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واگذاری و اجاره ۵۷ قطعه  
اراضی دولتی در اصفهان 

از طریق مزایده

مزایده محدوده های 
اکتشافی هرمزگان در قالب 

۵ بسته سرمایه گذاری 

رئیس اداره پیمان و رسیدگی و قرارداد های اداره کل 
راه وشهرس��ازی اس��تان اصفه��ان، گفت: امس��ال 
واگذاری و اجاره ۵۷ قطعه اراضی دولتی در اس��تان 
به ارزش بالغ بر ۵۹۵ میلیارد ری��ال از طریق مزایده 
انجام شد. به گزارش مناقصه مزایده، عباس صالحی ...

مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی س��ازمان 
صنعت،معدن وتجارت استان هرمزگان، عنوان کرد: 
با عنایت به برنامه زمان بندی ابالغی کشوری، مجوز 
عملی��ات اکتش��اف و بهره ب��رداری از محدوده های 
اکتشافی و معدنی در قالب پنج بسته سرمایه گذاری ...
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فقط ۲۵ درصد از کل صنعت فناوری 
اطالعات در کشور فعال است!! 

محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجه چک 
در فرض ثبوت اعسار مدیون!  

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اعالم کرد

سنددار شدن ۲میلیون و860 هزار 
هکتار از اراضی زراعی کشور

سخنگوی وزارت صمت خبر داد

پرداخت ۷۸۲ همت تسهیالت به بخش 
صنعت و معدن در ۸ ماهه امسال

وزیر نفت

گاز غیرقابل تزریق به خطوط سراسری 
صادر می شود

بانک ها به بخش تولید تسهیالت 
نمی دهند!
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به بهانه بودجه 140۲

افزایش حقوق 20درصد؛ تورم 40درصد؛ 
قشر متوسط در حال فروپاشی! 

کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

بودجه س��ال 1402 در حالی به مجلس رسید که بسیاری 
امیدوار بودند الیحه ارس��الی به دنبال ترمیم حداکثری مردم 
در بخش درآمد ه��ا باش��د. االن حتی مرفه  ترین قش��ر جامعه 
نیز بدین نکته اذعان دارند که افزایش بعضاً س��اعتی قیمت ها 
باعث شگفتی همگان شده اس��ت. این در حالی است که درآمد 
اکثریت مردم به هیچ وجه با مخارج تناس��ب ندارد و این مسأله 
باعث نارضایتی اکثریت جامعه نیز ش��ده است. جامعه  معقول 
جامعه ای اس��ت که اکثریت م��ردم آن از تولید ث��روت منتفع 
می ش��وند، اما چنین اتفاق��ی در جامعه  تولیدمح��ور می افتد. 
خاصی��ت ارز نفتی انتف��اع اکثریت م��ردم نیس��ت. می بینیم 
ارزهای نفتی صرف قاچاق و... می ش��ود و چنی��ن خاصیتی را 
ندارند. این طور اس��ت که با افزایش م��داوم ثروتمندان روبه رو 
هس��تیم در حالی که تولید با بحران روبه رو اس��ت. مش��کالت 
محیط زیس��تی بیداد می کند و اقتصاد با فس��اد و اختالس و... 
دست به گریبان است. اصاًل معنای توس��عه پایدار همین است 
که مردم باید از ثروت جامعه منتفع ش��وند و رش��د و توس��عه  
اقتصادی و افزایش تولید به محیط زیست و منابع حیاتی کشور 
آس��یب نزند. با این تفاسیر بودجه س��ال آینده هفته گذشته با 
تأخی��ری 36 روزه به مجلس رس��ید ت��ا نماین��دگان ملت به 

تصویب آن بپردازند. 
افزایش حقوق 20 درصد

در بودجه س��ال آین��ده دولت آم��ده که کارکن��ان دولت 
به طور متوس��ط با افزایش حقوق 20 درصدی رو به رو خواهند 

شد. این موضوع از اهمیت به س��زایی برخوردار بوده که سمت 
و سوی سیاس��ت های مزدی کش��ور در س��ال 1402 ارزیابی 
شود، اما مشکل کنونی این اس��ت که االن دولت برنامه ای برای 
تعدیل قیمت کاالهای اساس��ی ندارد. در همی��ن رابطه، علی 
بابایی کارنامی؛ نماینده مردم س��اری و میان��درود در مجلس، 
تأکید کرد: اگر 20 درصد افزایش حق��وق کارمندان بر مبنای 
نرخ تورم باش��د با افزایش بیش از ۵0 درصدی تورم همخوانی 
ندارد. بنابراین، این اقدامی پیچیده و حساس است که مجلس 
و دولت باید برای آن تدبیری اساس��ی بیندیشند و اگر قرار شد 

تصمیمی در جهت بزرگ تر کردن س��فره م��ردم اتخاذ کنیم، 
الزم است سیاست های علمی مطابق با واقعیت های روز جامعه 

در پیش بگیریم.
تورم 40 درصدی سال آینده

این در حالی اس��ت که گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس 
درباره الیحه بودج��ه 1402 از پیش بینی تداوم تورم باالی 40 
درصد در س��ال آینده حکایت دارد. در این گ��زارش با توجه به 
کاهش اثر شوک قیمتی ناش��ی از حذف ارزترجیحی، در سال 
1402 پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، 

نرخ تورم نسبت به س��ال 1401 کمتر ولی همچنان باالی 40 
درصد باشد. این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف الیحه 
بودجه 1402، به مواردی چون بیش برآوردی قابل توجه برخی 
اقالم منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری ش��رکت های 
دولتی و مولدس��ازی دارایی های دولت و کم برآوردی برخی از 
اقالم مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به س��ازمان 
تأمین اجتماع��ی، درج ارقام قابل توجه خارج از س��قف بودجه 
عمومی، ارایه نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 
و اخذ مجوزهای بدون س��قف برای واگذاری نفت خام اش��اره 

کرده است. 
قشر متوسط در حال فروپاشی

با ای��ن تفاس��یر به نظر می رس��د قش��ر متوس��ط به عنوان 
بزرگ ترین قش��ر جامعه ایران هر روز به س��مت طبقه ضعیف 
نزدیک ت��ر می ش��ود. در همی��ن رابط��ه، کامران ن��دری؛ یک 
کارش��ناس اقتصادی چنین ب��ه ایلنا، می گوید: یادمان باش��د 
که فرض بر اینکه نرخ تورم باالی 4۵ درصد امس��ال در س��ال 
آینده به 30 درصد هم برس��د همین می��زان افزایش قیمت ها 
برای جامعه ای که به شدت فقیر ش��دند و طبقه متوسط آن از 
بین رفته، بس��یار آسیب رسان اس��ت و به نوعی می توان گفت؛ 
قشر متوسط در حال فروپاشی اس��ت. به نظر می رسد که َدر بر 
همان پاش��نه می چرخد و هر گلی که بودجه سال های گذشته 
 بر س��ر اقتصاد زده، بودج��ه 1402 همان گل را بر س��ر اقتصاد 

خواهد زد. 
حال سؤال این است که آیا بودجه سال آینده به درد 

وضعیت امروز می خورد یا خیر؟ 

به بهانه بودجه 1402

افزایش حقوق 20 درصد؛ تورم 40 درصد؛ قشر متوسط در حال فروپاشی! 

 واردات کمرشکن خودرو!  
  تا آنجا که به خاطر مبارک مان می رس��د، هر وقت سخن 
اش��تباه و یا تحلیل بی ربط و خدای ناخواس��ته، حرف مفتی 
زده ایم و بعد معلوم شده اس��ت که میان ماه ما و ماه گردون 
تفاوت از زمین تا آس��مان و یا حداقل بیش از آنی اس��ت که 
باید باشد، بدون معطلی و قید و شرط و ناز و نوز و سفسطه و 
توجیه، سر باال، س��ینه جلو و گلو را صاف کرده و فرموده ایم، 
اش��تباه کردیم و البته در مواقعی که میزان خطا از میلی متر 
به کیلومتر ارتقاء پی��دا کرده، با زبان بی زبان��ی و ایضاً آرام و 
درگوشی، ش��کر خوردیم را هم چاش��نی قبول اشتباه خود 
کردیم تا منبعد حواسمان را جمع کنیم و هر حرف و حدیث 
و تحلیلی را فِرتی نگفته و اسباب شکرخوری را آماده نکنیم! 
یکی از این فق��رات معدود که حس��اب و کتاب جنابمان 
و ایضاً پیش بینی های گرانس��نگ مان، آبکی از آب در آمده، 

همین داستان واردات خودرو است که ما از همان روز اول با 
آن قانون و آیین نامه اش، چپ افت��اده بودیم و هر چند وقت 
یکبار مرقومه ای نوش��ته و در مذمت و بی ثمری و ش��وخی و 
مزاح بودن و باری به هرجهتی و نقض غرض و رانت دوباره و 
باند و دورزنی و پیچش��ی بودن آن، نظریات صد من یک غاز 
ارایه می کردیم و هرچند ته دلمان کورسوی امیدی داشتیم 
که این داس��تان واردات خودرو آخر و عاقبت و پایان خوشی 
برای کاهش قیم��ت خودروی وطنی و ایج��اد رقابت واقعی 
و رضایت خلق ا... داشته باش��د، ولی وقتی قلم بر روی کاغذ 
می آوردیم، کاًل مسیر س��ر به ناکجاآباد و بی حاصلی و آب در 

هاون کوبیدن، باز می کرد! 
اما با توجه به اینکه علی رغم پیش بینی های جنابمان که 
واردات انبوه خ��ودرو خارجی را تا قبل از پایان س��ال، امری 

نش��دنی و بعید می دانس��تیم، حجم واردات این چند وقته 
نش��ان از بی اعتباری حرفمان و ندیدن پیچش مو و ظرایف 
قانون گ��ذاری و سیاس��ت گذاری خودرویی داش��ت که در 
همین جا در برابر کرور ک��رور واردات، چرندیات خودمان را 

پس می گیریم تا درس عبرتی باشیم برای آیندگان. 
اما از آنجا که شخص ش��خیص مان از آن آدم ها نیستیم 
که به این سادگی ها یقه خودمان را ر ها کنیم و اگر اشتباهی 
کردیم ت��ا پدر صاح��اب بچ��ه را در نیاوریم، ول ک��ن ماجرا 
نیس��تیم، حاال حاال ها با ُگنده گویی ه��ای جنابمان در فقره 
واردات خودرو کار داریم، و همین جور الکی هم نیس��ت که 

با یک ببخشید، اشتباه کردم، بی خیال شویم. 
برای همین خودمان را ارجاع می دهیم به آن خزعبالتی 
که در مورد عدم اثرگ��ذاری واردات خودرو ب��ر روی بازار و 
افت قیمت خودروی داخلی و تنظیم و تعدیل بازار داش��تیم 
و اینک��ه دم به س��اعت فرمای��ش می کردیم که نمی ش��ود 
با چند ه��زار واردات خودرو، اس��ب س��رکش بازار تش��نه، 
پرتالطم، ج��ذاب و چند میلیون��ی خ��ودرو را رام کرد ولی 
دیدیم همین که الس��تیک اولین خودروی وارداتی به زمین 

گمرک رس��ید، یکدفعه همه حباب ها ترکید، یار سفر کرده 
بازگشت، کاهش قیمت ها با س��قوط انجامید و چنان شور و 
ش��عفی فضا را فرا گرفت که انقریب اس��ت که طرح اعطای 
خودرو با اقساط چند 10 س��اله و در لحظه و تخفیف قیمت 
درب کارخانه، توس��ط خودروس��ازان کلید بخورد تا هرچه 
می توانند جلو ضرر را بگیرند تا منفعت حساب شود و کار به 
جایی رسیده است که کمر تورم و قیمت به یکباره شکست و 

از جنابمان نیز، رگ به رگ شد! 
شما که غریبه نیستید، با آنکه می بینم یک به یک نظرات 
و پیش بینی هایمان مثل یخ در حال آب ش��دن هس��تند و 
بساط ش��کرخوری بیش از پیش رونق می گیرد ولی خیلی 
هم ناراحت نیس��تیم چون اگر از این تنبی��ه روزگار، تجربه 
بیاموزیم، همین مقدار برای م��ا کفایت می کند، هرچند که 
اتفاقات فرخنده خودرویی و آرامش بازار و کاهش قیمت ها 
و ایجاد رقابت نفس گیر خودروساز داخلی با خارجی و روش 
هوشمندانه و ثمربخش انتقال دانش فنی، آنقدر لذت بخش 

است که طعم زهرمار آن شکر ها را بشورد و با خود ببرد! 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

پاسخ یک نماینده به دولت: طرح ساماندهی کارکنان دولت هیچ بار مالی ندارد!  
طرح س��اماندهی کارکنان دولت در حالی به 
صحن مجلس برده ش��د که دولت مخالف اصلی 
تصویب و اجرای آن اس��ت. طرحی که به اعتقاد 
دولت هم دولت را بزرگ تر می کند و هم بار مالی 
فراوانی را به دولت تحمی��ل می کند. تا جایی که 

میثم لطیفی؛ رئیس س��ازمان امور اس��تخدامی 
کش��ور، خبر از بار مالی 120 هزار میلیاردتومانی 
اجرای این طرح داده اس��ت. اما عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس، با بیان اینکه طرح س��اماندهی 
کارکنان دولت هیچ بار مالی ندارد، تأکید کرد که 

برخی به دلیل پشت صحنه های مافیایی بار مالی 
این طرح را بهانه کرده اند. عل��ی بابایی کارنامی؛ 
ب��ا انتق��اد از مخالفت برخ��ی دولتی  ه��ا با طرح 
س��اماندهی کارکنان دولت، گف��ت: من تعجب 
می کنم که ه��ر زمان رئیس جمه��ور در مجلس 

حض��ور پی��دا می کنند ب��ر ض��رورت همکاری 
مجلس و دولت برای س��اماندهی کارکنان تأکید 
می کنند، اما بدنه دولت از جمله سازمان اداری و 
استخدامی کشور در این مورد کاماًل ساز مخالف 
می زند. وی با بیان اینکه ما نباید افرادی که مدت 

زمان طوالنی در بدنه کارشناس��ی دولت فعالیت 
داش��ته، اما امنیت ش��غلی ندارن��د را بالتکلیف 
ر ها کنیم، تصریح کرد: برخ��ی در این مورد تنها 
 به سر دادن ش��عار های بی هدف، پوچ و مغرضانه 

اکتفا کرده اند. 
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شما به راحتی می توانید  در این نشریات 
موضوعات مورد نظر خود را جستجو کنید

ویرایش یازدهم

اولین کتاب کاغذی
 قابل جستجو در متن

به تعداد 

محدود موجود 

می باشد

https://monaghesatiran.ir/124450-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/124462-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124389-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-20-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-40-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d8%9b-%d9%82%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/124395-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-2%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-860-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6/
https://monaghesatiran.ir/124405-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5%db%b7-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124414-%d9%81%d9%82%d8%b7-%db%b2%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124430-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124440-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/124472-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%b7%db%b8%db%b2-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124574-3716-%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%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
www.qanoonnameh.ir
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 ش�رکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظ��ر دارد س��رویس H2S  فاز 13

برگ��زاری  طری��ق  از  مناقص��ه 401-61(  ش��ماره  )ب��ه  را  پارس جنوب��ی 

 مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت می شود از 

 م��ورخ 1401/10/28 لغای��ت 1401/11/02 جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه 

 از س��اعت 08:00 صبح ال��ی 13:00 به آدرس: تهران، ش��هرک ق��دس )غرب(، 

بلوار دادم��ان، خیابان ش��فق، نب��ش کوچه آفتاب، س��اختمان توحی��د، طبقه 

 4، دبیرخان��ه کمیس��یون معام��الت ش��رکت پتروگوه��ر فراس��احل کی��ش 

 )tender@pgfkco.com :تلفن: 60-88۵۷63۵6 داخلی 21۷۵ ایمی��ل( 

به همراه نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت  اجرای کار: 36۵ روز

محل انجام موضوع مناقصه: پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.83۵.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واح��د مناقصه گزار تا مورخ 1401/11/08 روز ش��نبه 

ساعت 13:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

  عمومی
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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 36000۵240 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 
نوبتدوم
دومرحلهای
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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:  مناقص��ه  تأمی��ن )LIGHTING   POLE )Unit 93  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 36000۵240 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 خ��ود 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.

تجدید   عمومي 
نوبتاول
دومرحلهای
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
مناقصه شماره: 1401/10/3۹

موضوع مناقصه: تأمین ۵4 کیلومتر کابل تغذیه )power( مطابق مدارک و مستندات
پروژه: توسعه اسکله نفتی مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس

شرایط: حضور مناقصه گران در لیست بلند تأمین کنندگان شرکت ملی نفت
)TBE پیشنهادات فنی مناقصه گران ملزم به اخذ تائید مشاور پروژه می باشد. )اخذ

 مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجرب��ه و س��ابقه مرتب��ط می توانند 
از روز شنبه مورخ 1401/11/01 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 با در درست 
 داشتن فیش واریز به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حس��اب ۵1۵1۷1804۷00۷ بانک سپه 
شعبه س��یدخندان، کد 3۵۹ به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه مکین جهت 

دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، خیابان تیسفون، نبش ایروان، 

پالک ۷۵، واحد ۹ مدیریت پیمان و رسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: 228۷3۵0۵-021 داخلی 3۵2 و 3۵۷ و 341

مهلت تحویل اسناد به موسسه مكین: 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در همان محل خرید اسناد می باشد. 

  موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.
  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومی  
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
مناقصه شماره: 1401/10/40

موضوع مناقصه: تأمین ۵4 کیلومتر کابل ابزار دقیق )instrument( مطابق مدارک و مستندات
پروژه: توسعه اسکله نفتی مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس

شرایط: حضور مناقصه گران در لیست بلند تأمین کنندگان شرکت ملی نفت
)TBE پیشنهادات فنی مناقصه گران ملزم به اخذ تائید مشاور پروژه می باشد. )اخذ

 مهلت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجربه و س��ابقه مرتب��ط می توانند از 
روز شنبه مورخ 1401/11/01 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 با در درست 
 داش��تن فیش واریز به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب ۵1۵1۷1804۷00۷ بانک سپه 
 ش��عبه س��یدخندان، کد 3۵۹ به نام ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( – موسس��ه مکین 

جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 آدرس: ته��ران، خیاب��ان ش��ریعتی، خیاب��ان خواج��ه عب��داهلل انص��اری، خیابان تیس��فون، 

نبش ایروان، پالک ۷۵، واحد ۹ مدیریت پیمان و رسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: 228۷3۵0۵-021 داخلی 3۵2 و 3۵۷ و 341

مهلت تحویل اسناد به موسسه مكین: 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در همان محل خرید اسناد می باشد. 

  موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.
  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومی  
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
مناقصه شماره: 1401/10/41

موضوع مناقصه: تأمین 4 کیلومتر کابل فیبر نوری )optic( مطابق مدارک و مستندات
پروژه: توسعه اسکله نفتی مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس

شرایط: حضور مناقصه گران در لیست بلند تأمین کنندگان شرکت ملی نفت
)TBE پیشنهادات فنی مناقصه گران ملزم به اخذ تائید مشاور پروژه می باشد. )اخذ

 مهلت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجربه و س��ابقه مرتب��ط می توانند از 
روز شنبه مورخ 1401/11/01 تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 با در درست 
داش��تن فیش واریز به مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب ۵1۵1۷1804۷00۷ بانک سپه 
 شعبه س��یدخندان، کد 3۵۹ به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( – موسسه مکین جهت 

دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، خیابان تیسفون، نبش ایروان، 

پالک ۷۵، واحد ۹ مدیریت پیمان ورسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: 228۷3۵0۵-021 داخلی 3۵2 و 3۵۷ و 341

مهلت تحویل اسناد به موسسه مكین: 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در همان محل خرید اسناد می باشد. 

  موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.
  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومی  
نوبتاول

با توجه ب��ه آگه��ی منتش��ره در روزنامه مناقص��ه مزای��ده در تاریخ 
1401/10/2۵ به شماره روزنامه 3۷12 شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از 

شماره 2200100418۵00000 به شماره 200100418۵000002    اصالح می گردد.

اصالحیه شماره   عمومی
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فروش امالک مازاد بر نیاز اداره امور شعب 
بانک ملی ایران استان کرمان

وزیر اقتصاد، ابراز امیدواری کرد که تا اول بهمن  ماه همه دستگاه ها به سامانه 
ملی مجوزهای کس��ب وکار بپیوندند و گفت: تعداد زی��ادی از مجوز ها مربوط به 
اتاق اصناف اس��ت که آن ها هم به درگاه ملی مجوز وصل می ش��وند. به گزارش 
ایتنا، سیداحس��ان خاندوزی؛ در حاش��یه جلس��ه هیأت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کس��ب وکار درباره برخی انتقاد ها به دولت در زمین��ه افزایش نرخ ارز در 
الیحه بودجه س��ال آینده برای کس��ب درآمد اظهار داش��ت: مفروضات الیحه 
بودجه 1402 این اس��ت که بتواند با نرخ ارزی که پایه محاس��باتی بودجه است 
مجموع درآمد هزینه دولت را تأمین مالی کن��د. وی تأکید کرد: دولت در بودجه 
س��ال آینده هیچ امیدواری به کس��ب درآمد از محل افزایش نرخ ارز ندارد. وزیر 
اقتصاد، درخصوص اظه��ارات قبلی خود مبنی بر اثرگ��ذاری کانال  ها بر بازار ارز 
گفت: در صحبت های خود مثال زدم که کانال هایی بر بازار ارز تأثیر دارند و یکی 
از آن ها در ترکیه ق��رار دارد. وی افزود: اینکه در مجموع چن��د کانال فردی مؤثر 
بر بازار ارز وجود دارد که در این بازار پیش��رو هس��تند بر فعاالن بازار ارز پوشیده 
نیس��ت. خاندوزی؛ گفت: بانک مرکزی ایجاد کانال اطالع رسانی داخلی که بین 
فعاالن ارزی مرجعیت دارد را در دس��تور کار دارد و رئیس کل بانک مرکزی این 
موضوع را به صورت ویژه پیگیری می کند. وزیر اقتصاد، همچنین در مورد صدور 
جواز کس��ب وکار و امضاهای طالیی، تصریح کرد: این مس��أله قباًل در آیین نامه 
صالحیت حرفه ای حسابرسی کشور وجود داش��ت که مدیران دولتی با 10 سال 
سابقه بدون گذراندن آزمون حس��ابداری می توانستند به عنوان حسابدار رسمی 
انتخاب شوند. وی ادامه داد: پیش��نهاد دادیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی 
در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود که در هیأت دولت تصویب شد و این 
اقدام اصالحی از دولت ش��روع شد زیرا سیاس��ت دولت مبارزه با تعارض منافع و 
افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعاالن اقتصادی اس��ت. خاندوزی؛ درباره 
موضوع مجوزهای کانون وکال و مرکز وکال بیان کرد: این مس��أله در دس��تور کار 
هیأت مقررات زدایی قرار گرفته و رسماً به آن ها ابالغ شده و مقرر شده با همکاری 
کمیس��یون های مجلس، کان��ون وکال و نظام روانشناس��ی هم به س��امانه ملی 
مجوزهای کسب وکار بپیوندند. وی در مورد اس��تعالم های دستگاه های دولتی 
برای صدور مجوزهای کس��ب وکار، گف��ت: هیأت مقررات زدایی تأکید داش��ت 
که در صدور مجوز ها از اعمال نظر شخصی خودداری ش��ود؛ در این زمینه 168 
استعالم دستگاه ها به جای استعالم کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی 
مجوز ها انجام شود و اس��تعالم هایی که مانعی برای کسب وکار بودند، شناسایی 
و حذف خواهد ش��د. وزیر اقتصاد افزود: 148 مورد از استعالم  و مقررات دولت را 
شناسایی و برای حذف آن ها را به هیأت دولت ارسال می کنیم و 20 مورد احکام 
که مانع کسب وکار شناخته ش��دند در دو یا س��ه روز آینده در قالب الیحه ای به 

مجلس ارایه می شود تا حذف شود. 

اتصال همه دستگاه ها به سامانه ملی 
مجوزهای کسب وکار چه شد؟! 

فعالیت اولین تعاونی سكوی ایران در راستای حمایت از کسب وکارها 
ایده پ��رداز و بنیانگ��ذار اولین تعاونی س��کوی ملی ایران، 
گفت: این تعاونی در راس��تای حمایت از کسب وکارهاس��ت، 
همه فرآیندهای مالی در این س��کو، ش��فاف در لحظه و قابل 
مش��اهده برای عموم م��ردم اس��ت. علیرضا امیرحس��ینی؛ 
در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا، اظهار داش��ت: ای��ن تعاون��ی کلیه 
کس��ب وکارهای ای��ران را جامع��ه هدف خ��ود ق��رار داده و 
این ام��کان وج��ود دارد که همه صنوف کش��ور ب��ا عضویت 
رای��گان در س��کو، از مزایای ی��ک س��هام دار و از پتانس��یل 
درآمد ب��ازار بهره مند ش��وند. وی اف��زود: ه��ر تعاونگر فعال 
در کس��ب وکار خانگ��ی دارای مج��وز فعالی��ت، می تواند بر 
 حس��ب ن��وع عملک��رد خوی��ش ب��ه ص��ورت سیس��تمی و 
با جلب رضایت مش��تری، از منابع مالی اولین تعاونی س��کو 
ایران به صورت آنالین و ش��فاف بهره مند ش��ود. ایده پرداز و 
بنیانگذار اولین تعاونی س��کوی ملی ایران ادامه داد: این سکو 
بدون محدودیت در سراس��ر دنیا فعال اس��ت و بدون واسطه 
چرخ��ۀ دش��وار ص��ادرات و واردات در این ش��رایط تحریم 
ظالمانه، ام��کان ارزآوری برای کش��ور فراه��م می کند. وی 
با بیان اینکه یک��ی از ویژگی های این تعاون��ی جلب رضایت 
کاربران برای رس��یدن به مقصود و عملکرد کاماًل شفاف مالی 
اس��ت گفت: با کم ترین تراکنش کاربران در لحظه برای همه 
اعضا عضو س��کو در سراس��ر کش��ور، منافع ایجاد می کند و 

کاربران را به سود می رساند و مهم  ترین مزیت تعاونی سکوی 
کاسب این اس��ت که پولی برای ثبت نام و بهره مندی از منافع 
آن پرداخ��ت نمی ش��ود، درصورتی که در س��ایر تعاونی های 
س��نتی افراد باید وجهی را پرداخت کنند تا بتوانند از مزایای 
تعاونی اس��تفاده کنند. امیرحس��ینی؛ بیان داشت: امروزه در 
برخی از م��دل تعاونی  ها به طور مثال تعاونی های مس��کن، به 
 علت نبود نظارت مستمر و ش��فافیت کافی مواردی از فساد و 
مش��کالت مالی رخ داده و م��ردم را ناراضی کرده اس��ت، اما 
در اولی��ن تعاونی س��کوی ای��ران چنی��ن اتفاقاتی ب��ه وقوع 
نمی پیون��دد و همه فرآینده��ای مالی آن ش��فاف، در لحظه 
و قابل مش��اهده ب��رای عموم مردم اس��ت و چون اش��خاص 
ثبت نام کنن��ده پول��ی پرداخ��ت نمی کنند، عامل فس��اد نیز 
از بی��ن رفته اس��ت. وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای صاحبان 
کس��ب وکار و فروش��ندگان فعال در این س��کو امتیازاتی در 
نظر گرفته شده اس��ت که حذف واس��طه ها یکی از امتیازاتی 
اس��ت که در نظر گرفته ش��ده و همه کارب��ران از منافع بازار 
به طور برابر بهره مند می ش��وند. ب��ه گفت��ه وی، به طور کلی 
این تعاون��ی همانن��د هلدینگ عم��ل می کن��د و 12 حوزه 
مختلف س��کوی را در خود جای داده اس��ت و با عملکردهای 
متف��اوت به ش��کل تعاون فع��ال می ش��وند و از نظ��ر منافع 
 مالی ب��ه یکدیگر خدمت و س��ود می رس��انند درواقع فعاالن 

بخ��ش کس��ب وکار دارای پروان��ه فعالی��ت صنف��ی، بخش 
کش��اورزی، بخش س��المت، بخ��ش وکال، بخ��ش کودکان 
کار، بخ��ش گردش��گری و... ای��ن تعاونی به ش��مار می روند. 
بنیانگ��ذار اولی��ن تعاون��ی س��کوی مل��ی ای��ران ب��ا بی��ان 
 اینک��ه ای��ن تعاون��ی س��کو از ظرفیت ب��ازار ب��ه نف��ع بازار 
اس��تفاده می کند گفت: تجارت��ی منصفانه را ب��ه جامعه ارایه 
می کند، یعنی از آن ثروتی که خلق می ش��ود همه را در لحظه 
بهره مند می س��ازد و این درآمد میان همه تقس��یم می شود. 
وی با بیان اینک��ه این م��دل تعاونی به هیچ عنوان س��ودآور 
نیس��ت گفت: در اکثر کش��ورهای توس��عه یافت��ه دولت  ها 
و نهادهای باالدس��تی حام��ی اصل��ی و مح��رک راه اندازی 
طرح تعاونی ه��ای ملی این چنینی هس��تند. امیرحس��ینی؛ 
تأکید کرد: م��ا به کمک بدون چش��م داش��ت مال��ی ارکان 
مختل��ف دولت ب��ه خص��وص رئیس جمه��ور نی��از داریم تا 
بتوانیم رس��الت اولین تعاونی سکوی ملی کش��ور را به خوبی 
عملیات��ی کنیم؛ زی��را تمام درآم��د ایجادش��ده را بین مردم 
تقس��یم و تس��هیم می کنیم. وی عنوان کرد: تمام مجوزهای 
الزم برای این س��کو را دریافت کرده ایم و جزء ش��رکت های 
خالق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هس��تیم و 
کاماًل ب��ه صورت قانون��ی فعالی��ت می کنیم، ای��ن تعاونی بر 
حس��ب رضایت من��دی کارب��ران تصمیم گی��ری می کند و 

آن بخش از اصحاب کس��ب وکار که فعالیت یا س��ود کمتری 
داشته را با اس��تفاده از مشوق ها، تش��ویق به فعالیت بیشتر و 
ارتق��ای بهره وری می کند ی��ا حتی برای بهبود ش��رایطش از 
ابزار تبلیغ اس��تفاده می ش��ود؛ اما اگر نتواند رضایت مردم را 
جلب کند و عملکرد مثبتی نداش��ته باش��د از تبلیغات ایشان 
کاسته می ش��ود. ایده پرداز اولین تعاونی س��کوی ملی ایران، 
با اش��اره به اینکه در آینده بس��یاری از تصمیم��ات تعاونی از 
طریق رأی گیری های برخط انجام می شود، گفت: در بخشی 
از این پلتف��رم جهت حمای��ت واقعی از اصحاب کس��ب وکار 
آمایش منطقه ای مدنظر اس��ت، یعنی یک کاس��ب در سطح 
شهرستان س��اوه باید به س��اکنان شهر س��اوه کاال یا خدمت 
عرضه کند و این امکان را ندارد که به س��اکنان دیگر ش��هر ها 
کاال یا خدمتی بفروش��د و این با هدف رشد و حمایت کاسبان 
سنتی در سطح شهرستان  ها برنامه ریزی شده است. وی بیان 
داش��ت: در حال حاضر افراد فقط در نق��ش خریدار می توانند 
ثبت نام کنند و با اطالع رس��انی های بعدی در سراس��ر کشور 
از اصحاب کس��ب وکار دع��وت به ثبت ن��ام خواهی��م کرد و 
تصمیم داری��م به صورت آزمایش��ی ابتدا در اس��تان مرکزی 
ش��روع به کار کنیم و بعد از تأیید نهایی به صورت رس��می در 
 سراس��ر کش��ور فعالیت اولین تعاونی س��کو ملی ایران اعالم 

و افتتاح شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: از کل 
صنعت فناوری اطالعات در کش��ور م��ا، 2۵ درصد 
در حال حاضر فعال اس��ت چ��ون درآمدی حاصل 
نمی شود که باز در این صنعت هزینه شود و چرخه 
ادامه پیدا کند. به گزارش سیتنا، مجید سلطانی؛ در 
مراسم افتتاح طرح نجما در استان آذربایجان غربی، 
با اش��اره به طرح برخی مباح��ث مخالفین در مورد 
تعداد کارکنان و می��زان حقوق آنان، گفت: گروهی 
در دول��ت قبلی مدع��ی بودند که تع��داد کارکنان 
مخابرات زیاد اس��ت اما ما اس��تدالل می کنیم که 
برعکس این ادعاس��ت. وی با اش��اره به کار جهادی 
کارکنان شرکت مخابرات ایران در حوزه های مهم 
مانند طرح نجما، گفت: علت ضعف کلی اپراتور ها در 
چندسال گذشته، سیاست های تهاجمی دولت های 
پیشین بوده است که موجب عقب افتادگی اساسی 
اپراتور ها ش��ده بود. سلطانی؛ با تش��ریح همکاری 
مناسب دولت مردمی س��یزدهم با حوزه ارتباطات 
و مجموعه مخابرات کش��ور، گفت: میانگین درآمد 
  FTTHماهیانه شرکت ها در س��طح جهان از خط
بیست وپنج دالر است، اما درآمد ماهیانه ما سه دالر 
اس��ت. تفاوت ها بسیار آشکار اس��ت. شرکت هایی 
که آرپوی 2۵ دالری دارند باز هم س��رمایه گذاری 
برایش��ان صرف نمی کند لذا دولت ب��ه آن ها کمک 
می کند.وی افزود: به عنوان مثال در کش��ور توسعه 
یافته آلم��ان در ای��ن زمینه چند س��ال پیش دو و 

ش��ش دهم میلی��ارد یورو کم��ک اعتب��اری انجام 
شده است. س��لطانی؛ گفت: از کل صنعت فناوری 
اطالعات در کش��ور م��ا، 2۵ درص��د در حال حاضر 
فعال اس��ت چون درآم��دی حاصل نمی ش��ود که 
باز در این صنعت هزینه ش��ود و چرخ��ه ادامه پیدا 

کند. مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران با اشاره به 
اینکه به طور سالیانه در شرکت میانگین به هر نفری 
زیر ش��ش هزار یورو حقوق می دهی��م، اعالم کرد: 
بقیه ش��رکت های مهم و اپراتورهای کش��ورهای 
دیگ��ر 31 و 44 و 40 هزار یورو حق��وق می دهند. 

اینجا مش��خص می ش��ود که چ��را نی��روی نخبه 
در ش��رکت نمی مانند و ی��ا از کش��ور می روند.وی 
افزود: در حال حاضر هر ی��ک از مدیران یا کارکنان 
متخصص ما در ش��رکت دیگری کار کنند حداقل 
دو برابر حقوق می گیرن��د؛ اما این ه��ا می مانند تا 

برای مخابرات جه��ادی کار کنند چرا که در همین 
شرکت مو سپید کرده و دلس��وز مجموعه هستند. 
س��لطانی؛ گفت: در س��ال 13۹0 درآمد مخابرات 
فقط از ص��وت یا مکالم��ه 2600 میلی��ارد تومان 
در سال بوده اس��ت.این درآمد در س��ال 1400 به 
1400 میلیارد تومان رس��یده، یعنی تقریبا نصف 
شده است؛ در حالی که تورم بانک مرکزی 3۵/14 
برابر، افزایش حق��وق 12.6 برابر و ن��رخ ارز 31.۹ 
برابر ش��ده اس��ت با این توصیف مشخص است که 
هزینه های ارزی-ریالی 22 برابر ش��ده ولی درآمد 
ما نصف ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: اگر مخابرات 
فقط می توانس��ت س��طح درآمد س��ال ۹0 حفظ 
کند، باید ام��روزه حداقل 33 ه��زار میلیارد تومان 
فقط در بخش صوت درآمد می داش��ت ت��ا بتواند 
به اندازه س��ال ۹0 توس��عه بدهد. وی با بیان اینکه 
طرح نهضت جهادی توس��عه فیبرن��وری یا نجما 
در راس��تای جبران بخش��ی از ای��ن عقب افتادگی 
است، اظهار داشت: زمان به س��رعت می گذرد، اما 
ما نمی خواهیم صبر کنیم و با وجود این ش��رایط، 
طرح نهضت جهادی توس��عه فیبرنوری یا نجما را 
با منابع داخلی و الگوی مناس��ب آغاز کرده ایم و در 
استان ها جلو می رویم، به صورتی که در حال حاضر 
آذربایجان غربی اس��تان هش��تم در توس��عه طرح 
نجما است و در هشت اس��تان دیگر هم طرح های 

توسعه به سرعت در حال تهیه و تصویب است.

 فقط 2۵ درصد از کل صنعت فناوری اطالعات 
در کشور فعال است!! 

رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی، از شناس��ایی و دستگیری عامل 
ایجاد اکانت جعلی با عنوان کارش��ناس روابط عمومی در ش��بکه آموزشی شاد 
خبر داد. به گزارش پلیس فتا، س��رهنگ یوس��ف ش��اکری؛ بیان داشت: در پی 
اعالم ش��کایت یکی از فرهنگیان عزیز در پلیس فتای ش��یروان، مبنی بر اینکه 
فردی در شبکه آموزشی ش��اد اقدام به ایجاد کاربری جعلی با مشخصات وی و 
ارسال پیام به مدیران مدارس جهت تشکیل گروه و کانال های خبری و آموزشی 
و واگذاری مدیریت این کانال  ها به او نموده اس��ت، بالفاصله موضوع در دستور 
کار کارشناس��ان پلیس فتای این شهرس��تان قرار گرفت. رئی��س پلیس فتای 
خراسان ش��مالی، توضیح داد: با انجام تحقیقات فنی و تخصصی پلیسی، عامل 
ایجادکننده کاربری جعلی شناس��ایی، و به پلیس فتا شهرستان احضار شد که 
در ادامه تحقیقات محرز گردید متهم اصل��ی پرونده فرزند وی بوده که به پلیس 
فتا شهرس��تان احضار گردید. این مقام انتظامی، اف��زود: متهم اصلی پرونده که 
دانش آموز بود اعالم داشت؛ در فضای مجازی با شخصی دوست شدم که هویت 
او را نیز نمی دانم و او این روش را به من پیش��نهاد داد و اکنون پش��یمان هستم. 
این مقام مس��ؤول، ادامه داد: پرونده به همراه متهم جهت س��یر مراحل قانونی، 
تحویل مرجع قضایی گردید. ش��اکری؛ به ش��هروندان توصیه کرد: قبل از ورود 
فرزندانتان به فض��ای مجازی، قوانین را برای آن ه��ا توضیح دهید و درخصوص 
ارتباط های فضای مجازی، آنان را هوشیار کنید و س��عی کنید با همراهی آنان، 

باعث کاهش آسیب های بالقوه این بستر، برای فرزندان خود باشید. 

 کالهبرداری با عنوان جعلی 
کارشناس روابط عمومی شبکه شاد

https://monaghesatiran.ir/124544-3716-%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%a3%d9%85%db%8c%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/124548-3716-%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%a3%d9%85%db%8c%d9%86-light/
https://monaghesatiran.ir/124551-3716-%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%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/124555-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/124559-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-2/
https://monaghesatiran.ir/124562-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-4-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/124565-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-54-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/124568-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-54-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8-2/
https://monaghesatiran.ir/124571-3716-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5/
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مقاله

یکی از دعاوی رای��ج در مراجع قضایی 
کش��ور چ��ه دادگاه ه��ا و چ��ه ش��وراهای 
حل اخت��الف، دع��وای مطالب��ه وجه چک 
اس��ت. دعاوی چک به لحاظ آم��اری، تعداد 
قابل توجه��ی از پرونده های دادگس��تری را 
به خود اختصاص داده اس��ت. قانون گذار در 
س��ال 13۹۷ با تصویب قان��ون اصالح قانون 
صدور چک، س��عی کرد تا حد زیادی از ورود 
این پرونده ها به دادگستری جلوگیری شود 
و برای صدور چک شرایط خاصی پیش بینی 
کرد. در صورت برگش��ت خوردن چک نیز محدودیت های س��ختگیرانه ای وضع شده 
اس��ت. به موجب ماده ۵ مکرر قانون صدور چک )الحاقی 13۹۷(، "بعد از ثبت غیرقابل 
پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب 
را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسس��ات اعتباری اطالع می دهد. پس از گذشت 
بیست وچهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع 

سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند: 
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مس��دود کردن وجوه کلیه حس��اب  ها و کارت های بانکی و ه��ر مبلغ متعلق به 
صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ 

چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. 
تبصره 1- چنانچ��ه اعمال محرومیت ه��ای مذک��ور در بندهای )ال��ف(، )ج( و )د( 
درخصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخالل 
در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تش��خیص شورای تأمین استان موارد مذکور 
به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن 
معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه 
ماه از الزم االجرا ء شدن این قانون به پیشنهاد مش��ترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد." 
در ماده 123 نیز امتیاز ویژه ای برای چک درنر گرفته ش��د و ب��ه موجب آن دارندگان 
چک برگشتی بدون این که علیه صادرکننده اقامه دعوا کنند، می توانند مستقیماً صدور 
اجراییه را از دادگاه درخواست نمایند. البته مشروط بر این که الف- در متن چک، وصول 
وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باش��د؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک 
بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور 

عدم پرداخت طبق ماده )14( این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. 
اما درخصوص مالک احتساب خسارت تأخیر تأدیه در چک مقررات خاصی داریم. به 
موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده )2( قان��ون اصالح موادی از قانون صدور چک، در 

سال 13۷6 تبصره ای به شرح زیر به ماده2 افزوده شد: 
 "دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و 
هزینه های وارد شده که مس��تقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه 
وی متحمل شده اس��ت، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا 
نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم 

درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید." 
به عقیده حقوقدانان این تبصره با ابهام مواجه بود که منجر به استفساریه شد. طبق 
قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 

مورخ 13۷6/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع استفسار: 
آیا مراد از خس��ارت و هزینه های مق��رر در تبصرۀ الحاقی به م��اده )2( قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چک مص��وب 13۷6/10/3، کلیه خس��ارات و هزینه های الزم از 
قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناش��ی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و 
امثال آن می باش��د؟ در این صورت مبنای مناسب خس��ارت مبنای محاسبه خسارات، 
مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا 

سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.  
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده: منظور از عبارت "کلیه خس��ارات و هزینه های وارد ش��ده..." مذکور در 
تبصرۀ الحاقی به ماده )2( قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 13۷6/3/10 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خس��ارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 
تا زمان وصول آن که توس��ط بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران اعالم شده و هزینه 

دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.  
همان طور که مالحظه می ش��ود در این استفس��اریه مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 

)سررسید( قلمداد شده است. یعنی متفاوت با نظام عمومی مطالبه تأخیر تأدیه.  
این که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه چیس��ت مثاًل آیا جریمه قانونی است یا کاهش 
ارزش پول محس��وب می ش��ود، بین حقوقدانان بحث و گفت وگو فراوان است. در سال 
13۷۹ با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران 
شرایط خاصی پیدا کرد. ماده ۵22 این قانون برای وصول خسارت تأخیر تأدیه شرایطی 
را درنظر گرفته است. به موجب این ماده "در دعاویی که موضوع آن دِ ین و از نوع وجه رایج 
بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدی��ون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر 
فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، 
دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران تعیین می گردد محاس��به و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو 
دیگری مصالحه نمایند." برخالف تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، در این ماده 
شرط مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه مطالبه دائن و تمکن مدیون است. یعنی اگر مدیون 
تمکن نداشته باشد و اعس��ار خود را اثبات نماید، طلبکار نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه 
مطالبه نماید.  درخصوص این که آیا مفاد ماده ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی 
ناشی از مطالبه وجه چک سرایت می کند یا خیر، بین شعب اختالف نظر وجود داشت تا 
این که دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در استان یزد نس��بت به موضوع واحد آراء متعارض 
صادر کردند و باعث شد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و نسبت به آن، 
رأی وحدت رویه صادر شود. در ادامه ضمن ارایه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی 

برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه مزایده بیان خواهد شد.  
گزارش: 

جلسه هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 8/1401 

ساعت 8:30 روز سه ش��نبه، مورخ 1401/6/1 به  ریاست حجت االسالم  والمسلمین 
جناب آق��ای س��یداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محت��رم دیوان عالی   کش��ور، با حضور 
حجت االسالم  والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان  محترم کل  کشور 
و با شرکت آقایان رؤسا، مستش��اران و اعضای  معاون کلیه ش��عب دیوان عالی کشور، در 
سالن هیأت  عمومی تشکیل ش��د و پس از تالوت آیاتی از کالم ا... مجید، قرائت گزارش 
 پرونده و طرح و بررس��ی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص این پرونده و 
استماع نظر دادستان محترم  کل  کش��ور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور 

رأی وحدت  رویه  قضایی شماره 824 - 1401/6/1 منتهی گردید. 
الف( گزارش پرونده

با سالم و احترام
به استحضار می رس��اند، آقای غالمعلی دهش��یری؛ رئیس کل محترم دادگستری 
اس��تان یزد، با اعالم اینکه از سوی ش��عب اول و هش��تم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، 
درخصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خس��ارت تأخیر تادیه وجه چک با صدور حکم 
اعس��ار از پرداخت محکوم به یا تقس��یط آن، آراء مختلف صادر ش��ده، درخواست طرح 
موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور کرده اس��ت که گزارش امر به شرح آتی 

تقدیم می شود: 
الف( به حکایت دادنام��ه ش��ماره 1400/4/2۹-1400133۹00011۵2۹6۵ 
ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان میبد، درخصوص دادخواس��ت آقای 
وحید... به طرفیت آقای امیراحسان... به خواسته اعس��ار از پرداخت محکوم به، با این 
توضیح که خواهان، محک��وم به پرداخت وجه چک به مبل��غ 300.000.000ریال و 
خس��ارت تأخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم به ش��ده است، دادگاه 

چنین رأی صادر کرده است: 
 "...    دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6، ۷، 8 و 11 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 13۹3/۷/1۵ ضمن قبول اعسار خواهان، 
مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم به موضوع اجرائیه ... در  اقساط ماهیانه سی میلیون 
ریال با احتساب 10 درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا 
استهالک کامل بدهی در حق خوانده می نماید. ... الزم به ذکر است؛ خسارت تأخیر تادیه 
وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵22 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مص��وب 13۷۹ را ندارد، بنابراین ب��ه صرف صدور حکم 
اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تادیه معاف نمی شود و تا زمان 

پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. ..." 
پ��س از تجدیدنظرخواهی از این رأی، ش��عبه اول دادگاه تجدیدنظر اس��تان 
یزد به موجب دادنامه شماره 1400133۹0001۷۷03۹8-1400/۷/4، چنین 

رأی داده است: 
 "... نظر به اینکه به محض صدور حکم اعس��ار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت 
خس��ارت تأخیر تادی��ه متوقف و ب��ه بدهی محکوم علیه، خس��ارت تعل��ق نمی گیرد و 
خصوصیت خاص��ی در قانون صدور چ��ک از این حیث وج��ود ندارد ک��ه موجب عدم 
معافیت معس��ر از پرداخت خس��ارت باش��د، لذا با حذف این قس��مت از مت��ن دادنامه 
تجدیدنظرخواسته )از عبارت "الزم به ذکر اس��ت" تا عبارت "محاسبه می شود" حذف 
می گردد( و ثانیاً: نظ��ر به اینکه ای��راد و اعت��راض موجهی که موجبات نق��ض دادنامه 
تجدیدنظر خواس��ته را فراهم نماید، ارایه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی 
منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب 13۷۹ نمی باشد، علی هذا به استناد مواد 3۵1 و 3۵8 قانون مرقوم و 
با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب، 
ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصالح به عمل آمده، 

تأیید و استوار می نماید." 
ب( به حکایت دادنامه شماره 1400133۹0000۹28۷63- 1400/4/8 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، درخصوص دادخواست آقای مجید... به طرفیت 
آقای هدایت اله... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به، با این توضیح که 
خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 1۹0.000.000ریال و خس��ارت تأخیر 
تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم به ش��ده اس��ت، دادگاه، چنین رأی صادر 

کرده است: 
 "... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تش��خیص، مس��تنداً به مواد 6، ۷، 8 و 
11 قانون نحوه اج��رای محکومیت های مالی مصوب 13۹3/۷/1۵ ضمن قبول اعس��ار 
خواهان، مش��ارالیه را مکلف به پرداخت محکوم به موضوع دادنامه فوق الذکر در اقساط 
ماهیانه بیس��ت وپنج میلیون ریال با احتس��اب 10 درصد افزایش در ابتدای هر س��ال 
شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهالک کامل بدهی در حق خوانده می نماید. ... الزم 
به ذکر است؛ خسارت تأخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵22 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷۹ را ندارد، 
بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقس��یط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر 
تادیه معاف نمی شود و تا زمان پرداخت هر قس��ط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه 

می شود. ..." 
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هش��تم دادگاه تجدیدنظر استان یزد 
به موجب دادنامه ش��ماره 1400133۹0001۵11234-1400/6/13، چنین رأی 

داده است: 
 "... با عنای��ت به محتوی��ات پرون��ده و مبانی اس��تداللی دادنامه موص��وف و اینکه 
از ناحی��ه تجدیدنظرخ��واه ایراد و اعت��راض موجه و مدلل��ی که موجب نق��ض دادنامه 
تجدیدنظرخواس��ته را فراهم نماید مطرح نش��ده اس��ت و رأی وفق مق��ررات قانونی و 
براساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مس��تنداً به ماده 3۵8 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه 

تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید." 
چنانک��ه مالحظه می ش��ود، ش��عب اول و هش��تم دادگاه تجدیدنظر اس��تان یزد، 
درخصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خس��ارت تأخیر تادیه وجه چک با صدور حکم 
اعس��ار از پرداخت محکوم به یا تقس��یط آن، اختالف نظر دارند به طوری که شعبه اول با 
اعتقاد به توقف محاسبه خس��ارت تأخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به 
مانند سایر دیون و با این استدالل که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی 
را در این قسمت اصالح کرده است، اما شعبه هش��تم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که 
خسارت تأخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در 
ماده ۵22 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ]از جمله شرط تمکن مدیون[ خارج دانسته 

است، تأیید کرده است. 

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده 4۷1 قانون آیین دادرس��ی کیفری2 به منظ��ور ایجاد وحدت روی��ه قضایی، طرح 

موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. 
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی - غالمرضا انصاری

ب( نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در پرونده وح��دت رویه ردیف 8/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور، 
راجع به اختالف نظر بین شعب اول و هش��تم دادگاه تجدیدنظر استان یزد درخصوص 
"توقف یا عدم توقف محاس��به خس��ارت تأخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعس��ار از 

پرداخت محکوم به یا تقسیط آن" به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم. 
حس��ب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کش��ور در امور هیأت عمومی مالحظه 
می گردد که ش��عبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این اس��تدالل که "... به محض 
صدور حکم اعس��ار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تادیه متوقف 
و به بدهی محکوم علیه، خس��ارت تعلق نمی گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور 
چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد..." 
استدالل مندرج در رأی بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تادیه را نپذیرفته 
و رأی بدوی را نقض کرده است. درحالی که ش��عبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد 
در موردی کاماًل مشابه همان استدالل دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تادیه 
وجه چک مشمول قانون خاص می باش��د و قیود ماده ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی را 
نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر 
معاف نمی شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود 
را پذیرفته و رأی بدوی را تأیید کرده است. این اختالف نظر، ناشی از اختالفاتی است که 
راجع به ماهیت خس��ارت تأخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خس��ارت تأخیر تادیه صرفاً 
ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین ب��ر مبنای ارزش واقعی مطابق 
نرخ شاخص تورم اس��ت؟ لذا صرف نظر از بحث های نظری که در این زمینه وجود دارد، 
از آنجا که قانون گذار در ماده ۵22 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب 13۷۹ به عنوان آخرین اراده خود یکی از ش��رایط استحقاق دائن 
برای مطالبه خس��ارت تأخیر تادیه را تمکن مدی��ون و امتناع وی از تادی��ه دین با وجود 
تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی ش��رعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد 22۷ و 
22۹ قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می شود 
که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی 
که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل 
خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باش��د که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. 
در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت 
تأخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در م��ورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و 
منشأ دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رأی وحدت 
رویه شماره 31۵۵ مورخ 134۷/12/14 نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این 
مبانی هر چند که در تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چ��ک مصوب 13۷6/3/10 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و استفس��اریه آن مصوب 13۷۷/۹/21 به قید تمکن 
مدیون برای پرداخت خس��ارت تأخیر تادیه اشاره ای نشده اس��ت و اساساً قانون گذار در 
تبصره الحاقی یاد شده و استفس��اریه آن در پی بیان تمامی ش��رایط محاسبه خسارت 
تأخیر تادیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناش��ی از چک، خصوصیت وی��ژه ای ندارد تا از 

شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تأخیر خارج شود. 
بدین جهت از ش��مول ش��رایط مقرر در ماده ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث 
در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رأی 
اعسار از پرداخت محکوم به یا تقسیط آن، خس��ارت تأخیر تادیه نیز متوقف می شود. با 
توجه به مراتب فوق، رأی ش��عبه اول دادگاه تجدیدنظر اس��تان یزد را موافق با مقررات 

قانونی و قابل تأیید می دانم. 
ج( رأی وحدت  رویه ش�ماره 824 - 1401/06/01 هیأت  عمومی دیوان عالی 

 کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵22 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب 13۷۹، ش��رط "تمکن مدیون" به طور مطلق، بیان شده و در مقررات 
خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت 
است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با 
تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تادیه 
وجه چک نیز متوقف می شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا 
اقس��اط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد 
تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقس��اط معوق، خسارت تأخیر تادیه تعلق 
می گیرد. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق 
دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ش��ود. این رأی طبق ماده 4۷1 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 با اصالحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه 
برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع 

است. هیأت  عمومی دیوان عالی  کشور
بررسی و توضیح: 

همان طور که در گزارش این پرونده مالحظه شد، اکثریت قضایت دیوان عالی کشور، 
شمول مقررات ماده ۵22 قانون آیین دادرس��ی مدنی نسبت به چک را بالمانع دانسته و 
برای دعاوی چک خصوصیتی قایل نشده اند. یعنی اگر مدیون موفق به اخذ حکم اعسار 
شود، این حکم باعث می شود از حالت مالئت خارج ش��ود و دیگر شرط "تمکن مدیون" 
مندرج در ماده ۵22 قانون موصوف حاصل نباشد و در نتیجه بدهکار یا صادرکننده چک 

از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود.  
اما معسر کسی اس��ت که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد. ماده 1 قانون اعسار و 
افالس مصوب 1310 بیان می داشت: "معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به 
اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباش��د." و ماده 2 نیز 
در تعریف افالس مقرر کرده بود: "مفلس کسی اس��ت که دارایی او برای پرداخت مخارج 
عدلیه و یا بدهی او کافی نیس��ت." در این تعریف قانون گذار بین معسر و مفلس تفکیک 
قایل شده بود و عنصر اساسی در تعریف معسر، عدم پرداخت دین به صورت موقتی بود 
در حالی که شخص مفلس کسی اس��ت که دارایی کافی برای پرداخت دیونش نداشته 
باشد. اما سه سال بعد یعنی در س��ال 1313 قانون اعسار به تصویب مجلس شورای ملی 
وقت رسید و قانون قبلی را نسخ کرد. قانون گذار در ماده 1 این قانون دیگر از تفکیک بین 
اعسار و افالس خودداری کرد و در تعریف معس��ر به طور کلی بیان داشت: "معسر کسی 

اس��ت که به واس��طه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترس��ی به مال خود قادر به تأدیه 
مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد." با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
در سال 13۹3 و تأیید آن در مجمع تش��خیص مصلحت نظام در سال ۹4، قانون اعسار 
سال 1313 نس��خ ش��د. در ماده 6 این قانون بیان شده "معسر کسی اس��ت که به دلیل 
نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره - عدم قابلیت 
دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده 
مدیون است." ضمن آن که به موجب قانون یادشده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص 
حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص  درصورتی  که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی 
به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. چنانچه دادخواست اعسار از سوی اشخاص 
حقوقی یا اش��خاصی که تاجر بودن آن ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون 

اخطار به خواهان، باید قرار رّد دادخواست را صادر کند. )ماده 1۵(. 
به هر حال طبق نظر فعلی مقنن، کس��ی که ندار بود و نتواند دین خود را بپردازد چه 
به اموال خود دسترسی نداشته باشد چه اساساً مالی نداشته باشد، مشمول تعریف معسر 

قرار می گیرد.  
در رأی هیأت عمومی دو نکته مهم وجود دارد. نخست این که دین ناشی از چک فاقد 
خصوصیت قلمداد شده است. این موضوع کاماًل منطقی اس��ت. وقتی که مبنای اعسار 
عدم توانایی بدهکار به پرداخت بدهی خود باشد، دیگر چه تفاوت می کند که دین ناشی 
از چک باش��د یا معامله تجاری یا قرض یا مهریه و امثال آن. در رأی وحدت رویه ش��ماره 
1۵۵ نیز طلبکاران تاجر ورشکسته از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف 
محروم ش��ده اند و قضات وقت صادرکننده این رأی نیز وشکستگی تاجر مانع پرداخت 
خسارت تأخیر دانسته اند. زیرا در این حالت تاجر توانایی پرداخت ندارد حاال چه دیون با 

وثیقه باشد یا بی وثیقه.  
اگر ش��خصی چکی صادرکند و بعد از سررس��ید و مراجعه دارنده به بانک برگش��ت 
بخورد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، در این حالت او صرفاً یک مدیون عادی حساب 
می ش��ود. هرچند اصالحات جدید قانون صدور چک، ضمانت اجراهای سختگیرانه ای 
برای صادرکننده چک بالمحل پیش بینی کرده است اما این باعث تغییر ماهیت بدهی 
نمی ش��ود و او همچنان یک بدهکار عادی تلقی می گردد. تبصرۀ الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صدور چک در مقام این نبوده که برای دین ناش��ی از چک امتیاز 
خاصی درنظر بگیرد بلکه تنها مزیت آن و قانون استفساریه آن مطالبه خسارت از تاریخ 
چک )نه تاریخ مطالبه( باشد. احتماالً با توجه به این که به موجب رأی جدید وحدت رویه 
شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور4 که در سال گذشته صادر شد و به موجب 
آن مالک احتساب خسارت تأخیر تأدیه از شمول شرایط مقرر در ماده ۵22 قانون آیین 
دادرسی مدنی خارج دانس��ته ش��د، بر ذهنیت دادگاه بدوی تأثیر گذارده است و دادگاه 
گمان برده که ماهیت دین ناش��ی از چک )از جمله خس��ارت تأخیر تأدی��ه چک( از هر 
حیث متفاوت است در حالی که دامنه شمول رأی وحدت رویه 812 صرفاً راجع به مبداً 
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اس��ت. این رأی هیچ خصوصیت دیگری برای چک قایل 
نشده است و نمی توان شرایط آن را متفاوت از دیگر دیون تلقی کرد. در نتیجه باید گفت 
اثر حکم اعسار به کلیه دیون سرایت پیدا می کند مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا 

کرده باشد.  
نکت��ه دوم آن که در صورت احراز اعس��ار و تعیین اقس��اط، در ص��ورت تأخیر در 
پرداخت اقساط خس��ارت تعلق می گیرد. یعنی اگر مدیون، اقس��اط بدهی خود را که 
دادگاه تعیین کرده، پرداخت ننماید باید خس��ارت تأخیر تأدیه آن را بپردازد که این 
موضوع در رأی هیأت عمومی دیوان نیز بدیهی قلمداد ش��ده است. علی ایحال به نظر 
می رسد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به درستی و منطبق با موازین حقوقی 

کنونی صادر شده باشد.  

پی نوشت ها:
1-  ماده 23 )اصالحی 13۹۷(- دارنده چک می توان��د با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نس��بت به کس��ری مبلغ 
چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف اس��ت در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، 

صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید . 
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده )14( این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد . 

صادرکننده مکلف اس��ت ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خ��ود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چ��ک ترتیبی برای پرداخت آن 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میس��ر کند؛ در غیر این صورت حس��ب درخواس��ت دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق 

"قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 13۹4/3/23" به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید . 
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مش��روط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت 
یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا 
کند یا از اجرای س��ند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناس��ب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در 
صورتی که دلیل ارایه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دالیل 

ارایه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. 
2-  ماده 4۷1- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کش��ور یا دادگاه ها نسبت به موارد مش��ابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط 
متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادس��تان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی 
دیوان عالی کش��ور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواس��ت کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کش��ور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکالی 
دادگس��تری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کش��ور یا دادستان کل کش��ور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست 
کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاس��ت رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کش��ور یا نماینده او و حداقل سه چهارم 
رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نس��بت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کش��ور و دادگاه ها و س��ایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزم االتباع است؛ اما نس��بت به رأی قطعی شده 

بی اثر است. 
درصورتی که رأی، اجراء نش��ده یا در حال اجراء باش��د و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور، عمل انتسابی جرم شناخته 
نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات 

اسالمی عمل می شود. 
3-  رای وحدت رویه شماره 155- "هیأت عمومي در جلس�ه مورخ 1347/12/14 تشكیل گردید پس از مذاکرات و اعالم کفایت 

آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند : 
از مجموع مقررات مواد )18‚ 40‚ 41 و ۵8( قانون تصفیه و رشکس��تگي درباره اموال مورد و ثیقه تاجر و رشکسته و ماده )18( آن قانون در مورد 
اموال غیرمنقولي که متعلق حق اش��خاص ثالث اس��ت و ماده )41۹( قانون تجارت استفاده و استنباط مي ش��ود که قانون مزبور ترتیبات راجع به 
معامالت تاجر و رشکسته را که از آن جمله معامالت با حق اس��ترداد است تابع تش��ریفات آن قانون قرار داده و ماده )34( اصالحي قانون ثبت که 
درباره معامالت با حق اس��ترداد مقرراتي و ضع نموده ش��امل معامالت با حق اس��ترداد و رشکسته که مش��مول مقررات خاصي است نمي گردد و 
مقررات قانون تصفیه در مورد معامالت با حق اس��ترداد تاجر و رشکس��ته الزم الرعایه اس��ت و با احراز این امر چون پس از صدو ر حکم توقف قانوناً 
و رشکس��ته از دخالت در کلیه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام و رشکس��ته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق 
مي نماید و مطالبات متوقف را و صول و اقدام به فرو ش و بعد تقسیم اموال و ي مي کند و طبق ماده )421( قانون مزبور همین که حکم و رشکستگي 
صادر ش��د قرو ض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضي نسبت به مدت به قرو ض حال مبدل مي شود و این حکم ش��امل حال عموم طلبکاران است و 
راجع به طلبکاران و ثیقه دار قانون براي و صول طلب آنها تا تاریخ و رشکس��تگي این مزیت را منظور داش��ته که کلیه طلب آنها از محل مورد و ثیقه 
استیفا ش��ود و در صورتي که حاصل فرو ش کفایت طلب آنها را ننمود نس��بت به بقیه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و جوهي که 
براي غرما مقرر اس��ت حصه ببرند و لي دیگر از قانون تجارت استفاده نمي ش��ود که این طبقه از طلبکاران عالو ه بر مزایاي فوق ذي حق در مطالبه 
خسارت تأخیر ادا از تاریخ و رشکستگي به بعد هم باش��ند و ماده )۵62( قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و رشکسته 
ذکر ش��ده با توجه به ماده )۵61( قانون مزبور ناظر به موردي اس��ت که تاجر و رشکس��ته مالئت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین 
نظر شعبه سوم مبني بر اینکه طلبکاران و رشکسته اعم از اینکه و ثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را 

ندارند صحیح به نظر مي رسد و این رأي طبق ماده و احده مصوب تیرماه 1328 الزم االتباع است."  
4-  رأي وحدت  رویه شماره 812 � 1 /4 /1400 هیأت  عمومي دیوان  عالي  کشور 

مطابق ماده 3 قانون صدور چک مص��وب 13۵۵ با اصالحات و الحاقات بعدي، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر ش��ده 
در آن، در بانک محال  علیه وجه نقد داش��ته باش��د و برابر تبصره الحاقي )10 /3 /13۷6( به ماده 2 قانون اخیر الذکر و قانون استفساریه این تبصره 
مصوب 21 /۹ /13۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت 
تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه مي  شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵22 
قانون آیین دادرس��ي دادگاه  هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 13۷۹ خارج اس��ت. بنا به مراتب، رأي شعبه سي ویکم دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران که تاریخ چک )نه تاریخ مطالبه( را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته اس��ت، به اکثریت آراء صحیح و قانوني تشخیص داده 
مي  شود. این رأي طبق ماده 4۷1 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 13۹2 با اصالحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالي 

کشور، دادگاه  ها و سایر مراجع، اعم از قضایي و غیر آن الزم االتباع است. 

محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجه چک در فرض ثبوت اعسار مدیون!  
نگاهی به رأی وحدت رویه شماره 824 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 
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عمران
راه و شهرسازی

شرکت طرح و سامان امواج کیش )سهامی خاص( در نظر دارد تا به منظور »تکمیل نواقص و اجرای دس��تمزدی عملیات باقیمانده تأسیسات مکانیکی ساختمان اداری 
سمن قشم« واقع در جزیره قشم، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصالح طی مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 

اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای ش��رایط ذیل می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی تا مورخ 1401/11/0۵ جهت دریافت اسناد مناقصه در س��اعات اداری به نشانی: تهران، 
خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

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

2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 4.000 مترمربع.
3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3۵0.000.000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال(.

 همراه داش��تن معرفی نامه جهت دریافت اس��ناد الزامی اس��ت. در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با ش��ماره های تلف��ن 88831008 و 8883200۹ 
تماس حاصل نمایند. 
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آگهی    عمومی
شناسایی پیمانکار یکمرحلهای

ضمنًا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

آگهی تجدید   عمومي
 ش�رکت مدیریت تولید ب�رق ری در نظر دارد خرید با نظارت برس��اخت رادیاتور آب خنک ک��ن واحدهای هیتاچی GE F5 خ��ود را از طریق مناقصه عمومی به اش��خاص حقوقی 

واجد صالحیت به شرح ذیل واگذار نماید،

ف
محل تحویل کاالی و ردی

خدمات موضوع مناقصه
مبلغ تضمین 

مدت تحویل کاالی نوع تضمین شرکت در مناقصهشرکت در مناقصه
موضوع مناقصه

880.000.000 استان تهران1
ریال

ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی )به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(

مطابق با مدت زمان 
مندرج در اسناد

اش��خاص حقیقی و حقوقی واجدش��رایط می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي روز چهارش��نبه مورخ 1401/10/28 لغایت روز ش��نبه مورخ 1401/11/08 با به س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان 20010۹۵26400018 از آن س��امانه دریافت نمایند و یا با مراجعه به آدرس سایت اینترنتي 
http://tender.tpph.ir  و یا www.iets.mporg.ir  در بخش اطالع رس��انی معامالت. خالصه اس��ناد مربوطه را دریافت تا در صورت تمایل با مراجعه به سامانه ستاد ایران اقدام 
به خرید اس��ناد نمایند. در صورت نیاز به بازدید و کسب اطالعات بیش��تر، مناقصه گران می توانند با ش��ماره های ذیل تماس حاصل نموده و از کاالی موضوع مناقصه به آدرس: تهران، 

شهرري، جاده قدیم قم، باقرشهر، انتهاي بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ري )نیروگاه گازي ری( بازدید نمایند.
  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن: 61 – ۵۵221460 داخلی ۷۵23-۷۵۷۷ آماده پاسخ گویی به سؤاالت در ساعات اداري می باشند.

شرکتمدیریتتولید
برقری

نوبتاول

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 
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وزارتنیرو
شرکتسهامیبرقمنطقهایتهران

 1-نام و نشاني مناقصه گزار: ش��رکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت ۹۷64، شناس��ه ملي 10100402664 و کدپستي 1۹81۹6۹۹61، 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 الكترونیكي دولت

شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(
زمان گشایش 

پیشنهادات
1.000.000.0000۹:00خرید دو دستگاه فایروال به همراه الیسنس مربوطه11024200100100800022۵

تأمین تجهیزات و انجام عملیات بهینه سازی130012001001008000226
۷.222.000.00011:00حفاظت خطوط 63 کیلوولت پست های فوق توزیع )تجدید(

مبلغ برآوردی مناقصه  1401/13001:  144.431.۹20.0۷8 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 ۵00.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 40010۵0۹0400۵6۵۵ )شماره ش��با IR 8۹01000040010۵0۹0400۵6۵۵( به نام ش��رکت برق منطقه ای تهران نزد 

اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-82-221۵00-۷4-0۵0۹-64-3 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 40010۵0۹063۷2822 )ش��ماره ش��با 
IR ۷401000040010۵0۹063۷2822( 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 1۹:00 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 1۵:00 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 1401/11/1۷ 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 ۵
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 ۵ 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 88۹6۹۷3۷ و 8۵1۹3۷68 و مرکز تماس 2۷313131 تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/11024 و تجدید مناقصه 1401/13001یکمرحلهای
نوبتدوم

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

شرایط و زمان استرداد وجه بلیت 
هواپیما بسته به نوع خرید متفاوت است

واگذاری و اجاره ۵۷ قطعه  اراضی 
دولتی در اصفهان از طریق مزایده

با توجه به بارش برف و برودت هوا در روزه��ای اخیر، برخی پروازهای داخلی 
لغو شد که براساس دستورالعمل جدید سازمان هواپیمایی به ایرالین  ها در بخش 
استرداد وجه بلیت لغو شده به مس��افران شرکت های هواپیمایی موظف هستند 
در صورت لغو پرواز، طی 48 س��اعت کاری وجه بلیت را به مسافر استرداد کنند. 
به گزارش مناقصه مزای��ده، در این باره، محمد محمدی بخش، رئیس س��ازمان 
هواپیمایی، با بیان اینکه شرایط و زمان اس��ترداد وجه بلیت هواپیما بسته به نوع 
خرید متفاوت است، گفت: بار ها تأکید شد که مس��افران از مراکز معتبر و به طور 
مستقیم از سایت ش��رکت های هواپیمایی بلیت خریداری کنند تا هنگام ابطال 
پرواز ها در کوتاه  ترین زمان وجه به آن ها بازگردانده شود. محمد محمدی بخش؛ 
افزود: ن��وع و نحوه خرید بلیت هواپیما مهم اس��ت، اینکه پرواز چارتری باش��د و 
یا بلیت از دفاتر و آژانس های مس��افری و یا اینکه مس��تقیم از س��ایت ش��رکت 
هواپیمایی خریداری شده باشد، شرایط اس��ترداد وجه را تغییر می دهد. معاون 
وزیر راه وشهرس��ازی توضیح داد: بار ها س��فارش و توصیه کرده ایم که مسافران 
بلیت را از مراک��ز معتبر و به طور مس��تقیم از س��ایت ش��رکت های هواپیمایی 
خریداری کنند تا هنگام ابطال پرواز ها شرکت هواپیمایی برای بازگرداندن وجه 
در مدت زمان کوتاه پاس��خگو باش��د. به گفته محمدی بخش؛ آیین نامه پروازی 
درباره کنس��ل ش��دن پرواز ها به دلیل بدی آب و هوا، دستور اس��ترداد بلیت را 
به طور کامل و بدون کس��ر جریمه در مدت زمان کوتاه می دهد؛ اما اگر مسافران 
بلیت را به صورت پکیج و تور از آژانس های مس��افرتی خرید باشد، شرایط و زمان 
پرداخت متفاوت اس��ت. وی ادامه داد: رزرو هتل و خرید بلیت از هرجایی انجام 
شده است وجه نیز از همان مرکز استرداد خواهد شد؛ اما بسیاری از مسافرانی که 
تور و پکیج س��فر را از دفاتر غیرمعتبر یا آژانس های مسافرتی خریداری کرده اند، 
بازگرداندن مبلغ را از ایرالین تقاضا می کنند. رئیس سازمان هواپیمایی، توضیح 
داد: آژانس  ها نیز رابطه حقوقی با ش��رکت هواپیمایی دارند و این گونه نیست که 
مشمول پرداخت وجه نش��وند؛ اما مدت زمان پرداخت و استرداد وجه در صورت 

خرید غیرمستقیم از ایرالین  ها زمان بر خواهد بود. 

رئیس اداره پیم��ان و رس��یدگی و قرارداد ه��ای اداره کل راه وشهرس��ازی 
اس��تان اصفهان، گفت: امس��ال واگذاری و اج��اره ۵۷ قطعه اراض��ی دولتی در 
اس��تان به ارزش بالغ بر ۵۹۵ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شد. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، عب��اس صالحی؛ اف��زود: در س��ال جاری در بخ��ش برگزاری 
مناقصه ها 34 م��ورد از طریق مناقص��ه عمومی، ۷3 مورد از طریق اس��تعالم از 
سامانه س��تاد ایران و دو مورد نیز ترک تش��ریفات انجام ش��ده که جمعاً از این 
میزان ۵۵ مورد آن به نتیجه رس��یده و منجر ب��ه انتخاب پیمانکار و یا مش��اور 
شده است. رئیس اداره پیمان و رسیدگی و قرارداد های اداره کل راه وشهرسازی 
استان اصفهان، با بیان اینکه امسال 280 فقره صورت وضعیت موقت و ۷8 فقره 
صورت وضعیت قطعی مورد بررس��ی و رس��یدگی قرار گرفته است عنوان کرد: 
ثبت اطالعات 6۵ قرارد در نرم افزار پیمان، 44 مورد در س��امانه پایگاه اطالعات 
قرارداد های کشور )تأمین اعتبار ملی و اس��تانی( و 3۷ مورد در سامانه چارگون 

)تأمین اعتبار ملی و استانی( از دیگر اقدامات این اداره بوده است. 

راه و شهرسازی

رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور، 
گفت: با تش��کیل قرارگاه حدنگاری و صدور سند 
اراضی کش��اورزی در وزارت جهادکشاورزی بیش 
از 1۵ درص��د از اراض��ی زراعی کش��ور حدنگاری 
ش��ده که در حال حاض��ر دو میلی��ون و 860 هزار 
هکت��ار از اراضی زراعی دارای س��ند هس��تند. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، حس��ن بابای��ی؛ افزود: 
مس��احت کل کش��ور 164 میلیون هکتار اس��ت 
ک��ه 13۷ میلی��ون هکت��ار، مع��ادل 80 درص��د 
آن، عرصه ه��ای ملی هس��تند. وی با بی��ان اینکه 
از ابت��دای ش��روع حدن��گاری عرصه ه��ای ملی و 
منابع طبیعی تا س��ال گذش��ته و قبل از آغاز دوره 
جدید مدیریتی در س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک 
کش��ور، حدود ۷0 درصد عرصه ه��ای ملی تثبیت 
و منجر به صدور س��ند ش��ده بود، گف��ت: مابقی 
پالک های باقیمانده جزء پالک ه��ای خرد بودند 
و کار حدنگاری آن ها بس��یار مش��کل ب��ود که با 
 تش��کیل قرارگاه حدن��گاری و فعال ش��دن آن در 
تمامی اس��تان ها، در ظرف مدت یکس��ال، میزان 
حدن��گاری و ص��دور اس��ناد این اراض��ی به 132 
میلیون هکتار یعنی ۹8 درص��د از کل عرصه های 
مل��ی و مناب��ع طبیع��ی کش��ور رس��ید و تنها دو 
درص��د آن باقیمانده که این می��زان نیز مربوط به 
پرونده هایی که در دس��تگاه قضایی مطرح و محل 
اخت��الف امور اراض��ی و منابع طبیعی اس��ت. وی 
افزود: طب��ق برنامه ریزی های ص��ورت گرفته در 
پی آن هس��تیم تا پایان س��ال جاری، 100درصد 
از عرصه ه��ای ملی، معادل 80 درص��د اراضی کل 
کشور تثبیت و منجر به صدور س��ند شود. بابایی؛ 
با بیان اینکه در ابتدای س��ال جاری اقدامات بسیار 
جدی با هدف گ��ذاری حدنگاری و صدور اس��ناد 
اراضی زراعی در س��ازمان ثبت آغاز ش��ده است، 
اظهار کرد: در ابت��دای این ام��ر، در مجموع 330 
هزار هکتار یعنی س��ه درصد از اراض��ی زراعی در 
کشور صاحب س��ند بودند که با تش��کیل قرارگاه 
حدنگاری و ص��دور س��ند اراضی کش��اورزی در 
وزارت جهادکشاورزی بیش از 1۵ درصد از اراضی 
زراعی کشور حد نگاری ش��دند که در حال حاضر 

دومیلی��ون و 860 ه��زار هکتار از اراض��ی زراعی 
دارای سند هس��تند. رئیس س��ازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور، با اش��اره به اینکه در تمام ادارات 
کل ثبت اسناد و امالک اس��تان ها، شورای تحول 
و تعال��ی ب��ا محوریت حدن��گاری اراض��ی زارعی 
تشکیل شده اس��ت، بیان کرد: با سفرهای استانی 
و برگزاری جلس��ات متع��دد با ش��ورای قضایی، 
اس��تانداران و نمایندگان جهش بس��یار خوبی در 
اجرای حدنگاری صورت گرفته و در هر استان نیز 
دادستان یا معاون دادس��تان به عنوان قاضی ویژه 
حدنگار از س��وی رئیس کل دادگس��تری تعیین 
ش��ده اس��ت. وی گفت: ب��ا تدابیر اتخاذ ش��ده در 
کمیس��یون های رفع تداخالت اراضی در بسیاری 
از استان های کشور نیز بس��یاری از موانع پیشبرد 
کاداستر برطرف شده و کار س��رعت گرفته است. 
رئیس س��ازمان ثبت، تصریح ک��رد: اجرای طرح 
حدنگاری در استان های خراسان رضوی و جنوبی 
پیش��رفت خوبی داش��ته ودر اس��تان های گیالن 

ومازن��دران موانعی در اج��رای این ط��رح وجود 
دارد. حس��ن بابایی؛ با بیان اینکه به دلیل تفس��یر 
اشتباه از قانون منع خرد ش��دن اراضی کشاورزی 
مبنی بر اینکه برای اراضی خرد ش��ده سند صادر 
نمی ش��ود، افزود: ای��ن رویکرد مش��کالت زیادی 
را به وجود آورده بود و منطقی هم نیس��ت که این 
اراضی باید تا آخر بدون س��ند باق��ی بمانند. وی با 
اش��اره به اینکه مباحث مربوط به منع خرد شدن 
و ع��دم صدور س��ند اراضی کش��اورزی یک بحث 
عرفی اس��ت و پایه حقوقی محکمی ندارد چرا که 
موضوع افراز، بعد از صدور س��ند انج��ام می گیرد. 
اظه��ار داش��ت: قانون من��ع خرد ش��دن مصوب 
س��ال 138۵ اس��ت و بس��یاری از اراض��ی قبل از 
این س��ال خرد ش��ده اند، لذا قانون عطف ما سبب 
نمی ش��ود که در این موضوع وزیر جهادکشاورزی 
نیز کاماًل با ما همراه اس��ت و در جلس��ات قرارگاه 
بار ها ب��ر این مس��أله تأکی��د کرده اس��ت. رئیس 
س��ازمان ثب��ت، ادامه داد: ط��ی ماه گذش��ته نیز 

اصالحیه قان��ون »تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می« را 
به مجلس ش��ورای اس��المی ارایه دادیم تا بتوانیم 
موان��ع قانونی ب��ر س��ر راه اج��رای 100درصدی 
حدنگار ک��ه در فراز ۵ بند 2۵ سیاس��ت های کلی 
 ابالغ��ی مقام معظم رهبری تأکید ش��ده اس��ت را 

جامه عمل بپوشانیم.
 افزایش قیمت زمین و تحرکات دالالن 

از موانع سنددار شدن اراضی شمال کشور
بابایی؛ اظهار کرد: متأس��فانه به دلیل افزایش 
قیمت زمین در اس��تان های شمالی کش��ور و بنا 
بر تحرکات سوءاس��تفاده کنندگان و س��وداگران 
زمین و تبلیغ��ات منفی صورت گرفت��ه، اقدامات 
جدی ب��رای س��نددار ش��دن اراضی کش��اورزی 
صورت نمی گیرد چ��را که با افزای��ش قیمت، این 
افراد با تحریک مردم، اراضی کش��اورزی را خرد و 
به صورت خانه باغ ش��کل  می دهن��د، در حالی که 
در اس��تان های دیگر به دلیل میزان وسعت اراضی 

و قیمت کمتر نسبت به شمال کشور این وضعیت 
وجود ندارد و برای س��نددار شدن اراضی زارعی از 
س��وی مردم اقدامات خوبی صورت گرفته اس��ت. 
وی بیان کرد: متأسفانه بس��یاری از ذی نفعان در 
روستاهای شمال کشور مردم را تحریک می کنند 
که برای دریافت س��ند اق��دام نکنند ت��ا بتوانند با 
اقداماتی زمین را خ��رد کنند و کاربری آن را تغییر 
دهند. رئیس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور، 
با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در 
پی صدور سند برای تمامی اراضی است و در سند 
صادره نوع زمین را مش��خص می کن��د، این اقدام 
را در راس��تای تأمین امنیت غذایی و حفظ اراضی 
زراعی اعالم کرد و گفت: باید به مانند کش��ورهای 
دیگ��ر در جه��ان، دریافت س��ند الزامی ش��ود و 
زارعانی که س��ند دریافت نمی کنن��د از امتیازات 
و مش��وق هایی که وزارت جهادکش��اورزی تعیین 
می کن��د محروم ش��وند. وی با رد ش��ایعات ایجاد 
شده توس��ط س��وداگران زمین درخصوص اینکه 
سنددار ش��دن اراضی موجب قطع یارانه مالکین 
خواهد شد، اظهار کرد: چنین چیزی اصاًل صحت 
ندارد و اهدافی بسیار بزرگ برای این اقدام مدنظر 
اس��ت تا ب��ا تثبیت مالکیت ه��ا، ضمن ب��اال رفتن 
ارزش افزوده مل��ک برای مردم و دف��اع از مالکیت 
آن ه��ا در مقابل زمین خ��واران، ام��کان مدیریت 
اراضی زراعی و حفظ و توس��عه کش��اورزی فراهم 
شود. رئیس س��ازمان ثبت، افزود: در برنامه هفتم 
توس��عه پیش��نهادی ارایه کرده ایم که زارعانی که 
برای بار اول اقدام به دریافت سند می کنند، انجام 
این فرآیند برای آن ها بدون هزینه و رایگان باشد، 
ضمن اینک��ه در حال حاضر هم مراحل تش��کیل 
پرونده و تهیه نقشه رایگان انجام می گیرد. رئیس 
سازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور، با تأکید بر 
اینکه تمامی دستگاه ها باید برای رفع چالش های 
اج��رای 100درصدی حدن��گار در حیطه وظایف 
و مأموریت ه��ای خ��ود اق��دام کنند، گف��ت: اگر 
نگرانی های مردم و حاش��یه های ایجاد ش��ده در 
صدور اسناد رفع شود، س��رعت انجام این کار چند 
برابر خواهد شد و به دنبال این هستیم که تا پایان 
سال جاری میزان حدنگاری و صدور اسناد اراضی 

زراعی در کشور را به 3۵ درصد برسانیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اعالم کرد

 سنددار شدن 2میلیون و860 هزار هکتار 
از اراضی زراعی کشور

مالحظات
1( متقاضیان براي ش��رکت در مزایده، مي بایس��ت س��پرده ای به میزان 10% قیمت کل پیشنهادی 
 موردنظ��ر خود را ط��ي چک تضمین ش��ده رم��زدار بانکي، در وجه ش��رکت مع��دن ف��رآور امداد یا 
 ضمانتنام��ه بانک��ی ی��ا وج��ه نق��د به حس��اب ج��ام ش��ماره ۵04۵4863۷6 بان��ک مل��ت، به نام 

شرکت معدن فرآور امداد تهیه نمایند.
2(  متقاضیان مي بایس��ت رسید س��پرده مأخوذه، فرم تکمیل شده پیش��نهاد قیمت، فرم امضاءشده 
 شرایط ش��رکت در مزایده و پیش نویس قرارداد فروش س��نگ را داخل پاکت های مخصوص مزایده 
 ق��رار داده و پ��س از درج نام و ن��ام خانوادگ��ي، موضوع و ش��ماره مزایده ب��ر روي پاکت ه��ا، حداکثر 
 تا س��اعت 13 روز پنج ش��نبه مورخ 1401/11/06 ب��ه آدرس اس��تان مرکزی، شهرس��تان محالت، 

بلوار شهید بهشتی غربی، جنب کوچه فیاض بخش، تحویل نمایند.
 3(  ارائ��ه پیش��نهاد قیم��ت ب��رای س��نگ های موض��وع مزای��ده به ص��ورت تفکیکی و ی��ا یک جا 

امکان پذیر می باشد.
4(  مزایده بدون قیمت پایه می باشد.

5(  متقاضیان داراي ش��خصیت حقوقي مي بایس��ت ذیل اس��ناد مزایده را به مهر و امضاء مسئولین 
ذیربط برسانند.

6(  پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مش��روط، از درجه اعت�بار ساقط و تکمیل و رعایت 
مفاد اسناد مزایده که از طریق شرکت ارائه مي گردد، الزامي است.

 7(  مدت زم��ان انج��ام معامل��ه و تس��ویه مبل��غ، حداکث��ر 20 روز کاری پ��س از تاری��خ اب��الغ به 
برندگان مزایده می باشد.

8(  کلیه مس��ئولیت و هزینه های آماده س��ازی و بارگیري س��نگ ها در مبدأ و هزینه حمل، به عهده 
برندگان مزایده است.

9( فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل 
مجاز و مختار است.

10( متقاضیان ملزم به رعایت مفاد مندرج در اسناد مزایده می باشند.
11( بازدید از سنگ های موضوع مزایده جهت خرید الزامی است.

 12( در صورت برنده نش��دن در مزایده، س��پرده متقاضي حداکثر ظرف م��دت 10 روز کاري عودت 
داده خواهد شد.

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

 ش�رکت معدن ف�رآور امداد 

 در نظر دارد انواع سنگ های کوپ 

موج��ود در کارخانه س��نگ بری 

امکو س��اوه را به صورت تفکیکی 

 و ی��ا یک ج��ا از طری��ق برگزاري 

 م�زای���ده  ع�م�وم�ی و ک��ت�بي 

به فروش برساند.

ل��ذا متقاضیان خری��د مي توانند 

براي بازدید از اق��الم موردنظر و 

کسب اطالعات بیش�تر از نح�وه 

برگزاري و اخ�ذ اس��ناد مزایده از 

م�ورخ 1401/10/28 لغای�ت 

1401/11/06 هم�ه روزه به جز 

پنج ش�نبه ها و ای�ام تعطیل 

از س��اعت 8 صب�ح لغایت 16 به 

دفاتر ش��رکت معدن فرآور امداد 

مراجع��ه و ی��ا اس��ناد و فرم های 

مربوطه را از س��ایت معرفی شده 

دریافت نمایند.

فروش سنگ  موجود در کارخانه امکو
مزایده شماره 7-م-401

 دفتر مرکزی 
شرکت معدن فرآور امداد

تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، 
 نرسیده به خیابان ظفر، 

 روبروي  پارك صبا، 
نبش کوچه یزدان پناه،   پالك 1، 
مجتمع اقتصادی کمیته امداد، 

ساختمان 2، طبقه 2

دفتر محالت 
شرکت معدن فرآور امداد

استان مرکزی، شهرستان محالت، 
 بلوار شهید بهشتی غربی، 

جنب کوچه فیاض بخش

زمان برگزاري مزایده و 
گشایش پاکت ها

روز  شنبه مورخ 1401/11/08
ساعت 10 صبح

محل برگزاري مزایده:
 دفتر مرکزی 

شرکت معدن فرآور امداد
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تلفن هاي تماس
021-88878532-35

086-43224908

آدرس اینترنتي
http://www.emco.ir

   emco_emdad

کارخانه سنگ بری امکو
استان مرکزی، شهرستان ساوه، شهرك صنعتی کاوه، 

خیابان نوزدهم، پالك 28
تلفن: 086-42345340-42

آدرس محل بازدید:

https://monaghesatiran.ir/124532-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%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%d9%8a%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124535-3716-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/124538-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/124541-3716-%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%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%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:

5 روزنامه
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روابط عمومی و صنعتی آلومینیوم ایران

مناقصه گزار: شرکت آلومینیوم ایران )ایرالکو(
 موض�وع مناقص�ه: حمل پ��ودر آلومین��ا از مب��داء بن��در امام خمین��ی )ره( 

به مقصد کارخانه اراک روزانه  به تعداد 100 کامیون
شرایط متقاضیان: پیمانکاران حمل ونقل واجدشرایط

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه:
 ۵0.000.000.000 ریال )به حروف پنجاه میلیارد ریال(

  ضمانتنامه بانکی، چک صیاد ش��رکتی، چک بین بانکی، LC داخلی، مطالبات 
)با اخذ تأییدیه امور  مالی کارفرما( و ترهین ملکی

نحوه دریافت برگه پیشنهاد قیمت: منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، 
اسکله 6، تأسیسات  آلومینیوم بندر امام خمینی

محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت:  منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، 
اسکله 6، تأسیسات آلومینیوم بندر امام خمینی

مهلت فروش و تحویل اسناد:
 از مورخ 1401/10/28 لغایت 1401/11/0۹ )به مدت 10 روز کاری(

  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن ۷2 و ۵22828۷1 -061 

تأسیسات آلومینیوم در بندر امام خمینی تماس حاصل فرمایید.

  عمومي

شرکت آلومینیوم در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

شرکت مخابرات ایران -  منطقه اردبیلدستگاه مزایده گزار

واگذاری 40 خط تلفن ثابت رند )مرتب( در سطح استان اردبیلموضوع مزایده

تضمین شرکت در 
مزایده

 پیشنهاددهندگان بایستی تضمینی معادل 10% مبلغ قیمت پایه کارشناسی هر خط تلفن را نقداً به حساب شماره ۵۷8۹43۵86۵ 
)با کد شناسه 100008080161( نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل واریز و فیش آن را ارائه نمایند.

ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسناد 
مزایده و مهلت تحویل 
مدارك و اسناد مزایده

پس از چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری شرکت
 )از مورخ 1401/10/2۹ تا 1401/11/10(

چگونگی و محل دریافت 
اسناد مزایده

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مهلت مقرر به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، 
ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه دوم مراجعه و یا از طریق اینترنت به سایت این ش��رکت به آدرس www.ar.tci.ir مراجعه و اس��ناد را 

دریافت دارند و جهت اطالع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مزایده بایستی تا پایان مهلت تحویل پیشنهادات به سایت مذکور مراجعه نمایند.

در ضمن به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه همکف، دبیرخانهمحل تحویل پیشنهادات

شماره تلفن تماس و 
دورنگار

04۵-333۵۵110
04۵-33363۵۵۵

  گشایش پاکت ها  در اولین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحویل مدارك و اسناد رأس ساعت 10:00 صبح در دفتر مدیر منطقه انجام خواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

توضیح اینکه ساعت کاری ش��رکت مخابرات برای فروش اسناد و تحویل پاکت از روز ش��نبه تا چهارشنبه 0۷:30 تا 1۵:30 و پنج شنبه از س��اعت 08:00 صبح تا 13:00 عصر 
می باشد.
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آگهی   عمومی
شرکتمخابراتایرانشماره ۵ /1401

منطقهاردبیل)سهامیعام(
یکمرحلهای
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 مؤسس�ه مهندس�ی رهاب در نظر دارد »اجرای عملیات س��اخت، حمل و 
 نصب ویل و اس��ترات های ش��فت ایس��تگاه می��دان اتریش و می��دان دریاچه 

پروژه خط 10 متروی تهران« را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجراء: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 2 ماه شمسی 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 ۵06۵۹ ه��� م��ورخ ۹4/0۹/22 آئین نامه 
تضامین معامالت دولتی مبلغ 6.200.000.000 ریال می باش��د که به صورت 

انواع تضامین مورد قبول در آئین  نامه معامالت دولتی ارائه گردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: 

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/11/04
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 دریافت اس��ناد مناقصه از روز چهارش��نبه 
 م��ورخ 1401/10/28 تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1401/11/02 

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: 021-88۷31۷02

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

   عمومی
یکمرحلهای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبتدوم
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مؤسس�ه مهندس�ی ره�اب در نظ��ر دارد »خری��د آه��ن آالت موردنی��از 
اس��ترات های ش��فت ایس��تگاه میدان اتریش و میدان دریاچه پ��روژه خط 10 

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

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 1 ماه شمسی تعیین می گردد.
نحوه پرداخت: به صورت 30% نقد و ۷0% تهاتر می باشد.

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق 
م��اده 6 تصویب نام��ه 123402/ت ۵06۵۹ ه��� م��ورخ ۹4/0۹/22 آئین نامه 
تضامین معامالت دولتی مبلغ 4.100.000.000 ریال می باش��د که به صورت 

انواع تضامین موردقبول در آئین  نامه معامالت دولتی ارائه گردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/11/08
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 دریافت اس��ناد مناقصه از روز چهارش��نبه 
 مورخ 1401/10/28 تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 1401/11/0۵ 

با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
  ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارس��ت، کوچه چهاردهم، پالک 3، 
موسسه رهاب

شماره تماس: 021-88۷31۷02
 آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،  میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 

کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط 10 مترو تهران

   عمومی
یکمرحلهای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبتاول

آگهی   عمومي 
 دانش�گاه علوم پزش�كی و خدمات بهداش�تی درمانی تهران از مناقصه گران دعوت می نماید از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت نس��بت به دریافت و تحویل اس��ناد به آدرس

 )www.setadiran.ir( مراجعه و با توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکت )الف( و )ب( و )ج( تهیه و در مهلت مقرر در س��امانه بارگذاری نمایند. در ضمن یادآور می شود 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و گشایش پاکات از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

 مبلغ سپرده نام واحدموضوع
)ریال(
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1- خرید اقالم غذایی و طبخ و توزیع غذا

8.000.000.000بیمارستان آرش

 1401/10/28
لغایت 

1401/11/04
1401/11/161401/11/1۷

1401/11/2۵

12.000.000.000بیمارستان امیراعلم
14.000.000.000بیمارستان بهارلو
۹.000.000.000بیمارستان بهرامی
6.000.000.000بیمارستان رازی
8.000.000.000بیمارستان روزبه
18.000.000.000بیمارستان سینا

20.000.000.000بیمارستان شریعتی
10.000.000.000بیمارستان فارابی

۹.000.000.000بیمارستان ضیائیان
30.000.000.000معاونت دانشجویی

1.۵00.000.0001401/11/30معاونت دانشجویی2- ساخت و حمل و تحویل یک دستگاه پست برق

محل گشایش پاکات: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه همکف
 تذکر: کلیه اس��ناد باید در س��ه پاکت »الف« و »ب« و »ج« در س��امانه س��تاد بارگذاری گ��ردد در ضمن به منظور تطبی��ق ضمانتنامه یا فیش واریزی بارگذاری ش��ده بایس��تی اص��ل آن را در 

مهلت ارائه پیشنهادها به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه 2، اتاق 206 تحویل نمایید.
  در خصوص ردیف 2- شرکت کنندگان می بایست در آخرین ویرایش لیست سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بوده و دارای پروانه معتبر ساخت تابلو و 

پست برق از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند.
تذکر: سپرده قابل قبول براي شرکت در مناقصه واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکي معتبر با مهلت حداقل 3 ماه اعتبار مي باشد.
اصالحیه: پیرو آگهی چاپ شده مورخ 1401/10/24 زمان توزیع اسناد به 1401/10/26 لغایت 1401/10/2۹ تغییر یافت.

مدیریت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

دانشگاهعلومپزشكي
وخدماتبهداشتيدرمانيتهران
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موسسه س�ازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل در 
پروژه تکمیل، احداث و آس��فالت حدود 40 کیلومتر محور بجنورد–سنخواست 
را به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری 

به عمل می آید.
نام و نشانی مناقصه گزار: 

مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان 26
تلفن: 3۷6۷14۹1-0۵1 داخلی: ۵14۷

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال( برآورد اولیه )ریال( موضوع

ف
ردی

1.۵۵0.000.000 31.000.000.000 خرید بتن آماده 1

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: 
امور قراردادهای موسس��ه سازندگی نصر، از روز یکش��نبه مورخ 1401/10/2۵ 

الی 1401/11/01 از ساعت 0۷:30 الی 1۵:00
مهلت تحویل پیشنهادات: 

پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 11/13/ 1401
زمان و مكان گشایش پیشنهادات: 

روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 موسسه سازندگی نصر

یکمرحلهای

فراخوان     عمومی
نوبتدوم

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

آمار ارایه شده توس��ط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید قریب به 
118 هزار تن از انواع تایر ها معادل بی��ش از 18.۵میلیون حلقه در پنج 
ماهه امسال حکایت دارد که رشد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشد دو 
درصدی به لحاظ تعداد این کاال را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
نش��ان می دهد. به گزارش مناقصه مزایده، براس��اس گزارش عملکرد 
تایرسازان بزرگ کش��ور طی ۹ ماهه امس��ال، در مجموع 21۷ و 323 
تن تایر)کل تایر تولیدی کش��ور( معادل 33 میلیون و ۵1۵ هزار و 11۵ 
حلقه تولید ش��ده اس��ت. میزان تولید تایر در ۹ ماهه سال گذشته برابر 
21۵ هزار و ۹12 تن )معادل 34 میلیون و ۹81 هزار و ۵03 حلقه( ثبت 
شده است؛ بر این اس��اس مجمموع تولید تایر کش��ور در مدت مذکور 
س��ال جاری به لحاظ وزنی یک درصد بیش��تر ش��ده اما از منظر تعداد 
حلقه ها چهار درصد افت کرده اس��ت. اما این در حالیست که تولید کل 
تایر خودروهای کشور طی ۹ ماهه امسال، 1۹6 هزار و 238 تن تایر انواع 
خودرو معادل 18 میلی��ون و 420 هزار و 8۷6 ت��ن در مجموع ۹ ماهه 
امسال تولید شده که نس��بت به 1۹4 هزار و ۷1۵ تن )18 میلیون و 3۷ 
هزار و ۷۵۵ حلق��ه( تولیدی در مجموع ۹ ماه��ه 1400، به لحاظ وزنی 
یک درصد و به لحاظ تعدادی دو درصد بیش��تر ش��ده است. طبق آمار، 
بیش ترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی تولید شده است، 
مربوط به رشد تولید تایر خودروهای سواری است. از ابتدای سال جاری 
تا پای��ان آذر ماه، 121 ه��زار و ۹43 تن تایر خودرو س��واری معادل 16 
میلیون و 244 هزار و 6۹4 حلقه تولید ش��ده که به لحاظ وزنی هش��ت 
درصد و به لح��اظ تعداد چهار درصد بیش از آمار تولیدی مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته اس��ت. در ۹ ماهه 1400 قریب به 112 هزار و ۵۹۷ تن 
معادل 1۵ میلیون و 6۵۷ هزار و 803 حلقه تایر خودرو سواری در کشور 
به تولید رسیده بود. تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هم از منظر 
تعدادی و هم از لحاظ وزنی، ۹ درصد کمتر شده است. تولید این تایر ها 
از 20 هزار و ۷31 تن )یک میلیون و 316 هزار و 264 حلقه( در مجموع 
۹ ماهه نخست سال گذشته به 18 هزار و 823 تن )یک میلیون و 202 
ه��زار و 6۵8 حلقه( در مجموع ۹ ماهه ابتدایی 1401 رس��یده اس��ت. 
همچنین تولید تایرهای باری و اتوبوسی در مدت مذکور سال جاری هم 
۹ درصد )هم وزنی و هم تعدادی( نسبت به مجموع تولید این تایر ها در 
مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.  در ۹ ماهه 1401 حدود 38 
هزار و 3۵۵ تن تایر باری و اتوبوسی معادل ۵8۵ هزار و 3۵1 حلقه تولید 
شده است. این در حالیس��ت که در مدت مشابه سال گذشته آمار تولید 
این تایر ها 42 هزار و 46 تن برابر 642 هزار و 88۹ حلقه ثبت شده است. 
تولید تایرهای کش��اورزی نیز در مجموع ۹ ماهه با اف��ت 11 درصدی 
به لحاظ وزنی ب��ه 13 هزار و ۹۵8 ت��ن )تولید 1۵ ه��زار و 621 تن تایر 
کش��اورزی در ۹ ماهه 1400( رسیده اس��ت. این میزان برابر 360 هزار 
و 8۵ حلقه است که نس��بت به 38۵ هزار و 214 حلقه تولیدی در مدت 
مشابه سال گذشته هفت درصد افت را تجربه کرده است. بیش ترین افت 
تولید تایر ها در این مقایس��ه میزان تولید تایر ها را تایرهای راهسازی و 
صنعتی به خود اختصاص داده اند. از ابتدای سال 1401 تا پایان آذر ماه 
31۵8 تن، معادل 28 هزار و 88 حلقه تایر راه سازی و صنعتی در کشور 
تولید شده که به نسبت 3۷21 تن معادل 3۵ هزار و ۵8۵ حلقه تولیدی 
در مجموع ۹ ماهه 1400 به ترتیب به لح��اظ وزنی 1۵ درصد و از منظر 
تعدادی 21 درصد افت تولید را در کارنامه عملکرد ۹ ماهه تایرس��ازان 

ثبت کرده اند. 

 چه میزان تایر در ۹ ماهه امسال 
تولید شد؟

گروه خودرو

چرای��ی عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس و روش 
انجام آن از عواملی اس��ت ک��ه در بحث های میان 
کارشناس��ان و نماین��دگان مجلس ب��ا موافقین 
و مخالفین��ی هم��راه ب��وده اس��ت. به گ��زارش 
مناقصه مزایده، در همین زمینه، رش��یدی کوچی؛ 
نماینده مجلس شورای اس��المی در گفت وگویی، 
گفت: من قطع��اً مخالف عرضه خ��ودرو در بورس 
کاال هستم. استداللم برای مخالفت گران فروشی 
قانون��ی خودروهای��ی اس��ت که قیمت ش��ان در 
کارخانه مشخص ش��ده اس��ت. قطعاً راه حل های 
زیادی برای پاس��خگویی به نیاز مردم وجود دارد 
و اصلی ترین��ش این اس��ت ک��ه به س��مت ادعای 
خودروس��ازان یعنی افزایش عرضه حرکت کنیم. 
عضو کمیس��یون امور داخلی مجلس، اظهار کرد: 
با افزایش عرضه باید قیم��ت را کنترل کنیم. مگر 
یک ش��به عرضه کم ش��ده که یک ش��به زیادش 
کنیم؟ در سال های متوالی این اتفاق افتاده و قطعاً 
بورس کاال یک گران فروش��ی کاماًل محرزی است. 
اما دوس��تان ذوق گران فروش��ی قانون��ی را دارند. 
دناپالس معمول��ی در بورس کاال ب��ا قیمت 440 
میلیون فروش رفت��ه و قیم��ت کارخانه اش 180 
میلیون تومان اس��ت. قیمت همی��ن کاال در بازار 
آزاد 600 میلیون تومان اس��ت. این گران فروشی 
نس��بت به کارخان��ه یعن��ی اینکه از قرعه کش��ی 
خودرو به س��مت حراجی های انگلیس��ی حرکت 
کرده ایم. وی اف��زود: کنترل اینک��ه ۹ میلیون نفر 
برای خری��د 20 هزار خ��ودرو ثبت ن��ام کرده اند، 
فرآیندی دارد. چه کس��انی قیمت ماش��ین 180 
میلیونی را به 600 میلی��ون افزایش دادند که حاال 
چاره اش بورس کاال ش��ده است؟ س��پس در ادامه 
این گفت وگو، امی��د قالیباف؛ س��خنگوی وزارت 
صمت، درخصوص مخالفت ای��ن نماینده مجلس 
با عرضه خ��ودرو در بورس کاال، گف��ت: نباید صفر 
و صدی به مس��أله نگاه کنیم. وزارت صمت بورس 
کاال را به عنوان محل موقت فروش خودرو انتخاب 
کرده اس��ت چرا که فرآیندش شفاف است. درباره 
قیمت دناپالس هم باید بگویم که مقداری بیشتر 
از قیمت کارخانه در بورس کش��ف قیمت شد ولی 
همین ه��م  از کف بازار کمتر اس��ت. س��خنگوی 
وزارت صم��ت، خاطرنش��ان ک��رد: بنابراین یک 

راه این اس��ت که به س��مت قرعه کش��ی برویم. ما 
عرضه ها را افزایش دادیم و به جایی رس��یدیم که 
باید فرآیند را ش��فاف تعریف کنیم. در عرضه های 
اخیر بورس، بازارس��رمایه تقویت شد و ۷۵ درصد 
در این ماه رشد داش��ت. این به بازار کمک می کند 
و هرگون��ه افزای��ش تولی��د نیازمند مناب��ع مالی 
اس��ت. همچنین احمد اس��دیان؛ مع��اون نظارت 
 و بازرس��ی ام��ور تولیدی س��ازمان بازرس��ی کل 
کشور نیز، درباره اینکه آیا فروش خودرو در بورس 
کاال منطقی اس��ت یا خیر، گفت: ما س��ه نوع کاال 
داریم. اول کاالهای اساس��ی مانند گندم که دولت 
روی تأمین این کاال ها حساس��یت وی��ژه ای دارد. 
دوم کااله��ای معمولی ک��ه به نوع��ی در عرضه و 
تقاضا یکدیگر را پوش��ش می دهند. مانند پوشاک 
و مایحتاح روزانه. س��ومی ک��ه کاالهای انحصاری 
است و تولیدکننده اش چند شرکت محدود است 
که بازار را در دست دارند. معاون نظارت و بازرسی 
امور تولیدی س��ازمان بازرسی کل کش��ور، ادامه 
داد: این تولیدکنن��دکان تأثیر باالی��ی در قیمت 

دارن��د و مصرف کننده تابع ش��رایط آنهاس��ت. از 
طرفی قانون گذار ب��رای تنظیم بازار برای کاالهای 
انحصاری، ش��ورای رقابت را مرجع تنظیم ضوابط 
این ن��وع کاال ه��ا یعن��ی عرض��ه و قیمت گذاری 
تعیین کرده اس��ت. ش��ورای رقابت از س��ال ۹2 تا 
سال گذش��ته متولی امر بود. مدتی این مسؤولیت 
به صمت واگذار ش��د اما مجدد به ش��ورا بازگشت. 
پس خودرو  کاالی انحصاری است و مرجع تعیین 
ضوابط و قیمت گذاری و عرضه آن ش��ورای رقابت 
اس��ت. قالیباف؛ نیز با اش��اره بر اینک��ه نمی توان 
خ��ودرو را الزاماً کاالیی انحصاری دانس��ت، افزود: 
واقعاً االن درب��اره خودرو انحص��اری وجود دارد؟ 
تمرکز به روی واردات ق��رار گرفته و تا پیش از این 
موتورهای 1۵00 سی س��ی به پایین وارد کش��ور 
ش��د که ش��ورای رقابت ه��م در همی��ن محدوده 
انحص��ار را در نظر گرفته بود. ام��ا االن داریم 200 
هزار دستگاه در محدوده عددی که ادعای انحصار 
ب��ود وارد می کنی��م. س��خنگوی وزارت صم��ت، 
خاطرنش��ان کرد: عالوه بر تولی��د داخلی واردات 

ه��م از چندین ش��رکت انج��ام می ش��ود. مرجع 
تش��خیص انحصار ش��ورای رقابت اس��ت. صنعت 
خودروی کش��ور 110 همت زیان دارد. باالخره یا 
می خواهیم چرخش بچرخد یا با قیمت گذاری آن 
را به جایی می رس��انیم که به کاهش تولید برسیم. 
ایراد اصلی صحبت من به قیمت گذاری گذش��ته 
شورا در این اس��ت که براساس کاست پالس انجام 
می ش��د در حالی که خ��ودرو کاالی��ی عقالیی و 
آینده نگر اس��ت؛ برای همی��ن تعادل در ب��ازار را 
ش��اهد نبودی��م. رش��یدی کوچی؛ درخص��وص 
انحصار خودرو در کش��ور، گفت: اینکه سخنگوی 
وزارت صمت می گوید ما انحصار نداریم باید دقت 
نظر در کالم کنند. در صحبتش��ان به خودروهای 
وارداتی اشاره شد. در بورس کاال کلمه ای را به نام 
کش��ف قیمت مطرح کردند. این یعنی خودروساز 
بلد نبوده ک��ه 180 میلیون قیمت گذاش��ته و در 
بورس کاال کش��ف قیمت شده است؟ این اصطالح 
برای عتیقه ها به کار م��ی رود. البته خودروهای ما 
عتقیه اس��ت که با گذر زمان قیمتش باال می رود. 

وی ادامه داد: نگرانی من از بورس کاال این اس��ت 
که این طرح توس��ط دست های پش��ت پرده ایجاد 
ش��ده باش��د تا خودروهای وارداتی ب��ا قیمت زیر 
یک میلیارد به دست مردم نرسد. اینکه می گویند 
انحصار نداریم درست نیس��ت. این دالر ها را برای 
واردات به چه کس��ی دادیم؟ چرا تعرف��ه را انقدر 
باال گرفتید؟ در ثانی مطمئن باش��ید خودروهای 
وارداتی حتما قیمتی که کش��ف می کنند زیر یک 
میلیارد و 300 میلی��ون تومان نخواهد بود. وی در 
برابر این س��ؤال که قیمت  خ��ودرو چگونه تعیین 
شود که درست باشد، گفت: یک راه بیشتر نیست. 
تا زمانی ک��ه عرضه و تقاض��ا همخوانی نداش��ته 
باش��د همین معضالت را داریم. ه��ر چقدر قانون 
و فرم��ول بیاورید قطع به یقی��ن نتیجه نمی دهد. 
زمانی ک��ه واردات خودرو ممنوع ش��د یک ش��به 
باعث بهم خ��وردن عرضه و تقاضا ش��دند. نگرانی 
من و عموم م��ردم این اس��ت ک��ه واردات و عدم 
فراهم بودن زیرس��اخت  ها باع��ث افزایش قیمت 
بش��ود. راه برون رفت از مش��کل براب��ری عرضه و 
تقاضاس��ت. اگ��ر نمی توانی��م تولید کنی��م، وارد 
کنیم. البته نه وارداتی که همه چی��ز را به انحصار 
بکش��د. اس��دیان؛ با تأکید بر اینکه دولت دستور 
افزایش تولید ۵0 درصدی خ��ودرو را داده، افزود: 
در این راس��تا بنا بوده 1۵ درصد قیمت تمام شده 
خودرو پایی��ن بیاید. یعنی ای��ن نیازمند بازنگری 
در ساختار و... اس��ت. همین تکلیف نه تنها انجام 
ش��ده بلکه قیمت افزایش پیدا کرده اس��ت. با این 
دلیل که بازار کش��ش دارد، نمی توانیم بگوییم که 
مردم خ��ودرو می خرند و قیم��ت افزایش می یابد. 
همچنین صمت تکالیف خود درباره افزایش تولید 
و واردات را نی��ز عملی نکرده اس��ت. وی در ادامه، 
گفت: برخی از خودروس��از ها می گویند خودرو ها 
را با ضرر می فروش��ند. وظیفه ش��ورا این است که 
قیمت را به روز کند. همچنین عرضه با تقاضا برابر 
نیست. باید با افزایش تولید واردات آن را مدیریت 
کنی��م. همچنین عضو کمیس��یون ام��ور داخلی 
مجلس، خاطرنش��ان کرد: ما می خواهیم با قوانین 
پیچیده انحصار خودروس��از را حفظ کنیم و توان 
این را نداریم که در کوتاه م��دت به تقاضای داخل 
جواب بدهیم. بای��د اعتراف کنیم ک��ه نهایت یک 
میلیون خودرو می توانیم تولید کنیم و تنها راهکار 

واردات خودرو با قیمت مناسب است.

 قیمت خودروهای وارداتی 
زیر یک میلیارد و 300 میلیون تومان نخواهد بود!

https://monaghesatiran.ir/124513-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124516-3716-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/124520-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124523-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124526-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%a4%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%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/124529-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%a4%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%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c/


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:

روزنامه6

Wednesday  18.Jan.2023  Vol.18  No.3716چهار شنبه 28 دی 1401  2۵ جمادی الثانی 1444  سال هجدهم  شماره 3۷16

 شرکت تأمین و توس�عه زیرس�اخت خلیج فارس در نظر دارد »تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و برق دار کردن ش��بکه هوایی 20 کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی 

واقع در س��ایت توس��عه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس« با ب��رآورد هزینه اجرای کار به مبل��غ 11.۷۵۷.۵33.022 ری��ال از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت پایه ۵ رشته نیرو )زیررشته پست، انتقال و توزیع نیرو( واگذار نماید. 

 لذا متقاضیان محترم می بایس��ت جهت دریافت اس��ناد صرفاً با مراجعه به س��ایت https://pgidsco.com  از تاریخ انتش��ار آگهی تا روز دوش��نبه م��ورخ 1401/11/03 

اقدام نمایند.

الف: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار: ۵88.000.000 ریال

ب: مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 1401/11/16 ساعت 1۵:00 روز یکشنبه

ج: زمان و مكان برگزاری گشایش پاکات مناقصه: روز دوشنبه مورخ 1401/11/1۷ ساعت 0۹:00 در محل سالن جلسات شرکت

د: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می گیرد.
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تجدید فراخوان   عمومي 
یکمرحلهای
نوبتاول

ش�رکت فاضالب تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش��رح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعایت آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید.

1-نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم غربی )شهید گودرزی(،
تلفن: 8843۵۹61-021 و فکس: 021-8840۹1۹4

2-مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/0۵

مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/1۹
تاریخ گشایش پاکات: ساعت 0۹:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

1.628.000.000200100۵420000118خرید لوله و اتصاالت پلي اتیلن دوجداره کرتیوب به اقطار ۹00،1000،1200 میلی متر1

  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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آگهي تجدید فراخوان   عمومي 
)بدون ارزیابی کیفی(نوبتاول

شرکتفاضالبتهران

روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي   عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت اول

روز   چهارشنبه  1401/10/28
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توأم با ارزیابی کیفی، شماره 1401/6۹۷
کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

CRACK2501 موضوع مناقصه: عملیات تعمیرات اساسی کمپرسور
محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت 2، مجتمع پتروشیمی مارون

محل و مهلت دریافت اسناد: از مورخ 1401/11/02 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1401/11/10 )به جِزء ایام تعطیل(
برای دریافت اسناد، مقرر دارید به صورت غیرحضوری رونوشت فیش واریزی را طی یک نامه درخواست به ذکر آدرس پست الکترونیکی )Email( به آدرس: tenders@mpc.ir  ارسال نمایند.

تلفن: 061-۵22۹۵140
میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1.000.000.000 ریال به صورت نامه ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده

حداقل شرایط حضور در مناقصه:
  داشتن شخصیت حقوقی

  ارائه سوابق و مدارک انجام حداقل سه کار مشابه
  ارائه مدارک دال برداشتن توان مالی و توان تجهیزاتی و ...

قیمت اسناد و نحوه واریز: مبلغ 1.۵00.000 ریال واریز به حساب 601۷032281 بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمی مارون با شناسه بانکی 311۵01۵
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به اسناد مناقصه درج گردیده است.

www.mpc.ir

یک شرکت فني مهندسي در نظر دارد اقالم مازاد و ضایعاتي مشروحه زیر را به صورت جداگانه، از طریق مزایده عمومی به  فروش برساند، از کلیه متقاضیان دعوت می شود 
از روز شنبه مورخ 1401/11/01 تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1401/11/0۵ براي بازدید از اقالم مازاد و ضایعاتی و دریافت مستندات شرایط مزایده با هماهنگي 
قبلي تلفن های شماره 36320020 و 36321۹۷۹ )خارج از استان با کد 061( آقایان حسین پور و بیجاري به نشاني استان خوزستان، شهر گتوند، سد و نیروگاه گتوند علیا 

مراجعه نمایند.
1- ورق های روتور ریم شیت )آلیاژ خاص( حدود ۹8 تن به انضمام 34 عدد جعبه چوبي

2-  ورق های استاتور ریم شیت )آلیاژ خاص( حدود 3۷ تن به انضمام 12 عدد جعبه چوبي
3- ضایعات کابل حدود 40 تن

4- ضایعات فلزي آهن حدود 160 تن
5- ضایعات فلزي گالوانیزه حدود 40 تن

6-  ضایعات فلزي مس خالص )شینه هاي استاتور( حدود 1/۵ تن
7- ضایعات رنگ و رزین حدود 2 تن
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آگهی   عمومی

مزایده محدوده های اکتشافی 
هرمزگان در قالب ۵ بسته 

سرمایه گذاری 

  معادن سیستان وبلوچستان
چند برابر معادن مس سرچشمه 

ظرفیت دارد 

معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت،معدن وتجارت اس��تان 
هرمزگان، عن��وان کرد: با عنایت ب��ه برنامه زمان بندی ابالغی کش��وری، مجوز 
عملیات اکتش��اف و بهره ب��رداری از محدوده های اکتش��افی و معدنی در قالب 
پنج بس��ته س��رمایه گذاری از طریق مزایده عموم��ی به دارندگان ت��وان فنی و 
مالی ممکن می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، ابراهیم سعدینی؛ اظهار کرد: 
مجموعاً 30 محدوده اکتش��افی و معدنی در قالب پنج بس��ته س��رمایه گذاری 
شامل: بسته سرمایه گذاری گچ، س��رمایه گذاری سیلیس، بسته سرمایه گذاری 
تولید سیمان، بسته س��رمایه گذاری برای تولید س��یمان، بسته سرمایه گذاری 
در آهن)ش��امل دو( بس��ته بلوک کش��کوئیه–فارغان و بلوک هیرو دهتل( در 
س��امانه https://www.setadiran.ir ق��رار گرفته ان��د که ش��امل تعداد 
یک معدن پروانه بهره ب��رداری، یک فقره گواهی کش��ف، 23 مح��دوده پروانه 
اکتش��اف، دو فقره درخواس��ت صدور پروانه است. اکتشاف و س��ه فقره معدن 
متروکه به قابل قبوالن واجد شرایط می شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی 
س��ازمان صنعت،معدن وتجارت اس��تان هرمزگان با بیان اینک��ه این معادن در 
شهرس��تان های بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمیر، بس��تک، قرار دارند، چنین 
کرد: مواد معدنی این بسته های سرمایه گذاری ش��امل سنگ آهک، سنگ گچ، 

مارن، سیلیس و سنگ آهن است. 

استاندار سیستان وبلوچستان، گفت: معادن این اس��تان؛ چندبرابر ظرفیت 
معادن مس سرچش��مه ظرفیت های معدنی دارد که الزم اس��ت برای به فعلیت 
رس��اندن این ظرفیت  ها و پیش��رفت منطقه به صورت مداوم ت��الش و پیگیری 
ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، محمد کرمی؛ در نشس��ت تخصصی با مدیران 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی سیستان وبلوچس��تان، اظهارداشت: این استان 
دارای ذخایر معدنی و ظرفیت های بسیار خوبی است که باید زمینه بهره برداری 
آن فراهم شود. وی با تأکید بر اهمیت جذب س��رمایه گذاران، خاطرنشان کرد: 
جذب سرمایه گذاران بومی و غیربومی باید به سرعت انجام شود که در این راستا 
به منظور تس��هیل در صدور مجوز ه��ا و حذف بروکراس��ی اداری مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری در اس��تان ایجاد شده اس��ت. اس��تاندار سیستان وبلوچستان، 
گفت: نظارت و کنترل بس��یار اهمی��ت دارد؛ ام��ا نباید تعلل ناش��ی از نظارت 
و کنت��رل دقیق، مانع کار س��رمایه گذاری چ��ه در حوزه داخل��ی و چه خارجی 
ش��ود. وی ادامه داد: همه باید تالش کنیم ت��ا با ایجاد زیرس��اخت  ها موانع کار 
سرمایه گذاران به س��رعت برطرف ش��ود. کرمی؛ با تأکید بر ایجاد تسهیل برای 
تولیدکنندگان، خاطرنش��ان ک��رد: اقتصاد بای��د از داللی خارج ش��ده و بر پایه 
تولید و سرمایه گذاری باش��د. وی تصریح کرد: ما به دنبال خروجی کار هستیم 
و حرف زدن به تنهایی معنایی ن��دارد، بنابراین محکم تصمیم می گیریم؛ محکم 
اجرا می کنیم و وابستگی به عناوین و موقعیت های ش��غلی نیز نداریم. استاندار 
سیستان وبلوچس��تان گفت: خداوند زمین را برای استفاده انسان ها خلق کرده، 
مناطق مختلف این اس��تان اس��تعداد بالقوه ای در تولید نخی��الت و خرما دارد، 
بنابراین ضرورت دارد نهضت نخلکاری در این منطقه ش��کل گیرد چراکه تأثیر 
زیادی بر اش��تغالزایی و بهبود اقتصاد خانوار دارد. وی اظهارداشت: خوشبختانه 
ظرفیت خوبی در حوزه ش��یالت داریم که برای به فعلیت رس��اندن این ظرفیت 
 کارهای خوبی آغاز ش��ده اس��ت ک��ه امی��دوارم در آین��ده نزدیک ب��ه نتیجه 

مطلوب برسیم.

سخنگوی وزارت صمت خبر داد

پرداخت 782 همت تسهیالت به بخش صنعت و معدن در 8 ماهه امسال
س��خنگوی وزارت صنعت،معدن وتج��ارت، 
اعالم کرد: ۷82 هزار میلیارد تومان تسهیالت در 
هشت ماهه امسال به بخش صنعت و معدن داده 
ش��ده که این میزان 6۷ درصد رق��م مصوب برای 
کل سال 1401 است. به گزارش مناقصه مزایده، 
امی��د قالیباف؛ در م��ورد پرداخت تس��هیالت به 

بخش تولی��د، اظهار کرد: براس��اس توافق وزرای 
صنعت،معدن وتج��ارت، و اقتص��اد و رئیس کل 
بانک مرکزی قرار است امسال 116۷ هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت به بخش صنعت و معدن داده 
شود. وی ادامه داد: در هش��ت ماه نخست امسال 
۷82 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده 

که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۵1 درصد 
رشد داشته است؛ همچنین سهم بخش صنعت 
و معدن از کل تسهیالت از 30 درصد در سال قبل 
به 3۵ درصد افزایش یافته اس��ت.  ویبا تأکید بر 
سیاس��ت این وزارتخانه در افزایش سهم تأمین 
مالی به صورت زنجیره ای، گفت: در ۹ماهه امسال 

44 هزار میلی��ارد تومان از طریق انتش��ار اوراق 
گام تأمین مالی ش��د که در مقایس��ه با مجموع 
دو س��ال 1400 و 13۹۹ ک��ه ۹ ه��زار میلیارد 
تومان بود جهش قابل توجهی را نشان می دهد. 
قالیباف؛ توضیح داد: تأمی��ن مالی زنجیره ای به 
روشی گفته می ش��ود که واحدهای تولیدی که 

در طول هم هس��تند با یک بار اخذ تس��هیالت 
تأمی��ن مال��ی ش��وند. وی در مورد اس��تفاده از 
صورتحس��اب الکترونیکی نیز، گف��ت: 22 هزار 
و 300 فقره تس��هیالت مبتنی بر صورتحساب 
الکترونیکی به ارزش 3۵.۷ هزار میلیارد تومان 

در ۹ماهه امسال پرداخت شده است.

گروه زمین و معدن

رئی��س انجم��ن کاش��ی و س��رامیک تزئینی ای��ران، گفت: 
کاش��ی و س��رامیک ایرانی به 1۵0 کش��ور جهان صادر و در این 
میان 80 درص��د صادرات به پاکس��تان و عراق انجام می ش��ود. 
به گزارش مناقصه مزای��ده، اصغر آهنی  ها؛ در نشس��ت خبری، 
افزود: در س��ال های گذشته ش��اهد رش��د صادرات محصوالت 
ایرانی به کش��ورهای مختلف هس��تیم و با بازاریابی انجام شده، 
به بازار آفریقا نیز نفوذ و حتی در بازار س��خت و پیچیده روس��یه 
نیز بازاری برای خود دس��ت و پ��ا کرده ایم. وی بیان  داش��ت: در 
این صنعت بای��د به سمت وس��ویی برویم که کنسرس��یوم های 
صادراتی در کشور هرچه بیشتر ش��کل بگیرد. به گفته این مقام 
صنفی، هزینه حمل ونقل یک��ی از مهم ترین و تعیین کننده  ترین 
شاخص  ها در توسعه صادرات اس��ت، به همین دلیل صادرات به 
کشورهای منطقه و همس��ایگان در اولویت کار تولیدکنندگان 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه برخ��ی واحد ها بین ۵0 ت��ا 60 درصد 
تولیداتشان را روانه بازارهای صادراتی می کنند، خاطرنشان کرد: 
محصوالت ایرانی در گریدهای مختلف تولید می ش��ود که گرید 
»عالی« آن در حد و اندازه تولیدات اروپایی است. آهنی  ها؛ ادامه 
 داد: اغلب ماش��ین آالت و خطوط تولیدی مورد استفاده در این 
صنعت از کشورهای اس��پانیا، ایتالیا و چین وارد می شود، با این 
حال با توانمندی نیروی انسانی کش��ورمان توانسته ایم بسیاری 
از این دس��تگاه ها را داخلی س��ازی کنیم. وی گف��ت: بین 2۵ تا 
30 درصد هزینه های تمام شده کاشی و سرامیک در کشورمان 
مربوط به هزینه های نیروی انسانی اس��ت، با این حال بهره وری 
پایین، تحمیل هزینه ه��ای جانبی )از جمله قطع��ی برق و گاز( 

و عدم رشد تأسیسات پش��تیبان همپای صنعت، از دیگر دالیل 
گران تمام شدن محصوالت ایرانی اس��ت. رئیس انجمن کاشی 
و سرامیک تزئینی ایران، خاطرنش��ان کرد: پاکستان با جمعیت 
280 میلیون نفری می تواند بازار فوق العاده ای برای ما باش��د، با 
این حال هزینه های حمل باال )به دلی��ل نبود خطوط ریلی الزم 
تا مرز پاکس��تان( و همچنین اعمال تعرفه ها و عوارض س��نگین 
گمرکی از سوی پاکستانی ها، مهم ترین دالیل محقق نشدن این 

موضوع است.

ایران، چین را در صادرات به کشورهای منطقه کنار زد
در ادامه، رزیتا گل پور؛ دبیر کاش��ی و س��رامیک تزئینی ایران، 
گفت: در یک دهه گذش��ته س��هم کاش��ی و س��رامیک تزئینی از 
صادرات رشد چشمگیری داشته و از نظر تولید در منطقه بی رقیب 
است. وی بیان  داشت: امروز کاشی و سرامیک تزئینی کشورمان با 
کیفیتی باالتر از تولیدات چینی عرضه می ش��ود و به همین دلیل 
رقیب سرسخت چینی  ها در منطقه خاورمیانه و ارواسیا محسوب 
می شویم. گل پور؛ کاشی و سرامیک را هفتمین صنعت استراتژیک 

کشور مطابق اعالم نظر وزارت صمت عنوان کرد که اکنون تولیدات 
آن در رده هفتم کیفی جهان قرار دارد. وی ادامه  داد: پارسال 183 
میلیون مترمربع صادرات کاشی و سرامیک تزئینی به کشورهای 
مختلف انجام ش��د که ۷3 درصد آن به عراق، هف��ت درصد آن به 
پاکستان و بقیه به سایر کشور ها بوده است. این صادرات در مقایسه 
با سال ۹۹ رشد هفت درصدی داشته اس��ت. دبیر انجمن کاشی و 
سرامیک تزئینی ایران، خاطرنش��ان کرد: با اقدامات انجام شده در 
راستای توسعه بازار از سال ۹۹ تاکنون، صادرات محصوالت ایرانی 
از 48 کشور به 1۵0 کشور افزایش یافته است. وی اظهار داشت: در 
چهار س��ال گذش��ته تعداد واحدهای فعال در این رشته صنعت از 
2۵ واحد به 4۷ واحد افزایش یافته اس��ت و با بازاریابی انجام شده، 
بازار منطقه را از چین گرفتیم. گل پور؛ به مشکالت صادرات به عراق 
و پاکس��تان اش��اره کرد و گفت: تجار عراقی و پاکستانی به صورت 
ریالی از ما خرید می کنند، این در حالی است که باید ریال دریافتی 
را در بازار آزاد به دالر تبدیل کنیم و س��پس با نرخ نیمایی به دولت 

بازگردانیم که محل زیان صادرکنندگان است.
بیست وسومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک

در ادامه  این نشس��ت، محمود بازاری؛ مدیرکل دفتر ترویج 
تجارت س��ازمان توس��عه تجارت، به برگزاری بیست وس��ومین 
نمایش��گاه بین المللی کاش��ی و س��رامیک، چینی  بهداش��تی 
و صنایع وابس��ته اش��اره کرد که 2۹ دی ماه تا دوم بهمن ماه در 
محل دایم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران برگ��زار خواهد 
ش��د. مدیرکل دفتر تروی��ج تجارت س��ازمان توس��عه تجارت 
کش��ورهای ع��راق، پاکس��تان، ترکی��ه، کش��ورهای حاش��یه 
 خلیج ف��ارس و روس��یه را مهم تری��ن بازاره��ای ای��ران در این 

محصوالت برشمرد.

رئیس انجمن کاشی و سرامیک تزئینی ایران اعالم کرد 

 سهم 80 درصدی پاکستان و عراق از صادرات
کاشی و سرامیک ایران 
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سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

آگهی     عمومی 

موض�وع: تهی��ه مصالح و خط کش��ی عرض��ی بارن��گ دوجزئی و 

اپوکسی ترافیکی نقاط حادثه خیز سطح شهر مشهد مقدس.

مبلغ برآورد: 48.1۵0.000.000 ریال.

جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 

 مناقصه، به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 

  این آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نیز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 20010۹۵00۵000024
نوبتدوم
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHD-0109049-T20

موضوع آگهی:  

خرید درایو

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده
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سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

آگهی     عمومی 

 موضوع: انجام عملیات نگهداری، تعمیرات و حفاظت از بیست و دو 

دهانه پل عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر مشهد مقدس.

مبلغ برآورد: ۷1.13۷.800.000 ریال.

جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 

 مناقصه، به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 

  این آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نیز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 20010۹۵00۵00002۷
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سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

آگهی     عمومی 

 موض�وع: اجرای خط کش��ی مح��وری بارنگ دوجزئ��ی ترافیکی 

به همراه تاپ کت.

مبلغ برآورد: 18.200.000.000 ریال.

جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 

 مناقصه، به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 

  این آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نیز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 20010۹۵00۵000023

https://monaghesatiran.ir/124487-3716-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%8a%d9%83-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/124490-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/124493-3716-%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%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9/
https://monaghesatiran.ir/124496-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/124501-3716-%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/
https://monaghesatiran.ir/124504-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124507-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-2/
https://monaghesatiran.ir/124510-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-3/


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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چهار شنبه 28 دی 1401  2۵ جمادی الثانی 1444  سال هجدهم  شماره 3۷16 Wednesday  18.Jan.2023  Vol.18  No.3716

بانک
بیمه و بورس

 قرارگاه عملیاتی لشكر 28 پیاده کردستان )س�نندج( در نظر دارد اجرای محوطه سازی و آسفالت کوی س��ازمانی خود را با آیتم های 1. خاک برداری، تسطیح و کوبش

2. جدول گذاری با جدول بتنی ش��امل تک جداره و کانیو 3. خاک ریزی )بیس(، تسطیح و کوبش با تراکم 100 درصد به عمق 1۵ س��انتی متر 4. تهیه و اجرای بتن آسفالتی با 

سنگ شکسته و قیر مناسب به ضخامت 6 س��انتی متر )کوبیده شده( را درازای واگذاری 400 تن قیر از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت ها و پیمانکاران واجدشرایط در رشته 

کاری راه و باند واگذار نماید لذا از ش��رکت های توانمند با رزومه ی کاری مطلوب دعوت می نماید ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج مرحله ی دوم آگهی از محل بازدید و نسبت 

به تکمیل و تحویل اس��ناد مناقصه پاکت الف: فیش واریزی به مبلغ 2 میلیارد ریال )200 میلیون تومان( به شماره حساب: ۵1۵180420۷011 بانک سپه دارایی تیپ 128 

جهت تضمین شرکت در مناقصه و یا ارائه ضمانتنامه معتبر

پاکت ب: ش��امل گواهینامه صالحیت پیمانکاری، پروانه ی فعالیت در رشته راه و باند، اساسنامه ی شرکت، مدارک شناس��ایی مدیرعامل شرکت، رزومه کاری و پرینت بانکی 

شش ماهه شرکت

پاکت ج: فرم پیشنهاد قیمت برابر جدول ذیل به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس: سنندج، خیابان استانداری، میدان ارتش، مجتمع مسکونی قرارگاه عملیاتی لشکر 28

  هزینه  درج آگهی بر عهده  برنده مناقصه خواهد بود ضمناً هزینه نقشه برداری، بیمه و هرگونه ایاب و ذهاب بر عهده پیمانکار می باشد.

جدول پیشنهاد قیمت قیر

مالحضاتجمع کل قیمت قیر )ریال(قیمت پیشنهادی شرکت متقاضی به ازای هر تنمیزان قیر واگذاری )تن(ردیف

1400

جدول پیشنهاد قیمت اجرای عملیات محوطه سازی و آسفالت

ف
ردی

عملیات 
خاك برداری 
به ازای هر 
مترمكعب

عملیات بستر کوبی و اجرای 
اساس به عمق 15 سانتی متر 
با تراکم 100 درصد به ازای هر 

مترمربع

اجرای تک 
جدول بتنی 

به ازای هر متر 
طول

اجرای جدول 
بتنی کانیو به 
ازای هر متر 

طول

تهیه و اجرای بتن آسفالتی به 
ضخامت 6 سانتی متر کوبیده 

شده به ازای هر مترمربع
حجم برآوردی عملیات

1

مساحت محوطه 20.000 مترمربع، 
طول جدول کاری تک 3000 متر 

طول جدول کانیو 1۵00 متر، حجم 
خاک برداری 8000 مترمکعب
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آگهی   عمومي نوبتدوم

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09934521884 تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران
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شناسه: 1438310

ش�رکت نفت فالت قاره در نظر دارد کاالهاي خود به ش��رح مذک��ور و با جزئیات 
 مندرج در اس��ناد مزایده را ب��ا بهره گیری از س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت

www.setadiran.ir ب��ا ش��ماره مزای��ده 10010۹3631000024 به صورت 
الکترونیکي به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: مورخ 1401/10/21
مهلت دریافت اسناد مزایده تا مورخ: 1401/10/26

تاریخ بازدید: مورخ 1401/10/24 تا 1401/11/06
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: مورخ 1401/11/06

زمان گشایش: مورخ 1401/11/10
زمان اعالم به برنده: 1401/11/12

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامي می باشد:
1- برگزاري مزایده صرفاً از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت می باشد و 

کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده )در صورت وجود 
هزین��ه مربوطه(، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده )ودیعه(، ارس��ال پیش��نهاد 
قیمت، گش��ایش پاکات، اعالم به برنده، واری��ز وجه مزایده و تحویل کاال در بس��تر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیش��نهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهاي مطرح ش��ده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقه من��دان به ش��رکت در مزای��ده می بایس��ت جه��ت ثبت ن��ام و دریافت 

گواهي الکترونیکي )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیباني و راهبري سامانه: 021-14۵6

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها
 در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر« موجود است.

شرکتملينفتایران
شرکتنفتفالتقارهایران

نوبتدوم

آگهي   عمومی
FU-1401/24  شماره

فروش 1۷04 بشکه فلزی و ۷4۵ بشکه پالستیکی منطقه نخیلو
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکتآبوفاضالب
منطقه6شهرتهران

فراخوان   عمومي با ارزیابی کیفی
یکمرحلهاي شماره 1401-33

نوبتاول

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 20010۹2۵000000۷0 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل 

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

2-موضوع مناقصه: عبارت اس��ت از واگذاری کارهای مربوط ب��ه: ارائه خدمات مربوط به نظافت و بهداش��ت عرصه و 
اعیان های اداری و پشتیبانی ش��امل اطاق ها، راهروها، نماها و محوطه ها، سرویس دهی آبدارخانه و نگهداری فضای سبز 

در ساختمان های متعلق به شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران
3- مهل�ت و مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه براي دریاف��ت و خرید اس��ناد این 
 مناقصه، حداکثر تا س��اعت 16:1۵ م��ورخ 1401/11/0۵ باید از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 
مبلغ 1.000.000 ریال به حس��اب جاري 818402۵866001 بانک س��امان ش��عبه ش��هرري واریز تا بتوانند اسناد را 

به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 262.61۵.14۹.0۷۹ ریال و از محل اعتبارات جاری.

5-مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی
6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.
6-2- ارائه گواهینامه شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی.

6-3- مرتبط بودن اساسنامه شرکت کننده با موضوع مناقصه.
6-4- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

7- مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: ب��ه می��زان 4.826.1۵1.4۹1 ری��ال می باش��د که ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانن��د به ص��ورت واری��ز نق��دی به حس��اب ج��اری ش��ماره 010۷80۷8۷4000 و ش��ماره ش��با 
IR0۹01۷000000010۷80۷8۷4000 ن��زد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری ی��ا ضمانتنامه بانک��ی و یا چک بانکی 
تضمینی به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذک��ور عالوه بر بارگ��ذاری در بخش 
تعیین ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت، به صورت اص��ل در پاکت ال��ف درج گردیده و الک و مهرش��ده تا 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.
8- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا ساعت 16:1۵ روز چهارشنبه 

مورخ 1401/11/1۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری )به صورت الکترونیکی( نمایند.
9- تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/11/23

10- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش 
شهر تهران در ساعت 0۹:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

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

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

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

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

مرکز تماس: 021-41۹34

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

شرکتآبوفاضالب
منطقه2شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره م 1401/26/م 2

شرکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و 
گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: تأمین و به کارگیری نیروي انساني در بخش نوبت کار و روز کار تا سقف 3۷ نفر در واحدهاي موردنظر شرکت 

مناقصه گزار
2- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.

3- برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: 1۹4.1۵0.۷03.۷84 ریال 12 ماه از مورخ 1402/01/01
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غیر عمراني.

5- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:
  داشتن حداقل 3 سال سابقه اجرایي و انجام حداقل 2 مورد کارهاي مشابه با موضوع مناقصه

  ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبي بابت انجام کار مشابه )تأمین نیروي انساني( از کارفرمایان قبلي
  گواهینامه صالحیت ایمني پیمانکاري صادرشده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي

  گواهینامه صالحیت کار
  در اساسنامه مناقصه گران موضوع فعالیت می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد

6- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانن��د از تاریخ درج آگهي با مراجعه به س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دول��ت )www.setadiran.ir( حداکثرتا پایان وقت اداري روز سه ش��نبه م��ورخ 1401/11/04  از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند. 
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 4.141.۵0۷.038 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 4۹0۷000010002228۹8۵3۵003 به صورت فیش واریز نقدي به حساب جاري 3 - ۹8۵3۵-8-102 و به شماره شبا 

 بانک رسالت ش��عبه ش��ریعتي یا ضمانتنامه بانکي بنام ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران و یا مطالبات قطعي تأییدشده 
نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند.

)به پیشنهادهایی که فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
8- مهلت و محل تحویل پیش�نهاد: شرکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه 
مورخ 1401/11/1۹ در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دول��ت )www.setadiran.ir( بارگذاري نمایند. پاکت الف )س��پرده( 
 می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیک��ي تحویل دبیرخانه ش��رکت واق��ع در تهران، 

خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدي )آبان( شمالي گردد.
9- زمان و محل برگزاري جلس�ه گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: س��اعت 0۹:00 صبح روز یکش��نبه مورخ  1401/11/23 
در محل دفتر دبیر کمیته ارزیابي ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران )تاریخ و زمان گش��ایش س��ایر پ��اکات متعاقباً به 

مناقصه گران واجدشرایط اعالم خواهد شد که حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد(
10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می باشد.

11- به پیشنهادهاي فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهي واصل شود، مطلقاً 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13- هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده مناقصه گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکتآبوفاضالب
منطقه2شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره م 1401/2۷/م 2

شرکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و 
گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: 

برونسپاري انجام خدمات تخصصي بخش های مختلف شغلي )با تأمین 3۷ نفر( در شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
2-  نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.

3- برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: 112.408.222.۵6۵ ریال 12 ماه از مورخ 1402/01/01
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غیر عمراني.

5- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:
  داشتن حداقل 3 سال سابقه اجرایي و انجام حداقل 2 مورد انجام کارهاي مشابه با موضوع مناقصه

  ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبي بابت انجام کار مشابه از کارفرمایان قبلي
  گواهینامه صالحیت ایمني پیمانکاري صادرشده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي

  گواهینامه صالحیت کار
  در اساسنامه مناقصه گران موضوع فعالیت می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد

6- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانن��د از تاریخ درج آگهي با مراجعه به س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دول��ت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه ش��نبه مورخ 1401/11/04 اس��ناد را 

به صورت الکترونیکي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 3.324.082.226 ریال می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 4۹0۷000010002228۹8۵3۵003 به صورت فیش واریز نقدي به حساب جاري 3 - ۹8۵3۵-8-102 و به شماره شبا 

بانک رسالت شعبه شریعتي یا ضمانتنامه بانکي به نام شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعي تأییدشده نزد 
مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند.

)به پیشنهادهایی که فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(.
8- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه 
 مورخ 1401/11/1۹ در س��امانه تدارکات الکترونیک��ي دول��ت )www.setadiran.ir( بارگذاري نمایند. پاکت الف )س��پرده( 
 می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه ش��رکت واق��ع در تهران، 

خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدي )آبان( شمالي گردد.
9- زمان و محل برگزاري جلس�ه گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: س��اعت 10:00 صبح روز یکش��نبه مورخ 1401/11/23 
 در محل دفتر دبی��ر کمیته ارزیابي ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران )تاریخ و زمان گش��ایش س��ایر پ��اکات متعاقباً 

به مناقصه گران واجدشرایط اعالم خواهد شد که حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد(
10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران:  از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می باشد.

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

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13- هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده مناقصه گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
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ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)سه شنبه( با شش هزار و 3۷3 واحد افزایش در ارتفاع 
یک میلی��ون و 68۷ هزار واحدی ایس��تاد. به گزارش 
ایرنا، شاخص هم وزن با س��ه هزار و 31۵ واحد افزایش 
به ۵23 هزار و 64۷ واحد و شاخص قیمت با یک هزار 
و ۹2۷ واحد رش��د به 311 هزار و ۵3۹ واحد رس��ید. 
شاخص بازار اول، چهار هزار و 1۷4 واحد و شاخص بازار دوم، 14 هزار 

و 34۷ واحد افزایش را ثبت کردند. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 63 واح��د افزایش داش��ت و به 21 
هزار و 440 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از هفت میلی��ارد و 168 
میلیون برگه س��هم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 

فرابورس بیش از 46۹ هزار و 886 نوبت بود. 

رشد 6 هزار واحدی شاخص کل  بورس

 »گواهینامه شایسته محصول« هش��تمین نمایشگاه 
تراکنش ای��ران به »چکنو« چک ام��ن دیجیتال بانک 
صادرات ایران اعطا ش��د. به گزارش مناقصه مزایده به 
نق��ل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، هش��تمین 
نمایش��گاه تراکنش ایران به عنوان بزرگ ترین رویداد 
فناوری های مالی ای��ران با حضور مه��ران محرمیان؛ 
معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی، س��یدضیاء ایمانی؛ مدیرعامل 
بانک صادرات ایران، مدیران عامل بانک ها، فعاالن، متخصصان، نوآوران 
و شرکت های برتر صنعت پرداخت در مرکز آفرینش های کانون پرورش 
فکری ک��ودکان و نوجوانان برگ��زار و »گواهینامه شایس��ته محصول« 
هشتمین نمایشگاه تراکنش ایران به »چکنو« چک امن دیجیتال بانک 
صادرات ایران اعطاء ش��د. هیأت داوران هش��تمین نمایشگاه تراکنش 
ایران، پس از ارزیابی و بررس��ی محصوالت ارایه شده توسط نظام بانکی 
در س��ال جاری و با توجه به قابلیت های منحصربه فرد، سطح فراگیری 
محصول و ارایه آن به عنوان نخستین بانک، خدمت »چکنو« چک امن 
دیجیتال بانک صادرات ایران را محصول شایسته این دوره از نمایشگاه 
شناخت و »گواهینامه شایسته محصول« را به بانک صادرات ایران اعطا 
کرد. »چکنو« به عن��وان جدید ترین محصول بانک��داری الکترونیک و 
مهم ترین گام در تحول چک امن دیجیتال با حضور مقامات وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ب��رای اولین بار در نظام بانکی در بانک 
صادرات ایران مورد بهره برداری قرار گرفته اس��ت. غرفه بانک صادرات 
ایران در هش��تمین نمایش��گاه تراکنش ایران به عنوان بانک پیشرو در 
ارایه  خدمات چک امن دیجیتال با معرفی »چکنو« و همچنین با حضور 
سه شرکت »پرداخت الکترونیک سپهر«، »هلدینگ فناوری و نوآوری 
صاد« و »فنا وری و راه حل های هوشمند سپهر« پذیرای فعاالن، مدیران 

و عالقه مندان به صنعت پرداخت است. 

اعطای »گواهینامه شایسته محصول« 
به »چکنو« بانک صادرات ایران

فرآیند عرضه ربع سکه در بورس از روز شنبه 
)24 دی ماه( آغاز ش��ده و تا پنج روز کاری ادامه 
دارد؛ بر این اس��اس خریداران گواهی سکه باید 
نس��بت به اخذ نوبت به ص��ورت اینترنتی و پس 
از آن دریاف��ت فیزیکی س��که اق��دام کنند. به 
گزارش ایس��نا، فرآیند عرض��ه ۵00 هزار قطعه 
سکه طالی ربع بهار آزادی در بورس کاال از 24 
دی ماه آغاز ش��د و تا پن��ج روز کاری ادامه دارد. 
متقاضیان برای خرید س��که باید باالی 18 سال 
باشند و می توانند پنج روز بعد از انجام معامالت 
س��که یا س��که های خود را )حداقل یک سکه، 

حداکثر پنج سکه( تحویل بگیرند.
نحوه نوبت گیری

ب��ر ای��ن اس��اس کلی��ه دارن��دگان گواهی 
س��پرده کاالی��ی و ی��ا نماین��دگان آن ه��ا باید 
جهت تحوی��ل گرفتن س��که طالی رب��ع بهار 
آزادی ابتدا از طریق س��امانه نوبت دهی س��که 
 ب��ورس کاالیی بانک رف��اه کارگ��ران به آدرس

  https://coin.refah-bank.ir/Membership/login"

نوبت گرفته و در تاریخ اعالم ش��ده توس��ط این 
س��امانه به همراه م��دارک اح��راز هویت خود و 
حس��ب م��ورد وکالت نامه رس��می طبق فرمت 
اعالمی بانک رف��اه کارگران، به نش��انی تهران، 
خیاب��ان ولیعصر)ع��ج(، نرس��یده ب��ه می��دان 
ون��ک، جنب س��اختمان مرک��زی بان��ک رفاه 
کارگ��ران، پ��الک 2۵48 مراجعه کنن��د. البته 
خری��داران بای��د به ای��ن نکته توج��ه کنند که 

اگر نوبت اخذ ش��ده کمت��ر ازپن��ج روز کاری از 
زم��ان خرید گواهی س��پرده کاالیی ربع س��که 
باش��د، با درخواس��ت آن  ها موافقت نمی شود. 
س��اعات کاری خزانه جهت تحویل ربع س��که 
روزه��ای ش��نبه ت��ا چهارش��نبه غیرتعطی��ل 
از س��اعت8:30 دقیق��ه ت��ا13:30 دقیق��ه و 
 درروزه��ای پنجش��نبه از س��اعت8:30 دقیقه 

تا  12 است.

هنگام تحویل سكه چه هزینه هایی باید 
پرداخت شود؟

همچنین خریدارن باید توجه داش��ته باشند 
که در قیمت کشف شده معامالت گواهی سپرده 
کاالیی س��که طالی ربع آزادی ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده محاس��به ش��ده اس��ت و مبالغ 
دیگری با این عن��وان از افراد اخذ نخواهد ش��د. 
اما این افراد در زمان تحویل س��که از خزانه باید 
هزینه انبارداری و مالیات بر ارزش افزوده هزینه 
انبارداری، جمعا به میزان 10۹0 ریال به ازای هر 

قطعه سکه در هر روز را پرداخت کنند. 

گروه بانک، بیمه، بورس

20 انجمن تولیدی در مکاتبه ای با سران قوا اعالم کردند که 
بانک ها به دلیل ضع��ف در زمینه تأمین مالی و تس��هیالت دهی 
و قانون ذی نف��ع واحد، از ارایه تس��هیالت ب��ه بنگاه های بزرگ 
تولیدی اجتناب می کنن��د. به گ��زارش مناقصه مزایده، در متن 
نامه انجمن ها آمده است: ضمن س��پاس از حمایت های بی دریغ 
حضرت عالی از تولید و اش��تغال کشور به اس��تحضار می رساند 
برمبن��ای هدف گذاری ه��ای صورت گرفت��ه در برنامه شش��م 
توسعه بایس��تی س��هم صنعت و معدن از تأمین مالی ساالنه به 
40 درصد از کل تسهیالت پرداختی برس��د. با این حال در سال 
1401 تولیدکنندگان به واس��طه بخش��ی از سیاست های پولی 
مالی بیش ترین فش��ار را از ناحیه دسترس��ی اندک به تسهیالت 
سرمایه در گردش تجربه کردند سیاست گذاران با هدف تقویت 
تش��کیل س��رمایه و افزایش س��هم تأمین مالی بخش صنعت و 
معدن تالش های بس��یاری را در طول س��ال های اخیر در قالب 
برنامه ه��ای متعدد انجام داده ان��د اما با این حال سیاس��ت های 
داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش 

تولید آسیب جدی رسانده است.
تأمین مالی چالش واحدهای تولیدی

آنچه مسلم است در کش��ور ما تأمین مالی یکی از موضوعات 
مهم و چالش هایی اس��ت که هم��واره واحده��ای تولیدی با آن 
دست وپنجه نرم می کنند و متأس��فانه بانک ها به دو دلیل ضعف 
در زمینه تأمین مالی و تس��هیالت دهی و قان��ون ذی نفع واحد، 
از ارایه تس��هیالت بانکی ب��ه بنگاه های ب��زرگ تولیدی اجتناب 
می کنند و در س��ال جاری به رغم انتظار حمایت بیش��تر از تولید 
و اش��تغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه های 
بزرگ تولیدی تبدیل شده اس��ت. به گواهی آمار رسمی مجموع 
ارزش تولیدات کش��ور در س��ال گذش��ته 2.300 هزار میلیارد 
تومان بوده و 6۵0 هزار میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز است 
که باید از طرق مختلف به عنوان س��رمایه در گردش تأمین شود. 
با این آمار میزان تسهیالت اعالمی از سوی منابع بانکی به بخش 
تولید در سال گذش��ته 43۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود 

200 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تر از منابع برای 
بخش تولید به ثبت رسیده است. از س��وی دیگر براساس قانون 
ذی نفع واحد حداکثر تس��هیالتی که یک مش��تری می تواند از 
بانک دریافت کند تا س��قف 20 درصد س��رمایه پایه بانک مقرر 
ش��ده اس��ت و بانک با این دلیل که بتواند خ��ود را از مخاطراتی 
همچ��ون ورشکس��تگی و کمب��ود مناب��ع رهایی ده��د طبق 
قانون ذی نفع واحد، تس��هیالت ارایه می کن��د. بنابراین یکی از 
جدی  ترین مس��ائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیالت سرمایه 
در گ��ردش واحدهای تولیدی اس��ت که در چند دهه گذش��ته 
بار ها به جلس��ات رؤس��ای محترم قوای مجریه مقننه و قضاییه 
هم کشیده ش��د و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون 
رفع موانع تولید را به تس��هیالت دهی بانک ها به صنعت کش��ور 
اختصاص داده و راه حل حس��اب ویژه تس��هیالت در گردش« را 
لحاظ کرده اند، اما این مس��أله یکی از مش��کالت اساسی صنعت 

کشور و پیشران های اقتصادی است.

رفع مشكل کمبود نقدینگی بانک ها
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری امالک 
دارایی های غیرض��رور و اماکن رفاهی بانک ها می تواند مش��کل 
کمبود نقدینگی بانک ها را مرتفع کند. در س��ال 13۹3 مجلس 
ش��ورای اس��المی قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور« را تصویب کرد و در نهایت در مورخ 13۹4/2/1 
با تأیید ش��ورای نگهبان برای اجراء و تدوین آیین نامه اجرایی آن 
به دولت وقت ابالغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با 
توان تسهیالت دهی بانک ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع 
چاره اندیش��ی کرده ب��ود؛ فروش ام��الک م��ازاد بانک ها هیأت 
وزی��ران در س��ال 1386 آیین نامه »نحوه واگ��ذاری دارایی های 
غیرض��رور و اماک��ن رفاهی بانک ه��ا« را ب��ه تصویب رس��اند و 
جزییات دقیق��ی را درباره ش��یوه فروش ام��الک بانک ها تعیین 
کرد و پ��س از آن هم چندین رئی��س دولت از برنام��ه خود برای 
به سرانجام رس��اندن این آیین نامه س��خن گفتند اما شوربختانه 

این قانون همچنان در حد یک نوش��ته ب��ر روی کاغذ باقی مانده 
است. مرور ش��عار سال های اخیر که از س��وی رهبرمعظم انقالب 
)مدظله العالی( در حوزه های اقتصادی ابالغ ش��ده اس��ت، نشان 
از تأکید ویژه ایش��ان بر لزوم تقویت و رونق تولی��د برای مبارزه با 
حربه های نظام س��لطه در جنگ اقتصادی دارد ب��ه ویژه اینکه از 
سال ها قبل معادالت جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات 
اخیر کش��ور نیز نش��ان داد که دش��منان این مرز و بوم با انتشار 
اخبار جعلی قصد آسیب رس��اندن به بنگاه های تولیدی را دارند 
تا از این طریق بتوانند به بخش��ی از اهداف ش��وم خود برسند اما 
تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این بار نیز 
دشمنان را ناامید کردند. از س��وی دیگر قانون رفع موانع تولید با 
دقت مصادیق حمایت از تولید و اش��تغال در کش��ور را مشخص 
کرده اس��ت و با توجه به نق��ش مهم و حیاتی ریاس��ت جمهوری 
از حضرت عالی تقاضا داریم تا با دس��تور پیگیری ارایه تسهیالت 
س��رمایه در گردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز 
رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ 
و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید. انجمن قطعه سازان لوازم 
خانگی، انجمن صنفی صنایع بیس��کوییت، ش��یرینی و شکالت 
ایران، انجمن صنف��ی کارفرمایی تولیدکنن��دگان تابلوهای برق 
ایران، انجمن س��ازندگان تجهی��زات، اتحادیه تولی��د و صادرات 
نس��اجی و پوش��اک ایران، انجم��ن تولیدکنندگان مس��تربچ و 
کامپاند، انجمن صنایع نس��اجی ایران، انجمن قطعه سازان لوازم 
خانگی، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، انجمن 
صنفی کارفرمایی تولیدکنن��دگان لوازم خانگ��ی ایران، مجمع 
کارآفرینان ایران، انجم��ن صنایع فرآورده های گوش��تی ایران، 
کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی ای��ران، انجمن صنفی تولیدکنن��دگان لوازم 
صوتی و تصویری، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی 
ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان ماکارونی ایران، 
انجمن تولیدکنن��دگان باتری ایران، انجم��ن صنفی کارفرمایی 
پتروشیمی های تولیدکننده پلی استایرن انبساطی، سندیکاری 
تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران و انجمن تولیدکنندگان 

لوله و اتصاالت پی وی سی.

بانک ها به بخش تولید تسهیالت نمی دهند!

سكه بورسی را چگونه تحویل بگیریم؟

https://monaghesatiran.ir/124465-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/124469-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa-2/
https://monaghesatiran.ir/124476-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%84%d8%b4%da%a9%d8%b1-28-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9/
https://monaghesatiran.ir/124481-3716-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-1704-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/124484-3716-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-6-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

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

کیوسک اخبار 

افزایش 6  درصدی مشترکان آب 
نسبت به سال گذشته 

بهینه سازی مصرف انرژی 
سرمایه گذاری است نه هزینه

 نیروگاه های سیکل ترکیبی 
امکان فنی برای مازوت  سوزی ندارند

 ترک  فعل های غیرقابل اغماض 
در حوزه ذخیره  سازی گاز

عضو مجمع نمایندگان استان خراس��ان جنوبی در مجلس، گفت: در حوزه 
ذخیره سازی و بهینه سازی مصرف گاز ترک فعل های غیرقابل اغماضی صورت 
گرفته اس��ت. مجید نصیرائی؛ در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به ناترازی گاز 
در کش��ور و کمبود گاز افزود افت فش��ار در شرق، شمال ش��رق و به ویژه استان 
خراسان جنوبی بسیار مشهود اس��ت. لذا مس��ؤوالن باید اقدامات کوتاه مدت و 
بلندمدت را جدی بگیرند، هرچند در راس��تای انجام اقدامات کوتاه مدت توزیع 
سوخت رایگان و وسایل گرمایشی مناسب توسط ستاد بحران انجام شده است و 
خوشبختانه تدابیری هم برای رسیدگی به مناطقی که ممکن است در روزهای 
آینده با افت فشار رو به رو شوند، اندیشیده شده است. وی به اقدامات بلندمدتی 
که وزارت نفت برای جلوگیری از افت فشار در استان های شرقی و شمال شرقی 
باید انجام دهد، اشاره کرد و افزود: وصل کردن انتهای شبکه انتقال گاز به شبکه 
گاز اس��تان های همجوار اقدامی اس��ت که وزارت نفت باید جهت جلوگیری از 
قطعی گاز این مناطق طی س��ال های آینده در دس��تور کار خود قرار دهد. عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در حوزه ذخیره سازی 
و بهینه س��ازی مصرف گاز نیز طی س��ال های گذش��ته ترک فعل های غیرقابل 
اغماضی صورت گرفته اس��ت، اظهار کرد: در حالی ذخیره س��ازی گاز در ایران 
به سختی به یک ونیم درصد می رس��د که کش��ورهای مصرف کننده گاز مانند 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا و حتی کش��ورهای دارنده این صنعت همچون 
قطر و روسیه ساالنه تا 20 درصد اقدام به ذخیره سازی می کنند و دقیقاً به دلیل 

همین ذخیره سازی اروپا توانسته است زمستان سرد خود را مدیریت کند.

تعداد مشترکان آب در کشور، تا پایان آذرماه امسال نسبت به پایان آذر 1400 
با 6.1 درصد افزایش به 1۷ میلیون و ۷۷6 هزار مش��ترک رسیده است. به گزارش 
مناقصه مزایده، تعداد مشترکان جدید آب شهری در پایان آذرماه امسال 18 هزار 
و 8۷1 فقره شده اند که رشد خوبی را نش��ان می دهد. براساس تازه  ترین گزارش 
آماری ماهانه وزارت نیرو طول ش��بکه توزیع آب در بخش شهری تا پایان آذرماه 
امسال به رقم 16۹ هزار و 3۵1 کیلومتر رس��یده و این در حالی است که در زمان 
مش��ابه پارس��ال این مقدار 16۷ هزار و 110 کیلومتر بود که رشد 1.3 درصدی 
یافته است. طول خطوط انتقال آب نیز که در پایان آذرماه پارسال 30 هزار و ۹60 
کیلومتر بوده در پایان آذرماه امسال به رقم 33 هزار و 811 کیلومتر افزایش یافته 
که رشد ۹.2 درصدی را نش��ان می دهد. مجموع آب تولیدی کشور )زیرزمینی و 
سطحی( که پایان آذرماه پارسال پنج هزار و 32۷ میلیون مترمکعب بوده با رشد 
1.۵درصدی در پایان آذرماه امسال به رقم ۵406 میلیون مترمکعب افزایش یافته 
است. تعداد مشترکان آب روس��تایی که تا پایان آذرماه پارسال 60۹8 هزار فقره 
بوده با رش��د 1.8 درصدی به 6208 در پایان آذرماه امس��ال رسید. به این ترتیب 
درصد جمعیت روس��تایی تحت پوش��ش آب به 8۵.6 درصد رسید. طول شبکه 
توزیع آب در بخش روستایی در پایان آذرماه امسال به 18۵ هزار و ۹4۵ کیلومتر 
رسید. آب تولیدی )مجموع آب تولیدی زیرزمینی و سطح( تا پایان آذر امسال در 
حالی به رقم 1۵63 میلیون مترمکعب رسید که نسبت به پایان آذر پارسال 144۷ 

میلیون مترمکعب 8.01 درصد افزایش داشته است.

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس، با بیان اینکه بهینه س��ازی 
س��رمایه گذاری اس��ت نه هزینه، گفت: این س��رمایه گذاری می تواند توس��ط 
بخش خصوصی انجام ش��ود اما باید راهکاره��ای آن در قانون بودجه پیش بینی 
ش��ود هرچند دول��ت اراده و برنامه جامع��ی برای ای��ن کار ندارد.ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، عبدالعلی رحیمی مظفری؛ با اش��اره به ناترازی گاز در کش��ور، 
گفت: ذخیره سازی گاز مس��أله مهمی اس��ت که می توان از دو منظر به آن نگاه 
کرد؛ ابتدا اینکه گاز را در فصول کم مصرف ذخیره کرده و در فصول پرمصرف یا 
استفاده کنند یا با قیمت باالتر به فروش برس��انند که هر دو کار اقدام عاقالنه ای 
اس��ت در عین حال مس��أله حفظ امنیت انرژی از ضروریاتی است که باید به آن 
توجه کرد چراکه حتی اگر با چنین سرمایی رو به رو نشویم ممکن است مسائلی 
همچون حمله سایبری، ایجاد مش��کل فنی در تأسیسات پاالیش��گاهی و... به 
وجود بیاید، بنابراین در این شرایط فقط ذخیره سازی است که می تواند امنیت 
انرژی ما را حفظ کند اما عدم توجه به این مهم ازس��وی دولت  ها جای تعجب و 
البته نگرانی دارد چراکه ممکن اس��ت تبدیل به یک بحران در کش��ور شود لذا 
ذخیره سازی امری ضروری و الزم است. نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: مسأله دیگر موضوع بهینه سازی انرژی به 
ویژه گاز در کشور است به همین دلیل ش��خصاً پیشنهاد داده ام؛ در برنامه هفتم 
توسعه سقف مصرف انرژی در کش��ور بسته ش��ود، بدین معنا که توسعه بدون 
افزایش س��قف انرژی تعریف ش��ود، درواقع هرگونه مصرف انرژی در کش��ور از 
محل بهینه سازی سیستم های قبلی باشد چراکه با انجام هر کاری به غیر از این 
مهم، محکوم به شکس��ت در حوزه انرژی هستیم. عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه بهینه سازی سرمایه گذاری است نه 
هزینه، افزود: این سرمایه گذاری می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود اما 
باید راهکارهای آن در قانون بودجه پیش بینی شود هرچند دولت اراده و برنامه 
 جامعی برای این کار ن��دارد و در الیحه بودجه س��ال 1402 به ای��ن مهم ورود 

نکرده  است.

مدیرعامل بخش س��رمایه گذاری گ��روه صنعتی مپنا، گف��ت: نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی و گازی که نیروگاه های مپنا نیز از این نوع هس��تند از نظر فنی 
امکان اس��تفاده از س��وخت مازوت را ندارند. خلیل بهبهانی؛ در گفت وگو با ایرنا، 
افزود: نیروگاه های س��یکل ترکیبی و گازی برای آن که بتوانند از سوخت مازوت 
استفاده کنند نیاز به تغییرات زیادی در سیستم های فنی خود دارند و تجهیزات 
بس��یاری را باید تغییر دهند. وی ادامه داد: بر این اس��اس نیروگاه های س��یکل 
ترکیبی و به خصوص نیروگاه هایی که توس��ط مپنا ساخته و بهره برداری شده اند 
امکانی برای استفاده از س��وخت مازوت ندارند. مدیرعامل بخش سرمایه گذاری 
گروه صنعتی مپنا، خاطرنش��ان کرد: اکنون ظرفیت نیروگاهی کشور حدود 8۹ 
هزار و ۷00 مگاوات اس��ت که از این میزان بیش از ۷0 هزار مگاوات آن حرارتی 
است. بهبهانی؛ گفت: گروه صنعتی مپنا حدود 11 هزار مگاوات نیروگاه در دست 
بهره برداری دارد و دوهزار و ۵۵0 مگاوات نیز در دس��ت احداث توسط این گروه 
صنعتی اس��ت. وی ادامه داد: مجموع نیروگاه های مپنا که یا خود احداث کرده و 
یا با مشارکت نسبت به احداث آن ها اقدام کرده 13 هزار و ۵00 مگاوات است که 
در همه این نیروگاه های س��یکل ترکیبی امکان اس��تفاده از مازوت وجود ندارد. 
مدیرعامل بخش سرمایه گذاری گروه صنعتی مپنا، افزود: نیروگاه های فردوسی 
)مش��هد(، س��نندج، پرند، فارس، پره س��ر گیالن و غرب کارون ک��ه تعدادی از 
نیروگاه های مپنا هستند تاکنون حتی یک مترمکعب از سوخت مازوت استفاده 
نکرده اند. بهبهانی؛ خاطرنشان کرد: گروه صنعتی مپنا همچنین در نیروگاه های 
تجدیدپذیر، بادی و تولید آب شیرین کن و پساب فعالیت دارد و حدود 10 درصد 

سبد کسب وکار این گروه متعلق به این نوع نیروگاه هاست.

وزیر نفت

گاز غیرقابل تزریق به خطوط سراسری صادر می شود 
وزیر نفت، با بی��ان اینکه »گاز غیرقاب��ل تزریق به خطوط 
سراس��ری را ص��ادر می کنیم«، گف��ت: هم اکن��ون گاز مایع 
»پروپان و بوتان« که به هیچ عن��وان قابلیت تزریق به خطوط 
سراس��ری گاز را ندارد، در ح��ال صادرات اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، جواد اوجی؛ با اش��اره به س��رمای بی س��ابقه 
هوا در سراس��ر کش��ور و قرار گرفتن دمای 20 استان کشور 
زیر منف��ی 10 درج��ه، اف��زود: در بعضی از روزه��ای دی ماه 
1401 مص��رف روزان��ه بخ��ش خانگ��ی، تج��اری و صنایع 
غیرعمده به دلیل س��رمای ش��دید و پایداری هوا نس��بت به  
مدت مش��ابه پارس��ال تا 1۵0 میلی��ون مترمکع��ب افزایش 
یافته که معادل چه��ار تا پنج فاز پارس جنوبی اس��ت. اوجی؛ 
بیان اینک��ه هم اکنون روزان��ه ۹۹0 میلی��ون مترمکعب گاز 
ترش در کش��ور برداش��ت می ش��ود، گف��ت: روزان��ه از این 
مقدار گاز ح��دود 848 میلیون مترمکعب در 21 پاالیش��گاه 
گازی کش��ور شیرین س��ازی و در بخش های مختلف کش��ور 
مصرف می ش��ود. وزی��ر نف��ت اظهار ک��رد: صنع��ت نفت با 
تکیه ب��ر کارکن��ان متخصص خود ب��ا مجموع��ه اقدام هایی 

همچون برداش��ت حداکث��ری از میدان های مس��تقل گازی 
و مش��ترک، تعمیرات به موقع تأسیس��ات گازی در س��کوها، 
پاالیش��گاه ها و خطوط انتقال گاز توانست امس��ال در کشور 
تولید حداکثری گاز را داش��ته باش��د، ضمن آن که هم اکنون 
با تالش همکارانم در پارس جنوبی س��ه واح��د از چهار واحد 
پاالیش��گاه فاز14 پارس جنوب��ی در مدار تولید ق��رار گرفته 
است. وی با اشاره به فعال س��ازی طرح های ذخیره سازی گاز 
در کش��ور همچون کلنگ زنی مرحله دوم طرح ذخیره سازی 
گاز مخزن ش��وریجه D در ابتدای امس��ال به دس��ت ریاست 
جمهوری، افزود: در هفته ماهه گرم امسال با حداکثر ظرفیت 
 تزریق گاز به مخازن ش��وریجه دی و س��راجه انجام ش��ده و 
هم اکن��ون برداش��ت از ای��ن مخ��ازن در حال انجام اس��ت، 
متأس��فانه بح��ث ذخیره س��ازی گاز در دولت قب��ل مغفول 
مانده بود. وزی��ر نفت با بی��ان اینکه تعطیلی در اس��تان های 
بزرگ کش��ور طی روزهای اخیر کمک زیادی به پایداری گاز 
در استان های ش��مالی کش��ور کرد، گفت: تالش می کنیم با 
برنامه ریزی و اقدام های بلندمدت همچون افزایش برداش��ت 

گاز از میدان ه��ای ت��ازه و فازه��ای موجود میدان مش��ترک 
پارس جنوبی از تکرار این حوادث در کش��ور جلوگیری کنیم. 
اوجی؛ با بیان اینکه امس��ال تولید گاز کشور نسبت به پارسال 
13 تا 1۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته اس��ت، اظهار کرد: 
هم اکن��ون روزان��ه بی��ش از 1۹0 میلیون مترمکع��ب گاز به 
نیروگاه های سراسر کش��ور تحویل داده می شود و هیچ گونه 
قطعی برق در سراسر کشور گزارش نش��ده است. وی با اشاره 
به حل مش��کالت تولیدی در فاز 16 میدان مش��ترک گازی 
پارس جنوب��ی در ابتدای امس��ال، گفت: این فاز در س��نوات 
گذشته هر س��اله در فصل س��رما با افت تولید روبه رو بود که 
خوش��بختانه با تالش کارکنان صنعت نفت این مشکل برای 
همیشه رفع ش��ده اس��ت. وی به انبار کردن کپسول های گاز 
مایع، س��وخت مای��ع و بخاری های نفت��ی و گازی در مناطق 
سرشاخه های خطوط انتقال گاز ایران در دو ماه اخیر همچون 
شهرس��تان تربت جام اش��اره و اظهار ک��رد: ای��ران روزانه از 
ترکمنستان پنج میلیون مترمکعب گاز وارد می کند، از هفته 
گذشته سوآپ و واردات گاز از ترکمنس��تان به سبب کاهش 

ش��دید دمای هوا و ب��دون کوچک  ترین بحث سیاس��ی برای 
جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی خود س��وآپ گاز متوقف 
شده است. وزیر نفت، با بیان اینکه هم اکنون تعداد 36 هزار و 
614 روستا با پوشش 86 درصدی و بیش از هزار و 226 شهر 
با پوشش ۹8 درصدی در ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
هس��تند، تصریح کرد: 1۷ ه��زار از ۹۷ هزار مش��ترک گاز در 
شهرس��تان تربت جام با مشکل افت فش��ار گاز روبه رو بودند 
که خوش��بختانه از امروز ظهر گاز مش��ترکان در این منطقه 
به صورت کامل وصل ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه امس��ال 
تولید گاز کشور نسبت به پارسال 13 تا 1۵ میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است، اعالم کرد: هم اکنون روزانه بیش از 1۹0 
میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های سراس��ر کشور تحویل 
داده می شود و هیچ گونه قطعی برق در سراسر کشور گزارش 
نشده اس��ت. وزیر نفت، گفت: براس��اس برنامه ریزی احداث 
خط لوله گاز کمکی برای تقویت فش��ار گاز تربت جام و توابع 
آن را در دس��تور کار قرار می دهیم تا سال آینده افت فشار گاز 

برای هموطنان در این منطقه ایجاد نشود.

سخنگوی صنعت برق 

60  درصد از سوخت نیروگاه ها با سوخت مایع نفت گاز و نفت کوره تأمین می شود 
 س��خنگوی صنعت برق، گفت: باتوجه ب��ه مصرف باال در 
بخش خانگی و تج��اری گاز تحویلی به نیروگاه ها نس��بت به 
دو هفته قبل کاهش داشته اس��ت، در حال حاضر بیش از 60 
درصد از سوخت نیروگاه هارا از طریق سوخت مایع نفت گاز و 
نفت کوره تأمین و مابقی توسط س��وخت گاز تأمین می شود. 
مصطفی رجبی مش��هدی؛ در گفت وگو با ایلنا، افزود: از 120 
نیروگاهی که در اختی��ار داریم 14 تا 1۵ نی��روگاه از مازوت 
اس��تفاده می کنند و مابقی نفت گاز و گاز مص��رف می کنند، 
در هر حال میزان مص��رف روزانه نف��ت گاز دو برابر نفت کوره 

اس��ت، در کل نیروگاه های کش��ور عمدتاً بر پایه گاز طراحی 
ش��ده اند ول��ی در ش��رایط فعلی ک��ه س��وخت گاز در بخش 
خانگی و تجاری افزایش قابل مالحظه پی��دا کرده ناگزیر باید 
از سوخت دوم اس��تفاده کنیم. در این ش��رایط سبد سوخت 
تحویلی م��ا مطمئن تر و امکان تأمین برق پای��دار هم بیش از 
قبل فراهم است. سخنگوی صنعت برق، با بیان اینکه مصرف 
برق نس��بت به مدت مشابه سال گذشته س��ه درصد افزایش 
داش��ته، گفت: در حال حاضر در مناطقی که گاز قطع ش��ده 
اس��تفاده از هیترهای برقی و یا اس��پیلت  ها رواج بیش��تری 

داشته اس��ت، تحلیل مربوط به روز شنبه گذش��ته نشان داد 
که مناطق ش��مالی کش��ور ۹00 م��گاوات افزای��ش مصرف 
برق ناش��ی از اس��تفاده از هیتره��ای برقی را داش��تیم. وی 
تأکید کرد: هموطن��ان بدانند ما برای تولید برق از س��وخت 
فسیلی اس��تفاده می کنیم و در ش��رایط کنونی آب و هوایی، 
انتقال س��وخت به نیمه شمالی کشور با س��ختی همراه است. 
بنابراین اگر از هیتر برقی استفاده می کنند حتماً توجه الزم را 
داشته باش��ند که در مکانی که حضور ندارند وسایل گرمایش 
برق��ی را خاموش کنند و با بس��تن درب و پنجره ه��ا از تلفات 

انرژی جلوگیری کنن��د، همچنین دمای من��ازل را روی 18 
تا 21 درجه تنظی��م کنیم تا صرفه جوی��ی الزم صورت گیرد. 
رجبی مش��هدی؛ در ادامه درباره وضعیت ص��ادرت و واردات 
برق، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر میزان واردات نسبت به 
سال گذش��ته در همین زمان حدود 20 درصد بیشتر است و 
همچنین صادرات کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرده اس��ت. 
وی می��زان واردات را بی��ش از دو برابر ص��ادرات اعالم کرد و 
افزود: زمانی که از شرایط س��رد عبور کنیم می توانیم مجدداً 

تراز صادرات و واردات را برقرار کنیم.

در دیدار محرابیان؛ با وزیر برق عراق اعالم شد

ارایه خدمات فنی  و مهندسی ایران برای احداث نیروگاه  در عراق
وزیر نیرو، درباره ظرفیت های فنی و مهندسی 
ایران در بخش انرژی، گف��ت: کارخانه های تولید 
تجهی��زات و قطع��ات صنعت ب��رق در کش��ور از 
ظرفیت خوب��ی برخوردارند، تا جای��ی که در این 
زمین��ه ص��ادرات خدمات فن��ی و مهندس��ی نیز 
ص��ورت می گی��رد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
علی اکب��ر محرابی��ان؛ در دی��دار ب��ا »زی��اد علی 
فاضل« وزیر برق کش��ور عراق، اف��زود: جمهوری 
اس��المی ایران در زمینه دیپلماس��ی آب و برق در 
دولت س��یزدهم فعاالنه در مواجهه با کش��ورهای 
همس��ایه و منطقه حض��ور دارد. وی ادام��ه داد: 
ظرفیت های فن��ی و مهندس��ی ای��ران در بخش 
انرژی برق بسیار گس��ترده و در حال  توسعه است. 
وزیر نیرو، خاطرنش��ان کرد: فعالیت در این بخش 
در کنار پتانس��یل موج��ود در کارخانه های تولید 
تجهی��زات و قطعات ای��ن صنع��ت در جمهوری 
اسالمی ایران در ش��رایط مطلوبی قرار دارد و جزء 
افتخارات کش��ور محس��وب می ش��ود و بر همین 
اس��اس موضوع صادرات این خدمات و تجهیزات 
به کشورهای منطقه مطرح می ش��ود. محرابیان؛ 
گفت: براین اساس با عراق به عنوان کشور همسایه 
و دوست روابط و مناس��بات خوبی حاکم و برقرار 

اس��ت و به منظور بهره من��دی از ای��ن ظرفیت  ها 
تبادل نظر می ش��ود؛ این تبادل  ها به نحوی است 
که بخش خصوصی در کش��ورهای ای��ران و عراق 
فعال ش��وند که حاصل و نتیجه نهایی آن رضایت 

مردم و توسعه اقتصادی هر دو کشور است.
بهره مندی از خدمات فنی و مهندسی ایران 

برای احداث نیروگاه در عراق
در ادام��ه، »زی��اد عل��ی فاضل«؛ ضم��ن ابراز 
خرسندی از تشکیل جلس��ه با وزیر نیرو در کشور 
ایران، گفت: ام��روز درباره حمای��ت از وزارت برق 
عراق، تب��ادل تجربی��ات، تأمی��ن نیاز ع��راق به 
برق و مس��ائل مرتبط با آن گفت وگ��و و تبادل نظر 
ش��د. وزیر برق کش��ور عراق، درباره بهره مندی از 
توان و دانش ایرانی��ان برای پیش��برد اقدام  ها در 
صنعت برق ع��راق با اش��اره به تبادل نظ��ر درباره 
تبادل خدمات فنی و مهندس��ی ای��ران در زمینه 
اح��داث نیروگاه ه��ای ب��رق در کش��ور، اف��زود: 
هم اکن��ون متخصص��ان و ش��رکت های بزرگ��ی 
از جمل��ه ش��رکت مپنا در ع��راق فعال هس��تند؛ 
تبادل تجرب��ه و اطالع��ات این ح��وزه در جریان 
 اس��ت و به توس��عه روابط در زمینه ه��ای مختلف 

کمک می کند.

زهرا قره داغی

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی ای��ران، گف��ت: افزای��ش مص��رف گاز در 
بخش خانگ��ی و نات��رازی گازی کش��ور، موجب 
ش��د توزیع س��ی ان جی در کش��ور محدود ش��ود 
که ای��ن موض��وع باع��ث افزایش هف��ت میلیون 
لیت��ری مص��رف بنزی��ن در کش��ور می ش��ود. به 
گ��زارش مناقصه مزای��ده، علی اکب��ر نژادعلی؛ در 
جمع خبرنگاران، افزود: آنچه مش��خص اس��ت با 
برنامه ریزی صحیحی ک��ه از ابتدای س��ال اتفاق 
افتاد و با پیش بینی ش��رایط برای سوخت رس��انی 
و ب��ا برگزاری جلس��ات و مصوباتی که ابالغ ش��د، 
منجرب��ه افزای��ش ی��ک میلی��ارد و 200 میلیون 
لیتری نسبت به س��ال گذشته س��وخت تحویلی 
به نیروگاه ها ش��د. وی ادامه داد: با ذخیره س��ازی 
منظم س��وخت در نیروگاه های کشور و همچنین 
انبارهای ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
صورت گرف��ت و با توج��ه به ش��رایط پیش آمده 
 ش��رکت ملی پخ��ش وارد می��دان ش��د و تقریباً 
دو میلی��ارد و 300 میلی��ون لیت��ر نس��بت ب��ه 
س��ال گذش��ته س��وخت بیش��تری به نیروگاه ها 
تحوی��ل داد. تاکن��ون 14 میلیارد لیتر س��وخت 
در نیروگاه ه��ا مصرف ش��ده اس��ت که س��وخت 
تحویل��ی ب��ه نیروگاه ه��ا 14.۵ میلی��ارد ب��وده 
اس��ت ضمن آن ک��ه 10درصد افزایش س��وخت 
تحویلی نسب به س��ال گذش��ته وجود داشت در 
س��ال جاری افزایش 20 درصدی مصرف سوخت 
در نیروگاه ها را نسبت به س��ال گذشته داشته ایم. 

نژادعل��ی؛ اضافه کرد: س��رمای کم س��ابقه ای در 
کش��ور تجربه کردیم به طوری که ب��رودت هوا در 
 برخی از منلط��ق به منفی 28 درجه س��انتی گراد 
رس��ید و ای��ن ب��رودت ه��وا موجب افت ش��دید 
فش��ار گاز در انته��ای خ��ط لوله برخ��ی مناطق 
ش��د و بیم عدم وجود گاز مایع وجود داش��ت که 
ب��ا ت��الش ش��بانه روزی همکاران��م در مجموعه 

ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی در 
سراس��ر کش��ور و با تمهیدات��ی که از قب��ل برای 
 سوخت رسانی پایدار در زمس��تان در اقصی نقاط 
ایران ش��ده ب��ود، توانس��تیم در م��واردی که در 
انته��ای خط��وط سراس��ری گاز، با افت فش��ار و 
قطع��ی گاز در روزه��ای اخی��ر مواجه ش��دیم، با 
توزیع به موقع نفت س��فید و گاز مایع، از مشکالت 

مردم بکاهیم. وی ادامه داد: س��وخت های مختلف 
در مناطق��ی ک��ه الزم بود اع��م از نفت س��فید و 
 کپس��ول گاز مای��ع در اختی��ار مردم گرف��ت تا از 
سرمای زمس��تان در امان باشند؛ خوش��بختانه با 
ذخیره س��ازی و توزیع با برنامه و مطلوب سوخت 
مایع، هیچ گزارش��ی از تعطیلی واحدهای صنفی 
ناش��ی از نبود س��وخت، ت��ا ام��روز نداش��ته ایم. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
 CNG از قطع گاز تع��دادی از جایگاه های عرضه
در نقاط مختلف کش��ور به ویژه استان های شمالی 
به منظور کمک به حفظ فش��ار گاز شبکه خبر داد 
و گفت: تعطیل��ی تع��دادی از جایگاه های عرضه 
CNG موجب شد در روزهای اخیر هفت میلیون 
لیتر به میزان مصرف روزانه بنزین کش��ور افزوده 
ش��ود. وی ادامه داد: روزانه به طور متوسط 23.۵ 
میلیون مترمکع��ب گاز CNG جایگزین مصرف 
بنزین می ش��ود که با توجه به اینکه مصرف بنزین 
در روزهای اخی��ر ب��ه 110 میلیون لیت��ر در روز 
رسیده اس��ت، اگر CNG را نداش��تیم، در تأمین 
بنزین با چالش مواجه می شدیم و مصرف به بیش 
از 130 میلی��ون لیتر در روز می رس��ید. نژادعلی؛ 
با اش��اره به اینکه هرس��اله مصرف بنزین در فصل 
زمس��تان کاهش پیدا می کند، گفت: در حالی که 
در دی ماه مصرف عجیب 118 میلیون لیتر بنزین 
را در یک روز ش��اهد بودیم، که مص��رف روزانه در 
کش��ور103 میلیون لیت��ر می باش��د. مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در خاتمه 
با اش��اره به اینک��ه در س��ال ۹۷ ب��ه خودکفایی 
رس��یدیم، اضافه کرد: در س��ال 138۵، روزانه 2۹ 
میلیون لیت��ر واردات بنزین داش��تیم اما با تالش 
متخصصان صنعت پاالیش کش��ور، از س��ال ۹۷ 
که به م��رز خودکفایی در تأمین بنزین رس��یدیم، 
تا ام��روز واردات بنزین نداش��تیم و امی��دوارم با 
توجه مردم به مصرف بهینه س��وخت در کش��ور، 
 بتوانیم پای��داری بی��ن تولید و مص��رف بنزین را 

حفظ کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ناترازی گاز مصرف بنزین را ۷میلیون لیتر افزایش داد 




