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 بانک ص�ادرات ای�ران مدیریت ش�عب خراس�ان رض�وی در نظ��ر دارد 
تعداد 20 دس��تگاه خودپرداز بنکیت )BANQIT( مازاد بر نیاز خود را از طریق 

مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند جه��ت بازدید و دریافت اس��ناد مزایده از روز ش��نبه مورخ 
1401/09/05 لغایت روز دوش��نبه مورخ 1401/09/07 از س��اعت 10:00 الی 

13:00 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
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مدیریت شعب خراسان رضوی-دایره تدارکات

آگهی  مزایده   عمومی

تلفن تماس: 37043137 و 051-36228890

مشهد، بلوار هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی 34، 
کاظمیه 5، انبار بانک صادرات

بانک صادرات ایران 
مدیریت شعب خراسان رضوی

موسسه عمران ساحل

بانک صادرات ایران 
مدیریت شعب استان اصفهان

بانک صادرات ایران 
پلیمر آریا ساسولمدیریت شعب خراسان رضوی

سازمان جهاد كشاورزي 
استان تهران

موسسه جهان ارتباط فجر

شركت معدن فرآور امداد )امکو(

شركت آب و فاضالب مشهد

شركت مدیریت تولید برق نکا

 شركت مخابرات ایران
منطقه سیستان و بلوچستان

شركت سهامی 
برق منطقه ای تهران

شركت پتروشیمی اروند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان همدان

شركت ساخت و توسعه 
زیر بناهاي حمل و نقل كشور

مجتمع صنعتی اسفراین

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
استان تهران

 شركت آب و فاضالب 
منطقه یک شهرتهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
خوزستان

اداره كل فرودگاه های 
استان خراسان رضوی شركت گاز استان تهران شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه سبزوار

معاونت مهندسی نهاجا

نگاهی به کاالبرگ 
الکترونیکی؛ طرحی که 

 همچنان روی میز 
دولت است! 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

 قطع درگاه 
پرداخت کسب وکارهای 

فاقد اینماد شامل 
صرافی   ها نمی شود!  

ساخت ساالنه
 1000 کیلومتر راه آهن

 نیازمند 
300 هزار میلیارد ریال 

اعتبار!
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شروط جدید واگذاری معادن در قانون 
اصالحی معادن  

 تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی 
در مهرماه

 سقف کارت به کارت تغییری 
نکرده است

 ثبت باال  ترین رکورد 
صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی 

در آبان ماه
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صفحه 5

گروه اجتماعی 

 نام کاالب��رگ الکترونیک��ی اولین ب��ار بعد از 
ح��ذف ارز 4200 تومان��ی ب��ه زبان ها آم��د؛ آن 
زمانی که برخی از نماین��دگان وعده دادند دولت 
پس از حذف ارزترجیحی از آن اس��تفاده کرده تا 
ح��ذف ارز 4200 تومانی آن قدر به قش��ر ضعیف 
جامعه فش��ار نیاورد. االن چند ماه از وعده دولت 
و نماین��دگان مبنی ب��ر اجرای ط��رح کاالبرگ 
الکترونیکی گذشته و هم اکنون اثرات عدم اجرای 
این طرح را به خوب��ی می توان مش��اهده کرد. در 
واقع دولت با حذف ارزترجیحی تصمیم گرفت در 
ماه های ابتدایی ح��ذف ارزترجیحی یارانه نقدی 
را ب��ه 9 دهک درآم��دی بدهد و پ��س از چند ماه 
زیرس��اخت اعطای کاالبرگ الکترونیک را فراهم 
آورد و جایگزین یارانه نقدی کن��د. البته موضوع 
کاالبرگ از سال 97 مطرح است و در جز)1( از بند 
»ص« تبصره)1( قانون بودج��ه 1401 هم به آن 
الزام شده است. به عبارت دیگر می توان گفت؛ این 
طرح به روزشده طرح کوپنی است که در سال های 
اول انقالب اجراء می ش��ده اس��ت. از س��ال های 
گذش��ته که این موضوع مطرح ش��د مورد انتقاد 
بسیاری از کارشناس��ان قرار گرفت و وعده دولت 
برای اجرای آن در این ش��رایط خاص دغدغه ها را 

بیش از پیش کرده است. هرچند اجرای سیاست 
کوپن در سال های پس از جنگ و در شرایطی که 
کشور با مشکالت متعددی از جمله ممنوعیت یا 
باال بودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری 

دس��ت وپنجه نرم می کرد، سیاس��ت ض��روری و 
عادالنه ای ب��ود، ولی این نوس��تالژی ش��یرینی 
برای آن نس��ل نبوده و نیس��ت. هرچقدر هم که 
تفاوت های کاالبرگ الکترونیک با کوپن تش��ریح 

ش��ود، باز هم اذهان ب��ه خاطرات تل��خ می رود و 
موجب س��رخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه 
برای نسل جوان می ش��ود؛ بنابراین سیاست گذار 

نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.

 طرح کاالبرگ الکترونیکی مشکلی 
در تأمین  مالی و در تأمین بودجه ندارد

در همین رابطه، س��خنگوی اقتصادی دولت، 
ضمن اعالم اینکه بودجه عمران��ی برای افزایش 
حقوق کارکن��ان دولت اختصاص نیافته اس��ت، 
گفت: طرح کاالب��رگ الکترونیکی مش��کلی در 
تأمین  مال��ی و در تأمین بودجه ن��دارد؛ لذا وعده 
داده ش��د که پس از اجراء در یک استان به شکل 
آزمایش��ی، ماه های آینده برای کل کش��ور انجام 
ش��ود. احس��ان خاندوزی؛ دیروز )سه شنبه( در 
نشست خبری هفتگی خود، با بیان اینکه مسأله 
طرح کاالب��رگ الکترونیکی مش��کلی در تأمین  
مالی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این امر، 
نظام پرداخ��ت یارانه را متأثر می کن��د، الزم بود 
دولت از مطمئن بودن زیرس��اخت فنی اطمینان 
حاصل کند و تغییرات در وزارت کار قدری تأخیر 
در بهره برداری پروژه انداخت  اما وعده داده ش��د 
که پس از آن که این طرح در یک اس��تان به شکل 
آزمایش��ی پیاده ش��د، از ماه های آینده برای کل 
کش��ور انجام می ش��ود. وی ادامه داد: این طرح 
مش��کلی ندارد و مش��کلی در تأمین بودجه هم 
موج��ود نیس��ت، پیش بینی این اس��ت که دوره 
آزمایشی یک ماه به طول بینجامد و بعد از یک ماه 

برای سایر استان ها هم انجام شود.

نگاهی به کاالبرگ الکترونیکی؛ طرحی که همچنان روی میز دولت است! 

 بومی سازی یعنی چه؟ 
 تا همین چند س��ال پیش فک��ر می کردیم 
معن��ی بومی س��ازی را می دانی��م، البت��ه ن��ه 
کامِل  کامل، ولی ب��ه هرحال فک��ر می کردیم، 
بومی س��ازی یک چیزی اس��ت مثل مهندسی 
معکوس، س��اخت داخلی محصوالت خارجی و 
دس��تیابی به تکنولوژی های آنور آبی و استفاده 
آن برای تولید چیزهایی که تا قبل از آن وارداتی 
بوده است و برداش��تن یک قدم به طرف جلو در 
یک صنعت و عرصه تکنیک��ی و فنی، اما باتوجه 
به اینکه در چند سال اخیر از مسؤولین کشوری 
و مدیران برخی صنایع شنیده ایم که فی المثل 
در تولید خ��ودرو، لوازم خانگ��ی، صنعت برق، 
تجهیزات پزشکی، تولید دارو و... به درصد باالیی 
از بومی س��ازی دس��ت یافته ایم و حتی به طور 

کامل صفرتاصد احتیاجات خود را می توانیم در 
داخل کشور بسازیم ولی هر موقع قافیه واردات 
و تأمین کاال از خارج کش��ور، تنگ ش��ده است، 
یک دفعه موتور آن صنعت از دور افتاده و یا حتی 
دچار سکته ناگهانی شده اس��ت، آن موقع بوده 
است که جنابمان فهمیده ایم که معنی و مفهوم 
بومی سازی را نمی دانیم و این چیزی که ما فکر 
می کردیم با آن چیزی که مس��ؤولین و مدیران 
می دانند که حتم��اً و البد بهتر از م��ا می دانند، 
توفیر دارد و ما س��خت در اشتباه و ایشان در اوج 

صراحت و شفافیت و واقع بینی! 
به همین دلیل چند روزی اس��ت با رجعتی 
دوب��اره به خویش��تن، س��ر در پ��ی فراگیری 
بدیهی��ات و تعاری��ف اولی��ه گذاش��ته ایم ت��ا 

کم سوادی و بلکه زبان مان الل بی سوادی خود 
را برطرف کرده و از لغزش و اش��تباه جلوگیری 
کرده و منبعد حواسمان باشد که معنی ساخت 
داخل، بومی س��ازی، تولید داخلی، خودکفایی 
و این قسم عبارات ش��یک و مجلسی، چیست 
و همین طور ب��رای خودمان فکره��ای ناجور 
نک��رده و فی المثل خودکفای��ی را معادل عدم 
نیاز به خارج از کش��ور، بومی سازی را دستیابی 
به تکنول��وژی س��اخت و ایضاً اس��تفاده از آن 
تکنول��وژی جهت تولید و س��اخت تجهیزات و 
یا ماش��ین آالت، تولید داخل و س��اخت داخل 
را به تولی��د و س��اخت در داخل کش��ور! معنا 
نکرده و هم خود و هم دیگران را دچار اش��تباه 

و سردرگمی ننماییم.
اما بینی و بین ا...، ب��د فرم دلمان می خواهد 
بدانیم که وقتی فالن مدی��ر فرمایش می کند 
ما در س��اخت تجهیزات و قطعات صنعت برق 
به 95 درص��د بومی س��ازی دس��ت یافته ایم، 
دقیقاً یعنی چه و منظور آن مق��ام عالی از این 

95 درص��د دقیقاً چیس��ت و فی المث��ل کلیه 
قطع��ات الکترونیک��ی و نیمه رس��انا ها در آن 
پنج درص��د ق��رار دارد، مواد اولیه بس��یاری از 
اقالم الس��تیکی، س��رامیکی و فوالدی آلیاژی 
جزء همی��ن پن��ج درص��د اس��ت، تجهیزات 
اندازه گیری دقیق و کنترلی و... هم همین طور 
یا فی المثل وقت��ی عزیزان لوازم خانگی س��از، 
ادع��ای تولید صددرص��دی ل��وازم خانگی در 
کش��ور و بومی س��ازی این صنعت را می کنند، 
دقیقاً منظورش��ان چیس��ت، بحث دوقلوهای 
افس��انه ای وطنی را هم به وس��ط نمی آوریم، 
زیرا به ج��ای آن ک��ه بخواهیم بر س��ر میزان و 
مقدار بومی سازی و ساخت داخل و خودکفایی 
صحب��ت کنی��م، بای��د قب��ل از هرچی��ز یک 
یقه گیری و دعوای اساسی داشته باشیم که آیا 

زه بغل، آپشن است یا های تک آپشن! 
نمی دانم، ش��اید بنده حقیر س��راپا تقصیر 
همچنان در س��یاهی و اعماق تاریک اش��تباه 
و خطا به س��ر می برد و این گیر دادن ها بیشتر 

از س��ر کم اطالعی و ش��ایدم نادانی است. ولی 
به هرحال ب��رای این نیمچه س��واد ما تره خرد 
کنید و التفات داش��ته باش��ید که بومی سازی 
و داخلی س��ازی یک قطعه و تجهیز، 10 قس��م 
اس��ت و داش��تن کیفی��ت و قابلی��ت، مطابق 
با مش��ابه خارج��ی، 90 قس��م دیگ��ر و انصافاً 
نمی ش��ود به ه��ر مشابه س��ازی و کپی کاری 
و مهندس��ی معک��وس، یک برچس��ب زیبای 

دلفریب بومی سازی، الصاق کرد! 
از آنجا که نق��د برخی از هن��ر و کفایت ها، 
دل ش��یر می خواه��د و ما دل گنجش��ک های 
عرصه مطایب��ه، مال ای��ن حرف ها نیس��تیم، 
در آخ��ر و منباب تلطیف فضا ع��رض کنیم که 
عزیزان مس��ؤول و مدی��ر، خ��دا خیرتان دهد 
اینجور که ش��ما بزرگواران گازش را گرفته اید 
برای آیندگان چیزی باق��ی نمی گذارید، برای 
فتح همه قله ها عجل��ه نکنید و اج��ازه بدهید 
چندتاسی هم برای نسل بعدی مدیران بماند! 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

موافقت رئیس جمهور با استعفای رستم قاسمی 
رئیس جمه��وری در پ��ی موافق��ت با اس��تعفای رس��تم 
قاس��می وزی��ر راه وشهرس��ازی، ش��هریار افن��دی زاده را به 
عنوان سرپرس��ت ای��ن وزارتخان��ه منصوب کرد. ب��ه گزارش 
ایس��نا، س��یدابراهیم رئیس��ی؛ با تقدیر از تالش های رس��تم 
قاس��می در دوران مس��ؤولیت خود در وزارت راه وشهرسازی 
و آرزوی س��المتی ب��رای وی، با اس��تعفای او در پی تش��دید 

بیم��اری، موافق��ت و اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه بت��وان از 
توانمندی های قاس��می پس از بهبودی کامل اس��تفاده شود. 
در پی قبول استعفای رس��تم قاسمی از وزارت راه وشهرسازی، 
رئیس جمهوری شهریار افندی زاده؛ معاون حمل ونقل وزارت 
 راه وشهرس��ازی را ب��ا حفظ س��مت به عنوان سرپرس��ت این 

وزارتخانه منصوب کرد. 

تولید اورانیوم 60  درصد در فردو آغاز شد 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی، تولید اورانیوم ۶0 درصدی 
در س��ایت فردو از روز دوش��نبه هفته ج��اری را تأیید کرد. 
به گ��زارش مه��ر، محم��د اس��المی؛ در حاش��یه بازدید از 
بیس��تمین نمایش��گاه محیط زیس��ت درباره واکنش ایران 
به قطعنامه ش��ورای ح��کام، گفت: گفته بودیم که فش��ار و 
قطعنامه سیاسی چیزی را تغییر نمی دهد و صدور قطعنامه 

واکن��ش ج��دی دارد و ب��ه همین خاط��ر تولی��د اورانیوم 
۶0 درصد در فردو آغاز ش��ده است. اس��المی؛ گفت: تالش 
داش��تیم که ظرفیت طراحی و مهندسی نیروگاه های اتمی 
را در کش��ور ایجاد کنیم و ای��ن مهم ترین تکلیف ماس��ت. 
 در س��ال های گذش��ته به خاط��ر تحریم ه��ا به م��ا در این 

زمینه کمک نکردند.  

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

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

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

منتشر شد

صفحه  2

پیامد رخدادهای اخیر در حوزه اقتصاد 
دیجیتال؛ تعدیل، ورشکستگی و تعطیلی! 

http://monaghesatiran.ir/118440
http://monaghesatiran.ir/118444
http://monaghesatiran.ir/118446
http://monaghesatiran.ir/118450
http://monaghesatiran.ir/118459
http://monaghesatiran.ir/118464
http://monaghesatiran.ir/118467
http://monaghesatiran.ir/118470
http://monaghesatiran.ir/118477
http://monaghesatiran.ir/118528
http://qanoonnameh.ir
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آگهی      
شرکت آسیاتک در نظر دارد، نس��بت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله ای 

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

 مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه:  از س��اعت 11:00 روز چهارش��نبه مورخ
2 آذرماه لغایت ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 7 آذرماه 1401

مهلت تحویل پیشنهادات: 
حداکثر تا ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 14 آذرماه 1401

تضمین ش�رکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکي و یا س��فته به مبلغ 
 7,000,000,000 ری��ال مع��ادل هفتص��د میلی��ون تومان در وجه ش��رکت 

انتقال داده های آسیاتک با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه
  متقاضی��ان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه با معرفی نامه رس��مي به 
س��اختمان مرکزي آس��یاتک واقع در خیابان میرعماد، نبش کوچه دوازدهم، 

پالك 37 مراجعه نمایند.
  جهت اطالع رسانی س��ایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره 

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

 مناقصه گران می توانند براي کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 1544  داخلي 1773 تماس حاصل نمایند.
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آگهی      
شرکت آسیاتک در نظر دارد، نس��بت به برگزاري مناقصه عام یک مرحله ای 

براساس شرایط زیر اقدام نماید.
موضوع مناقصه: خرید و نصب تابلو برق

 مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه:  از س��اعت 11:00 روز چهارش��نبه مورخ
2 آذرماه لغایت ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 7 آذرماه 1401

مهلت تحویل پیشنهادات: 
حداکثر تا ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 14 آذرماه 1401

تضمین ش�رکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکي و یا س��فته به مبلغ 
 2,500,000,000 ری��ال مع��ادل دویس��ت و پنج��اه میلیون توم��ان در وجه 

شرکت انتقال داده های آسیاتک با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه
  متقاضی��ان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه با معرفی نامه رس��مي به 
س��اختمان مرکزي آس��یاتک واقع در خیابان میرعماد، نبش کوچه دوازدهم، 

پالك 37 مراجعه نمایند.
  جهت اطالع رسانی س��ایر موارد مربوط به مناقصه درج آدرس ایمیل و شماره 

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

مناقصه گران می توانند براي کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 1544 داخلي 1773 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي

01
/0

9/
02

 -3
66

9 
–

ه 
ام

وزن
ر

وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

 ش�رکت س�هامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه »خرید ترانس��فورماتورهاي جریان و ولتاژ خازني پس��ت های انتقال و فوق توزیع به صورت 

تأمین مالي فروش��نده )PF(« از طریق تجدید فراخوان ارزیابی کیفی )در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به ش��ماره 20010010080001۶3( نس��بت به شناسایي 

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

بدین وس��یله از کلیه متقاضیان واجدش��رایط که مایل به ش��رکت در این مناقصه هس��تند دعوت می گردد، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از مورخ 1401/09/0۶ الي 

1401/09/08 به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نمایند.

اسناد تکمیل شده بایستي تا پایان وقت اداري مورخ 1401/09/22 از طریق سامانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل ذکر است، که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ 

مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه مي بایس��ت، جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت ن��ام 889۶9737 و 851937۶8  و 

مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.

  شرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطالعات 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 21021 /1401 به صورت تأمین مالي فروشندهنوبت اول

بدیهي است، ارائه مدارك 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.

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي   عمومي  
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت 97۶4، شناسه ملي 10100402۶۶4 و کد پس��تي 19819۶99۶1، به نشاني تهران، سعادت آباد، باالتر از کوي فراز، 
بلوار برق تهران، شرکت برق منطقه ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2-موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل:

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه 
مبلغ برآورديموضوع مناقصهتدارکات الکترونیکي دولت

 )ریال(
میزان تضمین )سپرده(

زمان گشایش پیشنهاداتشرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(

بي ترانس چهارم پست ۶3/20 پاسداران 20010010080001۶۶ 23014 /1401
روز دوشنبه مورخ 133,5۶5,1۶0,491۶,۶78,000,0001401/09/21و افزایش ظرفیت پست ۶3/20 طالقاني

رأس ساعت 09:00

  www.setadiran.ir  3- مهلت، مبل�غ و محل دریافت اس�ناد: متقاضیان می توانن��د از مورخ 1401/09/02 لغای��ت 1401/09/08 به س��امانه تدارکات الکترونیک��ي دولت ب��ه آدرس
 مراجعه و با پرداخت مبل��غ 500,000 ریال از طری��ق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 4001050904005۶55 )ش��ماره ش��با IR 890100004001050904005۶55( به نام 

شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-82-221500-74-0509-۶4-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5-نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به صورت ضمانتنامه بانک��ي معتبر یا واریز نقدي به حس��اب 400105090۶372822 
)شماره شبا IR 74010000400105090۶372822( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

6-نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني مندرج دربند یک
 7-زمان و محل تحویل پیش�نهادات: پیش��نهاددهندگان می باید ضمن بارگذاري کلیه مدارك پاکات )الف، ب، ج( در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت تا س��اعت 19:00 روز یکش��نبه 
 مورخ 1401/09/20، نس��بت به ارس��ال اصل مدارك مطابق ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه، در پاکت الك و مهرش��ده تا پایان وقت اداري همان روز )یکش��نبه مورخ 1401/09/20(، 

به دبیرخانه حراست به نشاني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت نمایند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8-گشایش پیشنهادات: زمان گشایش پاکات مناقصات مذکور مطابق با جدول فوق می باشد.

9- سایر شرایط:
  دارا بودن گواهي صالحیت )EPC( از سازمان برنامه وبودجه کشور در رشته نیرو یا دارا بودن حداقل پایه 3 از سازمان برنامه وبودجه کشور در رشته نیرو باسابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه، به 

همراه مشاور همکار داراي پایه 2 در آن رشته
  ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي است.

  ارائه دو فقره سوابق اجرایی شامل موافقت نامه قرارداد و حسن انجام کار به همراه رضایت نامه مرتبط با موضوع مناقصه از کارفرمایان قبلی الزامي می باشد. )کار مرتبط شامل: احداث پست دائم 
به همراه نصب و راه اندازی آن در سطوح ولتاژي فوق توزیع یا انتقال یا توسعه بي ترانسفورماتور به همراه نصب و راه اندازی آن در سطوح ولتاژي فوق توزیع یا انتقال(

  ارائه تایپ تست معتبر براي کلیه تجهیزات در تعهد پیمانکار که مي بایست به تائید کارفرما و مشاور مطابق اسناد مناقصه برسد الزامي است.
تذکر مهم براي مناقصه: مناقصه گرانی که در پنج سال گذش��ته با شرکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باش��ند و قرارداد آن ها پایان یافته باشد، ارائه یک فقره 

رضایت نامه انجام کار از آخرین قرارداد مرتبط الزامي می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد آن مناقصه گر مردود اعالم می گردد.
  الزم به ذکر است سوابق قراردادي آن مناقصه گر در روز افتتاح پاکات تحویل کمیسیون مناقصه می گردد.

  عالقه مندان به شرکت در مناقصه مي بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفتر ثبت نام 889۶9737 و 851937۶8 و مرکز تماس 27313131 
تماس حاصل نمایند.

به شماره  1401/23014یک مرحله ای 

www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکي دولت
http://iets.mporg.irپایگاه ملي اطالع رسانی مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
www.trec.co.irپایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت برق منطقه اي تهران

نوبت اول

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد محصول کیوی باغ نش��تارود مازندران )از امالك بانک صادرات ایران– مدیریت شعب استان اصفهان( را 
از طریق مزایده عمومی به مبلغ 90,000 ریال به ازاء هر کیلوگرم )با اعمال ده درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری( فروش برساند. 

لذا متقاضیان می توانند جهت هماهنگی و کس��ب اطالعات بیشتر حداکثر تا روز ش��نبه مورخ 1401/09/12 با ش��ماره تلفن های 3۶۶91090-031 و 031-3۶۶91091 
تماس حاصل نمایند و پاکت های پیشنهادی خود را شامل: برگه پیش��نهاد قیمت، مدارك هویتی متقاضی، چک ضمانت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/09/12 به 

دبیرخانه بانک صادرات اصفهان واقع در میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، ساختمان مرکزی بانک صادرات، طبقه هشتم تحویل و رسید اخذ نمایند.
  چک ضمانت بایستی یک فقره چک بانکی به ارزش 10% مبلغ پیشنهادی در وجه دایره حسابداری و بودجه بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان باشد.

  بازدید از باغ و نوع محصول الزامی است.
  کلیه هزینه های برداشت شامل مخارج کارگری، ایاب و ذهاب، باربری و ... بر عهده خریدار است.

01  نحوه تسویه حساب به صورت نقدی و حداکثر تا پایان برداشت محصول می باشد.
/0

9/
02

 -3
66

9 
–

ه 
ام

وزن
ر

بانک صادرات ایران – مدیریت شعب استان اصفهان

آگهی   

آدرس باغ: مازندران، نشتارود، روستای فقیه آباد، جنب سردخانه توچال

نوبت دوم

یک��ی از نمایندگان مجل��س اعالم کرده اس��ت که هرچند فیلتر ش��دن یک 
پلتفرم به معنای ممنوعیت آن اس��ت اما اس��تفاده از آن هنوز جرم انگاری نشده 
است.  فیلترینگ پلتفرم های مختلف در ایران در کنار تمام چالش هایی که دارد، 
مسأله حقوقی جرم انگاری اس��تفاده از VPN و بسترهای فیلترشده را نیز مطرح 
می کند. این موضوع به ویژه بعد از صحبت ه��ای وزیر ارتباطات، در پی فیلترینگ 
اینستاگرام و واتس��اپ مورد توجه قرار گرفته اس��ت. زارع پور؛ در حاشیه نشست 
27 مهرماه هیأت دولت درباره اس��تفاده از VPN برای دسترسی به پلتفرم های 
فیلترشده اعالم کرده بود که متأسفانه اس��تفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده 
اس��ت؛ او در ادامه اضافه کرد که »البته تالش هایی دارد ص��ورت می گیرد.« پس 
از این اظهارنظر دیگر خبری از موضوع جرم انگاری نبود و هنوز هم قانونی در این 
زمینه تدوین یا مطرح نشده است. احد آزادیخواه، نماینده مردم مالیر، درخصوص 
همین موضوع با روی��داد24، گفت وگو و اعالم کرده اس��ت: »اس��تفاده کردن از 
فیلترشکن در کشور ما، مصداق مجرمانه نیست، یعنی جرم انگاری نشده است.« 
این نماینده اصول گرای مجلس همچنین تصریح کرده که »وقتی یک پلتفرمی را 
می بندند و باید برای استفاده آن، از فیلترشکن بهره برد، یعنی ممنوعیت عمومی، 
ولی این رویکرد، به معنی جرم انگاری نیس��ت.« نماینده ش��هر مالیر، همچنین 
تفاوت این ممنوعیت با جرم انگاری را توضیح داده که چون استفاده از فیلترشکن 
جرم نیست حتی مسؤوالن هم از آن استفاده می کنند، گفت: یک جا هایی به شما 
می گویند ورود ممنوع، ولی معنی اش این نیس��ت که اگر وارد شدید، پلیس باید 
شما را بگیرد و به شکل یک مجرم، ش��ما را راهی زندان کند. یکی از حرف های ما 
این است که اگر واقعاً، استفاده از این شبکه های اجتماعی فیلترشده ممنوع است، 
مصداق مجرمانه ش��ود، ولی هنوز استفاده از ش��بکه های اجتماعی فیلترشده در 
کشور ما، مصداق مجرمانه نیست؛ بنابراین خیلی از شهروندان ما از آن   ها استفاده 
می کنند که از ای��ن خیلی ها، برخی هم، مس��ؤوالن کش��ورند. او در ادامه، درباره 
تجربه استفاده خودش از اینس��تاگرام پس از فیلتر ش��دن این شبکه اجتماعی، 
گفت: »بنده در مدت زمانی که اینستاگرام فیلتر بوده، دو، سه مرحله از آن استفاده 

کردم و حدود 400 تا 500 بازدید هم از صفحه من شد.« 
منبع: زومیت

آیا استفاده از شبکه های اجتماعی 
فیلترشده مصداق ارتکاب جرم است؟! 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: قطع درگاه پرداخت کسب وکارهای فاقد اینماد شامل صرافی   ها نمی شود!  
یکی از مدی��ران مرکز توس��عه تجارت الکترونیک��ی اعالم کرده 
اس��ت نامه اخیر ش��اپرك به مدیران پرداخت یار  ها و مهلت فعالیت 
پایانه های اینترنت��ی فاقد اینم��اد، در مرحله فعلی ش��امل فعاالن 
ح��وزه ارزهای دیجیتال نمی ش��ود. ب��ه گ��زارش راه پرداخت، یک 
هفته پیش ش��اپرك در نامه ای به مدیران ش��رکت های پرداخت یار 
اعالم کرد که از 24 آب��ان، پایانه های اینترنتی فاق��د اینماد یا دارای 
هویت نامنطب��ق با مالک نماد طی ش��ش هفته از تاریخ یادش��ده از 
سمت این ش��رکت غیرفعال خواهند ش��د. این نامه هم در راستای 
بخش��نامه چند ماه پی��ش دولت ب��رای مب��ارزه با قاچ��اق کاال در 
فضای مجازی به پرداخت یار  ها زده ش��د؛ اما در بخش��نامه یادشده 
اش��اره ای به ش��رکت های فین تکی مانند لندتک   ها یا رمزارز  ها که 
برای فعالیت ش��ان هنوز مقررات گذاری صورت نگرفته، نش��ده بود. 
در نهایت این نام��ه موجی از اعتراض فع��االن فین تکی؛ به خصوص 
صرافی های رم��زارز و مجموعه پرداخت یاری   ها را به دنبال داش��ت. 

در ادامه این اعتراض   ها هم کمیس��یون راهبری اقتصاد دیجیتال در 
نامه ای به شاپرك، دستور توقف »الزام اخذ اینماد توسط پایانه های 
اینترنتی تا 24 آبان ماه« را داد. هرچند بس��یاری با این نامه به توقف 
این فرآیند امیدوار شدند، برخی دیگر ازجمله رئیس انجمن فین تک 
عنوان کرد ش��اپرك درخواس��ت مطرح ش��ده در این نامه را عملی 
نمی کند؛ چراکه از کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور نمی گیرد. با این 
حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی اینماد یا نماد 
اعتماد الکترونیکی در کش��ور می گوید اعتراض   ها و نگرانی هایی که 
فین تک   ها نسبت به نامه اخیر شاپرك ابراز می کنند، بی مورد است. 
یکی از مدیران مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی اعالم کرده اس��ت 
که در اجرای این دستور ش��اپرك، فعاالنی مانند صرافی های رمزارز 
اس��تثنا خواهند بود. این مدیر مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی در 
گفت وگو با »راه  پرداخت« اعالم ک��رد که نمی توان به دلیل اعتراض 
عده ای، جلوی قانونی را گرفت که س��ال   ها پیش وضع ش��ده و روی 

PSP  ها و درگاه جدید پرداخت یار  ها هم اعمال ش��ده اس��ت. به باور 
او در حال  حاضر صد  ها هزار تراکنش از طریق سایت های غیرقانونی 
انجام می شود که باید جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود. او در 
واکنش به نگرانی فع��االن رمزارز و لندتک   ها ب��ا توجه به نامه جدید 
شاپرك و اینکه جلوی فعالیت  آن  ها گرفته خواهد شد، گفت: در این 
زمینه هیچ نگرانی ای وجود ن��دارد. راهکارهای الزم به بانک مرکزی 
داده ش��ده و در این زمینه ب��ا بانک مرکزی هماهنگ هس��تیم. این 
اعتراض   ها بهانه است. او ادامه داد: االن بحث بر سر بستن سایت های 
غیرقانونی اس��ت که روزانه صد  ها هزار تراکنش دارند و در این زمینه 
از سرویس پرداخت یاری اس��تفاده می کنند. اینکه پرداخت یار  ها از 
این فعالیت غیرقانونی خبر دارند یا نه و چش��م خ��ود را روی این کار 
بس��ته اند را قضاوت نمی کنم؛ اما با هر دین و آیینی هم که باش��ید، 
چنین موضوعی در هیچ کش��وری قاب��ل تحمل نیس��ت. این مقام 
مسؤول برخی اعتراض   ها به نامه اخیر ش��اپرك را بی مورد دانست و 

اعالم کرد هم اکنون حتی پرداخت یارهایی که به پلتفرم های مبادله 
رمز ارز سرویس نمی دهند دس��ت به اعتراض زده اند. به باور او برخی 
از این اعتراض   ها ناش��ی از جریان مالی ناسالمی است که ایجاد شده 
و برخی از پرداخت یار  ها هم از این جریان مالی ناس��الم سود می برند 
و برایشان به صرفه نیس��ت جلوی فعالیت درگاه های اینترنتی بدون 
نماد اعتماد گرفته ش��ود. او در واکنش به اظه��ارات برخی مدیران 
فین تکی که اعالم می کنند گروهی از فعاالن این بازار ازجمله رمزارز 
و لندتک برایش��ان قانون گذاری نش��ده و حاال در این ش��رایط قرار 
است قانونی اجراء ش��ود که جلوی فعالیت شان گرفته شود، توضیح 
داد: همه می دانی��م که فعاًل بانک مرک��زی برای فعالی��ت رمزارز  ها 
و لندتک   ها مقررات گذاری نکرده، پس در مورد دس��تور شاپرك به 
پرداخت یار  ها برای توقف پایانه های اینترنتی فاقد اینماد، رمزارز  ها 
و لندتک   ها اس��تثنا هس��تند. ما در حال مذاکره ب��ا بانک مرکزی در 
این زمینه هس��تیم و در تالش��یم در این زمینه امتیازهایی بگیریم 

و فعاالن ای��ن بخش را از بالتکلیف��ی دربیاوریم. او ادامه داد: س��هم 
درگاه های مربوط به رمزارز یک درصد از این بازار هم نیس��ت و 99 
درصد مربوط به درگاه هایی اس��ت که ممکن اس��ت از طریق  آن  ها 
کارهای غیرقانون��ی و موارد مربوط ب��ه قاچاق در فض��ای مجازی 
انجام شود. این مدیر مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی در واکنش 
به نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال و خواس��ت وزارت ارتباطات برای 
جلوگیری از اجرای دستوری ش��اپرك گفت که این واکنش   ها تنها 
سیاسی بازی و ژس��ت حمایت از کس��ب وکار اس��ت و در این مورد 
اضافه ک��رد: کارگروه اقتصاد دیجیتال نزدیک به یک س��ال اس��ت 
تشکیل شده و اختیارات فرادستگاهی هم دارد؛ اما در این مدت یک 
مصوبه به نفع کسب وکار  ها نداده  اس��ت. یک آیین نامه حمایتی به 
تازگی برای کس��ب وکار  ها تصویب کرده اند که وقتی به بند های آن 
نگاه می کنید هیچ مزیتی برای کسب وکار  ها ندارد و قوانینی در آن 

گنجانده اند که همین حاال هم شامل حال کسب وکار  ها می شود.

مدیر س��ایت کارزار، می گوید: با گذش��ت دو ماه از مشکالت 
دسترس��ی به اینترنت و با وج��ود فضای حاکم ب��ر جامعه، بخش 
عمده ای از اکوسیس��تم اس��تارت آپی و اقتصاد دیجیتال کش��ور 
نابوده ش��ده اس��ت. به گزارش س��یتنا، حامد بیدی؛ مدیر سایت 
کارزار و کنش��گر حوزه فناوری اطالعات، با اشاره به ورشکستگی 
و تعطیلی برخی کس��ب وکارهای اینترنت��ی در پی محدودیت   ها 
در این حوزه، گفت: »کس��ب وکارهای اینترنت��ی را به چند حوزه 
می توان تقسیم بندی کرد که طی روزهای گذشته غالباً دچار زیان 
شده اند. کسب وکارهای پلتفرمی و اینستاگرامی که اغلب خرد و 
خانگی هستند؛ استارت آپ   ها که عملکردشان وابسته به اینترنت 
اس��ت و کس��ب وکارهایی که اینترنتی نیس��تند اما از شبکه های 
اجتماعی برای گسترش ارتباطات و تبلیغات استفاده می کنند. در 
کنار این   ها انبوهی از فریلنسر  ها را نیز داریم که ارتباط با مشتری 
و پیدا کردن مش��تریان و پروژه ه��ا را از طریق ابزارهای مرس��وم 
اینترنتی خارجی که شامل فیلترینگ ش��دند، انجام می دادند.« 
او ادامه داد: »این مش��اغل در حال ضربه خوردن از محدودیت   ها 
هستند. بعد از گذش��ت دو ماه باید گفت؛ زلزله عظیمی در حوزه 
اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده است که شامل تعدیل، ورشکستگی 
و تعطیلی است.« بیدی؛ با تأکید بر اینکه مشکل کسب وکارهای 
خرد خانگی فقط محدود به فیلترینگ نیس��ت، گفت: »مشکالت 
این حوزه ناش��ی از کل ش��رایط جامعه اس��ت که باعث توقف در 
فعالیت هایشان شده اس��ت. بس��یاری از فعاالن اقتصادی که در 
این حوزه س��رمایه گذاری کرده و مخاطبانی داش��تند در آستانه 

نابودی قرار دارن��د یا نابود ش��ده اند.« این فعال ح��وزه فناوری با 
اشاره به استارت آپ هایی که توقف فعالیتش��ان را اعالم کرده اند، 
گفت: »بسیاری از س��رمایه گذاران از حضور در این حوزه پشیمان 
ش��ده اند. برخی اس��تارت آپ   ها نیز تعدیل گس��ترده داشتند و یا 
فقط بنیان گذاران باقی مانده اند. این مس��أله به این معناست که 

تالش هایی که تاکنون در حوزه HR )منابع انسانی( اتفاق افتاده 
در این مدت از بین رفته و انرژی و زمان زیادی برای بازگش��ت به 
حالت عادی نیاز اس��ت.« او با بیان اینکه نه تنها کس��ب وکارهای 
اینترنتی و س��نتی دچار خسران ش��ده اند بلکه فریلنسر  ها نیز که 
زیست و حرفه آن   ها وابسته به اینترنت بوده، دچار مشکل شده اند، 

گفت: »بعد از گذشت دو ماه از مش��کالت دسترسی به اینترنت و 
با وجود فض��ای حاکم بر جامع��ه، بخش عمده ای از اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی و اکوسیس��تم اقتصاد دیجیتال نابوده شده است.« 
بعد از گذشت دو ماه از مشکالت دسترس��ی به اینترنت و با وجود 
فضای حاکم بر جامعه، بخش عمده ای از اکوسیستم استارت آپی و 
اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نابوده شده است. بیدی؛ با بیان اینکه 
پیاده سازی شبکه ملی اطالعات منوط به رفع نیاز طبقه ها و اقشار 
خاص در دسترسی به فیلترشکن قانونی یا اینترنت طبقاتی، گفت: 
»بر این اساس قرار اس��ت که برای افراد متقاضی دسترسی هایی 
ایجاد ش��ود. به عنوان نمونه ممکن است اس��تاد دانشگاه به حتی 
سایت هایی مثل یوتیوب دسترسی داشته باش��د اما عموم مردم 
به آن دسترس��ی پیدا نکنند.« او با اش��اره به احتمال کوچ مردم و 
کسب وکار  ها به پلتفرم های داخلی در صورت قطع کامل اینترنت 
بین الملل، گفت: »خیلی از کسب وکار  ها طی اتفاقات اخیر از بین 
رفته اند و ش��اید هیچگاه نتوانند بازگردند. ضمناً در فضای جدید 
با توجه به بی اعتمادی گس��ترده که در زمینه پلتفرم های داخلی 
داش��تیم، ش��اید فقط برخی از کابران برای کاره��ای ضروری به 
پلتفرم داخلی کوچ کنند اما چیزی تحت عنوان زیست دیجیتال 
نخواهیم داشت و کسب وکارهای شبکه ای از بین خواهند رفت.« 
این فعال حوزه فناوری با اش��اره به لزوم پیگیری حق دسترس��ی 
به اینترنت از طریق اصناف و ش��رکت های اس��تارت آپی و فعاالن 
حوزه دسترسی به اینترنت، گفت: اگر تشکل   ها فعال شوند زودتر 

می توان به نتیجه رسید.

پیامد رخدادهای اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال؛ 
تعدیل، ورشکستگی و تعطیلی! 

http://monaghesatiran.ir/118523
http://monaghesatiran.ir/118524
http://monaghesatiran.ir/118525
http://monaghesatiran.ir/118526
http://monaghesatiran.ir/118527
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مقاله

واحد قراردادهای شركت پلیمر آریاساسول

  عمومی

شرکت پلیمر آریاساسول )سهامی عام( در نظر دارد بشکه های فلزی و پالس��تیکی 220 لیتری را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی 
فعال در این زمینه دعوت می شود به آدرس وبسایت ش��رکت: http://www.aryasasol.com  بخش تأمین کنندگان )مزایده و مناقصه( مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت 

نمایند.  آخرین مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت حداکثر تا ساعت 1۶:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 خواهد بود.
مزایده گران می بایست پس از بازدید از اقالم یادشده )با هماهنگی قبلی(، پیشنهادهای  قیمت خود را مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده ارسال نمایند. 

بازدید از اقالم همه روزه )به استثنای روزهای جمعه( از ساعت 10:00 الی 12:00 قبل از ظهر و 14:00 الی 1۶:00 بعدازظهر امکان پذیر است.

مقدارواحدشرح
120,000کیلوگرمبشکه های فلزی 220 لیتری

40,000کیلوگرمبشکه های پالستیکی 220 لیتری

samadia@aryasasol.com :آدرس ایمیل برای ارسال مشخصات بازدیدکنندگان
لیست مربوط به شرح، تعداد و توضیحات اقالم ضایعاتی یادشده در اسناد می باشد. 

تلفن تماس: 021-85922916
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فروش اقالم ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول
ASPC-401/2107/S  :مزایده شماره

واحد قراردادهای شركت پلیمر آریاساسول

تجديد   عمومی
شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد انجام خدمات لجس��تیک خود را به پیمانکار 
توانمند و دارای صالحیت واگذار نماید؛ از کلیه ش��رکت های فعال و باس��ابقه مرتبط با 
موضوع دعوت می شود با توجه به ش��رایط زیر نسبت به دریافت اسناد و مدارك مناقصه 

اقدام نمایند:
1- موضوع مناقصه: اجرای کامل خدمات پش��تیباني لجستیک در خصوص دریافت، 
نگهداری، بارگیری محص��والت و عملیات کانتینری مرتبط ب��ا صادرات محصوالت در 

مجتمع شرکت پلیمر آریاساسول و انجام خدمات گمرکی صادرات محصوالت.
2- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با حق ارزیابی کیفی.

3- محل اجرای کار:
  سایت ش��رکت پلیمر آریاساسول و س��ایر محل های مدنظر ش��رکت در منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس )عسلویه(؛
  محدوده بنادر پایانه ها و مخازن پتروشیمی و بندر خدماتی پارس واقع در عسلویه؛

  گمرکات، خطوط کشتیرانی، مؤسسات استاندارد و کلیه مرزها و بنادری موردنیاز کارفرما؛

4- تاریخ های دریافت اسناد و مدارك مناقصه:
روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 از ساعت 08:00 صبح تا 17:00 عصر

5- نحوه دریافت و محل دریافت اسناد و مدارك مناقصه:
اس��ناد مناقصه به صورت الکترونیک و از طریق رایانامه به آدرس رایانامه معرفی ش��ده 

ارسال خواهد شد.
6- کلیه ش��رکت های متقاضی ش��رکت در مناقصه بایس��تی نس��بت به ارس��ال نامه 
کتبی )اعالم آمادگی( ب��ه  هم��راه آدرس رایانامه معتبر ب��ه آدرس رایانام��ه )ایمیل( 
Ashourniam@aryasasol.com اق��دام  نماین��د و بع��د از ارس��ال نامه اعالم 

آمادگی، مراتب را به شماره تماس 09172۶۶8517 پیامک نمایند.
7- ش��رکت پلیم��ر آریاساس��ول در رد یا قبول ه��ر ی��ک از پیش��نهادها و همچنین 
 ابطال ی��ا تجدید مناقصه  مختار می باش��د و هیچ گون��ه الزامی به ارائه دلی��ل یا توضیح 

بابت  رد پیشنهادها نخواهد داشت.
تلفن تماس: 85922884-021 و 09172۶۶8517
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 بانک ملي ایران

شناسه: 1415062
م الف: 3296

مزایده سراسری امالك و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت )ستاد ایران( به صورت نقد و اقساط فروش برساند.

*شرای���ط وی���ژه ف���روش/واگ���ذاری قس�طی *

نرخ سودنحوه بازپرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف

1
صنعتی،

دامداری، کشاورزی
 و اموال منقول

%10
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس حداکثر یک سال تنفسقیمت واگذاری

جمعاً به مدت 5 سال

نرخ سود مصوب 
 شورای پول و اعتبار 

 در حال حاضر
 با نرخ )%18(

 تجاری 2
 خدماتی

%20
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس حداکثر شش ماه تنفسقیمت واگذاری

به مدت 5 سال

 مسکونی 3
 اداری

%30
قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 3 سال

%40
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 4 سالقیمت واگذاری

%50
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 5 سال قیمت واگذاری

  تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت 12:00 مورخ 1401/09/01 لغایت ساعت 19:00 مورخ 1401/09/2۶ می باشد.
  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12:00 مورخ 1401/09/01 تا ساعت 19:00 مورخ 1401/09/1۶ می باشد.

  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12:00 مورخ 1401/09/01 تا ساعت 19:00 مورخ 1401/09/2۶ می باشد.
  تاریخ گشایش پاکت های الکترونیکی ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 خواهد بود.

توجه: امکان ش��رکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باش��د لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می بایست جهت ش��رکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ 
مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت 19:00 مورخ 1401/09/1۶( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.

  متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر   می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
1- تماس تلفنی با شماره تلفن ۶0994040

2- ارسال پیامک عدد 12 به سر خط 10004885
3- مراجعه به س��ایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir  بخش مناقصه و مزایده   مزایده سراس��ری )نوبت دوازدهم اموال غیرمنقول و نوبت ششم اموال منقول( 

اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
4- مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت )س��تاد ای��ران( www.setadiran.ir مزای��ده    مزایده دس��تگاه اجرای��ی   مزایده گر   )مزایده ش��ماره 

2001091218000013  اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1001091218000009 برای اموال منقول(
مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران

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

محمدجواد رضایی
دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع(  

فصل پنجم باتمرکز ب��ر موضوع آث��ار خارجی آغاز می ش��ود. ابتدا 
بر راه حل ه��ای خصوصی درون��ی کردن آث��ار خارجی و دس��تیابی به 
تخصیص بهینه اجتماعی تمرکز ش��ده اس��ت. "قضیه کوز" نیز به نحو 
تفصیلی در این فص��ل مورد توجه قرار گرفته اس��ت. پ��س از آن نیز به 
انواع سیاس��ت گذاری های عمومی برای در نظر گرفت��ن آثار خارجی، 
همچون اخذ مالیات، پرداخ��ت یارانه و به حراج گذاری س��همیه تولید 
آلودگی، پرداخته ش��ده است. بخش س��وم فصل نیز به تبیین و توجیه 
سیاس��ت گذاری های قیم مآبان��ه12 پرداخته اس��ت. یک��ی از مباحث 
مطروحه در کتاب که آن را ممتاز ساخته اس��ت، همین موضوع )توجه 
به مقوله سیاس��ت گذاری قیم مآبانه و توجیهات نظری تمس��ک به آن( 
است. مجموعه مباحث بخش س��وم فصل پنجم ذیل چهار عنوان کلی 
تقسیم بندی شده اس��ت: )1( مواردی از قیم مآبی و تنزیل هایپربولیک/
هذلولی13، )2( محدودیت های ش��هود   [ ف��ردی ]  :   [ اث��ر ]   قالب بندی و 
عقالئی��ت کران��دار14 و )3( ارزش های اجتم��اع و انتخاب م��کان و )4( 
وابستگی به یکدیگر و ممیزی.15 افزون بر اینکه موارد مطروحه ذیل این 
عناوین از جامعیت برخوردارند، سعی شده اس��ت که از ابعاد مختلف به 
موضوعات نگریسته شود. با توجه به اهمیت این موضوع، به نحو تفصیلی 

بدان می پردازیم. 
با توجه ب��ه اینکه این کتاب متک��ی بر فضای مطالع��ات اقتصادی 
اس��ت، مؤلف به صراحت به خاس��تگاه سیاس��ت گذاری های عمومی 
قیم مآبان��ه و تفاوت ماه��وی آن با تحلی��ل اقتصادی اش��اره می کند: 
"سیاس��ت گذاری های عموم��ی قیم مآبانه با این ان��گاره اصلی تحلیل 
اقتصادی که اف��راد بهتری��ن قاضی راجع ب��ه رفاه خویش هس��تند، 
در تع��ارض اس��ت. ) p. 2۶7,2009 ( ". افزون بر م��واردی که در کتب 
و مطالعات متع��ارف اقتصادی و سیاس��ت گذاری عموم��ی به عنوان 
عرصه های بهره گیری از رویکرد قیم مآبانه یاد ش��ده اس��ت - همچون 
الزام به اس��تفاده از تجهیزات ایمنی، تس��هیل خانه دار ش��دن افراد، 
آموزش عموم��ی، ممنوعی��ت خرید و ف��روش اعضای ب��دن و خون، 
پرخوری و ام��راض مربوط به چاق��ی- این کتاب بر پدی��ده مهم )نرخ 
تنزیل هایپربولی��ک( به عنوان مبنایی برای سیاس��ت گذاری عمومی 
قیم مآبان��ه تأکی��د کرده اس��ت؛ مالحظ��ه ای که اگ��ر این کت��اب را 
منحصربه فرد نکرده باش��د، کم نظیر نموده اس��ت. به طور سنتی و در 
تحلیل های تصمیم گیری های عقالئ��ی، افراد فواید ح��ال را به فواید 
آتی ترجیح می دهند. ش��دت این ترجیح با نرخ تنزیل بیان می ش��ود. 
به عنوان نمونه یک��ی از عناصر مه��م در ارزیابی اقتص��ادی پروژه ها، 
نرخ تنزیل به کار رفته در محاس��بات تحلیل هزینه � فایده آن اس��ت. 
انتظار بر آن است که یک فرد براس��اس یک نرخ تنزیل مشخص تمام 
هزینه ه��ا و فواید کنونی و آت��ی تصمیم های خویش را محاس��به و در 
نهایت به انجام آن مبادرت ورزد ی��ا از آن صرف نظر کند؛ به بیان دیگر 
"رفتار عقالئی متضمن آن اس��ت که فرد از یک نرخ تنزیل مش��خص 
 ,374.p ( برای مقایس��ه هزینه ها و فواید در طی زمان اس��تفاده نماید
 2009 (" اما آنچ��ه در واقعیت و از رفتارهای بس��یاری از افراد می توان 
مش��اهده نمود آن اس��ت که افراد در این حوزه به نح��وی غیرعقالئی 
تصمیم گی��ری می کنند؛ نرخ تنزیل نه تنها در طی زمان ثابت نیس��ت 
بلکه حتی ب��ا جابه جای��ی زمان تصمیم گی��ری، هذلول��ی مربوط نیز 
جابه جا می ش��ود؛ نمای��ش واضحی از ای��ن موضوع در نم��ودار 14 و 
5 در کتار ارایه ش��ده اس��ت ) p. 375,2009 (. دیگر مش��ل برآمده از 

رفتار تنزیل کنندگان هایپربولیک، ب��ه تعویق انداختن1۶ تصمیمات 
هزینه بر برای آینده است که البته تأثیر مهمی در تصمیم گیری های 
فردی دارد. پرس��ش اصلی پیش آمده از این قبی��ل یافته ها در حوزه 
سیاس��ت گذاری نیز آن خواهد بود که آیا دولت  ها می بایس��ت برای 
تغییر رفتار تنزیل کنن��دگان هایپربولیک، از سیاس��ت گذاری های 

 ") 2009  ,378.p ( عمومی قیم مآبانه استفاده کنند؟
مطالب ارایه ش��ده حول اث��ر قالب بندی و عقالنی��ت کراندار نیز 
نوعی نوآوری نسبت به کتب مش��ابه تلقی شده و البته بیانگر روزآمد 
بودن و ات��کای این بخش از کت��اب بر مطالعات اقتص��ادی رفتاری و 
روان شناسی اس��ت. مؤلف با تبیین پارادوکس اَلِی17 محدودیت های 
شهود افراد را گوش��زد کرده و پس از آن مخاطب را با اثر قالب بندی و 

عقالنیت کراندار انسان  ها آشنا می کند.  
هرچند مؤلف بر آن بوده که از مفاهیم و ابزارهای جدید اس��تفاده 
کند اما پیشنهادی مربوط به مطالب فصل پنجم، برای بهبود مفاهیم 
مورد استفاده در کتاب نیز قابل ارایه اس��ت. در فصل پنجم، از برخی 
بازارهایی که تشکیل ش��ان به نحوی غیراخالقی ی��ا به نوعی خالف 
عرف است، یاد می ش��ود: بازار برده ها، بازار مربوط به خرید و فروش 
اعضای بدن یا بازار مربوط به فعالیت های ربوی. این در حالی اس��ت 
که در مطالعات اقتصادی که مؤلف به شدت از آن متأثر است، مفهوم 
بازارهای مشمئزکننده18 وجودداشته و تبیین همه انواع این بازار ها 

براساس این شیوه تحلیلی مناسب تر و به روزتر به نظر می رسد. 
فصل ششم به تبیین ش��فاف تر فرآیند تصمیم گیری عمومی در 
دموکراس��ی های رایج می پردازد. این فصل ب��ه رأی دهی و مباحث 
نظری و کارب��ردی مربوطه همچون مدل رأی دهن��ده میانه و خرید 
و فروش آراء اش��اره دارد. دو س��ؤال اصلی این فصل ک��ه در ابتدا به 
آن اشاره ش��ده آن است که )1( اگر بازار ها در دس��تیابی به کارایی19 
در موقعی��ت کاالهای عموم��ی و آث��ار خارجی با شکس��ت مواجه 
می ش��وند، آیا رأی گیری موجب دس��تیابی به کارایی خواهد شد؟ و 
 ,407.p ( آیا رأی گیری عدالت اجتماع��ی را تحصیل می نماید؟ )2(
 2009 (. براس��اس مجموعه مباحث و استدالل های اریه شده در این 
فصل، در نهایت پاس��خ نهایی به این پرس��ش این گونه عنوان ش��ده 
است که تجمیع تصمیم های شخصی از طریق رأی گیری تضمین گر 

کارایی و نیز عدال��ت اجتماعی نیس��ت چرا ک��ه تصمیمات جمعی 
براساس رأی دهی اکثریت صورت گرفته که در خود متضمین نوعی 

 ) 2009  ,478.p ( .تحمیل20 است
یکی از نمونه های بس��ط دهی مدل ه��ای نظ��ری در این فصل، 
ارایه تبیین هایی حول مدل رأی دهنده میانه اس��ت. براس��اس مدل 
رأی دهنده میان��ه؛ "تعادل نش��ر منحصربه فرد ب��رای کاندیداهای 
سیاسی بر سر یک موضوع آن اس��ت که هر کاندیدا سیاست مطلوب 
از نظر رأی دهنده میانه را   [ به عنوان سیاست اتخاذی خویش ]   اعالم 
نماید ) p , 2009. 442 (." کتاب تنها ب��ه تبیین این داللت مهم مدل 
پیش گفته نپرداخته و در پی بس��ط و ارایه پاس��خ نس��بت به حاالت 
دیگری که می تواند به نحوی مرتبط با این مدل باش��د، رفته اس��ت؛ 
کتاب به تحلی��ل وضعیت در ش��رایطی که )1( رقاب��ت انتخاباتی بر 

سر یک سیاست مش��خص اس��ت، اما تعداد کاندیدا ها بیش از دو نفر 
اس��ت و نیز )2( هنگامی ک��ه رقاب��ت انتخاباتی بر س��ر دو موضوع به 
اعالم نظر می پردازند، پرداخته است. براس��اس تحلیل های مبتنی بر 
نمودار و استنتاجات ریاضیاتی به کار گرفته ش��ده برای موقعیت )2( 
پیش گفته، به ط��ور کلی هنگامی که دو کاندیدای انتخاباتی سیاس��ی 
راجع به دو موض��وع، موضع گیری می کنند، هیچ تعادل نش��ی وجود 

 ) 449 .p , 2009 ( .ندارد
فصل هفتم ب��ا عنوان عدال��ت اجتماعی، حول پاس��خ ب��ه این دو 
پرس��ش هنجاری س��امان یافته اس��ت: )1( انتقال های غیرداوطلبانه 
درآمد چگونه توجیه می ش��ود؟ و )2( چه میزان از درآم��د باید میان 
مردم توزیع ش��ود؟ ) P.491,  2009 ( در این فصل با تمس��ک به تابع 
رفاه اجتماعی و ایده بیم��ه اجتماعی در پس پرده تغافل 21 س��عی در 
تدارك نظریه ای برای باز توزیع درآمد ش��ده اس��ت. بخش سوم فصل 
نیز در پی این پرس��ش می رود که با توجه به شکس��ت بازارهای بیمه 
خصوصی به دلی��ل مخاطرات اخالقی موجود، آیا امکان دس��تیابی به 
 ) 2009  ,543.P ( عدالت اجتماعی بدون تمسک به دولت وجود دارد؟
در این مورد نیز بر موضوعاتی چون نوع دوس��تی و هنجارهای ناظر بر 
انصاف تمرکز شده است؛ در این بخش با بس��ط مدل انسان اقتصادی 
و اس��تفاده از مطلوبیت های به هم وابسته به تبیین صوری وجود رفتار 
نوع دوستانه در انسان  ها پرداخته اس��ت؛ در این تحلیل ها، منافع دیگر 
افراد در تابع مطلوبیت فرد وارد ش��ده و عماًل س��طحی از مشارکت در 

انجام امور خیریه، نتیجه بهینه سازی و رفتار عقالئی وی است. 
فصول هش��تم و نهم کتاب نیز به ترتیب به مباحث تکمیلی در باب 
تأمین اجتماعی و مالیات س��تانی پرداخته که ش��امل برخی مباحث 
و تحلیل ه��ای متع��ارف اقتصادی در این حوزه اس��ت. یک��ی دیگر از 
نمونه هایی بازس��ازی موقعیت تعاملی براس��اس بازی های ابزاری، در 
بحث رقابت مالیات��ی ارایه ش��ده اس��ت ) p , 2009.719- 720 ( اگر 
جدول 2 را -که همانند جدول 1 بیانگر موقعیت معمای زندانی است- 
ماتریس پیامدی مربوط به رفتار دو دولت در ارتباط با سیاست گذاری 
مالیاتی بدانی��م، موقعیت تعادل ن��ش پیش بینی اتخاذ ن��رخ مالیاتی 

اندك توسط هر دو بازیکن )هر دو دولت( است. 
موضوع اصلی در ای��ن تحلیل، تأثیرگذاری ن��رخ مالیات بر تحرك 
سرمایه و انتقال آن به یک کش��ور )یک قلمرو قانونی مشخص( است؛ 
در چنین وضعیتی، اگر هر دو دولت اس��تراتژی نرخ ب��االی مالیاتی را 
برگزینند، همکاری مالیاتی22 میانش��ان روی داده و در مجموع به نفع 
هر دو دولت است )با عایدی 3 برای هریک(. اما براساس تحلیل نظریه 
بازی ها، موقعیت تعادل��ی در چنین تعاملی، ب��روز "رقابت مالیاتی23" 

میان دولت  ها و کسب پیامد2 برای هریک از بازیگران است. 
پی نوشت ها:

11- Public Goods
12- Paternalistic  Policies
13- Hyperbolic  Discounting
14- Bounded  Rationality
15- Censorships
16- Procrastination
17- Allais  Paradox
18- Repugnant  Market
19- Efficiency
20- Coercion
21- Veil  of Ignorance 
22- Tax  Coordination 
23- Tax  Competition 

مالیه عمومی و سیاست گذاری عمومی: 

مسؤولیت ها و محدودیت های دولتی  
قسمت دوم

جدول 2- ماتریس پیامدی بازی معمای زندانی برای تبیین اتخاذ نرخ مالیات توسط دولت  ها یا ایالت  ها  
 ) Hillman, 2009, p.720  ( 

دولت2 نرخ باالی مالیاتی را برمی گزینددولت 2 نرخ اندك مالیاتی را برمی گزیند

دولت1 نرخ باالی مالیاتی را برمی گزیند 3 و 3  4 و 1 

دولت 1 نرخ اندك مالیاتی را برمی گزیند 1 و 4  2 و 2  

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگ��زاری مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهداری، پش��تیبانی، راهب��ری، نصب و راه اندازی 
کلیه تجهیزات سخت افزار و ش��بکه ی رایانه ای )EM/PM( به ش��ماره 2001005070000009 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
مناقصه گران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 4 در رشته "خدمات پش��تیبانی" یا حداقل رتبه 4 در رشته »شبکه داده های رایانه ای« شرکت های انفورماتیکی، گواهینامه صالحیت 
ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه فعالیت خدمات افتا از س��ازمان فناوری اطالعات ایران و دارای ظرفیت کاری آزاد باش��ند. متقاضیان ش��رکت در فراخوان در صورت عدم 

عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی، از طریق دعوت نامه سیستمی سامانه ستاد به مناقصه گران واجدشرایط )مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را 

کسب نمایند و صالحیت آن ها پس از بررسی مستندات خواسته شده از مناقصه گر در اسناد ارزیابی کیفی توسط دفتر حراست و امور محرمانه مناقصه گزار تائید شده باشد( ارسال خواهد شد.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02

پایان مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: از سامانه: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09
پایان مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی به سامانه: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23

محل اعتبار: اعتبارات جاری
  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 88392۶78 می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 145۶

نوبت اول
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  فراخوان ارزيابی كيفی   عمومي
یک مرحله ای

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب استان تهران
مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، واحد اجرایی موسسه عمران ساحل 

)پروژه طرح توسعه پلیمر کنگان(
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح مخلوط با دانه بندی حداکثر 50 سانتی متر

مهلت مناقصه: از مورخ 1401/09/02 لغایت 1401/09/08 )هفت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1401/09/09 و  تاریخ گشایش پاکت: 1401/09/12

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 13,000,000,000 ریال )سیزده میلیارد ریال( به صورت ضمانتنامه 
بانکی به نفع دس��تگاه مناقصه گزار )ضمانتنامه های صادرشده توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای 

مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند موردپذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
  این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

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

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوش��هر، شهرس��تان کنگان، روبروی س��ایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موسس��ه عمران ساحل 

کارگاه توسعه پلیمر کنگان، امور قراردادها، آقای مهندس عبداهلل زاده
تلفن: 5-31378702-077 و 09387۶4۶547

تهران، تهران پارس، اتوبان ش��هید اس��ب دوران )اس��ب دوانی قدیم( میدان ش��هید مهتدی، جنب نیروی 
دریایی سپاه، موسسه عمران ساحل، آقای مهندس خزایی 09124033790
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یک مرحله ای
مؤسس�ه ارون�دان در نظ��ر دارد »اج��رای عملی��ات تهی��ه، تأمین، حم��ل و پخش نوبت دوم

 مکانیزه آس��فالت گرم به حج��م تقریبی 2,000 تن و تراش آس��فالت ب��ه حجم تقریبی
10,000 مترمربع مربوط به پروژه طرح جامع آب تهران واقع در محدوده شهر تهران و پرند« 
را از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت های واجد ش��رایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی 

واگذار نماید.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 2,000,000,000 ریال )دو میلیارد ریال(

  کلیه شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت
  تائید کار پیمانکار منوط به اخذ تأییدیه از ناظرین شهرداری تهران می باشد.

  متقاضی��ان محت��رم در ص��ورت تمای��ل جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
ظرف م��دت پنج روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم با در دس��ت داش��تن فیش واریزی 
به مبلغ 500,000 ریال )پانصد هزار ریال( نزدیکی از ش��عب بانک س��په به ش��ماره شبا 
IR9801500000051517180۶1005 به نام واحد اجرای��ی اروندان و معرفی نامه 

به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
آدرس: تهران، بزرگراه ش��هید فهمیده غ��رب، خروجی چیتگر، انته��ای بلوار کوهک، 

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

آگهی  فراخوان    عمومی
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نوبت اول
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مدی��رکل فرودگاه های خوزس��تان، 
گفت: پ��روژه محوطه س��ازی ف��رودگاه 
بین المللی ش��هید س��لیمانی در مرحله 
برگ��زاری مناقص��ه اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، س��یدمهدی رزاز؛ ب��ا 
اش��اره به پروژه محوطه س��ازی فرودگاه 
بین المللی شهید س��لیمانی اهواز، اظهار 
کرد: این پ��روژه در حال حاضر در مرحله 

برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار اس��ت و عملی��ات اجرایی آن ظرف چند روز 
آینده آغاز می ش��ود. وی اف��زود: اعتبار پیش بینی ش��ده برای محوطه س��ازی 
این ف��رودگاه، 40 میلیارد تومان اس��ت و امیدواریم با اجرای این پروژه ش��اهد 
فضای بس��یار مطلوبی در محوطه ف��رودگاه بین المللی اهواز باش��یم. مدیرکل 
فرودگاه های خوزس��تان، درخصوص مدت زمان اجرای این طرح، تصریح کرد: 
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده مدت زمان اجرای این پروژه ش��ش ماه 
خواهد بود و با اجرای آن بخش قابل توجهی از محوطه س��اماندهی خواهد شد. 
رزاز؛ عنوان کرد: در طول زمان اجرای این پروژه، بخش��ی از تردد و دسترس��ی 
شهروندان به محل ترمینال فرودگاه دچار اخالل می شود و از این رو پیشاپیش 
از مس��افران پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اه��واز عذرخواهی می کنیم. 
وی افزود: تالش خواهی��م کرد تا این پروژه را با س��رعت اجرایی کنیم و با بهبود 
 محوطه فرودگاه و فضای اطراف آن شرایط را برای مسافران پروازهای ورودی و 

خروجی بهبود ببخشیم.

عمران
راه و شهرسازی
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ش�رکت تعاونی مس�کن خدمات کارکنان نزس�ا در نظر دارد دو دستگاه 

تاورکرین Potain  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از عالقه مندان به ش��رکت در مزای��ده دعوت به عمل می آی��د جهت دریافت 

 اس��ناد مزایده و همچنی��ن بازدید حضوری ب��ا ش��ماره های 0912۶853795 

ی��ا 09120154380 تم��اس حاص��ل نمایند و حداکث��ر تا روز سه ش��نبه مورخ 

 1401/09/15 به محل نصب دستگاه ها واقع در پروژه )محدوده منطقه 22 تهران( 

مراجعه نمایند.
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شرکت تعاونی مسکن خدمات کارکنان نزسا

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHD-0109032-T20

موضوع آگهی:  

خرید کابل

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی

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 نظ��ر دارد اجرای عملیات 
 موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1-موض�وع مناقص�ه:  انج�ام عملی�ات طراح�ی، خرید، س�اخت، نصب، 
 راه ان�دازی و تعمی�ر و نگه�داری دو دس�تگاه آسانس�ور ض�د انفج�ار

 واحدهای 450 و 465 شرکت پتروشیمی اروند.
2- مدت زمان انجام کار: 18 ماه خورشیدی

3- محل و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
3.1.  متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقصه می بایس��ت به س��ایت پتروشیمی 
اروند به نش��انی الکترونیکی www.arvandpvc.ir  بخش کمیسیون معامالت 
یا به نشانی مس��تقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پس از بارگذاری 

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

1401/09/04 لغایت 1401/09/12 اعالم می گردد.
3.3. مناقصه گرانی که در سال های گذشته، با این ش��رکت 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 گش��وده نخواهد شد و عیناً به وی 

مسترد می گردد.
3.4. ش��رکت هایی که به ه��ر نحوی پرونده اختالف��ی در مراجع قضای��ی، اداری، 
نظارتی و غی��ره با پتروش��یمی اروند دارند، ام��کان حضور در مناقص��ه را نخواهند 

داشت.
4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 

مبلغ 13,500,000,000 ریال به صورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده 

 بانکی و ی��ا واریز وجه نقد ب��ه شماره حس��اب ۶094200030 ن��زد بانک تجارت، 
شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 337,3۶4,000,000 ریال
6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 

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

3-گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران
4-حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی:۶0 امتیاز

7- جلسه توجیهی: 
به صورت حضوری در مورخ 1401/09/15 س��اعت 10:30 به نشانی استان خوزستان، 
 بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند 

برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: 

تا حداکثر ساعت 14:00 مورخ 1401/09/22 می باشد.
9- گش�ایش پاکات: گش��ایش پاکات پیش��نهادی مناقصه گران ساعت 14:00 

مورخ 1401/09/30 برگزار می گردد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پیش پرداخت:20% مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی
تعدیل: دارد

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند 
با شماره تلفن: 52126475-061 و 52126477-061 تماس و همچنین 

  www.arvandpvc.ir آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی 
مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی و فنی،  به شماره: 1/1401/039

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل كشور

بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر به صورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار می گردد: 
1- دستگاه مناقصه گزار: 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به نشانی تهران، بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردي، خیابان فرید افشار، نبش بلوار آرش.
2- ش�رح پروژه: عملیات اجرایي تکمیلي و باقیمانده احداث ایستگاه های راه آهن بس��تان آباد، تیکمه داش، ترکمانچاي در محور میانه- تبریز،  با مدت اجراي کار 24 ماه در 

استان آذربایجان شرقی.
3- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاري فرآیند مناقصه: 

صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس https://setadiran.ir  و مهلت دریافت اس��ناد از سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1401/09/09 میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در س��امانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي 

را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیباني سامانه: 021-145۶.
4- محل تحویل پاکات شرکت در مناقصه )صرفًا پاکات الف(: 

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگي فني، ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور حداکثر تا ساعت 1۶:00 روز ش��نبه مورخ 1401/09/19 و تاریخ جلسه مناقصه 
ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/09/20 می باشد. مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ فوق و یک بار قابل تمدید حسب تشخیص کارفرما می باشد.

5- برآورد: بر اساس فهارس بهای پایه رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و توزیع نیروی برق سال 1401 به مبلغ 78۶,۶94,37۶,749 ریال می باشد.
6- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 21,734,000,000 ریال تعیین می گردد.

7-مهندسین مشاور طرح: طرح نواندیشان
تلفن: 021-88334010

  ضمناً آگهي مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رسانی مناقصات به نشاني https://iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است.

آگهی  
شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل  و نقل کشورشماره ))2001001004000279(( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شناسه: 1413590
م الف: 3239

نوبت اول

ش�رکت پاالیش نفت بندرعباس در نظ��ر دارد انواع ضایعات و کاالهای اس��قاطی و مس��تعمل را طبق جداول مندرج در اس��ناد مزای��ده و قیمت پایه اعالم��ی، از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند.

1- متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند از روز ش��نبه مورخ 1401/09/05 لغایت روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/09/08 از س��اعت 09:00 صبح ال��ی 12:00 ظهر، جهت 
 بازدی��د از اق��الم و دریافت اس��ناد مزای��ده، ب��ه آدرس: بندرعب��اس، کیلومت��ر 20 جاده اس��کله ش��هید رجایی، س��ه راهی خونس��رخ، صن��دوق پس��تی 79145/3184 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس، ساختمان مرکزی، امور پیمان ها، اتاق 134 مراجعه نمایند.
2- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی: 

حداکثر تا ساعت 1۶:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 و محل تحویل ساختمان مرکزی، کمیسیون معامالت، اتاق شماره 203 می باشد.
3- تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی: 

روز سه شنبه مورخ 1401/09/15، ساعت 14:30 در محل ساختمان مرکزی پاالیشگاه، کمیسیون معامالت اتاق شماره 203 می باشد.
4- میزان سپرده شرکت در مزایده فوق 10% )ده درصد( کل مبلغ پیشنهادی می باشد.

5- ش��رح و مقدار تقریبی اقالم مورد مزایده به همراه قیمت پایه در جداول مندرج در اس��ناد مزایده ذکر گردیده است.)الزم به ذکر اس��ت مبنای محاسبه فروش، تعداد/ وزن 
ضایعات، باسکول پاالیشگاه بندرعباس و بارنامه های تنظیمی نماینده فروشنده می باشد(

6- فروش کلیه اقالم تحت مزایده به صورت یکجا و کامل مدنظر بوده و بایستی توسط خریدار بدون قید و شرط صورت پذیرد.
7- خریدار عالوه بر پرداخت قیمت خرید، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن به فروشنده می باشد.

8- این شرکت در رد یا قبول هر یک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.
9- سایر شرایط در اسناد مزایده به طور کامل درج گردیده است.

10- تلفن های تماس: 323۶7152 و 323۶7157 و 07۶-323۶71۶0
WWW.BAORCO.IR  :سایت اینترنتی ما
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 روابط عمومی و امور بین الملل

آگهی فراخوان    مجدد عمومی
نوبت دوم
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روابط عمومي شركت گاز استان تهران

به صورت فشرده به شماره 2001092769000156

تجديد فراخوان    عمومی با ارزيابی كيفی

شرکت گاز اس�تان تهران در نظر دارد تأمین اقالم، س��اخت و نصب دو مورد برج تخلیه 
گاز اضطراری ش��هر تهران، ایس��تگاه های CGS س��وم و ایس��تگاه شیر ش��هر 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 ایرانشهرش��مالی، نبش خیابان اراك، ساختمان شماره 1۶0، طبقه چهارم، 
بلوك 7، امور ق�راردادها
2- موضوع مناقصه:

 تأمی��ن اق��الم، س��اخت و نص��ب دو م��ورد ب��رج تخلی��ه گاز اضط��راری ش��هر تهران، 
ایستگاه های CGS سوم و شیر شهر قدس می باشد.

3- مدت اجراء پروژه: 450 )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 319,700,277,940 ریال می باشد.

7- تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سامانه: 
از مورخ 1401/09/02 تا مورخ 1401/09/09 می باشد.

8- تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در سامانه: 
تا س��اعت 19:00 روز یکش��نبه م��ورخ 1401/09/27 و مح��ل آن در س��امانه تدارکات 

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

روز دوشنبه مورخ 1401/09/28 و محل گشایش آن سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه:

 مطابق مصوبه ش��ماره 123402/ت 50۶59 ه- مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران 
 به مبلغ 12,394,005,559 ری��ال )دوازده میلیارد و س��یصد 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 صالحیت ایمني پیمانکاران.

  ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  ارائه صورت های مالي حسابرس��ي ش��ده توسط س��ازمان حسابرس��ي یا اعضاي جامعه 

حسابداران رسمي.
عطف به نامه شماره 1/140935 مورخ 99/05/11 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت 
صنعت، معدن، تجارت کلیه شرکت کنندگان ملزم به داش��تن مهر و امضاء دیجیتال اسناد 
بارگذاری شده توس��ط صاحبان امضاء و ش��رکت، در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( می باشند.
متقاضیاني که داراي ش��رایط مذکور دربنده��ای )11 و 12( فوق ب��وده و آمادگي اجراي 
پروژه رادارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 
 www.setadiran.ir و مناقصه به س��امانه تدارك الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

مراجعه نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

شناسه:1414307

شركت  ملی  گاز  ایران
شركت  گاز استان تهران 

)سهامی خاص( دومرحله ای
نوبت دوم

راه و شهرسازی

وزیر اقتصاد، با اش��اره به تأمین اعتبار فرابودج��ه ای برای اجرای 
پروژه ه��ای ریلی اولوی��ت دار، گفت: برای س��اخت س��االنه 1000 
کیلومتر راه آهن ب��ه 300 هزار میلیارد ریال بودج��ه نیازمندیم و در 
صورت تأمین منابع مالی امس��ال 400 کیلومت��ر خط  ریلی تکمیل 
می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، احس��ان خاندوزی؛ با اشاره به 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب درباره توس��عه خطوط ریلی و اعالم 
دولت مبنی بر وجود توان س��اخت هزار کیلومتر ریل در سال، اظهار 
کرد: توسعه خطوط ریلی از سیاس��ت های کالن و مستمر در استاد 
باالدس��تی با توجه به مزایای متعدد آن در افزای��ش ایمنی ترابری، 
کاهش مصرف س��وخت و حمل ارزان تر باره��ای معدنی، صنعتی و 
تجاری و امکان کس��ب درآمد ارزی از حمل بارهای ترانزیتی است. 
وی با بیان این که توانمندی احداث خطوط ریلی در داخل کشور چه 
از نظر دانش و فناوری، چه از نظر امکان تولید مصالح و چه از نظر توان 
پیمانکاری در داخل کش��ور وجود دارد، افزود: امکان ساخت ساالنه 
1000 کیلومتر خط ریلی اغراق نیس��ت. وی یادآور شد: حمل ونقل 
ریلی معموالً در سیاس��ت گذاری  ها دارای اولویت است ولی در عمل 
و اجراء به این سیاس��ت نزدیک نش��ده ایم، یعنی رشد شبکه ترابری 
ریلی طی سال های گذش��ته کمتر از توسعه ش��بکه جاده ای بوده و 
روند سهم ترابری ریلی از ترابری کشور نزولی شده است. وی با اشاره 

به اینکه میزان س��اخت خطوط ریلی به تناس��ب اعتب��ارات صورت 
می گیرد، گفت: اگر س��االنه 1000 کیلومتر اجرای خطوط را در نظر 
داش��ته باش��یم و با فرض هزینه تقریبی هر کیلومتر راه آهن حدود 
300 میلیارد ریال، نیازمند س��االنه 300 هزار میلیارد ریال هستیم 
در حالی که اعتبار مصوب سال جاری ما در قانون بودجه سال جاری 
33 هزار میلیارد ریال اس��ت. وزیر اقتصاد، تأکید ک��رد: البته هدف 
اجرای س��االنه 100 کیلومتر هنوز مورد توافق و رس��می نیس��ت و 
به تناس��ب اعتبارات، میزان تکمیل خطوط میزان س��اخت خطوط 
ریلی به تناس��ب اعتبارات صورت می گیرد. از نظر دس��تگاه اجرایی 
اعتبار مورد نیاز یعنی اعتبار مناس��ب که بتوان ط��رح اجرایی را در 
مدت معقول اجراء کرد که البته این مدت بس��تگی به ش��رایط طرح 
تفاوت دارد. خان��دوزی؛ گفت: به عنوان نمونه ی��ک طرح معین مثل 
راه آهن چابهار-زاه��دان را در نظر بگیریم، در ص��ورت وجود اعتبار 
کافی در مدت پنج سال قابل اجراست و به طور میانگین ساالنه برای 
اجرای 20درصد حجم عملیات اعتبار الزم دارد تا در مدت پنج سال 
پایان یابد. وی اضافه کرد:  برخی از طرح های ساخت راه آهن ساده تر 
هستند و اجرای آن ها در صورت وجود منابع کافی در مدت دو تا سه 
سال هم مقدور اس��ت، بنابراین بطور میانگین می توان زمان مناسب 
برای پیشرفت هر طرح را چهار سال در نظر گرفت. خاندوزی؛ با بیان 
اینکه به طور کلی اعتبارات ساخت راه آهن در مقایسه با میزان اعتبار 
الزم به مراتب کمتر اس��ت، افزود: در ش��رایط کنونی حدود 10 هزار 

کیلومتر خط��وط راه آهن دارای مج��وز اجراء هس��تند و قانوناً جزء 
طرح های اجرایی ش��ناخته می ش��وند و برای اجرای آن ها در مدت 
چهار س��ال با فرض اضافه نش��دن طرح های جدید، تقریباً 25 برابر 
میزان فعلی اعتب��ار الزم داری��م. وی کمبود اعتب��ار را عامل تعویق 
عملیات یا طوالنی ش��دن دوره اجراء دانس��ت و گفت: این وضعیت 
از نظر مهندس��ی و اقتصادی مطلوب نیس��ت و منجر به اس��تهالك 
زودرس پروژه و کاهش بهره وری مالی می ش��ود ولی ما یک دستگاه 
اجرایی هس��تیم که نقشی در ش��روع به اجرای طرح جدید یا میزان 
بودجه نداریم و ناچار هس��تیم به تناس��ب اعتبارات تخصیص یافته 
طرح های در دست اقدام را به پیش ببریم. به گفته وزیر اقتصاد، برای 
استفاده بهتر از منابع در همین شرایط، هنگام بودجه ریزی پیشنهاد 
تمرکز منابع مالی روی طرح های رو ب��ه خاتمه را داریم و در هر طرح 
جدید هم به جای ش��روع عملیات در تمام طول مسیر سعی می شود 
از یک بخش معین کار را ش��روع کنیم که همان بخش بتواند کارآیی 
داش��ته باش��د. خاندوزی؛ درباره تأمین اعتب��ارات طرح های ریلی 
توضیح داد: استفاده از سایر منابع مالی نیز دنبال می شود، برای مثال 
در طرح راه آهن چابهار-زاهدان از تس��هیالت صندوق توس��عه ملی 
استفاده ش��د و بخش زاهدان-خاش به طول 150 کیلومتر اخیرا به 
بهره برداری رس��ید. وی افزود: چنانچه منابع مالی کافی فراهم شود، 
امس��ال حدود 400 کیلومتر طرح دیگر را در آس��تانه تکمیل داریم. 
همچنین در طرح راه آهن میانه –اردبیل توانسته ایم تسهیالت مالی 

از بانک ها جذب کنیم که باعث تس��ریع اجرای طرح شده است. وزیر 
اقتصاد به استفاده از منابع مالی تهاتر نفتی برای اجرای فوری برخی 
از پروژه های مهم ریلی اش��اره ک��رد و گفت: اس��تفاده از روش تهاتر 
نفتی برای دو هزار و ۶00 کیلومتر مدنظر دولت قرار گرفته است که 
امیدواریم با عملیاتی ش��دن آن تحول قابل توجهی در روند ساخت 

راه آهن کشور محقق شود. 

 ساخت ساالنه 1000 کیلومتر راه آهن
نیازمند 300 هزار میلیارد ریال اعتبار!

 پروژه محوطه سازی فرودگاه اهواز 
در مرحله  مناقصه  

ابالغ سیاست کاهش تراکم واحدهای 
نهضت ملی مسکن به استانداران 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران 31 استان کشور 
مصوبه شورا را درخصوص سیاس��ت های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص 
واحدهای مس��کونی نهضت ملی مس��کن ابالغ کرد. به گ��زارش مناقصه مزایده، در 
متن مصوبه آمده است: شورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21 
ش��هریور 1401 خود، پیرو مباحث مربوط ب��ه تأمین اراضی مورد نی��از نهضت ملی 
مسکن و در ذیل سیاس��ت های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص شهر ها 
و احداث واحد مس��کونی در حداقل تراکم س��اختمانی ممکن، بنا بر تأکید وزیر و 

رئیس شورای عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
1- در ش��هرهایی که الگ��وی تراکمی پهنه تراکمی غالب ش��هر براس��اس 
طرح مصوب مالك عمل قطع��ات ویالیی یک و دو طبقه اس��ت، در صورتی که 
محدودیت زمین دولت��ی وجود ندارد و ام��کان تأمین زیرس��اخت وجود دارد، 
واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن به صورت قطعات مستقل حیاط دار یک 

یا دو طبقه احداث شود.
2- در سایر ش��هرهای کشور که متوسط تراکم س��اختمانی شهر بیش از دو 
طبقه است، احداث بنا در مجتمع های مس��کونی مربوط به نهضت ملی مسکن 
وفق تراکم س��اختمانی پهنه تراکمی غالب شهر براس��اس طرح مصوب مالك 

عمل صورت پذیرد. 

http://monaghesatiran.ir/118510
http://monaghesatiran.ir/118511
http://monaghesatiran.ir/118512
http://monaghesatiran.ir/118513
http://monaghesatiran.ir/118514
http://monaghesatiran.ir/118515
http://monaghesatiran.ir/118516
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ش�رکت معدن فرآور امداد در نظر دارد مزایده  های  پیمانکاری در مناطق مختلف معادن  س��نگ تراورتن حاجی آباد محالت و معدن مرمریت نفیس یزد را با ش��رایط زیر 
برگزار نماید:

منطقه 14 معدن حاجی آبادشرح
)نوبت دوم(

معدن مرمریت نفیس یزد
)نوبت دوم(

معدن کاری و تعهد به خرید سنگمعدن کاری سنگ به صورت درصدینوع قرارداد

3 سال2 سالمدت زمان قرارداد

۶8% شرکتقیمت پایه / درصد سهم طرفین
 بدون قیمت پایه32% پیمانکار

1000 تن4000 تنتعهد ماهانه تولید و بارگیری

302تضمین شرکت در  مزایده )میلیارد ریال(

۶ × تناژ تعهد ماهانه × درصد سهم شرکت × قیمت فروش هر تن سنگ تضمین حسن انجام تعهدات
منطقه بر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری

۶ × تناژ تعهد ماهانه × )قیمت پیشنهاد خرید 
هر تن سنگ(

سایر شرایط، اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ها درج شده است. 
هزینه کارشناسی رسمی و چاپ آگهی، به عهده برندگان مزایده ها  می باشد.

از متقاضیان دعوت می گردد از مورخ 1401/09/02 لغایت 1401/09/12 )از س��اعت 08:00 لغایت 1۶:00( جهت دریافت و تحویل اس��ناد مزایده ها و یا کس��ب اطالعات 
بیشتر به آدرس  زیر مراجعه و یا تماس حاصل نمایند:

استان مرکزی، شهرستان محالت، بلوار شهید بهشتی غربی، نبش خیابان شهید فیاض بخش،
کدپستی: 3781۶۶۶843، تلفن: 08۶-43224908

   امکان دریافت اسناد مزایده ها از طریق سایت www.emco.ir نیز فراهم می باشد.
آدرس محل بازدید:

معدن حاجی آباد: شهرستان محالت، کیلومتر 5 جاده محالت – خمین )بازدید از ساعت 08:00 لغایت 17:00(
معدن نفیس یزد: استان یزد، شهر ابرکوه، کیلومتر 80 جاده ابرکوه به مروست.

)تلفن هماهنگی جهت بازدید معدن نفیس یزد: 09168789825 مهندس افروغ(

قابل توجه معدنکاران و پیمانکاران محترم معادن سنگ ساختمانی

  شرکت معدن فرآور امداد
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

 آب امانتی برای نسل آینده

آگهي خريد مناقصات  عمومي 
 ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد فراخوان جهت برگ��زاری مناقصات عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید، 

کلیه مراح��ل برگزاری فراخ��وان از دریافت و تحویل اس��ناد تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراح��ل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به 

 آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انج��ام خواه��د ش��د. الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ف
شماره فراخوانموضوعردی

استاندارد 
تولید / سایر 

مشخصات

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند
ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار

خرید لوله پلی اتیلن 1
20010051290000۶4سایز 250 م م

طبق مشخصات 
فنی پیوست

۶85,000,000

1. واریز نقدی به حساب جاري شماره
400100970714۶009 بانک ملی 

مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانکی

3. اوراق مالی اسالمی

خرید لوله چدن تایتون 2
20010051290000۶515,215,000,000سایز 1200 به همراه واشر

خرید لوله چدن تایتون3
20010051290000۶۶22,020,000,000 سایز 200 الی 800  به همراه واشر

خرید لوله فوالدی 4
20010051290000۶75,519,000,000در سایزهای مختلف

1- مهلت دریافت اسناد مناقصات:  از مورخ 09/02/ 1401 لغایت 05 /1401/09 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مورخ 09/15/ 1401 تا ساعت 08:00 صبح می باشد.

3- گشایش پاکات مناقصات مورخ 1401/09/15 ساعت 10:00 می باشد.

4- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد.

5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 2۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: 051-37008150

6- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
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یک مرحله اي

»طرح های عمرانی«
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آگهی   عمومی با ارزيابی كيفی )همزمان(
شماره 1401-26

ش�رکت آب و فاضالب منطقه یک ش�هر تهران در نظ��ر دارد فراخوان انج��ام خدمات مربوط ب��ه تصحیح قرارداد 
 انش��عاب آب و فاض��الب، پیش فروش و فروش انش��عاب نصب ش��ده فاض��الب و وص��ول مطالبات معوقه حق انش��عاب 
 آب و فاضالب و معوق��ه آب بها )خدمات درآم��دي در محدوده ناحیه دو ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران 

به شماره “20010945۶۶000028” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگ��زاري فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا گش��ایش پاکتها از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت 
عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي به صورت برخط )ب��راي کلیه صاحبان 

امضاي مجاز( و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
1. مواعد زماني:

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 1۶:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/21
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار

2. مدت کار: به مدت 12 )دوازده( ماه شمسي.
3. شرایط اختصاصي:

الف-س��ابقه اجرایي حداقل 3 فقره ق��رارداد خدمات درآمدي و یا خدمات مش��ترکین در ش��رکت های آب و فاضالب با 
حداقل سقف قرارداد 5,000,000,000 ریال

ب- ارائه حداقل دو سال مفاصا حساب مالیاتي از 5 سال گذشته
ج- دارا بودن حداقل یک نفر از اعضاي هیأت مدیره با تحصیالت لیسانس و باالتر.

د- ارائه رضایت نامه از مناقصه گزاران قبلي در قراردادهاي خدمات درآم��دي )حداقل 3 مورد( از دفتر قراردادها و امور 
بازرگانی و معاون درآمد و امور مشترکین و یا مدیرعامل شرکت های آب و فاضالب

ه-ارائه تأییدیه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي یا مدارکي دال بر ثبت نام.
ي-ارائه تأییدیه صالحیت پیمانکاري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.

و- ارائه مدارك الزم جهت داشتن دفتر کار در شهر تهران.
4. برآورد اجراي کار: 17,504,223,0۶0 ریال )هفده میلیارد و پانصد و چهار میلیون و دویس��ت و بیست وس��ه هزار و 

شصت ریال(.
 5. مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقص��ه 725,130,000 ریال )هفتصد و بیس��ت  و 
پن��ج میلی��ون و یکصد و س��ی ه��زار ری��ال( می باش��د ک��ه می توانند به ص��ورت فی��ش واریز نق��دي به حس��اب جاري 
30031197718812 و به شماره ش��با IR320۶00300301109771881002 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکي به همان مبلغ به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر ته��ران تهیه و در بخش 
تعیین شده در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند. پاکت الف )سپرده( می بایست با درج شماره مناقصه و 
مشخصات شرکت همزمان به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پالك 18، 

شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه گردد.
6. محل تأمین اعتبار: بودجه جاري )طرح های غیر عمراني(.

7. سایر شرایط: به پیش��نهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیش��نهاداتي که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان 
واصل شود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
8- نشانی سایت های اینترنتی: ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کش��ور http://www.nww.ir و ملی مناقصات 
  www.setadiran.ir و س��تاد ای��ران www.t1ww.tpww.ir و آبف��ای منطق��ه یک  http://iets.mporg.ir

می باشد.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر 

موجود است.  مرکز تماس: 021-41934
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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
نوبت اول

ب��ه  ارزیابی کیف��ی  ب��ا  مرحل��ه ای  ی��ک  مناقصه عموم��ی  آگه��ي   پی��رو 
شماره فراخوان "20010945۶۶000027" مورخ 1401/08/18 )نوبت اول( و 
1401/08/21)نوبت دوم( بند یک )مواعد زمانی( آیتم های 1 تا 4 به ش��رح ذیل 

اصالح می گردد:
1. مواعد زماني:

تاریخ انتشار فراخوان: 
ساعت: 11:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 
ساعت: 1۶:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09

مهلت ارسال پیشنهادات: 
ساعت: 1۶:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/21

زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: س��اعت: 09:00 روز سه شنبه مورخ 
1401/09/22 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.
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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

اصالحيه
  عمومي

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

نوبت اول

گروه خودرو

یک��ی از اصلی  تری��ن مش��کالت صنع��ت خودرویی 
کش��ور، قیمت گذاری های دس��توری اس��ت ک��ه برای 
محصوالت خودروس��ازان تعیین می گردد که همین امر 
سبب ایجاد اختالف قیمت میان کارخانه و بازار شده که 
این خأل به وجود آمده را دالالن پُر می کنند و س��ودهای 
هنگفتی را ب��ه جیب می زنند و در نهای��ت دود این نحوه 
قیمت گذاری ها همیش��ه به چش��م مصرف کننده رفته 
اس��ت. اما این بار تولیدکنندگان خودرو نیز از این ماجرا 
مس��تثنی نبوده اند و آن ها هم متوجه ض��رر و زیان هایی 
شده اند. با همه این اوصاف از س��ال گذشته بحث عرضه 
خودرو در بورس کاال مطرح شد و امسال  هم این موضوع 
با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد و ش��اهد آن بودیم که 
محص��والت خودروس��ازان یکی پ��س از دیگ��ری وارد 
بورس کاال می ش��وند که به ظاه��ر توانس��ته خأل میان 
قیمت کارخانه و ب��ازار را تا حدودی کم تر کند و دس��ت 
دالالن را از س��ود های هنگفت قطع کند. اما س��ؤالی که 
در این بین پیش می آید این اس��ت که این روش فروش 
خودرو در بلندمدت نیز چاره س��از خواه��د بود یا آن هم 
مانند دیگر بازار ها باز هم دچار دالل بازی خواهد ش��د؟ 
به گزارش مناقصه مزای��ده، آمارهای بورس کاال حاکی از 
آن است که از ابتدای عرضه نخس��تین خودرو در بورس 
تاکنون در مجموع پنج هزار و 23۶ دستگاه خودرو روی 
تابل��و معامالت رفته اس��ت و در نهای��ت چهارهزار و 80 
دس��تگاه از این خودرو ها مورد معامله قرار گرفته است. 

فروش این تعداد خودرو در ب��ورس کاال که قیمت کاال ها 
در آن براس��اس نظام عرضه و تقاضا کشف می شود، یک 
رویداد مهم را به بخش های مختل��ف اقتصادی از جمله 
فع��االن صنعت خودرو و بازارس��رمایه مخاب��ره می کند 
که تصمی��م دولت برای کن��ار گذاش��تن قیمت گذاری 
دس��توری به عن��وان بازیگر اصل��ی در زیان دهی س��ود 
ش��رکت های تولیدی، کاماًل جدی و برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت. خودرو در ادام��ه جری��ان واقعی س��ازی قیمت 
زنجیره فوالد، سیمان، شیش��ه و سایر محصوالت با اتکاء 
به س��ازوکار عرضه و تقاضا در بورس ق��رار گرفته و حتی 
تایرخودرو نی��ز برای احی��ای این صنعت و س��ودآوری 
واحدهای تولیدی در صف ورود گس��ترده به بورس کاال 
قرار دارد. طی روزهای گذش��ته نیز به دلی��ل فراگیری 
بیش��تر محصول خودرو در میان عموم مردم، اس��تقبال 
قابل توجهی از عرضه پژو207 تولی��دی ایران خودرو در 
بورس کاال صورت گرفت به طوری که در برابر عرضه یک 
هزار دس��تگاه، تقاضایی معادل پنج هزار و 900 دستگاه 
به ثبت رس��ید که به گفته کارشناسان استمرار عرضه ها 
و اطمینان خری��داران از برنامه عرض��ه منظم در بورس 
کاال قطعاً می تواند در مدت زم��ان کوتاهی به تعادل بازار 
خودرو کمک کند. در روزهای گذش��ته 207 با میانگین 
قیمتی 342 میلیون و 842 هزار تومان کش��ف ش��د که 
با احتس��اب مالیات و هزینه ه��ای جانب��ی قیمت تمام 
ش��ده 207 در بورس به 391 میلیون تومان رس��ید؛ اما 
این محص��ول در ب��ازار آزاد ح��دود 440 میلیون تومان 
قیمت دارد و در اینجا مشخص می شود که چرا شفافیت 

و حذف رانت به س��ود مصرف کننده واقعی اس��ت. همه 
مردم باید بدانند که در س��ازوکار بازارسرمایه، خبری از 
شانس و قرعه کش��ی نیس��ت؛ بلکه رقابت و شفافیت در 
این بازار ح��رف اول را می زند و معام��الت 207 نیز ۶0 
دقیقه میان خریداران به طول انجامید. ش��یوه معامالت 
نیز به این شکل اس��ت که همه خریداران با علم و آگاهی 
کامل نسبت به س��ایر قیمت ها، اقدام به رقابت می کنند 
که همی��ن رقابت به معنای برداش��تن گام��ی بزرگ در 
جهت ح��ذف رانت از بازار خودرو به ش��مار م��ی رود. به 
گفته مس��ؤوالن س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، عرضه 
پژو207 آغاز ورود س��ایر خودروه��ای عمومی و پرتیراژ 
در بورس کاالس��ت و به ای��ن ترتیب متقاضی��ان خودرو 
نیز می توانن��د به ج��ای امتحان کردن ش��انس خود در 
سیس��تم قرعه کش��ی در س��ازوکاری قانونمند و شفاف 
یعنی بازارس��رمایه به خری��د خ��ودرو روی بیاورند. این 
درحالیست که وزارت صمت پیش از این نیز اعالم کرده 
بود که موافق عرضه خودرو در بورس کاال نیس��ت. امید 
قالیباف؛ در نشس��ت خبری در ش��هریورماه، اعالم کرد: 
دولت و وزارت صمت موافق عرضه خودرو در این بس��تر 
نیس��ت و تنها به دلیل شفاف س��ازی قیمت ها این اقدام 
صورت گرفته است. اما باید از حقوق مصرف کننده دفاع 
کرد و پ��س از تنظیم ب��ازار، عرضه خودرو در این بس��تر 
متوقف می ش��ود. در این می��ان، کارشناس��ان معتقدند 
که در ش��رایط فعلی تنه��ا روش ممکن ب��رای به تعادل 
رس��اندن قیمت خودرو در ب��ازار کش��ور همین بورس 
کاالست. بررسی  ها نیز نش��ان می داد خودرو با عرضه آن 

در بورس کاال سه نرخی شده اس��ت. فاصله قیمتی زیاد 
بین خودروهای کارخانه ای و بازار در این س��ال  ها باعث 
شد که متقاضیان زیادی در صف التاری دولتی بایستند 
و خ��ودرو را از کاالیی مصرفی به کاالی واس��طه ای و در 
نهایت به کاالیی س��رمایه ای تبدیل کنند. با اینکه روند 
قیمت گذاری خودرو همچنان آزاد نیس��ت و در انحصار 
به س��ر می برد، اما به نظر می رس��د ای��ن تصمیم وزارت 
صمت بار ها بهتر از قیمت گذاری دستوری است. در این 
بین باید به این نکته توجه کرد که خودرو در این بس��تر 
با قیم��ت تعادلی تری نس��بت به بازار عرضه می ش��ود و 
به نوعی دست دالالن از س��ود هنگفت حاشیه بازار کوتاه 
می شود. کارشناس��ان معتقدند که چندنرخی شدن هر 
کاالیی نش��ان دهنده وج��ود رانت در اقتصاد آن کش��ور 
اس��ت. چراکه خودروس��ازان در این موقعیت همچنان 
درگیر قیمت گذاری دستوری هس��تند. از طرفی دیگر، 
قیم��ت تمام ش��ده خودرو ه��ا در ب��ورس کاال همچنان 
بیشتر از قیمت خودرو در درب کارخانه است. در نتیجه 
همچنان یک رانت و حاشیه س��ودی در این میان وجود 
دارد و نکته قابل توجه این اس��ت که این سود در نهایت، 
نه متعلق به مشتری اس��ت که دولت در رابطه با حمایت 
از آن  ها س��خن می گفت و نه متعلق به خودروسازان که 
در زیان دهی به س��ر می برند. همچنین به��زاد رحیمی؛ 
نماینده سقز و بانه در مجلس نیز، با تأکید بر اینکه هدف 
از عرض��ه خودروهای پرتی��راژ در ب��ورس کاال می تواند 
به ایج��اد تعادل قیم��ت خودرو کمک بس��یار داش��ته 
باش��د به پایگاه خبری بازارس��رمایه ایران )سنا(، گفت: 

خوشبختانه طی ماه های گذش��ته با راهیابی محصوالت 
صنعت خودرو ب��ه بورس و عرضه آن ه��ا از طریق بورس 
کاال، شاهد تنظیم صحیح حجم عرضه و تقاضا و به تعادل 
رسیدن بازار و قیمت ها هستیم. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجل��س، با بیان اینکه عرضه خ��ودرو در بورس 
کاال برای ش��رکت های س��ازنده و مصرف کننده مثبت 
ارزیابی می شود، اظهار کرد: ش��فافیت در قیمت  خودرو 
از جمل��ه انتظاراتی اس��ت که همزمان ب��ا عرضه خودرو 
در بورس کاال از س��وی فعاالن اقتصادی و مصرف کننده 

نهایی وجود دارد. بنابراین، اگر قیمت  محصوالت، واقعی 
و نه براس��اس قیمت های دس��توری انجام گیرد، به طور 
قطع دست دالالن و اشخاصی که از آن کاال به عنوان یک 
کاالی سرمایه ای استفاده می کنند، کوتاه  و کاالی مورد 
نظر بدون واسطه به دس��ت مصرف کننده نهایی خواهد 
رس��ید. وی اظهار کرد: این س��ازوکار موجب ش��فافیت 
ش��ده و دونرخی بودن خودرو را از بین برده، ضمن آن که 
تقاضاهای کاذب بازار ح��ذف و تنها مصرف کننده واقعی 

درصدد خرید خودرو خواهد بود. 

قیمت گذاری دستوری با عرضه خودرو در بورس کاال از بین خواهد رفت؟
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شرکت نقش اول کیفیت )ناك( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

موضوع مناقصه:  خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به نصب و راه اندازی 
رك و راهرو مرکز مخابراتی تهران

شماره مناقصه: 14010829-01
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 10 آذرماه 1401
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه مورخ 16 آذرماه 1401
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

1,۶00,000,000 ریال که می بایس��ت به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028۶73427201 

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

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

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09125052۶34 و 8171780۶ )واح��د زنجی��ره تأمین( تم��اس حاصل و یا 

با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir مکاتبه نمایند.
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آگهی 

كمیسیون معامالت مجتمع صنعتی اسفراین

شرکت مجتمع صنعتی اس�فراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 در خص��وص خرید فروس��یلیکومنگنز موردنیاز خود را به ش��رح ج��دول ذیل را 
 www.setadiran.ir)از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد

برگزار نماید.

ف
مبلغ سپرده )ریال(عنوان کاالشماره مناقصهردی

10,500,000,000فروسیلیکومنگنز120010014۶9000038

مهلت ز مانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ 1401/09/05

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:
ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15

زمان گشایش پاکت ها:
ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/1۶

زمان اعتبار پیشنهاد:
ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/10/17

  هزینه چاپ تمامی آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 اطالع�ات تماس )دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه 
و ارائه پاکت  الف(: کیلومتر 12 جاده اس��فراین- بجنورد، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت مجتمع صنعتی اسفراین، تلفن: 37217437-058 )آقای کاووسی(
اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 145۶
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   عمومي
نوبت اول

یک مرحله ای

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر و محیط سالم

آگهي مناقصه عمومی با ارزيابی كيفی
 شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و اس��تانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را 

به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

ف
موضوعردی

مدت 
اجرا 
)ماه(

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

به ریال
نوع تضمین شرکت در حداقل رتبه و رشته موردنیاز

فرآیند ارجاع کار

1

راهبری، تعمیر، 
بهره برداری، نگهداری و 
رفع اتفاقات تأسیسات 

فاضالب محدوده منطقه 
2-4 شرکت آب و فاضالب 

مشهد

24112,409,183,8503,325,000,000

 صالحیت حداقل رتبه 5 رشته 
 آب یا تأسیسات و تجهیزات 

صادره از سازمان برنامه وبودجه 
کشور یا رتبه بهره برداری و نگهداری 

از شبکه های جمع آوری فاضالب 
آبفای کشور

1- واری��ز نق��دی به حس��اب 
جاري ش��ماره 100050004 

بانک پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد

2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی اسالمی

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

3- تاریخ و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیف�ی:  از مورخ 1401/09/02 لغایت 1401/09/0۶ از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مش��هد یا در س��ایت 
اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

 4- تاریخ و محل تس��لیم پ��اکات ارزیابی کیف��ی س��اعت 15:00 م��ورخ 1401/09/20 به آدرس مش��هد، خیابان فلس��طین، فلس��طین 2۶، دبیرخانه مرکزی ش��رکت 
آب و فاضالب مشهد می باشد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
6 - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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یک مرحله اي شركت مخابرات ایران  تمديد مناقصات عام
منطقه سیستان و بلوچستان 

)سهامی عام(
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مبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

1401/09
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری )FTTH( تا محل بهره برداری مشترك و برگردان شبکه کابل بر روی 

سیستم های Access و برقراری سرویس مشترکین مطابق LOM و جمع آوری و فروش کابل های تت پس از نصب تجهیزات و برگردان 
شبکه و دایری سرویس های مشترکین در محدوده مراکز آزادی و امام علی شهرستان زاهدان

3۶,541,000,000

1401/10
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری )FTTH( تا محل بهره برداری مشترك و برگردان شبکه کابل بر روی 

سیستم های Access و برقراری سرویس مشترکین مطابق LOM و جمع آوری و فروش کابل های تت پس از نصب تجهیزات و برگردان 
شبکه و دایری سرویس های مشترکین در محدوده مراکز رسالت و امام رضا شهرستان زاهدان

38,138,000,000

1401/11
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری )FTTH( تا محل بهره برداری مشترك و برگردان شبکه کابل بر روی 

سیستم های Access و برقراری سرویس مشترکین مطابق LOM و جمع آوری و فروش کابل های تت پس از نصب تجهیزات و برگردان 
شبکه و دایری سرویس های مشترکین در محدوده مراکز بعثت و امام حسین شهرستان زاهدان

27,103,000,000

1401/12
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری )FTTH( تا محل بهره برداری مشترك و برگردان شبکه کابل بر روی 

سیستم های Access و برقراری سرویس مشترکین مطابق LOM و جمع آوری و فروش کابل های تت پس از نصب تجهیزات و برگردان 
شبکه و دایری سرویس های مشترکین در سطح شهرستان زابل

31,451,000,000

1401/13
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی شبکه اکتیو و پسیو فیبر نوری )FTTH( تا محل بهره برداری مشترك و برگردان شبکه کابل بر روی 

سیستم های Access و برقراری سرویس مشترکین مطابق LOM و جمع آوری و فروش کابل های تت پس از نصب تجهیزات و برگردان 
شبکه و دایری سرویس های مشترکین در سطح شهرستان ایرانشهر

17,770,000,000

تمدید مهلت تهیه اسناد: 
از مورخ 1401/09/03 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1401/09/14

*- مهلت بررسی و نهایی نمودن LOM و SOC: 1401/09/15 الی 1401/10/03
مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 1401/10/20

تمدید گشایش پاکات: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21
 تضمی�ن: ش��رکت در مناقص��ه ب��ه ش��رح ف��وق و به ص��ورت ضمانتنام��ه بانک��ی ی��ا 
 چک تضمین ش��ده و ی��ا واریز نق��دی به حس��اب ش��ماره 3۶012130028۶92997401 

نزد پست بانک ایران به نام مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان.

شرط تهیه اسناد: 
 کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 2,000,000 ریال برای هر مناقصه به حساب جاری 

شماره 010۶005100008 نزد بانک ملی واریز و در مناقصه شرکت نمایند.
محل تهیه اسناد: 

 زاهدان، خیاب��ان دانش��گاه، میدان پاس��داران، مخاب��رات منطقه سیس��تان و بلوچس��تان، 
اداره پشتیبانی و تدارکات.

فکس: 31118774–054 و تلفن تماس: 054-31118088
https://sb.tci.ir آدرس پورتال مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان 

مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش�تی درمانی اس�تان همدان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای 
تائید صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی واگذار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  از مورخ 1401/09/02 لغایت ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/09/10
مهلت زمانی اعاده پیشنهاد در سامانه:  از مورخ 1401/09/12 لغایت ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/21
زمان گشایش پاکت ها در سامانه: روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه.

حجم کار ماهیانه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(حجم کار قابل واگذاری ماهیانهموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت و 101/82
درمان تویسرکان به شماره 200100023۶000090

91۶8 ساعت بدون مواد 
2,450,000,000معادل 48 نفر

واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت و 201/83
درمان بهار به شماره 200100023۶000091

2292 ساعت بدون مواد 
۶00,000,000معادل 12 نفر

 تضمین ش�رکت در مناقصه: ی��ک طغری ضمانتنامه بانکی که حداقل س��ه ماه اعتبار داش��ته باش��د و برای س��ه م��اه دیگر قابل تمدید باش��د در وجه دانش��گاه علوم پزش��کی همدان 
 IR040100004001080۶0714۶977 دقیقاً به نام موضوع مناقصه( یا ضمانتنامه های صادرشده از مؤسس��ات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا وجه نقد به ش��ماره(

به حساب بانک مرکزی خزانه به نام تمرکز رد وجوه سپرده دانشگاه علوم پزشکی به شناسه 981080۶۶5133900000000000713000
  تضمین ش��رکت در مناقصه را در پاکت )الف( س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( بارگ��ذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیش��نهاد ب��ه آدرس: همدان، بلوار ش��هید فهمیده، 

سایت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان، ساختمان جدید ستاد دانشگاه، طبقه پنجم، مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
  شرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300,000 ریال به شماره حس��اب بانک رفاه 2175227130005 با شناسه ملی 171700015310024 را در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت واریز نمایند.
کد اقتصادی، شناسه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی همدان به ترتیب ذیل می باشد:

۶51783873۶ ،14002۶03818 ،41137۶71۶391
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
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واحد مناقصات و مزایدات

آگهی   عمومي
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان همدان

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

 www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد؛ و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

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

شمار مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان 
در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

رشته کاري عنوان مناقصه
موردنیاز

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

)ریال(

برآورد
 )میلیون ریال(

مهلت دریافت 
اسناد مناقصه از طریق

 سایت ستاد

تاریخ و ساعت
گشایش پاکت های مناقصه 

از طریق سایت ستاد

1401/10892001005744000301
اصالح و بازسازی بخشی از خطوط 

اصلی شبکه توزیع آب شهر 
ترکالکی شهرستان گتوند

آب پایه 5 و 
تا ساعت 10:00 4,۶5۶,000,00093,109باالتر

مورخ 1401/09/0۶ 
 1401/09/ 1۶
ساعت 11:00

1401/10902001005744000302
عملیات تکمیلی تأسیسات 

آبرسانی و احداث مخزن 2000 
مترمکعبی زیباشهر شوش

آب پایه 5 و 
تا ساعت 10:00 9,958,410,000199,1۶8باالتر

مورخ 1401/09/08 
 1401/09/ 19
ساعت 11:00

  داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
  اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد؛ و بر اساس زمان بندی قیدشده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

  تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.
  آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10:000 روز گشایش پاکت ها مي باشد.

محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد، مناقصه گر مي بایس��ت اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت »الف« 
قرار داده و الك و مهر نماید. روي »پاکت الف«، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مش��خصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زماني اعالم ش��ده به ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان به آدرس اهواز، 

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

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

آگهي مناقصات    
شماره 1401/1089 و 1401/1090 در روزنامه و شماره 2001005744000301 و 

2001005744000302 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب خوزستان نوبت دوم

 راه اندازی سامانه متادیتا 
کشورهای عضو اکو 

 رفع محدودیت واردات 
ماشین آالت معدنی به کشور

مدیر پایگاه مل��ی داده های علوم زمین 
کشور، از پیش��نهاد راه اندازی سامانه 
متادیتا و سرویس کاتالوگ کشورهای 
عضو اکو ECO-CSW در هشتمین 
اجالس کارشناسان معدنی کشورهای 
عضو این س��ازمان خبر داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، امی��د اردبیلی؛ افزود: 
این پروژه کاربردی توس��ط س��ازمان 
اکتش��افات معدنی  و  زمین شناس��ی 
کش��ور و پایگاه ملی داده ه��ای علوم 
زمین پیش��نهاد و ارایه ش��د. به گفته وی، در این طرح روش های مدیریت داده های 
مکان محور در س��طح کش��ورهای عضو اکو و همچنین مدیریت داده ها و پروژه های 
تهیه شده پیشین، پیشنهاد شد. اردبیلی؛ خاطرنشان کرد: در این طرح پیشنهادی، 
پایگاه داده های علوم زمین کش��ور با تأکید بر چگونگی مدیریت داده های تولید شده 
در کش��ورهای عضو اکو و با توجه به تجربه موفق راه اندازی سامانه سرویس کاتالوگ 
در ایران، به مواردی همچون استانداردسازی و نمایش یکپارچه داده های تولید شده 
می پردازد. مدی��ر پایگاه ملی داده های علوم زمین کش��ور، ادامه  داد: دس��تاورد مهم 
این سامانه تبدیل داده های س��اختار نیافته با فرمت های متفاوت در قالب داده های 
ساختار یافته مکان محور بر روی نقش��ه های قابل جست وجو است که در یک تجربه 
کاماًل متفاوت جس��ت وجو براس��اس داده های موجود در جدول اطالعاتی الیه های 
رقومی را نیز انجام می دهد. اردبیلی؛ از س��امانه فراداده و سرویس کاتالوگ به عنوان 
جدید ترین دس��تاورد پایگاه ملی داده های علوم زمین یاد ک��رد و گفت: این طرح با 
معرفی محصوالت س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی ایران به عنوان گامی 
مؤثر در راستای ارایه درست اطالعات این سازمان محسوب می شود. وی تأکید کرد: 
این سامانه به صورت جامع با ابزار جست وجو به صورت مکانی و توصیفی و با توجه به 
سیاست گذاری های سازمان )دسترسی آزاد یا پرداخت هزینه( به منظور بهره مندی 

و استفاده از محصوالت و داده ها در اختیار کاربران قرار می گیرد. 

معاون معادن و ف��رآوری مواد وزارت 
صمت، گفت: محدودیت  ه��ا واردات 
ماش��ین آالت معدنی بدون س��اخت 
داخل کامل برداش��ته شد. به گزارش 
محتش��می پور  رض��ا  معدن نی��وز، 
مع��اون مع��ادن و ف��رآوری م��واد 
داش��ت:  اظه��ار  صم��ت  وزارت 
برنام��ه وزارت صم��ت درخص��وص 
معدن��ی  ماش��ین آالت  تأمی��ن 
آغاز ش��ده اس��ت. در س��ال گذشته 
محدودیت های��ی در ای��ن زمین��ه وجود داش��ت که از س��ال 1399 اعمال ش��ده 
بود و ای��ن محدودیت  ها برای ماش��ین آالت بدون س��اخت داخل کامل برداش��ته 
ش��د. به گفت��ه  محتش��می پور؛ در حال حاض��ر ب��رای واردات ماش��ین آالت زیر 
پنج س��ال هیچ گون��ه محدودیت��ی وج��ود ن��دارد و معدن��کاران می توانن��د این 
ماش��ین آالت را وارد کنن��د. از س��ویی دیگ��ر در ماش��ین آالت باالی پنج س��ال 
ش��رایط کام��اًل تغییر ک��رد، حت��ی ب��رای رف��ع بورکراس��ی های اداری موضوع 
ب��ه اس��تان  ها واگ��ذار ش��د و در ش��هر ته��ران ب��ه ص��ورت سیس��تمی مجوز ها 
 دنبال می ش��ود. مع��اون مع��ادن و ف��رآوری م��واد وزارت صم��ت، عن��وان کرد: 
آمارهای منتشر شده از س��وی خانه معدن به دنبال اجرایی ش��دن این تصمیمات 
نش��ان داد که در چهار ماه نخست س��ال جاری جهش بس��یاری در بخش واردات 
داشتیم و قیمت ماش��ین آالت در بازار داخلی افت محسوس��ی داشته است. معاون 
معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: این برنامه وزارت صمت ادامه دارد و با 
بخش معدن همراه هستیم. در حال حاضر به طرز محسوسی تعداد ماشین آالتی که 
وارد می ش��ود یا از داخل تأمین می گردد، تفاوت کرده است. محتشمی پور؛ عنوان 
کرد: وزارت صمت برنامه هایی برای تأمین مطلوب ماش��ین آالت معدنی در داخل 
کش��ور دارد که با حمایت از تأمین مالی قراردادهای ساخت داخل می توانیم حجم 

تأمین ماشین آالت از داخل را افزایش دهیم. 

گروه زمین و معدن

رئیس کمیت��ه معدن مجل��س، با ارای��ه توضیحاتی درب��اره روند 
اصالح قانون معادن، گفت: براس��اس س��ازوکار جدید دو شرط اصلی 
در واگذاری معادن به صورت پروانه اکتش��اف یا بهره ب��رداری در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت تا از ایجاد معادن راکد جلوگیری شود. به گزارش 
مناقصه مزایده، اله وردی دهقانی؛ درخصوص روند اصالح قانون معادن 
با بیان اینکه طی 1,5 سال گذش��ته بیش از 20 تا 30 مورد به صورت 
جزیی و کلی در قانون معادن اصالح، حذف و یا اضافه شد، افزود: یکی 
از مهم  ترین محورهای��ی که در این قانون به آن پرداخته ش��د، معادن 
راکدی اس��ت که به صورت پروانه های اکتشاف و یا بهره برداری دست 
اشخاص باقی مانده و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده است. 
وی اظهار داش��ت: همچنین درباره افرادی که پروانه اکتش��اف دارند 
اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کش��ف دارند و پروانه بهره برداری 
نگرفتند یا پروانه بهره برداری گرفتند و وارد مرحله عملیاتی نش��دند، 
چند هزار معدن به این ش��کل در دس��ت افراد غیرمتخصص و بدون 

اهلیت ق��رار دارد ک��ه در اصالحات قان��ون معادن ب��رای پایان دادن 
به این وضع، مقرر ش��د از این به بعد برای واگ��ذاری معادن به صورت 
پروانه اکتش��اف یا بهره برداری، اوالً فرد زمان مشخصی برای اکتشاف 
و بهره برداری داش��ته باش��د و ثانیاً پروان��ه بهره ب��رداری قابل معامله 
نباش��د. دهقانی؛ افزود از دیگر موارد اصالح شده ساماندهی و تسهیل 
استعالمات صدور پروانه بهره برداری و مسائل مربوط به محیط زیست 
و منابع طبیعی است که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکالتی را 
ایجاد کرده و به عنوان یک ترم��ز در صنعت معدن عمل کردند. رئیس 
کمیته معدن مجلس، با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی 
از نهادهای حاکمیتی که مس��تثنی و مرجع اس��تعالم است، برخی از 
معادن با استعداد را که حتی ش��اید ماده رادیواکتیو کمی داشته باشد 
یا مرتبط با فعالیت سازمان انرژی اتمی نبوده، قفل کرده است، تصریح 
کرد: در همین باره با توجه به اینکه بیش از 95 درصد اس��تعالمات در 
این سه مرجع دچار مشکل می شدند و بالتکلیف می ماندند و به عنوان 
قفل هایی بر سر راه توس��عه صنایع معدنی و معادن شناخته می شدند 
در پیش نوی��س اصالحات معدن از س��ر راه برداش��ته ش��دند. وی در 

ادامه، با بیان اینکه طبق قانون باید بخش��ی از حق��وق دولتی معادن 
برای توس��عه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آس��یب هایی 
که به شهرس��تان های دارای معدن وارد می شود، پرداخت شود که در 
برخی از موارد این حقوق پرداخت نمی شد، تأکید کرد: این موضوع در 
اصالحات قانون معادن دیده شد و برای کسانی که می خواهند معادن 
را ثبت کنند یا گواهی کش��ف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته 
شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه 
س��رمایه گذاری کند، نتواند معدن��ی را به نام خود ثب��ت کند. رئیس 
کمیته معدن مجلس، ادامه داد: یکی از تغییرات اساس��ی که طی این 
اصالحات انجام خواهد شد، مربوط به شورای معادن استان هاست که 
مقرر شد بس��یاری از فعالیت های مربوط به معادن در شورای معادن 

استان ها تصویب شود.
سازوکار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن

دهقانی؛ با اشاره به اینکه وقتی پروانه بهره برداری صادر و معدنی 
ش��روع به کار می کند و از آن حق��وق دولتی گرفته می ش��ود، حدود 
۶8 درصد این حقوق دولت��ی باید به وزارت صم��ت برگردد و صرف 

ایجاد زیرساخت های معدنی و توس��عه معادن و صنایع معدنی شود، 
گفت: متأسفانه س��ازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارتخانه 
برنمی گردان��د و در حوزه های دیگ��ر هزینه می کند. ای��ن موارد در 
اصالحیه جدید دیده شد و س��ازوکار در نظرگرفته شده در اصالحیه 
قانون معادن این اس��ت که ۶8 درصد حقوق دولتی معادن که س��هم 
وزارت صمت اس��ت به صندوق بیمه فعالیت های معدنی داده شود و 
این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پایین دستی حوزه 
معدن و توس��عه این صنعت تس��هیالت دهد تا این صنعت رشد کند. 
تمامی اصالحات مذکور در کمیس��یون صنایع مجلس تصویب شده 
ولی صندوق معادن کماکان در کمیس��یون نهایی نش��ده است. وی 
درباره اصالحات حقوق دولتی معادن، گفت: مقرر ش��د پنج تا شش 
درصد از حقوق دولتی باید به س��ازمان زمین شناسی برای اکتشافات 
اختصاص یابد. همچنی��ن حدود 15 درصد از حق��وق دولتی معادن 
باید به شهرستان یا بخش��ی که معدن در آنجا واقع شده برای جبران 
آلودگی ها و تأمین و ایجاد زیرساخت ها تخصیص یابد و 12 درصد از 
آن باید به سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت های 

وارده بر مناب��ع طبیعی تخصیص داده ش��ود. تمامی ای��ن هزینه ها، 
100درصد حقوق دولتی اس��ت که یک بهره بردار باید پرداخت کند. 
وی در ادامه، اظهار داشت: قرار بر تش��کیل صندوقی شد که در ابتدا 
دو صندوق پیشنهاد شد. یکی صندوق فعالیت های معدنی و دیگری 
صندوق توسعه ملی اس��ت که منابع حاصل از نفت به صورت ارزی به 
این صندوق واریز می ش��ود. لذا کماکان در میان اعضای کمیس��یون 
محل بحث اس��ت که یکی از این صندوق ها انتخاب شود. محتمل تر و 
منطقی تر این اس��ت که صندوق بیمه معدنی مدنظر قرار گیرد. البته 
باید به گونه ای باش��د که وقتی مبالغ وصول شد، حتماً در آن صندوق 
واریز شود تا س��ازمان برنامه و بودجه امکان جابه جایی آن را نداشته 
باش��د. دهقانی؛ در پایان با بیان اینکه در اص��الح قانون معادن قانون 
معادن از تمامی ارگان های دولتی حتی وزارت دفاع، س��ازمان انرژی 
اتمی، اوق��اف، ثمن ها، خانه مع��دن، اتاق بازرگانی ای��ران و صاحبان 
صنایع دعوت ش��ده بود، گفت: در مرکز پژوهش ه��ای مجلس همه 
نظرات در کمیس��یون ها و کمیته ها مط��رح و در نهایت جمع بندی و 

رأی گیری شد.

شروط جدید واگذاری معادن در قانون اصالحی معادن  

http://monaghesatiran.ir/118495
http://monaghesatiran.ir/118496
http://monaghesatiran.ir/118497
http://monaghesatiran.ir/118498
http://monaghesatiran.ir/118499
http://monaghesatiran.ir/118500
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بانک
بیمه و بورس

 س�ازمان جهاد کش�اورزی اس�تان تهران در نظر دارد طی ی��ک مزایده عمومی ام��وال مازاد خ��ود را پیرو مج��وز  ش��ماره 104-105-۶1۶4 م��ورخ 05/29/ 1401 
اداره کل امور اقتصادی دارایی استان تهران، به شرح ذیل به فروش برساند:

)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین مبلغ برآورد پایهعنوان پروژهردیف

23,507,750,0001,175,387,500فروش لوازم تأسیسات آب رسانی موجود در انبار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران1

محل و مهلت توزیع اسناد مزایده به پیمانکاران: 
از روز سه شنبه مورخ 1401/09/01 لغایت روز دوشنبه مورخ 1401/09/07 )شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

محل و مهلت دریافت پاکت های پیشنهاد قیمت از شرکت کنندگان در سامانه ستاد ایران: س��اعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/09/20  در سامانه ستاد 
)شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

  مح�ل و تاریخ گش�ایش پاکت ه�ا: س��اعت 10:00 صبح روز یکش��نبه م��ورخ 1401/09/20 س��الن جلس��ات ش��ماره )2( س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان تهران 
)شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

  دارا بودن شناسه ملي و ارائه آن به همراه اسناد و مدارك در سامانه ستاد الزامی است.
  تضمین معتبر مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ت 50۶59 ه�  مورخ 1394/09/22

  هزینه چاپ آگهی ها، بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن دبیرخانه کمیسیون معامالت: 81122525 و 81122۶3۶
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دبیرخانه کمیسیون معامالت سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

فراخوان   عمومی
سازمان جهاد كشاورزي 

استان تهران

نوبت دوم  )تجدید شده(

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

  Native  Cloud موضوع مناقصه:   خرید نرم افزار
شماره مناقصه: 14010817-02

مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 
ساعت 1۶:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/08

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت 1۶:00 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
2,000,000,000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره پس��ت بانک شرکت نقش اول کیفیت 

مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

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

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
8171780۶ و 09125052۶34  )واح��د زنجیره تأمین( و س��ؤاالت مربوط به 

پورتال با شماره 8171714۶ تماس حاصل نمایند.
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آگهی 
شرکت نقش اول کیفیت )ناك( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 

دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.
موضوع مناقص�ه: اجرای خدمات نگهداری تجهیزات و س��رویس پیش��گیرانه 

سیستم های سرمایش )اینرو و چیلر( مراکز مخابراتی تهران
شماره مناقصه: 14010824-01

مهلت خرید اسناد مناقصه: 
ساعت 17:00 روز پنجشنبه 10 آذرماه 1401

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت 1۶:00 روز چهارشنبه 16 آذرماه 1401

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
750,000,000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028۶73427201 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد 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 گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 m.alhouei@nak-mci.ir 09125055403 و 81718555 و ایمی��ل

)واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند.
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روابط عمومی اداره کل سوختگیري هواپیمایي کشور

فراخوان ارزيابی كيفی جهت برگزاري   عمومی
یک مرحله ای

نوبت دوم
ش�رکت ملي پخش فرآورده های نفتي ایران در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري حجم��ي امور بهره برداری مرکز 
سوختگیري مهرآباد به ش��ماره 2001092935000077 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت برگزار نماید. 
کلیه مراح��ل برگ��زاري فراخ��وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم 
ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر 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 1401/09/01 می باشد.  

اطالع��ات و اس��ناد مناقصه عموم��ی پس از برگ��زاري فراین��د ارزیابی کیفی و ارس��ال 
دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 
روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس، ته��ران، ف��رودگاه مهرآب��اد، س��ه راه پلیس، ب��ه س��مت ترمین��ال 2، اداره کل 

سوختگیري هواپیمایي کشور،  شماره تماس: ۶۶02505۶
 الزامات ارزیابی کیفی:

1- تصویر آگهي تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمي.
 2- تصویر آخری��ن تغییرات ش��رکت مندرج در روزنامه رس��مي و مفاصا حس��اب 

تأمین اجتماعي.

3- تصویر شناسه ملي و اساسنامه و آخرین ترازنامه مالي شرکت.
4- تصویر برابر اصل ش��ده گواهینامه صالحیت اداره کل کار و امور اجتماعي با فعالیت 

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

6- ارائه آخرین صورت های مالي حسابرسي شده سال 1400 یا سال 99.
7- احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی )حداقل امتیاز قابل قبول ۶0 می باشد(

8- کسب حداقل 30 درصد از امتیاز توان مالي.
9- کسب حداقل ۶0 امتیاز از کاربرگ هاي HSE جزء الزام شرکت در مناقصه می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
واجدین ش��رایط پس از تائی��د در ارزیابی کیفی و دع��وت به مناقصه می بایس��تی مبلغ 
12,۶92,000,000 ریال )ب��ا برآورد س��الیانه 334,5۶4,9۶2,032 ری��ال( به عنوان 
تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کاربر اس��اس آیین نامه تضمین در معامالت دولتي به 

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

مورد تائید بانک مرکزي.
ب: اصل فی��ش واریز وجه نقد به حس��اب ش��ماره 2۶۶02۶۶/55 بانک ملت مس��تقل 

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: 021-145۶

دفتر ثبت نام:889۶9737 و 851937۶8

شناسه: 1413180

واگذاري حجمي امور بهره برداری مرکز سوختگیري مهرآباد
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مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي منطقه سبزوار 
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1، 2، 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 1 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: 021-41934
دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 851937۶8

شرکت هاي ذیصالح که تمایل به همکاري دارند مي توانند جهت کسب اطالعات 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 گش��ایش پاکات یک نوبت پاکات قیمت خود را مسترد نموده و پاکات حاوي نرخ اصالح 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 اعالم خواهد گردید. قیمت های پیشنهادي نیز بایستی متناسب باقیمت کاالي ساخت داخل ارائه گردد.

شرحعنوانردیف

رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1، 2، 5 و ۶ و لکه گیری رنگ بدنه و سقف و رنگ آمیزی داخلی مخزن 4 و رنگ آمیزی موضوع مناقصه1
لوله های داخل باند وال مخازن 1 تا ۶ انبار نفت منطقه سبزوار

20,213,74۶,494 ریال )بیست میلیارد و دویست و سیزده میلیون و هفتصد و چهل وشش هزار و چهارصد و نودوچهار ریال(برآورد مناقصه2
1,010,700,000 ریال )یک میلیارد و ده میلیون و هفتصد هزار ریال(مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار3

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

مناقصه گزار جهت واریز وجه نقد به شرح ذیل مي باشد:
حساب شماره 92000707/4۶ به شماره شناسه 42100000040 نزد بانک ملت

1401/09/02 ساعت 14:00تاریخ انتشار آگهي و اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت5
1401/09/07 ساعت 14:00مهلت 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(

1401/09/21 ساعت 14:00

1401/09/14 ساعت 14:00 در محل سالن کنفرانس منطقهتاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهي(8
1401/09/21 ساعت 15:00تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی9
1401/09/23 ساعت 14:00 سبزوار؛ بلوار دکتر علي شریعتي، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه سبزوار، کمیسیون مناقصاتتاریخ و محل گشایش پاکات )الف و ج(10
1401/12/23مهلت اعتبار پیشنهادات11
پروژه فاقد مشاور می باشد.نام مشاور12

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 کیفی13
آگهي بارگذاری می گردد.

1401/09/01 نوبت اولتاریخ چاپ آگهي14
1401/09/02 نوبت دوم

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

آگهی تجديد   
نوبت دوم

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

رنگ آمیزی سقف و بدنه مخازن 1، 2، 5 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: 2001092339000008 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(

اداره روابط عمومی
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ش�رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نسبت به بهینه سازی یک دس��تگاه الیروب نیروگاه 
شهید سلیمی نکا طبق ش��رایط ذیل و همچنین ش��رایط فني و خصوصي کار پیوست اسناد مناقصه 
اقدام نماید. عالقه مندان می توانند اس��ناد مناقصه را از روز چهارش��نبه مورخ 1401/09/02 لغایت 
روز پنج ش��نبه مورخ 1401/09/10 با مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2001093791000031 دریافت نموده و پس 
از تکمیل اس��ناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا س��اعت 1۶:00 روز سه ش��نبه مورخ 1401/09/22 
 ضمن بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی 
 به اداره ت��دارکات این ش��رکت ارس��ال نماین��د. پیش��نهادات واصل��ه رأس س��اعت 08:30 صبح 

روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. 
بدیهی است به پیش��نهادهاي فاقد بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، 

مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 1- مدت زمان انجام کار:
۶ ماه از تاریخ پیش پرداخت. لیکن قرارداد از تاریخ مبادله دارای 9 ماه اعتبار می باشد.

2-حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالي کمیسیون 
مناقصه آزاد مي باشد.

3-س�پرده ش�رکت در مناقصه: مبل��غ س��پرده ش��رکت در مناقص��ه 2,500,000,000 ریال 
 اس��ت که بایس��تي به یکي  از صورت هاي مش��روحه ذیل همراه با اس��ناد مناقصه در پاک��ت الف به 

دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد:
1-3-رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب س��یبا 0105۶9271۶008 این شرکت نزد بانک ملي 

ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمي نکا
2-3-ضمانتنامه بانکي به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا به شناسه ملی 1010133۶787 برابر 

بافرم پیوست که می بایست داراي 3 ماه اعتبار باشد.
4-توانایي ارائ��ه ضمانتنامه بانکي ُحس��ن انجام تعهدات به می��زان 10% مبلغ ق��رارداد پس از عقد 

قرارداد.
5- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 www.npgm.ir, www.tender.tpph.ir جهت مشاهده آگهي و خالصه اسناد به سایت های
و پایگاه ملي مناقصات کشور مراجعه و برای کس��ب موارد بازرگاني با شماره تلفن 0911152۶204 
آق��ای اس��دپور و جهت کس��ب اطالع��ات فني بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن 09119595572 آقاي 

مهندس قلعه سری تماس حاصل فرمایید.

آگهی  عمومی شماره 1401/26نوبت اول
شركت مدیریت تولید برق نکا یک مرحله ای 

بازار س��رمایه روزی پر فرازونش��یب را پش��ت س��ر 
گذاشت و ش��اخص کل بورس در نهایت با چراغ قرمز 
به کار خود پایان داد. به گزارش ایس��نا، شاخص کل 
بورس دیروز )سه شنبه( با 939 واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و 407 هزار واحد ایس��تاد. این درحالی 
است که ش��اخص کل با معیار هم وزن با 1025 واحد 
افزایش تا رق��م 405 هزار و 485 واح��د صعود کرد. 
در این بازار 310 ه��زار معامله ب��ه ارزش 33 هزار و هف��ت میلیارد 
ریال انجام شد. فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش 
نفت تهران، ملی صنایع مس ایران و پاالیش نفت بندرعباس نسبت 
به س��ایر نماد ها بیش تری��ن تأثیر منف��ی و در مقابل س��ایپا و گروه 
بهمن نس��بت به س��ایر نماد ها بیش ترین تأثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم با افزایش��ی 32 واحدی در رقم 
18 هزار و 542 واحد ایستاد. در این بازار 258 هزار معامله به ارزش 

130 هزار و 994 میلیارد ریال انجام شد. 

شاخص کل بورس  تهران نوسانی شد
با افزایش س��قف تراکنش های خری��د از 50 به 100 
میلیون تومان، س��خنگوی بانک مرک��زی اعالم کرد 
که س��قف کارت ب��ه کارت تغییری نکرده اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، بانک مرکزی درخصوص موضوع ماده 
12 دس��تورالعمل شفاف س��ازی تراکنش های بانکی 
اشخاص، س��قف تراکنش های خرید را از 50 میلیون 
تومان ب��ه 100 میلیون توم��ان افزای��ش داد. در این 
زمینه، س��خنگوی بانک مرکزی، توضیح داد: حداکثر تراکنش خرید 
روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک ها از طریق پایانه های 
فروش��گاهی و درگاه های پرداخ��ت اینترنتی از 50 ب��ه 100 میلیون 
تومان افزایش یافت. وی ادامه داد: سقف مجموع تراکنش های خرید 
روزانه کلیه کارت های یک مش��تری کماکان بدون تغییر و مبلغ 100 
میلیون تومان اس��ت و هم چنین س��قف انتقال وجه کارت به کارت از 
طریق ش��عبه، غیرحضوری و برنامه های پرداخت ساز مثل قبل بوده و 

تغییر نکرده است.

سقف کارت به کارت تغییری نکرده است

گروه بانك، بیمه، بورس

بانک مرکزی گزارش »تحلیل تح��والت اقتصاد کالن 
و اقدامات ای��ن بانک در مهرماه 1401« را منتش��ر کرد که 
حاکی از تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی در این ماه است. 
به گ��زارش مناقصه مزایده به نق��ل از بانک مرکزی، اجرای 
رویکرد جدید سیاس��ت گذاری پولی و مدیریت انتظارات 
تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارایه اطالعات درست 
و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن است؛ چراکه در 
عمل، ش��کل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و 
ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف 
حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مس��اعدت به رش��د 
اقتصادی، در گروی ارایه و اس��تفاده به هن��گام از اطالعات 
وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود. بر این اساس، خالصه ای 
از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در 
راستای دستیابی به اهداف و مأموریت های خود در مهر ماه 

1401 بدین شرح ارایه می شود. 
1- تحوالت اقتصاد کالن

بررس��ی تحوالت تورم ماهانه ش��اخص کل کاال ها و 
خدمات مصرفی در سال جاری نشان می دهد تورم ماهانه 

شاخص کل مصرف کننده در مهرماه س��ال جاری با 0,3 
واحد درصد افزایش نس��بت به ماه قب��ل )2,۶ درصد( به 
2,9 درصد رس��ید. تورم های نقطه به نقطه و دوازده ماهه 
ش��اخص کل بهای کاال ها و خدمات مصرف��ی در مهرماه 
سال جاری نیز به ترتیب ارقام 44,7 و 39,۶ درصد را ثبت 
کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل 
0,2 و 0,1 واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. بررس��ی 
تورم ماهانه ش��اخص بهای کاال ها و خدم��ات مصرفی به 
تفکیک گروه ه��ای اختصاص��ی »کاال« و »خدمت« در 
مهرماه نش��ان می دهد ت��ورم ماهانه گ��روه اختصاصی 
»کاال« با 0,3 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 
1,۶ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی 
»خدمت« در ای��ن مقطع ب��ا 1,4 واحد درص��د افزایش 
نس��بت به ماه گذش��ته به رقم 5,2 درصد رسید. بررسی 
تحوالت تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک »خوراکی ها« و 

»غیرخوراکی ها« موید کاهش تورم ماهانه اقالم خوراکی 
در مهرماه 1401 نس��بت به ماه قبل از آن اس��ت. ارزش 
واردات گمرکی نی��ز در این دوره مع��ادل 31,7 میلیارد 
دالر گزارش ش��ده اس��ت که موید افزایش حدوداً 14,4 
درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. مطابق 
با اطالعات من��درج در س��امانه معام��الت الکترونیکی 
ارز، بررس��ی تحوالت ب��ازار ارز حاکی از آن اس��ت که در 
مهر ماه متوس��ط نرخ فروش دالر در ب��ازار حواله حدود 
271,9 هزار ریال بود که نس��بت به ش��هریور ماه معادل 
1,3 درصد افزایش نشان می دهد. در بخش اسکناس نیز 
متوس��ط نرخ فروش دالر در این ماه حدود 287,3 هزار 
ریال بود که حاکی از افزایش 1,3 درصدی آن در مقایسه 
با شهریور ماه است. در بازار مس��کن و براساس اطالعات 
اخذ ش��ده از س��امانه ثبت معامالت امالك و مستغالت 
کش��ور، متوس��ط قیمت خرید و فروش ی��ک مترمربع 

زیربنای واحد مسکونی معامله ش��ده در شهر تهران طی 
مهرماه 1401 نس��بت به ماه قبل 1,2 درصد و نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل نیز 38,2 درصد افزایش را تجربه 
کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در 
روز پایانی مهرماه 3,4 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل 
کاهش یافت. الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد 
مس��تمر تحوالت قیمت دارایی  ها و توجه به داللت های 
آن بر تغییر س��طح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات 
سیاستی مناسب را در دس��تور کار قرار خواهد داد. حجم 
نقدینگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل 5۶7۶9,7 
هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که به ترتیب 17,5 و 34,3 
درصد نسبت به پایان س��ال و پایان مهر ماه سال 1400 
افزایش یافته اس��ت. رش��د متغیر مذکور در هفت ماهه 
نخست س��ال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال 
1400 به ترتیب معادل 21,۶ و 42,8 درصد بوده اس��ت. 

الزم به ذکر است که بخش��ی از رشد نقدینگی در مهر ماه 
س��ال 1400 )معادل 2,3 واحد درصد از رشد هفت ماهه 
و 2,7 واحد درصد از رش��د دوازده ماهه( مربوط به اضافه 
ش��دن اطالعات خالصه دفتر کل دارایی  ها و بدهی های 
بانک مهراقتصاد به اطالعات خالص��ه دفتر کل دارایی  ها 
و بدهی های بانک سپه )بواسطه ادغام( بوده است. حجم 
پایه پولی در پایان مهرماه سال 1401 )معادل 7129,3 
هزار میلیارد ریال( نس��بت به پایان سال 1400، رشدی 
معادل 18,0 درصد داش��ته اس��ت. همچنین، نرخ رشد 
دوازده ماهه پایه پولی با 1,9 واحد درصد کاهش نس��بت 
به رشد دوره مش��ابه س��ال قبل )3۶,4 درصد( به 34,5 

درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسید.
2- اقدامات بانک مرکزی

- در مهرم��اه 1401 با هدف مدیری��ت نقدینگی بازار 
بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات 

اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات ب��ازار باز با موضع تواف��ق بازخرید طی 
چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش ۶73,7، ۶74,0، ۶85 
و ۶84,9 هزار میلی��ارد ریال مجموعاً ب��ه ارزش معامالتی 
2717,۶ هزار میلی��ارد ری��ال در قالب تواف��ق بازخرید با 
سررسید هفت روزه )مانده توافق بازخرید از محل عملیات 
بازار باز در پایان مهرماه مع��ادل ۶84,9 هزار میلیارد ریال 

بوده است(.
- اس��تفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ 
س��قف داالن برای رفع نیازهای نقدینگ��ی طی 17 روز 
کاری جمعاً به ارزش معامالتی 325,2 هزار میلیارد ریال 
)مانده اعتبارگی��ری قاعده مند در پای��ان مهرماه 59,3 

هزار میلیارد ریال بوده است(.
- در مهرماه س��ال جاری، طی برگزاری چهار مرحله 
حراج و یک مرحله پذیره نویس��ی اوراق مالی اس��المی 
دولتی، جمعاً مبلغ 27,۶ هزار میلیارد ریال اوراق توسط 
ایس��تگاه معامالتی بانک مرکزی به فروش رس��ید که از 
این مبلغ، 23 هزار میلی��ارد ریال آن در پذیره نویس��ی 
و 4,۶ ه��زار میلی��ارد آن در حراج تماماً توس��ط س��ایر 

سرمایه گذاران خریداری شد. 

تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی در مهرماه

طرح ملی »ایران جوان« با حضور بانک صادرات آغاز شد
 طرح ملی »ایران جوان« توسط بنیاد پانزده خرداد و 
با حضور بانک صادرات ایران و با هدف ترغیب و تش��ویق 
زوج های جوان به فرزندآوری و جوانی جمعیت آغاز شد. 
به گزارش مناقصه مزایده به نق��ل از روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، طرح ملی »ایران جوان« با شعار »طرحی 
برای فرزندان س��رزمینم«، توس��ط بنیاد پانزده خرداد 
و با عاملیت بانک ص��ادرات ایران یکش��نبه 29 آبان ماه 

در س��الن همایش های »سالم« آغاز ش��د و بنیاد پانزده 
خرداد و س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
برنامه های خ��ود را ب��رای جوان س��ازی جمعیت اعالم 
کردند. در این رویداد که معاون هماهنگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمین��ی )ره(، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهب��ری در دانش��گاه ها، مع��اون وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فناوری و رئیس و مس��ؤوالن بنی��اد پانزده 

خرداد و حض��ور ویژه زوج ه��ای جوان دانش��جو دارای 
فرزند و خانواده های آن ها حضور داش��تند، بر حمایت از 
فرزندآوری و جوانی جمعیت تأکید ش��د. بانک صادرات 
ایران به منظور تحقق سیاس��ت های دولت برای حمایت 
از طرح جوان��ی جمعیت، در نیمه اول س��ال جاری بیش 
از 52 هزار فقره وام قرض الحس��نه فرزندآوری پرداخت 

کرده است.  

http://monaghesatiran.ir/118489
http://monaghesatiran.ir/118490
http://monaghesatiran.ir/118491
http://monaghesatiran.ir/118492
http://monaghesatiran.ir/118493
http://monaghesatiran.ir/118494
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

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

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي فراخوان ارزيابی كيفی  
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

 شرکت سهامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد، به منظور واگذاري احداث پست هاي ۶3/20 کیلوولت به روش تأمین مالي پیمانکار )EPCF( در دو مناقصه جداگانه 

به شرح جدول زیر، نسبت به شناسایي پیمانکاران داراي صالحیت، از طریق فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت اقدام نماید.

ف
شماره در سامانه تدارکات شماره مناقصهردی

برآورد بر اساس فهارس بهاي ابالغي سال 1401 موضوع مناقصهالکترونیک دولت
سازمان برنامه وبودجه کشور

احداث سه دستگاه پست ۶3/20 کیلوولت 11401/2301120010010080001۶7
1,9۶8,128,950,779 ریال)پست هاي  پیامبر اعظم، معراج و اندیشه 5(

احداث دو دستگاه پست ۶3/20 کیلوولت 21401/2301220010010080001۶8
1,312,085,9۶7,18۶ ریال)پست هاي احمدآباد و رباط کریم(

شرایط الزم پیمانکاران جهت حضور در فراخوان ارزیابی کیفی:

1. دارا بودن گواهي نامه صالحیت EPC یا داراي گواهي نامه صالحیت حداقل پایه 2 در رش��ته نیرو با معرفي مش��اور همکار داراي گواهی نام��ه صالحیت حداقل پایه 1 در 

رشته انتقال نیرو از سازمان برنامه وبودجه کشور

2. لزوم دارا بودن توان سرمایه گذاري

3. دارا بودن گواهي نامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه

نکات قابل توجه و بااهمیت:

1. در صورت تمایل جهت حضور در هریک از دو مناقصه یادشده ضروري است، پرسش نامه اطالعاتي مربوط به هریک از دو مناقصه به صورت جداگانه تکمیل و ارائه گردد.

2. به هر پیمانکار داراي صالحیت در ارزیابی کیفی، مشروط به داشتن شرایط مناقصه حداکثر تا ظرفیت آزاد پیمانکاري، پروژه واگذار مي گردد.

  در ادامه از کلیه شرکت هاي واجدشرایط، که مایل به حضور در این ارزیابی کیفی هس��تند دعوت می گردد، جهت دریافت پرسشنامه اطالعاتي ارزیابی کیفی هر مناقصه از 

مورخ 1401/09/0۶ الي 1401/09/08 به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نمایند.

  اس��ناد تکمیل ش��ده بایس��تي تا پایان مورخ 1401/09/2۶ از طریق س��امانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل ذکر اس��ت، که به اسناد تحویل ش��ده بعد از تاریخ 

اشاره شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  عالقه مندان به شرکت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت نام 889۶9737 و 851937۶8 و مرکز 

تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.

  ش��رکت برق منطقه ای تهران پس از بررسی و مدارك  واصله و اطالعات مندرج در پرس��ش نامه در چارچوب ضوابط و مقررات نس��بت به ارزیابي کیفي شرکت ها اقدام و از 

شرکت هاي واجدشرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت  به عمل  خواهد  آورد. بدیهي است ارائه مدارك و پرسش نامه هاي تکمیل شده هیچ گونه حقي را براي متقاضیان 

جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 http://iets.mporg.ir  مناقصات  برق  تهران( و پایگاه  ملي مناقصات( www.tavanir.org.ir ضمنًا، اطالعات یادشده در شبکه اطالع رساني 

موجود مي باشد.

نوبت اول
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مؤسسه جهان ارتباط فجر

 Telecom System Switches موسسه جهان ارتباط فجر جهت تأمین اقالم 
پ��روژه NGL3200  از تأمین کنندگان صاح��ب صالحیت از طری��ق برگزاری 

مناقصه عمومی دعوت به عمل می آورد. 
متقاضیان واجدش��رایط می توانن��د از روز چهارش��نبه م��ورخ 1401/09/02 
الی ش��نبه مورخ 1401/09/05 از س��اعت 08:00 الی 1۶:00 با همراه داشتن 
معرفی نامه رسمی، اسناد حقوقی شرکت، رزومه )به صورت لوح فشرده( و فیش 
واریزی به مبلغ 4,000,000 ریال به شماره حساب جاری 5151718038005 
 بان��ک س��په ش��عبه بل��وار م��رزداران ک��د 1944 ب��ه ن��ام واح��د اجرای��ی 

موسسه جهان ارتباط فجر به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایث��ار، انتهای خیابان مالک، پالك 28، طبقه اول، 

واحد 1، مدیریت حقوقی و امور قراردادها
تلفن: 4422۶200، داخلی 131، کد پستی: 14۶37538۶1

  مهل��ت تحویل اس��ناد ب��ه موسس��ه جه��ان ارتباط فج��ر تا س��اعت 1۶:00 
روز چهارشنبه مورخ  1401/09/09 در همان محل خرید اسناد می باشد.
  موسسه جهان ارتباط فجر در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

 CD ارسال اسناد و مدارك به صورت نس��خه کاغذی باشد و از ارسال به صورت  
خودداری شود.

  برند پیش��نهادی مناقصه گران می بایست در لیس��ت AVL های شرکت ملی 
 )NISOC( ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - )NPC( صنایع پتروشیمی

موجود باشد.
  هزینه آگهی، به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی      
موسسه جهان ارتباط فجر
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روابط عمومی و صنعتی آلومینیوم ایران

مناقصه گزار: شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(
موضوع مناقصه: خرید و تحویل 120,000 جفت دستکش ایمنی کف چرم 

شرکت آلومینیوم ایران
شرایط متقاضیان: فروشندگان واجد شرایط

 مبل�غ و ن�وع س�پرده ش�رکت در مناقص�ه:  4,000,000,000 ریال 
 )به حروف چه��ار میلیارد ری��ال( ضمانتنام��ه بانکی، چک صیاد ش��رکتی، 
چک بین بانکی، LC داخلی، مطالبات )با اخذ تأییدی��ه امور مالی کارفرما( و 

ترهین ملکی
نحوه دریافت اسناد: 

اراك، بلوار منابع طبیعی، شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(، امور قراردادهای 
www.iralco.ir  تدارکات یا از طریق سایت

محل تحویل اسناد: 
دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو - اراك(

قیم�ت اس�ناد: 300,000 ری��ال واری��ز نقدی به حس��اب جاری ش��ماره 
 1200/9۶ ای��ن ش��رکت ن��زد بان��ک س��په ش��عبه آلومینی��وم ک��د 880  

))در صورت دریافت حضوری اسناد((
مهلت فروش و تحویل اسناد:

از مورخ 1401/09/02 لغایت 1401/09/13 )به مدت 10 روز کاری(
  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05 و 086-32162303 
امور قراردادها در اراك تماس حاصل فرمائید.

  عمومی 

شرکت آلومینیوم در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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 موض�وع: شناس��ایی س��ازندگان و تأمین کنن��دگان مفصل و اتص��االت کابل 

 )EQM 088 – Termination  Kit(

ش�رکت فرادس�ت انرژی فالت در نظر دارد نسبت به شناس��ایی 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 صالحیت الزم بر اساس پیش نیازهای ذیل دعوت به عمل 

می آید حداکثر تا مورخ 1401/09/07 جهت اخذ ف��رم ارزیابی به آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com  درخواست خود را  ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعالم می شود:

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

)AVL( شرکت ملی پتروشیمی )NPC(، ش��رکت ملی و مهندسی ساختمان 

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

2- س��ابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی )حداقل 3 پروژه( 

داشته باش��د )ش��رح معیارهای حداقلی و دس��تورالعمل بررسی س��وابق برای 

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

آگهی شناسايی 
سازندگان و تأمين كنندگان

نوبت دوم 
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 موضوع: شناس��ایی س��ازندگان و تأمین کنن��دگان چراغ هش��دار 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 چ��راغ هش��دار هواپیمای��ی 

موردنیاز پروژه احداث پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس اقدام نماید. 

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

می آید حداکثر تا مورخ 1401/09/07 جهت اخذ ف��رم ارزیابی به آدرس ایمیل 

TenderAffairs@Fefalat.com  درخواست خود را  ارسال نمایند.

موارد پیش نیاز ارزیابی به شرح زیر اعالم می شود:

1- سازندگان اقالم )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- س��ابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی )حداقل 3 پروژه( 

داشته باش��د )ش��رح معیارهای حداقلی و دس��تورالعمل بررسی س��وابق برای 

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

آگهی شناسايی 
سازندگان و تأمين كنندگان

نوبت دوم 

پایـگاه جـامع 
خبر و اطالعات
مـناقصات

مـزایـدات 
ایـــــران

کیوسک اخبار 

 کاربردی سازی GIS در حوزه برق 
به میزان قابل قبولی رسیده است

 ثبت باال  ترین رکورد صادرات نفت 
و محصوالت پتروشیمی در آبان ماه

وزیر نف��ت، از ثبت باال  تری��ن رکورد ص��ادرات نفت خام، میعان��ات گازی و 
محصوالت پتروش��یمی ایران در آبان ماه امس��ال خبر داد و گفت: این باال  ترین 
رکورد از س��ال 1397 )ش��روع تحریم های ظالمانه ترامپ علیه ایران( تاکنون 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، جواد اوجی؛ با بیان اینکه رویکرد اس��تفاده از 
ظرفیت مردمی و تفکر بسیجی در دولت س��یزدهم برای غلبه بر کینه و تحریم 
دشمنان ایران در دس��تور کار قرار دارد، اظهار کرد: از بدو آغاز به کار این دولت، 
کشور با مش��کالتی همچون تأمین سوخت زمس��تانی، کمبود سوخت مایع در 
نیروگاه ها، انجام نشدن تعمیرات اساسی در برخی پاالیشگاه های نفتی و گازی 
و تشدید تحریم های بین المللی و از همه مهم تر فروش و صادرات نفت، میعانات 
گازی و محص��والت پتروش��یمی مواجه بود که خوش��بختانه با هم��ت و تفکر 
بس��یجی کارکنان صنعت نفت و تالش آن  ها توانس��تیم بر این مش��کالت غلبه 
کنیم. وی با تأکید بر اینکه پیش از دولت سیزدهم رقم صادرات نفت و میعانات 
گازی کش��ور آن چنانی نبود، گفت: بنده پارس��ال در آیین صبحگاه مش��ترك 
بس��یجیان صنعت نفت در حضور کارکنان صنعت نفت ق��ول دادم که با تالش 
این کارکنان و نیروهای مسلح کشور افزایش صادرات نفت و میعانات گازی رقم 
خواهد خورد. وزیر نفت، افزود: صنعت نفت ایران هم اکنون در خط مقدم جنگ 
اقتصادی قرار دارد و باال  ترین تحریم ها بر این صنعت اعمال شده است. اوجی؛ با 
بیان اینکه در یک س��ال ونیم اخیر در بحث معیشت و رفاه حال کارکنان صنعت 
نفت اقدام های خوبی ش��ده اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون در بحث اخذ مالیات 
حقوق کارکنان و اجرایی ش��دن ماده 10 وظایف و اختیارات وزارت نفت به طور 
جدی از مسؤوالن ذی ربط در حال پیگیری هستیم تا همه کارکنان این صنعت 

به حق و حقوق خود برسند. 

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو، با اش��اره به تنش های آبی و 
چالش های پیک بار برق در تابس��تان، گفت: برای ارتقای سطح فعالیت ها، مراحل 
بلوغ به خوبی طی ش��ده اند و خوش��بختانه در حوزه برق، کاربردی سازی GIS به 
میزان قابل قبولی رسیده است. به گزارش مناقصه مزایده، آزرم دهستانی؛ در مراسم 
بزرگداشت روز جهانی GIS، در کرمان، اظهار داشت: با توجه به وجود تأسیسات 
و زیرساخت های عظیم و همچنین عارضه های طبیعی مانند رودخانه ها، آب های 
زیرسطحی و... در سطح کشور، مدیریتی دقیق نیاز اس��ت که به این منظور باید با 
رؤیت پذیری، کنترل پذیری و در نهایت هوشمندسازی در راستای خدمت رسانی 
به مردم گام  برداریم. از آنجا که هدف ما رس��یدن به دولت هوش��مند است، برای 
ارتقای زیرس��اخت های هوشمندس��ازی و برطرف کردن نقاط ضعف، احتیاج به 
اطالعات مکانی داریم که خوشبختانه وزارت نیرو، در دو دهه اخیر، به صورت جدی 
به این موضوع پرداخته اس��ت.  وی با قدردانی از فعالیت های انجام شده در شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اس��تان کرمان در راس��تای کاربردی س��ازی برنامه های 
عملیاتی GIS، بیان کرد: عملکرد این ش��رکت درخصوص مقاوم سازی و طراحی 
سامانه های نوین، باعث شد رتبه استان که عملکرد مجموعه شرکت های استانی را 
شامل می شود، ارتقاء یافته و استان کرمان در جمع استان های شاخص قرار گیرد. 
عبدالوحید مهدوی نیا؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، 
در ادامه گفت: با کاربردی سازی GIS، پیش از وقوع بحران ها، اطالعات مورد نیاز را 
دریافت کرده و با اقدامات مؤثر در راستای افزایش مقاوم سازی و تاب آوری شبکه و 
همچنین برطرف کردن نقاط ضعف و استقرار نیروی انسانی و ماشین آالت در محل 
مربوطه پیش از وقوع حادثه، توانستیم عملکرد بس��یار خوبی در راستای پایداری 

شبکه و به حداقل رساندن خاموشی ها، ثبت کنیم.

 زهرا قره داغی

مدیرعام��ل ش��رکت تولید نی��روی ب��رق حرارت��ی، گفت: 
عالوه ب��ر برنامه ریزی برای اح��داث پنج نیروگاه  زغال س��وز در 
تالش��یم تا امس��ال بتوانیم نخس��تین نی��روگاه  زمین گرمایی 
کش��ور را در شهرس��تان مشگین ش��هر اردبیل وارد مدار کنیم. 
به گزارش مناقصه مزایده، عبدالرس��ول پیش��اهنگ؛ در حاشیه 
نمایش��گاه بین المللی صنعت ب��رق ایران، در نشس��تی خبری، 
اظهار داش��ت: اولوی��ت نیروگاه ه��ای حرارتی اس��تفاده از گاز 
طبیعی در فصل زمستان است؛ این س��وخت فاقد آلودگی های 
زیست محیطی اس��ت و حجم س��رویس و تعمیرات نیروگاه ها را 
نیز کاهش می دهد ول��ی در صورت افزایش مص��رف گاز بخش 
خانگی و محدودی��ت در تأمین گاز نیروگاه ها ناچار به اس��تفاده 
از س��وخت مایع می ش��ویم. مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی 
نیروگاه های ب��رق حرارتی، گف��ت: از 132 نی��روگاه موجود در 
کشور، س��وخت دوم 14 نیروگاه مازوت است و مابقی نیروگاه ها 
از سوخت دوم گازوئیل اس��تفاده می کنند و باید گفت که کمتر 
از 10 درص��د نیروگاه های کش��ور قابلی��ت اس��تفاده از مازوت 
را دارند. پیش��اهنگ؛ با تأکید بر اینکه در طول س��ال 90 درصد 
س��وخت نیروگاه ها از گاز طبیعی تأمین می ش��ود، درخصوص 
میزان مصرف سوخت نیروگاه ها، گفت: براساس آمار روزانه 77 
میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه ها مصرف ش��ده، هفت میلیون 
لیتر گازوئیل و 20 میلیون لیتر مازوت مورد استفاده قرار گرفته 
است و در تهران از س��ال 88 تاکنون در هیچ کدام از نیروگاه ها از 
مازوت استفاده نشده است. مدیرعامل برق حرارتی، درخصوص 
اج��رای پ��روژه فیلتراس��یون در نیروگاه ه��ای مازوت س��وز، 
گفت: اجرای این پ��روژه دارای تبعات زیس��ت محیطی فراوانی 
از جمله مصرف آب بس��یار باال و تولید پس��ماند گچی اس��ت؛ با 
توجه به اینکه نیروگاه ها تنها یکی از مصرف کنندگان س��وخت 
مازوت هس��تند، بدین منظور تأکید ما هم��واره بر گوگردزدایی 
از س��وخت مازوت در محل پاالیشگاه هاس��ت ت��ا تمامی صنایع 
اس��تفاده کننده از این س��وخت بتوانند مازوت باکیفیت تری در 
اختیار داشته باش��ند. مدیرعامل ش��رکت برق حرارتی، با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته از س��وی این ش��رکت برای گذر موفق 
از پیک تابس��تان 1401، افزود: در دوره منتهی به پیک تابستان 

امس��ال با انجام 94 هزار مگاوات برنامه تعمیراتی توانس��ته ایم 
روزه��ای اوج مصرف برق تابس��تان را ب��ا ضری��ب آمادگی 98 
درصدی نیروگاه های حرارتی سپری کنیم. وی با اشاره به اینکه 
در طی یک س��ال اخیر توانسته ایم برای نخس��تین بار یک واحد 
جدید نیروگاهی را در مدت زمان هش��ت ماه نص��ب و راه اندازی 
کنیم، یادآور ش��د: در راس��تای پروژه های پیک تابستان امسال 
توانس��ته ایم چهارهزار و 400 مگاوات واحد جدی��د نیروگاهی 
را وارد مدار ک��رده و ظرفیت واحدهای موج��ود را نیز هزار و 35 
مگاوات ارتقا دهیم تا با احتس��اب افزایش ظرفیت صورت گرفته 
در بخش  انرژی ه��ای تجدیدپذیر، تولید پراکن��ده و... به رکورد 
افزایش ش��ش هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه های کش��ور دست 
پیدا کنیم. پیش��اهنگ؛ با تأکید بر اینک��ه 132 نیروگاه حرارتی 
ب��ا برخ��ورداری از ۶40 واح��د نیروگاهی ک��ه ۶8 درصد مالک 
خصوصی و 32 درصد مالک دولتی دارنددر کش��ور مش��غول به 
فعالیت هس��تند، اضافه کرد: از ابتدای مهرم��اه به منظور تأمین 
برق پایدار پیک تابس��تان س��ال آینده حدود 107 هزار مگاوات 
برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون بیش 

از 33 هزار م��گاوات از این برنامه آغاز ش��ده اس��ت و امیدواریم 
تا پایان اردیبهش��ت ماه بتوانیم با اتمام به موق��ع برنامه های یاد 
ش��ده تمامی واحدهای نیروگاهی را ب��رای تأمین ب��رق پایدار 
روزه��ای اوج مصرف ب��رق کش��ور در اختیار داش��ته باش��یم. 
مدیرعامل برق حرارتی، با اش��اره ب��ه برنامه  ریزی صورت گرفته 
برای توس��عه ظرفیت نیروگاهی کش��ور، ادامه داد: برای تأمین 
برق پایدار پیک تابس��تان س��ال آینده، برنامه احداث سه هزار و 
2۶ مگاوات نیروگاه حرارتی توس��ط برق حرارت��ی، هزار و 478 
مگاوات نیروگاه حرارتی توس��ط صنای��ع و 515 مگاوات ارتقای 
ظرفیت عملی تولید واحدهای حرارتی در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت. وی نیاز مصرف برق تابس��تان را حدود ۶9 هزار مگاوات 
برشمرد و افزود: این میزان مصرف در فصل زمستان به 39 هزار 
مگاوات کاهش پیدا می کند؛ در نتیج��ه از ابتدای مهرماه تمامی 
واحدهای راندمان پایین و فرس��وده از مدار خارج می شوند و به 
دست گروه های تعمیراتی سپرده می شوند. پیشاهنگ؛ با اشاره 
به برنامه های این ش��رکت برای تنوع بخش��ی به س��بد سوخت 
نیروگاه ها، گفت: در ای��ن زمینه نیز عالوه ب��ر برنامه ریزی برای 

احداث پنج نیروگاه  زغال س��وز در تالش��یم تا پایان امسال یک 
نی��روگاه زمین گرمای��ی در مشگین ش��هر اردبیل ب��ه ظرفیت 
پنج م��گاوات نص��ب و وارد م��دار کنی��م. مدیرعامل ش��رکت 
مادرتخصصی ب��رق حرارتی، درخص��وص از رده خ��ارج کردن 
س��ه هزار مگاوات نیروگاه در کش��ور، اظهار کرد: نی��از مصرف با 
تولید همخوانی ندارد و ما همیش��ه دنبال نیاز مصرف هس��تیم. 
زمانی رشد نیاز مصرف پنج درصد بود؛ اما در سالی که خاموشی 
اتفاق افتاد ش��اهد ناترازی 20 هزار مگاواتی در کشور بودیم. وی 
تأکید کرد: با توجه به اینکه قیمت برق در دنیا حدود هفت سنت 
است و خاموش��ی 1,5 دالر خس��ارت را تحمیل می کند در این 
ش��رایط برای عبور بحران تابس��تان که 300 س��اعت است باید 
تمام واحدهای فرس��وده و راندم��ان پایین را وارد م��دار کنیم و 
برای این موضوع برنامه ریزی کرده ایم که بودجه س��االنه آن نیز 
تخصیص می یابد تا به مرور این مس��أله انجام ش��ود. پیشاهنگ؛ 
با بیان این که مقرر ش��ده که کنار نیروگاه ری یک نیروگاه 500 
مگاواتی نصب شود و این نیروگاه از مدار تولید خارج شود، ادامه 
داد: ظرفیت کنونی نیروگاه ری 480 مگاوات است و این طرح را 
برای نیروگاه بعثت نیز در دس��تور کار داریم. مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی برق حرارت��ی، درخصوص راندمان این نیروگاه ها، 
گفت: در حال حاض��ر راندمان نیروگاه های کش��ور 39,۶ درصد 
است که با به مدار آمدن بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی 
این عدد به باالی 40 درصد افزایش می یابد. به گفته پیشاهنگ؛ 
برای افزای��ش راندم��ان نی��روگاه برنامه ریزی ه��ای متعددی 
صورت گرفته و مقرر ش��ده که س��االنه 0,7 درصد افزایش پیدا 
کند. مدیرعامل ش��رکت م��ادر تخصصی برق حرارت��ی، با بیان 
این که براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته احداث نیروگاه 
زغال سنگ سوز طبس در دستور کار قرار گرفته و مطالعات روی 
بحث های تکنولوژی در دستور کار اس��ت و در حال حاضر بویلر 
این نیروگاه را به یک کشور خارجی سفارش داده ایم تا بتوانیم با 
تکنولوژی باالتری کار را پیش ببری��م و از این طریق آلودگی این 
نیروگاه نیز کاهش می یابد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
برای صادرات تجهیزات به کش��ورهای دیگر اظهار کرد: تاکنون 
به کشور عراق، س��وریه، مالزی و اخیراً روسیه تجهیزاتی را صادر 
کرده ایم و در این زمینه نیز ش��رکت مپنا اقدامات خوبی را انجام 

داده است.

احداث 5 نیروگاه  زغال سوز و ساخت نخستین نیروگاه  
زمین گرمایی کشور در دستور کار دولت
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