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گروه فرهنگی 

 حاِل بخش فرهنگی کش��ور، مانند بس��یاری از بخش های 
دیگر خوب نیس��ت تا جایی که وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
نیز بدان اذع��ان کرده ب��ود. هم اکن��ون برخ��ی از خبرنگاران 
و برخ��ی از هنرمندان در بازداش��ت به س��ر می برن��د و این در 
حالی اس��ت که جامعه فرهنگ کش��ور به خصوص قش��رهای 
خبرنگاران و هنرمندان انتظارات بس��یاری از متولی اصلی این 
بخش دارند. چندی پیش بود که دو خبرنگار دس��تگیر ش��دند 
و وزیر ارشاد در پاس��خ به یک خبرگزاری گفته بود تعدادشان 
زیاد نیس��ت، ح��وزه معاون��ت مطبوعات��ی را در این خصوص 
مأمور کردیم. این دوس��تان را همه می شناس��یم و اگر خطایی 
هم کرده باش��ند ت��الش می کنیم ت��ا برطرف ش��ود. وضعیت 
هنرمن��دان نیز اص��اًل رضایت بخش این قش��ر نیس��ت؛ در پی 
اعتراضاتی که برخی سینماگران نس��بت به وضعیت و شرایط 
موجود داش��تند برخی از آن ها ب��ا احضار و بازداش��ت مواجه 
ش��دند و تاکنون تالش های نهادهای صنفی مثل خانه سینما 
هم گره از این مش��کل باز نکرده که هیچ، هر روز با رخدادهای 
تلخی که از راه می رس��د این گره کورتر هم می شود. هیچ وقت 
به اندازه امروز، س��ایه سیاست بر سینما س��نگینی نکرده بود 
و رد آن بر س��ازوکار س��ینما پیدا نب��ود. چنانکه با ت��داوم این 
وضعیت، س��ینمای ایران به س��متی پیش م��ی رود که بحران 
آن نه دیگر در عرصه نمای��ش و اکران فیلم ک��ه در تولید فیلم 
هم گس��ترش یافته اس��ت. حال در چنین ش��رایطی پرسش 
اصلی این اس��ت که وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی به عنوان 
 متول��ی اصلی بخش فرهنگ کش��ور چه راه��کاری را در پیش 

گرفته است؟
پیگیر مسائل بازیگران بازداشتی هستیم

در همی��ن رابط��ه، دی��روز )چهارش��نبه( محمدمه��دی 
اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی، در حاشیه نشست 
هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: سیاس��ت قطعی ما در 
وزارت فرهنگ این اس��ت که تا جای ممک��ن، از اهالی فرهنگ 
و هنر که در اغتشاش��ات اخیر برایش��ان اتفاقاتی افتاده است، 
حمایت و موضوع آن ها را پیگیری کنیم. اس��ماعیلی؛ در پاسخ 
به این س��ؤال که موضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره 
بازیگران بازداش��تی چیس��ت و آیا نس��بت به آنان تس��امحی 
صورت می گیرد؟ بیان کرد: در این حدود ۶۰ روزی که اتفاقات 
اخیر در حال رخ دادن اس��ت. بنا داش��ته ایم که ب��ا گفت وگو و 
شفاف سازی اجازه ندهیم کار به جایی بکشد که موجب نگرانی 

شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، تأکید کرد: سیاست قطعی 
ما در وزارت فرهنگ این اس��ت، تا آنجا که بتوانیم از کسانی که 
به لحاظ کاری یا حرفه ای دچار مش��کل شده اند حمایت کنیم. 
همچنین برای کس��انی ک��ه از خانواده فرهنگ، هنر و رس��انه 
هستند و در اغتشاش��ات اخیر برایش��ان اتفاقاتی افتاده است، 
علی رغم اینکه پیش از این نیز پیگیری های بسیاری داشته ایم 
باز ه��م وظیفه خ��ود می دانی��م این حمای��ت را ادام��ه دهیم 
و موض��وع آن ها را پیگی��ری کنیم. وی عنوان ک��رد: به صورت 
مرت��ب با نهاده��ای امنیتی و دس��تگاه های قضایی جلس��اتی 
داری��م که تا حد امکان به کس��انی که دچار مش��کل ش��ده اند 
کمک برسانیم. البته همکاری های بس��یار خوبی در این زمینه 
از سوی دس��تگاه های امنیتی و قضایی صورت گرفته است که 
از همه این عزی��زان قدردانی و تش��کر می کنیم. اس��ماعیلی؛ 

در پایان عنوان کرد: روند کار به نحوی اس��ت که دوس��تان ما 
دق��ت الزم را ب��ه کار می برن��د تا ج��ای ممکن ب��ا گفت وگو و 
 رف��ع ابهام��ات بتوانیم مس��ائل موج��ود در س��طح جامعه را 

رفع و حل کنیم.  
واکنش وزیر ارشاد به بیانیه خانه سینما

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی، گفت: ما با دوقطبی سازی 
و افزایش تنش مخالفیم و دوس��ت نداریم حت��ی برای یک نفر 
از اهالی فرهنگ و هنر مش��کل درس��ت ش��ود. محمدمهدی 
اس��ماعیلی؛ در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درب��اره بیانی��ه اخی��ر 
خانه س��ینما، اظهار کرد: این بیانیه تحلیل درس��تی از اتفاقات 
نیس��ت. تالش ما بر این اس��ت که وضعیت فرهن��گ و هنر به 
حالت عادی برگ��ردد. ما با هر اقدامی که به دو قطبی س��ازی یا 
افزایش تنش منجر شود مخالفیم. وی ادامه داد: از هیأت مدیره 

خانه سینما که بیانیه صادر کردند می خواهیم به وظیفه صنفی 
و حرفه ای خود عمل کنند و به ما کمک کنند تا مس��ائل خاتمه 
یابد. اس��تفاده از لحن های غیردوس��تانه کمک��ی نمی کند جز 
اینکه تنش ها افزوده می شود. وزیر ارش��اد، با تأکید بر اینکه ما 
با دوقطبی سازی مخالفیم، خاطرنشان کرد: ما بر این اعتقادیم 
که جریان اصلی هنر با مردم همراهی کرده اس��ت. ما بنا داریم 
با گفت وگو با کس��انی که ابهاماتی دارند، مس��ائل را حل کنیم. 
ما عالقه نداریم حت��ی برای یک نف��ر از اهال��ی فرهنگ و هنر 
مشکل درست ش��ود. بنابراین با این دوستان آمادگی گفت وگو 
داریم. البته قبول دارم که فضای تروریس��م رسانه ای، سعی در 
ایجاد ابهام و دروغ کرده و چون این ه��ا را می دانیم همچنان بر 
گفت وگو و رفع ابهام تأکید داریم و از دوستان هنرمند خود هم 

می خواهیم اختالفات را دامن نزنند.

 پاسخ وزیر  ارشاد به هنرمندان برای گذر در دوران بحران؛ تعامل کنیم

رئیس جمهور 

دولت برای شنیدن حرف معترض گوش شنوا دارد 
ب��رای  دول��ت  گف��ت:  رئیس جمه��ور؛ 
ش��نیدن ح��رف معت��رض و مخال��ف گوش 
ش��نوا دارد، اما اعتراض با آش��وب و اغتشاش 
تف��اوت دارد و اغتش��اش مان��ع گفت وگو و هر 
نوع توس��عه یافتگی اس��ت. به گ��زارش مهر، 
در  رئیس��ی؛  س��یدابراهیم  حجت االس��الم 
جلس��ه دی��روز )چهارش��نبه( هی��أت دولت، 
تصریح ک��رد: ام��روز که دش��من ب��ه صورت 
هدفمن��د به جن��گ ترکیب��ی با داش��ته های 
انقالب اس��المی آمده و نش��اط، امید و اعتماد 

جامعه و س��رمایه اجتماعی ما را هدف گرفته، 
راه مقابله با ش��یطنت ها، فتنه ها و توطئه های 
او پرهی��ز از هرگون��ه تأخی��ر در انج��ام امور 
مربوط به رفاه و آس��ایش م��ردم و کار و تالش 
مضاعف ب��رای حل مش��کالت اس��ت. »لزوم 
حرکت مس��أله محور دس��تگاه های اجرایی« 
 و »تأمی��ن نیازه��ای م��ردم به وی��ژه توجه به 
معیش��ت آنها« از دیگر تأکیدات رئیس جمهور 
به همکاران دولت بود. رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنانش، ناامنی را خط قرمز دولت 

دانست و گفت: امنیت و آرامش زیربنای رشد و 
پیشرفت کشور و فعالیت های علمی، اقتصادی 
و کسب وکارهای مردم اس��ت که دستگاه های 
مس��ؤول باید به آن توجه ویژه داش��ته باشند. 
رئیس��ی؛ افزود: دول��ت برای ش��نیدن حرف 
معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض 
با آشوب و اغتش��اش تفاوت دارد. اغتشاش هم 
مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی 
 اس��ت و م��ردم انتظ��ار دارن��د ب��ا آن برخورد 

قاطع شود.

کیوسک مناقصه  و مزایده

http://monaghesatiran.ir/118570
http://monaghesatiran.ir/118572
http://monaghesatiran.ir/118569
http://monaghesatiran.ir/118565
http://monaghesatiran.ir/118562
http://monaghesatiran.ir/118548
http://monaghesatiran.ir/118544
http://monaghesatiran.ir/118547
http://monaghesatiran.ir/118543
http://monaghesatiran.ir/118537
http://monaghesatiran.ir/118532
http://qanoonnameh.ir


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

روزنامه2

Thursday  24.Nov.2022  Vol.18  No.3670پنجشنبه 3 آذر 14۰1  29 ربیع الثانی 1444  سال هجدهم  شماره 3۶7۰

فناوري  اطالعات
و دانش

محققان اخی��راً باج افزار جدیدی را ب��ه نام AXLocker کش��ف کرده اند 
که قادر اس��ت بس��یاری از انواع فایل  ها را رمزگذاری و غیرقابل استفاده کند. به 
گزارش ایسنا، درباره جزییات این آسیب پذیری می توان گفت باج افزار به عنوان 
یکی از س��ودآور ترین خانواده بداف��زار برای مهاجمان، به س��رعت ب��ه یکی از 
مهم  ترین انواع تهدیدات تبدیل شده است. سه خانواده جدید بدافزار شناسایی 
 Alice Ransomware و Octocrypt و AXLocker شده اند که شامل
می شود. مهاجمان پش��ت پرده باج افزار AXLocker، توکن های دیسکورد و 
حس��اب های کاربری قربانیان را به س��رقت می برند؛ پس از رمزگذاری فایل  ها 
در کامپیوتر قربانی، یک یادداش��ت باج بر روی سیس��تم قربانی ظاهر می شود. 
این یادداشت دستورالعمل هایی در مورد چگونگی دستیابی به ابزار رمزگشایی 
به قربانی می دهد. توکن های دیسکورد به س��رقت رفته توسط هکر ها می تواند 
ب��رای اقداماتی مانن��د ورود به عنوان کاربر و دس��تیابی به اطالع��ات مربوط به 
حساب کاربری با صدور درخواس��ت های API استفاده ش��ود. باج افزار جدید 
AXLocker به عنوان یکی از پیچیده  ترین بدافزار ها شناخته شده است، چرا 
که همزمان با س��رقت توکن های دیس��کورد قربانیان خود، فایل های قربانیان 
را نیز رمزگذاری می کن��د؛ این باج افزار پ��س از اجرا، با فراخوان��ی تابعی به نام 
startencryption در سیس��تم قربانی، فایل  ها را را رمزگ��ذاری و وجود آن 
 startencryption را با تغییر ویژگی های این فایل ها، پنهان می کن��د. تابع
مسؤول شمارش دایرکتوری های موجود در درایو C:/و یافتن فایل های موجود 
در آن ها با استفاده از کد موجود در تابع است. فرآیند رمزگذاری با جست وجوی 
پس��وندهای فایل قابل رمزگذاری و ح��ذف فهرس��تی از دایرکتوری  ها کنترل 
می ش��ود. به دنبال این مراح��ل، باج اف��زار تاب��ع ProcessFile را فراخوانی 
می کند که پ��س از آن تابع EncryptFile اجراء ش��ود. این تاب��ع، فایل های 
سیستم قربانی را با اس��تفاده از fileName به عنوان یک آرگومان رمزگذاری 
می کن��د. الگوریت��م AES توس��ط AXLocker هنگام رمزگ��ذاری فایل  ها 
استفاده می ش��ود. با این حال، فایل های رمزگذاری ش��ده هیچ پسوندی به نام 
فایل خود اضاف��ه نمی کنند، بنابراین ب��ا همان نام های اصلی ظاهر می ش��وند. 
س��پس از یک webhook URL اس��تفاده می کند که از طریق آن داده های 
آی دی قربانی، جزییات سیستم، داده های ذخیره شده در مروگر ها و توکن های 

دیسکورد را به کانال دیسکوردی که تحت کنترل مهاجمان است ارسال کند.
محصوالت تحت تأثیر

طبق اعالم مرک��ز مدیریت امداد و هماهنگی عملی��ات رخدادهای رایانه ای 
)ماه��ر(، تمام نس��خه های وین��دوز تحت تأثیر ای��ن باج افزاره��ای جدید قرار 
می گیرند. توجه به این نکته ضروری است که اگرچه این باج افزار عمدتاً متوجه 
کاربران کامپیوترهای ش��خصی اس��ت، ام��ا می تواند تهدیدی ب��رای جوامع و 
ش��رکت های بزرگ نیز باش��د. به کاربران توصیه می ش��ود برای در امان ماندن 
از حمالت این بدافزارها، توصیه های امنیتی ارائه شده توسط کارشناسان مانند 
انجام پش��تیبان گیری به صورت منظم، اطمینان حاصل ش��ود که نسخه های 
پش��تیبان در فضای ابری ی��ا در یک ش��بکه جداگانه ذخیره ش��ده اند، توصیه 
می ش��ود در صورت امکان، به روزرس��انی خودکار نرم اف��زار در کامپیوتر، تلفن 
همراه و سایر دس��تگاه های متصل فعال شود. همچنین دس��تگاه های متصل، 
مانند کامپیوتر، لپ تاپ و تلفن همراه، باید توس��ط یک نرم اف��زار آنتی ویروس 
معتبر محافظت شوند، از صحت پیوس��ت  ها و پیوندهای ایمیل قبل از باز کردن 
آن ها اطمینان حاصل شود، دستگاه هایی که در یک ش��بکه آلوده هستند باید 
قطع ش��وند، اطمینان حاصل ش��ود که دستگاه های ذخیره س��ازی خارجی در 
صورت اتصال، جدا شده اند و اطمینان حاصل ش��ود که الگ های سیستم برای 

فعالیت های مشکوک بررسی می شوند، را به کار گیرند.

هشدار؛ باج افزاری که فایل  ها را 
رمزنگاری می کند! 

عزل تمام نفرات هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی؛ اتاق اصناف اعضای 
جدید معرفی کرد!  

هیأت عالی نظارت اعضای هیأت مدیره اتحادیه کش��وری 
کس��ب وکار مج��ازی را ع��زل و هی��أت مدی��ره جدی��د را تا 
برگ��زاری انتخابات جدید منصوب کرد. به گزارش پیوس��ت، 
اعضای هی��أت مدی��ره جدید از س��وی اتاق اصن��اف ایران و 
دبیرخانه هیأت عال��ی نظ��ارت انتخاب ش��ده اند. هم اکنون 
ات��اق اصن��اف ای��ران ب��ا هماهنگ��ی دبیرخان��ه هیأت عالی 
نظارت، آرمان صفایی را به عنوان رئی��س هیأت مدیره جدید 
اتحادیه کس��ب وکارهای مج��ازی انتخاب کرده اس��ت. اتاق 
اصناف ای��ران و هیأت عالی نظارت آرم��ان صفایی را به عنوان 
رئیس جدی��د اتحادی��ه کس��ب وکارهای مج��ازی منصوب 
کردند. هرچن��د تاکنون فقط ی��ک انتخابات ب��رای اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی برگزار ش��ده اس��ت اما این اتحادیه 
با احتس��اب آرمان صفایی؛ چهار رئیس به خود دیده اس��ت. 
محمد کرم��ی، حمید محمدی، فرش��اد وکیل زاده رؤس��ای 
قبلی اتحادیه کس��ب وکارهای مج��ازی بوده اند. طی س��ال 
گذش��ته بار ها برنامه ریزی برای برگ��زاری انتخابات اتحادیه 
 کس��ب وکارهای مجازی صورت گرفت اما هر بار بنا بر دالیل 
مختلف برگ��زاری انتخابات به تعویق افت��اد. کرونا، همزمانی 
با ماه رمضان و در نهای��ت نامه وزیر درب��اره تفکیک اتحادیه 
کش��وری کس��ب وکارهای مجازی به دو اتحادی��ه از دالیلی 
بود که مانع برگ��زاری انتخابات اتحادیه ش��د. در جدید ترین 
تح��ول پیرام��ون ای��ن اتحادی��ه، هیأت عالی نظ��ارت، تمام 
اعضای هی��أت مدیره را برکنار و اعض��ای جدیدی را منصوب 
کرده اس��ت. در مصوب��ه 127 هیأت عالی نظارت قید ش��ده 

بود که اعض��ای هیأت مدیره اتحادیه کش��وری کس��ب وکار 
مجازی ک��ه تفهی��م اته��ام آن ه��ا ص��ورت گرفته اس��ت و 
دفاعیات ش��ان اخذ ش��ده ع��زل می ش��وند. صورت جلس��ه 
جلس��ه 127 هیأت عال��ی نظارت ب��رای عزل هی��أت مدیره 
کس��ب وکارهای مجازی به امضای 9 نف��ر از اعضای حاضر در 
جلسه رس��یده اس��ت. طبق قانون مصوبه هیأت عالی نظارت 
باید به تصویب نصف به اضافه یک نفر از اعضاء برس��د. بر این 
اساس، فرشاد وکیل زاده، س��عید گودرزیان، رضا الفت نسب، 
مصطفی س��عیدنژاد از هیأت رئیس��ه عزل می ش��وند؛ البته 
پی��ش از ص��دور این حک��م می��الد منش��ی پور و حمیدرضا 
اعتدال مه��ر از هیأت مدی��ره اتحادی��ه اس��تعفا داده بودند. 
 حکم هیأت عالی نظ��ارت، هیأت مدیره قبل��ی اتحادیه را نیز 
شامل می ش��ود. بررسی اتهام های واردش��ده به هیأت مدیره 
پیش��ین اتحادی��ه کس��ب وکارهای مجازی در جلس��ه 12۶ 
هیأت عال��ی نظارت )خ��رداد 14۰1( صورت گرفت��ه بود. در 
آن جلس��ه حمید محمدی، محمد کرمی، ش��هرام شاهکار، 
رضا الفت نس��ب و فرش��اد وکیل زاده از خود دفاع کرده بودند 
و در نهایت با ی��ک تذکر کتب��ی موضوع پایان یاف��ت اما این 
موضوع دوباره در جلس��ه 127 مورد بررس��ی ق��رار گرفت و 
حکم به عزل تمام��ی اعضای س��ابق هیأت مدی��ره اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی داده ش��د و صورت جلسه به امضای 
9 نفر از اعضای حاضر در جلس��ه هیأت عالی نظارت رس��یده 
اس��ت. در صورت جلس��ه 12۶ هیأت عالی نظارت قید ش��ده 
اس��ت که اعضای هیأت مدی��ره و بازرس اتحادیه کش��وری 

صنف کس��ب وکارهای مج��ازی تفهی��م اتهام ش��ده اند و با 
توجه به دفاعیات کتبی و حضوری مش��ارالیهم در جلس��ه و 
عدم ارائه مدارک و مس��تندات کافی جهت برائ��ت از تمامی 
اتهام های وارده اعمال تنبیه تذک��ر کتبی برای اعضای هیأت 
مدیره و بازرس اتحادیه به تصویب هیأت عالی نظارت رسیده 
و انتخابات نیز بای��د ظرف مدت یک ماه برگزار ش��ود. در این 
مصوبه هیچ صحبتی از عزل هیأت مدیره به میان نیامده بود. 
در صورت عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیه کس��ب وکارهای 
مج��ازی ای��ن اف��راد نمی توانن��د در انتخابات آت��ی اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی ش��رکت کنن��د. اق��دام هیأت عالی 
نظارت در عزل اعضای هیأت مدیره کس��ب وکارهای مجازی 
در ش��رایطی صورت می گیرد که هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری در حکمی ک��ه 1۰ آبان م��اه صادر کرده اس��ت امکان 
عزل اعضای هی��أت مدیره اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی 
را از هیأت عال��ی نظ��ارت گرفت��ه و اعالم کرده اس��ت، چون 
 حکم قضایی صادر می ش��ود این حکم بای��د از طریق دادگاه 

صادر شود.
رأی دیوان عدالت اداری 

طبق ماده 7۵ قانون نظام صنفی »رس��یدگی به تخلفات 
اداری مس��ؤوالن اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ش��ورای 
اصناف کش��ور برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت 
صمت و با هم��کاری وزارت دادگس��تری تهی��ه و به تصویب 
اکثریت مطل��ق آرای وزی��ران حاض��ر در هیأت عالی نظارت 
خواهد رس��ید« اما این ماده قانونی پ��س از اصالحات قانون 

نظ��ام صنفی حذف ش��د و در نهای��ت هیأت عال��ی نظارت با 
استناد به بند »ه�« ماده ۵۵ قانون نظام صنفی دستورالعملی 
را تهیه کرده بود که طبق آن نظارت بر حس��ن انجام وظایف 
قانون��ی و ایج��اد هماهنگی بی��ن کمیس��یون های نظارت، 
اتحادیه ه��ا و اتاق ه��ای اصناف شهرس��تان و ات��اق اصناف 
ایران و نظارت بر فعالی��ت آن ها در حدود مف��اد این قانون از 
وظای��ف هیأت عالی نظ��ارت اس��ت؛ همچنین ع��زل هیأت 
مدیره اتحادیه ها و هیأت رئیس��ه اتاق ه��ای اصناف در حدود 
صالحی��ت هیأت عالی نظ��ارت اس��ت. هیأت عال��ی نظارت 
براس��اس همین بند اق��دام به عزل هی��أت مدی��ره اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی کرده اما این مصوبه را هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری ابطال کرده اس��ت. در این صورت به نظر 
می رس��د هیأت عالی نظارت نمی تواند اقدامی در جهت عزل 
اعضای هیأت مدیره انجام دهد و باید در این خصوص دادگاه 
تصمیم گیری کند. هرچند در ش��رایط فعل��ی آرمان صفایی 
به عنوان رئیس هیأت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
انتخاب ش��ده اما هنوز اعتبارنامه اعضای جدید اتحادیه صادر 

نشده است.
اعضای جدید

اتاق اصن��اف ای��ران، در نامه ای ب��ه هیأت عال��ی نظارت 
حس��ین کالنتری، آرمان صفایی، عباس اسماعیل زاده، علی 
بابایی چمشه احمدرضایی، مهدی خدادادی، محمد حسین 
پرمایون را به عن��وان اعضای هیأت مدیره اتحادیه کش��وری 

کسب وکارهای مجازی منصوب کرد.

ایجاد کارگروه همیشگی ایران و روسیه در حوزه ارتباطات  
وزیر ارتباط��ات، گفت: کارگروه مش��ترک دایمی ب��رای دنبال 
کردن موضوعات مختل��ف در حوزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
ایجاد شود تا اجرایی شدن توافقات س��رعت بیشتری به خود گیرد. 
به گ��زارش مناقصه مزای��ده به نق��ل از وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات، الکس��اندر ش��ویتوف؛ مع��اون وزیر توس��عه دیجیتال، 
ارتباطات و رس��انه های جمعی روس��یه با عیس��ی زارع پ��ور؛ وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات در تهران دی��دار و گفت وگو کردند. 
در این دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به توافقات 

انجام شده در سفرش به روسیه که در تابس��تان گذشته انجام شد، 
گفت: بخش��ی از توافقات انجام ش��ده در آن س��فر اجرایی و به عقد 
قرارداد با شرکت های ایرانی منجر ش��ده است که جای خوشحالی 
دارد. اما هن��وز بخش دیگری اجرایی نش��ده و نیاز ب��ه هماهنگی و 
پیگیری دارد. زارع پور؛ تحقیق و توسعه روی موضوعات مورد توافق 
طرفین را از دیگر موضوعات برای همکاری مشترک با طرف روسی 
عنوان ک��رد و گفت: در ایران ش��رکت های دانش بنیان��ی داریم که 
ظرفیت های خوبی برای ش��روع همکاری های مختلف با طرف های 

روسی دارند که امیدوارم در این سفر با آن ها و توانایی هایشان آشنا 
شوید. وی همچنین با اشاره به همکاری های مشترک بین دو کشور 
در حوزه های مختلف کاری این وزارتخانه از توسعه زیرساخت های 
ارتباطی تا همکاری های فضایی، گفت: رفت وآمد ها میان دو کشور 
کمک می کند ک��ه موانع موج��ود این همکاری ها برطرف ش��ود و 
پیش��نهاد می کنم کارگروه مش��ترک دایمی ب��رای دنبال کردن 
موضوعات ایجاد ش��ود تا اجرایی ش��دن توافقات سرعت بیشتری 
به خود گیرد. الکس��اندر ش��ویتوف؛ معاون وزیر توسعه دیجیتال و 

ارتباطات جمعی روس��یه نیز ضمن ابالغ س��الم گرم و تشکر وزیر 
توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه، با اشاره به 
روند رو رش��د همکاری های دوجانبه میان ایران و روسیه در حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تیمی متش��کل از شرکت های 
روسی در این س��فر همراهی ام می کنند و آماده ایم تا در تهران در 
مورد موضوع��ات مورد نظر دو طرف بحث و بررس��ی نهایی صورت 
گیرد. وی در این س��فر از حضور شرکت های روس��ی عالقه مند به 
توس��عه زیرس��اخت های ارتباطی خبر داد و افزود: باتوجه به وقوع 

تحریم ها برای کشور روس��یه، برنامه ریزی کرده ایم تا ظرف مدت 
مشخصی نسبت به تولید تجهیزات مورد نیاز خود در داخل کشور 
اقدام کنیم و در این زمینه می توانیم از توانمندی های شرکت های 
ایرانی بهره ببریم. در س��فر معاون وزیر توس��عه دیجیتال روسیه و 
تعدادی از شرکت های روسی به تهران قرار است در موضوع توسعه 
زیرساخت های ارتباطی، سرمایه گذاری برای توسعه فناوری های 
مورد نیاز طرفین، توس��عه ص��ادرات محصوالت فناوران��ه ایران به 

روسیه توافقاتی صورت گیرد.

نائب رئی��س کمیس��یون اح��داث و خدمات 
فنی مهندس��ی اتاق ایران، خاطرنشان کرد: تجار 
خارجی تصویر روش��نی از پیام رسان های داخلی 
ندارن��د و وقت��ی ای��ن پلتفرم  ه��ا نمی توانن��د در 
مارکتینگ دنیا قرار بگیرن��د در واقع محدودیتی 
برای فعاالن اقتص��ادی ایجاد می ش��ود و به زبان 
بی زبان��ی به آن ه��ا می گویی��م که دور م��ا را خط 
بکش��ند. س��ادینا آبایی؛ نائب رئیس کمیس��یون 
احداث و خدمات فنی مهندس��ی ات��اق ایران، در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا بعد از مسدود شدن 
پلتفرم ه��ای خارجی کس��ب وکار ها تمایلی برای 
پیوس��تن به پیام رس��ان های داخلی از خود نشان 
داده اند یا نه، گفت: به نظر می رسد سیاست گذاران 
داخلی بای��د در ب��اره نح��وه بهره گی��ری و نقش 
فض��ای مج��ازی در اقتص��اد آم��وزش ببینن��د. 
وی ناآگاه��ی مس��ؤوالن را عامل مسدودس��ازی 
فضای مجازی معرف��ی کرد و اف��زود: اقتصاد دنیا 
به صورت یکپارچه درآمده اس��ت و مرزبندی بین 
اقتصاد کش��ور ها وجود ندارد و این عدم مرزبندی 
به معنای اس��تفاده ک��ردن فعاالن اقتص��ادی از 
فضای مجازی اس��ت. ح��ال این پرس��ش مطرح 
اس��ت که ابزار فض��ای مجازی چیس��ت پاس��خ 
روش��ن اس��ت، همین ش��بکه های اجتماعی که 
به واس��طه آن ها می توان با دیگران ارتباط برقرار 

کرد.  ای��ن فعال اقتص��ادی، ادام��ه داد: زمانی که 
این فضا مس��دود و محدود ش��ود چگون��ه فعاالن 
اقتصادی می توانند از دنیای خارج از کش��ور آگاه 

ش��وند؟ من نمی دانم چ��را در ای��ران تصمیماتی 
 که این می��زان تبعات منفی دارد گرفته می ش��ود 
و از س��وی دیگ��ر نی��ز کس��ی خ��ود را مل��زم به 

پاس��خگویی نمی داند. به گفته آبایی؛ هر سیاستی 
یک خروج��ی دارد ک��ه می ت��وان آن را بررس��ی 
کرد. سیاس��ت مس��دود ک��ردن پیام رس��ان های 

خارجی چن��د درصد به نفع اقتصاد کش��ور و چند 
درصد به ض��رر ما تم��ام ش��د. در ش��رایط فعلی 
ایجاد اش��تغال برای دولت  ها دش��وار است و طبق 
آم��ار برخ��ی از خانواده ها معیش��ت خ��ود را در 
کسب وکار در این فضا به دس��ت می آورند و وقتی 
این فضا مس��دود شود در واقع معیش��ت این افراد 
را به مخاطره انداخته ای��م. وی گفت: تجار خارجی 
تصویر روش��نی از پیام رس��ان های داخلی ندارد و 
وقتی ای��ن پلتفرم  ه��ا نمی توانن��د در مارکتینگ 
دنیا قرار بگیرند در واق��ع محدودیتی برای فعاالن 
اقتصادی ایجاد می شود و به زبان بی زبانی به آن ها 
می گوییم که دور ما را خط بکش��ند. اقتصاد دچار 
چالش شده اس��ت اما متأس��فانه مسؤوالن درکی 
از موض��وع ندارند. وی با بیان اینک��ه اجبار در دنیا 
برای استفاده از پیام رسان های خاص بی معناست، 
خاطرنش��ان کرد: اجب��ار برای اس��تفاده کردن از 
پیام رسان های خاص این ذهنیت را ایجاد می کند 
که یک جای کار می لنگد و من نتوانستم کار خود 
را خ��وب انجام بدهم ب��ه همین دلی��ل دیگران را 
مجبور می کنم که آن کار را انجام بدهند؛ به عنوان 
مثال پدر و مادر فرزندانش��ان را از انجام کاری منع 
می کند و فرزند در نبود آن ها مبادرت به انجام آن 

کار می کند.
منبع: آی تی من

عضو اتاق ایران

پلتفرم  های داخلی جایگاهی در مارکتینگ  دنیا  ندارند! 

آژانس فضایی اروپ��ا در نظر دارد ت��ا در چارچوب یک طرح تحقیقاتی س��ه 
ساله برای ایجاد مزارع خورشیدی در فضا و ارسال مستقیم برق از آنجا به زمین 
تصمیم گیری کند. ب��رای عملیاتی ش��دن طرح »س��والریس« آژانس فضایی 
اروپا باید ماهواره های غول پیکری که در مدار مس��تقر ش��ده اند هر کدام برقی 
معادل یک نی��روگاه تولید کنند.در حالی که چندین س��ازمان فضایی دیگر هم 
در حال بررسی ساخت نیروگاه خورشیدی فضایی و اس��تقرار تأسیسات آن در 
مدار هس��تند، طرح سوالریس نخس��تین طرحی اس��ت که زمینه تولید انرژی 
تجدیدپذیر در فضا را فراهم می کند. برای عملیاتی ش��دن طرح »س��والریس« 
آژانس فضایی اروپا باید ماهواره های غول پیکری که در مدار مستقر شده اند هر 
کدام برقی معادل یک نیروگاه تولید کنند. در حالی که چندین سازمان فضایی 
دیگر هم در حال بررسی ساخت نیروگاه خورشیدی فضایی و استقرار تأسیسات 
آن در مدار هس��تند، طرح س��والریس نخستین طرحی اس��ت که زمینه تولید 
انرژی تجدیدپذیر در فض��ا را فراهم می کند. جوزف اش��باخر؛ مدیر کل آژانس 
فضایی اروپا گفت که تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی در فضا می تواند 
کمک بزرگی برای رفع کمبود انرژی در آینده باشد. او در ادامه با بیان اینکه باید 
به اقتصادهای بدون کربن تبدیل ش��د، بر تغییر روش ه��ای تولید انرژی تأکید 
کرد. نیروگاه های خورش��یدی در فضا می توانند بس��یار بیش��تر از نیروگاه های 
خورشیدی زمینی با اندازه مش��ابه برق تولید کنند زیرا همواره در معرض تابش 
نور آفتاب قرار دارند. ایجاد مزرعه خورش��یدی در فضا بیش از ۵۰ سال است که 
توجه محققان را به خود جلب کرده اما هزینه های س��نگین مانع عملیاتی شدن 
این طرح بود. اینک همه فناوری های کلیدی مورد نی��از برای ایجاد و راه اندازی 
مزارع خورش��یدی فضایی با هزینه کم ت��ر وجود دارند. پیش��رفت های فنی در 
حوزه هایی مانند س��اخت رباتیک و انتقال انرژی بدون سیم هم به رؤیای تولید 
انرژی در فضا کمک کرده اند. بنابراین به گفته س��انجی ویجندران، سرپرس��ت 
طرح س��والریس، ایده تولید انرژی خورش��یدی در فضا دیگر موضوعی علمی، 
تخیلی نیس��ت. او گفت که ظرفیت و آمادگی س��اخت چنین نیروگاهی در فضا 
وجود دارد و فقط باید ب��رای عملیاتی کردن آن تصمی��م گرفت. در حال حاضر 
تمرکز اصلی مدیران طرح سوالریس روی امکان انتقال انرژی خورشیدی تولید 
ش��ده در فضا به ش��بکه های برق در روی زمین اس��ت، کاری که باید با استفاده 
از امواج مایکروویو انجام ش��ود. آن  ها پیش تر آزمایش انتقال انرژی خورشیدی 
تولیدشده در فضا و س��پس ارس��ال به زمین به صورت بدون س��یم را آزمایش 
کرده بودند. اثب��ات این موضوع در ش��رکت ایرباس در مونیخ در ماه س��پتامبر 
انجام شد که طی آن، دو کیلووات انرژی تولیدش��ده به صورت بدون سیم برای 
کلکتورهایی در فاصله بیش از 3۰ متری ارسال ش��د. محققان این مرکز بر این 
نظرند که هیچ مانع فنی بر سر راه تولید انرژی خورشیدی در فضا و انتقال آن به 
زمین وجود ندارد. برخی از محققانی که روی فناوری های مورد نیاز برای انتقال 
انرژی خورش��یدی از فضا به زمین تحقیق می کنند، روش بدون س��یم را ایمن 
می دانند به گونه ای که برای انس��ان  ها و حیوانات خطری ن��دارد. آمریکا، چین 
و ژاپن هم فعاالنه این ه��دف را دنبال می کنند و پیش بینی می ش��ود که آن  ها 
به زودی برنامه های خود را اعالم کنند. بریتانیا پیشتر اعالم کرده بود که تصمیم 
دارد تأسیسات نخس��تین نیروگاه خورش��یدی فضایی خود را تا سال 2۰4۰ در 

مدار مستقر کند.

 ارسال برق از فضا به زمین؛ اروپا 
 نیروگاه خورشیدی فضایی 

احداث می کند! 

مدیر فمتا

مافیای اقتصادی و جریان نفوذ مانع مسدودسازی فیلترشکن  ها می شوند
مدیر مؤسس��ه فمتا، گفت: از نظر فنی، مسدود 
ک��ردن فیلترش��کن ها امکان پذیر و در بس��یار از 
کشور ها تجربه ش��ده اس��ت، اما مافیای اقتصادی 
و جریان نفوذ داخلی دو مانع ادامه مسدودس��ازی 
فیلترشکن ها هستند و س��ود نجومی که از طریق 
فیلترش��کن ها نصیب برخی بنگاه ه��ای اقتصادی 
می ش��ود باعث ش��ده ت��ا در برابر مس��دود کردن 
کام��ل فیلترش��کن ها مقاومت کنند. ب��ه گزارش 
س��یتنا، هفتمین نشس��ت بصیرت افزایی طالب 
جامعه الزه��را)س( قم با بررس��ی ابع��اد مدیریت 
فض��ای مج��ازی، پیام رس��ان ها و ش��بکه های 
اجتماعی با س��خنرانی حجت االسالم والمسلمین 
کرباس��ی، مدی��ر مؤسس��ه فمتا )فض��ای مجازی 
تراز انقالب اس��المی( برگزار ش��د. در این نشست 
حجت االسالم والمس��لمین کرباس��ی؛ ب��ا اش��اره 
ب��ه اینک��ه در جری��ان اغتشاش��ات 9۰ درص��د 
فیلترش��کن ها از کار افت��اد، گف��ت: از نظ��ر فنی، 
مس��دود کردن فیلترش��کن ها امکان پذی��ر و در 
بسیار از کش��ور ها تجربه شده اس��ت. وی مافیای 
اقتصادی و جری��ان نفوذ داخل��ی را دو مانع ادامه 
مسدودسازی فیلتر شکن ها دانس��ت و ادامه داد: 
س��ود نجومی ک��ه از طریق فیلترش��کن ها نصیب 
برخی بنگاه های اقتصادی می ش��ود باعث ش��ده 
ت��ا در برابر مس��دود ک��ردن کامل فیلترش��کن ها 
مقاومت کنند. مدیر مؤسس��ه فمتا، اظهار داشت: 
وقتی از فیلترشکن اس��تفاده شود مصرف اینترنت 
دو برابر می ش��ود، از س��وی دیگر پهنای باندی که 
دولت از ش��رکت های خارجی می خرد تا به دست 
مصرف کنن��ده برس��د ح��دود 2۵ براب��ر افزایش 
قیمت پی��دا می کن��د و در این میان ش��رکت ها و 
واسطه ها سودهای نجومی به جیب می زنند. سود 

نجومی ک��ه از طریق فیلترش��کن ها نصیب برخی 
بنگاه ه��ای اقتصادی می ش��ود باعث ش��ده تا در 
برابر مس��دود کردن کامل فیلترشکن ها مقاومت 
کنند. وی خاطرنش��ان ک��رد: در اس��فند 14۰۰ 
رئیس شرکت زیرس��اخت و معاون وزیر گفته بود 
2۰ درصد پهن��ای بان��د داخل��ی و ۸۰ درصد آن 
بین المللی اس��ت که از مص��رف بین المللی حدود 
7۰ درصدش صرف اینستاگرام و واتساپ می شود. 
حجت االسالم والمسلمین کرباسی؛ افزود: رئیس 
شرکت زیرساخت در جریان اغتشاشات اخیر خبر 
داد که حجم ترافیک خارجی به نصف کاهش پیدا 
کرده و پهنای باند داخلی حدود 7۰ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. با یک محاس��به می ت��وان فهمید 

هم��راه اول و ایرانس��ل در دوم��اه گذش��ته حدود 
7۵۰ میلیارد تومان سودش��ان کم ش��ده است، از 
ای��ن رو مجموعه ش��رکت هایی که سودش��ان کم 
می شود با مسدودس��ازی فیلترشکن و برنامه های 
اینس��تاگرام و واتس��اپ مخالفند. وی ملی شدن 
صنع��ت پیام رس��ان ها در ای��ام کنون��ی را اتفاق 
مبارکی دانست و گفت: این دستاورد اگر به نتیجه 
برس��د اهمیتش به مراتب از فناوری هس��ته ای و 
موشکی بیشتر است، چون پیام رس��ان ها کاماًل با 
حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاس��ت و امنیت ارتباط 
گس��ترده دارند. مدیر مؤسس��ه فمتا، جریان نفوذ 
را از مخالفان ملی ش��دن پیام رسان ها معرفی کرد 
و اظهار داش��ت: این ها در س��ال 97 هم با ش��گرد 

گام به گام باعث شکس��ت فیلترینگ تلگرام شدند. 
تلگرام در تاریخ هش��تم اردیبهش��ت 97 با حکم 
قضایی فیلتر شد، در این حکم آمده بود دسترسی 
به تلگرام مس��دود و هرگونه دسترس��ی به آن نیز 
باید مسدود شود. ولی دو هفته بعد تلگرام طالیی 
و هات گرام رونمایی ش��د و جریان نفوذ با مذاکره 
با رئیس وق��ت قوه قضاییه دو ماه وق��ت گرفتند تا 
پیام رس��ان های داخلی تقویت و م��ردم کم کم به 
پیام رس��ان های داخل��ی منتقل ش��وند، ولی این 
زمان، دوماه دوماه تمدید ش��د و با اختصاص 2۰۰ 
س��رور به هاتگرام و تلگرام طالیی و تنها 1۰ سرور 
به پیام رس��ان های داخلی، فیلتر تلگ��رام عماًل با 
شکست مواجه ش��د. وی ادامه داد: همان جریان 

ام��روز دوب��اره در حال تکرار ش��دن اس��ت. برای 
همین مسدود س��ازی فیلترش��کن ها ر ها ش��ده و 
جالب آن که در بین مردم شبهه می کنند که فیلتر 
کردن ج��واب نمی دهد، در حالی که دس��ت های 
پش��ت پ��رده مان��ع اس��تمرار فیلت��ر می ش��ود. 
حجت االسالم والمس��لمین کرباسی؛ خاطرنشان 
کرد: ش��بهه دیگری که این روز ها مطرح می شود 
بحث اینترنت ماهواره ای اس��ت، اف��زون بر هزینه 
باالی دسترسی به این نوع اینترنت، براساس آنچه 
شرکت استارلینک اعالم کرده برای پوشش پایدار 
اینترن��ت ماهواره ای حدود 4۰ ه��زار ماهواره باید 
در مدار زمین مستقر ش��ود که اکنون تنها دو هزار 
ماهواره ب��رای اینکار در مدار قرار گرفته اس��ت، از 
این رو در کوتاه م��دت تأمین این تع��داد ماهواره 
اصال امکان پذیر نیست، ضمن اینکه روسیه و چین 
هم در مقابل این کار اعالم موضع کرده اند. پس در 
عمل این شبهه مانند همان ش��بهه های است که 
در ده��ه 7۰ و در برابر قانون ممنوعیت اس��تفاده 
از ماهواره گفته شد تا چند سال آینده با آنتن های 
معمولی می توان شبکه های ماهواره ای را دریافت 
کرد ولی این مسأله هیچگاه محقق نشد. وی شبهه 
پراکنی های این چنین��ی را برای تأثیرگذاری روی 
تصمیم گیران و تصمیم سازان و به اشتباه انداختن 
آن ها دانست و گفت: در همان دهه 7۰ رهبری به 
مس��ؤوالن فرمودند به فرض که چنین شود، شما 
بروید ت��وان فنی ت��ان را افزایش دهید ت��ا بتوانید 
جلوی آن را بگیرید. مدیر مؤسس��ه فمتا در پایان، 
گفت: جریان نفوذ در پی آن اس��ت که کش��ور زیر 
سلطه رسانه ای دشمن باشد. از این رو باید با همه 
توان در برابر آن مقابله کرد و این حصر رس��انه ای 

را شکست.
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مقاله

فص��ل آخ��ر کت��اب نی��ز ب��ه تبیی��ن 
رویکرده��ای مختل��ف درخص��وص نیاز به 
دولت پرداخت است. یکی از ابزارهای مفید 
برای آشکار نمودن فلس��فه وجودی و ابعاد 
برخی نظریات، توجه به خاس��تگاه تاریخی 
آن اس��ت. به بیان ساده، آش��نایی با نزاع  ها 
ی��ا زمینه های ط��رح موضوع��ات بنیادین، 
کمک ش��ایانی در درک داللت های نظریات 
مختلف می کن��د. نمون��ه ای جال��ب از این 
ش��یوه تفهیمی در فصل انتهای��ی کتاب که 
تقسیم بندی مبنایی جالبی راجع به ماهیت 
دولت به شمار می رود، پیشنهاد شده است. 
در بخش اول از فصل دهم، به تبیین ماهیت 
دولت از منظر هابز24 و الک2۵ می پردازد. در 
آنجا اشاره می شود که منش��أ تفاوت این دو 
فیلسوف سیاس��ی، تفاوت نظرشان در باب 

 ) 2۰۰9  ,7۵۶.p ( .ماهیت انسان است
براس��اس تحلی��ل ارایه ش��ده در کتاب، 
چ��ون ماهیت انس��ان ب��ر پای��ه بیدادگری 
و تجاوز اس��ت، صلح به واس��طه حسن نیت 
انس��ان  ها به وجود نیام��ده و نیازمند دولتی 
هس��تیم تا مانع هرج و مرج و حافظ امنیت 

 .) 2۰۰9  ,۵۵7-۵۵۶.pp (شود
برخالف هاب��ز، الک مداف��ع وجود حق 
آزادی برای انس��ان  ها بوده و اساس��اً احترام 
به یکدیگر به واس��طه توانایی ه��ای عقلی و 
استداللی ایشان است. از نظر الک، دولت  ها 
اساس��اً باید به مردم پاس��خگو باشند و حق 
طبیعی حذف سیاس��تمداران ب��رای مردم 

 .) 2۰۰9  ,7۵۸-7۵7.pp ( وجود دارد
یکی دیگ��ر از نوآوری ه��ای قابل توجه 
کت��اب در بخ��ش انتهایی فص��ل پایانی آن 
رق��م زده ش��ده اس��ت. مؤلف برای پاس��خ 
به این پرس��ش ک��ه چ��را اتکای ب��ه دولت 
تا به ای��ن می��زان مجادله برانگیز اس��ت، با 
طبقه بندی نو و نسبتاً جالبی به این موضوع 
می پ��ردازد. ب��ه نظ��ر مؤل��ف، دیدگاه های 
چپ گرایان��ه برخوردار از س��ه گ��زاره مهم 
در توجیه پیش��نهاد خویش هس��تند: )1( 
وجود مس��أله اصیل-عامل، )2( رأی گیری 
و گزین��ش م��کان و )3( دش��واری مربوط 
 ,774.p ( به کارای��ی و عدال��ت اجتماع��ی
 2۰۰9 (. دیدگاه ه��ای راس��ت گرایانه ک��ه 
مداف��ع کارای��ی و مخالف برابری پس��ینی 
هس��تند، از مناظر مختلفی ب��ه توجیه ایده 
خویش می پردازن��د. رویکردهایی همچون: 
)1( بروز مس��أله اصیل-عامل، )2( اطالعات 
نامتقارن )3( رأی گی��ری، )4( مقوله انگیزه 
و بازتوزی��ع درآمد، )۵( فواید س��اختارهای 
مبتنی بر فدرالیس��م مالی و )۶( امکان بروز 
حس��ادت ) PP.77۵-  77۶,2۰۰9 ( ای��ن 
طبقه بندی پیش��نهادی، راهنمای مفیدی 
برای دق��ت ورزی در موضوع ف��وق بوده که 
حتی ب��ه عن��وان مبنایی ب��رای جمع بندی 
ادبی��ات موضوع یا حتی تدوی��ن کتاب قابل 

استفاده است. 
حال که معرفی و بررسی کتاب به ترتیب 

غیرقانون��ی اس��ت. بناب��ر تحلی��ل متعارف 
که البت��ه به نوع��ی برخ��وردار از توجیهات 
اخالقی نیز هس��ت، می بایست بازاری چون 
بازار مواد مخ��در غیرقانونی باش��د؛ چرا که 
بس��یاری از اف��راد جامعه در مع��رض خطر 
اس��تفاده از این مواد قرار خواهند گرفت. با 
این وج��ود می ت��وان این گونه تص��ور نمود 
 ک��ه اگر ب��ازار م��واد مخ��در قانونی ش��ود، 
قیمت کاال ها در ای��ن بازار کاه��ش یافته و 
بالتب��ع دزدی و اعم��ال غیراخالق��ی برای 
تأمین مالی خری��د در ای��ن بازار ها کاهش 

 ) 2۰۰9  ,3۸2.p ( .می یابد
اگر بپذیری��م که جامعیت ن��ه به معنای 
اش��اره گذرا به هم��ه رویکرد ها بلک��ه اتقان 
در تحلیل از منظر الاقل ی��ک رهیافت- در 
این جا یعنی رهیافت اقتصادی- است، باید 
در پی نواق��ص تحلیلی از منظ��ر مطالعات 
اقتص��ادی باش��یم. از ای��ن منظ��ر یکی از 

انتقادات وارد بر این اث��ر عدم مالحظه یکی 
از نظریات مهم و تأثیرگذار اقتصادی، یعنی 
نظریه بهینه دوم اس��ت؛ تنها اشاره کتاب به 
این قضی��ه، در پاورقی صفح��ه 347 و ذیل 
موضوع انحصار است. این انتقاد وقتی جدی 
به نظر می رس��د ک��ه رویکرد کتاب اساس��اً 
مبتنی بر مطالعات اقتصادی اس��ت؛ شاید از 
س��ایر آثار موجود در حوزه سیاست گذاری 
عمومی- ک��ه مبتنی بر س��ایر رهیافت  ها یا 
از منظر سایر رش��ته ها تدوین یافته است- 
مغفول گذاردن این ایده پذیرفته باش��د، اما 
نادیده انگاش��تن این نظریه، کتاب را دچار 

نقص مهمی کرده است. 
قی��ودی را در نظ��ر بگیرید ک��ه تحقق 
همزم��ان آن قی��ود ی��ا ش��رایط، منجر به 
دس��تیابی به کارا ترین نتیجه خواهد ش��د. 
حال اگ��ر بدانیم که ب��ه هر دلیل��ی یکی از 
ش��رایط پیش گفت��ه محقق نخواهد ش��د، 
س��ؤالی که پیش خواهد آمد آن اس��ت که 

فصول آن به پایان رس��ید، نوبت به بررس��ی 
جامع کتاب، ارایه برخی نکات پیش��نهادی 
و درک جای��گاه اث��ر در میان کتب مش��ابه 

می رسد. 
اظهارنظر درباره جمعی��ت یک اثر امری 
دشوار است؛ مخصوصاً آن که بخواهیم راجع 
به جامعیت یک اثر در حوزه سیاست گذاری 
عمومی نظ��ر دهیم. حوزه سیاس��ت گذاری 
عمومی اساساً مقوله ای میان رشته ای بوده و 
عماًل محققان بسیاری از رشته های تعلیمی 
متن��وع عل��وم اقتص��ادی، علوم سیاس��ی، 
حقوق، روان شناختی و حتی فلسفه در نضج 

و نمو ادبیات علمی آن نقش داشته اند. 
ب��ا ای��ن تفاصی��ل، حالت مطل��وب یک 
اثر از نظ��ر جامعیت، مس��تلزم برخورداری 
آن از رویکرد ه��ا و موضوعات متنوع اس��ت؛ 
گاهی ناظر ب��ه یک موضوع، ام��کان تحلیل 
براساس چارچوب  ها و رویکردهای مختلف 
وجود دارد. تن��وع رویکرد ها و موضوعات در 
حوزه سیاس��ت گذاری عمومی و محدودیت 
حجمی آث��ار علم��ی ه��ر مؤلف��ی را مقید 
می کند. این کت��اب نیز از ای��ن قاعده کلی 

مس��تثنی نیس��ت. با لحاظ نم��ودن این 
نکته، اگ��ر بخواهیم ناظ��ر به جامعیت 

رویکردهای مورد استفاده در کتاب 
اظهارنظر کنیم، نقدی اساس��ی بر 

کتاب وارد است. 
ای��ن اث��ر اساس��اً ب��ر پای��ه 
رویک��رد اقتص��ادی و به ط��ور 
خ��اص مبتن��ی ب��ر نظری��ه 
انتخاب عمومی نگاش��ته شده 
اس��ت. بس��یار طبیعی به نظر 
می رس��د که با تمرکز مؤلف بر 
دانش اقتصاد، س��ایر رویکرد ها 

و رشته ها مورد غفلت واقع شوند. 
کتاب فاق��د تبیین ه��ای برآمده از 

دانش سیاسی، روان شناسی اجتماعی 
و مدیریت دولتی ب��وده و اگر هم به برخی 

رهیافت ه��ای غیراقتص��ادی توج��ه کرده 
اس��ت، بر س��یبل اس��تثناء و فاق��د ویژگی 
نظام مندی اس��ت. به عنوان یک نمونه البته 
جالب، مؤلف ب��ه نقش تربیتی یا آموزش��ی 
وجود بازارهای غیرقانونی بر جوانان اش��اره 
کرده اس��ت: اف��رادی که از طری��ق فعالیت 
در بازاره��ای غیرقانون��ی کس��ب ث��روت 
می کنند، تبدیل به الگوهای��ی برای تنظیم 
 تمایالت و خواس��ته های جوانان می ش��وند
) p.3۸1,  2۰۰9 ( ام��ری که باید در مواجهه 

با بازارهای غیرقانونی بدان توجه نمود. 
اگر منظ��ور از جامعی��ت، تبیی��ن ابعاد 
مختلف مسأله برای دس��تیابی به راه حل یا 
پاسخی برای مواجهه اس��ت، باز با دشواری 
دیگ��ری مواجهیم. در برخی موارد و ش��اید 
بت��وان گف��ت در بس��یاری از م��وارد م��ا با 
معماهایی مواجه می ش��ویم که ارایه نظری 
قاطع و حتی معیارهایی برای تعیین تکلیف 
نهایی در آن موارد دش��وار اس��ت. عرصه ای 
که به عن��وان نمون��ه که مؤلف ب��ه خوبی از 
آن به عن��وان یک معما ی��اد می کند و حتی 
موضع گی��ری نهایی نیز راجع ب��ه آن ندارد، 
عرصه سیاس��ت گذاری در ح��وزه بازارهای 

آیا باید بر تحقق س��ایر شرایط اصرار ورزید؟ 
پاس��خ نظریه بهینه دوم آن است که در این 
ش��رایط، لزوماً پیگیری تحقق س��ایر قیود 
منجر ب��ه دس��تیابی وضعیت��ی نزدیک به 
وضعیت بهینه نخواهد ش��د.2۶ به دیگر بیان 
ف��رض کنید ک��ه در تحقق یکی از ش��رایط 
پنج گان��ه الزم برای رس��یدن ب��ه وضعیت 
مطلوب، مشکلی مش��اهده می شود؛ یعنی 
قطعاً می دانیم ک��ه ش��رط اول قابل تحقق 
نیس��ت. در این وضعی��ت معم��والً انتخاب 
پی��ش روی ما آن اس��ت ک��ه ب��رای تحقق 
ش��روط دوم تا پنج��م تالش خ��ود را انجام 
دهیم. نظری��ه بهین��ه دوم تأکی��د دارد که 
رسیدن به وضعیتی نزدیک به وضع مطلوب 
اولیه ممکن است مس��تلزم تخطی از برخی 

شرایط دوم تا پنجم باشد. 
در درک جای��گاه این کتاب در مقایس��ه 
با کتب مش��ابه و نی��ز تحلیل آن براس��اس 
اهداف عنوان ش��ده برای کتاب دو نکته ای 
اساس��ی قاب��ل تأکید اس��ت. این کت��اب تا 
ح��دی برخالف عن��وان اصلی اش ک��ه باید 
ش��امل سیاس��ت گذاری عموم��ی باش��د، 
بیش��تر در رابطه با مباح��ث نظری حوزه 
سیاست گذاری عمومی است. انتظار بر 
آن اس��ت که یک کتاب آموزشی در 
این حوزه، ب��ر مباحث کاربردی تر 
و مطالع��ات م��وردی متعددی 

تمرکز داشته باشد. 
هنگامی که به کتب آموزشی 
سی�اس���ت گ�ذاری  متع���ارف 
عمومی مراجع��ه کنیم همچون 
ب���ا م�وض�وع��ات و مق���والت 
مبنای��ی و کاربردی چ��ون مدل 
یندهای  27فرآ ری سیاس��ت گذا
سیاست گذاری، ارزیابی سیاست2۸، 
قواع��د نه��ادی29 ی��ا قدرت رس��انه3۰ 
مواجهیم؛ مقوالتی که ش��اید بتوان اعالم 
نمود ب��دون آن ها گام برداش��تن در مس��یر 

سیاست گذاری عمومی بسیار دشوار است. 
اف��زون ب��ر موض��وع کاربردی ب��ودن، 
تمرکز بر مطالع��ات موردی نی��ز از اهمیت 
ق�اب�ل ت�وجه��ی برخ���وردر اس��ت. کتب 
متعارف سیاس��ت گذاری عمومی، سرش��ار 
از مطالع��ات م��وردی و به ط��ور خ��اص 
دالی��ل تصویب قوانی��ن و مق��ررات متنوع 
برای مواجه��ه با مش��کالت ب��روز یافته در 
رفاه اجتماعی، سیاس��ت های  عرصه ه��ای 
انرژی، سیاس��ت های آموزش��ی و... اس��ت؛ 
این در حالی اس��ت ک��ه این کت��اب از این 
نظری��ه از فق��ر قابل توجهی در رنج اس��ت. 
ش��ایان ذکر اس��ت که مؤل��ف ب��ه نوعی به 
این دش��واری توجه داش��ته و اعالم نموده 
اس��ت که ما نباید بر روی ی��ک دولت خاص 
تمرکز کنیم؛ "توصیف��ات مربوط به بودجه 
و سیاس��ت گذاری های عموم��ی یک دولت 
خاص ب��ا تغییر دول��ت و سیاس��ت گذاری 
ب��ه   .") 3,2۰۰9 .P ( می ش��ود  منس��وخ 
بیان وی، بودج��ه امروز، لزوم��اً بودجه آتی 
نخواهد بود و همچنین سیاست گذاری های 
جاری، سیاس��ت گذاری های مفیدی برای 
آینده نیس��ت. از این رو بای��د در پی معارف 

دیرپات��ر و درک اصول عموم��ی همه زمانی 
و هم��ه مکان��ی بروی��م ) P.3,  2۰۰9 ( ب��ه 
نظر می رس��د که علی رغم صحت س��طحی 
از ادعای مؤل��ف در این زمین��ه، باید ضمن 
همراه��ی با ی��ک مت��ن آموزش��ی، تمرین 
در  تصمیم گی��ری  و  سیاس��ت گذاری 
موقعیت ه��ای مختلف ص��ورت گی��رد. به 
هرح��ال می توان از س��طح نظ��ری یک اثر 
کاس��ته و ناظر به برخ��ی کاربردها، بر روش 
 سیاست گذاری و نه نتیجه تصمیم گیری  ها 

تمرکز نمود. 
هرچند تمرکز کتاب بر رویکرد انتقادی 
و نظری��ه انتخ��اب عموم��ی موج��ب عدم 
کس��ب جایگاهی مناس��ب در مجموعه آثار 
ح��وزه سیاس��ت گذاری عمومی می ش��ود 
اما ب��ه نظ��ر می رس��د موجب��ات جلب نظر 
محققان اقتصادی برای وارد ش��دن به حوزه 
سیاس��ت گذاری عمومی را فراهم می آورد. 
طبیعی به نظر می رس��د ک��ه تحلیل گران و 
پژوهش��گرانی که در فضای علوم اقتصادی 
تنفس می کنند به راحتی ب��ا متون متعارف 
مدیریت دولتی و سیاس��ت گذاری عمومی 
ارتباط برقرار نکنند. از ای��ن رو این کتاب در 
میان آثاری که مورد توج��ه محققان حوزه 
اقتصاد اس��ت، حلقه واسط مناس��بی برای 
آش��نایی با حوزه سیاس��ت گذاری عمومی 

است. 
ب��ه نظ��ر می رس��د ای��ن کت��اب از نظر 
بهره گیری از قالب آموزش��ی، از جمله کتب 
پرفایده باشد. نخس��ت آن که براساس قالب 
ارایه ش��ده، همه فصول از سه بخش تشکیل 
ش��ده اند که به نوع��ی همراه ب��ا وزن دهی 
مناسب مطالب در هر فصل است. دوم آن که 
بخش آخ��ر هر فص��ل که خالص��ه مطالب 
تبیین شده در فصل است، به نحوی تفصیلی 
به ارایه مطالب پرداخته اس��ت. تقریباً تمام 
بخش ه��ای خالصه ارای��ه ش��ده در کتاب 
جامع و برخوردار از س��یر منطق��ی داخلی 
نس��بت به فصل مربوطه هستند. سوم آن که 
به فراخ��ور موضوعات مطروح��ه در کتاب، 
پرس��ش  ها و گزاره هایی با عناوین پرس��ش 
اثباتی و پرس��ش هنجاری ترتیب داده شده 
که موج��ب دقیق ش��دن مخاطب نس��بت 
به ابعاد و لوازم موضوع مورد نظر می ش��ود. 
در نهای��ت آن که بخ��ش انتهای��ی کتاب با 
عنوان موضوعات��ی برای بح��ث و گفتگو31 
برخوردار از پرس��ش  ها و موضوعاتی اس��ت 
که به فعال ش��دن ذهن مخاط��ب در عرصه 
کاربردی نم��ودن مطالب فص��ول مختلف 
کمک می کند. اگر ای��ن کتاب به عنوان متن 
آموزش��ی یا کمک آموزش��ی در نظر گرفته 
ش��ود، موضوعات طرح ش��ده در این بخش 
کمک ش��ایانی به تعمیم دانسته های کسب 

شده خواهد نمود. 
با توجه به مجموعه بررس��ی های صورت 
گرفت��ه و ناظر به ام��کان بهره گی��ری از این 
اثر در ح��وزه پژوهش های سیاس��ت گذاری 
عمومی، این کتاب به عن��وان مدخلی مفید 
ب��رای برخ��ی تحلیل های��ی که ب��ه نوعی 
جنبه اقتصادی دارند، پیش��نهاد می ش��ود؛ 
حوزه ه��ای مطالعات��ی ناظر ب��ه بهره گیری 

از اقتص��اد اطالع��ات در سیاس��ت گذاری 
عموم��ی و تأثیرپذی��ری سیاس��ت گذاری 
عموم��ی از یافته ه��ای اقتصاد رفت��اری، از 
جمل��ه عرصه های مغف��ول در پژوهش های 
سیاس��ت گذاری عمومی وطنی اس��ت که 
در این کتاب به خوبی به آن ها اش��اره ش��ده 

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

محمدجواد رضایی
 دکتری علوم اقتصادی 
دانشگاه امام صادق)ع(  

مالیه عمومی و سیاست گذاری عمومی: 

قسمت آخرمسؤولیت ها و محدودیت های دولتی  

کتب متعارف 
سیاست گذاری عمومی، سرشار 

از مطالعات موردی و به طور خاص دالیل 
تصویب قوانین و مقررات متنوع برای مواجهه 

با مشکالت بروز یافته در عرصه های رفاه اجتماعی، 
سیاست های انرژی، سیاست های آموزشی و... 

است؛ این در حالی است که این کتاب از این نظریه از 
فقر قابل توجهی در رنج است. شایان ذکر است که مؤلف 

به نوعی به این دشواری توجه داشته و اعالم نموده 
است که ما نباید بر روی یک دولت خاص تمرکز کنیم؛ 
"توصیفات مربوط به بودجه و سیاست گذاری های 

عمومی یک دولت خاص با تغییر دولت و 
 سیاست گذاری منسوخ 

می شود
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احتراماً دانشکده علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناس��ه ملی 14۰۰۶۶۶4۶۵1 
و کد اقتص��ادی 411۵33۶4939۵ در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهداش��تی درمان��ی جامعه مبتنی بر 
مراقبت های اولیه بهداش��تی )PHC( که منجر به ارتقاء س��المت، پیشگیری، تش��خیص درمان و مراقبت از 
ناخوش��ی و بیماری جراحت و س��ایر اختالالت جس��می روانی اجتماعی در انسان می ش��ود و با راهبرد خرید 
خدمات از بخش غیردولتی و توسعه مشارکت آنان در ارائه خدمات فوق الذکر در مناطق کم برخوردار و حاشیه 
ش��هر س��اوه و اس��تفاده بهینه از امکانات موجود کلیه امور مربوط به برون س��پاری مراقبت های اولیه سالمت 
قابل ارائه در مناطق ش��هری باالی 2۰ هزار نفر و حاشیه نشین تحت پوش��ش معاونت بهداشت دانشکده علوم 
پزشکی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره 2۰۰1۰۰۰3۸۶۰۰۰۰23 به اشخاص 

حقوقی )شرکت های بهداشتی درمانی( واجدشرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از 
طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰9/۰2 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰9/۰9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:۰۰ روز یکشنبه مورخ 14۰1/۰9/2۰

زمان گشایش پاکت ها: 
ساعت 1۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰9/21 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکي ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 14:۰۰ روز سه شنبه مورخ 14۰1/1۰/13
 می�زان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: مبل��غ 2,۵۰۶,732,۸۰۰ ری��ال )دو میلی��ارد و پانص��د و 
شش میلیون و هفتصد و س��ی  و دو هزار و هش��تصد ریال( ضمانتنامه بانکي بااعتبار حداقل س��ه ماه و یا واریز 
وجه نق��د ب��ه شماره حس��اب 4۰۰11129۰۶37۸11۶ نزد بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران )ش��با 
IR 4۰۰1۰۰۰۰4۰۰11129۰۶37۸11۶( به نام دانش��کده علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه 
می باش��د: ضمانتنامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداري روز یکش��نبه مورخ 14۰1/۰9/2۰ به آدرس ساوه، 
میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک س��تاد دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتی 
درمانی ساوه با کد پس��تی 7۶۶۵1 – 3919۶ تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد. فایل pdf ضمانتنامه 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به صورت فایل pdf بارگذاری شود.
  هرگونه چک اعم از حامل، بین بانکی و ... یا هرگونه تأییدیه مطالبات مالی از دانشکده قابل قبول نمی باشد.

  براي کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن اداره امور پش��تیبانی و ام��ور رفاه��ی 4۸۵۰1142-۰۸۶ و 
 http://www.savehums.ac.ir تماس فک��س 422234۸۸-۰۸۶ یا به س��ایت دانش��کده ب��ه نش��انی 

مراجعه فرمایید.

آگهی فراخوان
نوبتاول
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دانش�کده عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ي س�اوه ب��ه شناس��ه مل��ی 
 14۰۰۶۶۶4۶۵1 و کد اقتصادی 411۵33۶4939۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
پروژه تهی��ه و اجرای دیوار حائل و س��قف عرش��ه ف��والدی مرکز قل��ب مجتمع بیمارس��تانی 
ش��هدای 17 ش��هریور و مدرس را از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره 
2۰۰1۰۰۰3۸۶۰۰۰۰22 برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰۸/3۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تا ساعت 14:۰۰ روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰9/۰7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:۰۰ روز شنبه مورخ 14۰1/۰9/19
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 1۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ 14۰1/۰9/2۰ سالن جلسات 

ستاد دانشکده علوم پزشکي ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 14:۰۰ روز دوشنبه مورخ 14۰1/1۰/12

میزان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: مبل��غ ۶49,۶49,32۶ ری��ال )شش��صد و چهل ونه 
میلیون و شش��صد و چهل ونه هزار و س��یصد و بیست وش��ش ریال( ضمانتنامه بانک��ي بااعتبار 
حداقل س��ه ماه و یا واریز وج��ه نق��د ب��ه شماره حس��اب 4۰۰11129۰۶37۸11۶ نزد بانک 
مرک��زی جمه��وری اس��المی ای��ران ))ش��با IR 4۰۰1۰۰۰۰4۰۰11129۰۶37۸11۶(( با 
شناس��ه واریز 9۸2123۸221۰۰۰74۰۰11129۰۶37۸11۶ به نام دانش��کده علوم پزشکی 
 و خدمات بهداش��تی درمانی س��اوه ضمانتنامه و یا فیش واری��زی تا پایان وقت اداري روز ش��نبه 
 مورخ 14۰1/۰9/19 به آدرس: ساوه، میدان مادر، ابتدای خیابان جمهوری، ساختمان شماره یک 
 ستاد دانش��کده علوم پزش��کي و خدمات بهداش��تی درمانی س��اوه تحویل اداره پش��تیبانی و
 امور رفاهی گردد ک��د پس��تی 3919۶7۶۶۵ و فای��ل pdf ضمانتنام��ه در س��امانه تدارکات 

بارگذاری شود.
براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن اداره امور پش��تیبانی و امور رفاهی 4۸۵۰1142-۰۸۶ و 
 http://www.savehums.ac.ir تماس فکس 422234۸۸-۰۸۶ یا به سایت دانشکده به نشانی 

مراجعه فرمایید.

آگهی فراخوان
نوبتدوم

کمیسیون 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

1۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰فروسیلیکومنگنز12۰۰1۰۰14۶9۰۰۰۰3۸

مهلت ز مانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
ساعت 19:۰۰ روز  شنبه مورخ 14۰1/۰9/۰۵

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:
ساعت 19:۰۰ روز سه شنبه مورخ 14۰1/۰9/1۵

زمان گشایش پاکت ها:
ساعت 1۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰9/1۶

زمان اعتبار پیشنهاد:
ساعت 1۰:۰۰ روز شنبه مورخ 14۰1/1۰/17

  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: 37217437-۰۵۸ )آقای کاووسی(
اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 14۵۶
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   عمومي
نوبتدوم

یکمرحلهای

تعاونی  ها ۵ هزار واحد مسکونی 
فرسوده تهران را نوسازی می کنند

نخستین موتور جت ایرانی هواپیما 
رونمایی می شود

ثبت نام ۴6۰ هزار کارگر در طرح 
نهضت ملی مسکن 

طرح اصالح قانون بیمه کارگران 
ساختمانی هفته آینده نهایی می شود

 ساالنه 1۸۰ هزار واحد مسکن 
در تهران ساخته می شود 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نوسازی پنج هزار واحد مسکونی در بافت های 
فرس��وده تهران با اس��تفاده از ظرفیت تعاونی های مس��کن خب��ر داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، سیدصولت مرتضوی؛ در مراس��م امضای تفاهم نامه مشترک بین 
وزارت کار و شهرداری تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
بر س��ه بخش دولتی، خصوصی و تعاون پایه ریزی ش��ده و طبق هدف گذاری، 2۵ 
درصد از اقتصاد کشور باید مشمول بخش تعاون شود از این رو هدف از امضای این 
تفاهم نامه توس��عه بخش تعاون اس��ت. وی ادامه داد: این تفاهم نامه برای تشکیل 
تعاونی های مسکن در محالت کم برخوردار و بافت های فرسوده و ناکارآمد کالنشهر 
تهران است. مرتضوی؛ با بیان اینکه حدود 3۵۵ محله مشمول این طرح می شوند، 
گفت: 3۵4 شرکت تعاونی تشکیل خواهد شد که منابع آن هم منابع تلفیقی است. 
وی عنوان کرد: تس��هیالت الزم برای این تفاهم نامه از طری��ق منابع نهضت ملی 
مسکن و از سوی بانک توسعه تعاون و سایرین تأمین خواهد شد ضمن اینکه در گام 
اولیه حدود پنج هزار واحد است که در گام های بعد توسعه خواهد یافت. مرتضوی؛ 
با تأکید بر اینکه یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور صنعت ساختمان است که 
هم به توسعه اقتصاد کشور و هم توسعه تعاون کمک می کند، گفت: هزینه های تمام 
شده و تخفیفات داده شده محاسبه خواهد ش��د و معادل قیمت تمام شده منهای 

4۵۰ میلیون تومان تسهیالت دولت باید به صورت گام به گام آورده  مردم باشد.

دبیر نمایش��گاه بین المللی هوایی ایران، اظهار داش��ت: از رونمایی نخستین 
موتور جت هواپیما ساخت داخل همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی هوایی 
ایران خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، بیژن بنک��دار؛ افزود: تا چند هفته آینده 
ش��رکت مپنا از موتور هوایی با کاربرد هواپیماهای مسافربری رونمایی می کند و 
این موتور در نمایشگاه بین المللی هوایی ایران )ایران ایر شو( برای اولین بار تست 
خواهد شد. وی با اشاره به حضور ش��رکت های خارجی و داخلی فعال در صنعت 
هوانوردی و هوا فضا در نمایش��گاه هوای��ی ایران، اظهار داش��ت: علی رغم اعمال 
تحریم های سختگیرانه علیه کش��ورمان به ویژه تحریم های هوانوردی برگزاری 
این نمایش��گاه بین المللی را متوقف نکردیم و در این دور از نمایشگاه شرکت مپنا 
از اولین موتور هوایی س��اخته شده توس��ط این مجموعه رونمایی می کند و برای 
اولین بار مورد تست قرار می گیرد. دبیر نمایش��گاه بین المللی هوایی ایران، ادامه 
داد: در این نمایش��گاه 9۰ ش��رکت داخلی و خارجی مرتبط با صنعت هوانوردی 
و صنایع فضایی حض��ور دارند و قرارداد همکاری ش��رکت روس��ی و ایرانی برای 
ساخت هلیکوپتر تولید مشترک در کش��ورمان منعقد می ش��ود. بنکدار؛ افزود: 
شرکت هایی از پاکس��تان، روس��یه، چین، ترکیه و ایتالیا از شرکت های حاضر در 
ایران ایرش��و هس��تند و قراردادهای علمی و همکاری در بحث س��اخت قطعات، 
پشتیبانی سیستم های هلیکوپتری و هواپیماهای مسافربری با این شرکت های 
خارجی منعقد می شود. وی با بیان اینکه موتور جت تولید شده در مپنا صددرصد 
داخلی اس��ت و نه تنها مورد اس��تفاده داخل بلکه امکان صادرات دارد، گفت: یک 
هواپیما متش��کل از 1۰ میلیون قطعه اس��ت که تولید تمام ای��ن قطعات در یک 
کش��ور منطق علمی و عملی ندارد و ش��رکت های مختلف در دنیا بخش هایی از 
این قطعات را تولید می کنند و در این نمایشگاه هم شرکت هایی از روسیه و ترکیه 
فعال در س��اخت قطعات هواپیما حضور خواهند داش��ت و تولیدات خود از جمله 
انواع پرنده های روسی به نمایش گذاشته خواهد ش��د. به گفته بنکدار؛ نمایشگاه 
ایران ایرشو 22 تا 2۵ آذرماه با حضور ارگان های هوا و فضایی کشور و دستگاه ها و 

نهادهای مرتبط با صنعت هوانوردی و فعاالن صنعت در کیش برگزار خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی، از ثبت نام 4۶۰ ه��زار کارگر در طرح 
نهضت ملی مس��کن خبر داد و گفت: کلنگ احداث 2۰۰۰ واحد مسکن کارگری 
در گلبهار مشهد طی روزهای گذشته زده ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، مهدی 
مس��کنی؛ درباره آمار کارگران ثبت ن��ام کرده در نهضت ملی مس��کن اظهار کرد: 
براس��اس آخرین آمار  ه��ا تاکنون 4۶۰ ه��زار کارگر در س��امانه ثبت ن��ام کرده و 
اطالعاتشان بارگذاری و به معاونت رفاه وزارت کار ارسال شده است. وی ادامه داد: 
فرآیند ثبت نام مسکن فرق می کند؛ افراد در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام اولیه 
را انجام می دهند و به ما ارسال می کنند و از طریق ما به معاونت رفاه ارسال می شود 
تا دهک بندی   ها صورت گیرد و در قالب تعاونی   ها ساماندهی شوند. مسکنی؛ افزود: 
کارهای زیرس��اختی انجام گرفته اس��ت. اساس��نامه کار تعاونی های نهضت ملی 
مسکن بعد از شش ماه کار کارشناسی و اصالح و آسیب تعاونی های مسکن گذشته 
متناسب با ظرفیت تعاونی مسکن کارگری نوشته و ابالغ شد. معاون وزیر تعاون، در 
پایان از آغاز کلنگ زنی پروژه مسکن کارگری در گلبهار مشهد خبر داد و گفت: دو 
هفته گذشته کلنگ احداث 2۰۰۰ واحد مسکن کارگری در گلبهار مشهد زده شد 

که زمینش در شهر جدید در حال آماده سازی است.

عضو هیأت رئیسه کمیس��یون اجتماعی مجلس از نهایی ش��دن طرح اصالح 
قانون بیمه کارگران ساختمانی در جلس��ات هفته آینده مجلس شورای اسالمی 
خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، کیومرث سرمدی؛ در رابطه با آخرین وضعیت 
»طرح اصالح قانون بیمه کارگران س��اختمانی« بیان کرد: مواد این طرح بررسی 
شد و تتمه ای از آن باقی مانده است که احتماالً در جلسات هفته بعد مجلس نهایی 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه به نظرم در هفته آینده صددرصد این موضوع جمع 
ش��ود، گفت: با توجه به اینکه کلیات و اصل مواد طرح اصالح قانون بیمه کارگران 
ساختمانی تصویب شده است، هفته آینده انش��اا... نهایی می شود. نماینده مردم 
اس��دآباد در مجلس، در پای��ان تصریح کرد: ط��رح بیمه کارگران س��اختمانی در 
کمیسیون اجتماعی نهایی شده بود و در صحن علنی مجلس نیز ارایه و بررسی شد. 

ش��هردار تهران، با اش��اره به راه اندازی قرارگاه جهادی مس��کن، گفت: قرار 
است ساالنه حداقل 1۸۰ هزار واحد مسکن در تهران س��اخته شود. به گزارش 
مناقصه مزایده، علیرضا زاکانی؛ ش��هردار تهران، در حاشیه نشست هیأت دولت 
در جمع خبرن��گاران، درباره برنامه ش��هرداری تهران در حوزه تأمین مس��کن، 
گفت: سال قبل قرارگاه جهادی مس��کن را در تهران راه اندازی کردیم و تاکنون 
بیش از 4۰۰ هزار واحد تفاهم کردیم و بخش��ی از آن ش��روع ش��ده و بناس��ت 
حداقل س��االنه 1۸۰ هزار واحد مس��کن را برای مناطق مختلف تهران داش��ته 
باشیم. وی درباره برنامه ش��هرداری تهران برای توسعه فضای سبز برای کاهش 
آلودگی هوا نیز، گفت: 1۵۰۰ هکتار فضای س��بز در 1۵ اس��فند امسال افتتاح 
می شود و امیدوار هستیم میزان فضای س��بز پیرامونی و داخل شهر تهران را به 

بیش از ۶1 هزار هکتار برسانیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید

هزینه ساخت هر متر خانه در طرح نهضت ملی مسکن 6.5 میلیون است
مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید، 
با بیان اینکه نرخ تمام ش��ده هر مترمربع واحد 
نهض��ت ملی مس��کن هش��ت میلی��ون تومان 
نیست، گفت: هزینه س��اخت هر واحد مسکونی 
طرح نهضت ملی مس��کن ب��ا مدیریت دولت در 
تأمین مصالح و اس��تفاده از روش انبوه س��ازی 
مت��ری ۶,۵ میلیون تومان اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، علیرض��ا جعف��ری؛ درب��اره 
هزینه هر متر س��اخت واحده��ای طرح نهضت 
ملی مس��کن، اف��زود: هزینه س��اخت در طرح 

نهضت ملی مس��کن ب��ه متری هش��ت میلیون 
توم��ان نرس��یده اس��ت؛ چراکه دول��ت در این 
طرح از فرم��ول س��اخت براس��اس »هزینه به 
مقیاس« استفاده کرده اس��ت. وی توضیح داد: 
 هم��ان رقم مت��ری 4,۵ میلیون توم��ان مبنای 
س��اخت هر متر واحدهای نهضت ملی مس��کن 
اس��ت ک��ه از س��وی معاون��ت مس��کن وزارت 
راه وشهرس��ازی در س��ال 14۰۰ اع��الم ش��د، 
البته ای��ن رقم با لح��اظ ش��اخص های تورمی 
سه ماه س��وم س��ال 14۰۰ اعالم ش��د و وقتی 

به روزرس��انی کردی��م در س��ال 14۰1 به رقم 
متری ۶,۵ میلیون تومان رس��یدیم. مدیرعامل 
ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدی��د، گف��ت: 
همین ح��اال در ح��ال ارزیابی هزینه س��اخت 
هس��تیم، ام��ا تاکن��ون هزینه س��اخت نهضت 
 ملی از ح��دود ۶,۵ میلیون توم��ان باالتر نرفته 
اس��ت. جعفری؛ در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که 
چگونه ب��ا وج��ود ت��ورم مصالح س��اختمانی، 
قیمت س��اخت افزای��ش نیافته اس��ت، توضیح 
داد: اگ��ر قیمت ها را به نس��بت ت��ورم افزایش 

دهیم، فش��ار بر متقاضیان افزای��ش می یابد، به 
همین دلیل دولت با سیاس��ت »تأمین مصالح« 
و »انبوه س��ازی« هزین��ه به مقی��اس را کاهش 
داده اس��ت و وقتی مدیریت هزین��ه به مقیاس 
انجام ش��ود، قیمت ها متعادل می شود. به گفته 
 مدیرعامل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید، 
دول��ت در س��اخت واحده��ای نهض��ت مل��ی 
مس��کن تالش دارد تا از ش��رکت های توانمند 
در حوزه انبوه س��ازی و پیمان��کاران با رتبه یک 
اس��تفاده کند و از این روش ب��ا مدیریت هزینه، 

حداقل سازی ش��ود تا فش��ار به متقاضی نیاید. 
وی تأکی��د کرد: س��اخت نهضت مل��ی با متری 
۶,۵ میلیون توم��ان به معن��ای کاهش کیفیت 
ساخت نیس��ت؛ بلکه به دنبال ساخت با کیفیت 
باال با حداقل هزینه هس��تیم. جعف��ری؛ تأکید 
کرد: در طرح نهضت ملی مدل هزینه به مقیاس 
در غالب انبوه س��ازی دنبال می ش��ود و در کنار 
این م��دل صنعتی س��ازی که منج��ر به کاهش 
 هزین��ه س��اخت خواهد ش��د را نیز در دس��تور 

کار داریم. 

برگزاری مناقصه مسقف سازی 4 پایانه تاکسیرانی و اتوبوسرانی تهران
سرپرس��ت معاونت فنی و مهندسی سازمان 
حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران، گفت: 
تا پایان امس��ال مناقص��ه مسقف س��ازی چهار 
پایان��ه تاکس��یرانی و اتوبوس��رانی )مناطق 1، 
2، 3 و 1۵( ته��ران برگزار می ش��ود. به گزارش 
مناقصه مزایده، محمدرضا ش��یخ بهایی؛ درباره 
درخواس��ت های مردم��ی در ح��وزه پایانه های 

تاکسیرانی و اتوبوسرانی ش��هر تهران، بیان کرد: 
در بخش پایانه های تاکس��یرانی و اتوبوس��رانی 
درخواست های بسیاری برای احداث نمازخانه، 
سرویس بهداشتی و مسقف س��ازی وجود دارد. 
سرپرس��ت معاونت فنی و مهندس��ی س��ازمان 
حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران، با بیان 
اینکه ت��ا پایان امس��ال مناقصه مسقف س��ازی 

چه��ار پایان��ه )مناط��ق 1، 2، 3 و 1۵( برگ��زار 
می ش��ود، افزود: 13 پایانه درخواس��ت احداث 
س��رویس بهداش��تی دارن��د ک��ه اس��ناد ای��ن 
 مناقصه ه��م در حال آماده س��ازی اس��ت تا در 
نیمه نخس��ت س��ال 14۰2، این نیاز شهروندان 
محقق شود. ش��یخ بهایی؛ درباره برنامه های این 
س��ازمان برای اح��داث پارکینگ ه��ای جدید، 

توضی��ح داد: در حال حاض��ر چه��ار پارکین��گ 
)پارکین��گ ش��هید باق��ری در منطق��ه 1۸ ب��ا 
ظرفیت 4۵۰ پارک خ��ودرو، پارکینگ مینابی 
در منطقه 1۵ ب��ا ظرفیت 4۰۰ پ��ارک خودرو، 
پارکین��گ بعث��ت در منطق��ه 1۶ و پارکین��گ 
قزوین در منطقه 11( در دس��ت احداث اس��ت. 
البته پارکین��گ امیرکبیر ابتدای آبان امس��ال 

به بهره برداری رس��ید و حدود 13 زمین نیز در 
حال مطالعه برای طراحی و س��اخت پارکینگ 
هس��تند. وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
یادآور ش��د: به جز پارکینگ میناب��ی در محله 
اتابک که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، 
باقی پروژه ها تا پایان سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید. 

سرپرست وزارت راه وشهرسازی تأکید کرد

شناسایی و رفع نقاط پُرتصادف جاده ها با کمک استان ها 
معاون حمل ونقل وزارت راه وشهرسازی، با اشاره به نقشه راه 
مصوب برای افزایش ایمنی جاده ها، گفت: شناسایی و رفع نقاط 
حادثه خیز و برط��رف کردن آن   ها با همکاری و کمک اس��تان   ها 
منجر به نزول��ی کردن رون��د تصادفات خواهد ش��د. به گزارش 
مناقصه مزایده، ش��هریار افندی زاده؛ اظهار ک��رد: ثبت اطالعات 
س��ازمان ها و ارگان های تأثیر گذار در سامانه جامع ثبت حوادث 
و س��وانح حمل ونقل کش��ور ضروری اس��ت، چرا که تحلیل این 
داده ها به ما برای تصمیم گیری و ارایه راهکار مناس��ب در جهت 
کاهش تصادفات ج��اده ای کمک خواهد ک��رد. وی گفت: هدف 
اصلی کمیسیون ایمنی راه  ها، کاهش تعداد تصادفات جاده ها با 
کمک عوامل تأثیر گذار است و قرار است نقاط پر تصادف توسط 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه ظرف مدت 

یک ماه شناس��ایی و به کمیس��یون ایمنی راه ها ب��رای اقدامات 
بعدی ارایه ش��ود. افندی زاده؛ همچنین به ابالغ دس��تورالعمل 
شناس��ایی نقاط پ��ر تص��ادف در فروردین 14۰1 اش��اره کرد و 
افزود: براساس این دستورالعمل، سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای با همکاری اس��تان   ها این نقاط را شناس��ایی می کند تا 
با توج��ه به بودجه موجود ب��رای برطرف کردن ای��ن نقاط اقدام 
ش��ود. مع��اون حمل ونق��ل وزارت راه وشهرس��ازی، در ادامه از 
اهمیت برنامه و نقش��ه راه کاهش تصادفات خب��ر داد و گفت: در 
س��ال 9۸ برنامه اقدام یا اکش��ن پلنی برای افزایش ایمنی راه ها 
و کاهش تصادف��ات در کمیس��یون ایمن��ی و مراجع ذی صالح 
تأیید ش��د که طی جلس��ات کمیس��یون ایمنی راه ه��ا وظایف 
همه س��ازمان ها و عملک��رد آن   ها براس��اس این برنام��ه اقدام، 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. سرپرس��ت وزارت راه وشهرس��ازی 
س��امانه جامع ثب��ت ح��وادث و س��وانح حمل ونقل کش��ور را 
یک س��امانه مهم ب��رای دریاف��ت اطالع��ات دانس��ت و تأکید 
کرد: همه س��ازمان ها و ارگان ه��ای تأثیر گذار مث��ل پلیس راه، 
و حمل ونق��ل ج��اده ای،  راه��داری  قوه قضایی��ه، س��ازمان 
اورژان��س، هالل احم��ر و... بای��د تمام��ی اطالع��ات خ��ود را 
درب��اره تصادفات ج��اده ای اع��م از موقعیت و ش��دت تصادف و 
تعداد متوفی��ان و مجروحی��ن ارایه کنن��د تا بتوانیم براس��اس 
این داده ه��ا، تحلی��ل مناس��بی ب��رای تصمیم گیری داش��ته 
 باش��یم. افن��دی زاده؛ در ادامه، ب��ه  روز یادبود قربانیان س��وانح 
رانندگی اش��اره کرد و گفت: روز 29 آبان مص��ادف با 2۰ نوامبر 
روز یادبود قربانیان تصادفات جاده ای اس��ت و هر س��ال سومین 

یکش��نبه ماه نوامبر در جهان به این موض��وع اختصاص می یابد 
تا توجه دنیا را ب��ه اهمیت تصادفات ج��اده ای جلب کند. معاون 
حمل ونق��ل وزارت راه وشهرس��ازی، ب��ا بیان اینک��ه باید تالش 
کنیم تعداد تصادفات روند روبه کاهش داش��ته باشد، افزود: در 
تصادفات جاده ای عامل انس��ان، جاده و خ��ودرو تأثیر دارد، در 
حوزه جاده، شناسایی و برطرف کردن نقاط پرتصادف در کاهش 
س��وانح جاده ای مؤثر اس��ت. وی موضوع دوم را مسأله آمورش 
نیروی انسانی دانس��ت و گفت: به منظور آموزش نیروی انسانی 
از صدا و س��یما تهیه و پخش فیلم های آموزش��ی را درخواست 
کردیم. افندی زاده؛ ادامه داد: عام��ل تأثیر گذار بعدی در کاهش 
تصادفات، ایمنی خودروهاس��ت که ش��رکت های خودروسازی 

باید برای ارتقای ایمنی خودرو  ها تالش کنند.

راه و شهرسازی

مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی، گف��ت: در کل کش��ور بیش از 
22هزار کیلومت��ر پروژه های مختلف راهس��ازی در حال اجراء و 
مطالعه داریم که اتمام این پروژه ها ب��ه 23۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد. به گزارش مناقصه مزایده، خیرا... خادمی؛ با بیان 
اینکه در کل کش��ور بیش از 1۰ هزار کیلومتر مسیرهای مختلف 
زیرس��اختی ش��امل ریلی، آزادراهی و بزرگراه��ی در حال اجراء 
داریم، گفت: نزدیک به 12 هزار کیلومتر نیز مس��یرهایی اس��ت 
که مطالعه آن انجام ش��ده و کارهای واگ��ذاری آن به پیمانکار در 
دس��ت اجراس��ت. وی ابراز کرد: برآورد اتمام این پروژه ها حدود 
23۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که در بخش ریلی سه هزار و 3۰۰ 
کیلومتر مسیر ریلی در بخش های مختلف در سطح کشور اجراء 
می شود و امیدواریم بخش��ی از کریدورهای ریلی را در چهار سال 
آینده تحویل بدهی��م. معاون وزیر راه وشهرس��ازی، با بیان اینکه 
در بخش آزادراهی 1۰3۸ کیلومتر پروژه آزادراهی اجراء می شود 
و نس��بت به آزادراه های موجود که دوهزار و ۸۰۰ کیلومتر است 
عدد قابل توجهی محسوب می ش��ود، گفت: در بخش بزرگراهی 
هم ش��ش هزار و 1۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی درس��طح کشور 
حال اجراء است که نس��بت به موجودی بزرگراه ها که حدود 2۰ 
هزار کیلومتر اس��ت باز عدد قابل توجهی اس��ت. خادمی؛ تأکید 

کرد: محور س��لطانیه به قیدار و همدان انجام ش��د که این پروژه 
هم در یک اش��ل بزرگراهی بین اس��تانی اس��ت. وی به اشتغال 
ایجاد شده در پروژه های راهسازی در س��طح کشور اشاره کرد و 

گفت: با اج��رای این پروژه ها ب��رای ۸۰ هزار ت��ا 1۰۰ هزار نفر در 
پروژه های راهس��ازی بخش زیرس��اختی کل کش��ور به صورت 
مستقیم اشتغال ایجاد شده است و دو تا س��ه برابر هم به صورت 

غیرمستقیم در سطح کشورمش��غول به کار هستند. معاون وزیر 
راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور، ابراز کرد: یکی از راه های اشتغالزایی زودهنگام 
در کشور، فعال سازی پروژه های عمرانی است چرا که این روند در 
کل دنیا هم مرسوم است و باعث ارتقای سطح مهندسی و خدمات 
فنی کشور می ش��ود و زمینه برای صدور خدمات فنی هم فراهم 
می شود. خادمی؛ افزود: خوش��بختانه تمام اقداماتی که در حوزه 
راهسازی در کشور انجام می شود بومی بوده و توسط مهندسین، 
متخصصین، مجریان و کارگران داخل کش��ور صورت می گیرد و 
در بخش نیروی انس��انی و هم در بخش اجراء، مصالح و تجهیزات 
خودکفا هستیم و از خارج چیزی وارد نمی شود. وی با بیان اینکه 
در کش��ور در س��ال، چهار تا 4,۵ میلیون تن قیر تولید می شود، 
تصریح کرد: مصرف داخل کشور ۵۰ درصد برای جاده های برون 
شهری اس��ت که از این میزان نزدیک ۶۰ درصد برای پروژه های 
مختلف برون شهری در وزارت راه وشهرس��ازی مصرف می شود 
و در بخش درون ش��هری ه��م در پروژه های ش��هرهای جدید و 
اقدامات بازآفرینی استفاده می شود. معاون وزیر راه وشهرسازی، 
افزود: خوشبختانه با تصویب مجلس شورای اسالمی و به خصوص 
پیگیری کمیس��یون عمران مجلس، قیر به ص��ورت رایگان برای 
پروژه های عمرانی در اختیار ما ق��رار خواهند داد که اعتبار خوبی 

است و باعث تسریع در بهره برداری پروژه ها می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی 

 22 هزار کیلومتر پروژه های مختلف راهسازی 
در حال اجراء و مطالعه است

http://monaghesatiran.ir/118559
http://monaghesatiran.ir/118560
http://monaghesatiran.ir/118561


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

5 روزنامه

پنجشنبه 3 آذر 14۰1  29 ربیع الثانی 1444  سال هجدهم  شماره 3۶7۰ Thursday  24.Nov.2022  Vol.18  No.3670

خـودرو

اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي در نظر دارد فراخوان  موردنیاز ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت طبق شرایط، مدارک و برنامه زماني مندرج در 

سامانه مذکور برگزار نماید:

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد )ریال(موضوع فراخوان

14,۸3۶,411,3۵32۰۰1۰۰3374۰۰۰۰32جابجایی خط انتقال آب شرب و بهداشت پادگان ارتش در قطعه 3 فریمان مشهد

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان استعالم، از دریافت و تحویل اسناد و س��ایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

آگهي فراخوان عمومی
نوبتاول
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ش�رکت توس�عه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد »احداث س�اختمان اداری بهره برداری 
 ش�رکت توس�عه آهن و ف�والد گل گه�ر« را از طری�ق برگ�زاری مناقصه عمومی- اس�تانی 

به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GISDCO.COM، بخش مزایده ها و مناقصه ها
تحویل مدارک: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان س��ی و یکم غربی، پالک 22، 

معاونت بازرگانی، تحویل گیرنده آقای قاسمی اقدام نمایند.
مناقصه حاضر به صورت دومرحله ای می باش��د؛ بنابراین نحوه ارس��ال پاکات مناقصه به 

ترتیب ذیل می باشد:
  مناقصه گران در ابتدا می بایس��ت پاكت "الف" و "ب" را شامل ضمانتنامه و پیشنهاد فنی 
خود را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. پیش��نهاد فنی ارائه شده توسط واحد مهندسی 
بررسی شده و پس از تائید، نحوه ارائه پیشنهاد مالی پاكت "ج" اطالع رسانی خواهد گرديد.

  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 4-88197670-021 داخلی 212 و 09133919110 
به نام آقای قاسمی در روزهای شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

آخرین مهلت ارسال مدارک: 1401/09/19

آگهی مناقصه  ۰1/16۰۴ ق
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ش�رکت توس�عه آهن و فوالد گل گه�ر در نظر دارد »طراح�ی، تأمین، اج�را، نص�ب و راه اندازی و 
تحویل 2 دستگاه جرثقیل سقفی انبارهای نسوز شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر« را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GISDCO.COM، بخش مزایده ها و مناقصه ها اقدام نمایند.
مناقصه گران در صورت نیاز به سؤال از موارد فنی پروژه، قبل از ارائه پیشنهاد فنی با جناب آقای مهندس 

شیخ کرمی 09136325768 تماس و نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی خود اعالم نظر نمایند.
جهت کسب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 4-88197670-021 داخلی 212 و 09133919110 به نام 

آقای قاسمی در روزهای شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری 08:00 تا 15: 16 تماس حاصل فرمایید.
مناقصه حاضر به صورت دومرحله ای می باشد؛ بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می باشد:

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

تائید، نحوه ارائه پیشنهاد مالی پاكت "ج" اطالع رسانی خواهد گرديد.
تحویل مدارک: ته��ران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان س��ی و یکم غربی، پالک 22، ش��رکت 
 توس��عه آهن و فوالد گل گهر، واحد بازرگانی جناب آقای قاس��می با ش��ماره تم��اس 09133919110 

تحویل فرمایید.
آخرین  مهلت ارسال مدارک: 1401/09/13

آگهی مناقصه  ۰1/13۸۵ ق

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

NKEDC
شرکتتوزیعنیرویبرقاستانخراسان

شمالی)سهامیخاص(

آگهی   عمومی شماره 401/405
خورشید روشنایی بخش جهان است، با استفاده از نور طبیعی شکرگذار این نعمت الهی باشیم.

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظر دارد؛ سیم آلومینیوم بدون روکش اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
نسبت به دریافت اسناد مزایده با توجه به شرایط ذیل اقدام نمایند.

موضوع مزایده: 12۰۰۰ کیلوگرم سیم بدون روکش آلومینیومی اسقاط
مهلت، محل دریافت و تحویل اسناد: 

از مورخ 14۰1/۰۸/3۰ تا مورخ 14۰1/۰9/۰۶ و محل دریافت آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی WWW.SETADIRAN.IR  خواهد بود.
مبلغ خرید اسناد مزایده: ۵۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

تاریخ تحویل پاکت های مزایده: تا ساعت 12:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰9/1۶ و تاریخ گشایش پاکت های مزایده ساعت 13:۰۰ همان روز می باشد.
میزان تضمین شرکت در مزایده: 

 ۵7۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باش��د که نحوه تهیه و ارائه آن در ش��رایط مزایده اعالم ش��ده است. به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی که 
بعد از انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

  متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده و کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن 31777413,1۰-۰۵۸ تم��اس ی��ا ب��ه آدرس اینترنت��ي:
WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نمایند.
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دومرحلهای
نوبتدوم

برگزارکننده مزایده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

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 14۰1/۰9/۰2 لغایت 
روز پنج ش��نبه مورخ 14۰1/۰9/1۰ با مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2۰۰1۰93791۰۰۰۰31 دریافت نموده و پس 
از تکمیل اس��ناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا س��اعت 1۶:۰۰ روز سه ش��نبه مورخ 14۰1/۰9/22 
 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 ۰۸:3۰ صبح 

روز چهارشنبه مورخ 14۰1/۰9/23 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 2,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۰1۰۵۶9271۶۰۰۸ 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 1۰1۰133۶7۸7 برابر 

بافرم پیوست که می بایست داراي 3 ماه اعتبار باشد.
4-توانایي ارائ��ه ضمانتنامه بانکي ُحس��ن انجام تعهدات به می��زان 1۰% 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 ۰9111۵2۶2۰4 
آق��ای اس��دپور و جهت کس��ب اطالع��ات فني بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن ۰9119۵9۵۵72 آقاي 

مهندس قلعه سری تماس حاصل فرمایید.

آگهی  عمومی شماره 1401/26نوبتدوم
شرکتمدیریتتولیدبرقنکا یکمرحلهای

مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای تهران، ضمن اش��اره به 
راهکارهای الزم ب��رای کاهش آلودگ��ی هوا در تهران عن��وان کرد: با 
توجه به عزم مس��ؤولین در ح��ل معضل آلودگی هوای ش��هر تهران و 
اهمیت حفظ جان و س��المت ش��هروندان انتظار می رود در روزهای 
آتی جهت اث��ر بخش��ی معاینه فن��ی در پایتخ��ت گام ه��ای مؤثر و 
اقدامات جدی تری در این حوزه انجام ش��ود و با مش��ارکت مسؤولین 
و همش��هریان خوب تهرانی خس��ارات تحمیلی جانی و اقتصادی این 
مهمان ناخوانده به حداقل برس��د. به گزارش مناقصه مزایده، سیدرضا 
مفیدی؛ درخصوص کاهش آلودگی هوا در کالنش��هر تهران، توضیح 
داد: ح��ل معضل آلودگی ه��وا در تهران که بخ��ش قابل توجهی از آن 
مربوط به تردد وس��ایل نقلیه اس��ت نیازمند مجموعه اقداماتی نظیر 
از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرس��وده، افزایش ناوگان حمل ونقل 
عمومی با ه��دف تس��هیل در دسترس��ی ب��ه آن، ال��زام معاینه فنی 
وس��ایل نقلیه کالنش��هر تهران در مراکز معاینه فنی شهرداری تهران 
با هدف اعمال دقیق تر و س��ختگیرانه تر آزمون های وس��ایل نقلیه در 
این مراکز اس��ت. مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروه��ای تهران، 
تأکید کرد: با توجه به عزم مس��ؤولین در حل معض��ل آلودگی هوای 
شهر تهران و اهمیت حفظ جان و سالمت ش��هروندان انتظار می رود 
در روزهای آتی جهت اثر بخشی معاینه فنی در پایتخت گام های مؤثر 
و اقدامات جدی تری در این حوزه انجام ش��ود و با مشارکت مسؤولین 
و همش��هریان خوب تهرانی خس��ارات تحمیلی جانی و اقتصادی این 
مهم��ان ناخوانده به حداقل برس��د. س��یدرضا مفی��دی؛ در ارتباط با 
میزان مراجعات روزانه به مراکز معاینه فنی ش��هر ته��ران، افزود: در 
حال حاضر روزانه در حدود 4۰۰۰ دس��تگاه خودرو ب��ه مراکز معاینه 
فنی ش��هر تهران مراجعه می نماید و مراکز فاقد صف انتظار هس��تند. 
به ش��هروندان توصیه می گردد با توجه به تشدید آلودگی هوا در چند 
روز اخیر خارج از الزامات قانونی مرتبط با انجام س��الیانه معاینه فنی 
نس��بت به کنترل وضعیت آالیندگی خودروی خود و اخذ معاینه فنی 
برتر اقدام نمایند. وی در توضیح تعداد مراکز معاینه فنی ش��هر تهران 
و نح��وه فعالیت آن ها، افزود: ش��هر تهران از بضاع��ت ۵4 خط معاینه 
فنی مختص خودروهای س��بک در 1۶ مرکز ثابت و هفت واحد سیار 
با پراکندگی مناس��ب در س��طح مناطق ش��هرداری تهران برخوردار 
است. مراکز بیهقی، نیایش، دماوند، شهید آبشناسان، سراج، خاوران، 
امام رضا)ع(، ش��هدای زمان آباد، بعثت، فدائیان اس��الم و ایران خودرو 
از س��اعت 7:3۰ لغایت 17 و مراکز ش��قایق، ش��هید چمران، الغدیر، 
چیتگر، ابوذر و کلیه واحدهای س��یار از س��اعت 7:3۰ لغایت 1۶:1۵ 

ارایه خدمات می نمایند. 

کارش��ناس بازارس��رمایه، درب��اره اهمی��ت اوراق س��لف خودرو، 
می گوید: قرارداد س��لف موازی همانند قرارداد س��لف اس��ت، با این 
تفاوت که خری��دار می تواند قب��ل از تاریخ سررس��ید، ق��رارداد را به 
ش��خص دیگر انتقال دهد. به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به 
گفته رسول علی محمدی؛ س��لف موازی قراردادی است که براساس 
آن مقدار معینی از کاال براس��اس مش��خصات قرارداد س��لف موازی 
اس��تاندارد به ف��روش می رس��د. وجه مذک��ور باید نق��دی در مهلت 
تس��ویه و طبق مش��خصات ق��رارداد، پرداخ��ت و کاال در سررس��ید 
تحوی��ل ش��ود. او می گوی��د: اوراق س��لف م��وازی را تولیدکنندگان 
یک کاالی مش��خصی صادر می کنند و س��ود آن نیز بس��ته به قیمت 
آن محصول در آینده اس��ت البته که یک کف و س��قف س��ودی دارد. 
علی محمدی؛ گف��ت: درخص��وص اوراق س��لف در صنع��ت خودرو 
بای��د گفت؛ با توج��ه به نی��از نقدینگی ک��ه در این صنعت احس��اس 
می ش��ود این اوراق برای این صنع��ت به عنوان یک اب��زار تأمین مالی 
مناس��ب محس��وب می ش��ود. اولین مجوز ب��رای ای��ن اوراق را گروه 
بهمن اخذ کرده اس��ت. این کارشناس بازارس��رمایه، تصریح کرد: در 
رابطه با مزیت اوراق س��لف خودرو می توان این گون��ه مطرح کرد که 
این اوراق می تواند مش��کل خودروس��از را از جهت تأمین مالی را حل 
کند و در ای��ن صورت توانایی خری��د قطعه از قطعه س��از برای خودرو 
س��از فراهم می ش��ود و دیگر خودروس��از بهانه ای برای عدم تحویل 
خودرو در زمان مقرر نخواهد داش��ت عالوه بر ای��ن تکمیل طرح های 
توسعه ای خودروسازان، مش��ارکت خریداران در سود حاصل از تولید 
 و رش��د جذابیت س��رمایه گذاری در صنع��ت خ��ودرو از جمله دیگر 

مزیت های آن است.

 مراجعه روزانه ۴ هزار خودرو 
به مراکز معاینه فنی

راهکار رفع مشکل تأمین مالی 
خودروسازان چیست؟

ساماندهی تردد موتورسیکلت سواران تنها با اقدامات سلبی پلیس میسر نمی شود
جانش��ین رئی��س پلی��س راه��ور فراج��ا، 
گف��ت: س��اماندهی و انضباط بخش��ی ت��ردد 
موتورسیکلت س��واران تنها با اقدامات س��لبی 
پلی��س امکان پذی��ر نیس��ت و باید ابتدا منش��أ 
این مس��أله شناس��ایی ش��ده س��پس درصدد 
رف��ع آن برآییم. به گزارش خبرخودرو، س��ردار 
تیم��ور حس��ینی؛ درخص��وص س��اماندهی و 
انضباط بخش��ی تردد موتورسیکلت سواران در 
تهران، اظهار داش��ت: تردد موتورسیکلت ها در 
هر مکانی که برای آن ها جذابیت داش��ته باشد 
امکان پذیر است. حال سؤالی مطرح است مبنی 
بر اینکه آی��ا همه مش��اغل در هس��ته مرکزی 
تهران جزء مش��اغلی هس��تند که باید الزاماً در 
هس��ته مرکزی شهر متمرکز باش��ند؟ آیا روش 
توزیع و بخش لجس��تیک ما درس��ت است؟ آیا 
بنگاه ه��ای بارب��ری قدیم��ی کم��اکان باید در 
مرکزیت ش��هر تهران وجود داش��ته باشند؟ لذا 
ما باید ابتدا منشأ مس��ائل را شناسایی و سپس 
درصدد حل آن مش��کل برآییم اما متأسفانه به 
جای اینکه به دنبال شناس��ایی علل باش��یم با 
معلول ها برخورد می کنیم. س��ردار حس��ینی؛ 
با اش��اره ب��ه اینک��ه بنده خ��ود منتق��د وضع 

موجود در رابطه با تردد موتورسیکلت س��واران 
هس��تم، ادامه داد: موتورس��یکلت برای بخش 
قابل توجه��ی از موتورسیکلت س��واران ک��ه در 
س��طح ش��هر تردد می کنن��د وس��یله ای برای 
امرار معاش آن هاس��ت و اغلب افرادی هس��تند 
که ش��غل خود را از دس��ت داده ان��د چراکه اگر 
شغل مناس��بی داش��تند به این میزان در سطح 
ش��هر رش��د پیدا نمی کردند. بنابراین برخورد 
با معل��ول )موتورس��یکلت ها( مش��کلی را رفع 
نمی کند و اصالح این وضعیت تنه��ا با اقدامات 
س��لبی پلیس میس��ر نیس��ت اگرچ��ه پلیس 
بای��د در مق��ام اج��راء نس��بت به س��اماندهی 
موتورس��یکلت ها اق��دام کن��د. وی همچنی��ن 
درخصوص راهکارهای کاه��ش آالیندگی های 
ناش��ی از موتورس��یکلت ها عن��وان ک��رد: در 
کالنش��هرهایی مانند تهران شهرداری ها مکلف 
به اج��رای راهکارهای��ی برای کاه��ش آلودگی 
ه��وا هس��تند و راهکارهایی مانن��د جایگزینی 
موتورس��یکلت های کاربرات��وری ب��ا برق��ی در 
قانون تعیین ش��ده اما همه روی کاغذ اس��ت و 
در عمل اتفاقی نیفتاده اس��ت. جانشین رئیس 
پلیس راهور فراجا، یادآور ش��د: خوش��بختانه 

س��اماندهی حمل ونقل جاده ای در کش��ور تابع 
قواعدی ب��وده ام��ا در س��اماندهی حمل ونقل 
شهری موفق عمل نکرده ایم و هنوز شاهد حمل 
بارهای سنگین توسط موتورسیکلت ها هستیم 
ک��ه پلی��س و ش��هرداری می توانند ب��ه کمک 
یکدیگر بخشی از س��اماندهی موتورسیکلت ها 
را برعهده گرفته و بخش��ی دیگر را شرکت های 
پیک موتوری با س��اماندهی موتورسیکلت های 
تح��ت اختیار خ��ود به عه��ده بگیرند. س��ردار 
حس��ینی؛ در ادامه درخصوص موضع پلیس در 
رابطه با موتورسواری بانوان، عنوان کرد: پلیس 
 در رابطه ب��ا موتورس��واری بانوان طب��ق قانون 
عم��ل می کن��د و قان��ون در م��اده 2۰ قان��ون 
رس��یدگی ب��ه تخلف��ات رانندگی صراحت��اً به 
ب��رای  موتورس��یکلت  گواهینام��ه  دریاف��ت 
آقایان اش��اره ک��رده اس��ت. بنابراین ت��ا زمانی 
که دریاف��ت گواهینام��ه موتورس��یکلت برای 
بانوان منع قانونی داش��ته باش��د موتورسواری 
نیز ب��رای آن ها ممن��وع اس��ت. وی تأکید کرد: 
براساس قوانین کش��ور رانندگی با تمام وسائط 
نقلی��ه موتوری زمین��ی اعم از برق��ی و بنزینی، 
هیبری��دی و دی��زل و دوچ��رخ و س��ه چرخ و 

چهارچ��رخ و ش��ش چرخ و 1۸چرخ، س��بک و 
س��نگین، باربر و مس��افربر، خصوصی و عمومی 
نیازمند اخذ گواهینامه اس��ت و براس��اس بیان 
صری��ح قانون گ��ذار چ��ون بان��وان نمی توانند 
گواهینامه موتورس��یکلت داش��ته باش��ند لذا 
نمی توانند ب��ا آن نیز رانندگی کنند. جانش��ین 
رئیس پلی��س راهور فراجا، همچنی��ن در ادامه 
به وضعی��ت اس��قاط خودروهای فرس��وده در 
کشور اش��اره کرد و گفت: س��ال گذشته حدود 
ی��ک میلی��ون و 4۰۰ ه��زار دس��تگاه خودرو 
جدید به چرخه تردد کش��ور اضافه ش��ده اما در 
مقاب��ل فقط 29 هزار دس��تگاه خودرو اس��قاط 
است. س��ردار حس��ینی؛ اظهار داش��ت: فلسفه 
 اس��قاط یعنی با خ��روج خودروهای فرس��وده، 
خودروهای نو، باکیفیت و ایم��ن تر وارد چرخه 
تردد ش��وند اما متأس��فانه با اصالحی��ه جدید 
مجلس و الح��اق یک تبصره به م��اده 1۰ قانون 
ساماندهی صنعت خودرو باید فاتحه استاندارد 
و محیط زیس��ت را خواند. وی همچنین از قانون 
فعلی سن فرس��ودگی وس��ایل نقلیه انتقاد کرد 
و گفت: طبق قانون فعلی س��ن مرز فرسودگی، 
وس��ایل نقلیه تا زمانی که گواه��ی معاینه فنی 

داش��ته باش��ند مجاز به تردد هس��تند اما نیاز 
اس��ت این قانون ب��ه حال��ت قبلی بازگش��ته و 
سن فرس��ودگی وس��ایل نقلیه به صورت دقیق 
مشخص ش��ود. جانش��ین رئیس پلیس راهور 
فراجا، ی��ادآور ش��د: در حال حاض��ر نزدیک به 
نیمی از وس��ایل نقلیه در کشور فرسوده هستند 
اما نمی ت��وان فقط به صورت تحکمی و س��لبی 
با این موضوع برخورد کرد و باید سیاس��ت های 
تش��ویقی و تس��هیالت مناس��ب ب��ه مال��کان 
وسایل نقلیه فرس��وده ارایه کرد تا خود ترغیب 
به اسقاط وسیله نقلیه شوند. س��ردار حسینی؛ 
در پایان خاطرنشان کرد: اگر ژاپن را یک کشور 
منضبط در نظر بگیریم آیا می ت��وان گفت نظم 
حاکم بر کشور ژاپن تابع اقدامات پلیسی است؟ 
واضح اس��ت وج��ه بارز ژاپ��ن تفک��ر و فرهنگ 
سیس��تمی این کشور اس��ت و امیدواریم روزی 
مسؤولین و دس��تگاه های مختلف متوجه شوند 
که باید کش��ور را با تفکر سیس��تمی اداره کرد 
و انتظار نداش��ته باش��ند که کلیه امور با ابزار و 
اقدامات س��لبی پلیس پیش برود. اگر سیستم 
کار خود را به درستی انجام دهد پلیس نیز امور 

مربوط به خود را درست انجام خواهد داد.

گروه خودرو

وزی��ر صنعت،معدن وتج��ارت، گف��ت: دولت هی��چ مانعی 
ب��رای واردات خ��ودرو ن��دارد، ام��ا طب��ق قان��ون اگر کس��ی 
خ��ودرو وارد می کن��د، باید انتق��ال فن��اوری هم انج��ام دهد. 
ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، س��یدرضا فاطمی امی��ن؛ وزی��ر 
در  آذرم��اه(  دوم  )چهارش��نبه  صنعت،معدن وتج��ارت، 
حاشیه نشس��ت هیأت دولت در پاس��خ به س��ؤالی درباره ثبت 
س��فارش خ��ودرو و اینک��ه تاکنون چ��ه میزان ثبت س��فارش 
خ��ودرو داش��تیم و برای چه می��زان خ��ودرو تأمی��ن ارز انجام 
شده اس��ت، اظهار داش��ت: براس��اس آن آیین نامه ای که دولت 
مصوب کرد، ی��ک میلیارد ی��ورو مناب��ع ب��رای واردات خودرو 
پیش بینی ش��ده اس��ت. وی بیان ک��رد: در هفته اول ش��هریور 
ب��ود ک��ه آیین نام��ه واردات خ��ودرو در دولت تصویب ش��د و 
 االن هم��ه زیرس��اخت  ها فراه��م و هماهنگی ه��ای الزم و ثبت 
س��فارش هم آغاز ش��ده اس��ت. وزی��ر صنعت،معدن وتجارت، 
تصریح کرد: با توجه ب��ه اینکه فرآیند خودرو حدود چهار س��ال 
تعطیل بود، الزم اس��ت که واردکنندگان ب��ا طرف های تجاری 
خود در خارج از کش��ور قرارداد ببندن��د. امیدواریم که به زودی 
ش��اهد واردات خ��ودرو باش��یم. فاطمی امی��ن؛ تأکید ک��رد: از 
طرف دول��ت هیچ مانع��ی ب��رای واردات خودرو وج��ود ندارد و 
شرکت های زیادی درخواس��ت دادند. تعدادی از آنان شرایط را 
داشتند و این دفعه یک ش��رط جدید داریم که در قانون مجلس 
آمده اس��ت و در آیین نامه واردات خودرو هم به آن توجه ش��ده 
که موضوع انتق��ال فناوری اس��ت؛ به ای��ن معنا که اگر کس��ی 
خ��ودرو وارد می کند، باید انتق��ال فناوری را ه��م انجام دهد که 
 مق��داری کار را زمان بر می کند اما برای اقتصاد کش��ور بس��یار 

مؤثر است.

وزیر صمت 

مانعی  برای واردات خودرو وجود ندارد

همه خودرو ها هم برقی شود، آلودگی هوا حل نمی شود
نماینده ته��ران در مجل��س، گفت: ت��ا زمانی که سیاس��ت 
افزایش بزرگراه ه��ا و پارکینگ های طبقاتی به کار گرفته ش��ود، 
به افزایش ترافیک ش��هری و آلودگی هوا دامن زده می ش��ود. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، محس��ن پیره��ادی؛ نماین��ده تهران 
در مجل��س، افزود: مدیریت ش��هری در کش��ورهای پیش��رفته 
به دنبال بهتر ک��ردن کیفیت خودرو یا س��وخت نیس��ت، بلکه 
ب��رای حل مش��کل ترافیک ب��ه س��راغ تغییر مبلمان ش��هری، 
رواج دوچرخه ه��ای اش��تراکی و ترامواهای ش��هری روزمینی 
و زیرزمین��ی می رون��د. پیره��ادی؛ همچنین خواس��تار ورود 
هماهن��گ دولت و مجل��س برای اختص��اص بودجه بیش��تر به 
تکمیل طرح های حمل ونقل عمومی ش��د. ای��ن گفته در حالی 
مطرح می ش��ود ک��ه در روزهای گذش��ته هوای ته��ران و چند 

شهر دیگر کش��ور آلوده بوده؛ سازمان هواشناس��ی درباره تداوم 
آلودگی  ها هشدار داده و خواستار کاهش تردد خودرو ها و تدابیر 
مدیریتی ش��ده تا از رس��یدن ش��اخص آلودگی به میزان بسیار 
ناس��الم، جلوگیری شود. رئیس گروه س��المت هوا و تغییر اقلیم 
وزارت بهداش��ت گفته؛ پارسال مرگ های منتس��ب به آلودگی 
هوا )با ذرات معل��ق کمت��ر از 2,۵ میکرون ک��ه از عوامل اصلی 
آلودگی ش��ناخته می ش��وند( برای افراد باالتر از 3۰ سال در 27 
ش��هر، بیش از 2۰ هزار نفر بوده است. به گفته عباس شاهسونی؛ 
این آلودگی باعث افزایش آمار بیماران ش��ده و در سال 14۰۰، 
هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناش��ی از بیماری های مربوط به 
آن، حدود 227 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است. آمار این 
مقام مسؤول در وزارت بهداشت، نش��ان می دهد که بیش ترین 

خسارت اقتصادی را کالنش��هر تهران با نزدیک 94 هزار میلیارد 
تومان دیده و ش��هرهایی مانند مشهد، ش��یراز، کرج و اصفهان و 
اهواز پس از تهران قرار دارند. س��امانه کنترل کیفیت هوا نشان 
می دهد که تهران از ابتدای امس��ال تا امروز تنه��ا دو روز هوای 
پاک داشته اس��ت. افزایش مش��کالت ناش��ی از آلودگی هوا در 
حالی رخ داده ک��ه از حدود پنج س��ال پیش قان��ون هوای پاک 
در ایران به اجراء درآمده اس��ت. با این حال مجل��س خرداد ماه 
امس��ال گزارش تخلف دس��تگاه های متولی اجرای این قانون را 
به قوه قضاییه فرستاد. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیس��ت مجلس به گزارش دیوان محاس��بات در دی ماه 
پارسال اس��تناد کرد که براس��اس آن، »تنها حدود 1۰ درصد از 
احکام قانون هوای پاک در س��ال 14۰۰ به ص��ورت کامل اجراء 

شده است.« دیوان محاس��بات در بخش��ی از این گزارش اعالم 
کرد: می��زان افزایش س��االنه ظرفیت م��ورد نیاز برق کش��ور از 
انرژی های تجدیدپذیر در س��ال 9۸ تنها ۵,۵ درصد بوده که این 

میزان در سال 99 به دو درصد کاهش پیدا کرد.

http://monaghesatiran.ir/118554
http://monaghesatiran.ir/118555
http://monaghesatiran.ir/118556
http://monaghesatiran.ir/118557
http://monaghesatiran.ir/118558
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وتحقیقاتوپژوهشومش��اورهوانتقالتکنولوژیونصبوراهاندازیوتولیدوس��اختوپش��تیانیدرزمینهرایانهوتجهیزاترایانهای،خریدوفروشو
ص��ادراتووارداتتجهیزاترایانهای،فروشپکیجهایآموزش��یدرزمینهرایانه)غیرفرهنگی-غیرهنریوغیررس��انهای(وبرنامهنویس��یودیجیتال
مارکتینگواستارتآپدرداخلوخارجکشور،طراحیوپشتییانیصفحاتوب،شرکتدرنمایشگاهداخلیوخارجی،برگزارینمایشگاههایداخلیوخارجی،
برگزارینمایشگاههایمجازی،شرکتدرمناقصاتومزایداتداخلیوخارجیدرزمینهرایانهوبرنامهنویسی،ایجادشعبودفترنمایندگیدرزمینهرایانه
وبرنامهنویسی،انعقادقراردادهایهمکاریومشارکتباش��رکتهایداخلیوخارجیدرزمینهرایانهوبرنامهنویسیودیجیتالمارکتینگ،فروشخدمات
مهندسیوبرنامهنویسی،صادراتخدماتفنیومهندسی،خدماتاینترنتیاستراتژیومعماریس��ازمانیومتدلوژیواجراونظارتبرپروژههایفناوری
اطالعاتومهندس��یمجددوبهبودفرایندخدماتمدیریتیومش��اورهوطراحینظامهایمدیریتیدرزمینهرایانهوبرنامهنویسیجهتتسهیلوافزایش
کاراییسازمانها،ارائهخدماتمشاورهمهندسیونظارتبرطرحهادرزمینهرایانهوبرنامهنویس��یورباتیک،برگزاریدورههایتخصصیدرزمینهرایانه
وبرنامهنویسیورباتیک،مشارکتباش��رکتهایتولیدکنندهنرمافزاروس��ختافزاردرداخلوخارجکشوریتولیدوپش��تیبانینرمافزارهایسفارش
مشتری،تولیدوفروشوپش��تیانیبس��تههاینرمافزاری)غیرفرهنگی-غیرهنریوغیررس��انهای(،برگزاریوبینارهایتخصصیدرزمینهاستارتاپو
کارآفرینیوبرپاییمراس��متقدیرکارآفرینیآنالین،ارائهمش��اورهبهمنظورجذبفناوریهاینوین،بهکارگیریتکنولوژیهایم��درنوافزایشدانش
فنیبنگاههایاقتصادیهدایتصاحبانس��رمایهوایدهدرچارچوبطرحهاینوآورانهوبازارپذیرکس��بوکاردرصورتلزومپ��سازاخذمجوزهایالزم
ازمراجعذیربطمدتفعالیت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:اس��تانتهران،شهرس��تانتهران،بخشمرکزی،ش��هرتهران،بهجتآباد،خیابان
سربداران،خیابانشهیداستادمطهری،پالک472،ساختمانآرمان،طبقه4،واحد13کدپس��تی1595843439سرمایهشخصیتحقوقیعبارتاست
ازمبلغ1,000,000ریالنقدیمیزانس��همالش��رکههریکازش��رکاآقایمازیاربرزگرمحمدیبهش��مارهملی0012058890دارنده200000ریال
سهمالشرکهآقایحسینمستخدمینحسینیبهشمارهملی0310273765دارنده300000ریالس��همالشرکهآقایحمیدرضامرتضیپوربهشماره
ملی4324251339دارنده300000ریالس��همالشرکهآقایحمیدمستخدمینحسینیبهش��مارهملی5309891390دارنده200000ریالسهم
الشرکهاعضاهیئتمدیرهآقایحسینمستخدمینحسینیبهشمارهملی0310273765بهس��متعضواصلیهیئتمدیرهبهمدتنامحدودوبهسمت
مدیرعاملبهمدتنامحدودآقایحمیدرضامرتضیپوربهشمارهملی4324251339بهسمترئیسهیئتمدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا:
کلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمیوهمچنینکلیهنامههایعادیواداریباامضاءمدیرعامل
همراهبامهرشرکتمعتبرمیباشداختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشارمناقصه-مزایدهجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینگردید.

ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.
)1414221(    سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریتهران
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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: 1۸ 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 

14۰1/۰9/۰4 لغایت 14۰1/۰9/12 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 13,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده 

 بانکی و ی��ا واریز وجه نقد ب��ه شماره حس��اب ۶۰942۰۰۰3۰ ن��زد بانک تجارت، 
شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(

5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 337,3۶4,۰۰۰,۰۰۰ 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:۶۰ امتیاز

7- جلسه توجیهی: 
به صورت حضوری در مورخ 14۰1/۰9/1۵ س��اعت 1۰:3۰ 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 14:۰۰ مورخ 14۰1/۰9/22 می باشد.
9- گش�ایش پاکات: گش��ایش پاکات پیش��نهادی مناقصه گران ساعت 14:۰۰ 

مورخ 14۰1/۰9/3۰ برگزار می گردد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پیش پرداخت:2۰% 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: 1/1۴۰1/۰39

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شرکتپتروشیمیاروند

نوبتدوم
دومرحلهای

23 آذر؛ آخرین زمان ارایه قیمت 
برای حضور در مزایده 6۵ محدوده 

معدنی کهگیلویه وبویراحمد

تعیین اولویت های 
سرمایه گذاری های »ومعادن«

مدیرکل صم��ت کهگیلویه وبویراحم��د، گفت: آخرین فرص��ت ارایه قیمت 
برای ش��رکت در مزایده ۶۵ محدوده معدنی کهگیلویه وبویراحمد بیست وسوم 
آذرماه می باش��د. به گ��زارش مناقصه مزایده، کری��م روزبهان؛ اظهار داش��ت: 
از برنامه های در دس��ت اجرای حوزه معادن اس��تان می توان ب��ه پروژه های در 
حال اجرا جهت ایج��اد زیرس��اخت های مورد نی��از معادن، برگ��زاری مزایده 
عمومی مع��ادن، برگ��زاری مزایده بس��ته های س��رمایه گذاری، تعیین تکلیف 
اعتبار مجوزه��ای معدنی نام ب��رد. وی افزود: براس��اس برنام��ه ابالغی وزارت 
صمت، ۶۵ مح��دوده معدنی اس��تان از طری��ق مزایده عمومی واگ��ذار خواهد 
ش��د که این مهم از تاریخ 2۸ آبان از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( و برنامه زمان بندی مش��خص ش��ده اس��ت و متقاضیان می توانند در 
فرآیند واگذاری محدوده های معدنی اس��تان ش��رکت نمایند. مدیرکل صمت 
کهگیلویه وبویراحم��د، تصریح ک��رد: متقاضیان فرصت دارند تا روز سه ش��نبه 
هش��تم آذرماه نس��بت به دریافت اس��ناد مزایده اقدام و تا تاریخ بیست وس��وم 
آذرماه قیمت پیش��نهادی خود را در س��امانه س��تاد اعالم کنند. روزبهان؛ ابراز 
داش��ت: افراد جهت اطالع و مش��اهده اطالعات مزایده ب��ه آدرس الکترونیکی 
kvb.mimt.gov.ir اداره کل صنعت، معدن وتج��ارت کهگیلویه وبویراحم��د 
مراجعه کنند. وی ابراز داش��ت: در ضمن نقش��ه محدوده های معدنی براساس 
www. کد کاداستر اعالم ش��ده در مزایده در سامانه کاداس��تر کشور به نشانی
cadastre.mimt.gov.ir  در قسمت نقشه قابل مشاهده می باشد. مدیرکل 
صمت کهگیلویه وبویراحمد، عالوه بر مزایده عموم��ی، 14 محدوده معدنی نیز 
در قالب سه بسته س��رمایه گذاری )شامل بس��ته گچ بلوک یاس��وج، بسته گچ 
بلوک گچس��اران - دوگنبدان و بسته گچ بلوک دهدش��ت(، در برنامه واگذاری 
س��ال جاری می باش��د. روزبهان؛ تأکید ک��رد: همچنین پنج مح��دوده معدنی 
امیدبخش حاصل از مطالعات پهنه اکتش��افی دنا، در مجموع به مساحت 19۵ 
کیلومتر مربع، در س��امانه کاداس��تر معادن، ثبت و اس��تعالمات ص��دور پروانه 
اکتشاف این محدوده ها برای مواد معدنی فسفات، بوکسیت و سایر کانسارهای 
فلزی، صادر ش��ده اس��ت و امیدواریم با موافقت دس��تگاه های استعالم شونده، 
مطالعات اکتش��افی این پنج محدوده، تکمیل و منتج به صدور گواهی کش��ف 
معادن گردد. وی اضافه کرد: مابقی زیرپهنه های اکتشافی، پهنه اکتشافی دنا از 
تاریخ 13 آذر برای استفاده سایر متقاضیان معدنی، آزاد خواهد شد و متقاضیان 
می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات و رعایت الزامات مرتبط، محدوده های 
مورد درخواست خود را در س��امانه کاداس��تر معادن ثبت کنند. در حال حاضر 
۸1 پروانه بهره برداری معدن با س��رمایه گذاری 1۰9۶ میلیارد ریال، اش��تغال 
79۰ نفر و اس��تخراج اسمی س��الیانه حدود ش��ش میلیون تن در استان دارای 
اعتبار هس��تند و کل ذخیره قطعی این مع��ادن، 1۶۸4 میلیون تن می باش��د. 
4۵ فقره از این معادن با ذخیره قطعی 1439 میلیون تن، س��رمایه گذاری 24۸ 
میلیارد ریال، اشتغال 4۶۸ نفر و اس��تخراج اسمی سالیانه 3۶۰۰ هزار تن، فعال 
هستند و 9 معدن در حال تجهیز و 27 معدن نیز غیرفعال هستند. در شش ماهه 
نخس��ت س��ال جاری پنج معدن غیرفعال، مجدداً فعال و با سرمایه گذاری 13۰ 
 میلیارد ریال، اش��تغال 33 نفر و استخراج اسمی س��الیانه 4۸ هزار تن، عملیات 

استخراجی خود را از سر گرفته اند.

رئیس هیأت عامل ایمی��درو، تأکید کرد: ب��رای ایجاد هماهنگ��ی و تعیین 
اولویت های ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات)ومعادن(، نشستی 
مش��ترک با حضور س��هامداران و مقامات تصمیم گیر برگزار ش��ود. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، وجی��ه ا... جعف��ری؛ در نشس��ت کنت��رل مدیریتی ش��رکت 
»ومعادن«، تصریح کرد: شرکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات، طی 
س��ال های گذش��ته وارد حوزه اجرای طرح های بخش مع��دن و صنایع معدنی 
ش��ده از این رو ضروری اس��ت که هماهنگی های الزم برای تعیی��ن اولویت ها و 
س��رمایه گذاری های این ش��رکت با حضور تمام تصمیم گیران انجام ش��ود. به 
گفته جعفری؛، این اقدام با هدف اقتصادی تر ش��دن پروژه های در دس��ت اجراء 
صورت می گیرد. وی در ادامه با اش��اره به س��رمایه گذاری »ومعادن« در پروژه 
معدن جانجا )سیستان وبلوچستان(، اظهار داشت: اولویت نخست این شرکت، 
پرداختن به برنامه اکتشافی و تکمیل برنامه این بخش است. جعفری؛ همچنین 
اظهار داش��ت: برای تأمین خوراک واحدهای حوزه زغال س��نگ )کک سازی(، 
نشستی مشترک با ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برگزار شود. در این 
نشست اردشیر سعدمحمدی؛ مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
)ومعادن(، ابتدا با ارایه گزارش های مالی، برنامه افزایش سرمایه به مرز 2۰هزار 
میلیارد تومان و نیز حوزه های فعالیتی ش��رکت، گفت: این شرکت تا سال های 
گذشته س��اختار پروژه ای نداش��ته و تنها بر فعالیت های بورس��ی متمرکز بوده 
از این رو اکن��ون نیازمند طراحی ه��ای جدید به منظور برنامه های س��ودده در 

طرح ها هستیم.
سرمایه گذاری 70هزار میلیارد تومانی

وی خالصه ای از عملکرد این ش��رکت در بخش اکتش��اف، س��رمایه گذاری 
در طرح های متعدد معدن��ی و صنایع معدنی، نیروگاه��ی و... ارایه کرد و گفت: 
در حال حاضر ارزش س��رمایه گذاری های این ش��رکت در مجم��وع طرح ها به 
بی��ش از 7۰هزار میلی��ارد تومان می رس��د. در این نشس��ت امیر خرمی ش��اد؛ 
مع��اون برنامه ری��زی و توانمندس��ازی، حس��ام مقدمعلی؛ مع��اون طرح های 
مع��ادن و صنایع معدنی، امیر صباغ؛ مدیر اقتصادی و س��رمایه گذاری و س��میه 
خلوصی؛ مدیر برنامه ری��زی و نظارت راهبردی، طی س��خنانی بر اولویت بندی 
س��رمایه گذاری های »ومعادن« و نیز اس��تفاده از دانش روز در پ��روژه با هدف 

جلوگیری از چالش های آتی، تأکید کردند.

مزایده 5 هزار معدن؛ نابودی محیط زیست با کدام سود؟ 
با پیش��نهاد وزارت صمت و مصوبه مجلس، مقرر ش��ده از 
2۶ مهر تا پایان 2۶ آذرماه بیش از پن��ج هزار معدن به مزایده 
گذاشته شود؛ آن هم در حالی که فعالیت معادنی که در کشور 
فعالند، به دلیل آثار مخرب زیست محیطی با ابهام های زیادی 
روبه روست. دست اندازی به طبیعت در سال های اخیر سابقه 
پُروپیمان��ی دارد و هر روز بخش های��ی از پیامدهای آن دامن 
کشور و زندگی اجتماعی مردم را هم می گیرد. این که زندگی 
بخش��ی از جمعیت هر س��اله با حجم زیادی از گ��رد و خاک 
گره خورده، کش��اورزی ایران با بحران آب و فرس��ایش خاک 
روبه روس��ت و یا بخش هایی از کش��ور به طور جدی با بحران 
فرونشست دس��ت وپنجه نرم می کند و خشکسالی و تغییر در 
همه ابعاد زندگی خود را نش��ان می دهد، همگی از آثار س��وء 
دست درازی انسان به طبیعت بوده اس��ت. به تازگی رسانه ها 
گزارش دادند: بیش از پنج هزار مع��دن که تاکنون متولی آن 
وزارت صمت بوده، به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار 
خواهد ش��د، برنامه ای که واکنش بس��یاری از کارشناس��ان 
را برانگیخته اس��ت. طبق اصل 4۵ قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران، انفال و ثروت های عمومی همچون زمین های 
موات یا ر ها ش��ده، معادن، دریاه��ا، دریاچه ه��ا، رودخانه ها 
و س��ایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگل ه��ا، نیزارها، 
بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، 
اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مس��ترد 
می ش��ود در اختیار حکومت اسالمی اس��ت تا بر طبق مصالح 
عامه نس��بت به آن  ها عمل کن��د. تفصیل و ترتیب اس��تفاده 
از هر یک را هم قانون مش��خص می کند. با بررس��ی قوانین و 
مصوبه های مجلس و دولت، ه��م در خواهیم یافت که در پس 
این اقدام وزارت صمت، یعنی مزای��ده بیش از پنج هزار واحد 
معدنی به بخش خصوصی، مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی 
است. به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال 14۰1، وزارت 
صنعت، معدن وتجارت مکلف شده نس��بت به مستندسازی و 
واگذاری مجوزهای بهره ب��رداری از مع��ادن از طریق مزایده 
عمومی و با احراز صالحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند. 
در ای��ن مصوب��ه آم��ده: وزارت صنعت، معدن وتجارت مکلف 
است نس��بت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار 
خود از طریق بازارس��رمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب ش��رکت های س��هامی عام 
طرح )پروژه( از طریق بازار س��رمایه واگ��ذار کند. همچنین 
ش��ش ماه پس از ابالغ این قانون، مجوز هم��ه معادن تعطیل 
در اختی��ار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک س��ال 
از تعطیل��ی آن  ها می گ��ذرد، با رعای��ت ق��رارداد فی مابین و 
قوانین به ص��ورت خودکار لغو می ش��ود. آیین نام��ه اجرایی 
این بند در مدت یک ماه پ��س از ابالغ این قانون با پیش��نهاد 
وزارت صنعت، معدن وتج��ارت و تأیی��د ش��ورای عالی بورس 
تدوین و اجرایی می شود. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس 
از مهلت مقرر به کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی و دیوان محاسبات کش��ور ارایه می شود. در بند )ط( 
تبصره )1۸( قانون بودجه سال 14۰۰ کل کشور آمده: وزارت 
صنعت، معدن وتجارت مکلف اس��ت حداکثر در مدت سه ماه 
پس از ابالغ این قانون نس��بت ب��ه مزایده معادن شناس��ایی 
ش��ده تا پایان اس��فندماه 14۰۰ اق��دام کند. براس��اس این 
مصوبه؛ »تمام پروانه های صادره س��ال های قبل که در اختیار 
بخش های خصوصی - تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و 
سایر اش��خاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا 
پایان اسفندماه 14۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند 
و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و 
شرکت های وابس��ته به آن  ها از جمله» ایمیدرو« قرار گرفته، 
چنانچه حداکثر تا پای��ان تیرماه 14۰۰ منجر به اکتش��اف و 
اس��تخراج نش��ده باش��ند و نیز معادن واگذار ش��ده در سال 
14۰1 که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات و 
قرارداد معتبر فی مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به 
متقاضیان جدید واگذار می ش��ود.« هرچند در قانون به شیوه 
استفاده حکومت اشاره نشده اما به طور قطع، مقصود در قانون 
اساس��ی، اس��تفاده بهینه از منابع و به نفع عامه مردم اس��ت. 
بنابراین واگذاری معادن با دریافت ح��ق 1۵ درصد از درآمد 
یک معدن ب��رای مردم با توجه ب��ه اثرات س��وء آن در آینده، 
نمی تواند به نفع مصالح عمومی باش��د. افشین دانه کار؛ استاد 
دانش��گاه و محقق محیط زیس��ت، در این زمینه به پژوهشگر 
گفت: »فقط مناط��ق ممنوعه ب��رای مع��دن کاوی در ایران 
»پارک های ملی« هستند و در س��ایر مناطق بنابر تفاهم نامه 
س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت و وزارت صمت، معادن تا 

جایی که آثار سوء نداشته باشند، امکان بهره برداری دارند.« از 
این گفته، استنباط می شود که قانون دست اندازی به طبیعت 
را باز گذاشته و لذا صدور مجوز برای مزایده پنج هزار معدن در 

ایران، همواره از پشتیبانی قانون هم برخوردار است.
چالش های محیط زیستی معادن

تخریب اراضی، موجب فرس��ایش آبی - بادی شده و اثرات 
خشکس��الی را تش��دید می کند. از بین رفتن خاک س��طحی 
موجب کاهش ظرفیت خاک برای ج��ذب آب و فقدان امکان 
تغذیه آب ه��ای زیرزمینی و در نهایت منجر به بروز س��یالب 
خواهد شد. در ایران که سرزمین به نسبت خشکی است، سیل 
و خشکسالی همزاد یکدیگرند. ش��رایط خشک فالت ایران و 
توزیع زمانی نامناس��ب بارش  ه��ا روی رودخانه های ایران که 
بیشتر فصلی هستند و میزان جریان در آن  ها وابسته به میزان 
بارندگی اس��ت، نقش تخریبی معادن را در ای��ن زمینه بیش 
از پیش خودنمایی می کند. از ای��ن رو در مواقعی که بارندگی 
بیش از متوس��ط درازم��دت باش��د، منطقه مواجه با س��یل 
می ش��ود و در س��ال هایی که بارندگی کمتر از متوسط باشد 
با پدیده خشکسالی مواجه خواهیم بود. زیست بوم منطقه ای 
که معدن یا معادنی در آن  ها فعالیت دارند به شدت تحت تأثیر 
کارکرد آن  ها قرار می گی��رد؛ عالوه بر این می��زان منابع آبی 
منطقه نیز بر ش��یوه و میزان برداشت از معادن هم بسیار مؤثر 
اس��ت؛ چنانچه به گفته »بهرام ش��کوری« رئیس کمیسیون 
مع��ادن و صنایع معدنی ات��اق بازرگان��ی ای��ران، آب یکی از 
مهم  تری��ن و حیاتی  ترین فاکتورهای بخ��ش معدن و زنجیره 
معدنی در کش��ور اس��ت. بدون آب اس��تحصال مواد معدنی 
هم صورت نخواهد گرف��ت و این موضوع ضربه زی��ادی را به 
بخش معدن و توس��عه آن خواهد زد. به طور قطع، خشکسالی 
بر زنجیره مواد معدنی تأثیرگذار اس��ت. یک��ی از حیاتی  ترین 
مسائل در زمینه بهره برداری معادن، موضوع آب است؛ چون 
در تولید کاتد، فوالد، کنس��انتره، گندله و... به آب زیادی نیاز 
بوده و در حوزه معدنکاری نیز به همین صورت است. چنانچه 
مشخص است، محیط زیست، معدن کاوی و زندگی اجتماعی 
انس��ان  ها در یک رابط��ه کامال پیچی��ده، درهم تنیده ش��ده 
است. به اس��تناد مطالعات مختلف؛ ایجاد هر شغل در بخش 
اس��تخراج، 17 ش��غل در بخش صنایع پایین دستی معدنی 

ایجاد می کند اما باید در نظر داش��ت، این میزان ش��غل تنها 
یک بُع��د از مزایای معادن اس��ت زیرا با از دس��ت رفتن منابع 
طبیعی و محیط زیست دیگر جایی برای زیستن وجود ندارد. 
به دست آوردن پول و ثروت تنها زمانی قابلیت توجیه دارد که 
در بلندمدت هم به رفاه بینجامد. توس��عه به معنای مدرن و از 
نوع پایدار دقیقاً بر همین امر تأکی��د دارد و این همان چیزی 
است که بسیاری از کشورهای توس��عه یافته جهان هم بر آن 
تأکید داش��ته اند. به عنوان مثال س��وئد در ش��مال اروپا و در 
منطقه اسکاندیناوی که دارای زمس��تان های سرد و طوالنی 
و فاقد منابع طبیعی مهمی مانند نفت و گاز هست، همه تالش 
و توجه خود را بر نیروی انس��انی و کارآم��د متمرکز کرده و از 
این طریق به عنوان یکی از کشورهای توس��عه یافته شناخته 
می شود که این روز ها به رقیب جدی برای منطقه »سیلیکون 
ولی« در ایاالت متحده تبدیل ش��ده و بسیاری از کارشناسان 
بر این باورند تا چند س��ال آتی س��رمایه های زیادی را به این 
کشور گس��یل خواهد کرد که به دنبال آن، رفاه زیادی را برای 
جامعه س��وئدی به همراه خواهد داش��ت. با در نظر داش��تن 
همه این شرایط برای س��وئد، نکته دیگری که می تواند جالب 
توجه باش��د اینکه این کش��ور ب��ا وجود داش��تن بزرگ  ترین 
معدن طالی اروپا )بولیدن( اما از س��ال 19۶7 ب��ه دلیل آثار 
سوء محیط زیس��تی تاکنون تعطیل کرده است. مشابه چنین 
وضعیتی در شیلی و برای بزرگ  ترین معدن طالی دنیا هم رخ 
داد و دادگاه به دلیل آثار مخرب این معدن بر محیط زیس��ت، 
آن را تعطیل کرده و ش��رکت بهره بردار آن را به دلیل آس��یب 
به محیط زیست، به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرد. در 
چنین شرایطی مهدی حمیدی؛ سرپرست دفتر بهره برداری 
مع��ادن وزارت صنعت، معدن وتجارت مهرماه امس��ال از آغاز 
ثبت نام متقاضیان ش��رکت در مزایده و مح��دوده پنج هزار و 
349 مع��دن از 2۶ مهرماه خبر داد که مصوب��ه مجلس را هم 
در عقبه قانونی خود به همراه دارد. ش��اید مخالفت با تعطیلی 
معادن برای بس��یاری از افراد به دلیل کاهش نرخ اش��تغال و 
درآمد عمومی غیرقابل درک باش��د اما همچنان این پرسش 
مطرح است که توسعه از این روش آیا منابع )آب، خاک و...( و 

زیست محیط کشور را به مخاطره جدی می اندازد؟
امیرحسین غالم زاده نطنزی

گروه زمین و معدن

رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات 
معدنی کش��ور، گف��ت: اس��تفاده کننده نهایی از 
محصوالت اکتشافی این سازمان، بخش خصوصی 
است. به گزارش مناقصه مزایده، علیرضا شهیدی؛ 
افزود: سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی 
کشور به عنوان س��ازمانی حاکمیتی خروجی های 
به دست آمده از اکتش��افات را تبدیل به پروانه های 
اکتش��افی می کن��د و در نهایت ب��رای آن گواهی 
کش��ف صادر می کند. وی افزود: براساس مجوزی 
که از ش��ورای عالی معادن به ما داده شده، گواهی 
کش��ف های خود را به ص��ورت مزای��ده در اختیار 
بخش خصوصی ق��رار می دهیم، زیرا ما س��ازمانی 
اقتصادی نیستیم و هیچ وقت به دنبال بهره برداری 
از معادن نبوده و نیستیم و از نظر قانونی این اختیار 
برعهده ما گذاش��ته نشده است. ش��هیدی؛ درباره 
برخی اعتراض بخش خصوصی درباره واگذاری  ها، 
ادام��ه داد: هر آنچ��ه را ک��ه اکتش��اف می کنیم و 
ب��ه نتیج��ه می رس��انیم از طری��ق رون��د عمومی 

مزایده ه��ا به بخش خصوص��ی واگ��ذار می کنیم، 
بنابرای��ن اس��تفاده کننده نهای��ی از محصوالت ما 
بخش خصوص��ی اس��ت و دلیل��ی ب��رای اعتراض 

آن  ها نمی بینیم. وی گفت: فرآین��د قانونی مزایده 
از طریق جراید اطالع رسانی می ش��ود و پس از آن 
از طریق س��امانه دولت الکترونیک مراحل مزایده 

انجام می ش��ود و افرادی که بیش تری��ن قیمت را 
درباره آن ماده معدنی خاص پرداخت کنند، برنده 
مزایده می شوند. رئیس س��ازمان زمین شناسی و 

اکتشافات معدنی کشور، با اش��اره به مزایده هایی 
که در گذشته انجام می شده، گفت: اخیراً سازمان 
یکس��ری از م��واد معدن��ی مانند مس در اس��تان 
کرمان و خراس��ان جنوبی، منازیت در استان یزد، 
طال در کردس��تان و آنتیموآن در خراسان جنوبی 
را از طریق مزایده ب��ه بخش خصوصی واگذار کرد. 
شهیدی؛ ادامه داد: براساس تفاهم نامه سه جانبه ای 
که میان س��ازمان زمین شناس��ی، معاونت معدنی 
وزارت صنعت، معدن وتجارت و س��ازمان توس��عه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
امضاء شده قرار بر این است که از این پس هر آنچه 
که سازمان زمین شناسی اکتش��اف می کند، مواد 
معدن��ی آن را در اختیار معاون��ت معدنی قرار دهد 
و معاونت معدنی به عنوان سیاست گذار یا از طریق 
مزایده به بخش خصوصی واگذار می کند یا این که 
ممکن است سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو 
ادامه کار اکتشاف را با توجه به این که خطرپذیری 
)ریسک( بسیار باالیی دارد، انجام دهند و پس از آن 
ایمیدرو از طریق مزایده آن  ها را به بخش خصوصی 

واگذار کند.

 مزایده تنها  راه بخش خصوصی برای استفاده 
از یافته های اکتشافی سازمان زمین شناسی 

معاون پیشین بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو  عنوان کرد

عضویت 2200 شرکت در سامانه مناقصات و مزایده های شرکت چادرملو 
مع��اون پیش��ین بازرگان��ی ش��رکت معدنی 
و صنعت��ی چادرمل��و، گف��ت: در راس��تای ایجاد 
شفافیت 22۰۰ ش��رکت در س��امانه مناقصات و 
مزایده های ش��رکت چادرملو عضوی��ت دارند. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، حس��ن اطمینان معاون 
پیش��ین بازرگان��ی در مراس��م تودی��ع و معارفه 

معاون امور بازرگانی ش��رکت معدن��ی و صنعتی 
چادرملو در گزارش��ی به عملکرد س��ه سال اخیر 
این معاون��ت در بخش ف��روش و خرید ش��رکت 
 پرداخ��ت، گف��ت: طی س��ه س��ال اخی��ر عالوه 
بر ف��روش محصوالت تولی��دی در بس��تر بورس 
کاال، با وجود موان��ع متعدد ناش��ی از تحریم های 

اقتصادی، این شرکت توانست بالغ بر یک میلیون 
و 2۰۰ هزارتن ش��مش فوالدی ب��ه مقاصد مورد 
ه��دف ص��ادر نمای��د. وی همچنی��ن اف��زود: در 
بخش تأمین و تدارک ش��رکت نیز س��عی گردید 
تمامی ام��ور به منظ��ور ایجاد ش��فافیت از طریق 
فراخوان ه��ای رس��می انج��ام پذیرد ک��ه در این 

زمینه بیش از 22۰۰ ش��رکت پ��س از ارزیابی به 
عضویت س��امانه بازرگان��ی ش��رکت درآمده اند. 
در ادام��ه، س��عید ن��ادری؛ مع��اون جدی��د امور 
بازرگان��ی چادرمل��و نیز اظه��ار امی��دواری نمود 
بتوان��د ب��ا هم��کاری تمام��ی ارکان ش��رکت در 
راس��تای اهداف ش��رکت گام بردارد. قائ��م مقام 

شرکت نیز، ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات دکتر 
اطمینان در م��دت تصدی در ای��ن معاونت، برای 
مهندس ن��ادری با توجه به س��ابقه خوب ایش��ان 
در ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدن��ی و مجتمع 
 معدن��ی و صنعتی خ��ور و بیابانک در مس��ؤولیت 

جدید آرزوی موفقیت کرد. 

http://monaghesatiran.ir/118553
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بانک
بیمه و بورس

ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)چهارشنبه( با دو هزار و ۵33 واحد افزایش در ارتفاع 
یک میلی��ون و 41۰ هزار واحدی ایس��تاد. به گزارش 
ایرنا، شاخص هم وزن با یک هزار و ۸1۶ واحد افزایش 
به 4۰7 هزار و 3۰2 واحد و شاخص قیمت با یک هزار 
و ۸2 واحد رش��د به 242 ه��زار و ۵97 واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول، دوهزار و ۸42 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم، دوهزار 
و 47 واحد افزای��ش را ثبت کردند. در معامالت ب��ورس تهران، بیش از 
هفت میلیارد و 424 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 
3۸ هزار و 77۰ میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین س��رمایه گذاری 
گروه توس��عه ملی )وبانک( با 471 واحد، بانک مل��ت )وبملت( با 424 
واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکش��تی( با 2۸۵ واحد، 
بانک تجارت )وتجارت( با 2۸4 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با 274 واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 217 واحد و گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارس��ان( با 1۸۶ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشت. 
در مقابل فوالدمبارکه اصفهان )فوالد( با 2۸۶ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگهر( با 21۶ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 14۵ 
واح��د، آلومینیوم ایران )فای��را( با 133 واحد، مل��ی صنایع مس ایران 
)فملی( با 1۰۸ واحد و ایران خ��ودرو )خودرو( با 1۰۵ واحد تأثیر منفی 
بر ش��اخص بورس به همراه داش��ت. بر پای��ه این گزارش، نماد س��ایپا 
)خساپا(، ایران خودرو )خودرو(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شس��تا(، بانک 
تجارت )وتج��ارت(، پاالیش نفت تهران )ش��تران( و س��رمایه گذاری 
سایپا )وس��اپا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم 
صدرنشین بر ترین گروه های صنعت شد و در این گروه دومیلیارد و ۵۶ 
میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۵۶1 میلیارد ریال دادوستد شد. 

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۵1 واحد افزایش داشت و به 1۸ هزار 
و ۵93 واحد رسید. در این بازار بیش از سه میلیارد و 3۰1 میلیون برگه 
س��هم و اوراق مالی دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات معامالت فرابورس 
بیش از 1۸۶ ه��زار و ۶۸3 نوبت بود. صنعتی مین��و )غصینو(، مدیریت 
انرژی تابان هور )وه��ور(، بهمن دیزل )خدیزل(، تولید برق عس��لویه 
مپنا )بمپنا(، داروس��ازی دانا )ددانا(، پخش هج��رت )هجرت( و بانک 
دی )دی( با تأثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند. همچنین 
پخش البرز )پخ��ش(، تهیه توزیع غذای دناآفرین ف��دک )گدنا(، بیمه 
اتکایی ایرانیان )اتکای(، پتروشیمی مارون )مارون(، لیمر آریاساسول 
)آریا(، توسعه سامانه نرم افزاری نگین )توس��ن( و شرکت آهن و فوالد 

ارفع )ارفع( تأثیر منفی بر این شاخص داشتند. 
افزایش 117 درصدی ارزش معامالت بورس منطقه ای مازندران

خبر دیگراز بورس این که ارزش معامالت سهام در بورس منطقه ای 
مازندران طی آبان ماه گذش��ته به حدود هش��ت هزار و 7۰۰ میلیارد 
ریال رس��ید که رش��د 117 درصدی را نس��بت به ماه مهر امسال ثبت 
کرده اس��ت. طبق گزارش بورس منطق��ه ای مازندران ط��ی ماه آبان 
فعاالن بازارس��رمایه در این اس��تان 9۰3 میلی��ون و ۵77 هزار و 4۵۸ 
سهم معامله کردند. دادوس��تد این تعداد سهام ارزش معامالتی ماهانه 
بازارس��رمایه اس��تان را به هفت هزار و 74۸ میلیارد ریال رس��اند که 

نسبت به مهرماه رشد 117 درصدی را تجربه کرد.
سنگینی سبد خرید

سرپرس��ت بورس منطقه ای مازندران روز چهارش��نبه )دیروز( به 
اس��تقبال فعاالن بازارسرمایه در اس��تان برای خرید سهام اشاره کرد و 
گفت: ۶7 درصد ارزش معامالتی بازار طی ماه آبان در س��بد خرید بود 
که نشان از تغییر جهت بازار در این استان دارد. سامی باباجانی؛ افزود: 
از مجموعه ریالی معامالت بازارس��رمایه اس��تان طی ماه گذشته پنج 
هزار و 247 میلیارد مربوط به خرید ب��ود و دو هزار و ۵۰1 میلیارد ریال 
در سبد فروش قرار گرفت. وی علت اصلی تمایل فعاالن بازارسرمایه به 
خرید سهام را کاهش ریس��ک بازار برای خرید و پیشروی شاخص کل 
دانست و توضیح داد: همواره وزن بازار در شرایطی مثبت شاخص ها به 
سمت خرید سنگینی می کند. سرپرس��ت بورس منطقه ای مازندران 
از پیش��روی 7,۶1 درصدی ش��اخص قیمت بازار هم به عنوان نشانگر 
دیگری برای فعاالن بازارس��رمایه جهت خرید بیش��تر سهام یاد کرد و 
افزود: آبان ماه ش��اخص کل بازار با رشد 99 هزار و ۶3۸ واحد نسبت به 

مهر ماه به یک میلیون و 4۰۸ هزار و ۵97 واحد در روز 3۰ آبان رسید.
شرکت های سرمایه ای باالی جدول معامالت

سرپرست بورس منطقه ای مازندران همچنین به جدول معامالتی 
شرکت ها اشاره کرد و افزود: تقریباً ش��رکت های سرمایه گذاری بخش 
عمده معامالت بورس منطقه ای مازندران را ب��ه خود اختصاص دادند 
و پس از آن پتروش��یمی ها در ب��االی جدول قرار گرفتن��د. به گفته او، 
با این حال ش��رکت های صندوق س��رمایه گذاری کارا، تأمین سرمایه 
خلیج فارس، پتروشیمی جم، دلیجان طالیی و شکوه پارس بیش ترین 
ارزش معامالتی ماهان��ه را به خود اختصاص دادند. الزم به ذکر اس��ت 
که در حال حاضر ارزش بازار بورس کش��ور ۵2 هزارهزار میلیارد ریال 
است. طبق آمارهای رس��می، حدود یکصد هزار س��رمایه گذار به طور 
فعال در بازارسرمایه مازندران حضور دارند در حالی که افراد دارای کد 

سهامداری استان حدود 3۰۰ هزار نفر پیش بینی می شود.

 رشد 2 هزار واحدی شاخص بورس 
در آخرین روز معامالتی هفته

 تندیس وی��ژه هفتمین اجالس سراس��ری »نش��ان 
عالی مدیر سال« طی مراس��می در تجلیل از مدیران 
دانش بنیان به س��یدضیاء ایمان��ی؛ مدیرعامل بانک 
صادرات ایران، اعطاء ش��د. به گزارش مناقصه مزایده 
به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، هفتمین 
اجالس سراسری نش��ان عالی مدیر سال با تجلیل از 
مدیران دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی با حضور برخی مس��ؤوالن، 
نمایندگان مجلس، مدیران نظ��ام بانکی، فعاالن بخش های مختلف 
صنع��ت، کارشناس��ان و اصحاب رس��انه برگزار ش��د و نش��ان ویژه 
این اج��الس به مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران اعطاء ش��د. عضو 
هیأت مدیره بانک صادرات ایران، در این اجالس در تبیین ش��رایط 
نظام بانک��ی و حمایت از بخش های مختلف تولید و اش��تغال، گفت: 
برخالف برخی تص��ورات، نرخ تس��هیالت در نظام بانکی کش��ور با 
توجه به شرایط فعلی، ارزان تر از بس��یاری از کشور ها است و نسبت 
تسهیالت به تورم نصف است. امیر یوسفیان؛ افزود: فشار تقاضا برای 
تسهیالت بانکی در کشور فراوان است و با توجه به محدودیت منابع 
و برخی تنگناهای بین المللی، امکان پاس��خگویی به تمامی تقاضا ها 
توس��ط نظام بانکی میسر نیس��ت. همچنین به دلیل کاهش فروش 
اعتباری و نسیه فروش��ی در صنعت، اتکای بیش��تر نظ��ام بانکی بر 
استفاده از ریال داخلی اس��ت. بانک صادرات ایران برای پاسخگویی 
به نیازهای بخش های مختلف صنعت و حمایت از تولید و اس��تمرار 
اشتغال، عالوه بر اعطای تس��هیالت، از طریق طرح های نوین به ویژه 
طرح ط��راوت، اوراق گام، اعتبارات اس��نادی و ضمانت نامه و س��ایر 
طرح های جدید بانک، س��هم برجس��ته ای در حمایت از واحدهای 

اقتصادی داشته و این مأموریت همچنان با قوت ادامه دارد. 

 اعطای نشان عالی مدیر سال 
به مدیرعامل بانک صادرات ایران

راه اندازی محصوالت متعدد بر بستر فناوری های جدید
ش��رکت تأمین س��رمایه تمدن مطابق برنام��ه راهبردی 
خود، ب��رای ارایه ش��یوه های نوی��ن تأمین مال��ی، راه اندازی 
محصوالت متعدد بر بس��تر فناوری های جدید را در دس��تور 
کار قرار داده و توانس��ته اس��ت محصوالت متنوع��ی بر پایه 
تکنولوژی های جدید را به بازارس��رمایه کش��ور عرضه کند. 
به گزارش مناقصه مزایده به نقل از ش��رکت تأمین س��رمایه 
تمدن، بهنام محس��نی؛ مدیرعامل ش��رکت تأمین س��رمایه 
تمدن، با اعالم مطلب فوق تصریح کرد: براس��اس سیاست ها 
و برنامه های اتخاذ ش��ده در حوزه فناوری ه��ای جدید مالی، 
تأمین س��رمایه تمدن توانست عنوان اولین ش��رکت تأمین 
سرمایه دانش بنیان کشور را از سوی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری اخذ کند. بهنام محس��نی؛ در ادامه، افزود: 
مجموع��ه تأمین س��رمایه تمدن در اکوسیس��تم ن��وآوری و 
دانش بنیان به ایفای نقش خود ادامه می دهد در همین راستا 
»آی بی شاپ«، » ای بی تریدر«، »آی بی کراد« و »آی بی پی« 
تع��دادی از محصوالت فناور محور ش��رکت تأمین س��رمایه 
تمدن هستند که توس��ط تیم مدیران توانمند و کارشناسان 
زبده ش��رکت طراحی و در اختیار س��رمایه گذاران بازارهای 

مالی کشور قرار گرفته است. 
اولین سامانه سرمایه گذاری آنالین کشور

مدیرعام��ل تأمین س��رمایه تم��دن، درخص��وص »آی 
بی شاپ« به عنوان اولین سامانه سرمایه گذاری آنالین کشور 
گفت: »آی بی شاپ« یک روش نوین س��رمایه گذاری آنالین 
است که امکان س��رمایه گذاری در انواع مختلف صندوق های 
سرمایه گذاری، جهت پوشش سالیق سرمایه گذاران مختلف 
با ویژگی های فردی و میزان ریس��ک پذیری متفاوت را فراهم 
کرده اس��ت. وی در ادامه، عنوان کرد: ماهی��ت آنالین بودن 
» ای بی ش��اپ « س��بب کاهش مراجعه حضوری مشتریان، 
صرفه جوی��ی در زم��ان و کوتاه ک��ردن مراح��ل اداری روند 
سرمایه گذاری ش��ده اس��ت. س��امانه معامالت بر خط »آی 
بی تری��در« از دیگر محص��والت فناور محور تأمین س��رمایه 
تمدن است که بهنام محسنی در این خصوص، گفت: سامانه 

معامالت بر خ��ط » ای بی تریدر« به ص��ورت اختصاصی برای 
کارگ��زاری تأمین س��رمایه تم��دن طراحی و پیاده س��ازی 
ش��ده که تمام مراحل ارای��ه خدم��ات در» ای بی تریدر « به 
صورت کاماًل، آنالین اس��ت. عضو هیأت مدی��ره و مدیرعامل 
تأمین س��رمایه تمدن، افزود: در طراحی و پیاده س��ازی » ای 
بی تری��در « از جدید تری��ن و به روز  تری��ن تکنولوژی ه��ای 
نرم افزاری و س��خت افزاری استفاده شده تا س��امانه ای پایدار 
و پرس��رعت در اختیار مش��تریان قرار داده ش��ود و اطالعات 
بازار بدون هیچ گونه تأخیر در دس��ترس آن ها قرار گیرد. وی 
تصریح کرد: در س��امانه » ای بی تریدر« ام��کان معامله برای 
مشتریان حقیقی و حقوقی اعم از س��بد های سرمایه گذاری، 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و... در بخش ه��ای مختل��ف 
بازارسرمایه شامل سهام و حق تقدم، اوراق مشارکت، گواهی 

سپرده کاالیی و صندوق های قابل معامله فراهم شده است.

تأمین مالی جمعی
 تأمین مالی جمعی، یکی دیگر از نوآوری های مالی اس��ت 
که بهنام محسنی در این خصوص، عنوان کرد: شرکت تأمین 
س��رمایه تمدن به مدد جایگاه راهبردی خود در بازارسرمایه 
کش��ور و جهت توس��عه فرهن��گ س��رمایه گذاری، کمک به 
تأمین مال��ی بنگاه های اقتص��ادی و تکمی��ل زنجیره ارزش 
سهامداران، س��کوی تأمین مالی جمعی شرکت » آی بی کراد 
« را با ه��دف مش��ارکت م��ردم به عن��وان س��رمایه گذار در 
توسعه طرح های اقتصادی ش��رکت های فناور و دانش بنیان 
در پای��ان س��ال 14۰۰ راه ان��دازی ک��رد. از زم��ان فعالیت 
سکوی»آی بی کراد« تاکنون، شش ش��رکت موفق به تأمین 
مالی از طریق این س��کو ش��ده اند و درخواس��ت شرکت های 
متعددی نیز در حال آماده س��ازی جهت انتش��ار در س��کوی 
آی بی کراد اس��ت. مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن، تصریح 

کرد: ایده تأمین مال��ی جمعی ایده نوینی اس��ت آنچه ابتکار 
عمل محس��وب می ش��ود مفهوم واس��طه گری مالی بر پایه 
تکنولوژی اس��ت. در واق��ع تأمین مالی جمعی ش��یوه نوینی 
برای تأمین تم��ام یا بخش��ی از منابع مالی م��ورد نیاز جهت 
آغ��از یک کس��ب و کار جدی��د یا ادام��ه کس��ب و کار موجود 
اس��ت. قطار توس��عه محصوالت فناور محور تأمین س��رمایه 
توقف ناپذیر است که دراین راس��تا امسال نیز محصول جدید 
» ای بی پی« توس��ط تأمین س��رمایه تمدن به ب��ازار معرفی 
گردید که مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن، درخصوص این 
سامانه، گفت: »س��امانه  ای بی پی«، جهت انجام الکترونیکی 
همه مراح��ل پرداخ��ت در صندوق ه��ای س��رمایه گذاری، 
تأمین س��رمایه ها، ش��رکت های س��بد گردانی و کارگزاری 
طراحی و تولید ش��ده اس��ت. به کمک » ای بی پی« مدیریت 
پرداخت ها، ثبت اس��ناد، انواع اعتبارس��نجی اتوماتیک قبل 
از پرداخت، امضای دیجیت��ال کارتابلی و نهایت��اً پرداخت به 
صورت گروه��ی و مجزا به س��ادگی قابل انجام اس��ت. بهنام 
 Core “ محسنی؛ افزود: این سامانه اتصالی پایدار با سیستم
Banking” بانک های کش��ور برق��رار نموده تا دس��تورات 
انتقال وجه از نوع س��اتنا، پایا و هر گونه پرداخ��ت را در کنار 
انواع اس��تعالم اجرایی نماید. همچنین به مدد گواهی اسناد 
پرداختی خروجی از » ای بی پی « کلیه نیازهای حسابرس��ی 
س��ازمان بورس در این خصوص فراهم ش��ده اس��ت. وی در 
ادامه، عن��وان کرد: »آی بی پی« مدیریت دسترس��ی بس��یار 
ویژه و امنی ایجاد کرده تا کلیه مراحل پرداخت، تعیین اعتبار 
آن، دریافت امض��اء از امضاداران مجاز، ایجاد س��ند پرداخت 
و اعتبارسنجی اس��ناد و... را عملیاتی کرده است. مدیر عامل 
تأمین س��رمایه تمدن در پایان تصریح کرد: ش��رکت تأمین 
س��رمایه تمدن در افق پیش رو در نظر دارد ب��ه منظور کمک 
به توسعۀ شرکت های دانش بنیان، ش��رایط تأمین مالی برای 
این ش��رکت ها را تس��هیل نمای��د و انتخاب ش��رکت تأمین 
س��رمایۀ تمدن به عنوان اولین و تنها ش��رکت تأمین سرمایۀ 

دانش بنیان کشور، مبین این موضوع است.  

مسیر بورس راهی برای حذف قیمت گذاری دستوری
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س، گفت: 
عرضه امالک م��ازاد نهادهای مختل��ف در بورس، 
اقدامی کارس��از در جهت ایجاد شفافیت و عدالت 
اس��ت که در نهایت ب��ه جلب اعتماد و مش��ارکت 
مردم در اقتص��اد کمک می کند. به گ��زارش ایرنا، 
این روز ها در پ��ی اهتمام ویژه دول��ت به موضوع 
شفافیت اقتصادی و احیای کسب وکار ها و تولید، 
بستر بورس کاال به عنوان بس��تر رسمی مبادالت 
کاالیی کشور بیش��تر مورد توجه قرار گرفته است 

که این بس��تر در بخش معام��الت فیزیکی، پیوند 
ب��دون واس��طه تولیدکنن��ده و مصرف کننده در 
فضایی ش��فاف و ب��دون دخالت های دس��توری 
است. در همین زمینه یک نماینده مجلس تقویت 
بورس کاال در اقتص��اد ملی را به عن��وان راهکاری 
ب��رای رس��یدن ب��ه ش��فافیت اقتص��اد و احقاق 
حق��وق تولیدکنندگان در بخش های باالدس��تی 
و پایین دس��تی عنوان می کند. محمد صفایی؛ به 
تقویت جایگاه بورس کاال در اقتصاد کش��ور اشاره 

کرد و اظهار داش��ت: تالش دولت در زمینه تقویت 
بورس های کاالیی آن اس��ت که یک بستر شفاف، 
متمرکز، قانونی و براس��اس نظام بازار بر مبادالت 
کاالیی حاکم ش��ود تا ع��الوه بر رضای��ت فعاالن 
بخش تولیدی کش��ور از رانت و واس��طه گری که 
عنوان معضل اصلی بازاره��ای کاالیی جلوگیری 
ش��ود. وی با بیان اینکه رون��ق معامالت صنایع در 
بورس کاال به معن��ای ب ها دادن ب��ه فرصت های 
جدی��د س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید اس��ت، 

گفت: ح��ذف قیمت گ��ذاری دس��توری به عنوان 
یکی از راهبردهای اصلی دول��ت، مجالی را فراهم 
کرده تا س��ازوکار واقعی کشف قیمت یعنی عرضه 
و تقاضا در اولویت درخواس��ت  ها باش��د که بورس 
کاال بس��تر اجرای این اتفاق مهم اس��ت. صفایی؛ 
تصری��ح ک��رد: وقت��ی در س��ازوکار ب��ورس کاال 
ش��اهد کش��ف واقعی قیمت محصوالت تولیدی 
هس��تیم، امکان برنامه ریزی و س��رمایه گذاری در 
آن بخش  ها نیز فراهم می ش��ود که ای��ن رویداد از 

مزیت های ح��ذف دخالت های دس��توری در بازار 
اس��ت. این عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
در پای��ان با بی��ان اینکه بای��د از ظرفی��ت بورس 
کاال در راس��تای عرضه ام��الک م��ازاد بانک ها و 
دس��تگاه های اجرای��ی بهره ب��رد، گف��ت: عرضه 
امالک م��ازاد نهاده��ای مختلف در ب��ورس کاال، 
 اقدامی کارس��از در جهت ایجاد شفافیت و عدالت 
اس��ت که در نهایت ب��ه جلب اعتماد و مش��ارکت 

مردم در اقتصاد کمک می کند. 

بانک مرکزی اعالم کرد

کاهش چک  برگشتی؛ افزایش تسهیالت ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مسکن

گروه بانک، بیمه، بورس

در مهرماه س��ال جاری ح��دود ۶,4 میلیون 
فق��ره چک مبادله  ش��د که بی��ش از 92 درصد 
این چک  ها وصول شده است. به گزارش ایسنا، 
طبق آنچ��ه بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، از 
کل تع��داد و مبلغ چک ه��ای مبادله ش��ده در 
مهر ماه به ترتیب 92,4 درص��د و ۸۸,9 درصد 
وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های 

وصول ش��ده در ماه قبل از آن )ش��هریورماه( به 
ترتیب معادل 91,۸ درصد و ۸9,۵ درصد بوده 
است. همچنین این نس��بت در ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب برابر 91,2 درصد و ۸۶,9 درصد 
بوده است. شاخص نس��بت چک های برگشتی 
به چک ه��ای مبادل��ه ای در مهرم��اه 14۰1 به 
لحاظ تعدادی، 7,۶ درصد بوده که این شاخص 
در ماه قبل ع��دد ۸,3 درصد را نش��ان می دهد. 
همچنین این ش��اخص به لح��اظ مبلغی 11,1 

درصد ب��وده و در ماه قبل ع��دد 1۰,۵ درصد را 
نمایش می دهد. طی مهر ماه 14۰1 در سامانه 
چکاوک حدود ۶,4 میلیون فقره چک به ارزش 
حدود 31۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله ش��د که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 

پنج درصد و 4,9 درصد کاهش نشان می دهد.
پرداخت 118 هزار و 900 میلیارد 

تسهیالت ازدواج، فرزندآوری و مسکن
از ابتدای س��ال جاری تا دوم آذرماه 14۰1، 

تعداد یک میلیون و 32۸ هزار فقره تس��هیالت 
ازدواج، فرزن��دآوری و ودیعه مس��کن به مبلغ 
11۸ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان توس��ط شبکه 
بانکی ب��ه متقاضیان پرداخت ش��ده اس��ت. از 
ابتدای س��ال ت��ا دوم آذر ماه تع��داد ۶4۰ هزار 
نفر به مبلغ ۸۸3 هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج دریافت کردند که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل رش��د ۵۰ درصدی 
داش��ته اس��ت. همچنین ب��ه منظ��ور حمایت 

از جوان��ی جمعی��ت، از زمان ابالغ ش��یوه نامه 
مربوط��ه )31 فروردین(، تع��داد ۵3۶ هزار نفر 
به مبلغ 21۶ ه��زار میلیارد ریال از تس��هیالت 
قرض الحس��نه فرزن��دآوری بهره مند ش��دند. 
گفتنی اس��ت؛ از شش��م تیر تا دوم آذر امسال 
ب��رای 1۸7 ه��زار و ۸93 متقاضی تس��هیالت 
ودیعه مسکن تش��کیل پرونده ش��ده است که 
از این تع��داد 1۵2 هزار نفر به می��زان 9۰ هزار 

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده اند.
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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
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کیوسک اخبار 

 وضعیت بحرانی مخازن 
سدهای تهران 

 توقف خام فروشی  با سرمایه گذاری 
در پاالیشگاه های فراسرزمینی 

قطع انشعاب آب 12 هزار تهرانی 
بدمصرف 

امضای تفاهم نامه بین صندوق ملی 
محیط زیست و سازمان انرژی های 

تجدیدپذیر

تسهیل صادرات در صنعت برق 

مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی مدیریت س��اخت و تهیه کاالی آب و برق 
)ساتکاب(، از امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین شرکت ساتکاب، سازمان 
مدیریت صنعتی و سندیکای صنعت برق ایران خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، 
مجتبی اکبری؛ در حاش��یه آخرین روز بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین المللی 
صنعت برق ایران، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه با امضای این تفاهم نامه قرار 
است که سامانه اختصاص نشان کیفیت به ش��رکت های صنعت برق ایجاد شود 
و مس��یر صادرات را برای آن  ها تس��هیل کند، گفت: دارنده این نشان قادر خواهد 
بود با اطمینان خاطر محصوالت خود را در همه بازارهای جهانی صادر کند. وی با 
بیان اینکه شرکت ساتکاب حمایت از شرکت های دانش بنیان را جزء اولویت های 
خود قرار داده اس��ت، گفت: این آمادگی وجود دارد تا در تم��ام حوزه های تولید 
صنعتی برق و س��رمایه گذاری مشارکت داشته باش��یم تا نیاز کشور تأمین شود. 
در این نشست همچنین پیام باقری؛ رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق، 
با تأکید بر اینکه صنعت برق یکی از صنایع پیش��رو و توانمند اس��ت، گفت: یکی 
از برجسته   ترین خدمات توسعه صنعت برق، برق رس��انی به نقاط مختلف کشور 
است، و کشور اکنون از این نعمت برخوردار است. مضاف بر اینکه این صنعت، یک 
صنعت زیرساختی به حساب می آید و در مسیر توسعه قرار دارد. وی افزود: امروز 
توانمندی های س��اخت داخل تجهیزات صنعت برق از مرز 9۵ درصد عبور کرده 
و طالیه دار صادرات خدمات فنی و مهندس��ی هستیم، جلس��ه امروز نیز یک پل 

ارتباطی بین بخش دولتی و خصوصی است.

رئیس گروه نیروگاه های برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران، گفت: از ابتدای 
سال آبی جاری میزان بارش  ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش 
داشته است. به گزارش مناقصه مزایده، مهدی فتوکیان، افزود: هم اکنون مجموع 
حجم مخازن تأمین کننده آب تهران 3۰7 میلیون مترمکعب اس��ت، در حالی که 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته 397 میلیون مترمکعب بوده است که این امر 
کاهش ۸۶ میلیون مترمکعب آب را نشان می دهد. به گفته رئیس گروه نیروگاه های 
برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران، از ابتدای مهر تاکنون میزان بارش باران به 14 
میلی متر رسید که این میزان بارش در سال گذشته 3۵ میلی متر و در بلندمدت 43 
میلی متر بوده که بیانگر کاهش ۶۰ و ۶7 درصدی است. وی تصریح کرد: هم اکنون 
حجم آب سد لتیان 2۸ متر پایین حداکثر تراز بهره برداری است؛ بنابراین با توجه 
به کاهش بارندگی و خشکسالی مش��ترکان در مصرف آب صرفه جویی کنند. در 
این باره، نادر تبریزی؛ مدیر توس��عه خطوط آبرس��انی ش��رکت تأمین و تصفیه 
آبفای تهران، گفت: مخازن اس��تان تهران با 9۰۸ هزار مترمکعب در پایین   ترین 
حد اس��تاندارد خود قرار دارد. تبریزی؛ افزود: اکنون مصرف آب تهران 39 هزار 
و پانصد لیتر برثانیه اس��ت، در حالی که ورودی آب به ش��هر ته��ران 34 هزار و 
۵۰۰ لیتر اس��ت و حدود پنج هزار لیتر برثانیه کاهش میزان ذخایر آبی داریم که 
کمتر از تولید، مصرف داریم. وی افزود: از پارس��ال تاکن��ون بارش های ناچیزی 
در سطح حوزه آبریز س��دهای تهران داش��تیم و بارش ناچیز موجب شده حجم 
ذخایر سدهای اس��تان تهران به کم  ترین میزان در ۵۰ سال گذش��ته برسد و از 

مصرف کنندگان درخواست داریم با کاهش 2۰ درصدی خود ما را یاری دهند.

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس، گفت: یکی از اهداف اصلی ما در 
حوزه انرژی، جلوگیری از خام فروشی است که با س��رمایه گذاری در پاالیشگاه های 
فراسرزمینی می توان به این هدف دست یافت. به گزارش شانا، حسین حسین زاده؛ 
سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی را در بی اثر کردن تحریم ها مؤثر دانست 
و اظهار ک��رد: از اقدام های مه��م وزارت نفت در حوزه انرژی، ص��دور خدمات فنی و 
مهندسی به دیگر کشورهاس��ت، این خدمات در پاالیشگاه ها برای توسعه میدان   ها 
و گسترش فناوری استفاده می شود. وی افزود: خوشبختانه شرکت های دانش بنیان 
نیز در صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی، همکاری الزم را با وزارت نفت 
داشته و از همه ظرفیت   ها اس��تفاده کرده اند، همچنین س��رمایه گذاری ما در دیگر 
کشور  ها ممکن است به صورت صدور خدمات فنی و مهندسی، یا سهام باشد. در هر 
صورت یکی از اهداف اصلی ما در حوزه انرژی، جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت که 
با سرمایه گذاری در پاالیشگاه های فراس��رزمینی می توان به این هدف دست یافت. 
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون انرژی مجلس، تصریح کرد: وزارت نفت در این مدت 
توانسته است با سرمایه گذاری فراسرزمینی، همچنین فروش نفت و وصول درآمد  ها 
یکی از ستون های مهم اقتصادی دولت باشد. موسی احمدی؛ نائب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس نیز درباره عملکرد دولت در توسعه پاالیشگاه های فراسرزمینی، گفت: 
دولت آغاز خوبی در این حوزه داشته و شرکت های دانش بنیان نیز به کمک دولت 
آمدند تا در دیگر کشور  ها پاالیشگاه های فراسرزمینی توسعه یابد. وی اعالم کرد: 
رویکرد دولت و تأکید مجلس توسعه پتروشیمی   ها و کاهش خام فروشی است که 

سبب اشتغال، بهبود تولید و افزایش ارزش در صنعت نفت می شود.

ش��رکت آبفای اس��تان تهران، اعالم ک��رد: از ابتدای مهر تاکنون انش��عاب 
آب بیش از 12 هزار خانوار بدمصرف تهرانی به طور موقت قطع ش��ده اس��ت. به 
گزارش مناقصه مزایده، طب��ق اعالم مرکز کنترل آب ته��ران، طی امروز میزان 
حجم ذخایر مخ��ازن ۸۶137۸ مترمکعب و میزان تولید ه��م 34۶14 لیتر بر 
ثانیه ش��د، میزان مصرف لحظه ای در ای��ن لحظه 3۸714 لیتر بر ثانیه اس��ت. 
بنابراین گزارش، در ش��هر تهران چهار درصد مش��ترک بدمصرف و ۶۰ درصد 
مشترک پرمصرف داریم که متأسفانه ۶۰ درصد از آب ُشرب را مصرف می کنند. 

تفاهم نامه بی��ن س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر و به��ره وری ان��رژی برق با 
صندوق ملی محیط زیس��ت در حاش��یه نمایش��گاه محیط زیس��ت منعقد شد. به 
گزارش مناقصه مزایده، س��جاد انجم ش��عاع؛ مدیرعامل و نائب رئیس صندوق ملی 
محیط زیست، در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیس��ت درباره تفاهم نامه 
صندوق ملی محیط زیست و س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر، گفت: صندوق ملی 
محیط زیس��ت صندوقی نوپا و سه سال اس��ت فرآیندهای جدی را آغاز کرده است. 
اعطای تس��هیالت به نیروگاه های تجدیدپذیر از ابتدای س��ال 14۰1 آغاز ش��ده و 
امیدواریم بتوانیم پروژه های بیشتری را حمایت کنیم. وی افزود: 1۰۰ میلیارد تومان 
از بودجه مصوب برای انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته ش��ده است. همچنین 
در ادامه، محمود کمانی؛ معاون وزیر و رئیس س��ازمان انرژی ه��ای تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق، گفت: تأمین مالی برای احداث نیروگاه ها توسط صندوق هایی 
مانند صندوق ملی محیط زیست بسیار حائزاهمیت است و باید افزایش پیدا کند. به 
این مسأله در بهبود وضعیت هوا و رسیدن به هوای پاک باید توجه شود و در جهت 

توسعه انرژی پاک باید هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرد. 

معاون وزیر کار

دریانوردی در فهرست مشاغل سخت ثبت می شود
معاون روابط کار وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با 
تالش های انجام شده در شورای عالی حفاظت فنی و با کمک 
دیگر دس��تگاه ها، مطالبه ثبت ش��غل دریانوردی در فهرست 
مش��اغل س��خت و زیان آور به س��رانجام رس��ید. به گزارش 
مناقصعه مزایده، علی حس��ین رعیتی ف��رد؛ در جریان بازدید 
از کش��تی نفتکش »هپینس«، به مطالبات و خواس��ته  های 
دریانوردان رس��یدگی کرد که طوالنی ب��ودن مدت زمان کار 
روی دریا و لزوم تعیین زم��ان کوتاه تر برای ه��ر فرد، تعیین 
ش��غل دریانوردی به عنوان مش��اغل س��خت و زیان آور، ارایه 
تس��هیالت و همچنین ارایه پوش��ش  های مش��اوره ای برای 
خانواده دریان��وردان از جمل��ه مطالبات دریان��وردان در این 
نشس��ت بود. وی پس از ش��نیدن دغدغه ه��ای دریانوردان 
این نفتکش با بی��ان اینکه ق��رارداد کار دریان��وردان یکی از 

دغدغه هایی بود که امس��ال تالش کردیم ک��ه برای حمایت 
از این قشر سختکوش به انجام برس��د، اظهار داشت: شاید ما 
نتوانیم س��ختی کار دریانوردی را در این چند س��اعت درک 
کنیم، اما حضورمان در اینجا بهانه ای بود تا از نزدیک قدردان 
زحمات دریان��وردان مجاهد و تالش��گر نفتکش باش��یم و با 
توان عملیاتی آنان آشنا ش��ویم. رعیتی فرد؛ ادامه  داد: هدف 
ما از این سفر، شنیدن مش��کالت و دغدغه دریانوردان و رفع 
دغدغه های آنان در حد توان است، زیرا دریانوردان و کارکنان 
ش��رکت ملی نفتکش ایران در جنگ اقتصادی تالش ویژه ای 
را انج��ام می دهند. وی اضافه ک��رد: رئیس جمهوری به تازگی 
کمیته ای تش��کیل داده تا برای ش��غل هایی که جنبه مستمر 
دارند، قرارداد دایم تدوین ش��ود که باید یک سری اصالحات 
روی آن انجام ش��ود و در این ارتباط پیگیر هستیم تا به زودی 

این اصالحات را از دولت به مجلس ببریم. معاون وزیر، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرد: اوایل امس��ال نخس��تین نوع 
قرارداد کار دریانوردی تدوین شد و دغدغه ای که دریانوردان 
برای نوع قرارداد داش��تند، ب��ا کمک تش��کل  های مربوط به 
حوزه دریانوردی به نتیجه رس��ید. وی بیان  داش��ت: دغدغه 
ثبت ش��غل دریانوردی در حوزه مش��اغل س��خت و زیان آور 
باتوجه به جب��ران ناپذیر بودن خس��ارت   ها و دش��واری  های 
این شغل، مطالبه به حقی اس��ت و ما در شورای عالی حفاظت 
فنی و با کمک دیگر دس��تگاه ها تالش کردیم تا این مطالبه به 
سرانجام برسد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعالم 
کرد: باتوجه به مصوب��ات قانونی در حوزه ارایه تس��هیالت به 
دریانوردان، پیگی��ری خواهیم کرد تا ش��رکت ملی نفتکش 

ایران تسهیالت الزم را در اختیار دریانوردان قرار دهد.

دریانوردی، از پرخطر  ترین مشاغل
مجتبی دزفولی نس��ب؛ مدیر توس��عه منابع انسانی شرکت 
ملی نفتکش ایران نیز، در ادامه این نشس��ت، با اش��اره به اینکه 
دریانوردی از پرخطر  ترین مش��اغل است، بیان  داشت: خطرات 
این ش��غل، دریانوردان را مجبور می کند تا همه نکات پزشکی و 
امدادی را فرا بگیرند. دزفولی نسب؛ اعالم کرد: دریانوردان و دیگر 
کارکنان شاغل در این حوزه، در طول سال نزدیک به هشت ماه 
را روی دریا در حال خدمت هس��تند و این موضوع، ش��رایط را 
برای خانواده دریانوردان بسیار دشوار می کند. وی تصریح کرد: 
درحال تالش هس��تیم تا از طریق درگاه ها و بسترهای مجازی 
و حتی به صورت حضوری، جلسات روانشناسی را برای خانواده 
دریانوردان پی ریزی و برگزار کنیم از سوی دیگر، پیگیر هستیم 

که رشته روانشناسی دریانوردی نیز راه اندازی شود. 

شرکت ملی نفت تأکید کرد

ضرورت استفاده از روش های نوین بازیابی در تجارت نفت ایران
ش��رکت ملی نفت ایران، اعالم کرد: در ش��رایط حس��اس 
کنونی، بهره جستن از روش های نوین بازاریابی و پیشنهادی 
با ارزیابی های کارشناس��ی برای فروش نف��ت از جمله عرضه 
در ب��ورس، همواره مورد اس��تقبال بوده اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی 
مبنی ب��ر س��ازوکار پُرابهام ف��روش نفت به اش��خاص، اعالم 
کرد: ش��رکت ملی نفت ایران تابع و مج��ری قوانین تصویبی 
و ابالغ شده اس��ت. فروش نفت در عرصه بین المللی به عنوان 
یک ام��ر کاماًل حرفه ای و تخصصی اس��ت ک��ه به عنوان یکی 

از مهم   تری��ن وظایف س��ازمانی، به مدیریت ام��ور بین الملل 
ش��رکت ملی نفت ایران محول ش��ده اس��ت. مجلس شورای 
اس��المی جمهوری اس��المی ایران نیز، به منظور انتفاع همه 
دس��تگاه ها و افراد توانمند از ظرفیت های خود جهت فروش 
نفت، نسبت به تصویب قانون بودجه 14۰1 با شرایط تحویل 
نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اش��خاص معرفی شده 
توس��ط دس��تگاه های اجرایی اقدام کرد. پی��ش از تصویب و 
اجرای قانون بودجه 14۰1، ف��روش نفت از طریق کانال های 
پیش بینی ش��ده میس��ر بوده و روش��ن اس��ت ک��ه در دوره 

تحریم به واس��طه ذات تحریم، بخش عم��ده ای از کانال های 
فروش قبلی، حذف ش��ده است. بدیهی اس��ت؛ شرکت ملی 
نفت ایران تابع و مجری قوانین تصویبی و ابالغ ش��ده اس��ت. 
در عی��ن حال ب��ا توجه ب��ه تجربی��ات اخیر، ف��روش نفت از 
مجاری مش��خص همراه با نظارت و کنترل شرکت ملی نفت 
ایران می تواند ایجاد نظم و ش��فافیت باالتری برای کش��ور به 
ارمغان آورد. همچنین با توجه به ش��رایط موجود استفاده از 
روش های نوین بازاریابی ضروری اس��ت. در شرایط حساس 
کنونی، بهره جستن از روش های نوین بازاریابی و پیشنهادی 

با ارزیابی های کارشناس��ی برای فروش نف��ت از جمله عرضه 
در بورس، همواره مورد اس��تقبال بوده اس��ت. بدیهی است؛ 
به دلیل ش��فافیت های موجود در س��اختار ب��ورس و امتناع 
خریداران از آش��کار ش��دن هویت ش��رکت های خریدار در 
شرایط کنونی و تحریمی، بهره جس��تن از این روش سبب به 
مخاطره افتادن شرکت های فعال در این حوزه می شود. ضمن 
آن که وجود فساد و کشف آن در هر حوزه و سطح مسؤولیتی 
قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون با خاطیان برخورد 

خواهد شد.

مدیرکل فناوری و بومی سازی نیروگاه های برق حرارتی خبر داد 

» نمانیرو« سامانه ای برای اعالم نیازهای فناورانه نیروگاهی 
مدیرکل فن��اوری و بومی س��ازی نیروگاه های 
ب��رق حرارتی، گف��ت: س��امانه ای به ن��ام نمانیرو 
راه اندازی شده است که ش��رکت های دانش بنیان 
می توانند برای همکاری ب��دون مناقصه با صنعت 
نیروگاه��ی، ب��ه آن مراجع��ه کنند. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، علی عیسی پور؛ با اشاره به ساخت 
تجهیزات نیروگاهی توسط ش��رکت تولید نیروی 
برق حرارتی و به کمک ش��رکت های دانش بنیان 
گفت: طی پنج س��الی که ش��رکت تولی��د نیروی 
ب��رق حرارت��ی ایج��اد ش��ده، 724 ه��زار قطعه 
داخلی سازی ش��ده اند که هزینه س��رمایه گذاری 
برای ای��ن کار، حدود ه��زار و 2۰۰ میلیارد تومان 
بوده است. این در حالی است که به علت مشکالت 

تحریم��ی، واردات آن  ها بیش از دو ه��زار میلیارد 
تومان س��رمایه نیاز داش��ت. وی با بیان این که در 
س��ال 14۰1 نیر حدود 3۰ قرارداد ساخت داخل 
با مبل��غ 41۸ میلیارد تومان در ح��وزه نیروگاهی 
منعق��د ش��ده اس��ت، اف��زود: ای��ن قرارداد  ها در 
حوزه ه��ای ارتق��ای به��ره وری در تولی��د ب��رق، 
افزایش امنیت و تاب آوری ش��بکه، بومی س��ازی 
و خودکفایی در صنعت برق، توس��عه اس��تفاده از 
هوش مصنوعی در صنعت برق، کاهش تلفات آب 
و برق و هوشمندس��ازی هستند. این مقام مسؤول 
ادامه داد: در س��ال 14۰۰ نی��ز 144 هزارقطعه به 
مبلغ 4۸۰ میلیارد تومان داخلی س��ازی ش��د که 
برای ایجاد یک بان��ک اطالعی در ای��ن حوزه و به 

اشتراک گذاشتن اطالعات مرتبط با آن، سامانه ای 
 namaniroo.ttph.ir به نام نمانیرو به نشانی
راه اندازی کردیم. وی تصریح کرد: در این س��امانه 
اطالع��ات مربوط ب��ه تجهی��زات داخلی س��ازی 
ش��ده و نیازهای فناوران��ه صنع��ت نیروگاهی، به 
نمایش گذاشته ش��ده است. امس��ال 1۰ قرارداد 
با ش��رکت های دانش بنی��ان در ح��وزه تولید بار 
اول ب��ه انعقاد رس��یده اس��ت زیرا در م��ورد اقالم 
تحریمی که قرار اس��ت اولین بار در کشور ساخته 
ش��وند، می توان از طریق معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، تا س��قف ۵۰۰ میلیارد تومان و 
 بدون مناقصه، کار را به ش��رکت های دانش بنیان 

واگذار کرد. 

گروه انرژي

س��خنگوی صنع��ت ب��رق، گف��ت: ۸۵ ه��زار 
میلیارد توم��ان از دولت مطالبه داری��م و به همین 
میزان نیز پیمان��کاران از ما طل��ب دارند که طبق 
قانون مانع زدایی از توس��عه صنعت برق پیش بینی 
ش��ده ظرف سه س��ال تس��ویه ش��ود. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، مصطف��ی رجبی مش��هدی؛ در 
حاش��یه بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین المللی، 
در نشس��تی خبری با اش��اره به اینکه تبادل برق با 
ترکیه آغاز ش��ده و در حال حاض��ر 3,۵ روز برق را 
از این کش��ور دریافت و 3,۵ روز ص��ادر می کنیم، 
درخص��وص آخری��ن وضعیت ص��ادرات ب��رق به 
ترکیه، اظهار کرد: اکنون س��نکرون انجام ش��ده، 
۶۰۰ مگاوات را به طور آزمایشی وارد تبادل کردیم 
و با آخرین فن��اوری روز دنیا به صورت یک پس��ت 
بک توب��ک کار را پیش می بریم. وی ب��ا بیان اینکه 
با این تکنولوژی از اختالالت فرکانس��ی جلوگیری 
می ش��ود، گفت: ۶۰۰ مگاوات در این مرحله اقدام 
ش��ده و امیدواریم بتوانیم تبادالت را گس��ترده تر 
کنی��م. س��خنگوی صنع��ت ب��رق، درخص��وص 
هدف گ��ذاری صنع��ت برق ب��رای ص��ادرات برق 
به اروپ��ا، به ایس��نا، تصریح کرد: یکی از مس��یر  ها 
اروپاس��ت و از طریق ترکی��ه می توانیم ب��ه آن راه 
پیدا کنی��م. وی درخصوص ارزآور ب��ودن صادرات 
صنعت ب��رق، گف��ت: ش��رایط جغرافیای��ی ایران 
به گونه ای است که با کشورهای زیادی مرز خاکی 
دارد از برخی از این کش��ور  ها برق را وارد و به برخی 
صادر می کنیم. در شمال کش��ور با ترکمنستان و 
ارمنس��تان مبادله برق��ی داریم، ب��ا اولویت تأمین 
داخ��ل ب��ه ع��راق و افغانس��تان و پاکس��تان نیز 
صادرات برق انجام می ش��ود. س��خنگوی صنعت 
برق، با بیان اینکه همچنین به دنبال این هس��تیم 
که با کش��ورهایی که مرز دریایی داری��م از طریق 
کابل زیردریایی ارتباط الکتریکی داش��ته باشیم، 
گفت: همچنی��ن با اح��داث خط جدید با کش��ور 
روس��یه، آذربایجان و ارمنس��تان متصل ش��ویم و 
مراودات افزای��ش یابد. رجبی مش��هدی؛ با تأکید 
بر اینکه اکنون تأمی��ن گاز نیروگاه ه��ا در اولویت 
وزارت نفت اس��ت، گف��ت: برنامه ریزی این اس��ت 
که هیچ گونه خاموش��ی به نیروگاه ه��ا از بابت عدم 
سوخت تحمیل نشود. وی با بیان اینکه در روز های 
س��رد س��ال ممکن اس��ت درصد گاز به س��وخت 
مایع ب��ه ۵۰ درصد برس��د، گفت: اکن��ون بیش از 
7۰ درصد س��وخت نیروگاه ها از طریق گاز تأمین 
می ش��ود. س��خنگوی صنعت برق، اظهار کرد: اگر 
یک مقایس��ه در طول چند روز گذش��ته نسبت به 
سال قبل داشته باش��یم، گاز تحویلی به نیروگاه ها 
دوبرابر افزایش یافته و اکنون از س��وخت جایگزین 
کمتری اس��تفاده می کنی��م و ب��ا تالش هایی که 

در وزارت نفت می ش��ود، مش��کلی ب��رای تأمین 
برق نخواهیم داش��ت. به گفته رجبی مش��هدی؛، 
خواس��ته وزارت نف��ت و وزارت نیرو از مش��ترکان 
کاهش 1۰درصدی مصرف اس��ت و اگر این اتفاق 
بیفتد با مش��کل کمتری مواجه می ش��ویم. وی با 
بیان  اینکه برای گاز تحویلی به نیروگاه یک برنامه 
مشخص می ش��ود، افزود: تاکنون از آنچه مشخص 
شده گاز بیش��تری به نیروگاه ها تحویل داده شده 
است. س��خنگوی صنعت برق، با بیان اینکه امسال 
کاهش قابل مالحظ��ه ای در مص��ارف برق بخش 

خانگی با وجود اضافه ش��دن س��االنه یک میلیون 
مش��ترک اتفاق افتاد و این کاهش س��بب شد برق 
اضافه به بخش صنایع اختص��اص یابد، اظهار کرد: 
امس��ال هیچ گون��ه افزای��ش تعرف��ه ای در بخش 
خانگی نداشته ایم، افزایش تعرفه بهمن ماه پارسال 
براس��اس مصوبه دولت اتفاق افتاد. براین اس��اس 
برای مش��ترکان بخ��ش خانگی که مصرف ش��ان 
پایین تر از الگو اس��ت، هیچ گونه افزایش تعرفه ای 
اعمال نش��د. رجبی مش��هدی؛ با تأکید ب��ر اینکه 
افزایش تعرفه فقط شامل مشترکانی بود که مصرف 

باالی الگو داش��تندکه چهار درصد بیشتر نیستند 
که تعرفه آنان پلکانی افزایش یافت، گفت: امس��ال 
برای مش��ترکان صنعت برق مش��وق هایی در نظر 
گرفته ش��د و بر ای��ن اس��اس از ۵۶ میلیون قبض 
22 میلیون قبض مش��مول دریافت پاداش شدند 
و هش��ت میلیون قبض رایگان نیز صادر ش��د. وی 
با بی��ان اینکه یک میلی��ون و 1۰۰ هزار مش��ترک 
با کاهش مص��رف خود را ب��ه زیر الگو رس��اندند و 
امس��ال 1۵۰۰ مگاوات صرفه جوی��ی را در صنعت 
برق ش��اهد بودیم، اظهار  کرد: این در حالی اس��ت 

که هر س��ال 1۰۰۰ مگاوات افزایش مصرف اتفاق 
می افتد اما با صرفه جویی که انجام ش��د، امس��ال 
ش��اهد کاهش مصرف بودیم. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر ۸۵ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه 
داریم و به همین میزان نی��ز پیمانکاران از ما طلب 
دارند که طبق قانون مانع زدایی از توس��عه صنعت 
برق پیش بینی شده ظرف سه س��ال تسویه شود، 
گف��ت: وزارت نیرو به دنب��ال این اس��ت که نقش 
خود را به عنوان فروش��نده و خریدار کاهش دهد و 

تصدی گری را کم و به بخش خصوصی واگذار کند.

 طلب ۸۵  هزار میلیارد تومانی پیمانکاران
 از صنعت برق !




