ۶۲ 
مورخ 1۴۰۰/1۲/۰۴ شورای اسالمی شهر نس��بت به اجرای عملیات بلوک فرش 
خیاب��ان صاحب الزمان )عج( و سای��ر معابر سطح شهر از طری��ق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
متقاضیان می توانن��د از تاری��خ انتشار آگهی جه��ت دریافت اسن��اد مناقصه به 
شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53۲۴1۰1۰ داخلی ۲۴1 مسئول امور قراردادهای 
 شه��رداری تماس حاص��ل نمایند. شای��ان ذکر اس��ت مهلت اخ��ذ پیشنهادات 

به مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

ساعت 1۴:3۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخانه محرمانه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 تاریخ گشلایش اسلناد:  ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ 
در محل شهرداری شهرضا

  به پیشنه��ادات مخدوش، مش��روط یا خ��ارج از تاری��خ فوق ترتی��ب اثر داده 
نخواهد شد.

  پیشنهاددهندگ��ان باید حداق��ل 5% مبلغ پای��ه مناقص��ه را ضمانتنامه بانکی 
 و یا وجه نقد به حس��اب سپ��رده 31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک مل��ی در پاکت الف 

الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

اجرای عملیات بلوک فرش 
خیابان صاحب الزمان )عج( و سایر معابر سطح شهر
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مرحله  دوم 

شهرداری  شهرضا 

 شلهرداری شلهرضا در نظ��ر دارد ب��ه استن��اد مصوب��ه اول جلس��ه 1۰5 
مورخ 1۴۰1/۰5/۲۴ شورای اسالمی شهر نسبت به احداث پل بتنی ورودی شهر 

جنب ترمینال کامیون داران از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضی��ان می توانن��د از تاریخ انتشار آگه��ی جهت دریافت اسن��اد مناقصه 
به سامان��ه تدارک��ات الکترونیکی دول��ت )سامانه ست��اد( مراجعه و ی��ا با تلفن 
53۲۴1۰1۰ داخلی ۲۴1 مس��ئول امور قراردادهای شه��رداری تماس حاصل 
نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به م��دت 1۰ روز از تاریخ انتشار 

آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

ساعت 1۴:3۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخانه محرمانه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 تاریخ گشلایش اسلناد: ساعت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ 
در محل شهرداری شهرضا می باشد.

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خ��ارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

  پیشنهاد دهندگان بای��د مبل��غ 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)پن��ج میلیارد ریال( 
ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حس��اب سپرده 31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک ملی 

در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

احداث پل بتنی ورودی شهر 
جنب ترمینال کامیون داران
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شهرداری  شهرضا 

شهرداری شلهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبات شورای اسالمی شهر و تفویض 
اختیار به شهردار محت��رم، تعدادی از مس��تغالت خود را از طری��ق مزایده عمومی و 

به صورت استیجاری برای مدت دو سال واگذار نماید.
  ل��ذا متقاضی��ان می توانن��د از تاری��خ انتشار آگه��ی جه��ت دریافت اسن��اد مزایده 
به سامانه ستاد مراجعه و یا با تلفن 53۲۴1۰1۰ داخلی ۲۴1 مسئول امور قراردادهای 
 شهرداری تماس حاصل نمایند. شای��ان ذکر است مهلت اخ��ذ پیشنهادات به مدت 

1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

ساعت 1۴:3۰ روز چهارشنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخان��ه محرمانه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 تاریخ گشلایش اسلناد:  ساع��ت 1۴:۰۰ روز پنج شنب��ه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ 
در محل شهرداری شهرضا می باشد.

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشنهاددهندگ��ان باید 5% مبل��غ پایه مزای��ده را ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد 
به حس��اب سپرده 31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک مل��ی در پاکت ال��ف الک و مهر شده 

تحویل نمایند.
  سپرده نف��ر اول، دوم و سوم در صورت برن��ده شدن در مزایده و ع��دم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

اجاره پارکینگ بازار شهرضا
اجاره بهره برداری از باغ موزه شهروند
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شهرداری  شهرضا 

شلهرداری شلهرضا در نظ��ر دارد ب��ه استن��اد مصوب��ه اول جلس��ه ۸۰  مورخ 
1۴۰1/۰۲/۲۲ شورای اسالم��ی شهر مغازه های واقع در مجتم��ع تجاری باغملی و 
مغازه های واقع در بازارچه سبزی )طبق لیست پیوست(، ر ا از طریق مزایده عمومی 

به افراد یا شرکت های واجد شرایط به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( مراجعه و یا با تلفن 53۲۴1۰1۰ داخلی 
۲۴1 مس��ئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نماین��د. شایان ذکر است 

مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: 

ساع��ت 1۴:3۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۷ دبیرخان��ه محرمانه شهرداری 
واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

 تاریلخ گشلایش اسلناد: ساع��ت 1۴:۰۰ روز پنج شنبه م��ورخ 1۴۰1/۰۷/۲۸ 
در محل شهرداری شهرضا می باشد.

  ب��ه پیشنه��ادات مخ��دوش، مشروط ی��ا خ��ارج از تاریخ ف��وق ترتیب اث��ر داده 
نخواهد شد.

  پیشنه��اد دهندگان باید حداق��ل 5% مبلغ پای��ه مزایده را ضمانتنام��ه بانکی و یا 
وجه نقد به حساب سپرده 31۰۰۰۰۰۰5۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر 

شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در ص��ورت برنده شدن در مزایده و ع��دم عقد قرارداد 

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

 فروش مغازه های واقع در بازارچه سبزی
فروش مغازه های واقع در مجتمع تجاری باغملی
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 1- نام و نشلانی دسلتگاه مناقصله گزار: شرک��ت فرادست ان��رژی فالت،
 ب��ه نشان��ی کارگ��اه بندرعب��اس خونس��رخ، جن��ب پاالیشگ��اه نف��ت قدیم، 
 پاالیشگاه میعان��ات گازی ستاره خلیج ف��ارس، شرکت فرادس��ت انرژی فالت، 

کد پستی ۷9311۸۴199(
 2-  موضلوع: مناقص��ه تأمی��ن ش��ن و ماس��ه م��ورد نی��از واح��د 9۸ پروژه 

پترو پاالیشگاه مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

3-1-  متقاضی��ان می بایس��ت جه��ت دریاف��ت اسن��اد مناقص��ه ب��ا ایمی��ل 
Tenderaffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. 

)در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد(
 4- هزین��ه خری��د اسن��اد مع��ادل 3.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال است که می بایس��ت 
به شماره حساب 3۶۰۰۰5۲۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1۸۰33۸۰ 
 به ن��ام شرکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رسی��د بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

 شرکت کنندگ��ان می توانند اسناد شرک��ت در مناقصه خ��ود را در وقت مقرر به 
معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

 6- ارائ��ه ضمانتنامه بانک��ی شرک��ت در مناقص��ه ب��رای شرک��ت در مناقصه 
الزامی است.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
دو مرحله ای

نوبت اول 

https://monaghesatiran.ir/115794
https://monaghesatiran.ir/115813
https://monaghesatiran.ir/115795
https://monaghesatiran.ir/115796
https://monaghesatiran.ir/115814
https://monaghesatiran.ir/115798
https://monaghesatiran.ir/115797
https://monaghesatiran.ir/115799
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لغو ممنوعیت واردات 
ماشین   آالت معدنی از افغانستان

دبیر انجمن زغال سنگ ایران عنوان کرد 
حمایت از معادن زغال سنگ در 

گروی منطقی شدن قیمت ها 

طبق اظهارات رئیس اتاق بیرجند، ممنوعی��ت واردات ماشین   آالت معدنی 
از افغانس��تان لغو شده و با صدور مجوز گمرک مرزی ماهی��رود، این گذرگاه نیز 
برای ترخیص ماشین   آالت راهس��ازی و معدن��ی مجاز شده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، محس��ن احتش��ام؛ در حاشی��ه سی وهفتمین جلس��ه شورای 
گفت   وگوی استان خراسان جنوبی، با اشاره ب��ه دغدغه   های فعاالن حوزه معدن 
درخصوص عدم تناس��ب دستورالعمل واردات ماشی��ن   آالت معدنی با نیازهای 
این ح��وزه، بیان کرد: پیرو مکاتب��ات سازمان های صم��ت استان   های مختلف، 
از جمله خراسان جنوب��ی ب��ا وزارت صنعت، معدن وتج��ارت، بخشنامه مربوط 
به دستورالعمل واردات ماشی��ن   آالت معدنی اصالح و بس��یاری از دغدغه   های 
فعاالن اقتصادی این حوزه برطرف شده است. رئی��س اتاق بیرجند، اظهار کرد: 
با تغییرات انجام شده در دستورالعمل واردات ماشین   آالت معدنی، شمول تمام 
مواد معدنی و دوره تجهیز معدن، لحاظ کردن می��زان باطله برداری در مجموع 
استخراج واقعی معدن، اصالح میزان حداقل تن��اژ مشمول صدور مجوز واردات 
ماشی��ن   آالت معدنی و تفویض بررس��ی مربوط به امور مع��ادن و صنایع معدنی 
در سامانه جامع تج��ارت به معاونت معدن��ی استان   ها اصالح ش��ده است. دبیر 
شورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوص��ی خراسان جنوب��ی، ضمن تقدیر 
از پیگیری   ه��ای مقام عالی است��ان و مدیران دستگاه   ه��ای اجرایی درخصوص 
اخذ مجوز ایجاد گم��رک تخصصی واردات ماشین   آالت معدنی و راهس��ازی در 
گمرک مرزی ماهی��رود، گفت: پیرو مکاتبه استاندار خطاب ب��ه وزیر اقتصاد و با 
پیگیری   های استاندار، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل 
اقتصاد و دارایی و گمرکات استان و نهایت��اً موافقت وزیر اقتصاد این مهم محقق 
شده است. احتشام؛ در ادامه ب��ه لغو ممنوعیت واردات ماشی��ن   آالت معدنی از 
افغانستان و اخذ مجوز گمرک مرزی ماهیرود به   عنوان گمرک مجاز به ترخیص 
ماشین   آالت راهس��ازی و معدنی تأکید و اخذ این مجوز را یکی از جذابیت   های 

مرزی استان عنوان کرد.

دبیر انجمن زغال سن��گ ایران، با اش��اره به اینکه 5۰س��ال پیش مجموعه 
ذوب آهن، معادن زغال سنگ و سنگ آهن ایران مرکزی با یکدیگر یک مجموعه 
واحد را تشکیل می دادند، گفت: این وابس��تگی تا دهه ۷۰ ادامه داشت تا اینکه 
ذوب آهن با اع��الم اینکه کار ما تخصص��ی است معادن زغال سن��گ را به دولت 
واگذار کرد. به گزارش تس��نیم، سعید صمدی؛ با بیان اینک��ه در دهه۸۰ عمده 
معادن زغال سنگ خصوص��ی شدند، افزود: در س��ال 91 ذوب آهن برای تأمین 
زغال سنگ مورد نیاز به خرید معادن زغال سنگ البرز ش��رق اقدام کرد و اخیراً 
هم در سال گذشته این واح��د تولیدی اقدام به خرید مع��ادن زغال سنگ البرز 
مرکزی ک��رده است. صم��دی؛ تصریح کرد: ما ب��ه هیچ عن��وان مخالف حضور 
ذوب آهن به حوزه معدن نیس��تیم اما به نظ��ر می رسد در ای��ن شرایط به جای 
این گون��ه فعالیت ها قیمت ه��ای خرید زغال سن��گ را باید اص��الح کنیم. دبیر 
انجمن زغال سنگ ایران، با اش��اره به اینکه در سال گذشت��ه 5۸3 میلیون دالر 
هزینه صرف واردات زغال سنگ شده اس��ت، اظهارداشت: در حال حاضر میزان 
تولید زغال سنگ در کش��ور یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن اس��ت در حالی که نیاز 
داخلی سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن اس��ت. جالب اینجاست ذخیره زمین شناسی 
قطعی ما در بخ��ش زغال سن��گ 1۴ میلیارد ت��ن است. صم��دی؛ اضافه کرد: 
ذوب آهن در حال حاضر هرت��ن زغال سنگ را با قیمت 1۲ میلی��ون تومان وارد 
می کند در حالی که قیمت زغال سنگ داخلی چهار میلیون تومان است. به نظر 
می رسد باید برای حمای��ت از معادن زغال سنگ بای��د قیمت ها منطقی تعیین 
شود تا سرمایه گ��ذاری در این بخش قابل قبول و میزان تولی��د هم افزایش پیدا 
کند. وی گفت: امروز معادن زغال سنگ نیازمند اصالح قیمت ها هستند تا تولید 
افزایش یافته و نیاز م��ا به واردات کاهش پی��دا کند در غیر ای��ن صورت هزینه 
زیادی باید صرف واردات ش��ده و از آن طرف شاهد توسع��ه معادن زغال سنگ 

نخواهیم بود.

حضور بیش از 500 معدن کشور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
مدیر اجرای��ی نمایشگاه بین المللی سنگ ای��ران، با اشاره 
به اینک��ه سیزدهمین نمایشگ��اه بین المللی سن��گ ایران از 
نوزدهم تا بیس��ت ودوم مهرماه سال جاری که در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی سن��گ ایران برگزار می شود، گفت: 
در این نمایشگاه ح��دود 3۰ هزار تن سن��گ از بیش از 5۰۰ 
معدن از حدود ۲۰ استان کش��ور در معرض بازدید عموم قرار 
خواهد گرفت. به گزارش مناقصه مزای��ده، محمد حالجیان؛ 
افزود: ح��دود 5۰۰ شرک��ت داخلی و خارج��ی در نمایشگاه 
امس��ال حضور دارند و شرکت کنندگانی از کشورهای ترکیه، 
هند و ایتالیا برای اولین بار به صورت مس��تقیم در نمایشگاه 

حضور پیدا می کنن��د. سیزدهمی��ن نمایشگ��اه بین المللی 
سنگ ایران، در واق��ع نمایشگاه سنگ، مع��دن و تجهیزات و 
لوازم وابس��ته و نمایشگاه کاماًل تخصص��ی سنگ ساختمانی 
است و کلیه زنجیره تأمین و زنجی��ره ارزش صنعت سنگ در 
این نمایشگاه حض��ور دارند. حالجیان؛ گف��ت: اطالع رسانی 
از طریق شبکه ه��ای مجازی، نص��ب بیلب��ورد در اتوبان ها و 
شاهراه ه��ای کشور، ارس��ال فکس، ایمیل و پیام��ک به کلیه 
واحدهای صنعتی صنع��ت سنگ کش��ور از اقدامات صورت 
گرفته برای معرفی نمایشگاه سن��گ بوده  است. مدیر اجرایی 
نمایشگاه، حضور تجار و بازرگانان��ی از کشورهای هند، ایتالیا 

و ترکی��ه، افزایش ۲۰ درصدی فضای نمایشگاهی نس��بت به 
سال پیش، حضور پررنگ تر مجموعه ها و برگزاری نمایشگاه 
با ظرفیت کامل در فضای کوپ را از تغییرات امسال نمایشگاه 
نس��بت به سال پیش عنوان کرد و افزود: ح��دود ۲۰ درصد از 
مشارکت کنندگان در نمایشگ��اه از استان مرکزی بوده و پنج 
درصد از ک��ل شرکت کنندگان، از شرکت ه��ای دانش بنیان 
هستند. حالجیان؛ تسریع کرد: با توجه به اعطای مجوز پایانه 
صادراتی سنگ کش��ور به مجموعه نمایشگاه��ی بین المللی 
سنگ ای��ران، در مراس��م اختتامی��ه نمایشگاه ک��ه با حضور 
فاطمی امین، وزیر صمت برگزار خواهد ش��د، مراسم افتتاح 

بخشی از پروژه پایانه صادراتی سنگ کشور را خواهیم داشت. 
این پایانه کمک می کند ت��ا کلیه مراحل ص��ادرات سنگ به 
صورت متمرکز به صنعتگران سنگ سراسر کشور ارایه شود و 
از این طریق و این مکان، امکان تس��هیل صادرات سنگ برای 
صنعت کش��ور فراهم خواهد ش��د. وی همچنین ب��ا اشاره به 
اینکه این نمایشگاه در فضایی به مس��احت 9۰ هزار مترمربع 
برگزار می شود گف��ت ساعت بازدید از نمایشگ��اه از 1۰ و 3۰ 
دقیقه الی 19 عصر خواهد بود، برگ��زاری دوره های آموزشی 
درخصوص صادرات سنگ و همچنین برگزاری پنجمین میز 

سنگ کشور از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه است.

گروه زمین و معدن

اگرچه برخ��ی از قوانین دست وپاگی��ر واردات 
ماشین آالت معدنی ح��ذف و اخذ مجوزها راحت تر 
شده اما همچنان این پروسه ب��ه دلیل قیمت باالی 
این ماشین آالت با سختی خ��ودش مواجهه است. 
به گفته رضا محتشمی پور؛ مع��اون وزیر صمت، در 
یکی، دو سال گذشت��ه واردات ماشین آالت صنعتی 
با مشکالتی مواجه ب��وده و همین امر موجب ُکندی 
فعالیت های معدنی شده اما این مشکل در چند ماه 
گذشته تعدیل ش��ده و ب��رای واردات ماشین آالت 
معدنی که نمونه مشابه داخلی ندارند و کمتر از پنج 
سال کار کرده اند، مشکلی وجود ن��دارد. به گزارش 
مناقصه مزایده، محس��ن سیدصالح��ی؛ کارشناس 
ماشی��ن آالت معدن��ی و عمران��ی، در این خصوص 
اظهار کرد: واردات ماشی��ن آالت معدنی تا حدودی 
تس��هیل شده اما االن مشکل عمده ای��ن است که 
امکان خرید ماشین آالت نو از خارج از کشور بس��یار 
کم اس��ت و دلی��ل آن گران��ی این ماشی��ن آالت و 
همچنین تحریم هاست. وی اف��زود: در حال حاضر 
کشورهای غرب��ی و ژاپن��ی این ماشی��ن آالت را به 
ای��ران نمی فروشن��د و واردات ای��ن ماشی��ن آالت 
از چین و روسی��ه و... هم با واسط��ه انجام می شود و 
قیمت بیشتری نس��بت به کمپانی اصلی دارد و این 
باعث می شود قیمت ماشین آالت نو برای معدنی ها 
به ویژه پیمانکاران قیمت باالیی باشد. در حال حاضر 
به دلیل قیمت ب��اال فقط شرکت ه��ای خصولتی و 
معدنی بزرگ ت��وان خرید ماشی��ن آالت معدنی را 
دارند. کارشن��اس ماشین آالت معدن��ی و عمرانی، 
ادامه داد: به همین دلیل تعداد زیادی از معدنکاران 

و پیمانک��اران معدنی به دنبال خری��د ماشین آالت 
دست دوم هس��تند و ماشین آالت دست دوم خوب 
در کشورهای اطراف به راحتی پی��دا نمی شود و اگر 
هم بشود باید سریع امکان خری��د و حواله پول مهیا 
شود و مس��ائل ثبت سفارش و... هم، زمان بر است و 
بسیاری از مواقع این موارد با هم مچ نمی شود. ثبت 
سف��ارش و برقراری ارتب��اط با بانک مرک��زی برای 

تأمین ارز زمان می ب��رد و در چنین شرایطی خرید 
ماشین آالت دست دوم که با سرعت عرضه می شود 
و به فروش می رس��د عملی نیس��ت. سیدصالحی؛ 
تصریح ک��رد: مجوزه��ا راحت ت��ر ش��ده و قوانین 
دست وپاگیر ح��ذف شده اما همچن��ان این پروسه 
با سختی هایی هم��راه اس��ت. وی در رابطه با بحث 
تولید داخل، بیان کرد: هپکو ب��ه میزان خیلی کم و 

بیشتر در زمین��ه ماشین آالت عمران��ی فعال است 
و شرکت های دیگری نظی��ر شرکت دلتا راه ماشین 
که در شهر صنعتی پرند فعالیت می کند، با اینکه از 
هپکو بسیار کوچک تر است اما به شکل مناسب تری 
ماشین آالت عمرانی را تولید می کند. این کارشناس 
ماشین آالت معدنی و عمرانی، افزود: این شرکت ها 
قراردادهایی با شرکت های��ی نظیر گل گهر، شرکت 

ملی مس و... هم منعقد کرده اند اما به دلیل تحریم ها 
و به این دلیل که امکان تولید کامپوننت ها و اجزای 
اصلی ماشین آالت معدن��ی در ایران وج��ود ندارد، 
اجرایی نشده اند. سیدصالحی؛ گفت: تولید کنندگان 
داخلی بیشتر بخ��ش فلزکاری ماشی��ن آالت را در 
داخل انجام می دهند و اگ��ر نتوانند کامپوننت های 
اصلی را تأمین کنند، ای��ن قراردادها پیش نمی رود. 
وی بیان کرد: این قراردادها وجود دارد و دائماً هم به 
آن ها اشاره می شود اما با وجود تمام این قراردادها در 
یکی، دو سال گذشته تنها یک دامپ تراک ۶۰ تنی 
با اجزای عمدتاً خارجی ساخته شده و در حال حاضر 
به صورت آزمایش��ی در حال کار اس��ت و حتی اگر 
هم عملکرد خوبی داشته باش��د ارزش زیادی ندارد 
چرا که نه تجاری سازی شده و نه ت��وان تولید آن به 
صورت انبوه وجود دارد و حتی اگ��ر تولید انبوه هم 
شود، بسیار کوچک است و نیاز بس��یاری از معادن 
کوچک را نمی توان��د برآورده کن��د. این کارشناس 
ماشین آالت معدنی و عمرانی، اظه��ار کرد: شرایط 
به خاطر تحریم ها خوب نیست و تأمین ماشین آالت 
سخت است و باید امیدوار باشیم که برجام اجرایی، 
تحریم ها برداشته و مس��یرهای بانکی ب��از شود تا 
نیازمندان ب��ه این ماشی��ن آالت بتوانن��د از طریق 
تس��هیالت بانکی و یوزانس و فاینانس ماشین آالت 
نو خری��داری کنند و به صورت زمان دار اقس��اطش 
را پرداخت کنن��د. سیدصالحی؛ اف��زود: اکنون این 
تس��هیالت ایجاد شده اما کمک زیادی به اینکه این 
ماشین آالت در سطح کشور به صورت اساسی تأمین 
شود نکرده و گاهی مواردی بوده که توانس��ته اند از 
این تس��هیل شدن مس��یر استف��اده کنن��د اما در 

حقیقیت در سطح کالن تأثیر چندان زیادی ندارند.

گرانی ماشین آالت معدنی، مشکل اصلی واردات

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

 شلرکت پتروشلیمی اروند به عن��وان مناقصه گ��زار در نظ��ر دارد اج��رای عملیات 
 موضوع بن��د یک فراخوان حاض��ر را از طریق برگ��زاری مناقصه عموم��ی یک مرحله ای 

با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: عملی��ات بارگیری، حمل و تخلیه سیص��د و پنجاه هزار تن نمک 
مورد نیاز مجتمع از محل دپوی نمک واقع در شمال غربی مجتمع پتروشیمی بندر امام 

به محل دپوی سایت پتروشیمی اروند
2- مدت زمان انجام کار: ۸ ماه شمسی

3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
1-3- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایس��ت به سایت پتروشیمی اروند به 
نشانی الکترونیک��ی www.arvandpvc.ir  بخش کمیس��یون معامالت یا به نشانی 
مس��تقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجع��ه و پ��س از بارگ��ذاری اطالعات 

مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2-3- مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریاف��ت اسناد مناقصه از تاریخ 

1۴۰1/۰۷/13 لغایت 1۴۰1/۰۷/۲۰ اعالم می گردد.
3-3- متقاضیانی ک��ه در سال ه��ای گذشته، با ای��ن شرکت ق��رارداد مشابه موضوع 
مناقصه داشته ان��د موظف به ارائه گواهی حس��ن انجام کار از شرک��ت پتروشیمی اروند 
می باشند در غیر این ص��ورت پیشنهاد مالی آن ها در این مناقص��ه گشوده نخواهد شد و 

عیناً به وی مسترد می گردد.
4-3- به پیمانکارانی که دارای یک ق��رارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند می باشند 
حتی در ص��ورت دریافت اسناد مناقص��ه از سامانه، پاکات پیشنه��ادی از آن ها دریافت 

نخواهد شد.
تبصره یک: قراردادهایی که مدت زمان آن ها چهار ماه پس از آخرین مهلت توزیع 

اسناد مناقصه به اتمام می رسند شامل بند فوق نمی گردد.
 4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
به ص��ورت )ضمانتنام��ه بانک��ی، چ��ک تضمین ش��ده بانک��ی و ی��ا واریز وج��ه نقد به 

شماره حساب ۶۰9۴۲۰۰۰3۰ نزد بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند(
5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۲۶۰.۰۴۸.۴۸۲.91۶ ریال

6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 
1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه 

2-گواهی تعیین صالحیت از ادارات مربوطه
3-گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران 

4- حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی: ۶5 امتیاز
7- جلسله توجیهی: به صورت حضوری در تاریخ 1۴۰1/۰۷/۲۴ ساعت 1۰:۰۰ صبح 
به نشانی است��ان خوزستان، بندر امام خمینی )ره(، منطقه وی��ژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت 13:۰۰ مورخ 1۴۰1/۰۸/۰1 می باشد.

9- گشایش پاکات: 
گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1۴۰1/۰۸/11 برگزار می گردد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پیش پرداخت: ندارد
تعدیل: ندارد

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند با 
شماره تلفن: 06152126487 - 06152126500 تماس و همچنین آگهی فوق 

را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی به شماره: 1/1401/011 یک مرحله ای 

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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 دبیرخانه کمیسیون معامالت

آگهی فراخوان    عمومی 
همزمان با ارزیابی )یکپارچه(

شرکت شهرک های کشاورزی وابس��ته به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت ۴953۲ و شناسه ملی 1۰1۰۰9۴۷۰۶5 در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارائی های 
سرمایه ای- عمرانی و هزینه ای- ج��اری، انجام فراخوان موردنیاز به شرح ج��دول ذیل را از طریق مناقصه عموم��ی در سامانه تدارکات الکترونیکی دول��ت )ستاد( به نشانی 
www.setadiran.ir برگزار و بر اساس مفاد اسناد مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرای��ط و دارای صالحیت معتبر واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از 
دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرس��ت متقاضیان دارای صالحیت، ارائه پیشنهاد متقاضیان و گشایش پاکت ها از طری��ق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( انجام خواهد شد.

ف
 نام ردی

استان
نام 

شهرستان
نام 

شماره موضوع مناقصهشهرک 
مناقصه

مبلغ برآورد پایه 
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین 
)میلیون ریال(

صالحیت 
موردنیاز

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

دوسرقروهکردستان1

عملیات اجرایی احداث مخزن 
 3۰۰۰ مترمکعبی، 

خط انتقال، حفر و تجهیز 
دو حلقه چاه شهرک گلخانه ای 

)تجدیدی(

حداقل رتبه 5 1۴۰1/1۴11۸.۴۷۷5.93۰
۲۰۰1۰۰153۶۰۰۰۰53رشته آب

1( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1۴۰1/۰۷/11 لغایت 1۴۰1/۰۷/1۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 
2( مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 1۶:۰۰ بعدازظهر تاریخ 1۴۰1/۰۷/۲۴ پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند. 

3( زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 1۰:۰۰ صبح روز دوشنبه به تاریخ 1۴۰1/۰۷/۲5 به آدرس بند ۷
4( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7( آدرس مناقصه گزار: تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور )توانیر(، نبش کوچه گیتا، پالک ۸، تلفن: ۸۸۶۷111۶-1۷

وزارت جهاد کشاورزی 
شرکت شهرک های کشاورزی
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آگهی مناقصه عام دو مرحله ای

 شرکت ارتباطات سیار ایران در نظ��ر دارد از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله  ای و براساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست نس��بت به خرید 5۷ دستگاه

رکتیفایر indoor  و outdoor  از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط اقدام نماید.

 زمان و نحوه خرید اسلناد: داوطلبان شرکت در مناقصه جهت دریاف��ت اسناد می توانند از تاریخ نشر آگه��ي لغایت ساعت 1۶:۰۰ روز یکشنب��ه مورخ 1۴۰1/۰۷/1۷ 

 ب��ا مراجع��ه ب��ه پایگ��اه جام��ع اطالع رسان��ی معام��الت هم��راه اول )www.tamin.mci.ir( و پرداخ��ت مبل��غ 1.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال )یک میلیون ری��ال( از طریق 

درگاه پرداخت الکترونیک با شناسه پرداخت 1۷۰۰۰99۲1۰۲9۲۲۷  اقدام نمایند )به واریزی های بدون شناسه ترتیب اثر داده نخواهد شد(

 زمان و محلل تحویل پلاکات:  اسناد مناقصه می بایس��ت مهر و امض��اء شده به صورت فیزیک��ی در پاکات سربس��ته و ممهور به مه��ر شرکت )مطاب��ق ترتیب مندرج 

در ماده 15 شرایط مناقصه( و حداکثر تا ساعت 1۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲5، به دبیرخانه مرکزی همراه اول )به نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، 

طبقه همکف( تحویل گردد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهار میلیارد ریال( می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده 

ارائه گردد.

زمان گشلایش پاکات: کمیس��یون معامالت در روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۶رأس ساعت 1۴:۰۰ در طبقه سوم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده 

بدون حضور نماینده شرکت ها )به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا( اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلف��ن ۸1۷1۲۸۴۴ و ایمی��ل h.ghabileh@mci.ir  )آقای قبیله محمدی(، در 

خصوص موارد بازرگانی با شماره تلفن ۸۸۶۴۰99۷ و ایمی��ل m.mirzaianrad@mci.ir )آقای میرزاییان( و در خصوص خرید اسناد و ی��ا نحوه بارگذاری اسناد بر 

روی سایت با شماره تلفن ۸1۷1۲519 تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/12 س

01
/0

7/
11

 -3
62

7 
–

ه 
ام

وزن
ر

 1- نام و نشلانی دسلتگاه مناقصه گلزار: شرک��ت فرادست ان��رژی فالت، 
 ب��ه نشان��ی کارگ��اه بندرعب��اس خونس��رخ، جن��ب پاالیشگ��اه نف��ت قدیم، 
پاالیشگاه میعان��ات گازی ستاره خلیج ف��ارس، شرکت فرادس��ت انرژی فالت، 

کدپستی ۷9311۸۴199(
2-  موضوع: 

مناقصه تأمین خاک سرخ واحد 9۸ پروژه پترو پاالیشگاه مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

3-1- متقاضی��ان می بایس��ت جه��ت دریاف��ت اسن��اد مناقص��ه ب��ا ایمی��ل 
Tenderaffairs@fefalat.com  مکاتبه نمایند. 

)در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد(
 4- هزین��ه خری��د اسن��اد مع��ادل 3.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال است که می بایس��ت 
به شماره حساب 3۶۰۰۰5۲۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1۸۰33۸۰ 
 به ن��ام شرکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رسی��د بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

 شرکت کنندگ��ان می توانند اسن��اد شرکت در مناقص��ه خ��ود را در وقت مقرر 
به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

6- ارائه ضمانتنامه  بانکی شرک��ت در مناقصه برای شرک��ت در مناقصه الزامی 
است.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
دو مرحله ای

نوبت  اول

https://monaghesatiran.ir/115789
https://monaghesatiran.ir/115790
https://monaghesatiran.ir/115791
https://monaghesatiran.ir/115792


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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بانک
بیمه و بورس

گروه بانک، بیمه، بورس

سیس��تم پولی ام��روزی ماهیتاً یک سیس��تم 
ترکیب��ی و ترتیبات��ی از پول بانک مرک��زی و پول 
بانکی است. در این یادداشت ب��ا تفکیک ناشران و 
دارندگان پول به بررسی تحوالت پولی پرداختیم. 
آمارها نشان می دهد که رش��د 5۶ درصدی مانده 
سپرده ه��ای دولت نزد بانک مرک��زی، کاهش ۸۲ 
درصدی ذخایر اضافی شبک��ه بانکی و افزایش ۶1 
درصدی سهم سپرده های ج��اری شبکه بانکی در 
پایان تیرماه 1۴۰1 نس��بت ب��ه دوره مشابه سال 
قبل، مهم ترین تغییرات ترتیبات پولی در اقتصاد 
ای��ران بوده اند. در ای��ن یادداشت قص��د داریم به 
مهم ترین تح��والت پولی در پای��ان تیرماه 1۴۰1 
از منظر ترتیبات پولی بپردازیم. ل��ذا در ابتدا باید 
انواع پ��ول و مفهوم ترتیب��ات پول��ی در اقتصاد را 

شرح دهیم.
انواع پول در اقتصاد

هنگامی که به ترازنامه بانک مرکزی و هر بانک 
نگاهی بیندازیم، خواهیم دید آنچ��ه که به عنوان 
پ��ول می شناسیم در حقیقت بدهی ه��ای دو نهاد 
مذکور هس��تند. از این رو پول امروزی ماهیتاً یک 
سند بدهی است. بس��ته به ناشر بدهی و دارندگان 
آن، انواع مختلفی از پول در اقتصاد وجود دارد که 

در ذیل به طور مختصر آن ها را توضیح می دهیم.
1- پول بانک مرکزی )پول عمومی یا پول 

حاکمیت(
بانک مرکزی دو نوع پول متفاوت )در ظاهر و نه 

در ماهیت( منتشر می کند:
نوع اول پول بانک مرک��زی، سپرده های بخش 
دولتی و شبکه بانکی )بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی( نزد بانک مرکزی اس��ت که بیانگر ثبت 
حس��ابداری از بده��ی بانک مرکزی ب��ه دو بخش 
مذکور اس��ت. از آنجایی که عموم م��ردم )بخش 
غیردولت��ی غیربانکی( نزد بانک مرکزی حس��اب 
ندارن��د، با ای��ن نوع از پ��ول بانک مرک��زی ناآشنا 
هستند. سپرده های دولتی نزد بانک مرکزی به دو 
بخش سپرده های دولت و شرکت ها و مؤسس��ات 
دولتی تقس��یم می شوند. سپرده های شبکه بانکی 
نزد بانک مرکزی نیز شامل سپرده ه��ای قانونی و 
دیداری )یا اضافی( می شون��د. براساس قانون، هر 
بانک باید در پایان یک دوره مشخص )به طور مثال 
هر دو هفته یک بار( میانگین مانده حس��ابش نزد 
بانک مرکزی با درصد مشخصی از سپرده های خود 
بانک برابر باش��د. سپرده های دی��داری نیز عمدتاً 
ب��رای پرداخت ها و تسویه حس��اب بی��ن بانک ها 
و بانک مرکزی م��ورد استفاده ق��رار می گیرند. در 
ادبیات اقتصاد پول��ی به سپرده ه��ای بانک ها نزد 

بانک مرکزی »ذخایر« نیز گفته می شود. 
 بدهی بانک مرکزی به شبکه بانکی و 

عموم مردم در قالب اسکناس و مسکوک
ن��وع دوم پ��ول بانک مرک��زی ک��ه همگ��ی با 
آن آشنای��ی داری��م، اسکناس و مس��کوک است. 
اسکن��اس و مس��کوک منتش��ر ش��ده همانن��د 
سپرده ه��ای بخ��ش دولت��ی و شبک��ه بانک��ی 
ن��زد بانک مرک��زی، ثب��ت حس��ابداری از بدهی 
بانک مرکزی به دارندگان آن اس��ت. با این تفاوت 
که این رابطه بدهکاری- بس��تانکاری در قالب یک 
شیء فیزیکی نیز به نمایش درآمده است. بخشی 
از اسکن��اس و مس��کوک منتشر ش��ده نزد بخش 
غیردولت��ی غیربانکی )اشخاص ی��ا عموم مردم( و 
بخشی نزد شبکه بانکی نگه��داری می شود. آنچه 
که در ادبیات اقتصادی ب��ا نام »پایه پولی« مشهور 
است، مجموع بدهی ه��ای بانک مرکزی به شبکه 
بانکی )اسکن��اس و مس��کوک نزد شبک��ه بانکی 
و ذخای��ر قانونی و دیداری( و ب��ه بخش غیردولتی 
غیربانک��ی )اسکناس و مس��کوک ن��زد اشخاص( 
است. نکت��ه قابل توجه این است ک��ه سپرده های 
بخش دولتی نزد بانک مرک��زی به عنوان پایه پولی 

لحاظ نمی شوند.
2- پول بانکی

دومی��ن ناشر پ��ول در اقتص��اد، بان��ک است. 
سپرده های بانکی بیانگر ثبت حسابداری از بدهی 
هر بانک ب��ه عموم م��ردم است که مجم��وع آنها، 
سپرده های کل شبک��ه بانکی را تشکیل می دهند. 

سپرده ه��ای بانک��ی عمدت��اً شام��ل سپرده های 
م��دت دار )بلندم��دت( و سپرده ه��ای دی��داری 

)جاری( می شوند.
ترتیباتی بودن سیستم پولی

همان طور که اشاره کردیم، پول ماهیتاً بدهی 
ناشر و دارایی دارن��ده اش است. گرچه عموم مردم 
تمایز میان پول عمومی )اسکناس و مس��کوک( با 
سپرده های بانک��ی )پول بانک��ی( را درنمی یابند، 
اما این پول های )بدهی ها( مختل��ف در اقتصاد از 
نظر کیفی��ت )اعتبار، اعتم��اد و مقبولیت پذیری( 
یکسان نیس��تند. به طوری که می توان برای انواع 
پول ها بر حس��ب درج��ه کیفیت ش��ان، یک هرم 
یا ترتیبات پولی قائل شد ک��ه در رأس آن، بدهی 
بانک مرکزی )ذخای��ر و اسکناس و مس��کوک( و 
در سطح پایین تر بدهی بانک ه��ا )سپرده ها( قرار 
می گیرن��د. در ای��ن ترتیبات، سپرده ه��ای بانکی 
بیانگ��ر تعهد هر بان��ک به پرداخت پ��ول عمومی 
)اسکن��اس و مس��کوک و ذخای��ر( در ص��ورت 
تقاضای سپرده گذاران اس��ت و بدهی های بخش 
غیردولت��ی غیربانک��ی )مانن��د اوراق خصوصی، 
چ��ک، سفت��ه و...( تعهدات��ی ب��ه پرداخ��ت پول 
عمومی )اسکناس و مسکوک( و غالباً سپرده های 
بانکی در آین��ده اس��ت. از ای��ن رو هرگونه بدهی 
در اقتص��اد در نهایت تعه��دی ب��ه پرداخت پول 
عمومی است. در نتیج��ه در پرداخت های داخلی، 
 پول عمومی یا پول بانک مرکزی پ��ول برتر و ابزار 

تسویه نهایی است.

 مهم ترین داللت  ترتیباتی بودن 
سیستم پولی

هیچ یک از سط��وح در ترتیبات پول��ی به جز 
بانک مرکزی ) حاکمیت یا دولت(، قادر به تس��ویه 
بدهی خود با انتشار بدهی جدیدی نیستند؛ بلکه 
برای تسویه بدهی خود در همان سطح و با سطوح 
باالتر، نیازمند سند بدهی معتبرتری )سند بدهی 
باالتر از سطح خود در ترتیبات پولی( هس��تند. به 
همین دلیل، در پرداخت های داخل��ی، بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تسویه یا انجام 
پرداخت هایی با یکدیگر و با سطح باالتر خود یعنی 
بانک مرکزی )ی��ا دولت(، از بده��ی بانک مرکزی 
)ذخای��ر( استف��اده می کنند. بخ��ش غیردولتی 
غیربانکی )عم��وم مردم( نی��ز ب��رای پرداخت یا 
تس��ویه با یکدیگر و دو سطح باالتر از خود از بدهی 
بانک مرک��زی )اسکن��اس و مس��کوک( و غالب��اً 
بدهی های بانک ها )سپرده ه��ا( استفاده می کند. 
در نتیج��ه هنگامی که از پ��ول )اب��زار پرداخت و 
تسویه نهایی( صحبت می کنیم ابتدا باید مشخص 
کنیم که کدام الیه از ترتیبات پولی مدنظر ماست. 
زیرا از منظ��ر بخش غیردولت��ی غیربانکی )عموم 
مردم(، بدهی ه��ای بانک ها )سپرده ه��ا( همانند 
بدهی بانک مرکزی )اسکناس و مس��کوک(، پول و 
ابزار نهایی برای تس��ویه است ولی از منظر شبکه 
بانکی، تنها بدهی بانک مرکزی )ذخایر و اسکناس 
و مس��کوک( به عنوان پ��ول و ابزار نهایی تس��ویه 

محسوب می شود.

مهم ترین تحوالت پولی در پایان تیر 1401 
نسبت به تیر 1400 از منظر ترتیبات پولی

با توجه به توضیحات ارایه ش��ده، حال می توان 
تحوالت مه��م پولی در پای��ان تیرم��اه 1۴۰1 را از 
منظر ترتیبات پولی مورد بررسی قرار داد. مهم ترین 
اتفاق در سطح پول بانک مرکزی، رشد باالی مانده 
سپرده های دولت ن��زد بانک مرک��زی و همچنین 
کاهش شدید ذخایر دیداری شبکه بانکی نس��بت 
به تیرماه 1۴۰۰ ب��وده است. از آنجای��ی که بدهی 
دول��ت ب��ه بانک مرک��زی در پایان تیرم��اه 1۴۰1 
نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است، پس 
می توان دلی��ل اصلی افزایش مان��ده سپرده دولت 
نزد بانک مرک��زی را افزایش خال��ص دریافتی های 
دولت دانس��ت. نکته قابل توجه دیگر، این است که 
از فروردین امس��ال بدهی شرکت ها و مؤسس��ات 
دولتی نزد بانک مرکزی، ب��ا روندی تقریباً معکوس 
نسبت به سپرده های دولت نزد بانک مرکزی تغییر 
کرده است. مهم ترین رخ��داد در پایه پولی مربوط 
به ذخایر دی��داری ی��ا اضافی شبک��ه بانکی است. 
آمارها نشان می دهد که ذخای��ر دیداری بانک ها از 
3۸ همت )سه��م هفت درصدی در پای��ه پولی( در 
پایان تیر 1۴۰۰ به هفت همت )سهم یک درصدی 
در پایه پولی( در پایان تیر 1۴۰1 کاهش پیدا کرده 
است. اثرات این کاهش را می توان در نوسانات نرخ 
بهره بین بانکی مالحظه کرد. به طوری که میانگین 
نرخ بهره در پنج هفته تیرم��اه 1۴۰۰ حدود 1۸.3 
درصد ب��وده ولی در پن��ج هفته تی��ر 1۴۰1 به ۲1 
درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. البته نمودار نشان 
می دهد ک��ه از نیم��ه ابتدایی سال پیش، نس��بت 
ذخای��ر اضافی و اسکناس و مس��کوک ن��زد شبکه 
بانکی نسبت به سپرده های بانکی تقریباً روند نزولی 
داشته اند. در سطح پول بانکی )سپرده های بانکی( 
موضوع قابل توجه مربوط ب��ه افزایش مقدار و سهم 
سپرده های دی��داری )جاری( اس��ت. سپرده های 
دیداری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
نه تنها نس��بت به تیرماه 1۴۰۰ از رشد ۶1 درصدی 
برخ��وردار بودند، بلکه سه��م آنها نی��ز در ترکیب 
سپرده های بانک��ی1۷.۴ درصد باالت��ر رفته است 
)در مقابل کاهش شش درصدی سهم سپرده های 
مدت دار(. روند افزایش سه��م سپرده های جاری و 
کاهش سهم سپرده های مدت دار از اردیبهشت ماه 

امسال آغاز شده است.
منابع:

h t tp s : / /www.banko feng l and .
co.uk/-/media/boe/files/quarterly-
bulletin/2014/money-creation-in-the-
modern-economy

https://www.bis.org/cpmi/publ/d

تحوالت پولی در پایان تیر 1401  از منظر ترتیبات پولی

      شرکت عمران شهر جدید پرند

  شرکت عمران شلهر جدید پرند، به آدرس: کیلومتر 3۰  اتوبان تهران - ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سالم در نظر دارد نسبت به احداث مرکز اورژانس 115 به متراژ ۲۰۰ مترمربع 
 در زمینی ب��ه مس��احت ۴۴۸ مترمربع به هم��راه محوطه س��ازی و دی��وار پیرامونی واق��ع در شمال ف��از۴ شهر جدی��د پرند با مشخص��ات جدول ذی��ل، براس��اس بخشنامه سرجمع 
)به صورت مقطوع( در قبال 5۰ درصد نقد و 5۰ درصد تهاتر اراض��ی در شهر جدید پرند و به شماره سیس��تمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه پیمانکاران واجِدشرایط 
که داراي حداقل رتبه 5  ابنی��ه و ظرفیت آزاد، بر اساس بخشنامه شماره 99/۴۰۴۲۴5 م��ورخ 1399/۰۷/۲9 و بخشنامه 1۴۰۰/19۴۰9۲ م��ورخ 1۴۰۰/۰۴/۲۸ از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور می باشند، واگذار نماید:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهاي 1401 )ریال(متراژزیر پروژهشماره سیستمی

۲۰۰1۰۰1۰۷۷۰۰۰۰۲1
۲۰۴ متر مربعساختمان اصلی

۲1.۶3۲.5۴۷.9۲11.۰۸1.۶۲۷.39۶ ۲۲۶/9۴ متر مربعمحوطه سازی
۸۶/۶۶ متر طولدیوار پیرامونی

 کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیف��ی و اسناد مناقصه تا ارائ��ه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشای��ش پاکت ها اعالم به برنده و غی��ره از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نس��بت به ثبت نام و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله اي )با ارزیابي کیفي(

 نوع و تضمین شلرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي به مبلغ قید شده در جدول فوق حس��ب بخشنامه شماره 1۲3۴۰۲/ت5۰۶59ه� م��ورخ 9۴/۰9/۲۲ و همچنین اصالحیه آن 
به شماره 5۲11/ت 5۷59۲ه� مورخ 1۴۰۰/۰1/۲۲ هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف( چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ 1۴۰1/۰۷/11 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 1۴۰1/۰۷/1۲ می باشد.
ب( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/11 تا روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۷/1۸ از سامانه مذکور می باشد.

پ( آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 1۴:3۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۸/۰۴ می باشد.
ت( آخرین مهلت ارسال اصل پاک��ت الف )تضمین( به صورت الک و مهر شده، تا ساع��ت 1۴:3۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۸/۰۴ به دبیرخان��ه شرکت عمران شهر جدید پرند 

الزامی می باشد. )در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(
ث( تاریخ گشایش پیشنهادها 1۴۰1/۰۸/11 ساعت 1۰:۰۰ صبح )اتاق جلسات(

   در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند بابت مسائل فنی با خانم مهندس شهبازی با شماره موبایل ۰93595۶۲939 تماس حاصل نمایند.
توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد پاکت های )ب( و )ج( الزامی می باشد.

آگهي      عمومي )همراه با ارزیابی کیفی(
شماره 7-1
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 شرکت عمران 
شهر جدید پرند

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید

آگهی تجدید   عمومي 
شلرکت آب و فاضلالب مشلهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی مشروح ذی��ل را از طریق سامانه تدارک��ات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید، کلیه 
 مراحل برگزاری فراخ��وان از دریافت و تحوی��ل اسناد تا ارس��ال دعوت نامه جهت سای��ر مراحل مناقصه، از طری��ق درگاه سامان��ه تدارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس
WWW.SETADIRAN.IR   انج��ام خواهد ش��د. الزم است مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی، مراحل ثبت ن��ام در سایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

استاندارد تولید / سایر مشخصاتشماره فراخوانموضوع
مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار

خرید لوله چدن 
تایتون سایز 1۰۰۰ 

به همراه واشر
۲۰۰1۰۰51۲9۰۰۰۰53 

(ISO4179)INSO18136-
(ISIRI12445-2_ZINC RICH)
ISO8179-2.ISO 2531:1998

1۶.۰3۲.۰۰۰.۰۰۰

1. واری��ز نق��دی به حس��اب ج��اري شم��اره 
۴۰۰1۰۰9۷۰۷1۴۶۰۰9 بان��ک ملی مرکزی 

مشهد
۲. ضمانتنامه بانکی

3. اوراق مالی اسالمی

مهلت دریافت اسناد مناقصات: از مورخ 1۴۰1/۰۷/1۰ لغایت 1۴۰1/۰۷/1۴ در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
  خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مورخ 1۴۰1/۰۷/۲۴ می باشد.

  گشایش پاکات مناقصه مورخ 1۴۰1/۰۷/۲5 می باشد.
  مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد.

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۰51-3۷۰۰۸15۰
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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شرکت آب و فاضالب مشهد
یک مرحله اي

طرح های عمرانی شرکت مخابرات ایران - منطقه اردبیل دستگاه مناقصه گزار
عملیات کابل کشی خاکی، کانالی، هوایی فیبر نوری ftth در سطح استان اردبیل به متراژ ۲۷.۶۰۰ متر موضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

 پیشنهاد دهندگان بایستی تضمینی به مبلغ 3۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی رمزدار)چک تضمین شده( 
 تهیه و تسلیم و یا نقداً به حساب شماره 5۷۸9۴35۸۶5 با کد شناسه 1۰۰۰۰۸۰۸۰1۶1 نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل واریز و فیش 

آن را ارائه نمایند.
ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5 روز کاری شرکت پس از چاپ آگهی مدت فروش اسناد مناقصه
آخرین مهلت تحویل مدارک و 

5 روز کاری شرکت پس از آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه اسناد مناقصه

چگونگی و محل دریافت اسناد 
مناقصه

شرکت کنندگان با ارائه فیش واریزی به مبلغ5۰۰.۰۰۰ ریال به حساب 1۶۶۰۲۶۰۲3۲ )با کد شناسه 1۰۰۰۰۸۰1191۲۰( نزد بانک ملت 
شعبه مرکزی اردبیل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه 

اردبیل، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و یا با واریز مبلغ ۲5۰.۰۰۰ ریال به حساب فوق در مهلت مقرر از طریق اینترنت به سایت این 
شرکت به آدرسwww.Ardebil.tci.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و جهت اطالع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه بایستی 

تا پایان مهلت تحویل پیشنهادات به سایت مذکور مراجعه نمایند.
 در ضمن به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد الک و مهر و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه همکف، دبیرخانهمحل تحویل پیشنهادات

333۶۴۰1۰ -۰۴5و  333۶3555 -۰۴5شماره تلفن تماس و دورنگار

گشایش پاکت های پیشنهادی قیمت اولین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحویل مدارک و اسناد رأس ساعت 10:00 صبح در اتاق کمسیون معامالت منطقه

توضیح اینکه روزهای کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا پنج شنبه بوده و ساعت کاری طبق اعالم مراجع رسمی می باشد. 
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آگهی   عمومي 
شرکت مخابرات  ایرانشماره 1401/22

منطقه اردبیل )سهامی عام(
یک مرحله ای 
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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
۲۰۰1۰939۸5۰۰۰۶۲۰5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شرکت ملی حفاری ایران

ارزیابی کیفی مناقصه گران:

بر اساس حداقل امتیاز )5۰( 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 ۰۷/11 /1۴۰1 لغایت 1۴۰1/۰۷/۲۰تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

از 1۴۰1/۰۷/۲1 لغایت 1۴۰1/۰۸/۰۷تاریخ 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: ۰۶1-3۴1۴۶319

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
دو میلیارد و پانصد میلیون ) ۲.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریالمبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1۲3۴۰۲ت/  5۰۶59ه� تاریخ 139۴/۰9/۲۲ و اصالحات بعدی آن.

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰111۴۰۰۶3۷۶۶3۶ و شماره شبا IR35۰1۰۰۰۰۴۰۰111۴۰۰۶3۷۶۶3۶   نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

9۰ روز )برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

یک تحلیلگر بازارسرمایه، بر این باور است که این بازار 
با توجه به ابهامات��ی که پی��ش رو دارد، سیاست صبر 
را در پیش گرفت��ه است. ولید ه��الالت؛ در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان اینکه هر زمانی ک��ه روی متغیرهای 
اساس��ی چشم ان��داز مبهم��ی وج��ود داشت��ه باشد 
بازارسرمایه سیاست صب��ر را در پیش می گیرد، اظهار 
کرد: اخیراً شاهد حرکت های رفت و برگشتی ب��ازار بودیم، زیرا زمانی 
که ابهامات اساسی شفافیت حرک��ت نمی کنند، تمایل به سمت پایین 
در بازار بیشتر است. برای مثال توافق سیاسی که موضوع بسیار مهمی 
برای همه صنایع محس��وب می شود؛ همچنان مبه��م است زیرا روی 
سیاست های دولت در بودجه نویس��ی سال بعد تأثیر خواهد گذاشت. 
از طرف دیگر رش��د اقتصادی دنیا ُکن��د شده است و ب��ه همین دلیل 
شاهد این موضوع هس��تیم که بانک های مرک��زی درحال افزایش نرخ 
بهره هس��تند. وی با تأکید بر اینک��ه بازارسرمای��ه در شرایط مبهم به 
کاهش قیمت و اصالح می��ل پیدا می کند، گفت: از ط��رف دیگر دامنه 
نوسان در شرکت های بزرگ و ب��ا ارزش بازار باالتر رشد کرده و به هفت 
درصد رسی��ده است درحالی ک��ه شرکت های کوچک ت��ر در بازار پایه 
دامنه نوس��ان دو تا سه درص��دی دارند. این موض��وع باعث شده است 
منابع از سم��ت شرکت های ب��زرگ و متوسط به سم��ت شرکت های 
بازار پایه حرکت کنند. در حال حاض��ر نیز ارزش معامالت شرکت های 
بزرگ و متوسط به شدت کاهش پی��دا کرده و توجه ب��دون پشتوانه و 
دلیل بنیادی روی شرکت ه��ای بازار پایه است. ب��ه گفته این تحلیلگر 
بازارسرمای��ه برای اینکه ب��ازار از این وضعیت خ��الص شود و شاخص 
کل تکلیف خود را بدان��د، رویکرد دولت به مس��أله سیاست خارجی و 
ارتباطی ک��ه در بودجه با صنای��ع خواهد داشت، مه��م است. هالالت؛ 
با تأکید بر اینکه فضای بازارسرمایه نس��بت به چند م��اه قبل تغییری 
نکرده است، عنوان ک��رد: در این شرایط طبیعی است ک��ه بازار حالت 
کس��ل کننده داشته باشد. بازارهای م��وازی از جمله سکه و مس��کن 

بازدهی داشته اند و طبیعی است که سرمایه به این سمت نمی آید. 

بورس سیاست صبر را پیش گرفته است

بانک ایران زمین تا نیمه اول شهریورماه، در مجموع تعداد 
1۲1۴ عدد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری 
اعطاء ک��رده است. به گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از 
بانک ایران زمین، با هدف افزای��ش مشتری مداری و ارایه 
خدمات متمایز، اعطای تسهیالت ازدواج و فرزندآوری به 
شکل مطلوبی در اختیار مشتری��ان بانک ایران زمین قرار 
می گیرد. از ابت��دای سال جاری تا نیم��ه اول شهریورماه، 
در مجموع تعداد 1۲1۴ عدد تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری 
جمعاً به مبلغ 11۶۲ میلیارد ریال به متقاضیان اعطاء شده است که نسبت 

به سال گذشته 3۸۲ درصد افزایش داشته است.

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری 
توسط بانک ایران زمین

https://monaghesatiran.ir/115785
https://monaghesatiran.ir/115786
https://monaghesatiran.ir/115787
https://monaghesatiran.ir/115788
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نصب کنتورهای هوشمند برای 
مشترکان عمده گاز آغاز می شود

تولید صنعتی پیش آغشته کربن 
اپوکسی به همت پژوهشگران ایرانی 

پرداخت 1000 میلیاردتومان پاداش 
به مشترکان خوش مصرف برق

سخنگوی صنعت برق، گف��ت: در راستای سیاست ه��ای مدیریت مصرف تا 
پایان شهریورم��اه 1۰۰۰ میلیارد توم��ان پاداش خوش مصرفی ب��ه مشترکان 
صنعت برق داده شد. مصطفی رجبی مشهدی؛ با بی��ان اینکه بیش از ۸5 درصد 
مشترکان کم مصرف هس��تند، اظهار کرد: برای اج��رای سیاست های مدیریت 
مصرف پ��اداش ب��رای مشترکان خوش مص��رف در نظ��ر گرفته ش��د. به گفته 
سخنگوی صنعت برق، با اجرای این طرح، از ۴۰ میلیون قبض صادر شده، 1۶.۷ 
میلیون قبض مشمول پ��اداش صرفه جویی شدند که از ای��ن تعداد پنج میلیون 
مشترک بس��تانکار یا قبض برق آنها به صورت رایگان صادر شد. رجبی مشهدی؛ 
با بیان اینکه میزان کاهش مص��رف برق با اجرای طرح اص��الح تعرفه ها، حدود 
15۰۰ مگاوات تخمین زده شده است، گفت: ب��رای تأمین این میزان اگر قرار به 
ساخت نیروگاه بود، حدود ۴5 هزار میلیارد تومان نیازمند سرمایه گذاری بودیم. 
او با بیان اینکه همچنان درخواست ما از مشترکان مدیریت مصرف و توجه به این 
مهم است، تصریح کرد: با راهکارهایی که در این حوزه به کار گرفتیم، توانس��تیم 
15 درصد بیشتر ب��رق صنایع را تأمین کنی��م. وی با بیان اینک��ه سیاست های 
تشویق��ی وزارت نیرو ادامه دارد، گف��ت: اگر مدیریت مص��رف به عنوان فرهنگ 

تلقی شود، بسیاری از چالش های این صنعت برطرف خواهد شد. 

مدیر فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات شرکت ملی گاز، گف��ت: فرآیند نصب 
کنتورهای هوشمند برای بخ��ش قابل توجهی از مشترکان عم��ده گاز تا پایان 
سال آغاز می شود. به گزارش مناقصه مزایده، سیدمحم��د سراجی؛ افزود: از دو 
سال قبل، در بس��تر شبکه ملی اطالعات شروع به ارایه خدمات به سازمان های 
مختلف و دریاف��ت خدمات از آن ها کردی��م. با ایجاد درگ��اه مخصوصی در این 
زمینه، ارایه خدمات از همان دو سال قبل، به صورت الکترونیکی انجام می شود 
.وی ادام��ه داد: اکنون در تالش هس��تیم تا این درگ��اه را از بس��تر شبکه ملی 
اطالعات، به سمت شبکه اینترنت ملی پی��ش ببریم که یکی از طرح های بزرگ 
شرکت ملی گاز محس��وب می شود و با حل موضوع��ات امنیتی، اجرایی خواهد 
شد. سراجی؛ اضافه ک��رد: در تکمیل این درگاه، بح��ث هوشمندسازی زنجیره 
شرکت ملی گاز را هم در دستور ک��ار داریم که طرح تولی��د و نصب کنتورهای 
هوشمند برای مشترکان عمده، خانگی و تجاری در ح��ال انجام است. کارهای 
اولیه برای تولید کنتورهای هوشمند در حال ص��ورت گرفتن است و مشاوران 
در این حوزه انتخاب شده اند که پیش بینی می کنیم در ماه های پایانی امس��ال، 
شاه��د عملیاتی شدن بعض��ی از بخش های آن باشی��م .وی با بی��ان این که در 
قانون بودجه، اولویت نصب کنتورهای هوشمند ب��رای مشترکان عمده در نظر 
گرفته شده، گفت: شای��د این کار برای بخ��ش خانگی، کمی ب��ا تأخیر صورت 
گیرد، اما سعی می کنیم ت��ا پایان سال، این فرآیند را ب��رای بخش قابل توجهی 
از مشترکان عمده آغ��از کنیم. مدیر فناوری اطالع��ات و ارتباطات شرکت ملی 
گاز، اظهار داشت: اکنون نمونه های آزمایشی نص��ب شده و مشاور شرکت ملی 
گاز در حال تفکی��ک مشترکان فوق عم��ده، عمده و سای��ر مشترکان است که 
براساس نسخه های مختلف که برای مشترکان طراحی خواهد شد، کار اجرایی 
شروع می شود اما هن��وز برآورد دقیق��ی از هزینه نصب کنتوره��ا وجود ندارد. 
وی درخصوص اتص��ال شرکت ملی گاز به سامانه ست��اد )تدارکات الکترونیکی 
دولت( هم گف��ت: تقریبا از ابتدای س��ال 1۴۰۰ به سامانه ست��اد متصل شدیم 
و اکنون تمام��ی معام��الت شرکت ملی گ��از از جمل��ه مناقص��ات، مزایدات، 

استعالم ها، در این سامانه انجام می شود و خارج از آن، هیچ فعالیتی را نداریم.

پژوهشگران گ��روه کامپوزیت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیم��ی ایران موفق به 
تولید پیش آغشته های کربن اپوکسی و شیشه اپوکسی در مقیاس صنعتی برای 
ساخت قطعات کامپوزیتی حساس شدند. به گزارش مناقصه مزایده، پیش آغشته 
یک محص��ول حد واسط میان م��واد اولی��ه و کامپوزیت نهایی اس��ت که تمامی 
فرآیندهای طراح��ی، فرموالسیون، آغشته سازی الی��اف، تنظیم محتوای رزین 
و تثبیت رزین روی الی��اف در آن انجام شده و برای ساخ��ت محصول نهایی تنها 
نیازمند الیه چینی و پخ��ت نهایی است، بنابراین با استف��اده از این مواد می توان 
قطعات کامپوزیت حس��اس را در محیطی تمیز و با دقت باال و تکرارپذیری عالی 
تولید کرد. پیش آغشته ها ب��رای ساخت کامپوزیت ها با کارای��ی باال و پیشرفته، 
استفاده می شوند. محمدحس��ین بهشتی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشیمی ایران و مجری طرح فناور تولید صنعتی پیش آغشته، در این باره گفت: 
پس از چند سال تحقیق و توسعه و اجرای طرح ه��ای کارشناسی ارشد و دکترا با 
همکاری امیررضا پوالدوند؛ دانشجوی دکترای پژوهشگاه موفق شدیم دانش فنی 
تولید انواع مختلفی از این پیش آغشته ها را استخراج و دو نوع از آنها را در مقیاس 
صنعتی تولید و به بازار عرضه کنیم. وی به تولید موفق صنعتی پیش  آغشته های 
اپوکس��ی به طول حدود 3۰۰ متر در عرض یک متر در پای��ان شهریورماه 1۴۰1 
اشاره کرد و یادآور شد: هدف از تولید این محصول کمک به صنایع تولید قطعات 
کامپوزیتی حس��اس کشور و بازاریابی و بازارسازی این محصول است. این محقق 
همچنین، افزود: تولیدکنندگان محصوالت کامپوزیتی ب��رای مصارف داخلی و 
صادراتی به منظور افزایش کیفیت قطعات تولیدی، همچنین سرعت تولید خود 
می توانند از این محصوالت استفاده کنن��د. بهشتی؛ تأکید کرد: هیچ محدودیتی 
در زمینه نوع الیاف، درصد رزین و نوع پارچه وجود ن��دارد و تیم فناور مجری این 
طرح می توانند ان��واع پیش  آغشته  ها را در مقیاس صنعتی تولی��د و عرضه کنند. 
براساس اع��الم وزارت علوم، تولید صنعتی پیش آغشته  ه��ای فنولی شیشه چند 

سال قبل از سوی گروه کامپوزیت این پژوهشگاه انجام شده بود.

انرژی
نفت و نیرو
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دالیل اهمیت مسیر ارمنستان برای انرژی ایران
یک کارشناس حوزه قفقاز، اظهار داشت: تنها مس��یر اتصال 
ایران به دری��ای سیاه جهت صادرات گاز ارمنس��تان و مرز جلفا- 
نوردوز است که ترکیه و آذربایجان در تالشن��د که روابط ایران و 
ارمنس��تان را قطع کنند. میرقاسم  مومن��ی؛ در گفت وگو با ایلنا، 
درباره نقش ارمنس��تان و گرجس��تان در تجارت ان��رژی ایران با 
بیان اینکه اکنون به ارمنستان گاز صادر و برق دریافت می کنیم، 
اظهار داشت: اکنون آذربایجان از مس��یر گرجس��تان و ترکیه به 
دنیا گاز صادر می کند، ایران هم می تواند از مس��یر ارمنس��تان و 
آذربایجان نفت و گاز صادر کند اما مسأله این است که این مسیر 
صادراتی نیاز به موافقتنامه های سه جانبه بین ایران، گرجس��تان 
و ارمنس��تان و مشتری��ان دارد. وی اف��زود: صادرات گ��از نیاز به 
سرمایه گذاری ه��ای ک��الن و بلندم��دت ۲۰ یا 3۰ سال��ه دارد، 

اما مس��أله این است که در پی مناقشات قفق��از جنوبی؛ ترکیه و 
آذربایجان ت��الش می کنن��د داالن زنگزور را باز کنن��د و ایران را 
محاصره کرده و از مرز ارمنس��تان محروم کنن��د. این کارشناس 
حوزه انرژی، با اشاره به مس��یرهای ایران ب��رای اتصال به دریای 
سیاه، گفت: تنها مسیر ما ارمنس��تان و مرز جلفا- نوردوز است که 
ترکیه و آذربایجان تالش می کند ب��ا باز کردن داالن زنگزور روابط 
ایران را با ارمنس��تان قطع کنند. وی ادامه داد: عالوه بر تالش های 
آذربایجان و ترکیه برای جلوگیری از مس��یرهای ارتباطی انرژی 
ایران مهم ترین مس��أله ما تحریم است و با ای��ن شرایط خریداران 
قرارداد منعقد نمی کنند. مومنی؛ بیان داشت: ما اکنون نفت را در 
بازار سیاه و خارج از شبکه رایج بین المل��ل می فروشیم و تا زمانی 
که تحریم لغ��و، سوئیفت باز نشود و م��راودات مالی صورت نگیرد 

ما رسماً نمی توانیم نفت و گاز صادر کنیم، حتی از مسیر ارمنستان 
هم امکان راه ان��دازی خط لوله نداریم. وی تأکی��د کرد: باتوجه به 
موقعی��ت جغرافیایی و هزینه و امنیت گرجس��تان و ارمنس��تان 
مس��یر خوبی برای ص��ادرات است ام��ا به شرطی ک��ه مشکالت 
بین المللی مان را حل کنیم، اما این موضوع را در نظر داشته باشیم 
که از مسیر خلیج فارس با هزینه کمتری می توانیم صادرات داشته 
باشیم، رقابت در شمال تنگاتنگ است زی��را آذربایجان، ترکیه و 
روسیه هم به این مس��یر چشم دارند. این کارشناس حوزه انرژی، 
خاطرنشان ک��رد: داالن زنگزور پ��روژه ترکی��ه، آذری و اروپایی 
است که بر خالف منافع ایران است و قطع��ا ما را به لحاظ سیاسی 
واقتصادی متضرر خواهد ک��رد. وی ادامه داد: یک��ی از مشتریان 
اصلی پروژه زنگزور رژیم صهیونیستی است، ۴۰ درصد نفت مورد 

نیاز اسرائیل را آذربایج��ان از طریق باکو-جیحان- تفلیس تأمین 
می کند. مومنی؛ با بیان اینکه شرایط ما اکنون به گونه ای است که 
در منطقه قفقاز حض��ور نداریم و ترکیه و روسی��ه بازیگران اصلی 
هستند، گفت: ما کشوری هستیم که با ترکیه، قره باغ، ارمنستان 
و آذربایجان هم مرز هس��تیم و از نظر تاریخی نی��ز بخشی از این 
مناطق جز تاریخ و فرهنگ ما هس��تند و ما ذی نفوذ هس��تیم، به 
همین دلیل باید فعال تر باشیم. وی ادامه داد: اگر در شرایط امروز 
منطقه فعال تر نباشیم معاهدات و پیمان نامه های اقتصادی امضا 
می شود و ما همچنان در حاشیه خواهیم مان��د و در آینده اگر هم 
بخواهیم نمی توانیم کاری از پیش ببریم و حتی به جای آذربایجان 
و ارمنس��تان با چندین کشور مواجه خواهیم ب��ود. بنابراین باید 

تالش کنیم تا حقوق مان ضایع نشود.

 زهرا قره داغی

سخنگ��وی صنع��ت آب، گف��ت: در دو س��ال آب��ی شرایط 
کم آب��ی را دنبال کردی��م؛ رودخانه ه��ا کاه��ش قابل توجهی از 
حجم آب را داشتن��د و کم آب ترین سال های آب��ی را داشتیم. به 
گزارش مناقصه مزایده، فیروز قاس��م زاده؛ در جمع خبرنگاران، 
با بی��ان اینکه در دو سال اخی��ر شرایط کم  آب��ی در کشور حاکم 
ب��وده و رتبه های کم بارش��ی دو سال آبی اخی��ر، قابل توجه بود، 
گف��ت: س��ال آب��ی 1۴۰۰-1399کم آب ترین س��ال نیم قرن 
اخیر ب��ود و س��ال آب��ی 1۴۰1-1۴۰۰در بین 53 س��ال اخیر، 
رتب��ه ۴۴ را از نظ��ر می��زان بارش ه��ا داشت و ج��زء ۲۰ درصد 
سال های کم آب نیم قرن اخیر کشور بود. قاس��م زاده؛ با اشاره به 
پراکندگی نامتوازن بارش ها در کش��ور، گفت: استان های ایالم، 
کرمانشاه، سمنان، هم��دان، زنجان و خوزست��ان، استان هایی 
هس��تند که باالی 3۰ درصد کاهش بارش نس��بت به سال های 
نرمال، در س��ال آب��ی 1۴۰1-1۴۰۰داشتند و تنه��ا سه استان 
سیستان وبلوچس��تان، کرمان و هرمزگان بودند که بارش هایی 
بیشتر از سال های نرمال داشتند و در بقیه استان ها، بارش هایی 
کمتر از سال ه��ای نرمال به ثبت رسی��د. سخنگوی صنعت آب، 
با اشاره ب��ه اوضاع بحران��ی دریاچ��ه ارومیه، اظه��ار داشت: در 
حال حاضر تراز دریاچ��ه 1۲۷۰.1۰ سانتی مت��ر و حجم آب آن 
یک میلیارد مترمکع��ب است، البته از ت��راز حداقلی باالتر است 
اما شرایط دریاچه متأسفانه بحرانی است ب��ه این دلیل که سال 
گذشته کاهش بارندگ��ی و افزایش دما داشتی��م. وی ادامه داد: 
در ادامه سال ه��م، پیش بینی ه��ا نشان می ده��د شرایط دما و 
بارندگی برای احیای دریاچه مطلوب نیس��ت. سخنگوی صنعت 
آب، با بی��ان اینکه یک میلی��ارد و 1۰۰ میلی��ون مترمکعب آب 
وارد پیکره دریاچه شده است، گف��ت: در شرایط تراز اکولوژیک 
مس��احت دریاچ��ه بای��د ۴۶۰۰ کیلومترمربع باشد ام��ا اکنون 
۷۸۰ کیلومترمرب��ع مس��احت دارد یعنی نس��بت به ت��راز سال 
گذشته نیم متر و نس��بت به ت��راز اکولوژیک ح��دود ۸۴ درصد 
پایین تر هس��تیم. وی ادامه داد: در فصولی ک��ه کشاورزی فعال 
است، امید داریم ک��ه بارندگی ه��ا بخشی از نیاز آب��ی را تأمین 
کند، اما در بهار امس��ال 5۰ درصد بارش ها نس��بت به سال های 
نرمال کمتر ب��ود و ای��ن کاهش بارش ه��ا، ذخایر سده��ا را نیز 

تحت تأثی��ر ق��رار داد. سخنگوی صنع��ت آب، تصری��ح کرد: در 
سال آب��ی 1۴۰1-1۴۰۰می��زان آب ورودی به مخ��ازن سدها 
3۰.۷میلی��ارد مترمکعب بود ک��ه این مقدار، نس��بت به میزان 
ورودی آب به سده��ا در سال ه��ای نرمال، بی��ش از 3۰ درصد 
کاهش داشت. قاس��م زاده؛ افزود: در پای��ان شهریورماه و شروع 
سال آبی جدید، میزان پُرشدگی مخ��ازن سدها 39 درصد بوده 
و هم اکنون ح��دود 19 میلیارد مترمکع��ب آب در مخازن سدها 
ذخیره شده است. سخنگوی صنعت آب، ب��ا اشاره به پیش بینی 
سازمان هواشناسی درخصوص پایی��ز کم بارش و خشک، گفت: 
متأسفانه پاییز مناسبی را از نظر بارش ه��ا در پیش نداریم و باید 
برای تمامی مصارف آب، برنامه ری��زی داشته باشیم؛ همین طور 
از مردم می خواهیم که نس��بت به اصول مدیریت مصرف بهینه 
آب، توج��ه الزم را داشته باشند. وی ادام��ه داد: بارش های سال 
آبی 1۴۰1-1۴۰۰ کاهش��ی 1۸ درصدی نس��بت به سال های 
نرمال داشته، با این وج��ود، با حداقل تنش، س��ال آبی را پشت 

سر گذاشتیم. سخنگوی صنعت آب، با بی��ان اینکه وضعیت آب 
شرب همدان پایدار شده گفت: مردم همدان، ۴۰ روز گذشته با 
سختی در تأمین آب مواجه بودند اما با صبوری این مردم، وزارت 
نیرو فرصت پیدا کرد تا طرح ه��ای جایگزین و طرح های تعطیل 
 مان��ده آبرسانی به این شه��ر را تکمیل و اجرایی ک��رده و اکنون 
شاهد پای��داری آب در این شهر ب��رای بلندمدت هس��تیم. وی 
افزود: همچنی��ن با اج��رای طرح غدی��ر، در خوزست��ان تا افق 
1۴۲5هی��چ مشکلی در زمین��ه کمیت و کیفی��ت آب نخواهیم 
داشت. قاسم زاده؛ با بیان اینک��ه یک سال کم آب را تمام کردیم و 
وارد یک سال کم آب دیگر شدیم، گفت: سندی درخصوص اداره 
بخش آب کشور براس��اس 9 حوضه آبریز در ح��ال آماده سازی 
است که بع��د از تصوی��ب در شورای عال��ی آب ای��ن سند برای 
اجراء ابالغ خواهد شد. وی ادام��ه داد: در بخش دیپلماسی آب، 
در تمامی سفرهای خارجه به کشورهای همس��ایه، موضوع آب 
یکی از محوره��ای گفت وگو بوده و در زمینه افغانس��تان، طرف 

افغان به ما ق��ول داده که در سریع ترین زمان، نس��بت به اصالح 
زیرساختی و سازه ای اق��دام کند تا آبی که ق��رار است به سمت 
ایران بیای��د، در محل سد کمال خان منح��رف نشود. سخنگوی 
صنع��ت آب، خاطرنشان ک��رد: مجم��وع آبی که از افغانس��تان 
در هیرمند وارد ایران ش��د در سال آب��ی 1۴۰1-1۴۰۰ بالغ بر 
۲۷ ت��ا ۲۸ میلیون مترمکعب ب��ود و در این سال، افغانس��تان به 
معاهده فی مابین پایبند نب��وده است. وی اف��زود: همچنین در 
بخش ترکیه، توافق شد تا کمیته مشترک��ی بین دو کشور ایران 
و ترکیه تشکیل شود تا مسائل آبی مشترک در این کمیته بحث 
و بررسی شود و جلس��ه ای نی��ز در آبان ماه برگ��زار خواهد شد. 
قاسم زاده؛ از شناسای��ی ۷۴۰۰نقطه حادثه خیز در رودخانه های 
کشور خبر داد و گفت: این نقاط ک��ه در راستای کاهش خطرات 
سیالب شناسایی شده اند به دستگاه های مختلف اعالم شده اند 
تا نس��بت به اصالح سازه ها و رفع این نقاط حادثه خیز اقدام شود 
و در این زمینه تأکید می کنیم که نسبت به اصالح این نقاط، باید 
سریع تر اقدام شود. وی افزود: برای اعالم وضعیت کشت پاییزه، 
باید جلس��ات مربوط به بررسی وضعیت منابع آبی برگزار شود و 
بخشی از تصمیمات در پایان مهرماه و بخشی دیگر تا 15 آبان ماه 
اتخاذ و اعالم خواهد ش��د. قاسم زاده؛ با بی��ان اینکه کشورهایی 
چون تونس، لیبی، عربس��تان و استرالیا سابقه سال ها برداشت 
از مناب��ع آب ژرف دارند، گفت: در ایران بح��ث کمیت و کیفیت 
آب ژرف، توس��ط وزارت نی��رو در حال مطالع��ه و بررسی است. 
سخنگوی صنع��ت آب، تأکید کرد: هیچ شه��ری در حال حاضر 
در کشور تنش آبی ن��دارد. وی در ادامه با اش��اره به کیفیت آب، 
خاطرنشان کرد: ایران یک��ی از بهداشتی ترین آب های جهان را 
دارد که به عنوان آب ش��رب در شبکه توزیع می ش��ود. عالوه بر 
وزارت نی��رو و آزمایشگاه هایی که ای��ن وزارتخانه برای سنجش 
کیفیت آب توزیعی دارد، سازمان استان��دارد و وزارت بهداشت 
نیز دو نهادی هس��تند که روی کیفیت آب شرب توزیعی کشور 
نظارت دارند. قاس��م زاده؛ با اشاره به اینکه ط��رح جهاد آبرسانی 
با هدف تأمی��ن آب مطمئن و پایدار ب��رای روستاها طراحی و به 
مرحله اجراء درآمده است، گفت: این طرح تاکنون در کل کشور 
۲5 درصد پیشرفت فیزیک��ی دارد که البت��ه در برخی استان ها 
بین 1۷ ت��ا 1۸ درصد و در برخ��ی استان ها بی��ش از ۷5 درصد 

پیشرفت دارد.

سخنگوی صنعت آب خبر داد 

کم آب ترین سال های آبی طی 2 سال گذشته 

  امتیاز روزنامه در طرح رتبه بندی: 51    

نشاني: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، روبه روی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،  
پالک ۲3۴، طبقه۲، واحد۴، تلفن:۸۸۴۷5۷9۰-۲  

لیتوگرافي وچاپ: چاپخانه صمیم  )جاده مخصوص کرج، کیلومتر1۶ (،  توزیع: شرکت نشر گستر امروز نوین

صاحب امتیاز: مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
 مدیر مسؤول: جلیل قنادزاده           سردبیر و مدیر عامل: علي قره داغلي  

mozayedeh@gmail.com :رایانگارسردبیر     emonaqeseh1@ gmail.com :رایانگار تحریریه      emonaqeseh5@ gmail.com :رایانگار سازمان  آگهی ها          emonaqeseh@ gmail.com     :رایانگارمدیر اجرایی     

روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

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

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

پرسش وپاسخ  معامالتی خود را در این سایت  بیابید
qanoono.ir

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر عنوان کرد 

پتاسیل 140 هزار مگاواتی ایران در حوزه 
تجدیدپذیر ها 

رئیس سازم��ان انرژی ه��ای تجدیدپذیر، گف��ت: در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر کشور ما پتانس��یل اح��داث 1۰۰ هزار 
مگ��اوات نیروگ��اه خورشی��دی و ۴۰ ه��زار مگ��اوات نیروگاه 
ب��ادی را داریم. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، محم��ود کمانی؛ 
درباره مقایس��ه ایران ب��ا دیگر کشوره��ا از جمل��ه برنامه های 
گس��ترده عربس��تان و کشور آلمان با وجود پتانسیل کم انرژی 
خورشیدی، اف��زود: واقعیت ای��ن است که ما تنه��ا یک درصد 
ظرفیت نیروگاهی را از تجدیدپذیرها داریم. در ترکیه ۲۰ هزار 
مگاوات تولید برق از تجدیدپذیر است، در عربس��تان وضعیت 
مطلوب نیست اما برنامه های گس��ترده ای دارد. امارات ۴۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه منصوبه تجدیدپذیر و آلمان 55 درصد ظرفیت 
تجدیدپذیر دارد. رئی��س سازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر، با 
تأکید بر اینکه دلیل عدم پیشرفت ای��ران در این حوزه، قیمت 
انرژی فس��یلی است، اظهار کرد: وقتی گاز را ب��ا نرخ 1۰ تومان 

به نیروگاه های فسیلی می دهیم و برق را کیلوواتی 1۰۰ تومان 
می فروشیم، انرژی تجدیدپذیر توسعه نمی یابد، در حالی که در 
کشوری مثل آلمان قبل از بحران اوکراین قیمت برق ۲5 سنت 
بوده است. کمانی؛ افزود: در هر حال دلی��ل عمده عقب ماندن 
ایران قیمت برق است که بای��د سریع تر به سمت تجدیدپذیرها 
حرکت کنیم. با این حال برنامه اح��داث 5۰۰ مگاوات نیروگاه 
در دستور کار دولت ق��رار دارد، 1۲۰ مگاوات ب��ه انتها رسید و 
آن طور که مس��ؤوالن اعالم کرده اند ظرف س��ه ماه آینده 5۰۰ 
مگاوات نیروگ��اه تجدیدپذیر وارد مدار ش��ود. براساس آخرین 
آم��ار نیروگاه ه��ای خورشی��دی در تیرماه امس��ال ب��ا تولید 
51۰.3 مگاوات برق سهمی 53 درص��دی از تولید برق توسط 
کل انرژی ه��ای تجدیدپذیر را به خود اختص��اص داده اند. این 
درحالی است که میزان تابش خورشید در کشورمان نسبت به 

سایر کشورهای منطقه از شدت بیشتری برخوردار است.

وزیر نفت تأکید کرد

 صادرات بدون وقفه نفت خام و میعانات گازی ایران 
به بازارهای هدف

وزیر نفت، گف��ت: ص��ادرات نفت خام، میعان��ات گ��ازی و فرآورده های 
نفتی کشورمان ب��دون هیچ گونه مشکل��ی در حال انجام اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، جواد اوجی؛ با بیان اینکه فروش و صادرات نفت خام، میعانات 
و فرآورده های نفتی ب��دون وقفه در حال انجام است، اظه��ار کرد: هم اکنون 
صادرات بدون هیچ گونه مشکلی جری��ان دارد. وی با بیان اینکه خوشبختانه 
با شناسایی بازارهای تازه و فرآیندهای جدید صادراتی توانسته ایم صادرات 
نفت خام و میعانات گازی را نس��بت به چند سال اخیر متحول کنیم، تصریح 
کرد: هم اکنون هیچ گونه توقف��ی در صادارت نفت خام ایج��اد نشده است و 
کشورهای غربی به خصوص ایاالت متحده آمریکا بارها بر صحت این موضوع 
اعتراف کرده اند. وزیر نفت، با تأکید ب��ر اینکه تحریم های کشورهای غربی تا 
به امروز هیچ گونه تأثیری بر صادرات نف��ت کشورمان نداشته است، گفت: با 

راهکارهای جدیدی که همکاران بنده در ام��ور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران ارایه کرده اند، توانس��ته ایم بازارهای خوب و جذاب��ی را برای نفت خام، 
میعانات گ��ازی، فرآورده های نفتی و محص��والت پتروشیمی ایران به دست 
بیاوریم. اوجی؛ تأکید ک��رد: امروز بحث تأمین امنیت انرژی از مس��ائل مهم 
در جهان به شمار می آید و این اهمیت رفته رفته با نزدیک شدن به فصل سرما 
دوچندان می شود. وزیر نفت، با اشاره به پروژه های جدید قابل سرمایه گذاری 
شرکت ملی گاز ایران، گفت: براساس ردیف 1۰-1 بند الف تبصره 1۴ قانون 
بودجه سال 1۴۰1 مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد ریال معادل یک میلیارد دالر برای 
اجرای پروژه به منظور حفظ و نگهداشت تولید در پاالیشگاه ها، ذخیره سازی 
گاز، توسعه شبکه انتقال گاز و گازرسانی به شهره��ا و روستاهای باقی مانده 

فاقد گاز پیش بینی شده است.




