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شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

شرکت فاضالب تهران
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مدیریت پشتیبانی و تدارکات – مخابرات منطقه گیالن

  )8 ،12 ،24( core ش�رکت مخابرات ایران منطقه گیالن در نظر دارد خرید ان��واع کابل فیبر نوری هوایی مه��ار دار  
را  از طریق مناقصه دومرحله ای انجام دهد.

متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به 
آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR  ی��ا برای خرید اس��ناد به 
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طبقه 3 مراجعه نمایند.
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می توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه 
الکترونیکی را   رایگان دریافت کنید

 آیا می دانید خدمات کارگری در دستگاه های اجرایی 
باید توسط قراردادهای حجمی تأمین شود؟
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رئیس کل بانک  مرکزی  اعالم کرد

 آزادسازی منابع ارزی ایران 
طی روز های آینده

گروه سیاسی 

 مدیرکل سیاسی وزارت کش��ور، خاطرنشان 
کرد: تأکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی 
و نهادینه کردن حق اعت��راض مبتنی بر اصل 27 
قانون اساس��ی اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
عبدا... مرادی؛ مدیرکل سیاس��ی وزارت کش��ور، 
در نشستی با تش��ریح مصوبات جلسه کمیسیون 
ماده 10 اح��زاب، اظهارکرد: یکی از مس��ائلی که 
با آن مواج��ه بودیم قانون جدی��د فعالیت احزاب 
اس��ت که در س��ال 95 تصویب ش��ده اس��ت. بر 
همین مبنا این جلس��ه اختصاص داشت به اینکه 
طبق این قان��ون برخی از اح��زاب حدنصاب الزم 
را ندارند و س��ه حزب مجمع زین��ب، ایثارگران و 
مجمع اس��اتید دانش��گاه ها مجام��ع قانونی خود 
را به طور مش��خص برگ��زار نکردن��د. وی تصریح 
کرد: دومین مصوبه کمیس��یون م��اده10 احزاب 
در ارتباط با توانمندس��ازی و مس��ؤولیت پذیری 
اس��ت، زیرا ما در کش��ور با اح��زاب فصلی مواجه 
هس��تیم که در زمان انتخابات ش��کل می گیرند 
و بع��د از آن فعالی��ت چندان��ی ندارد. ب��ه همین 
منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تأکید 
جدی داریم. مرادی؛ افزود: حت��ی با این موضوع 
مواجه هس��تیم که برخ��ی از اح��زاب حدنصاب 
300 نفر را هم نداش��ته و نمی توانند مجمع های 
خود را برگزار کنند و همین اح��زاب برای جامعه 
سیاسی کش��ور مطالبی را مطرح می کنند. دبیر 
کمیس��یون ماده10 احزاب، افزود: به عنوان مثال 
حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را براس��اس 
مصوبات کمیس��یون مورخ 1400/12/9 نداشته 
و ح��دود 243 نفر عض��و دارد و ب��ه همین دلیل 
نتوانس��ته ش��رط تعداد 300 نفر را رعایت کند. 
در واقع براس��اس م��اده 18 اح��زاب ارکان حزب 
مشروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون مصوب 
کرد در جلس��ه آینده نماینده حزب حضور یافته 
تا تصمیم گیری ش��ود. همچنی��ن مواضع حزب 

بررس��ی ش��د، ش��کاف در فضای مل��ی و ترویج 
خشونت جزء این مواضع بود که قرار شد در جلسه 
کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی 
که مطالبه قانون گرایی دارد، خود و مجمع آن در 
چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را 
نداشته اس��ت. مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در 
ادامه خاطرنشان کرد: تأکید وزارت کشور و دولت 
به نش��اط سیاس��ی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 
27 قانون اساس��ی اس��ت که در اینجا به رسمیت 
شناخته شده است. رویکرد این است که این حق 

با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود. 
لزوم  نهادینه شدن حق اعتراض

مرادی؛ خاطرنش��ان ک��رد: مس��أله اصلی در 

کش��ور نهادینه کردن حق اعتراض اس��ت، اما در 
این مسأله با چالش هایی مواجه هستیم از جمله؛ 
آس��یب هایی که در فرهنگ سیاس��ی م��ا وجود 
دارد و متأس��فانه مداخالت خش��ونت آمیزی که 
عناصر ضدانقالب دارند، موجب می ش��ود که این 
اعتراض تبدیل به اغتشاش شود. وی تصریح کرد: 
ما باید نهادینه کردن ح��ق اعتراض و فاصله آن با 
اغتش��اش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در 
گفت وگوی ویژه خبری، به س��ه مؤلفه گفت وگو، 
انتقاد و اعتراض ب��ا هدف اص��الح تأکید کردند. 
هدف اساس��ی در دول��ت هم به همی��ن موضوع 
اس��ت و در یک سال گذشته س��ه اقدام مشخص 
از س��وی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض 

و س��امان دادن به این موضوع انجام ش��ده است. 
م��رادی؛ در ادام��ه، اظهار داش��ت: اق��دام اولی 
که در یک س��ال گذش��ته انجام ش��د، برگزاری 
انتخاب��ات خان��ه احزاب ب��ود که ب��رای ماه ها به 
 تعویق افت��اده ب��ود و در ش��هریورماه گذش��ته 
با یک رقابت سیاسی س��الم و با حضور 91 حزب 
انتخابات خانه احزاب برگزار شد. وی تصریح کرد: 
خانه احزاب از محل هایی اس��ت ک��ه گفت وگو و 
انتقاد سیاس��ی در آنجا صورت می گیرد. با توجه 
به انتخاب هیأت رئیسه جدید، انتظار می رود که 
گفت وگوهای مس��تمر مطرح و پیگیری ش��ود. 
دبیر کمیس��یون ماده10 احزاب، ب��ا بیان اینکه 
از س��ه فراکس��یون اصولگرایان، اصالح طلبان و 

مس��تقلین در خانه احزاب حض��ور دارند، گفت: 
خانه اح��زاب ظرفی��ت گفت وگوی سیاس��ی را 
دارد چ��ون از این س��ه فراکس��یون نمایندگانی 
در آن حض��ور دارند و به ش��کل ادواری ریاس��ت 
خانه احزاب تغیی��ر می کند. م��رادی؛ همچنین 
اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک س��ال 
گذش��ته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض 
س��اماندهی مطالبات اجتماعی اس��ت. در واقع 
تش��کل های صنفی و تخصصی در گذشته دچار 
خألهای قانونی بودن��د و علی رغم تصویب قانون 
احزاب این خألها وجود داش��ته، این تش��کل ها 
عمدتاً ش��امل کانون های بازنشستگی می شوند 
و اگ��ر نتوانند فعالی��ت خ��ود را انج��ام دهند و 
تعیین تکلیفی صورت نگیرد، باعث می ش��ود که 
حجم گس��ترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی 
که در سطح ش��هرها برگزار می شود خود را نشان 
دهد. مدیرکل سیاس��ی وزارت کشور، همچنین 
بیان کرد: دولت از ابت��دای فعالیتش این موضوع 
را در دس��تور کار جدی ق��رار داده ت��ا مطالبات 
اجتماعی تشکل ها ساماندهی شود، 480 تشکل 
و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بالتکلیفی 
بیرون آمدند و ش��ورای مرک��زی و اعضای هیأت 
رئیس��ه باید به طور دقیق مشخص شوند تا بخش 
زیادی از مطالب��ات اجتماعی را پوش��ش دهند. 
مرادی؛ همچنین خاطرنش��ان ک��رد: یکی دیگر 
از اقداماتی که از ش��ش ماه پی��ش صورت گرفت 
تدوین پیش نویس آیین نامه تجمعات بود که در 
حال حاضر این پیش نویس ارایه شده و امیدواریم 
ک��ه فرآین��د تصویب��ش انج��ام ش��ود. رویکرد 
دول��ت تعیین تکلیف ح��ق اعت��راض تجمعات و 
راهپیمایی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی 
و تمرکز ای��ن آیین نامه به این اس��ت که نهادینه 
کردن حق اعتراض توس��ط دستگاه های مسؤول 
امنیتی و انتظامی به درس��تی مورد حفاظت قرار 
گیرد. در واقع یک��ی از س��رفصل های آیین نامه 

تجمعات، برقراری امنیت تجمعات است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور  عنوان کرد

نهادینه کردن حق اعتراض؛ مسأله اصلی در کشور

 نسیان در  هاگیر واگیر! 
خدمت مدیران و متولیان و مسؤولین و صاحب منصبان 
و مربوطان و ضابطان و ناظران و بازرس��ان و بقیه دوستان و 
بزرگواران، عرض کنیم که ممکن اس��ت م��ن و همچو مایی 
که کمی حوا س پرتی و گیجی و فراموشی داریم، حواسمان 
نباشد ولی قاطبه خلق ا... ایرانی جماعت حواسش ششدانگ 
جمع است، بنابراین خواستیم خدمت ش��ما عزیزان عرض 
کنیم ک��ه در این  هاگی��ر واگیر حواس��تان حس��ابی جمع 
باش��د، آن چیزهای��ی ک��ه در اوج حواس جمع��ی م��ردم و 
جنابت��ان همیش��ه قیقاجی و نوس��انی اس��ت وای به وقتی 
 که بفهمد اوضاع ش��یر تو ش��یر و گرگ و میش��ی و غباری و 

مه آلود است. 

بنابراین توصیه موکد می فرماییم که حواس��تان به پرواز 
قیمت برخی مواد خوراکی باشد! حسابی ششدانگ تمرکز را 
جمع کنید که بال و پر مرغ و تخم مرغ و ایضاً برنج و حبوبات 
و اقالم خوراکی و غذایی و مایحت��اج روزمره مردم را بچینید 

که بدفرم برخی هوس پرواز کرده و برخی پریده اند! 
میوه و س��یفی و تره بار و لوازم التحریر و پوشاک و پارچه 
و خدمات فنی و تاکس��ی اینترنتی و ل��وازم برقی و خانگی و 
کیف و کفش و قس علیهذا که از همان اول هم بچه سرراهی 
بازرس��ی و نظ��ارت بودن��د و آنقدر ک��ه باید و ش��اید تحت 
مراقب و مواظب و حراس��ت نبودند، این روزه��ا هم که بزنم 
 به تخته حس��ابی رش��د و نمو کرده و شاخ شمش��ادی برای 

خودشان شده اند! 
ت��و این هاگیر واگیر، حواس��تان به س��قوط آزاد بورس و 
صعود با ف��راغ بال ارز و طال و رکود تورمی مس��کن و رش��د 
قیمتی خودرو و بازار هنوز زمس��تان نیام��ده یخ زده و حول 
و والِی شدن، نشدن برجام و بالتکلیفی و خبرهای مبهم در 
راه مانده و از همه مهم تر کسب و کار دیجیتال مردم و مراوده 
کاری پرش��مار در فضای مجازی و ارتباط های خانوادگی و 

دوستی قطع شده، باشد! 
به اینهایی که گفته ش��د، خرج و مخارج چندبرابری اول 
مهر از ش��هریه های نجومی و کیف و کفش و ف��رم و کتاب و 
دفتر گرفته تا سرویس و برنامه های فوق برنامه را هم اضافه 
فرمایید که قشر کارگر و کارمند و متوسط و نیمه متوسط را 
هم زمین گیر کرده، چه رس��د دهک ه��ای پایین جامعه که 
روِز روزش حال و وضعش��ان ناخوش بود، حال که شِب شب 

نباشد، دم دمای غروب غم انگیز است!
به هرحال خواس��تیم ع��رض کنیم ک��ه در ای��ن گیر و 

دار و  هاگی��ر واگی��ر، یکهو ناغاف��ل از مس��ؤولیت و وظایف 
مربوطه غافل نش��وید که همی��ن یک قلم را ک��م داریم، آن 
مردمی س��ازی اقتص��اد و طرح هدفمندس��ازی ک��ه معلوم 
نیس��ت چرا تا یک جایی آمد و وس��ط کار برای خودش رها 
شد، چهارقلم که کارش به ش��ونصد قلم و هزار قلم کشید و 
یارانه حلقه آخر زنجیره توزیع هم که شد چهارریال واریزی 
ماهیانه که از پ��س گرانی هم��ان چهار قلم افس��انه ای هم 

برنمی آید چه رسد به قلمستان کاالیی متورم شده. 
ما که اعتقاد راس��خ داریم که مس��ؤولین گرانقدر اجازه 
نمی دهن��د آب توی دل مردم ت��کان بخورد، ام��ا از آنجا که 
وضع آب و زاینده رود و دریاچه ه��ا و هورالعظیم و آبخوان ها 
ناج��ور اس��ت، گفتیم ش��اید این ت��کان نخ��وردن دلیلش 
بر نبودن اس��ت وگرن��ه آبی آس��مان ه��م، روزی روزگاری 
 ش��ده اس��ت چه رس��د به آفتاب مهربانی که مدتی اس��ت 

بی فروغ مانده...!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

معاونت مهندسی نهاجا

http://monaghesatiran.ir/115816
http://monaghesatiran.ir/115818
http://monaghesatiran.ir/115819
http://monaghesatiran.ir/115825
http://monaghesatiran.ir/115826
http://monaghesatiran.ir/115830
http://monaghesatiran.ir/115835
http://monaghesatiran.ir/115838
http://monaghesatiran.ir/115843
http://monaghesatiran.ir/115850
http://monaghesatiran.ir/115896
http://monaghesatiran.ir/115897
http://qanoonnameh.ir


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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فناوري  اطالعات
و دانش

شرکت طرح و س�امان امواج کیش )س�هامی خاص( در نظر دارد تا به منظور "جمع آوری و نوسازی حدود 1300 مترمربع سقف س��وله های سایت مخازن سوخت رسانی 
شرکت خدوم با استفاده از ساندویچ پانل سقفی با نشان تجاری ماموت" واقع در بندرعباس، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصالح طی مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

  اش��خاص حقوقی دارای ش��رایط ذی��ل می توانند از تاریخ انتش��ار این آگه��ی تا تاری��خ 1401/07/20 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه در س��اعات اداری به نش��انی تهران،
خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب باکار.

2- توانایی در تأمین و اجرای ساندویچ پانل سقفی با نشان تجاری ماموت
3- داشتن سابقه انجام دو نمونه کار مشابه طی دو سال گذشته

4- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 350.000.000 )سیصد و پنجاه میلیون( ریال.
  همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است. 

01  در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با شماره های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. 
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آگهی   عمومی
شناسایی پیمانکار

 ضمنًا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

یک مرحله ای 

 شرکت طرح و سامان امواج کیش )س�هامی خاص( در نظر دارد تا به منظور " تهیه مصالح و اجرای نازک کاری و نمای ترکیبی ساختمان اداری سمن" با زیربنای ناخالص 
حدود 4.000 مترمربع واقع در جزیره قشم، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصالح طی مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند 
 از تاریخ انتش��ار این آگهی تا تاریخ 1401/07/20 جهت دریافت اس��ناد مناقصه در س��اعات اداری به نش��انی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره 101، 

طبقه سوم مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب باکار.
2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 4.000 مترمربع یا بیشتر از 7 طبقه.

3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1.500.000.000 )یک میلیارد و پانصد  میلیون( ریال.
  همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است. 

01  در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با شماره های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند.
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آگهی   عمومی
شناسایی پیمانکار

 ضمنًا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

یک مرحله ای 

آگهی عمومی شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان معتبر 
)اصالحیه آگهی 01/07/02-3622(
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 1- مناقص�ه گزار: ق�رارگاه س�ازندگی خاتم االنبی�اء )ص(، هلدین�گ نفت، گاز و پتروش�یمی، 
واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

 2- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گ�زار: واحد اجرایی پروژه پتروش��یمی دماوند به نش��انی: تهران، ش��هرک غ��رب )قدس(، 
بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، طبقه همکف.

DMPC-GEN-P-401-1192 :3- شماره مناقصه
4- موضوع مناقصه: خرید پایپینگ متریال موردنیاز پروژه پتروشیمی دماوند.

5- نحوه ارسال اسناد کیفی مناقصه گران:
1-5- متقاضیان می بایست حداکثر به مدت 5 روز از تاریخ نشر آگهی، اسناد فنی و بازرگانی خود را جهت ارزیابی حضور در مناقصه 

شامل موارد ذیل به آدرس ایمیل های ذیل ارسال نمایند:
EMAIL
 TO: MOLAEI_Y@OGPH.IR (021-88576239-40, Exe:1368)
 CC: MOEINI_M@OGPH.IR

1-1-5- نامه حد اعتباری از بانک جهت ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و تضامین پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات
2-1-5- مالکیت دفتر شرکت )اسناد وجود انبار و سیستم انبارداری، اسناد مالکیت شرکت(

3-1-5- رزومه کلی شرکت با ذکر دقیق نام پروژه، شرح کار، نامه رضایتمندی از کارفرما، شماره تماس کارفرما پروژه و ...
4-1-5- توان مدیریت و کارآمدی )گواهی نامه ISO، تجربه و سابقه مدیران و کارکنان کلیدی(

5-1-5- اسناد ثبتی )لیست اعضای هیأت مدیره، گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تأسیس و تغییرات، اساسنامه(
6-1-5- ارزیابی مشتریان قبلی )رضایت نامه، حسن انجام کار(

7-1-5- ارزیابی مالی )لیست پروژه های 5 سال اخیر به همراه مبلغ قرارداد، اصل قراردادهای 5 سال اخیر، تراز مالی و ...(
6- تمامی سازندگان می بایس��ت مورد تائید وندور لیس��ت )NPCREV08/MOP( باش��ند و تمامی تأمین کنندگان می بایست از 

وندورهای مورد تأیید در وندور لیست )NPCREV08/MOP( اقالم را تأمین نمایند.
7-  ارائه تضامین بانکی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت الزامی می باشد.

8- مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
9- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- از مراجعه حضوری اکیداً خودداری گردد. همچنین اسناد مناقصه پس از بررسی اسناد به شرکت های تائید شده ارسال می گردد. 

ش�رکت فاضالب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عملیات لوله راني بزرگراه آزادگان ب��ه روش مکانیزه )به قطر 1800 میلی متر و طول 790 مت��ر( را از محل اعتبارات جاری و با رعایت 
آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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

مناقصه محقق سازند.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضالب تهران، تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم، تلفن: 88435961-021 و فکس: 021-88409194

شماره مناقصهپایهمدت پیمانسپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(اقطار و روش اجرامحل اجراء
52001005420000075 رشته آب8 ماه4.563.000.000 ریال1800236.297.889.702 میلی متر )به روش کاماًل مکانیزه(بزرگراه آزادگان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/08/03

تاریخ گشایش پاکات: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1401/08/03
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت کننده می بایس��تی تضمین ش��رکت در مناقصه خود را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضالب تهران 
 به شماره حس��اب 1229948072 نزد بانک ملت ش��عبه ش��ریعتی کد 68296 واریز نماید و بایس��تی اص��ل تضمین )پاکت ال��ف( در پاکت دربس��ته در مهلت مقرر ب��ه دبیرخانه 

شرکت فاضالب تهران تسلیم گردد.
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تجدید  آگهي فراخوان   عمومي
نوبت اول

شرکت فاضالب تهران
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مؤسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می آید.
نام و نشانی مناقصه گزار: مؤسسه سازندگی نصر، مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان 26، تلفن: 37671491-051 داخلی: 5147

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

برآورد اولیه 
)ریال( محل اجرا موضوع

ف
ردی

2.300.000.000 46.000.000.000 پروژه احداث بوستان بزرگ در سایت هزار پیچ گرگان اجرای ابنیه بتنی فونداسیون و دیوار 1

2.000.000.000 40.000.000.000 پروژه راه آهن چابهار-  زاهدان قطعات 4 و 5 اجرای عملیات خاک برداری در ترانشه های سنگی و خاکی با استفاده از مواد سوزا، پیکور یا هر نوع 
وسیله مکانیکی و اجرای شیب ترانشه ها و بارگیری و حمل به دپو مصوب و پخش مصالح 2

4.000.000.000 80.000.000.000 پروژه راه آهن چابهار-  زاهدان قطعات 4 و 5 اجاره سه دستگاه بیل مکانیکی 220 یا معادل آن )پیکور و پاکت( جهت بارگیری و پی کنی 3
3.250.000.000 65.000.000.000 پروژه راه آهن چابهار-  زاهدان قطعات 4 و 5 اجرای عملیات ساخت تیر 20 و 30 متری 4
4.250.000.000 85.000.000.000 پروژه راه آهن چابهار-  زاهدان قطعات 4 و 5 اجرای عملیات ابنیه خاص 5
3.000.000.000 60.000.000.000 پروژه راه آهن چابهار-  زاهدان قطعات 4 و 5 اجرای عملیات ابنیه وزنی 6
1.500.000.000 30.000.000.000 پروژه راه آهن چابهار-  زاهدان قطعات 4 و 5 اجرای عملیات رفع نواقص ابنیه خاص و ساخت ابنیه جدید 7

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور قراردادهای مؤسسه سازندگی نصر، از روز دوشنبه مورخ 1401/07/11 الی 1401/07/17 از ساعت 07:30 الی 15:00
 مهلت تحویل پیشنهاد ها: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 07/28/ 1401

زمان و مکان گشایش پیشنهاد ها:  روز شنبه مورخ 1401/07/30 

فراخوان تجدید     عمومییک مرحله ای نوبت دوم

کلیه هزینه های آگهی و ثبت قرارداد بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

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

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

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

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

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

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

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

 شرکت فوالد آلیاژی ایران – مدیریت امور خرید
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آگهی شناسایی تأمین کننده 
به شماره الف- پ /1401/001

نوبت دوم

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

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

مدت پیمان: شش )6( ماه
تاریخ، مهل�ت، مبلغ و مح�ل دریافت اس�ناد ارزیاب�ی: واجدی��ن ش��رایط می توانند ضم��ن واریز مبل��غ )3.000.000 ریال( س��ه میلیون ریال به حس��اب ش��ماره 
 5154878119009 بانک س��په ش��عبه مرکزی کرمانش��اه به نام واحد اجرایی بعثت )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه( در س��اعت های اداری تا تاریخ 1401/07/18 
 نس��بت به خرید و دریافت اس��ناد، از دفتر قراردادهای این مؤسس��ه اقدام نمایند. اس��ناد و م��دارک مناقصه فقط ب��ه نماینده مناقصه گر ب��ا ارائه معرفی نامه معتبر ش��رکت 

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

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

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

  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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آگهی    عمومي مرحله دوم

برای تس��هیل حداکث��ری در اعط��ای اینماد و کم��ک به فرآین��د پاالیش 
درگاه های پرداخت موجود، نشس��ت خبری مش��ترک با تشکل های تخصصی 
و ش��رکت های پرداخت یار ب��رای اتصال ش��رکت های مذکور ب��ه پنجره واحد 
تجارت الکترونیک��ی و ارایه وب س��رویس اعطای خودکار اینماد بدون س��تاره 
برگزار ش��د. به گ��زارش مناقصه مزایده به نق��ل از روابط عمومی مرکز توس��عه 
تجارت الکترونیکی )مرکز تتا(، نشس��ت خبری مش��ترک با حضور نمایندگان 
س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای )کمیس��یون های پرداخت ی��اری و فین تک(، 
انجمن صنفی کارفرمایی ش��رکت های پرداخت و انجم��ن صنفی فناوری نوین 
مالی )فین تک( و ش��رکت های پرداخت یار زرین پال، زیبال، آیدی پی، ست پی، 
پی اس��تار، وندار، پی پینگ و یارپی در مح��ل مرکز تِتا برگزار ش��د. پس از ابالغ 
الزام اینماد برای پرداخت یارها در س��ال گذشته توس��ط بانک مرکزی و شرکت 
ش��اپرک، به منظور رعایت کامل مالحظات و رفع نگرانی های بخش خصوصی، 
جلسات متعددی با تشکل های بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی 
رایانه ای و ش��رکت های پرداخت یار برگزار و راهکارهای تسهیل کننده مختلفی 
از جمله اینماد بدون ستاره، س��ازوکار س��ایر حوزه های مالی، اعطای نامحدود 
اینم��اد در قالب زیردامنه برای بازارگاه ها طراحی و پیاده س��ازی ش��د. از همان 
زمان یکی از درخواست های مکرر ش��رکت های پرداخت یار، ارایه وب سرویس 
اعطای خودکار اینماد به منظور تس��هیل حداکثری برای کس��ب وکارها بود که 
از س��ال گذش��ته در دس��تور کار مرکز تِتا قرار گرفت و پس از رفع موانع و حل 
چالش ها از تابس��تان س��ال جاری با همکاری سه ش��رکت پرداخت یار مراحل 
آزمایشی انجام و طی نشست خبری مشترک برای اس��تفاده همه شرکت های 
پرداخت یار اطالع رس��انی ش��د. بدین منظور عالوه بر ایجاد زیرس��اخت پنجره 
واحد تج��ارت الکترونیک��ی به عن��وان درگاه واح��د ارایه خدم��ات مختلف به 
کسب وکار اینترنتی، تغییرات متعددی در س��امانه اینماد از جمله مجهز شدن 
ورود سامانه اینماد به ورود از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی 
)اِمتا(، کنترل سیستمی س��ه روش احراز دامنه، تکمیل خودکار فرآیند اینماد، 
انتقال پرداخت تعرفه اینماد به حس��اب پرداخت یار انج��ام گرفت. بدین ترتیب 
ش��رکت های پرداخت یار می توانند بدون نی��از به ثبت ن��ام و تکمیل اطالعات 
در س��امانه اینماد توسط کس��ب وکار، صرفاً با فراخوانی و ارس��ال اطالعات، کد 
احراز دامنه را دریافت و نهایتاً صرف��اً با یک بار انتقال کاربر به س��امانه اینماد از 
طریق س��امانه اِمتا به منظور تأیید تعهدنامه و کنترل سیس��تمی احراز دامنه، 
برای کسب وکارها دریافت کنند. الزم به ذکر اس��ت؛ اینماد بدون ستاره فرآیند 
ساده ش��ده اعطای نماد تجارت الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که 
به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-محور در کش��ور صرفاً ب��ا احراز هویت و دامنه 
طراحی و عملیاتی ش��ده اس��ت. البته به منظور مدیریت ریس��ک ناشی از عدم 
انجام احرازهای دیگ��ر در فرآیند اصل��ی اینماد و جلوگیری از ب��روز تخلفات و 
کالهبرداری های گسترده، کس��ب وکار خرد به گونه ای تعریف شده که تعداد و 
مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه به ترتیب کمتر از 100 عدد و 100 میلیون 
تومان باشد و این موضوع به صورت سیس��تمی کنترل می شود. در صورت عبور 
کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، اخطار متناسب به کسب وکار داده شده 
و کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نس��بت به تبدیل اینماد بدون ستاره به 
اینماد س��تاره دار اقدام کنند. در این نشست مش��ترک، تشکل ها و شرکت های 
پرداخت یار ضمن تأیید طراحی صورت گرفته و تشکر بابت اقدامات انجام شده، 
به بیان پیش��نهادات و دغدغه های خود در زمینه تقویت س��ازوکارهای نظارتی 
اینماد به منظ��ور جلوگیری از بروز تخلفات و کالهبرداری ها، بررس��ی پیگیری 
نحوه تعریف درگاه QR Code توس��ط ش��رکت های پرداخت یار، فعال شدن 
کارگروه سیاس��تگذاری تجارت الکترونیکی طبق اساس��نامه مرکز تِتا، تقویت 
رتبه اعتماد به عنوان ش��اخص ریسک کسب وکار و س��طح بندی و منوط شدن 

ارایه خدمات به کسب وکارها براساس رتبه اعتماد پرداختند.

 اتصال شرکت های پرداخت یار 
به پنجره  واحد تجارت الکترونیکی

رش��ته های ش��فاف شیش��ه ای و پالس��تیکی یا فیبرنوری 
اکنون بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرس��اختی در جهان 
را تشکیل داده اس��ت؛ این فناوری طی س��ال های گذشته سهم 
کمتری از ارتباطات ثابت ای��ران را به خود اختص��اص داده بود 
اما با هدف گذاری ه��ا و اقدام��ات انجامی دولت ح��اال می توان 
گفت که ش��رایط فرق کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، اینترنت 
ADSL که در ای��ران پس از اینترنت موبایل، کاربران بس��یاری 
دارد، جزء قدیمی ترین س��رویس های اینترنت در جهان است و 
می توان روی خطوط تلفن ثابت، بدون نیاز به کابل کشی و نصب 
خطوط جدید، اتصال ADSL را ایج��اد کرد؛ اینترنتی که ارزان 
اس��ت و نس��بت به انواع دیگر اینترنت پهن باند راه اندازی سریع 
و س��اده تری دارد، اما با محدودیت هایی از جمله س��رعت دانلود 
کمتر از 24 مگابیت بر ثانیه و س��رعت آپلود کمتر از دو مگابیت 
روبه رو اس��ت. در عین حال، یکی از انواع جدی��د اینترنت ثابت، 
اینترنت فیبرن��وری )FTTx( مبتنی  بر کابل ه��ای فیبرنوری 
است که از کابل های مس��ی یا خطوط تلفن اس��تفاده نمی کند 
و کابل های فیبرنوری انتقال دهنده اطالعات هس��تند. به دلیل 
اس��تفاده اینترنت فیبرنوری از س��یگنال های ن��وری، کیفیت و 
سرعت بیش تری نسبت به ADSL دارد و می تواند یک کیفیت 
و س��رعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس دهنده 
ارایه دهد و س��رعت های دانلود و آپلودی بالغ ب��ر یک گیگابیت 
ارایه دهد. به همین دلیل تأکید مس��ؤوالن هم ضرورت توس��عه 
فیبرنوری در کشور است. انواع سرویس های اینترنت موجود در 
ایران، به دلیل داش��تن ویژگی های متمایز از هم برای کاربران با 
ش��رایط مکانی و موقعیتی متف��اوت ارایه می ش��ود. طبق آمار 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان سه ماهه 
دوم سال 1400، مش��ترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند 
ثابت، 10 میلیون و 661 هزار و 248 نفر را ش��امل  می شود. این 
در حالی است که در کنار س��رو یس های اینترنت ثابت، اینترنت 
همراه است که در سال های گذشته در مقایسه با اینترنت ثابت، 
رشد بیش تری داش��ته و در مواردی حتی سرعت بیش تری ارایه 
می دهد. در واقع ش��رکت های ارایه دهن��ده اینترنت ثابت دچار 
مشکالتی هس��تند که موجب ش��ده تمایل کاربران به استفاده 
از اینترن��ت موبایل بیش��تر از اینترنت ثابت خانگی باش��د و این 
موضوع نه تنها موجب از دس��ت رفتن مش��تریان ش��رکت های 
FCP می ش��ود، بلک��ه ب��ه اعتقاد مس��ؤوالن ح��وزه ارتباطات 
در درازم��دت، روند توس��عه را کن��د می کند. مس��ؤوالن حوزه 
ارتباطات متفق القول معتقدند یکی از پایین ترین ش��اخصه های 
ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت اس��ت که این موضوع باید تغییر 
کند. ب��ه اعتقاد مس��ؤوالن و کارشناس��ان در اینترنت ثابت یک 
عقب افتادگی وج��ود دارد که علت های متفاوت��ی دارد و یکی از 
علت ها این اس��ت که س��رمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت به 

دلیل سیاست های قیمتی به ش��دت کاهش پیدا کرده و این که 
FCP ه��ا س��رمایه گذاری نمی کنند و برخی ریزش مش��تری و 
برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند. از س��وی دیگر 
تأکید مس��ؤوالن به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است 
و این که مردم به دنب��ال کیفیت حداکثری هس��تند و به همین 
دلیل الزم اس��ت اپراتورهای ثاب��ت با س��رمایه گذاری هایی که 
انجام می دهن��د، آنچه مورد نظر مردم اس��ت را تأمین می کنند؛ 
چراکه برای کاربران مهم ترین موضوع س��رعت اس��ت و این که 
بتوان با س��رمایه گذاری هایی که انجام می شود، سرعت مناسبی  
را ارای��ه داد. طبق این گزارش از زمان ش��روع دولت س��یزدهم، 
عیس��ی زارع پور؛ وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، به موضوع 
توس��عه اینترنت ثاب��ت تأکید و اظه��ار کرد: نخس��تین راهبرد 
توسعه دسترسی  به ش��بکه پرس��رعت داخلی تا دورافتاده ترین 
نقاط کش��ور خواهد بود. به طور طبیعی و مثل س��ایر کشورهای 
پیش��رفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توس��عه دسترس��ی 
ارتباطی شبکه ثابت اس��ت. وی با تأکید بر ضرورت تغییر موازنه 
شبکه ارتباطی کشور از ارتباطات سیار به ارتباطات ثابت، گفت: 
متأس��فانه ریل گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش 
رفته که کفه ترازوی توس��عه شبکه همراه س��نگین تر از شبکه 
ثابت بوده است. برای توس��عه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم 
مردم در سراسر کش��ور به ش��بکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان 

باید یک ع��زم و اراده ملی ش��کل بگیرد و نهضت فیبرکش��ی در 
کشور راه بیفتد. در این راس��تا طبق اعالم رگوالتوری، براساس 
مصوبه ش��ورای عالی فض��ای مجازی ت��ا س��ال 1404 باید 80 
درصد خانوارها و 100 درصد کس��ب وکارها با متوس��ط سرعت 
25 مگابیت برثانیه به پهن باند ثابت دسترس��ی داشته باشند، بر 
این مبنا، دسترسی 20 میلیون خانوار و پنج میلیون کسب وکار 
تا س��ال 1404 به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبرنوری 
شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بی سیم 
قابل پوشش است. برنامه ریزی و راهبری توسعه زیرساخت های 
ارتباطی پرس��رعت و باکیفیت پهن باند ثابت با تأکید بر بس��تر 
فیبرنوری )FTTX( نیازمند برنامه مدون ب��ا پیش بینی موانع 
و الزامات آن اس��ت و در حال حاضر رگوالت��وری تالش می کند 
کلیات این برنامه را با مش��ارکت و جمع بن��دی نظرات بازیگران 
اصلی این حوزه تدوین کن��د. اولویت اصل��ی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، توس��عه ارتباطات ثابت بر بس��تر فیبرنوری و 
ارتقای کیفیت شبکه س��یار کشور است و توس��عه هر دو حوزه 
کاماًل به هم مرتب��ط بوده و چنانچ��ه ارتباط��ات پهن باند ثابت 
توس��عه پیدا نکند، حوزه ارتباطات س��یار در آین��ده ای نزدیک 
دچار بحران می ش��ود. در واقع با توس��عه بخش ارتباطات ثابت، 
تمامی حوزه ICT رش��د می کند. همچنین طب��ق اعالم مجید 
سلطانی؛ مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران، با بیان اینکه مؤلفه 

اصلی تولید ثروت و قدرت در بخش ارتباطات و زیرس��اخت ها از 
بس��تر مخابرات عبور می کند، به طور روزافزونی نی��از داریم تا با 
اتکاء به توان دانش متخصصان بومی، زمینه ارتقای سیستم های 
مخابراتی به منظور پوش��ش بهتر و س��رعت امن داده ها و دیتا و 
پایداری ش��بکه را ایجاد کنیم. بر این اس��اس الزمه رس��یدن به 
این مراحل، توس��عه دسترس��ی مبتنی بر فیبرنوری برای تمام 
مشتریان و در سراسر کش��ور اس��ت؛ ارایه خدماتی که منجر به 
رضایت مشتریان می ش��ود مهم اس��ت و با ایجاد کارگروه هایی 
در شرکت مخابرات ایران، ش��اخص های کیفی شبکه را بررسی 
و پایش می ش��ود. در این راس��تا، آمادگ��ی همه جانبه مجموعه 
مخابرات به منظور توس��عه دسترس��ی مبتنی ب��ر فیبرنوری در 
سراسر کشور، اعالم و تأکید ش��د که به منظور تحقق برنامه های 
اعالم شده حوزه ارتباطی کشور و راه اندازی 20 میلیون اینترنت 
پرس��رعت بر بس��تر فیبرنوری، مطابق با برنامه وزارت ارتباطات 
به ی��ک هم افزایی و عزم مل��ی در ح��وزه ارتباطات نیاز اس��ت. 
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در بهمن ماه س��ال 
گذش��ته اعالم کرده بود طی 10 روز فاز اول این کار آغاز و شورع 
به واگذاری اینترنت براساس فیبرنوری می شود و نزدیک به نیم 
میلیون فیبرنوری در سراس��ر کش��ور آماده بهره برداری اس��ت. 
وی معتقد بود: راه اندازی فیبرنوری یک پروژه 10 س��اله اس��ت، 
اما تالش می شود ظرف س��ه یا چهار س��ال این کار انجام شود؛ 
این کار یک کار بزرگ و ملی اس��ت و هم��ه بخش های مختلف 
بای��د پ��ای کار بیایند تا ای��ن کار محقق ش��ود. در الی��ه بودجه 
1401 هم زیرس��اخت هایی ب��رای این پ��روژه در نظ��ر گرفته 
شده اس��ت. بنابراین باید نهضتی ش��بیه به نهضت گازکشی در 
این زمینه در سراسر کش��ور راه بیفتد و همه دستگاه ها پای کار 
بیایند تا این پروژه ملی انجام ش��ود. پس از این موضوع ش��رکت 
مخابرات ایران اعالم ک��رد؛ معماری و توس��عه الزم برای نیل به 
هدف 20 میلی��ون پورت فیبرن��وری پیش از این انجام ش��ده و 
بخش��ی از این معماری پیاده سازی و بخش��ی هم با توجه وزارت 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات انجام می ش��ود. طبق این گزارش 
هدف گذاری انجام ش��ده این اس��ت تا پایان دولت سیزدهم 20 
میلیون پوش��ش ایجاد ش��ود و در حال حاضر در 10 استان کار 
ش��روع ش��ده و تا کنون حدود دو میلیون پوش��ش ایجاد شده و 
مردم می توانند به صورت آنالین میزان پیش��رفت پ��روژه را در 
س��ایت Iranfttx.ir مش��اهده کنند. همچنین از س��وی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفته ش��ده اس��ت تا پایان امسال 
پنج میلیون پوشش، س��ال آینده هفت میلیون پوشش جدید و 
سال 1403 نیز هشت میلیون پوش��ش جدید ایجاد خواهد شد 
تا مجموعاً به 20 میلیون برس��د؛ البته این کار یک کار ملی است 
 و همه دستگاه ها و س��ازمان ها باید پای کار بیایند و به این پروژه 

به عنوان یک تکلیف ملی نگاه کنند.

 اَبر پروژه 20میلیون پورت فیبرنوری؛ 
از رویا تا واقعیت!

http://monaghesatiran.ir/115889
http://monaghesatiran.ir/115890
http://monaghesatiran.ir/115891
http://monaghesatiran.ir/115892
http://monaghesatiran.ir/115893
http://monaghesatiran.ir/115894
http://monaghesatiran.ir/115895
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مقاله

واژه هاي کلیدي: 
 1 . شرکت دولتی

 2 . بودجه
 3 . سود

خالصه مدیریتی
پرداختن به مس��ائل حول بودجه ریزی شرکت های 
دولتی در ای��ران از آن جهت حائزاهمیت اس��ت که اوالً 
تبیین مفاهیم کلی��دی در این زمینه به درس��تی انجام 
نگرفته اس��ت و ثانی��اً فرآیندهای موج��ود در این حوزه 
واجد آسیب های مهمی اس��ت که عملکرد شرکت های 
دولت��ی را عمیق��اً تحت تأثیر قرار می ده��د. این گزارش 

مشخصاً به چهار موضوع پرداخته که عبارتند از: 
 1- تبیین مفهوم بودجه شرکت های دولتی

 2- تش��ریح فرآینده��ای بودجه ریزی ش��رکت های 
دولتی در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان

 3- آسیب های فرآیند فعلی بودجه ریزی شرکت های 
دولتی در کشور

 4- انواع سیاس��ت های تقس��یم سود ش��رکت های 
دولتی در جهان و مش��کالت سیاست تقس��یم سود در 

ایران. 
در تبیین ماهی��ت بودجه ش��رکت های دولتی، باید 
گفت که بودجه ش��رکت های دولتی نشان دهنده حجم 
عملیات )گردش مالی( ش��رکت در یک س��ال است، اما 
بودجه سایر دس��تگاه های اجرایی نش��ان دهنده مبلغی 
است که دس��تگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت 
دریافت و ص��رف خواهد ک��رد. لذا بودجه ش��رکت ها به 
لحاظ ماهیت کاماًل متفاوت از بودجه سایر دستگاه های 
اجرایی بوده و مقایسه آن ها اساساً فاقد موضوعیت است. 
حتی جمع کردن این دو مبلغ نیز به دلیل تفاوت ماهوی 
فاقد معناس��ت. در تبیین اهمی��ت درک دقیق ماهیت 
بودجه ش��رکت های دولت��ی باید گفت ک��ه عدم درک 
صحی��ح از این مفه��وم، موجب وارد آمدن آس��یب های 

قابل توجهی به شرکت های دولتی در ایران شده است. 
فرآیندهای بودجه ریزی شرکت های دولتی در نقاط 
مختلف جهان، طیف کاماًل متنوعی را تش��کیل می دهد. 
این تن��وع در ی��ک موضوع کاماًل مش��هود اس��ت و آن، 
میزان اس��تقالل ش��رکت ها در تنظیم و تصویب بودجه 
اس��ت. در برخی از کش��ورها، مجمع عمومی ش��رکت، 
آخرین ایس��تگاه فرآیند بودجه ریزی اس��ت و در مقابل، 
در برخی دیگر از کش��ورها، نهادهای دیگر غیر از ارکان 
ش��رکت، نقش آفرینی کاماًل مؤث��ری در فرآیند تنظیم 
بودجه دارند. در ایران به طور خاص، اس��تقالل شرکت ها 
در حوزه بودجه ری��زی چندان باال نیس��ت، به نحوی که 
در مرحله تدوین، س��ازمان برنامه و بودج��ه و در مرحله 
 تصوی��ب، مجلس ش��ورای اس��المی دارای نقش مهمی 

هستند.  
آس��یب های فرآیند بودجه ریزی شرکت های دولتی 

در ایران، ذیل هفت عنوان به شرح ذیل قابل ذکر است: 

 1- نقش کم رن�گ مجامع عموم�ی در تصویب 
بودجه سالیانه:

 باال ترین رکن هر ش��رکت )مجمع عموم��ی( دارای 
صالحی��ت اعمال نظ��ر درخص��وص بودج��ه و تصویب 
آن اس��ت اما در عمل، این ش��أن مجم��ع عمومی دارای 
اختالط با صالحیت های پیش بینی ش��ده برای سازمان 
برنامه و بودج��ه و مجلس ش��ورای اس��المی در همین 
رابطه اس��ت؛ به نحوی که هن��گام تهیه لوای��ح بودجه، 
ارقام بودج��ه ش��رکت های دولت��ی را س��ازمان برنامه 
و بودجه مورد دخل و تص��رف ق��رار داده )مانند بودجه 
سایر دس��تگاه های اجرایی( و پس از آن در قالب پیوست 
ش��ماره س��ه لوایح بودجه ب��ه تصویب مجلس ش��ورای 
اسالمی می رس��د )ضمن اینکه مجلس شورای اسالمی 
نیز از اختیار دخ��ل و تصرف در ارقام بودجه ش��رکت ها 
برخوردار اس��ت، اگرچه در عمل این اختیار کمتر مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد.( همین فرآیند طی س��ال های 
گذشته باعث شده مجامع عمومی درخصوص بودجه به 
مرور احساس مس��ؤولیت کمتری کرده و به نوعی تهیه 
بودجه را به فرآیند تعامل هیأت مدیره شرکت و سازمان 
برنام��ه و بودجه واگ��ذار کنند. یادآوری این مس��أله نیز 
ضروری است که جرح و تعدیل های انجام شده در برخی 
اقالم مهم بودجه شرکت ها )مانند سود( توسط نهادهای 

خارج از ارکان ش��رکت، تفاوت چندانی در نتیجه نهایی 
ایجاد نخواهد کرد زیرا به عنوان مثال اگر سازمان برنامه 
و بودجه، س��ود یک ش��رکت دولتی خاص را نس��بت به 
بودج��ه پیش��نهادی خود ش��رکت افزایش ده��د، تنها 
پرداخت علی الحس��اب سود در طول س��ال مالی متأثیر 
از این تغییر خواهد شد اما در نهایت آن چیزی که معیار 
تسویه حساب ش��رکت و دولت درخصوص سود خواهد 
بود، ارقام مندرج در صورت های مالی حسابرس��ی شده 
اس��ت.  در نتیجه یکی از مهم  ترین وج��وه اصالح فرآیند 
فعلی بودجه ریزی ش��رکت های دولتی، حرکت به سمت 
احی��ای حایگاه ارکان ش��رکت در فرآین��د بودجه ریزی 
است. اولین اقدام، افزایش فرصت برای تشکیل جلسات 
مجامع عمومی تصویب بودجه اس��ت. این کار با تفکیک 
و ابالغ زودهنگام بخش��نامه بودجه ش��رکت های دولتی 
میس��ر خواهد بود. اقدام دوم، بازتعریف نقش س��ازمان 
برنامه و بودج��ه در فرآیند تدوین بودجه ش��رکت های 
دولتی اس��ت. به نظر می رس��د جایگاه مطلوب سازمان 
برنام��ه و بودج��ه در بودجه ریزی ش��رکت های دولتی، 
تعیین چارچوب ه��ای تنظیم بودجه اس��ت و نه جرح و 

تعدیل ارقام و جزییات بودجه. 
تأکید بر ای��ن نکته ضروری اس��ت که آنچ��ه عنوان 
ش��د، به معن��ای توصیه ب��ه ر ها ک��ردن ش��رکت ها در 

موضوع بودجه ریزی نیس��ت؛ برعکس، تعیین چارچوب 
بودجه ریزی شرکت ها از س��وی دولت از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. این چارچوب، عالوه بر م��وارد بدیهی 
مانند اقالم مرتبط با منابع عمومی، می بایس��ت ش��امل 
موارد دیگری مانند تعیین چارچوب حقوق و دس��تمزد 
نیز باش��د زیرا این گونه موارد عالوه بر اهمیت اقتصادی، 
حائزاهمیت اجتماعی نیز خواهد ب��ود به نحوی که طی 
سال های گذشته، عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی 
در این زمینه با واکنش های منفی اجتماعی روبه رو شده 

است.1
 2- فقدان الگوی مطلوب ورود مجلس شورای 

اسالمی به بودجه شرکت های دولتی: 
ایفای نق��ش مج��س ش��ورای اس��المی در بودجه 
ش��رکت های دولتی تاکن��ون صرفاً مح��دود به تصویب 
ارقام کالن منابع و مصارف بودجه این ش��رکت ها بدون 
ورود به جزییات ارقام پیوس��ت س��ه لوای��ح بودجه بوده 
اس��ت. این درحالی اس��ت ک��ه فرآیند بررس��ی بودجه 
ش��رکت های دولتی در مجلس ش��ورای اس��المی طی 
س��ال های گذش��ته، به رغم بهب��ود قابل توج��ه، تغییر 
اساسی نداش��ته اس��ت. البته باید اذعان داشت که عدم 
ورود مجل��س به جزیی��ات بودجه ش��رکت های دولتی 
تا حد زی��ادی اجتناب ناپذیر بوده اس��ت. ع��دم فرصت 

بررس��ی بودجه این تع��داد از ش��رکت های دولتی لزوم 
داش��تن تصویری از مسائل ویژه هر ش��رکت در بررسی 
بودجه و ع��دم مج��ال ورود کمیس��یون های تخصصی 
به ای��ن نحو و اجازه اصالح بودجه توس��ط ش��رکت های 
دولتی پ��س از تصویب مجل��س، برخ��ی از دالیل قابل 
ذک��ر در این زمینه اس��ت. عالوه ب��ر ای��ن، اگرچه ورود 
مجلس به مسأله بودجه به ش��رکت های دولتی ضروری 
اس��ت، لیکن نحوه این ورود نمی بایست به گونه ای باشد 
که نقش ه��ا و صالحیت های مجمع عموم��ی در تأیید و 
تصویب بودجه سالیانه ش��رکت را به کلی مضمحل کند.  
مجموع نکات پیش گفته حکای��ت از آن دارد که اگرچه 
تالش های انجام شده طی س��ال های گذشته در مجلس 
ش��ورای اس��المی بهبود قابل توجهی در روند بررس��ی 
بودجه شرکت های دولتی ایجاد کرده اما نیاز به طراحی 
یک الگوی مش��خص در این زمینه وجود دارد. آنچه که 
به اجمال می توان در این خصوص پیش��نهاد داد، تغییر 
رویک��رد از تأکید بر صالحیت تصویبی مجلس ش��ورای 
اسالمی درخصوص این بخش از بودجه، به استفاده مؤثر 
از صالحیت نظارتی اس��ت. یک معنای تغییر رویکرد در 
زمینه صالحی��ت تصویبی مجلس درخص��وص بودجه 
ش��رکت های دولت��ی، می توان��د محدود ش��دن تمرکز 
تصویبی مجلس به اقالم مرتبط با بودجه عمومی باش��د. 

به ای��ن معنا ک��ه تنها ارق��ام کالن بودجه ش��رکت های 
دولتی که درخصوص بودجه عمومی کشور است )مانند 
سود س��هام، مالیات، کمک زیان و...( به تصویب مجلس 
شورای اس��المی برس��د. در عوض، مجلس انرژی و توان 
خود را صرف ایفای دقیق و کامل صالحیت نظارتی خود 
کرده و از این رهگذر، تأثیرگذاری ب��ه مراتب باالتری در 
ریل گذاری کالن فعالیت ش��رکت ها داش��ته باشد. البته 
باید گفت ارتق��ای کارکرد نظارت��ی مجلس درخصوص 
ش��رکت های دولت��ی، لزوم��اً نیازمند تغیی��ر رویه های 
موجود نبوده و می توان در قالب روال فعلی و با اس��تفاده 
از ظرفیت تبص��ره »4« م��اده )182( آیین نامه داخلی 
مجلس، این مس��أله را دنبال کرد. در این راس��تا، اجماالً 
می توان گفت ک��ه ارزیاب��ی روندهای کل��ی عملکردی 
ش��رکت های دولتی در حوزه هایی ما سرمایه گذاری ها، 
بدهی، س��ودآوری، به��ره وری نیروی انس��انی و س��ایر 
م��وارد از این دس��ت و همچنین نظارت ه��ای فرآیندی 
از جمله نظارت ب��ر فرآیند تدوی��ن و تصویب طرح های 
س��رمایه گذاری می تواند در دس��تور کار مجلس شورای 

اسالمی قرار گیرد.2
 3- غیردقی�ق بودن ارقام بودجه ش�رکت های 

دولتی در لوایح و قوانین بودجه: 
از دالیل مهم این موض��وع می توان ب��ه وجود اجازه 
اصالح بودجه )که اجتناب ناپذیر است(، اختالط نقش ها 
و صالحیت ها و متعاقب آن کاهش احس��اس مسؤولیت 
و انگیزه ش��رکت ها نس��بت به پیش بینی و اعالم دقیق 
ارقام بودجه و درج گروهی از شرکت های زیان ده در زمره 

شرکت های سودده و سربه سر اشاره کرد. 
 4- کم رنگ بودن نقش برنامه در کنار بودجه: 

عدم تعیین اهداف مش��خص برای ش��رکت از س��وی 
دولت ی��ا مجمع عمومی، فق��دان نظارت س��اختار یافته 
و منس��جم مجمع عمومی )و دولت( بر عملیات ش��رکت 
و اخت��الط نقش ه��ا و صالحیت ه��ا و کاهش احس��اس 
مس��ؤولیت ارکان ش��رکت )که پیش تر مورد اش��اره قرار 

گرفت( از جمله برخی دالیل قابل ذکر در این زمینه است. 

پی نوشت ها:
1  - به اجم��ال می توان گفت ک��ه چنین چارچوبی اوالً می بایس��ت 
مبتنی بر نوعی از طبقه بندی ش��رکت های دولتی طراحی ش��ود )به این 
معنا که نمی توان با تمام ش��رکت ها یکس��ان برخورد ک��رد؛ برای مثال، 
ش��رکت هایی که به لح��اظ ماهیت فعالیت، تا حد باالیی مش��ابه س��ایر 
دس��تگاه های اجرایی هس��تند، می بایس��ت در سیاس��ت های حقوق و 
دستمزد محدودتر از سایر ش��رکت ها باش��ند( و ثالثاً از ابزار شفافیت در 

این زمینه غفلت نشود. 
2 - ش��ایان ذکر اس��ت که ع��دم ورود مجل��س به جزئی��ات بودجه 
ش��رکت های دولتی لزوماً در همه موارد رویکرد غالب نیست؛ برای مثال، 
یکی از ش��رایطی که در آن ، پارلمان می تواند ورود منطقی تری به بودجه 
شرکت های دولتی داشته باش��د، محدود بودن تعداد شرکت های دولتی 
)و کمتر بودن تنوع موضوعی فعالیت آنها( اس��ت، وضعیتی که در برخی 
از کشورها وجود دارد. بدیهی است که در این ش��رایط، ورود به جزئیات 

ارقام بودجه شرکت ها توسط پارمان چندان دور از ذهن نیست. 

قسمت اول

ش�رکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس در نظر دارد اجرای س��ویل فلر کم فشار 
واحد پیش تراکم NGL 1000  واقع در سه راهی امیدیه آغاجاری به سمت پازنان یک 
را از طریق مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اش��خاص توانمند در این 

زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:

یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3
2-آخرین مهلت تس�لیم پاکات مناقصه و ارزیابی کیف�ی: 10 روز پس از خاتمه 

مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به نشانی مندرج دربند 3
3- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:  

 www. pgbidboland.ir :سایت اینترنتی شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس به نشاني 
یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومت��ر 17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، 

شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نکته1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه آمده است.

نکته 2: فاصله بین آگهی اول و دوم 5 روز می باشد.
شماره تماس: 061-52102266
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

  عمومي
نوبت اول

یک مرحله ای
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 دانشکده علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناس��ه ملی 14006664651 و 
کد اقتصادی 411533649395 در نظ��ر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگ��ذاری امور مربوط به 
خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و 
مدرس به شماره 2001000386000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی فراخوان
نوبت دوم
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آگهی   
شرکت آسیاتك در نظر دارد، نس��بت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله ای 

براساس شرایط زیر اقدام نماید.
موضوع مناقصه: خرید و اجرای سیستم سرمایش دیتاسنتر در تهران

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
 از س��اعت 10:00 روز سه ش��نبه م��ورخ 12 مهرم��اه لغای��ت س��اعت 12:00 

روز سه شنبه مورخ 19 مهرماه 1401
مهلت تحویل پیشنهادات: 

حداکثر تا ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 26 مهرماه 1401
تضمین شرکت در مناقصه: 

یک فقره ضمانتنامه بانکي و یا س��فته به مبل��غ 7.000.000.000 ریال معادل 
هفتصد میلیون تومان در وجه شرکت انتقال داده های آسیاتک با رعایت شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه
متقاضی��ان می توانند جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه با معرفی نامه رس��مي به 
س��اختمان مرکزي آس��یاتک واقع در خیابان میرعماد، نبش کوچه دوازدهم، 

پالک 37 مراجعه نمایند.
  جهت اطالع رسانی س��ایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل )الزام( و 

شماره تماس نماینده مناقصه گر در معرفی نامه ضروری می باشد.
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 مناقصه گران می توانند براي کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 1544 داخلي 1774 تماس حاصل نمایند.

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-7302509743-T26

موضوع آگهی:  
ساخت یک دستگاه الکتروموتور 37 کیلووات فریم سایز

D4C225M-37

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده

   عمومی

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-7302509742-T26

موضوع آگهی:  
ساخت یک دستگاه الکتروموتور 15 کیلووات

160L فریم سایز

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده

   عمومی

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 

RHD-0040283-T29

موضوع آگهی:  

ساخت ظروف آبیاری باغبانی

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده

   عمومی

 ش�رکت پاالی�ش گاز بیدبلن�د خلیج ف�ارس درنظ��ر دارد اق��الم ضایعاتی کابل 
به میزان 250 تن خود را واق��ع در کیلومت��ر 17 بزرگراه بهبهان- رامهرم��ز،  از طریق 

مزایده عمومی به اشخاص توانمند به فروش برساند.
1-مهلت دریافت اسناد مزایده: 

پنج روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 3
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مزایده:

10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده به نشانی مندرج در بند 3
3- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به نشانی: 

  س��ایت اینترنت��ی ش��رکت پاالی��ش گاز بیدبلن��د خلی��ج ف��ارس ب��ه نش��اني:
 www.pgbidboland.ir ی��ا به دفت��ر امور حقوق��ی و پیمان ها واق��ع در بهبهان، 
 کیلومتر 17 بزرگ��راه بهبهان-رامهرمز، ش��رکت پاالی��ش گاز بید بلن��د خلیج فارس 

مراجعه نمایند.
نکته1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده آمده است.

نکته2: فاصله آگهی نوبت اول و دوم پنج روز می باشد.
شماره تماس: 061-52102265 
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

  عمومی
نوبت دوم

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس درنظر دارد  جهت ایجاد طرح های توسعه ای )تکمیل زنجیره 
ارزش تولیدات( خود را در قالب قرارداد EPs )مهندسی و خدمات خرید( نسبت به شناسایی مناقصه گران 

و با برگزاری مناقصه دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط دراین زمینه واگذارنماید.
1-مستدعی است متقاضیان نسبت به دریافت اس��ناد و ارائه پاکت ارزیابی کیفی خود بر اساس شرایط ذیل 

اقدام نمایند.
 2-محل اجرای کار ش��رکت پاالیش گاز بی��د بلند خلیج ف��ارس واق��ع در بهبهان، کیلومت��ر 17 بزرگراه 

بهبهان- رامهرمز می باشد.
3-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 

یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5
4-آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی:

10روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی مندرج در بند 5
5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی: 

  س��ایت اینترنتی ش��رکت پاالیش گاز بیدبلن��د خلیج فارس ب��ه نش��اني: www.pgbidboland.ir  یا 
 ب��ه دفت��ر ام��ور حقوق��ی و پیمان ه��ا واق��ع در بهبه��ان، کیلومت��ر 17 بزرگ��راه بهبه��ان- رامهرم��ز، 

شرکت پاالیش گاز  بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نکته1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی کیفی آمده است.

نکته2: فاصله بین نوبت اول و دوم آگهی یک هفته می باشد.
شماره تماس: 52102265-061 و 061-52102266
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

فراخوان ارزیابی کیفی 
)شناسایی پیمانکاران( نوبت دوم

معاونت پژوهش های اقتصادی
نگاهی به بودجه ریزی شرکت های دولتی در ایراندفتر مطالعات بخش عمومی ، دی ماه 1400 

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

  ش�رکت پتروش�یمی اروند به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اج��رای عملیات موضوع 
بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عموم��ی دومرحله ای با ارزیابی کیفی و 

فنی بدون قیمت تراز شده به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1- موض�وع مناقص�ه: تجزیه وتحلی��ل، جم��ع آوری و ورود اطالعات، تهی��ه دیتا بیس، 
پیاده سازی و اس��تقرار سیس��تم بازرس��ی RBI، نصب، راه اندازی و پش��تیبانی از نرم افزار 

بازرسی فنی شرکت پتروشیمی اروند
2- مدت زمان انجام کار: 21 ماه شمسی
3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

3.1.  متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی 
الکترونیکی www.arvandpvc.ir  بخش کمیس��یون معامالت یا به نش��انی مستقیم 
Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پس از بارگذاری اطالعات مربوطه نس��بت 

به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زمان مراجع��ه به س��ایت الکترونیکی جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 

1401/07/15 لغایت 1401/07/21 اعالم می گردد.
 3.3. متقاضیان��ی ک��ه از طریق س��امانه من��درج دربند 3.1 ثبت ن��ام نموده ان��د و امکان 
 دریافت اس��ناد مناقصه را ندارن��د، می توانند نماینده خ��ود را به صورت حض��وری تا پایان 
وقت اداری مندرج دربند 3.2 به کمیس��یون معامالت پتروشیمی اروند معرفی و در صورت 

عدم مانع و رادع قانونی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
3.4. متقاضیانی که در س��ال های گذش��ته، با این شرکت قرارداد مش��ابه موضوع مناقصه 
داش��ته اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروش��یمی اروند می باشند در 
غیر این صورت پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد 

می گردد.
3.5. ب��ه پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با ش��رکت پتروش��یمی اروند می باش��ند 
حتی در صورت دریافت اسناد از سامانه، پاکت ها پیش��نهادی از آن ها دریافت نخواهد شد، 
چنانچه این بند از س��وی متقاضی رعایت نگردد پاکت ها پیش��نهادی ایشان عیناً به وی 

مسترد می گردد.
 تبصره ی�ك: قراردادهای��ی که مدت زم��ان آن ها چهار م��اه پ��س از آخرین مهلت توزیع 

اسناد مناقصه به اتمام می رسند شامل بند فوق نمی گردد.
4-میزان س�پرده و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 3.900.000.000 ریال 
به صورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین ش��ده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حس��اب 

6094200030 نزد بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(
5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 97.664.688.335 ریال

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

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

4-رتبه یک یا دو بازرس��ی فنی یا رتبه مش��اور در بازرسی یا تأییدیه ش��رکت دانش بنیان 
درزمینه موضوع مناقصه

5- ارائه یک مفاصل حساب دقیقاً با موضوع مناقصه.
7- جلسه توجیهی: 

جلسه توجیهی در ساعت 10:30 مورخ 1401/07/25 برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 1401/08/02 می باشد.

9- گشایش پاکات: 
گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1401/08/11 برگزار می گردد.

10-پیش پرداخت: دارد، در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی
11-تعدیل: دارد )مطابق اسناد مناقصه(

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند 

با شماره تلفن: 52126476-061 و 52126474-061 تماس و همچنین آگهی 
فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی و فنی بدون قیمت تراز شده به شماره: 1/1401/031 دو مرحله ای 

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شرکت پتروشیمی اروند

نوبت اول

http://monaghesatiran.ir/115879
http://monaghesatiran.ir/115880
http://monaghesatiran.ir/115881
http://monaghesatiran.ir/115882
http://monaghesatiran.ir/115884
http://monaghesatiran.ir/115885
http://monaghesatiran.ir/115886
http://monaghesatiran.ir/115887
http://monaghesatiran.ir/115888
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( در نظر دارد نسبت به 
انتخاب پیمانکار واجدش��رایط جهت تأمین نیروه��ای موردنیاز خدمات جانبی 

شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محت��رم ک��ه دارای صالحیت و امکانات الزم می باش��د 
تقاضا می شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط ش��رکت در مناقصه در ساعات 
 اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را ظرف مدت 
 10 )ده( روز از تاریخ انتش��ار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا 

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

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

تلفن: 88774726

انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تأمین 
نیروهای موردنیاز خدمات جانبی شرکت

آگهی     عمومی
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی
قطعه دوم مخازن به  شماره 1401-23

یک مرحله اي
نوبت اول

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخ��وان 2001092500000057 برگزار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری مناقص��ه از دریافت 
 اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

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

 2-موض�وع مناقص�ه: اج��رای عملیات خاک��ی، پی س��ازی و اح��داث حوضچه ه��ای مرتبط ب��ا 12 باب مخ��زن فوالدی 
توزیع آب اضطراری در منطقه شش آب و فاضالب شهر تهران )قطعه دوم(

3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه براي دریافت و خرید اسناد این مناقصه، 
حداکثر تا ساعت 16:15 مورخ 1401/07/19 باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مبلغ 1.000.000 ریال 
به حساب جاري 8184025866001 بانک سامان شعبه شهرري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 101.381.363.433 ریال و از محل اعتبارات جاری.
5-مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی

6-شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:
6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.

6-2- داشتن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
6-3- داشتن حداقل رتبه 5 رش��ته آب به شرط داش��تن ظرفیت مجاز خالی طبق بخش��نامه 69432 مورخ 1394/04/30 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
7- مبل�غ  تضمی�ن  ش�رکت  در مناقص�ه: ب��ه می��زان 3.213.813.640 ریال می باش��د ک��ه ش��رکت کنندگان در 
تجدید مناقص��ه می توانن��د به صورت واریز نقدی به حس��اب جاری ش��ماره 0107807874000 و ش��ماره ش��با 

IR090170000000107807874000  نزد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی 
به نام آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهی��ه و تضمین مذکور ع��الوه بر بارگذاری در بخش تعیین ش��ده در س��امانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت، به ص��ورت اصل در پاکت )الف( درج گردیده و الک و مهرش��ده تا آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات

 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران تحویل گردد.
8-مهلت و محل تحویل پیشنهادها: 

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت 16:15 روز سه شنبه مورخ 1401/08/03 در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س��تاد( ارائه و بارگذاری )به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف( را عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور به صورت 

فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04

10- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران، در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1401/08/10

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
12- نشاني سایت ها:

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الکترونیکی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

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

مرکز تماس: 021-41934

دفترقراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

آگهي تجدید   عمومي با ارزیابی  ساده شماره 1401/49
شرکت آب و فاضالب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد " اجرای عملیات حفاری 2 حلقه چاه های جابجایی 
کدورت، احداث اتاقچ��ه، تهیه و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ )پروژه اول( در محدوده ش��هر ته��ران خود را از طریق 

مناقصه عمومي یک مرحله اي، به پیمانکار واجدشرایط )اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 4 ماه مي باشد.

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 
پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت مبلغ 2.057.578.553 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به حس��اب 
 ش��ماره 5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه س��تارخان کد 869 به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 5 
شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید 

و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 16:15 روز شنبه مورخ 1401/07/30 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
برآورد اولیه: 

مبلغ 61.919.285.094 ریال )ش��صت ویک میلی��ارد و نهصد و نوزده میلیون و دویس��ت و هش��تادوپنج هزار و 
نودوچهار ریال( از محل بودجه جاري و طرح های غیر عمرانی شرکت بر اساس فهرست بهای سال 1401 مي باشد.

شرایط الزم پیشنهاددهندگان:
  شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر با حداقل پایه 5 در رشته کاوش های زمیني از 

سازمان برنامه وبودجه باشند.
  دارای گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

  دارای تجربه حفر حداقل یک پروژه اجراي عملیات حفاري و تهیه ولوله گذاري و آزمایش پمپاژ و تکمیل ساختمان 
یک حلقه چاه عمیق آب شرب و بهداشتي به روش روتاري مشابه موضوع پیمان را داشته باشند.

  شرکت کنندگان در مناقصه نمی توانند به صورت مشارکت در مناقصه فوق شرکت نمایند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:
 متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه می توانند از روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/07/12 تا پای��ان وقت اداري 
 www.setadiran.ir روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

با شماره فراخوان 2001093356000049  اقدام نماید.
 مهلت و محل تحویل پیشنهادها: شرکت کننده در مناقصه می بایست کلیه مدارک مربوط به پاکات )الف، ب، ج( 
 را حداکثر تا س��اعت 16:15 روز ش��نبه م��ورخ 1401/07/30 در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت به آدرس

www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
 تاریخ گش�ایش پیش�نهادها: س��اعت 13:30 روز یکش��نبه م��ورخ 1401/08/01 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:

  هزینه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار می باشد.
  به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء  مدت مقرر واصل شود، مطلقاً 

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

  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 1401/11/01 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

01
/0

7/
12

 -3
62

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

آگهي تجدید   عمومي شماره 1401/51
 ش�رکت آب و فاض�الب منطقه پنج ش�هر ته�ران در نظر دارد  خری��د 240 مت��ر لوله فوالدی

800 میلی مت��ر و 240 مت��ر لوله ف��والدی 1000 میلی مت��ر با پوش��ش بیرونی و داخل��ی مطابق با 
استانداردهاي مربوطه و ساخت ایران طبق مشخصات فنی را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي، 

از تولید کنندگان و تأمین کنندگان معتبر داخلی )اشخاص حقوقی( با شرایط زیر اقدام نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 2 ماه تمام شمسی می باشد.

مبلغ و نوع سپرده ش�رکت در مناقصه: پیشنهاددهنده مکلف است مبلغ 1.618.918.400 ریال 
 IR 130560086904000402537001 به صورت ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به شماره شبای 
نزد بانک سامان شعبه س��تارخان کد 869 به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران دریافت 
و تصویر ضمانتنامه را در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت )ال��ف( بارگذاری و ثبت نماید 
و اصل ضمانتنامه موصوف را تا س��اعت 16:15 روز یکش��نبه مورخ 1401/08/01 ب��ه دبیرخانه این 

شرکت تسلیم نماید.
 مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه می توانن��د از 
 روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/07/12 ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/07/19 
از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با ش��ماره فراخوان 

2001093356000051  اقدام نمایند.
مهل�ت و مح�ل تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه: ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه 

م��دارک مرب��وط ب��ه پ��اکات )ال��ف، ب، ج( را حداکثر ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز یکش��نبه مورخ 
 1401/08/01 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و 

ثبت نماید.
 تاری�خ گش�ایش پیش�نهادها:  س��اعت 13:00 روز دوش��نبه م��ورخ 1401/08/02 در مح��ل 
دفتر قرارداده��ا واقع در بزرگراه  ن��واب صفوی،  تقاط���ع خیاب�ان امام خمیني، ضلع جنوب ش��رقي، 

طبقه سوم خواهد بود.
سایر شرایط:

  هزینه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.
  به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء  مدت مقرر واصل 

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

   زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 1401/11/02 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 شماره 1401/52
 ش�رکت آب و فاضالب منطق�ه پنج ش�هر تهران در نظ��ر دارد نس��بت به خرید لول��ه داکتیل 
ضد زلزله یکسر تایتون یکسر اس��پیکات 800  و 1000 میلیمتری و واشر الس��تیکی تایتون 800  و 
1000 میلیمتری مطابق با اس��تانداردهاي مربوطه و ساخت ایران و طبق مش��خصات فنی از طریق 
مناقص�ه عمومي یک مرحله اي از تولید کنندگان و تأمین کنندگان معتبر داخلی )اش��خاص حقوقی( 

با شرایط زیر اقدام نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 2 ماه تمام شمسي مي باشد.

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 
پیش��نهاددهنده مکلف اس��ت مبل��غ 5.548.100.000 ریال به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ي یا واریز 
 نقدي به حس��اب ش��ماره 5- 402537-40-869 نزد بانک سامان شعبه س��تارخان کد 869 به نام 
ش��رکت آب و فاضالب منطقه 5 ش��هر تهران دریاف��ت و تصوی��ر ضمانتنامه را در س��امانه تدارکات 
 الکترونیک��ی دول��ت در پاک��ت )ال��ف( بارگ��ذاری و ثب��ت نمای��د و اص��ل ضمانتنامه موص��وف را 

تا ساعت 16:15 روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
مهلت و محل تحویل اس�ناد مناقصه: شرکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک مربوط 
به پاکات )الف،ب،ج( را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 1401/08/01 در س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ گشایش پیشنهادها: 
ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1401/08/02 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، 

 تقاط�ع خیاب�ان امام خمیني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.
  به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیش��نهاد هایی که بعد از انقضاء  مدت مقرر واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  هزینه درج آگهي در روزنامه به عهده مناقصه گزار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا تاریخ 1401/11/02 مي باشد.

  متقاضی��ان جهت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه می توانن��د از روز  سه ش��نبه م��ورخ 1401/07/12 
 تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه مورخ 1401/07/19 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2001093356000052 اقدام نمایند.
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 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

آگهي تجدید   عمومي با ارزیابی  ساده شماره 1401/50
ش�رکت آب و فاضالب منطقه پنج ش�هر تهران در نظر دارد " اجرای عملیات حفاری 2 حلقه چاه های جابجایی 
کدورت، احداث اتاقچ��ه، تهیه و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ )پروژه دوم( " در محدوده ش��هر ته��ران خود را از طریق 

مناقصه عمومي یک مرحله اي، به پیمانکار واجد شرایط )اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 4 ماه مي باشد.

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 
پیشنهاددهنده مکلف اس��ت مبلغ 2.057.578.553 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به حساب شماره 
5- 402537-40-869 نزد بانک س��امان شعبه ستارخان کد 869 به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 5 شهر تهران 
دریافت و تصویر ضمانتنامه را در س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت در پاکت )الف( بارگ��ذاری و ثبت نماید و اصل 

ضمانتنامه موصوف را تا ساعت 16:15 روز شنبه مورخ 1401/07/30 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
 برآورد اولیه: مبلغ 61.919.285.094 ریال )شصت ویک میلیارد و نهصد و نوزده میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و 

نود و چهار ریال( از محل بودجه جاري و طرح های غیر عمرانی شرکت بر اساس فهرست بهای سال 1401 مي باشد.
شرایط الزم پیشنهاددهندگان:

   ش��رکت کنندگان در مناقصه باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر با حداقل پایه 5 در رشته کاوش های زمیني از 
سازمان برنامه وبودجه باشند.

   دارای گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
   دارای تجرب��ه حفر حداقل یک پ��روژه اجراي عملی��ات حفاري و تهیه ولول��ه گذاري و آزمایش پمپ��اژ و تکمیل 

ساختمان یک حلقه چاه عمیق آب شرب و بهداشتي به روش روتاري مشابه موضوع پیمان را داشته باشند.
   شرکت کنندگان در مناقصه نمی توانند به صورت مشارکت در مناقصه فوق شرکت نمایند.

   در صورت برنده شدن در پروژه اول، برنده مناقصه موظف است مستندات دستگاه حفر چاه آزاد را 

ارائه نماید، در غیر این صورت پیشنهاد آن شرکت رد می گردد.
  مهلت و مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه می توانند از روز سه ش��نبه 
مورخ 1401/07/12 تا پایان وقت اداري روز سه ش��نبه مورخ 1401/07/19 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.Setadiran.ir با شماره فراخوان 2001093356000050 اقدام نماید.
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: 

شرکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک مربوط به پاکات )الف،ب،ج( را حداکثر تا ساعت 16:15 روز شنبه 
مورخ 1401/07/30 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ بازگشائي پیشنهادها: س��اعت 14:00 روز یکش��نبه مورخ 1401/08/01 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 می باشد.

  به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء  مدت مقرر واصل ش��ود، مطلقاً 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 1401/11/01 مي باشد.
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بهره  وری لکوموتیو باید فدای بهره وری 
سایر اجزای شبکه ریلی شود

بدون شک یکی از مهم ترین چالش های شبکه ریلی کشور برای توسعه عملکرد و 
افزایش بهره وری، مسأله نیروی کشش و کمبود تعداد لکوموتیو است. بحرانی که برای 
حل آن دو دیدگاه وجود دارد؛ اول، افزودن بر تعداد کشنده ها با استفاده از روش های 
گوناگون و دوم، اصالح ساختار حکمرانی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران در 
جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در نیروی کشش. اما برای آن 
که تشخیص دهیم کدام یک بر دیگری اولویت دارد، می بایست ابتدا بررسی کنیم که 
ریش��ه بحران به وجود آمده در حوزه کشنده چیست؟ در س��ال های گذشته همواره 
نرخ آماده به کاری کش��نده های موجود در ش��بکه ریلی ایران به نس��بت بسیاری از 
راه آهن های دنیا پایین بوده است. بررس��ی آمارها نشان می دهد در 40 سال گذشته، 
همواره تعداد کشنده های در سرویس نس��بت به تعداد کل کشنده های موجود، یا به 
عبارتی درصد آماده به کاری کش��نده های ریلی بین 40 تا 60 درص��د از کل دارایی 
کشنده های ریلی شبکه بوده است. برای مثال در سال 1360، از 415 کشنده کل تنها 
199 دستگاه، در سال 1370 از 535 کش��نده کل تنها 219 دستگاه، در سال 1380 
از 565 کشنده کل تنها 277 دستگاه و در سال 1390 از 750 کشنده کل تنها 439 
دستگاه به صورت میانگین در سرویس بوده است. این در حالیست که در سال 1399 
نیز صرفاً 537 دستگاه از مجموع 954 کشنده به صورت در سرویس مورد بهره برداری 
قرار می گرفته است که میزان آماده به کاری 54 درصدی را گزارش می کند. بنابراین 
می توان ادعا کرد ک��ه همواره و در برهه ه��ای متفاوت زمانی، می��زان آماده به کاری 
کشنده های ریلی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین بوده است. با این حال 
به واسطه افزایش میزان تقاضا برای حمل بارهای ریل پسند از یک سو و افزایش ساالنه 
ظرفیت شبکه ریلی کشور از سوی دیگر، در سال های اخیر بحران کشنده مشهودتر 
و ملموس تر شده است. به طور قطع ریشه پایین بودن نرخ آماده به کاری کشنده های 
ریلی را باید در بهره برداری و نگهداش��ت دولتی و غیربهینه این لکوموتیوها جستجو 
کرد. با این توضیح، بدون ش��ک ت��ا زمانی که مس��أله اصالح در س��اختار حکمرانی 
راه آهن )رویکرد دوم( پیگیری نشود، حتی اگر افزودن بر تعداد کشنده ها )رویکرد 
اول( نیز دنبال ش��ود، نتیجه همچن��ان پایین بودن درصد آم��اده به کاری مجموع 
کش��نده های ریلی اس��ت. به بیان دیگر، می توان گفت که بدون اصالح در ساختار 
حکمرانی راه آهن، اضافه کردن لکوموتیو به شبکه ریلی، شاید بتواند به حل بحران 
تا حدی کمک کند، اما راه حلی گران قیمت و کم کارکرد محسوب می شود. هر چند 
الجرم می بایس��ت این اتفاق بیفتد، اما در عین حال مطلوب تر این است که در کنار 
پیگیری رویکرد اول، برای حل ریش��ه ای مس��أله نیز تالش ش��ود. نکته مهم دیگر 
این است که در بررسی ش��اخص های بهره وری و عملکردی شبکه ریلی کشور، در 
برابر ش��اخص هایی چون میزان جابه جایی بار و مس��افر و یا به عبارتی واحد حمل، 
میزان بهره برداری از خطوط ریلی و همچنین واگن های باری و مس��افری و سرعت 
بازرگانی کل ش��بکه، اهمیت ش��اخصی چون به��ره وری در میزان کش��نده های 
ریلی کاهش پیدا می کند. به بیان دقیق تر، کش��نده های ریلی را می توان جزیی از 
دارایی های ریلی نامید که بهره وری آن ها را می توان ف��دای بهره وری دیگر اجزای 
ش��بکه کرد. چرا که ارزش این جز به نس��بت ارزش ذاتی س��ایر اجزا شبکه بسیار 
پایین تر است. بنابراین به عنوان جمع بندی، آنچه می بایست در حوزه صنعت ریلی 
کش��ور برای حل چالش لکوموتیو مورد پیگیری قرار گیرد، اصالح ساختاری است 
که نمی تواند به صورت بهینه از لکوموتیوه��ای در اختیار بهره برداری نموده و آن ها 
را در ش��رایطی مطلوب نگهداری و تعمی��ر نماید. این راهکار خ��ود منجربه بهبود 
ش��رایطی خواهد ش��د که در نهایت به جذب س��رمایه گذار برای افزایش در تعداد 
کشنده های ریلی موجود در شبکه می انجامد. اگر این قاعده رعایت شود، می توان با 

تمام قوا به سمت افزایش در تعداد کشنده های ریلی پیش رفت.
محمدجواد شاهجویی؛ کارشناس حمل ونقل

خیرین 8000 کیلومتر راه و 500 دستگاه پل ساختند
مش��اور وزیر در امور زیربنایی و مدیرعامل انجمن خیرین 
راه وترابری، گفت: با مش��ارکت خیرین تاکنون هش��ت هزار 
کیلومتر راه ساخته ش��ده است و 500 دس��تگاه پل با کمک 
خیری��ن احداث ش��ده اس��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
سیدحس��ین میرش��فیع؛ با اش��اره به آغاز فعالی��ت انجمن 
راه وتراب��ری از س��ال 1393ب��ا کم��ک خیری��ن و گروهی از 

کارکن��ان وزارت راه وشهرس��ازی، بی��ان کرد: با مش��ارکت 
خیرین تاکنون 8000 کیلومتر راه س��اخته شده است و 500 
دستگاه پل نیز احداث شده اس��ت. مدیرعامل انجمن خیرین 
راه وترابری، افزود: در سال گذش��ته 223 پروژه با برآورد420 
میلیارد توم��ان کمک خیری��ن در ای��ن زمینه اجراء ش��ده 
است. میرش��فیع؛ بیان کرد: امس��ال نیز این روند ادامه دارد و 

پروژه های مختلفی را با کمک خیرین در دس��ت اقدام داریم. 
مدیرعام��ل انجمن خیری��ن راه وترابری، اظهارک��رد: در این 
زمینه پروژه های ش��اخصی در اس��تان های هرمزگان، فارس 
و آذربایجان غرب��ی با کمک خیرین در حال س��اخت اس��ت، 
یکی از ای��ن پروژه ها در اس��تان یزد با اعتب��ار 400 میلیارد با 
کمک خیران در حال انجام اس��ت. وی ابراز امیدواری کرد با 

مش��ارکت خیرین در حوزه ایمنی و اص��الح نقاط حادثه خیز 
تلفات جاده ای کمتر ش��ود، افزود: زمینه بس��یار باالیی برای 
مش��ارکت خیرین برای س��اخت جاده در مناطق روس��تایی 
وجود دارد و س��ازمان راهداری هم ق��ول داده هرجا خیرین 
آمادگی اجرای پروژه ها را داش��ته باش��ند از امکانات سازمان 

راهداری استفاده کرده و پروژه های مشترک انجام دهند.

راه و شهرسازی

مدیرعام��ل کش��تیرانی جمهوری اس��المی 
ایران، با اش��اره ب��ه اینکه هم اکن��ون 80 درصد از 
نیازهای ناوگان از تولیدکنن��دگان داخلی تأمین 
می شود، گفت: سال گذش��ته مجموعاً بالغ بر 1.6 
میلیارد دالر درآمد کسب ش��ده است.  به گزارش 
مناقصه مزایده، محمدرضا مدرس خیابانی؛ افزود: 
طی سال گذش��ته ناوگان کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ای��ران در مجم��وع، موفق ب��ه حمل و 
جابه جای��ی بال��غ ب��ر 719 ه��زار TEU کانتینر 
ش��د که نس��بت به س��ال99، از 69 درصد رش��د 
برخوردار بود.  ضمن اینک��ه در بخش حمل کاالی 
فله نیز، در س��ال1400، بالغ بر 14.5 میلیون تُن 
کاال جابه جا ش��ده که این رقم نیز نس��بت به سال 
99، رش��د 28 درصدی را به ثبت رس��انده است. 
مدرس خیابانی؛ گفت: گروه کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران در س��ال گذش��ته در مجموع بالغ 
بر 26.7 میلیون تن ب��ار حمل کرد ک��ه این رقم، 
بیانگر رش��د 41 درصدی نس��بت به س��ال99 و 
ثبت رک��وردی تاریخ��ی در ح��وزه حمل ب��ار از 
س��وی ناوگان بوده اس��ت. وی ادامه داد: از میزان 
تن��اژ حمل یادش��ده، بال��غ ب��ر 10.3 میلیون تن 
کاالی صادرات��ی بوده که 9درصد رش��د نس��بت 
به س��ال 99 را تجربه کرده؛ همچنین بالغ بر 8.6 
میلیون ت��ن کاالی وارداتی از س��وی ناوگان گروه 
کشتیرانی در س��ال 1400 حمل شده که نسبت 
به س��ال قبل 74 درصد رشد داش��ت. مدیرعامل 

گروه کشتیرانی جمهوری اس��المی ایران، درآمد 
ریالی ای��ن گ��روه را از این می��زان حمل بار، 382 
ه��زار میلیارد ری��ال اعالم ک��رد و گف��ت: درآمد 
عملیاتی نسبت به س��ال 99، رشد 151 درصدی 
داش��ته که این رقم نیز رکوردی تاریخی در بخش 
درآمدی به ش��مار می رود و با توج��ه به روندی که 
در س��ال جاری داریم، رکورد تاریخی سال 1400 

را در س��ال 1401 نیز تک��رار خواهیم ک��رد. وی 
درب��اره درآمد ارزی گروه کش��تیرانی طی س��ال 
1400 مجموعاً بال��غ بر 1.6 میلی��ارد دالر درآمد 
کس��ب ش��ده؛ در حالی که این رقم در سال 99 به 
770 میلی��ون دالر بود؛ ضمن اینکه س��ود خالص 
ارزی گروه کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران 
در س��ال1400 نی��ز، 470 میلی��ون دالر بوده که 

نس��بت به 29 میلیون دالر س��ال 99، رشد بسیار 
قابل توجهی داشته است. مدرس خیابانی؛ با اشاره 
به اینکه بخش اعظم هزینه های گروه کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران مربوط به تأمین سوخت 
مورد نی��از کشتی  هاس��ت، تصریح کرد: در س��ال 
گذش��ته 368 هزار تُن س��وخت ب��ه ارزش 252 
میلیون دالر ب��رای ناوگان خریداری ش��ده که به 

همت وزارت نفت، بخش بس��یاری از داخل کشور 
تأمین ش��د. وی گف��ت: هم اکن��ون 80 درصد از 
نیاز های ناوگان از تولیدکنن��دگان داخلی تأمین 
می ش��ود که از این طریق، از خروج 300 میلیون 
دالر ارز از کش��ور جلوگیری ش��ده و در این راستا، 
قرارداد ساخت دو فروند شناور رو-رو کانتینری و 
دو فروند ش��ناور چندمنظوره با سازندگان داخلی 
کشتی منعقد ش��ده اس��ت؛ همچنین دو دستگاه 
لندینگ کرافت نیز خریداری ش��ده که تعمیرات 
آن ه��ا در یارد ه��ای داخل��ی انجام خواهد ش��د. 
انعقاد قرارداد س��اخت کانتینر ب��ا تولیدکنندگان 
داخلی موض��وع دیگری بود ک��ه مدیرعامل گروه 
کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران به آن اشاره 
 TEU 800 کرد و گفت: قرارداد خرید 40 هزار و
کانتینر ب��ا تولیدکنن��دگان داخلی منعقد ش��ده 
که بیش از نیم��ی از آن ها یعنی 20 ه��زار و 700 
TEU تحوی��ل ناوگان ش��ده اس��ت. مدیرعامل 
گ��روه کش��تیرانی ای��ران، تصری��ح ک��رد: برنامه 
توس��عه گروه کش��تیرانی به نحوی است که برای 
خرید و س��اخت 80 فروند ش��ناور اق��دام خواهد 
ش��د، ضمن اینک��ه 65 ه��زار کانتین��ر خریداری 
می شود و س��اخت دو فروند ش��ناور 40 هزار تُنی 
در کشتی س��ازی های داخل��ی نیز انج��ام خواهد 
گرفت، همچنین احداث یارد لجس��تیک کانتینر 
در بندر چابه��ار و خری��د واگن م��ورد نیاز جهت 
تقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی و مواردی از این 
 دست که منجر به توس��عه ناوگان خواهد شد، در 

دستور کار قرار دارند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی 

 کشتیرانی سال گذشته
1.6 میلیارد دالر درآمد  داشته است

http://monaghesatiran.ir/115872
http://monaghesatiran.ir/115873
http://monaghesatiran.ir/115874
http://monaghesatiran.ir/115875
http://monaghesatiran.ir/115876
http://monaghesatiran.ir/115877
http://monaghesatiran.ir/115878
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5 روزنامه

سه شنبه 12 مهر 1401  7 ربیع االول 1444  سال هجدهم  شماره 3628 Tuesday  04.Oct.2022  Vol.18  No.3628

خـودرو

شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و اجرای خدم��ات مربوط به عملیات عمرانی 
مرکز مخابراتی تبریز

شماره مناقصه: 14010710-01
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

ساعت 17:00 روز سه شنبه مورخ 19 مهرماه 1401
مهلت تحویل پیشنهاد ها: 

ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 26 مهرماه 1401
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

1.000.000.000 ریال که می بایس��ت به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
 tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09125052634 و 81717806 )واح��د زنجی��ره تامی��ن( تم��اس حاصل و 

یا با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir  مکاتبه نمایند.
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

 Care موضوع مناقصه: اجرای خدمات نگهداری )س��رویس پیشگیرانه( و سرویس 
دیزل ژنراتورهای مراکز مخابراتی

شماره مناقصه: 14010621-01
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 18 مهرماه 1401
مهلت تحویل پیشنهادها: 

ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 25 مهرماه 1401
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

700.000.000 ریال که می بایس��ت به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
 tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09125052634 و 81717806  )واح��د زنجی��ره تأمی��ن( تم��اس حاصل و 

یا با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir  مکاتبه نمایند. 
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب و راه اندازی پایپینگ و 
سیستم هوشمند سوخت رسانی گازوئیل مرکز مخابراتی تهران

شماره مناقصه: 14010612-02
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تا ساعت 17:00 روز پنج شنبه مورخ 14 مهرماه 1401 تمدید می گردد.
مهلت تحویل پیشنهادها: 

تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 18 مهرماه 1401 تمدید می گردد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

1.000.000.000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
 tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09125052634 و 81717806 )واح��د زنجی��ره تأمی��ن( تم��اس حاصل و 

یا با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir مکاتبه نمایند.
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات مکانیکال و اجرای خدمات نصب و راه اندازی آن- 
مرکز مخابراتی اهواز

شماره مناقصه: 14010614-01
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 14 مهرماه 1401 تمدید می گردد.
مهلت تحویل پیشنهادها: 

تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 18 مهرماه 1401 تمدید می گردد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

 15.000.000.000 ری��ال ک��ه می بایس��تی به ص��ورت ضمانتنام��ه بانکی و یا 
وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
 tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09125052634 و 81717806 )واح��د زنجی��ره تأمی��ن( تم��اس حاصل و 

یا با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir مکاتبه نمایند.
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شرکت مخابرات ایران - منطقه اردبیلدستگاه مناقصه گزار
خرید 25 عدد کارت XACA  و 80 عدد کارت  POST 64   فایبرهومموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

 پیشنهاددهندگان بایستی تضمینی به مبلغ 306.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی رمزدار )چک تضمین شده(
 تهیه و تسلیم و یا نقداً به حساب شماره 5789435865 با کد شناسه 100008080161 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 آگهیمدت فروش اسناد مناقصه
آخرین مهلت تحویل مدارک و 

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

چگونگی و محل دریافت 
اسناد مناقصه

شرکت کنندگان با ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب 1660260232 )با کد شناسه 1000080119120( 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 با واریز مبلغ 250.000 ریال به حساب فوق در مهلت مقرر از طریق اینترنت به سایت این شرکت 
 به آدرس www.Ardebil.tci.ir مراجعه و اسناد را دریافت دارند 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 پیشنهاد ها 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

33363520-045 و 33363555-045شماره 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 اینک��ه روزهای کاری مخاب��رات منطق��ه اردبیل برای فروش اس��ناد و تحویل پاکت از ش��نبه تا پنج ش��نبه بوده و س��اعت کاری از ش��نبه ت��ا چهارش��نبه 07:30 تا 15:30 
و پنج شنبه از 08:00 تا 13:00 می باشد.
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آگهی   عمومي 
شرکت مخابرات  ایرانشماره 1401/15

منطقه اردبیل )سهامی عام(
یک مرحله ای 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

با صرفه جویی در مصرف آب به فکر سال های آینده خودمان و فرزندانمان باشیم.

آگهی   عمومي 
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را 

به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

مدت اجرا موضوع
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
)ریال(

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

نوع تضمین شرکت درحداقل رتبه و رشته موردنیاز
فرآیند ارجاع کار

بهره برداری، نگهداري، رفع 
نواقص و تعمیرات و ارتقاء 

سامانه
1223.459.219.614904.000.000

ارائه گواهی صالحیت پیمانکاری 
رتبه 5 در رشته صنعت و معدن، 
نیرو یا  ارتباطات و ارائه تأییدیه 
پیمانکاری از مرکز افتای ریاست 
جمهوری جهت انجام پروژه های 

اسکادا

1- واریز نقدی به حساب جاري شماره 
100050004 بانک پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3- اوراق مالی اسالمی دولت

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

3- تاریخ و محل دریافت اس�ناد مناقصه:  از مورخ 1401/07/11 لغایت 1401/07/16 از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد یا در سایت اینترنتی 
http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تس��لیم پاکات اس��ناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1401/07/26 به آدرس مش��هد، خیابان فلسطین، فلس��طین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و 
فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیشنهاد ها از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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شرکت آب و فاضالب مشهد
یک مرحله اي

طرح های عمرانی

امید قالیباف؛ س��خنگوی 
وزارت صنعت،معدن وتجارت، 
ضمن اشاره به خروج اکثریت 
خودروس��ازان  محص��والت 
اع��م از دولت��ی و خصوص��ی 
ب��ر ح��ذف س��امانه یکپارچه 
به جه��ت  خ��ودرو  ف��روش 
قرعه کش��ی تأکی��د و اظه��ار 

ک��رد: پی��ش از اینکه س��امانه ف��روش یکپارچه خ��ودرو ب��ا فرآیند 
قرعه کش��ی داش��تیم، حدود 10 خودروس��از، محصوالت خود را در 
آن غالب عرض��ه می کردند، اما اکن��ون اکثریت خودروه��ا با توجه به 
افزایش تولید و متعادل ش��دن عرضه و تقاضا از ش��مول قرعه کش��ی 
خارج ش��ده اند و در حال حاضر تنها ایران خودرو باقی مانده اس��ت که 
تعدادی از محصوالت خ��ود را با فروش به صورت قرعه کش��ی عرضه 
می کند. به گ��زارش مناقصه مزایده، امید قالیباف؛ س��خنگوی وزارت 
صنعت،معدن وتج��ارت، تصری��ح کرد: بر این اس��اس دیگر س��امانه 
یکپارچ��ه »موضوعیت« خود را از دس��ت داده  اس��ت و دیگ��ر به آن 
معنا وجود ندارد و با س��ازوکار قبلی فعال نخواهد ب��ود و بدین ترتیب 
با توجه به اینکه ایران خودرو تنه��ا عرضه کننده تعدادی از محصوالت 
خود در قالب قرعه کش��ی اس��ت، از مهرماه توس��ط خود ایران خودرو 
 انجام خواهد ش��د. وی افزود: البته که طی چند گام ب��ا افزایش تولید 
محصوالت، خودروهای مش��مول باقی مانده نیز از شمول قرعه کشی 
خارج خواهند ش��د. در گام نخس��ت؛ خودرو تارا از فرآیند قرعه کشی 
خارج خواهد شد و در گام ها بعدی، همان طور که اشاره شد با افزایش 
تولید، بدون قرعه کش��ی عرضه صورت می گیرد. قالیباف؛ در پاسخ به 
این سؤال که آیا فروش های خارج از قرعه کش��ی در قالب »طرح های 
فروش بدون قرعه کش��ی« از طریق س��امانه یکپارچ��ه خواهد بود یا 
هر س��ری خودروس��از خود اقدام به فروش به ص��ورت مجزا می کند؟ 
تصریح کرد: هر ش��رکت خودروس��از خود از طریق س��ایت های خود 
اقدام به فروش خواهن��د کرد. مجدد تأکید می ش��ود که ایران خودرو 
نیز ب��رای همین تع��داد محصول باقیمان��ده در فرآیند قرعه کش��ی، 
از طریق س��ایت فروش ش��رکت، اق��دام می کند. س��خنگوی وزارت 
صم��ت، در پایان تأکید ک��رد: همان طور که پیش تر وعده داده ش��ده 
بود، به زودی و تا پایان سال همین تعداد محصول باقیمانده در فرآیند 
قرعه کشی نیز با افزایش تولید، از ش��مول قرعه کشی خارج می شوند. 
گفتنی اس��ت که معاون صنایع حمل ونقل وزارت صم��ت نیز، در این 
رابطه ضمن تأکید بر اینک��ه رعایت الزامات قانون��ی مصوب همچون 
تخصی��ص 50 درص��د ظرفیت تولی��د به ط��رح حمای��ت از خانواده 
و جوانی جمعی��ت و تخصی��ص 10 درص��د ظرفیت تولی��د به طرح 
جایگزینی خودروهای فرس��وده توسط این ش��رکت های خودروساز 
بر ق��وت خود باق��ی خواهند ماند، خاطرنش��ان کرده اس��ت: در نیمه 
دوم امسال قرعه کش��ی بر مبنای ثبت نام در س��امانه یکپارچه فروش 
خودرو نخواهیم داش��ت و از این پس )از مهرماه( این سامانه به منظور 
نظارت س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان بر تعداد 
فروش مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توس��ط خودروس��ازان و 
 همچنین اجرای مصوبه های مجلس ش��ورای اس��المی بهره برداری 

خواهد شد.

قرعه کشی در سامانه یکپارچه 
خودرو حذف شد؟

گروه خودرو

رئیس س��ازمان جم��ع آوری و ف��روش اموال 
تملیکی، با اش��اره ب��ه مزایده 1062 خ��ودرو در 
س��ازمان جم��ع آوری و ف��روش ام��وال تملیکی، 
اظه��ار ک��رد: عالقه مندان ت��ا دوازده��م مهرماه 
وقت دارن��د که پیش��نهاد خ��ود را ارای��ه دهند، 
بازدیدها هم بدون مش��کل در حال انجام اس��ت. 
ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده ب��ه نق��ل از وزارت 
اقتصاد، عبدالمجی��د اجتهادی، رئیس س��ازمان 
جم��ع آوری و فروش اموال تملیک��ی، درخصوص 
آمار شرکت کنندگان در مزایده تاکنون، بیان کرد: 
تا روز رمزگشایی از درخواست ها نمی توان آماری 
از تعداد ش��رکت کنندگان در مزای��ده ارایه کرد. 
البته ما با توجه ب��ه بازدیدهای س��ایت می توانیم 
پیش بینی کنیم ک��ه تعداد ش��رکت کنندگان در 
این مزایده بسیار چش��مگیر خواهد بود؛ چراکه از 
روز پنجش��نبه هفته گذش��ته تا صبح شنبه هفته 
جاری بیش از 40 هزار نفر از سایت سازمان اموال 
تملیکی بازدی��د کرده اند. وی ادام��ه داد: به دلیل 
اینکه بیشتر از طریق این سایت در مزایده شرکت 
می کنند، می ت��وان پیش بین��ی کرد که بیش��تر 
بازدیدکنن��دگان از س��ایت به منظور ش��رکت در 
مزایده وارد سایت شده اند و نکته قابل توجه اینکه 
در ای��ن فاصله زمان��ی معموالً تع��داد بازدیدهای 
س��ایت به هزار بازدید هم نمی رس��ید، اما اکنون 
بیش از 40 هزار بازدید در فاصله دو روز داشته ایم.

 متقاضیان مزایده فریب کالهبرداران 
را نخورند

رئیس س��ازمان جم��ع آوری و ف��روش اموال 
تملیکی، تأکید کرد: هرگون��ه خرید این خودروها 
منوط به برنده  ش��دن در مزایده و آن هم از طریق 
ثبت نام در سامانه س��تاد تدارکات دولت و خرید از 
طریق این س��امانه اس��ت و بنگاه ها و یا اشخاصی 
که به ط��رق مختلف مدعی می ش��وند که ثبت نام 
در مزای��ده را تضمین��ی انج��ام می دهی��م کذب 
اس��ت؛ عالقه مندان به ش��رکت در مزایده و خرید 
این خودروه��ا به هیچ عن��وان فریب ای��ن افراد و 
یا بنگاه ه��ای کالهب��ردار را نخورن��د. اجتهادی؛ 
توضیح داد: »امکان دسترس��ی و دس��تکاری در 

این مزایده ب��ه هیچ عن��وان وجود ن��دارد و حتی 
من به عنوان رئیس س��ازمان نیز، امکان مش��اهده 
اطالعات مزای��ده و اینکه چه ف��ردی چه مبلغی را 
پیشنهاد داده است، ندارم.« وی اضافه کرد: اینکه 
ش��نیده ش��ده که برخی افراد و گروه ها از افرادی 
پول گرفته اند و اعالم کرده اند که تضمینی ش��ما 
را برنده مزای��ده خواهیم کرد؛ بدون ش��ک امکان 
چنی��ن کاری وجود ن��دارد و قطع��اً کالهبرداری 
اس��ت؛ چرا که برای تم��ام افراد ب��رای تمام نقاط 
کشور و حتی ش��هروندان خارج از کشور به راحتی 
و فقط از طریق س��ایت می توانند پیشنهاد بدهند 
و در نهای��ت باالتری��ن قیمت پیش��نهادی، برنده 
مزای��ده خواه��د ش��د. وی متذک��ر ش��د: الزم به 
یادآوری اس��ت که بعد از تاری��خ دوازدهم مهرماه 
دیگر ام��کان تمدی��د زم��ان ش��رکت در مزایده 
وج��ود نخواهد داش��ت و فق��ط روز س��یزدهم به 
افرادی ک��ه در روزه��ای قبل در مزایده ش��رکت 
کرده و پشیمان ش��ده اند، فرصت داده می شود تا 

بدون مش��کل بتوانند انصراف بدهند وگرنه حتی 
ب��رای انصراف دهندگان نی��ز از تاریخ س��یزدهم 
مهرم��اه به بعد مش��کالت زی��ادی ایج��اد خواهد 
شد. رئیس س��ازمان اموال تملیکی، تشریح کرد: 
همچنین اعالم برندگان مزای��ده نیز تنها از طریق 
این سازمان در روز ش��انزدهم مهرماه خواهد بود؛ 
بنابراین اگر کس��ی تضمینی از م��ردم پول گرفت 
و روز شانزدهم گفت که شما برنده شده اید و کمی 
صبر کنید تا اعالم ش��ود، قطع به یقی��ن بدانید که 
کالهبردار اس��ت. اجتهادی؛ درخصوص شبهاتی 
که در چن��د روز اخی��ر درخص��وص خودروهای 
لوکس دپویی مطرح ش��د از قبیل اینکه چرا بعد از 
حبس پنج ساله که خودروهای دپویی را معیوب و 
مستهلک کرده، حاال دولت برای فروش آنها اقدام 
کرده اس��ت و یا همزمانی این مزایده با آزادسازی 
واردات و ش��یوه ش��ماره گذاری خودروها، گفت: 
موضوع واگ��ذاری این خودروه��ا در اختیار دولت 
نبوده اس��ت؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها 

ک��ه در س��ال 1396 تش��کیل ش��ده، همچن��ان 
مفتوح اس��ت و هنوز هم بسته نش��ده است، ابتدا 
به دادس��رای تهران و س��پس ب��ه دادگاه انقالب 
رفته اس��ت و همین االن هم رأی مرب��وط به این 
پرونده صادر نشده اس��ت. وی یادآور شد: با توجه 
به بازدیدی که رئیس قوه قضاییه از بوش��هر داشته 
اس��ت و درخواس��ت ویژه ای که دول��ت و به ویژه 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ب��رای تعیین تکلیف 
ای��ن خودروها داش��ت تا از مس��تهلک ش��دن و 
فرسوده ش��دن خودروها جلوگیری شود، موجب 
ش��د که متعاقب این بازدید، رئیس قوه قضاییه به 
دادستان بوش��هر دس��تور بدهد که این خودروها 
را هرچه زودت��ر تعیین تکلیف کنی��د. اجتهادی؛ 
ادامه داد: اما چون ام��کان صدور رأی قطعی وجود 
نداش��ت و حتی هنوز رأی بدوی هم صادر نش��ده 
اس��ت، از ظرفیت موج��ود در تبص��ره 2 ماده 53 
قانون مبارزه با قاچاق که تکلیفی اس��ت، استفاده 
کردند و اعالم ش��د با توجه به اینک��ه در این چند 

س��ال به مرور زمان این خودروها فرسوده شده اند 
و تغیی��رات کم��ی و کیف��ی در ای��ن خودروها به 
وجود آمده اس��ت، دس��تور فروش این خودروها 
صادر شده اس��ت. وی اضافه کرد: به محض اینکه 
دس��تور فروش در تاریخ 31 مردادماه صادر ش��د 
و به سازمان رسید، سریعاً جلس��ات مربوط به آن 
برگزار ش��د و در زمانی که دادس��تانی تهران به ما 
ابالغ کرد که باید ای��ن کار انجام گیرد، س��ازمان 
اموال تملیکی در کوتاه ترین زمان به عنوان مرجع 
فروش، اقدامات الزم را برای فروش این خودروها 
از طریق مزای��ده انجام داد. رئیس س��ازمان اموال 
تملیک��ی، گف��ت: هماهنگی ه��ای بس��یار خوبی 
بین دس��تگاه های مختل��ف در این زمین��ه انجام 
ش��د و مقامات قضایی، سازمان ملی اس��تاندارد، 
س��ازمان حفاظت محیط زیست، س��ازمان بنادر 
و کش��تیرانی، گمرک جمهوری اسالمی و پلیس 
راهور، اداره انبارهای عمومی و... دس��ت به دست 
هم دادن��د و امیدواریم ک��ه مزایده بس��یار خوبی 
برگزار و خودروها تعیین تکلیف ش��وند. وی تأکید 
کرد: موض��وع مزایده ای��ن خودروه��ا قطعاً هیچ 
ارتباطی به وضعیت بازار، وضعیت برجام، وضعیت 
نبود خودرو، تالطمات قیمتی خودرو، آزاد ش��دن 
واردات خ��ودرو، عدم تصوی��ب آیین نامه مربوطه 
و... ن��دارد و اگر از نظ��ر زمانی با برخ��ی رخدادها 
همزمانی داش��ته اس��ت، کاماًل اتفاقی است؛ چرا 
که به محض اینکه دس��تور قضایی ب��رای فروش 
این خودروها صادر ش��د، س��ازمان اموال تملیکی 
در کوتاه تری��ن زمان ممک��ن اقدام ب��ه برگزاری 
مزایده کرد. اجتهادی، گفت: ام��کان حضور همه 
افراد در این مزایده به طور مساوی حتی برای خود 
مالکان خودروه��ا وجود دارد و قطع��اً این اقدام به 
نفع مالکانی است که احتماالً در آینده رأی برائت 
به نفع شان صادر شود. وی با تأکید دوباره به مردم 
درخصوص کالهبردارانی که با وعده برنده ش��دن 
قطع��ی در مزای��ده، از عالقه مندان پ��ول دریافت 
می کنند، بیان کرد: فقط کس��ی که وارد س��ایت 
ش��ده و ثبت نام کرده و باالترین قیمت را پیشنهاد 
ده��د، در روز ش��نبه)16مهرماه(، برن��ده مزایده 
خواهد ش��د و مردم به هیچ عنوان فریب ش��یادان 

و کالهبرداران را نخورند.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

متقاضیان مزایده خودروهای سازمان اموال تملیکی 
فریب کالهبرداران را نخورند

http://monaghesatiran.ir/115866
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 ش�رکت گس�ترش و نوس�ازی مع�ادن خاورمیان�ه در نظ��ر دارد فروش 

معدن آهک ممرادک��و )زنگی آباد( واقع در اس��تان کرم��ان را از طریق برگزاری 

مزایده عمومی به فروش برساند. 

معرفی نام��ه  ب��ا  مزای��ده  اس��ناد  دریاف��ت  جه��ت  متقاضی��ان 

چهارش��نبه  روز   )16:00 )س��اعت  اداری  وق��ت  پای��ان  ت��ا   کتب��ی 

مورخ 1401/07/20 به یکی از آدرس ه��ای زیر مراجعه و ی��ا از طریق مکاتبه با 

شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

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

دولومیت ممرادکو، ساختمان اداری، واحد مالی و بازرگانی

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

برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101 

کدپستی: 1465953111 

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

عملیات تصفی��ه آب بهداش��تی، تصفیه پس��اب س��اختمان رس��توران رفاهی 

چاه موس��ی واقع در شهرس��تان ش��اهرود، روس��تای طرود را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. 

 متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/07/20 

با معرفی نماین��ده به آدرس ذیل مراجع��ه نموده و یا از طریق مکاتبه با ش��رکت 

جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، نبش خیابان بخشی، 

پالک8، برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101 

کدپستی: 1465953111 

تلفن: 021-88573874-9
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 ش�رکت گس�ترش و نوس�ازی مع�ادن خاورمیان�ه در نظر دارد س��رویس 

ای��اب و ذه��اب )ون و مینی ب��وس( پرس��نل کارخانه پخ��ت آه��ک و دولومیت 

 ممرادکو واق��ع در کرم��ان، کارخان��ه پخت س��نگ آهک و دولومی��ت ممرادکو، 

 جنب مجتمع ف��والد بوتی���ا را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی ب��ه پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید. 

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

 )س��اعت 16:00( روز چهارش��نبه 1401/07/20 ب��ه آدرس زی��ر مراجع��ه 

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

اقدام نمایند:

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

دولومیت ممرادکو، ساختمان اداری، واحد مالی و بازرگانی

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

برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101 

کدپستی: 1465953111 

تلفن: 88573874

آگهی   
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ش�رکت گس�ترش و نوس�ازی مع�ادن خاورمیان�ه در نظ��ر دارد تأمی��ن 

ماشین آالت موردنیاز خود جهت معدن آهک سرآس��یاب واقع در استان کرمان 

را به صورت اجاره از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط 

واگذار نماید. 

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

روز چهارش��نبه 1401/07/20 به یکی از آدرس های زیر مراجع��ه و یا از طریق 

مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:

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

دولومیت ممرادکو، ساختمان اداری، واحد مالی و بازرگانی

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

برج دوبرال، برج آرمینه، طبقه اول، واحد 101 

کدپستی: 1465953111 

تلفن: 88573874

آگهی   

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

 ش�رکت پتروش�یمی اروند به 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 س��یصد 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: 8 ماه شمسی

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

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

1401/07/13 لغایت 1401/07/20 اعالم می گردد.
3-3- متقاضیانی که در س��ال های گذش��ته، با این ش��رکت قرارداد مش��ابه موضوع 
مناقصه داش��ته اند موظف به ارائه گواهی حس��ن انجام کار از ش��رکت پتروشیمی اروند 
می باش��ند در غیر این صورت پیش��نهاد مالی آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و 

عیناً به وی مسترد می گردد.
4-3- به پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با ش��رکت پتروشیمی اروند می باشند 
حتی در صورت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه، پاکات پیش��نهادی از آن ها دریافت 

نخواهد شد.
تبصره یك: 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 10.400.000.000 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 6094200030 نزد بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند(
5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 260.048.482.916 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: 65 امتیاز
7- جلس�ه توجیهی: به صورت حضوری در تاریخ 1401/07/24 ساعت 10:00 صبح 
به نشانی اس��تان خوزس��تان، بندر امام خمینی )ره(، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت 13:00 مورخ 1401/08/01 می باشد.

9- گشایش پاکات: 
گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1401/08/11 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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شرکت پتروشیمی اروند

نوبت دوم

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان
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 ش�رکت آب و فاضالب خوزس�تان در نظر دارد مطابق م��اده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به ش��رکت های واجد ش��رایط با ظرفیت آزاد بر اس��اس بخش��نامه ش��ماره 94/30593 
مورخ 94/03/05 و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

 کلیه مراح��ل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گ��ران و گش��ایش پاکت ها از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد؛ و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
رشته کاري عنوان مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

مورد نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

برآورد
 )میلیون ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از طریق 

سایت ستاد

تاریخ و ساعت
گشایش پاکت های مناقصه از 

طریق سایت ستاد

1401/10682001005744000229

عملیات اجرایی تکمیل شبکه فاضالب مناطق 
شماریه، خطوط فرعی منتهی به خیابان های 

شهید چمران، شهید مصطفی خمینی، بخشداری، 
منطقه بازار و نقاط پراکنده شهر بستان

پایه 5 آب 
تا مورخ 1401/07/18 9.694.070.000193.881و باالتر

ساعت 10:00
 1401/07/ 30
ساعت 11:00

  داشتن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
  اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد و براساس زمانبندي قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

  تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.
 آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 10:00 روز گشایش پاکت ها مي باشد.

 محل تحویل پاک�ت )الف( اس�ناد مناقصه: ع��الوه بر ارائه تضمی��ن ش��رکت در فرآیند ارجاع کار در بس��تر س��امانه س��تاد، مناقصه گر مي بایس��ت اصل تضمی��ن را در یک پاکت مناس��ب 
با عنوان پاکت »الف« قرار داده و الک و مهر نماید. روي » پاکت الف«، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زماني اعالم شده به شرکت آب و فاضالب خوزستان 

به آدرس اهواز، کیانپارس، فلکه اول،   شرکت آب و فاضالب خوزستان، طبقه پنجم، دبیرخانه حراست و امور محرمانه، تحویل دهد.
   گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت می باشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است.

  آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتي شرکت:www.abfakhz.ir می باشد.

آگهي تمدید مهلت فروش و مهلت تحویل پاکات مناقصه  
شماره 1401/1068 در روزنامه و شماره 2001005744000229 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب خوزستان نوبت اول

نگاه دولت پرهیز از خام فروشی 
مواد معدنی است

استحصال معدن نباید باعث 
آلودگی محیط زیست شود

معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: نگاه دولت پرهیز از خام فروشی مواد معدنی 
اس��ت که در این خصوص برنامه های متع��ددی در وزارت صنعت،معدن وتجارت 
)صمت( تدوین ش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، س��یدصولت مرتضوی؛ 
در جمع خبرنگاران یاس��وج، افزود: با افزایش س��رمایه گذاری های جدید و صدور 
پروانه اکتشاف و گواهی کشف و پروانه می توانیم به ایجاد صنایع وابسته و فرآوری 
دس��ت یابیم که این خود مانع از خام فروشی خواهدش��د. وی در پاسخ به سؤالی 
درخصوص ارزیابی عملکرد مس��ؤوالن اس��تان در جهت پیگیری مصوبات سفر 
رئیس جمهور، گفت: عملکرد مسؤوالن در پیگیری اعتبارات سفر رئیس جمهور 
مطلوب بوده و کارهای خوبی در حوزه بهداش��ت و درمان، کش��اورزی، صنعت 
و معدن و بازگش��ت واحدهایی که س��ال ها تعطیل بودند به چرخه تولید انجام 
گرفته و معدل خوبی از موفقیت ها به دست آمده است .مرتضوی؛ اظهار داشت: در 
اجرایی شدن برخی مصوبات که انگشت شمار هستند موانعی وجود دارد که هم 
در مرکز اس��تان و هم در تهران پیگیری می کنیم تا رفع ش��ود و استان در مسیر 
توس��عه قرار گیرد. وی درخصوص درآم��دزا نبودن اغلب ش��هرداری ها، گفت: 
در الیحه بودجه پیش��نهاد ش��ده به مجلس، یک درصد مالیات ارزش افزوده به 
شهرداری ها افزایش و درآمد شهرداری ها از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده 
رشد یافته اس��ت. مرتضوی؛ با اشاره به اینکه برخی ش��هرداری ها درآمد خوبی 
ندارند، گفت: بنای دولت کمک به شهرداری هاست ضمن اینکه شورای شهرها 
هم باید برنامه ریزی متناس��ب با منابع و مصارف داشته باش��ند. معاون اجرایی 
رئیس جمهور، برای نظارت میدانی و بررس��ی آخرین وضعیت پیشرفت و تحقق 
مصوبات سفر استانی آیت ا... رئیسی؛ رفع موانع احتمالی و تسریع در روند اجراء 

وارد شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد شد.

فرماندار بهار، ب��ا بیان اینک��ه در عین حفظ تولی��د باید به مردم روس��تای 
باباعلی کمک کنیم، گفت: با استحصال معدن نباید محیط زیست آلوده شود. به 
گزارش فارس، روح ا... نباتی؛ در جلسه بررسی مشکالت معدن روستای باباعلی، 
با حض��ور فرماندار بهار، مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان و مس��ؤوالن ذی ربط 
شهرستانی استحصال معدن را موضوعی مهم دانست و اظهار کرد: دستگاه های 
ذی ربط باید همکاری کنند موادی که زیر زمین وجود دارد اس��تحصال ش��ود 
چراکه اس��تحصال مواد موجود در معدن به پیش��رفت کش��ور کم��ک خواهد 
کرد. وی با بی��ان اینکه اگر موادی امث��ال آهن  ، فلزات و مواد معدنی را نداش��ته 
باش��یم باید ملتمس کشورهای دیگر شویم چه بس��ا فی الحال هم در این زمینه 
تا حدودی محتاجیم، تأکید کرد: در کنار کمک به اس��تحصال معدن باید چند 
نکته دیگر را نیز در نظر داشته باشیم که عمده ترین آن در معرض تهدید نبودن 
منابع طبیعی است چه بس��ا در س��طح جهان نیز قرار به همین منوال است و با 
استحصال معدن، سنگ یا کوهی دچار تخریب نمی ش��ود. فرماندار شهرستان 
بهار محیط زیست را دومین مورد پراهمیت در بحث استحصال برشمرد و گفت: 
با استحصال معدن نباید محیط زیست آلوده شود؛ همان طور که در سطح جهان 
با اس��تحصال معدن، محیط زیست آلوده نمی ش��ود ما نیز باید س��عی کنیم به 
محیط زیست خطری وارد نش��ود و این موضوع باید به عوامل معدن تأکید شود 
و نظارت ها نیز برای همین امر اس��ت. وی آرامش و آسایش مردم را اولویت ترین 
نکته دانس��ت و تأکید کرد: وظیفه م��ا نظارت بر عدم آلودگ��ی آب، خاک، هوا و 

محیط زیست انسانی است و در همین راستا نباید مردم آزرده خاطر شوند. 

بزرگ تری��ن اتفاق معدنی کش��ور، با امضای 
سند همکاری سه جانبه میان سازمان اقتصادی 
کوثر، شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شس��تا( و صندوق بازنشس��تگی فوالد کشور 
روی داد. ب��ه گزارش مناقصه مزایده، این س��ند 
همکاری س��ه جانبه با ه��دف حض��ور مؤثر در 
معادن فراسرزمینی، سرمایه گذاری در تکمیل 
زنجیره ارزش در ح��وزه معادن و مولد س��ازی 

ظرفیت های سه جانبه امضاء طرفین رسید.
معدن بعد از نفت، بزرگ ترین ظرفیت 

سرمایه گذاری
در ابت��دای ای��ن نشس��ت، ناصرفخ��اری؛ 
مدیرعامل س��ازمان اقتصادی کوثر، با یادآوری 

فرامی��ن و منویات رهبر معظ��م انقالب مبنی بر 
توجه ویژه ب��ه ظرفیت های اقتص��ادی معادن، 
گفت: مدت هاس��ت بدنه کارشناس��ی هر س��ه 
مجموعه برای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در زمینه توسعه سرمایه گذاری 
در ظرفیت های معدنی و توس��عه زنجیره ارزش 
و چرخه س��ازی در حوزه معدن در حال مذاکره 
و تعامل هس��تند. وی همچنین افزود: س��ازمان 
اقتصادی کوثر ب��ا مالکی��ت بزرگ ترین پهنه ها 
و محدوده های معدنی در کش��ور ب��ا انعقاد این 

تفاهم نامه ب��ه دنبال توس��عه س��رمایه گذاری 
داخل��ی و خارجی در راس��تای افزایش س��طح 
خدمت رس��انی به جامعه هدف اس��ت. در ادامه، 
ابراهیم بازیان؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شس��تا(، با پراهمیت خواندن 
ش��یوه های تعامل��ی در حوزه ه��ای اقتصادی و 
ضرورت تعریف اهداف مش��ترک، اظهار داشت: 
امروزه یک��ی از رویکرد های ج��دی در الزامات 
توس��عه، ب��ه اش��تراک گذاش��تن ظرفیت ها و 
قابلیت ها مخصوصاً در بین نهاد ها اس��ت. وی در 

ادامه، بیان ک��رد: به طور طبیع��ی مجموعه ها، 
همه ظرفیت ه��ا و قابلیت ها را یکج��ا در اختیار 
ندارند، بر این اساس تفاهم نامه پیش رو با تعریف 
هدف مش��ترک، زمینه توسعه سرمایه گذاری ها 
در حوزه مع��دن و زنجیره آن و مولدس��ازی در 

بخش های دیگر را فراهم می آورد.
ایجاد ارزش افزوده با عبور از خام فروشی 

و فرآوری مواد معدنی
حس��ین عامری��ان؛ مدیرعام��ل مؤسس��ه 
صندوق حمایت و بازنشس��تگی کارکنان فوالد 

کشور نیز، در این نشست گفت: هم افزایی حلقه 
مفقوده در باالدس��ت و پایین دست فعالیت های 
معدنی بوده اس��ت. وی ادام��ه داد: ابتکارعمل 
سازمان اقتصادی کوثر ضمن حذف واسطه ها و 
حاشیه ها جلوی خام فروشی را می گیرد و باعث 
توس��عه روند فرآوری مواد خ��ام معدنی و ایجاد 
ارزش افزوده در حوزه معدن می شود. عامریان؛ 
در نهایت خاطرنشان کرد: عدم ارتباط مستقیم 
و ع��دم هم گرای��ی که هم��واره حلق��ه مفقوده 
در اقتصاد معدن بوده اس��ت با امضاء و تس��ریع 
در اجرای این س��ند همکاری جبران می گردد 
 و به ایج��اد ارزش ه��ای اقتصادی برای کش��ور 

منجر می شود.

گروه زمین و معدن

نائب رئیس اول ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران، گفت: در صورتی بخش معدن می تواند در توس��عه کشور 
نقش ارزنده ای داش��ته باش��د که مش��کالت و نواقصی همچون 
تعیین درس��ت به��ره مالکان��ه، اتصال درس��ت بخ��ش معدن 
به ابزاره��ای مالی ح��وزه و اثربخش��ی فعالیت های اکتش��افی 
و... برط��رف و حل ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزایده، حس��ین 
س��الح ورزی؛ افزود: یکی از مش��کالت و اخت��الالت در زنجیره 
ارزش معدن، آش��فتگی در تعیین به��ره مالکانه در بخش معدن 
اس��ت، بیش قیمت��ی در برخی مقاط��ع و کم قیمت��ی در برخی 
مقاطع زمان��ی دیگر، ثمره این مس��ائل اس��ت که ه��ر کدام به 
بخش��ی آس��یب می زند. نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران، با اش��اره به اینکه در ساختار حقوق 
اساسی ایران بخش معدن به واسطه مفهوم بهره مالکانه پیوندی 
عمیق با حقوق و مالیه عمومی دارد، تصری��ح کرد: نبود ابزارها و 
مکانیزم های مالی و حقوقی کارآمد برای تعریف و محاسبه و اخذ 
بهره مالکانه در حوزه فعالیت های معدنی کشور سبب شده است 
تا این موض��وع تبدیل به یک معضل تمام ناش��دنی میان دولت و 
فعاالن اقتصادی باشد. وی با اشاره به اینکه در دوره هایی تحمیل 
بیش قیمتی در بحث بهره مالکان��ه، صرفه اقتصادی فعالیت های 
معدنی را با ابهام و چال��ش مواجه س��اخته و در دوره هایی دیگر 
بروز پدیده کم قیمتی در محاس��به، موجب شکل گیری فرصت 
رانت جویی ش��د، تصریح کرد: این آش��فتگی در نحوه محاسبه 

باعث فراری شدن فعاالن اقتصادی واقعی بخش خصوصی از این 
حوزه شده است. سالح ورزی؛ خاطرنشان کرد: عدم اتصال حوزه 
معدن به بازارهای مالی از دیگر چالش های این حوزه اس��ت چرا 
که بخش معدن باید نیروی محرکه خود را از این بازارها دریافت 
کند که متأسفانه طی س��ال های اخیر این گونه نبوده است. وی 

در ادامه، اظهار داش��ت: فعالیت های معدنی وابستگی شدیدی 
به خدم��ات مالی در معام��الت محصوالت خود دارن��د، در واقع 
بخش معدن در اکثر نق��اط جهان نیروی محرک��ه اصلی خود را 
از بازارهای مالی مستقیم و مش��تقه کامودیتی، در قالب گواهی 
س��پرده کاالیی، س��هام صندوق های مبتنی بر دارایی فیزیکی 

و... می گی��رد. ضعف بازاره��ا و ابزاره��ای این ح��وزه در ایران، 
نگرانی فعاالن اقتص��ادی از دخالت دولت ها در ای��ن بازار و البته 
عدم اتصال این بازارها به شبکه بین المللی بازارهای مالی موجب 
 ش��ده تا فعالیت های معدنی در ایران به مهم ترین نیروی محرکه 
بالقوه خود دسترس��ی نداش��ته باش��ند. وی توجه به عقالنیت و 
ثبات در تصمیم س��ازی و تصمیم گیری و کاهش مداخله جویی 
در همه ارکان اقتص��ادی و اجتماعی را از وظای��ف حاکمیت در 
این مس��یر عنوان کرد و افزود: بسنده کردن حاکمیت و دولت به 
نقش سیاس��ت گذاری به جای تصدی گری و اجراء، حرفی است 
که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا 
هم بر آن تأکید می کنیم. سالح  ورزی؛ معتقد است: این حوزه در 
بحث اکتشاف ضعف شدیدی دارد و ضعف دسترسی به فناوری 
کارآمد از مشکالت مهم دیگری اس��ت که باید در نظر باشد. وی 
در راس��تای چالش های گسترش اکتش��افات معدنی، گفت: هر 
فعالیت معدنی طبیعتاً از اکتش��اف آغاز می شود و اکتشاف یکی 
از ریس��کی ترین حلقه های زنجیره ارزش فعالیت معدنی است. 
با نبود ابزارهای مالی کارآم��د برای توزیع این ریس��ک طبیعتاً 
کارآیی و اثربخشی فعالیت های اکتش��افی در کشور با مشکالت 
جدی مواجه است. نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران، گفت: ما در اتاق بازرگانی ای��ران دو برنامه را 
دنبال می کنیم، یکی ش��ورای تأمین مالی بخش خصوصی است 
تا با ابزارهایی، نیازهای مالی بخش مهمی از صنایع را پیدا کنیم 
و برای آن راهکار بیابیم و دیگر اینکه طرح��ی برای فعال کردن 

اقتصاد درون زا خواهیم داشت.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد

 افزایش نقش اقتصادی بخش معدن 
در گروی حل مشکالت و نواقص موجود

بزرگ ترین اتفاق توسعه ای معدن کشور 

http://monaghesatiran.ir/115860
http://monaghesatiran.ir/115861
http://monaghesatiran.ir/115862
http://monaghesatiran.ir/115863
http://monaghesatiran.ir/115864
http://monaghesatiran.ir/115865
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"آگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

شرکت عمران ش��هر جدید پردیس در نظر دارد بر اس��اس بند 3 صورت جلس��ه  ش��ماره 893/13 مورخ 1401/06/02 نسبت به انتخاب 

پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. از پیمانکاران دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند.

1    موضوع:  انجام رفت و روب و خدمات نظافت مکانیزه فازهای 5، 9 و 11 مسکن مهرشهر جدیدپردیس )به صورت حجمی(
2    نوع فراخوان: عمومی یک مرحله ای.

3    ش��ماره ثبت در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 2001001098000079 اس��ت. کلی��ه مراحل مناقص��ه از دریافت و 
بارگذاری اسناد مناقصه و گشایش پاکت ها از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.

4    نام و نش�انی دس�تگاه: کیلومت��ر 17 آزادراه تهران پردیس، ش��هر جدی��د پردیس، فاز یک، ضلع ش��مال می��دان عدالت، خیاب��ان پیام، 
خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس. تلفن: 600 و 76275500- داخلی 203

5    مدت پیمان: 7 ماه شمسی.
6    مبلغ برآورد اولیه:

120.151.432.800)یکصد و بیست میلیارد و یکصد و پنجاه ویک میلیون و چهارصد و سی ودو هزار و هشتصد(ریال.

7    تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مطابق جدول 4 از بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه� 
مورخ 1394/09/22 به مبلغ 6.007.571.640 )شش میلیارد و هفت میلیون و پانصد و هفتادویک هزار و ششصد و چهل(ریال.

8    مجوز فعالیت:  گواهینامه صالحیت ش��رکت های خدماتی از وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی دارای کد فعالی��ت 4 )خدمات عمومی( که 
می بایست دارای اعتبار باشد. 

9    در اجرای م��واد 2 و 6 آیین نام��ه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرس��ی و س��نجش ت��وان مالی مناقصه گ��ران، ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده س��ال 1400 در پاکت "ب" الزامی اس��ت. در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه گر از 

فرآیند مناقصه حذف می گردد.

10    دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:  
از روز سه شنبه  مورخ 1401/07/12 تا روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 از ساعت 08:00 الی16:30

11    تحویل اسناد مناقصه:
11-1- به صورت الکترونیکی:  

تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

11-2- به صورت فیزیکی)فقط پاکت"الف"(: 

تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

12    زمان و محل گشایش پاکت های اسناد مناقصه )الف، ب و ج(: 
ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/08/02 در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

13    هزینه خرید اسناد مناقصه از ستاد ایران: 1.000.000)یک میلیون(ریال است.
14    سایر اطالعات در اسناد مناقصه مندرج است.

کد:19/-401-200-ر  نوبت اول
تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین

 ش�رکت پارس خودرو در نظر دارد انجام عملیات  ذیل را به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار نماید، ل���ذا از کلی�ه تأمین کنندگان و پیمان��کاران دارای صالحیت با تجربه و 

سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل مي آید مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

زمان و تاریخ توزیع اسناد: روز دوشنبه مورخ 1401/07/11 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 )ساعت 09:00 صبح لغایت 15:00 عصر(

محل دریافت اسناد و ارائه مدارک: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، شرکت پارس خودرو، معاونت بازرگاني، مدیریت خرید خدمات

تلفن: 48913394-48914368

 هزینه خرید اس�ناد و ش�رکت در مناقصه: واریز مبلغ 500.000 ریال )پانصد هزار ریال( به حساب جام ش��ماره 7297376425 بانک ملت به نام شرکت پارس خودرو 

و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

  هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

  مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده سه ماه می باشد.

  شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول تمامی شروط اسناد مناقصه می باشد.

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

  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شرکت پارس خودرو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

  بدیهي اس��ت ارائه و تحویل مدارک هیچ گونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواه��د کرد، لذا تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررس��ی و ارزیابی ت��وان فنی و بازرگانی 

)پاکت ب( شرکت های داوطلب، از امکانات آن مجموعه بازدید خواهد نمود.

محل دریافت اسنادالزامات مورد نظرشرح فعالیت

تعمیر، سرویس و نگهداری دستگاه کپی 
در شرکت پارس خودرو

سابقه تعمیر، نگهداری و سرویس 
دستگاه های کپی شارپ

اداره خرید خدمات عمومی و اداری
تلفن: 48914368

ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درماني توسط بیمارستان 
مسافت 25 کیلومتری تا شرکت پارس خودروبه کلیه مراجعین )بیماران اورژانس و حوادث(

افزایش طول کوره رنگ رویه 2 سالن رنگ متمرکز 
شرکت پارس خودرو

ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره خرید خدمات مهندسی و لجستیک
تلفن: 48913394

حمل و انتقال، تخلیه و چیدمان قالب ها و فیکسچرهای 
اداره خرید خدمات مهندسی و لجستیکارائه گواهی نامه سالمت فنی جرثقیلکنترلی از شرکت قالب های صنعتی سایپا به پارس خودرو

تلفن: 48914389
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روابط عمومی شرکت پارس خودرو

آگهي    عمومی
شماره: 11 - 1401

شاخص کل بورس تهران دیروز )دوشنبه( با سه هزار و 
311 واحد کاهش، در ارتفاع ی��ک  میلیون و 318 هزار 
واحدی ایس��تاد. به گ��زارش ایرنا، ش��اخص هم وزن با 
998 واحد کاهش به 381 هزار و 113 واحد و شاخص 
قیمت ب��ا 596 واحد افت ب��ه 227 ه��زار و 754 واحد 
رسید. ش��اخص بازار اول، 251 واحد افزایش و شاخص 
بازار دوم، 14  هزار و 727 واحد کاهش را ثب��ت کرد. در معامالت بورس 
تهران، بیش از سه میلیارد و 513 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 19 هزار و 503 میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
)وصندوق(، بورس کاالی ایران )کاال( و زامی��اد )خزامیا(تأثیر مثبت بر 
شاخص بورس همراه ش��دند. در مقابل توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( ، فجر انرژی خلیج ف��ارس )بفجر(، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد(، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(و بانک 
صادرات ایران )وبصادر( تأثیر منفی بر ش��اخص بورس داش��تند. بر پایه 
این گزارش، نماد بیمه دانا )دانا(، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شستا(، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، ایران خودرو 
)خودرو(، س��ایپا )خس��اپا(، گروه دارویی برکت )برکت( و بورس کاالی 

ایران )کاال( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 54 واحد کاهش داشت و به 18 هزار 
و 66 واحد رسید. در این بازار بیش از س��ه میلیارد و 363 میلیون برگه 
سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت فرابورس بیش 
از 111 هزار و 309 نوبت بود. فرابورس ایران )فرابورس(، پاالیش نفت 
شیراز )ش��راز(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، سیان الر س��بزوار )سبزوا(، 
پویا زرکان آق دره )فزر(، بیمه سامان )بس��اما( تأثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس هم��راه بودن��د و همچنین بیمه پاس��ارگاد )بپ��اس(، پلیمر 
آریاساس��ول )آریا(، آهن و ف��والد غدیر ایرانیان )فغدیر(، س��نگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، تولید و برق عس��لویه مپنا )بمپن��ا(، صنعتی مینو 

)غصینو(، صنایع مادیران )مادیرا( تأثیر منفی بر این شاخص داشتند.

شاخص بورس قرمزپوش ماند

بانک س��په تا پایان ش��هریور 46 هزار میلی��ارد ریال 
در قالب 117 ه��زار فقره تس��هیالت، در حوزه  ودیعه 
مس��کن، ازدواج، فرزن��دآوری، وام ب��دون ضام��ن و 
قرض الحسنه خوداشتغالی پرداخت کرده است. اخبار 
شرکت ها؛ بانک سپه تا پایان ش��هریورماه سال جاری 
بیش از 46 هزار میلیارد ریال در قالب 117 هزار فقره 
تس��هیالت خرد، در حوزه های ودیع��ه مس��کن، ازدواج، فرزندآوری، 
وام بدون ضامن و قرض الحس��نه خوداش��تغالی پرداخت کرده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په، این بانک به منظور اجرای 
تکالیف ابالغی بانک مرکزی از تاریخ ابالغ طرح تسهیالت بدون ضامن 
تا س��قف یک میلیارد ری��ال،از بهمن م��اه 1400 تا پایان ش��هریورماه 
س��ال جاری، برای بیش از 368 ه��زار فقره پرونده، مع��ادل 104 هزار 
و 655 میلی��ارد ریال تس��هیالت پرداخته که از این می��زان 27 هزار و 
188میلیارد ریال تس��هیالت در قالب 93 ه��زار و 431 پرونده مربوط 
به شهریور ماه س��ال جاری، اس��ت. همچنین بانک س��په که در زمره 
بانک های برت��ر در زمینه پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
اس��ت، به هفت هزار و 605 پرونده میزان 10 هزار و 524 میلیارد ریال 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در شهریورماه، اختصاص داده است. 

پرداخت 46 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت توسط بانک سپه

آخرین وضعیت تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
انتق��ال س��هام عدالت متوفیان ب��ه مرحله 
تحقق نرس��یده و وراث همچنان چش��م انتظار 
تعیین تکلیف س��هام متوفیان خود هس��تند. به 
گزارش ایرنا، پس از آزادس��ازی س��هام عدالت 
تعیین تکلی��ف س��هام متوفی��ان و انتق��ال آن 
ب��ه وراث از جمله معضالت��ی بود ک��ه از همان 
ابتدا م��ورد پیگیری مس��ؤوالن ق��رار گرفت و 
تصمیمات مختلفی در راس��تای اجرای هر چه 

سریع تر آن اتخاذ ش��د. پیمان حدادی؛ دستیار 
وی��ژه س��هام عدالت رئیس س��ازمان ب��ورس و 
اوراق بهادار، در نخس��تین روزهای شهریورماه 
وعده تعیین تکلیف وراث س��هام عدالت تا پایان 
ش��هریورماه را داده بود و در توئیتی اعالم کرد: 
از 49 میلیون س��هامدار عدالت ظرف 16 س��ال 
گذش��ته، 3.5 میلیون نف��ر ف��وت کرده اند. در 
ادامه این تویی��ت آمده بود: تکلیف س��هام این 

3.5 میلی��ون متوف��ی س��هام عدالت ت��ا پایان 
ش��هریور مش��خص می ش��ود. آخرین وضعیت 
تعیین تکلی��ف س��هام عدالت متوفی��ان/ وراث 
باید چ��ه اقدامی انجام دهند؟ ب��ا توجه به اعالم 
چنین خبری اما هنوز وعده داده شده به مرحله 
تحقق نرس��یده و همچنان وراث س��هام عدالت 
چش��م انتظ��ار تعیین تکلی��ف انتق��ال س��هام 
متوفی��ان هس��تند. پیگیری های خبرن��گار ما 

حاکی از آن اس��ت که زیرس��اخت های الزم در 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ب��رای اجرایی 
ش��دن این طرح آماده اس��ت؛ اما وج��ود برخی 
موانع منجر ب��ه تاخی��ر در تعیین تکلیف وراث 
سهام عدالت شده اس��ت. بیش از دو سال است 
که نامه نگاری های مختلف از س��وی س��ازمان 
ب��ورس و وزارت اقتص��اد ب��ا قوه قضایی��ه برای 
انتقال س��هام عدالت متوفیان ب��ه وراث صورت 

گرفته و در این نامه ب��ه تعیین تکلیف وراث این 
س��هام به صورت الکترونیک اشاره ش��ده؛ اما به 
نظر می رس��د، هنوز فرآیندهای الکترونیک در 
قوه قضاییه عملیاتی نش��ده و مراجع ذی صالح 
ب��ه دنب��ال راه��کار دیگ��ری در ای��ن زمین��ه 
هس��تند. قرار است در جلس��ه آتی شورای عالی 
 ب��ورس درخص��وص متوفی��ان س��هام عدالت 

تصمیم گیری شود.

گروه بانک، بیمه، بورس

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: با هماهنگی و همکاری خوبی 
که ب��ا وزارت امورخارجه انجام ش��ده اس��ت، در روزهای آینده 
خبرهای خوبی از آزادس��ازی منابع ارزی ایران اعالم می ش��ود. 
به گزارش مناقصه مزایده به نق��ل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
رئی��س کل بانک مرکزی، در آیی��ن رونمای��ی از درگاه یکپارچه 
اعالم نرخ ارز صرافی ها با تش��ریح اقدامات انجام شده در راستای 
افزایش ش��فافیت و تعمیق ب��ازار ارز طی ماه ه��ای اخیر، گفت: 
بانک مرکزی از هر اقدامی برای تعمیق بازار ارز استقبال می کند. 
وی تصریح کرد: اولین اقدام در این زمینه راه اندازی بازار توافقی 
ارز بود که ابتدا به صورت محدود انجام شد و پس از آن گسترش 
پیدا کرد و در حال حاضر تابلو مش��خصی در بازار متشکل ارزی 
برای این اختصاص یافته است. صالح آبادی؛ دومین اقدام در این 
خصوص را انتش��ار لحظه ای نرخ و حجم معامالت و تقاضاها در 
بازار ارز توافقی از طریق سامانه بازار متش��کل برای عموم مردم 
و فعاالن بازار دانس��ت و گفت: این اقدام نقش مهمی در افزایش 
شفافیت بازار ارز داشته و عموم مردم می توانند جزییات نرخ ها و 
معامالت و تقاضاها را بازار ارز توافقی مشاهده کنند و در جریان 

آخرین تغییرات قرار گیرند. 
رونمایی از درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها

وی با اش��اره ب��ه رونمای��ی از درگاه یکپارچه اع��الم نرخ ارز 
صرافی ه��ا، گفت: س��ومین اق��دام ارزن��ده ای که از ام��روز و در 
راس��تای تعمیق بازار ارز عملیاتی شده اس��ت اعالم نرخ خرید و 
فروش ارز توس��ط هر صرافی به صورت برخط از طریق س��امانه 
بازار متش��کل اس��ت. صالح آبادی؛ ادام��ه داد: پی��ش از این هر 
صراف��ی نرخ های خری��د و ف��روش خ��ود را از طری��ق ویترین 
صرافی اع��الم می کرد و عموم م��ردم برای اط��الع از نرخ ها باید 
به صرافی مراجع��ه می کردند اما ای��ن نرخ ها عالوه ب��ر ویترین 
صرافی ها در س��امانه بازار متش��کل ارزی به تفکیک هر صرافی 
اعالم می ش��ود. وی با بی��ان اینکه این اقدام به ش��فافیت و عمق 
بخش��ی بازار ارز کمک می کند، ادامه داد: البت��ه در حال حاضر 
تعدادی از صرافی ها ن��رخ خود را در این س��امانه اعالم می کنند 
اما ب��ه تدریج کلی��ه صرافی های عض��و بازار متش��کل نرخ های 
اعالمی خود را در این س��امانه اعالم خواهد ک��رد. صالح آبادی؛ 
اف��زود: همچنی��ن در روزه��ای آین��ده امکانی ایجاد می ش��ود 
که مردم ع��الوه بر روش های موج��ود بتوانند خری��د ارز خود از 
بازار توافق��ی را به صورت آنالی��ن از طریق صراف��ی انجام دهند 
 و وجه آن را در حس��اب خ��ود و یا ب��ه صورت ص��ورت فیزیکی 

دریافت کنند.

رشد 80 درصدی تأمین ارز در سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی، با اش��اره به افزای��ش قابل مالحظه 
معام��الت در س��امانه نیم��ا، گف��ت: در ش��ش ماه��ه ابتدایی 
س��ال جاری معادل 22 میلیارد و 430 میلیون دالر در س��امانه 
نیما معامله ارز انجام شده در حالی که این میزان در مدت مشابه 
سال گذش��ته معادل 12 میلیارد و 362 میلیون دالر بود که این 
آمار بیانگر رش��د 80 درصدی معامالت در نیما در س��ال جاری 
اس��ت. وی ادامه داد: همچنین طی شش ماهه سال جاری حجم 
معامالت در بازار متشکل ارزی به صورت اسکناس و برای تأمین 
نیازهای خدمات��ی، 600 میلیون دالر بوده اس��ت. صالح آبادی؛ 
همچنین با اشاره به اثرات مثبت سیاس��ت حذف ارز ترجیحی، 
گفت: با اجرای این سیاست تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش 
پیدا کرده و نیازها واقعی ش��ده اس��ت؛ در واقع نیاز ارزی کاذب 
برای ارز 4200 باال بود و با حذف این موض��وع ارز قابل مالحظه 
برای فروش در س��امانه نیما وجود دارد و صرافی ها توانند از این 
ارزها برای تأمین کاالهای اساس��ی و غیراساسی استفاده کنند. 

صالح آبادی؛ با بیان اینکه ضروری است به سمت تأمین نیازهای 
ارزی از طریق بازار متش��کل ارزی گام برداریم، تأکید کرد: این 
بخش به صورت اس��کناس اس��ت و عمدت��اً نیازه��ای خدماتی 
کش��ور را تأمین می کند و لذا هر چه بتوانیم ام��کان تأمین ارز را 
از طریق بازار توافقی و متشکل بیش��تر فراهم کنیم، آنگاه نیازی 
به س��ایر بازارها برای تأمین ارز مورد نظر افراد نخواهد بود و این 
ام��ر از طریق تعمیق این بازار و ش��فافیت معام��الت امکان پذیر 
اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی، به فعالیت ه��ای صادرکنندگان 
اش��اره کرد و گفت: صادرکنندگان فعالیت های درخور توجهی 
در زمینه بازگش��ت ارز داش��تند و در ش��کل حواله و اس��کناس 
عرضه های خوبی داش��تند. امیدواریم با عمق بخشی به این بازار 

به افزایش حجم عرضه ها کمک کنیم. 
تمایل صرافی های خارج کشور برای حضور در ایران

عالی ترین مقام بانک مرکزی، با بیان اینکه بعضاً صرافی های 
خارج کش��ور تمایل به حضور و فعالیت در داخل کشور را دارند، 
افزود: در حال حاضر بازار متش��کل ارز ای��ران در حال مطالعه بر 

روی این موضوع اس��ت و کانون صرافان نیز می تواند در این باره 
کمک الزم را به ما ارایه دهن��د. در حال حاضر صرافی خارجی در 
کش��ورمان حضور ندارند و امیدواریم بتوانیم ش��اهد حضور آنها 
در بازار متشکل ارزی و توافقی باش��یم. رئیس کل بانک مرکزی، 
با اش��اره به برخی اخبار انتش��اریافته مبنی بر تحریم شرکت ها، 
طی روزهای گذشته، افزود: ما مش��کل عرضه ارز در بازار نداریم. 
در جلس��اتی که با وزیر نفت داش��تیم خوش��بختانه س��ازوکار 
الزم به گونه ای تعبیه ش��ده است که فارغ از ش��رایط، می توانیم 
نیازهای ارزی کش��ور را تأمین کنیم. خوش��بختانه همکاران ما 
در ش��بکه بانکی و نیز نفت کش��ور علی رغم تحریم ها می توانند 
تحت هر ش��رایطی به فعالیت خود ادامه دهند. وی یادآور ش��د: 
ما خوش��بختانه ما عرضه ه��ای خوبی را در ب��ازار داریم و حضور 

پررنگی را به ویژه بازار حواله را با همکاری صادرکنندگان داریم.
اقدامات عملی برای آزادسازی منابع بلوکه شده

رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص اخبار منتش��ر ش��ده در 
مورد آزادس��ازی قریب الوقوع هفت میلی��ارد دالر ارزهای بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی، تصریح کرد: خوشبختانه با هماهنگی 
و هم��کاری خوبی که ب��ا وزارت امورخارجه انجام ش��ده اس��ت 
پیش��رفت های خیلی خوبی در ای��ن زمینه انجام ش��د که فعاًل 
به جزییات آن اش��اره نمی کن��م و در روزهای آین��ده خبرهای 
خوبی در ای��ن زمینه در حوزه عمل اطالع رس��انی خواهد ش��د. 
وی اف��زود: منابع ارزی، جزی��ی از دارایی های ملت ایران اس��ت 
و باید در راس��تای منافع کش��ور مورد اس��تفاده قرار بگیرد. در 
همین راس��تا هم بانک مرکزی با همکاری دس��تگاه دیپلماسی 
از ابت��دای اس��تقرار دول��ت، پیگی��ری ای��ن موض��وع را به طور 
جدی در دس��تور کار ق��رار داد که در یک مرحله، خوش��بختانه 
منجر به آزادس��ازی بخش��ی از مناب��ع مس��دودی در انگلیس 
پس از بیش از 40 س��ال گردید که رس��ماً ه��م در این خصوص 
اطالع رس��انی ش��د. صالح آبادی؛ ادام��ه داد: درخصوص س��ایر 
منابع مس��دودی هم مذاکرات فشرده و مس��تمری در راستای 
اس��تیفای حقوق قانونی ملت ایران انجام و طی هفته های اخیر 
هم پیش��رفت خوبی در این خصوص حاصل ش��ده، البته برخی 
مالحظ��ات بانکی در ای��ن زمینه باقی اس��ت که ب��ه طرف های 
مقابل اعالم ش��ده و نماین��دگان طرفین در ح��ال پیگیری این 
موضوع هس��تند. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه همچنین در 
پاس��خ به این س��ؤال که معادل ریالی هفت میلیارد دالر مسدود 
شده توس��ط دولت قبل اس��تفاده ش��ده و در صورت آزادسازی 
این مناب��ع در اختیار دول��ت ق��رار نخواهد گرف��ت و متعلق به 
 بانک مرکزی اس��ت، گفت: منابع ارزی مس��دود شده جزء منابع 

بانک مرکزی است. 

رئیس کل بانک مرکزی  اعالم کرد

آزادسازی منابع ارزی ایران طی روز های آینده

http://monaghesatiran.ir/115858
http://monaghesatiran.ir/115859


انرژی8
نفت و نیرو

سه شنبه 12 مهر 1401  7 ربیع االول 1444  سال هجدهم  شماره 3628
Tuesday  04.Oct.2022  Vol.18  No.3628

  امتیاز روزنامه در طرح رتبه بندی: 51    

نشاني: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، روبه روی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،  
پالک 234، طبقه2، واحد4، تلفن:88475790-2  

لیتوگرافي وچاپ: چاپخانه صمیم  )جاده مخصوص کرج، کیلومتر16 (،  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

پرسشوپاسخمعامالتیخودرادراینسایتبیابید
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت فرادس��ت ان��رژی فالت، 
 ب��ه نش��انی کارگاه بندرعب��اس خونس��رخ، جن��ب پاالیش��گاه نف��ت قدی��م، 
پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیج فارس، شرکت فرادس��ت انرژی فالت، 

کدپستی 7931184199(
2-  موضوع: 

مناقصه تأمین خاک سرخ واحد 98 پروژه پترو پاالیشگاه مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

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

)در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد(
 4- هزین��ه خری��د اس��ناد مع��ادل 3.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

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

6- ارائه ضمانتنامه  بانکی ش��رکت در مناقصه برای ش��رکت در مناقصه الزامی 
است.

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

آگهی   عمومي
دو مرحله ای

نوبت  دوم
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: ش��رکت فرادس��ت ان��رژی فالت،
 ب��ه نش��انی کارگاه بندرعب��اس خونس��رخ، جن��ب پاالیش��گاه نف��ت قدی��م، 
 پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیج فارس، شرکت فرادس��ت انرژی فالت، 

کد پستی 7931184199(
 2-  موض�وع: مناقص��ه تأمی��ن ش��ن و ماس��ه م��ورد نی��از واح��د 98 پروژه 

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

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

)در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد(
 4- هزین��ه خری��د اس��ناد مع��ادل 3.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

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

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

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

آگهی   عمومي
دو مرحله ای

نوبت  دوم

کیوسک اخبار 

کم کاری تاریخی در تبدیل 
 محصوالت نفتی به محصوالتی 

با ارزش افزوده بیشتر

 رکورد تولید پی.وی.سی 
در پتروشیمی آبادان شکسته شد

 حفر 45 حلقه چاه نفت و گاز 
در مناطق خشکی و دریایی کشور

مع��اون عملیات حف��اری ش��رکت ملی حف��اری ای��ران، از حف��ر و تکمیل 
45 حلقه چاه ه��ای نف��ت و گاز در مناط��ق خش��کی و دریایی کش��ور خبرداد 
و گف��ت: این می��زان نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 9 حلقه بیش��تر 
اس��ت.  به گ��زارش مناقصه مزایده، مس��عود افش��ار؛ اف��زود : از این تع��داد چاه 
س��ه حلقه توس��عه ای، چهار حلقه اکتش��افی و 38 حلقه تعمیری بوده اس��ت . 
وی اظهارداش��ت: از ش��مار چاه های حفرش��ده 34 حلقه در گس��تره عملیاتی 
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خی��ز جنوب، ش��ش حلقه در ش��رکت نف��ت فالت 
قاره، یک حلقه در شرکت مهندس��ی و توس��عه نفت، یک حلقه در قالب پروژه و 
 س��ه حلقه در اج��رای طرح ه��ای مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نف��ت ایران 
حفاری و تکمیل شد. افش��ار؛ تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه 
39 هزار و 690 متر حفاری با کاربست دکل های خشکی و دریایی ناوگان شرکت 
به ثبت رس��ید که این رقم نیز هفت ه��زار و 129 متر در قیاس با ش��ش ماه اول 
سال قبل افزایش نشان می دهد. معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، در 
عملیات حفاری با بیان اینکه این شرکت 72 دستگاه حفاری خشکی و دریایی در 
تملک دارد که تعدادی در برنامه بازسازی، نوسازی و یا جایگزینی هستند، گفت: 

هم اکنون 9 دکل حفاری خشکی در حال جابه جایی در مناطق عملیاتی است.

عضو هیأت رئیس��ه مجل��س، گفت: برخ��ی از محصوالت پ��س از صادرات 
به محصوالت متع��دد دیگری تبدی��ل و مجدداً ب��ه خود ما فروخته می ش��ود. 
بنابرای��ن ک��م کاری تاریخ��ی در تبدی��ل محصوالت نفت��ی و پتروش��یمی به 
محصوالتی با ارزش افزوده بیش��تر در کش��ور وجود دارد. علیرضا س��لیمی؛ در 
گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به ابالغ سیاس��ت های کلی برنامه هفتم، گفت: 
مش��کل ما ادامه روند خام فروش��ی اس��ت و اینکه هنوز نتوانس��ته ایم زنجیره 
ارزش را از تولید تا مصرف تکمیل کنیم و این مس��أله کش��ور را به خام فروشی 
وابس��ته کرده اس��ت در حالی که ما زحمت تولید م��واد اولیه را می کش��یم اما 
س��ود نهایی را کش��ورهایی می برند که نف��ت را به محص��والت مختلف تبدیل 
می کنند. نماین��ده مردم مح��الت و دلیجان در مجلس ش��ورای اس��المی، با 
بیان اینکه ای��ران در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی با مش��کل مواجه اس��ت به 
 همین دلیل نتواس��ته ایم زنجیره ارزش را تکمیل کنیم، افزود: معتقدم باید در 
حوزه صنعت و کش��اورزی انقالبی ایجاد شود چراکه س��ود نهایی را کشورهایی 
می برند که به دنبال تولید محصوالت نهایی رفته اند، درواقع برخی از محصوالت 
پس از صادرات به محصوالت متعدد دیگری تبدیل و مجدداً به خود ما فروخته 
می ش��ود بنابراین کم کاری تاریخی در تبدیل محصوالت نفتی و پتروشیمی به 
محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر وجود دارد. وی با بیان اینکه باید با استفاده از 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در مس��یر تبدیل محصوالت نفتی قدم برداشت، 
معتقد است نباید کشور را معطل نگه داشت در حالی که می توان از سود سرشار 
تبدیل محصوالت بهره برد. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی، همچنین نسبت به استفاده از ظرفیت عظیم شرکت های دانش بنیان 
در این مسیر تأکید کرد و گفت: باید ش��رکت های دانش بنیان واقعی را پای کار 
آورد و دانش��گاه ها را مأموریت محور کرد چراکه اکنون خیلی مش��خص نیست 

دانشگاه ها می خواهند کدام مشکل کشور را  حل کنند.

بنا ب��ه اع��الم روابط عمومی ش��رکت پتروش��یمی آب��ادان، رک��ورد تولید 
پی.وی.س��ی در پتروش��یمی آب��ادان، ب��ا هم افزای��ی ش��رکت های وابس��ته 
ب��ه هلدینگ نف��ت و گاز و پتروش��یمی )تاپیکو(، شکس��ته ش��د. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، ش��رکت پتروش��یمی آبادان، اعالم کرد: ب��ا مدیریت هلدینگ 
تاپیک��و و حمایت پتروش��یمی غدیر، پتروش��یمی آبادان توانس��ت ب��ه تولید 
روزانه 183 تن پی.وی.س��ی دس��ت یاب��د که بیش��ترین میزان تولی��د در دو 
 س��ال اخیر بوده اس��ت. این گ��زارش حاکی اس��ت؛ پ��روژه ایس��تگاه افزایش 
فش��ار و خطوط انتقال گاز خوراک پتروش��یمی آبادان با س��رمایه گذاری شش 
میلیون یورویی به صورت ای.پی.س��ی شهریور امس��ال راه اندازی شد. اجرای 
این پ��روژه مهم در زمین��ه تقویت فش��ار گاز و نصب کمپرس��ورهای گازکوب، 
موج��ب افزایش خ��وراک دریافتی از ش��رکت پاالی��ش نفت آبادان ب��ه میزان 
تقریبی 85 ت��ن در روز ش��ده اس��ت. مجتمع پتروش��یمی آب��ادان در جریان 
تجاوز رژی��م بعث عراق ب��ه ای��ران در س��ال های 1359 تا 1367 ویران ش��د. 
 این پتروش��یمی پ��س از پایان جن��گ تحمیلی، توس��ط نیروه��ای متخصص 

بازسازی شد.

پیشرفت 70 درصدی شرکت ملی گاز در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات ش��رکت 
ملی گاز ایران، با اش��اره به عزم این ش��رکت در 
اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوش��مند و 
ارایه خدمات برخط، از پیش��رفت 70 درصدی 
ای��ن پ��روژه در ش��رکت مل��ی گاز ای��ران خبر 
داد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، محمدرضا 
س��راجی؛ گفت: اکنون پنج خدمت شرکت ملی 
گاز ایران از طری��ق این درگاه قابل دسترس��ی 
اس��ت و امیدواریم با ص��دور مجوزه��ای الزم، 
هم��ه 22 خدمت ای��ن ش��رکت در کوتاه ترین 
زمان ممکن با اتص��ال به ای��ن درگاه در اختیار 
مردم قرار گیرد. وی با بیان اینکه ش��رکت ملی 
گاز ایران طبق برنامه باید تا پایان ش��هریورماه 
امس��ال به منظ��ور ارای��ه برخ��ی خدم��ات به 
مردم به درگاه مل��ی خدمات دولت هوش��مند 
متصل می ش��د، ادامه داد: این مهم از نیمه دوم 
ش��هریورماه اجرایی و ش��رکت ملی گاز ایران از 
19 شهریورماه امسال در گام ابتدایی برای ارایه 
خدمت برخط در پنج حوزه به این درگاه متصل 
ش��ده که این خدمت ها ش��امل نحوه محاسبه 

گازبها براس��اس رقم کنت��ور، محاس��به مقدار 
بدهی گاز براس��اس شماره اش��تراک، محاسبه 
مقدار بدهی گاز براس��اس ش��ماره کنتور، ثبت 
ش��کایت ها در بازرس��ی، پیگیری ش��کایت ها و 
پاس��خگویی به شکایت هاس��ت. مدیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات ش��رکت مل��ی گاز ایران، 

با تأکید ب��ر بهره مندی این ش��رکت در موضوع 
اتصال ب��ه درگاه ملی خدمات دولت هوش��مند 
براس��اس وظایف قانونی، اظهار ک��رد: عملکرد 
و ب��رآورد ناش��ی از ماهی��ت کار س��ازمان ها با 
یکدیگ��ر متف��اوت اس��ت؛ در واق��ع، خدمات 
برخی س��ازمان ها از ابتدا و ب��ر مبنای مأموریت 

آن برخ��ط ب��وده، اما خدم��ات ش��رکت هایی 
مانند ش��رکت ملی گاز ایران بر بس��تر اینترانت 
)ش��بکه داخلی( بود که این ش��رکت بر بس��تر 
اینترن��ت خدمتی نداش��ته اس��ت. س��راجی؛ 
افزود: از این رو ورود به عرص��ه خدمت برخط و 
اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوش��مند، 

برای ما پروژه بس��یار بزرگی محس��وب می شد 
و اکنون ه��م چنانچه بر مبنای پیش��رفت کلی 
کار درصدبن��دی کنیم، می توان گفت ش��رکت 
ملی گاز ای��ران بیش از 70 درص��د کل پروژه را 
به س��رانجام رسانده اس��ت. وی تصریح کرد: در 
صورت صدور مجوزهای الزم از س��وی نهادهای 
نظارت��ی مانن��د س��ازمان پدافن��د غیرعامل و 
»افتای« ریاست جمهوری، امکان ارایه همه 22 
خدمت شرکت ملی گاز ایران از این درگاه فراهم 
خواهد ش��د، هرچند اکنون هم این خدمت ها از 
سوی دفاتر پیشخوان دولت ارایه می شود. مدیر 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��رکت ملی گاز 
ایران، با بیان اینکه این خدمات از دو سال پیش 
از طریق شبکه ملی اطالعات به همه سازمان ها 
ارایه ش��ده و متقاباًل خدماتی نیز از سازمان های 
دیگر دریافت ش��ده اس��ت، گفت: تالش ما این 
اس��ت که این خدم��ات به ص��ورت تمام وکمال 
از ش��بکه ملی اطالعات به ش��بکه اینترنت ملی 
منتقل ش��ود و امیدواریم این پ��روژه بزرگ در 

اسرع وقت به سرانجام برسد.

 زهرا قره داغی

وزیر نیرو، با اش��اره به صرفه جویی 10 ه��زار مگاوات مصرف 
برق، گفت: ب��رای مدیریت مصرف در س��ال 1402 در چارچوب 
140 برنامه سیاس��ت گذاری و اقدام تدوین ش��ده در آینده آغاز 
خواهد ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، علی اکب��ر محرابیان؛ در 
مراسم افتتاح نخستین نمایش��گاه تخصصی محصوالت نوآورانه 
و فناورانه صنعت ب��رق در محل پژوهش��گاه نی��رو، اظهار کرد: 
امیدواریم این نمایش��گاه مقدمه ای باش��د برای معرفی آخرین 
فناوری های صنعت برق به ویژه در حوزه هوشمندس��ازی برق، 
سیاس��ت حاکم بر برق کش��ور برای رفع نات��رازی در دو بخش 
تقس��یم بندی می ش��ود، بخش اول اج��رای طرح های توس��عه 
صنعت برق و ارتقای نیروگاه های موجود برای حداکثر استفاده 
از ظرفیت تولی��د و همچنین طرح های توس��عه در نیروگاه های 
حرارت��ی و نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر که از سیاس��ت های مهم 
و راهبردی وزارت نیرو محس��وب می ش��ود. وی افزود: سیاستی 
که همواره م��ورد توجه باید ق��رار گیرد مدیری��ت مصرف برای 
افزایش راندم��ان و افزای��ش به��ره وری صنعت برق اس��ت که 
در این رابطه ما بای��د از ابزارهای روزآم��د و آخرین فناوری های 
موجود در دنیا و کش��ور اس��تفاده کنیم. مقام عالی وزارت نیرو، 
خاطرنشان کرد: هوشمندسازی صنعت برق هم در بخش توزیع، 
انتقال و تولی��د و هم در بخ��ش مش��ترکان و مصرف کنندگان 
تعریف می ش��ود و فناوری های معرفی ش��ده در این نمایش��گاه 
هریک کارکردی خاص در این بخش ه��ا دارد. وی از تدوین یک 
برنامه برای تابس��تان 1402 توس��ط همکاران صنعت برق خبر 
داد و گف��ت: این برنام��ه 140 برنامه سیاس��ت گذارانه و اقدامی 
دارد که بخش��ی از ای��ن اقدام ه��ا در مدیریت مصرف اس��ت که 
طرح هایی برای آن تعریف شده اس��ت. وزیر نیرو، افزود: بخشی 
از این طرح ها از قبل ش��روع ش��ده و بخش قابل توجهی هم باید 
طی روزها و ماه های آینده ش��روع ش��ود تا بتوان در اوج مصرف 
تابس��تان 1402 برس��ند. هرچند که این طرح ها و سیاس��ت ها 
سیاس��ت های دائم��ی هس��تند و بهره من��دی صنع��ت برق در 
سال های آینده از این طرح ها مستدام هس��ت. محرابیان؛ ادامه 
داد: سیاست گذاری شده س��ال آینده 10 هزار مگاوات مدیریت 
مص��رف در صنعت برق حاکم ش��ود و ای��ن در حالی اس��ت که 
امس��ال در اوج مصرف ح��دود 70 ه��زار مگاوات ق��دری کم تر 
مصرف ش��د که باید برای س��ال آینده پیش بینی رش��د صورت 
گیرد. بخش��ی از این پیش بینی در چارچوب مدیریت مصرف تا 

س��قف 10 هزار مگاوات و بخش��ی هم با هوشمندسازی محقق 
 خواهد ش��د. وزیر نیرو، ادامه داد: در بخش باالدست صنعت برق 
نقطه ضعفی که در سیس��تم های انتقال و ش��بکه قدرت وجود 
دارد این است که بخشی از پست ها و ش��بکه ها در زمان پرباری 
به حداکثر ممک��ن در زمان پرباری می رس��د که ممکن اس��ت 
در این زمان نتواند برق تبدیل و جریان منتقل ش��ود بخش��ی از 
هوشمندس��ازی ها برای حل ای��ن موضع آمده تا ام��کان توزیع 
باالترین بهره وری را پیش��نهاد می دهد. وی افزود: این پیشنهاد 
بهتر سبب خواهد ش��د امکان رس��اندن برق به مصرف کننده از 
روش ه��ای مناس��ب فراهم ش��ود. در بخش مص��رف مهم ترین 
فناوری که باید اس��تفاده ش��ود کنتورهای هوش��مند است که 
امکان مدیریت مصرف را به مش��ترکان می دهد و این کنتورهای 
واجد ویژگی های زیادی هس��تند. وزیر نیرو، خاطرنش��ان کرد: 
کنتورس��ازی های داخل��ی در ح��ال ارتق��اء دادن کنتوره��ای 
تولیدی خود هس��تند و فناوری های روز را اس��تفاده می کنند تا 
امکان بهتری��ن مدیریت مصرف فراهم ش��ود. سیاس��ت حاکم 

بر صنعت برق کش��ور رف��ع ناترازی ه��ای این صنعت اس��ت و 
اقدام های تابس��تان 1401 در این زمینه بود؛ اما با رشد مصرف 
نیاز اس��ت این سیاس��ت ها ارتقاء داده ش��ود. وزیر نی��رو، ادامه 
داد: در چارچوب نمایش��گاه نزدیک به 30 ش��رکت 65 فناوری 
روز جهان و کش��ورمان را عرضه کرده اند که باع��ث افتخار برای 
کش��ورمان هس��تند. برخی از محصوالت این نمایش��گاه مشابه 
خارجی ندارند و یا از نظر فناوری س��طح بس��یار مطلوبی دارند 
.محرابیان؛ خاطرنش��ان ک��رد: با اس��تفاده از هوشمندس��ازی 
قادر خواهیم بود تا به��ره وری صنعت برق افزایش داده ش��ود و 
امکان مدیری��ت مصرف در بخ��ش تولید، توزی��ع و به خصوص 
مصرف کنندگان داده ش��ود. وی با بیان اینکه تعرفه ها لحظه ای، 
س��اعتی و انواع و اقس��ام روش های دیگر ب��ه کار گرفته خواهد 
ش��د تا بهره وری صنعت ب��رق افزای��ش یابد، گف��ت: در بخش 
هوشمندس��ازی در برخی شرکت های سطح کش��ور طرح های 
خوبی اجراء ش��ده اس��ت که با اجرای آنها می توان با توزیع برق 
کمتر تأمی��ن برق بیش��تری را انجام داد که بای��د این طرح ملی 

ش��ده و در س��طح کالن به مرحله اجراء در آیند. محرابیان؛ یکی 
از موضوع های مه��م صنعت ب��رق را مدیریت پیک برش��مرد و 
خاطرنش��ان س��اخت: مدیریت پیک در صنعت برق برای ما در 
واقع اصلی بس��یار مهم اس��ت؛ زیرا نیروگاه ها اگر بخواهند برای 
لحظات پیک طراحی ش��وند می بایس��ت س��رمایه گذاری هایی 
صورت گیرد. وی ادام��ه داد: این امر ب��رای نیروگاه ها اقتصادی 
نیست؛ زیرا برای بیش از هش��ت هزار و 700 ساعت در سال اینها 
باید تولید داشته باش��ند درصورتی که پیک مصرف ممکن است 
در 100 س��اعت س��ال اتفاق افتد. وزیر نیرو، ادام��ه داد: احداث 
یک نیروگاه برای تولید در 100 س��اعت س��ال اقتصادی نیست 
و امروز در جه��ان این پیک ه��ا از روش های مختل��ف مدیریت 
می ش��وند و مصارف به س��اعت های کم مصرف موکول می شود. 
در چارچ��وب مدیریت مصرف می ت��وان ب��ا ظرفیت های کمتر 
نیازهای بیش��تری پاس��خ داده ش��ود. محرابیان؛ از اجرای طرح 
رؤیت پذیری و کنترل پذیری به طور کامل در بخش صنایع خبر 
داد و خاطرنشان ساخت: امسال در بخش کنترل پذیری تکمیل 
خواهد ش��د تا این مش��ترکان بار آنه��ا قابل کنترل ش��ود. وزیر 
نیرو، با بیان اینکه این سیاس��ت در بخش کش��اورزی، عمومی و 
اداری دنبال خواهد ش��د، گفت: در بخش خانگی عملیات نصب 
کنتورهای هوش��مند ش��روع خواهد ش��د. عض��و کابینه دولت 
س��یزدهم، با بیان اینکه اش��کاالت قانونی در این بخش به زودی 
برطرف و کنتورهای بخش خانگی هوشمندسازی خواهند شد. 
محرابیان؛ با اشاره به سفر اخیرش به ترکیه، گفت: در سفر ترکیه 
دو مسأله در دستور کار قرار داشت، یکی؛ مذاکره با وزارت انرژی 
ترکیه برای مبادالت برق که اخیراً در مرز ترکیه سیس��تم بک تو 
بک نصب شده اس��ت و از طریق این سیستم امکان مبادله برق را 
فراهم شده اس��ت. این مبادله از روزهای گذشته شروع شده و تا 
600 مگاوات مبادله برق انجام ش��ده یعنی مبادله برق ظرفیت 
600 مگاواتی دارد. وی افزود: در این س��فر ب��ا وزیر انرژی ترکیه 
مذاکرات و گفت وگو هایی انجام ش��ده و به توافق رس��یده ایم که 
مبادالت برق را بین ایران و ترکیه از س��ر بگیریم. زیرا متأسفانه 
سالیان زیادی اس��ت که این مبادله قطع شده بود و از این طریق 
بتوانیم زمان های��ی که برق مازاد داریم، ب��رق را صادر کنیم. این 
عض��و کابینه دولت س��یزدهم، اضافه ک��رد: از طری��ق ترکیه به 
کشورهای همسایه صادرات برق خواهیم داشت و در زمان هایی 
که نیاز به مصرف بیشتری داشته باش��یم، امکان دریافت برق از 
آن مسیر برقرار خواهد بود. این موارد از جمله توافقاتی بوده که با 

وزارت انرژی ترکیه داشته ایم.

وزیر نیرو اعالم کرد

 تدوین 140 برنامه سیاست گذاری 
برای مدیریت مصرف برق 
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