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شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس 
برخالف منافع مصرف کننده است

آیا رئیس جمهور آمریکا می تواند اینترنت را  خاموش کند؟! سؤال روز
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 شرکت پتروشیمی ایالم

شرکت پتروش�یمی ایالم به اس��تناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت، در 
نظر دارد تی��وب مبدل های 252 واحد الفین مطابق مش��خصات درج ش��ده در 

اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای خریداری نمایند.
لذا بدین وسیله از شرکت های واجدش��رایط دعوت می گردد در صورت تمایل به 
ش��رکت در این مناقصه، از مورخ 1401/10/21 به سامانه الکترونیکی معامالت 
شرکت پتروش��یمی ایالم به نش��انی samim.ilampetro.com  مراجعه و 
نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام و حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 

1401/11/08 پیشنهادات خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 
  کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی معامالت 
شرکت پتروش��یمی ایالم انجام خواهد ش��د و صرفاً اصل ضمانتنامه شرکت در 

مناقصه به صورت فیزیکی دریافت می گردد.
  مناقصه گر الزم اس��ت توانایی تودیع ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه به میزان 

یک میلیارد ریال را داشته باشد.
  سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. در صورت نیاز به 
کسب اطالعات بیشتر، مناقصه گران می توانند با شماره تلفن 084-32723948 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی   عمومي

 آدرس: ایالم، چوار، نرسیده به روستای آبزا، 
مجتمع پتروشیمی ایالم

پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت:
samim.ilampetro.com 
تلفکس: 084-32723948

کدپستی: 6936159700
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موضوع مناقصه: تأمین تیوب برای مبدل های 252 واحد الفین

PID-010889 :شماره مناقصه

دومرحله ای

ویرایش یازدهم

اولین کتاب کاغذی
 قابل جستجو در متن

به تعداد 

محدود موجود 

می باشد

شرکت سهامی 
برق منطقه ای تهران

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

فرماندهی نیروی 
پدافند هوایی آجا

شهرداری بروجرد 

شرکت مدیریت تولید برق 
اهواز- نیروگاه رامین

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
شرکت پتروشیمی پردیس

گروه اجتماعی 

امسال بعد از سال ها شاهد زمستان سختی در کشور هستیم؛ 
زمستانی که طی چند ساله اخیر بی سابقه بوده و با رشد جمعیت 
کشور بر میزان مشکالت افزوده شده است. در واقع از چهارشنبه 
هفته گذشته موج بی سابقه س��رما وارد کشور ش��د. موجی که 
باعث شد ش��اهد ش��ایعاتی همچون ورود موج سرمای سیبری 
معروف به غول سیبری به ایران باش��یم. اما هر چه زمان گذشت 
بر شدت سرما افزوده ش��د تا حدی که بارش سنگین برف دمای 
برخی از شهرهای کشور را به بیش از منفی 26درجه سانتیگراد 
رساند! به عبارت بهتر س��رمای هوا در فریمان از دیار خراسان به 
منفی 26 درجه رسید. با بارش سنگین برف بسیاری از محور ها 
بسته ش��دند و دولت نیز به دلیل کمبود گاز در کشور مجبور شد 
تا ادارات دولتی را در بس��یاری از شهرهای کشور منجمله تهران 

تعطیل کند. 
برف سنگین آغاز دهه 50

برف سنگین امسال بس��یاری از قدیمی ها را یاد برف سنگین 
آغاز دهه50 در ایران انداخت. زمستان امسال البته به پای زمستان 
سال 1350 نمی رسد که سنگین  ترین زمس��تان تاریخ ایران بود؛ 
در آن سال از اوایل بهمن برف شروع شد و تا دو هفته به طور مداوم 
برف باری��د! برخی معتقدند، ای��ن رویداد به عنوان س��خت  ترین و 
مصیبت بار تری��ن بوران در تاریخ نوشته ش��ده بش��ر بوده اس��ت. 
در این مدت برخی از ش��هرهای کش��ور به دمای منفی 37 درجه 

رسید )س��ردتر از کم ترین دمای قطب ش��مال( که این حادثه در 
کتاب گینس نیز ثبت شده است. در آن روز تعداد زیادی از نواحی 
جغرافیایی که به عنوان روستا یا دهستان از آن ها یاد می شد، به طور 
کامل از بین رفتند به طوری که بعضی از محققان می گویند نزدیک 

به 200 روستا به طور کامل از روی نقش��ه پاک شدند. دمای هوای 
فیروزکوه به منفی36 و خراس��ان به منفی37 درجه رسید! بارش 
برف به حدی بود که در بسیاری از شهر ها ارتفاع برف به بیش از سه 
متر رسید و ارتفاع برف در برخی از روستاهای شمال غرب کشور به 

بیش از هشت متر رس��ید! همچنین در روستاهای کاکان یاسوج و 
کمهر س��پیدان فارس هیچ فرد زنده ای باقی نماند و سقوط بهمن 
یک روستا را به زیر برف کش��اند و نزدیک به چهار هزار نفر قربانی 
سنگین  ترین برف تاریخ کشور شدند؛ برفی که در کتاب رکورد ها یا 

همان گینس ثبت شد.
موج جدید سرما در کشور 

از این ها ک��ه بگذریم، ص��ادق ضیاییان؛ رئی��س مرکز ملی 
پیش بین��ی و مدیری��ت بحران مخاط��رات وضع ه��وا، از ورود 
موج جدید س��رما به کش��ور خبر داده اس��ت. وی در گفت وگو 
با ایس��نا، ادامه داد: سه ش��نبه )امروز( با تقویت سامانه بارشی 
در خوزس��تان، بوش��هر، فارس، نیمه غربی و شمالی هرمزگان، 
کهگیلویه وبویراحم��د، چهارمحال وبختی��اری، نیمه جنوب��ی 
اصفه��ان، کرم��ان، ی��زد و برخی مناط��ق خراس��ان جنوبی و 
نیمه شمالی سیستان وبلوچستان بارش باران و برف پیش بینی 
می شود. این بارش  ها در فارس و بوشهر شدت بیشتری خواهد 
داش��ت. به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا چهارشنبه )28 دی( در مناطقی از کرمان، 
خراسان جنوبی، سیستان وبلوچس��تان، یزد و هرمزگان بارش 
ب��اران و ب��رف رخ می ده��د. پنجش��نبه )29 دی( در جنوب 
سیستان وبلوچستان و از اواخر وقت پنجشنبه و طی روز جمعه 
)30 دی( در برخی مناطق اس��تان های س��احلی دریای خزر 
بارش پیش بینی می ش��ود و در س��ایر مناطق کشور جوی آرام 

حاکم خواهد بود.  

به بهانه ورود موج جدید سرما به کشور

نگاهی به سنگین  ترین برف تاریخ ایران

چرب و شیرین مثل قاچاق! 
یعن��ی اینقدری ک��ه دلمان ب��ه ح��ال آن قاچاقچی های 
بینوا می س��وزد که برای چهار ریال درآمد و گ��ذران زندگی 
بخورونمی��ر و از روی اجب��ار )تأکید می کن��م از روی اجبار( 
دس��ت به قاچاق کاال می زنند، جگرمان برای هیچ کس دیگر 
کباب نیست! اصاًل اینجوری برایتان بگویم که از وقتی حدود 
درآمدهای آن ها را فهمیدم، دلمان آتش گرفته اس��ت. فقط 
کافی اس��ت یک حس��اب دودو تا چهارتایی هم برای ش��ما 
انجام بده��م، تا دل جنابتان هم نس��بت به وضعیت اس��فبار 
این مظلومان که یک گوشه ای برای خودش��ان قاچاقشان را 

می کنند و کاری به کار کسی ندارند، کبابی شود! 
طبق آمار رسمی س��الیان اخیر، س��هم مهمی از تجارت 
کش��ور از همین راه ش��ریف، پرزحم��ت و کم درآم��د انجام 
می ش��ود که طبق گفته ها و آمارهای رس��می حول و حوش 

12 میلیارد دالر و براس��اس روایت های غیررس��می، دو برابر 
این عدد می باش��د. حاال چند میلیارد کمتر یا بیشتر آنچنان 
فرقی نمی کند، اصل این است که ببینید این جنابان قاچاقچی 
همیشه متهم که احتماالً کله گنده هایش��ان چند صد نفری 
بیشتر هم نباید باش��ند، یک تنه چه باری و زحمتی را متقبل 
می شوند و دس��ت آخر هم ِچندرغاز گیرشان می آید که جلو 

گدا بگذاری قهر می کند! 
از قدیم گفته اند چهار روز بخور ن��ان و تره، یک عمر بخور 
نان و کره، اما در فق��ره قاچاقچیان زحمتک��ش، این خوردن 
نان و تره و کره و حل��وای تن تنانی و کب��اب و چنجه و جوجه 
تمامی ندارد، یعنی از دو هزار س��ال پیش همین بساط بوده و 
همچنان هم سفره چرب و شیرین مهیا و مهمانان همیشگی، 
مستدام و برقرار، انگار نه انگار هم که یعنی در کشور قرار بوده 

دس��تگاه های اجرایی به کمک س��تاد مربوطه، زیر میز بخور 
بخور ها زده و بس��اط قاچاق وارداتی و معکوس و مس��تقیم و 

ترانزیتی و کله گنده و خرده پا را باهم و درهم، جمع کنند! 
 وقتی ح��دود قاچ��اق لوازم خانگی و آرایشی بهداش��تی 
و لوازم یدکی خودرو هرکدام دو میلیارد دالر اس��ت و قاچاق 
نساجی و پوش��اک هم دو برابر این عدد اس��ت، یحتمل همه 
این ها از کوه و صخره ها و راه های مالرو و به واسطه کولبر و قایق 
و لنج ها انجام نمی شود و سهم سند س��ازی و پیچاندن و دور 
زدن گمرکات آنقدر ها هم کم نیس��ت و بهتر است متولیان و 
مس��ؤوالن مربوطه یک نگاه خری��داری به مق��ررات و روش 
کار و مراحل ترخیص و مدارک و مس��تندات الزم برای عبور 
هر کانتینر از گمرک و ایضاً امضا ه��ای طالیی و قس علیهذا، 

بیندازند تا گره ها پیدا شود.
عقل هوش��نگ خانی ما می گوید، باید این رس��م کهنه به 
دردنخور مصیب زا به کل برچیده شود که مسؤولین و مدیران 
هر چند وقت یکبار در سربزنگاه هایی که پیش می آید، خاطر 
مبارکش��ان به موضوعی جلب ش��ده و دس��تورات خوشگل 
خوشگل می دهند و از افزایش سرعت و دقت و بودجه صحبت 

می ش��ود و هم بازار طرح و ایده و روش های عبور از مش��کل و 
بحران گرم اس��ت و بعد از مدتی، انگار نه انگار که خانی آمده و 
خانی رفته است، همه چیز جوری به روال قبل بر می گردد که 

آب تو دل آن معضل و مشکل هم تکان نخورد! 
اواخر پاییز ب��ه یاد مب��ارزه ب��ا آالینده ه��ا و آلودگی هوا 
می افتیم، در کوران زمستان و سختی سرما، مدیریت مصرف 
و ذخیره سازی و توس��عه زیرس��اخت ها، نُقل مجلس بزرگ 
و کوچک است، تابستان نوبت رس��یدگی به بحران برق و آب 
اس��ت، صدای تولیدکننده وطنی که در می  آید، فیل مان یاد 
هندوستان قاچاق می افتد، بازار سکه و ارز، افسار پاره می کند، 
مدیری��ت ب��ازار و عرضه مناس��ب و حذف دالل و س��فته باز، 
ش��اه بیت غزل خوانی ها می ش��ود و بیابان زدای��ی در خیزش 
ریزگرد گل درش��ت می ش��ود و با همین دس��ت فرمان توجه 
به هر موضوعی یک زمان خاصی دارد. بماند که همیش��ه در 
حال مبارزه با گران فروشی و کم فروشی و مدیریت بازار اقالم 
مصرفی و مس��کن و اجاره بها و قیمت خودرو هستیم و هر روز 
هم بیش��تر از دیروز، موفق تر و اقداماتمان به توفیق نزدیک تر 

شده و می شود!  

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

مردم در قهر اجتماعی به سر می برند
یک نماینده مجلس، گفت: بس��یار عجیب اس��ت چه در حوزه 
اقتصاد و سیاس��ت چه در حوزه اجتماع نمی پذیریم مردم س��مت 
دیگر رودخانه هستند ما هم س��مت دیگر رودخانه. در صورتی که 
قدرت و توانایی مردم می تواند مصون س��از باش��د چراکه همراهی 
مردم زبان بیگانه را کوتاه می کند، امنیت آفرین است ، نشاط جامعه 
را فراهم می کند و حرکت ایجاد می کند ولی گویا ترجیح می دهیم 
به همین وضعیت که مردم در قهر اجتماعی به س��ر می برند، روز ها 

را بگذرانیم و انتظ��ار داریم گندمی که کاش��تیم نتیجه اش گالبی 
ش��ود که این امکان پذیر نیس��ت. احمد علیرضابیگی؛ در گفت وگو 
با ایلنا، درباره این که پ��س از گرانی های اخیر افکار عمومی به نقش 
نظارتی مجلس پرداخت و از نمایندگان درخواس��ت ورود به عرصه 
داش��ت، آیا مجلس می تواند از ابزارهای نظارتی خودش اس��تفاده 
کند، گفت: مجلس می تواند ریل گذار باش��د و مسیر را عوض کند. 
مجلس می تواند تحول ایجاد کند، اما آی��ا این مجلس می تواند این 

کار را انجام دهد؟ قطعاً این مجلس نمی تواند که آن هم بازمی گردد 
به این که ما ب��ا بحران جامعی��ت و بحران نمایندگ��ی قاطبه مردم 
مواجه هستیم. وقتی که این مجلس حرفی جدا از خواست، مطالبه 
و منفعت مردم می زند و در مقابل ش��فافیت آراء مقاومت می کند، 
نمی تواند تحول آفرین باش��د و ریل را عوض کند. وی در پاس��خ به 
س��ؤالی مبنی بر این که اگر وزیری کارآیی ندارد چ��را نمایندگان 
همان زمان مسؤولیت طبق آیین نامه داخلی مجلس پرونده اش را 

به قوه قضاییه ارجاع نمی دهند و می گذارند بعد از پایان مسؤولیتش 
که عم��اًل فایده ای برای م��ردم ندارد، گف��ت: این اتف��اق به خاطر 
قبیله گرایی سیاسی است. این قبیله گرایی سیاسی سبب می شود 
از خطا ها چشم پوشی شود. شما را به حرف های وزیر راه وشهرسازی 
در مجل��س دهم ارجاع می دهم، بخش��ی از مجل��س اراده می کند 
برخورد ش��ود و حتی خود رئیس جمه��ور، اما عم��اًل قبیله گرایی 

سیاسی مانع می شود. 
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https://monaghesatiran.ir/124264-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/124268-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124271-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/124246-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%b4/
https://monaghesatiran.ir/124284-%d9%85%d8%b8%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%9b-%db%b7%db%b0-%d8%aa%d8%a7-%db%b9%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124274-184-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/124290-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%db%b8-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124281-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/124374-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%aa%db%8c%d9%88/
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فناوري  اطالعات
و دانش

محققان امنیت س��ایبری با یک بازار وب تاریک مواجه شدند که ادعا می کند 
با قیمت 20 هزار دالر به مش��تریان امکان دسترسی به س��رور داخلی تلگرام را 
می دهد. به گزارش س��یتنا، فروش��نده ادعا می کند که قیم��ت غیرقابل مذاکره 
است و شامل دسترس��ی بدون وقفه به س��رورهای تلگرام از طریق کارکنان این 
شرکت اس��ت. این نش��ان می دهد که فروش��نده و یکی از افراد داخلی شرکت، 
نوعی هماهنگی برای دسترسی به سرورهای داخلی آن دارند. فروشنده در حال 
ارایه این پیش��نهاد به مش��تریان در سراسر جهان اس��ت. تلگرام یک اپلیکیشن 
و س��رویس پیام فوری محبوب اس��ت. تلگرام توس��ط پاول و نیک��والی دوروف 
راه اندازی ش��د، با فعال کردن صدا، ویدیو و چت سرتاسر رمزگذاری شده، امنیت 
را در اولویت ق��رار می دهد. تلگرام هر ماه بیش از 700 میلی��ون کاربر فعال دارد. 
مرک��ز تحقیق��ات SafetyDetectives ادعا می کند که دسترس��ی به بازار از 
طریق وب سطح )یا وب شفاف( امکان پذیر نیس��ت. این ابزار الکترونیکی تقلبی، 
پول، دارو، نرم اف��زار غیرقانونی، پایگاه ه��ای اطالعاتی دزدیده ش��ده، ابزارهای 
شکس��تن، س��الح های تقلبی، و زباله های اطالعات کارت��ی را فراهم می کند. به 
گفت��ه محقق��ان SafetyDetectives، ب��ازار همچنین گزین��ه »حفاظت از 
خریدار« را برای نگه داش��تن پ��ول در امانت در اختیار خری��داران قرار می دهد. 
طبق آگهی فروشنده که در تاریخ 16 نوامبر 2022 ارسال شده و همچنان فعال 

است، حدود شش ماه به سرور تلگرام دسترسی دارند. در این آگهی آمده است:
  دسترسی به سرورهای تلگرام.

  من از طریق کارمندانم به سرورهای تلگرام دسترسی دارم.
  من می توانم هر اطالعاتی را برای شما دریافت کنم! 

  گران! 
 !20,000$  

  اگر از نظر مالی توانایی پرداخت ندارید، ننویسید! 
  هک تلگرام امکان پذیر نیست! 

  تمام اطالعات از سرور ها گرفته شده است! 
  زمان 2-4 روز! 

همچنین، لیس��ت، به گفته فروش��نده، ارتباطی با س��رقت کانال یا حساب 
کاربری ندارد و دسترس��ی از راه دور در دس��ترس نیست. به اس��تثنای شماره 
تلفن های ثبت شده و آدرس های IP متعلق به مش��تریان فعال، فروشنده یک 
»آرش��یو مکاتبات به مدت ش��ش ماه« ارایه می دهد. محققان ذکر می کنند که 
تعیین اینکه آیا این پیشنهاد فروش قانونی اس��ت یا خیر دشوار است. بازارهای 
دارک وب مملو از تقلب و کالهبرداری هس��تند. اگر این ادعا ها درس��ت باشد، 
شخصی که به سیس��تم های داخلی دسترس��ی دارد می تواند اطالعات حساس 
کاربر را ب��دزدد و داده های گ��زارش را اس��تخراج کند. عالوه بر ای��ن، می تواند 
به اعتب��ار تلگرام به عن��وان یک پلتف��رم چت امن، آس��یب برس��اند. محققان 
SafetyDetectives نتیجه می گیرند: »نق��ض احتمالی این روش همچنین 
USP حریم خصوصی ش��رکت )یعنی ش��هرت تلگ��رام به عنوان ی��ک برنامه 

پیام رسان امن( را تضعیف می کند.

هکر ها دسترسی به سرور داخلی 
تلگرام را 20 هزار دالر می فروشند! 

رئیس جمهور ای��االت متح��ده صالحیت )ش��امل اختیار و 
توانایی( خاموش ک��ردن اینترنت را ندارد. اینترنت یک ش��بکه 
غیرمتمرکز از شبکه هاس��ت و خاموش کردن اینترنت مس��تلزم 
خاموش کردن تمام شبکه های تش��کیل دهنده آن است، که این 
امری است که هیچ ش��خص یا س��ازمانی اختیار و توانایی انجام 
 )FCC( آن را ندارد. عالوه بر این، کمیس��یون ارتباطات فدرال
مس��ؤول تنظیم صنعت ارتباط��ات از راه دور، از جمله اینترنت 
اس��ت. تئوری های توطئه مثل قطع یا خاموش ک��ردن اینترنت 
همیشه جذاب هستند و متأسفانه گاهی باعث فریب مسؤوالن و 
مردم عادی می شوند. یکی از این تئوری  ها توانایی رئیس جمهور 
آمریکا برای کنترل اینترنت جهانی در هر لحظه اس��ت. آیا واقعاً 
رئیس جمهور آمری��کا می توان��د اینترنت را قطع کن��د؟ در این 
مطلب این امکان را بررس��ی می کنیم که آیا می ت��وان اینترنت 
را توس��ط کیف س��یاهی که همراه رئیس جمه��ور آمریکا حمل 

می شود، خاموش کرد یا خیر.
رئیس جمهور آمریکا اینترنت را قطع می کند؟

خیر، رئیس جمهور ایاالت متحده صالحیت )ش��امل اختیار 
و توانایی( خاموش کردن اینترنت را ندارد. اینترنت یک ش��بکه 
غیرمتمرکز از شبکه هاس��ت و خاموش کردن اینترنت مس��تلزم 
خاموش کردن تمام شبکه های تش��کیل دهنده آن است، که این 
امری است که هیچ ش��خص یا س��ازمانی اختیار و توانایی انجام 
 )FCC( آن را ندارد. عالوه بر این، کمیس��یون ارتباطات فدرال
مس��ؤول تنظیم صنعت ارتباط��ات از راه دور، از جمله اینترنت 

است. 
آیا قطع اینترنت جهانی امکان پذیر است؟

خاموش��ی جهانی اینترنت از نظ��ر فنی امکان پذیر اس��ت، 
اما اجرای آن بس��یار دش��وار و احتمال وقوع آن بسیار کم است. 
اینترنت یک شبکه غیرمتمرکز از ش��بکه ها است که متشکل از 
میلیون  ها دستگاه و ش��بکه به هم پیوسته است که توسط طیف 
متنوع��ی از نهاد  ها از جمل��ه دولت ها، ش��رکت های خصوصی و 
افراد اداره می ش��وند. خاموش کردن اینترنت مستلزم خاموش 
کردن همه این ش��بکه ها به طور همزمان اس��ت، که کار کوچک 
و س��اده ای نیس��ت. عالوه بر این، احتماالً مقاوم��ت بین المللی 
قابل توجه��ی در براب��ر چنین حرکت��ی وجود خواهد داش��ت، 
زیرا اینترنت به بخش اساس��ی جامعه مدرن تبدیل ش��ده است 
و کس��ب و کار ها، دولت  ها و افراد در سراس��ر جهان به آن متکی 
هس��تند. همچنی��ن پیامد های ش��دیدی بر اقتص��اد، خدمات 

عمومی و حقوق بشر خواهد داشت.
چگونه می توان اینترنت جهانی را قطع کرد؟

چند راه برای قطع اینترنت جهانی وجود دارد. توجه داش��ته 
باشید این راه ها می توانند اینترنت را مختل کنند، اما بسیار بعید 
اس��ت که منجر به قطع کامل اینترنت در سراس��ر جهان ش��ود. 
هر یک از ای��ن رویداد  ها احتم��االً فقط باعث اخت��الل محلی یا 

منطقه ای می شود، نه اینکه کل اینترنت را قطع کند.
آسیب به زیرساخت های فیزیکی

بالیای��ی مانن��د زلزل��ه، س��یل و آتش س��وزی می توانند به 
زیرساخت های فیزیکی که از اینترنت پشتیبانی می کند، مانند 
کابل های زیر دریا، مراکز داده و س��ایر تجهیزات ش��بکه آسیب 

برساند، اما به صورت کلی اینترنت را قطع نمی کنند.
حمالت سایبری

هکرها، آدم های مریض و عوامل مخ��رب می توانند حمالت 
سایبری را روی زیرس��اخت های اینترنتی مهم مانند سرور های 
DNS انجام دهند که ممکن اس��ت سیستم مسیریابی اینترنت 

را مختل کند.
حکومت

حکومت  ه��ا می توانن��د به ط��ور بالق��وه در داخ��ل مرز های 
خود اینترن��ت را قطع کنند، مثاًل برخی کش��ور  ها در پاس��خ به 
ناآرامی های داخلی یا جلوگیری از انتش��ار اطالعات اینترنت را 

قطع می کنند یا در آن حکومت نظامی برقرار می کنند. 
درگیری های بین المللی

در صورت درگیری نظامی، کش��ور  ها ممکن است زیرساخت 
اینترنتی دشمن را هدف قرار دهند.

قطع برق
قطع گس��ترده برق می تواند اینترنت را مختل کند اگر باعث 
شود مراکز داده، تجهیزات شبکه و س��ایر زیرساخت  ها خاموش 

شوند.
ای��ن راه ه��ا می توانن��د اینترنت را مخت��ل کنند، ام��ا منجر 
به قطع کامل اینترنت در سراس��ر جهان نمی ش��وند. هر یک از 
این رویداد  ها احتماالً فقط باعث اخت��الالت محلی یا منطقه ای 

می شود، نه اینکه کل اینترنت را قطع کند.
آیا اینترنت جهانی کلید مرگ kill switch  دارد؟

هیچ کلی��د مرگ��ی ب��رای اینترنت جهان��ی وجود ن��دارد. 

س��ازمان ها و نهاد ه��ای متعددی وج��ود دارند ک��ه بخش های 
مختلف اینترنت را اداره و نگهداری می کنند، اما هیچ سازمان یا 
دولتی به تنهایی این توانایی را ندارد که کل اینترنت را خاموش 
کن��د. نزدیک ترین مفهوم ب��ه کلید م��رگ Kill Switch برای 
اینترنت، توانایی خاموش کردن یا مختل کردن زیرس��اخت های 
حیاتی است که از اینترنت پش��تیبانی می کند، مانند کابل های 
زیر دریا، مراکز داده و س��رور های DNS. با ای��ن حال، حتی در 
این مورد، خاموش کردن کامل اینترنت دش��وار خواهد بود، زیرا 
چندین مس��یر و پش��تیبان برای عبور ترافی��ک اینترنت وجود 
دارد. همچنین، برخی از کش��ور  ها قوانین��ی را اجراء کرده اند که 
به دولت آن  ها اجازه می دهد تحت ش��رایط خاصی اینترنت را در 
قلمرو خود قط��ع کنند. این هم به عنوان س��وئیچ مرگ اینترنت 
شناخته می ش��ود، اما این تنها بر یک کش��ور تأثیر می گذارد نه 
اینترنت جهانی. در برخی کشور  ها نیز شکلی از حکومت نظامی 
به معنی کنترل ش��دید ترافیک در موارد خاص اجراء می ش��ود 
و اینترنت به طور زمان بندی محدود یا قطع می ش��ود که بازهم 
به معنی خاموش کردن اینترنت نیس��ت و در حوزه دسترسی به 
اینترنت قرار می گیرد. اینترنت به گونه ای س��اخته شده است که 
انعطاف پذیر باش��د و در برابر آس��یب  ها و حمالت مقاومت کند. 
حتی اگر برخ��ی از بخش های اینترنت قطع ش��وند، بخش های 

باقیمانده همچنان می توانند کار کنند.
چرا قطع فنی اینترنت امکان پذیر نیست 

وقت��ی می گویی��م اینترن��ت ی��ک ش��بکه غیرمتمرک��ز از 
شبکه هاس��ت، یعنی هر ش��بکه می تواند به طور مس��تقل عمل 
کند. این ع��دم تمرکز کنترل و زیرس��اخت، یعن��ی اینترنت در 
براب��ر خرابی  ها یا حم��الت به هر نقط��ه از زیرس��اخت  ها مقاوم 
اس��ت. از نظر فنی، اینترنت از میلیون  ها دس��تگاه و شبکه به هم 
پیوسته از جمله س��رور ها، روتر ها، سوئیچ  ها و س��ایر تجهیزات 
شبکه تشکیل ش��ده است. این دستگاه ها و ش��بکه ها با استفاده 
از پروتکل اینترنت )IP( که پروتکل اس��تاندارد انتقال و دریافت 
داده ها در ش��بکه جهانی اینترنت هس��تند، ب��ا یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند. پروت��کل IP اجازه می دهد تا بس��ته های داده 
بین ش��بکه های مختلف بدون توجه به فناوری  ها و پروتکل های 
مختلف توسط شبکه های جداگانه، مس��یریابی شوند. اینترنت 
همچنین بر یک سیستم سلسله مراتبی از آدرس های IP متکی 
است. IP شناس��ه های عددی منحصر به فردی هستند که به هر 
دس��تگاه متصل به اینترنت اختصاص داده می شود. نشانی های 
IP امکان مسیریابی بسته های داده بین شبکه ها و دستگاه های 
مختلف و امکان ارتباط بین بخش های اینترنت را فراهم می کند. 
 )BGP( یکی دیگر از اجزای مهم اینترنت، پروتکل دروازه مرزی
اس��ت که برای هدایت ترافیک اینترنت بین شبکه های مختلف 

استفاده می ش��ود. BGP باعث می ش��ود اینترنت به عنوان یک 
شبکه غیرمتمرکز از ش��بکه ها عمل کند و به شبکه های متعدد 
اجازه می دهد تا اطالعات مربوط به در دسترس بودن مسیر  ها به 
مقصد های خاص را مبادله کنن��د، به طوری که داده ها می توانند 
به مقصد خود از طریق چندین ش��بکه هدایت ش��وند. همه این 
موارد با هم کار می کنند تا یک شبکه جهانی را ایجاد کنند که ما 
آن را به نام اینترنت می شناسیم )پس منظور شبکه ملی نیست(. 
ماهی��ت غیرمتمرک��ز اینترنت ب��ه انعطاف پذیری و س��ازگاری 
بیشتر اجازه می دهد و همچنین عملکرد آن را در معرض خرابی 

یا اختالل در هر نقطه از زیرساخت بیمه می کند.
7 کلید در دست 7 نفر

در یک جلسه که ش��بیه داس��تان های علمی تخیلی بود در 
مؤسس��ه ICANN هف��ت زوج کلی��د ب��ه 14 نفر از سراس��ر 
جهان داده ش��د تا با هم امنیت هس��ته وب را کنت��رل کنند. در 
این جلسه ای عجیب در س��ال 2014 افرادی با ترکیب متفاوتی 
از لهجه ها مثل س��وئدی، روسی، اس��پانیایی و پرتغالی، کنار هم 
پیتزا خوردند و سرنوش��ت اینترنت را در دس��ت گرفتند! اما این 
تمام ماجرا نیس��ت. در این جلس��ه به هر نفر یک کلید داده شد 
که در کنار هم قرار گرفتن کلید های آن  ها با هم یک کلید اصلی 
ایجاد می کنند که به نوبه خود یک��ی از اقدامات امنیتی مرکزی 
در هس��ته وب را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ش��ایعات در مورد 
قدرت این کلیددار  ها زیاد اس��ت. اینکه آیا کلی��د آن  ها اینترنت 
را خاموش می کند؟ یا اگر کس��ی توانس��ت کل سیستم را از بین 
ببرد، آیا می توان دوباره آن را روشن کند؟ برای درک این جلسه 

باید مفهوم Key Signing Key را مرور کنیم.
 Key Signing Key (KSK)  چیست؟

برای توضی��ح این بخ��ش ناگزیر از ش��رح فنی ماجرا هس��تیم 
که ترجمه آن به فارس��ی هم ب��ه پیچیدگ��ی آن اضافه می کند. 
Root DNSSEC Key Signing Key (KSK) ی��ک جف��ت 
 root( کلید رمزنگاری ش��ده اس��ت که برای امضای ناحیه ریشه
zone( سیس��تم نام دامنه )DNS( ، که پایه و اس��اس سیستم 
 DNS .نام گذاری دامنه ها در اینترنت اس��ت، اس��تفاده می شود
مس��ؤول تبدیل نام دامنه ها مانن��د www.peivas t.com به 
آدرس های IP است. آدرس های IP شناس��ه های عددی مورد 
استفاده برای موقعیت یابی دس��تگاه ها در اینترنت هستند که از 

چهار بخش تشکیل شده اند. مثاًل 8.8.8.8
ماجرای جلسه مرموز کلیددار  ها چیست؟

 Root DNSSEC KSK (Key-signing Key) مراس��م
رویه ای نس��بتاً امنیتی اس��ت که طی آن اطالعات کلید عمومی 
ناحیه ریش��ه DNS برای س��ه ماه پس از آن امضاء می شود. خود 
KSK کلیدی اس��ت که برای امضای مجموعه کلید های امضای 

منطقه )ZSK( اس��تفاده می شود. از س��ال 2016 منطقه ریشه 
DNS توس��ط ICANN نظارت می ش��ود، که مدیریت منطقه 
ریش��ه DNS را ب��ه IANA )مرج��ع ش��ماره های اختص��اص 
داده ش��ده اینترنتی( واگذار کرد. IANA س��ازمانی اس��ت که 
بخش خصوصی Key Signing Key را قفل می کند. مؤسس��ه 
 Internet Corporation for Assigned ی��ا   ICANN
Names and Numbers ی��ک گروه چندجانب��ه و غیرانتفاعی 
است که مس��ؤول هماهنگی نگهداری و رویه های چندین پایگاه 
داده مرتبط با فضا های نام و فضا های عددی اینترنت اس��ت تا از 
عملکرد پایدار و ایمن ش��بکه جهانی اینترن��ت اطمینان حاصل 
Par-( هیچ منطقه والد DNS زمی کند. ا آنجایی که منطقه ریشه

ent( ندارد، مراس��م Root DNSSEC KSK برای اطمینان از 
یکپارچگی و صحت اطالعات منطقه ریشه DNS برگزار می شود. 
منطقه ریش��ه DNS حاوی اطالعاتی در مورد نحوه پرس و جو از 
  edu و و comorg مانند )TLD( سرور های نام دامنه س��طح باال
اس��ت که به کاربران اینترنت امکان دسترسی به نام دامنه ها در همه 
TLD  ها را می دهد. بنابراین، اطمین��ان از عملکرد ایمن آن ضروری 
اس��ت. اگر این فرآیند انجام نش��ود ممکنه اس��ت بتوان یک نشانی 
جعلی را به جای ی��ک ادرس درس��ت اینترنتی نش��ان داد. عالوه بر 
این، Verisign مسؤول نگهداری از DNS  root  zone و تولید کلید 

امضای Root Zone   است که در طی مراسم امضاء می شود.
7 کلید اینترنت را خاموش نمی کند

درست اس��ت که ICANN مس��ؤول حفظ امنیت سیستم 
جهانی اینترن��ت از شناس��ه های منحصربه فرد، مانن��د نام های 
دامنه و آدرس های IP اس��ت و به عنوان بخشی از این مسؤولیت، 
ICANN کلی��د امضای کلی��د منطقه ریش��ه )KSK( را اجراء 
می کند ب��ا این حال، این درس��ت نیس��ت که بگویی��م اینترنت 
دارای هفت کلید اس��ت که توس��ط ICANN کنترل می شود 
یا اینک��ه ICANN کل اینترنت را کنت��رل می کند. KSK تنها 
یکی از انبوه اجزای فنی اس��ت که زیرساخت اینترنت را تشکیل 
می دهد و تنها یکی از جنبه ه��ای نقش ICANN در حفظ ثبات 
و امنیت اینترنت اس��ت. همچنین ذکر این نکته مهم اس��ت که 
KSK بخشی از یک سیس��تم بزرگ تر از کلید  ها و پروتکل های 
رمزنگاری است که با هم کار می کنند تا زیرساخت های اینترنت 
را ایم��ن کنن��د. س��ازمان ها و افراد زی��ادی از جمل��ه دولت ها، 
ش��رکت های خصوصی و فنی در حفظ این سیستم نقش دارند. 
ضمن اینک��ه Root Zone Key Signing Key ب��ا اینکه یکی 
از جنبه ه��ای مهم پای��داری امنیت در اینترنت اس��ت، اما کلید 
خاموش ک��ردن اینترنت نیس��ت و کل اینترن��ت را هم کنترل 
نمی کند. اینترنت یک شبکه پیچیده از شبکه هاست و امنیت آن 
متکی به بس��یاری از اجزاء و پروتکل های مختلف است که با هم 

کار می کنند تا از ثبات و یکپارچگی آن اطمینان حاصل کنند.
مهم ترین تئوری های توطئه در مورد اینترنت

تئوری های توطئه زیادی در رابط��ه با اینترنت وجود دارد که 
برخی از محبوب  ترین آن  ها شامل موارد زیر هستند:

اینترنت ابزاری برای نظارت دولتی است
برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدند ک��ه اینترنت ابزاری 
برای جاسوسی دولت  ها از شهروندان است و تمامی فعالیت های 

آنالین توسط سازمان های دولتی رصد و ثبت می شود.
اینترنت ابزاری برای کنترل ذهن است

برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدند ک��ه از اینترنت برای 
دس��تکاری و کنترل اف��کار و رفتار اف��راد از طریق اس��تفاده از 

پیام های زیرآگهی و سایر تکنیک  ها استفاده می شود.
اینترنت توسط یک گروه مخفی کنترل می شود

برخی از نظریه پردازان توطئه معتقدن��د که گروه کوچکی از 
افراد یا سازمان های قدرتمند اینترنت را کنترل می کنند و از آن 

برای پیشبرد برنامه های خود استفاده می کنند.
اینترنت ابزاری برای کنترل بر بشریت است

برخی از نظریه پ��ردازان توطئه ب��ر این باورند ک��ه اینترنت 
ابزاری برای ه��وش مصنوعی برای کس��ب ق��درت و کنترل بر 

انسان  ها است.
اینترنت ابزاری برای نظم نوین جهانی است

برخی از نظریه پ��ردازان توطئه ب��ر این باورند ک��ه اینترنت 
ابزاری اس��ت برای گروهی مخفی از نخبگان جهانی برای ایجاد 
نظم نوی��ن جهان��ی، جایی که آن  ه��ا همه جنبه ه��ای جامعه و 
حکومت را کنترل می کنند. اینترنت ابزاری اس��ت که بش��ریت 
برای بشریت ساخته اس��ت و می توان از آن برای اهداف خوب و 
بد استفاده کرد، اما خود اینترنت برنامه و اراده ای ندارد. مهم این 
اس��ت که چه کس��انی، چگونه و با چه هدفی از اینترنت استفاده 
می کنند، اما به طور قطع یک نف��ر نمی تواند در مورد قطع کردن 

اینترنت تصمیم گیری کند.
منبع: پیوست

آیا رئیس جمهور آمریکا می تواند اینترنت را 
خاموش کند؟! 

وزیر ارتباطات، با اش��اره ب��ه نقش و اهمیت فن��اوری اطالع��ات در ارتقای 
به��ره وری، گف��ت: اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن ارتباط��ی و اطالعات��ی و 
هوشمندس��ازی می تواند به ارتقای بهره وری بخش ه��ای گوناگون بینجامد. به 
گزارش مناقصه مزایده به نق��ل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، جلس��ه 
ارتقای بهره وری بخ��ش ارتباطات و فن��اوری اطالعات روز یکش��نبه با حضور 
عیس��ی زارع پور؛ وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات و میث��م لطیفی؛ رئیس 
س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کش��ور در وزارت ارتباطات برگزار شد و در 
این جلسه گزارش��ی از اقدامات انجام شده در راس��تای ارتقای بهره وری بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات ارایه شد. مطابق این گزارش، براساس برنامه ششم 
توسعه، رش��د کلی عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطالعات باید به 6,5 
درصد می رس��ید که براس��اس ارزیابی های صورت گرفته تاکنون این شاخص 
به میزان 13,3 درصد محقق ش��ده که دو برابر میزان تعیین ش��ده بوده اس��ت. 
وزیر ارتباطات، در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری های جدید 
ارتباطی و اطالعات��ی همچون اینترنت اش��یاء در بخش های گوناگون کش��ور، 
خواستار در نظر گرفتن ش��اخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه های 
مختلف چون اقتصاد، کش��اورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد و توضیح 
 ICT داد: این روز ها به ترین فرصت اس��ت تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه
در بخش های مرتبط با دس��تگاه های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در 
نظر گرفته ش��ود. چرا که ICT می تواند پیشران توس��عه و ارتقای بهره وری در 
حوزه های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه های اجرایی تکلیف شود. 
زارع پور؛ با اش��اره به افزایش س��هم اقتصاد دیجیتال در درآمد س��رانه کشور از 
6,4 به 7,2 درصد، گف��ت: این میزان تا س��ال 1404 باید به 10 درصد برس��د 
که به نظ��رم در افق 10 س��اله می توان آن را ب��ا برنامه ریزی ب��ه 30 درصد هم 
رس��اند. وی با ارایه پیش��نهادی به نقش جدید پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای شناس��ایی فناوری های نوین اش��اره کرد و اف��زود: فناوری های 
جدید می تواند باعث تحول بقیه بخش  ها ش��ود بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات می تواند فناوری های نوین را به سرفصل و دوره برای مدیران و 
کارکنان بخش های مختلف تبدیل و روی��داد آن را نیز برگزار کند به طوری که تا 
س��ال آینده حداقل 10 دوره برای مدیران و کارکنان بخش های مختلف برگزار 
شود. میثم لطیفی؛ رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کشور نیز در این 
جلسه با اش��اره به تأکید رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت افزایش بهره وری در 
کش��ور، گفت: آقای رئیس جمهور تقریباً در همه جلس��ات برای افزایش میزان 
بهره وری تأکید دارند که متأسفانه این موضوع در سال های گذشته مورد غفلت 
قرار گرفته بود. وی ب��ا بیان اینکه بهره وری رایگان نیس��ت و ه��ر هزینه ای نیز 
به به��ره وری نمی انجامد، اف��زود: گاهی با محصول تصمیمات گذش��ته عده ای 
مواجه ایم که االن نقش مطالبه گر به خود گرفته ان��د که به عنوان مثال می توان 
اشاره کرد به موضوع تنوع قراردادهای دس��تگاه های اجرایی که باید برای عقد 
ق��رارداد در دس��تگاه های مختلف در حوزه ه��ای مختلف، آموزش ارایه ش��ود. 
لطیفی؛ همچنین با انتقاد از تعدد دستگاه های نظارتی تصریح کرد: باید نسبت 
به اصالح فرآینده��ای متعدد مربوط به اعط��ای مجوز، عقد ق��رارداد و نظارت 
اصالح صورت بپذیرد و در این حوزه می توان از ICT به عنوان پیش��ران توسعه 

کشور استفاده کرد و باید به سمت هوشمندسازی برویم.

نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در 
ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی

عرضه  جاسوس افزار ها در پوشش فیلترشکن 
رایگان در استورهای بین المللی

بررس��ی های کارشناسان امنیت س��ایبری نشان می دهد 
که تعداد زیادی از جاس��وس افزار ها که با هدف سوءاس��تفاده 
از اطالع��ات کاربران طراحی ش��ده اند، در قالب فیلترش��کن 
رای��گان در اس��تورهای بین المللی ارایه ش��ده اند ک��ه بعضاً 
برای عبور از س��د فیلترینگ هم مورد اس��تفاده  کاربران قرار 
می گیرند. ب��ه گ��زارش س��یتنا، وی پی ان ها مجموع��ه ای از 
روش  ها و نرم افزار های مختلف هس��تند که برای عبور از س��د 
فیلترینگ از آن استفاده می شود. البته بعضی از فیلترشکن  ها 
کاربرد امنیتی دارند، یعنی با عوض ک��ردن آی پی آدرس فرد 
موردنظر، جلوی هک ش��دن را می گیرند، ام��ا از طرفی بعضی 
از نرم افزار هایی ک��ه در قالب فیلترش��کن عرضه می ش��وند، 
بدافزار هایی هس��تند که توس��ط مجرمان س��ایبری و جهت 
سوءاستفاده از کاربران ارایه ش��ده اند. به عبارت دیگر بخشی 
از وی پی ان  ه��ا ب��رای دور زدن محدودیت ه��ای اینترن��ت 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. همین امر موجب ش��ده اس��ت 
که دس��تگاه های امنیت��ی و مجرم��ان اینترنت��ی وارد میدان 
شوند و با انتش��ار ابزارهای جاسوس��ی در قالب فیلترشکن، به 
دس��تگاه های ارتباطی کاربران نفوذ کنند. اخیراً یک نرم افزار 
امنیتی، با انتش��ار یک مطلب در بالگ خود اع��الم کرد که در 
طول تجزیه وتحلیل تعدادی از فیلترشکن ها متوجه دسته ای 
از فرآیند ها شده که الگوی یکس��انی در نام آن  ها رعایت شده 
اس��ت. آن  ها با بررس��ی بیش��تر دریافتند که هم��ه فایل های 
دسته ای از یک قرارداد مش��خص پیروی می کنند. فایل های 
دس��ته ای دس��تورهایی را ذخیره می کند که خودکار و بدون 
نیاز ب��ه ورودی یا مداخل��ه کاربر اجراء ش��وند. بررس��ی های 
بیشتر این نرم افزار امنیتی نش��ان داد که این جاسوس افزار ها 

که در قالب فیلترش��کن ارایه ش��ده، میلیون ها بار از استور ها 
هم دانلود ش��ده اند. بس��یاری از افراد برای دست یافتن به یک 
فیلترش��کن کارآمد، دس��ت به دامن موتورهای جس��ت وجو 
می ش��وند. ب��ا ی��ک جس��ت وجوی س��اده ب��ا کلیدواژه های 
فیلترش��کن و فیلترش��کن قوی در موتورهای جست وجو، با 
حجم عظیمی از فیلترش��کن های ناامن مواجه خواهید ش��د 
که اگرچ��ه به عنوان س��رویس های کارآم��د و ابزارهای مفید 
برای گذش��تن از س��د فیلترینگ معرفی ش��ده اند، اما امنیت 
آن  ها تأیید نش��ده اس��ت. چندی پیش گروه��ی از محققان و 
پژوهشگران مؤسس��ه امنیتی VPN Mentor اعالم کردند 
که تعدادی از فیلترش��کن ها و وی پی ان های معروف در جهان 
که میلیون  ها کاربر از آن  ها استفاده می کنند، دچار ضعف های 
امنیتی هستند که اطالعات کاربران از جمله مکان و موقعیت 
جغرافیای��ی اتصال ب��ه اینترن��ت، اطالعات ذخیره ش��ده در 
دستگاه الکترونیکی متصل و نتایج جست وجو های آن  ها قابل 
دسترسی و ردیابی هستند. این مس��أله به عقیده کارشناسان 
امنیتی، نگرانی های جدی درباره اس��تفاده از فیلترش��کن  ها 
ایجاد می کند چرا که کاربران با گوش س��پردن به ش��عار های 
این دسته از اپلیکیشن ها، با خیالی آسوده وب گردی می کرده 
و بر این باور بوده اند که قابل ردیابی نیستند. یکی از ساده  ترین 
راه ها برای هک ک��ردن اطالعات کاربران، نوش��تن نرم افزار و 
پنهان کردن بدافزار در داخ��ل آن و توزیع عمومی و رایگان آن 
در بین مردم اس��ت و یکی از ابزار هایی که مورد سوءاس��تفاده 
قرار می گیرد، فیلترش��کن  ها هس��تند و به گفته کارشناسان 
حوزه امنیت سایبری، عموم فیلترشکن  ها با هدف سوءاستفاده 

از اطالعات کاربران طراحی شده اند.

معاون حقوق عامه دادستان کل خبر داد

صدور مجوز ثبت و ریجستری 2500 گوشی 
تلفن همراه

معاون حقوق عامه و پیشگیری، از وقوع جرم دادستانی 
کل کش��ور از صدور مجوز برای ثبت و ریجس��تری 2500 
گوش��ی تلفن همراه خب��ر داد. به گزارش ایس��نا به نقل از 
دادستانی کل کش��ور، غالمعباس ترکی؛ در این خصوص 
اظهار ک��رد: یکی از اقدام��ات مهم در جهت مب��ارزه با امر 
قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجس��تری تلفن همراه 
و س��ایر تجهیزات ب��ا قابلیت نص��ب س��یم کارت در رویه 
مسافری از سال 1399 بوده است. وی افزود: خوشبختانه 
با این کار ش��اهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور 
بوده ایم و البته ب��رای افرادی که قص��د وارد کردن تلفن را 
به صورت مس��افری، پس��تی و... را وفق مقررات داشته اند 
مشکالتی را به وجود آورده اس��ت. این مقام قضایی، اظهار 
کرد: درخص��وص برخ��ی از موانع و مس��ائل ک��ه موجب 
می گردید برخی از افراد نتوانند براس��اس ضوابط تعیینی 
نس��بت به ثبت نام گوش��ی تلفن همراه در سامانه ذی ربط 
اقدام کنند می توان ب��ه قطعی در س��امانه گذرنامه، تنوع 
واردات گوش��ی  ها که بعضاً مش��خصات آن ها در س��امانه 
ارزش ثبت نشده است، ثبت اطالعات ناقص توسط کاربر، 
عدم آشنایی با مقررات و... اش��اره کرد. معاون حقوق عامه 
دادس��تان کل کش��ور، ادامه داد: پس از دریافت گزارشات 
مردمی و نیز گزارش  س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز، 
درخواس��ت تس��هیل امکان ثبت تلفن های همراه دارای 
ثبت ناقص م��ورد برررس��ی ق��رار گرفت و مق��رر گردید 
جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایت مندی مس��افران 

درخواس��ت های واصله در کارگروهی با حض��ور نماینده 
س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز، نماین��دگان گمرک 
)معاونت فنی و بازرسی( و فراجا و تا سقف 2500 دستگاه، 
حداکثر تا 15 اس��فندماه س��ال جاری مطرح و با تشخیص 
موجه بودن تقاضا )از جمله مش��خصات گوش��ی و مدارک 
مس��افری مورد تأیید در س��امانه اداره گذرنام��ه(، با طی 
فرآین��د قانونی و اخذ حق��وق گمرکی، اطالع��ات الزم در 
س��امانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد. 
وی در پایان گفت: انتظار ما از دس��تگاه های مس��ؤول این 
است به منظور حفظ حقوق عامه ش��هروندان و جلوگیری 
از ب��روز زمینه های نارضایت��ی، ضمن ارتقاء س��امانه های 
ش��فافیت و اصالح مق��ررات و فرآیندهای ناق��ص تدابیر 

پیشگیرانه الزم را اتخاذ نمایند.
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مقاله

 4-3- نظریه مختلط: 
قراردادهای دولتی ب��ه معنای اخص کلمه دارای اح��کام حقوقی مختلط 
اس��ت و به این اعتبار تش��ابهات و تفاوت هایی با قراردادهای مدنی دارد. وجه 
تش��ابه قراردادهای دولتی و مدنی در این اس��ت که هر دو نتیج��ه توافق دو 
اراده هس��تند، یعنی با به هم پیوس��تن دو اراده، قصد واراده واحد مش��ترک 
به وجود می آید. بنابراین تفاوت اساسی بین این دو قس��م از قرارداد از لحاظ 
وحدت قصدین، معی��ن بودن موضوع و آث��اری که بر هر ق��رارداد صحیح بار 
می ش��ود، وجود ندارد. اما بین ای��ن قرارداد ها تفاوت   های مهم��ی نیز وجود 
دارد، مهم ترین تفاوت در این اس��ت که قرارداد خصوصی به منافع اش��خاص 
خصوصی توجه دارد و از موضوعات��ی از قبیل منافع جمعی و خدمات عمومی 
و مصالح ملی و محلی غافل اس��ت. بنابر این ضرورت خدمات رسانی سریع به 
عامه که جزء وظایف دولت ها اس��ت، اقتضاء دارد در بخ��ش مربوط به تأمین 
خدمات عموم��ی احکام حقوقی تضمی��ن کننده در متن قرارداد درج ش��ود 
تا هم مجریان امر عموم��ی بتوانند در همین جهت کار کنن��د و هم پیمانکار 
نتواند به امر عموم��ی لطمه بزند. احکام حقوقی ناش��ی از حمای��ت از منافع 
عمومی این ض��رورت را ایجاب می کند ک��ه این احکام یا قواع��د یا به صورت 
قانون، آیین نام��ه و یا تصویب نامه درآی��د و یا به صورت ش��روط توجیهی در 

قراردادهای نمونه و تیپ یا غیر آن ها درج شود )انصاری، 1392: 76(. 
 5- ماهیت مشارکت عمومی- خصوصی

از آنجا ک��ه در این ترتیبات ق��راردادی موضوع ق��رارداد خدمات عمومی 
اس��ت و بخش عمومی یکی از طرفین قرارداد اس��ت؛ از ویژگی های این نظام 
قراردادی این است که از یک   س��و متأثر از قواعد آمره ناشی از حقوق عمومی و 
اداری در قراردادهای دولتی و ضرورت های عموم��ی مربوط به ارایه خدمات 
ناشی از تأسیس��ات زیرساخت است واز س��وی دیگر مرتبط با نظام قرارداد ها 
در حقوق خصوصی و ضرورت های توجه به اراده طرفین اس��ت )ش��هنیایی، 
1391: 615( توجه به این سؤال جلب می ش��ود که؛ این قرارداد ها تابع نظام 

حقوق اداری است یا حقوق خصوصی؟
از آنجا ک��ه در این ترتیبات ق��راردادی موضوع ق��رارداد خدمات عمومی 
اس��ت و بخش عمومی یکی از طرفین قرارداد اس��ت؛ از ویژگی های این نظام 
قراردادی این است که از یک   س��و متأثر از قواعد آمره ناشی از حقوق عمومی و 
اداری در قراردادهای دولتی و ضرورت های عموم��ی مربوط به ارایه خدمات 
ناشی از تأسیسات زیرساخت است و از س��وی دیگر مرتبط با نظام قرارداد ها 
در حقوق خصوص��ی و ایفای تعهد ط��رف قراردادهای خصوصی می ش��ود. 
 United nation, UNCITRAL Legisltive Guide on Privately )

 ( Financed Infras tructure Project, 2001: 196 
برخی نویسندگان معتقد هستند فرض ش��مول قراردادهای خصوصی بر 
مش��ارکت س��بب مصونیت قرارداد از الزامات نظارتی و ماهوی قواعد حقوق 
عمومی و برخ��ی س��ازمان های بین المللی مانن��د بانک جهان��ی و صندوق 
بین المللی پول تمای به چنین تلقی دارند )ش��هنیایی، 1391: 630( از نظر 
برخی یگر این قرارداد ها چ��ون دربردارنده منفعت عمومی، زیرس��اخت ها، 
نیازه��ای عمومی و کااله��ای عمومی ب��وده و بنابراین ب��رای جامعه حیاتی 
هستند و از دیدگاه ش��هروندان جزئی از حقوق بشر هس��تند که درخصوص 
تأمین آن ش��هروندان با دولت پیمان اجتماع��ی منعقد کرده ان��د، باید تابع 
حقوق عمومی   باشد (  Nicholas Miranda, 2007: 532-535 ) و خصوصی 
محس��وب کردن آن موجب آزادی عم��ل بدون تضمین مدی��ران در افزایش 
تعرفه ها، فرصت طلبی و ایجاد زمینه بروز فساد به دلیل عدم شفافیت خواهد 
ش��د (  Nicholas Miranda, 2007: 527 ) و به وضوح آثار رویکرد دوم را در 

نمونه قراردادهای انتخابی می بینیم. 
در نظام حقوقی ای��ران هرچند مقررات خاصی تفکی��ک بین قراردادهای 
عمومی و خصوصی را موجه می کند )ش��هنیایی، 1391: 631( ماهیت و آثار 
ترتیبات قراردادی مش��ارکت عمومی- خصوصی در قوانین ایران به روش��نی 
بیان نشده اس��ت وآنچه در بند "ب"ماده214 قانون برنامه پنجم توسعه آمده 
است مشارکت عمومی- خصوصی را به عنوان یک روش اجرایی معرفی کرده، 
ولی ماهیت آن را مش��خص نکرده است )ش��هنیایی، 1391: 623(. بنابراین 
قوانین درخصوص مف��اد، آثار، ضمانت اجراها، انحالل و تفس��یر قراردادهای 
دولتی احکام روش��نی ندارند، البته نمی توان این امر را به معنای اعمال کامل 
مقررات حقوق مدنی بر این قرارداد ها در نظر گرفت. مبانی حقوق عمومی در 
موارد قابل توجهی با اصول حاکم بر قرارداد ها در حقوق خصوصی س��ازگاری 
ندارد. قلمرو اصل آزادی قراردادی در حقوق خصوصی با توجه به محدودیت 
اختیارات مجری��ان و وجود قوانی��ن آم��ره در قرارداده��ای فوق   الذکر قابل 
اعمال نیس��ت، ضرورت اس��تمرار و ثبات خدمات عمومی نیز با دامنه امکان 
فس��خ و انحالل قرارداد در حقوق خصوصی همخوانی ن��دارد، در حالی که در 
حقوق خصوصی در تفس��یر قرارداد بای��د مبنا را بر اراده واقع��ی طرفین قرار 
گذاش��ت، در حقوق عموم��ی باید مق��ررات دولتی و صالح عموم��ی را محور 
درنظر گرف��ت. با این ح��ال جدایی کام��ل قراردادهای مش��ارکت عمومی-
 خصوصی از قواع��د عمومی قرارداده��ای خصوصی درس��ت و موافق مصالح 

تفاوتی ندارند و تنها به جهت وجود دولت به عنوان یک طرف قرارداد، و منافع 
عمومی برای هدف قرارداد دولتی، اصولی مانند نابرابری، اقتدار یک   جانبه و... 
برخی قواعد اختصاصی در قرارداده��ای دولتی وجود دارد که برخالف اصول 
حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی اس��ت. دولت به دلی��ل منافع عمومی 
از حقوق برابر با اش��خاص حق��وق خصوصی در ق��رارداد پی��روی نمی کند. 
این نابرابری و وج��ود اصول خاص )تف��اوت در اصول قرارداده��ا( به قرارداد 
بودن این روابط و اعم��ال حقوقی صدمه نمی زند. کما اینک��ه در قراردادهای 
الحاقی، اس��تاندارد و نظیر این نابرابری ها وجود دارد )حبیب   زاده، 1390: 3-

1(. در نمونه قراردادهای انتخاب ش��ده می بینیم که در م��واردی این اصول 
وجود دارد، برای مثال سیس��تم نظارتی پیش بینی ش��ده در قراردادها، عدم 
پیش بینی حق فسخ برای سرمایه گذار و حتی پیش بینی مرجع حل اختالف 

که بدواً باید در وزارتخانه و از طریق کمیسیون حل اختالفات مطرح شود. 
از   این رو   قواع��د حقوقی حاکم ب��ر قراردادهای دولتی هم��ان قواعد کلی 
قرارداد هاست، اما با عنایت به ویژگی این نوع قراردادها، برخی از قواعدخاص 
الزم اس��ت. مثاًل قاعده این اس��ت ک��ه قرارداد ه��ا برای طرفی��ن الزم االجرا 
هس��تند، اما در برخی موارد قانونی ی��ا به اجازه قانون با اختی��ار طرفین قابل 
فسخ هس��تند. حقیقت این اس��ت که در این قرارداد ها این اصل جاری است 
و موارد خالف این قاعده نیز به موجب قانون پیش بینی می ش��ود و نمی توان 
گفت اص��ل در قراردادهای مذک��ور عدم لزوم اس��ت، با اینکه اختیار فس��خ 
توسط بخش عمومی س��رمایه   پذیر بسیار گسترده اس��ت. اصول کلی بر کلیه 
قرارداد ها حاکم است، اما هر نوع از قرارداد ها همانند قراردادهای کار، تجاری 
و غی��ره، دارای قوانین و مقررات متناس��ب خود هس��تند. انح��راف از اصول 
کلی قراردادها، باید از پیش وضع ش��ده باش��د تا از بی نظمی جلوگیری شود 
و دولت نتواند با توس��ل به نی��روی حاکمیت و خالف اص��ل حاکمیت قانون، 
به بهانه منافع جمع��ی در قراردادهای دولتی یک   جانب��ه تصمیم بگیرد. عدم 
پیروی از نظ��م حقوقی در قراردادهای منعقده توس��ط دول��ت، موجب عدم 
تحقق منافع عمومی، حیف   ومیل اموال عمومی و نادیده گرفتن حقوق طرف 
قرارداد می ش��ود و نتیجۀ آن عدم تمایل افراد به مش��ارکت در امور عمومی، 
 طرح های عمران��ی و س��رمایه گذاری ها به دلیل عدم امنی��ت خواهد بود 

)حبیب   زاده، 1390: 7-8(. 
با این حال تواف��ق طرفین در قرارداد ممکن اس��ت تا 
حد زی��ادی تعیین   کنن��ده ماهیت آن باش��د و برای 
شناس��ایی ماهیت حق��وق آن می ت��وان از قانون 
حاکم بر ق��رارداد که مورد نظر طرفین اس��ت 
کمک گرفت که در ای��ن صورت نیز اگر قانون 
حاکم قان��ون داخلی یک کش��ور باش��د، با 
موردی که غی��ر از قان��ون داخلی باش��د، 
وضعیت متف��اوت خواهد ب��ود )نیکبخت، 
1384: 34(. با توجه به آنچه گفته ش��د به 
نظر می رسد مش��ارکت عمومی-خصوصی 
عم��ل حقوقی اس��ت بی��ن بخ��ش عمومی 
س��رمایه   پذیر که اصاًل دولتی است از یکسو با 
یک یا چند ش��خص داخلی یا خارجی از سوی 
دیگر، که موض��وع آن ارای��ه خدم��ات عمومی یا 
ساخت زیرساخت های عمومی است این عمل حقوقی 
اصالتاً ماهی��ت ق��راردادی دارد و جز در موارد اس��تثنائی 
تابع قواعد حاکم بر قراردهای تابع حقوق خصوصی اس��ت، موارد 
استثنائی ش��امل لزوم استمرار ارایه خدمات عمومی، ش��دیدتر بودن ارتباط 

موضوع قرارداد ها با نظم عمومی و مسؤولیت دولت در قبال جامعه می باشد. 
از لحاظ تطبیق��ی در حق��وق نوش��ته قراردادهای مش��ارکت عمومی-

 خصوص��ی تاب��ع حق��وق اداری هس��تند که ب��ر اعم��ال و رون��د نهادهایی 
تصمیم گیری دولتی حاکمیت دارند. در این سیس��تم، حقوق قانونی برای هر 
دوطرف بخش عمومی و بخش خصوصی تعریف می کنند و آن ها را در قرارداد 
معین می کنند. برای مث��ال، می توان این ح��ق را برای مقام ط��رف قرارداد 
قائل ش��د که قرارداد را اصالح ی��ا منحل کند. همچنین برخ��ی حمایت ها از 
اجراکننده توس��ط قانون به عمل می آید مانن��د حق تعادل مال��ی در موارد 
خاص تغییرات پیش بینی نش��ده اس��ت. حقوق اداری همچنین ممکن است 
فرآیند ها و وظایف نه��ادی مرتبط با مش��ارکت را تعریف کن��د، مانند آنچه 
مرتبط اس��ت به تدارک یا حل اختالف��ات قراردادی ش��امل صالحیت نهایی 
دادگاه های اداری، مگر اینکه خالف آن پیش بینی ش��ده باشد. در هردو نظام 
حقوقی نوش��ته و کامن ال ممکن اس��ت قانون خاصی برای اعمال درخصوص 
جنبه های خاصی از مش��ارکت وجود داش��ته باش��د. مانند حقوق و مقررات 
محیط   زیس��ت، حقوق و مقررات مالکیت وتحویل زمین، اس��تلزامات مجوز 
گرفتن به خصوص برای ش��رکت های بین   المللی، حق��وق مالیات   ها، حقوق 
استخدامی ممکن اس��ت این مجموعه قوانین با هم چارچوبی برای مشارکت 
تش��کیل دهند، به این معنا ک��ه نیازی ب��ه مقررات گذاری خاص��ی در مورد 

 ( Public-Private Partnerships, 2014: 79  ) .مشارکت نباشد
نکته پایان��ی اینکه برخی کش��ور ها قانون مخصوص مش��ارکت عمومی-

 خصوص��ی تصوی��ب می کنند، ای��ن قوانی��ن بیش��تر در کش��ورهای دارای 
حقوق نوش��ته مت��داول هس��تند، مانن��د کش��ورهای امری��کای التین که 
مش��ارکت عمومی- خصوصی را طبق حقوق ویژه این مش��ارکت ها یا حقوق 
  PPPLaw  امتیازات اج��را می کنند. همچنین برخی کش��ورهای کام��ن   ال
 را به عن��وان تعه��دی الزام آورت��ر از روی��ه سیاس��ی کش��ور ها پذیرفته ان��د

نیس��ت، چراکه به هر حال ماهیت رابطه قراردادی اس��ت و اغ��راق در اعمال 
قواعد دولتی س��بب از بین رفتن ماهیت قراردادی می ش��ود، به خصوص در 
حقوق ایران که قان��ون اصلی حاکم ب��ر قرارداد ها قانون مدنی اس��ت و عدم 
 توجه با آن در قراردادهای مش��ارکت ما را با یک خ��أ قانونی مواجه می کند. 

)شهنیایی، 1391: 632-631(  
شایسته است در اینجا ش��مول برخی قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای 
موضوع حقوق خصوصی که ذکر آن ها به شناخت ماهیت این قرارداد ها کمک 
می کند، یعنی معین یا نامعین بودن، معوض ی��ا مجانی بودن و محدوده حق 
فس��خ بر قراردادهای مش��ارکت عمومی- خصوصی بررسی شود. درخصوص 
جاری بودن اصل لزوم"با توجه به مبانی حقوقی مربوط به اس��تمرار خدمات 
عمومی و نی��ز اراده طرفی��ن، قرارداد مش��مول اصل ل��زوم ق��رارداد و مواد 
135و216 قانون مدنی است و هیچ   کدام از طرفین جز برحسب شرایط مقرر 
در قانون یا قرارداد حق فس��خ قرارداد را ندارند" )شهنیایی، 1391: 634(. در 
برخی نظام های حقوقی حق فس��خ توس��ط بخش خصوصی حتی در صورت 
نقض قرارداد توسط بخش عمومی مس��تلزم اخذ رأی قضایی است، در مقابل 
در برخی کش��ور ها اختیار دولت به منظور فس��خ قرارداد با پرداخت خسارت 
پیش بینی شده اس��ت، البته این حق فس��خ اغلب به سه س��بب یعنی نقض 
جدی توسط دارنده امتیاز، ورشکستگی دارنده امتیاز و ایجاب منافع عمومی 
ص��ورت می گی��رد (  United nation, 2001:159-154 ) در روی��ه عمل��ی 
قرارداد ها در برخی کش��ور ها بخش عمومی حق فسخ بدون تمسک به سبب 
خاص و صرفاً  با استناد به نفع عمومی را طبق عرف برای خود محفوظ داشته 
و بدون توجیه دیگری می تواند قرارداد را فسخ کند، ولی در برخی کشورهای 
تابع نطام حقوق��ی کامن ال، این ام��کان تنها درص��ورت پیش بینی صریح در 

 ( United nation, 2001:158  ) .قانون یا قرارداد وجود دارد
در حقوق ایران مطابق ماده237قانون مدنی پیش از اعمال حق فسخ باید 
الزام طرف قرارداد از طریق مرجع قضایی صورت بگیرد و اس��تثنا درخصوص 
قرارداد مش��ارکت مبنای قانونی ن��دارد، تنها راه رهای��ی از وضعیت الزام آور 
بودن، توسل به خیار ش��رط موضوع ماده399 قانون مدنی است )شهنیایی، 

1391: 631-632(. ترتیب��ات قراردادی مش��ارکت عمومی- خصوصی 
عقود نامعین هس��تند، زیرا فقط برخی اس��امی این قرارداد ها 

در قوانین متفرقه آمده است، درحالی که منظور از عقود 
معین، گروهی از قرارداد ها اس��ت که ع��الوه بر دارا 

بودن ن��ام خاص در قان��ون، قانون گذار ش��رایط 
ویژه آن ها را معین کرده اس��ت، ولی در عقود 
نامعین ش��رایط وآث��ار هر پیم��ان در قانون 

نیامده است  )کاتوزیان، 1384: 1(. 
قرارداد مش��ارکت عمومی- خصوصی 
در دسته مش��ارکات جای می گیرد، البته 
ممکن اس��ت با ای��ن اس��تدالل که بخش 
عمومی عالوه بر امکانات��ی مانند جایگاه و 
مجوز که کسب آن ها برای بخش خصوصی 

دارای ارزش و مس��تلزم هزین��ه اس��ت، در 
بس��یاری از م��وارد، انحصار و اس��تفاده از نفوذ 

و ق��درت بخش عموم��ی را عوض ق��رار می دهد 
و در مقابل نی��ز بخش خصوصی نس��بت ب��ه تأمین 

زیرس��اخت ها و خدمات عمومی که وظیفه بخش عمومی 
اس��ت اقدام می کند، ممکن اس��ت آن را عقد معاوضی به حساب 

آورند!  
نکته قاب��ل ذکر این اس��ت که تعه��د بخش خصوصی در اغل��ب موارد در 
قراردادهای مش��ارکت، تعهد به نتیجه اس��ت، چراکه از ویژگی های این نوع 
تدارک خدمات، این اس��ت که بخش عمومی ویژگی ه��ا و خدمات مورد نیاز 
را بی��ان و در صورتی که محصول مطابق آن باش��د، هزین��ه   اش را می پردازد. 
همانط��ور که در تعهد ب��ه نتیجه، به دس��ت آوردن نتیجه مطلوب اس��ت که 
متعه��د را در موقعیت وفای به   عهد قرار می دهد و تالش کافی نیس��ت، ضمن 
اینکه در این گونه عقود، تنها عاملی که گاه س��بب معافیت متعهد می ش��ود، 
بروز قوه قاهره اس��ت )کاتوزی��ان، 1392: 47-48(. در قراردادهای انتخابی 
مورد تحقیق نیز بند یک ماده6 موکداً به تعهد ب��ه نتیجه بودن قرارداد تأکید 
کرده و حتی در صورت بروز ق��وه قهریه نیز، ماده12سرنوش��ت قرارداد را به 

سرمایه   پذیر سپرده است. 
درخصوص اینکه قراردادهایی که دولت و مؤسس��ات دولتی با اش��خاص 
حقیقی یا حقوقی خارجی منعقد می کنند، تابع حق��وق داخلی بوده ویا تابع 
حقوق فراملی هس��تند، اختالف   نظرهایی وجود دارد و منافع شریک خارجی 
بیش��تر در این اس��ت که تابع قاعده داخلی نباش��د تا در معرض دستخوش 
دخالت دولت میزبان واقع نشود. به طورکلی باید بین معاهدات و قراردادهای 
بین   المللی قائل به تفکیک شد. قراردادهای بین   المللی به معامالت و عقودی 
گفته می ش��وند که بنا بر مورد تحت حاکمیت قواعد حقوق مدنی، اداری ویا 
هر دو می باشد و متصف بودن آن ها به وصف بین   المللی آن ها را از شمول این 
قواعد خارج نمی کند، چراکه صفت بین   المللی برای ای��ن قرارداد ها به لحاظ 
تابعیت مختلف طرفین و یا محل انجام معامله لحاظ شده است. مثل قرارداد 
خرید تأسیس��ات برق، کابل و... ب��رای وزارتخانه ای از یک ش��رکت خارجی 
غیردولتی. این قرارداد بین   المللی اس��ت، اما خارج از ش��مول مقررات حقوق 

بین الملل قرار دارد )حبیب   زاده، 1390: 33-34(. 
بدین   ترتیب، به نظر می رس��د قراردادهای خصوص��ی و دولتی در مبانی 

(  Public-Private Partnerships, 2014:80 ) در کش��ور م��ا نی��ز الیحه 
مش��ارکت عمومی- خصوصی تقدیم مجلس ش��ده و در حال بررس��ی است، 

منتها تاکنون تصویب نشده است. 
 6- نتیجه   گیری

ه��دف از بررس��ی ماهی��ت مش��ارکت عمومی- خصوصی ش��ناخت این 
قراردادهای نوظهور و کشف قواعد حاکم بر تفسیر و تکمیل آن ها بوده است. 
پس از بررسی تعریف مش��ارکت و تحلیل عناصر آن، صحت اطالق قرارداد بر 
ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی مشخص ش��د. در بررسی قراردادهای 
اداری مشخص ش��د این قرارداد ها خود دو دس��ته یعنی قراردادهای تجاری 
و دولتی هس��تند که در قراردادهای تجاری دولت مانند اشخاص تابع حقوق 
خصوصی عمل می کند و قرارداده��ای منعقده در این حوزه نی��ز تابع قواعد 
حاکم ب��ر قراردادهای حق��وق خصوصی هس��تند؛ ولی قرارداده��ای ادارای 
قواعد خاص خود را دارند. این قرارداد ها ب��ا قواعد عمومی قراردادهای حقوق 
خصوصی قرابت دارند و در بس��یار از م��وارد تابع این قواعد هس��تند. اگرچه 
نمی توان آن ها را به طورکلی تابع قراردادهای خصوص��ی قرارداد ولی نادیده 
گرفتن وجوه مش��ترک این ترتیبات و قرارداده��ای خصوصی نیز امکان پذیر 
نیس��ت. مش��ارکت عمومی- خصوصی قراردادهای��ی الزم، در زم��ره عقود 
نامعین، جزء مش��ارکات بوده و در بیش��تر این قرارداد ها ن��وع تعهد، تعهد به 
نتیجه اس��ت. البته از آنجا که موضوع این قرارداد ها خدم��ات عمومی و یکی 
از طرفین بخش عمومی به عنوان مسؤول نهایی تدارک خدمت یا زیرساخت 
عمومی اس��ت، پرتوهای حق��وق عمومی بر ای��ن ترتیبات ق��راردادی نقش 
پررنگ��ی از خود برج��ای می گذارد، به   ط��وری که در برخی کش��ور ها بخش 
عمومی می تواند با استناد به نفع عمومی و بدون توجیه دیگری این قرارداد ها 
را فسخ کند. به نظر می رس��د در حقوق ایران با توجه به صراحت قانون مدنی 
در ماده237 قانون مدنی مکان فسخ ابتدا به س��اکن وجود ندارد. هرگاه یکی 
از طرفین خارجی باشد، ممکن اس��ت درخصوص تابع حقوق ملی یا فراملی 
بودن این ترتیبات ابهام وجود داشته باش��د که در این خصوص نیز با توجه به 
اینکه این ترتیبات قراردادهای بین   المللی هس��تند، نه معاهدات بین   المللی، 
تابع قواعد حاکم بر قراردادهای داخلی هس��تند. یکی از آثار تمیز ماهیت این 
قراردادها، تمیز مرجع صالح برای حل اختالف اس��ت که مشخص شد در این 
خصوص، نه دیوان عدالت اداری بلکه دادگاه ها صالح به رس��یدگی هس��تند. 
از اش��کاالت موجود در ادبیات حقوقی ما فقدان توجه شایس��ته به این مدل 
قرارداد ها در قوانین و دکترین اس��ت، ولی نظر به گس��ترش اس��تفاده از این 
قرارداد ها در زمینه زیرساخت های مختلف مثل حمل ونقل، نیرو، بیمارستان 
و... شایس��ته اس��ت، ابعاد مختلف کار در این زمینه ها در تحقیقات آتی مورد 

نظر قرار گیرد.   
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فصلنامه علمی دیدگاه های حقوق قضایی
مقاله پژوهشی، دوره 26، شماره 96، زمستان 1400   

قسمت آخرماهیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی

تعهد بخش خصوصی در 
اغلب موارد در قراردادهای مشارکت، 

تعهد به نتیجه است، چراکه از ویژگی های 
این نوع تدارک خدمات، این است که بخش 

عمومی ویژگی ها و خدمات مورد نیاز را بیان و در 
صورتی که محصول مطابق آن باشد، هزینه   اش را 
می پردازد. همانطور که در تعهد به نتیجه، به دست 
آوردن نتیجه مطلوب است که متعهد را در موقعیت 

وفای به   عهد قرار می دهد و تالش کافی نیست، 
ضمن اینکه در این گونه عقود، تنها عاملی که 

گاه سبب معافیت متعهد می شود، 
بروز قوه قاهره است
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ش�رکت توس�عه آهن و فوالد گل گهر در نظ�ر دارد »تأمی�ن متریال 

و اجرای س�اختمان اداری مش�اور طرح جامع« را از طری�ق برگزاری 

استعالم، به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد استعالم از طریق:

سایت اینترنتی ش��رکت به آدرس WWW.GISDCO.COM  بخش 

مزایده ها و مناقصه ها اقدام نمایند.

جهت کسب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 31294212-034 یا 

09139457998 آق��ای فیروزآبادی در س��اعات کاری ش��نبه الی 

چهارشنبه تماس حاصل فرمایید.

آخرین مهلت ارسال پاکت های الف، ب و ج: 1401/11/28

 آدرس تحوی�ل م�دارک: س��یرجان، کیلومت��ر 50 جاده ش��یراز، 

جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 

ساختمان اداری، تحویل آقای فیروزآبادی.

آگهی    عمومیآگهی مناقصه 140153964

هیأت اجرایی فروش نیروی پدافند هوایی آجا
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شماره 11/ق/1401
فرماندهی نی�روی پدافن�د هوایی آجا در نظ��ر دارد اقالم فرس��وده موجود 
در منطق��ه پدافن��د جنوب ش��رق )بندرعب��اس، کی��ش و جاس��ک( را از طریق 

مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.
1-زمان ثبت نام/دریافت اسناد مزایده: 

مورخ 1401/11/01 الی 1401/11/10 از ساعت 08:00 تا 12:00
 2-محل دریافت اس�ناد مزای�ده: تهران، بزرگراه بس��یج، بزرگ��راه هجرت، 

جنب بانک سپه، ستاد نیروی پدافند هوایی آجا یا تماس با شماره های قیدشده.
3-زمان بازدید از اقالم: 

مورخ 1401/11/16 و 1401/11/17 از ساعت 08:00 تا 12:00
4-محل بازدید اقالم: 

منطقه پدافند جنوب شرق )بندرعباس، کیش و جاسک(
5-زمان برگزاری مزایده: 

روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 ساعت 10:00 صبح
6-محل برگزاری مزایده: منطقه پدافند جنوب شرق )کیش(

 7-میزان س�پرده ش�رکت در مزایده: بابت سپرده ش��رکت در مزایده اقالم 
 یک میلی��ارد ری��ال، به ص��ورت چ��ک تضمینی فق��ط از بان��ک س��په در وجه 

هیأت اجرایی فروش و قابل پرداخت در کلیه شعب.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های: 

33240283 و 35924945-021 تماس حاصل نمایند.

آگهی    عمومی

هیأت اجرایی فروش نیروی پدافند هوایی آجا
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شماره 12/ق/1401
فرماندهی نیروی پدافند هوای�ی آجا در نظر دارد اقالم فرس��وده موجود در 
منطقه پدافند شمال شرق )مشهد و ش��هرآباد( را از طریق مزایده عمومی به شرح 

ذیل به فروش رساند.
1-زمان ثبت نام/دریافت اسناد مزایده: 

مورخ 1401/10/27 الی 1401/11/04 از ساعت 08:00 تا 12:00
 2-محل دریافت اس�ناد مزای�ده: تهران، بزرگراه بس��یج، بزرگ��راه هجرت، 

جنب بانک سپه، ستاد نیروی پدافند هوایی آجا یا تماس با شماره های قیدشده.
3-زمان بازدید از اقالم: 

مورخ 1401/11/08 و 1401/11/09 از ساعت 08:00 تا 12:00
4-محل بازدید اقالم: منطقه پدافند شمال شرق )مشهد و شهرآباد(

5-زمان برگزاری مزایده: 
روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 ساعت 10:00 صبح

6-محل برگزاری مزایده: منطقه پدافند شمال شرق )مشهد(
 7-میزان س�پرده ش�رکت در مزایده: بابت سپرده ش��رکت در مزایده اقالم

 یک میلی��ارد ری��ال، به ص��ورت چ��ک تضمین��ی فق��ط از بان��ک س��په در وجه 
هیأت اجرایی فروش و قابل پرداخت در کلیه شعب.

8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
9- نیروی پدافند هوایی آجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های:
33240283 و 35924945-021 تماس حاصل نمایند.

آگهی    عمومی

هیأت اجرایی فروش نیروی پدافند هوایی آجا
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شماره 13/ق/1401
فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا در نظر دارد اقالم و خودروهای فرسوده 
و مواد شیمیایی موجود در انبارهای تهران را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل 

به فروش رساند.
1-زمان ثبت نام/دریافت اسناد مزایده: 

مورخ 1401/10/27 الی 1401/11/05 از ساعت 08:00 تا 12:00
 2-محل دریافت اس�ناد مزای�ده: تهران، بزرگراه بس��یج، بزرگ��راه هجرت، 

جنب بانک سپه، ستاد نیروی پدافند هوایی آجا یا تماس با شماره های قیدشده.
3-زمان بازدید از اقالم: 

مورخ 1401/11/12 و 1401/11/13 از ساعت 08:00 تا 12:00
4-محل بازدید اقالم:  انبارهای تهران

5-زمان برگزاری مزایده: 
روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 ساعت 10:00 صبح

6-محل برگزاری مزایده: شهرک شهید بهشتی )قصر فیروزه 2(
7-میزان سپرده ش�رکت در مزایده: بابت سپرده ش��رکت در مزایده اقالم و 
مواد ش��یمیایی یکصد میلیون ریال، بابت هر خودرو س��بک یکصد میلیون ریال 
و بابت هر خودرو س��نگین س��یصد میلیون ریال، به صورت چک تضمینی فقط از 

بانک سپه در وجه هیأت اجرایی فروش و قابل پرداخت در کلیه شعب.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های: 

33240283 و 35924945-021 تماس حاصل نمایند.

رئیس بنیاد مسکن اعالم کرد
تحویل 48 هزار واحد مسکونی 

نهضت ملی مسکن تا پایان سال 

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در مسکن 
بانک های متخلف در پرداخت وام 

مسکن ملی جریمه مالیاتی می شوند

رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس��المی، گفت: 48 ه��زار واحد مس��کونی تا پایان 
سال پایان امس��ال تحویل متقاضیان خواهد ش��د، ضمن اینکه ش��تاب برای اتمام 
واحدهای مسکونی در حال ساخت روزبه روز بیشتر و به مناسبت های مختلف واگذار 
می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، اکبر نیکزاد؛ با بیان اینکه نهضت ملی مس��کن 
یکی از برنامه های اصلی دولت س��یزدهم اس��ت که حمایت مجلس شورای اسالمی 
را نیز تحت عنوان قانون جهش تولید مس��کن به همراه دارد، اف��زود: طبق این برنامه 
باید به طور میانگین ساالنه یک میلیون واحد مس��کونی در کشور ساخته شود که از 
این تعداد 800 ه��زار واحد مربوط به ش��هر ها و 200 هزار واحد مربوط به روس��تا ها 
و شهرهای کوچک است. وی با اش��اره به اینکه سال نخس��ت از اجرای این برنامه به 
تأمین زیرس��اخت  ها و تدوین قوانین و مقررات مربوطه اختصاص داشت؛ ولی اکنون 
عملیات اجرایی ش��تاب بیشتری دارد، اظهار داش��ت: طبق جدید ترین آمار ساخت، 
203 هزار و 898 واحد مس��کونی روس��تایی در نقاط مختلف کش��ور آغاز شده و در 
شهرهای مختلف عملیات ساخت 97 هزار و 565 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن 
شروع شده و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است. رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی، گفت: عالوه بر این، 11 هزار و 230 واحد در بافت فرس��وده ش��هر تهران با 
مشارکت بنیاد مس��کن و شهرداری تهران شروع شده اس��ت، یعنی در مجموع 312 
هزار 693 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در نقاط مختلف شهری و روستایی در 
حال ساخت هس��تند. نیکزاد؛ ادامه داد: همچنین براساس تفاهم نامه ای که ماه قبل 
میان وزارت راه وشهرس��ازی و بنیاد مسکن انقالب اس��المی به امضاء رسید، ساخت 
مسکن در 1091 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت نیز به این بنیاد واگذار شده است. وی 
با بیان اینکه 28 هزار واحد مسکونی در دهه فجر امسال در نقاط مختلف روستایی و 
شهری توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی افتتاح می شود، تصریح کرد: عالوه بر این، 
تا پایان امس��ال عملیات اجرایی 20 هزار واحد مس��کونی دیگر برای اقشار کم درآمد 
به پایان خواهد رس��ید و به واجدین ش��رایط این حوزه واگذار خواهد ش��د که از این 
تعداد 10 هزار واحد روز 29 بهمن همزمان با سالروز مبعث حضرت رسول اکرم )ص( با 
همکاری بنیاد مستضعفان و 10 هزار واحد دیگر همزمان با 14 اسفند سالروز تأسیس 
کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(، در اجرای تفاهم نامه مش��ترک با این کمیته و 
بسیج سازندگی تحویل داده می ش��ود. همچنین حمیدرضا سهرابی؛ معاون مسکن 
شهری بنیاد مس��کن انقالب اس��المی، از اجرای 108 هزار واحد مسکن شهری در 
ش��هرهای تحت مس��ؤولیت بنیاد خبر داد و گفت: 103 هزار واحد مس��کن شهری 
نهضت ملی وارد فاز اجراء ش��ده که میانگین پیشرفت فیزیکی آن ها 23 درصد است. 
سهرابی؛ افزود: از این تعداد از 103 هزار واحد مسکن شهری که توسط بنیاد مسکن 
وارد فاز اجراء ش��ده اس��ت، 75 هزار واحد در حال اجرای فونداس��یون، 45 هزار در 
مرحله اتمام فونداسیون و 18 هزار واحد اتمام اسکلت شدند. سهرابی؛ اظهار داشت: 
برنامه ریزی شده تا 28 هزار واحد مسکونی احداث و تکمیل شده توسط بنیاد مسکن 
در بهمن ماه افتتاح شود و به بهره برداری برسد. وی در بیان جزییات دیگر واحدهایی 
که توسط بنیاد در حال نوسازی و احداث است، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
حوزه شهر بندر امام بازسازی پنج هزار واحد نیز در حال انجام است که در مجموع در 

حوزه مسکن شهری 108 هزار واحد توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است.

قائم مقام وزیر راه وشهرس��ازی، با اش��اره به پیگیری های  وزارت راه وشهرس��ازی 
در راستای تحقق وعده مس��کنی رئیس جمهور، بیان کرد: مکاتبه ای با سازمان امور 
مالیاتی انجام ش��د و عملکرد بانک های مختلف در حوزه پرداخت تسهیالت نهضت 
ملی مسکن پیگیری ش��د.                                                               به گزارش مناقصه مزایده، هادی عباس��ی؛ افزود: مطابق 
ماده 4 قانون جهش تولید مس��کن، بانک هایی که در پرداخت تس��هیالت س��اخت 
مسکن مطابق سهمیه بندی بانک مرکزی عمل نکنند، جریمه مالیاتی خواهند شد. 
وی افزود: پیگی��ری ما از بانک ها به مکاتبه با س��ازمان امور مالیاتی ختم نش��ده و در 
حال حاضر تفاهم نامه های دوجانبه بین وزارت راه وشهرس��ازی و بانک های مختلف 
در حال انعقاد است. عباس��ی؛ در پاسخ به این س��ؤال که چرا با وجود قانون محکمی 
مثل قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به سراغ انعقاد تفاهم نامه با بانک ها می رود، 
افزود: تفاهم نامه هایی ک��ه با بانک ها امضاء می کنیم جنبه تأکی��دی بر اجرای قانون 
دارد. معاون وزیر راه وشهرسازی، اظهار داش��ت: پیگیری وزارت راه وشهرسازی برای 
پرداخت تسهیالت حوزه مسکن و احیای س��هم این بخش از وام های بانکی در قالب 
پیگیری قانون جهش تولید، تفاهم نامه با بانک و پیگی��ری از هیأت دولت ادامه دارد. 
وی در تش��ریح آمادگی وزارت راه وشهرس��ازی برای معرفی متقاضیان مس��کن به 
بانک ها، گفت: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی آمادگی دارد 300 هزار متقاضی 
واجد شرایط تسهیالت خودمالکی را به نظام بانکی معرفی کند. عباسی؛ اضافه کرد: 
اگر بخواهیم رش��د اقتصادی ایجاد کنیم، اش��تغال ایجاد کنیم و مسأله مسکن حل 
ش��ود، نظام بانکی باید نسبت به تأمین مالی س��اخت واحدهای مسکونی اقدام کند. 
معاون وزیر راه وشهرس��ازی، گفت: مجوز بانک داری، مجوز با ارزش��ی است و دولت 
توقع دارد در قبال اعطای این مجوز به بانک ها، تسهیالت تکلیفی از جمله وام ساخت 

مسکن توسط نظام بانکی پرداخت شود. 

وزیر راه وشهرسازی خبر داد

تدوین و اجرای برنامه ضربتی حفظ و نگهداشت خطوط ریلی 
 وزیر راه وشهرسازی، در پی مشکالت پیش آمده در راه آهن 
خبر از تدوین برنامه ضربتی حفظ و نگهداش��ت خطوط ریلی 
برای برطرف کردن عقب ماندگی های گذش��ته داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، مهرداد بذرپاش؛ در نشستی با مدیران راه آهن، 
با اشاره به مش��کالت پیش آمده، تردد در برخی خطوط ریلی، 
افزود: در برخی از ایام سال همچون زمان س��رما و برودت هوا، 
هنگام مناس��بت های خاص و ای��ام عید، حج��م کار مجموعه 
راه آهن بیشتر می ش��ود. بنابراین باید به ش��یوه ای عمل شود 
تا امدادرس��انی های به موقع و لحظه ای در هنگام رخداد ها به 

مردم و حادثه دیدگان ارایه شود. بذرپاش؛ ضمن عذرخواهی از 
مردم بابت موارد پیش آمده در راه آهن، گفت: واقعیت این است 
که شرکت راه آهن از سال های گذش��ته در نگهداشت خطوط 
و نوسازی ناوگان با مشکالتی مواجه اس��ت و عقب ماندگی در 
بخش راه آهن با سطح خدمات گسترده ای که ارایه می دهد در 
نگهداش��ت خطوط، لکوموتیو، واگن ها و... وج��ود دارد و واقف 
هستیم که ش��بکه راه آهن با خدماتی که ارایه می دهد نیازمند 
رسیدگی اس��ت. وی ادامه داد: در سال های گذشته به نوسازی 
ناوگان و نگهداش��ت خطوط ریلی کم توجهی شده و به عنوان 

مقام مس��ؤول، حتماً برنامه ای را برای تأمی��ن منابع ویژه برای 
نگهداری خطوط ریلی در نظر گرفت��ه و اجرایی می کنیم. وی 
افزود: در یک تا دو س��ال آت��ی برنامه ای ضربت��ی برای حفظ و 
نگهداش��ت خطوط ریلی تدوی��ن و اجرایی خواهد ش��د. وی 
همچنین یادآور ش��د: ش��رکت های بهره بردار، همکار شرکت 
راه آهن در این صنعت محس��وب می ش��وند؛ بنابرای��ن انتظار 
اس��ت تا در مش��کالت پیش آمده همچون برودت هوا و توقف 
جابه جایی، شرکت های بهره بردار همچون گذشته کاماًل کنار 
شرکت راه آهن در ارایه خدمت به مردم و در راه ماندگان باشند. 

بذرپاش؛ دستور داد که سیر ایمن، اولویت اصلی راه آهن باشد و 
قطاری که ریسک خطرپذیری  اش از میزان معینی باالتر رفت، 

به هیچ وجه حرکت نکند.

دبی��ر انجمن صنف��ی ش��رکت های حمل ونق��ل ریلی، با 
انتقاد از عملکرد ضعیف راه آهن در مدیریت س��فرهای ریلی 
در روزهای سرد و برفی س��ال، گفت: این وضعیت کاماًل قابل 
مدیریت بوده  است. س��وابق گذشته نش��ان می دهد با دانش 
هواشناس��ی کمتر در س��ال های دور راه آهن در این ش��رایط 
جوی عملکرد بهتری داش��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
سبحان نظری؛ افزود: یکی از عوامل اثرگذار در به وجود آمدن 
این وضعیت نامناس��ب عملک��رد راه آهن در چن��د روز اخیر، 
می تواند موضوع سوخت زمستانی باشد. لوکوموتیو  ها سوخت 
زمستانی دارند چراکه گازوئیل قطار در فصل سرد سال حالت 
ژله ای پیدا می کند. اگر سوخت هم عامل مؤثر در این وضعیت 
بوده احتماالً ناهماهنگی هایی صورت گرفته چراکه ش��رکت 

نفت در زم��ان تولید گازوئیل س��همیه ای را ب��ه تولید خاص 
وضعیت زمس��تانی برای حمل ونقل ریلی اختصاص می دهد. 
دبیر انجم��ن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی، افزود: 
عوامل دیگر می تواند سیستم ترمز و یخ زدگی سوزن خطوط 
ریلی باش��د اما تمام این عوامل با عملکرد نیروی انسانی قبل 
از بح��ران و در حین بحران قاب��ل رفع بوده ام��ا مدیریتی در 
این زمینه انجام نشده اس��ت. وی گفت: مدیرانی که در رأس 
هستند و مدیرعامل راه آهن باید توان مدیریت این موضوعات 

و رفع بحران را داش��ته باش��ند. البته انتظار نمی رود که یک 
ش��خص به تنهایی تمام مهارت های مدیریتی را داش��ته، خأ 
جدی فعلی در راه آهن نبود مدیران مش��اوره پذیر است. دبیر 
انجمن صنف��ی ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی، تأکید کرد: 
باید توجه داش��ت که این س��وءمدیریت  ها خود را در شرایط 
برفی نشان داده اما در ش��رایط عادی هم در راه آهن شاهد آن 
هستیم که آمار حمل بار، مس��افر و ترانزیت افت پیدا کرده و 
این نشان می دهد که در ایام غیر بحرانی هم در این مجموعه 

مدیریت مطلوبی انجام نمی ش��ود. نظری؛ ادام��ه داد: پس از 
سانحه تلخ قطار طبس، شاهد س��وانح متعدد ریلی بودیم که 
خوشبختانه تلفات جانی نداش��تند و اغلب آن ها در قطارهای 
باری اتفاق افتاده اس��ت. اما آماری از تعداد س��وانح منتش��ر 
نمی ش��ود در حالی که برای بررس��ی و ارزیاب��ی عملکرد این 
مجموعه انتشار این سوانح هر چند جزئی و دالیل وقوع آن ها 
ضروری است. وی افزود: این س��وانح هر چند خسارت جانی 
نداشتند اما خسارت مالی س��نگینی در پی داشتند. به طوری 
که تنها در یک م��ورد هفت کیلومتر خط آه��ن از بین رفت و 
ش��خم زده ش��د اما در عین حال هیچ آماری از تعدد س��وانح 
وجود ندارد و تنها از اعالم وضعیت از سوی شرکت های ریلی 

متوجه افزایش میزان سوانح می شویم. 

گروه راه وشهرسازی

مالیات بر خانه های خال��ی راهی برای بهب��ود وضعیت بازار 
مسکن می باشد که براس��اس عوامل مختلفی مانند زمان خالی 
بودن ملک، تع��داد خانه های خالی و می��زان ارزش اجاری ملک 
محاس��به می ش��ود. براس��اس الیحه بودجه 1402 واحدهای 
مس��کونی و باغ ویال ها مجاز، بیش از 20 میلیارد تومان مشمول 
پرداخت مالی��ات می ش��ود در صورتی ک��ه در بودج��ه 1401 
واحده��ای مس��کونی و باغ ویال ها مج��از بی��ش از 10 میلیارد 
تومان مشمول پرداخت مالیات می ش��دند. واحدهای مسکونی 
و باغ ویالهای مجاز که ارزش آن ها )با احتس��اب عرضه و اعیان( 
بیش از دویست میلیارد )200,000,000,000( ریال می باشد 
مازاد به این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. 
این مالیات برعهده ش��خص اس��ت که در ابتدای هر سال مالک 
واحدهای مس��کونی و باغ ویالهای مذکور می باش��د. به گزارش 
مناقصه مزایده،  اما به گفته داود منظور؛ رئیس س��ازمان مالیات 
از 520 هزار رکوردی که دریاف��ت و مالیات آن را اعالم کرده ایم، 
200 هزار نفر معت��رض بودند ک��ه در حال پاالی��ش اطالعاتی 
هس��تیم. منظور؛ ادامه داد: امس��ال می��زان مالی��ات وصولی از 
خانه های خالی ناچیز ب��وده و تنها پنج میلیارد تومان اس��ت در 
حالی که مالیات شناسایی ش��ده در این بخش 10 هزار میلیارد 
تومان بوده است. این در حالی اس��ت که اخذ مالیات از خانه های 
خالی ب��ه دلیل یک دس��ت نب��ودن اطالع��ات وزارت خانه های 
اقتصاد، راه وشهر سازی، س��ازمان ثبت اس��ناد و... و عدم اجرای 
کامل قانون، ع��دم پیش بین��ی ضمانت های اج��رای قانون، و... 

موفق نبود. حال س��ؤال این است با وجود مش��کالت موجود در 
دریافت مالیات از خانه های خالی، دول��ت چگونه می خواهد در 
سال جاری به این رقم از مالیات در بوجه 1402 دست پیدا کند. 
س��ید محمدرضا میرتاج الدینی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه، 
درخصوص بودجه 1402 بخش مالیات، گفت: مالیات خانه های 
خالی در سال گذشته محقق نشده اس��ت و این امر باعث شده تا 
این بخش مالیاتی عودت داده ش��ود تا قیمت ها اصالح شود. وی 

در ادامه بیان کرد: دریافت مالیات از اش��خاص حقوقی س��خت 
و دش��وار اس��ت و اینکه تاکنون فرارهای مالیاتی همه از س��وی 
اش��خاص حقوقی صورت گرفته اس��ت با توجه به صحبت های 
وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان امور مالیاتی در روزهای گذش��ته 
گفته شد مالیات براس��اس تورم و رش��د اقتصادی نبوده است و 
مالیات افراد براس��اس درس��تی نبوده اس��ت ف��ارغ از اینکه در 
بودجه 1401 نیز مالیات پیش بینی ش��ده بوده اما محقق نیافته 

اس��ت و در بودجه 1402 نیز مالیات بیش از سال گذشته اعالم 
شده اس��ت و دولت باید راه و روش شناس��ایی و مالیات ستانی را 
مشخص کند. میرتاج الدینی؛ در پایان گفت: سال گذشته 500 
هزار خانه خالی معرفی ش��د ک��ه نیمی از ای��ن خانه های خالی 
ساکن داشته اس��ت و در اصل خالی نبوده و این دیتاهای اشتباه 
باعث ش��ده تا مالیات س��تانی خانه های خالی با اش��تباه زیادی 
روبه رو ش��ود. بنابراین دولت و وزی��ر اقتصاد بای��د توضیح دهد 
که قرار اس��ت خانه های خالی چگونه مش��خص شود. همچنین 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات، درخصوص مالیات خانه های خالی در بودجه 1402 
گفت: قانون مالیات ستانی مش��کالتی دارد که باید آن ها برطرف 
شود. رئیس س��ازمان مالیاتی درخصوص نحوه دریافت مالیات 
از خانه های خالی پیشنهاداتی داده اس��ت که قرار است مجلس 
درخصوص آن به اجماع برسد. وی پیشنهاد رئیس سازمان امور 
مالیاتی، به مهر، گفت: تشخیص خانه های خالی از طریق قبوض 
آب و ب��رق و گاز صورت گیرد چ��را که از طریق دیتا مش��کالت 
زیادی به وجود امده اس��ت که به نظر این پیش��نهاد در مجلس 
قابل بررس��ی اس��ت اما مش��کل مس��کن با مالیات از خانه های 
خالی حل نخواهد ش��د. این عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاسبات، حل مشکل مس��کن را گفت: مشکل مسکن با عرضه 
مسکن حل می شود چرا که هشت الی 9 سال است که به مشکل 
مسکن رسیدگی نشده اس��ت با توجه به اینکه ساخت مسکن با 
شرایط موجود در ُکما رفته اس��ت باید به جای مالیات خانه های 
خالی به فکر این باشیم که ساخت وساز در نهضت ملی را افزایش 

دهیم تا مشکالت برطرف شود. 

دریافت مالیات از خانه های خالی در گروی اصالح روش

سرپرست بانک مسکن مطرح کرد؛

 رشد170 درصدی پرداخت تسهیالت مسکن 
نسبت به سال گذشته 

سرپرست بانک مسکن، گفت: در یک سال اخیر و از ابتدای 
س��ال، بیش از 100 هزار میلی��ار تومان تس��هیالت پرداخت 
شده اس��ت که این اعتبارات پرداختی نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 170درصد رش��د داش��ته اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، علی عس��گری؛ با بیان اینکه در یک سال اخیر 
و از ابتدای س��ال، بیش از 100 هزار میلیار تومان تس��هیالت 
پرداخت ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: این اعتبارات پرداختی 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذش��ته 170درصد رشد داشته 
اس��ت. وی با بیان اینکه 68هزار میلیارد تومان از این اعتبارات 
پرداختی مختص طرح نهضت ملی مس��کن بوده است، افزود: 
بیش از 92 درصد از مبلغ پرداختی 100 ه��زار میلیارد تومان 
مربوط به مسکن و ودیعه مس��کن بوده است. عسگری؛ باتأکید 
بر اینکه س��ال مالی بانک مس��کن برای پرداخت تس��هیالت 

مربوط به نهضت ملی مس��کن شهریورماه اس��ت، تصریح کرد: 
بعداز روی کار آمدن دولت س��یزدهم مبلغ 63ه��زار میلیارد 
تومان تا ش��هریور امسال سهم بانک مس��کن بوده و از شهریور 
امس��ال تا س��ال بعد مبلغ 81 هزارمیلیاردتومان تعیین شده 
است. سرپرس��ت بانک مس��کن، با بیان اینکه عمال 449هزار 
نفر به بانک ب��رای عقد قرارداد معرفی ش��دند، اع��الم کرد: از 
این تعداد بی��ش از 200هزار نفر از متقاضیان قرار داد بس��تند 
و حدود 15 هزار نفر نیز در حال طی کردن مراحل قرارداد خود 
هستند. عسگری؛ با تأکید بر اینکه مراحل ساخت نهضت ملی 
مسکن در اکثر نقاط پیشرفت 50درصدی داشته است، افزود: 
طرح نهضت ملی مسکن یک دوره 20س��اله است که سه سال 
مرحله ساخت و 17 سال مرحله بازپرداخت تسهیالت به طول 

می انجامد. 

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس 

هیچ خأل قانونی در نوسازی بافت های فرسوده 
وجود ندارد 

نائب رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس، ع��دم همکاری و 
هماهنگی میان دستگاه ها و سازمان های مختلف را یکی از موانع 
اصلی اجرایی نش��دن برنامه های نوس��ازی بافت های فرس��وده 
دانست و گفت: برای نوس��ازی بافت های فرسوده در کالنشهر ها 
هیچ خأ قانونی وجود ندارد. ب��ه گزارش مناقصه مزایده، صدیف 
بدری؛ درخصوص موانع اجرای برنامه های نوس��ازی بافت های 
ناپایدار و فرس��وده کالنش��هر ها، گفت: برای تحقق برنامه های 
نوسازی بافت های فرسوده باید محور را شهرداری  ها قرار دهیم 
و وزارت راه وشهرس��ازی نیز به لحاظ قوانی��ن و اعتبارات نقش 
حمایتی و کمک کننده را داش��ته باش��د. وی ع��دم همکاری و 
هماهنگی میان دستگاه ها و سازمان های مختلف را یکی از موانع 
اصلی اجرایی نش��دن برنامه های نوس��ازی بافت های فرس��وده 
دانس��ت و اف��زود: هم اکن��ون در بخش های مختلف��ی از تهران 

همانند بهارس��تان، میدان خراسان، ش��وش و... بافت فرسوده 
و بنا های ناپایدار بس��یاری وجود دارد که ظرفیت بس��یار خوبی 
برای نوسازی شهر تهران به ش��مار می روند چرا که ضمن تزریق 
واحد مس��کونی با زیرس��اخت های مناسب به ش��هر با تعریض 
شدن معابر و ایمن  س��ازی مساکن، تاب آوری س��اختمان  ها در 
برابر حوادثی مانند زلزله بیشتر شده و امکان امداد رسانی نیز در 
شرایط بحرانی ایجاد می شود که برای این مهم بخش خصوصی 
و ش��هرداری  ها باید وارد میدان ش��ده و تمام همت خود را به کار 
بگیرند. ای��ن نماینده م��ردم در مجلس، با تأکید ب��ر اینکه برای 
نوسازی بافت های فرسوده در کالنشهر ها هیچ خأ قانونی وجود 
ندارد، اظهار کرد: در صورتی که متولیان امر احس��اس می کنند 
خأ قانونی وجود دارد به کمیسیون عمران اعالم کنند تا در اسرع 

وقت برای آن طرحی تدوین کرده تا مشکل موجود حل شود.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی  

عملکرد ضعیف راه آهن در روزهای برفی 

https://monaghesatiran.ir/124361-3715-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/124364-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/124367-3715-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2-2/
https://monaghesatiran.ir/124371-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%da%af%d9%84-%da%af%d9%87%d8%b1-%d8%aa/


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس�ت انرژی فالت، 
 به نش��انی تهران، میدان صنع��ت، بلوار پاک ن��ژاد، بلوار دادمان، خیابان ش��فق، 

کوچه آفتاب، پالک 2، ساختمان توحید، طبقه 1
2-  موضوع: مناقصه تأمین پکیج فیلت��ر(Filter Package) ، مربوط به پروژه 

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

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

)در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد(
 3-2- هزینه خرید اس��ناد مع��ادل 4,000,000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

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

5- ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومي 
نوبت اول 

دومرحله ای

واحد بازاریابی و فروش مؤسسه معدن

 مجتمع صنعت�ی و معدنی مس ش�هید حججی به آدرس: اس��تان اصفهان، 
 شهر انارک، کیلومتر 25 جاده انارک، خ���ور، بعد از سه راهی نخلک، کیلومتر 25 
جاده خاکی مش��جری، مجتم��ع معدنی و صنعتی ش��هید حججی، وابس��ته به 
 قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء )ص(، هلدین��گ تخصصی صنع��ت و معدن،
در نظر دارد نس��بت به فروش 200 تن مس ک��اتد )99/99%(، از طریق برگزاری 

مزایده عمومی اقدام نماید.
1( موضوع مزایده: فروش 200 تن مس ک��اتد )99/99%(، با مشخصات کیفی 

اعالمی در اسناد مزایده.
2( نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 

مبلغ هش��ت میلیارد ریال )8,000,000,000 ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی 
 معتب��ر در وج��ه ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء )ص( و ی��ا واری��ز وج��ه 

به شماره حساب اعالمی در اسناد مزایده.
3( مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 

متقاضیان واجدشرایط برای دریافت اسناد شرکت در مزایده و اطالع از سایر شرایط 
 تا م��ورخ 1401/11/05 به آدرس تهران، می��دان آزادی، خیابان ش��هید عزیزی،
  خیاب��ان ش��هید س��لطان محم��دی، کوچ��ه ولیعص��ر جنوب��ی، پ��الک یک، 

ساختمان قائم، طبقه پنجم، مدیریت بازاریابی و فروش مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 61075622-021 و 09132839249

4( مهلت تسلیم اس�ناد مزایده: آخرین مهلت تکمیل و استرداد اسناد مزایده 
تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/09 می باشد.
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آگهی   عمومی
 200 تن مس کاتد
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شرکت مدیریت تولید برق اهواز - نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد،  ساخت و تحویل پره های برج خنک کن فاز 1 و 2 خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
واجدشرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از ش��رکت هایی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می باش��ند دعوت به عمل می آی��د از مورخ 1401/10/27 لغایت م��ورخ 1401/11/03 جهت دریافت اس��ناد مناقصه با 
به همراه داش��تن درخواس��ت کتبی، مدارک ذی��ل )در قالب دو ل��وح فش��رده( و فیش واریزی ب��ه مبل��غ 2,000,000 ریال )دو میلیون ریال( به حس��اب س��یبا به ش��ماره 
 0107833366003 بان��ک ملی ایران در وجه ش��رکت مدیری��ت تولید برق اه��واز – نیروگاه رامی��ن )غیرقابل اس��ترداد و واگذاری به غی��ر( به آدرس: اه��واز، کیلومتر 20 
 جاده مسجدس��لیمان، ش��رکت مدیریت تولید برق اه��واز – نی��روگاه رامی��ن )اداره قراردادها( و ی��ا تهران، ش��هرک غرب، انته��ای خیابان دادم��ان، بعد از ی��ادگار امام، 
 س��اختمان پژوهش��گاه نیرو، س��اختمان ش��هید س��لیمانی، طبقه منفی یک، تلفن: 81-58375682-021 مراجع��ه نمایند.  ضمناً ش��ماره تلف��ن  061-365554872 

تماس حاصل فرمایید.
الف – مدارک موردنیاز:

 اساسنامه شرکت، آگهی تأس��یس، آخرین آگهی تغییرات اعضای هیأت مدیره که دو سال از آن نگذش��ته باشد، کپی از تمامی صفحات شناس��نامه، کارت ملی )پشت ورو( و 
کارت پایان خدمت )پشت ورو( تمامی اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسین شرکت.

تذکر: موارد فوق عالوه بر رونوشت در دو لوح فشرده اسکن و تحویل گردید.
ب- نوع مناقصه: عمومی دومرحله ای

ج-تاریخ و ساعت تحویل پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 تا ساعت 12:00
د- تاریخ و ساعت افتتاح پاکات: روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 رأس ساعت 14:00

ه – محل تأمین اعتبار:  از محل بودجه تعمیرات اساسی می باشد.
چ-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

مبلغ 675,000,000 ریال )ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال( می باشد که بر اساس آخرین آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی، می بایست تهیه و تسلیم گردد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

  حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی   عمومي
هنگام خرید وسایل برقی، تجهیزاتی را انتخاب کنیم، که مصرف برق کمتر و بازده باالتری دارند.

شماره )1401/36(

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

شرکت مدیریت تولید برق 
اهواز- نیروگاه رامین

دومرحله ای 

موسس�ه اروندان در نظر دارد عملی��ات تهیه مصالح، س��اخت، حمل و نصب 
و راه اندازی پ��ارت اول س��اختمان های پیش س��اخته س��اندویچ پان��ل تجهیز 
کارگاه فاضالب شهرس��تان آبادان را از طریق مناقصه عموم��ی یک مرحله ای به 

شرکت های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:

 2,500,000,000 ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال(
  متقاضیان محت��رم در صورت تمایل جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه حداکثر 
 ظرف مدت س��ه روز پس از انتش��ار آگهی دوم با در دست داش��تن فیش واریزی 
 ب��ه مبل��غ 500,000 ریال )پانص��د هزار ری��ال( نزدیکی از ش��عب بانک س��په 
به ش��ماره ش��با IR980150000005151718061005 به نام واحد اجرایی 

اروندان و معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
 آدرس: تهران، خیابان شهید خالد اسالمبولی )وزراء(، خیابان بهمن کشاورز )هفتم(، 

پالک 19، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی  فراخوان    عمومی
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نوبت اول

184 خودروی توقیفی در هرمزگان 
از طریق مزایده به فروش رفت 

گرانی خودرو قیمت قطعات یدکی 
را  افزایش داد

قرعه کشی خودرو التاری ملی به تمام معنا است
رئیس س��ازمان بورس، در نشست اقتصادی تبیین مزایای 
عرضه خ��ودرو در بورس کاال در دانش��کده اقتصاد دانش��گاه 
عالمه طباطبای��ی، اف��زود: صنعت خ��ودرو بین س��ه تا چهار 
درصد ارزش کل بازارس��رمایه را تش��کیل می دهد، اما از نظر 
معامالت��ی 20 درصد حجم معام��الت بورس مرب��وط به این 
صنعت است، بر این اساس اهمیت باالیی در بازارسرمایه دارد. 
به گزارش مناقصه مزایده؛ مجید عشقی؛ گفت: قیمت گذاری 
دس��توری، ضعف فن��اوری، مقی��اس تولید، س��اختار مالی، 
س��رمایه گذاری های انجام شده، زیان انباش��ته بیش از 150 
هزار میلی��ارد تومانی و مالکی��ت دولتی با وجود س��هم اندک 
دولت، از جمله عارضه های این صنعت در س��ال های گذشته 
بود که سبب ش��د خروجی آن محصوالتی باشد که نتوانست 
رضایت مشتریان را جلب کند. رئیس س��ازمان بورس، تأکید 
کرد: این س��ازمان وکیل مدافع هیچ صنعت��ی از جمله صنعت 
خودرو نیست و باید برای حل عارضه های موجود و مشکالت، 
راه ح��ل ارایه کنی��م. وی بی��ان داش��ت: یک��ی از موضوعات 

اساس��ی در صنعت خودرو، قیمت گذاری دس��توری است که 
به ویژه در پنج تا ش��ش س��ال گذشته موجب ش��د زیان دهی 
در این صنعت آغاز ش��ود و همچنین موجب ش��د هیچ یک از 
اصالحات برای ح��ل عارضه های یاد ش��ده به نتیجه نرس��د. 
با این س��اختار مال��ی خودروس��ازان و چش��م انداز درآمدی 
هیچ کس جرأت س��رمایه گذاری در این صنع��ت را ندارد. وی 
ادامه داد: سیاس��ت های ما باید همزمان با دیدن ساختار مالی 
خودروس��ازان، واگذاری آن ها و مس��أله قیمت های دستوری 
به صورت بس��ته ای با هم و در کنار هم دیده ش��ود. عش��قی؛ 
یادآور ش��د: یکی از بحث های جدی این اس��ت که کاالیی که 
بازار س��نتی برای آن وج��ود دارد وقتی وارد بورس می ش��ود 
تالطمی برای آن به وجود می آید، همچون عرضه س��یمان در 
ب��ورس کاال در خردادماه که اتفاقاً ب��ا قطعی های برق مصادف 
شد و هجمه س��نگینی وارد ش��د که س��یمان با ورود به بوس 
گران شد؛ در حالی که امروز هیچ تالطم قیمتی برای آن وجود 
ندارد. وی خاطرنش��ان کرد: اگر تا یکی، دو م��اه آینده فرآیند 

عرضه خودرو در بورس کاال تداوم یافت��ه و عرضه ها به صورت 
منظم و با برنامه افزایش یابد به بس��یاری از مسائل پاسخ داده 
خواهد شد. رئیس سازمان بورس، معتقد است: تقاضای واقعی 
خودرو اعدادی که مالحظه می کنیم نیست و شاهد بودیم در 
عرضه اخیر ایران خودرو، از ح��دود 13 میلیون نفری که واجد 
شرایط بودند 10 میلیون نفر ش��رکت کردند که به معنای یک 
التاری و بخت آزمایی ملی به تمام معنا بود. وی اظهار داش��ت: 
در بورس کاال اصل بر این اس��ت که کاال در قیمت پایه معامله 
شود و اگر رقابتی نامتعارف به وجود آید به طور قطع مشکلی در 
جایی وجود دارد. عشقی؛ تأکید کرد: هدف از عرضه خودرو در 
بورس کاال، ارتقای کمی و کیفی تولیدات خودروس��ازان است 
تا در نهایت رضایت مشتریان را شاهد باشیم. همچنین عشقی؛ 
در جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: بورس کاال به هیچ عنوان 
موجب افزایش قیمت خودرو نش��ده است. وی بیان داشت: در 
بورس کاال به دلیل کنترل هایی که انجام می ش��ود، همچنین 
اخذ پیش دریافت از مش��تریان و بلوکه ش��دن پول در حساب 

آنان، بخ��ش زیادی از تقاض��ای کاذب از بین م��ی رود. رئیس 
سازمان بورس، خاطرنش��ان کرد: تاکنون فقط دو بار به دلیل 
عرضه های اندک خودرو ش��اهد رقابت باالتری در بورس کاال 
نسبت به بازار بودیم که در نهایت معامالت باطل شد. عشقی؛ 
تصریح کرد: به طور قطع عرضه خ��ودرو در بورس کاال به ترین 
راهکار نیس��ت، اما راه حلی اس��ت که اکنون می تواند صنعت 
خودرو را از مرگ حتمی نجات دهد. وی اظهار داشت: باید در 
مباحثی همچون مدیریت و تصدی گری خودروسازان، اصالح 
ساختار مالی، س��رمایه گذاری های انجام شده و قیمت گذاری 
دس��توری اقدامات ویژه ای انجام ش��ود تا ش��اهد خروج این 
صنعت از وضعیت کنونی باش��یم. رئیس س��ازمان بورس، به 
ماده یک قانون سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی و 
ماده 25 قانون رفع موانع تولید اش��اره کرد ک��ه در آن ها نحوه 
جبران خسارت های صنایع ناشی از قیمت گذاری، قطعی های 
آب، برق گاز و... دیده شده اس��ت و گفت: این ها سیاست هایی 

است که دولت باید درخصوص آن ها تصمیم گیری کند. 

گروه خودرو

با توجه ب��ه اینکه روش فعل��ی عرضه خ��ودرو در بورس کاال 
موجب آن ش��ده که در این حوزه نیز دالالن ورود کنند و س��بب 
آن ش��وند که صف های طوالنی در مس��یر بورس خ��ودرو ایجاد 
کنند، س��ازمان بازرس��ی کش��ور، مخالفت خودرو را در این باره 
ابراز کرده اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده به نقل از س��ازمان 
بازرسی کل کشور، احمد اس��دیان؛ در پی ورود سازمان بازرسی 
کل کش��ور به عرضه خودرو در بورس، درباره دلیل ورود سازمان 
بازرس��ی به موضوع عرضه خودرو در بورس، اف��زود: دلیل ورود 
این س��ازمان به عرضه خودرو در بورس را اجرای صحیح قانون، 
پیش��گیری از نقض آن و حمای��ت از مصرف کنن��ده اعالم کرد. 
وی ادامه داد: اگ��ر کاالیی به می��زان نیاز جامعه وجود داش��ته 
باش��د و انحصاری نباش��د تا تولیدکننده با قیمت ها بازی کند و 
به عنوان مثال هر زمان خواس��ت قیم��ت را افزایش دهد، عرضه 
را کاهش دهد تا مش��تری ناچار به خرید آن با قیمت بیش��تری 
ش��ود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبای��ی در عرضه آن کاال یا 
مشابه آن باش��د، طبیعی اس��ت عرضه کاال در بورس هم به نفع 
مصرف کننده اس��ت و هم ش��فافیت ایجاد می کن��د؛ اما زمانی 
که کاالی��ی به می��زان نیاز م��ردم تولی��د نمی ش��ود و از طرفی 
تولیدکننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کاال نداش��ته باشد، 
عرضه این کاال در بورس به نفع تولیدکننده اس��ت؛ در واقع این 
مش��تری نیس��ت که قیمت را تعیین می کند، بلکه تولیدکننده 
قیمت را مدیریت می کند زیرا با کاهش عرضه به راحتی می تواند 
قیمت ه��ا را افزای��ش دهد و در م��ورد خودرو چنی��ن وضعیتی 
وجود دارد. اس��دیان؛ اظهار داشت: تعداد خودروسازهای دولتی 
و خصوصی معدود هس��تند و ب��ه قدر نیاز جامعه خ��ودرو تولید 

نمی ش��ود و از طرفی، اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف 
داخلی هم داده نش��ده اس��ت؛ بنابراین ش��ورای رقابت به عنوان 
مرجع تش��خیص انحصاری بودن کاال در مصوبات متعدد، عرضه 
خودرو را انحصاری تشخیص داده اس��ت و طبق بند 5 ماده 58 
قانون نحوه اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی، 
سال  هاس��ت که نس��بت به تنظیم دس��تورالعمل قیمت گذاری 
اق��دام می کند. معاون نظارت و بازرس��ی امور تولیدی س��ازمان 

بازرسی، یادآور شد: در س��ال گذشته ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی با ه��دف کاهش قیمت ه��ا به مدت یک س��ال تنظیم 
بازار خودرو را به وزارت صمت و س��تاد تنظیم ب��ازار محول کرد 
و رئیس جمهور هم در دس��تورالعمل هشت ماده ای صادر و مقرر 
کرد که تولید خودرو 50 درصد افزایش یابد. همچنین قیمت ها 
15 درصد نس��بت به س��ال 1400 کاهش پیدا کند. وی اضافه 
کرد: یک س��ال گذش��ت اما نه تولید خودرو 50 درصد افزایش 

یافت و ن��ه قیمت خودرو کاه��ش پیدا کرد. طبیعی اس��ت؛ بعد 
از اتمام مهلت تعیین ش��ده باید ش��ورای رقابت ب��ه ایفای نقش 
می پرداخ��ت و ب��ا تنظیم دس��تورالعمل جدی��د قیمت گذاری، 
مانع افزایش قیمت خودرو می ش��د اما با انفعال ش��ورای رقابت 
خودروس��از ها از فرص��ت اس��تفاده کردن��د و با عرض��ه خودرو 
در بورس، قیمت ه��ا را نه تنه��ا کاهش ندادند، بلک��ه به صورت 
سرس��ام آور افزایش دادن��د. برخی از مس��ؤوالن دولت��ی هم به 
جای حمای��ت از مصرف کنن��دگان به حمایت از خودروس��از ها 
پرداختند. اس��دیان؛ گفت: س��ازمان بازرس��ی اع��الم کرد که 
ش��ورای رقابت، تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده 
اس��ت یا این ش��ورا باید از نظر قبلی خود عدول کن��د و خودرو 
را از انحص��اری بودن خارج کن��د یا اگر بر نظر خود باقی اس��ت، 
وظیفه دارد با تنظیم دس��تورالعمل قیمت گذاری، مانع افزایش 
بی رویه قیمت خودرو شود اما تاکنون اقدامی انجام نشده است. 
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی، در پاسخ 
به س��ؤالی مبنی بر اینکه هدف از ورود سازمان بازرسی، حمایت 
از خودروس��ازان بوده اس��ت؟، افزود: خیر. هدف خودروسازان 
طبیعت��اً این اس��ت که خ��ودرو را به قیم��ت باالتر بفروش��ند و 
محدودیتی در قیمت گذاری نداشته باش��ند؛ اما به دلیل این که 
تقریباً انحصار بازار خودرو در دس��ت دو خودرو ساز است، دولت 
باید از مصرف کنن��ده حمایت کند چون انتخ��اب دیگری به جز 
خرید این محصوالت ندارد؛ بنابراین با توج��ه به افزایش قیمت 
خودرو در ب��ورس )در بعض��ی خودرو ها مانند 207 ت��ا دوبرابر( 
س��ازمان بازرس��ی این موضوع را برخالف قانون و نادیده گرفتن 
قیمت های تعیین شده و برخالف منافع مصرف کننده می داند و 
برای حمایت از مردم به دلیل این ک��ه خودرو با قیمت مصوب به 

دست آن ها برسد به این موضوع ورود کرده است. 

سازمان بازرسی کل کشور

شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس 
برخالف منافع مصرف کننده است

70 درصد تاکسی  ها و 80 درصد اتوبوس  ها نیاز به نوسازی دارند
ش��هردار تهران، گفت: صددرصد ون ها باید از رده خارج شوند 
و 70 درصد تاکس��ی  ها و 80 درص��د اتوبوس  ها نیاز به نوس��ازی 
دارند. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، علیرض��ا زاکانی؛ ش��هردار 
تهران و جمعی از مدیران ش��هری با حض��ور در مرکز تحقیقات و 
ن��وآوری صنایع خودرو س��ایپا از آخرین دس��تاوردهای فنی این 
مجموعه صنعتی بازدید کردن��د. در پایان این بازدی��د زاکانی؛ با 
اش��اره به دس��تاوردهای این مجموعه در صنعت خودروس��ازی، 
گفت: برای مدیریت و نوس��ازی ناوگان حمل ونقل شهری چه در 
حوزه جابه جایی مس��افر و چه در حوزه حمل بار نیاز به همکاری 
با ش��رکت های داخل��ی از جمله مجموعه س��ایپا داری��م. وی در 
ادامه، افزود: بس��یاری به من توصیه می کردند که برای نوس��ازی 
ناوگان حمل ونقل شهری به سراغ ش��رکت های خارجی برویم اما 
همواره اولویت اول ما در ش��هرداری اس��تفاده از تولید داخل بوده 
اس��ت و اگر جایی حس کردیم تولیدات داخل پاسخگو نیازهای 
ما نیست به سراغ محصوالت خارجی می رویم. شهردار تهران، در 
بخش دیگری از س��خنان خود به راهبردهای پیشروی شهرداری 
تهران برای مشارکت با مجموعه های خودروسازی از جمله سایپا 
اش��اره کرد و گفت: پیشرفت های س��ایپا در صنعت خودروسازی 
برای ما قابل تقدیر اس��ت. در وهله نخس��ت برای همکاری با این 

مجموعه نیاز ب��ه دریافت پکیج��ی از خدمات داری��م همچنین 
عالوه بر مسأله خرید امکانات یکی از راهبردهای شهرداری طرح 
ریزی پروژه های مش��ارکتی با مجموعه های خودروسازی است و 
برای تحقق این هدف باید بدانیم آیا س��ایپا عالقه ای به مشارکت 
در پروژه های مختلف ش��هرداری دارد یا خیر؟ زاکان��ی؛ در ادامه 
افزود: نکته دیگر این است که تهران ویترین کشور است؛ به همین 

دلیل هر پروژه ای در این شهر موفق ش��ود بالفاصله به سایر نقاط 
ایران تس��ری پیدا می کند. اگر ماحصل همکاری میان شهرداری 
تهران و مجموعه سایپا موفقیت آمیز باشد شهرداران دیگر شهر ها 
نیز برای نوس��ازی ناوگان حمل ونقل ش��هری خود به سراغ سایپا 
خواهند آمد. ش��هردار پایتخت، با اشاره به چالش های حمل ونقل 
شهری تهران، بیان کرد: حمل ونقل شهری تهران نیازمند ترمیم 

نیس��ت بلکه برای حل چالش های آن الزم اس��ت دست به تحول 
بزنیم؛ ناوگان حمل ونقل ش��هری تهران از فرس��ودگی چند ساله 
رنج می برد؛ به نحوی که صددرصد ون ها باید از رده خارج ش��وند 
و 70 درصد تاکسی  ها و 80 درصد اتوبوس  ها نیاز به نوسازی دارند. 
زاکانی؛ در ادامه پیرامون فرآیند همکاری میان مجموعه س��ایپا و 
شهرداری تهران، افزود: برای دقیق تر شدن ابعاد همکاری میان دو 
مجموعه، الزم است تیمی با محوریت معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران و مهندس تیموری؛ مدیرعامل سایپا شکل گیرد 
و انشاا... تا شنبه هفته آتی ش��هرداری تیم خود را معرفی خواهد 
کرد. زاکانی؛ همچنین با اشاره به تمایل ش��هرداری در استفاده از 
خودروهای برقی و گازسوز، گفت: در تهران با بحران آالینده های 
گازی رو به رو هس��تیم به همی��ن جهت اس��تفاده از خودروهای 
برقی و گازس��وز برای ما در اولویت اس��ت و به دنبال اس��تفاده از 
خودروهایی با این ویژگی در حمل ونقل ش��هری هستیم. شهردار 
تهران، در بخشی از س��خنانش، تأکید کرد: برای ما قدرت عرضه 
سایپا بسیار مهم اس��ت به نحوی که اگر با این مجموعه قراردادی 
بس��تیم بدانیم مفاد آن چه زمانی و به چه شکلی اجرایی می شود 
تا مبتنی بر آن ش��هرداری تهران نیز بتواند هماهنگی های الزم با 

سایر دستگاه های مسؤول از جمله دولت را انجام دهد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگس��تری اس��تان هرمزگان، اع��الم کرد: با 
توجه به دستور رئیس قوه قضاییه برای تس��ریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی 
در پرونده های موادمخدر و نامه دادستان کل کشور در این خصوص، در جریان 
برگزاری جلس��ه کمیته حقوق��ی و قضایی ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با مواد 
مخدر اس��تان هرمزگان با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص 
تعیین تکلیف وس��ایل نقلیه توقیف��ی در پرونده های مواد مخ��در و در مواردی 
که س��ه ماه تا ش��ش ماه از توقیف آن ها گذش��ته اس��ت به منظور جلوگیری از 
تضییع اموال و تخریب آن ها و در راستای اجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات 
اس��المی و ش��یوه نامه ابالغی، مقرر ش��د در کوتاه ترین زمان ممکن با برگزاری 
مزایده نس��بت به ف��روش آن ها اق��دام گردد و وج��ه حاصل ت��ا تعیین تکلیف 
نهایی در حساب مشخصی نگهداری ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، مجتبی 
قهرمانی؛ در ادامه افزود: بر این اساس، مزایده فروش 184 وسیله نقلیه موجود 
در پارکینگ های اس��تان هرمزگان با حضور دو هزار و 315 نفر ش��رکت کننده 
برگزار گردید و برندگان آن مش��خص ش��دند. وی با بیان اینکه مبلغ حاصل از 
فروش این وس��ایل نقلیه بیش از 242 میلیارد و 691 میلیون ریال بوده اس��ت، 
تصریح ک��رد: تمامی مراحل این مزایده توس��ط ش��ورای هماهنگ��ی مبارزه با 
موادمخدر تحت نظارت نماینده دادس��تان عمومی و انقالب بندرعباس برگزار 
شده اس��ت. قهرمانی؛ همچنین خاطرنش��ان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست 
محترم قوه قضاییه، پارکینگ مواد مخدر استان ساماندهی شد و هم اکنون هیچ 
وس��یله نقلیه توقیفی مربوط به قبل از سال 1399 در این پارکینگ وجود ندارد 
و دس��تورات الزم جهت مزایده و فروش حدود 300 دس��تگاه موتورسیکلت و 
خودروی مربوط به س��ال 1399 و بعد از آن نیز صادر ش��ده اس��ت که به زودی 
اطالع رسانی می ش��ود. رئیس کل دادگس��تری هرمزگان، در پایان با تأکید بر 
جدیت دس��تگاه قضایی در ضرب��ه زدن به بنیان ه��ای اقتص��ادی قاچاقچیان 
و مصادره اموال حاصل از پولش��ویی و تجارت مواد مخدر، خاطرنش��ان کرد: با 
توسل به اقدام های پیش��گیرانه و برخورد قاطع و بدون اغماض برای خشکاندن 
ریش��ه های قاچاق موادمخدر از هیچ کوشش��ی فروگ��ذار نخواهیم ش��د و در 

راستای عمل به وظایف قانونی عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهیم کرد.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، گفت: قیمت قطعات یدکی خودرو 
تابعی از بهای خودرو اس��ت زیرا قطعات، محصوالت تولید ش��ده توس��ط همان 
ش��رکت هایی که قطعات را برای خودروس��ازان تولید و تأمین می کنند. بنابراین 
زمانی که قیمت خ��ودرو افزایش می یابد، قطعه س��ازان نیز بالفاصله متناس��ب با 
این گرانی در قیمت های خ��ود تجدیدنظر می کنند. به گ��زارش خانه ملت، عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، گفت: قیمت قطعات یدکی خودرو تابعی از 
بهای خودرو اس��ت زیرا قطعات، محصوالت تولید شده توسط همان شرکت هایی 
که قطعات را برای خودروس��ازان تولید و تأمین می کنند بنابراین زمانیکه قیمت 
خودرو افزای��ش می یابد، قطعه س��ازان نیز بالفاصله متناس��ب با ای��ن گرانی در 
قیمت های خود تجدیدنظر می کنند. الهویردی دهقانی؛ درب��اره کمبود و گرانی 
قطعات یدکی خ��ودرو، گفت: قیمت قطعات یدکی خودرو تابع��ی از بهای خودرو 
اس��ت زیرا قطعات، محصوالت تولید شده توسط همان ش��رکت هایی که قطعات 
را برای خودروس��ازان تولید و تأمی��ن می کنند. بنابرای��ن زمانی که قیمت خودرو 
افزایش می یابد، قطعه سازان نیز بالفاصله متناسب با این گرانی در قیمت های خود 
تجدیدنظر می کنند و این افزایش قیمت بالفاصله به بازار منتقل می شود. نماینده 
مردم ورزقان در مجلس، افزود: از آنجاکه رشد قیمت خودرو بر بهای سایر کاال نیز 
اثرگذار است، نمی توان انتظار داشت که قیمت محصول نهایی یعنی خودرو افزایش 
یابد اما بهای مواد اولیه و وایطه ای و قطعات آن گران نشود. وی درباره وجود قطعات 
تقلبی و دس��ت دوم در بازار، تصریح کرد: این قطعات عمدتاً توسط خودروسازان 
و نمایندگی های خدمات پس از فروش استفاده می ش��ود که کار درستی نیست، 
افرادی که بیرون از نمایندگی های خودرویی اق��دام به تعمیر خودرو می کنند، به 
کیفیت و نو بودن و قابل استفاده بودن قطعات توجه الزم را دارند. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: از آنجاکه مشتریان ناچارند برای اینکه خودرو از 
گارانتی خارج نش��ود، خودروهای خود را به نمایندگی های خدمات پس از فروش 

ببرند ممکن است از این قطعات استفاده شود.
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https://monaghesatiran.ir/124354-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/124357-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%8c%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
https://monaghesatiran.ir/124380-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/
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شرکت نقش اول کیفیت  )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

موضوع مناقصه: 
خرید UPS های استندالون و متعلقات مربوطه- مرکز مخابراتی تهران

شماره مناقصه: 14010929-01
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تا ساعت 17:00 روز شنبه مورخ 01 بهمن ماه 1401 تمدید شد.
مهلت تحویل پیشنهادات: 

تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 04 بهمن ماه 1401 تمدید شد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

6,200,000,000 ریال که می بایس��ت به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 

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

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه به پورتال شرکت نقش اول 

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

مناقصه گ��ران می توانن��د ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن  
09125052634 )واح��د زنجیره تأمی��ن( تماس حاصل و یا ب��ا آدرس ایمیل 

Nadia.norouzi@nak-mci.ir مکاتبه نمایند.
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آگهی 
نوبت دوم

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

موضوع مناقصه:  اجرای خدمات نگهداری دیزل ژنراتور س��ایت های مخابراتی 
استان های تهران و البرز

شماره مناقصه: 14011010-02
مهلت خرید اسناد مناقصه: 

ساعت 17:00 روز چهارشنبه مورخ 28 دی ماه 1401
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 01 بهمن ماه 1401
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

3,360,000,000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222010028673427201 

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

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

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
09128009692 و 81718113 )واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند.
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مؤسس�ه مهندس�ی ره�اب در نظ��ر دارد »عملی��ات طراح��ی، س��اخت، 
 نصب و راه ان��دازی جرثقیل دروازه ای ایس��تگاه میدان دریاچ��ه پروژه خط 10 

متروی تهران« را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجراء: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 90 روز تقویمی تعیین می گردد.
نحوه پرداخت: به صورت 60% نقد و 40% تهاتر می باشد.

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق 
م��اده 6 تصویب نام��ه 123402/ت 50659 ه��� م��ورخ 94/09/22 آئین نامه 
تضامین معامالت دولتی مبلغ 3,500,000,000 ریال می باش��د که به صورت 

انواع تضامین موردقبول در آئین  نامه معامالت دولتی ارائه گردد.
آخرین مهلت تحویل پیش�نهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 1401/11/05
تاریخ گشایش پاکات: گش��ایش پاکات توسط کمیس��یون مناقصه کارفرما 

انجام خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلب��ان می توانن��د به منظ��ور دریاف��ت اس��ناد مناقصه از روز سه ش��نبه 
 م��ورخ 1401/10/27 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه م��ورخ 1401/11/03 

با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارس��ت، کوچه چهاردهم، پالک 3، 

موسسه رهاب
شماره تماس: 021-88731702

آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،  میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 
کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط 10 مترو تهران

   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبت اول
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شهرداری بروجرد 

شهرداری بروجرد در نظر دارد در راستای اجرای بند 5 صورت جلسه ش��ماره 39 شورای محترم اسالمی شهر بروجرد 
پارکینگ طبقه منف��ی 2 مجتمع تجاری فرزان��گان واقع در خیابان ش��هدا به مس��احت تقریب��ی 500 مترمربع )صرفاً 
جهت واگذاری به مال��کان مجتمع( را از طری��ق مزایده عمومی و ب��ا جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده، ب��ا بهره گیری از 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با ش��ماره مزایده 2001091714000006 به صورت 

الکترونیکی به شرح ذیل به فروش برساند.
تاریخ انتشار: مورخ 1401/10/21 ،  مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ 1401/10/28 تا ساعت 14:00 

تاریخ بازدید: از مورخ 1401/10/22 تا مورخ 1401/11/06 
مهلت ارسال پیشنهاد: مورخ 1401/11/08 تا ساعت 14:00 ، تاریخ گشایش: مورخ 1401/11/09

1- قیمت پایه هر مترمربع 150,000,000 ریال قیمت پایه کل 75,000,000,000 ریال
2- واری�ز م��بلغ 3,750,000,000 ریال به عنوان س��پرده ش��رکت در مزایده به حساب ش��ماره 0104544212003 
بانک ملی شعبه بهار به نام ش��هرداری مرکزی بروجرد به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه که 

قبل از گشایش می بایست تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی واقع در خیابان مدرس گردد.
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل 
دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیش��نهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات شامل مشخصات، شرایط دربرد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با مرکز پشتیبانی و 
راهبری سامانه ستاد با شماره 1456 تماس حاصل نمایند.

  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر 
موجود است.

 یحیی عیدی-  شهردار بروجرد

تجدید   عمومی
فروش امالک و مستغالت نوبت دوم
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( در نظر دارد نسبت به 
تأمین قطعات کمپرسور با برند AERZEN به شرح مندرج در اسناد مناقصه، 

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

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

تلفن: 034-31341503
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 021-88774726

 AERZEN تأمین قطعات کمپرسور با برند 
به شرح مندرج در اسناد مناقصه

آگهی  عمومی 
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گروه صنایع سیمان کرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( پیرو آگهی روز یکشنبه 

 م��ورخ 1401/10/11 جه��ت خرید ح��دود 17 هزار ع��دد آج��ر آلومینایی و

 3000 کیلوگرم مالت، مهل��ت تحویل پاکات مناقصه به م��دت 7 )هفت( روز و 

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 تمدید می گردد.

لذا از س��ازندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، س��وابق و تجارت موردقبول 

می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد و فرم ش��رایط شرکت در مناقصه 

 به دفتر ت��دارکات کرمان ی��ا ته��ران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خ��ود را در 

پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا تهران تحویل نمایند.

 خرید آجرهای آلومینایی

 آگهی تمدید زمان 
 عمومی 

ش�رکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج ف�ارس در نظر دارد جم��ع آوری و بازیافت 
پسماندهای عادی و صنعتی پاالیشگاه خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه:

 10 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند 3
3- متقاضی�ان ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریافت اس�ناد مناقصه 
 به نش�انی: س��ایت اینترنتی ش��رکت پاالی��ش گاز بیدبلند خلیج فارس به نش��اني:

"www. pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر 17 
بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته 1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.
نکته 2: فاصله بین آگهی اول و دوم، یک هفته می باشد.

شماره تماس: 52102265-061 و 061-52102266
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

  عمومی
نوبت دوم

یک مرحله ای

ش�رکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس در نظ��ر دارد تأمین متری��ال و اجرای حصار 
 حفاظتی و امنیتی تکمیلی بخشی از گارد ریل های پاالیشگاه خود را از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:

یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه:

10 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج دربند 3
3- متقاضی�ان ب�رای کس�ب اطالع�ات بیش�تر و دریاف�ت اس�ناد مناقصه 
 به نش�انی:  س��ایت اینترنتی ش��رکت پاالیش گاز بیدبلن��د خلیج فارس به نش��اني:

"www. pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر 17 
بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته 1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.
نکته 2: فاصله بین آگهی اول و دوم، یک هفته می باشد.

شماره تماس: 52102265-061 و 061-52102266
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

  عمومی
نوبت دوم

یک مرحله ای

15 درصد حقوق دولتی معادن 
در محل های دیگر  هزینه می شود

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در قانون بودجه سال 
1401 حقوق دولتی مع��ادن حدود 40 ه��زار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 
است، گفت: متأسفانه سهم 15 درصدی شهرس��تان های دارای معادن پرداخت 
نمی ش��ود و این اعتب��ارات در محل ه��ای دیگری هزینه می ش��ود. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، الهویردی دهقان��ی؛ درباره اختص��اص 15 درصد حقوق دولتی 
معادن به شهرستان های محل اس��تقرار معادن، گفت: متأسفانه سازمان برنامه 
و بودجه در این زمینه به وظیفه خود عمل نکرده این در حالی اس��ت که براساس 
قانون باید 15 درصد حقوق دولتی معادن در شهرس��تان محل اس��تقرار معادن 
هزینه ش��ود. نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان اینکه 
سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبار مربوط به سهم شهرستان  ها از حقوق 
دولتی معادن کوتاهی می کند، افزود: با وج��ود تأکید رئیس جمهور بر اختصاص 
حقوق دولتی معادن به شهرستان های محل استقرار معادن اما تاکنون این اعتبار 
به درستی پرداخت نشده اس��ت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان 
اینکه در قانون بودجه س��ال 1401 حقوق دولتی معادن حدود 40 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��د، اضافه کرد: متأسفانه س��هم 15 درصدی شهرستان های 
دارای معادن پرداخت نمی ش��ود و ای��ن اعتبارات در محل ه��ای دیگری هزینه 
می شود.داین نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه جلسات نظارتی 
در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن 
با حضور نماینده س��ازمان برنامه و بودجه برگزار ش��ده اس��ت، ادامه داد: مردم 
شهرستان محل استقرار معادن از عدم تخصیص حقوق دولتی معادن گالیه مند 

هستند که باید تدبیر ویژه ای برای اختصاص این اعتبار اندیشیده شود.

بسته شدن پرونده معوقات حقوق 
دولتی معادن تا پایان سال 

معاون ام��ور معادن و ف��رآوری مواد وزیر صمت، گفت: با هوش��مند ش��دن 
سامانه محاسبه حقوق دولتی معادن، امسال پرونده معوقات آن بسته می شود. 
به گزارش مناقصه مزایده، رضا محتش��می پور؛ افزود: براس��اس ماده14 قانون 
معادن، همه معادن باید مبلغی را به عنوان حقوق دولتی به خزانه پرداخت کنند. 
وی با بیان این که حق��وق دولتی مع��ادن کوچک و بزرگ قرار اس��ت جداگانه 
محاسبه ش��ود، گفت: پیش از این نحوه محاس��به حقوق دولتی معادن کوچک 
و بزرگ در کش��ور به صورت کاماًل یکسان انجام می ش��د که هم اکنون این روند 

برای عادالنه تر شدن میزان پرداختی ها، اصالح می شود.

پررنگ تر شدن نقش شرکت های 
دانش بنیان در تأمین نیازهای 

صنعت فوالد 
با ه��دف رفع نیازه��ای صنای��ع از طری��ق ش��رکت های فن��اور و دانش بنیان 
تفاهم نامه ای میان پارک علم و فناوری خراس��ان و یک ش��رکت سرمایه گذاری در 
حوزه دیسپاچینگ انرژی و نمونه گیرهای خطوط کنسانتره و گندله امضاء شد. به 
گزارش مناقصه مزایده، با هدف برقراری ارتباط اثربخش و همکاری های تنگاتنگ 
و به منظور نفوذ و توسعه فناوری، بومی س��ازی و خودکفایی در صنایع معدنی و در 
راستای حمایت از ش��رکت های فناور و دانش بنیان با اس��تفاده از قوانین و مقررات 
کش��وری، تفاهم نامه ای بین پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی ب��ه نمایندگی 
مس��عود میرزایی ش��هرابی؛ رئیس پارک و یکی از شرکت های س��رمایه گذاری به 
امضاء رسید. این تفاهم نامه در راس��تای توسعه همکاری های مشترک بین شرکت 
صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان و یکی از شرکت های فناور و به منظور عملیات 
طراحی، مهندس��ی و تأمین و اجرای طرح کنترل مانیتورینگ یکپارچه سیس��تم 
اتوماس��یون آب و گاز صنعتی و مصارف جانبی در فوالد سنگان منعقد شد. اجرای 
پروژه کنت��رل و مانیتورینگ یکپارچه سیس��تم آب و گاز صنعتی و مصارف جانبی 
در س��ه فاز طراحی، تأمین و اجرا از تأکی��دات این تفاهم نامه اس��ت که در صورت 
تأیید هر فاز به ف��از بعدی راه پیدا خواهد ک��رد. این تفاهم نامه ب��ه دنبال همکاری 
و سرمایه گذاری در راس��تای ایجاد و توس��عه ش��رکت های فناور و دانش بنیان در 
حوزه های مرتبط با فعالیت های این ش��رکت دانش بنیان، حمایت معنوی و مادی 
از نفوذ فناوری و بومی س��ازی مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی و مشارکت 
در گسترش تحقیق و توس��عه در زمینه فناوری های صنایع معدنی است. طبق این 
تفاهم نامه این شرکت دانش بنیان در فاز اول نسبت به عملیات طراحی، مهندسی، 
ساخت، نصب، تست و راه اندازی س��ه دس��تگاه نمونه گیر اتوماتیک دوغابی و یک 
دستگاه نمونه گیر اتوماتیک نوار نقاله در واحدهای گندله سازی و کنستانتره شرکت 
صنایع معدنی فوالد س��نگان اقدام خواهد ک��رد. در صورت تأیی��د، در فاز دوم پنج 

دستگاه نمونه گیری دیگر اضافه خواهد شد. 

کارشناس اکتشاف شرکت ومعادن عنوان کرد 

کمبود اطالعات مؤثر در اکتشافات ناحیه ای 
کارشناس اکتشاف ش��رکت ومعادن، با اش��اره به اینکه هنوز 
اکتشافات سیس��تماتیک مطلوبی در کش��ور انجام نشده است، 
گفت: در اکتش��افات ناحیه ای با کمبود اطالع��ات مؤثری مانند 
ژئوفیزیک هوای��ی مواجه هس��تیم. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
احسان آشوری؛ درباره ذخایر معدنی پنهان کشور، گفت: در مورد 
این ذخایر باید به این موضوع توجه داش��ت که ضرورت کانسار ها 
پنهان در کش��ور وجود دارد یا خیر، در کش��ورهای پیشرفته در 
صنایع معدنی اکتشافات سیس��تماتیک بر روی رخنمون سنگی 
انجام ش��ده اس��ت و در حال حاضر به دنبال کانس��ارهای پنهان 
هستند. به گفته  آشوری؛ در کشور هنوز اکتشافات سیستماتیک 
به صورت مطلوبی انجام نشده اس��ت، به این معنا که ما به میزان 
کافی زون های مستعد کانی سازی کش��ور را اکتشاف نکرده ایم. 
اکتشافات دارای چند مرحله است، مرحله اول اکتشافات ناحیه ای 
هس��تند که این  ها لزوم��اً ه��م در گرین فیلد ها )س��رزمین های 
ناش��ناخته( انجام نمی شود. در اکتش��اف براون فیلد و گرین فیلد 
را این گونه معنا می کنی��م »گرین فیلدها« مکان هایی هس��تند 
که اکتش��افات توس��عه پیدا نکرده ان��د و »براون فیلدها« مکانی 
اس��ت که معدنکاری و ذخایر وجود دارد، به عنوان نمونه محدوده 
معدنی سرچش��مه را می توان براون فیلد و جنوب استان اردبیل 
)ادام��ه زون هش��جین-تارم( را گرین فیلد ن��ام داد. چه در گرین 
فیلد ها و چه در ب��راون فیلد ها هنوز کارهایی زی��ادی برای انجام 
داریم. وی افزود: در اکتش��افات ناحیه ای یکی از اطالعات بسیار 

مهمی که می تواند به ما کمک کند، اطالع��ات ژئوفیزیک هوایی 
است که »سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی« و »سازمان 
انرژی اتمی« دو سازمانی هس��تند که می توان این اطالعات را از 
آنجا تهیه کرد که البت��ه این اطالعات با قیم��ت باالیی به فروش 
می رس��د و در اختیار عموم ق��رار نمی گیرد. اما بح��ث اصلی این 
است که ش��رکت ها تا چه میزان می توانند به این اطالعات اعتماد 
کنند چرا که نظارتی بر روی آن صورت نمی گی��رد که بتوان این 
اطالعات را راستی آزمایی کرد. آشوری؛ با بیان اینکه در اکتشافات 
ناحیه ای با کمبود اطالعات مؤثری مانند ژئوفیزیک هوایی مواجه 
هس��تیم، گفت: دنی��ا در حال حاضر به س��مت الکترومغناطیس 
هلی بورد می رود که بتواند ارتفاع پرواز یا سنس��ورهایش را تغییر 
دهد که اندازه گیری  ها دقیق تر شوند و عمق جستجو افزایش یابد 
متأس��فانه این تجهیزات در کش��ور ما وجود ندارد. در حال حاضر 
یک سری روش های پهپادی در کشور به تازگی استفاده می شود 
که در مقیاس وس��یع نمی تواند جایگزین هلی کوپت��ر و هواپیما 
ش��ود و در مقیاس خیلی کوچک حدود 30 ت��ا 40 کیلومترمربع 
کاربرد دارند. این کارشناس اکتش��اف، در ادامه گفت: در دوره ای 
صحبت درباره حف��اری مثاًل پنج هزار متر مانن��د این بود که یک 
حرف عجیب و غریبی زده شود چرا که هم ذهنیت  ها در این زمینه 
گسترده نبود و هم دستگاه های حفاری با کیفیت در کشور وجود 
نداشت اما امروز دیگر این گونه نیست، برای نمونه در جانجا حدود 
65 هزار متر حفاری انجام شده است. وی افزود: در حال حاضر آمار 

حفاری در ش��رکت های بزرگ دنیا در حدود ی��ک تا پنج میلیون 
متر در س��ال اس��ت. در ش��رایط کنونی 60 هزار متر حفاری در 
صبانور برای ما کار بسیار بزرگی اس��ت که در مقیاس با دنیا عدد 
باالیی نیست و باید حفاری بیش��تری انجام شود، به همین دلیل 
اکتشافات سیستماتیک در کش��ور ما به اندازه کافی انجام نشده 
است و همچنین دارای ضعف تکنیکی، علمی و آزمایشگاهی بوده 
است. از سویی دیگر ما به لحاظ استانداردهای زمین شناسی نیز 
مش��کل داریم. آش��وری؛ در ادامه بیان کرد: زمانی که اطالعات 
کافی زمین شناسی و ژئوفیزیکی در اختیار نداشته باشیم مناطق 
مستعدی انتخاب شده در گذشته را باید با دید تردید نگاه کنیم 
و مورد راس��تی آزمایی قرار گیرد. ما یک خطای ش��ناختی به نام 
خطای نتیجه داریم به این معنا که نباید نتیجه را نگاه کرد، بلکه 
باید دید چه فرآیندی به دس��ت آوردیم، به ای��ن معنا که فرآیند 
مورد بررس��ی قرار بگیرد نه این که خود نتیجه مورد بررسی واقع 
ش��ود. یعنی با چه فرآیندی و چه فرضیاتی و چه دانشی مناطق 
مس��تعدی را انتخاب کردی��م و در آن عملیات اکتش��افی انجام 
دادیم. وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بخش خصوصی باید 
به اکتشاقات سیستماتیک ورود کند یا خیر، گفت: اکتشاف پایه 
کار حاکمیتی اس��ت. حاکمیت باید اطالعات پایه ژئوش��یمی و 
ژئوفیزیک هوایی را تولید کن��د و در اختیار بخش خصوصی قرار 
بدهد ت��ا بخش خصوصی ب��ر روی این  ها کار انجام دهد. مس��أله 
دیگر در کشور مسأله کاداستر است. در کاداستر همه چیز بلوکه 

اس��ت و ش��ما نمی توانید پهنه ای را ثبت نمایید. به عنوان مثال 
فقط در سیستان وبلوچس��تان هنوز مکان های بکری وجود دارد 
که در تصاویر ماهواره، این پتانس��یل  ها قابل شناسایی است، به 
این معنا که هنوز هم با بررسی های س��اده دورسنجی می توانیم 
اهداف اکتش��افی امیدبخش مش��خص کنیم. آش��وری؛ عنوان 
کرد: متأس��فانه م��ا در زمینه ژئوفیزیک بس��یار عقب هس��تیم. 
یکی از اقداماتی که در ش��رکت ومعادن به دنبال آن هستیم که 
بتوانیم در مکان های مختلف اجرا کنی��م؛ روش های ژئوفیزیک 
جدید هس��تند که با ریس��ک کم هم به نظر علمی نش��ان دهیم 
این  ه��ا کار می کنن��د و هم بتوانیم ب��ه توس��عه آن کمک کنیم. 
اینکه برخی کارشناس��ان ب��ه ذخایر پنهان فک��ر می کنند اتفاق 
خوبی اس��ت اما به نظر من مس��ائلی پیش از این داری��م که باید 
حل ش��ود. توصیه می کنم وارد بح��ث ذخایر پنهان نش��ویم به 
دلیل این که ما تکنول��وژی  آن را در اختیار نداری��م. وی در پایان 
گفت: ما همیش��ه بین معدن و نفت دو پارگی داش��تیم، نفتی  ها 
همیش��ه چه از نظر ژئوفیزیکی و چه از نظر حفاری جلوتر بودند 
که یکی از پیشنهادات من این اس��ت که با نفتی  ها کار کنیم چرا 
که آن  ها روش ه��ای ژئوفیزیکی را بهتر از ما اج��راء می کنند. در 
دنیا شرکت های نفتی نس��بت به ش��رکت های معدنی بزرگ تر 
هستند و هدف هایشان مرتب تر و قابل پیش بینی است اما معدن 
پیچیدگی بیشتری دارد که به عقیده من می توانیم در این زمینه 

از تجربیات شان استفاده کنیم.

گروه زمین ومعدن

  رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس، 
درباره اولویت های حوزه ه��ای صنعت و معدن در 
بودجه س��ال 1402، گفت: در ح��وزه معدن توجه 
به اکتش��اف باید در اولویت قرار گیرد زیرا زنجیره 
اکتشاف نسبت به س��ایر زنجیره ها توسعه کمتری 
داشته، هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اصالح قانون مع��ادن را در دس��تور کار دارد اما در 
بودجه س��ال آینده باید توجه وی��ژه ای به موضوع 
اکتشاف شود. به گزارش مناقصه مزایده، مصطفی 
طاهری؛ افزود: از می��ان 64 ماده معدنی موجود در 
کش��ور باید حوزه هایی که با وج��ود ظرفیت خوب 
و مناس��ب، به آن ها بی توجهی ش��ده مانند مس، 
سنگ های تزئینی، سنگ های س��اختمانی و... در 
اولویت قرار گیرد. وی با اشاره به اولویت های حوزه 
صنعت، ادام��ه داد: در قوانین بودج��ه و برنامه باید 
پیش��ران ها و اولویت های صنعت مش��خص شود؛ 
به طور مثال م��ا در صنعت نس��اجی درحوزه های 
دوخت، باف��ت، رنگرزی و... ظرفی��ت خوبی داریم 
اما نیازمند نوسازی ماش��ین آالت و سرمایه گذاری 
هس��تیم. همچنی��ن فره��اد طهماس��بی؛ عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 

گفت: در بودجه س��ال 1402 باید بر به روزرسانی 
تکنولوژی اس��تخراج و اکتش��اف مع��ادن تمرکز 
کرد چراکه االن از تکنولوژی دانش 30 س��ال قبل 
دنیا اس��تفاده می کنی��م. طهماس��بی؛ در رابطه با 
اولویت های حوزه صنایع و معادن در بودجه س��ال 

1402 و برنامه هفتم توس��عه، بیان کرد: در قانون 
برنامه هفتم توسعه باید فرآیند بلندمدتی را تعریف 
و نقاط خاصی را ب��رای صنعت و مع��دن تعریف و 
پیش بینی کنیم که بعد از پایان برنامه به آن نقطه 
برس��یم. نماینده مردم نیریز و اس��تهبان، در ادامه 

تصریح کرد: دول��ت در الیحه بودجه ب��رای حوزه 
صنعت و معدن از جمل��ه دانش بنیان ها اعتبارات 
خوبی در نظر گرفته اس��ت اما متأسفانه در بودجه 
سهم بخش عمرانی بیشتر کسر شده و هر سال الغر 
می شود و کاهش پیدا می کند و دولت فقط بودجه 

هزینه ای حق��وق و دس��تمزد را پرداخت می کند. 
طهماسبی؛ با بیان اینکه دولت امروز خیلی بزرگ 
ش��ده و در کوچک س��ازی هی��چ کاری نکرده ایم، 
گفت: فع��اًل دول��ت در اس��تخدام های کارکنان تا 
حدودی موفق بوده که استخدام را کاهش داده، اما 
از س��وی دیگر در ارایه خدمات با مشکل مواجهیم، 
بنابراین باید یک سری برنامه ریزی های این چنینی 
در الیحه بودجه و به خصوص قان��ون برنامه با نگاه 
کوچک کردن بدن��ه دولت انجام ش��ود. این عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
درخصوص برنامه ریزی برای حوزه صنعت و معدن 
هم تأکید کرد: در این حوزه ها در بحث معدن باید 
اکتش��افات خوب و دقیق را داش��ته باشیم، چراکه 
اکتشافات نداریم. همچنین در حوزه دانش بنیان ها 
در بخ��ش ماش��ین آالت معدن��ی، اکتش��افات و 
استخراج فعال ش��وند. طهماسبی؛ در پایان، گفت: 
همچنین باید تکنولوژی اس��تخراج را در کش��ور 
بهروز کنیم، چراک��ه در حال حاض��ر از تکنولوژی 
دانش 30-20 سال پیش دنیا به عنوان تکنولوژی 
استخراج و اکتشاف اس��تفاده می کنیم که در این 
زمینه عقب هس��تیم، ل��ذا در این زمینه ه��ا به هر 
شکلی باید برنامه ریزی شود و بودجه هم تمرکزش 

روی این مسائل  قرار گیرد. 

توجه بیشتر به اکتشاف و تکنولوژی های استخراج معادن 
در بودجه 1402

https://monaghesatiran.ir/124322-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124325-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124329-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-usp/
https://monaghesatiran.ir/124333-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/124338-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/124341-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/124345-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-2/
https://monaghesatiran.ir/124348-3715-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d9%85/
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روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 

آگهي   عمومي 
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

 1-نام و نشاني مناقصه گزار: ش��رکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت 9764، شناس��ه ملي 10100402664 و کدپستي 1981969961، به نش��اني تهران، س��عادت آباد، باالتر از کوي فراز، بلوار برق تهران، 
شرکت برق منطقه ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2-موضوع مناقصه: مناقصات عمومي یک مرحله ای به شرح ذیل: 

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه 
میزان تضمین )سپرده(موضوع مناقصه / تجدید مناقصهتدارکات الکترونیکي دولت

شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(
زمان گشایش 

پیشنهادات
1,000,000,00009:00خرید دو دستگاه فایروال به همراه الیسنس مربوطه110242001001008000225

تأمین تجهیزات و انجام عملیات بهینه سازی130012001001008000226
7,222,000,00011:00حفاظت خطوط 63 کیلوولت پست های فوق توزیع )تجدید(

مبلغ برآوردی مناقصه: 1401/13001: 144,431,920,078 ریال
 3- زمان، مهلت، مبل�غ و محل دریافت اس�ناد: متقاضیان می توانند از م��ورخ 1401/10/28 لغایت مورخ 1401/11/02 به س��امانه الکترونیکي ت��دارکات دولت ب��ه آدرس   www.setadiran.ir   مراجعه 
 و با پرداخت مبلغ 500,000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 4001050904005655 )شماره ش��با IR 890100004001050904005655( به نام ش��رکت برق منطقه ای تهران نزد 

اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

5-نوع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ي معتبر یا واریز نقدي به حس��اب 4001050906372822 )ش��ماره ش��با 
IR 740100004001050906372822( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

6-نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني مندرج دربند یک
7-زمان و محل تحویل پیشنهادات: پیشنهاددهندگان می باید ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 
 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج ش��ده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهرش��ده تا ساعت 15:00 روز یکش��نبه مورخ 1401/11/16 به دبیرخانه حراست به نش��اني مندرج دربند یک )طبقه دوم( 

تحویل و رسید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8-گشایش پیشنهادات: 

پیشنهادات ارائه شده در سامانه، روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 در سالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه ای تهران، به شرح جدول باال گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط

9-1- مناقصه شماره )1401/11024(
9-1-1- ارائه )حداقل یک مورد( سوابق اجرایي شامل موافقت نامه قرارداد و حسن انجام کار )رضایت نامه( از کارفرمایان قبلي در خصوص فروش فایروال

9-1-2- دارا بودن رتبه بندی شوراي انفورماتیک حداقل رتبه 5
9-2- مناقصه شماره )1401/13001(

9-2-1- آخرین پایه اخذشده از سازمان برنامه وبودجه کشور در رشته نیرو پایه 3
9-2-2- ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي است.

9-2-3- ارائه دو قرارداد در زمینه بهینه سازی حفاظت خطوط در سطح ولتاژ فوق توزیع یا انتقال از کارفرمایان به همراه رضایت نامه
تذکر مهم: مناقصه گرانی که در 5 سال گذشته با ش��رکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داش��ته باشند و قرارداد آن ها پایان یافته باش��د، ارائه یک فقره رضایت نامه انجام کار از آخرین قرارداد 

مرتبط الزامی می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
  عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/11024 و تجدید مناقصه 1401/13001یک مرحله ای 
نوبت اول

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

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

نوبت اول

01
/1

0/
27

 -3
71

5 
–

ه 
ام

وزن
ر

روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHS-0045911-BA/T16

موضوع آگهی:  
“PF” COPES VULCAN & FISHER

CONTROLS & HORIBA & VALTEX”

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده

   عمومی
نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-7302506409-T25

موضوع آگهی:  

خرید تانکر سوخت با کشنده

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس

شرکت پتروشیمی پردیس در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدش��رایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های متقاضی دعوت می گردد حداکثر 

از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 1401/11/02 نس��بت به ثبت نام در سامانه برگزاری الکترونیک معامالت شرکت پتروش��یمی پردیس به آدرس https://tender.paupc.ir  و 

دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند. دریافت فرم ارزیابی کیفی و تکمیل فرم ها و ارائه کلیه مستندات موردنیاز از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

الف( موضوع مناقصه :

1402-PPC/852  1 - تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان و انجام خدمات آبدارخانه به شماره

ب( نشانی مناقصه گزار: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، محدوده طرح های پتروشیمي، مجتمع پتروشیمی پردیس.

  الزم به توضیح اینکه پس از بررس��ی های الزم، از متقاضیانی که واجدش��رایط ش��ناخته ش��وند )کس��ب حداقل امتی��از الزم از ف��رم ارزیابی کیفی پیمان��کاران( جهت دریافت 

اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد و ارسال مدارک هیچ گونه حقی جهت ش��رکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. متقاضیان می توانند در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن های 8-37323305-077 داخلی 2028 و 2023 )امور حقوقی و قراردادها( تماس حاصل نمایند.
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فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه

مجتم��ع صنعتی فوالد باف��ق با مش��ارکت بانک ملت 
و با حض��ور رئیس جمهوری ب��ه صورت رس��می، فعالیت 
خود را آغ��از کرد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از 
روابط عموم��ی بانک مل��ت، مجتمع فوالد باف��ق که چند 
سالی دچار رکود ش��دید و تعطیل ش��ده بود بعد از تأمین 
اعتبارات الزم و اعطای تس��هیالت ارزی و ریالی از س��وی 
بانک ملت، در دومین س��فر رئیس جمهوری به اس��تان یزد افتتاح ش��د و به 
چرخه تولید بازگش��ت. رضا دولت آبادی؛ مدیرعامل بانک ملت، در حاش��یه 
مراسم بهره برداری از این مجتمع با اش��اره به سیاست این بانک در حمایت از 
شرکت های تولیدی و کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور اظهار امیدواری 
کرد که آغاز به کار این مجتمع، بتواند در رش��د و توسعه اقتصادی استان یزد، 
نقش به سزایی ایفا کند. وی افزود: بانک ملت اقدامات متعددی را در حمایت 
از بخش تولید و به ویژه پروژه های پیش��ران انجام داده و حمایت و مش��ارکت 
در آغاز به کار مجدد مجتمع ف��والد بافق، از جمله این اقدامات اس��ت. بر این 
اس��اس، واحد آهن اس��فنجی مجتمع فوالد بافق با ظرفیت 800 هزار تن در 
س��ال در مجاورت معدن سنگ آهن چغارت و گندله س��ازی سه چاهون واقع 
شده که عالوه بر اشتغالزایی مستقیم برای 300 نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم 
برای بیش از 1500 نفر و ایج��اد ارزش افزوده مواد خام معدن��ی، در آبادانی و 

محرومیت زدایی منطقه سهم به سزایی خواهد داشت.

افتتاح مجتمع فوالد بافق با مشارکت 
بانک ملت

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران دیروز 
)دوش��نبه( در یک روند کاماًل روبه رش��د با افزایش 36 
هزار و 970واحد همراه ش��د. به گزارش فارس، بورس 
اوراق به��ادار تهران که ای��ن روز ها روند روبه رش��د به 
خود گرفته ه��م در پایان معامالت ب��ا افزایش 36 هزار 
و 970 واحدی در ش��اخص کل به رقم ی��ک میلیون و 
680 هزار و 684 واحد رسید. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز با افزایش 
15 هزار و 498 واحد به رقم 520 هزار و 403 واحد رسید. ارزش بازار در 
بورس تهران به بیش از ش��ش میلیون و 204 هزار میلیارد تومان رسید. 
معامله گران بیش از 14,8 میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
661 هزار فقره معامل��ه و به ارزش 9 هزار و 85 میلیارد تومان دادوس��تد 
کردند. همه شاخص های بورس سبز ش��دند، به گونه ای که شاخص کل 
و ش��اخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی نس��بت به روز قبل 2,2 درصد 
رشد کردند. این دو شاخص با معیار هم وزن س��ه درصد افزایش یافتند، 
شاخص آزاد ش��ناور 2,1 درصد رشد کرد، ش��اخص بازار اول بورس 2,3 
درصد افزایش یافت و ش��اخص ب��ازار دوم بورس 2,1 درصد رش��د کرد. 
نمادهای فوالدمبارکه، ملی مس، شس��تا، هلدین��گ معدنی خاورمیانه، 
پتروش��یمی خلیج  فارس، بانک ملت و گل گهر به ترتی��ب بیش ترین اثر 
افزایش��ی در ش��اخص بورس را از خود به جای گذاش��تند. در فرابورس 
ایران هم اوضاع رو به رشد بود و شاخص کل در پایان معامالت به رقم 21 
هزار و 376 واحد رس��ید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 
یک میلیون و 162 هزار میلیارد تومان رس��ید. ارزش بازار پایه فرابورس 
هم 409 هزار میلیارد تومان ش��د. معامله گران در ای��ن روز در فرابورس 
ایران بیش از 10,4 میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 412 
هزار فقره معامل��ه و به ارزش 221 هزار میلیارد تومان دادوس��تد کردند. 
البته الزم به یادآوری اس��ت مطابق روال دوش��نبه ها ه��م عملیات بازار 
بین ش��بکه بانکی انجام ش��د و در طی این عملیات بیش از 2,4 میلیارد 
اوراق بدهی بانک مرکزی در قالب 361 نوبت معامل��ه و به ارزش بیش از 
217 هزار میلیارد تومان دادوستد شد وگرنه معامالت سهام در بورس به 
تعداد 7,1 میلیارد س��هام در قالب 337 هزار معامله و به ارزش سه هزار 
و 137 میلی��ارد تومان بود و اوراق مالی اس��المی به تع��داد 3,8 میلیون 
ورقه در قالب 864 معامله و به ارزش 292 میلیارد تومان س��ایر اوراق هم 
به حجم 834 میلی��ون ورقه در قالب بیش از 36 ه��زار معامله و به ارزش 
1285 میلیارد تومان بوده اس��ت. نمادهای بیمه پاسارگاد، آریاساسول، 
مالی س��پهر صادرات، پتروش��یمی تندگویان، صباتأمین، پاالیش نفت 
شیراز و پتروش��یمی زاگرس به ترتیب بیش ترین اثر افزایشی در شاخص 
فرابورس ایران را داش��ته اند. همچنین در چهارشنبه هفته جاری عرضه 
اولیه سهام ش��رکت س��یمان اردس��تان در بورس تهران انجام می شود. 
معامله گران غیرحرفه ای می توانند س��هام ارز اولیه ک��ه معموالً همراه با 

سود است را خریداری نمایند.

افزایش 36 هزار و 970 واحدی 
شاخص بورس تهران

گروه بانک، بیمه، بورس

رئیس کل بانک مرکزی، از افتتاح بازار مبادله ارز 
و طال در نیمه اول بهمن ماه خب��ر داد و گفت: درباره 
کاهش نرخ ت��ورم در س��ال آینده باید ب��ه این نکته 
توجه کرد که ت��ورم دو بال دارد یک ب��ال آن بودجه 
است که دس��ت مجلس و دولت اس��ت و یک بال آن 
هم سیاس��ت های بانک مرکزی اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، محمدرضا فرزین؛ در حاشیه جلسه 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه س��ال 1402 درباره 
قول خود به نمایندگان پیرو تالش در زمینه کاهش 
نرخ ت��ورم در س��ال 1402، اظهار کرد: تورم س��ال 
آینده دو بال دارد؛ یک بال آن بودجه است که دست 
مجلس و دولت اس��ت و یک بال آن هم سیاست های 
بانک مرکزی اس��ت. م��ا در سیاس��ت های خودمان 
قطعاً با انضباط پول��ی در بانک ها تالش می کنیم که 
تورم را کاه��ش دهیم ولی در سیاس��ت های مالی و 
سیاست های که در الیحه بودجه گنجانده می شود، 
اعم از سیاس��ت هایی در زمینه درآمد و هزینه ها هم 
باید به ما کمک کند تا ما بتوانیم تورم س��ال آینده را 
کاهش دهیم. وی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق 
بودجه گزارش��ی از سیاس��ت های ارزی و پولی سال 

آینده ارایه کردم، البته ریاست کمیسیون تلفیق هم 
درخواست دارد که یک برآورد هم از اثرات بودجه بر 
تورم سال آینده داشته باشیم که انشاا... این گزارش 

در جلسه آینده به کمیسیون ارایه خواهد شد. رئیس 
کل بانک مرک��زی، تأکید کرد: سیاس��ت های ارزی 
همان طور که قباًل ه��م اعالم کردی��م در چارچوب 

سیاس��ت های تثبیت اقتصادی اس��ت و انش��اا... ما 
امس��ال این موارد را در بودجه منظور می کنیم تا در 

سال آینده این سیاست  ها دنبال شود.

بازگشایی بازار مبادله ارز و طال
فرزین؛ اظه��ار ک��رد: همان طور ک��ه قباًل هم 
بیان ش��ده در س��امانه نیما میانگین ن��رخ ارز 28 
ه��زار و 500 توم��ان را مبنای خری��د و فروش ارز 
گذاشته ایم، همین طور در نیمه اول بهمن ماه بازار 
مبادله ارز و ط��ال را هم افتتاح می کنی��م تا در این 
بازار بقی��ه نیازهای خدمات��ی - ارزی مردم تأمین 
شود. انشاا... به س��متی حرکت می کنیم که تمام 
نیازهای ارزی رس��می و بانکی در ب��ازار مبادله و 
سامانه نیما تأمین شود. طبق اعالم خانه ملت، وی 
در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست 
انقباضی و انبس��اطی خواهد ب��ود، اظهار کرد: این 
سؤال را باید س��ازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، 
ولی در مورد اینکه سیاست انبس��اطی و انقباضی 
اس��ت؛ باید بگویم ما معتقدیم سیاست  ها باید در 
راستای سیاس��ت های تثبیت اقتصادی باشد، لذا 
اگر این سیاس��ت  ها شدیداً انبس��اطی باشد، قطعاً 
منجر به تثبیت نخواهد ش��د و اگر به طور ش��دید 
انقباضی باش��د هم ما از بابت رش��د دچار مشکل 
خواهیم ش��د به همین دلیل این سیاس��ت  ها باید 
به گونه ای باش��د که در زمینه تثبیت اقتصادی در 

سال آینده به ما کمک کند. 

افتتاح بازار مبادله ارز و طال در آینده نزدیک

مظنه »وام ازدواج«؛ 70 تا 90 میلیون تومان! 
وام ازدواجی که تا همین اواخر بر س��ر اخذ سلیقه ای تضامین 
آن و مدت انتظار باالی دریافتش بین متقاضیان و ش��عب بانکی 
کشمکش بود و همچنان نیز مس��یرش کاماًل هموار نشده است، 
این روز ها متناس��ب با رقم آن، 35 تا 45 میلیون تومان به فروش 
می رسد و چیزی در حدود 70 تا 90 میلیون تومان دست عروس 
و دامادی که وامشان را می فروش��ند، می گیرد. به گزارش ایسنا، 
گرچه ش��رکت آگهی دهنده در غرب تهران هست اما تراکت های 
تبلیغاتی آن در س��نگ فرش های خیابان های مرکز شهر و حتی 
ش��رق تهران نی��ز دیده می ش��ود. ش��ماره های درج ش��ده روی 
تراکت  ها یکی نیس��ت. با دو ش��ماره مختلف تماس می گیرم، هر 
دو را یک نفر پاسخ می دهد. خود را عروسی معرفی می کنم که وام 
ازدواج 150 میلیون تومانی به خ��ودش و 120 میلیون تومانی به 
همسرش تعلق می گیرد. مظنه فروش وام ازدواج 120میلیونی را 
35 میلیون توم��ان و وام 150 میلیونی را 45 میلیون تومان اعالم 
می کند. وقتی متوجه می شود پیامک تأییدیه ثبت نام بانک برایم 
ارسال ش��ده و نه تنها خواس��تار فروش وام خودم بلکه فروش وام 
همسرم نیز هس��تم، اصرار می کند: »چون پیامک تأییدیه براتون 
ارس��ال ش��ده فکر نمی کنم دریافت وامتون دو هفته بیشتر زمان 
ببره. اگه می خواهید وام خودتون و همس��رتون رو با هم بفروشید 
80 تومن دس��تتون رو می گیره، من مش��تری برای فروش دارم. 
زودتر بهم خبر بدید تا مش��تری رو ندم بره.« تأکید دارد که تمام 
اقس��اط را خود خریدار وام پرداخت می کند و عی��ن 80 میلیون 
تومان بدون کاستی به من و همسرم پرداخت می شود. »اگر بانکی 
که برای گرفت��ن وام از طریق آن اقدام کردید، اع��الم کرد که وام 
ازدواج رو دیر براتون واریز می کنه، براتون لغو درخواست می زنیم 
و از طریق یک بانک دیگه اقدام می کنی��م. اگر زودتر با کارت ملی 
تشریف بیارید شرکت، می تونم ش��مارو به مشتری معرفی کنم. 
پرداخت اقس��اط کاماًل برعهده خریدار هس��ت و دو ت��ا کارمند 
رسمی دولتی به بانک معرفی می کنند تا فیش حقوقی اون ها گرو 
بانک باش��ه.« مدت  هاست بر سر اخذ س��لیقه ای تضامین و مدت 
انتظار باالی دریاف��ت وام ازدواج میان متقاضیان و ش��عب بانکی 
کشمکش است. جدالی که نهایتاً با تأکید رئیس کل بانک مرکزی 
در خصوص نحوه اخذ تضامین، شعب موظف به اخذ یک سفته از 
متقاضی یا یک ضامن معتبر ش��دند و نیز با مصوبه ش��ورای عالی 
جوانان بانک مرکزی موظف شد حداکثر ظرف 15 روز، متقاضیان 
را به ش��عب مربوطه ارجاع دهد. با این وج��ود نمی توان گفت راه 
دریافت وام ازدواج با این تدابیر هموار ش��ده اس��ت و طبق اعالم 
مس��ؤوالن همچنان گزارش هایی مبنی بر اینکه برخی ش��عب از 
متقاضیان دریافت وام ازدواج تا س��ه ضامن نی��ز طلب می کنند، 
وجود دارد. مهدی متقی فر؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توس��عه 

اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد اس��ت مهم  ترین 
مس��أله در زمینه بازارهای خری��د و ف��روش وام ازدواج، به بحث 

تضامین این وام بازمی گردد. 
می فروشند چون ضامن برای آن پیدا نمی کنند

وی با بیان اینکه گزارش هایی به ما رسیده است که در برخی 
استان  ها بانک ها تا س��ه ضامن نیز از متقاضیان وام ازدواج طلب 
کرده اند، گفته ب��ود »اگر بانک ه��ا در بحث گرفت��ن تضامین به 
صورت س��لیقه ای عمل نکنند و طبق قانون فق��ط یک ضامن از 
متقاضیان طلب کنند، کسی حاضر نمی شود این وام را بفروشد. 
وام ازدواج 120 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج سود زیادی 
ندارد، بازپرداخت آن باال و اقس��اط آن پایین است و کسی حاضر 
نمی ش��ود آن را بفروشد. می فروش��ند چون ضامن برای آن پیدا 
نمی کنن��د.« با این وج��ود این سوءاس��تفاده ها خت��م به خرید 
و فروش وام ازدواج نمی ش��ود، بلکه بعضاً ام��کان ازدواج و طالق 
صوری و حتی ازدواج اجب��اری برای دریافت ای��ن وام نیز وجود 
دارد. معاون س��ابق امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان پیش از 
این گفته بود »نگرانی ما ازدواج اجباری ب��ه دلیل برخورداری از 
منافع مالی وام ازدواج است. اگر دس��تورالعمل درست و جامعی 
برای نظارت ب��ر دریافت کنن��دگان وام وجود نداش��ته باش��د، 
اعطای هرگونه تس��هیالتی که با نرخ پایی��ن و منافع خوب برای 
دریافت کننده پرداخت ش��ود امکان بروز هرگونه انحرافی نظیر 
خرید و فروش وام، ازدواج و طالق ص��وری، ازدواج اجباری و... را 

ایجاد می کند.« 
سایت های خرید و فروش وام ازدواجی که فراوان هستند

محمدمهدی تندگویان؛ معاون س��ابق ام��ور جوانان وزارت 
ورزش و جوان��ان، ب��ا ی��ادآوری اینک��ه در دوران معاونت خود 
درخص��وص ض��رورت وج��ود دس��تورالعملی برای نظ��ارت بر 
دریافت کنن��دگان وام ازدواج چندین ب��ار با مجل��س مکاتباتی 
انجام شد، اظهار کرد: در زمان معاونت خود گزارش مفصلی را به 

کمیس��یون بودجه و فرهنگی مجلس ارایه دادم. چند معضل در 
آن گزارش مطرح ش��ده بود که یکی از آن ها بحث خرید و فروش 
وام ازدواج بود. سایت های خرید و فروش وام ازدواج فراوان است 
و ما یک پرینتی از این س��ایت  ها گرفته و گزارش آن را به مجلس 
دادیم. از س��وی دیگر به ش��ورای اجتماعی کش��ور نیز گزارشی 
درباره س��ایت هایی که وام ازدواج را خرید و فروش می کنند نیز 
ارایه دادی��م. وی با بیان اینک��ه آن زمان مبل��غ وام ازدواج حدود 
70 میلیون تومان ب��ود، تصریح کرد: بعد از دریاف��ت وام ازدواج 
هیچ نوع نظارت یا دس��تورالعملی برای آن وجود ندارد و مشکل 
اصلی نی��ز همین نبود نظارت ب��ر دریافت کننده وام اس��ت. باید 
در زمان دریافت وام س��د را برای جوانان ک��م کنیم که به راحتی 
این وام را دریافت کنن��د اما موضوع نظارت پ��س از اخذ وام نیاز 
به دس��تورالعمل دارد تا جلوی این مدل از رانت  ها گرفته ش��ود. 
با این حال نه بانک مرک��زی و نه مجلس به عن��وان قانون گذار به 
این امر تأکیدی نکرده اند و از این رو نظارتی نیز انجام نمی ش��ود. 
تندگویان معتقد است: از آنجاکه رقم وام ازدواج هر ساله افزایش 
قابل توجهی یافته، امکان سوء اس��تفاده های این چنین نیز ایجاد 
شده اس��ت و از این رو نیازمند تدوین دستورالعملی برای نظارت 

بر دریافت کنندگان وام ازدواج هستیم. 
آگهی  انجام ازدواج و طالق صوری با عدم درج در 

شناسنامه
معاون س��ابق امور جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان درباره 
مصادیق دیگر سوء اس��تفاده از وام ازدواج، توضیح داد: من حتی 
آگهی هایی درخص��وص انج��ام ازدواج و طالق ص��وری با عدم 
درج در شناس��نامه و اس��ناد نیز دی��ده ام. می گوین��د می توانیم 
برایتان بدون اینکه ازدواج و طالق صوری جایی ثبت ش��ود، وام 
دریافت کنیم. حتی ممکن است بخش��ی از این امر، آمار ازدواج 
یا طالق صوری را نیز باال ببرد. مواردی را داش��تیم که وام ازدواج 
دریافت نکرده بودند و بعد 20 س��ال ازدواج، طالق صوری گرفته 

و مجدداً ازدواج صوری کرده بودند ت��ا بتوانند وام ازدواج بگیرند. 
دلیل تمام این سوءاس��تفاده ها این اس��ت هیچ ن��وع نظارتی بر 

دریافت کنندگان وام ازدواج پس از پرداخت آن وجود ندارد.
ازدواج اجباری دختران برای گرفتن وام ازدواج توسط 

والدین
وی ب��ا اظهار نگرانی نس��بت به انج��ام ازدواج ه��ای اجباری 
و ازدواج دختران زیر س��ن قانونی تنها ب��رای دریافت وام ازدواج 
توسط والدین، خاطرنش��ان کرد: بخش��ی از نگرانی ما نسبت به 
دخترانی اس��ت که زیر س��ن قانونی قرار دارند، حتی نمی توانند 
حس��اب بانکی برای خود باز کنند اما وام ازدواج با رقم باال به این 
دختران تعلق می گیرد. مشخص نیس��ت آیا این وام واقعاً به این 
دختر تعلق می گیرد و این دختر از این وام بهره مند می ش��ود و یا 
اینکه متأس��فانه آن وام توس��ط اولیاء این دختر زیر 18 سال و یا 
همسر او دریافت می ش��ود و هیچ بهره ای به این دختر نمی رسد. 
ما هش��دار تمام این م��وارد را به قانون گ��ذار و بانک مرکزی داده 
بودیم. وی با بیان اینکه ما مخالف ازدواج اجباری هس��تیم، بیان 
کرد: با این امر که فردی برای اس��تفاده از وام ازدواج دخترش که 
این دختر هنوز نمی تواند حس��اب بانکی برای خ��ودش باز کند، 
او را به اجبار ب��ه عقد آقای��ی در آورد، مخالف هس��تیم. بعضاً در 
روس��تا ها این اتفاق رخ می دهد که افراد وام ازدواج دختران خود 
را صرف خرید دام و طیور ک��رده و یا س��رمایه گذاری های دیگر 
می کنند. ازدواج اجباری، ازدواج و ط��الق صوری همگی تبعات 
عدم نظارت درست بر دریافت کنندگان وام ازدواج است. امسال 
نیز حتماً افزایش رقم وام را برای س��ال 1402 خواهیم داش��ت و 
هرچقدر رقم این وام باالتر رود، میزان سوءاستفاده و بهره برداری 
غیرواقعی از این وام بیشتر می ش��ود. تندگویان؛ همچنین افزود 
که طبیعی اس��ت وقتی دس��تورالعمل مش��خصی برای نظارت 
پس از دریاف��ت وام ازدواج وج��ود ندارد، سوءاس��تفاده های یاد 
ش��ده ایجاد ش��ود. معاون س��ابق امور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان، تأکید کرد: بخش زیادی از منابع کش��ور که قرار اس��ت 
صرف موض��وع ازدواج و کمک ب��ه زوجین جوان ش��ود از طریق 
این سوء اس��تفاده ها مش��خص نیس��ت در کجا و به چه صورتی 
هزینه می ش��ود. ما بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع بازرس��ی 
و نظارت بر موضوع نداریم. برای وام های دیگر این گونه نیس��ت. 
برای مثال برای دریافت وام مس��کن س��ند خانه در بانک بلوکه 
می ش��ود و این امر ب��رای انجام نظارت اس��ت. حت��ی وقتی وام 
تولیدی دریافت ش��ود، مکان تولیدی و یا کسب وکار افراد تحت 
رهن بانک در می آید بنابراین میزان سوءاستفاده از وام های دیگر 
قدری سخت تر است. در وام ازدواج چون بعد از دریافت هیچ نوع 

نظارتی وجود ندارد، امکان تمام سوءاستفاده ها وجود دارد.  

https://monaghesatiran.ir/124305-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124308-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/124311-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-pf-copes-vulcan/
https://monaghesatiran.ir/124318-3715-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c/
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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 
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پرسش وپاسخ  معامالتی خود را در این سایت  بیابید
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کیوسک اخبار 

بهبود اوضاع گازرسانی در کشور

رئیس مرکز کنترل مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز

افزایش 18 درصد مصرف گاز 

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد
انتقال 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر 
سوخت مایع به نیروگاه های کشور

رئیس صنف جایگاه داران کشور

وضعیت توزیع بنزین بحرانی نیست
رئیس صنف جایگاه داران کش��ور، گفت: با تالش گس��ترده هم��ه فعاالن عرصه 
سوخت رسانی در کشور و باوجود سرمای بسیار زیاد و افزایش تقاضای مصرف بنزین 
ناش��ی از تعطیلی برخی جایگاه های CNG، کندی در ت��ردد نفتکش  ها در جاده ها 
و اس��تفاده از ناوگان حمل برای سوخت رس��انی به نیروگاه ها، توزیع بنزین مدیریت 
می شود. مشکالتی داریم ولی ش��رایط بحرانی نیست. اس��دا... قلیزاده؛ در گفت و گو 
با ایسنا، با بیان اینکه طبیعی است که به دلیل سوخت رس��انی به نیروگاه ها و توزیع 
نفت س��فید از طریق ناوگان حمل فرآورده ه��ای نفتی، ُکندی ت��ردد نفتکش ها در 
جاده های مواصالتی به دلی��ل برف و یخبندان ش��اهد برخی تأخیر ها در ارس��ال و 
دریافت فرآورده های نفتی به برخی جایگاه ها باش��یم، اظهار کرد: با این حال در اکثر 
مجاری عرضه س��وخت با پیش بینی های قبلی مبنی بر ذخیره سازی کافی فرآورده 
در جایگاه ها مش��کلی نداریم. در نظر داشته باشیم که کش��ور ما بیش ترین ظرفیت 
ذخیره س��ازی فرآورده در جایگاه ها در میان اکثر کش��ورهای جهان را دارد و بیش از 
این در پیش بینی و آینده نگری نمی ت��وان اقدام کرد. وی ادام��ه داد: به جایگاه داران 
و مردم اع��الم کرده ایم که هرنوع کمب��ود بنزین یا صف های طوالن��ی را خصوصاً در 
مناطق برف گیر اطالع دهند. رصد شبانه روزی وضعیت توسط این مجموعه صنفی و 
مسؤولین شرکت های تابعه وزارت نفت در استان  ها ادامه دارد و تمام تالش بر عرضه 
بی وقفه س��وخت در طی ش��بانه روز اس��ت که گزارش  ها حکایت از مطلوب تر شدن 
وضعیت امروز نس��بت به دیروز دارد. به گفته رئیس صنف جایگاه داران کشور، بیش 
از 13000 نفتکش و تمامی پرس��نل و مدیران 4200 جایگاه سوخت فرآورده نفتی 
آماده باش هستند و تدابیر الزم مبنی بر درخواست ارسال فرآورده را داشته اند و به طور 
شبانه روزی در حال ارایه خدمات هستند، همچنین مدیران و مسؤوالن شرکت های 
پاالیش و پخش در ستادهای مرکزی و اس��تان  ها نهایت تالش خود را دارند و بنده از 
همه تشکر می کنم. قلیزاده؛ ضمن انتقاد از برخی سیاه نمایی ها و برخوردهای سیاسی 
با مس��أله، گفت: اکنون زمانی اس��ت که فقط یک هدف داریم و ب��دون توجیه های 
مختلف و تسویه حساب های سیاس��ی، باید برای کمک به هموطنانمان و جلوگیری 
از توقف خدمات در حوزه های مختلف در کنار یکدیگر باش��یم و همدالنه عمل کنیم 
تا هیچ فردی در کشور مشکل حادی را احساس نکند، هرچند معموالً در شرایط های 
خاص وضعیت مطل��وب قبلی کاماًل در دس��ترس نیس��ت ولی مهم این اس��ت که 

می توانیم با سربلندی و سالمتی از سختی  ها عبور کنیم. 

سخنگوی ش��رکت ملی گاز، اس��تان تهران را پرمصرف  ترین اس��تان در مصرف 
گاز دانست و افزود: شبکه گازرسانی پایدار اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، عباس 
اعظمی؛ با بی��ان اینکه می��زان مصرف ته��ران در روز جمعه گذش��ته 125 میلیون 
مترمکعب بود و در روز گذش��ته نی��ز 127 میلیون مترمکعب ثبت ش��د، اظهار کرد: 
در روزهای جمعه میزان مصرف گاز در پایین  ترین س��طح قرار می گیرد و با همراهی 
مردم نیز میزان مصرف نسبت به روزهای عادی نیز کاهش یافته است. وی با تأکید بر 
اینکه میزان مصرف گاز معموالً در روزهای شنبه تا دوشنبه بین چهار تا پنج میلیون 
مترمکعب افزایش می یابد، اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد این افزایش مصرف 
نبودیم، ضمن اینکه روز گذش��ته نیز یکی از س��خت  ترین روزهای تهران بود، با این 
حال افزایش جهشی اتفاق نیفتاد. سخنگوی شرکت ملی گاز، با بیان اینکه در شرایط 
عادی این میزان مصرف باید به 135 میلی��ون مترمکعب بود، گفت: تجربه همکاران 
در طول این س��ال  ها نش��ان می دهد که میزان مصرف در روزه��ای تعطیل کاهش 
می یابد. در روز گذشته نیز حدود ش��ش میلیون مترمکعب مصرف در تهران کاهش 
یافت. اعظمی؛ با بیان اینکه میزان مصرف گاز در بخش خانگی در روز گذش��ته 644 
میلیون مترمکعب بوده که در این بین چهار اس��تان تهران، خراسان رضوی، اصفهان 
و آذربایجان شرقی چهار استان پرمصرف کشور ش��ناخته شده اند، اظهار کرد: میزان 
مصرف گاز در طول 24 ساعت گذشته در اس��تان تهران با 127 میلیون مترمکعب، 
استان خراس��ان رضوی با 60 میلیون میلیون مترمکعب، استان اصفهان 46 میلیون 
مترمکعب، آذربایجان ش��رقی نیز با 42 میلیون مترمکعب بوده اس��ت. به گفته وی، 
در حال حاض��ر 78 درصد گاز در بخ��ش خانگی، تجاری و صنای��ع غیرعمده مصرف 
می شود، این عدد 10 درصد نسبت به ابتدای ماه افزایش را نشان می دهد. سخنگوی 
ش��رکت ملی گاز، با اشاره به وضعیت گازرس��انی در کشور، گفت: ش��بکه گاز پایدار 
است اما همچنان با مشکل عدم واردات ترکمنس��تان درگیر هستیم و خواهش ما از 
مشترکان این است که به مدیریت مصرف توجه داشته باشند، از همراهی که تاکنون 

نیز وجود داشته تشکر داریم و تقاضا داریم بازهم کمک کنند. 

رئیس مرکز کنترل مدیریت دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ای��ران، اعالم کرد که 
مصرف گاز طبیعی در 24 ساعت گذشته 663 میلیون مترمکعب بوده و نسبت به ابتدای 
دی ماه 18 درصد افزایش یافته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، غالمرضا کوش��کی؛ 
اظهار کرد: مصرف گاز بخش خانگی دی ماه پارس��ال فقط چهار روز باالی 600 میلیون 
مترمکعب در روز بود، اما امس��ال 25 روز در این شرایط هستیم. وی با بیان اینکه شبکه 
گاز کشور در مناطق شمال و شمال شرق کشور ضعیف تر اس��ت، افزود: با وجود انتقال 
حداکثری گاز شاهد افت فشار در این مناطق هستیم و تا پایان دی ماه مصرف گاز تغییری 
نخواهد کرد. رئیس مرکز کنترل مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر 
ضرورت صرفه جویی برای پایداری گاز در همه مناطق کش��ور، گفت: اکنون جریان گاز 
در شبکه ها گازرسانی برقرار است اما ش��بکه های داخلی در استان های خراسان رضوی 

و جنوبی مشکالتی داشته است که همکاران ما در تالش برای حل و رفع آن هستند. 

مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، با اش��اره به سوخت رسانی 
به نیروگاه های کش��ور، گفت: طی 9 ماه س��ال جاری دومیلی��ارد و 800 میلیون لیتر 
س��وخت به نیروگاه های کش��ور انتقال داده ش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
ارس��الن رحیمی؛ با اشاره به روند سوخت رس��انی به نیروگاه های کشور، تصریح کرد: 
در حال حاض��ر نیروگاه های متصل به ش��بکه خطوط لوله طبق برنامه تعریف ش��ده 
س��وخت مورد نیاز خود را دریافت می کنند. رحیمی؛ اظهار کرد: با کاهش شدید دما 
و باتوجه به ناترازی گاز و نیاز مب��رم نیروگاه ها برای تأمین خوراک، این امر با ارس��ال 
سوخت مایع به عنوان سوخت جایگزین به نیروگاه ها از بس��تر شبکه خطوط لوله در 
حال انجام است. مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، با اشاره به سهم 
60 درصدی ش��بکه خطوط لوله در روند انتقال س��وخت و فرآورده های نفتی، گفت: 
از ابتدای س��ال جاری تا پایان آذرماه، دو میلیارد و 800 میلیون لیتر س��وخت مایع به 
نیروگاه های کش��ور از طریق خطوط لوله انتقال نفت تحویل داده ش��ده است. وی با 
بیان اینکه هم اکنون 19 نیروگاه کش��ور به ش��بکه خطوط لوله متصل هستند، بیان 
کرد: از جمله برنامه هایی که به منظور گستردگی خطوط لوله انتقال باتوجه به نقشی 
که این مجموعه در بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی در سوخت دارد اتصال 9 
نیروگاه دیگر به به این شبکه در دستور کار قرار گرفته است. به گفته رحیمی؛ این امر 
مس��تلزم تأمین حدود 590 میلیارد تومان اعتبار اس��ت که درصدد هستیم براساس 
اعتبارات محقق ش��ده و اولویت بندی های انجام ش��ده این برنامه عملیاتی شود. وی 
در خاتمه، خاطرنشان کرد: در راس��تای اجرای این برنامه، آذرماه سال جاری نیروگاه 

شهید سلیمی نکا به شبکه خطوط متصل گردیده است.

وزیر نیرو:  اجرای مفاد نظام جدید حکمرانی آب آغاز شده است 
وزیر نی��رو، از اج��رای 80 ط��رح اضطراری آبرس��انی در 
کشور و 112 سد کوچک و بزرگ در دس��ت احداث خبر داد 
و گفت: بخش های��ی از مفاد نظام جدی��د حکمرانی آب پیش 
از تصویب نهایی و حتی قبل از تدوین برنامه پنج س��اله هفتم 
توس��عه اقتصادی و اجتماعی به اجراء گذاشته شده است. به 
گزارش مناقصه مزایده، علی اکبر محرابیان؛ با اش��اره به اینکه 
کاهش بارش های ج��وی و تنوع مص��ارف آب در بخش های 
مختلف، ض��رورت تدوین و تصوی��ب قانون جام��ع آب را به 
وجود آورده اس��ت، افزود: حدود چهار ده��ه از تصویب قانون 
توزیع عادالنه آب گذشته و تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی 
در کن��ار افزایش ش��دید بهره برداری از منابع آب س��طحی و 
زیرزمینی ایجاب می کند که قانون فعلی به روزرس��انی شود. 
وزیر نیرو، در پاس��خ به این س��ؤال که نقش حکمرانی جدید 
جامع آب در تدوین برنامه هفتم توس��عه به چه میزان است، 
گفت: مس��لماً مدیریت بهینه مناب��ع و مص��ارف آب یکی از 
رویکردهای اصلی برنامه پنج س��اله هفتم توس��عه اقتصادی 
و اجتماعی خواهد ب��ود و حتماً این برنام��ه به گونه ای تدوین 
خواهد ش��د که به مف��اد الیح��ه حکمرانی جام��ع آب توجه 
ویژه دارد. محرابی��ان؛ ادامه داد: حتی می ت��وان ادعا کرد که 
اجرای مف��اد الیحه مذک��ور پی��ش از تدوین برنام��ه هفتم 
توسعه، ش��روع ش��ده و در خالل بررس��ی های آینده به یک 
برنامه مدون و س��ند باالدس��تی مبدل خواهد شد. وزیر نیرو، 
گفت: به عنوان نمونه یکی از مفاد ای��ن الیحه که از هفته قبل 
به اجراء گذاشته شده، موضوع ش��یوه نامه مدیریت سیالب  ها 
اس��ت، این ش��یوه نامه از هفته قب��ل به تمامی ش��رکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو ابالغ ش��د و اکنون به اجراء گذاشته 
ش��ده اس��ت. وزیر نیرو، گفت: این نظام نامه شامل سه مقطع 
زمانی »قبل از صدور پیش آگاه��ی«، »از پیش آگاهی تا پایان 
رخداد س��یل« و »پس از فروکش کردن س��یل« اس��ت و در 
رابطه با تحقق سیاس��ت های کلی نظام در زمینه پیش��گیری 
و کاهش خطرپذیری ناش��ی از حوادث طبیعی، ساماندهی و 
سازماندهی مسؤولیت   ها و تکالیف تمامی بخش های مرتبط 
و روابط میان آن ها در مدیریت س��یل وزارت نیرو تدوین شده 

اس��ت. محرابیان؛ ضمن اش��اره به اینکه آب مهم ترین محور 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور است، گفت: 
در بودج��ه س��ال 1401 ردیف های مناس��بی ب��رای اجراء و 
نهایی س��ازی پروژه های آب در نقاط مختلف کشور دیده شد 
و در الیحه بودجه 1402 همین گون��ه خواهد بود. وزیر نیرو، 
با اش��اره به کاهش 70 درصدی بارندگی های امس��ال نسبت 
به ش��رایط نرمال و لزوم اج��رای طرح مدیری��ت مصرف آب، 
گفت: بارش های اخیر هرگز کاس��تی های موج��ود را جبران 
نکرده و همچنان با کمبود ش��دید ذخایر آبی روبه رو هستیم. 
به گفته وی، کش��ورمان در س��ال آبی 1400 – 1399 رتبه 
س��وم خشکس��الی را در طول 50 س��ال گذش��ته و سال آبی 
1401 – 1400 که ش��هریور ب��ه پایان رس��ید، رتبه یازدهم 
خشکس��الی را داش��ته اس��ت. وزیر نیرو، ادامه داد: امس��ال 
رکورد تاریخی کاهش بارش های جوی در برخی اس��تان های 

کش��وراز جمله کرمانش��اه، هم��دان، تهران و البرز زده ش��د 
که این ام��ر نگران کننده اس��ت، بر همین اس��اس باید توجه 
ویژه ای به تأمین آب شرب ش��ود. وزیر نیرو، ادامه داد: در این 
ش��رایط موضوع مهم مدیریت مصرف اس��ت که باید برای آن 
برنامه ریزی کنیم؛ بر روی س��د  ها و آب های زیرزمینی جدول 
دقیق منابع و مصارف استخراج کردیم و مسؤوالن حوزه های 
وزارت نیرو برنامه ریزی های دقیق��ی را با رعایت اصول علمی 
استخراج کرده اند و تالش می کنیم که این اعداد و ارقام دقیق 
رعایت ش��ود. وی ادامه داد: برای رعایت اع��داد مصرف الزم 
اس��ت مدیریت مصرف در همه بخش  ها ص��ورت بگیرد و باید 
مطابق این جدول مصارف مان را تنظیم کنی��م. محرابیان؛ با 
بیان اینکه وزارت نیرو مش��ابه الگوی صنعت برق را برای این 
موضوع پیش بینی کرده اس��ت، گفت: مشترکانی که اقدام به 
صرفه جویی کنند در سطح زیر الگو پنج برابر قیمت پرداخت 

برقش��ان به آن  ها پاداش صرفه جویی می دهی��م. وزیر نیرو، با 
اش��اره به موضوع آب، خاطرنش��ان کرد: تقریباً هر مترمکعب 
آب به طور متوس��ط ح��دود 600 تومان قیمت تعیین ش��ده 
و پنج برابر آن، س��ه هزار تومان می ش��ود، یعنی ه��ر کدام از 
مش��ترکان یک مترمکع��ب آب صرفه جویی کند، س��ه هزار 
تومان پاداش تعل��ق می گیرد و با ان��دک صرفه جویی قبوض 
مش��ترکان رایگان می ش��ود و اگر بیش��تر صرفه جویی کنند 
بستانکار هم خواهند ش��د. وی گفت: از سوی دیگر هم اینک 
112 س��د بزرگ و متوسط در دست س��اخت قرار داریم که با 
تکمیل آن ها حدود 10 میلیارد مترمکعب به ظرفیت موجود 
ذخیره آبی کشور اضافه می ش��ود، تعدادی طرح های کوچک 
هم در دست مطالعه قرار دارد که حدود شش میلیارد مکعب 
را تنظیم می کن��د. در کنار این طرح ها به موضوع اس��تفاده از 
پس��اب در مصارف صنعتی و کشاورزی و مس��أله بازچرخانی 
آب در بخش های غیرش��رب نیز توجه ویژه ای داریم به همین 
منظور بخشنامه بهره مندی از ظرفیت پساب  ها در کشور ابالغ 
شده اس��ت، با این روش امکان تأمین آب به ویژه برای بخش 
صنعت کشور تس��هیل می یابد. به گفته وی، پساب  ها بهترین 
و پایدار ترین آب برای بخش هایی اس��ت که س��رمایه گذاری 
هنگفتی دارن��د و نمی توانند تنش آبی را تحم��ل کنند. وزیر 
نیرو، تأکید ک��رد: در کنار توس��عه تصفیه خانه های فاضالب 
و استفاده بیش��تراز ظرفیت پس��اب در بخش های غیرشرب، 
از نظر کمی��ت و کیفیت اجازه هیچ گونه ریس��کی را در حوزه 
آب ش��رب نمی دهیم، زیرا خط قرمز ما در تأمین آب ش��رب، 
رعایت کمی��ت و کیفیت اس��ت. وی با اش��اره ب��ه طرح های 
جهاد آبرس��انی و اضطراری، اضافه کرد: طرح جهاد آبرسانی 
به عنوان پ��روژه عظیم مل��ی در 31 اس��تان و شهرس��تان و 
برای 7200 روستا در حال اجراس��ت که هم اکنون پیشرفت 
27 درص��دی را مطابق برنامه داش��ته اس��ت. وزی��ر نیرو، در 
همین رابطه تصریح ک��رد: پروژه های اضط��راری در موضوع 
آبرسانی هم در بیش از 80 شهر کشور تعریف شده که شامل 
پروژه های بزرگ، متوس��ط و کوچک اس��ت، این پروژه ها هم 

باید در زمان تعیین شده به مرحله بهره برداری برسند. 

میزان ذخیره سازی گاز در ایران فقط یک ونیم درصد! 
گروه انرژي

ح��دود 90 درص��د از کش��ور در مناط��ق 
جنوب��ی تولید می ش��ود و این در حالی اس��ت که 
80 درص��د از مصرف در مناطق ش��مالی کش��ور 
می گیرد. در ش��رایط ع��ادی دو تا س��ه روز زمان 
الزم اس��ت تا گاز تولید ش��ده در جنوب به دست 
مصرف کننده در ش��مال برسد. با س��رد شدن هوا 
و اس��تمرار آن، س��رعت در انتقال گاز کاهش پیدا 
می کند به همین دلیل در بیش��تر جهان، مخازن 
ذخیره س��ازی گاز را در نزدیکی قطب های مصرف 
مصرف می کنند تا در شرایط س��رد، تأمین گاز به 
سرعت انجام ش��ود. در ایران نیز دو مخزن سراجه 
و ش��وریجه در ق��م و خراس��ان رضوی در دول��ت 
احمدی نژاد ب��ه بهره برداری رس��ید، ام��ا با روی 
کار آمدن دولت یازدهم، ذخیره س��ازی گاز مانند 
طرح های اولویت دار کش��ور مانند پاالیش��گاه به 
فراموشی س��پرده شد. همین مس��أله در چند رور 
گذش��ته با برودت هوا باعث اف��ت و قطعی گاز در 
ش��مال و شمال شرق کشورشده اس��ت. مصطفی 
نخعی؛ عضو کمیس��یون انرژی مجلس، با اش��اره 
به نات��رازی گاز در کش��ور و کمب��ود گاز در حوزه 
انتخابیه خود، گف��ت: اکنون یک��ی از کانون های 
اصل��ی بح��ران کمب��ود گاز در مناطق ش��مالی و 
شمال شرق کشور اس��ت چراکه زیرساخت انتقال 
انرژی به این مناطق ضعیف هس��تند در حالی که 

با توج��ه به مصرف ب��اال در این مناط��ق باید برای 
ایجاد زیرس��اخت  ها در دولت های مختلف هزینه 
و وقت بیش��تری گذاشته می ش��د. نماینده مردم 
نهبندان و سربیش��ه در مجلس ش��ورای اسالمی، 
ادام��ه داد: علی رغ��م تکالی��ف قانونی گذاش��ته 
ش��ده برای دولت  ها و وجود ماده 12 قانون تولید 
رقابت پذیر ام��ا آن  ها از این ظرفی��ت برای تقویت 

زیرس��اخت های انرژی در کشور اس��تفاده نکرده 
اس��ت. وی افزود: همچنین افت فشار و قطعی گاز 
در برخ��ی از مناطق اس��تان خراس��ان جنوبی به 
دلیل قرار گرفتن در انته��ای خط انتقال گاز از روز 
گذشته تاکنون مشاهده شده، البته این مشکل در 
جنوب و شرق خراس��ان رضوی نیز دیده می شود 
و متأس��فانه م��ردم دچار مش��کل جدی ش��دند. 

نخعی؛ با انتق��اد از ضعف در اطالع رس��انی و عدم 
اجرای پروتکل های تعریف ش��ده ازسوی دولت و 
ستاد بحران کشور، اظهار کرد: همچنین معتقدم 
در موضوع ذخیره سازی گاز در میادین ترک فعل 
ش��ده و باید دولت به این مسأله ورود جدی داشته 
باشد چراکه بسیاری از کش��ورهای مصرف کننده 
مانند اتحادیه اروپا و حتی آن هایی که دارای منابع 

عظیم گاز هس��تند مانند روس��یه، کان��ادا و قطر 
همگی سال  هاست که به س��مت ذخیره سازی گاز 
رفته اند و تا 20 درصد مصرف خود را ذخیره سازی 
می کنند و اروپا توانس��ته زمس��تان سرد و سخت 
خود را از ای��ن طریق مدیریت کن��د، همچنین در 
حال��ی متوس��ط ذخیره س��ازی گاز در دنیا حدود 
10 درصد اس��ت که این می��زان در ای��ران صرفا 
ح��دود یک ونی��م درص��د می رس��د در حالی که 
ایران دومین کش��ور تولیدکننده گاز و چهارمین 
کش��ور مصرف کننده س��وخت اس��ت لذا س��بد 
انرژی ما عمدت��ا متکی بر گاز بوده، اما متأس��فانه 
به موضوع مهم ذخیره س��ازی ورود نکرده و حتی 
س��اختار پیش بینی ش��ده برای این مه��م نیز در 
دولت گذش��ته منحل ش��د. به گفته این نماینده 
مجلس اگر ایران بتواند ذخیره سازی خود را صرفاً 
به 10درصد برس��اند می توان ایام پیک مصرف را 
بدون ایجاد مش��کل برای م��ردم و بخش صنعتی 
پشت سر بگذاریم. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی، بیان کرد: کمیس��یون انرژی 
مجلس نیز به طور جدی به مس��أله بهینه س��ازی 
مصرف انرژی ورود پیدا کرده است و درصدد است 
با استفاده از ظرفیت های قانونی دولت را مکلف به 
بهینه سازی کند چراکه در شرایط کنونی چاره ای 
جز مدیریت مص��رف و تقاضا نداری��م البته این به 

معنای غافل شدن از تولید نیست. 

گروه انرژي

مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس، از 
روش��ن ش��دن مش��عل گاز دکل حفاری میدان 
مش��ترک گازی بالل خبر داد و گف��ت: مناقصات 
باقیمان��ده ارزیاب��ی الیه های گازی می��دان بالل 
که مش��تمل ب��ر حف��اری و تکمیل هش��ت حلقه 
چاه توس��عه ای دیگر اس��ت، در حال اجراست. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، محمدحس��ین متجلی؛ 
حفاری چ��اه توصیفی- اکتش��افی می��دان گازی 
ب��الل را نخس��تین گام در فرآیند توس��عه هرچه 
هدفمندت��ر و اصولی ت��ر از این میدان مش��ترک 
برش��مرد و گفت: حفاری این حلقه چ��اه با هدف 
ارزیاب��ی اکتش��افی، توصیف و تولی��د از الیه های 
گازی، از اواس��ط تیرماه س��ال جاری با اس��تقرار 
دکل در موقعی��ت میدان آغاز ش��د. وی افزود: در 
ادامه عملیات ارزیابی الیه های گازی میدان بالل، 
سحرگاه )یکشنبه، 25 دی ماه 1401(، گاز اولین 
الیه مخزنی میدان به سطح رس��ید و بدین ترتیب 
مش��عل دکل حفاری این میدان ش��عله ور ش��د. 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، شعله ور شدن 
مش��عل دکل حفاری این میدان را در شرایطی که 
کش��ور با چالش تأمین انرژی در فصول سرد سال 
مواجه اس��ت، نویدبخ��ش برنامه ری��زی و تالش 

همه جانبه ش��رکت ملی نفت ایران ب��رای جبران 
 نات��رازی گاز از طری��ق توس��عه میدان های گازی 
جدید از جمله می��دان گازی بالل عن��وان کرد و 

گفت: همزمان با حفاری یک حلقه چاه توصیفی-
 اکتش��افی در ای��ن می��دان، برگ��زاری مناقصات 
فعالیت های باقیمانده طرح مش��تمل بر حفاری و 

تکمیل هشت حلقه چاه توس��عه ای دیگر در حال 
اجراست. مجری طرح توس��عه میدان گازی بالل 
نیز، درب��اره آخرین اقدامات انجام ش��ده توس��عه 

این طرح، گفت: قرارداد س��اخت جکت سرچاهی 
این میدان نیز ب��ه پیمانکار ایرانی واگذار ش��ده و 
در یارد ش��رکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( در 
حال انجام است. احسان محمدی؛ گفت: برگزاری 
مناقصات س��اخت و نص��ب س��کوی بهره برداری 
با ظرفیت تولید روزان��ه 500 میلیون فوت مکعب 
گاز غن��ی و احداث یک رش��ته خط لول��ه به طول 
150 کیلومت��ر جهت انتقال س��یال س��ه فازی به 
پاالیش��گاه های پارس جنوب��ی ب��ه هم��راه نصب 
کابل فیبرن��وری، ب��ا اولویت در حال اجراس��ت و 
پیش بینی می ش��ود تا پیش از پایان س��ال جاری 
پیمان��کاران مربوطه مش��خص و فرآیند واگذاری 
فعالیت های این بخش در س��ه ماهه ابتدایی سال 
آینده نهایی ش��ود. میدان گازی بالل در محدوده 
30 کیلومتری جنوب شرقی میدان پارس جنوبی، 
بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر واقع شده 
اس��ت. قرارداد واگذاری توسعه این میدان با هدف 
برداش��ت روزانه 500 میلی��ون فوت مکعب گاز و 
15 هزار بش��که میعان��ات گازی در س��ال 1398 
به ش��رکت نف��ت و گاز پارس واگذار ش��د که پس 
از اخ��ذ مجوزه��ای الزم و انعقاد قرارداد توس��عه 
با ش��رکت پتروپارس به عنوان پیمان��کار عمومی 
 طرح، فرآیند توس��عه آن در س��ال گذش��ته وارد 

مرحله اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس

حفاری و تکمیل 8 حلقه چاه توسعه ای میدان گازی بالل 
در حال انجام است 

مشعل دکل حفاری میدان گازی بالل روشن شد




