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کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

 چند وقتی اسللت کلله صحبللت از مزایده امللاک آموزش 
و پرورش اسللت؛ اماکی که قرار است بخشللی از خزانه خالی 
بزرگ ترین وزارتخانه دولت را پُر کننللد. در واقع مجلس چراغ 
سللبز خود را برای تأمین بخشللی از بودجه آموزش و پرورش با 
فروش اماک مازاد این وزارتخانه اعام کرده بود. اما مشللکلی 
که در این رابطه وجود دارد این اسللت که نیمللی از اماکی که 
آموزش و پرورش قصللد واگذاری آن از طریللق مزایده را دارد، 
سللند ندارند! در همین رابطه، یوسللف نوری؛ وزیللر آموزش و 
پرورش، در همایش رؤسللای ادارات حقوقی، اماک و حمایت 
قضایی آموزش و پرورش سراسللر کشللور، با بیللان اینکه هنوز 
نیمللی از اماک آموزش و پللرورش را سللنددار نکردیم، اظهار 
کرد: این موضوع ضعف بزرگی اسللت و امیدواریم با امضای این 
تفاهم نامه )درخصوص مستندسازی اماک آموزش و پرورش 
فیمابین وزیر آموزش و پرورش، رئیس بنیاد مسللکن کشللور و 
رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور( گام مؤثری برداشته 
و بخشللی از اماک در روسللتا ها تعیین تکلیف می شود. امروز 
بدون سند بودن، چشللم طمع برخی را به این اماک باز کرده 
و باید با مستندسازی و سللنددار  کردن، این موضوع را از سر راه  
برداریم. در این خصوص الزم است از قانون تبدیل به احسن در 
برخی اماک با سرعت بیشتری اسللتفاده کنیم. منابع محدود 
است و هر روز به دلیل تحریم ظالمانه منابع محدودتر می شود 

و باید در تأمین منابع پیشرو باشیم و دیپلماسی فعال و مؤثر را 
در بحث های حقوقی آغاز کنیم.

48.5 درصد امالک آموزش و پرورش، سند ندارند
دیروز )دوشللنبه( نیز معاون حقوقی و امللور مجلس وزارت 
آموزش و پرورش، با بیان اینکلله 48.5 درصد اماک آموزش و 

پرورش سنددار نیستند، گفت: کارگروه هایی تشکیل شده که 
آن ها را به سللرعت فعال خواهیم کرد که کمک می کند بتوانیم 
اماک و اراضی را سللنددار کنیم. امید است هرچه سریع تر این 
عدد را افزایش دهیم. قاسم احمدی الشکی؛ در حاشیه نشست 
شورای معاونین امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 

که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش در محل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شللد، درباره روند ساماندهی 
اماک مللازاد در آمللوزش و پللرورش توضیللح داد و گفت: در 
حال حاضر حدود ۱۰۲هزار و ۲5۹ ملک داریم که غالباً مدرسه 
هستند. البته باید متذکر شللوم که این عدد در تفاهم نامه قبلی 
ما ۱۰۰هللزار و 55۶ مورد بود که از آن زمان یک سللری اراضی 
جدید پیدا شللدند و ۲۰۰۰ مللورد به آن ها افزوده شللد. معاون 
حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پللرورش، با بیان اینکه 
در سللال۱4۰۰ برای ۱۹ هللزار و ۲۰۰ ملک سللند گرفته ایم، 
اظهار کرد: 48.5 درصد اماک ما سنددار نیست و نیازمند آن 
هستیم که دوستان ما در بنیاد مسللکن تعامل بیشتری داشته 
باشللند. ۳8 هزار و 7۱5 مورد از اماک و اراضی ما در روستا ها 
و شللهرهای زیر ۲5 هزار نفر قرار دارد که به حوزه مسللؤولیت 
بنیاد مسکن برمی گردد. احمدی؛ افزود: کارگروه هایی تشکیل 
شده که آن ها را به سرعت فعال خواهیم کرد که کمک می کند 
بتوانیم امللاک و اراضی را سللنددار کنیم. امید اسللت، هرچه 
سللریع تر این عدد را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه ۲۰۰ مورد 
از مدارس استیجاری اند و دارای حکم قلع و قمع هستند که به 
نسبت کل مدارس عدد باالیی نیسللت، اظهار کرد: در تاشیم 
تا جایی که می توانیم مذاکره کنیم. چند مللورد حاد داریم که 
دانش آموز در مدرسه است و هماهنگ کردیم که مشکات حل 
شللوند. با ۲۰ درصد این مدارس درگیری مسللتقیم داریم و به 

دنبال تهاتر و حل وفصل موضوع هستیم.

مزایده امالک آموزش و پرورش در ابهام؛ نصف امالک سند ندارند! 

 خودرو با برف می آید!  
    از همللان اوایللل سللال جدید کلله قانون 
واردات خودرو مصوب و قرار شللد آیین نامه آن 
نوشللته شللود و همگی مصمم بر این بودند که 
خیلی زود، تند، سریع خودرو وارد کنند و بازار 
ملتهب و قیمت های افسللانه ای ماشللین ها را 
شکسته و دوقلوهای افسانه ای هم به خودشان 
آمده و در کمیللت و کیفیللت، کاری کنند که 
رنگ و لعاب خودروهای خارجللی، آنقدر ها به 
چشللم نیاید. عرض کردیم که این تب به ظاهر 
تُند، خیلی زود به عرق می نشیند و مدت ها باید 
صبوری کنیم تا خودروی خارجی رخ نموده و 

پایش به خیابان های کشور باز شود. 
    عزیزان مسؤول در قدم اول بعد از تصویب 
قانون که تدویللن آیین ناملله و تصویب نهایی 
آن بود به اندازه یللک پروژه کامللل طراحی تا 

سللاخت خودرو زمان اسللتفاده کرده تا جایی 
که در اوایل شهریورماه باالخره چهره بی مثال 
آیین نامه واردات خودرو پس از تصویب کابینه، 
نمایللان شللد و اینجور کلله به نظر می رسللید 
دوقلوهللای  دسللت اندرکاران،  طراحللان، 
افسللانه ای و برخللی از مللردم سللاده دل، جزء 
طرفداران و هواداران آن جنللاب بودیم و البته 
عزیزان مسللؤول آنقدری تأکید موکد بر درجه 
یللک و بی همتا و ممتللاز بودن ایللن آیین نامه 
داشللتند، کلله جنابمللان مجبللور شللد یک، 
چندین بار آن مرقوملله چندخطی )که معلوم 
نیسللت چرا چندماه نگارش آن طول کشللیده 
اسللت( را بخوانیم تا اثللری از آن همه تمجید 
و به به و چه چلله را در آن سللیمای بی مثال به 
تماشا بنشللینیم، که خب بخت یارمان و تقدیر 

همراهمان نبود! 
  در همللان ایللام شللهریور در نوشللتاری 
معروض داشللتیم که »از همیللن اول بگوییم 
کلله منظورمان خدای ناخواسللته این نیسللت 
که قراری بر واردات خودرو نیسللت و همه  اش 
شللوخی و منباب عوض شللدن فضاسللت و یا 
برعکس شوخی شللوخی قللرار اسللت خودرو 
وارد شللود و بعللد از هرگللز، خلللق ا... بتوانند 
خودروهایللی در کاس جهانللی و بللا قیمللت 
مناسللب خرید کنند و دوقلوهای افسللانه ای 
خودروسللاز وطنی کارشللان به ِخنس خواهد 
خللورد و از این قسللم شللوخی و طنازی هایی 
کلله برخی از مللا مللردم سللاده دل در تخیل و 
رویاهایمللان، سللاخته و پرداختلله کرده ایم« 
و از ظواهر امللر معلوم بود که ایللن وارداتی که 
می گفتند نهایتاً تا آبان ماه انجام خواهد شللد، 
حاال حاال ها قرار نیسللت اتفاق بیفتللد و عجالتاً 
امروز که پای مبارک را در آذرماه گذاشللته ایم، 
در بوق و ُکرنا کرده و بر طبل، شادانه می کوبند 
که چشم و گوش شللیطان کر، باالخره کمپانی 

تولیدکننللده خودرویللی که قرار اسللت از آن 
خللودرو وارد کنیم را انتخاب )البته بیشللتر به 
کشللف زیرخاکی می ماند تا انتخاب!( کرده ایم 
و فقللط کافللی اسللت عزیللزان خودروسللاز و 
مونتاژکننده وطنی )ببخشللید واردکنندگان 
منتخب( ثبت سفارش انجام داده، اعتبار مورد 
نظر را تأمیللن نمایند، تا در زمسللتان پیش رو 
شاهد حضور شللکوهمند خودروی خارجی در 

کشور باشیم! 
  البته این احتمال هللم وجود دارد، کمپانی 
کشللف شللده، همان شللرکت رولز رویسللی 
باشللد که یکللی از مسللؤوالن خودروسللازی 
اخیللراً فرمایللش کرده انللد که قرار نیسللت ما 
کیفیت مان بلله اندازه آن باشللد، البته احتماالً 
نللوع آسللیای میانه ای و یا نهایتللاً ورژن چینی 
و هندی  اش ولی باالخره این کشللف و شللهود 
مسللؤوالن را باید به فللال نیک گرفللت، چون 
شسللت مبارک مان خبللر می دهد کلله احیاناً 
این بسللاط تحریم، دایره را آنقللدر تنگ کرده 
است که کار برعکس اسللت و انتخاب از جانب 

طرف مقابل و کمپانی مورد نظر بوده اسللت و 
نه انتخاب سللازندگان مختلف خوش شللانس 

مشتاق توسط این طرف! 
   بازهم این بدبینی مفرط هوشنگ خانی ما 
گل کرده است و هرچه با خود کلنجار می رویم 
نمی توانیم وسللط بللرف و بللوران و سللرمای 
زمسللتان منتظر قدوم السللتیکی خودروهای 
خارجکی باشیم و این شیرتوشللیری اوضاع و 
خط و نشان برجامی و باد ناموافقی که در حال 
وزیدن است و البته سللرعت مثال زدنی انجام 
امور در کشللور و خصوصاً گزینلله تأمین دالر 
واردات، همان بهار سللال آینللده را که قبًا نیز 
عرض کرده بودیم، برای واردات خودرو بیشتر 

محتمل می دانیم تا سیاهی زمستان. 
البته این احتمال هم وجللود دارد که برای 
خالی نبودن عریضه یک چند صدتایی خودرو 
وارد شللود که به هرحال کارنامه سللال جاری 
عزیللزان کاربلللد صمتللی و بانکللی و اجرایی، 

آنقدر ها خالی و برهوت نباشد...  

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

افزایش 87 درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته!  
رئیس گروه سللامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشللت، با 
اشللاره به انجام مطالعه ای برای کمی سللازی اثرات بهداشتی و 
اقتصادی منتسللب به آالینده ذرات معلق PM ۲.5، به تشریح 
عوارض این معضل بهداشللتی در کشللور پرداخت و گفت: در 
سللال ۱4۰۰ تعللداد هملله مرگ های منتسللب بلله مواجهه 

طوالنی مللدت بللا ذرات معلللق PM۲.5 بیللش از 87 درصد 
نسبت به سللال ۱۳۹۹ افزایش یافته اسللت. عباس شاهسونی؛ 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عوارض آلودگی هوا بر سامت 
افراد، گفت: مواجهه با آلودگی هوا در کشللورهای توسعه یافته 
چهارمین عامل مرگ در جهان پس از خطرات متابولیک، رژیم 

غذایی و دود سیگار است. این در حالیست که در کشورهای در 
حال توسللعه، آلودگی هوا سومین ریسللک فاکتور مرگ است. 
در واقع مطالعات جهانی نشللان داده اسللت آلودگی هوای آزاد 
و داخل در مناطق شللهری و روستایی سللالیانه منجر به بیش 
از هفت میلیون مرگ زودرس می شللود. وی با اشاره به کاهش 

تعداد مرگ های منتسللب به آلودگی هوا در سللال های ۱۳۹5 
تا ۱۳۹8، تصریح کللرد: اما این روند در سللال ۱۳۹۹ متوقف و 
افزایشی شللد و در سللال ۱4۰۰ تعداد همه مرگ های منتسب 
به مواجهه طوالنی مللدت با ذرات معلللق PM۲.5 بیش از 87 

درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. 

شركت سهامی 
برق منطقه ای تهران

شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

شركت توسعه 
معادن پارس تأمین
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آگهی تجدید مناقصه عام دومرحله ای

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عام دومرحله ای و براساس شللرایط مناقصه، طرح قرارداد و ضمائم پیوست نسبت به خرید 57 دستگاه 

رکتیفایر indoor و outdoor  از تولید کنندگان داخلی واجدشرایط اقدام نماید.

زمان و نحوه خرید اس�ناد: داوطلبان شللرکت در مناقصه جهت دریافت اسللناد می توانند از تاریخ نشر آگهي لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روز یک شللنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۶ 

 با مراجعه به پایللگاه جامللع اطاع رسللانی معامللات همللراه اول )www.tamin.mci.ir( و پرداخت مبلللغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریللال )یک میلیون ریللال( از طریق درگاه 

پرداخت الکترونیک با شناسه پرداخت ۱7۰۰۰۹۹۲۱۰۲۹۲۲7 اقدام نمایند )به واریزی های بدون شناسه ترتیب اثر داده نخواهد شد(.

 زمان و محل تحویل پاکات: اسللناد مناقصه می بایست مهر و امضاءشده به صورت فیزیکی در پاکات سربسللته و ممهور به مهر شرکت )مطابق ترتیب مندرج در ماده ۱5 

 شللرایط مناقصه( و حداکثر تا سللاعت ۱4:۰۰ روز دوشللنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱4، بلله دبیرخانه مرکزی همراه اول )به نشللانی: میللدان ونک، خیابان ونللک، برج همراه، 

طبقه همکف( تحویل گردد.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهار میلیارد ریال( می باشد که می بایسللت به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده 

ارائه گردد.

زمان گشایش پاکات: کمیسیون معامات در روز سه شللنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱5 رأس ساعت ۱4:۰۰ در طبقه سوم برج همراه تشللکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده 

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

 مناقصه گران می توانند جهت کسللب اطاعات بیش تر درباره مشللخصات فنی با شللماره تلفن 8۱7۱۲844 و ایمیل h.ghabileh@mci.ir  )آقللای قبیله محمدی(، 

 در خصوص موارد بازرگانی با شللماره تلفن 88۶4۰۹۹7 و ایمیل m.mirzaianrad@mci.ir )آقای میرزاییان( و در خصوص خرید اسللناد و یا نحوه بارگذاری اسناد 

بر روی سایت با شماره تلفن 8۱7۱۲5۱۹ تماس حاصل نمایند.
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 موض�وع: شناسللایی سللازندگان و تأمین کننللدگان مفصل و اتصللاالت کابل 

 )EQM 088 – Termination  Kit(

ش�رکت فرادس�ت انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناسللایی پیمانکاران 

 )EQM 088 – Termination  Kit( واجدشرایط جهت خرید مفصل و اتصاالت کابل 

موردنیاز پروژه احداث پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس اقدام نماید. 

از کلیه داوطلبان حائز صاحیت الزم بر اساس پیش نیازهای ذیل دعوت به عمل 

می آید حداکثر تا مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰7 جهت اخذ فللرم ارزیابی به آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com  درخواست خود را  ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعام می شود:

1- سازندگان اقام )مفصل و اتصاالت کابل( می بایست از لیست های مورد تائید 

)AVL( شرکت ملی پتروشیمی )NPC(، شللرکت ملی و مهندسی ساختمان 

نفت )NIOEC( و نفت و گاز پارس جنوبی )POGC( انتخاب شود.

2- سللابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی )حداقل ۳ پروژه( 

داشته باشللد )شللرح معیارهای حداقلی و دسللتورالعمل بررسی سللوابق برای 

پروژه های نفت و گاز در فرم های ارزیابی آورده شده است(.

آگهی شناسایی 
سازندگان و تأمین کنندگان

نوبت اول 
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 موضوع: شناسللایی سللازندگان و تأمین کننللدگان چراغ هشللدار هواپیمایی 

 )EQM 087 – Aircraft   Warning   Lights(

شرکت فرادست انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجدشرایط 

  )EQM 087 – Aircraft  Warning  Lights( جهت خرید چللراغ هشللدار هواپیمایللی 

موردنیاز پروژه احداث پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس اقدام نماید. 

از کلیه داوطلبان حائز صاحیت الزم بر اساس پیش نیازهای ذیل دعوت به عمل 

می آید حداکثر تا مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰7 جهت اخذ فللرم ارزیابی به آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com  درخواست خود را  ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعام می شود:

1- سازندگان اقام )چراغ هشدار هواپیمایی( می بایست از لیست های مورد تائید 

)AVL( شرکت ملی پتروشیمی )NPC(، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت 

)NIOEC( و نفت و گاز پارس جنوبی )POGC( انتخاب شود.

2- سللابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی )حداقل ۳ پروژه( 

داشته باشللد )شللرح معیارهای حداقلی و دسللتورالعمل بررسی سللوابق برای 

پروژه های نفت و گاز در فرم های ارزیابی آورده شده است(.

آگهی شناسایی 
سازندگان و تأمین کنندگان

نوبت اول 

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

 »)PF( ش�رکت س�هامي برق منطقه اي تهران در نظللر دارد، جهت واگللذاري مناقصه »خریللد ۱۲5 دسللتگاه تابلللو ۲۰ کیلوولت بلله روش تأمین مالي فروشللنده 

 از طریق تجدید فراخللوان ارزیابی کیفی )در سللامانه تدارکات الکترونیکي دولت به شللماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰۰۱5۳( نسللبت به شناسللایي متقاضیان واجدشللرایط 

)داراي سابقه ساخت و تأمین تجهیزات موضوع مناقصه و لزوم دارا بودن توان سرمایه گذاري( از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان واجدشللرایط که مایل به شللرکت در این مناقصه هسللتند دعوت می گردد، جهت دریافت اسللناد ارزیابی کیفی از مورخ ۱4۰۱/۰8/۲۲ الي 

۱4۰۱/۰8/۲4 به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نمایند.

اسناد تکمیل شده بایسللتي تا پایان مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰8 از طریق سللامانه www.setadiran.ir  ثبت گردد. قابل ذکر است، که به اسللناد تحویل شده بعد از تاریخ مذکور 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  عاقه مندان به شللرکت در مناقصه مي بایسللت، جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با شللماره هاي دفتر ثبت نللام 88۹۶۹7۳7 و 85۱۹۳7۶8  و 

مرکز تماس ۲7۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.

  شرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسي اسناد و مدارک واصله و اطاعات مندرج در پرسش نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به ارزیابی کیفی شرکت ها اقدام و 

از شرکت های واجدشرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

مناقصه شماره 1401/21017 به صورت تأمین مالي فروشندهنوبت اول

بدیهي است، ارائه مدارک و پرسش نامه های تکمیل شده هیچ گونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

 ضمنًا اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( 
و پایگاه ملي مناقصات http://iets.mporg.ir   موجود مي باشد.

   عمومی
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ش�رکت توس�عه معادن پ�ارس تأمین در نظر دارد نسللبت بلله شناسللایی و ارزیابی مشللاوران 
 واجدشللرایط به منظور ارائلله خدمات مهندسللی و مشللاوره ای، نظللارت عالیه، نظللارت کارگاهی 
بر عملیات حفاری RC و مغزه گیری اکتشافی و آماده سللازی نمونه در استان سیستان و بلوچستان 

با شرایط زیر اقدام نماید:
1-موضوع مناقصه: شناسللایی و ارزیابی مشللاوران واجدشللرایط به منظور ارائه خدمات مهندسی 
و مشللاوره ای، نظارت عالیلله، نظارت کارگاهللی بر عملیات حفللاری RC و مغزه گیری اکتشللافی و 

آماده سازی نمونه در استان سیستان و بلوچستان.
2-ش�رایط موردنظر: دارا بودن گواهینامه صاحیت حداقل پایه ۲ سازمان برنامه وبودجه در رشته 
اکتشاف و استخراج و یا امتیاز ۱۶۰ به باال در صاحیت از سازمان نظام مهندسی معدن الزامی می باشد.

3-مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی
4- مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد.

5-مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صللورت ضمانتنامه بانکی 
بااعتبار ۳ ماه از تاریخ تحویل اسناد معتبر می باشد.

6-مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰5
7-مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹

8-محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
 شللرکت توسللعه معللادن پللارس تأمیللن، تهللران، خیابللان سللید جمال الدیللن اسللدآبادی، 

خیابان دکتر صادق آیینه وند)۶4 شرقی(، پاک ۲۹، طبقه دوم ، تلفن: ۰۲۱-88۰۳۹۱۱4
10- بازدید از سایت پروژه: 

کلیه مناقصه گللران می توانند از تاریللخ ۱4۰۱/۰۹/۰7 لغایللت ۱4۰۱/۰۹/۰۹ با حضور در اسللتان 
سیستان و بلوچستان و هماهنگی با مناقصه گزار از محل پروژه بازدید نمایند.

10-هزینه خرید اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۲۶878۳۰8۳ نزد بانک تجارت شعبه میدان ونک ۱۰4۹

 11- ارائه اسللناد مثبته نشللان دهنده دارا بودن شللرایط مناقصلله در هنگام دریافت اسللناد مناقصه 
الزامی است.

12-سایر جزئیات مربوطه: در اسناد مناقصه درج شده است.
  متقاضیللان می تواننللد جهللت کسللب اطاعللات بیشللتر بللا شللماره تلفللن ۰۹۱۱۶۳۲۱8۰8 

تماس حاصل نمایند.
  ضمناً مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

دومرحله ای شماره 14010828  )نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت توسعه معادن پارس تأمین

شركت توسعه 
معادن پارس تأمین

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

موضوع مناقصه: اجرای خدمات درایو تست
شماره مناقصه: ۱4۰۱۰8۲۹-۰۲

مهلت خرید اسناد مناقصه: 
ساعت ۱7:۰۰ روز پنجشنبه 10 آذرماه ۱4۰۱

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه 16 آذرماه ۱4۰۱

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که می بایسللتی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل سللپرده جهت واریز به حساب شللماره ۳۹۲۲۲۰۱۰۰۲8۶7۳4۲7۲۰۱ 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اسللناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  مناقصه گللران می تواننللد برای کسللب اطاعات بیشللتر با شللماره تلفن های 
 m.alhouei@nak-mci.ir ۰۹۱۲5۰554۰۳ و 8۱7۱8555 و ایمیللل

)واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند.
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آگهی 

یک عضللو کمیسللیون صنایع و معللادن مجلس شللورای اسللامی، تأکید 
کرد: تحقق شللبکه ملی اطاعات کمک می کند تا از حجم فروشللی به سللمت 
سرعت فروشللی اینترنت گام برداریم و مطالبه جوان امروزی را برای دسترسی 
به اینترنت پرسللرعت محقق می کند. لطف ا... سللیاهکلی؛ در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اهداف توسعه شللبکه ملی اطاعات، بیان کرد: هر کشللوری متناسب با 
فرهنگ و نیازمندی هللای بومی خود تاش می کند که پاسللخ نیازهای مردم را 
در داخل کشللور بدهد. این اصل در تمام دنیا از جمله اروپللا و آمریکا نیز صدق 
می کند. شبکه ملی اطاعات نیز یک گام در راستای پاسخ به نیاز داخلی مردم از 
درون خود کشور است. نکته حائزاهمیت در تحقق شبکه ملی اطاعات سرعت 
اینترنت است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس، در ادامه اظهار کرد: با تحقق 
شللبکه ملی اطاعات سللرعت اینترنت افزایش چشللمگیری پیدا خواهد کرد. 
متأسللفانه امروز در حوزه اینترنت گرفتار حجم فروشللی هسللتیم در حالی که 
ما باید آرام آرام از حجم فروشللی اینترنت به سللرعت فروشللی اینترنت حرکت 
کنیم. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: جوان امروز 
دوسللت دارد با سللرعت در فضای مجازی کار کند. اگر ما در داخل کشللور زیر 
سللاخت الزم اینترنت را ایجاد نکرده و بخواهیم همه اینترنت را از خارج بخریم 
همچنان با افت سللرعت مواجه خواهیم بود. هرچقدر ما زیرساخت های داخلی 
اینترنت را توسعه بدهیم، سللطح دسترسی و سرعت دسترسللی مردم افزایش 
پیدا خواهد کرد که مطالبه امروز جامعه و جوانان اسللت. سیاهکلی؛ تأکید کرد: 
با توجه به پیگیری هایی که مجلس از وزارت ارتباطات داشته است، شخص وزیر 
مدعی شده اند که شبکه ملی اطاعات 5۹ درصد پیشللرفت داشته است. هنوز 
کارهای زیادی در این حوزه باقی مانده اسللت و باید گام هللای جدی تری برای 

تحقق شبکه ملی اطاعات برداشته شود.

سرعت جای حجم را در فروش 
اینترنت می گیرد؟! 

بانک ها هنوز به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل نشده اند 
دی مللاه آخرین فرصللت قانونللی بللرای اتصال دسللتگاه های 
مشللمول به پنجره ملی خدمات دولت اعام شللده اسللت و هنوز 
از ۱7۳ دسللتگاه مشللمول ۱۹ دسللتگاه پُرکاربرد دولتللی نه تنها 
بلله پنجره ملللی متصل نشللده اند، بلکه پنجللره واحد خللود را که 
الزام اولیه برای اتصال به پنجره ملی اسللت، راه انللدازی نکرده اند. 
دانشللگاه ها، بانک ها و دسللتگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت 
جزء پرکاربرد ترین گروه دستگاه هایی هسللتند که هنوز به پنجره 
ملی متصل نشللده اند. در این میللان وزارت علوم بللا ۱۳ درصد، و 
وزارت صمت و سازمان تبلیغات، بنیاد ملی نخبگان، بانک مرکزی، 
معاونللت علمی و فنللاوری بللا میزان اتصللال زیللر ۱۰ درصد جزء 
پرکاربرد ترین دسللتگاه های مشمول به حسللاب می آیند. معاون 
دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطاعات ایران، آذرماه را مهلت 
اعامی از سمت دسللتگاه های متصل نشللده برای اتصال به پنجره 
ملی دانست اما اینکه با پایان این مهلت چند دستگاه از ۱۹ دستگاه 
متصل نشللده به طور کامل بلله پنجره ملللی متصل شللوند به نظر 
می رسللد تحقق پذیری این موضوع را با توجه به آمارهای موجود با 
چالش  جدی روبه رو سللازد. جواد موحد؛ معاون دولت الکترونیکی 
سللازمان فناوری اطاعات ایللران، در گفت وگو با پیوسللت، گفت: 
»براسللاس آمارهای موجود تاکنون 8۱ درصد دستگاه ها به پنجره 

ملی متصل شللده اند و حدوداً شللش درصد در حال اتصال هستند 
و تقریباً ۱۳ درصد مابقی دسللتگاه ها نیز هنوز متصل نشللده اند و 
قرار اسللت جاماندگان تا پایان آذرماه به پنجره ملی متصل شوند. 
امیدواریم تللا پایان دی ماه کلله آخرین فرصت قانونی اسللت تمام 
دستگاه های مشللمول به پنجره ملی خدمات دولت متصل شوند.« 
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نوعی قرار است اکثر خدمات 
دستگاه های دولتی و عمومی را از پنجره ملی به سمت پنجره واحد 
هر دستگاه و گروه دسللتگاه به  شللکل الکترونیکی و غیرحضوری 
هدایت کنللد و خدمات را به  صللورت یکپارچه و فراگیللر به مردم و 
کسللب وکار ها ارایه کنللد و پنجره ای بللرای ورود و احللراز هویت 

یکپارچه کاربران باشد.
عدم اتصال 1۹ دستگاه پُرکاربرد به پنجره ملی

موحد؛ تعداد دسللتگاه هایی را که در شللمول قانونی اتصال به 
پنجره ملی هستند ۱7۳ دسللتگاه برآورد کرد و گفت: »با توجه به 
اباغ قانون و آیین ناملله اجرایی دولت ۱7۳ دسللتگاه و چند گروه 
دستگاهی وابسللته به آن ها مشللمول این قانون می شللوند. اما در 
همان ابتدا تقریباً ۳5 دسللتگاه به   واسللطه ماهیت خدمات شان از 
دایره مشموالن این قانون خارج شدند، چراکه حدود خدمات شان 
در نسللبت با کسللب وکار ها و شللهروندان قرار نمی گرفت.« جواد 

موحد؛ معللاون دولللت الکترونیکی سللازمان فنللاوری اطاعات، 
امیدوار اسللت تا دی ماه تمامی دسللتگاه ها به پنجللره ملی دولت 
هوشمند متصل شللوند. موحد؛ در اشللاره به ۳5 دسللتگاه و گروه 
دستگاه هایی که از شللمول قانون پنجره ملی خارج شده اند، گفت: 
»شرکت های انتقال گاز، شللرکت بازرگانی گاز، شرکت پاالیشگاه، 
شللرکت ملی نفت، شللرکت پایانه هللای نفتی یا سللازمان مجری 
ساختمان  ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( که زیر نظر وزارت راه وشهرسازی است، همچنین 
سازمان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان نوسازی 
و توسللعه و تجهیزات مدارس در زیرمجموعه آمللوزش و پرورش، 
و نیللز وزارت ارتباطللات که هیچ گونلله خدمات سللتادی ای ندارد 
و پژوهشللگاه فضایی و سللازمان زندان  هللا و سللازمان خبرگزاری 
جمهوری اسللامی کلله خدمللات G۲C در الیه ارایه سللرویس 
ندارند و برخی نیز که ماهیت خدمات شللان فیزیکی است از دایره 
شللمولیت پنجره ملی بیرون گذاشللته شللده اند.« موحللد؛ تأکید 
کرد که هنوز ۱۹ دسللتگاه موظف به پنجره ملی متصل نشللده اند 
و در ادامه از آن هللا نام بللرد: »در این بین پرکاربرد ترین دسللتگاه 
متصل نشده بانک های دولتی هستند که کاربران بی شماری دارند 
و بایسللتی به زودی به پنجره ملی متصل شللوند. همچنین وزارت 

امورخارجه، سازمان سللرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران در مجموعلله وزارت اقتصاد و دارایی، کانللون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و سللازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی و خانللواده در مجموعه وزارت آمللوزش و پرورش، صندوق 
ضمانللت صللادرات ایللران و شللرکت نمایشللگاه های بین المللی 
جمهوری اسللامی ایران، صندوق حمایت از توسللعه و تحقیقات 
صنایع الکترونیک در مجموعلله وزارت صنعت، معدن وتجارت و در 
مجموعه جهادکشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام و در مجموعه 
وزارت علوم نیز به طور کلی تمام دانشللگاه ها هنللوز به پنجره ملی 
متصل نشده اند.« موحد؛ اضافه کرد: »همچنین جهاد دانشگاهی، 
روزنامه رسللمی قوه قضاییه و سللازمان جمع آوری و فروش اماک 
تملیکی، سللامانه سللتاد ایران یا سللامانه تللدارکات الکترونیکی 
دولت، سللازمان پژوهشللی علمی و صنعتی، مؤسسلله پژوهشی و 
برنامه ریزی آموزش عالی و مؤسسلله سازمان سمت و دستگاه هایی 
هستند که به پنجره ملی اضافه نشللده اند.« او به گروه دستگاه های 
وزارت بهداشللت نیز کلله هنوز به پنجره ملی نپیوسللته اند اشللاره 
کرد: »دسللتگاه های دیگر وزارت بهداشللت شللامل بیمارستان  ها 
که جزء دانشگاه های علوم پزشکی می شوند، سللازمان غذا و دارو، 
بیمارسللتان ها، انستیتو پاسللتور، سللازمان انتقال خون، اورژانس 

کشللور، مرکز تحقیقات حال جمهوری اسللامی ایران و صندوق 
رفاه دانشجویان تاکنون متصل نشده اند.«

از اتصال صددرصدی تا اتصال 10 درصدی
او در ادامه، میزان اتصال دسللتگاه ها را به تفکیک درصد اعام 
کرد: »دسللتگاه هایی که از نظر ما اتصال شللان صددرصدی است 
شامل سللازمان مناطق آزاد، فراجا می شوند و سللازمان حفاظت از 
محیط زیسللت و کمیته امداد که باالی 75 درصد بلله پنجره ملی 
متصل شللده اند. همچنین وزارت ارتباطات 58، وزارت کشور 5۲ 
درصد، وزارت نیللرو 55 درصد، وزارت تعللاون، کار و رفاه اجتماعی 
۶۱ درصد، سازمان دادگستری 5۰ درصد. سللازمان انرژی اتمی و 
وزارت دادگسللتری 5۰ درصد به پنجره ملی خدمات دولت متصل 
شده اند.« عاوه بر این، موحد به دستگاه هایی اشاره کرد که میزان 
اتصال شان به پنجره ملی زیر ۱۰درصد اسللت: »سازمان هایی که 
زیر ۱۰ درصد به پنجره ملی متصل شللده اند شللامل وزارت صمت 
و سللازمان تبلیغات، بنیاد ملللی نخبگان، بانک مرکللزی، معاونت 
علمی و فنللاوری و همچنیللن وزرات علوم با ۱۳ درصللد تا به حال 
به پنجره متصل شللده اند.« او در پایان، اظهار امیللدواری کرد که 
تمام دستگاه های مشمول تا پایان دی ماه که آخرین فرصت قانونی 

است به پنجره ملی خدمات دولت متصل شوند.

مجلللس،  نماینللده  سللیاهکلی؛  لطللف ا... 
می گویللد که تللا زمانللی کلله نهادهللای امنیتی 
احسللاس کنند که امنیت کشور مشللکل دارد، به 
وزارت ارتباطات می گوینللد فیلترینگ همچنان 
ادامه داشللته باشللد. او در مورد کمیسللیون طرح 
صیانت می گوید جلسلله ای از باب اینکلله قوانین 
بررسللی شللود، تشللکیل نشللده، بلکه جلسللات 
معمللول بللرای هماهنگللی و اینکلله چلله کنیم 
مطرح شللده اسللت. ولللی جلسلله ای درخصوص 
طللرح صیانللت یا طللرح قانللون فضللای مجازی 
تاکنون برگزار نشللده اسللت. لطف ا... سیاهکلی؛ 
 در گفت وگللو بللا انتخاب، در پاسللخ به پرسشللی 
مبنللی بر اینکه بللا گذشللت دو مللاه از فیلترینگ 
شللبکه های اجتماعللی، دولت چلله تصمیمی در 
ایللن خصللوص دارد، گفللت: »تصمیم گیرنده در 
این مللورد وزیللر ارتباطات نیسللت. ایللن امور را 
نهادهللای امنیتی تصمیللم می گیرنللد. بنابراین 
تا زمانی کلله نهادهای امنیتی احسللاس کنند که 
امنیت کشللور مشللکل دارد، به وزارت ارتباطات 
می گوینللد فیلترینللگ همچنللان ادامه داشللته 
باشللد.« این نماینده مجلللس، افللزود: »در تمام 
دنیا همین طور اسللت؛ وقتی بحران کنار گذاشته 
شود معموالً به شللرایط عادی برمی گردند. ایران 
هم به نظرم به همین شللکل اسللت چون شرایط 
ناامنی وجود دارد و از این دو پلتفرم اسللتفاده های 
ضد امنیتی می شللد، فیلتللر هسللتند. امیدواریم 
کشور هرچه سللریع تر به شللرایط عادی بازگردد 

و مردم هم زندگی عللادی خود را از سللر گیرند.« 
سللیاهکلی؛ همچنیللن در واکنللش بلله اظهارات 
اخیر چند تللن از نمایندگان مبنی بر ازسللرگیری 

کمیسللیون مشللترک طرح صیانللت و برگزاری 
 جلسه در این کمیسیون، عنوان کرد: »خیر، هنوز 
در ایللن رابطلله هیللچ تصمیمللی گرفته نشللده 

اسللت. جلسلله ای از باب اینکلله قوانین بررسللی 
شللود، تشللکیل نشللده بلکلله جلسللات معمول 
بللرای هماهنگی و اینکلله چه کنیم مطرح شللده 

اسللت ولی جلسلله ای درخصوص طللرح صیانت 
 یا طللرح قانون فضللای مجللازی تاکنللون برگزار 

نشده است.«

زمزمه لغو فیلترینگ اینترنت به یک شرط! 
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مقاله

چکیده
 "مالیه عمومی و سیاست گذاری عمومی: مسؤولیت ها 
و محدودیت هللای دولت" تللاش دارد بللا بهره گیری از 
دستاوردهای علم اقتصاد، به تحلیل ابعاد سیاست گذاری 
عمومی بپردازد. این کتاب با تمرکز بر اصول نظری حاکم 
بر رفتار عوامل اقتصادی، شامل مدل های مبتنی بر نظریه 
انتخاب عمومی و بدون درگیر شدن با جزییات کاربردی، 
ارایه دهنده بینشی نسللبت به فرآیندهای تصمیم گیری 
عمومی اسللت. از جمله مشللخصات این اثر، اتکای آن به 
برخی موضوعللات و مدل هللای نظریه بازی هللا، اقتصاد 
اطاعللات، اقتصاد رفتللاری، عدالت اجتماعی و فلسللفه 

سیاسی است.  
واژگان کلی�دی: سیاسللت گذاری عمومللی، نظریه 
انتخاب عمومی، شکسللت بازار، شکسللت دولت، کاالی 

عمومی   
نهاد دولت به عنوان یکللی از تخصیص دهندگان مهم 
منابع در هللم اقتصادهای دنیا به ایفللای نقش می پردازد. 
اقتصللاد بخللش عمومللی و سیاسللت گذاری عمومی به 
کنللکاش حول خاسللتگاه ایللن نهللاد مهللم، پیامدهای 
تصمیم گیری هللای عمومللی و الزامللات تمسللک به آن 
می پردازد، بر این اسللاس موضوعاتی چون شکست بازار 
و قرارداد اجتماعللی، ذیل مقوللله خاسللتگاه دولت قرار 
می گیرند. تغییر حجم فعالیت های اقتصاد غیررسللمی، 
تغییر سللطح رفاه اجتماعللی در اثر اتخاذ سیاسللت های 
مالیاتی و حتی خرید و فروش آراء در فرآیند قانون گذاری 
از جمله پیامد هللا و ماحظات حوزه هللای تصمیم گیری 
عمومی و سیاسللت گذاری عمومی هسللتند. یکی از آثار 
نسللبتاً جدید که در این حوزه منتشر شللده است، کتاب 
مالیه عمومی و سیاسللت گذاری عمومی؛ مسؤولیت ها و 
محدودیت های دولللت، تألیف آری ال هیلمن۱ اسللت که 
انتشارات دانشللگاه کمبریج آن را در سال ۲۰۰۹ میادی 
در 8۲4 صفحه منتشر کرده اسللت. این اثر، ویرایش دوم 

کتابی با همین عنوان از نویسنده است که در سال ۲۰۰۳ 
میادی توسط همین انتشارات منتشر شده است. 

هدف این مقاله، تحلیل و نقد کتاب پیش گفته اسللت. 
بدین منظور، ابتدا به معرفی محتوای اثر به ترتیب فصول 
تنظیم شده و مزایا و نقدهای وارده بر هریک از این فصول 
پرداخته شده است. سپس به بررسی جامعیت اثر، رویکرد 
حاکم بر محتوای کتاب، جایگاه این اثر و مقایسه تطبیقی 

آن با آثار مشابه توجه شده است. 
کتللاب مالیلله عمومللی و سیاسللت گذاری عمومللی؛ 
مسللؤولیت ها و محدودیت های دولت در ۱۰ فصل سامان 
یافته اسللت. فصل نخسللت کتاب با تبیین ماهیللت بازار 
رقابتی به عنوان ابللزاری برای تخصیص منابع آغاز شللده 
اسللت. ایده اساسللی فصل آن است که نشللان دهد امکان 
بروز ناکارایی در تخصیص های برآمللده از تعامات بازاری 
وجود دارد. یکللی از ویژگی های قابل توجلله در این کتاب، 
توجه دادن بلله تلقی مللا از معنای برخللی اصاحات مهم 
اسللت. نمونه جالب آن، تدقیق در مفهوم عدالت اجتماعی 
است. در بخش دوم فصل نخست با عنوان کارایی و عدالت 
اجتماعی، دو معنا از عدالت اجتماعللی را تبیین می کند و 
پس از آن در پی تبیین رابطه آن معانی بللا کارایی می رود. 
براسللاس یکی از تلقی های ارایه شللده از عدالللت، نتیجه 
یک تعامل اقتصادی به لحاظ اجتماعی عادالنه اسللت اگر 
حق طبیعی مالکیللت در فرآیند ایجللاد آن نتیجه محترم 
شمرده شده باشللد ) p. ۲8.۲۰۰۹ ( براسللاس این تلقی از 
عدالت، بازار رقابت کامل به هللر دو نتیجه کارایی و عدالت 
اجتماعی دسللت می یابللد ) P. ۲۹.۲۰۰۹ (. تلقللی دیگر از 

عدالت اجتماعللی که کتاب به ارایلله آن می پردازد، مبتنی 
بر مفهوم برابری اسللت. مؤلف پس از ایجللاد تفکیکی مهم 
میان دو نوع برابری، اظهار می دارد که پافشللاری بر برابری 
پسللینی۲ به نوعی مخالف با ایده کارایی اسللت.  تسللامحاً 
می توان دو تلقی ارایه شللده در اینجا از عدالت را به ترتیب 
تلقی های لیبرترینیسللم و مسللاوات گرا ها دانسللت.  البته 
در همین جا می توان ایللن نقص را متذکر شللد که در این 
کتاب مهم  ترین تلقی از عدالت در علم اقتصاد، یعنی عمل 
براساس سرجمع فواید ایجاد شده به واسطه یک سیاست، 
مغفول انگاشته شده است. براساس ایده جان استوارت میل 
که البته تاکنللون نیز در مطالعات علم اقتصاد حفظ شللده 
اسللت، فایده گرایی یا همان مطلوبیت گرایللی۳، راهنمایی 
برای عمل عادالنه اسللت. اسللتوارت میللل در فصل پنجم 
کتاب مهم خویش با عنللوان فایده گرایی در تاش برای آن 
است که نشان دهد عمل براساس معیار فایده، همن عمل 
عادالنه است. ) pp .۲۰۰۳.Mill et al.۲۱۶- ۲۳5 ( بالتبع 
زمینه سللازی برای تخصیص منابع براسللاس ایللن معیار، 
تعیین کننده سیاسللت گذاری عادالنه خواهللد بود.  یکی 
ازمشللخصات نوآورانه این اثر، اتکای ویژه آن به رویکرد ها و 
مدل های نظریه بازی  ها و اقتصاد اطاعات است؛ این توجه 
از مطالب فصل نخست، آغاز می شود و در مطالب آتی کتاب 
حفظ می شود. موقعیت های تعاملی از مهم  ترین بسترهای 
مورد توجه سیاست گذاران است. مدل های مبتنی بر نظریه 
بازی ها، تحلیل چنین بسللترهایی را میسللر می سللازند. 
تحلیللل یک تعامللل براسللاس رویکللرد نظریلله بازی ها، 
متضمللن تعریللف بازیگللران، اسللتراتژی های پیش روی 

ایشان و پیامدهای ناظر به شرایط مختلف است. در ادبیات 
نظریه بازی ها، متضمن تعریف بازیگران، اسللتراتژی های 
پیش روی ایشللان و پیامدهللای ناظر به شللرایط مختلف 
است. در ادبیات نظریه بازی ها، برخی موقعیت های تعاملی 
به عنوان نمونه هایی برای تحلیل در نظر گرفته می شللوند 
که گاهی از کاربرد اسللتعاری نیللز برخوردارند. نمونه های 
قابل توجهی از بازی هللای ابزاری4 چون؛ معمللای زندانی5 
بللازی جوجللهpp ( ۶.۱۶4- ۱۶5.۲۰۰۹ ( و بازی دهنللده  
گیرنللده ) p. 55۰.۲۰۰۹ ( برای تبیین سللیر اسللتداللی 
مدنظر مؤلف بلله کار گرفته شللده که برخللی از این موارد 
در این نوشللتار مورد اشللاره قرار خواهد گرفت.  فصل دوم 
با عنوان نهاد ها و حکمرانی به تبیین ایده شکسللت دولت 
و اهمیت مقوللله انگیللزه7 در این سللاختار تصمیم گیری 
می پردازد. تبیین مقوله شکسللت دولت در قالب مسللأله 
اصیل-عامل8 و گرایش نتایللج تصمیم گیری های عمومی 
به توزیع رانت و ایجاد فسللاد از مهم تریللن موضوعات مورد 
نظللر در این فصل اسللت. هماننللد فصل پیشللین، در این 
فصل نیز بر مباحث اقتصاد اطاعات تأکید شللده اسللت؛ 
بخللش اول فصللل دوم را می توان بلله خوبللی درآمدی بر 
مسللأله اصیل عامل در اقتصاد بخش عمومی دانست. این 
مسللأله که به عنوان مهم ترین دشللواری در فضای تعامل 
انسللانی قابل تلقی اسللت، مبنایی برای تبیین موضوعات 
متفاوتللی در کتاب قرار گرفته اسللت.  به عنللوان نمونه ای 
از بهره گیری هللای کتللاب از مدل  ها یا بازی هللای ابزاری، 
می توان به تبییللن پدیده رانت جویی اشللاره نمود. به بیان 
کتاب، فعالیت های رانت جویانه کنشللگران در فرآیندهای 
تأمین مالی عمومللی و نیز اتخاذ خط مشللی های عمومی، 
قابلیت بازنمایی و تحلیل به مثابه موقعیت معمای زندانی 
را دارند. بنابر آنچه در جدول)۱( قابل مشللاهده است، اگر 
هر دو بازیکن مدنظر در فرآینللد تصمیم گیری برای اتخاذ 
خط مشللی عمومی، هیچ گونه منبعی را صرف کسب رانت 
نکنند، هر دوی آن ها با عایدی به میللزان ۳ مواجه خواهند 
شد.   براسللاس این جدول پیامدی، اگر هر دو فرد ۱ و ۲ در 
پی فعالیت هللای رانت جویانلله رفته و زمللان و منابع مالی 
خویش را صرف کسللب رانت هایی به نفع خود یا گروه ها و 

طبقات مدنظر خویش کنند، پیامد نهایی کسب شده برای 
هر دو، معادل ۲ بوده و البته احتمال کسللب آن رانت برای 
هر دو فرد نیز یکسان خواهد بود. اگر هم یکی از طرفین در 
پی اتخاذ رفتارهای رانت جویانه نللرود و در مقابل فردی با 
رفتاری رانت جویانه دست به فعالیت بزند، براساس الگوی 
موقعیت  معمای زندانی، فرد رانت جللو برخوردار از عایدی 
4 و فرد غیررانت جو، پیامد به میزان )۱( را کسللب خواهد 
کرد.  همان طللور که از تحلیللل مربوط به معمللای زندانی 
آشللکار اسللت، در چنین وضعیتی، تعادل نللش۹ هنگامی 
ظاهر می شود که هر دو فرد در پی فعالیت های رانت جویانه 
بروند )سلول چهارم در جدول ۱(. بروز چنین تعادلی بدان 
معناسللت که در چنین موقعیت هایی، آنچه روی می دهد 
به لحللاظ اجتماعی نللاکارا و به لحاظ فللردی واجد ویژگی 
عقائیت اسللت. دیگر داللت تحلیللل رانت جویی در قالب 
معمای زندانی آن اسللت که نشللان می دهد اعام هرگونه 
تعهد یا وعده ای از جانب هریللک از این دو بازیکن، تعهدی 
باورپذیر )معتبر(۱۰ نیست، چرا که اساساً )۳ و ۳( تعادل نش 
نبوده و رفتار عقائی هریک از بازیکنللان، آن ها را به اتخاذ 
اسللتراتژی انجام فعالیت رانت جویانه رهنمللون می کند.  
فصل سللوم حول ماهیللت کاالهللای مورد توجلله اقتصاد 
بخش عمومی، یعنی کاالهای عمومی۱۱ قرار دارد؛ تعریف 
کاالهای عمومی، تدارک خصوصی کاالی عمومی، مسأله 
سللواری مجانی و مالیات کارک موضوعات مهم مطروحه 
در بخش هللای اول و دوم ایللن فصل هسللتند. بهره گیری 
از مطالعللات اقتصللاد رفتاری و ارجللاع به انللواع تجربیات 
آزمایشللگاهی از مشللخصات ناظر به روزآمدی این کتاب 
است. نمونه ای از توجه به شواهد تجربی، در موضوع تدارک 
کاالی عمومی، با اسللتفاده از بازی کاالی عمومی است که 
-۱54.pp ( در بخش اول فصل مورد توجه قرار گرفته است
۱5۶.  ۲۰۰۹ ( شللایان ذکر اسللت که در این مورد، هرچند 
مؤلف از تجربیات آزمایشگاهی یاد کرده اما به نوعی گستره 
اتکا به این نتایج را نیز گوشللزد می نماید؛ پس از اشللاره به 
تجربیللات آزمایشللگاهی مربوط بلله تللدارک خصوصی 
کاالی عمومللی، تصریح می کنللد که "هرچنللد تجربیات 
آزمایشللگاهی مربوط به کاالی عمومی بیانگر آن است که 

معموالً افراد   [ در تدارک کاالی عمومی ]   دست به همکاری 
می زنند، جوامع بر مشللارکت داوطلبانه برای تأمین مالی 
 ") ۱58.۲۰۰۹ .p ( مخارج کاالهای عمومی اتکا نمی کنند
بخش سوم فصل سوم نیز به تحلیل هزینه - فایده اختصاص 
یافته اسللت.  فصل چهارم نیز در ادامه مطالب فصل سوم به 
موضللوع کاالی عمومی از منظللر تأمین مالللی می پردازد. 
از نظر نویسللنده دولت به واسطه وجود سللواری مجانی، در 
قبال تولید کاالی عمومی مسللؤولیت داشته که تأمل حول 
این مسللؤولیت نیازمند توجه به مقوالتی چون بارمالیاتی، 
فرار مالیاتی و تأمیللن مالی از طریق اوراق قرضه اسللت. در 
همین فصل راجللع به مبنای مورد نظر کتللاب که می تواند 
توسط سیاست گذاران در موضوع فرار مالیاتی مورد استفاده 
قرار گیرد، توضیحاتی ارایه شللده است. به بیان کتاب، "فرار 
مالیاتی" سواری مجانی غیرقانونی است ) p.۲8۰.  ۲۰۰۹ ( و 
این دولت است که در ازای تدارک کاالهای عمومی، مطالبه 
مالیات نموده و مانع از بروز پدیده فرار مالیاتی شللود. بر این 
اساس "سیاست گذاری عمومی   [   در این حوزه  ]   شامل تعیین 
 " ) ۲8۰ .p . ۲۰۰۹ ( احتمال کشللف  [   فرار مالیاتی  ]   و جریمه
بر این پایه، جریمه انتظاری، برای فرار مالیاتی برابر اسللت با 
  [   )جریمه در صورت کشللف فرار مالیاتی( × )احتمال کشف 
جرم(  ]  . این تحلیل که اساساً براسللاس رویکرد اقتصادی به 
رفتارهای انسانی است، به این نتیجه منجر می شود که برای 
بروز تمکین مالیاتی، جریمه های وضع شللده، باید به شدت 
باال در نظر گرفته شللود؛ چرا که افزایش احتمال کشف فرار 
مالیاتی اقدمی هزینه بر است در حالی که تعیین جریمه های 

قابل توجه، هزینه ای در برندارد. 
پی نوشت ها:

1- Arye L. Hillman

2- EX-Post Equality 

3- Utilitarianism

4- Toy Games

5- Prisoner's Dilemma

6- Chicken Game

7- Incentive

8- Principal-Agent

9- Nash equilibrium 

10- Credible 

جدول 1- ماتریس پیامدی بازی معمای زندانی برای تبیین فعالیت رانت جویانه
 ) Hillman,2009,p.86  (

فرد 2 در پی رانت جویی نرودفرد 2 درگیر فعالیت رانت جویانه شود

فرد 1 در پی رانت جویی نرود ۳ و ۳  4 و ۱ 

فرد 1 درگیر فعالیت  ۱ و 4  ۲ و ۲  
رانت جویانه شود

فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست گذاری عمومی، 
دوره3، شماره3، پاییز 1396 ، سیاست پژوهی  

مالیه عمومی و سیاست گذاری عمومی: 

مسؤولیت ها و محدودیت های دولتی  

محمدجواد رضایی
دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع(  

قسمت اول

نوبت دوم
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66

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHD-9905001-T25

موضوع آگهی:  

P/F FUKKO PUMP خرید

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-0022105001-T29

موضوع آگهی:  

CAST TUBE  ساخت

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی
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آگهی فراخوان مناقصه 

روابط عمومی شركت عمران شهر جدید پردیس

شركت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 1 صورت جلسه  شماره 900/20 مورخ 1401/8/2 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:   تأمین 4 دستگاه خودرو نمک پاش مکانیزه برای شهر جدید پردیس.
2    نوع فراخوان: عمومی یک مرحله ای.

3    شماره ثبت در سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 2001001098000104 است. كلیه مراحل مناقصه از دریافت و برگزاری 
اسناد مناقصه و گشایش پاكت ها از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.

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

5    مدت پیمان: 4 ماه شمسی.
6    مبلغ برآورد اولیه: 24.000.000.000 ریال )بیست  و چهار میلیارد 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 1394/9/22 به مبلغ 1.200.000.000 ریال )یک میلیارد و دویست میلیون ریال(.

8    مجوز فعالی�ت: گواهینامه صالحیت ش��ركت های خدماتی از وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ی دارای كد فعالی��ت 4 )خدمات عمومی( 
كه می بایست دارای اعتبار باشد. 

۹    دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: 
از روز دوشنبه  مورخ 1401/08/30 تا روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 از ساعت 08:00 الی 16:30.

10    تحویل اسناد مناقصه:
10-1- به صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 1401/09/19 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

10-2- به صورت فیزیکی )فقط پاكت »الف«(: تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 1401/09/19 به دبیرخانه شركت عمران شهر جدید پردیس 
تحویل شود.

11    زمان و محل گشایش پاکت های اسناد مناقصه )الف، ب و ج(: 
ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 در سالن اجتماعات شركت عمران شهر جدید پردیس.

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

كد:25-401-200-ر  نوبت دوم
تولید، دانش بنیان،اشتغال آفرین

نوبت دومفراخوان عمومی تجدید مزایده

روابط عمومی شركت پتروشیمی پردیس

شركت پتروشیمی پردیس در نظر دارد كانتینرها و اقالم مازاد و مس��تعمل خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از كلیه اش��خاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه 

 WWW.PAUPC.IR دعوت می گردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی و اس��ناد مزایده، از مورخ 1401/09/01 تا 1401/09/10 به وب سایت پتروش��یمی پردیس به آدرس 

 مراجعه نم��وده و پس از بازدی��د از اقالم موردنظر، مطابق با ش��رایط تعیین ش��ده در اس��ناد یادش��ده نس��بت به دریاف��ت كد ش��ركت در مزایده و ارس��ال قیمت پیش��نهادی و 

ارائه ضمانتنامه شركت در مزایده اقدام نمایند.

1( مزایده شماره  PPC/775- 2-1401: كانتینرهای مازاد و مستعمل   

2( مزایده شماره  PPC/775- 3-1401: اقالم مازاد و مستعمل

آدرس: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی )عسلویه(، فاز یک پتروشیمی ها، سایت پتروشیمی پردیس

تاریخ بازدید از اقالم ضایعاتی: ساعت 10:00 الی 12:00 روزهای چهارشنبه مورخ 1401/09/02 و شنبه مورخ  1401/09/05 می باشد.

   متقاضیان می توانند در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 8-37323305-077 داخلی 2021 یا 2020 تماس حاصل نمایند.
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http://monaghesatiran.ir/118428
http://monaghesatiran.ir/118429
http://monaghesatiran.ir/118430
http://monaghesatiran.ir/118431


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

روزنامه4

Tuesday  22.Nov.2022  Vol.18  No.3668سه شنبه ۱ آذر ۱4۰۱  ۲7 ربیع الثانی ۱444  سال هجدهم  شماره ۳۶۶8

عمران
راه و شهرسازی

 روابط عمومي شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان
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فراخوان   عمومي 
خرید کاال

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان )س�هامی خاص( در نظر دارد کاال و تجهیزات موردنیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان واجد صاحیت خریداری نماید.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در  موضوع مناقصهشماره مناقصه
شماره فراخوان در سامانه ستادفرآیند ارجاع کار )ریال(

۲.5۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰5۶۳۰۰۰۰۱۳۲خرید 5۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره ۳5-ویسل۱4۰۱-۹۳

۲.5۳۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰5۶۳۰۰۰۰۱۳۳خرید 5۰۰۰۰ کیلوگرم سیم آلومینیوم نمره 4۲-فوکس۱4۰۱-۹4

1-پیشنهاددهنده بایستی الزاماً تولیدکننده و یا تأمین کننده مجاز باشد.
 2-شللرکت کنندگان در مناقصه الزاماً بایسللتی در سللامانه تدارکات الکترونیکي دولت )سللتاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسللبت به تهیه، تکمیل و 

ارسال اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ می باشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت ۱7:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰7
5- آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:

 حداکثر تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز گشایش مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹
6- زمان و محل گشایش پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹

7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
8-حضور پیشنهاددهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی بامانع می باشد.

۹- مناقصه به صورت دومرحله ای می باشند و سایر جزئیات، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات:

 کرمان، خیابان خواجوي کرماني، خیابان توانیر، شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان، ساختمان شماره ۳، اداره تدارکات و قراردادها، تلفن:۰۳4-۳۲5۲۰۰۰۳
11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد. 

  اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تأمین کننده /مناقصه گر موجود می باشد.
  ضمناً این آگهي عیناً در سایت های اینترنتي به شرح زیر در دسترس می باشد.

سایت اینترنتي این شرکت به آدرس: www.nked.co.ir  می باشد

شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشاني www.tavanir.org.ir می باشد

پایگاه ملي اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  می باشد

با صرفه جوئی در مصرف برق ما هم می توانیم در توسعه رفاهی و اقتصادی کشور سهیم باشیم

نوبت اول
دومرحله ای 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

آب زندگی است ، زندگی را هدر ندهید .

آگهي مناقصات  عمومي 
ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد فراخللوان مناقصات عمومی مشللروح ذیللل را از طریق سللامانه تللدارکات الکترونیکی دولللت برگزار نمایللد، کلیه مراحل 
 برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسللناد مناقصه تا ارسللال دعوت نامه و سللایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند.

ف
 مدت شماره فراخوانموضوعردی

اجرا
مبلغ برآورد اولیه

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )ریال(
حداقل گواهی 

و استاندارد
نوع تضمین شرکت در 

مناقصه

۱
طرح آبرسانی 

به روستاهای دهنه چهل 
وجرخشک سفلی

7۲۶.5۳8.۰44.۳۳۰۱.۳۲7.۰۰۰.۰۰۰ ماه۲۰۰۱۰۰5۱۲۹۰۰۰۰۶۰

پایه 5 رشته آب
از سازمان 

برنامه وبودجه 
کشور

۱. واریز نقدی 
به حساب جاري شماره 

 4۰۰۱۰۰۹7۰7۱4۶۰۰۹
بانکی ملی شعبه مرکزی مشهد

۲. ضمانتنامه بانکی
۳. اوراق مالی اسامی دولت

۲

تأمین آب آشامیدنی 
روستایی تبادکان
)طرح آبرسانی به 
روستای جغری(

۶۲۱.7۳5.4۹۱.747۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ماه۲۰۰۱۰۰5۱۲۹۰۰۰۰۶۱

طرح آبرسانی ۳
۶۱۹.55۰.۹۶۶.۹7۳۹78.۰۰۰.۰۰۰ ماه۲۰۰۱۰۰5۱۲۹۰۰۰۰۶۲به روستای تبادکان

4
طرح آبرسانی 
مجتمع ساغروان
)شبکه کورده(

4۱5.۶۰۳.4۰۰.4۹۳78۱.۰۰۰.۰۰۰ ماه۲۰۰۱۰۰5۱۲۹۰۰۰۰۶۳

1- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۱4۰۱/۰8/۳۰ لغایت ۱4۰۱/۰۹/۰5 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۶ می باشد.

3- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می باشد.
4- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳7۰۰8۱۲4.
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یک مرحله اي

»طرح های عمرانی«

 روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پایه و ظرفیت آزاد درخواست می گردد 
جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱4۰۱/۰8/۳۰ ،  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰5

ف
پروژه / شماره فراخوان در سامانه ردی

تدارکات الکترونیک دولت
محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد
مدت پیمان 

)ماه(
مبلغ برآورد بر اساس فهارس بها 
سال 1401 با شرایط مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 12:00 مورخ

تاریخ گشایش ساعت 
0۹:00 صبح مورخ

آموزشگاه ۶ کاسه انابد بردسکن، عظام ۱
تکمیل ساختمان، تکمیل سرویس، بردسکن۲۰۰۱۰۰454۲۰۰۰۰۹۶

۶۲7.۹5۶.877.۹۱۶۱.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱4۰۱/۰۹/۱5۱4۰۱/۰۹/۱۶سرجمععمرانیزیرسازی دیوار پیش ساخته

۲
تکمیل مدرسه استثنائی 

آشتیانی فیض آباد مه والت 
۲۰۰۱۰۰454۲۰۰۰۱۰۶

8۲۲.۰5۲.548.۱۶۶۱.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱4۰۱/۰۹/۱5۱4۰۱/۰۹/۱۶سرجمععمرانیتکمیل ساختمانمه والت

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:
1- ضمانتناملله بانکللی موردقبول کارفرمللا به مدت سلله ماه پللس از تاریخ افتتاح پیشللنهاد و قابللل تمدید برای سلله مللاه دیگر.)برابر 
برگه های هیئللت دولت( و یللا 2 - واریللز نقللدی به حسللاب شللماره 4۰۶۰۰۳۰۶۰7۶558۶۳ نللزد بانک مرکزی به شللماره شللبای 

IR4۱۰۱۰۰۰۰4۰۶۰۰۳۰۶۰7۶558۶۳ در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ... چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل گشایش پیشنهادها: سالن جلسات

اعتبار پیشنهادات: سه ماه
 www.setadiran.ir کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و گشایش در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

انجام می گردد.

فراخوان   عمومی 
 اداره كل نوسازی، توسعه وتجهیز

مدارس خراسان رضوی

 یک مرحله ای
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نوبت دوم
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روابط عمومی و امور بین الملل شركت فوالد زرند ایرانیان

نام شرکت مناقصه گزار: شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضوع مناقصه: 

تأمین مصالح و اجرای عملیات کنارگذر شرقی زرند به طول تقریبی 5 کیلومتر

مطابق با جزئیات و نقشه های اجرایی پیوست

متقاضیان محترم جهت کسللب اطاع از شللرایط مناقصه به نشللانی اینترنتی: 

"Zisco.midhco.com  مراجعلله و در صللورت نیللاز به اطاعات بیشللتر با 

 ۱4۶7 داخلللی   ۰۳4-۳۱۲47۰۰۰ و   ۰۹۱۳844۶۰4۶ تمللاس   شللماره 

آقای حاتمی تماس حاصل نمایند.

یک مرحله ای

   عمومي 
شركت فوالد زرند ایرانیان

 طرح جهش تولید مسکن 
با رویه فعلی بر زمین می ماند

آزادراه اصفهان- شیراز نیازمند 
1۵00 میلیارد تومان اعتبار است 

یک عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس شللورای اسللامی، گفت: متأسفانه 
مسللؤوالن اجرایی در وزارت راه وشهرسللازی عملکرد قابل قبولی در سللاخت 
مسللکن و اخذ مالیات از خانه های خالللی ندارند. اصغر سلللیمی؛ در گفت وگو 
با ایسللنا، دربللاره وضعیت بازار مسللکن، بیان کللرد: رئیس جمهللور در ابتدای 
دولت این وعللده را دادند که سللالیانه یک میلیون واحد مسللکونی که در قانون 
جهش تولیللد مسللکن پیش بینی شللده اسللت می سللازد و در اختیللار مردم 
قللرار می دهد امللا به نظر می رسللد با دسللت فرمانی کلله مجریانی ایللن حوزه 
در حال حرکت هسللتند سللاده  ترین راه پاک کردن صورت مسللأله اسللت، با 
ادامه روند فعلی در سللاخت مسللکن باید مجریان این قانللون دو صفر از چهار 
میلیون واحدی که قول سللاخت آن را برای چهار سللال داده بودنللد، کم کنند 
تللا بتوانند بلله تعهللدات خود عمللل کنند. ایللن عضللو کمیسللیون اقتصادی 
 مجلس، در اداملله اظهار کللرد: از سللوی دیگر مجلللس قانون اخللذ مالیات از 
خانه های خالللی را نیز مصوب کرده اسللت اما تاکنون اقللدام قابل توجهی برای 
گرفتن مالیات از خانه های خالی انجام نشللده اسللت. نماینده مردم سمیرم در 
مجلس شللورای اسللامی، با بیان اینکه به جللرأت می توانم بگویم تللا به امروز 
حتی یک واحللد مسللکونی در منطقه ما سللاخته نشللده اسللت، تصریح کرد: 
با روند فعلی که دوسللتان در وزارت راه وشهرسللازی در حال فعالیت هسللتند، 
انتظللار نمی رود که شللعار دولت در حوزه مسللکن محقق شللود. وی ادامه داد: 
امروز ما شللاهد رکود بی سللابقه ای در بازار مسللکن هسللتیم. قیمت مسللکن 
در تهران و برخی از کانشللهر ها از برخی شهرهایی که در سللطح دنیا در بحث 
گرانی مسکن پیشللرو بوده اند، باالتر رفته است. سلللیمی؛ در پایان تأکید کرد: 
ما از یک طرف می گوییم نزدیک بلله دو میلیون واحد مسللکونی وجود دارد اما 
از سللوی دیگر آن ها را سللاماندهی نکرده ایم. اگر تا به امللروز حداقل 5۰۰ هزار 
واحد مسللکونی خالی از این رقم دو میلیونی را وارد بازار کللرده بودیم خیلی از 
چالش های بازار حل می شللد. در سللاخت مسللکن نیز اگر حداقل یک میلیون 
 از این چهار میلیون واحد مسللکونی ساخته می شللد امروز بخشی از مشکات 

حل شده بود. 

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسللعه زیربناهای حمل ونقل کشور، با بیان 
اینکه برای تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز حدود ۱5۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد، گفت: با تأمین این اعتبار، تا پایان سال این آزادراه  به بهره برداری می رسد. 
به گزارش مناقصه مزایده، خیرا... خادمی؛ درباره آزادراه اصفهان-شیراز، توضیح 
داد: برای اجرای آزادراه آزادراه اصفهان-شللیراز به طللول ۲۲5 کیلومتر تا کنون 
حدود 5۰۰۰ میلیللارد تومان هزینه شللده و ارزش روز آن هم بیللش از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان می شود و برآورد ما این اسللت که حداقل ۲5 هزار میلیارد تومان 
ارزش امروز پروژه باشللد. وی بللا بیان اینکه اکنون پیشللرفت فیزیکللی آزادراه 
اصفهان-شللیراز در حدود ۹4 درصد اسللت، افزود: برای اتمام اولیه عملیات این 
پروژه و به بهره برداری رساندن آن، حدود ۱5۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم 
و برای تکمیل آن از سللاختمان های جنبی و کلیه تأسیسات بین راهی و اقدامات 

روشنایی، نزدیک به ۲۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. 

محمد قره داغلی 

سرپرست شللهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، 
از اعللام آمادگللی هشللت شللرکت چینللی  در 
فراخوان سللاخت ترمینال 4۱۰ هللزار مترمربعی 
این فرودگاه خبر داد و گفت: سلله میلیللارد یورو 
پللروژه بللرای سللرمایه گذاری بخش خصوصللی 
تعریف شللده اسللت. به گللزارش مناقصه مزایده، 
سللعید چلندری؛ در نشسللت خبری و در آستانه 
تأسللیس شللهر فرودگاهللی امام خمینللی)ره( با 
اشللاره به این که مطالعات فللرودگاه امللام)ره( از 
سال ۱۳47 شروع شللد و با وجود فرازونشیب های 
زیللاد در آن سللال ها، نهایتللاً در سللال 84 بحث 
فرودگاه به اتمام رسللید و راه اندازی شللد. از سال 
84 تللا ۱۳۹۳ در فللرودگاه یک سللری فعالیت  ها 
در حللوزه هوانللوردی انجللام داد. یللک ترمینال 
حدود 8۰ هزار متری و امکانللات پروازی برای آن 
سللاخته شللده بود. وی افزود: به دلیل مشکات و 
محدودیت  ها در فللرودگاه امام)ره(، دولت یازدهم 
)اواخر سللال ۹۳( تصمیم گرفت ایللن فرودگاه به 
اولین شللهر فرودگاهللی تبدیل شللود. بافاصله 
اقدامللات زیربنایللی خوبللی در فللرودگاه انجللام 
شللد. منطقه آزاد نیز سللال ۱۳۹8 عملیاتی شد و 
عمًا یک سللری فعالیت های دیگری را در شللهر 
فرودگاهی آغللاز کردیم. وی با بیللان این که عمده 
فعالیت  ها بللا توجه به اسللتقرار دولت سللیزدهم 
طی یک سللال و چند ماه اخیر آغاز شللده اسللت، 
ادامه داد: با توجلله به اقدامات انجام شللده، اعام 
می کنم شللهر فرودگاهللی امللام)ره( ۱5 پروژه به 
ارزش حدود ۳۰۰۰ میلیللارد تومان در حال انجام 
اسللت. از این تعداد ۲۱۲۰ میلیارد تومان توسللط 
شللهر فرودگاهی امام)ره( تأمین اعتبار می شللود 
و حللدود 875 میلیللارد تومللان سللرمایه گذاری 
بخش خصوصی اسللت. وی بللا اعللام این که ۱8 
پروژه برای سللرمایه گذاری بخش خصوصی آماده 
شللده کلله ارزش سللرمایه گذاری آن حدود سلله 
میلیارد یورو اسللت، افزود: از این تعداد ۱۳ پروژه 
در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( قرار 
دارد که بلله زودی فراخوان آن ها انجام می شللود. 
یکی از پروژه ها، ترمینال 4۱۰ هزار متری فرودگاه 
حضرت امام )ترمینال شللماره ۳( اسللت که برای 
این پروژه هشللت شللرکت چینی و چهار شرکت 
داخلی برای این پروژه ها اعللام آمادگی کرده اند. 

وی با تأکید بر این که تا پایان سللال بحث ترمینال 
4۱۰ هزار مترمربعللی را به مرحللله تفاهم نامه یا 
امضای قللرارداد برسللد، گفت: ایللن ترمینال یک 
ترمینال ترکیبللی از پروازهللای داخلی وخارجی 
اسللت؛  در فرودگاه ایرالین های داخلی زمانی که 
پرواز دارند، باید خالی به مهرآبللاد برگردند و یک 
پرواز انجام دهد کلله این بللرای ایرالین  ها مقرون 
به صرفه نیسللت. همزمان پروازهای داخلی و هم 
پروازهای خارجی را از ایللن ترمینال انجام دهیم. 
این مسللأله در اکثر فرودگاه های خارجی مرسوم 
اسللت. اگر این اتفاق بیفتد بخش قابل ماحظه ای 
از مشکات ایرالین  ها برطرف می شود. سرپرست 
شهر فرودگاهی حضرت امام)ره( با بیان »براساس 
اسناد باالدستی شللهر فرودگاهی مقدمه ای برای 
توسللعه صنعللت هوانوردی اسللت« اضافلله کرد: 
چهار شللهر در کشللور به عنوان شللهر لجستیکی 
انتخاب شللده اند که شللهر فرودگاهی امللام)ره( 
یکی از این شهرهاسللت. چلندری؛ اظهار کرد: ما 
برای اجرای پروژه هللای خود هیچ نیازی به بودجه 
دولتی نداریم از منابع شللرکت یا سللرمایه گذاری 
بخش خصوصی اسللتفاده می کنیم اما دستگاه ها 
کمک کنند ما از ظرفیت بخش خصوصی به خوبی 
استفاده کنیم. سرپرست شرکت شهر فرودگاهی 

امام خمینی)ره(، گفت: احداث باند سللوم شمالی 
در مرحله فراخوان است باندی به طول چهار هزار 
متر به باند شمالی اضافه می شود. وی درباره گایه 
اخیر وزیر راه وشهرسللازی از فللرودگاه امام)ره(، 
اظهار کللرد: اظهارات وزیر راه وشهرسللازی درباره 
وضع نامناسللب فرودگاه درسللت اسللت، فاصله 
فللرودگاه امام)ره( با سللایر فرودگاه هللای منطقه 
بسللیار زیاد اسللت و حرفی برای گفتللن نداریم. 
وی زمان کوتللاه مدیریت و انتصللاب مدیرانی که 
سللواد حوزه صنعت هوایللی را نداشللتند از جمله 
 دالیل عقب ماندگللی در فرودگاه امللام)ره( اعام 
کللرد و گفللت: در دولللت یازدهللم و دوازدهللم 
مدیرانی منصوب شدند که سواد صنعت هوایی را 
نداشللتند. چلندری؛ گفت: ترمینال یک فرودگاه 
امام خمینی)ره( از سال 84 تا همین امروز توسعه 
نیافته اسللت و در حالی که بللرای روزانه ۳۰ پرواز 
در نظر گرفته شللده بود اکنون تا روزی ۲۰۰ پرواز 
را سللرویس می دهد. به گفته سرپرسللت شرکت 
شللهر فرودگاهللی امام خمینللی)ره(، ظرفیللت 
سللاالنه ترمینال یک شللش میلیون مسافر است؛ 
اما اکنون تا هشللت میلیون مسللافر را سللرویس 
می دهد. چلنللدری؛ تأکید کرد کلله ترمینال یک 
فللرودگاه ظرفیت بیشللتری برای سللرویس دهی 

به مسللافران را ندارد و بللر این اسللاس مطالعات 
بازسللازی ترمینللال یک تمام شللده اسللت و اگر 
هیأت مدیره موافقت کند تا قبل از عید بازسللازی 
ترمینال یک فرودگاه آغاز خواهد شللد. چلندری؛ 
نبودن سیسللتم الکترونیکللی کنتللرل گذرنامه 
در فللرودگاه امام خمینللی)ره( را ناشللی از برخی 
ماحظات امنیتی اعللام کرد و گفللت: اکنون به 
صورت پایلوت دو گیللت الکترونیکللی راه اندازی 
شللده که اگر طرح با مانعللی برخللورد نکند، این 
مشللکل باالخللره حللل خواهللد شللد. چلندری؛ 
تأکید کرد که گایه مسللافران دربللاره صف های 
طوالنللی کنتللرل گذرناملله دغدغلله مدیریللت 
فرودگاه اسللت؛ امللا نه کنترل سللرور سیسللتم 
 گذرنامه و نه الکترونیکی شللدن گیت  ها به عهده 
فللرودگاه امام)ره( نیسللت. چلنللدری؛ همچنین 
بلله مشللکل کم آبی جللدی اشللاره کللرد و گفت: 
هشللت حلقه چاه آب در فرودگاه امللام)ره( وجود 
داشللت که اکنون هر هشللت چاه خشللک شللده 
اسللت. چلندری؛ بیان کرد: فللرودگاه امام زیان ده 
نیسللت و در ارزیابی مجمللع عمومللی وزارت راه 
این موضوع مشللخص شللده اسللت؛ در شش ماه 
اخیر باالی ۶۰ درصد درآمدهای مللا تحقق یافته 
اسللت و به پیمانللکاران بدهللی نداریللم. وی هم 

چنین، گفللت: دو ایرالین ماهللان و هما حدود دو 
هزار میلیارد بدهی به فللرودگاه امام)ره( دارند که 
مذاکرات و جلسللات زیادی برای پرداخت بدهی 
ایللن دو ایرالین برگزار شللده اسللت. سرپرسللت 
شرکت شللهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، گفت: 
بیش تریللن مقصد پروازی مللا به اسللتانبول بوده 
است و بیش ترین مسللافر ما نیز به استانبول دست 
در هفت ماه اخیر یک میلیون و ۳۳۶ هزار مسللافر 
به استانبول داشللتیم و مقصد بعدی در فرودگاه، 
نجف و سپس دوبی اسللت. وی گفت: بندر خشک 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( به زودی 
کلید می خورد همه مشوق های مالیاتی در مناطق 
آزاد را در فللرودگاه امللام)ره( داریم بللا دبیرخانه 
مناطق آزاد همکاری مناسللبی داریللم. چلندری؛ 
اظهار کرد: در حال حاضر ماهان بیش ترین مسافر 
در فللرودگاه امللام جابه جللا می کند و پللس از آن 
ترکیش، ایران ایر، قشم ایر و آسللمان در رتبه های 
بعدی قرار دارند؛ در حال حاضللر در فصل کاهش 
مسللافرتی هسللتیم و روزانه ۱۱۰ تللا ۱۳۰ پرواز 
داریم که نسللبت به هفت ماهه سال ۱4۰۰ میزان 
58 نفر رشللد داشللته اسللت و 8۰ درصد افزایش 
 مسللافر نسللبت به مدت مشللابه ۱4۰۰ داشتیم. 
چلنللدری؛ همچنیللن بلله وضعیللت نامناسللب 
تاکسللی های فللرودگاه امام خمینی)ره( اشللاره 
کرد و گفت: تاکسللی های فرودگاه امام فرسللوده 
شللده اند، از طرفللی راننللدگان تاکسللی از میزان 
کرایلله تاکسللی  ها گایلله دارنللد. اکنللون کرایه 
فرودگاه امام خمینللی)ره( به تهللران بین ۲۹۰ تا 
۳5۰ هزار تومان اسللت که درخواست افزایش آن 
تا رقم 5۰۰ هزار تومان وجللود دارد که در صورت 
موافقت با آن مسللافران متضرر خواهند شللد، در 
عین حال با رقم کرایه فعلی نیز رانندگان تاکسللی 
فرودگاه امام)ره( متضرر خواهند شللد. سرپرست 
شرکت شللهر فرودگاهی امام خمینی)ره( درباره 
مشللکات مربوط به مسللافران دوحه در فرودگاه 
نیز گفت: آژانس های مسللافرتی موظف بودند که 
»هایاکارت« را برای افللراد فعال کنند؛ اما تعدادی 
از مسافران به دلیل اینکه همه بخش  ها و بندهای 
هایاکارت آن هللا فعال نبود امللکان ورود به قطر را 
نداشللتند و از پروازهای جللا ماندنللد. وی گفت: 
سازمان هواپیمایی و شللرکت فرودگاه ها هم هیچ 
نقشی در هایاکارت ندارند و این موضوع به وزارت 

گردشگری برمی گردد.

 حضور 8 شرکت چینی  در فراخوان 
احداث ترمینال 410 هزار مترمربعی فرودگاه امام )ره(
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روابط عمومي شركت گاز استان تهران

به صورت فشرده به شماره 20010927690001۵6

تجدید فراخوان    عمومی با ارزیابی کیفی

شرکت گاز اس�تان تهران در نظر دارد تأمین اقام، سللاخت و نصب دو مورد برج تخلیه 
گاز اضطراری شللهر تهران، ایسللتگاه های CGS سللوم و ایسللتگاه شیر شللهر قدس را با 

مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران

تهران، خیابان ایرانشهرشللمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱۶۰، طبقه چهارم، 
بلوک 7، امور قلراردادها
2- موضوع مناقصه:

 تأمیللن اقللام، سللاخت و نصللب دو مللورد بللرج تخلیلله گاز اضطللراری شللهر تهران، 
ایستگاه های CGS سوم و شیر شهر قدس می باشد.

3- مدت اجراء پروژه: 45۰ )چهارصد و پنجاه( روز تقویمي می باشد.
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: 

مدیریت مهندسی و اجرا طرح های شرکت گاز استان تهران
5- محل اجراء پروژه: 

در محدوده ایستگاه CGS سوم و ایستگاه شیر شهر قدس می باشد.
6- برآورد اولیه کارفرما ۳۱۹.7۰۰.۲77.۹4۰ ریال می باشد.

7- تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سامانه: 
از مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۲ تا مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۹ می باشد.

8- تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در سامانه: 
تا سللاعت ۱۹:۰۰ روز یکشللنبه مللورخ ۱4۰۱/۰۹/۲7 و محللل آن در سللامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.
۹- زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی: 

روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲8 و محل گشایش آن سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه:

 مطابق مصوبه شللماره ۱۲۳4۰۲/ت 5۰۶5۹ ه- مورخ ۹4/۰۹/۲۲ هیات محترم وزیران 
 به مبلغ ۱۲.۳۹4.۰۰5.55۹ ریللال )دوازده میلیارد و سللیصد و نودوچهار میلیون و 

پنج هزار و پانصد و پنجاه ونه ریال( می باشد.
11-معیارهاي ارزیابی کیفی:

  تجربه و دانش درزمینه موردنظر.
  حسن سابقه در کارهاي قبلي.

  توان مالي.
  توان تجهیزاتي.

  توان فني و برنامه ریزی.
  بومی بودن.

12- شرایط متقاضي:
  آخرین تغییرات روزنامه رسمي )صاحبان امضاء مجاز شرکت(

  داشتن حداقل رتبه 4 ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  داشتن گواهینامه تائید صاحیت ایمني پیمانکاران.

  ثبت نام و اخذ کد اطاع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  ارائه صورت های مالي حسابرسللي شللده توسط سللازمان حسابرسللي یا اعضاي جامعه 

حسابداران رسمي.
عطف به نامه شماره ۱/۱4۰۹۳5 مورخ ۹۹/۰5/۱۱ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صنعت، معدن، تجارت کلیه شرکت کنندگان ملزم به داشللتن مهر و امضاء دیجیتال اسناد 
بارگذاری شده توسللط صاحبان امضاء و شللرکت، در سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( می باشند.
متقاضیاني که داراي شللرایط مذکور دربندهللای )۱۱ و ۱۲( فوق بللوده و آمادگي اجراي 
پروژه رادارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 
 www.setadiran.ir و مناقصه به سللامانه تدارک الکترونیکی دولت )سللتاد( به آدرس

مراجعه نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۰۲۱-4۱۹۳4

شناسه:1414307

شركت  ملی  گاز  ایران
شركت  گاز استان تهران 

)سهامی خاص( دومرحله ای
نوبت اول

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 اجللرای عملیات 
 موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگللزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: انجام عملیات بازسازی و توسعه ساختمان آشپزخانه 

رستوران مرکزی شرکت پتروشیمی اروند.
2- مدت زمان انجام کار: ۱۰ ماه خورشیدی

3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
3.1.  متقاضیان جهت دریافت اسللناد مناقصه می بایسللت به سللایت پتروشیمی 
اروند به نشللانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir  بخش کمیسیون معامات 
یا به نشانی مسللتقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پس از بارگذاری 

اطاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 

۱4۰۱/۰۹/۰۲ لغایت ۱4۰۱/۰۹/۰۹ اعام می گردد.
3.3. مناقصه گرانی که در سال های گذشته، با این شللرکت قرارداد مشابه موضوع 
مناقصه داشته اند، در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی 
اروند، پاکات پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گشللوده نخواهد شد و عیناً به وی 

مسترد می گردد.
3.4. شرکت هایی که به هر نحوی پرونده اختافی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی 

و غیره با پتروشیمی اروند دارند، امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.
4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 

مبلللغ 5.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شللده 

 بانکی و یللا واریز وجه نقد بلله شماره حسللاب ۶۰۹4۲۰۰۰۳۰ نللزد بانک تجارت، 
شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۱۲8.۹55.۹85.8۹۹ ریال
6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 

1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
2-گواهی تعیین صاحیت از ادارات مربوطه

3-گواهی نامه معتبر صاحیت ایمنی پیمانکاران 
4-حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی:۶۰ امتیاز

7- جلس�ه توجیهی: به صورت حضوری در تاریخ ۱4۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ 
به نشانی: استان خوزسللتان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۰ می باشد.

۹- گش�ایش پاکات: گشللایش پاکات پیشللنهادی مناقصه گران ساعت ۱4:۰۰ 
مورخ ۱4۰۱/۰۹/۳۰ برگزار می گردد.

  سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
پیش پرداخت: ۲۰% مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

تعدیل: ندارد
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند 

 با شماره تلفن: 52126475-061 و 52126477-061 تماس و 
  www.arvandpvc.ir همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی

مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی،  به شماره: 1/1401/038

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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فراخوان تجدید   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 اجللرای عملیات 
موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با 

ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
 1-موض�وع تجدی�د مناقص�ه: انج�ام عملی�ات تعوی�ض گریتینگ های 

واحد شستشوی نمک شرکت پتروشیمی اروند
2- مدت زمان انجام کار: 5 ماه خورشیدی

3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
3.1. متقاضیان جهت دریافت اسللناد مناقصه می بایسللت به سللایت پتروشیمی 
اروند به نشللانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir  بخش کمیسیون معامات 
یا به نشانی مسللتقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پس از بارگذاری 

اطاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زمان مراجعه به سللایت الکترونیکللی جهت دریافت اسللناد مناقصه از 
سللاعت 8 صبح تاریخ ۱4۰۱/۰۹/۰۲ لغایت سللاعت ۱۶:۰۰ ۱4۰۱/۰۹/۰۹ اعام 

می گردد.
3.3. متقاضیانی که از طریق سللامانه مندرج دربند ۳.۱ ثبت نام نموده اند و امکان 
دریافت اسللناد مناقصه را ندارنللد، می توانند نماینده خللود را به صورت حضوری تا 
پایان وقت اداری مندرج دربند ۳.۲ به کمیسیون معامات پتروشیمی اروند معرفی 

و در صورت عدم مانع و رادع قانونی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
3.4. متقاضیانی که در سللال های گذشللته، با این شللرکت قرارداد مشابه موضوع 
مناقصه داشته اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند 
می باشند در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد 

و عیناً به وی مسترد می گردد.

 4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 4.۱۳4.۰۰۰.۰۰۰ ریال
به صللورت )ضمانتنامه بانکللی، چک تضمین شللده بانکی و یللا واریز وجلله نقد به 
شماره حساب ۶۰۹4۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت - شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۱۰۳.۳5۶.۲۱۱.745 ریال
6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 

1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه
2-گواهی تعیین صاحیت از ادارات مربوطه

3-گواهی نامه معتبر صاحیت ایمنی پیمانکاران
4-حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی: ۶۰ امتیاز

 7- جلس�ه توجیهی: به صورت حضوری در تاریخ ۱4۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ 
به نشانی استان خوزستان، بندر امام خمینی )ره(، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۰ می باشد.

۹- گشایش پاکات: گشایش پاکات پیشللنهادی مناقصه گران در مورخ ۱4۰۱/۰۹/۳۰ 
برگزار می گردد.

  سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
پیش پرداخت: دارد )۲۰ درصد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی(

تعدیل: ندارد
 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، 

 می توانند با شماره تلفن: 52126487-061 و 52126500-061 تماس و 
  www.arvandpvc.ir همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی

مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی، به شماره: 2/1401/010

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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نوبت دوم
یک مرحله ای

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

كرونا، ما را از مصرف درست آب غافل نکند.

آگهي مناقصات  عمومي 
شرکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامات شللرکت های آب و فاضاب شهری و اسللتانی و از طریق مناقصات عمومی کاالهای مشروحه 

ذیل را از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان ذیصاح خریداری نماید.

ف
استاندارد تولید / سایر موضوعردی

مشخصات
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
نوع تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار

۱
خرید نصب، راه اندازی، آموزش 
اولیه راهبری و خرید دو دستگاه 

ذخیره ساز
۹44.۰۰۰.۰۰۰طبق مشخصات فنی پیوست

به حسللاب جللاري شللماره  نقللدی  واریللز   .۱
۱۰۰۰5۰۰۰5 بانکی پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

۲. ضمانتنامه بانکی.
۳. اوراق مالی اسامی دولت.
4. چک تضمین شده بانکی.

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

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات: 
از مورخ ۱4۰۱/۰8/۳۰ لغایت ۱4۰۱/۰۹/۰5 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصات: ساعت ۱5:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱5 می باشد.
5- گشایش پاکات مناقصه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۶ می باشد.

6- محل تسلیم پاکات مناقصات: 
مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه شرکت آب و فاضاب مشهد و در صورت ابهام با شماره ۰5۱۳7۰۰8۱4۹ تماس حاصل نمایید.

7- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
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نماینده مللردم زنجان و طللارم در مجلس، دربللاره قیمت خودرو، 
گفت: در حوزه قیمت خللودرو دو رویکرد وجود دارد؛ نخسللت آن که 
عده ای معتقدند، قیمت کاالیی ماننللد خودرو به هیچ وجه نباید تغییر 
کند، تحقق این سیاست مستلزم جبران هزینه های خودروساز است. 
به گزارش مناقصه مزایده، مصطفی طاهللری؛ نماینده مردم زنجان و 
طارم در مجلس، افزود: اگللر به عنوان حاکمیت و دولللت اصرار داریم 
که قیمت خودرو ثابت باقللی بماند باید منابع آن جبران شللود. وی با 
اشللاره به ایده برخی افراد مبنی بر آزادسللازی قیمت خللودرو، اضافه 
کرد: با توجه به اینکه عرضلله و تقاضای خودرو بللا یکدیگر همخوانی 
نللدارد، نباید به خودروسللازان اختیللار داد که قیمت ها را سلللیقه ای 
افزایش دهند، باید نظارت و تنظیم گری دولت در آنالیز قیمت و سود 
واقعی به گونه ای باشللد کلله از مصرف کننده و تولیدکننللده به خوبی 
حمایت شللود. وی تصریح کللرد: افزایش قیمت خللودرو را با توجه به 
تحریم ها وشرایط موجود باید براساس منطق و استدالل باشد. رئیس 
کمیسللیون صنایع و معادن مجلللس، درباره اینکه عللده ای معتقدند 
افزایش قیمت خودرو در بازار ناشللی از کافی نبودن تیراژ تولید است، 
توضیح داد: حتماً یکی از دالیل این اسللت تللا زمانی که عرضه و تقاضا 
در هر صنعتی با یکدیگر همخوانی نداشللته باشد، قیمت کاال افزایش 
می یابد. طاهری؛ ادامه داد: من موافق حذف قیمت گذاری دسللتوری 
به گونه ای که بهای خودرو سلللیقه ای تعیین شود، نیستم اما در مقابل 
سرکوب قیمت را نیز قبول ندارم، زیرا در شللرایطی که کاال انحصاری 
است و تولید آن کمتر از میزان تقاضاسللت، باید تنظیم گری عادالنه و 
صادقانه در این حوزه انجام شللود. رئیس کمیسللیون صنایع و معادن 
مجلس، درباره اینکه با افزایش قیمت کارخانلله ای خودرو، بهای این 
کاال در بازار به همان میزان گران می شود، توضیح داد: از آنجاکه تقاضا 
از عرضه بیشتر است، هر اقدامی که انجام دهیم اختاف قیمت خودرو 
در کارخانه و بازار به دنبال افزایش است؛ بنابراین برای رفع این مشکل 
باید عرضه از طریق واردات یا رشللد تولید افزایش یابد. همچنین علی 
جدی؛ نیز در این خصوص بللا بیان اینکه بخشللی از گرانی خودرو در 
بازار با واردات رفع می شللود، گفت: در حال حاضر در سایپا قرعه کشی 
حذف شده است و به نظر می رسللد در صورتی که واردات انجام شود، 
قرعه کشللی در ایران خودرو نیز حذف شود اما تحقق این مهم مستلزم 
افزایش تولید، افزایش عرضه از طریق واردات و واگذاری خودروسازان 
به بخش خصوصی اسللت. نماینده مرم شللیروان در مجلللس، افزود: 
براساس گزارش ارایه شده تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی هفت 
ماهه نخسللت امسللال حدود ۶5۰ هزار دستگاه اسللت از سوی دیگر 
۱7۰ هزار دسللتگاه نیز از پارکینگ تکمیل و به بازار عرضه شده است. 
نائب رئیس کمیسللیون صنایع و معادن مجلس، اضافه کرد: براساس 
وعده های داده شده مقرر است تا پایان سللال تولید خودروی سبک و 
سنگین در بخش خصوصی و دولتی به ۱5۰۰ هزار دستگاه برسد. وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه به صورت میانگین هر خودرو حدود دو هزار 
دالر ارزبری دارد، با رشللد نرخ دالر، هزینه تمام شده تولید خودرو نیز 
بیشتر می شود. البته باید به این نکته توجه کرد که ما روی قیمت تمام 
شللده تولید خودرو حرف داریم زیرا هزینه تمام شده خودرو منطقی 
نیست و برخی از قطعات گران تر از ارزش واقعی آن خریداری می شود.

 اختالف قیمت خودرو 
 در کارخانه و بازار با واردات 

و رشد تیراژ تولید کاهش می یابد

عضو اتاق بازرگانی تهران، می گوید: براساس 
آنچه که اعام شده ممنوعیت فقط برای واردات 
خودروهللای فرانسللوی بوده و امللکان همکاری 
با آن هللا در خطوط تولید یا قطعللات وجود دارد. 
بلله گللزارش ایسللنا، محمدرضللا نجفی منش؛ 
اظهار کللرد: ممنوعیت اعمال شللده از یک زوایه 
می توانللد برای صنعللت خودروی ایللران نتیجه 
مثبت داشته باشللد. در صورتی که شرکت های 
فرانسوی احسللاس خطر کنند که بازار ایران را از 
دسللت می دهند، قطعاً امکان مذاکرات تازه برای 
همکاری در خطوط تولید مشترک چه در خودرو 
و چه در قطعات وجود خواهد داشت و آن ها باید 

در این زمینلله تصمیم گیری کننللد. وی با بیان 
این که کنار گذاشللتن خودروهای فرانسللوی در 
بحث واردات به معنی خالی شللدن بازار نیست، 
توضیح داد: آنچلله که در این زمینلله بیش ترین 
اهمیت را دارد عمل به برنامه اعام شده از سوی 
نهادهای تصمیم گیر است. این که ما از سویی باید 
اسللتانداردهای 85 گانه خودرو را رعایت کنیم و 
از سللویی دیگللر خودروهایی با قیمللت کمتر از 
۲۰ هزار یورو به کشللور وارد کنیللم، قطعاً نیاز به 

بررسللی های جدی دارد. با توجه به این مقررات 
تعللداد خودروهایللی که امللکان وارد شللدن به 
ایران را دارند محدود می شللوند اما قطعاً در بازار 
نمونه هایی برای ورود به کشللور وجللود خواهد 
داشللت که البته فعللاالن در این بللازار باید نظر 
نهایللی را در رابطه با آن ها ارایلله کنند. عضو اتاق 
بازرگانی تهران، با اشاره به امکان ایجاد تغییرات 
جزیی در مقررات واردات خودرو، بیان کرد: نظر 
شخصی من این است که می توان حداکثر حدود 

پنج درصد از سللهم واردات را بلله خودروهایی با 
قیمت های باالتر اختصاص داد زیللرا به هر حال 
در جامعه ما افرادی هستند که به دنبال خریدن 
خودروهللای گران قیمت تللر خواهند بللود و در 
صورتی که نیاز آن ها در این چارچوب پاسخ داده 
نشود باز هم فشاری تازه به خودروسازان داخلی 
وارد می شود. نجفی منش؛ با اشاره به لزوم توجه 
به فناوری های داخلی و ارتقای آن ها، تأکید کرد: 
موضوعی کلله برای صنعت خللودروی ما اهمیت 

زیادی خواهد داشت اسللتفاده از فرصت واردات 
برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت های 
خارجی در خطوط داخلی اسللت. در این صورت 
می توان انتظار داشت که در کنار واردات خودرو 
شرایط برای ارتقای صنعت خودروسازی کشور 
نیللز فراهم شللود. وی افللزود: ایللن همکاری  ها 
می تواند برای مشتریان این خودروهای وارداتی 
نیز شرایط بهتری را فراهم کند، زیرا موضوعاتی 
مانند قطعات یدکللی یا خدمات پللس از فروش 
اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورتی که فکری 
به حال آن نشود خریداران این خودرو ها در آینده 

با چالش مواجه خواهند شد.

گروه خودرو

کیفیت خودرو های تولیدی از همان ابتدای کاِر خودروسازان 
مشللکلی بود که کسللی به اهمیت آن توجه خاصی نداشللت و با 
گذشللت سللال ها از روند تولید خودرو ها، می توان متوجه آن شد 
که همیشه راننده ها مقصر سللوانح جرحی و فوتی نیستند، بلکه 
کیفیت خودرو های تولیدشللده نیز از اهمیت باالیی در این مورد 
برخوردار اسللت. زمانی که خودروهللای تولیدشللده از کم ترین 
امکانات ایمنی برخوردار هستند، چگونه می توان توقع داشت که 
با فرهنگ سازی در رانندگی بتوان میزان کشته های ساالنه بر اثر 
تصادفات رانندگی را کاهش داد. آیا نباید فکری فراتر از این مسائل 
کرد و چارچوب و فرآینللد تولید خودرو را تغییللر داد؟ به گزارش 
مناقصه مزایده، در همین راستا نیز، سللردار سیدتیمور حسینی؛ 
درخصوص قیمت گذاری دستوری خودروسللازان، اظهار کرد: به 
هیچ عنوان قیمت گذاری دستوری خودرو ها نباید بر روی کیفیت 
آن ها تأثیر گذار باشد. قیمت گذاری دستوری به چه معناست؟ وی 
عنوان کرد: باعث تعجب است که یک بخشللی بیش از چهاردهه 
انحصار مطلللق را در اختیار داشللته و با هر شللکل و هر کیفیتی 
محصول را تولید کرده و فروخته اسللت و امروز می گوید با هزاران 
میلیارد ضرر انباشته مواجه باشد، به همین دلیل است که بنده به 
هیچ عنوان این ادعای آنان را نمی پذیرم اما در کنار به این موضوع 
اعتقاد دارم که هر تولیدکننده ای باید یک آنالیز درست و جامعی 
از هزینه های خود تهیه کند و در یک فضای رقابتی آزاد این آمار را 
اعام کند. وی ادامه داد: من بار ها اعام کرده ام که مگر می شللود 
در کشور شللخصی و یا ارگانی مخالف پیشرفت صنعت خودروی 
کشللور و ضرر های مالی هنگفت شللود؟ برای مثال به آن ها گفتم 
شما قیمت پژو۲۰۶ را یک میلیارد اعام کنید و در کنارش واردات 
خودرو را آزاد کنید تا این دو در کنار هم در یک بازار رقابتی حضور 
داشللته باشللید، آن وقت شللما ماحظه خواهید کرد که آیا برای 

همان ۲۰۶ هم کسی حاضر می شود ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت 
کند؟ جانشللین رئیس پلیس راهور فراجا، افزود: پلیس تنها مجاز 
به ورود در مسائلی اسللت که مرتبط با ایمنی خودرو ها باشد، ما به 
دفعات دیده ایم در سوانح و تصادفات ایربگ خودرویی باز نشده و 
یا اگر عمل کرده است باز هم در آن سللانحه یا با فوت افراد مواجه 
شدیم و یا سرنشللینان آن خودرو جراحات اساسللی برداشته اند. 
سردار حسینی؛ با اشاره به این موضوع که وجود یک ناظر از سمت 
پلیس راهور در تمامی موارد مرتبط با ایمنی انسللان ها می باشللد 
اساسللی اسللت و گفت: برابر مقررات، ما نمی توانیم در مسللائلی 
که درخصوص این حوزه اعمال می شللود دخل و تصرفی داشللته 
باشیم مگر اینکه قوانین موجود به وسللیله مجلس بازنگری شده 
و تغییراتی را در آن لحاظ نمایند. جانشللین پلیللس راهور فراجا، 

درخصوص دریافللت گواهینامه برای بانوان بلله منظور رانندگی 
برای موتورسللیکلت، اظهار کرد؛ ما بنابر قانون موجود در کشللور 
عمل می کنیم وقتی در متن قانون ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات 
رانندگی به صراحت قید شللده اسللت، گواهینامه موتورسیکلت 
مخصوص آقایان یعنی اجازه ای به بانوان برای دریافت گواهینامه 
موتورسللیکلت داده نشللده اسللت. وی افزود: موتورسللیکلت تا 
مادامی که به لحاظ قانونللی دریافت آن برای بانوان آزاد نشللود، 
بانوان نمی توانند تحت عنللوان راننده از آن اسللتفاده کنند زیرا 
براساس قوانین رانندگی با تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم 
از برقی، بنزینی و هیبریللدی یا دیزل، دو چرخ یا بیشللتر و... نیاز 
به داشللتن گواهینامه دارند و رانندگی با این وسللیله نقلیه برای 
آنان ممنوع می باشللد. وی با اشللاره به موضوع پاک سوم، بیان 

کرد: پاک سوم چیپ بسللیار کوچکی اسللت که در روی پاک 
خودرو نصب شده است. این چیپ به منظور تبادل اطاعات است 
تا ما به وسیله آن بتوانیم رفتارهای رانندگی افراد را با سامانه های 
هوشللمند کنترل کرده و هم بتوان روش تعویض پاک با هر نوع 
روش خرید و فروش و جابه جایی مالک دیگر در سریع  ترین زمان 
ممکن انجام دهیم. سللردار حسللینی؛ درخصوص کمبود پاک 
در مراکز شللماره گذاری خودرو ها، تصریح کرد: ما بللا انبوهی از 
پاک های دپوشللده در انبارهایمان روبه رو هسللتیم. اگر بتوانیم 
از پاک هللای موجود اسللتفاده کنیللم دیگر نیازی به سللاخت 
پاک جدید نیز نخواهیم داشللت. وی درخصوص آشفتگی تردد 
موتورسیکلت سواران درون شهر هشدار داد و تأکید کرد: ما تنها 
با اعمال قانون نسللبت به آن ها نمی توانیم کار درسللت را انجام 
دهیم و به نتیحه مطلوبی برسیم موتورسیکلت یک معلول است، 
برخورد با معلول دردی را دوا نمی کند، علت جای دیگری است، 
ما در حال حاضر آشفتگی را درخصوص موتورسواران می بینیم، 
موتورسللیکلت در هر جایی که ببیند آنجا برایش جذابیت دارد 
تللردد می کند، آیا همه مشللاغلی کلله امروز در هسللته مرکزی 
شهر و بازار وجود دارند جزء مشاغلی هسللتند که باید در هسته 
مرکزی شهر متمرکز باشند؟ آیا روش توزیع و پخش ما به شکل 
صحیح اجراء می شللود؟ ما باید منشللأ ایجاد یک موضوع را ابتدا 
پیدا کرده و شناسللایی کنیم سپس مطمئن شللویم که دیگر با 
این وضعیت روبه رو نخواهیم شد. سردار حسللینی؛ تأکید کرد: 
ما سال هاسللت به جای اینکه به سللراغ علت اصلی برویم و منشأ 
اصلی را پیدا کنیم برخورد با معلللول را پیش گرفته ایم. خیلی از 
این موتورسواران اگر کار مناسللبی داشتند، مطمئناً این فعالیت 
را انجام نمی دادند؛ برخورد با معلللول دردی را دوا نمی کند. این 
نشللان دهنده این اسللت که ما باید به معلول توجه کنیم. اصاح 
این وضعیت تنها با اقدام پلیس میسر نخواهد شد، هرچند پلیس 

نیز باید بر روی این مسأله توجه داشته باشد. 

 تولید خودروهای بی کیفیت 
نتیجه 4دهه انحصار در صنعت خودرو

امکان همکاری خودروسازی ایران با فرانسه
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http://monaghesatiran.ir/118423
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روابط عمومی اداره کل سوختگیري هواپیمایي کشور

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري   عمومی
یک مرحله ای

نوبت اول
ش�رکت ملي پخش فرآورده های نفتي ایران در نظر دارد فراخللوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري حجمللي امور بهره برداری مرکز 
سوختگیري مهرآباد به شللماره ۲۰۰۱۰۹۲۹۳5۰۰۰۰77 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحللل برگللزاري فراخللوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسللناد اسللتعام 
ارزیابی کیفی تا ارسللال دعوت نامه جهت سللایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.  
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ می باشد.  

اطاعللات و اسللناد مناقصه عمومللی پس از برگللزاري فراینللد ارزیابی کیفی و ارسللال 
دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۹

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 
روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۳

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس، تهللران، فللرودگاه مهرآبللاد، سلله راه پلیس، بلله سللمت ترمینللال ۲، اداره کل 

سوختگیري هواپیمایي کشور،  شماره تماس: ۶۶۰۲5۰5۶
 الزامات ارزیابی کیفی:

1- تصویر آگهي تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمي.
 2- تصویر آخریللن تغییرات شللرکت مندرج در روزنامه رسللمي و مفاصا حسللاب 

تأمین اجتماعي.

3- تصویر شناسه ملي و اساسنامه و آخرین ترازنامه مالي شرکت.
4- تصویر برابر اصل شللده گواهینامه صاحیت اداره کل کار و امور اجتماعي با فعالیت 

مرتبط با موضوع مناقصه.
5- تصویر برابر اصل شده گواهینامه صاحیت ایمني پیمانکاران.

6- ارائه آخرین صورت های مالي حسابرسي شده سال ۱4۰۰ یا سال ۹۹.
7- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی )حداقل امتیاز قابل قبول ۶۰ می باشد(

8- کسب حداقل ۳۰ درصد از امتیاز توان مالي.
۹- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از کاربرگ هاي HSE جزء الزام شرکت در مناقصه می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
واجدین شللرایط پس از تائیللد در ارزیابی کیفی و دعللوت به مناقصه می بایسللتی مبلغ 
۱۲.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )بللا برآورد سللالیانه ۳۳4.5۶4.۹۶۲.۰۳۲ ریللال( به عنوان 
تضمین شللرکت در فرآیند ارجاع کاربر اسللاس آیین نامه تضمین در معامات دولتي به 

روش های ذیل تهیه و با مدارک مناقصه تحویل نمایند:
ال�ف: ضمانتنامه بانکي و ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسللات اعتباري غیر بانکي 

مورد تائید بانک مرکزي.
ب: اصل فیللش واریز وجه نقد به حسللاب شللماره ۲۶۶۰۲۶۶/55 بانک ملت مسللتقل 

مرکزي به نام شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي ایران.
پ: ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز.

ج: اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت قبل از سررسید.
چ: وثیقه ملکي معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسي رسمي آن.

اطالعات تماس سامانه ستاد:
مرکز تماس: ۰۲۱-۱45۶

دفتر ثبت نام:88۹۶۹7۳7 و 85۱۹۳7۶8

شناسه: 1413180

واگذاري حجمي امور بهره برداری مرکز سوختگیري مهرآباد
 اداره کل فرودگاه ه�ای اس�تان خراس�ان رض�وی در نظر دارد بر اسللاس قانللون برگللزاری مناقصات، مناقصلله خرید دو دسللتگاه روف تللاپ پکیج فللرودگاه گناباد 

)فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده( به شماره نیاز ستاد ۲۰۰۱۰۰۱578۰۰۰۰۱۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشللنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شللد و الزم اسللت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سللایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شرکت ها می بایست دارای توانمندی و سوابق کاری اجراشده مشابه در خصوص موضوع مناقصه باشند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰8

مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۶

زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۶

  جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« با شماره و آدرس ذیل تماس حاصل گردد.

  شایان ذکر است بازدید الزامی و جهت بازدید از ۱4۰۱/۰۹/۰8 با هماهنگی قبلی با شماره ۳۳۱۰88۰۰ می باشد.

آدرس محل تحویل پاکات الف: دبیرخانه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد روبروی ترمینال خارجی جنب ساختمان اداری شماره ۲.
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آگهی فراخوان پیمانکاران

شناسه: 141453۹
م الف: 8567

شماره تماس: 051-33400001-7
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه 27313131

دفتر ثبت نام: 88۹6۹737- 851۹3768
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براي رسیدن به فردایي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بیاموزیم.

وزیع نیروی برق جنوب استان كرمان

ت ت
شرك

شركت توزیع نیروی برق 
جنوب استان كرمان

شرکت توزیع برق جنوب اس�تان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید کلمپ انشعاب مشترک با مهره سر بر را از طریق سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسللناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم اسللت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی. مراحل ثبت نام در سللایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱5:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹ الزامی می باشد.

  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ می باشد.

مبلغ تضمین )ریال(کد فراخوان در سامانه ستادموضوعشماره مناقصهردیف

۲۰۰۱۰۰۱574۰۰۰۰8۶۱.۱8۲.5۰۰.۰۰۰خرید کلمپ انشعاب مشترک با مهره سر بر۱5۶-۱۱-۱4۰۱

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ و حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۹ خواهد بود.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹ خواهد بود.

زمان گشایش پاکت ها: رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۰ خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های )الف(:

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسامی، روبه روی گمرک، شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، کد پستی: 7۶۱88۱5۶7۶

تلفن تماس: 5-۳۲۱۱۰4۰۳ داخلی ۱۱۲8

آگهی   عمومي

مهرداد محسنی مدیر دفتر روابط  عمومی

یک مرحله ای
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دانش�کده عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ي س�اوه بلله شناسلله ملللی 
 ۱4۰۰۶۶۶4۶5۱ و کد اقتصادی 4۱۱5۳۳۶4۹۳۹5 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
پروژه تهیلله و اجرای دیوار حائل و سللقف عرشلله فللوالدی مرکز قلللب مجتمع بیمارسللتانی 
شللهدای ۱7 شللهریور و مدرس را از طریللق سللامانه تللدارکات الکترونیکی دولت به شللماره 
۲۰۰۱۰۰۰۳8۶۰۰۰۰۲۲ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشللایش پاکت ها از طریق درگاه سللامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شللد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سللایت مذکللور و دریافت گواهی امضللای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۳۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تا ساعت ۱4:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4:۰۰ روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹
زمان گشایش پاکت ها: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۰ سالن جلسات 

ستاد دانشکده علوم پزشکي ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت ۱4:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۰/۱۲

میزان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: مبلللغ ۶4۹.۶4۹.۳۲۶ ریللال )ششللصد و چهل ونه 
میلیون و ششللصد و چهل ونه هزار و سللیصد و بیست وشللش ریال( ضمانتنامه بانکللي بااعتبار 
حداقل سلله ماه و یا واریز وجلله نقللد بلله شماره حسللاب 4۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳78۱۱۶ نزد بانک 
مرکللزی جمهللوری اسللامی ایللران ))شللبا IR 4۰۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳78۱۱۶(( با 
شناسلله واریز ۹8۲۱۲۳8۲۲۱۰۰۰74۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳78۱۱۶ به نام دانشللکده علوم پزشکی 
 و خدمات بهداشللتی درمانی سللاوه. ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداري روز شللنبه 
 مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹ به آدرس: ساوه، میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک 
 ستاد دانشللکده علوم پزشللکي و خدمات بهداشللتی درمانی سللاوه تحویل اداره پشللتیبانی و
 امور رفاهی گردد کللد پسللتی ۳۹۱۹۶7۶۶5 و فایللل pdf ضمانتناملله در سللامانه تدارکات 

بارگذاری شود.
براي کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امور پشللتیبانی و امور رفاهی 485۰۱۱4۲-۰8۶ و 
 http://www.savehums.ac.ir تماس فکس 4۲۲۲۳488-۰8۶ یا به سایت دانشکده به نشانی 

مراجعه فرمایید.

آگهی فراخوان
نوبت اول

 مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی نیرو ، موسسه ایستاب، 
کارگاه آب رسانی شرب به روستاهای گیان

 موض�وع مناقص�ه: اجللرای عملیللات احللداث مخزن بتنللی نیملله مدفون بلله ظرفیت
5۰۰ مترمکعب و یک دستگاه ساختمان ایستگاه پمپاژ به همراه حوضچه ها و ساختمان های 

جانبی طبق نقشه ها و مشخصات فنی اباغی در پروژه آب رسانی به روستاهای استان گیان
مدت قرارداد: 8 ماه 

مهلت مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۱ به مدت ۱۰ روز
تاریخ تحویل پاکت: پایان سللاعت اداری روز چهارشللنبه مللورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۶ و تاریخ 

گشایش پاکت: روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹، پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران می باشد.
 مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: ۲.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریللال )دو میلیارد و 
 چهارصللد میلیللون ریللال( به صللورت ضمانتنامه بانکللی به نفللع دسللتگاه مناقصه گزار 
 )ضمانتناملله صادره توسللط مؤسسللات اعتباری غیللر بانکی کلله دارای مجوز رسللمی از 

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هستند مورد پذیرش می باشد( و یا واریز وجه نقد
  این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

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

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ماصدرا، نبش خیابان شاد، پاک ۱۱

نش�انی محل فروش اس�ناد: گیان، رشللت، مابین میدان فرهنگ و چهارراه میکائیل، 
جنب بانک سپه، طبقه باالی نمایشگاه پورشلله، کارگاه آب رسانی شرب روستاهای گیان 

موسسه ایستاب، مدیریت فنی و مهندسی
  دریافت اسللناد فقط با ارائه فیش واریز وجه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریللال )دو میلیون ریال( 
 IR74۰۱5۰۰۰۰۰۰5۱5۱7۱8۰۶۹۰۰۳ به حساب 5۱5۱7۱8۰۶۹۰۰۳ شماره شللبا

بانک سپه، شعبه ماصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است.
  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد. 
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  عمومي
یک مرحله ای

نوبت اول

حضور 17 شرکت در مزایده معدن 
کرومیت آسمینون منوجان

معللدن کرومیللت آسللمینون واقللع در شهرسللتان منوجللان در جنللوب 
کرمان کلله بزرگ تریللن معدن از این نوع در کشللور محسللوب می شللود پس 
از خلع ید از بهره بللردار قبلی اکنون به گفته مسللؤوالن صمت بللرای دومین بار 
به مزایده گذاشللته شللده و ۱7شللرکت اسللناد مزایللده را دریافللت کرده اند 
و اگر تا اواسللط آذرماه با بارگذاری آن شللرکت خود را در مزایللده نهایی کنند. 
به گللزارش مناقصه مزایده، معللدن کرومیت آسللمینون در منوجللان طی دو 
سللال بار ها توسللط بهره بردار معدن به دالیل مختلف تعطیل می شد یا صدای 
اعتراض کارگرانش همواره بللاال بود به طوری که چند نوبت به تجمع گسللترده 
و حتی راهبندان مسللیر ارتباطی کرمان به هرمللزگان نیز انجامیللده بود. این 
معللدن آخرین بار خرداد امسللال به دلیل نقللض تعهدات و وعده های شللرکت 
بخش خصوصللی متولی معدن و موافقللت نکردن کارگران با شللرایط قرارداد از 
 جمله شللش ماهه و سلله ماهه بودن قرارداد ها تعطیل شللد؛ در واقع بهره بردار 
بخش خصوصی معدن را به ایللن بهانه تعطیل کرد و بعللد از آن بود که مقدمات 
خلع ید بهره بردار نیز به همت دولت آغاز شللد تا وضعیت نابه سللامان کارگرانی 
کلله در شللرایط سللخت کار می کردند، به دسللت یللک فللرد بخش خصوصی 
کلله بار ها وعده حل مشللکات کارگللران را داده بللود اما بلله وعده هایش عمل 
نمی کللرد، همان طللور ادامه پیللدا نکنللد. در نهایللت بللا ورود رئیس جمهور و 
پیگیری مسللؤوالن مختلف استان، کشللور و نیز تأیید در شللورای عالی معادن 
کشور اواسللط مردادماه بهره بردار معدن خلع ید شللد؛ خبری که نه تنها متولی 
بخش خصوصی معدن کلله خیلی هللای دیگر نیز انتظار نداشللتند ایللن اتفاق 
بیفتد اما دولت برای حل مشللکات کارگللران این اقدام را کلله در حوزه معادن 
کشللور تاکنون رخ نداده یا نادر بللوده، رقم زد. معدن کرومیت آسللمینون جزء 
راهبردی  ترین معادن فلز کرومیت کشللور و منطقه خاورمیانه به شمار می رود 
و نقللش مهمی در تولیللد فوالد کشللور دارد. مسلللم مروجی؛ رئیس سللازمان 
 صنعت،معدن وتجللارت جنوب اسللتان کرمللان، درباره وضعیت و سرنوشللت 
مزایده ایللن معدن گفللت: ۱7 مهر ایللن معدن در مزایللده قرار گرفتلله بود که 
۱۳ شللرکت اسللناد را از سللایت دانلود کرده و تحویل گرفته بودند اما در نهایت 
هیچ کدام اسنادی بارگذاری نکردند و تحویل ندادند که به این دلیل برای ایجاد 
فرصت برای حضور شرکت های بیشتری این مزایده تمدید شد. مسلم مروجی؛ 
افزود: دومین بار مزایده طی ۲5 آبان تمدید شللد و ۱7 شرکت اسناد مربوطه را 
دانلود کردند و تحویل گرفتند که تا اواسللط آذر فرصت دارند اسللناد را تحویل 
بدهند و بارگللذاری کنند. وی اداملله داد: معدن کرومیت آسللمینون منوجان 
مجموعه بزرگی محسوب می شللود و حجم کاری آن هم گسترده است بنابراین 
هر شللرکتی توان پیش قدم شللدن و فعالیت در این بخش را نللدارد. مروجی؛ با 
بیان اینکه در این باره بار ها با شللرکت های بزرگ معدنی مذاکراتی داشللته ایم، 
اضافه کللرد: این شللرکت های مهم بللرای حضللور در مزایده معللدن کرومیت 
منوجان پیش قدم نشللدند و در نتیجه شللرکت های دیگری حضللور مقدماتی 
خود را با گرفتن اسللناد اعام کردند. وی یادآور شللد: اینک فقط ۱7 شللرکتی 
که اسللناد را تحویل گرفته اند می توانند در مزایده شللرکت کننللد و تا نیمه آذر 
فرصت دارند با تحویل اسللناد و بارگذاری آن شللرکت خللود را در مزایده نهایی 
کنند. رئیس سللازمان صنعت،معدن وتجللارت جنوب کرمان، تأکیللد کرد: اگر 
تا پایان زمللان مزایده هیچ کدام از این شللرکت ها در مزایده حضللور پیدا نکنند 
دولت خارج از مزایده معللدن را به شللرکتی دارای صاحیت واگللذار می کند. 
این معدن تا پیش از خلع یللد بهره بردار قبلی یک هزار و ۲۰۰ کارگر داشللت که 
اینک از بیمه بیکاری اسللتفاده می کنند و فرآیندهای پرداخللت بیمه آنان نیز 
به همت مدیران متولی با سللرعت انجام شللد؛ اما این کارگران چشللم انتظارند 
 تا وضعیت معدن بزودی تعیین تکلیف شللود و بتوانند در شللرایط کار مناسب 

به کار ادامه دهند. 

رکورد استخراج و تولید باکیفیت در مجتمع پتاس خور و بیابانک 
مدیر مجتمع پتاس خللور و بیابانک، اعام کللرد: در دوره 
بهره برداری جدید این مجتمع توسط راهبر، میزان استخراج 
و تولیللد افزایش و نیللز کیفیت محصللوالت ارتقللاء یافت. به 
گللزارش مناقصه مزایده، سیدحسللین شللهامی؛ گفت: طی 
سللال ۱4۰۰ باال ترین رکورد اسللتخراج ماده معدنی در طول 
دوره بهره برداری معللدن پتاس خور و بیابانک ثبت شللد و با 
۱۲ درصد رشد نسبت به سللال قبل از آن، حدود ۲۰ میلیون 
و 8۰۰ هزار مترمکعب ماده معدنی شللورابه طی سال ۱4۰۰ 
استخراج شللد. وی افزود: این رشد ناشی از سللرمایه گذاری 
انجام شللده و توسللعه عوارض استخراج شللورابه )چاه، کانال 
و آبگیللر( در معدن مذکور بللود. مدیر مجتمع پتللاس خور و 
بیابانک گفللت: به رغم تشللدید تحریم هللا و محدودیت های 
مصرف برق در فصل تابسللتان، این مجتمع طی سال ۱4۰۰ 
با تولید ۳7 هزار تن کلرید پتاسللیم، رشد 45 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سللال ۹۹ را ثبت کرد. وی با بیان اینکه تا سال 

۱4۰۶ این مجتمللع موظف به افزایش ظرفیللت تولید پتاس 
به ۱۰۰ هزار تن در سال اسللت، گفت: از ابتدای شروع به کار 
شرکت راهبر در مجتمع پتاس، با تدوین طرح جامع اکتشاف 
پایاهای کویر مرکزی ایران درصدد عملیاتی کردن نقشه راه 
اکتشاف و تجهیز معادن پتاس پایاهای خوروبیابانک، میانی 
و ترود اسللت. وی افزود: این اقدام با هدف فراهم کردن زمینه 
تولید محصوالت قابل اسللتحصال از شورابه ها برای سال های 
آتی اسللت. از این رو، تاکنون دو دسللتگاه حفاری اکتشللافی 
خریداری و در معدن مسللتقر شللده تا با تکیه بر نتایج حاصل 
از مطالعات گمانه ها، نقشه جانمایی توسعه عوارض استخراج 
شورابه )چاه، کانال و آبگیر( در این معادن تهیه و پیاده سازی 
شللود. شللهامی؛ با اشللاره به دریافت پروانه کاربللرد عامت 
استاندارد ملی برای محصول پتاس از سازمان ملی استاندارد 
ایران به عنوان یکی از اقدامات شاخص مجتمع پتاس در سال 
۱4۰۰، گفت: این دستاورد در نتیجه تولید باکیفیت محصول 

طبق اسللتاندارد ملللی 5۲85 و حضور مسللتمر و تأثیرگذار 
در بازار حاصل  شللده و تأمین بخشللی از نیاز تولیدکنندگان 
داخلی کودهای کشاورزی کشور را به دنبال داشته است. وی 
افزود: همچنین طی سللال ۱4۰۰، دستاوردهای ارزشمندی 
در حوزه بهداشللت، ایمنی، محیط زیست و انرژی کسب  شده 
که »خانه بهداشت کارگری نمونه ملی )کشوری(« و انتخاب 
به عنللوان »معدن سللبز« از آن جمله اسللت. مدیللر مجتمع 
پتاس خللور و بیابانک، خاطرنشللان کرد: مدیریت شللرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسللکو( به عنوان دستگاه 
نظللارت عالیه قللرارداد راهبللری، از ابتدای واگللذاری ضمن 
انجام  وظیفه نظارتی خود همواره سعی کرده شرایط فعالیت 
راهبللر را به گونه ای فراهللم کند که بخش خصوصی مسللتقر 
در مجتمع، جللز دغدغه عملیاتی و تولیدی، مشللغله دیگری 
نداشته باشد. سرپرست مجتمع پتاس خور و بیابانک، درباره 
روش واگذاری مجتمع ها به راهبر، تشللریح کللرد: با توجه به 

اینکه در واگللذاری بلله روش راهبللری، مالکیللت مجموعه 
همواره در اختیار دولت اسللت، به طور قطع مشللکات ناشی 
از خصوصی سللازی و واگذاری  ها مربوط به سال های اخیر، به 
وجود نخواهد آمد. وی افزود: بللا روش فعلی، به دلیل تفویض 
اختیار نشدن به بخش خصوصی برای فروش تجهیزات، تغییر 
کاربری و فروش اراضی، جذابیتی برای فعالیت های ناسللالم 
وجود نداشللته و تنهللا بخش خصوصی توانمنللد و مصمم به 
سللرمایه گذاری و فعالیت تولیدی، وارد این عرصه می شللود. 
شهامی؛ خاطرنشللان کرد: از سللوی دیگر، دولت هم از جهت 
اختیار نظللارت بر مدیریللت صحیح مصرف منابللع و صیانت 
از اموال مجموعلله، همواره ناظر بللر اعمال راهبللر و نگهبان 
بیت المللال خواهد بللود. بنابراین در صورت قصللور احتمالی 
راهبللران، ایمیللدرو به عنوان دسللتگاه نظارت، به سللهولت 
می تواند مانع از انحراف عملکرد شود و حتی نسبت به خلع ید 

راهبر متخلف اقدام کند.

گروه زمین و معدن

صنعت،معدن وتجللارت  سللازمان  رئیللس 
اسللتان زنجان، گفت: برخللی از معللادن به دلیل 
پایین بللودن ظرفیت و عللدم توجیلله اقتصادی، 
در مزایللده شللرکت کننده ای ندارند و بللرای رفع 
این مشللکل بر مبنای سیاسللت اعامی از سللوی 
وزارت صمت، زنجان نخسللتین اسللتانی بود که 
اولین بسللته سللرمایه گذاری معدنی را در کشور 
تعریف کرد. بلله گللزارش مناقصه مزایللده، ناصر 
فغفوری؛ افللزود: دومین بسللته سللرمایه گذاری 
معدنی اسللتان نیز در حال تهیه اسللت. اسللتفاده 
از ظرفیت های ایمیللدور برای ایجاد زیرسللاخت 
در مجتمع های معدنی در اسللتان ضروری اسللت 
که در همین خصللوص توافقات کاربللردی با این 
سازمان انجام شللد که برای اسللتان خیر و برکت 
بلله دنبال خواهد داشللت. وی با اشللاره بلله اینکه 
اسللکن جدیدی از پتانسللیل های معدنی کشللور 
بنا به دسللتور وزیر صمللت در حال تهیه اسللت، 
تصریح کرد: متولی این کار سازمان زمین شناسی 
همچنین ایمیدور بللوده که تأمیللن اعتبارات آن 
اولویت بندی شده بود تا نقشلله های یک 5۰ هزار 
را از طریللق ژئوشللیمیایی برای 4۰ تللا 7۰ عنصر 
شناسایی شده در استان، مشللخص کنند که این 

کار بزرگی محسوب می شللود. این مسؤول با بیان 
اینکه آذربایجان غربی جللزء اولویت  ها بود که کار 
در ایللن زمینه را آغاز کرده اسللت، اضافلله کرد: با 
پیشللنهاد نماینده مردم زنجان در مجلس شورای 
اسامی و ایمیدرو استان زنجان نیز که در اولویت 

قرار نداشللت جللزء اولویللت دوم در این خصوص 
قرار گرفللت. فغفللوری؛ با بیللان اینکه سللازمان 
 ایمیدرو انجللام این عملیات را در اسللتان برعهده 
خواهد گرفت و این اقدام به سازمان زمین شناسی 
کشللور داده نمی شللود، تصریللح کرد: سللازمان 

زمین شناسللی کشللور محدودیت هایللی دارد که 
برگزاری مزایده و دیگر روندهای آن زمان بر است. 
وی با بیللان اینکه برای پهنه بنللدی نیز منطقه ای 
بلله وسللعت ۲5۰ کیلومتللر مترمربع در شللمال 
شهرسللتان طارم )منطقه پاسللار( در این منطقه 

پهنلله ای تعریف شللده و در اختیار ایمیللدور قرار 
خواهد گرفت، چللرا که واگذاری بلله غیر ایمیدرو 
باید از طریللق مزایده انجام شللود. این مسللؤول، 
تصریح کللرد: مناطق دیگری در اسللتان که بتوان 
در قالللب پهنه بندی تعریللف کرد، نیللز بافاصله 
بللا هماهنگللی ایمیللدرو تعریللف و از وزارتخانه 
درخواست می شللود در اختیار ایمیدرو قرار گیرد 
تا کارهای اکتشللاف و پیگیری را انجللام دهد بعد 
از تعریف مناطللق برخی پهنه ها را خللود ایمیدرو 
کار کند و دیگر مناطق به مزایده گذاشللته شللده 
و تقسللیم کار و فرآیندهای آن انجام می شود. وی 
با بیان اینکه که حللدود ۹ معدن به صورت مجتمع 
در شهرسللتان ماهنشللان وجللود دارد و اولیللن 
مزایده نیز در قالب بسللته سللرمایه گذاری در آن 
انجام خواهد شللد، اضافه کرد: فرد شرکت کننده 
می تواند در مزایده هر ۹ معدن را در اختیار داشته 
باشللد که شللرط این کار احداث واحللد فرآوری 
اسللت. فغفوری؛ افزود: در زمان حاضللر اقدامات 
الزم انجام شللده و به مرحله فراخوان نیز رسللیده 
اسللت که منتظر اباغیلله وزارتخانلله و برگزاری 
مزایده هسللتیم، طبق تصمیم گیری مقرر شد در 
صورتی که معادن متروکه و یا غیرفعالی که همین 
وضعیت را دارند در قالب بسللته دوباره به ایمیدرو 

معرفی شوند.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان زنجان  

معادن بدون شرکت کننده  درمزایده  تعیین تکلیف شدند

http://monaghesatiran.ir/118415
http://monaghesatiran.ir/118416
http://monaghesatiran.ir/118417
http://monaghesatiran.ir/118418
http://monaghesatiran.ir/118419
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حامد  اخگر- شهردار  ورزنه

ش�هرداری ورزنه در نظر دارد موضوع خرید و حمل و پخش آسللفالت به شللماره سیستمی 
 ۲۰۰۱۰۹۳7۳۹۰۰۰۰۰۳ را از طریللق سللامانه تللدارکات الکترونیکللی دولت به شللرح ذیل 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شللرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسللبت به ثبت نام و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسللازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.
تاریخ انتشار فراخوان: ۱4۰۱/۰۹/۰۱

مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱4۰۱/۰۹/۱۰
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱4۰۱/۰۹/۲۱

زمان گشایش پاکت ها: ۱4۰۱/۰۹/۲۱
نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیاردریال( 

ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی نزد بانک ملی واریز نمایند.
آدرس شهرداری: استان اصفهان، شهرستان ورزنه، میدان شهرداری،  شهرداری ورزنه 

کد پستی: 8۳75۱۶۶57۱
تلفن شهرداری: ۰۳۱-4۶48۲۲۲۰

نوبت اول
مرحله اول

  عمومی
 ش�رکت پاالی�ش گاز بی�د بلن�د خلیج ف�ارس در نظللر دارد تأمیللن 8 عللدد

 BALL  VALVE )بللال ولللو( ۱۶ اینللچ خللود را واقللع در بهبهللان، کیلومتللر ۱7 
بزرگراه بهبهان- رامهرمز را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص توانمند 

در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:

یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه:

۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند ۳
3- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

  سللایت اینترنتللی شللرکت پاالیللش گاز بیللد بلنللد خلیج فللارس بلله نشللاني: 
"www. pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱7 

بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نکته1: سایر اطاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.

نکته 2: فاصله بین آگهی اول و دوم یک هفته می باشد.
شماره تماس: 52102265-061 و 061-52102266
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

  عمومي
نوبت اول

یک مرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با  ارزیابی کیفی
  شماره 1401-27

یک مرحله اي 
نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه 6 ش�هر تهران در نظللر دارد تا تجدیللد مناقصه عمومی بللا ارزیابی کیفی را از طریق سللامانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت به شللماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲5۰۰۰۰۰۰۶7 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشللنهاد مناقصه گران و گشللایش پاکت ها از طریق درگاه سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شللد و الزم اسللت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلللی، 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 فاضاب منطقه شش شهر تهران.

2-موضوع مناقصه: خرید و تحویل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی.
3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان شللرکت در مناقصه براي دریافت و خرید اسللناد این مناقصه، 
حداکثر تا ساعت ۱۶:۱5 مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰7 باید از طریق سللامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

به حساب جاري 8۱84۰۲58۶۶۰۰۱ بانک سامان شعبه شهرري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری می باشد.

4-مدت تحویل کاال: ۳ ماه شمسی
5- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه: اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

6-مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: به میزان ۶5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که شللرکت کنندگان در مناقصه می توانند به 
یکی از طریق ذیل به نام شرکت آب و فاضاب منطقه ۶ شهر تهران تهیه نمایند.

1-6- ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ مذکور به مدت اعتباری حداقل سه )۳( ماه و قابل تمدید، صادره از یکی از بانک های دولتی 
یا خصوصی کشور )دارای مجوز الزم از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران( به نام شرکت آب و فاضاب منطقه شش شهر تهران.

 2-6-رسللید پرداخت بلله میزان مبلللغ مذکللور به عنوان سللپرده نقللداً به حسللاب جللاری شللماره ۰۱۰78۰7874۰۰۰ 
و شللماره شللبا IR۰۹۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰78۰7874۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری به نام شللرکت آب و فاضاب 

منطقه شش شهر تهران.

 3-6- چک بانکی تضمینی به میللزان مبلغ مذکور صللادره از یکی از بانک های دولتللی یا خصوصی کشللور دارای مجوز الزم از 
بانک جمهوری اسامی ایران به نام شرکت آب و فاضاب منطقه شش شهر تهران.

4-6-گواهی خالص مطالبات قطعی تائید شده قراردادهای مناقصه گر از سوی امور مالی مناقصه گزار.
تبصره: هرگونلله تضمین دیگری کلله به غیراز روش های فللوق به عنوان سللپرده شللرکت در مناقصه ارائه گللردد، باعث حذف 
 شرکت کننده مربوطه خواهد شد و به پیشللنهادهای فاقد سپرده، سللپرده های مخدوش، سللپرده های کمتر از میزان قیدشده، 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7-مهلت و محل تحویل پیش�نهادها: پیشللنهاد دهندگان باید پیشللنهادهای خود را تا سللاعت ۱۶:۱5 روز دوشنبه مورخ 
۱4۰۱/۰۹/۲۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سللتاد( ارائه و بارگذاری )به صورت الکترونیکی( و همچنین پاکت )الف( را 

به صورت فیزیکی تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضاب منطقه شش شهر تهران نمایند.
8- تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲۲

۹- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضاب منطقه ۶ شهر تهران، 
در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۲7

10- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
11- 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

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود 
است.   مرکز تماس: ۰۲۱-4۱۹۳4

دفترقراردادها و اموربازرگانی شركت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

1401-28
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آگهی فراخوان   عمومی
مزایده گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي

موضوع مزایده: فروش انواع لوازم یدکی مولدین نیروگاهي موجود در انبار مدیریت برق شهرستان گناباد
شرایط شرکت کنندگان: شرکت در مزایده براي عموم آزاد است.

 دریافت و بارگذاری اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
نشاني اینترنتی دریافت اسناد مزایده:

 www.kedc.ir 1( سایت شرکت( 
www.Tavanir.org.ir 2( سایت معامات توانیر(

زمان فروش اس�ناد: از روز شللنبه مورخ ۱4۰۱/۰8/۲8 تا روز شللنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰5 تا سللاعت ۱8:۰۰ با واریز فیش به مبلغ 8۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حسللاب 
۱854۰54۰5۶ بانک ملت به نام شرکت توزیع نیروي برق خراسان رضوي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت

 زمان و محل بازدید: روزهاي شللنبه مللورخ ۱4۰۱/۰۹/۰5 الي چهارشللنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۰۹ از سللاعت ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ به نشللاني اسللتان خراسللان رضوي، 
شهرستان گناباد، انبار مدیریت برق شهرستان گناباد

مهلت ثبت پیشنهاد در سامانه تدارکات دولت: حداکثر تا روز سه شنبه ساعت ۱8:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱5
گشایش پیشنهادات: 

روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي واقع در بلوار فرهنگ، حدفاصل فرهنگ ۲8 و ۳۰
تلفن براي کسب اطالعات بیشتر: ۳۳۶5۱۳4۳-۰5۱، داخلي ۳، کارشناس مزایده
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مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي منطقه سبزوار 
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن ۱، ۲، 5 و ۶ و لکه گیری رنگ بدنه و سقف و رنگ آمیزی داخلی مخزن 4 و رنگ آمیزی لوله های داخل باند وال مخازن ۱ تا ۶ انبار نفت منطقه سبزوار
شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي منطقه سبزوار در نظر دارد کلیه مراحل مناقصه پیمان فوق االشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس ذیل به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

http://setadiran.ir :آدرس
الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، بایستي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و نیز گواهي امضاء الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه معمول نمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۰۲۱-4۱۹۳4
دفتر ثبت نام: 88۹۶۹7۳7 و 85۱۹۳7۶8

شرکت هاي ذیصاح که تمایل به همکاري دارند مي توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( مراجعه نمایند. شایان یادآوري است با عنایت به اینکه 
از روش فشرده در برگزاري مناقصه فوق االشاره استفاده می گردد، بدواً ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام و متعاقباً پاکات قیمت شرکت هایی که حائز امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد گردید و پاکات سایر شرکت ها 
ناگشوده مسترد می گردد. ضمناً مناقصه گران مي توانند تا قبل از گشللایش پاکات یک نوبت پاکات قیمت خود را مسترد نموده و پاکات حاوي نرخ اصاح شده خود را ارائه نمایند. متذکر می گردد با توجه به تجدید 

مناقصه پاکت های پیشنهاي به هر تعداد که باشد مفتوح و برنده مناقصه اعام خواهد گردید. قیمت های پیشنهادي نیز بایستی متناسب باقیمت کاالي ساخت داخل ارائه گردد.

شرحعنوانردیف

رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن ۱، ۲، 5 و ۶ و لکه گیری رنگ بدنه و سقف و رنگ آمیزی داخلی مخزن 4 و رنگ آمیزی موضوع مناقصه۱
لوله های داخل باند وال مخازن ۱ تا ۶ انبار نفت منطقه سبزوار

۲۰.۲۱۳.74۶.4۹4 ریال )بیست میلیارد و دویست و سیزده میلیون و هفتصد و چهل وشش هزار و چهارصد و نودوچهار ریال(برآورد مناقصه۲
۱.۰۱۰.7۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد و ده میلیون و هفتصد هزار ریال(مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار۳

نوع تضمین4
کلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامات دولتي جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار. ضمناً شماره حساب بانکي 

مناقصه گزار جهت واریز وجه نقد به شرح ذیل مي باشد:
حساب شماره ۹۲۰۰۰7۰7/4۶ به شماره شناسه 4۲۱۰۰۰۰۰۰4۰ نزد بانک ملت

۱4۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱4:۰۰تاریخ انتشار آگهي و اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت5
۱4۰۱/۰۹/۰7 ساعت ۱4:۰۰مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت۶

7
مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت شامل اسناد ارزیابی کیفی، پاکت الف )تضمین( و پاکت ج )نرخ 
پیشنهادي و آنالیز نرخ پیشنهادي(

۱4۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۱4:۰۰

۱4۰۱/۰۹/۱4 ساعت ۱4:۰۰ در محل سالن کنفرانس منطقهتاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهي(8
۱4۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۱5:۰۰تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی۹
۱4۰۱/۰۹/۲۳ ساعت ۱4:۰۰ سبزوار؛ بلوار دکتر علي شریعتي، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه سبزوار، کمیسیون مناقصاتتاریخ و محل گشایش پاکات )الف و ج(۱۰
۱4۰۱/۱۲/۲۳مهلت اعتبار پیشنهادات۱۱
پروژه فاقد مشاور می باشد.نام مشاور۱۲

مطابق مفاد راهنماي مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه که به انضمام فرم های ارزیابی کیفی در پایگاه های اینترنتي مندرج در شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه و ارزیابی کیفی۱۳
آگهي بارگذاری می گردد.

۱4۰۱/۰۹/۰۱ نوبت اولتاریخ چاپ آگهي۱4
۱4۰۱/۰۹/۰۲ نوبت دوم

  ضمناً آگهي و برنامه زمان بندی مناقصه در پایگاه های اینترنتي ذیل نیز درج خواهد گردید.
WWW.IETS.MPORG.IR

آگهی تجدید   
یک مرحله ای

نوبت اول

›› تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ‹‹

رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1، 2، ۵ و 6 و لکه گیری رنگ بدنه و سقف و رنگ آمیزی 
داخلی مخزن 4 و رنگ آمیزی لوله های داخل باند وال مخازن 1 تا 6 انبار نفت منطقه سبزوار

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه سبزوار

شناسه: 1412647
کد فراخوان: 20010۹233۹000008 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(

شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

آگهی   عمومي

01
/0

9/
01

 -3
66

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

موض�وع: تجدیللد اول خرید، حمللل، نصللب و راه انللدازی جک های 
 باالبر مکانیکللی زیرزمینی واگن و یک دسللتگاه سللینی دوار خط یک 

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
مبلغ برآورد: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جهللت کسللب اطاعللات بیشللتر، دریافللت اسللناد و شللرکت در 
 مناقصلله، به سللامانه تللدارکات الکترونیکللی دولت )سللتاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید.
   ایللن آگهللی در روزناملله رسللمی بلله آدرس www.rrk.ir  نیللز 

درج می گردد.

یک مرحله ای 

شماره فراخوان سامانه ستاد 200109۵007000016

شركت بهره برداری قطارشهری مشهد
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خریللد و حمللل قطعللات یدکللی سیسللتم خللط دو   موض�وع: 
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: 8۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جهللت کسللب اطاعللات بیشللتر، دریافللت اسللناد و شللرکت در 
 مناقصلله، به سللامانه تللدارکات الکترونیکللی دولت )سللتاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید.
   ایللن آگهللی در روزناملله رسللمی بلله آدرس www.rrk.ir  نیللز 

درج می گردد.

یک مرحله ای 

شماره فراخوان سامانه ستاد 200109۵007000019

شللاخص کل بللورس تهللران در پایللان معامللات 
دیللروز )دوشللنبه( بللا چهللار هللزار و 4۳7 واحللد 
افزایللش در ارتفللاع یللک میلیللون و 4۰۹ هللزار 
واحدی ایسللتاد. به گللزارش ایرنا، شللاخص هم وزن 
بللا یللک هللزار و ۶85 واحد افزایللش بلله 4۰4 هزار 
و 54۱ واحللد و شللاخص قیمللت بللا یللک هللزار و 
 چهار واحد رشللد به ۲4۰ هزار و ۹۶۱ واحد رسللید. شللاخص بازار 
اول، پنج هللزار و ۲7 واحد و شللاخص بازار دوم، سلله هللزار و 4۲۶ 
واحللد افزایللش را ثبت کردنللد. در معامللات بورس تهللران، بیش 
از هشللت میلیللارد و 8۰4 میلیون سللهم، حق تقللدم و اوراق بهادار 
بلله ارزش 4۰ هللزار و 7۲۳ میلیللارد ریللال معامله شللد. همچنین 
ایران خللودرو )خللودرو( بللا 8۲۳ واحللد، توسللعه معللادن و فلزات 
 )ومعادن( بللا 7۱7 واحد، شللرکت سللرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شسللتا( با 48۶ واحد، شللرکت سللرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
)وبانک( بللا 47۱ واحللد، پاالیللش نفت اصفهللان )شللپنا( با ۲5۶ 
واحللد، پتروشللیمی پردیس )شللپدیس( بللا ۱۹7 واحد و و سللایپا 
)خسللاپا( با ۱58 واحللد تأثیر مثبت بر شللاخص بورس داشللت. در 
مقابللل تأمین سللرمایه نویللن )تنوین( بللا ۱۱۲ واحد، کشللتیرانی 
جمهوری اسللامی ایران )حکشللتی( بللا 8۱ واحد، بللورس کاالی 
ایران )کاال( با 47 واحد، پتروشللیمی شللیراز )شللیراز( با ۳5 واحد 
تأثیللر منفللی بر شللاخص بورس بلله همللراه داشللت. بر پایلله این 
 گزارش، نمللاد ایران خللودرو )خودرو(، گسللترش سللرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگسللتر(، سایپا )خسللاپا(، شرکت سللرمایه گذاری 
تأمین اجتماعللی )شسللتا(، بللورس کاالی ایللران )کاال(، پاالیللش 
نفللت تهللران )شللتران( و پاالیللش نفللت اصفهللان )شللپنا( در 
نمادهللای پُرتراکنش قرار داشللتند. گللروه خودرو هم صدرنشللین 
بر  تریللن گروه هللای صنعللت شللد و در ایللن گروه سلله میلیللارد و 
 5۰۰ میلیون برگه سللهم بلله ارزش ۹ هللزار و ۹4۲ میلیللارد ریال 

دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شللایان ذکر اسللت شللاخص فرابللورس نیللز دیروز)دوشللنبه( 
بیللش از 4۱ واحللد افزایللش داشللت و بلله ۱8 هللزار و 5۱۰ واحد 
رسللید. در این بازار بیش از پنللج میلیارد و 8۶ میلیون برگه سللهم 
و اوراق مالی دادوسللتد شللد و تعداد دفعللات معامللات فرابورس 
 بیش از ۱87 هللزار و ۳5۱ نوبللت بود. پلیمللر آریاساسللول )آریا(، 
صنعتللی مینللو )غصینللو(، مدیریت انللرژی تابللان هللور )وهور(، 
بهمللن دیللزل )خدیللزل(، تولید نیللروی بللرق دماونللد )دماوند( 
و حمل ونقللل گهللر ترابللر سللیرجان )حگهللر( بللا تأثیللر مثبت بر 
شللاخص فرابورس همللراه بودنللد. همچنیللن پتروشللیمی مارون 
)مللارون(، پویللا زرکان آق دره )فللزر(، فرابورس ایللران )فرابورس(، 
پیشللگامان فناوری و دانش آرامیس )تپسللی(، صنایع پتروشیمی 
)شللجم(، شللرکت سللرمایه گذاری مسللکن  تخللت جمشللید 
 شللمال غرب )ثغللرب( و بیملله کوثللر )کوثللر( تأثیر منفللی بر این 

شاخص داشتند.

رشد 4 هزار واحدی شاخص بورس 
در روز میانی هفته

 با مداخله بانک مرکزی و مدیریت هیجانات 
بازار، التهابات ارزی چند روز گذشللته که بیشتر 
ناشللی از هیجانللات معامله گران و سللفته بازان 
بود فروکش کللرده و دیگر خبللری از صف های 
طویل مقابللل صرافی   ها نیسللت، نرخ دهی های 
پی درپی و افزایشللی کانال هللای تلگرامی تمام 
شده و آرامش نسللبی بر بازار ارز حاکم است. به 
گزارش ایرنا، بانک مرکزی پللس از معرفی اوراق 
گواهی سللکه در هفته های گذشللته، روز شنبه 
هفته جاری نیز از ابزار جدید خود با عنوان اوراق 
گواهی ارزی رونمایی کرد. در واقع بانک مرکزی 
با مداخله هوشمندانه توانست بخش گسترده ای 
از هیجان موجود در بازار را از طرق مختلف مثل 
»راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل معامات 
ارز«، »عرضه ارز در شبکه بانکی«، »عرضه اوراق 
سللکه« و »رصد مالیاتی و یارانلله ای خریداران 
ارز« کاهش داده و سللبب برچیده شللدن صف 
خریللداران دالر شللود. در این خصللوص، بهزاد 
المعی؛ معللاون اداره صللادرات بانک مرکزی، در 
گفت وگویی به تشللریح وضعیت بازار ارز کشور 

پرداخللت و گفت: در کشللور دو بازار رسللمی و 
غیررسمی وجود دارد که سللهم بازار غیررسمی 
نامشللخص و در عین حال غیرشللفاف اسللت، از 
سوی دیگر بازار رسمی شللفاف، بزرگ و محلی 
برای تأمین نیازهای کشور اسللت که متأسفانه 
توجه بیشتر رسانه ها به بازار غیررسمی بوده که 
عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان متفاوتی دارد 
و در آن خرید و فروش ارز تابع ریسک است. وی 
افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم که هیجانات 
جامعه، جابه جایی منابع بیللن بازارهای موازی، 
عوامل روانی و افزایش قابل توجه خبرهای منفی 
باعث افزایش تقاضا و شکل گیری روند صعودی 
در بازار غیررسللمی ارز شللد. این مقام مسؤول، 
در ادامه سللخنان خود به اقدامات بانک مرکزی 
برای کنتللرل نللرخ ارز پرداخللت و اداملله داد: 
بانک مرکزی با آگاهی نسللبت به تقاضای ایجاد 
شللده، میزان عرضه ارز در سامانه نیما را افزایش 

داد، به گونه ای که در حللدود ۲۰ روز اخیر به طور 
متوسللط روزانه دو برابر میزان تقاضا، در سامانه 
نیما ارز عرضه شده اسللت که میانگین متوسط 
وزنی حواله های سللامانه های نیما بین ۲7 هزار 
و 5۰۰ تا ۲7 هزار و ۶۰۰ تومان بوده اسللت. وی، 
کنترل صفوف مقابللل صرافی   هللا را دیگر اقدام 
اثربخش بانک مرکزی برای مدیریت بازار دانست 
و گفت: ابتدا به دلیل سللهولت، سللامانه برخط 
 بازار متشکل معامات ارز شللکل گرفت تا مردم 
به راحتی نوبت خود را دریافت کللرده و در زمان 
مشللخص به صرافی   هللا مراجعه کننللد. المعی؛ 
اضافه کللرد: عرضلله ارز در 4۰ شللعبه شللبکه 
بانکللی، از دیگللر اقدامللات بانک مرکللزی برای 
مدیریت بللازار ارز اسللت و مقرر شللده درآینده 
نزدیللک سللپرده گذاری ارزی نللزد بانک ها نیز 
نهایی شود. تاش رسانه ای مسللتمر دالالن ارز 
برای ایجاد التهللاب در بازار یکللی از روش هایی 

اسللت که دالالن ارز برای دامن زدن به التهابات 
بازار انجام می دهند، این کار را با تولید و انتشللار 
روزانه هزاران مطلللب درخصوص موضوع ارز در 
شللبکه های اجتماعی انجام می دهند. به تازگی 
نیللز موضوعی جالللب توجلله در برخللی از این 
شبکه ها رواج یافته است که بیان می کند قیمت 
دالر متناسللب با رقللم اختاف نرخ تللورم میان 
تورم حاکللم بر اقتصللاد آمریکا و ایللران )درآمد 
ریالی هزینه دالری( رشللد خواهد کرد که مورد 
تایید کارشناسللان نیسللت. در ایللن خصوص، 
محمودی؛ کارشللناس اقتصادی، بللا بیان اینکه 
نظریه های تعیین نرخ ارز بللا نظریه تبیین رفتار 
نرخ ارز متفاوت اسللت، تصریح کللرد: اصوالً این 
نظریه که اگر دو کشللور فاصله نرخ تورم معنادار 
داشللتند، باید نرخ ارز متناسللب با اختاف تورم 
بین آن  ها جهش کند، به هیچ وجه علمی نیست 
و نتیجه گیری غلط برخی رسللانه ها برای دامن 

زدن به انتظارات جهت افزایللش قیمت دالر به 
شللمار می آیللد. این موضللوع به این معناسللت 
که مللا ادعا کنیللم چون نللرخ تللورم در آمریکا 
هشللت درصد و در ایران 4۰ درصد اسللت، پس 
نرخ ارز در ایران متناسللب با ایللن اختاف نرخ 
تورم تعدیل خواهد شللد که به طللور قطع اعتبار 
علمللی نللدارد. وی در تشللریح ایللن موضللوع، 
اسللتدالل کرد: نکته نخسللت اینکه از مجموع 
۹ نظریه علمی درج شللده در کتب مرجع، فقط 
یک نظریلله بیان می کنللد؛ چنانچه نللرخ ارزی 
افزایش پیللدا کرد »ممکن« اسللت افزایش نرخ 
ارز متأثللر از تفاوت نرخ تورم دو کشللور باشللد، 
امللا در همین نظریه هللم تأکید شللده »ممکن 
اسللت« نه اینکه به طور قطع این اتفاق می افتد. 
محمللودی؛ افزود: نکتلله دوم هم این اسللت که 
برای این نظریه هم دسللتکم شللش پیش شرط 
تعیین شللده اسللت که »لزوم وجود جریان آزاد 
سللرمایه«، »نداشللتن کاالی تجارت ناپذیللر« 
 یللا »وجللود اشللتغال کامللل« از جمللله ایللن 

پیش شرط هاست. 

گروه بانک، بیمه، بورس

در حالللی که دولت سللعی می کند تللا با حمایللت راهبردی 
تابلوی بورس را همچنان باال نگه دارد، اما هر روز اخبار جدیدی 
از این سازمان عریض و طویل به گوش می رسللد که بر التهابات 
بورس می افزاید. هفته گذشللته بود که برای نخسللتین بار خبر 
اسللتعفای مجید عشللقی؛ رئیس سللازمان بورس، منتشر شد؛ 
خبری که البته خیلی زود با واکنش این سللازمان مواجه و اعام 
شللد که چنین خبری کذب محض اسللت. اما برای مللا ایرانی  ها 
معموالً این گونه اخبار بیشللتر به واقعیت نزدیک اسللت تا کذب 
محض! بر همین اسللاس هم گمانه زنی  ها درباره آینده سللازمان 
بورس بیشتر شد تا اینکه دیروز )دوشنبه( خبر استعفای رسمی 

عشقی از ریاست سازمان بورس به صورت رسمی منتشر شد. 
غیرحرفه ای   ترین اطالع رسانی در سازمان بورس! 

اما خبررسللانی نادرسللت سللازمان بورس درباره اسللتعفا و 
ابقای رئیس سللازمانش صدای بسللیاری از رسللانه ها را درآورد! 
خبر اسللتعفای مجید عشللقی بعد از دقایقی از انتشار این خبر، 
محمدهادی سلیمی زاده؛ ریاست روابط عمومی سازمان بورس، 
به مهر، گفت: وضعیت رئیس سللازمان بورس در ساعت ۱۰ونیم 
تعیین تکلیف خواهد شد. سلللیمی زاده؛ گفت: »رئیس سازمان 
بورس به دالیلی متن استعفای خود را تقدیم شورای عالی بورس 
کللرده و در این باره تصمیم گیری می شللود«. سللاعت ۱۱ صبح 

بود که خبری در تمام رسللانه های دولتی، خصوصی و تخصصی 
بورس مبنی بر پذیرش استعفای مجید عشقی و جایگزین شدن 
محمد رضوانی فر منتشللر شللد. خبرنگار مهر، دوباره این خبر را 
از روابط عمومی سللازمان بللورس پیگیری کرده و آنللان نیز این 
خبر را تأیید و براین اسللاس خبر ریاسللت محمللد رضوانی فر بر 

سازمان بورس را منتشر کرد. اما دقایقی بعد دوباره محمدهادی 
سلیمی زاده؛ مدیرکل روابط عمومی سللازمان بورس، در توئیتر 
اعام کرد: اسللتعفای عشقی از سللازمان بورس با مخالفت تمام 
اعضای شورای عالی بورس مواجه شده و مجید عشقی در سمت 
ریاسللت سللازمان بورس باقی می ماند که ایللن موضوع موجب 

سللردرگمی اهالی رسللانه شللد. در این باره چند ایراد جدی به 
اطاع رسانی سازمان بورس وارد است:

۱. مجید عشللقی متن اسللتعفای خود را تهیه کرده و به وزیر 
اقتصاد تقدیللم کرده بود، فضای مجازی این خبر را پوشللش داد 
ولی هیچ خبری در رسللانه های رسللمی سللازمان بورس اعم از 
سنا و سایت سللازمان بورس نبود، این نوع پوشش خبر نشان از 
 وجود غیرحرفه ای   ترین افراد در سللمت روابط عمومی سللازمان 

بورس دارد.
۲. خبرنگار مهر به خبرهای رسللانه های رسللمی در این باره 
اکتفا نکرده و دوباره خبر را از منابع رسللمی در ارتباط با رسللانه 
سللازمان بورس پیگیری کللرده و اطاعات غلطللی را در اختیار 
خبرنگار مهر قرار داد که این وضعیت نشان از ناهماهنگی بسیار 
شدید رده های مختلف روابط عمومی سازمان بورس داشته و این 

رویه به شدت به ضرر بازارسرمایه تمام خواهد شد.
۳. رئیس روابط عمومی سللازمان بورس، رسللماً رسللانه های 
رسمی )حتی رسللانه خود سللازمان بورس( را برای انتشار خبر 
مناسب ندانسته و به شللبکه اجتماعی فیلتر شللده توئیتر برای 
اطاع رسللانی خبرهای خود اکتفا کللرده بود و اگر رسللانه های 
رسللمی با وی تماس نمی گرفتند شللاید این خبر در هیچ رسانه 
رسمی منتشللر نمی شللد که این موضوع نشللان می دهد حتی 
روابط عمومی سللازمان بورس به رسانه رسللمی این سازمان نیز 

اعتماد ندارد.  

بازارسرمایه آبستن حوادث بسیاری است

عشقی ِ رفت و برگشت! 

مداخله بانک  مرکزی نرخ ارز را سر به زیر کرد
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انرژی8
نفت و نیرو

سه شنبه ۱ آذر ۱4۰۱  ۲7 ربیع الثانی ۱444  سال هجدهم  شماره ۳۶۶8
Tuesday  22.Nov.2022  Vol.18  No.3668

  امتیاز روزنامه در طرح رتبه بندی: 51    

نشاني: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، روبه روی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب،  
پاک ۲۳4، طبقه۲، واحد4، تلفن:884757۹۰-۲  

لیتوگرافي وچاپ: چاپخانه صمیم  )جاده مخصوص کرج، کیلومتر۱۶ (،  توزیع: شرکت نشر گستر امروز نوین

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

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

روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

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

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

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

کیوسک اخبار 

 قدردانی رئیس کل بانک  مرکزی 
از وزیر نفت برای تأمین ارز کشور

 انشعاب آب 11 هزار مشترک 
بد مصرف تهرانی قطع شد

 افزایش 70 درصدی مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری

 هیچ گونه مجوزی برای 
تهیه قطعه نیروگاهی از خارج کشور 

صادر نمی شود 

مدیرعامل بللرق حرارتی، با تأکید بللر اینکه این شللرکت هیچ گونه مجوزی 
برای تهیه قطعه از خارج کشللور صادر نخواهد کرد، گفت: شللرکت های تولید 
و مدیریت تولید برق بایسللتی تمام تللوان و همت خود را برای سللاخت داخل 
کللردن قطعات مللورد نیاز خللود بلله کار بگیرند. بلله گللزارش مناقصه مزایده، 
عبدالرسللول پیشللاهنگ؛ در نشسللت تخصصی توانمندی  ها و نیازمندی های 
سللاخت داخل صنعت نیروگاه های کشللور با اشللاره به اینکه برای سال جاری 
۱۰ پللروژه تولیللد بللار اول مصوب شللده اسللت، افللزود: در این میان هشللت 
نیللاز فناورانه نیروگاهی نیز اعام شللده اسللت کلله در صورت اعللام آمادگی 
شرکت های دانش بنیان آماده هستیم تا اقدام به سللاخت بار اول این تجهیزات 
کنیم. وی یادآور شللد: در پنج سللال اخیر و پس از شللکل گیری این شللرکت 
مادرتخصصی، در راستای اجرای سیاسللت های کلی نظام درخصوص استفاده 
 حداکثری از توان سللاخت داخل و توانمندسللازی شللرکت های داخلی بیش 
از 7۲4 هللزار قطعلله نیروگاهللی به ارزش یللک هللزار و ۲۰۰ میلیللارد تومان 
ساخت داخل شللده اسللت. مدیرعامل شللرکت برق حرارتی، با تأکید بر اینکه 
ارزشمند ترین سرمایه ما در شللرکت برق حرارتی، سرمایه های انسانی هستند، 
ادامه داد: متخصصان این صنعت عاوه بر اینکه با تمام توان در تابستان در حال 
خدمت رسانی به مردم کشورمان بودند، اقدامات متعددی هم در سایر کشور  ها 
همچون عراق انجام دادند؛ برای تعمیر واحدی که در این کشللور دچار مشکل 
شده بود و شرکت های مطرح جهانی از تعمیر آن عاجز بودند وارد عمل شده و با 
همت و دانش خود توانستند این واحد را راه اندازی کنند. پیشاهنگ؛ ادامه داد: 
انواع توربین های دنیا را داریم و هیچ سللازنده ای تقریبللاً نمی تواند ادعا کند که 
توربینی ساخته و نمونه آن در ایران وجود ندارد که ما از صمیم قلب به تخصص 

و علم ایرانی افتخار می کنیم.
ضرورت داخلی ساز کردن تجهیزات حوزه تولید برق کشور

در ادامه، ناصر اسللکندری؛ معاون راهبری تولید شللرکت بللرق حرارتی، به 
اصل الزام داخلی سللاز کردن تجهیزات در حوزه تولید برق کشللور تأکید کرد و 
گفت: با قدرت و جسللارت می گوییم که پس از شکل گیری شرکت برق حرارتی 
7۲4 هزار قطعه ساخت داخل شده اسللت که این مهم حاصل مسؤولیتی است 
که تک تک مدیران نیروگاه ها آن را بلله جان خریدند و این افتخللار را آفریدند. 
اسکندری؛ با بیان اینکه زمانی توربین سازی برای ما رویا بود، اما امروز با افتخار 
این امر محقق شللده اسللت، اظهار داشللت: تا دیروز باید خارج از مرز  ها دنبال 
قطعات مورد نیاز نیروگاه ها می گشتیم، اما امروز با ساخت داخل این محدودیت 
رفع شده اسللت و شللرکت برق حرارتی با تمام توان از این تاشللگران حمایت 

خواهد کرد. 

رئیللس کل بانک مرکزی، طللی نامه ای از وزیللر نفت برای تأمیللن ارز مورد 
نیاز کشللور قدردانللی کرد. بلله گللزارش مناقصه مزایللده، علللی صالح آبادی؛ 
در نامه ای از جللواد اوجی؛ وزیر نفللت و مجموعه تاش هللای وزارت نفت برای 
تأمین ارز مللورد نیاز کشللور و بازگشللت مللداوم ارز حاصل از صللادرات برای 
پوشللش نیازهای ارزی و افزایش حجم تجارت کشللور تشللکر کرد. رئیس کل 
بانک مرکزی، در این نامه از افزایش قابل توجه بازگشللت ارز حاصل از صادرات 
 نسللبت به پارسللال در نتیجه تللاش شللرکت های زیرمجموعلله وزارت نفت 
خبر داده اسللت. شللایان یادآوری اسللت که پیش از این علی بهادری جهرمی؛ 
سخنگوی دولت، از رکوردشللکنی صادرات نفت ایران در ماه گذشته طی چند 

سال اخیر خبر داده بود.

مدیر دفتر توسعه خطوط آبرسانی شرکت تأمین و تصفیه آبفای تهران، گفت: 
انشعاب آب ۱۱هزار مشترک بدمصرف قطع شده است و این روند تا اصاح الگوی 
مصرف ادامه خواهد داشت. به گزارش مناقصه مزایده، تبریزی؛ افزود: مصرف آب 
تهران حدود 4۰ هزار لیتللر بر ثانیه و میزان ورودی آب در تهللران حدود ۳5 هزار 
لیتر بر ثانیه است یعنی هرثانیه، پنج هزار لیتر از ذخایر آب کاهش پیدا می کند و 
این باال بودن میزان مصرف نسللبت به میزان تولیدی را نشان می دهد. وی افزود: 
روزانه حدود سلله میلیون مترمکعب آب در تهران مصرف می شود و برای عبور از 

بحران آب و خشکسالی نیاز به ۲۰ درصد کاهش مصرف را داریم.

رئیس مرکز کنترل دیسللپچینگ شللرکت ملللی گاز ایران، گفللت: از هفته 
نخسللت آبان تا پایان هفته چهارم شللاهد افزایش 7۰ درصللدی مصرف گاز در 
بخش خانگی و تجاری بوده ایم. به گزارش مناقصه مزایده، غامرضا کوشللکی؛ 
با اشاره به اینکه براسللاس یک آمار مقایسلله ای، از هفته نخسللت آبان تا پایان 
هفته چهارم، با توجه به این که در هفته نخسللت، به طور میانگین، ۲۶۳ میلیون 
مترمکعب مصرف داشللته و این رقم در هفته چهارم به 447 میلیون مترمکعب 
رسللید، افزود: با توجه به این موضوع شللاهد افزایش 7۰ درصللدی مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری بودیللم که این میزان، افزایش قابل توجهی را نشللان 
می دهد. وی تصریح کرد: به رغم کاهش دما در این هفته و هفته گذشللته انتظار 
برای افزایش مصرف به ویژه در بخش خانگی، امللا افزایش مصرف 7۰ درصدی 
در این بخش، کامًا دور از انتظار بود و بر همین اساس، از هم وطنان می خواهیم 
تا با مدیریللت مصرف، به این روند، سللیر نزولللی بدهند. وی گفت: بللا توجه به 
ورود یک جبهه هوای سرد به کشللور، ظرفیت ثابت تولید گاز در پاالیشگاه ها و 
وضعیت مصرف حداکثری گاز و از آن جا که اولویت شرکت ملی گاز ایران حفظ 
جریان پایدار گاز برای بخش خانگی اسللت، طبیعتاً با افزایش مصرف، ناچار به 
محدود کردن سللهم بخش صنایع خواهیم بود. کوشللکی؛ از مردم خواست تا با 
مدیریت مصرف به ویژه در بخش خانگی و با توجه به روز های سردی که در پیش 
داریم و این افزایش مصرف ادامه خواهد داشت، شللرکت ملی گاز ایران را یاری 
رسانند تا این شرکت بتواند در زمستان پیش رو، روز های گرمی را برای مردم به 

ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت توانیر عنوان کرد

مذاکره با 2 کشور حاشیه خلیج فارس جهت اتصال زیردریایی شبکه برق
زهرا قره داغی

مدیرعامل شللرکت توانیر، گفت: مذاکراتی با دو کشللور قطر 
و عمان برای اتصال شللبکه برق ایللران با این کشللور ها صورت 
گرفتلله و مطالعات آن شللروع شللده و درحال انتخاب مشللاور 
پروژه هسللتیم. بلله گللزارش مناقصه مزایده، آرش کللردی؛ در 
بیسللت ودومین نمایشللگاه بین المللی صنعت برق در نشستی 
خبری، اظهار داشللت: اتصال شللبکه بللرق ایران با کشللورهای 
همسایه از راهبردهایی اسللت که از گذشته آغاز شللده، با تمام 
کشللورهایی که مرز خاکی داریللم، امکان تبادل انللرژی وجود 
دارد و مذاکراتی نیز با دو کشللور حاشیه خلیج فارس برای اتصال 
زیردریایی شبکه برق انجام شده است. وی افزود: مذاکراتی با دو 
کشور قطر و عمان برای اتصال شللبکه برق ایران با این کشور ها 
صورت گرفته و مطالعات آن شروع شده و درحال انتخاب مشاور 
پروژه هسللتیم. مدیرعامل توانیر، خاطرنشللان کرد: در صورت 
اتصال شللبکه برق ایللران از طریللق کابل هللای زیردریایی با دو 
کشللور قطر و عمان، امکان تبادل ۱۰۰۰ تا ۱5۰۰ مگاوات برق 
بین ایران و هر کدام از این کشللور ها فراهم می شللود. وی ادامه 
داد:  در بخش صادرات ۲۰۰۰ مگاوات زیرسللاخت شبکه وجود 
دارد و براسللاس برنامه  ریزی های صورت گرفتلله قراردادهایی 
را جهت توسللعه این موضوع در دسللتور کار داریم؛ زیرسللاخت 
واردات بللرق نیز 5۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات اسللت کلله اگر طرح های 
ترکمنسللتان و ارمنسللتان اجرایی شللود، می توانیللم تا ۱۲۰۰ 
مگاوات ایللن ظرفیللت را افزایللش دهیم. کللردی؛ درخصوص 
آخرین وضعیت صللادرات برق بلله ترکیه، گفللت: 4۰۰ تا ۶۰۰ 
مگاوات پتانسللیل تبادل برق با ترکیه وجود دارد ترک  ها نیز در 
این زمینه سللرمایه  گذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجام شده 
و اکنون ایللن قابلیت وجللود دارد که سللنکرون شللویم. وی با 
بیان این که برای تعییللن نرخ اکنون در حال مذاکره هسللتیم و 
این مسللأله تابع بازار برق ترکیه اسللت، گفت: زمینه ارتباطی با 
کشللورهای خلیج فارس، کشللورهای شللمالی و بحث افزایش 
صادرات به پاکسللتان نیز مطرح است. درخصوص افغانستان نیز 
باید گفت که به دلیل شللرایط سیاسللی خاص این کشور اکنون 
نمی تللوان اظهارنظر قطعللی را اعام کللرد. مدیرعامللل توانیر، 
تصریح کرد: نکته اساسی این اسللت که ما با محدودیت مصرف 
مواجه هسللتیم اما با این حال نسللبت به قراردادهایی که برای 
صادرات منعقللد کرده ایم از نظللر حقوقللی و بین المللی پایبند 
خواهیم بود ولی ارجحیت تأمین نیازهای داخل اسللت. کردی؛ 
با بیان این که از اسللاس اسللتراتژی و تبادل در صنعت برق یک 

اسللتراتژی پذیرفته شللده در تمام کشور ها به حسللاب می آید، 
تصریح کرد: این مسللأله دالیللل مختلفی دارد کلله می توان به 
موضوع اقتصادی و فنی اشللاره کرد دلیل اقتصادی این مسللأله 
این است که کشللور ها می توانند با صادرات برق ارزآوری داشته 
باشند و از نظر فنی نیز هرچه شبکه گسترده تر شود مدیریت آن 
پایدارتر خواهند بود. وی افللزود: بنابراین اصل ارتباط و صادرات 
برق را در دسللتور کار خود قرار داده ایم. توان صادراتی ما اکنون 
 به صورت قللراردادی حللدود ۱۰۰۰ تللا ۱5۰۰ مگاوات اسللت 
و این قابلیللت وجللود دارد که این عللدد را بلله ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ 
مللگاوات ارتقاء دهیللم. وی درخصوص صللادرات برق بلله اروپا 
نیز، گفت: در شللمال کشللور نیللاز بلله مسللیرهای زیردریایی 
وجود نللدارد و از طریللق خطوط موجللود می توانیم به روسللیه 
متصل شللویم همچنیللن از طریق ترکیلله نیللز می توانیم برق 
را به اروپا صادر کنیم اما بلله دلیل این که این کار می بایسللت از 
طریق کشورهای واسللط انجام شود با مسللائلی مواجه هستیم. 
کردی؛ با اشللاره به اقدامات صللورت گرفته در حللوزه رمزارز ها، 
گفت: از همان سللال ۱4۰۰بحث رمزارز ها در دسللت بررسللی 
قرار گرفت به گونلله ای که نقللش آن ها در پیک بلله چه صورتی 
باشللد. دولت اخیللرا نیز مصوبلله ای را ابللاغ کرد که براسللاس 

 آن نحللوه برخللورداری رمزارز هللا مشللخص شللد عمدتللاً این 
برخورداری به شللکلی بود که منابللع جدید تأمین بللرق مانند 
تجدیدپذیر هللا و یللا سللایر روش های بهللره وری بتوانللد منبع 
رمزارز ها شود و فشللار به شللبکه نیاید. مدیرعامل توانیر، گفت: 
در سال جاری شرایطی را پشت سر گذاشتیم که در آن توانستیم 
رضایت تمام بخش  هللا را ایجاد کنیم و در بخللش خانگی تاش 
بر این بود کلله رضایت مطلق باشللد و با اسللتفاده از برنامه های 
تشویقی کاهش مصرف را شاهد بودیم. در بخش خانگی ۱۱۰۰ 
تا ۱۲۰۰ مللگاوات مدیریت مصللرف صورت گرفللت و در حوزه 
بارهای بزرگ نیز توانسللتیم ۹4۰۰ تا ۱۰ هزار مگاوات مدیریت 
مصرف را اعمال کنیم و درصدد هستیم تا امسال ۲5۰۰ مگاوات 
دیگر را به این بخللش اضافه کنیم. وی با بیان این که برای سللال 
آینللده برنامه هللای مدیریت مصللرف را تعریللف خواهیم کرد، 
گفت: صنایع موظف هسللتند پنللج درصد نیاز خللود را از طریق 
تجدیدپذیر هللا تأمین کنند که در این راسللتا مشللوق هایی نیز 
در دسللتور کار قرار دارد همچنین با بخش صنعت و کشللاورزی 
تفاهم نامه هایی را منعقد کردیم که براساس آن ها میزان مصرف 
کاهش یافته اسللت. تعداد ایللن تفاهم نامه ها در سللال۱4۰۰، 
۳۲۰هزار مورد بود که به 45۶ هللزار افزایش یافت تفاهماتی که 

به لحاظ کیفیت و حجللم تأثیرات باالیی در صنعللت برق دارند. 
کردی؛ با بیان این کلله در سللال های قبل ایللن تفاهم نامه ها به 
صورت اقتضایللی صورت می گرفت بدین گونه کلله زمان و تاریخ 
مشخصی برای آن تعریف نمی شد. در دور جدید از ابتدای طرح 
زمان و نحللوه انجللام کار را به طور کامل تبییللن کردیم و همین 
مسأله باعث افزایش کاهش مصرف شد. مدیرعامل توانیر، با بیان 
این که به صنایع اعام کردیم هر چه صرفه جویی بیشتری انجام 
دهنللد می توانند از آن با عنللوان رفع محدودیت  ها در تابسللتان 
اسللتفاده کنند، گفت: اکنون چنین بازاری در حال ایجاد است و 
اگر قیمت برق اقتصادی شود اجرای این طرح مفهوم جدی تری 
پیدا می کند. وی با اشللاره به وضعیت تلفات شللبکه برق، اظهار 
کرد: در بخللش توزیع میزان تلفات هفت تللا 7.5 درصد مطلوب 
است و این عدد در ایران طی ۱۰ سال گذشللته ۱۶ تا ۱7 درصد 
بوده که با اقدامللات صورت گرفتلله توانسللته ایم آن را به ۹.7 تا 
۹.8 درصد کاهش دهیللم و این روند نیز اداملله دارد. مدیرعامل 
توانیر، با بیان این که کاهش هر یک درصد از تلفات کار سللخت و 
پیچیده ای است، تصریح کرد: تلفات در دو بخش فنی و غیرفنی 
ارزیابی می شوند در حال حاضر تلفات غیرفنی چندان قابل توجه 
نیست و باال ارزیابی نمی شللوند. در بخش فنی با انجام اقداماتی 
در حال کاهش تلفات هسللتیم. وی ادامه داد: در شللبکه انتقال 
نگرانی چندانی در حوزه تلفات وجود نللدارد به طوری که اکنون 
میزان تلفات شللبکه انتقال کشللور بین ۲.۶ تا ۲.۹ درصد است. 
کردی؛ با تأکید بللر این که هیچ افزایش قیمتی ناشللی از تغییر و 
تحول در صنعت برق در بخش صنعت اتفاق نیفتاده است، گفت: 
برنامه های تعریف شده برای اعمال محدودیت بر صنایع امسال 
برای 4۶۰ صنعت بزرگ و صنایع شللهرکی تعریف شللد که آن 
هم با اعمال سیاست های درست توانستیم با موفقیت و کم ترین 
مشکل پشت سر بگذاریم. مدیرعامل توانیر، درخصوص اقدامات 
صورت گرفته برای هوشمند سللازی شللبکه برق، اظهار کرد: در 
حال حاضر ۳۹ میلیون مشللترک در صنعت بللرق وجود دارد که 
برای هوشمند سللازی کنتور این میزان مشللترک با محدودیت 
منابع مالی مواجه هسللتیم. بللرای ۱5 میلیون کنتللور در چهار 
سللال آینده پیش بینی منابع 4۲ هزار میلیارد تومان شده است 
که مربوط به کنتورهای سلله فللاز صنایع، کشللاورزی و تجاری 
می شللود. وی ادامه داد: برای سللال ۱4۰۲ برنامه  ریزی شده که 
هیچ مشترک کشاورزی، صنعتی و تجاری فاقد کنتور هوشمند 
نباشد، در کنار آن نیز بحث اولویت مشترکان خانگی که دو برابر 
الگو مصرف می کنند در دستور کار قرار دارد و در مرحله آخر نیز 

به سراغ مشترکانی که الگو را رعایت می کنند خواهیم رفت. 

 احیای چاه های کم  بازده 
با اعتبار ۵00 میلیون دالری شورای اقتصاد 

گروه انرژي

مدیر پژوهش و فناوری شللرکت ملی نفت، 
گفت: براسللاس مصوبه شللورای اقتصاد 5۰۰ 
میلیللون دالر اعتبللار بللرای احیللای چاه های 
نفت کم بللازده اختصاص پیدا خواهللد کرد. به 
گزارش مناقصه مزایده، سللیدمهدی مطهری؛ 
در نشسللت اطاع رسللانی کنفرانس مدیریت 
محصوالت دانش بنیللان )پتروتک( در صنعت 
نفت، با اشللاره بلله اینکلله بزرگ  تریللن طرح 
دانش بنیللان در کشللور را شللرکت ملی نفت 
از سللال گذشللته آغاز کرد، افللزود: این طرح 
به احیللای چاه های کم بللازده بللرای افزایش 
تولید مربوط اسللت. مدیر پژوهللش و فناوری 
شللرکت ملی نفت، ادامه داد: براسللاس مصوبه 
شللورای اقتصاد 5۰۰ میلیون دالر اعتبار برای 
احیای چاه هللای کم بازده اختصللاص خواهد 
یافت. مطهللری؛ تأکیللد کللرد: در ادامه طرح 
۱۰ قلللم کاالی راهبللردی صنعللت نفللت، در 
آینده نزدیک فراخوان سللاخت ۱4 قلم کاالی 
راهبردی جدید به ارزش یللک میلیارد یورو با 
همکاری شللرکت های دانش بنیللان در داخل 
کشللور اعام می شللود. وی با اشللاره به اینکه 
اکنون بیللش از 7۰ درصد تجهیللزات صنعت 
نفت توسللط شللرکت های داخلی سللاخته و 
تأمیللن می شللود، گفللت: بیللش از 5۰ درصد 
قرارداد هللای وزارت علوم با وزارت نفت اسللت 
 و تغییللر رویکللردی داریم تللا ایللن قرارداد  ها 
را بازآرایی کنیم تا به خلق فناوری منجر شود.
به گفته مدیر پژوهش و فناوری شللرکت ملی 
نفت، ارزش این قرارداد  هللا ۶5 میلیون یورو و 
یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. مطهری؛ 
ادامه داد: تغییللر رویکردی کلله در قرارداد  ها 
اتفاق افتاده این است که شکل گیری مدیریت 
فناوری در دانشگاه ها را الزامی کردیم تا از این 
طریق فناوری  هللا قابلیت تجاری سللازی پیدا 
کنند. وی بللا بیان اینکه براسللاس تأکید رهبر 
معظم انقاب، سهم اقتصاد دانش بنیان باید از 
یک درصد کنونی به پنج درصد در چهار سللال 
آینده برسللد، اظهار کرد: همچنیللن مطالعات 
براسللاس تولید و امکان صادرات خواهد بود. با 
توجه به تأکید رهبر معظم انقاب برای افزایش 
تعداد شللرکت های دانش بنیان الللزام کردیم 

شرکت های زایشی ش��کل گیرد و با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این 

موضوع را جلو می بریم.
رشد ۳۶۰ درصدی شرکت های 

دانش بنیان صنعت نفت در سال جاری 
در ادام��ه، وحیدرض��ا زیدی ف��رد؛ معاون 
مهندس��ی، پژوه��ش و فن��اوری وزارت نفت، 
گف��ت: تع��داد ش��رکت های دانش بنی��ان در 
صنعت نفت از ۱۵۰ شرکت در سال گذشته به 
۵۵۰ شرکت در س��ال جاری رسیده که رشدی 
۳۶۰ درصدی را نش��ان می ده��د. زیدی فرد؛ 
افزود: این کنفرانس و نمایشگاه عرصه ای برای 
حضور ش��رکت های دانش بنیان و شرکت های 
متقاضی ش��رکت های دانش بنی��ان در صنعت 
نفت باشد. وی با بیان اینکه از صندوق فناوری 
نفت که یکی از اجزای زیست بوم دانش بنیانی 
صنعت نفت اس��ت دعوت کردیم حضور فعال 
داش��ته باش��ند، گفت: چه��ار ش��رکت اصلی 
وزارت نف��ت در پنل ه��ای تخصص��ی حضور 
پیدا خواهن��د ک��رد و نیازه��ای فناورانه خود 
را اعالم می کنن��د. به گفته معاون مهندس��ی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت، س��ند توس��عه 
فناوری ه��ای اولوی��ت دار صنع��ت نف��ت ب��ه 
ص��ورت رس��می رونمای��ی خواهد ش��د. وی 
افزود: ش��رایط را ب��ه صورتی مهی��ا کردیم که 
 تعامل چهره به چه��ره ایجاد ش��ود و نتیجه و 
ب��رآورد ای��ن کنفران��س کمک��ی برای رش��د 
ش��رکت های دانش بنیان و تعالی کشور باشد. 
زیدی فرد؛ با اش��اره به اینکه اس��تفاده از توان 
ش��رکت های دانش بنیان کیفی اس��ت، ادامه 
داد: ب��رای ورود ش��رکت های دانش بنی��ان به 
صنعت نفت تسهیالتی قائل شدیم و شرکت ها 
را تش��ویق کردیم به س��مت دانش بنیان شدن 
حرکت کنند. وی ب��ا تأکید بر اینک��ه نیازهای 
صنعت��ی صنع��ت نفت همگ��ی نی��از فناورانه 
اس��ت و هدف ما فناورانه ک��ردن و دانش بنیان 
کردن صنع��ت نفت اس��ت، گف��ت: در این راه 
ش��رکت های دانش بنی��ان می توان��د کم��ک 
کن��د. زیدی فرد؛ ادام��ه داد: فراخ��وان مربوط 
به احیای چاه های گازده مربوط به باالدس��ت 
صنعت نف��ت اس��ت و اکنون مراح��ل آخر آن 
ط��ی می ش��ود و ب��ه زودی به صورت رس��می 
از این پ��روژه رونمای��ی خواهد ش��د. در پایان 

محمداسماعیل کفایتی؛ رئیس پارک فناوری 
و نوآوری نفت و گاز، با تأکید بر اینکه کنفرانس 
مدیریت دانش بنیان ی��ک کنفرانس متفاوت و 
مهم اس��ت، گفت: برای نخستین بار در صنعت 

 
نفت ش��اهد برگ��زاری رویدادی هس��تیم که 
ش��رکت های دانش بنیان و عملیاتی می توانند 
در فضایی مناسب کلیات و جزییات چالش  ها و 
فرصت های کار خود را ب��ه یکدیگر بازگو کنند. 

وی پ��روژه احی��ای چاه های نفت��ی در صنعت 
نفت کش��ور را حاصل خرد جمعی دانس��ت و 
گف��ت: امیدواریم این پ��روژه بتوان��د به عنوان 
یک الگ��و در کنفرانس مدیری��ت دانش بنیان 
ش��رکت های  ش��ود.  مط��رح  )پتروت��ک( 
دانش بنیان نخس��تین ب��ار در تاری��خ صنعت 
نفت ب��ا در اختیار گرفتن یک چ��اه نفتی برای 
احی��ای آن نقش آفرینی خواهن��د کرد. رئیس 
پارک فن��اوری و نوآوری نف��ت و گاز با تکذیب 
خب��ر واگ��ذاری چاه ه��ای کم ب��ازده نفتی به 
ش��رکت های روس و چین��ی اظه��ار ک��رد: 
 براس��اس برنامه ریزی قرار اس��ت شرکت های 
دانش بنی��ان داخلی این چاه ه��ا را احیا کنند و 
به هیچ عنوان ش��رکت خارجی ب��رای این کار 
در نظر گرفته نش��ده اس��ت. کفایت��ی؛ با بیان 
اینک��ه بس��یاری از بخش ه��ای صنع��ت نفت 
از توانمندی ه��ای موج��ود در ش��رکت های 
دانش بنی��ان داخل��ی خب��ر ندارن��د، اف��زود: 
برگ��زاری کنفران��س مدیری��ت دانش بنیان و 
امثال ای��ن مراس��م  ها می تواند در ای��ن زمینه 
کمک زیادی ب��ه صنعت نفت کن��د. وی اظهار 
کرد: ۱۵ س��ال پیش در نمایش��گاه بین المللی 
صنعت نفت غالب ش��رکت های موجود در این 
نمایش��گاه خارجی بودن��د، ام��ا در دوره اخیر 
ش��اهد حضور بیش از دوهزار ش��رکت داخلی 
در این نمایش��گاه بودیم و تعداد ش��رکت های 
خارجی در آن انگشت شمار بودند. صنعت نفت 
چند سال است که از سوی شرکت های داخلی 
و تحت ش��دید ترین تحریم ها به خوب��ی اداره 
می ش��ود. اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت 
فن��اوری محص��والت دانش بنی��ان در صنعت 
نفت ایران با رویکرد چالش  ه��ا و فرصت  ها ۲۲ 
تا ۲۴ آذر ماه در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار 
خواهد ش��د. این رویداد با ه��دف جهت دهی 
ش��رکت های دانش بنیان به س��مت نیازهای 
صنعت نف��ت، آش��نایی ب��ا آخری��ن دانش و 
تکنولوژی روز در این حوزه، بررس��ی فرصت  ها 
و چالش های شرکت های دانش بنیان فعال در 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بررسی روش های 
تأمین مالی ش��رکت های دانش بنیان، افزایش 
بهره وری و تقویت رقابت پذیری و گام برداشتن 
در مسیر رونق کس��ب وکارهای دانش بنیان و 

فناور این حوزه برگزار می شود.




