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سازمان جهاد دانشگاهی 
صنعتی شریف

 نقش پُررنگ مناقصه 
در »اورهال متروی تهران« 

معاون امور معادن وزارت صمت خبر داد 

تعیین تکلیف مالکیت 
 هزار معدن کشور 
در مزایده اخیر 

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریمترویتهرانوحومه،
ازتدوینیکبرنامهسهسالهجدیدبرای»تعمیرات
اساس��یقطارها«خبردادکهطیآنمناقصهنقشی
مهمایفاخواهدکرد.بهگزارشمناقصهمزایده،مسعود

درستی؛بابیاناینکهشرکت...

معاونامورمع��ادنوزارتصمت،گفت:درمزایده
اخی��رواگذاریمعادنه��زارمع��دنبهرهبرداران
خودراش��ناخت.بهگ��زارشمناقصهمزایده،رضا
محتش��میپور؛افزود:23ه��زارمیلی��اردتومان
حقوقدولتیمعادندرسالجاریدریافتشد...
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با فروش متری 

نظر مثبت وزارت صمت و اقتصاد 
برای عرضه خودرو در بورس کاال 

تأکید بانک مرکزی بر اصالح نرخ سود 
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 چراغ نرخ جدید سودهای بانکی 
سبز شد

کیوسکمناقصهومزایده

  مرضیه نیکخواه

کنکورپایانیکس��الزحمتبرایموفقیت
درمهمترینامتحانتحصیلیاست.امتحانیکه
خیلیهابهخاطرمردودش��دندرآنخودکشی
کردهان��دوخیلیهاباعب��ورازآنتوانس��تندبه
مدارجباالیتحصیلیبرسندوزندگیراحتتری
داش��تهباش��ند.پایانکنکورب��رایکنکوریها
یعنیاینکهدیگرمجبورنیس��تیدراتاقکوچک
زندگیکنی،یعنیمجبورنیستیگوشیخودت
رابرایبیدارشدندرصبحاولوقتکوککنی،
یعنیمجبورنیس��تیدیگردرسبخوانی،یعنی
مجبورنیس��تیمطالبتکراریراب��رایکنکور
مدامبخوان��ی،یعنیمجب��ورنیس��تیبهخاطر
کنکوربیروننروی،ورزشنکن��ی،تفریحنکنی
وازهم��همهمتربعدازپایانکنک��ورمیتوانیبه
کارهایموردعالقهاتبرس��ی.بههرشکلاولین
مرحل��هازمبارزهکنکوردرکش��ورط��یدوروز
پنجش��نبهوجمعههفتهایکهگذشتبهپایان
رسیدتاکنکوریهانفس��یبهراحتیبکشند.در
واقعنوبتاولکنکور۱۴۰2،ازصبحپنجش��نبه
)2۹دیماه(بارقابتداوطلبانگروهآزمایش��ی

علومتجربیدرسراس��رکش��ورآغازشد.امسال
بهخاطرتغییراتبس��یارزیاد،براینخستینبار
کنکوردونوبتدرس��البرگزارش��د.نخستین
نوبتازآزم��ونورودبهدانش��گاههادرروزهای

پنجش��نبهوجمع��ه2۹و3۰دیم��اهودومین
مرحل��هدرروزه��ایچهارش��نبهوپنجش��نبه
۱۴و۱۵تیرماهس��الآتیبرگزارمیش��ود.آمار
ش��رکتکنندگانکنک��ور۱۴۰2درتمام��ی

گروههایآزمایش��ییکیازس��ؤالهایپرتکرار
داوطلباناست.براساسآمارنهاییمنتشرشده
توسطسازمانسنجشآموزشکشور،درکنکور
دیماهتع��داد۹۱۵ه��زارو۱۵۱نف��ردرزمان

برگزاریاینماراتناقدامبهثبتنامدرهریکاز
پنجگروهآزمایشیریاضی،تجربی،انسانی،هنر

وزباننمودند.
سؤاالت لو رفت؟

اماآزمونسراس��ريک��هازآنبهعنوانکنکور
یادميکنند،ازحواش��يپیرامونشهمجداشدني
نیست.حاشیههایيمثلتقلبدرآزمونولورفتن
یافروختنسؤالهاومس��ائليازایندست.برخي
داوطلبانهمبنابهدالیلمتفاوتازحضوردراین
آزمونهممحرومشدهیابعدازشرکتومشخص
ش��دننتایجمتوج��همحرومیتخودميش��وند.
باوجودقطعاینترن��تدرزمانبرگ��زاریکنکور
تع��دادیازکاناله��ادرفضایمجازیازانتش��ار
س��ؤاالتکنک��وردرفض��ایمجازیخب��ردادند
ومدعیش��دندکهس��ؤاالتکنک��وررادراختیار
دارندوبراس��اسآنپاسخس��ؤاالتراهمدادهاند.
براساساینگزارش،درتعدادیازاینکانالهاباید
درخواس��تورودبهکانالدهیدتاپسازدریافت
مبالغیامکانحضوردرآنکانالراداشتهباشیدو
ایندرحالیبودکهکنکوریهاهمچنانسرجلسه
آزم��ونبودن��دواینترن��تمکانه��ایبرگزاری

کنکورقطعبود!

برگزاری مهم ترین امتحان تحصیلی در سراسر کشور

زنگ تفریح کنکوری ها باالخره به صدا درآمد! 

 دیپلماسی به سبک یول!  
بعلهدیگ��هوقت��ی8میلی��ارددالرراباال
کشیدهباش��یویکلیوانآبهمدرادامهآن
سرکش��یدهوهردفعهبرایبرگرداندنآنیک
بازیجدیدروکردهباش��ی،کمک��مهوابَرت
میداردکهمیتوان��یرجزخوانیوُگندهالتی
همکردهوبرایدیگراندورآبگوشتیبرداری!
اینجن��ابیونس��وکی��ولک��هظاهراً
علیرغمسنوسالیکهدارد،درعالمسیاست
آنقدرتازهکاروجونیورتش��ریفداردکهاساساً
نمیدانددرمقامرئیسجمهوریککش��ورهر
کلمهوعبارتیک��همیگوید،موضعرس��می
کش��ورمتبوع��شمحس��وبمیش��ودواگر
میخواهددررابطهبامناسباتدوکشوردیگر
صحبتکندبایده��زارویکمالحظهودقتو

احتیاطرابهخرجدهدتامباداحرفیزدهشود
وداس��تانیراهبیفتد،بماندکهاینبزرگوارکاًل
آتشبیاریکمعرکهومنازعهش��دهاس��تتا
البددرسپهرسیاس��یدنیاخودینشانداده

وکمیدیدهشود!
راس��تشرابخواهی��د،کلیفک��رکردیمو
باالخرهبهایننتیجهرس��یدمک��هدلیلزدن
اینحرفهایبیربطوآسمانوریسمانبافی
وایضاًهیزمکشیاینجنابپرزیدنتتازهکار
میتوان��ددوچیزباش��د،اولاینک��هاینبنده
خدا،درش��رایطنرمالووضعمناس��بینبوده
اس��تواحتماالًبعدازاینکهحال��شجاآمده،
خودشبهت��رازهرکس��یفهمیدهاس��تکه
چهگافب��زرگورکوردتاریخیراشکس��ته

اس��توفیالحالدرگیرایناستکهچطورو
چگونهاینآبروریزیدیپلماسیوجلفیرفتار
وگفتارراجمعوج��ورک��ردهوآبرفتهرابه

جویبرگرداند.
احتمالدومکهالبتهبهنظرهوشنگخانی
ماقویت��رازظناولاس��ت،همانداس��تان
رقابتچش��مبادامیهایش��رقیدرتجارتو
ارتباطبااعرابمنطقهاس��توحاالکهدولت
چیناینگونهباعربس��تانپس��رخالهشدهو
نردعش��قمیبازدکهبیانیهمشترکدادهودر
موردایرانلفاظیمیکندواحتم��االًبااینکار
درتجارتوارتباطاتمالیباکش��ورهایاین
منطقه،گویسبقتراازکرهایهاخواهدربود
وفاصلهرابیشتروبیش��ترخواهدکرد،عقالی
کرهایهمعقلخ��ودرارویهمریختهاندکه
چهکنی��متاهمانینش��ودکهرقی��بدیرینه
میخواهدودرنهایتبهایننتیجهرس��یدهاند
کهرئیسجمهورمثاًلحقوقدانشانبهامارات
تش��ریفب��ردهوحرفهاییبزنن��دکهطرف

اماراتیوایضاًیانکیهاراخوشآیدوالبدجای
بیش��تریدرمناس��باتتجاریواقتصادیبه
کرهایهادادهوهمپیمانانحوزهخلیجفارس

راهمباخودهمراهکند!
بههرحالدلیلوعلتدراینقس��مموارد
خیلیمهمنیست،وقتیتیرازچلهکمان،رها
ش��ده،دیگررهاشدهاس��تکهحضرتحافظ

میفرماید:
دوشبامنگفتپنهانکاردانیتیزهوش...

وزشماپنهاننشایدکردِسرِّمیفروش
تانگردیآْشنازینپردهَرمزینشنوی...

گوِشنامحرمنباشدجاِیپیغاِمسروش
بربساِطنکتهدانانخودفروشیشرطنیست...

یاس��خندانس��تهگوایمرِدعاقل،یا
خموش

دیگ��ری چیزه��ای قدیمیه��ا البت��ه 
ب��ه فیالمث��ل کردهان��د، فرمای��ش ه��م
پ��ایش��معش��نیدمزقیچ��یف��والد،زبان
س��رخ،س��رس��بزمیدهدبربادک��هعجالتاً

فیالحال،اینفقرهمس��موعنیس��ت،ش��اید
وقتیدیگر!

همیش��ههماینج��ورب��ودهوآزم��ودهرا
آزمودنخطاس��تکهاگرافرادبدونتجربهو
دانشویاکس��انیکهفهموش��ناختدرستی
ازش��رایطونیازه��اوانتظاراتح��وزهقدرت
واختی��ارومس��ؤولیتوتعهدخ��ودندارندبر
س��رکارهاگذاشتهش��وند،بهنس��بتمنصب
وجایگاهیکهدارن��دبهجایایج��ادتحولو
رش��دوتوس��عه،یاتخریبمیکنند،یارکودو
درجازنیبهبارمیآورندویاکاًلبهجادهخاکی
زدهومنشأفس��ادوتباهیوداستانمیشوند
وهرچ��همق��اموحیط��هقدرتش��انافزونتر
باش��دکاره��احس��اسوپیچیدهت��رواثرات
اش��تباهاتبزرگتروبرایهمیناستکهکل
دس��تگاهدیپلماس��یویکدرمیاناحزابو
رسانههایکرهای،چندروزاستبهمالهکشی

مبسوطمشغولند!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

نقش پُررنگ مناقصه در »اورهال متروی تهران« 
مدیرعاملش��رکتبهرهبرداریمترویته��رانوحومه،از
تدوینیکبرنامهس��هس��الهجدیدبرای»تعمیراتاساس��ی
قطارها«خبردادکهطیآنمناقصهنقش��یمه��مایفاخواهد
کرد.بهگزارشمناقصهمزایده،مس��عوددرستی؛بابیاناینکه
ش��رکتبهرهبرداریمترودرابتدایامس��التعه��ددادکهبه
برنامه»اوره��القطارها«عملکند،افزود:باتوجهبهش��رایط

فعلی،ممکناس��تکهاجرایتعدادیازبرنامهه��ابامغایرت
انجامش��دهباش��د.درحالتدوینیکبرنامهسهسالههستیم
تاعقبماندگیه��ایموجوددربازدیده��ایدورهایواورهال
طیاینمدت،جبرانش��ود.مدیرعاملش��رکتبهرهبرداری
مترویتهرانوحومهبااعالماینکههنوزاینبرنامهس��هساله
بهجمعبندیقطعینرس��یدهاس��توتادوهفتهآیندهقطعی

خواهدش��د،عنوانکرد:ش��رکتبهرهبرداریمت��رویتهران
وواگنس��ازیدرحالتعمی��راتواورهالقطارهاهس��تند،
ام��اعقبماندگیهایج��دیدراینح��وزهباعثش��دهتابه
برنامهریزیوتدوینیکبرنامهجدیدت��رفکرکنیم.برهمین
اس��اسبایداورهالقطارهابایکبرنامهقویس��هسالهپیش
بردهش��ود.درس��تی؛دربارهخریدقطعاتموردنیازمتروهم،

گفت:معاونتحملونقل،هزینهموردنیازبرایخریدقطعات
وتجهیزاتمترورابهحسابش��رکتواریزکردهاست.ویدر
پایانسخنانخود،اضافهکرد:مناقصهخریدقطعاتموردنیاز
درحالبرگزاریاس��تتاپسازانجامقرارداده��ا،بهمروراین
قطعاتوتجهیزاتواردناوگانشوند.امیداستکهطیدوماه

آیندهبهنقطهمطلوبیدرتأمینقطعاتبرسیم.
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https://monaghesatiran.ir/124662-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-1402%d8%9b-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/124658-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%be%d9%8f%d8%b1%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1/


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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فناوري  اطالعات
و دانش

نوبت دوم
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روابطعمومیواموربینالملل

درخواست شماره: 
RHS-0046602-T34

موضوع آگهی:  

FULI  COMPLETE  MOTOR

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی
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AHTSش�رکت پتروگوهر فراس�احل کیش درنظ��ردارد۱فروندش��ناور

پارسجنوبیورشادتموضوعمناقصه)ش��ماره۵۹-۴۰۱(راازطریقبرگزاری

مناقصهعمومیاجارهنماید.

لذاازاشخاصیاشرکتهایواجدشرایطدعوتمیشودازمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

لغای��ت۱۴۰۱/۱۱/۰۵جه��تدریافتاس��نادمناقصهازس��اعت۰8:۰۰صبح

الی۱3:۰۰بهآدرس:تهران،ش��هرکقدس)غرب(،بلواردادمان،خیابانشفق،

نبشکوچهآفتاب،س��اختمانتوحید،طبقه۴،دبیرخانهکمیس��یونمعامالت

ش��رکتپتروگوهرفراس��احلکیش)تلف��ن:6۰-88۵763۵6داخلی2۱7۵(

بههمراهنامهدرخواستاسنادمناقصهمراجعهنمایند.

محل پروژه: پارسجنوبیورشادت

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۴.867.۰۰۰.۰۰۰ریال

مهلتتحویلمدارکبهواحدمناقصهگزارتامورخ۱۴۰۱/۱۱/۱2روزچهارشنبه

ساعت۱2:۰۰بهآدرسمناقصهگزارمیباشد.

  عمومی
نوبت دوم

 دانش�گاه آزاد اس�المی واحد عل�وم و تحقیق�ات درنظ��ردارداحداث
32۰۰مترمربعگلخانههوشمندخودرادرقالبدوقراردادمجزا

1-خریدوسایلوتجهیزاتموردنیازجهتاحداثگلخانههوشمند
2- پیمان��کاریاج��رایعملی��اتاح��داثگلخان��ههوش��مند،ازطری��ق

مناقصهعمومیبهاشخاصحقوقیحائزشرایطواگذارن�ماید.
 1- ازاش��خاصحقوق��یدع���وتب��هع�م��لمیآی��دازتاری��خدرج
ای��نآگ�ه��یب��هم��دت۱۰روزکاریب��اارائ��هفی��شواری��زیب��همبل��غ
۱.۰۰۰.۰۰۰ریال)غیرقابلاس��ترداد(بهشمارهحساب۰۱۱۵86۰823۰۰8
)ش��مارهش��باIR۰8823۰۵86۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۹۰2۴(باشناس��هواریز
۴۱۹2۰2۰۰۰۰۰۰۰۰2۵3ن��زدبانکصادراتبهنامدانش��گاهآزاداس��المی
واحدعلوموتحقیقاتبههمراهکارتشناس��اییمعتبرب��رایخرید)دریافت(
اس��نادمناقص��هدرس��اعاتاداریب��هنش��انی:ته��ران،انته��ایبزرگ��راه
شهیدستاریش��مال،میداندانش��گاه،بلوارش��هدایحصارک،دانشگاهآزاد
اس��المیواحدعلوموتحقیقات،س��اختمانبلوکیکآموزشی،طبقهششم،
اتاق6۰۱،ادارهامورپیمانهاومهندس��یتأمین)تلفنتماس:۴۴86۵۱3۱(

مراجعهنمایند.
2- مهلتدریافتاس��نادمناقصهوهمچنینتحویلپاکتهایاسنادمناقصه
تاپایانوقتاداری)س��اعت۱۴:۵۰(روزچهارش��نبهم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۱2

میباشد.
3- هزینهدرجآگهیدرروزنامههابهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

4- مناقصهگزاردرردیاقبولپیشنهاداتدارایاختیارتاممیباشد.
5- تاریخدرجآگهیدرروزنامههاروزشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۱میباشد.
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روابطعمومیشرکتمدیریتتولیدبرقری

آگهی تجدید   عمومي
 ش�رکت مدیریت تولید ب�رق ری درنظرداردخریدبانظارتبرس��اخترادیاتورآبخنکک��نواحدهایهیتاچیGEF5خ��ودراازطریقمناقصهعمومیبهاش��خاصحقوقی

واجدصالحیتبهشرحذیلواگذارنماید،

ف
محل تحویل کاالی و ردی

خدمات موضوع مناقصه
مبلغ تضمین 

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

88۰.۰۰۰.۰۰۰استانتهران۱
ریال

ضمانتنامهبانکیوفیشواریزیبانکی)بهپیشنهادهایفاقدسپرده،سپردههایمخدوش،
سپردههایکمترازمیزانمقرر،چکشخصیونظایرآنترتیباثردادهنخواهدشد.(

مطابقبامدتزمان
مندرجدراسناد

اش��خاصحقیقیوحقوقیواجدش��رایطمیتوانندازتاریخانتش��اراولینآگهيروزچهارش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۰/28لغایتروزش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰8بابهس��امانهتدارکات
الکترونیکیدولتwww.setadiran.irمراجعهواسنادمناقصهراباشمارهفراخوان2۰۰۱۰۹۵26۴۰۰۰۱8ازآنس��امانهدریافتنمایندویابامراجعهبهآدرسسایتاینترنتي
http://tender.tpph.irویاwww.iets.mporg.irدربخشاطالعرس��انیمعامالت.خالصهاس��نادمربوطهرادریافتتادرصورتتمایلبامراجعهبهسامانهستادایراناقدام
بهخریداس��نادنمایند.درصورتنیازبهبازدیدوکسباطالعاتبیش��تر،مناقصهگرانمیتوانندباش��مارههایذیلتماسحاصلنمودهوازکاالیموضوعمناقصهبهآدرس:تهران،

شهرري،جادهقدیمقم،باقرشهر،انتهايبلوارفلسطین،شرکتمدیریتتولیدبرقري)نیروگاهگازيری(بازدیدنمایند.
هزینهآگهیمناقصهبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

تلفن: 6۱– ۵۵22۱۴6۰داخلی7۵23-7۵77آمادهپاسخگوییبهسؤاالتدرساعاتاداريمیباشند.

شرکت مدیریت تولید 
برق ری

نوبت دوم

 شرکت تأمین و توس�عه زیرس�اخت خلیج فارس درنظردارد»تهیه،حمل،نصب،راهاندازیوبرقدارکردنش��بکههوایی2۰کیلوولتمخزنهشتادهزارمترمکعبی

واقعدرس��ایتتوس��عهمنطقهویژهاقتصادیصنایعمعدنیوفلزیخلیجفارس«باب��رآوردهزینهاجرایکاربهمبل��غ۱۱.7۵7.۵33.۰22ری��الازطریقمناقصهعمومی

یکمرحلهایبهپیمانکارواجدصالحیتپایه۵رشتهنیرو)زیررشتهپست،انتقالوتوزیعنیرو(واگذارنماید.

لذامتقاضیانمحترممیبایس��تجهتدریافتاس��نادصرفاًبامراجعهبهس��ایتhttps://pgidsco.comازتاریخانتش��ارآگهیتاروزدوش��نبهم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰3

اقدامنمایند.

الف: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار: ۵88.۰۰۰.۰۰۰ریال

ب: مهلت ارائه اسناد: تاپایانوقتاداریمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱6ساعت۱۵:۰۰روزیکشنبه

ج: زمان و مکان برگزاری گشایش پاکات مناقصه: روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱7ساعت۰۹:۰۰درمحلسالنجلساتشرکت

د: کلیهفرآیندمناقصهتاقبلازتحویلپاکات،فقطازطریقسایتشرکتانجاممیگیرد.
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تجدید فراخوان   عمومي 
یک مرحله ای

نوبت دوم

نوبت اول
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روابطعمومیواموربینالملل

درخواست شماره: 
RHS-0147501-T11

موضوع آگهی:  

خرید تله بخار

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

مراجعه نمایید.

بدون اخذ سپرده

   عمومی
نوبت اول
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روابطعمومیواموربینالملل

درخواست شماره: 
PD-01-17-0016-B1

موضوع آگهی:  

خرید کولر اسپلیت و پنجره ای

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی

 س�ازمان جهاد دانش�گاهی صنعت�ی ش�ریفدرنظ��ردارددودس��تگاه
آپارتمانمس��کونیراازطریقمزایدهبهفروشبرس��اند.متقاضی��انمیتوانند
ت��اپای��انوق��تاداریم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۹پیش��نهاداتخ��ودرابهصورت
پاکتدربستهبهدفترمرکزیجهاددانش��گاهیواقعدرخیابانانقالباسالمی،
روبهرویدرباصلیدانشگاهتهران،پالک۱27۰،ساختمانجهاددانشگاهی،

ادارهکلامورمالی،کدپستی۱3۱۴7۴۴۵۱3ارسالنمایند.
1-آپارتمان۱۱۰متریبامبلغپایه66.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
2-آپارتمان۱2۰متریبامبلغپایه72.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

آدرس ساختمان مورد مزایده: 
تهران،خیابانجمالزاده،باالترازخیابانفرصتشیرازی،کوچهاعتماد

سپرده شرکت در مزایده: ۵درصدمبلغپایهبهشمارهحساب۱3۵8۵۱۵۵8
بان��کتجارتش��عبهاردیبهش��تبهن��امجهاددانش��گاهیب��اشناس��هواریز

۱۵۰۰۰۰۱۰۰2۰واریزگردد.
عالقهمن��دانمیتوانن��دب��اپرداخ��ت2۰۰.۰۰۰ریالبهحس��ابش��ماره
6۹۴۹۵۵۹۰۴3بانکملتبهنامجهاددانشگاهیصنعتیشریفاسنادمناقصه
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 به منظور هماهنگی و کسب اطالعات تکمیلی با شماره 
67641326-021 تماس حاصل فرمایید.

آگهی    عمومی
فروش ساختمان نوبت اول

یککارشناستوسعهوتحولدیجیتال،معتقداس��تکهباکندشدنضربان
تبادلمجازییابس��ترهایارتباطیماننداینترنت،دیگرتنه��ااقتصاددیجیتال
آسیبنمیبیندبلکهبادرهمآمیختگیفضایدیجیتالواقتصادسنتی،اینکل
اقتصادکشوراستکهآسیبمیبیند.هاتفخرمش��اهی؛درگفتوگوباانتخاب،
دربارهتأثیرمخرببیثباتیوضعیتاینترنتکش��وربرکاهشس��رمایهگذاری
وفرصتس��وزیدربخشه��ایمختل��فاقتصاددیجیت��ال،گفت:»مس��ائلو
چالشهاییکهقطعاینترنتاینروزهابرایکشورایجادکرده،یکموضوعچند
بعدیوچندوجهیاس��ت.موضوعاولشایناستکهرشداقتصاددیجیتالراهم
درهستهوهمدرپوستهکندکردهاست.هستهاقتصاددیجیتالیعنیدرآمدیکه
ازکس��بوکارهایمبتنیبرفناوریاطالعاتوارتباطاتناشیمیشود.بهعنوان
مثالدرآمداپراتورهایمخابراتیکهکاهشچش��مگیریپیداکردهاس��تازاین
قسماس��ت.امااتفاقبدتریکهرخدادهایناس��تکهاینکاهشدرآمدوکیفیت
بههس��تهمحدودنماندهوتأثیراتمخربمانندمذاب،بهپوس��تهاقتصادرسیده
اس��ت.«ویادامهداد:»اقتصاددیجیتالیکپوس��تهایهمداردکهدراینبخش
فناوریاطالعاتوفناوریارتباطاتبسترس��ازرش��دصنعت،تس��هیلتجارتو
تسریعتوسعهمیشود.برایمثالآنجاکهفناوریاطالعاتباتجارتبرخورددارد،
بحثتجارتالکترونیکخلقمیشودیاآنجاکهباسالمتواقتصادسالمتتعامل
دارد،بحثسالمتدیجیتالآفریدهمیش��ود.درواقعازرهگذراینتقاطعهاست
کهفناوریاطالعات،بسترس��ازوتوانمندسازتوس��عهاقتصادیواجتماعیسایر
بخشهامیش��ود.«خرمش��اهی؛ضمنتأکیدبراینکهقطعاینترنتآسیبهای
غیرقابلجبرانیدراینبخشکهبخشپوستهاقتصاددیجیتالنامدارد،بهکشور
تحمیلکردهاس��ت،افزود:»بااینتفاصیلاینضررمشتملبردوبخشاساسی
است.معموالًقسمتیکهراحتترمحاسبهمیشود،قس��متهستهاست.بدین
معناکهش��رکتهاییکهدرفناوریاطالع��اتدرگیربودند،دس��تمزدپرداخت
میکنندولیمحصوالتشانیاتولیدنمیش��ودیاتولیدشکنداستیابهموقع
فروشنمیرودوبهدنبالآنبهایتمامشدهش��انباالمیرودوزیاندهمیشوند.«
اینکارآفریناقتصاددیجیتالکشور،افزود:»چالشبدترایناستکهصنایعیکه
ازاقتصاددیجیتالخدماتیهمچونخدماتامنیت،ایمنی،خدماتبانکداریو
پرداختیاخدماتزیرس��اختیمیگیرند،آنهاهمدچارمش��کلشدهاند.ازاین
روهردوبخشاساس��یومحوریدرکش��وردراینموارداخیرض��ررکردهاند.«
خرمشاهی؛درتوضیحخودازسومینآسیبیکهورادشدهاست،بیانکرد:»ضرر
سومکهازدوموردپیشینغیرقابلجبرانتراست،تسریعروندمهاجرتنخبگان
است.چراکهبخشیازمهندس��ینفناوریاطالعاتوامنیتوزیرساختبهجای
آنکهباتماموج��ودومتمرکزومصممدرداخلایرانوب��رایکارفرمایایرانیکار
کنند،بهعلتدهه��امانعپیداوپنهانبهصورمختلفباش��رکتهایخارجیکار
میکنند.«ویدرموردکاهشنیرویکار،خاطرنشانکرد:»مادرکمیتوکیفیت
سرمایهانسانیدچارریزشجدیهستیمکهیکبخشیازآنناشیازمهاجرت،
یکبخشیناشیازحرکتبهس��متآزادکاری)فریلنسری(وبخشدیگریهم
ناشیازتغییرناخواستهاقتصادیاست.یعنیمهندسفناوریاطالعاتیکهتااین
مقطعچالشیوبحرانییکسرویسویکارزشاقتصادیباارزشافزودهباالدر
کشورتولیدمیکرد،شغلشراتغییرنمیدهدبلکهکارفرمایشراتغییرمیدهد
وبرنامهنویسیکشرکتخارجیمیشود.درواقعتمامارزشاقتصادیکهدارد
تولیدمیکنددرGDPیاتولیدناخالصداخلیکشورماجذبوصرفنمیشود؛
درتهراناستولیداردبرایپیشرفتزیرساختهایاخدماتدربازارهایترکیه
وقطروعمانکارمیکند.ب��هاینمیگویندمهاجرتنخب��گان،البتهبهصورت
مجازی.«خرمش��اهی؛دراینبارهادامهداد:»بارهادیدهامک��هدرموردمهاجرت
نخبگانآماراعالممیکنندولیاینآمارهابرایافرادیاستکهبلیتوویزایشان
رامیگیرندوازکشورخارجمیشوند؛دراینحالتمامیتوانیمآنهارابشماریم
اماآندستهایکهنمیتوانیمحسابکنیم،کسیاستکهدستودلشوحاصل
دسترنجشازچرخهاقتصادیکشورخارجمیش��ودوبهچرخهاقتصادیمثاًل
ترکیهپیوندمیخوردک��هدرکوتاهمدتجب��راننقصانایناف��راددراقتصاد
کشوربسیارمشکلاست.«اینکارشناستوس��عهوتحولدیجیتال،درپاسخ
بهپرسش��یمبنیبراینکهبامش��کالتیکهدرپهنایباندوفیلترینگاینترنت
وجوددارد،آیاافرادیکهدرداخلبرایخارجازکش��ورکارمیکنندبامشکل
مواجهنشدهاند،گفت:»برایتولیدبیش��ترازارتباطاتبهمشکلمیخورنداما
راهکارهاییبرایارس��الخروجیپیداکردهاند.چراک��هاینترنتمااالنقطع
نیست،بلکهبهش��دتبیثباتاس��توامکاناینکهکارپیوس��تهوباکیفیتاز
داخلایرانبرایخارجازکش��ورانج��امدهید،وجودنداردام��اامکاناینکهدو

هفتهکارکنیدوهفتهسومکارتانرابهخارجازایرانبفرستیدوجوددارد.

مهاجرت استارت آپ  ها و نخبگان 
کارآفرین به کجا خواهد رسید؟! 

براس��اسالیحهبودج��ه۱۴۰2مقررش��د،افزای��شتعرفه
وارداتگوش��یص��رفتوس��عه»میکروالکترونی��ک«ش��ود.
همچنیندس��تگاههایاجراییمل��زمبهاختص��اصبودجهبه
امنیتسایبریشدند.بهگزارشمهر،الیحهبودجهسال۱۴۰2
هفتمدیم��اهازس��ویرئیسجمهوربرایتصوی��ببهمجلس
شورایاسالمیارایهشد.دراینالیحه،کسبوکارهایحقیقی

فعالدرسکوهایداخلیشاملبخشودگیمالیاتیشدند.
 بخشودگی مالیاتی کسب وکارهای حقیقی فعال 

در سکوهای داخلی
براساستبصره6-عوارضومالیات)بخشاولاحکامیکساله(

مادهواحدهالیحهبودجه۱۴۰2بند»ط«آمدهاست:
ط-درراس��تایحمایتازتوس��عهاقتصاددیجیتالدرکشورو
تشویقکس��بوکارهایاینترنتیبهاستفادهازس��کوهایداخلی،
تاپایانس��ال۱۴۰2کس��بوکارهایحقیقیفعالدرس��کوهای
داخل��یموردتأییدوزارتارتباط��اتوفناوریاطالع��اتکهفاقد
پروندهمالیاتیهس��تند،بهصورتپلکانیتاس��قفمق��رردرماده
۱۰۰قان��ونمالیاتهایمس��تقیم،مش��مولمالیاتب��انرخصفر
ب��ودهوجرایمس��الهایقبلناش��یازع��دمتس��لیماظهارنامه
شاملبخشوگیمیش��ود.همچنینهرگونهکسبدرآمدبربستر
سکوهاوشبکههایاجتماعیخارجیمش��مولاخذمالیاتاست.
آییننامهاجراییاینبندظرفمدتدوماهپسازالزماالجراشدن
اینقانونبهپیشنهادمشترکوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتو
وزارتاموراقتصادیوداراییبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.

الزام 20 درصد ارایه خدمات منتخب دولتی و غیردولتی 
پنجره ملی خدمات هوشمند

همچنیندربند»ج«تبصره7-صنع��ت،معدنوارتباطات
)بخشاولاحکامیکس��اله(ب��هموضوعپنجرهمل��یخدمات
هوشمندپرداختهشدهاست.براساساینبند2۰درصدخدمات
دولتیبایدبهصورتکاماًلهوش��مندوبرخطوبدونحضورافراد

ارایهشود.اینموضوعبایدتاپایاندیماه۱۴۰2اجراییشود.
ج-بهمنظورارتق��ایبهرهوریوکاه��شهزینههایدولت
وافزای��شرضایتمندیم��ردم،تم��امدس��تگاههایاجرایی
موضوعماده۵قانونمدیریتخدماتکشوریوماده2۹قانون
برنامهپنجسالهشش��متوس��عه،نهادهایعموم��یغیردولتی
وس��ایردس��تگاههایدارایردیفدرقوانینبودجهس��نواتی،
مکلفندضم��نارایهکلیهخدم��اتخودازطری��قپنجرهملی
خدماتدولتهوشمندتاآبانماهس��ال۱۴۰2،بابهینهسازی
فرآیندها،حداق��ل2۰درصدخدماتمنتخبخ��ودراتاپایان
دیماه۱۴۰2بهص��ورتهوش��مندبهگونهایارای��هکنندکه
تماممراحلدرخواس��تت��ادریافتخدمتبهص��ورتآنی،بر
خط،بدوندخالتعاملانس��انیوبدوناخذهرگونهمدرکاز
متقاضیخدمتبااستفادهکاملازدادهواطالعاتملیموضوع

قانونمدیریتدادههاواطالعاتملیانجامشود.

۱.دس��تگاههایاجرای��یمذکورمکلفندتاپای��انآذرماه
۱۴۰2کلیهاس��تعالماتیکهتوس��طسایردس��تگاههاازآنها
انجاممیش��ودراب��هصورتبرخ��طوآنیازطری��قمرکزملی
تبادلاطالعاتدراختیاردستگاهمتقاضیقراردهند.آییننامه
اجرای��یاینبندمش��تملب��رخدماتمش��مولهردس��تگاه،
نحوهبهینهس��ازیفرآیندها،نحوهبرخطس��ازیاس��تعالمات،
ظرفمدتدوماهپسازالزماالجراش��دناینقانونتوس��ط
وزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتباهمکاریس��ازماناداری

واستخدامیکش��ورپیش��نهادوب��هتصوی��بهیأتوزیران
خواهدرسید.

اختصاص 2 درصد از اعتبارات هزینه ای به امنیت 
سایبری دستگاه های اجرایی

دربند»ز«موضوعامنیتس��ایبریدرالیحهبودجه۱۴۰2
مطرحش��دهاستوبراس��اسآندس��تگاههایاجراییموظف
هس��تندکهتادودرصدازاعتباراتهزینهایخ��ودرابهامنیت
شبکهوپیش��گیریازوقوعحوادثامنیتیسایبریدردستگاه

خوداختصاصدهند.
در بند »ز« تبصره 7 آمده است:

ز-تم��امدس��تگاههایاجرای��یموض��وعم��اده2۹قان��ون
برنامهپنجسالهشش��متوس��عهوش��رکتهایدولتیونهادها
وس��ازمانهاییکهازبودج��هعموم��یاس��تفادهمیکنن��د،
مکلفندیکتادودرصدازاعتباراتهزینهای)بهاسثنایفصول
۱و۴و6(ی��اتمل��کداراییهایس��رمایهایخودراب��همنظور
تضمینوارتقایسطحامنیتشبکه،امنیتزیرساختهاوامنیت
سامانههایخودوپیشگیریمؤثرازوقوعحوادثامنیتیسایبری
دردستگاهخوداختصاصدهند.مسؤولیتامنیتسایبریشبکه
وسامانههایدس��تگاههایاجراییبرعهدهباالترینمقامدستگاه
اجراییبودهونظارتوصدورتأییدی��هدراینموردبرعهدهوزارت
ارتباطاتوفن��اوریاطالعاتباهمکاریوزارتاطالعاتاس��ت.
آییننامهاجراییاینبندبهپیشنهادمش��ترکوزارتارتباطاتو
فناوریاطالعات)مس��ؤول(ووزارتاطالعاتوس��ازمانبرنامهو
بودجهکشورظرفمدتدوماهپسازالزماالجراءشدناینقانون

تهیهوبهتصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.
توس��عهزیرس��اختهایصنعتمیکروالکترونیکبامنابع

حاصلازافزایشتعرفهوارداتگوشیهایگرانقیمت
دربند»ط«تبصره7بودجهنیزمقررش��دهاستکهحقوق
ورودیوارداتگوشیهایتلفنهمراهخارجیباالی6۰۰دالر
به۱۵درصدافزایشیابدومنابعحاص��لازآنصرفحمایتاز

توسعهزیرساختهایصنعتمیکروالکترونیکشود.
دربند»ط«تبصره7آمدهاست:

ط-حقوقورودیروی��هتجاریوارداتگوش��یهایتلفن
همراهخارجیباالی6۰۰دالربرابر۱۵درصدتعیینمیش��ود،
وارداتگوش��یدرس��ایررویهه��ابهمأخذدوبرابرمحاس��به
ودریافتخواهدش��د.وزارتاموراقتص��ادیودارایی)گمرک
جمهوریاس��المیایران(مکلفاس��تمنابعحاصلازاجرای
اینحکمرابهردیفدرآم��دی۱۱۰۴۱۰واریزتاصرفحمایت
ازتوس��عهزیرس��اختهایصنعتمیکروالکترونیکش��ود.
وارداتاینکااله��اازطریقمناطقآزادتج��اریوصنعتی،نیز
مشمولاینحکممیشود.مسؤولیتتقسیمکارنهادیوظایف
وراهبریتحققاه��دافاینبندبرعهدهکارگ��روهویژهاقتصاد

دیجیتالدولتقراردارد.
پیش بینی درآمد 10 هزار و 200 میلیارد ریالی در افزایش 

تعرفه واردات
دربخشمالی��اتوارداتالیحهبودجهدرجدولش��ماره۵
درآمدها،واگذاریداراییهایسرمایهایوواگذاریداراییمالی
برحسبقس��مت،بخش،بند،اجزادرسال۱۴۰2برایموضوع
حقوقورودیوارداتگوش��یهایموبایلساختهشدهخارجی
باقیمتبیشاز6۰۰دالرمیزان۱۰ه��زارو2۰۰میلیاردریال

درآمددرنظرگرفتهشدهاست.

 امنیت سایبری در بودجه 1402؛ 
افزایش تعرفه واردات گوشی کجا خرج خواهد شد؟

جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول 7 و 10 ماده واحده 1402 )بخش مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(

 مصوب 1402مصوب 1402/هزینه ایموضوععنوان دستگاه
تملک دارایی های سرمایه ای

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

توسعه و تکمی ل زیرساخت های امنیت و صیانت 
اجتماعی و فرهنگی  بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

 5۹0,000
)مبالغ به میلیون ریال(

 3,۹70,000
)مبالغ به میلیون ریال(

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

ایجاد، تأمین و توسعه زیرساخت های اقتصاد 
رقومی )دیجیتال( و حمایت از تولیدات بومی بخش 

ارتباطات و فناوری اطالعات

 2,256,000
)مبالغ به میلیون ریال(

 7,374,000
)مبالغ به میلیون ریال(

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

 توسعه و تکمیل زیرساخت ها و خدمات 
دولت هوشمند

 1,403,000
)مبالغ به میلیون ریال(

 7,241,000
)مبالغ به میلیون ریال(

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی 
الکترونیکی به استعالم های مورد نیاز دستگاه های 

اجرایی )سازمان فناوری اطالعات(

 1,000,000
)مبالغ به میلیون ریال(

 1,000,000
)مبالغ  به میلیون ریال(

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی 
اطالعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه 

یافته و شهرهای زیر 10 هزار نفر

 5۹0,000
)مبالغ به میلیون ریال(

 7,۹41,000
)مبالغ  به میلیون ریال(

https://monaghesatiran.ir/124782-3718-%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/
https://monaghesatiran.ir/124785-3718-%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%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/124788-3718-%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%a7%d8%ac%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124791-3718-%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-fuli-complete-motor/
https://monaghesatiran.ir/124794-3718-%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/124797-3718-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124799-3718-%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/124803-3718-%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-2/
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مقاله

درمقایس��هماده2۱8اصالحیقانونمدنیباماده۴26
قانونتجارتنیزبای��دگفت؛ایندومادهنس��بتبهابطال
معامالتضرريیکس��انهس��تند.ف��رقآندودرنتیجه
حاصلازبطالناس��ت.بهموجبمقرراتعاموقتیمعامله
ابطالش��ود.ش��خصیکهمعاملهباطلراانجامدادهاست،
استحقاقدریافتچیزيراکهپرداختکردهاست،دارد.در
صورتیکهبراساسمقرراتخاصقانونتجارت،درصورت
ابطالمعامله،ش��خصداخلدرغرماءمیشودونمیتواند
تمامآنچهراکهپرداختنمودهاس��تدریافتکند.چون
دررژیمعامفلسفهرعایتتس��اويطلبکارانوجودنداردو
هرکسزودتراقدامکردمیتواندتمامطلبخودرادریافت
نمایددرحال��یکهدرمدیونورشکس��تههدفیاساس��ی

قانونگذاررعایتوحفظتساويبینطلبکاراناست.۱6
قانونگذارب��رايجلوگی��ريازانجامچنی��نمعامالتی
توس��طتاجرمتوقف،ضمانتاجرايشدیدتريتعیینکرده
وبراس��اسماده۵۴۹قانونتج��ارتمقررداش��ته؛هرتاجر
ورشکس��تهکهقس��متیازداراییخودرابهطریقمواضعه
)تبان��ی(ومعامالتص��وريازمی��انببرد،ورشکس��تهبه
تقلباع��المومطابققانونجزامجازاتمیش��ود.راهنماي
قانونگذاريآنس��یترالدراینمورد،ذیلعنوان"معامالت
درمع��رضابطال"۱7ع��الوهبرذک��رعناوینیمانن��درابطه
خویشاونديیانزدیکیبینمتعاملین،یاطرفمعاملهايکه
اصاًلوجودخارجینداش��تهباش��د،کههمانمنظوروهدف
معامالتصوريراتداعیمیکند،مطالبیراذکرکردهاست،
ولیراهنماقانونگذاريآنس��یترالعالوهبرش��رحمواردي
همانندعناوینمذکوردرادامهبرايجلوگیريازسوءاستفاده
متخلفینبااشارهواستنادبهقوانینبرخیکشورهاسوءنیت
رانیزعنصربس��یاراساس��یبرايقابلابطالدانستنچنین
معامالتیکهه��دفاصلیواولی��هآنهاف��رارازدینوعدم
پرداختبدهیهايتاجرورشکستهاستمیداندونخواسته
کهبامعدودس��اختنمعامالتقابلابطالراهرابرايگریزاز
قانونبازبگذارد،بلکهمعاملهايراکهدرآنعنصرسوءنیت)به
منظورفرارازدین(ثابتشودمحکومبهابطالمعرفینموده
اس��تکهبهنظردیدگاهراهنمانیزبههمینس��متگرایش
دارد.درحقوقای��رانبرطبقماده۴26قان��ونتجارتکهبا
تفسیرموسعاینمادهمیتوانمعامالتمطروحهدرآنماده
راهمش��املمعامالتقبلازدورانتوقفوهمبعدازدوران
توقفتاجرتوجیهک��رد،کهدرصورتاثباتای��نامر،قانون
تجارتایرانمعامل��هرادرهرمرحل��هازدورهتوقف"باطل" 
معرفیکردهاست،برخالفراهنمايآنسیترالکهمعامالت

صوريرا"قابلابطال" میداند.
2-2-متقاض��یدعويابط��المعامالتب��رطبقمفاد
راهنمايقانونگذاريآنس��یترالومقایس��هباامکانفسخ
معامالتنس��بتبهحقوقایرانباتوجهب��همباحثیکهاز
معامالتدردورانقبلازتوقفگذشتمشهودترینتفاوت
میانبرخوردبامعامالتواقداماتتاج��ربینحقوقایران
وراهنمايقانونگذاريآنس��یترالدرموردورشکس��تگی
رامیتوانبهقابلیتفس��خدانس��تنای��نمعامالتطبق
ماده۴2۴قانونتجارتومباحثراهنمايآنسیترالتحت

عنوان"معامالتدرمعرضابطال" دانست.
اقداماتابطالمعامالتبااستنادبهش��یوهانعقادآنها
تنهادرس��ایهمقرراتورشکس��تگی،قابلاعمالندواگردر
قوانینعامدیگرنیزپیشبینیش��دهانددرس��ایهمقررات
عمومیاستوذکرآنهادرراهنما،عالوهبرتکرارمکررات،
تنهاتأکیدياستبرايقابلیتاجرايآنهادرموردخاص
وضعیتورشکس��تگی؛ویژگیاصلیقانونورشکس��تگی،
تواناییآندرابطالمعامالتپیشیناست.یعنیمعامالتی
ک��هتوس��طبده��کار،دردورهاینزدی��ک،قب��لازآغ��از
دادرس��یهايورشکس��تگی)دوره3ماههیا6ماههقبلاز
شروعدادرسی(منعقدشدهاند.زیراراهنمايقانونگذاري
آنس��یترالبرخالفحقوقایرانتوقفوزمانسلبمداخله
ورشکستهدراموالخودراازش��روعآغازدادرسیمفروض
دانس��تهاس��ت،نهتوقفدرزمانیقبلازش��روعدادرسی
وزم��انواقع��یوعین��یآندرپاراگراف۱3۵راهنم��اي

قانونگذاريآنس��یترالآمدهاست:"علیرغماصلمنطقی
پذیرفتهش��دهدرخصوصابط��المعامالت،بای��ددرنظر
داشتکهمعامالتیکهبهاس��تنادمقرراتورشکستگیدر
معرضابطالقراردارند،درص��ورتوقوعخارجازآنزمینه
)منظورش��رایطابطالمعاملهاس��ت،کهپیشترمواردآن
ذکرشد(کاماًلطبیعی،صحیحوقابلقبولهستندوداراي
ضمانتاجرامیباش��ند،وفقطهنگامیموردسوءظنقرار
میگیرندک��هدرزمانینزدیکبهورشکس��تگیرخدهند.
هدفازابطال،جایگزینش��دنیاتأثیرگذاش��تنبرسایر
ابزارحفاظتازمنافعبس��تانکارانکهطب��ققانونمدنییا
سایرقسمتهايقانونتجارت)بهاستثنايورشکستگی(
دردسترسهستند،نیس��ت.نگارندهبرایناعتقاداستکه
درحقوقایراننیز،معامالتباطل،قابلابطالوقابلفسخ
مطروحهدرقوانینخاصورشکس��تگی،معامالتیهستند
کهبهموجبس��ایرقوانینصحیحمیباش��ندخدشهايبه
آنهاواردنیس��تویااینکهحداقلاگرموضوعحکممقنن
قرارگرفتهاندازحکممتفاوتیبرخوردارند،ولیدرش��رایط
وضوابطخاصحقوقتجارتقابلفسخوابطالمیباشند.
ازدیدراهنم��ايقانونگذاريآنس��یترالپیشبینیامکان
ابطالمعامالتتاجرورشکس��ته،ازایننظرضرورياست
ک��ه،ازآنجاکهدادرس��یهايورشکس��تگی)بازس��ازيو
تصفیه(میتوانندمدتزمانطوالنیبعدازآگاهیبدهکار
ازوقوعصددرصدورشکس��تگیخود،ص��ورتبگیرند،لذا
بدهکاربدونس��وءنیتکههنوزازمداخلهدراموالشونیز
انجاممعاملهممنوعنشدهاست،میتوانددستبهاقداماتی
ازقبیلپنهاننم��ودنداراییه��اازبس��تانکاران،برعهده
گرفتندیونساختگی،بخششوهبهبهبستگانودوستان
یاپرداختبهبس��تانکارانخاصونادیدهگرفتنس��ایرین
بزند.نکتهمش��ترکبینمواردقابلیتبطالنوفسخمعامله
درآنجاستکه،براياثربخشیحقوقیطبقهردودیدگاه
بایدبهنهاديبهنامدادگاهمراجعهکردوایندادگاهاس��ت
کهبابررس��یاوضاعواحوالحکمنهاییرااعالممیدارد،یا
دعويمتقاضیراتأییدمیکندویاردمینماید،تنهاتفاوت
وشایداساس��یترینتفاوتبینایندورامیتواناثرتأیید
مدعیابطالیافس��خدانس��ت،درحقوقایرانهمانگونه
کهمیدانیماثرفس��خبابطالنبس��یارمتفاوتاستواین

تفاوترابایددراحکامقانونمدنیجس��تجوکرد
هرجاکهقانونگذاربراساساوضاعو
شرایطمعاملهايرامحکومبهبطالن
یاقابلبطالنتش��خیصدادهاس��ت،
نس��بتبهحکممعاملهايک��هدرآن
مدعیمیتواندبهفسخمعاملهادعایی
داشتهباش��د،س��ختگیريبیشتري
نشاندادهاست،یعنیباحکمبطالن
راهرابرايتنفیذمعاملهبس��تهاستو
دریککالممعاملهرامحکومبهمرگ
دانس��ته،ولیدرجاییکهمعاملهرابا
الحاقوپیوستنش��رایطتازهايقابل
تنفیذمیداندحکمبهقابلیتفسخیا

تنفیذمعاملهمیدهد.
 3- تشریح مس�ائل مربوط به 

اعمال بعد از توقف 
تاریختوقفمعم��والًقبلازتاری��خصدورحکم

ورشکستگیاس��تچونتابازرگانمتوقفنشود،نمیتوان
دادخواستحکمورشکس��تگیرابهدادگاهارایهداد.تاریخ
توقفدرمدتتصفیهممکناس��تچندینب��ارتغییریابد
ونفعطلبکارانورشکس��تهدرایناس��تکهای��نتاریختا
آنجاکهامکانداردجلوترتعیینش��ودت��اابطالمعامالت
بیشتريراکهبهزیانآنهامنعقدشدهدرخواستنمایند.
"حقوقدان��انفاصلهبی��نتاریختوقفتاجرت��ازمانصدور
حکمورشکس��تگیرا،ب��اتوجهب��هاینکهبهاعم��التاجر
ورشکستهدرایندورهباسؤظننگریستهمیشود،)دوران
مشکوک(نامگذاريکردهاندکهدرحقوقفرانسهایندوره،
مدتش��شماهقبلازتاریخصدورحکمورشکس��تگیدر
نظرگرفتهش��دهاس��تولیدرحق��وقایرانب��اتوجهبه
ماده۴23قانونتجارتدورانمش��کوکمحدودیتیندارد،
حتیدرپروندههادیدهشدهکهدادگاهتاریختوقفراحدود
۱۰سالقبلازتاریخصدورحکمتعییننمودهاستکهاین
امربرخالفمنطققضاییبودهوبهثباتمعامالتبینافراد

باتاجروشرکتهاتجارتیلطمهشدیديواردمیسازد."
نکتهحائزاهمی��تدربارهتف��اوتبینحق��وقایرانو

راهنمايقانونگذاريآنس��یترالکهقبلازش��روعبحث
اصل��یذک��رآنض��رورياس��ت،وآنهمتقس��یمبندي
ادوارتوق��فدرای��ندودیدگاهمیباش��د،قان��ونایرانبا
تقس��یمبنديکالس��یکخوددورانتوقفرابهسهدوره
قبلازتوقفبعدازتوقف)دورانمش��کوک(وپسازصدور
حکمورشکستگیمعرفیکردهاس��ت،ولیآنسیترالاین
دورانراب��هدودورهتقس��یمکرده،دورانقب��لازتوقفو
بعدازتوقف،یعنیدورهپسازش��روعدادرس��یتاصدور
ورشکس��تگیراش��املهم��اندورانتوق��فمیدان��دو
دلیلآنهمایناس��تکهرویکردراهنم��ايقانونگذاري
آنس��یترالدرمورداعم��الواقداماتمتوق��فدراینباره
یکس��اناس��تونیازيبهتوصیهنامههايجداگانهدراین
موردندیدهاس��ت،هرچنداینحکمازقانونورشکستگی
فرامل��یاس��تنباطمیگ��ردد.ول��یازآنجاک��هراهنمای
قانونگذاریآنس��یترالدرخصوصورشکستگیضمیمه
اینقانونش��دهاس��تبایداحکاممربوطبهآنقانونرادر
موردراهنمانیزمج��ريبدانیمزیراراهنم��ادرهیچبندي
بهتقس��یمبنديدورانتوقفنپرداختهاستوگوییمراد
ومقصوداصلیشرححالورشکستگیبدونتقسیمبندي

کالسیکدرقالبیکخطمستقیمبودهاست.
 3-1- صلح، هبه، نقل و انتقال بالعوض

ازتاریختوق��ف،تاجريکهوضعمخت��لاقتصاديخود
رادرکمیکن��دبایدازانج��امتماممعامالتیک��هبهزیان
طلبکارانمیباش��دخ��وددارینمایددرغی��راینصورت
س��وءنیتاوثابتاس��ت.ازاینجهتکلی��همعامالتیکه
تاجردرایندورهبهزیانبس��تانکارانمنعقدکندبراساس
بندهایس��هگانهماده۴23قان��ونتجارتباط��لوبالاثر

خواهدبود.
بنداولمادهمذکوردرموردمعام��التباطلتاجرمقرر

میدارد؛
"۱-هرصل��حمحاباتییاهب��هوبهطورکل��یهرنقلو
انتقالبالعوضاع��مازاینکهراجعبهمنق��ولیاغیرمنقول

باشد."
برطبقنگرشراهنمايقانونگذاريآنس��یترالقوانین
ورشکستگیتعداديازکشورها)مانندایران(بهاینسمت

گرایشپیداکردهاندکهان��واعدیگرازمعامالتواقداماترا
درقلمرومعامالتباطلیاقابلابطالبگنجانند،براينمونه
میتوانبهمعام��التترجیحیوزیرقیمتو...اش��ارهکرد.
درهرصورتمعامالتواقداماتدیگرينیزممکناس��ت
توس��طورشکس��تهدرجهتبهتأخیرانداختنوپرداخت
نکردنبهبس��تانکارانانجامگیردکهبایدتوسطقانونگذار
شناس��اییوممنوعاعالمگردد؛برايمثالاعمالیهمچون
هبهوهدیهدادنواعط��اءوپرداختوی��ژهوفوقالعادهبه
برخیبستانکارانباشد،بااینتفسیرازنقطهنظرراهنماي
قانونگذاريآنس��یترالاگرمعام��التواقداماتمطروحه
درمحدوده3ماهیا6ماه)بس��تهبهرویک��ردقوانین(قبلاز
شروعپروسهدادرسیورشکستگینیزصورتگرفتهباشد،
همگیآنهاقابلابطالمیباشند،هرچندکهمشابهچنین
مواعديدرقانونایرانذکرنشدهاس��ت،وطرحآنبهنظر

ضرورياست.

اعمالدیگرورشکستهنیزبههمینگونهقابلیتابطالرا
دارند،اگرزمانانعقادآنهامدیونمتوقف)ورشکسته(شده
باش��د،اگرمعامالتبهگونهناعادالنهوب��دونتعادلارزش
عوضینوی��اترجیحناموجهگ��روهخاصیازبس��تانکاران
منعقدش��دهونیزاینکهط��رفمعامل��هازوضعیتخاص
مدیونمطلعباش��دوبهطورکلیمشابهاینقبیلمعامالت

قابلیتطرحدعويابطالراداراهستند.
بانگاهکالس��یکبهموضوعورشکس��تگی،درخصوص
تقسیمبنديهايدورانتوقفدرحقوقایرانتوسطقانون
تجارتونیزتألیف��اتمتعددحقوقدان��ان،بایدبهصراحت
گفت؛"راهنمايحقوقورشکس��تگیآنس��یترال" تمایلی
بهایننوعتقس��یمبنديهاازخودنش��انندادهاست،بلکه
مجموعنظرات��شبیانکنندهیکروندسینوس��یازاوضاع
احوالیکهممکناس��تدراینپروس��هپیچیدهرخدهدرا
درغالبیکمتنس��یالوش��ناوربیانوپیشنهاداتخود
راعرضهنمودهاس��ت،ازاینروينمیت��وانبهیقینگفت
کههدفآنسیترالازبیانموضوعXدربارهوضعیتYفقط
مختصهمانیکوضعیتاستبهبیانسادهاگرآنسیترال
درخصوصمعامل��هباهدفناب��وديوپنهانک��ردنمال،
مواردیراذکرکردهاس��تبههیچوجهنمیت��واناینادعارا
مطرحنمودکهایننوعمعامالتدربارهوضعیتومعامالت
قبلازتوقفمدیونمتوقفوضعوبیانش��دهاس��ت)مگر
مواردخاصیکهصراحتاراهنمايقانونگذاريآنس��یترال

بهآندورانتسريدادهباشد.(
تع��ادلارزشعوضی��ن،دره��ردودیدگاهم��وردتوجه
میباش��د،بهعن��وانمث��ال،چنانچ��هتاجرورشکس��تهیا
تاجريک��همیدان��ددرمعرضورشکس��تگیق��راردارد،
ازاموالبج��اماندههب��هايپرداخ��تکندوی��امعاملهاي
منعقدنمایدک��هارزشعرفیعوضیندرآنرعایتنش��ده
باش��د)صلحمحابات��ی(،آنمعام��التراباط��لمیدانند
)موضوعماده۴23)ق.ت.((بهموج��بنکته۱7۵راهنماي
قانونگذاريآنس��یترالنیز،عدمرعای��تارزشعوضینبا
رجوعبهاستانداردهاییمانند"ارزشمعقولیاعرفیغالب
درزمانوقوعمعامله" احرازمیش��ودکهب��رمبنايمدارک
کارشناسیمناسب،دراختیاردادگاهقراردادهمیشود.البته
بایدتوجهش��ودکهمعامالتبهش��رطیباطلندکهدردوره
زمانیخاصی)دورهمش��کوک(رخدادهباش��ند.در
معامالتدورهقبلازتوقف،معامالتباحسننیت
مصونازتع��رضباقیماندهان��د،درحالیکهگاه
رعایتحق��وقبده��کاروجامعهوحف��ظتوازن

ایجابمینمایدکهاینمعامالتنیزموردتوجهقرارگیرند.
ای��ننتیجهگی��ريازای��نجهتش��کلمیگی��ردکه
آنسیترالس��عیدراحصانداردوباتفس��یرموسعهرگونه
معاملهايکهفرض��اًماهیتهب��هیادرغال��بصلح)مورد
اخیردرراهنمامصادقعینینداردولیازجملهمصادیق
مش��مولحکممیباش��د(ویابهطورکلی
هرنقلوانتقالبالعوضیکهدرنهایت
همانمعنايبخششمال،هدیهدادن،
صلحک��ردنو...راداش��تهباش��د،ولی
برخالفظاهرفریبن��دهونیکوکارانهاشهدفی
جزءتضعیفحقوقبس��تانکاراننداشتهباش��د،محکومبه
ابطالمیداند،برخالفحقوقایرانک��هاینمعامالترااز

همانابتداباطلفرضکردهاست.
 3-2- پرداخت به بس�تانکاران خ�اص و تادیه هر 

نوع قرض 
"تأدیههرقرضاعمازحالیامؤجلبههروس��یلهکهبه

عملآمدهباشد."
دردورانتوق��ف،تاج��ربای��دازپرداخ��تبدهیه��ا
خودداريکندت��اوضعداراییاومعلومش��دهوبهنس��بت
بینطلبکارانتقسیمش��ودواگرطلببعضیازطلبکاران
راتمام��اًپرداخ��تنماید،اصلتس��اويبینطلب��کارانرا
رعای��تنکردهاس��توچوندارای��یتاج��رپرداختکلیه
قروضاوراکفایتنمیکن��د،حقطلبکارانیکهکلیهطلب
خ��ودرادریافتنمیکنندتضییعمیگ��ردد.درحقوقعام
بهموجبماده2۱8اصالحیقانون��یمدنی،معاملهبهقصد
فرارازدیندرص��ورتصوريبودنباطلاس��تومقررات
مادهمزبورش��خصراملزمب��هبازپرداختآنچ��هدریافت
کردهاس��ت،مینماید.چونچنینشخصیمنتقلالهتلقی
نمیش��ود،چیزيرادریافتنمودهکهمستحقدریافتآن
نبودهاس��ت.طلبکاراندیگرنمیتوانندچنینپرداختیرا
باطلتلقیکنند،حتیاگربهلحاظمعس��ربودنبدهکار،از

داراییبدهکارچیزيبرايآنانباقینماند.اماهمانطوري
کهگفتهش��دمطابقبنددومماده۴23)ق.ت(تأدیهدیون
درزمانتوقفباطلوبالاثراستوچونتادیهدینبهبعضی
ازطلبکارانموجبترجیحآنهانس��بتبهطلبکاراندیگر
میش��ودواینبااصلتس��اويحقوقطلب��کارانمنافات

داشتهوسبباضرارآنهامیشود.
عبارتبنددومماده۴23قانونتجارتعامبودهوتصور
هرنوعاس��تثناییراغیرمقدورمیس��ازد.لذاکلیهقروض
ورشکستهاعمازاینکهحالباش��ندیامؤجلوعاديباشند
یاموثقومربوطبهمعامالتتجاريباش��ندیاغیرتجاري،
مش��مولحکمبطالنخواهندبود،ونیزاینحکمبرمبناي
بازهزمانیحدوثتوقفتاصدورحکمورشکستگیمیباشد
بنابرایندیونیکهپی��شازتوقفتادیهش��دهاندازتعرض
مص��ونمیمانند؛تفس��یريکههرچندب��امنطقحقوقی
س��ازگاراس��تولینبایدازتادیهدیونقبلازدورهمتصل
ونزدیکبهتوقف)بهزعمراهنمايآنس��یترالدوره3ماهه(
غافلشد،چهبس��ااعمالواقداماتورشکس��تهدردوران
قبلازتوقفدلی��لاصلیایجادوضعیتتوقفبودهباش��د،
بااینتفسیرشایس��تهاس��تبهدورهقبلازتوقفبانگرش

دقیقترينگریستهشود.
عبارت"بههروسیله" دربنددومماده۴23قانونتجارت
نشانمیدهدکهش��کلپرداختنیزمهمنمیباشدوتاجر
قرضخودراچهنقداً،چهبهوس��یلهحوالهیابرات،س��فته،
چکویاسایراسنادواوراقبهادارویابهوسیلهتبدیلتعهد

وانتقالطلبپرداختنماید،شاملهمینحکممیشود.
ایندس��تهازمعام��التدرراهنمايآنس��یترالتحت
عن��وانمعامالتترجیحیذکرش��دهاند،وب��راياینکهدر
معرضابطالقراربگیرندبایددارايویژگیهايزیرباشند:

الف(معاملهظرفدورهمشکوکرخدادهباشد؛)همانند
حقوقایران(

ب(پرداختبهیکیازبستانکاران،باتوجهبهطلبوي
امابهصورتترجی��حنامرجحوفوقالعادهبهنس��بتدیگر

بستانکاران؛
ج(بس��تانکاريکهطرفمعاملهباتاجراستبهنسبت
سایربستانکارانتاجرکهبااودرموقعیتمشابهی)ازحیث
باوثیقهیابیوثیقهبودن،دارندگانح��قرجحانو...(قرار
دارند،درصدبیش��تريازمطالباتخودراازداراییبدهکار،

دریافتنماید.
راهنم��ايقانونگ��ذاريآنس��یترالضم��نای��نکه
نمونههاییازاینن��وعمعام��الترادرپاراگراف۱78خود
آوردهاس��ت)بهط��ورمثال،دلی��لابطالای��نمعامالترا
نقضاصلتساويبینبس��تانکارانیکهدرشرایطیکسان
هس��تند،میداند(،الزمبهیادآورياس��تکهایناصلدر
حقوقتجارتایراننی��ز،ازاهدافاساس��یوضعمقررات
ورشکس��تگیبهحس��ابمیآیدکهبطالنمعامالتتاجر
ورشکستهرامش��روعیتبخشیدهاس��ت.البتهآنسیترال،
کلیهمعامالت��یراکهدرای��ن3گروهق��رارمیگیرندقابل
ابطالبهش��مارنیاورده،بلکهبهلحاظرعایتتعادلوتوازن
بینمنافعبستانکارانوتاجرورشکس��ته،استثنائاتیرانیز
درنظرگرفتهاس��ت.پاراگراف۱8۵راهنمايقانونگذاري
آنسیترال،تحتعنوان"معامالتیمستثنیشدهازاقدامات
ابط��ال"،انواعخاص��یازمعامالترابهحالبس��تانکارانو
تاجرورشکستهمفیددانستهاس��توتنهاموردياستکه
راهنمايآنس��یترالنظربهصحتآنمعامالتدادهاست،
ازجملهآنهامیت��وانازمعامالتض��روريبرايعملکرد
بازارهايمالی)مش��ابهنظريکهدرحق��وقایراناقدامات
تاجرب��رايحفظحیاتتج��اريراازاقدام��اتومعامالت
باطلمستثنیکردهبود(مانندحراجوتصفیهضمانتهانام
برد،منتهاتفاوتآنباحقوقایراندرایناس��تکهازموارد
مس��تثنیبهصراحتنامبردهش��دهاس��تبرخالفمنش
حقوقیماکهبهطورتقریباًسلیقهايوخارجازقانونبرخی
معامالترامس��تثنیازابطالیافس��خمیداند،کهاینامر

ممکناستموردسوءاستفادهمتخلفینقرارگیرد.
پی نوشت ها:

۱6-اس��کینی،ربیع��ا،ورشکس��تگیوتصفی��هام��ور
ورشکسته،چاپیازدهم،نشرسمت،تهران۱387،ص7۱-
72؛نظرمخالف،کاویانی،کوروشپیش��ین،ص8۰؛بهنظر
میرس��ددیدگاهیکهبهتساويحقوقبس��تانکارانتوجه
داردب��اقواعدراهنمايآنس��یترالس��ازگاريبیش��تريرا

داراست
17- transactions  subject  to  avoidance

کورش کاویانی
 نویسنده مسؤول، 

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی  

جاوید فرزانه
 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، 

واحد علوم تحقیقات

دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم
شماره دوم، پاییز و زمستان 93  

مقایسه اثر توقف بر معامالت ورشکسته 
در حقوق ایران با راهنماي 

حقوق ورشکستگی آنسیترال1  
قسمت دوم
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

 1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکتبرقمنطقهایتهرانبهنشانيتهران،سعادتآباد،باالترازکويفراز،بلواربرق،شرکتبرقمنطقهایتهران،ساختمانحوزهستادي،طبقهسوم،بالشرقي،
امورتدارکاتوقراردادها

2-شرح تجدید مناقصه: مناقصهعمومییکمرحلهایبدونارزیابیکیفیبهشرحزیر:

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه
میزان تضمین )سپرده( شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکي دولت

زمان گشایش پیشنهاداتدر فرآیند ارجاع کار )ریال(

تأمینتجهیزاتوعملیات۱۴۰۱/22۰۱۴2۰۰۱۰۰8۰۰۰227
روزیکشنبهمورخ۵2.۱۰7.288.6۴۰2.6۰۵.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۱۱/23خروجیهای63کیلوولتباغستان

ساعت۱۰:۰۰

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: 
متقاضیانمیتوانندازم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰2لغایت۱۴۰۱/۱۱/۰8،بهس��امانهت��دارکاتالکترونیکيدول��تب��هآدرسwww.setadiran.irمراجعهوباپرداختمبل��غ۵۰۰.۰۰۰ریال
برایمناقصهازطریقدرگاهپرداختاینترنتيبهشمارهحس��اب۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵6۵۵)ش��مارهش��باIR8۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵6۵۵(بهنامش��رکتب��رقمنطقهایتهران

نزدادارهکلخزانهبانکمرکزيبهشمارهشناسهواریزي۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰3-82-22۱۵۰۰-7۴-۰۵۰۹-6۴-3جهتخریداسنادمناقصهفوقاقدامنمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبارپیشنهاداتاززمانافتتاحپاکاتششماهمیباشد.

 5- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغتضمینش��رکتدرفرآین��دارجاعکاربهصورتضمانتنام��هبانکيمعتبریاواریزنقديبهحس��اب۴۰۰۱۰۵۰۹۰6372822
)شمارهشباIR7۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰6372822وشمارهشناسه۹6222۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱(تمرکزسپردههايبرقتهراننزدخزانهميباشد.

6- نام و نشاني دستگاه نظارت: شرکتبرقمنطقهایتهرانبهنشانيمندرجدربندیک.
7- زمان و محل تحویل پیشنهادات:

پیشنهاددهندگانمیبایدضمنبارگذاريتصویرکلیهمدارکپاکات)الف،ب،ج(درسامانهتدارکاتالکترونیکيدولتتاس��اعت۱۹:۰۰روزچهارشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹نسبتبهارسال
اصلضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکارمطابقش��رایطدرجشدهدراسنادمناقصه،درپاکتالکومهرش��دهتاپایانوقتاداریهمانروز)چهارش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹(بهدبیرخانه

حراستبهنشانيمندرجدربندیک)طبقهدوم(تحویلورسیددریافتدارند.تماميفرآیندبرگزاريمناقصاتازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکيدولتصورتمیپذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: 

پیشنهاداتارائهشدهدرسامانهبرايمناقصاتفوقمطابقجدولباالدرسالنپژوهش3واقعدرطبقهسومساختمانستاديشرکتبرقمنطقهایتهرانگشایشخواهدیافت.
۹- سایر شرایط:

دارابودنگواهيصالحیتپایه۵ازسازمانبرنامهوبودجهکشوردررشتهنیرو
ارائهگواهینامهتائیدصالحیتایمنيبراساسضوابطومقرراتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيالزامياست

ارائهحداقل2سابقهاجرائیمشابهدرخطوط63کیلوولت)قراردادPCشاملتأمینبرجوعملیاتاجراییبامبلغکلحداقل7۰درصدمبلغاینمناقصهوارائهرضایتنامهازکارفرمایانقبلی(
تذکر مهم: مناقصهگرانیکهدرپنجسالگذشتهباشرکتبرقمنطقهایتهرانقراردادمرتبطباموضوعمناقصهراداشتهباشندوقراردادآنهاپایانیافتهباشد،ارائهیکفقرهرضایتنامهانجام

کارازآخرینقراردادمرتبطالزاميمیباشد،درصورتعدمارائهرضایتنامهمذکورپیشنهادآنمناقصهگرمردوداعالممیگردد.
عالقهمندانبهشرکتدرمناقصهمیبایس��تجهتثبتنامودریافتگواهيامضايالکترونیکي)توکن(باش��مارههایدفترثبتنام88۹6۹737و8۵۱۹3768ومرکزتماس273۱3۱3۱

تماسحاصلنمایند.

به شماره 1401/22014یک مرحله ای 
نوبت اول

www.setadiran.irسامانهتدارکاتالکترونیکيدولت
http://iets.mporg.irپایگاهملياطالعرسانیمناقصات

http://tender.tavanir.org.irپایگاهاطالعرسانیمناقصاتشرکتتوانیر
www.trec.co.irپایگاهاطالعرسانيمناقصاتشرکتبرقمنطقهايتهران
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکتبرقمنطقهایتهرانبهنشانيتهران،سعادتآباد،باالترازکويفراز،بلواربرق،شرکتبرقمنطقهایتهران،ساختمانحوزهستادي،طبقهسوم،بالشرقي،امور
تدارکاتوقراردادها

2-شرح مناقصات: مناقصاتعمومییکمرحلهایبدونارزیابیکیفیبهشرحذیل:

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه
مبلغ برآورد موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکي دولت

)ریال(

میزان تضمین )سپرده( 
شرکت در فرآیند ارجاع 

کار )ریال(

زمان 
گشایش پیشنهادات

۱۴۰۱/۱2۰3۴2۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰22۹
مناقصهخدماتبهینهسازیدکلهاوآنتنهای

مخابراتيموجوددرپستهایفوقتوزیعتحتنظارت
امورانتقالنیرويقم،البرزونواحی

27.6۴۹.۰6۴.8۴6۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
روزسهشنبه

مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱8
ساعت۰۹:۰۰

۱۴۰۱/۱2۰3۵2۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰23۰
مناقصهخدماتبهینهسازیدکلهاوآنتنهای

مخابراتيموجوددرپستهایفوقتوزیعتحتنظارت
امورانتقالنیرويتهرانیکوتهراندو

2۴.77۱.78۹.۱۰8۱.2۴۰.۰۰۰.۰۰۰
روزسهشنبه

مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱8
ساعت۱۱:۰۰

۱۴۰۱/۱2۰272۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰228
تجدیدمناقصهخدماتحذفسیستمدپاربی
ترانسهای۱و2درپست63/2۰کیلوولت

حصارمهتر
33.۰2۹.۱۹6.7۰2۱.6۵2.۰۰۰.۰۰۰

روزچهارشنبه
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

ساعت۰۹:۰۰

۱۴۰۱/۱2۰372۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰23۱
تجدیدمناقصهخدماتاحداثدیوارهیحفاظتي
بهمنظورتثبیتومحافظتدکلهایشماره۱2۱و

۱22خط۴۰۰کیلوولتسیاهبیشه-وردآورد
۱2.6۵۱.7۰2.۹۵7633.۰۰۰.۰۰۰

روزچهارشنبه
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

ساعت۱۱:۰۰

www.setadiran.ir3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس�ناد: متقاضی��انمیتوانندازم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰2لغایت۱۴۰۱/۱۱/۰۵،بهس��امانهت��دارکاتالکترونیکيدولتب��هآدرس
)IR8۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵6۵۵مراجعهوباپرداختمبلغ۵۰۰.۰۰۰ریالبرایهرمناقصهازطریقدرگاهپرداختاینترنتيبهشمارهحس��اب۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵6۵۵)ش��مارهش��با

بهنامشرکتبرقمنطقهایتهراننزدادارهکلخزانهبانکمرکزيبهشمارهشناسهواریزي۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰3-82-22۱۵۰۰-7۴-۰۵۰۹-6۴-3جهتخریداسنادمناقصهفوقاقدامنمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبارپیشنهاداتاززمانافتتاحپاکاتششماهمیباشد.

 5- نوع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مبلغتضمینش��رکتدرفرآیندارج��اعکاربهص��ورتضمانتنامهبانک��يمعتبریاواریزنق��ديبهحس��اب۴۰۰۱۰۵۰۹۰6372822
)شمارهشباIR7۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰6372822وشمارهشناسه۹6222۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱(تمرکزسپردههايبرقتهراننزدخزانهميباشد.

6- نام و نشاني دستگاه نظارت: شرکتبرقمنطقهایتهرانبهنشانيمندرجدربندیک.
7- زمان و محل تحویل پیشنهادات:

مناقصههایش��ماره۱۴۰۱/۱2۰3۴-۱۴۰۱/۱2۰3۵-۱۴۰۱/۱2۰27و۱۴۰۱/۱2۰37:پیش��نهاددهندگانمیبایدضمنبارگ��ذاريتصویرکلیهمدارکپاکات)الف،ب،ج(درس��امانهتدارکات
الکترونیکيدولتتاساعت۱۹:۰۰روزدوش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱7،نسبتبهارسالاصلضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکارمطابقشرایطدرجش��دهدراسنادمناقصه،درپاکتالکومهرشده
تاپایانوقتاداریروز)دوش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱7(بهدبیرخانهحراستبهنش��انيمندرجدربندیک)طبقهدوم(تحویلورس��یددریافتدارند.تماميفرآیندبرگزاريمناقصاتازطریقسامانه

تدارکاتالکترونیکيدولتصورتمیپذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: 

پیشنهاداتارائهشدهدرسامانهبرايمناقصاتفوقمطابقجدولباالدرسالنپژوهش3واقعدرطبقهسومساختمانستاديشرکتبرقمنطقهایتهرانگشایشخواهدیافت.
۹- سایر شرایط:

مناقصه های شماره 1401/12034 و 1401/12035
ارائهدوفقرهسابقهاجراییدرمحیطبرقدارپستهایانتقالیافوقتوزیعشاملموافقتنامهقراردادوحسنانجامکار)رضایتنامه(مرتبطباموضوعمناقصهازکارفرمایانقبلیالزاميمیباشد.

مناقصهگرانیکهدر۵سالگذشتهباشرکتبرقمنطقهایتهرانقراردادمرتبطباموضوعمناقصهداشتهباش��ندوقراردادآنهاپایانیافتهباشد،ارائهیکفقرهرضایتنامهانجامکارازآخرینقرارداد
مرتبطالزامیمیباشد،درصورتعدمارائهرضایتنامهمذکورپیشنهادمناقصهگرمردوداعالمخواهدشد.

ارائهگواهینامهصالحیتپیمانکاریمعتبررتبهپنجدررشتهنیروازسازمانبرنامهوبودجهکشورالزامیاست.
ارائهگواهینامهمعتبرتائیدصالحیتایمنيبراساسضوابطومقرراتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيالزامیاست.

مناقصه شماره 1401/12027
ارائهحداقل2سابقهاجراییمشابهوارائهرضایتنامهازکارفرمایانقبلیالزامیاست.

مناقصهگرانیکهدر۵سالگذشتهباشرکتبرقمنطقهایتهرانقراردادمرتبطباموضوعمناقصهداشتهباش��ندوقراردادآنهاپایانیافتهباشد،ارائهیکفقرهرضایتنامهانجامکارازآخرینقرارداد
مرتبطالزامیمیباشد،درصورتعدمارائهرضایتنامهمذکورپیشنهادمناقصهگرمردوداعالمخواهدشد.

ارائهگواهینامهصالحیتپیمانکاریمعتبررتبهپنجدررشتهنیروازسازمانبرنامهوبودجهکشورالزامیاست.
ارائهگواهینامهمعتبرتائیدصالحیتایمنيبراساسضوابطومقرراتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيالزامیاست.

مناقصه شماره 1401/12037
ارائهیکفقرهسابقهاجراییاحداثخطوطفوقتوزیعوانتقالنیرووحسنانجامکار)رضایتنامه(ازشرکتهایبرقمنطقهایالزامياست.

مناقصهگرانیکهدر۵سالگذشتهباشرکتبرقمنطقهایتهرانقراردادمرتبطباموضوعمناقصهداشتهباش��ندوقراردادآنهاپایانیافتهباشد،ارائهیکفقرهرضایتنامهانجامکارازآخرینقرارداد
مرتبطالزامیمیباشد،درصورتعدمارائهرضایتنامهمذکورپیشنهادمناقصهگرمردوداعالمخواهدشد.

ارائهگواهینامهصالحیتپیمانکاریمعتبررتبهپنجدررشتهنیرووابنیه)مشترکاً(ازسازمانبرنامهوبودجهکشورالزامیاست.
ارائهگواهینامهمعتبرتائیدصالحیتایمنيبراساسضوابطومقرراتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيالزامیاست.

عالقهمندانبهش��رکتدرمناقصهمیبایس��تجهتثبتنامودریافتگواه��يامضايالکترونیکي)توکن(باش��مارههایدفترثبتن��ام88۹6۹737و8۵۱۹3768ومرک��زتماس273۱3۱3۱
تماسحاصلنمایند.

به شماره 1401/12034 - 1401/12035- 1401/12027 و 1401/12037یک مرحله ای 
نوبت اول

www.setadiran.irسامانهتدارکاتالکترونیکيدولت
http://iets.mporg.irپایگاهملياطالعرسانیمناقصات

http://tender.tavanir.org.irپایگاهاطالعرسانیمناقصاتشرکتتوانیر
www.trec.co.irپایگاهاطالعرسانيمناقصاتشرکتبرقمنطقهايتهران

1- مناقصه گزار: شرکتسازهگسترسایپا
 2- موض�وع مناقص�ه: انتخ��ابپیمان��کارجه��تانج��امعملی��ات

»تعویضوساختتابلوعرشهساختمانمرکزیشرکتسازهگستر«
3- زمان ارائه اسناد و دریافت پیشنهادات: 

اززم��اندرجآگهيروزش��نبهم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۱تاپای��انوقتاداري
روزچهارشنبهساعت۱6:3۰مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱2

4- مبلغ تضمی�ن :۱6۰.۰۰۰.۰۰۰ریال)یکصدوش��صتمیلیونریال(
بهصورتارائهضمانتنامهبانکیبدونقیدوشرط

 5- محل دریافت اسناد: کیلومتر۹جادهمخصوصکرج،روبرویپارسخودرو
شرکتسازهگسترسایپا،طبقههمکف،امورارتباطات
6- هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

آگهيمناقصهعمومی
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ارتباطات شرکت سازه گستر سایپا
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 اصالح چندین نقطه حادثه خیز 
 در استان کهگیلویه وبویراحمد  

از طریق مناقصه 

 ایمنی و امنیت مهم ترین مسأله 
در بخش فرودگاهی است 

معاونعمرانیاس��تاندارکهگیلویهوبویراحمد،گف��ت:اصالحچندیننقطه
حادثهخیزدرکهگیلویهوبویراحم��ددرمرحلهبرگزاریمناقصهمیباش��د.به
گزارشمناقصهمزایده،کیام��رثحاجیزادهظهر؛درگفتوگ��وباخبرنگاران،
ازایج��اد2۰۰کیلومترب��زرگراهدرطی۱۰س��الاخیردراس��تانخبردادو
اظهارکرد:درحالحاض��ر2۵۵کیلومتربزرگراهدراس��تانداریم.وی۱۱.2
درصدتلفاتحوادثاستانرادرکمربندییاسوجدانستواظهارکرد:فازاول
پروژهبهطولپنجکیلومتردرس��الجاریافتتاحش��د.حاجیزاده؛کمربندی
گچس��اران،ورودیچرامومحورتنگچویلراازدیگ��رپروژههایباطرحرفع
حادثهخیزیدانس��توگفت:رفعنق��اطحادثهخیزچندینمح��وردیگراین
اسناندرمرحلهبرگزاریمناقصهاس��ت.معاونعمرانیاستانداربهپروژههای
ملیراهاش��ارهکردوابرازداش��ت:27س��الپیشجادهملیپاتاوهبهدهدشت
کلنگزنیشدواینپروژهدرسالهایاخیرپیشرفتمحسوسداشتهوبهزیر
بارترافیکرفتهاس��ت.ویتصریحکرد:بابررسیروندواگذاریهایزمینهای
در2۰س��الهبالغبر۱۰۰۰هکتارزمینآزادسازیش��د.حاجیزاده؛بااشارهبه
ظرفیتهایمسکندراستان،اظهارکرد:دریاسوج،سیسختوباشتمشکل
زمینداریم.ویازآغازایجاد۱۱هزارواحدمس��کندربح��ثنهضتملیو...
خبردادوگفت:هدفگذاریسالاولیکهزارواحدبود.حاجیزاده،بهاجرای
طرحهایهادیروستاهاوایجادزیرساختاش��ارهکردوگفت:همچنینچهار

هزارواحدنهضتملیمسکندرروستاهاراخواهیمداشت.

مش��اورمدیرعام��لش��رکتفرودگاهه��اوناوبریهوای��یای��راندرامور
اجرایی،برض��رورتواهمی��تبهروزب��ودنفرودگاهه��اتأکیدک��ردوگفت:
امروزس��رعتتغییراتبس��یارباالس��توایمن��یوامنیتمهمترینمس��أله
دربخشفرودگاهیاس��ت.ب��هگ��زارشمناقصهمزایده،غالمرضارس��تمیان؛
فرودگاهه��اراازحس��استرینوپیچیدهترینبخشهایحملونقلدانس��ت
وافزود:یکیازمولفههایمهمبرایس��رمایهگذاری،داش��تنزیرساختهای
فرودگاهیدرمناطقوبهعبارت��یفرودگاههایکیازعوام��لاثرگذاردرتولید
نیزبهمحسوبمیش��وند.اوادامهداد:امروزس��رعتتغییراتبسیارباالستو
ایمنیوامنیتمهمترینمس��ألهدربخشفرودگاهیاس��توهمهمابهعنوان
کارکن��انفرودگاهه��ادرکنارپلیسوس��پاهحفاظ��تهواپیمای��یدرجهت
تحققایناهدافدرکناریکدیگرمیکوش��یم.وی،فرودگاهش��یرازراازجمله
فرودگاههایپیش��رودرکش��وردانس��توبیانکرد:اینفرودگاهازپیشینهو
سابقهقابلدفاعیبرخورداراستوانتخابمدیرکلآننیزهموارهباحساسیت
بسیارباالدنبالمیشود.مش��اورمدیرعاملشرکتفرودگاههایکشور،ضمن
قدردان��یازتالشهایمدیرکلس��ابقفرودگاهه��ایف��ارسازکارکناناین
ادارهکلخواس��تبهمنظورپیش��بردامور،همکاریالزمراب��امدیریتجدید

داشتهباشند.

تخلیه و بارگیری113میلیون تُن بار در بنادر کشور 
می��زانعملی��اتتخلی��هوبارگی��ریبنادر
تج��اریکش��وردر۹ماه��هس��الجاری۱۱3
میلیونتنبودهاس��تکهدرمقایس��هبامدت
مشابهسالگذشته)۱۱۱میلیونتن(دودرصد
افزایشداشتهاست.بهگزارشمناقصهمزایده،
بابررس��یرون��د۱۰س��الهعملی��اتتخلیهو
بارگی��ریبنادرتجاریمش��خصمیش��ودکه
بیشتری��نمی��زانعملیاتتخلی��هوبارگیری

بنادرتجاریدر۹ماههس��ال۱3۹6وبهمیزان
۱۱8میلیونتنثبتش��دهاس��ت.براس��اس
آماراعالمشدهازس��ویمعاونتبرنامهریزیو
مدیریتمناب��عوزارتراهوشهرس��ازی،میزان
عملیاتتخلیهوبارگیریبنادرتجاریکش��ور
در۹ماههس��الجاری۱۱3میلی��ونتنبوده
استکهدرمقایس��هبامدتمشابهسالگذشته
)۱۱۱میلیونت��ن(دودرصدافزایشداش��ته

اس��ت.بدینترتیب،مقایس��هعملک��رد۹ماهه
سالجاریبامدتمشابهس��ال۱3۹6،کاهش
چهاردرصدیرانش��انمیدهد.میزانعملیات
کانتینریبن��ادردر۹ماههس��الجاری۱723
هزارTEUبودهاس��تکهدرمقایس��هبامدت
8)TEUمش��ابهس��الگذش��ته)۱۵۹۱هزار
درصدافزایشداشتهاست.همچنینبابررسی
روند۱۰س��الهعملی��اتکانتینریمش��خص

میشودکهبیشترینمیزانعملیاتکانتینری
بنادردر۹ماههس��ال۱3۹6وبهمیزان23۰8
ه��زارTEUثبتش��دهاس��ت.بدی��نترتیب
مقایس��هعملک��رد۹ماههس��الجاریبامدت
مش��ابهس��ال۱3۹6،کاه��ش2۵درصدیرا
نشانمیدهد.تعدادمس��افرورودیوخروجی
ازبنادردر۹ماه��هس��الجاری7.۱۰میلیون
نفربودهاس��تکهدرمقایس��هبامدتمش��ابه

س��الگذش��ته)۴.7میلیوننف��ر(۴۵درصد
افزایشداشتهاس��ت.بابررس��یروند۱۰ساله
عملیاتجابهجاییمسافرمشخصمیشودکه
بیشترینمیزانعملیاتجابهجاییمسافردر۹
ماههسال۱3۹8وبهمیزان۱۴میلیوننفرثبت
شدهاس��ت.همچنینمقایس��هعملکرد۹ماهه
سالجاریبامدتمشابهس��ال۱3۹8،کاهش

2۵درصدیرانشانمیدهد.

راه و شهرسازی

اخیراًعلیرضازاکانی؛ش��هردارته��ران،ازاجرایطرحفروش
مس��کنمتریدربورسدرآیندهاینزدیکخبرداد.ویگفت:
طرحمس��کنمتریراباهدفجذبنقدینگیبرایرونقصنعت
س��اختوحفظس��رمایهش��هروندانراهان��دازیخواهیمکرد.
مردمبهزودیمیتوانندازبس��تربورساقدامب��هخریدکنند.به
گ��زارشمناقصهمزایده،عرضهمس��کنمتريدرب��ورسمزایا
ومعایبخ��ودراداردودرش��رایطکنونياقتصادکمترکس��ي
توانایيخریدمس��کنطيمدتزمانکوتاه��يرادارد.بنابراین
اجرايطرحفروشمتريمسکندربورسشایدبهاینامرکمک
کندکهافرادزودت��ربتوانندبهرؤیايخودجامهعملبپوش��انند
اماازس��ويدیگراجراياینطرحس��ببميش��ودکس��انيکه
ب��انقدینگيکمتريتوانایيخریدمس��کنرانداش��تندبهجاي
س��رمایهگذاريدرحوزههايمولدبهبازارخریدمسکنبهعنوان
یککااليس��رمایهايورودکنند.البتهبارش��دقیمتنهادهای
ساختمس��کن،ممکناس��تس��رمایهگذاراندراینبخشدر
درازمدتصاحبخانهش��وند،ولیبعیدبهنظرمیرسد.محمود
اوالد؛کارشناسمس��کن،دراینبارهگفت:چندموضوعمطرح
استواینکهواقعاًنمیدانیمداس��تانچیست.یکموضوعاین
استکهپشتوانهاینطرح،هیچمسکنینباشدوصرفاًقرارباشد
منابعیازای��نطریقازجامعهجمعش��ود.ویمیافزاید:چنین
چیزیدربورسهایخارجیمثاًلدرموردنف��توجودداردکه
بازارهایآتیبهآنمیگویند.یعن��یدرواقعبرگههاییبهمردم
دادهمیش��ودکهاینبرگه،معادلیکمترمس��کناس��ت،ولی
اینیکمترمس��کن،وجودخارجینداردوصرفاًپ��ولازمردم
جمعمیشودکهنقدینگیکنترلشودیاباآنپولکاریصورت
گیرد،ولیس��ودآنبهجایاینکهنرخبهرهبانکیباشد،قیمت
روزمسکنخواهدبود.اینکارشناسمس��کن،تصریحمیکند:
بهاعتقادمن،اینداستاناصاًلربطیبهمسکننداردوفقطقرار
استپولجمعش��ودومنابعمالیاحصاشودوتأمینمالیبرای
انجامپروژهصورتگیرد.بعداًهمباتورمقیمتمس��کن،پولبه
مردمبرمیگردد.اوالد؛متذکرمیشود:بخشیازتقاضایمسکن

بهخاطرنیازبهس��کونتنیس��ت،فقطبهایندلیلاستکهیک
عدهپولیدارندومیخواهندارزشافزودهکس��بکنند،بنابراین
ممکناستجذباینطرحش��وندوبهجایاینکهخانهبخرند،
همینسودرابورسبهآنهامیدهد.اینکارشناسبازارمسکن،
ادامهمیده��د:حاالامکانداردپش��تاینقضیهمس��کنهایی
وجودداشتهباش��دیادرحالساختباش��د،مثاًلدرپرندچهار
واحدوجودداشتهباش��دوهمانرابخواهنددربورسبگذارندو
بگویندپولیکمتررابدهیدوازآنپولبرایتأمینمالیهمان
پروژهاستفادهکنند.اینبهنوعیمش��ارکتدرساختمیشود
کهبهصورتس��هامداری،مشارکتدرس��اختانجاممیدهید.
بعداًهماگرخواس��تید،همانرامیخرید.اوالد؛تأکیدمیکند:
بهنظرمنبیشتربحثتأمینمالییاشیوههایتأمینمالیاست
تااینکهاثرگذاریرویبازارمسکنداشتهباشد.اینکارشناس
مسکن،عنوانمیکند:درحالحاضرقیمتیکمترخانهبهطور
میانگیندرتهران۵۰میلیونتوماناست.قیمتیکمترمسکن
همکمنیستومردمس��االنهیکمترهمپساندازندارندکه۵۰
میلیونتومانجمعکنندوبعد۵۰س��ال،خریدشانبه۵۰متر

برس��دکهبتوانندخانهبخرند.ویخاطرنشانمیکند:برهمین
اساساستکهمنفکرمیکنماینطرحخیلیرویبازارمسکن
اثرگذارنیس��ت.همچنینروحا...فرهادی؛کارگزاربورسکاالو
مدرسدانش��گاهآزادتهرانمرک��ز،گفت:باتوج��هبهوضعیت
اقتصادیموجودوافزایشقیمتهابسیاریازافرادشاغلجامعه
تواناییخریدمس��کنراندارندبههمینجه��تاندکپسانداز
خ��ودرادربازارهاییمانندس��که،خ��ودروو...س��رمایهگذاری
میکنند.بههمینجهتاینسرمایههایخردجذببازارمسکن
نمیشود،زیرامسکنکاالیگرانیاستوبهسرمایهقابلتوجهی
نیازدارد.اینکارشناسبازارس��رمایه،درادامهافزود:برایجذب
س��رمایههایکوچکب��هبازارمس��کن،پیشازای��نطرحهای
مختلفیآزمودهش��دکهازجملهآنهااوراقبهادارمس��کنویا
اوراقتسهبود.س��ازمانبورسوچندنهاددیگرتالشکردهاند
کهباطرحخریدمتریمسکن،دریچهایجدیدرویقشرعظیم
متقاضیانمس��کنوهمچنینس��رمایهگذارانبازارسرمایهباز
کنند.دراینطرحصندوقیایجادمیشودکهرویبخشامالک
ومستغالتمتمرکزاست،اینصندوقاوراقیراازطریقبورس

یافرابورسبهفروشمیرس��اند،متقاضینیزمیتواندازطریق
ایناوراقمثاًلبهمی��زانیکمترمربعازیکواحدس��اختمانی
مسکونیمشخصراخریداریکند.ویگفت:براساسآنچهدر
امیدنامهگفتهشدهاس��ت،متقاضیانحتیخواهندتوانستتا
بهمیزاننی��ممتربعیاکمترنی��زخریدکنند.ازس��ویدیگربا
اظهارنظرش��هردارتهراندراینخصوص،طبیعتاًبامش��ارکت
فعالش��هرداری،اینطرحازعقبهقویتریبرخ��وردارخواهد
بود.اینمدرسدانش��گاه،خاطرنش��انکرد:البتهکارشناسان
اینحوزهدرخواس��تکردهاندکهقابلیتتبدی��لاوراقبهیک
واحدمش��خصدرطرحبهوج��ودآید،بدینمعن��یکهخریدار
بهمرورزمانبهص��ورتمتربهمتراوراقیکواحدمش��خصرا
خریداریکندتامتراژبهعنوانمثالبه8۰متربرس��دواوبتواند
واحدمدنظرشراازآنس��اختمانتحویلبگیرد،بنابرایناین
امکانبسیارخوبیاس��تکهفعاًلدرامیدنامهپیشبینینشده
اماایناحتمالوجودداردکهباافزایشدرخواستها،اینامکان
نیزدرنظرگرفتهش��ود.فرهادی؛درتوضیحبیشترمزایایمالی
اینطرح،اظهارکرد:دراینطرحواحدس��اختمانیکهشمادر
آنسرمایهگذاریخواهیدکردکاماًلمشخصشدهاست،حتی
یکشخصحقیقینیزمیتواندس��اختماناحداثشدهاشرا
دربورسکاالعرضهوبهصورتمتریبهفروشبرس��اند.ش��ما
نیزکهبهعنوانس��هامدارمث��اًلیکمترازیکواحدمس��کونی
۵۰متریراخریداریکردهاید،بهصورتماهانهازس��هماجاره
بهایآنواحدبهرهمندمیشوید،یکمدیرساختمانیاشخص
مس��ؤولنیزماهیانهمبالغاجارهراجمعمیکندوهرس��هامدار
بهاندازهس��همشاج��ارهدریافتخواهدکرد،ضم��نآنکهدر
صورتافزایشقیمتخانه،ش��ماازس��ودتورمییکمترخانه
خودنیزبهرهمندش��دهاید.ویهمچنینبااش��ارهبهتجربیات
دیگرکش��ورها،بیانکرد:طرحفروشمتریمس��کندرقالب
صندوقهایموس��ومبهREITانجاممیگیرد،دیگرکشورها
نیزای��نروشراآزمودهان��دوازمنافعآنانبهرهمندش��دهاند،
بهنظراینطرحمفیدیاس��تک��هدرصورتاج��رایصحیح
میتواندبرایدهکهایپاییندرآمدیدرایرانسهمیازسبد

محصوالتحوزهمسکنرابهارمغانآورد.

افزایش احتمالی قدرت خرید مسکن با فروش متری 

https://monaghesatiran.ir/124770-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%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%af%d9%85%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124773-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/124776-3718-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%84%da%a9-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124779-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%88/
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روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

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

روز   شنبه  1401/11/01
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شماره: 1401/688
کارفرما: شرکتپتروشیميمارون

موضوع مناقص�ه: نگهداريوتعمی��رات،مدیریت،سرپرس��تي،س��ازماندهیوبهکارگیرینیروه��اوتخصصها،برنامهری��زیواجرايتعمی��راتمکانیک،
سرویسهایتعمیراتي،برقوتهویهوابزاردقیقبهصورتروزمرهوروتین،پیشگیرانه)اعمازدس��تيومکانیزه(وCMاضطراري،تعمیراتاساسي،نوبتکاری،
برنامهریزیش��دهوعاديکلیهدس��تگاههاوتجهیزاتمکانیک،برق،ابزاردقیق،مخابراتوPaging،Piping،تهویه،آسانس��ورهايدرونواحديوکارگاهي
درکلیهواحدهاوهمچنینتعمیرونگهداريکلیهجرثقیلهایس��قفيواحده��ايعملیاتيوکارگاههایتعمیراتمجموعههایپتروش��یميمارونمحلاجرا:

مجتمعپتروشیميمارونواقعدرمنطقهویژهاقتصاديماهشهر،سایت2
محل دریافت اسناد: بندرماهشهر،منطقهویژهاقتصاديپتروشیمي،سایت2،امورحقوقیوقراردادها)اتاق2۰3(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالبهصورتضمانتنامهبانکيیاچکتضمینشدهبانکي

مهلت دریافت اسناد: ازمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰2لغایتپایانوقتاداريمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۰)بهجزءایامتعطیل(
حداقل شرایط حضور در مناقصه:

داشتنشخصیتحقوقي،داشتنتجربهوحسنسابقهدرانجامحداقلسهکارمشابه�ارائهمدارکمثبتهدالبرداشتنتوانماليوتجهیزاتيوفنيو...
قیمت اسناد و نحوه واریز:

۱.۵۰۰.۰۰۰ریالواریزبهحسابشماره6۰۱7۰3228۱بانکتجارتشعبهمجتمعپتروشیميمارونباشناسهبانکي3۱۱۵۰۱۵.
برايدریافتغیرحضوریاسناد،مدارکمربوطه)نامهآمادگيوفیشواریزي(رابهآدرسپستالکترونیکيtenders@mpc.irارسالنمایند.

تلفن: ۰6۱-۵22۹۵۱۴۰-7۰۱
سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.

www.mpc.ir
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شرکت زراعی دشت ناز
فروش دام

شرکت زراعی دش�ت ناز )س�هامی خاص( درنظردارد،تعدادیازدامهای

خودرابهشرحزیرازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.متقاضیانمیتوانند

جهتبازدیدواخذش��رایطش��رکتدرمزایدهباش��مارههایقیدشدهدرآگهی

تماسویابهواحدبازرگانیشرکتزراعیدشتنازمراجعهنمایند.

دام های قابل فروش

گاوغیرآبستنکشتارگاهی

گوسالهنرشیرخوارهلشتاین

شماره تلفن جهت هماهنگی: ۰۹۱2۵۱7۵۰۱۰و۰۹۱۱۱۵۵7۰۰۹

شماره تلفن: 337268۴2-۰۱۱و۰۱۱-33726۴۵۴

ساعت و تاریخ تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت 

در مزایده:  حداکثرتاساعت۱۵:۰۰روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: 

ساعت۱2:۰۰روزسهشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

محل برگزاری مزایده: 

مازندران،ساری،جادهگهرباران،شرکتزراعیدشتناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

  عمومی

01
/1

1/
01

 -3
71

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

شرکت زراعی دشت ناز

فروش نیم دانه انواع برنج ایرانی
)تولیدی سال 1401(

شرکت زراعی دشت ناز )سهامی خاص(درنظرداردحدود۱۴۰تننیمدانه

والشهانواعبرنجایرانیخودراازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.

متقاضیانمیتوانندجهتکس��باطالعاتبیش��ترواخذش��رایطش��رکتدر

www.Dashtnazco.irمزایدهبهس��ایتشرکتزراعیدش��تنازبهآدرس

مراجعهویاباش��مارههایقیدش��دهدرآگه��یتماسوی��ابهواح��دبازرگانی

شرکتزراعیدشتنازبهآدرسزیرمراجعهنمایند.

شماره تلفن:33726۴۰۰-۰۱۱و۰۱۱-337268۴2

تلفن تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱2۵۱7۵۰۱۰و۰۹۱۱3۵28763

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: 

تاساعت۱۵:۰۰روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:

 ساعت۱۱:۰۰روزسهشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

محل برگزاری مزایده: 

مازندران،ساری،جادهگهرباران،شرکتزراعیدشتناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت

  عمومی
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شرکت زراعی دشت ناز
فروش ماهی پرورشی گرمابی

 ش�رکت زراعی دش�ت ناز )س�هامی خ�اص(درنظ��رداردمق��دارحدود

3۰تنانواعماهیپرورشیگرمابی)فیتوفاک،بیگهد،کپوروآمور(آببندانهای

شمارهدوواحدبهشهرخودراازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.

ل��ذامتقاضیانمیتوانندجهتکس��باطالعاتبیش��ترودریافتفرمش��رایط

www.Dashtnazco.irمزایدهبهس��ایتشرکتزراعیدش��تنازبهآدرس

مراجعهویاباش��مارههایقیدش��دهدرآگه��یتماسوی��ابهواح��دبازرگانی

شرکتزراعیدشتنازبهآدرسزیرمراجعهنمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی: آقایخادمیان۰۹۱2۵۱7۵۰۱۰

شماره تلفن: 33726۴۰۰-۰۱۱و۰۱۱-337267۱۹

ساعت و تاریخ تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت 

در مزایده: حداکثرتاساعت۱۵:۰۰روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: 

ساعت۱۰:۰۰روزسهشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

محل برگزاری مزایده: 

مازندران،ساری،جادهگهرباران،شرکتزراعیدشتناز

dashtnaz.co :اینستاگرام شرکت
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آگهی مناقصه عام دومرحله ای

ش��رکتارتباطاتس��یارایراندرنظرداردازطری��قبرگزاریمناقصهع��امدومرحلهایوبراس��اسش��رایطمناقصه،طرحقراردادوضمائمپیوس��تنس��بتبهخرید

تجهیزاتایمنیوآتشنشانیازداوطلبانواجدشرایطاقدامنماید.

زمان و نحوه خرید اسناد: داوطلبانش��رکتدرمناقصهجهتدریافتاس��نادمیتوانندازتاریخنشرآگهيلغایتساعت۱6:۰۰روزیکش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰2با

مراجعهبهپایگاهجامعاطالعرس��انیمعامالتهم��راهاول)www.tamin.mci.ir(وپرداختمبل��غ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال)یکمیلیونری��ال(ازطریقدرگاهپرداخت

الکترونیکباشناسهپرداخت۱7۰۰۰۹۹2۱۰2۹227اقدامنمایند)بهواریزیهایبدونشناسهترتیباثردادهنخواهدشد(.

 زمان و محل تحویل پاکات: اس��نادمناقصهمیبایس��تمهروامضاءش��دهبهص��ورتفیزیکیدرپاکاتسربس��تهوممهوربهمهرش��رکت)مطاب��قترتیبمندرجدر

ماده۱8شرایطمناقصه(وحداکثرتاساعت۱۵:۰۰روزدوش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۰،بهدبیرخانهمرکزیهمراهاول)بهنش��انی:میدانونک،خیابانونک،برجهمراه،

طبقههمکف(تحویلگردد.

کمیسیونمعامالتدرروزسهشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱رأسساعت۱۴:۰۰درطبقهسومبرجهمراهتشکیلونسبتبهپیشنهاداترسیدهبدونحضورنمایندهشرکتها

)بهدلیلجلوگیریازشیوعبیماریکرونا(اتخاذتصمیمخواهدنمود.

مناقصهگرانمیتوانندجهتکس��باطالعاتبیش��تردربارهمش��خصاتفنیباش��مارهتلفن8۱7۱3۴77ویاآدرسایمیلj.khaksar@mci.ir)آقایخاکسار(،

درخصوصمواردبازرگانیباشمارهتلفن886۴۰8۱۰ویاآدرسایمیلr.tahmasebi@mci.ir)آقایطهماسبی(ودرخصوصخریداسنادویانحوهبارگذاریاسناد

بررویسایتباشمارهتلفن8۱7۱2۵8۰تماسحاصلنمایند.
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مؤسس�ه مهندس�ی ره�اب درنظ��ردارد»عملی��اتطراح��ی،س��اخت،
نصبوراهان��دازیجرثقیلدروازهایایس��تگاهمیداندریاچ��هپروژهخط۱۰

مترویتهران«راازطریقآگهیعمومیبهمناقصهبگذارد.
مدت زمان اجراء: 

ازتاریخانعقادقراردادبهمدت۹۰روزتقویمیتعیینمیگردد.
نحوه پرداخت:بهصورت6۰%نقدو۴۰%تهاترمیباشد.

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغتضمینشرکتدرمناقصه،مطابق
م��اده6تصویبنام��ه۱23۴۰2/ت۵۰6۵۹ه���م��ورخ۹۴/۰۹/22آئیننامه
تضامینمعامالتدولتیمبلغ3.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالمیباش��دکهبهصورت

انواعتضامینموردقبولدرآئیننامهمعامالتدولتیارائهگردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: 

تاپایانوقتاداریروزچهارشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
تاریخ گشایش پاکات: گش��ایشپاکاتتوسطکمیس��یونمناقصهکارفرما

انجامخواهدشدونتیجهبهصورتکتبیبهبرندهمناقصهاعالممیگردد.
داوطلب��انمیتوانن��دبهمنظ��وردریاف��تاس��نادمناقص��هازروزش��نبه
م��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۱تاپایانوقتاداریروزدوش��نبهم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰3

بادردستداشتنمعرفینامهبهآدرسزیرمراجعهنمایند.
آدرس: تهران،میدانآرژانتین،خیابانبخارس��ت،کوچهچهاردهم،پالک3،

موسسهرهاب
شماره تماس: ۰2۱-8873۱7۰2

آدرس محل پروژه: اتوبانشهیدهمت،میداندریاچهچیتگر،بلوارجوزانیغربی،
کارگاهایستگاهمیداندریاچهخط۱۰متروتهران

   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبت دوم

یککارش��ناسبازارروانکاره��ا،ازافزایشتولی��دروغنموتور
همزمانب��اافزایشن��رخارزخب��ردادوگف��ت:پسازبازگش��ت
قیمته��ابهقیمتمص��وب،روغنه��ایتقلبیبهط��ورتقریبیاز
بازارجمعآوریش��دند.بهگزارشخبرخ��ودرو،حمیدرضاامینی؛
درخصوصس��همتولیدکنن��دگاندولتیوخصوص��یوبرندهای
متفرقهازبازارروغنموتوراظهارداش��ت:۱۰۰درص��دنیازبازاراز
طریقتولی��داتداخلیتأمینمیش��ودامامحلتأمی��نبرخیاز
برندهایخارجیروغ��نموتوربرایمص��ارفخودروهایخارجی
ازطریقوارداتقانونیاس��ت.ویبااش��ارهبهچهارشرکتدولتی
پ��ارس،ایرانول،س��پاهانوبهرانک��هتأمینح��دود7۰درصداز
تقاضایب��ازارراعه��دهدارهس��تند،اف��زود:3۰درص��دمابقیاز
طریقس��ایربرندهاتأمینمیشود.اینکارش��ناسبازارروانکارها،
س��همبازاربرندهایمتفرقهکهممکناس��تبیکیفی��تیاتقلبی
باش��نداماباآرمونش��انبرندهایش��ناختهش��دهدربازارعرضه
ش��وندوهمچنیناقداماتانجامشدهبرایس��اماندهیبازارگفت:
نس��بتبهعرضهمحصوالتتقلبیدربازارقطعابرخوردمیش��ود
ام��ازمانیکهمحصول��یبهثبتمیرس��دقطعاازاس��تانداردهای
الزامیبرخورداربودهاس��ت.امینی؛بیانکرد:متأس��فانهدرچهار
ماهگذش��تهبهدلیلاینکهکمبودروغندربازاربس��یارمحسوس
بود،ورودروغنهایتقلبیب��هبازاربهطورناگهان��یافزایشیافت
امادرحالحاضربابازگش��تقیمتهابهقیم��تمنطقیومصوب،
روغنهایتقلبیبهطورتقریبیازبازارجمعآوریشدند.ویاذعان
داشت:درجلساتیکهباحضورش��رکتهایتولیدکننده،سازمان
تعزیرات،اتحادیهوکارشناسانبازاربرگزارشد،تفاوتنرخمصوب
بانرخبازارمطرحش��د.باارای��هآمارتولیدازس��ویتولیدکنندگان
مش��خصش��د،عاملیتهایتوزیعب��هدلیلدرخواس��تافزایش
قیمتوع��دمموافقتب��اآنازعرضهبهبازارخ��وددارینمودهاند.
اینکارش��ناسب��ازارروانکاره��ا،تصری��حک��رد:درنهایتپخش
مویرگیدردس��تورکارقرارگرفتوعرضهمس��تقیمکاالبراساس
ق��راردادبالمنفعتمیاناتحادیهوش��رکتس��پاهانانجامش��د.
اینعرض��هموجبرک��ودقیمتوافزای��شعرضهروغ��ندربازار
ش��دومتعاقباًباتعهداتس��ایرش��رکتها،عاملیته��اموظفبه
تجدیدنظردرتوزیعش��دندکهموجببهبودوضعیتبازارشد.این
کارش��ناسبازارروانکارهاباتوجهبهافزایشنرخارزازدرخواس��ت
تولیدکنندگانروغ��نموتورمبنیبرافزای��ش3۰درصدیقیمت
روغنموتورخبردادکههن��وزموردموافقتق��رارنگرفتهوافزود:
تأمینمواداولیهروغنموت��وربرایتولیدکنندگانب��انرخارزروز
محاسبهمیش��وداماافزایشقیمتروغنموتورتاپایانسالقابل
پیشبینینیس��ت.امینی؛درپایانباتوجهبهاینک��هتأثیرافزایش
نرخارزبربازاربهس��رعتمش��هودخواهدبود،درخصوصوضعیت
قیمتهادربازار،خاطرنش��انکرد:تولیداتش��رکتهاهمزمانبا
افزایشنرخارزافزایشیافت��هودرتأمینبازارمؤثربودهاس��ت.به
دلیلاینکهمواداولیهوروغنموتورهایموجوددربازارازتولیدات
قبلیهستند،هنوزافزایشنرخارزش��املایندستهازمحصوالت

نشدهاست.

 افزایش نرخ ارز 
بر افزایش قیمت روغن موتور 

بی تأثیر بوده است؟

مهدی قره داغلی

باتوجهبهموض��وعقیمتخودروکهطیس��ه
ماهگذش��تهباباالرفتننرخارز،بازارخ��ودرورانیز
تحتتأثیرخودقراردادهوقیمتهایواقعاًنجومی
رانصیبخودروهاکردهاس��توقیمتهابهشکلی
غیرقابلباورش��دهاندکهبامش��اهدهآنهاانس��ان
راش��وکهمیکند.برایمثالخودرویپرایدکهدو
سالیمیش��ودتولیدآنمتوقفشدهاستبهمبلغ
رویای��ی26۰میلیونتوم��انرس��یده،همچنین
خودروهایدیگریمانندپژو2۰6تیپ2نیزبهمبلع
فضایی۴6۰میلیونتومانرس��یدهاست،اماهمه
اینه��ادربازهزمانیکوتاهیرخدادهاس��ت.دولت
وخودروس��ازاننیزبااتخاذسیاستفروشخودرو
درب��ورسکاالآتشاینش��علهرابیش��ترکردهاند
وخریدخ��ودرورابرایاکثرعمومس��ختترازقبل

کردهاندتاش��ایدبتوانندداللبازیهارابااینروش
دراینحوزهخنثیکنند.امریک��هتابهامروزهیچ
دولت��ینتوانس��تهآنرامتوقفکن��د.دلیلآنهم
مافیاییاس��تکهدراینصنعتوجودداردودلش
نمیخواهدکهاینبازارپرس��ودراازدس��تبدهد.
امادراینگزارشقراراس��تکهب��هموضوعهزینه
تولیدخودروهایداخل��یبپردازیموببینیمکهاین
قیمتهایفضای��یکهبرایخری��دآنهاپرداخت
میش��وند،اصاًلارزشخری��ددارندیاخی��ر.اولاز
همهازخودرویپرایدشروعمیکنیمکهازقطعاتی
همچونبدنهموتوروگیربکسادواتبرقیوادوات
داخلات��اقورینگوالس��تیکمیباش��د.الزمبه
ذکراس��تکهقیمتهایاعالمیدراینگزارشبه

دلیلنوسانتبازاربهطوردقیقنمیباشدولیاعداد
اعالمیمقداریکموزیادمیباش��د.بایکگشتو
گذارس��ادهدربازاروفضایمجازیمیتوانقیمت
بیشتراقالماعالمیرابهدس��تآورد.برایمثالبه
س��راعخودرویپراید۱۱۱رفتهایم،ابت��دابابدنهو
اتاقاینخودروش��روعمیکنیم.طبقبرسیهای
انجامش��دهاتاقکاملاینخودروکهش��املبدنهو
درهاوکاپوتمیباشد،مبلغیبین۴۰تا۵۰میلیون
توماناست.همچنیندیگراجزایبدنهاینخودرو
مانندچراغهاوسپرهانیزکهبایدبهصورتجداگانه
تهیهش��وددربازهقیمتینزدیکبهچه��ارالیپنج
میلیونتومانمیباش��د.دربحثق��وایمحرکهو
انتقالدهندهنیرونیزقیمت��ینزدیکبه2۵الی3۰

میلیونرابایدمتصورش��دوباق��یقطعاتکوچک
وبزرگرانیزچیزینزدیکب��ه۴۰میلیونتومان
بای��ددرنظرگرف��ت.همچنی��نهزینههاییمانند
بیمهوپالکگذاریراهمبایدمدنظرداشت.باهمه
ایناوصافقیم��تنهاییاینخ��ودروچیزیبین
۱2۰تا۱3۰میلیونتومانخواهدبود.حالس��ؤال
اینجاستکهآیاارزشاینخودروکهدوسالپیش
تولیدآنبهاتمامرسیدهواکثرقطعاتآنراکارخانه
تولیدکنندهاینخ��ودرودرزمانتولیدباارزنیمایی
خریداریکردهاستراامروزبهبهانههاییهمچون
تورمباالرفتننرخارزبهایاینخودروبهمبلغ26۰
میلیونتومانبرسد؟آیاواقعاًارزشاینخودرواین
مبلغاست؟اینجاس��تکهبایدپرسیدخودروهای

ایرانیراکیلوییچندبامردمحسابمیکنند.البته
ناگفتهنماندکهباقیخودروه��ایتولیدداخلنیز
دچارهمینمعضلش��دهاندوقیمتآنهاباارزش
ذاتیآنهادرتضاداس��ت.محصوالتیک��هازنظر
کیفیتوامنیتدرصحنهجهانیجزءخودروهای
ازردهخارجشدهومنسوخش��دهقرارمیگیرندواز
لحاظتکنولوژیوآپشننیزهیچحرفیبرایگفتن
ندارند.باتوجهبهس��ابقهصنعتخودروس��ازیدر
کش��ور،درزمانشروعبس��یارجلوترازکشورهایی
مانندکرهجنوبیاس��ت،بعدازگذش��تحدودپنج
دههخودروسازیدرکشورهمچناناینصنعتدر
حالدرجازدناس��تونمیتوانامی��دواربودکهبا
سیاستهایفعلیشرکتهایایرانخودرووسایپا
رابهمانندش��رکتهاییهمچونکی��اوهیوندای
تبدیلکردتادرسطحجهانینیزخودروهایایرانی

بهروزیدیدهشود.

گروه خودرو

س��خنگویوزارتصنعت،معدنوتجارت،ضم��نتأکیدبر
اینکهدرشرایطفعلیکههنوزعرضهوتقاضادرتعادلقرارندارد
واختالفقیمتبازاروکارخانهزیاداست،موضعوزارتصمتو
وزارتاقتصاد،برمدلموفقعرضهدربورسکاالست؛اماپساز
گذرازاینشرایط،خودروسازبایستیدرتعاملباشورایرقابت،
برایآیندهعرضهخ��ودرودرب��ورسکاالتصمیمگیریکند.به
گ��زارشمناقصهمزایده،ب��هدنب��البحثهایاخی��رپیرامون
قرعهکش��یخودروه��اواظهارنظ��ررئیسس��ازمانبورسکاال
کهقرعهکش��یرایکالتاریملیوتوزیعران��تبیهدفخواند
وهمچنینآم��ارب��االیثبتنامکنندگان)۱۱میلی��وننفر(در
آخرینط��رحاجراییگروهصنعتیایرانخ��ودرو،امیدقالیباف؛
اظهارکرد:اخیراًاتف��اقخوبیکهدرعرضهگروهخودروس��ازی
س��ایپاافتاداینبودک��هبیشاز7۰هزاردس��تگاهخ��ودرو)در
قالبه��ایگوناگون(بهقیمتکارخانهدرس��ایتاینش��رکت
عرضهش��داماتنها8۵۰۰دس��تگاهتقاضایکامل)ثبتنامهای
نهاییشدهباپرداختوجه(ثبتشدهاس��ت.ایندرکنارعرضه
ایرانخودروکهادعامیش��وددرطرحاخیر۱۱میلیونمتقاضی
ثبتنامکردهاست؛جایتأملدارد.اینمدلعرضهسایپا)عرضه
باال(نشانمیدهدکهبههرحالتعدادتقاضایواقعیازاعدادی
کهاعالممیش��ود،بسیارکمتراست.س��خنگویوزارتصمت،
تأکیدکرد:ماازعرضهدربورسکاالحمای��تمیکنیم؛چراکه
مدلموفقیازعرضهخودروبودکهتوانس��تقیمتهاراباقیمت

بهمراتبکمترازقیمتبازارآزادعرضهکند.امادرشرایطعادی
کهبازارمتعادلاستوخودروسازاندرحداکثرتوانتولیدونیاز
داخلرابرآوردهمیکنند،همچونگذشته)خارجازقرعهکشی(
میتواندفروشانجامش��ودودیگرابزاریاواسطهایالزمنیست.
درش��رایطعادی،اختیارنحوهفروشخودرو،باخودروسازاست
ومیتواندتصمی��مبگیردکهرون��دعرضهدرب��ورسادامهپیدا
کندیاخی��روموضوعدرونصنعتیاس��تام��اتأکیدمیکنیم
کهاینرونددرش��رایطعادیبازارمیتوانداجراییشود.مشاور

وزیرصمت،تصریحکرد:درحالحاضرش��رایطعادینیس��ت؛
همچنانعرضهکمترازتقاضاستواختالفقیمتبینکارخانه
وکفبازارمش��هوداس��ت؛بنابراینعرضهدرب��ورسکاالازنظر
وزاتصمتروشقابلدفاعیاس��توموردحمایتاس��ت؛اما
پسازگذرازاینش��رایط،ادامهماجرایعرض��هواختیارفروش
خودروباخودروس��ازاس��تومانمیتوانیمخودروسازرامجبور
کنیمکهدرب��ورسکاالعرضهکندیانکند.قالیب��اف؛ادامهداد:
بحثدیگریکهبس��یاره��محائزاهمیتبحثش��ورایرقابت

اس��ت.درحالحاضردرخودروهاییکهمش��مولقاعدهانحصار
هس��تند،ش��ورایرقابتبایس��تیفرمولقیمتگذاریرااعالم
کند.دراینرابطهمقررش��دهجلس��اتیبرگزاروموضوعنهایی
شودتابه»یکدرکمشترکوفرمولمشترکدرقیمتگذاری
برسیم«؛هنوزایناتقافنیفتادهوباشورایرقابتبهجمعبندی
قاعدهگذاریقیمتنرس��یدهایم.انتظارماایناستکهایناتفاق
هرچهسریعتررخدهد.س��خنگویوزارتصمت،تأکیدکرد:در
مسیرتعاملباشورایرقابتوتصمیممشترکمیانخودروساز
وش��ورایرقابتاس��تکهجایگاهب��ورسکاالوآین��دهعرضه
خودرودربورسکاالتعریفمیش��ود؛دیگرشورایرقابتاست
کهتصمیمگیراس��تون��هوزارتصمتون��هوزارتاقتصاد؛اما
همانطورکهاش��ارهش��د،درمقطعفعلی،موضعوزارتصمت
وموضعوزارتاقتص��اددرموردعرضهخودروه��ادربورسکاال
مش��ترکاس��ت.ویدرپاس��خبهاینکهدرحالحاض��رنگرانی
گذشتهازش��کلگیریس��هقیمتبراییکمحصولخودرویی
)قیمتکارخانه،ب��ورسوبازارآزاد(اتفاقافتادهاس��ت،تصریح
کرد:درگذش��تهکهوزارتصمتهمباعرض��هخودرودربورس
کاالمخالفتکردهبود)خردادماهس��الجاری(،اتفاقیکهافتاد
اینبودهکهبرایعرضهدربورسکاال،کفعرضهتعییننش��ده
بود؛بنابراینخودروس��ازب��اتعدادیمحدودعرض��همیکردکه
منجربهش��کلگیریهایقیمتباالمیش��د.امازمانیکهکف
عرضهدرب��ورسکاالبرایعرضهخودروه��ایکمتیراژتعیینو
تعریفش��د،دیگ��ررقابتهادرحال��تمنطقیش��کلگرفتو

قیمتهامنطقیشد.

نظر مثبت وزارت صمت و اقتصاد 
برای عرضه خودرو در بورس کاال  

خودرو های داخلی کیلویی چند؟

https://monaghesatiran.ir/124752-3718-%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%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/124755-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/124758-3718-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/124761-3718-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124764-3718-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be/
https://monaghesatiran.ir/124767-3718-%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%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7/
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( درنظردارد،نس��بتبهبرگزاریمناقصهعام
دومرحلهایبراساسشرایطزیراقدامنماید.

موض�وع مناقصه: خری��دتجهی��زاتواجرایخدم��اتتعوی��ضوجابجایی
یکسوکنندهایمرکزمخابراتیتهران
شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱۰28-۰۱

مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 
ساعت۱7:۰۰روزسهشنبهمورخ4بهمنماه۱۴۰۱

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت۱6:۰۰روزشنبهمورخ8بهمنماه۱۴۰۱

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالکهمیبایس��تبهص��ورتضمانتنامهبانک��یویاوجهنقد
معادلس��پردهجهتواریزبهحسابش��ماره3۹222۰۱۰۰28673۴272۰۱

پستبانکشرکتنقشاولکیفیتمطابقبااسنادمناقصهارائهگردد.
سایرموارددراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.

هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.
متقاضی��انمیتوانن��دجه��تدریاف��تاس��نادمناقص��هبهپورتالش��رکت

نقشاولکیفیتبهآدرسذیلمراجعهنمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

مناقصهگ��رانمیتوانن��دب��رایکس��باطالعاتبیش��ترب��اش��مارهتلفن
۰۹۱2۵۰۵263۴)واح��دزنجیرهتأمی��ن(تماسحاصلویاب��اآدرسایمیل

Nadia.norouzi@nak-mci.irمکاتبهنمایند.
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( درنظردارد،نس��بتبهبرگزاریمناقصهعام
دومرحلهایبراساسشرایطزیراقدامنماید.

موضوع مناقصه: اجرایخدماتنگهداری)س��رویسپیش��گیرانه(وسرویس
Careدیزلژنراتورهایمراکزمخابراتی

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱۰2۴-۰2
مهلت خرید اسناد مناقصه: 

ساعت۱7:۰۰روزشنبهمورخ8 بهمنماه۱۴۰۱
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت۱6:۰۰روزیکشنبهمورخ16 بهمنماه۱۴۰۱
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

۱.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالکهبایس��تیبهص��ورتضمانتنامهبانک��یویاوجهنقد
معادلس��پردهجهتواریزبهحسابش��ماره3۹222۰۱۰۰28673۴272۰۱

پستبانکشرکتنقشاولکیفیتمطابقبااسنادمناقصهارائهگردد.
متقاضی��انمیتوانن��دجه��تدریاف��تاس��نادمناقص��هبهپورتالش��رکت

نقشاولکیفیتبهآدرسذیلمراجعهنمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

سایرموارددراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.
هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

مناقصهگ��رانمیتوانن��دبرایکس��باطالعاتبیش��ترباش��مارهتلفنهای
m.alhouei@nak-mci.ir۰۹۱2۵۰۵۵۴۰3و8۱7۱8۵۵۵وایمی��ل

)واحدزنجیرهتأمین(تماسحاصلنمایند.
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( درنظردارد،نس��بتبهبرگزاریمناقصهعام

دومرحلهایبراساسشرایطزیراقدامنماید.
موضوع مناقصه: ارائهپروپوزالواجرایبرنامهتوسعهمدیران

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۰۹22-۰2
مهلت خرید اسناد مناقصه: 

ساعت۱7:۰۰روزچهارشنبهمورخ5 بهمنماه۱۴۰۱
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت۱6:۰۰روزچهارشنبهمورخ12 بهمنماه۱۴۰۱
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالکهمیبایس��تیبهصورتضمانتنامهبانکیویاوجهنقد
معادلس��پردهجهتواریزبهحسابش��ماره3۹222۰۱۰۰28673۴272۰۱

پستبانکشرکتنقشاولکیفیتمطابقبااسنادمناقصهارائهگردد.
متقاضی��انمیتوانن��دجه��تدریاف��تاس��نادمناقص��هبهپورتالش��رکت

نقشاولکیفیتبهآدرسذیلمراجعهنمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

سایرموارددراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.
هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

مناقصهگ��رانمیتوانن��دبرایکس��باطالعاتبیش��ترباش��مارهتلفنهای
m.alhouei@nak-mci.ir۰۹۱2۵۰۵۵۴۰3و8۱7۱8۵۵۵وایمی��ل

)واحدزنجیرهتأمین(تماسحاصلنمایند.

01
/1

1/
01

 -3
71

8 
–

ه 
ام

وزن
ر

آگهی 
نوبت سوم

شرکت نقش اول کیفیت )ناک( درنظردارد،نس��بتبهبرگزاریمناقصهعام
دومرحلهایبراساسشرایطزیراقدامنماید.

موضوع مناقصه: خری��دتجهیزاتواج��رایخدماتنصبوراهان��دازیتابلو
برقهایفشارضعیفمرکزمخابراتیتهران

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱۰۰3-۰۱
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تاساعت۱7:۰۰روزشنبهمورخ1 بهمنماه۱۴۰۱تمدیدگردید.
مهلت تحویل پیشنهادات: 

تاساعت۱6:۰۰روزچهارشنبهمورخ5 بهمنماه۱۴۰۱تمدیدگردید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالکهمیبایس��تبهصورتضمانتنامهبانکیویاوجهنقد
معادلس��پردهجهتواریزبهحسابش��ماره3۹222۰۱۰۰28673۴272۰۱

پستبانکشرکتنقشاولکیفیتمطابقبااسنادمناقصهارائهگردد.
سایرموارددراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.

هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.
متقاضیانمیتوانندجهتدریافتاسنادمناقصهبهپورتالاختصاصیشرکت

نقشاولکیفیتبهآدرسذیلمراجعهنمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

مناقصهگ��رانمیتوانن��دب��رایکس��باطالعاتبیش��ترب��اش��مارهتلفن
۰۹۱2۵۰۵263۴)واح��دزنجیرهتأمی��ن(تماسحاصلویاب��اآدرسایمیل

Nadia.norouzi@nak-mci.irمکاتبهنمایند.
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نوبت سوم

شرکت نقش اول کیفیت )ناک( درنظردارد،نس��بتبهبرگزاریمناقصهعام
دومرحلهایبراساسشرایطزیراقدامنماید.

موضوع مناقصه: خریدتجهیزاتواجرایخدم��اتمربوطبهعملیاتعمرانی
مرکزمخابراتیتبریز

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱۰۱۴-۰۱
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تاساعت۱7:۰۰روزشنبهمورخ1 بهمنماه۱۴۰۱تمدیدگردید.
مهلت تحویل پیشنهادات: 

تاساعت۱6:۰۰روزچهارشنبهمورخ5 بهمنماه۱۴۰۱تمدیدگردید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

۱.8۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالکهمیبایس��تبهصورتضمانتنامهبانکیویاوجهنقد
معادلس��پردهجهتواریزبهحسابش��ماره3۹222۰۱۰۰28673۴272۰۱

پستبانکشرکتنقشاولکیفیتمطابقبااسنادمناقصهارائهگردد.
سایرموارددراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.

هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.
متقاضی��انمیتوانن��دجه��تدریاف��تاس��نادمناقص��هبهپورتالش��رکت

نقشاولکیفیتبهآدرسذیلمراجعهنمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

مناقصهگ��رانمیتوانن��دب��رایکس��باطالعاتبیش��ترب��اش��مارهتلفن
۰۹۱2۵۰۵263۴)واح��دزنجیرهتأمی��ن(تماسحاصلویاب��اآدرسایمیل

Nadia.norouzi@nak-mci.irمکاتبهنمایند.
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نوبت دوم
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دانش�کده عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ي س�اوه ب��هشناس��هملی
۱۴۰۰666۴6۵۱وکداقتصادی۴۱۱۵336۴۹3۹۵درنظرداردفراخوانجذبس��رمایهگذار
بهمنظورطراحیوس��اختس��اختمانس��تادمرکزیوتکمیلبیمارس��تان2۵۰تختخوابی

آموزشیبهروشتهاترومولدسازیرابرگزارنماید.
تاریخ انتشار فراخوان و شروع زمان دریافت اسناد: 

روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۰/26میباشد.
پایان مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: 
تاساعت۱۴:۰۰روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

محل تهیه اس�ناد فراخ�وان: پیش��نهاددهندگانمیتوانندجه��تتهیهاس��نادفراخوان
بهدانش��کدهعلومپزش��کیوخدماتبهداش��تیدرمانیس��اوهبهنشانی:س��اوه،میدانمادر،
ابتدایخیابانجمهوری،ستادشمارهیک،دانشکدهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیساوه،

ادارهپشتیبانیواموررفاهی،واحدقراردادهامراجعهفرمایند.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 

تاساعت۱۴:۰۰روزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/2۴
زمان گشایش پاکت ها:

 ساعت۱۰:۰۰صبحروزسهشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/2۵سالنجلساتستاددانشکده
 میزان سپرده ش�رکت در فراخوان:مبلغ۵۱.37۵.۰۰۰.۰۰۰ریال)پنجاهویکمیلیاردو
س��یصدوهفتادوپن��جمیلیونری��ال(ضمانتنامهبانک��يبااعتبارحداقلس��هم��اهویاواریز
وج��هنق��دب��هشمارهحس��اب۴۰۰۱۱۱2۹۰6378۱۱6ن��زدبان��کمرک��زیجمه��وری
اس��المیای��ران))ش��باIR۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱2۹۰6378۱۱6((ب��اشناس��هواری��ز

۹82۱23822۱۰۰۰7۴۰۰۱۱۱2۹۰6378۱۱6بهنامدانشکدهعلومپزشکیساوه
محل تحویل پاکت های پیشنهاد: 

پیشنهاددهندگانمیبایستپاکتهایپیش��نهادخودراتاروزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/2۴
بهادارهپش��تیبانیواموررفاهی)واحدقراردادها(دانشکدهعلومپزش��کیوخدماتبهداشتی
درمانیساوهبهآدرس:ساوه،میدانمادر،ابتدایخیابانجمهوری،ساختمانشمارهیکستاد

دانشکدهعلومپزشکيوخدماتبهداشتیدرمانیساوهتحویلنمایند.
کدپستی دانشکده: 3۹۱۹6-766۵۱

برايکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفنادارهامورپشتیبانیواموررفاهی۴8۵۰۱۱۴2–۰86
وشمارههمراه۰۹۱۰۰۵۰2۵۱۰تماسحاصلفرمایید.

آگهی فراخوان
تجدید   عامنوبت دوم

شرکت مخابرات ایران  
منطقه سیستان و بلوچستان 

)سهامی عام(
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فروش۴ردیفازاموالغیرمنقولمخابراتمنطقهسیستانوبلوچستانبهشرحذیل:

ف
عرصهپالک ثبتیآدرس ملکاستانردی

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع(
نوع 
ملک

نوع 
کاربری

سند 
مالکیت

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

مبلغ سپرده 
توضیحاتشرکت در مزایده

سیستانو۱
بلوچستان

زاهدان،خیابانامیرالمؤمنین،
جنبخمسیل،

ساختمانمسکونیمخابرات
ششدانگمسکونیشهری26۰۰/62۹7/6۰۱۹۵

دارایآنتن۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تکبرگی
bts

سیستانو2
بلوچستان

زاهدان،خیابانکامپوزیا،
جنبکوچهحافظ،

ساختمانمسکونیمخابرات
ششدانگمسکونیشهری۱۰28/۰۴۰2/36۵6۰

۵3.2۴۰.۰۰۰.۰۰۰2.662.۰۰۰.۰۰۰تکبرگی
ساختمان

دوطبقه،دارای
btsآنتن

سیستانو3
بلوچستان

زاهدان،خیابانبزرگمهر،
نبشبزرگمهر۴،
ساختمانمخابرات

حدود2۱۹۴8/22۵۱6۴/8
ششدانگمسکونیشهری۱۱۰متر

8۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تکبرگی

سیستانو۴
بلوچستان

زاهدان،بلواردانشگاه،
دانشگاه۱۰،اولینبنبست،
ساختمانمسکونیمخابرات

ششدانگمسکونیشهریحدود3۰۰7/۴۴2۹73۹۵
ساختمان۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تکبرگی

دوطبقه

مهلت تهیه اسناد: ازمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۱لغایتپایانوقتاداریمورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
مهلت تحویل اسناد: مورخ۱۴۰۱/۱۱/2۵

گشایش پاکات: ساعت۱۰:۰۰روزچهارشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/26
تضمی�ن: ش��رکتدرمزایدهبهش��رحفوقوبهصورتضمانتنامهبانکییاچکتضمینشده
ویاواری��زنقدیبهحس��ابش��مارهIR۰3۰۱2۰۰2۰۰۰۰۰۰۴783۹۴7۰8۹باشناس��ه
واری��ز۱۰32۰۵۱۰۱۱۴۰۵نزدبانکملتش��عبهمیردام��ادتهرانبهنامش��رکتمدیریت

سامانسازهغدیر.

ش�رط تهیه اس�ناد: کلیهافرادواجدش��رایطباواریزمبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ری��البابتمزایده
بهحسابجاریشماره۰۱۰6۰۰۵۱۰۰۰۰8نزدبانکملیبهناممخابراتمنطقهسیستانو

بلوچستان،واریزودرمزایدهشرکتنمایند.
محل تهیه اس�ناد: زاهدان،خیاباندانشگاه،میدانپاس��داران،مخابراتمنطقهسیستانو

بلوچستان،ادارهپشتیبانیوتدارکات
فکس: ۰۵۴-3۱۱۱873۱

تلفن تماس: ۰۵۴-3۱۱۱8۰88
مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان

به شماره 1401/01 نوبت اول

دریافت تنها 8 میلیارد تومان حقوق 
دولتی از معادن استان کرمان! 

رئی��سس��ازمانصنعت،معدنوتج��ارتاس��تانکرم��ان،گف��ت:درآمد
دولتازحقوقدولتیامس��ال۴۰هزارمیلیاردتوماندیدهش��دهوبهاس��تناد
تبص��ره6،مبل��غ۱73۹میلی��اردتومانبایدبهاس��تانبرگش��تدادهش��ود
کهتنهاهش��تمیلی��اردبهاس��تانآمدهاس��ت.ب��هگ��زارشمناقصهمزایده،
مهدیحس��ینینژاد؛رئی��سس��ازمانصنعت،معدنوتجارتاس��تانکرمان
درجلس��هش��ورایمعادناس��تانکرمان،اظهارک��رد:اصالحقان��ونمعادن
درکمیس��یونصنای��عومعادننهاییش��دهوقراراس��تب��هزودیدرصحن
علنیمطرحش��ودوب��هدلی��لاینکهکرم��اناس��تانمعدنیاس��ت،اهمیت
دارددرمباحثمربوطب��هاینقانوننقطهنظ��راتخودراجلوبب��ردودراین
راستاپیش��نهاداتیدادهاس��ت.رئیسس��ازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
کرمانافزود:دوموردازپیشنهاداتاس��تانمربوطبهیکدرصدفروشمعادن
مربوطبهماده۴3قانونبرنامهشش��متوس��عهوس��هم۱۵درصدیاستاناز
محلحقوقدولتیمعادناس��ت.حس��ینینژاد؛ب��ابیاناینکهاس��تانکرمان
بهلحاظوصولحق��وقدولتیضع��فدارد،تصریحکرد:بی��شاز6۵درصداز
حقوقدولتیمعادندراس��تانکرمانوصولمیش��ودامادربرگش��تس��هم
۱۵درصدیبهاس��تانضابطهوقانونینداریم.رئیسس��ازمانصمتاس��تان
کرمان،بابیاناینکهبراس��استبصره6ماده۱2قانونمعادنباید۱۵درصداز
حقوقدولتیبهاستانبرگردد،گفت:در۹ماههامسال۱۱هزارو۵۰۰میلیارد
تومانحقوقدولتیوصولش��دهاست.رئیسس��ازمانصنعت،معدنوتجارت
اس��تانکرماناظهارکرد:درآمددولتازحقوقدولتیامسال۴۰هزارمیلیارد
توماندیدهشدهوبهاستنادتبصره6،مبلغ۱73۹میلیاردتومانبایدبهاستان
برگشتدادهشودکهتنهاهش��تمیلیاردبهاس��تانآمدهاست.محمدمهدی
زاهدی؛نمایندهم��ردمکرمانوراوردرمجلسش��ورایاس��المینیز،دراین
جلس��هبااش��ارهبهتبصرهالحاقیبند»پ«م��اده2۰دربارهانتقالحس��ابو
دفترکاریش��رکتهایمعدنیبهاستان،گفت:نیازبهس��ازوکارقضاییبرای
تمکینش��رکتهایمعدنیدرانجاموظای��فداریمزیرادرانتقالحس��ابها
و...موفقبهاجرایکاملکارنش��دیموبایداینمس��ألهدرقانوندنبالش��ود.
نمایندهمردمکرمانوراوردرمجلسش��ورایاس��المیدرادام��ه،اظهارکرد:
بخشاعظمموضوعراههایاس��تاندرسفرریاس��تجمهوریبهعهدهشورای
معادنواعتبارازمحلمعادنگذاش��تهشدهاماپروسهس��ختیدرنظرگرفته
ش��دهوپولینیامدهکهالزماس��تبانهادریاس��تجمه��وریمکاتبهصورت
بگیردتاروندس��ادهودراختیاراس��تانداریوش��ورایمعادنگذاش��تهشود.
نمایندهمردمکرمانوراوردرمجلسش��ورایاس��المیتصریحکرد:اکنونبا
روندپیچیدهایکهوجوددارد،تاپولازمبدأوصولش��دهوبهراهبرس��د،زمان

طوالنیمیبرد.

گروه زمین و معدن

مع��اونام��ورمع��ادنوزارتصم��ت،گفت:
درمزای��دهاخی��رواگ��ذاریمعادنه��زارمعدن
بهرهب��ردارانخ��ودراش��ناخت.ب��هگ��زارش
مناقصهمزایده،رضامحتشمیپور؛افزود:23هزار
میلیاردتومانحقوقدولتیمعادندرسالجاری
دریافتش��د.حدود۱3هزارمیلی��اردتومانهم
معوقاتیبودهاس��تکهمیبایس��تدرسالهای
گذشتهپرداختمیشد.اماافرادذینفعپرداخت
نکردهبودندواالنتس��ویهش��دهاست.ویگفت:
ازمجموعبیشازپنجهزارمعدن��یکهدرمزایده
اخیرواگذاریمعادندرسامانهالکترونیکدولت
)س��تاد(قرارگرفت،یکهزارمعدنبهرهبرداران
خودراش��ناخت.رضامحتش��میپور؛بااشارهبه
اینک��همزایدههایمع��ادنجم��عآوریوتحلیل
اسنادشاندرسامانهستاددولتتمامشدهاست،
اظهارداش��تهماکنونازکلاستانها26استان
تعیینتکلیفشدند،۱6استاندرمرحلهتکمیلی
هس��تند،حداکثرتا۱۰روزآیندهی��اکمتراز۱۰
روزکلای��نمزایدهه��اراتعیینتکلیفمیکنیم.
معاونامورمعادنوفرآوریم��وادمعدنیوزارت
صمت،بااش��ارهبهتعیینتکلیف۱۰۰۰معدندر
مزایدههایاخیر،گفت:برآوردماایناس��تکهاز
پنجهزارمعدنمزایدهایموج��ود،دوهزارو3۰۰
معدنتعیینتکلیفش��وندومعادنیکهمتقاضی
نداشتهاستانش��اا...درمرحلهبعدتعیینتکلیف
میشود.ویبابیاناینکهبراساسآمارکلیبیش
از۱2هزارمعدندرکشورداریمکهمتولیندارند
یعنییاس��لبصالحیتش��ده،یارهاش��دهویا
صاحبامتیازآنانصرافدادهاست،تصریحکرد:
کمتراز۱2هزارمعدندیگره��مداریمکهاینها
متولیدارندیافعالهس��تندویافعالنیستندکه
اینهادوگروهکاماًلازهمجداهستند.معاونامور
معادنوف��رآوریموادوزیرصمت،بیانداش��ت:
هماکنوندربارهمزایدههایصحبتمیکنیمکه
اینمعادنفاقدمتولیاس��تکهح��دود۱2هزار
و6۰۰معدنومحدودههایمعدن��یراداریمکه
اینهافاقدمتولیهس��تندوبایدازطریقمزایده
تعیینتکلیفش��وندکس��انیکهتقاضادارندوارد
ش��وندوفعالیتمعادنرادراختی��اربگیرندودر
گروهدومبحثکم��یمتفاوتاس��توآنجاباید
معدنب��همع��دنوپروندهب��هپروندهکارش��ود.
محتش��میپور؛گفت:عم��دهمع��ادنغیرفعالبا
متولیوی��ابیمتولیمعادنمصالحس��اختمانی

هس��تند،ش��ایدیکیازنقدهاییکهمخصوصاًبه
اینحوزهمیش��ودواردکردایناس��تکهتعداد
زیادیمع��ادنداریممنته��ااینمع��ادنعمدتاً
معادنساختمانیوکوچکهس��تند.معاونامور
معادنوفرآوریموادوزیرصمت،بااشارهبهاینکه
ازحدودش��شهزارمعدنفعالحدودچهارهزار
معدن،معادنس��اختمانیاست،بیانکرد:ایندر
حالیاس��تکهمعادنفلزیارزشیخیلیبیشتر
دارندکهتعدادش��انکمت��رول��یبزرگمقیاس
هستند.ویادامهداد:تفاوتمزایدهمعادندراین
دورهبادورههایقبلایناس��تکهتماماطالعات
مع��ادنواگذاریبهدس��تآمدهآنه��مازلحاظ
اینکهچ��همعادنیدرنوبتواگ��ذاریداریمواین
معادنوضعیتاستعالمهایزیستمحیطیشان
وسایراستعالمهایش��انچگونهاست.معاونامور
معادنوفرآوریموادوزیرصمت،بااشارهبهاینکه
درگذش��تهاطالعاتبهص��ورتغیرالکترونیک
ودرشهرس��تانهاواس��تانهابهصورتپراکنده
وجودداش��ت،اظهارکرد:کش��فاینمس��ألهکه
هراس��تانچندمعدنداردوچهتعدادبهمزایده

برودوع��دمتکمیلپرون��دهالکترونی��کمعادن
معضلیبودکهب��اتمرکزبهرویآنحاصلش��د.
محتش��میپور؛درادام��ه،گف��ت:ازابتداش��روع
کردی��مپروندهه��ایالکترونی��کمعادنمانرا
کاملکنیمودرس��امانهحدنگارمعدنسامانهای
کهتمامبخشمعدنباآنآش��ناهس��تندثبتو
تفکیکش��دوبعضیازپروندههای��یکهدرنوبت
مزایدهقرارگرفتهبودبررسیشدومتوجهشدیم
کهاینهااس��تعالمهایزیس��تمحیطییاسایر
استعالمهایشاننقصداردواینهانبایددرنوبت
اس��تعالمقراربگیرندکهاینهاخارجشدوامروز
مایکفهرس��تکاملیازمعادن��یداریمکهالبته
مدامرویاینهاکارمیشودواینیکبحثزنده
اس��تبحثمقطعینیس��ت.معاونامورمعادنو
فرآوریم��وادوزیرصمت،افزود:ح��دود2۴هزار
محدودهبلوکهش��دهداری��مکهاینه��ابهدالیل
مختلفبهخاطرمخالفتدس��تگاههایمتفاوتی
فعاًلام��کانفعالیتمعدنیدرآنه��اوجودندارد
ازاین2۴ه��زارمحدودهومعدنیک��هوجوددارد
تقریب��اًنیم��یازاینهایعن��یکمت��راز۱2هزار

معدناکنونمتولیدارند،ولیحدودش��شهزار
معدنفعالهس��تند.محتش��میپور؛تأکیدکرد:
هرپروندهایک��هتعیینتکلیفش��ودویاممکن
اس��تیکمعدنیغیرفعالباش��دبای��داینازید
بهرهبردارمنتزعش��ودکهاینکارانجاممیش��ود
بالفاصلهدرسیستمثبتونش��اندادهمیشودو
یابالعکسیکپروندهایکهمنقضیشدهمیرفته
وتحوی��لبهرهبردارمیش��دهاس��ت.ای��نموارد
بهروزدرحالانجاماس��ت.معاونام��ورمعادنو
فرآوریم��وادوزیرصم��ت،گفت:تع��دادزیادی
ازمعادنب��هناماف��رادغیرمتخصصبودهاس��ت
کهوقتیپروندههایاینتعدادمعدنرابررس��ی
میکردیمزنانخانهدارویاافرادغیرمتخصصدر
حوزهمعدنهس��تندوهمینباعثمیشدامروز
۱2هزارمع��دنیامحدودهمعدن��یدراینحالت
داشتهباش��یم،اینهامحدودههاییهستندکهبه
شخصیواگذارش��ده،امااونتوانستهاکتشافشرا
تمامویابهرهبرداریاشراانج��امدهداینتعداد
زیادخودنشاندهندهایناستکهماآسیبهایی
دراینح��وزهداش��تهایم.ویدرادام��ه،تصریح

کرد:اتفاقات��یکهالزمب��ودبهعن��وانپیشنیاز
انجامش��وداهلیتس��نجیبودکهاصالحشددر
اینراستااوالًنقضیکهداش��تیماینبودکهافراد
صرفاًمیتوانس��تندباصالحیتفنییعنیاینکه
صرفاًتخصصمعدنیداشتهباش��ندویابالعکس
صرفاًصالحی��تمالیواردفضایمعدنش��وندو
دوماینکهاینصالحیتمالیس��الهابودکهبه
روزنش��دهبودیعنیبایکمقدارتوانمندیمالی
خیلیپایینمیتوانس��تخیلیراحتافرادوارد
معامالتمعدنیش��وندکهاینه��متوأمانوهم
بهروزشدهاست.معاونامورمعادنوفرآوریمواد
وزیرصمت،تأکیدکرد:فعالیتمعدنیبایدحرفه
ایترش��کلبگیردیعنیافرادیکهچهحقیقیو
چهحقوقیواردمیشوندهمبایدتوانمندیالزم
راهمبهلحاظفنیومالیداش��تهباش��ندکهاین
اتفاقافتادکهس��عیماایناس��تکهازتش��کیل
پروندهه��ایجدی��دمع��ادنغیرفع��البهخاطر
ناتوانیاف��رادجلوگیریکنیم،جل��ویمعامالت
مکررمع��ادنرابگیریم.مع��اونام��ورمعادنو
فرآوریموادوزیرصم��ت،بابیاناینکهبخش��ی
ازاطالع��اتاکتش��افیتوس��طبخشخصوصی
کهمعدن��کاریمیکند،تهیهمیش��ودکهزمانی
بهرهبردارمعدنب��ودهواطالعاتای��نمعادنبه
صورتاطالعاتکاغذیومنفردوتفکیکش��ده
دردفاتراستانیوشهرس��تانینگهداریمیشود
مااق��دامبهالکترونیک��یکردنآنهاک��ردافزود
بخشدیگ��ریازای��ناطالعاتهمبایدتوس��ط
دس��تگاههایحاکمیت��یتولی��دش��ودخصوصاً
اطالع��اتپایه،آنهای��یکهتولیدش��ودتجمیع
ش��ود.محتش��میپور؛تأکیدهماکنونس��ازمان
توسعهونوسازیمعادن،س��ازمانزمینشناسی
کش��ور،س��ازمانانرژیاتمیوه��موزارتنفت
اینه��ااطالعاتاکتش��افیخوبیتولی��دکردند،
ولیمتأس��فانهش��ایدیکیازنقدهاییکهبایدبه
خودمانبکنیمایناستکهماتمامایناطالعات
رابهص��ورتجزیرهایداریم.مع��اونامورمعادن
وفرآوریم��وادوزی��رصم��تدرپای��ان،گفت:
س��ازمانزمینشناس��یس��ازماناصلیتجمیع
اطالعاتاکتش��افیکشوراس��تمااینموضوعرا
باس��ازمانپیگیریمیکنیمس��ازماناولویتها
راتعیی��نوتاکن��ونس��هاس��تانراتم��امکرده
اس��تودرحالانجاممطالعاتدراس��تانچهارم
اس��توامیدواریمتاپایانس��البتوانیماطالعات
کاملباس��ازمانزمینشناس��یاینچهاراستان

داشتهباشیم.

معاون امور معادن وزارت صمت خبر داد 

تعیین تکلیف مالکیت هزار معدن کشور در مزایده اخیر 

https://monaghesatiran.ir/124725-3718-%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%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124732-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%83%d8%af%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/124735-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/124738-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-2/
https://monaghesatiran.ir/124742-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/124746-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be/
https://monaghesatiran.ir/124749-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/


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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سازمانحملونقلوترافیکشهرداریمشهد

آگهی     عمومی 

موضوع: خری��دونص��بگاردریلبههم��راهپای��هومتعلقاتدر

بزرگراههایسطحشهرمشهدمقدس.

مبلغ برآورد: 3۹.۱۱6.۴۱۵.۰۰۰ریال.

جهتکس��باطالع��اتبیش��تر،دریاف��تاس��نادوش��رکتدر

مناقصه،بهس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)س��تاد(بهآدرس

www.setadiran.irمراجعهنمایید.

اینآگه��یدرروزنام��هرس��میب��هآدرسwww.rrk.irنیز

درجمیگردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000025
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سازمانحملونقلوترافیکشهرداریمشهد

آگهی     عمومی 

موضوع: 

تهیهونصبهندریلبزرگراههایسطحشهرمشهدمقدس.

مبلغ برآورد: ۱۵.۴62.۹8۹.۰۰۰ریال.

جهتکس��باطالع��اتبیش��تر،دریاف��تاس��نادوش��رکتدر

مناقصه،بهس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)س��تاد(بهآدرس

www.setadiran.irمراجعهنمایید.

اینآگه��یدرروزنام��هرس��میب��هآدرسwww.rrk.irنیز

درجمیگردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000026
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

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

شرکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهراندرنظرداردمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیذیلراازطریقسامانه
تدارکاتالکترونیکيدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاريمناقصهازدریافتاس��نادمناقصهتاارائهپیش��نهادمناقصهگرانو
گشایشپاکتهاازطریقدرگاهس��امانهتدارکاتالکترونیکيدولت)س��تاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدو
الزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلي،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهيامضايالکترونیکيراجهت

شرکتدرمناقصهمحققسازند.
1- موضوع مناقصه: تأمینوبهکارگیرینیرويانسانيدربخشنوبتکاروروزکارتاسقف37نفردرواحدهايموردنظرشرکت

مناقصهگزار
2- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهران.

3- برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: ۱۹۴.۱۵۰.7۰3.78۴ریال۱2ماهازمورخ۱۴۰2/۰۱/۰۱
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهايغیرعمراني.

5- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:
داشتنحداقل3سالسابقهاجرایيوانجامحداقل2موردکارهايمشابهباموضوعمناقصه

ارائهحداقل2رضایتنامهکتبيبابتانجامکارمشابه)تأمیننیرويانساني(ازکارفرمایانقبلي
گواهینامهصالحیتایمنيپیمانکاريصادرشدهتوسطوزارتتعاونکارورفاهاجتماعي

گواهینامهصالحیتکار
دراساسنامهمناقصهگرانموضوعفعالیتمیبایستمرتبطباموضوعمناقصهباشد

6- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیانش��رکتدرمناقصهمیتوانن��دازتاریخدرجآگهيبامراجعهبهس��امانه
تدارکاتالکترونیکیدول��ت)www.setadiran.ir(حداکثرتاپایانوقتاداريروزسهش��نبهم��ورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ازطریق

سامانهتدارکاتالکترونیکيدولت)ستاد(دریافتنمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: بهمیزان۴.۱۴۱.۵۰7.۰38ریالمیباشدکهش��رکتکنندگاندرمناقصهمیتوانند
IR۴۹۰7۰۰۰۰۱۰۰۰2228۹8۵3۵۰۰3بهصورتفیشواریزنقديبهحسابجاري3-۹8۵3۵-8-۱۰2وبهشمارهشبا

بانکرسالتش��عبهش��ریعتيیاضمانتنامهبانکيبنامش��رکتآبوفاضالبمنطقهدوش��هرتهرانویامطالباتقطعيتأییدشده
نزدمناقصهگزارتهیهودربخشتعیینشدهدرسامانهتدارکاتالکترونیکيدولتبارگذارينمایند.

)بهپیشنهادهاییکهفاقدسپرده،سپردههایمخدوش،سپردههایکمترازمیزانمقرر،چکشخصيونظایرآنترتیباثردادهنخواهدشد(.
8- مهلت و محل تحویل پیش�نهاد:شرکتکنندگانمیبایستپیش��نهاداتخودراحداکثرتاپایانوقتاداريروزچهارشنبه
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹درس��امانهت��دارکاتالکترونیک��يدول��ت)www.setadiran.ir(بارگذارينمایند.پاکتالف)س��پرده(
میبایس��تبادرجش��مارهمناقصهومش��خصاتش��رکتهمزمانبهصورتفیزیک��يتحویلدبیرخانهش��رکتواق��عدرتهران،

خیابانکریمخانزند،خیابانشهیدعضدي)آبان(شماليگردد.
۹- زمان و محل برگزاري جلس�ه گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: س��اعت۰۹:۰۰صبحروزیکش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/23
درمحلدفتردبیرکمیتهارزیابيش��رکتآبوفاضالبمنطقهدوش��هرتهران)تاریخوزمانگش��ایشس��ایرپ��اکاتمتعاقباًبه

مناقصهگرانواجدشرایطاعالمخواهدشدکهحضوریکنفرنمایندهبامعرفینامهمعتبربالمانعمیباشد(
10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: ازتاریختحویلپیشنهادبهمدت3ماهمیباشد.

11- بهپیشنهادهايفاقدمهروامضاء،مشروط،مخدوشوپیشنهاداتيکهبعدازانقضاءمدتمقرردراینآگهيواصلشود،مطلقاً
ترتیباثردادهنخواهدشد.

12- سایراطالعاتوجزئیاتمربوطه،دراسنادمناقصهمندرجمیباشد.
13- هزینهدرجآگهيدردونوبتبهعهدهمناقصهگزاراستوکمیسیوندرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات
http://t2ww.tpww.ir :نشاني سایت شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

http://www.nww.ir:نشاني سایت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
http://www.setadiran.ir :نشاني سایت ستاد ایران

اطالعاتتماسدفاترثبتنامدرسایتسامانه)www.setadiran.ir(بخشثبتنام/پروفایلتأمینکننده/مناقصهگرموجوداست. 
مرکز تماس:۰2۱-۴۱۹3۴

شرکتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهران

نوبت دوم
یک مرحله ای 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره م 1401/27/م 2

شرکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهران درنظرداردمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیذیلراازطریقسامانه
تدارکاتالکترونیکيدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاريمناقصهازدریافتاس��نادمناقصهتاارائهپیش��نهادمناقصهگرانو
گشایشپاکتهاازطریقدرگاهس��امانهتدارکاتالکترونیکيدولت)س��تاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدو
الزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلي،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهيامضايالکترونیکيراجهت

شرکتدرمناقصهمحققسازند.
1- موضوع مناقصه: 

برونسپاريانجامخدماتتخصصيبخشهایمختلفشغلي)باتأمین37نفر(درشرکتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهران
2-  نام دستگاه مناقصه گزار: شرکتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهران.

3- برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: ۱۱2.۴۰8.222.۵6۵ریال۱2ماهازمورخ۱۴۰2/۰۱/۰۱
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهايغیرعمراني.

5- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:
داشتنحداقل3سالسابقهاجرایيوانجامحداقل2موردانجامکارهايمشابهباموضوعمناقصه

ارائهحداقل2رضایتنامهکتبيبابتانجامکارمشابهازکارفرمایانقبلي
گواهینامهصالحیتایمنيپیمانکاريصادرشدهتوسطوزارتتعاونکارورفاهاجتماعي

گواهینامهصالحیتکار
دراساسنامهمناقصهگرانموضوعفعالیتمیبایستمرتبطباموضوعمناقصهباشد

6- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیانش��رکتدرمناقصهمیتوانن��دازتاریخدرجآگهيبامراجعهبهس��امانه
تدارکاتالکترونیکیدول��ت)www.setadiran.ir(حداکثرتاپایانوقتاداريروزسهش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۴اس��نادرا

بهصورتالکترونیکيازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکيدولت)ستاد(دریافتنمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: بهمیزان3.32۴.۰82.226ریالمیباشدکهش��رکتکنندگاندرمناقصهمیتوانند
IR۴۹۰7۰۰۰۰۱۰۰۰2228۹8۵3۵۰۰3بهصورتفیشواریزنقديبهحسابجاري3-۹8۵3۵-8-۱۰2وبهشمارهشبا

بانکرسالتشعبهشریعتيیاضمانتنامهبانکيبهنامشرکتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهرانویامطالباتقطعيتأییدشدهنزد
مناقصهگزارتهیهودربخشتعیینشدهدرسامانهتدارکاتالکترونیکيدولتبارگذارينمایند.

)بهپیشنهادهاییکهفاقدسپرده،سپردههایمخدوش،سپردههایکمترازمیزانمقرر،چکشخصيونظایرآنترتیباثردادهنخواهدشد(.
8- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکتکنندگانمیبایستپیش��نهاداتخودراحداکثرتاپایانوقتاداريروزچهارشنبه
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱۹درس��امانهتدارکاتالکترونیک��يدول��ت)www.setadiran.ir(بارگذارينمایند.پاکتالف)س��پرده(
میبایس��تبادرجش��مارهمناقصهومش��خصاتش��رکتهمزمانبهصورتفیزیکيتحویلدبیرخانهش��رکتواق��عدرتهران،

خیابانکریمخانزند،خیابانشهیدعضدي)آبان(شماليگردد.
۹- زمان و محل برگزاري جلس�ه گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: س��اعت۱۰:۰۰صبحروزیکش��نبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/23
درمحلدفتردبی��رکمیتهارزیابيش��رکتآبوفاضالبمنطقهدوش��هرتهران)تاریخوزمانگش��ایشس��ایرپ��اکاتمتعاقباً

بهمناقصهگرانواجدشرایطاعالمخواهدشدکهحضوریکنفرنمایندهبامعرفینامهمعتبربالمانعمیباشد(
10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران:  ازتاریختحویلپیشنهادبهمدت3ماهمیباشد.

 11- بهپیش��نهادهايفاقدمهروامضاء،مش��روط،مخدوشوپیش��نهاداتيکهبعدازانقضاءمدتمقرردراینآگهيواصلش��ود،
مطلقاًترتیباثردادهنخواهدشد.

12- سایراطالعاتوجزئیاتمربوطه،دراسنادمناقصهمندرجمیباشد.
13- هزینهدرجآگهيدردونوبتبهعهدهمناقصهگزاراستوکمیسیوندرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات
http://t2ww.tpww.ir :نشاني سایت شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

http://www.nww.ir:نشاني سایت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 
http://www.setadiran.ir :نشاني سایت ستاد ایران

اطالعاتتماسدفاترثبتنامدرسایتسامانه)www.setadiran.ir(بخشثبتنام/پروفایلتأمینکننده/مناقصهگرموجوداست. 
مرکز تماس:۰2۱-۴۱۹3۴

شرکتآبوفاضالبمنطقهدوشهرتهران

نوبت دوم
یک مرحله ای 
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی
یک مرحله اي شماره 1401-30

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهراندرنظرداردتجدیدمناقصهعمومیباارزیابیکیفیراازطریقسامانهتدارکات
الکترونیکیدولتبهش��مارهفراخ��وان2۰۰۱۰۹2۵۰۰۰۰۰۰7۴برگزارنماید.کلی��همراحلبرگزاریمناقص��هازدریافت
اس��نادمناقصهتاارائهپیش��نهادمناقصهگرانوگش��ایشپاکتهاازطریقدرگاهس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(
بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماس��تمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدر

سایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکتآبوفاضالبمنطقهشششهرتهران.

2-موضوع مناقصه: عملیاتبهرهبرداریوراهبری،نگهداریوتعمیراتتأسیساتورفعحوادثواتفاقاتشبکه،انشعابات،
خطوطانتقالوسایرکارهایاجراییآبدرناحیهخانیآباد.

3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیانش��رکتدرمناقصهبرايدریافتوخریداسناداینمناقصه،
حداکثرتاس��اعت۱6:۱۵مورخ۱۴۰۱/۱۱/۰8بایدازطریقس��امانهت��دارکاتالکترونیکیدولتمبل��غ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال
بهحسابجاري8۱8۴۰2۵866۰۰۱بانکسامانشعبهشهرريواریزتابتواننداسنادرابهصورتالکترونیکیدریافتنمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: بهمبلغ۱۰۱.۱8۰.۹2۹.38۱ریال)یکصدویکمیلیاردویکصدوهش��تاد

میلیونونهصدوبیستونههزاروسیصدوهشتادویکریال(وازمحلاعتباراتجاری.
5-مدت اجرای کار: ۱2ماهشمسی

6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:
6-1- اشخاصحقوقیحقشرکتدرمناقصهرادارند.

6-2- پیمانکارحداقل2سالسابقهکارمشابه)موضوعمناقصه(داشتهباشد.
6-3- دارایگواهینامهاحرازصالحیترتبه۵دررش��تهآبیاتأسیس��اتازمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیریاست

جمهوریباشد.
6-4-  دارایگواهینامهاحرازشرایطانجاماموربهرهبرداریدرحداقلیکیاز۴رستهچاهومنابعتأمین،خطوطانتقال،

ایستگاهپمپاژومخازن،شبکهتوزیعوانشعاباتازشرکتمهندسیآبفایکشورباشد.

6-5- داشتنگواهینامهصالحیتایمنیدارایاعتبارازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیالزامیمیباشد.
 7-مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: بهمیزان3.2۱۱.8۰۹.2۹۴ریال)سهمیلیاردودویس��تویازدهمیلیونوهشتصدو
نههزارودویستونودوچهارریال(میباش��دکهش��رکتکنندگاندرمناقصهمیتوانندبهصورتواریزنقدیبهحسابجاری
ش��ماره۰۱۰78۰787۴۰۰۰وشمارهش��باIR۰۹۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰78۰787۴۰۰۰نزدبانکملیش��عبهبلوارشهررییا
ضمانتنامهبانکیویاچکبانکیتضمینیبهنامش��رکتآبوفاضالبمنطقهششش��هرتهرانتهیهوتضمینمذکورعالوهبر
بارگذاریدربخشتعیینشدهدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت،بهصورتاصلدرپاکتالفدرجگردیدهوالکومهرشده

تاآخرینمهلتارائهپیشنهاداتبهقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقهششتهرانتحویلگردد.
8-مهلت و محل تحویل پیش�نهادها: پیشنهاددهندگانبایدپیش��نهادهایخودراتاس��اعت۱6:۱۵روزیکشنبهمورخ
۱۴۰۱/۱۱/23درسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتارائهوبارگذاری)بهصورتالکترونیکی(وهمچنینپاکتالفرابهصورت

فیزیکتحویلدفترقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقهشششهرتهراننمایند.
۹-تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت۰8:۰۰صبحروزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/2۴

10-محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 
دفترقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقهشششهرتهراندرساعت۱۰:۰۰روزیکشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/3۰

11-هزینهدرجآگهیبهعهدهدستگاهمناقصهگزارمیباشد.
12- نشاني سایت ها:

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

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

اطالعاتتماسدفاترثبتنامدرس��ایتس��امانه)www.setadiran.ir(بخشثبتنام/پروفای��لتأمینکننده/مناقصهگر
موجوداست.مرکز تماس: ۰2۱-۴۱۹3۴

دفترقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی
یک مرحله اي شماره 1401-31

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهراندرنظرداردتجدیدمناقصهعمومیباارزیابیکیفیراازطریقسامانهتدارکات
الکترونیکیدولتبهش��مارهفراخ��وان2۰۰۱۰۹2۵۰۰۰۰۰۰7۵برگزارنماید.کلی��همراحلبرگزاریمناقص��هازدریافت
اس��نادمناقصهتاارائهپیش��نهادمناقصهگرانوگش��ایشپاکتهاازطریقدرگاهس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(
بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماس��تمناقصهگراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدر

سایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکتآبوفاضالبمنطقهشششهرتهران.

2-موضوع مناقصه: عملیاتبهرهبرداریوراهبری،نگهداریوتعمیراتتأسیساتورفعحوادثواتفاقاتشبکه،انشعابات،
خطوطانتقالوسایرکارهایاجراییآبدرناحیهشهرری.

3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیانش��رکتدرمناقصهبرايدریافتوخریداسناداینمناقصه،
حداکثرتاساعت۱6:۱۵مورخ۱۴۰۱/۱۱/۰8بایدازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال
بهحسابجاري8۱8۴۰2۵866۰۰۱بانکسامانشعبهشهرريواریزتابتواننداسنادرابهصورتالکترونیکیدریافتنمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقص�ه و محل اعتبار: بهمبلغ۱3۱.3۵3.33۰.73۴ریال)یکصدوس��یویکمیلیاردوسیصدو

پنجاهوسهمیلیونوسیصدوسیهزاروهفتصدوسیوچهارریال(وازمحلاعتباراتجاری.
5-مدت اجرای کار: ۱2ماهشمسی

6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:
6-1- اشخاصحقوقیحقشرکتدرمناقصهرادارند.

6-2-پیمانکارحداقل2سالسابقهکارمشابه)موضوعمناقصه(داشتهباشد.
6-3- دارایگواهینامهاحرازصالحیترتبه۵دررش��تهآبیاتأسیس��اتازمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیریاست

جمهوریباشد.
6-4- دارایگواهینامهاحرازشرایطانجاماموربهرهبرداریدرحداقلیکیاز۴رستهچاهومنابعتأمین،خطوطانتقال،

ایستگاهپمپاژومخازن،شبکهتوزیعوانشعاباتازشرکتمهندسیآبفایکشورباشد.

6-5- داشتنگواهینامهصالحیتایمنیدارایاعتبارازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیالزامیمیباشد.
7-مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: بهمیزان3.۵۱3.۵33.3۰8ریال)س��همیلیاردوپانصدوس��یزدهمیلیونوپانصدو
سیوسههزاروسیصدوهشتریال(میباشدکهش��رکتکنندگاندرمناقصهمیتوانندبهصورتواریزنقدیبهحسابجاری
ش��ماره۰۱۰78۰787۴۰۰۰وشمارهش��باIR۰۹۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰78۰787۴۰۰۰نزدبانکملیش��عبهبلوارشهررییا
ضمانتنامهبانکیویاچکبانکیتضمینیبهنامش��رکتآبوفاضالبمنطقهششش��هرتهرانتهیهوتضمینمذکورعالوهبر
بارگذاریدربخشتعیینشدهدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت،بهصورتاصلدرپاکتالفدرجگردیدهوالکومهرشده

تاآخرینمهلتارائهپیشنهاداتبهقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقهششتهرانتحویلگردد.
 8-مهل�ت و محل تحوی�ل پیش�نهادها: پیش��نهاددهندگانبایدپیش��نهادهایخودراتاس��اعت۱6:۱۵روزیکش��نبه
مورخ۱۴۰۱/۱۱/23درس��امانهتدارکاتالکترونیکیدولتارائهوبارگذاری)بهص��ورتالکترونیکی(وهمچنینپاکتالفرا

بهصورتفیزیکیتحویلدفترقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقهشششهرتهراننمایند.
۹-تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت۰8:3۰صبحروزدوشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/2۴

10-محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 
دفترقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقهشششهرتهراندرساعت۱۰:3۰روزیکشنبهمورخ۱۴۰۱/۱۱/3۰

۱۱-هزینهدرجآگهیبهعهدهدستگاهمناقصهگزارمیباشد.
12- نشاني سایت ها:

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

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

اطالعاتتماسدفاترثبتنامدرس��ایتس��امانه)www.setadiran.ir(بخشثبتنام/پروفای��لتأمینکننده/مناقصهگر
موجوداست.مرکز تماس: ۰2۱-۴۱۹3۴
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گروهصنایعسیمانکرمان)سهاميعام(

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( درنظرداردنسبتبه
انتخابپیمانکارواجدش��رایطجهتای��ابوذهابکارکنانکارخانهبهش��رح
مندرجدراسنادمناقصه،ازطریقبرگزاریتجدیدمناقصهعمومیاقدامنماید.

لذاازاشخاصحقوقیمحترمکهدارایصالحیتوامکاناتالزممیباشندتقاضا
میشودجهتدریافتاس��ناد،فرمشرایطش��رکتدرمناقصهدرساعاتاداری
بهدفت��رکرمانویاته��رانمراجع��هوقیمتپیش��نهادیخ��ودراظرفمدت
7)هفت(روزازتاریخانتش��ارآگهیدرپاکاتدربس��تهبهواحدتدارکاتکرمان

ویادفترتهرانتحویلنمایند.
آدرس کارخانه: کرمان،کیلومتر۱7جادهتهران

تلفن: ۰3۴-3۱3۴۱۵۰۵
آدرس دفتر تهران: بلوارآفریقا،کوچهفرزانشرقی

تلفن: ۰2۱-8877۴726

 انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت 
 ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه 
به شرح مندرج در اسناد مناقصه

تجدید  عمومی 
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گروهصنایعسیمانکرمان)سهاميعام(

گروه صنایع س�یمان کرمان )ش�رکت س�هامی عام(درنظ��رداردخرید
روزانهحدود6۰۰پرسناهاروش��امونگهداریمهمانس��رایکارخانهبهشرح
مندرجدراسنادمناقصه،ازطریقبرگزاریتجدیدمناقصهعمومیاقدامنماید.

لذاازاشخاصحقوقیمحترمکهدارایصالحیتوامکاناتالزممیباشندتقاضا
میشودجهتدریافتاس��ناد،فرمشرایطش��رکتدرمناقصهدرساعاتاداری
بهدفت��رکرمانویاته��رانمراجع��هوقیمتپیش��نهادیخ��ودراظرفمدت
7)هفت(روزازتاریخانتش��ارآگهیدرپاکاتدربس��تهبهواحدتدارکاتکرمان

ویادفترتهرانتحویلنمایند.
آدرس کارخانه: کرمان،کیلومتر۱7جادهتهران

تلفن: ۰3۴-3۱3۴۱۵۰۵
آدرس دفتر تهران: بلوارآفریقا،کوچهفرزانشرقی

تلفن: ۰2۱-8877۴726

خرید روزانه حدود 600 پرس ناهار و شام و 
 نگهداری مهمانسرا به شرح مندرج 

در اسناد مناقصه

تجدید  عمومی 

بانکمرکزی،اعالمکرد:باتوجهبهرش��ددرآمدهای
ارزیدردس��ترس،هیچگونهمحدودیت��یدرتأمین
ارزموردنی��ازتجارتخارجیکش��وروج��ودندارد.
ب��هگ��زارشمناقصهمزای��دهازبانکمرک��زی،اداره
پای��شب��ازارارزبانکمرک��زیطیاطالعی��همورخ
۱۴۰۱.۱۰.2۴درس��امانهسنااعالمکرد:شرکتهای
صرافیموظفاندتأمینوپرداخ��تارزبرایگواهیهایثبتآماریرا
صرفاًبرحس��بارزمندرجدرگواهیهاانجامدهن��د.تأمینوپرداخت
ارزبهارزیغیرازارزمندرجدرگواهیثبتآماریمصداقتخلفبوده
ودرصورتمش��اهدهاقداماتنظارتیاینبان��کدرخصوصصرافی
اعمالخواهدشد.برایناس��اسبهآگاهیمیرساندهدفازابالغاین
اطالعیهتطبیقسیاستهاونقشهتجاریباسیاستهایارزیکشور
بودهاست.باتوجهبهرش��ددرآمدهایارزیدردس��ترس،هیچگونه
محدودیتیدرتأمینارزموردنیازتجارتخارجیکش��وروجودندارد
واینسیاستبهمنظوربهینهسازیمنابعومصارفارزیوجلوگیری
ازایجادمازادیاکس��ریتقاضاب��راییکیاچن��دارزدرمقاطعزمانی
خاصوکوتاهمدتونیزتس��هیلجریانتجاریوارزیکش��وراتخاذ
شدهاست.شایانذکراس��تایناقدامبخش��یازسیاستهایارزی
جدیدبانکمرکزیبهمنظوربهینهس��ازیوثباتبخش��یبهبازارارز
کش��وروهماهنگیکاملسیاس��تهایارزیوتجاریکشوراستو

سایراقداماتدردستانجامدرزماناجراءاطالعرسانیخواهدشد.

محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز 
تجارت خارجی کشور وجود ندارد

ش��اخصکلب��ورسدرآخری��نهفتهدیم��اهروند
صعودیبهخ��ودگرف��ت؛درنتیجهای��نروندچقدر
نقدینگیواردبازارسرمایهشدهاست؟بهگزارشسایت
تجارتنیوز،شاخصکلبورسدرآخرینهفتهدیماه
وضعیتنسبتاًخوبیراپشتسرگذاشت.شاخصکل
بورسدرهفتهگذشتهرویعددیکمیلیون62۵هزار
واحدیبودواینهفتهبهترازیک68۹هزارواحدیرس��یدورشد3.7
درصدیرادرکارنامهخودثبتکرد.دراینهفتهش��اخصهموزننیز
رش��د۴.2درصدیراتجربهکردوبهمحدوده۵26هزارواحدیرسید.
ش��اخصکلفرابورسنیزبارسیدنبهس��طح2۱هزارو۵۰7واحدی
توانستبهرشد2.3درصدیدستیابد.رشدشاخصهایبازاردرحالی
استکهیکشبنهاینهفتهبهعلتکمبودگازوسرمایهوابورستهران
تعطیلش��د.آخرینهفتهدیماهبهعلتتعطیلیتنهاچهارروزکاری
داش��تکهدردوروزآنورودپولودوروزدیگرخروجپولحقیقیثبت
شدهاست.برهمیناساس،روزشنبه۱۹۹میلیاردتومانوروزسهشنبه
2۱6میلیاردتومانخروجنقدینگیحقیقیدربازارداش��تیم.درمقابل
نیزروزدوش��نبهیکه��زارو37میلیاردتومانوروزچهارش��نبه۱68
میلیاردتوماننقدینگیسهامدارانحقیقیواردبازارسرمایهشدهاست.

گرمای بازارسرمایه در فصل زمستان چراغ نرخ جدید سودهای بانکی سبز شد
درش��رایطیک��همهل��تانتش��اراوراقگواهی
س��پردهبانرخ23درصددیروزبهپایانرسید،بهنظر
میرسداستقبالخوبیازایناوراقش��دهوپایانآن
میتواند،نش��انهایبرایاعالمنرخسودجدیدبانکی
مصوبباشد.بهگزارشایس��نا،درهفتههایگذشته
خبرهاییدربارهافزایشنرخس��ودبانکیمنتشرشد
وبرخیبانکهاتا2۵درصدس��ودسپردهبانکیراباال
بردند،پسازآناطالعیهمشترکنظامبانکیدراین
زمینهمنتشرشدش��ورایهماهنگیبانکهاوکانون
بانکهایخصوص��یدرآنبرلزومرعایتنرخس��ود
قانونیازشنبهدوهفتهگذش��ته،)۱7دیماه(تأکید
کردند.درهمینراس��تاهمبانکمرکزیافزایشنرخ
س��ودبانکیباالترازمصوبهش��ورایپ��ولواعتباررا
ممنوعاع��المکرد.پسازآنبرخیرؤس��ایش��عب
بانکهابرکناروبرخیازاینشعبتعطیلشدند.البته
درکنارایناخبار،انتشاراوراقگواهیسپردهبانرخ23

درصدیآغازشدکهبراساساطالعاتبهدستآمده
خبرنگارایسنا،اس��تقبالخوبیدرهفتههایگذشته
ازس��ویمردمصورتگرفتونهایتاهمهبانکهاکه
مجوزانتشارداش��تند،دراینبازهزمانیسقفتعیین
ش��دهراپرکردند.نهایتاًروزگذشته،بانکمرکزیدر
اطالعیهایبهش��بکهبانک��یابالغکردکهبراس��اس
تصمیماتاتخاذشده،انتش��اراوراقمذکورباشرایط
اعالمیصرفاًتاپایانس��اعتکاری)چهارش��نبه28
دی(مجازب��ودهوامکانبازفروشای��ناوراقازمحل
اوراقبازخریدشدهتوسطبانکهاومؤسساتاعتباری
بههیچعنوانوج��ودنخواهدداش��ت.دراینمیانبا
توجهبهپایانمهلتانتشاراوراقگواهیسپردهباسود
23درصدوهمچنینمطرحبودنافزایشنرخس��ود
بانکیکهرئیسبانکمرکزیهمبرضرورتاصالحآن
درراستایمهارتورموکنترلنقدینگیتأکیددارد،به
نظرمیرسدنرخجدیدسودبانکیبهزودیابالغشود.

انواع سکه به زودی در بورس کاال عرضه می شود
درش��رایطیک��ه۵۰ه��زاررب��عس��کهدرروزهایگذش��ته
درب��ورسکاالعرضهش��د،بانکمرک��زیبهزودیف��روشانواع
س��کهراباهمینروشازس��رخواه��دگرفت.بهگزارشایس��نا،
عرضهربعس��کهدرب��ورسکاالدرروزهایگذش��تهکلیدخورد
کهقیم��تآندرطولس��هروزب��هترتیبهفتمیلی��ونو2۰۰
هزارتوم��ان،هفتمیلی��ونو۹۰ه��زارتومانوهف��تمیلیونو
۵۰هزارتوم��انبود.نهایت��اًباوج��ودتعیینس��همیه۵۰۰هزار
ربعس��کهبرایعرض��هدرس��هروز،ح��دود۵۰هزارس��کهربع
به��ارآزادیباقیمتهایکش��فش��دهدرفرآیندثبتس��فارش
ب��هروشح��راجت��کقیمت��یمعاملهش��د.براس��اساطالعات
بدس��تآمده،ب��اتوجهب��هتأثیرگذاریای��ناقدامدرشکس��تن
حبابقیمتدرب��ازارس��که،بانکمرکزیبرنام��هداردبهزودی
عرضهانواعس��کهدرب��ورسکاالراادامهدهدک��هالبتهجزئیات
عرضهازروشکش��فقیمتتاثبتس��فارشبراس��استفاهمی
کهب��اس��ازمانب��ورسص��ورتگرفتهب��هزودیاطالعرس��انی

خواهدشد.

از سرگیری عرضه سکه طال
درهمینرابطه،مشاوررئیسکلبانکمرکزی،گفت:براساس
برنامهبانکمرکزی،عرضهربعس��کهطالدرهفتهآیندهنیزانجام
خواهدش��د.امیرهامونی؛ادام��هداد:روشکش��فقیمتوثبت
سفارشدرعرضههایآیندهبراساستفاهمیکهباسازمانبورس
صورتگرفتهازطریقس��ازوکاربورسکاالاس��تکهجزئیاتآن
ازطریقآگهیرس��میبورسکاالیایرانهفت��هآیندهبهاطالع
عمومخواهدرس��ید.ویافزود:براساسبرنامهایکهبانکمرکزی
ازقبلاعالمکردهبود،دراینهفتهش��اهدعرضهگواهیس��پرده
س��کهطالیربعبهارآزادیدربورسکاالبودی��مومطابقآگهی
بورسکاالیایراناینعرضهدرطیس��هروزمعامالتیانجامشد.
ویخاطرنش��انکرد:طیاینس��هروزحدود۵۰هزارس��کهربع
بهارآزادیباقیمتهایکش��فش��دهدرفرآیندثبتسفارشبه
روشحراجتکقیمتیمعاملهش��د.بدینترتی��بقیمتروزاول،
هفتمیلیونو2۰۰هزارتومان،روزدوم،هفتمیلیونو۹۰هزار

تومانوروزسوم،هفتمیلیونو۵۰هزارتومانبود.

گروه بانک، بیمه، بورس

رئی��سکلبانکمرک��زی،باتأکی��دبراصالح
نرخس��ودس��پردههاوتس��هیالتبانکی،گفت:
مهارت��ورموکنت��رلنقدینگ��یمهمترینهدف
بانکمرکزیاس��ت.بهگ��زارشمناقصهمزایدهبه
نقلازبانکمرکزی،محمدرضافرزین؛درنشست
ماهانهمدیرانعاملبانکهاومؤسساتاعتباری
غیربانکیکهعصردی��روزدربانکمرکزیبرگزار
شد،تصریحکرد:برایدس��تیابیبههدفکنترل
تورموافزایشقدرتخریدمردم،سیاس��تفعال
پولیوبانک��یرااج��راءوکنترلتقاض��اازناحیه
نقدینگیوخلقپ��ولدرکنارعوام��لتاثیرگذار
س��متهزین��هراب��اجدی��تدنب��المیکنیم.
رئی��سکلبانکمرک��زیتأکیدک��رد:مدیریت
انتظاراتتورمی،کنترلمقداریترازنامهواضافه
برداشتبانکهابههمراهنظارتقویبرچگونگی
مصرفاعتباراتدرش��بکهبانکیدردس��تورکار

جدیبانکمرکزیقراردارد.
 شرط اصالح نرخ سود سپرده ها 

و تسهیالت بانکی
رئیسش��ورایپولواعتب��اردرادامه،اجرای
موفقاصالحنرخس��ودس��پردههاوتس��هیالت
بانک��یرامس��تلزماج��رایدقی��ققوانی��نو
بخش��نامههایبانکمرکزیدراینبارهبهمنظور

انس��جامبخش��یدرش��بکهبانک��یوجلوگیری
ازتخلف��اتاحتمال��یبرش��مرد.ویدرادامهبر
ضرورتافزای��شس��رمایهبانکه��اوهمچنین

فروشاموالمازادش��بکهبانکیبهعنوانسیاست
قطعیبانکمرک��زی،تأکیدکرد.فرزی��ن؛بابیان
اینک��هحف��ظارزشپولمل��یوکنترلت��ورماز

جملهرس��التهایاصلیتمامبانکهایمرکزی
اس��ت،تصری��حک��رد:ای��نبان��کدرچارچوب
سیاستتثبیت،سیاس��تگذاریواقداممیکند.

اج��رای همچنی��ن بانکمرک��زی رئی��سکل
سیاس��تتثبیتبانرخمیانگی��ن28هزارو۵۰۰
تومانیدرس��امانهنیم��اب��رایوارداتکاالهای
اساس��ی،مواداولی��هوماش��ینآالتوتجهیزات
تولیدراب��همنظ��ورثباتبخش��یبهب��ازارارزو
کاهشانتظاراتتورم��یموردتأکیدق��راردادو
گفت:درای��نزمینهحتماًش��بکهبانکیمیتواند
نقشآفرین��یکندوکمکرس��اناینسیاس��ت
جدیدارزیبانکمرکزیباش��د.فرزی��ن؛باتأکید
براجرایدقیقاینسیاس��تارزیدربخشهای
مختلف،گفت:درکن��اراینسیاس��ت،نیمهاول
بهمنبازارمبادلهارزوط��الراهمافتتاحخواهیم
کردتابقیهنیازهایخدمات��یونیازهایمردمبه
ارزدرای��نبازارتأمینش��ود.همچنی��نتأمینو
تخصی��صارزدربانکمرک��زینی��زهماکنونبه
خوبیدرحالانجاماست.رئیسکلبانکمرکزی
همچنیندرادامهایننشس��توبهدنبالمطالبه
مدی��رانعام��لش��بکهبانک��ی،درب��ارهعواقب
افزایشتس��هیالتتکلیفیبهبانکه��اوآثارآن
درتش��دیدناترازیبانکهاوافزای��شپایهپولی،
گفت:درالیحهبودج��ه۱۴۰2دولتاینموضوع
موردتأکیدق��رارگرفتهوازنماین��دگانمجلس
هممیخواهیمت��ادربررس��یالیح��هبودجهاز
تعری��فتکالی��فمالیماالیط��اقب��رایبانکها

پرهیزکنند.

تأکید بانک مرکزی بر اصالح نرخ سود برای مهار تورم

https://monaghesatiran.ir/124701-3718%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%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/124704-3718-%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/
https://monaghesatiran.ir/124707-3718-%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/124710-3718-%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%b1-2/
https://monaghesatiran.ir/124713-3718-%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/124716-3718-%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/124719-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124722-3718-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%88/
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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 

 توسعه شبکه گازی 
از استراتژیک   ترین تصمیمات کشور

 25 میلیون بخاری غیراستاندارد 
در کشور وجود دارد

 کاهش ریسک های اقتصادی 
حوزه نفت

 ساخت نیروگاه در عراق 
توسط شرکت ایرانی 

مدیرعاملش��رکتبهرهبرداریوتعمیراتیمپنا،گفت:پروژههایمتعددی
دردیگرکش��ورهاداریمکهازجملهآنهااینکهدرعراقنی��روگاه»رمیله«در
اطرافبصرهباسرمایهگذاریطرفعراقیساختهمیشود.محمدرضاشریفی؛
درگفتوگوباایلنا،دربارهاخباریمبنیبراس��تفادهازمازوتبهعنوانسوخت
درنی��روگاهمنتظرقائم،اظهارداش��ت:بخاریک��هازدودکشه��اینیروگاه
متصاعدمیش��ودودربرخیش��بکههایفضایمجازیمنتش��رشدهناشیاز
برجهایخنککنترواحدهایقدیم��ینیروگاهبودوآالیندهناش��یازخروج
دودازدودکشنبودهاس��ت،اینگون��هفرافکنیهاواقداماتمنج��ربهنگرانی
مردمیمیش��ودکهدرمحدودهنیروگاهزندگیمیکنند.مدیرعاملش��رکت
بهرهب��رداریوتعمیراتیمپناافزود:نیروگاهیادش��دهنهمتعلقبهمپناس��تو
نهبهرهبردارآناست.حدود2۵س��الپیشکهمپناصاحبتکنولوژیساخت
توربینگازشدتوربینهاتحتالیسنسیکشرکتاروپایغربیبودهواکنون
نیزش��رکتآخرینورژنهاراتولیدمیکندایننیروگاههاباسوختغالبگاز
طبیعیکارمیکنندوحداکثرپرفرمنسوراندمانش��انباگازطبیعیاس��ت،
بهعن��وانس��وختجایگزینه��مازگازوئیلاس��تفادهمیکنی��م.مدیرعامل
ش��رکتبهرهبرداریوتعمیراتیمپنابابیاناینکهاساس��اًنیروگاههایساخت
مپنامازوتس��وزنیس��تند،خاطرنش��انکرد:مازوتس��وزیتکنوژویخاص
خودرادارد،حدود۴۰س��الپیشکهنیروگاههایمازوتس��وزساختهشدند
اس��اسآنهابرایتولیدبرقازس��وختارزانمثلمازوت،زغالسنگوزباله
بودهودرس��هدههاخیرنیزنیروگاهمازوتسوزدرکشورس��اختهنشدهاست.
ویتأکیدکرد:اکن��وننیروگاههاگازیهس��تندودرادامهتبدیلبهس��یکل
ترکیبیمیش��وندکهتقریباًباراندمانب��االی۵۴درصدهس��تندوهربلوک
سیکلترکیبیش��املدوواحدگازیویکواحدبخاراس��تکه۵۰۰مگاوات
ظرفیتتولیددارند.ش��ریفی؛همچنی��ندرادامهدربارهپروژهه��ایخارجاز
کش��ورگفت:ماپروژههایمتعددیدردیگرکش��ورهاداریمکهازجملهآنها
اینکهدرع��راقنی��روگاه»رمیل��ه«دراطرافبص��رهباس��رمایهگذاریطرف

عراقیساختهمیشود.

عضوکمیس��یونانرژیمجلسش��ورایاسالمی،دررش��تهتوئیتیدرباره
شبکهانتقالگازکش��ورتوضیحاتیرامنتش��رکرد.بهگزارشمناقصهمزایده،
هادیبیگینژاد؛درتوئیتینوشت:درحالحاضرفقطهفتاستانخراسانها،
مازندران،گلس��تانوس��منانمش��کلگازوج��ودداردک��هروزان��هنیازمند
۱۴۰میلیونمترمکعبگازهس��تندواکنون۱3۰میلیونتأمینمیشود.این
کسریهفتدرصدیجزباهمراهیمردمعزیزوصرفهجوییبرطرفنمیشود.
درستاستکهبخشیازمش��کلبهدلیلبرخیترکفعلهایوقطعواردات
گازازترکمنستاندردولتقبلاس��تومتولیانامربایدپاس��خگوباشند؛اما
مسؤولینومردمعزیزکهحقاًهمیشهدرهمهمشکالتکمککردهاندبایددر

کنارهمکمککنیمتااینچندروزسردرابدونقطعیگازپشتسربگذاریم.
خوب است با هم چند آمار را مرور کنیم! 

درکش��ورروزانه8۵۰میلی��ونمترمکع��بگازتولیدمیش��ودکه68۰م
دربخ��شخانگی،7۰مب��هنیروگاهها)علیرغ��منی��از3۰۰م(و۱۰۰ممابقی
بهدیگرصنایعاختصاصمییابدکهایننش��انمیده��دخادمانملتتالش
خودرامعطوفب��هعدمقطعیدربخ��شخانگیکردهاند.خوباس��تبدانیم
شبکهانتقالگازکش��وربا۴۰۰هزارکیلومتربزرگترینش��بکهانتقالگازدر
جهانب��ودهوراهاندازیآنح��دود۱۰۰میلیارددالرهزینهنی��ازدارد!آمریکا
ب��ا33۰هزارکیلومت��ردرردهدوم،روس��یهوچینب��اآنگس��ترهجغرافیایی
هرکدامدررنجحدودا۱۰۰ًه��زارکیلومتریدرردههایبعدهس��تند!یکیاز
اس��تراتژیکترینتصمیماتکش��ور،توس��عهش��بکهگازیبودهاستچراکه
عالوهبرکمترینمیزانآلودگیزیس��تمحیطیتوسطگاز،بهلحاظاقتصادی
نیزکاماًلتوجیهپذیراس��ت.مثاًلاگرازگازوئیلاس��تفادهمیشد،بایدبهجای
هرمترمکعبگازیکلیترگازوئیلبهنیرگاههاتزریقمیش��د.بااینحس��اب
ب��رای7۰میلیونلیت��رس��الیانه2۵میلیارددالرص��رفمیش��د!باتوجهبه
محدودیتهایتولی��دگازوئیلدرداخل،ایرانبایدب��هبزرگترینواردکننده
گازوئیلدردنیاتبدیلشود!اینکهدرهنگامهمشکالتازنارساییهاوضعفها
انتقادکنیمخوبومفیداس��تامابای��دتوجهکنیمکهضع��فآگاهیونقص
اطالعاتمیتواندانسانرابهبیانصافیکش��اندهودستاوردهایبزرگانقالب

اسالمیراکمرنگجلوهدهد.

عض��وکمیس��یوناجتماع��ی،درتوئیتیب��هوج��ودح��دود2۵میلیون
بخاریغیراس��تاندارددرکش��وراش��ارهکرد.بهگ��زارشمناقصهمزایده،علی
باباییکارنام��ی؛افزود:بخشعمدههدررفتگازدرکش��ورناش��یازوس��ایل
گرمایشیغیراستاندارد،مانند2۵میلیونبخاریغیراستاندارددرکشوراست.
نمایندهمردمس��اریومیان��دورود،تصریحکرد:همانندموض��وعخودروهای
فرس��وده،درب��ارهجایگزینیاینوس��ایلنیزحرک��تجدینیازاس��تتاهم
ثروتنس��لهایآیندهبههدرنرودوهمشاهدمش��کالتکمتریدراوجفصل

سرماباشیم.

یککارش��ناسبازارس��رمایه،گفت:ریس��کهایحوزهنف��تدراقتصاد
بینالمللیکاهشیافتهاس��ت.بهگ��زارشمناقصهمزایده،س��یدمحمدهادی
میرش��فیعی؛افزود:ای��نامرباعثت��وازنعرض��هوتقاضادربازارانرژیش��د
وقیمتنفتدی��روزتامرز87دالررش��دکرد.اینکارش��ناسبازارس��رمایه
خاطرنش��انکرد:همچنینچینبهعنواندومینمصرفکنن��دهنفتدردنیا
مرزهایاقتصادیخودرابع��دازهمهگیریکروناکاهشداد.اینکارش��ناس
بازارس��رمایه؛اضافهکرد:کاهشمحدودیتهایکرونای��یدرچینوافزایش
فعالیتصنایعاینکش��ورباعثش��دنفتخامدرکوتاهمدتافزایشقیمترا

تجربهکند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خبر داد

فروش تجهیزات صنعت نفت ایران با نام برند های جهانی
رئی��سانجمنس��ازندگانتجهیزاتصنع��تنفتایران
)اس��تصنا(،باتأکیدبراینکهتولیداتایرانیازکیفیتکافی
برخورداراس��ت،گفت:تجهیزاتیصنعتنفتک��هدرایران
س��اختهمیش��ود،بهبرندتولیدکنندگانمعتب��رجهانبه
فروشمیرس��د.بهگزارشمناقصهمزایده،احسانثقفی؛با
تأکیدبراینکهتولیدات،محصوالتوتجهیزاتس��اختهشده
درداخلکیفی��تالزمرادارد،گفت:تمام��یتولیداتداخل
موردتأییدصنعتنفتداخلوکشورهاییاستکهدرزمینه
نفتفعالیتمیکنن��د.رئیسانجمنس��ازندگانتجهیزات
صنعتنفتایرانباتأکیدبراینکهتجهیزاتس��اختهش��ده
درداخلحتماًکیفیتواس��تانداردالزمرادارد،گفت:اینکه
تجهی��زاتتولیدداخ��لکجاه��امیتواندصادرش��ودیادر
حالحاضربهکجاهامیتواندصادرمیشود،نشانمیدهدکه
تاچهاندازهدرتولیدتجهیزاتنفتتوانمندهس��تیم.رئیس
استصناازاس��تقبالکشورهایاروپا،آس��یاییوآمریکاییاز
تجهیزاتتولیدش��دهدرای��رانخبردادوگفت:بس��یاریاز

تجهیزاتصنعتنفتک��هدرایرانتولیدمیش��ود،بهاروپا
صادرودراروپابابرندشرکتهایصادراتیمعتبربینالمللی
بهجهانفروختهمیشود.ویدرپاسخبهاینکهچراتجهیزات
صنعتنفتتولی��دایرانبابرندایرانیبهفروشنمیرس��دتا
بتوانیمتوانمندیخ��ودرابهجهاناثباتکنی��م،گفت:تنها
دلیلآن،بهخاطرمسائلتحریماس��ت،زیرانمیتوانیمبرند
ایرانیرارویآنبزنی��دواگرکاالییرابابرن��دایرانیعرضه
کنیم،امکانفروشآنبهدلیلتهدی��دتحریمهاامکانپذیر
نیست.ثقفی؛باتأکیدبراینکهایرانتواناییرسیدنبهآنحد
ازاس��تانداردراداردکهتولیداتشبانمونههایمعتبرجهانی
برابریکن��دگفت:تولیداتتجهیزاتنف��تنیازمندحمایت
صحیحاس��تو،چونحمایتضعیفیاحمایتاحساس��ی
بهزیانصنع��تنفتتم��اممیش��ود،هرگ��زنمیخواهیم
ک��هبزرگنماییصورتبگی��ردهمانگونهک��هنمیخواهیم
تخریبغیرمنصفانهصورتبگیرد.رئیسانجمنس��ازندگان
تجهی��زاتصنعتنف��تایرانبهتش��ریححمای��تصحیح

ازتجهیزاتصنعتنف��تتولیدداخلپرداخ��توگفت:اگر
حمایتصحیحوالزمازتجهیزاتصنع��تنفتتولیدداخل
صورتبگیردوش��رکتهاینفتیبهس��ویخریدقطعاتبا
کیفیتایرانیبیایند،میتوانیمتا۹۰درصدقطعاتموردنیاز
صنعتنفترادرداخلتولی��دونیازکش��ورراتأمینکنیم.
رئیساستصنا،درپاس��خبهاینکهمیتوانروزیراتصورکرد
کهتمامیتجهیزاتم��وردنیازصنعتنف��تدرداخلتولید
ش��ود،گفت:اینامروجودنداردکهصددرصدقطعاتمورد
نیازیکصنعتدریککش��ورتولیدش��ود،زی��رااقتصادی
نیست،همانگونهکههیچکشوریحتاباوجودامکانتولید،
درهیچصنعتیبهس��ویتولیدصددرص��دینمیرود.ویبا
تأکیدبراینکهایرانبهدلیلآنک��ههموارهدرمعرضتحریم
وتهدیدقراردارد،ش��رایطمتفاوتیبادیگرکش��ورهاجهان
داردگفت:بدلیلآنکهایرانهموارهباتهدیدهایاقتصادی
روبهرواست،بایدبهاینس��متبرویمکه۱۰۰درصدقطعات
موردنیازصنعتنف��ترادرداخلتولیدکنی��م،اماابتداباید

بسترس��ازیبرایتولیدتجهیزاتصنعتنفترامهیاکنیم.
ثقفی؛گامبرداشتندرمس��یرخودکفاییوعبورازوابستگی
رابس��یارمهمتوصیفکردوگفت:اینهدفگذاریمیس��ر
اس��ت،امامنوطبهیکحمایتهوشمند،هدفمندوهیجانی
اس��ت.ویافزود:باوجودتوانمندیایران،پیش��نهادمناین
نیستکههمیش��ه۱۰۰درصدهمهقطعاتوتجهیزاتمورد
نیازراتولیدکنیم،امابحثبرس��رایناس��تک��هباتوجهبه
ش��رایطروز،موقعی��تاقتص��ادیوروابطبینالمل��ل،باید
تجهیزاتیکهبهایراننمیدهندیابرایخریدآنهابامشکل
روبهروهس��تیم،خودمانتولیدکنیم.رئیساستصناباتأکید
براینکهبرایتولیدتجهیزاتصنعتنفت،بایدبرنامهداشته
باشیم،گفت:برایتأمیننیازداخلنبایدخودمانرامحدود
کنیموهرآنچ��همیتوانیمدرداخلتولی��دکنیم،بهعبارت
بهترآنبخش��یکهمزیترقابتیدارد،بای��ددرداخلتولید
کنیموآنبخش��یکهتوجیهنداردوبدونمشکلمیتوانیم،

واردکنیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد 

10 توصیه راهبردی برای حل ناترازی گاز
رئیسمرکزپژوهشهایمجل��س،برایحل
مسألهناترازیگاز۱۰توصیهراهبردیراپیشنهاد
داد.بهگزارشمناقصهمزایده،بابکنگاهداری؛با
بیاناینکهحلمس��ألهناترازیگازنهیکراهکار،
بلکهنیازبهاقدامات��یچندگانهوچندوجهیدارد،
۱۰اقدامراهبردیزیررادرراس��تایحلمس��أله
نات��رازیگازطبیعیدرکش��ورپیش��نهادداداکه

عبارتنداز؛
1( توس�عه ظرفی�ت ذخیره س�ازی گاز 
کش�ور:درمواجه��هب��امس��ألهنات��رازیگاز،
بایس��تیدومفهومناترازیفصل��ی)اوجمصرف(
وناترازیس��االنهراازیکدیگرتفکیککرد.آنچه
درحالحاضرکش��ورراب��اچالشمواج��هکرده
اس��ت،ناترازیفصلیاس��ت.راهح��لاصلیتمام
کش��ورهاییکهگازس��همجدیدرسبدمصرفی
آنه��اداردبرایح��لمس��ألهنات��رازیفصلی،
ذخیرهسازیگازطبیعیاست.ایراننیزبهعنوان
س��ومینتولیدکنندهوچهارمی��نمصرفکننده
گاز،بایس��تیدرگاماولب��هس��هم۱۰درصدی
ظرفیتذخیرهس��ازیبهکلمصرفودرگامبعد
بهس��هم2۰درصددس��تیابد.دراینمیانحل
اختالفاتداخلیش��رکتهایتابعهوزارتنفت،

حائزاهمیتاست.
2(جلوگیری از تش�دید نات�رازی گاز در 
بخش ه�ای مختل�ف: گامنخس��تب��رایحل
مس��ألهناترازیس��الیانهگاز،جلوگیریازتعمیق
وتشدیداینناترازیاست.ازآنجاکهبخشعمده
ش��بکهگازرسانیکش��ورتکمیلش��دهوتوسعه
صنایعانرژیب��رمبتنیبرس��وختوخوراکگاز
نیزتاکنونبهمیزانباالییانجامش��دهاس��ت،از
اینپسرویکردکشوردرس��متمصرفبایستی
اص��الحالگویمصرفب��اهدفتثبی��توکاهش
نرخرش��دمص��رفدربخشهایمختلفباش��د.
بهعنوانمث��الدربخ��شصنعت،نیازب��هتغییر
راهبردتوس��عهصنایعانرژیبرب��زرگمقیاسبه
توس��عهواحدهایتکمیلیدرزنجی��رهارزش،در
بخشنیروگاهیافزای��شظرفیتتولیدبااولویت

سیکلترکیبیوتنوعبخشیبهسبدتولیدانرژی
)زغالسنگوتجدیدپذیر(ودربخشساختمان،
اعمالواقعیمبحث۱۹مقرراتملیس��اختمان

درساختمانهایجدیداالحداثمیباشد.
3( ح�ذف یاران�ه ان�رژی از زنجی�ره گاز 
و انتق�ال آن ب�ه ابت�دای زنجیره ب�ه منظور 
تخصیص بهینه یارانه ان�رژی:بهمنظورایجاد
زمینهواقعیتصمیمگیریدول��تبرایمدیریت
یارانهان��رژی،افزای��شانگیزهش��رکتملیگاز
برایبهینهس��ازیمصرفگازدرح��وزهپاالیش،
انتقالوتوزی��ع،وهمچنینایج��ادزمینهکاهش
وبهینهس��ازیمصرفدرمصرفکنندگاننهایی
گاز،پیش��نهادمیش��ودکلگازغن��یومناب��ع
حاص��لازآندرابتدایزنجی��رهدراختیاردولت
قرارگرفته،یاران��هازطولزنجیرهحذفش��دهو
مس��تقیماًتوس��طدولتبهمصرفکنندهنهایی
)بخشخانگ��ی،صنع��تونی��روگاه(تخصیص
یابد.دراینج��اهیچگونهافزای��شقیمتیمتوجه

مصرفکنندهنهایینخواهدبود.
4( اولویت ده�ی ب�ه بح�ث بهینه س�ازی 
مصرف از طری�ق اص�الح و تقویت س�اختار 
مربوط�ه:درحالحاض��روزارتنف��تونیروخود
رامتولیتولیدنف��توگازوبرقکش��ورمیدانندو
هموارهتالشدارن��دافزایشمص��رفراباافزایش
تولیدپاسخدهند؛لذامس��ألهبهینهسازیمصرف
انرژیهیچگاهبهعن��واناولویتای��ندووزارتخانه
ودرنهایتکش��ورقرارنگرفتهاس��ت.ازاینروالزم
استتمهیداتیدرس��طحدولتوبهویژهدرایندو
وزارتخانهبرایتقویتساختاربهینهسازیمصرف

انرژیلحاظشود.
گواه�ی  تس�ویه  ب�ه  اولویت ده�ی   )5
صرفه جوی�ی انرژی مبتن�ی بر م�اده )12( و 
بازار بهینه سازی: مش��کلعمدهدرعدماجرای
پروژهه��ایبهینهس��ازیمبتنیبرم��اده)۱2(و
بازاربهینهس��ازیانرژی،عدمتسویهگواهیهای
صرفهجوی��یان��رژیتوس��طدول��تاس��ت.در
حالحاض��رمنابعحاصلبرایاینم��ادهدرقالب

مصارفتبصره)۱۴(دیدهش��دهاستکههیچگاه
محققنمیش��ود.لذادولتبایس��تیب��همنظور
عملیاتیشدنپروژههایبهینهس��ازیانرژیدر
ابعادگس��ترده،تس��ویهاوراقصرفهجوییانرژی
راازطرقمختل��فنظیرتهاترباقب��وضانرژییا
بدهیه��ایمالیاتیدارن��دهگواه��ی،تخصیص
بخش��یازمناب��عتبص��ره)۱(ب��رایبازپرداخت
طرحهایبهینهس��ازیمص��رف،ام��کانتبدیل
گواه��یصرفهجوییبهس��ایراوراقمال��یو...در

اولویتقراردهد.
6( خودتأمین�ی گاز صنای�ع عم�ده از 
طریق ورود به حوزه باالدستی گاز با اولویت 
گازهای مش�عل:باتوج��هبهذخایرب��االیگاز
کش��ورودراولویتقرارنداش��تنتوسعهبخشی
ازمیادی��نگازیبهدلی��لکمبودمناب��عمالیو
نرخپایینبازگش��تس��رمایهتوس��طمجموعه
وزارتنفتوازس��ویدیگرس��همبی��شاز2۰
درص��دیازمص��رفگازطبیعیتوس��طصنایع
عمده،پیش��نهادمیش��ودهمانن��دنیروگاههای
خودتأمی��نب��رق،گازم��وردنی��ازای��نصنایع
)سوختوخوراک(بهصورتخودتأمینازطریق
س��رمایهگذاریصنایععمدهدرحوزهباالدستی
گازابتدادرطرحهایجمعآوریگازهایمش��عل
ودرگامبع��د،توس��عهمیادی��نکوچ��کگازی

انجامگردد.
7( تأمین مالی توس�عه میادین باالدستی 
از محل صادرات:باتوجهبهقیمتپایینگازدر
کش��ور،نرخبازگشتس��رمایهگذاریدرمیادین
گازیبهویژهمیادینفاقدمیعاناتگازیبس��یار
پایینب��وده)برخ��الفمیادیننفت��ی(ولذافاقد
توجیهاقتصادیقویهس��تند.باتوجهبهکمبود
منابعمالیبرایتوسعهمیادین،پیشنهادمیشود
درتنظیمقراردادتوس��عهمیداناج��ازهصادرات
بخش��یازتولیدمیدانبهکش��ورهایمنطقهبه
سرمایهگذاردادهشودکهبهدلیلامکانبازگشت
سرمایهگذاریازمحلعایدیمیدان،انگیزهالزم

برایسرمایهگذاریراایجادمیکند.

8(رص��دوپای��شمس��تمرمص��رفگازدر
بخشه��ایمختل��ف:یک��یازپیشنیازه��ای
مدیری��تمص��رفوتعرفهگ��ذاریمش��ترکین،
رصدوپایشمس��تمرمص��رفگازدربخشهای
مختلفبهویژهبخشس��اختمانوصنعتاست.
بهعنوانمثالس��امانهملیپایشاطالعاتانرژی
س��اختمانهایکیازای��نپیشنیازهااس��تکه
طبقآییننامهاجراییماده)۴۴(برنامهتوس��عه
ششمپایهریزیشدهاس��ت.درصورتراهاندازی،
اینس��امانهمیتواندمصرفگازهرساختمانبه
تفکیکهرواحدرااندازهگیرینمایدوزیرساخت
الزمبرایتعیینالگویمصرفوبرچس��بانرژی
ساختمانرافراهمنماید.همچنینابزارالزمبرای

اینمنظورهوشمندسازیکنتورهایگازاست.
گاز  تعرفه گ�ذاری  کارآمدس�ازی   )۹
طبیع�ی: س��اختارفعل��یتعرفهگ��ذاریبخش
خانگیناظربهمیزانمصرفوبخشصنعتناظر
بهنوعواح��دتولیدیفاقدکارآم��دیالزمجهت
تحققاهدافسیاس��تگذاراس��ت.بدینمنظور
تعرفهگ��ذاریفعل��یدربخشصنعتک��هصرفاً
دارایسهتفکیککلیاس��ت،بایستیباجزئیات

ووضوحبیش��تروبراس��اسش��اخصهایینظیر
س��همدرآمدمحصوالتصادرات��یصنایعبهکل
درآمد،شدتانرژیوس��همهزینهگازدرقیمت
تمامش��دهمحصوالت،بازتعریفش��ود.دربخش
خانگینیزضمنمنطقیساختنوتعریفدرست
ساختارپلکانهایتعریفش��دهبراساسشرایط
کنونیساختمانهابایدبهگونهایاصالحشودکه
تفاوتمعنادارقیمتیبی��نپلکانهایپرمصرف
وکممص��رفازطریقروشهایینظی��رتغییردر
ساختارالگویتعرفهگذاریبرایمشترکانباالتر

ازالگویمصرفایجادشود.
10( فرهنگ س�ازی عمومی برای مصرف 
بهینه ان�رژی: باتوجهبهس��همپایینهزینهگاز
ازکلهزینههایخانوار،بعضاًحساس��یتجامعه
نسبتبهمدیریتمصرفگازوبهینهسازیاندک
استودراینمیان،اقداماتناظربهفرهنگسازی
عمومیازرسانهها،شبکههایاجتماعیومدارس
بایستیبهصورتمستمردردستورکارقرارگیرد.
تجربهکش��ورهایمختلفجهانوبهویژهتجربه
مدیریتاوجمص��رفبرقدرتابس��تانجاریدر

کشورمویداینموضوعاست.

گروه انرژي

مدیری��تمصرفان��رژیازهرمنبعیباش��د،
تجدیدپذیریاتجدیدناپذی��ر،بهدلیلهزینههای
تولید،انتق��الوتوزیعحامله��ا،الزموضروری
اس��ت.بهینهس��ازیمص��رفان��رژی،ض��رورت
ملیاس��توایجادوپی��رویازالگوه��ایمصرف
بهینه،نی��ازبهت��الشودانشافزاییدرس��طوح
مختلفجامع��هدارد.برنامههایمدیریتمصرف
بههم��کارینهاده��ایاجتماع��ی،فرهنگی،یا
بهعبارت��یبهکمکهمهنهادهاوابس��تهاس��ت.
اگرچهباگذشتیکس��ومازعمردولتسیزدهم
خبرهایزی��ادیازتوس��عهمیدانه��ایگازیو
نفتیوساختپاالیشگاهشنیدیم،امادریغازیک
اقداممؤثرومفیدبهینهس��ازیمصرفس��وخت،
طرحهاییک��هبهمراتبمنابعمال��یکمترینیاز
دارند،ای��ندرحالیاس��تبهنظرمیرس��داین
بیتوجه��یدربودج��ه۱۴۰2نی��زادام��هداردو
دولتتمایلیب��هاجرایطرحهایبهینهس��ازی
ندارد.ب��هگ��زارشمناقصهمزایده،درای��نباره،
هادیبیگین��ژاد؛عضوکمیس��یونتلفیقبودجه
۱۴۰2گف��ت:درکن��ارواقعبینانهب��ودنمیزان
فروشنف��ت،متأس��فانههیچتوجه��یبهبخش
بهینهس��ازیمصرفس��وختصورتنگرفتهکه
بسیارنگرانکنندهاس��ت.بیگینژاد؛دربارهنقاط
ضعفوقوتبودجهدرحوزهان��رژی،گفت:نقطه
قوتالیحهبودجهایناس��تکهدولت6۰۰هزار
میلیاردتوماندرآمدنفت��یازمحلفروشنفت،
گازومیعاناتنفتیدربودجهسالآتیپیشبینی
کردهکهایندرآم��دامکانمحققش��دنداردو
باتوجهبهش��رایطومیزانف��روشنفتاینعدد

منطقیبهنظرمیرس��د.ویاف��زود:همچنینبا
توجهبهمصرفبنزینوگازوئیلدرداخلکش��ور
دیگرص��ادراتای��نفرآوردههارادرس��الآینده
نداریم،درنتیجهدرآمدیازاینمحلپیشبینی
نش��دهکهاینهمواقعیدیدهش��دهاس��ت.عضو
کمیس��یونتلفیق،دربارهمعایببودجهدربخش
انرژی،گف��ت:دربودج��هبهبخشبهینهس��ازی
مص��رفوصرفهجوی��یتوج��هاینش��دهکهاین
جاینگران��یداردوقطع��اًدرکمیس��یونانرژی
بررس��یهارادرای��نزمینهانجامخواهی��مدادتا

باارایهپیش��نهاداتیایننقصبودج��هرابرطرف
کنیم.بیگینژاد؛درپاس��خبهاینپرس��شکهآیا
دولتپیش��نهادیبرایافزایشقیمتحاملهای
انرژیدارد؟اف��زود:دولتدرالیحهبودجهس��ال
۱۴۰2هیچپیش��نهادیب��رایافزای��شقیمت
حاملهایان��رژیندارد.عضوکمیس��یونانرژی
مجلس،اظهارک��رد:درزمین��هتولیدب��رقنیز،
دولتپیشبینیکردهک��ه۱۰هزارمگاواتبرقبا
استفادهازنیروگاههایهستهایتولیدکند،البته
اینموضوعدربودجهسالجاریهمبودکهدولت

بایدبرایتولیدبرقازطریقنیروگاههایهستهای
برنامهریزیکند،چ��راکهتولیدای��نمیزانبرق
ازطری��قنیروگاهه��ایهس��تهایدریکس��ال
امکانپذیرنیس��تامادولتبایدزیرساختهای
الزمبرایتولی��دبرقازاینطری��قرافراهمکند.
نمایندهمردممالیردرمجل��س،گفت:همچنین
فروش۱.۴میلیونبش��کهنفتباقیمت8۵دالر
پیشبینیشدهاستکهامیدواریماینهممحقق
ش��ود.احمددنیامالی؛بااش��ارهبهناترازیگازدر
کش��وروکمبودگازدرحوزهانتخابیهخود،گفت:

درش��رایطکنونیمدیریتمصرف،اساسیترین
کاریاس��تکهبرایمقابلهباکمبودگازدرکشور
بایدانج��امدادامامص��رفبیرویه،ع��دمتولید
کاف��ی،هدررف��تانرژیدرمس��یرتوزی��ع،عدم
ذخیرهسازیگازو...سببش��دهبامشکلجدی
تأمینگازدرکش��ورروبهروش��ویم.هرچندگاز
اس��تانگیالنطیروزهایاخیردربخشخانگی
قطعنش��داماگازصنایعباافتفشارروبهروشدو
اینمسألهآسیباقتصادیبسیاریرابرایکشور
بهدنبالدارد.نمایندهمردمبندرانزلیدرمجلس
شورایاسالمی،ادامهداد:مجلسودولتبایددر
الیحهبودجهبرایکنترلمصرفوبهینهس��ازی
انرژیفکریکنندوبرایاینمهمعالوهبربرنامه،
بودجهدرنظربگیرند،ضم��نآنکهبایدبهمنظور
افزایشتولید،س��رمایهداخل��یوخارجیجذب
کردودرکنارتوسعهش��بکه،بازسازیشبکههای
فرس��وده-ک��ههدررفتان��رژیدرآنهابس��یار
است-ضروریاس��ت.ویمعتقداست:ازآنجاکه
مصرفدرکش��ورس��االنه8تا۱۰درصدافزایش
پیدامیکندبههمیندلیلبای��ددرکنارافزایش
تولی��د،بهینهس��ازیمص��رفگازرانی��زجدی
گرفت.بهگفت��هدنیامالی؛هن��وزتمهیداتالزم
برایمصرفبهین��هدربخشخانگ��ی،تجاریو
صنعتیصورتنگرفتهاستواینمسألهبابررسی
می��زانهدررفتانرژیدربخ��شخانگی،صنایع
وحتینیروگاههاوپاالیش��گاهقابلدرکاس��ت.
عضوکمیس��یونعمرانمجلسشورایاسالمی،
اظهارکرد:اگرایرانبتواندذخیرهسازیگازخود
را۱۰درصدافزایشدهدمیتوانایامپیکمصرف
رابدونایجادمش��کلبرایمردموبخشصنعتی

پشتسربگذاریم.
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