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کیوسک مناقصه  و مزایده

 مرضیه نیکخواه 

 با ش��یوع وی��روس منح��وس کرون��ا، یک��ی از گروه هایی 
که به ش��دت درگیر آن ش��د، آم��وزش و پرورش ب��ود. وزارتی 
ک��ه وظیفه ذات��ی  اش آم��اده ک��ردن دانش آم��وزان به عنوان 
آینده س��ازان فردای کش��ور اس��ت. در این مأموری��ت خطیر 
اما معضالتی پیدا می ش��ود که س��د راه ای��ن وزارتخانه عریض 
و طویل می ش��ود. ورود ویروس کرونا به کش��ور باعث ش��ده تا 
طی چند س��ال گذش��ته دانش آم��وزان نتوانن��د آن طور که 
باید به امر تحصی��ل بپردازند. وزارت آم��وزش و پرورش حتی 
سامانه ش��اد را نیز طراحی کرد تا بتواند عقب ماندگی تحصیلی 
دانش آموزان را جبران کند اما مشکالت بسیاری در این سامانه 
از یک س��و و عدم بضاعت بس��یاری از خانواده ه��ا خصوصاً در 
مناطق محروم برای تهیه وس��ایل ارتباط با این س��امانه باعث 
ش��ده تا دانش آموزان ضربات بس��یاری را از این ناحیه متقبل 
ش��وند. پس از کش��ف واکس��ن کرونا امید ها برای بازگش��ت 
دانش آموزان به مدارس افزایش یافت تا این که از ابتدای س��ال 
تحصیلی جاری دانش آموزان پس از غیبتی چند ساله باالخره 
به مدرس��ه بروند اما حاال معضل جدیدی سد راه دانش آموزان 
ش��ده اس��ت: آلودگی هوا! در واقع طی ماهی که گذشت تعداد 
روزهای تعصیلی تحصیلی ناشی از آلودگی هوا از تعداد حضور 

دانش آموزان در مدارس مخصوصاً در کالنش��هر ها بیشتر بوده 
است! حال سؤال این اس��ت که برنامه وزارت آموزش و پرورش 

برای حل این معضل به کجا خواهد رسید؟
نقشه آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی تحصیلی

در همین رابطه، یوس��ف ن��وری؛ وزیر آم��وزش و پرورش، 

در حاش��یه نشس��تی که با وزرای آموزش، خان��واده و جوانان 
جمهوری نیکاراگوئه در دفتر مرک��زی وزارت آموزش و پرورش 
داش��ت، در جمع خبرن��گاران، در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
برگزاری امتحانات ب��ا توجه به غیرحضوری ش��دن مدارس در 
برخی استان  ها، گفت: اکنون نیم سال دوم سال تحصیلی شروع 

شده است و امتحانات هم باید در مابین همین نوبت برگزار شود، 
شب گذشته هم اطالعیه ای در این باره صادر کردیم. وی افزود: 
از رئیس جمه��ور خواهش کردم فکری ب��رای تعطیلی مدارس 
ش��ود، اکنون در بخش های مختلف و در صورت بروز هر اتفاقی 
تعطیلی مدارس اولین اقدام اس��ت و این در صورتی اس��ت که 
مدرسه باید آخرین مکان برای تعطیلی باش��د. به ما می گویند 
هوا آل��وده اس��ت و بچه ه��ا اذیت می ش��وند و بحث س��المت 
دانش آموزان که مطرح می ش��ود م��ا متوقف می ش��ویم. وزیر 
آموزش و پرورش، درباره برنامه های جبرانی برای عقب ماندگی 
تحصیلی مدارس، عنوان کرد: چند پیشنهاد ارایه شده که یکی 
برگزاری کالس جبرانی در روزهای پنجشنبه ، دیگری افزایش 
س��ال تحصیلی و ادامه دادن زمان تحصی��ل و دیگری برگزاری 
کالس های جبرانی در تابستان اس��ت که هنوز هم حق الزحمه 
آن پرداخت نشده اس��ت، علی رغم آن که در ستاد کرونا مصوب 
ش��ده بود. وی ادامه داد: این ها جزء بس��ته هایی اس��ت که باید 
اجراء کنیم تا دانش آموزان از آن س��اعات آموزشی که در برنامه 
درسی ملی برایش��ان پیش بینی شده اس��ت، جا نمانند. وی در 
پاسخ به پرسشی درباره برگزاری امتحانات، گفت: اکنون نوبت 
دوم )نیم س��ال تحصیلی دوم( ش��روع شده اس��ت و امتحانات 
هم باید در مابین همین نوبت برگزار ش��ود، ش��ب گذشته هم 

اطالعیه ای در این باره صادر کردیم. 

از کرونا تا آلودگی هوا؛ نقشه آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی تحصیلی چیست؟

افزایش سال تحصیلی و  برگزاری کالس های جبرانی

 صباح الخیر!  
  در خبر ه��ا آم��ده اس��ت ک��ه عزی��زان مج��ری دولت 
جوانبخ��ت، آفت��اب م��اه یازده��م ن��زده! همچی��ن صبح 
علی الطل��وع و خروس خ��وان، اج��رای تکلی��ف بودجه ای 
س��ال جاری که حکماً وقت فریضه  اش اول س��ال است را به 
مرحل��ه اج��راء درآورده اند، البت��ه علی الحس��اب به صورت 

آزمایشی و فقط در یک استان! 
البته اینکه باالخره عزیزان مس��ؤول قب��ول فرمودند که 
تن به قضا داده و ارایه کاالبرگ الکترونیکی را اس��تارت زده 
و کاالهای اساس��ی را به قیمت ش��هریور 1400 به خلق ا... 
بدهند، به خودی خود، جای شکر دارد چون با این تأخیرات 
مبس��وط و افزایش قیمت های چند برابری و اوضاع شیر تو 
شیر اقتصادی، بعید به نظر می رسید انجام این اقدام که قطع 

به یقین باعث رضایت خلق ا... خواهد شد، اجرایی شود. 
راس��تش را بخواهید، حس هوش��نگ خانی م��ا چندان 

حال و روز خوش��ی ندارد و نمی دانیم که چرا کاًل مش��کوک 
ش��ده اس��ت، آن از بحث واردات خ��ودروی بازارش��کن تا 
بهبود وضعیت بورس و مردمی س��ازی اقتص��اد و این هم از 
نان کارتی و یاران��ه نقدی به مردم و کاالب��رگ الکترونیکی، 
بازار و قیمت ها و معیش��ت و نرخ دالر و سکه و آخر و عاقبت 
مذاکرات و قس علیه��ذا را هم بگذاریم کن��ار، هرچه تالش 
وافر می کنیم که دلم��ان را خوش کنیم به اج��رای تمام قد 
و مؤثر کاالب��رگ الکترونیکی، دلمان با ما همدل نمی ش��ود 
و پشت سر هم تک مضراب می آید که س��الی که نکوست از 
بهارش پیداس��ت و دو صد گفته چون نیم کردار نیس��ت و با 
حلوا حلوا کردن دهان ش��یرین نمی شود و ایضاً یک دوجین 

ضرب المثل پر از طعنه و ناامیدی و سیاه نمایی! 
به هرحال هرچند عزیزان متولی و مس��ؤول همچنان از 
جزئیات اجرای این تکلیف بودجه ای، رونمایی نفرموده اند و 

فی المجلس اجرای آن در یک استان کلید خورده و دریافت 
یا عدم دریافت کاال هم ظاهراً دلبخواهی ش��ده اس��ت ولی 
از آنجا ک��ه همان جناب زیرس��اخت 10 م��اه در راه مانده و 
مدیریت و نظارت و کنت��رل توزیع و ف��روش 10 قلم کاال با 
قیمت های خیلی کمت��ر از قیمت فعلی ب��ازار و ایضاً طمع و 
حرص و میل به بخوربخ��ور و دور زدن برخی بچه زرنگ های 
عامی جماعت )مثاًل( که همیشه پای ثابت چنین طرح های 
پر از منفعت و تپل هستند، این بار به غیر از دل ناسازگارمان، 
چش��م مبارک هم آب نمی خورد که اجرای این طرح الاقل 
تا پایان امسال در کل کش��ور اجراء ش��ود و یحتمل از سال 
آینده شاهد فراگیری این اقدام خواهیم بود که امیدواریم در 
مرحله اجراء مثل آن قضیه ن��ان ناامیدمان نکند، که فرموده 
بودند الیوم می دانیم که هر یک از آحاد این سرزمین با کدام 
حساب بانکی و به چه تعداد نان می خرد و یکدفعه گفتند َرد 
کرور کرور نان ناغافلی پاک شده است و معلوم نیست سر از 

کجا ها که در نیاورده است! 
البته ی��ک احتمال ریز و ظریفی هم هس��ت که زبان مان 
الل، گوش م��ان َک��ر، ذهن م��ان از فک��ر ناج��ور ب��ه دور، 
خدای ناخواس��ته، مبادا که چنین باش��د، ولی چه می شود 

کرد، این فکر و تخیل و توهم آدمی س��ر از ه��ر ناکجاآبادی 
در می آورد و همین طور پیوسته در گوش مان زمزمه می کند 
که هوش��نگ جان، اینکه بع��د از چندین و چند م��اه و بار ها 
اصرار مجلسیان و خلق ا... و کارشناسان و عدم اقبال و قبول 
دولتی��ان و برنامه ریزان، چرا یکدفعه فی��ل مجریان یاد کاال 
برگس��تان افتاده است، آن هم عدل وس��ط اره کشی بودجه 
سال آتی و بود و نبود برنامه توسعه و اما و اگرهای تکالیف بر 

زمین مانده و نیم بند اجراء شده سال جاری؟ 
از قدیم گفته ان��د که در خانه اگر َکس اس��ت یک حرف، 
بس است ولی دل به امید می سپاریم و با خود تکرار می کنیم 
که قرار اس��ت گرانقدرهای کابینه جوانبخت این بار، کاری 
کنند کارستان و سفره هرچه حرف و حدیث و لُُغز و ان ُقلت 

است را جمع کنند و خلقی را انگشت به دهان نمایند! 
ما هم که از خداخواس��ته پیشاپیش بر همت و سعی شان 

احسنت گفته و عرض می کنیم تا باد چنین بادا! 
راستی اسم باد آمد، حواسمان هست که اگر چند روز باد 
نیاید، این آلودگی و مازوت س��وزی و س��م و گوگرد و سرب، 

همه را به باد فنا می دهد؟! 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

نقش مناقصه در توسه همکاری های اقتصادی شهرداری تهران با ایروان  
مع��اون مال��ی و اقتصاد ش��هری ش��هرداری 
تهران، ب��رای همکاری های اقتص��ادی با ایروان 
اعالم آمادگی ک��رد. به گ��زارش مناقصه مزایده 
به نق��ل از روابط عمومی معاونت مال��ی و اقتصاد 
ش��هری، لطف ا... فروزنده معاون مال��ی و اقتصاد 
ش��هری ش��هرداری ته��ران در دیدار ب��ا هرچیا 
سرکیس��یان؛ ش��هردار ای��روان، با بی��ان اینکه 

بهب��ود وضعی��ت اقتصاد ش��هری ب��دون وجود 
سرمایه گذاران امکان پذیر نیست، گفت: استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی برای پیش��برد اهداف 
مدیریت شهری و س��رمایه گذاری در پروژه های 
مختلف مدنظر قرار گرفته اس��ت. مع��اون مالی 
و اقتصاد ش��هری ش��هرداری تهران اظهار کرد: 
تهران ظرفیت های بس��یار متنوع و اساسی دارد، 

خوش��بختانه ب��ه دنب��ال تالش و کوش��ش های 
مدیری��ت ش��هری در س��ال های اخی��ر، تهران 
بس��یار متفاوت تر از گذش��ته شده اس��ت. وی با 
بیان اینکه ما در مدیریت ش��هری دارای س��بک 
هس��تیم، افزود: مس��ائل اصلی مدیریت شهری 
مانن��د حمل ونق��ل عموم��ی، محیط زیس��ت و 
خدمات ش��هری از دغدغه های اصل��ی مدیریت 

ش��هری اس��ت. هرچیا سرکیس��یان؛ ش��هردار 
ایروان، در ادامه ضمن قدردانی از میهمان نوازی 
و اس��تقبال گرم مجموعه مدیریت شهری، بیان 
داش��ت: در ش��هرداری ارمنس��تان نیز تحوالت 
بس��یار زیادی در حال انجام اس��ت. البته در این 
خصوص بایس��تی نس��بت و تناس��ب دو شهر را 
در نظر داش��ته باشیم. ش��هردار ش��هر ایروان، با 

بی��ان اینکه دو کش��ور ایران و ارمنس��تان دارای 
روابط و اش��تراکات درهم تنیده هس��تند، گفت: 
هم اکنون پروژه��ای مختلف��ی را در زمینه های 
مختل��ف در مراحل طراح��ی و مطالع��ه داریم، 
ایس��تگاه جدی��د مت��رو، پروژه ه��ای  مانن��د 
 راهس��ازی و جاده س��ازی ک��ه بایس��تی ب��ه 

مناقصه بگذاریم.  
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فناوري  اطالعات
و دانش

مع��اون پژوهش��ی وزارت عل��وم اعالم، ک��رد: در س��ال 1401 تع��داد 97 
دانش��گاه در طرح پای��ش قرارداد ه��ا و همکاری های ح��وزه ارتباط ب��ا جامعه 
و صنع��ت مش��ارکت کردن��د و تع��داد 10۸3۵ ق��رارداد ارتب��اط ب��ا جامعه و 
صنعت به مرحله اجراء رس��یده اس��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از 
روابط عموم��ی وزارت علوم، پیم��ان صالحی؛ مع��اون پژوهش��ی وزارت علوم، 
گفت: تدوین و ابالغ طرح تحول همکاری دانش��گاه   ها و مؤسس��ات پژوهش��ی 
و فناوری با جامعه و صنعت، شناس��ایی و مستندس��ازی دس��تاوردهای ویژه و 
منحصربه فرد دانش��گاه ها در حوزه ارتباط با صنعت و دانش��گاه در س��ال های 
اخیر به صورت مستمر و سالیانه، توسعه و س��اماندهی دوره های مهارت آموزی 
 دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی در جه��ت افزای��ش توانای��ی دانش  آموختگان 
و تس��هیل در اش��تغال، رصد اش��تغال دانش آموختگان دانش��گاهی، حمایت 
از ایج��اد س��اختارهای هدای��ت ش��غلی و کاریاب��ی تخصصی در دانش��گاه ها، 
از جمل��ه برنامه ه��ای وزارت علوم، تحقیق��ات و فن��اوری به منظ��ور افزایش 
ارتباط ب��ا جامعه و صنع��ت در س��ال  های اخیر بوده اس��ت. معاون پژوهش��ی 
وزارت علوم اعالم افزود: از س��وی دیگر ساماندهی و توس��عه قراردادهای کالن 
دانش��گاه ها و پژوهش��گاه ها با وزارتخانه ها و دس��تگاه های اجرایی و همچنین 
آسیب  شناس��ی مستمر مس��ائل و مش��کالت حقوقی و قانونی دانش��گاه ها در 
قرارداده��ای همکاری ب��ا صنای��ع و دس��تگاه های اجرایی کش��ور و تالش در 
جهت رفع آن  ه��ا از طریق قوانین و راهکارهای مناس��ب گام  ه��ای مهمی بوده 
که با هم��کاری دانش��گاه ها، وزارتخانه ه��ا و دس��تگاه های اجرایی برداش��ت 
ش��ده اس��ت. صالحی؛ اظهار داش��ت: همچنین براس��اس آمار س��ال 1401، 
تعداد 97 دانش��گاه اطالع��ات مربوط ب��ه پای��ش قرارداد ه��ا و همکاری های 
ارتباط با جامع��ه و صنع��ت را ارس��ال نموده اند. تع��داد قرارداده��ای ارتباط 
با جامع��ه و صنع��ت در ح��ال اج��راء 10۸3۵، مبل��غ قرارداده��ای ارتباط با 
جامعه و صنع��ت در حال اج��راء 4704 میلی��ارد تومان و مبلغ س��االنه جذب 
 ش��ده از قراردادهای ارتباط با جامع��ه و صنعت در س��ال جاری 1100 میلیارد 
تومان بوده است. همچنین کتابی با عنوان قرارداد ها و همکاری های دانشگاه ها 
و پژوهش��گاه های کش��ور در حوزه ارتب��اط با جامع��ه و صنعت از س��وی دفتر 
ارتباط ب��ا جامعه و صنع��ت وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری در س��ال 1401 
منتش��ر ش��ده اس��ت. آمارهای موجود درخصوص قراردادهای ارتباط صنایع 
و دس��تگاه های اجرایی با دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی کش��ور رشد مناسبی را 
طی این  س��ال  ها نش��ان می دهد. همچنین در س��ال  های اخیر تفاهم نامه هایی 
میان وزارت عل��وم، تحقیقات و فن��اوری و س��ایر وزارتخانه ها و دس��تگاه های 
اجرای��ی امض��اء و همکاری  ه��ای خوبی آغاز ش��ده ک��ه نتیج��ه آن واگذاری 
 پروژه های تحقیقات��ی به مراکز علمی، دانش��گاه ها و پژوهش��گاه های کش��ور 

بوده است. 

مشارکت ۹۷ دانشگاه در طرح 
قرارداد ها با دستگاه های اجرایی

مرکز مل��ی بهب��ود محیط کس��ب وکار ط��ی اطالعی��ه ای اعالم ک��رد که 
درخواس��ت صدور هر نوع مجوز کس��ب وکار فقط از طریق درگاه ملی مجوز ها 
امکان پذیر و ثبت هرگونه درخواست خارج از این درگاه تخلف است. به گزارش 
مناقصه مزایده به نق��ل از وزارت اقتصادی و دارایی، درخواس��ت صدور هر نوع 
 )mojavez.ir( مجوز کس��ب وکار باید فق��ط از درگاه ملی مجوزهای کش��ور
ثبت و پیگیری ش��ود. در این اطالعیه مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار آمده 
اس��ت: به اطالع عموم متقاضیان شروع کس��ب وکار و تولید در کشور می رساند 
براس��اس ماده7 قان��ون اجرای سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون اساس��ی، 
درخواس��ت صدور هر نوع مجوز کس��ب وکار باید فقط از درگاه ملی مجوزهای 
کشور )mojavez.ir( ثبت و پیگیری شود و هیچ س��ازمان یا اتحادیه ای برای 
صدور هر ن��وع مجوز یا پروان��ه حق ندارد از مس��یری بج��ز درگاه ملی مجوز ها 
از متقاضی مج��وز ثبت نام کند یا م��درک هویت��ی نظیر نام و کدمل��ی بگیرد. 
فراخوان حض��وری برای ثبت ن��ام جهت صدور مج��وز نیز تخلف اس��ت و ثبت 
درخواس��ت همه مجوز ها باید کاماًل الکترونیک، غیرحض��وری و بدون مدارک 
mojavez.( کاغذی باش��د. از آنجایی که ثبت نام خارج از درگاه ملی مجوز ها

ir(، رهگیری و احقاق ح��ق متقاضیان مجوز را ناممک��ن می کند، از هموطنان 
عزیز درخواست می شود در اجرای مسؤولیت شهروندی و کمک به اجرای کامل 
قانون، با مشاهده تخلف ثبت نام خارج از درگاه ملی مجوز ها یا ثبت نام حضوری 
برای صدور هر نوع مجوز یا پروانه کس��ب وکار، موارد و مس��تندات را به شماره  
 093323۵319۵ در پیام رس��ان بله ارس��ال فرمایند تا با متخلف��ان احتمالی 

برخورد قانونی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: تالش��مان این اس��ت محدودیت هایی 
که قابلیت برطرف شدن را دارند، برداشته شود و انش��اا... طی دو روز آینده، خبر های 
خوشی در این زمینه خواهید ش��نید، اما دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ فعاًل شامل 
این اتفاق نمی شوند. عیس��ی زارع پور؛ در حاشیه مراس��م رونمایی از ناوگان موتوری 
برقی شرکت ملی پست کش��ور در جمع خبرنگاران در پاسخ به س��ؤالی درباره دلیل 
اختالل ایجاد ش��ده در زمینه اینترنت طی چند روز اخیر، اظهار کرد: روز چهارشنبه 
و پنجشنبه در مرکز تبادل ترافیک تهران مش��کلی را طی یک الی دو ساعت داشتیم 
که با همت دوس��تان برطرف شد و االن هیچ مش��کلی در مرکز تبادل ترافیک وجود 
ندارد. به نوش��ته ایس��نا، او درباره رفع فیلتر بعضی از پلتفرم های خارجی به صورت 
کامل، اظهار کرد: من قباًل اعالم کرده ام که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، 
متولی فیلترینگ اس��ت و و حدود 13عض��و دارد که دولت یکی از اعضای آن اس��ت . 
تالش��مان این اس��ت محدودیت هایی که قابلیت برطرف ش��دن را دارند،  برداریم و 
انشاا... طی دو روز آینده خبرهای خوش��ی در این زمینه خواهید شنید. وی ادامه داد: 
البته دو پلتفرم اینس��تاگرام و واتس اپ که با مصوبه نهادهای امنیتی مسدود شدند، 
فعاًل مشمول این اتفاق نیس��تند و در این زمینه نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند اما 
س��رویس ها و خدماتی هس��تند که از نظر ما قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیر را 
 دنبال می کنیم ک��ه این اتفاق رخ دهد. مش��خصاً کالب هوس ط��ی روزهای آینده 

رفع فیلتر می شود.
نقش وزارت ارتباطات در کاهش آالیندگی هوا

عیس��ی زارع پور؛ همچنی��ن در آیین رونمای��ی از موتورس��یکلت های برقی 
موزعین شرکت ملی پست کش��ور که با حضور رییس س��ازمان محیط زیست و 
ش��هردار تهران برگزار ش��د، اظهار کرد: پیش از هر چیزی تشکر می کنم از همه 
عزیزانی که برای به ثمر رس��یدن این پ��روژه تالش کردند. اتفاق��ی که امروز رخ 
داد نزدیک به یک دهه برای آن زحمت کش��یده ش��ده و حاصل تالش نخبگان 
کش��ور اس��ت تا این محصول داخلی را در کش��ور داشته باش��یم و امروز به یک 
س��رمایه برای کاهش آالیندگی کش��ور تبدیل شد. انش��اا... در همه حوزه هایی 
که کش��ور به آن نیاز دارد، ش��اهد واقفان باش��یم و منابع خود را به این س��مت 
هدایت کنند و این اقدام الگویی برای ش��هرداران س��ایر کالنش��هر ها باشد. وی 
درباره نق��ش وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در کاه��ش آالیندگی هوا، 
اظهار کرد: حرکت به س��مت هوشمندس��ازی و الکترونیکی کردن خدمات در 
راس��تای کاهش آالیندگی در س��فر ها در این دولت آغاز ش��ده و هدفشان این 
 است که با هوشمندس��ازی همه بخش های کش��ور آالیندگی را کاهش دهیم و 

این شدنی است.

 ثبت درخواست مجوز کسب  وکار 
خارج از درگاه ملی، تخلف است

 رفع فیلتر برخی سرویس ها البته 
به جز اینستاگرام و واتس اپ!  

هشدار امنیت سایبری

 کارمندان ناراضی همدست مجرمان! 
کارشناس��ان امنیت س��ایبری، درباره افزایش 
حمالت س��ایبری دولتی، توس��عه فضای ابری و 
امکان ورود بازیگ��ران مخ��رب و پیکربندی های 
نادرس��ت اب��ری در س��ال 2023 هش��دار دادند. 
به گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از وردیک��ت، امنیت 
س��ایبری در س��ال های اخیر و به دنب��ال افزایش 
حمالت س��ایبری در کانون توج��ه محافل علمی 
و سیاس��ی مل��ی و جهان��ی ق��رار گرفته اس��ت. 
با ب��روز بحران ه��ای جهان��ی چ��ون همه گیری 
کووی��د19 و جنگ روس��یه و اوکرای��ن، حوادث 
س��ایبری علیه ش��رکت های فن��اوری کوچک و 
ب��زرگ، زیرس��اخت های حیاتی، مراک��ز علمی، 
آموزش��ی و بهداش��تی افزایش محسوس��ی یافته 
اس��ت. این ح��وادث ل��زوم اندیش��یدن تدابیری 
مؤثرتر ب��رای حف��ظ امنیت س��ایبری در س��ال 
 2023 را برجس��ته س��اخته و به دغدغه اساس��ی 
کش��ور ها تبدیل ش��ده اس��ت. با این ح��ال طی 
سال های اخیر افزایش سرسام آور نرخ بهره، ترس 
از رکود اقتصادی، پیامده��ای همه گیری کرونا و 
جنگ اوکراین منجر به افزای��ش بی ثباتی بازار ها 
و به دنب��ال آن کاهش س��رمایه گذاری در صنعت 
فناوری ش��ده اس��ت. آمار ها حاکی از آن است که 
ارزش کل بازار امنیت س��ایبری در سال 2022 به 
34 میلیارد دالر رس��یده که کاهش قابل توجهی 
نسبت به میزان 91 میلیارد دالری سال 2021 را 
نشان می دهد. در حالی که مجموع معامالت کالن 
این ح��وزه در س��ال 2021 می��الدی، ۸۸9 مورد 
بوده، این رقم در سال 2022 به ۶7۸مورد کاهش 
یافته است. وبگاه وردیکت در گزارش تازه خود به 
دنبال پاسخ به این پرسش اس��ت که سال 2023 
در زمین��ه امنی��ت س��ایبری چه دس��تاوردهایی 
خواه��د داش��ت و تمرکز مس��ؤولین ام��ر بر چه 
مس��ائلی معط��وف خواهد ب��ود. وبگاه یاد ش��ده 
برای این منظور، پاس��خ پرس��ش خود را در آرای 
کارشناسان مختلف این حوزه جستجو کرده است 
ک��ه در ادامه به بررس��ی نظرات این کارشناس��ان 

می پردازیم.
عرضه فراگیر سیستم های بدون رمز عبور و 

مبتنی بر احراز هویت بیومتریک
برت برانک؛ )مدی��ر کل امنی��ت و بیومتریک 
شرکت نرم افزاری »Nuance«( در همین زمینه 
می گوید: در س��ال 2023 شاهد حرکت چشمگیر 
بانک ها به س��مت اس��تفاده از فناوری های نوین 
همچون احراز هویت بیومتریک خواهیم بود. این 
امر س��بب کاهش 92 درصدی خس��ارات ناشی از 
کالهب��رداری و افزای��ش ۸۵درص��دی رضای��ت 
مش��تریان خواهد ش��د. پیش بینی من این است 
که سال 2023، س��ال عرضه فراگیر سیستم های 
بدون رمز عبور و مبتنی بر احراز هویت بیومتریک 

خواهد بود.

توسعه فضای ابری و امکان ورود بازیگران 
مخرب

مندی آندرس )افس��ر ارش��د امنیت اطالعات 
حرک��ت  »االس��تیک«(:  نرم اف��زاری  ش��رکت 
پرش��تاب به س��وی توس��عه فضای اب��ری امکان 
ورود بازیگران مخ��رب به حوزه امنیت س��ایبری 
را افزای��ش می ده��د. تقاض��ای ش��رکت ها برای 
فضای اب��ری از زم��ان همه گیری کرون��ا افزایش 
شدیدی یافته است و این ش��رکت ها بدون وجود 
پروتکل های امنیتی مناس��ب، بیش از گذشته در 
معرض حمالت س��ایبری و نقض اطالع��ات قرار 
می گیرند. در س��ال 2022 ش��اهد کاهش رکود و 
کاهش بودجه ش��رکت های بزرگ فناوری بودیم 
و بحران اقتصادی به زودی بخش امنیت سایبری 
این ش��رکت ها را نیز تحت تأثیر ق��رار خواهد داد. 
در س��ال 2023، شاهد عرضه بیش��تر راهکارهای 
امنیتی بدون رم��ز عبور و مبتنی ب��ر احراز هویت 
بیومتری��ک به عنوان وس��یله ای ب��رای محافظت 
و دسترس��ی به پلتفرم  ه��ا و داده های ش��رکت ها 
خواهی��م ب��ود. ج��ان لینگف��ورد )مدی��ر انجمن 
فن��اوری »OTTF«(: درحالی ک��ه بی��ش از یک 
 »Zero Trust« دهه از طرح چارچ��وب امنیتی
می گذرد، رشد آن در سال های اخیر به عنوان یک 
جزء اساس��ی از امنیت س��ایبری می تواند حوادث 

نق��ض داده را تا ۵0درص��د کاهش ده��د. اجرای 
فعال این دس��تورالعمل در ماه های اخیر به بیش 
از دو برابر رس��یده و نیمی از مشاغل را در برگرفته 
اس��ت و به گفته لینگفورد پیش بینی می شود که 
این چارچوب در س��ال 2023 نقش��ی به س��زا در 
کاهش مخاطرات امنیت س��ایبری داش��ته باشد. 
اصل اعتماد صفر یک چارچوب امنیتی اس��ت که 
همه کاربران را چه در داخل و چه خارج از ش��بکه 
س��ازمان، قبل از ایجاد دسترس��ی ب��ه برنامه ها و 

داده ها احراز هویت می کند.
 باید حسگرهای بیومتریک 

و دیگر فناوری  ها هم در فرآیند احراز هویت 
وارد شوند

آرون کاکریل ؛)مدیر ارش��د استراتژی شرکت 
نرم اف��زاری »Lookout«(: انتظار می رود میزان 
نق��ض داده ه��ا در 2023 از نظ��ر حجم و ش��دت 
مشابه سال گذشته باش��د اما نحوه خرابکاری  ها و 
حمالت متف��اوت خواهد بود. تصاحب حس��اب  ها 
و سوءاس��تفاده از پیکربندی های نادرس��ت ابری، 
راه نفوذی اس��ت که پذیرش فراگیر سرویس های 
ابری آن را فراهم کرده اس��ت. آن چه در سال های 
اخی��ر مش��اهده ش��د اس��تفاده از دارک وب و یا 
راه اندازی کمپین های مهندس��ی اجتماعی برای 
دسترسی به این سیس��تم های ابری بوده است. از 

همین رو تش��خیص نقض مبتنی بر تجزیه تحلیل 
رفت��ار کارب��ران و نهاده��ا، مؤثرتر از تش��خیص 
کدهای مخ��رب خواه��د ب��ود. اح��راز هویت دو 
مرحله ای در فرایند افزایش امنیت سایبری، امری 
الزم اما ناکافی است و باید حسگرهای بیومتریک 
و دیگر فناوری  ها هم در فرآین��د احراز هویت وارد 
ش��وند. اوز آالش��ی )مدیر عامل ش��رکت امنیت 
س��ایبری »CybSafe«(: باج افزار ها در پنج سال 
گذشته بر چش��م انداز تهدیدات س��ایبری تسلط 
یافته اند. پیش بینی می شود که س��ال 2023 نیز 
شرایط مشابهی داشته باش��د. حمالت باج افزاری 
افزایش ش��دیدی یافته ان��د و مجرمان س��ایبری 
دریافته اند که واداش��تن س��ازمان ها به پرداخت 
هزینه نقض داده ها راهکاری کارآمدتر از سرقت و 
فروش اطالعات اس��ت. از همین رو، بخش کلیدی 
دفاع از امنیت سایبری هر سازمانی افراد و پرسنل 

آن است.
همدستی کارمندان ناراضی با مجرمان 

سایبری
تورستن جورج ؛)مبلغ مباحث امنیت سایبری 
 :)»Absolute Software« شرکت نرم افزاری
حمالت باج اف��زاری همچنان در ص��در تهدیدات 
امنیت سایبری س��ال 2023 قرار خواهند داشت. 
مجرمان س��ایبری به منظور دسترسی به داده ها، 

کارمندان ناراض��ی را به همکاری ب��ا خود ترغیب 
می کنند. بنابراین ش��رایط نابه س��امان اقتصادی، 
عامل تهدید داخلی را ب��ه مهم  ترین چالش امنیت 
سایبری ش��رکت ها بدل خواهد کرد. عالوه بر این، 
امنیت س��ایبری کار در منزل کارمن��دان به یک 
اولوی��ت راهبردی برای ش��رکت ها ب��دل خواهد 
شد. بنابراین در سال 2023 ش��اهد ارتقای تدابیر 
امنیت��ی س��ازمان ها با اس��تفاده از دسترس��ی به 
 Zero« ش��بکه های مبتنی بر چارچ��وب امنیتی
Trust« خواهی��م ب��ود. »Zero Trust« در 
سال های اخیر به یک مسأله اس��تراتژیک تبدیل 
ش��ده و این رون��د در س��ال 2023 ادام��ه خواهد 
داش��ت. کوین کوران؛ )اس��تاد امنیت س��ایبری 
و عض��و مؤسس��ه مهندس��ان ب��رق و الکترونیک 
»IEEE«(:در س��ال 2023 ش��اهد افزای��ش به 
خط��ر افتادن زنجی��ره تأمین دیجیت��ال خواهیم 
بود. حمله به زنجی��ره تأمین دیجیت��ال می تواند 
اقدام��ات امنیت��ی ق��وی را بی اثر کن��د و هکر ها 
به ط��ور فزاینده ای از ای��ن موضوع آگاه هس��تند. 
بنابرای��ن می ت��وان انتظار داش��ت ک��ه در آینده 
نزدیک ش��اهد ب��ه خط��ر افت��ادن پایگاه های کد 
)code bases( باش��یم. عالوه بر این، پیش بینی 
می شود که مهاجمان س��ایبری به دلیل پردازش 
داده ها به صورت رمزگش��ایی شده، به جای هدف 
ق��رار دادن داده هایی که در حین ذخیره س��ازی و 
انتقال رمزگذاری ش��ده اند، ب��ه داده های در حال 
پردازش و اس��تفاده حمله کنن��د. در نتیجه تنها 
 )HE( راه حل استفاده از رمزگذاری همومورفیک

خواهد بود.
افزایش حمالت دولتی سایبری

پیتر دانهیوکس؛ )مدیر عامل ش��رکت امنیت 
 :)»Secure Code Warrior« س��ایبری 
در ط��ول س��ال 2022 صنع��ت مراقبت ه��ای 
بهداش��تی در مع��رض بیش ترین خطر و آس��یب 
در برابر حمالت س��ایبری قرار گرفت. پیش بینی 
می ش��ود ک��ه ای��ن رون��د در س��ال 2023 نیز به 
دلی��ل پیچیدگ��ی و قدیمی بودن سیس��تم های 
اکثر این مراک��ز، همچنان ادامه یابد. مؤسس��ات 
مراقبت های بهداش��تی مانند ه��ر صنعت دیگری 
نیازمن��د اصالح و محافظت دیجیتال اس��ت و این 
تغییر مس��تلزم ارایه آموزش های مک��رر و دقیق 
می باش��د. عالوه بر این، واقعیت درگیری چندین 
ابرقدرت جه��ان و وجود جبهه دیجیت��ال در این 
جنگ مدرن قابل انکار نیس��ت. بنابراین حمالت 
دولتی ب��ه منظور افزای��ش هرج وم��رج و مداخله 
در سایر کش��ور ها بیش��تر خواهد ش��د و احتماالً 
شرکت های مخابراتی، بهداشتی، مالی، آب و برق 
و زیرساخت های حیاتی که پایه های اصلی اقتصاد 
هر کشوری هستند، اهداف اصلی این درگیری  ها 

خواهند بود.

 بررسی وضعیت بودجه ۲۹ پارک علم و فناوری 
در الیحه ۱۴0۲ بررس��ی وضعی��ت بودج��ه 29 پ��ارک علم و 

فناوری در الیحه 1402 نش��ان می دهد که بودجه 
پارک های س��منان، گلس��تان و خراس��ان جنوبی 
بیش ترین رشد و بودجه دو پارک آذربایجان شرقی 
و لرس��تان نس��بت به 1401 کاهش یافته است. به 
گزارش مهر، امروزه پارک ه��ای علمی، تحقیقاتی 
و فناوری نقش به س��زایی در پیشبرد اقتصاد جهان 
ایفا می کنند که عالوه بر امکان فعالیت شرکت های 
کوچک و متوس��ط دان��ش مح��ور و کارآفرین در 
یک محیط اقتصادی، بس��تر الزم را جهت انتقال و 
توس��عه فناوری، تولید با ارزش اف��زوده باال، جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی و ورود کارآفرین��ان و 
واحده��ای صنعتی ب��ه بازارهای جهان��ی را فراهم 
می کن��د. معاون فن��اوری و ن��وآوری وزی��ر علوم، 
چندی پیش با انتقاد از بودجه کم پارک  ها در سال 
1401 خواستار توجه بیش��تر به پارک  ها شده بود. 
خیرالدین در همین رابطه گفت��ه بود: »کل بودجه 

پارک ه��ای عل��م و فناوری کش��ور نص��ف بودجه 
دانشگاه تهران است. در حالی که در پارک های علم 
و فناوری اقدام��ات خوبی برای اش��تغالزایی انجام 
ش��ده و حمایت از آنها، کمک به توسعه اشتغال در 

کشور است.«
بررسی وضعیت بودجه ای 29 پارک علم و 

فناوری/بیش ترین و کم ترین بودجه پارک ها
در این گ��زارش وضعیت بودج��ه ای 2۸ پارک 
علم و فن��اوری در الیحه بودجه 1402 و مقایس��ه 
آن با بودجه مصوب سال 1401 مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. در بی��ن پارک های عل��م و فناوری، 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان باال ترین سهم 
از بودجه را به خود اختص��اص داده و 20۵ میلیارد 
و 2۶2 میلیون تومان از بودجه 1402 سهم دارد و 
پارک علم و فناوری زنجان با شش میلیارد و 770 
میلیون تومان کم تری��ن بودجه را در میان پارک  ها 

به خود اختصاص داده است.

کدام پارک های علم و فناوری سهم 
بیشتری در بودجه 1402 دارند

پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی با بودجه 
۸7 میلی��ارد و 41۸ میلی��ون توم��ان در ردی��ف 
آذربایجان ش��رقی  پ��ارک علم وفن��اوری  و  دوم 
با 7۵ میلی��ارد و ۶۶۶ میلی��ون توم��ان در ردیف 
س��وم قرار دارند. پ��ارک علم وفناوری کردس��تان 
از بودج��ه 1402، ۶7 میلی��ارد و 474 میلی��ون 
تومان س��هم دارد و در ردیف چهارم ق��رار گرفته 
اس��ت. پارک علم و فن��اوری یزد نی��ز ۶۵ میلیارد 
بع��دی  جای��گاه  در  توم��ان  میلی��ون   209  و 

قرار دارد.
 رشد 102 درصدی بودجه پارک

علم و فناوری سمنان
به لحاظ رش��د بودج��ه ای از می��ان 2۸ پارک 
علم و فن��اوری، پن��ج پ��ارک بیش ترین رش��د را 
نس��بت به بودجه مصوب 1401 دارن��د؛ بر همین 

اساس پارک علم و فناوری س��منان رشد بیش از 
100درصدی را نس��بت به 1401 دارد. پارک علم 
و فناوری گلس��تان با 7۸.0۵ درص��د، پارک علم و 
فناوری خراس��ان جنوبی ب��ا ۵0.44 درصد، پارک 
علم و فناوری البرز ب��ا 4۶.33 درصد و پارک علم و 
فناوری فارس ب��ا 4۶.20 در رتبه های دوم تا پنجم 

قرار دارند.
 کاهش بودجه 2 پارک آذربایجان شرقی 

و لرستان
در ای��ن می��ان ام��ا پ��ارک عل��م و فن��اوری 
چهارمحال وبختی��اری ب��ا 2.3۵ درص��د، پ��ارک 
آذربایجان غربی با 3.20 درصد و خراسان ش��مالی 
4.۶۵ درصد کم ترین میزان رشد را نسبت به سال 
گذش��ته دارند. همچنین دو پارک عل��م و فناوری 
آذربایجان ش��رقی 3.73 درصد و پارک لرس��تان 
11.9۸ درص��د نس��بت به بودج��ه 1401 کاهش 

بودجه دارند.
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مقاله

چکیده
از جمله وظایف دولت ایج��اد راه ها، خطوط انتقال آب و 
دیگر موارد مشابه است. دولت برای اجرای این گونه وظایف 
گاهی ناگزیر اس��ت که از این زمین ه��ای متعلق به مالکان 
خصوصی اس��تفاده کنند قانون گذار مواردی را پیش بینی 
کرده که دولت می تواند حتی ب��دون رضایت مالک، اراضی 
مورد نیاز خ��ود را تصرف نماید. اما ش��رط اس��تفاده از این 
اختیار، رعایت تشریفاتی اس��ت که قانون گذار برای آن در 
نظر گرفته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش 
اس��ت که در صورتی که دولت بدون رعایت این تشریفات، 
اراض��ی مورد نی��از خ��ود را تص��رف نماید، ام��کان تحقق 
مس��ؤولیت ناش��ی از غصب برای آن وجود دارد؟ برخی در 
اماکن تحقق این مس��ؤولیت تردید کرده اند. در این نوشتار 
پس از اشاره ای گذرا به تشریفات مقرر، ضمن تحلیل آرای 
محاکم، ب��ه این نتیجه خواهیم رس��ید که تص��رف اراضی 
از س��وی دولت بدون رعایت قانون، موج��ب تحقق ضمان 

غصب نسبت به این تصرفات دولت خواهد شد.  
واژگان کلیدی

تأمین اراضی، تشریفات قانونی، تصرف، تملک، غصب.  
 1- مقدمه 

دولت که عهده دار اداره کش��ور اس��ت، وظایف مختلفی 
دارد. گاه��ی برای اج��رای این وظای��ف نیاز ب��ه زمین پیدا 
می کن��د. از جمله آن ه��ا می توان ب��ه ایجاد راه ه��ا، معابر، 
پارک ها، دکل های ب��رق و لوله های گاز اش��اره کرد. ممکن 
اس��ت زمین مورد نی��از، متعلق ب��ه دولت نباش��د و مالک 
خصوصی داشته باش��د. در این صورت، انجام وظیفه دولت 
با حقوق مالکانه اشخاص تزاحم دارد، چرا که از طرفی برای 
اجرای این طرح  ها می بایست از زمین های متعلق به افرادی 
که اراضی آن ها در طرح واقع شده اس��تفاده شود و از طرف 
دیگر، مالکیت و حقوق افراد بر اموال خویش دایمی، مطلق 
و منحصر به مالک اس��ت )کاتوزی��ان، 1390، ص 10۵(1 و 
نمی توان در مال غیر تصرف کرد. در این وضعیت قانون گذار 
در مقام حل تزاحم وارد می ش��ود و به گونه ای تعیین تکلیف 
می کند که هم دولت که نماینده جامعه است بتواند وظایف 
خود را در راس��تای اداره جامع��ه انجام ده��د و هم تعرض 
نسبت به حقوق مالکانه اش��خاص به حداقل ممکن کاهش 
یابد. قوانین متعددی برای رس��یدن به این امر مهم تصویب 
ش��ده اس��ت که در این پژوهش از مجموع آن ها به "قوانین 
مربوط به تحوه تملک امالک مورد نی��از دولت" )به اختصار 
قوانین مربوطه( یاد می ش��ود. یکی از مهم  ترین این قوانین 
که حدود اختی��ار دولت در تملک و تص��رف امالک واقع در 
طرح های عمومی را تبیین می نمای��د، "الیحه قانونی نحوه 
خرید و تمل��ک اراضی و امالک ب��رای اج��رای برنامه های 
عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 13۵۸"2 اس��ت. به 
موجب این قانون، دولت ب��رای اینکه بتواند اراضی مورد نیاز 
خود را بدون رضایت مالک آن تصرف نماید، باید تش��ریفات 
و ش��رایطی را رعایت کند، اما با وجود این گون��ه قوانین، در 
موارد بسیاری دولت بدون رعایت تش��ریفات مقرر در آنها، 
ابتدا اقدم ب��ه تصرف اراضی م��ورد نیاز خ��ود می نماید و به 
شهادت یکی از قضات دیوان عالی کشور "این قبیل تصرف، 
بدون "رعایت" مقررات قان��ون نه تنها در این پرونده بلکه در 
پرونده های دیگر هم دیده ش��ده و ما دس��ت به گریبان آن 
هس��تیم"3 )معاونت آموزش قوه قضاییه، 13۸7، ص 324(. 
برای تبیی��ن بهتر مس��أله می توان تصرف امالک از س��وی 

دولت را در دو حالت متصور شد: 
الف( مالک به فروش ملک خوی��ش رضایت می دهد که 
در این فرض، تصور مسؤولیت مدنی ناشی از تصرف منتفی 

است. 
ب( مالک حاضر به ف��روش ملک به دولت نمی ش��ود و 
دولت رأساً اقدام به تصرف ملک مورد نظر خویش می نماید 

که در این حالت نیز دو حالت قابل تصور است: 

  دلولت با رعایت ش��رایط قانونی، ملک م��ورد نظر را 
تصرف نمای��د؛ در این ص��ورت، مس��ؤولیتی متوجه دولت 
نیست؛ چرا که اوالً آن تصرف با اذن قانون گذار بوده و دیگر 

اینکه حدود اذن رعایت شده است. 
  دولت بدون رعایت ش��رایط قانونی، مل��ک مورد نظر 
را تصرف نماید؛ ب��رای مثال، بدون تودی��ع قیمت ملک در 
صندوق ثبت محل )م��اده ۸ ل.ق.ن.خ( آن ملک را تصرف 
کند. این پژوهش ناظر به این فرض است که دولت با وجود 
داش��تن اذن قانونی برای تصرف، ب��دون رعایت حدود اذن 
و رعایت تش��ریفات و ش��رایطی که برای تصرف مقرر شده 
اس��ت، بر اموال دیگران س��لطه پیدا می کند. پرسش��ی که 
پژوهش حاضر در پی پاس��خ به آن می باش��د، این است که 
آیا امکان تصور مس��ؤولیت مدنی غیرق��راردادی برای این 
عمل دولت متصور اس��ت و این عمل دولت مشمول عنوان 
غصب خواهد ش��د؟ در اهمیت این پرس��ش همین بس که 
در ص��ورت تحقق عن��وان غصب درخص��وص عمل دولت، 
خواهان دعوا برای رس��یدن به حقوق تضییع شده خویش 
ش��یوه های جبران خسارت کامل تری را نس��بت به فرضی 
که عمل دولت غاصبانه تلقی نشود خواهد داشت؛ از جمله 
اینکه حتی با گذش��ت زمان و کاه��ش ارزش پول می توان 
قیمت روز را از دولت مطالب��ه کرد. همچنین برخالف دیگر 
اسباب مس��ؤولیت مدنی، تحقق غصب مش��روط به احراز 

تقصیر و رابطه سببیت نیست. 
در این خص��وص تاکن��ون پژوهش مس��تقلی در میان 
آثار حقوقی مش��اهده نشده اس��ت و آثار یادش��ده صرفاً به 
بررس��ی نظام حقوقی نحوه تملک اراضی از سوی دولت )و 
نه بررسی مس��ؤولیت ناش��ی از این اقدام( پرداخته اند.4 در 
آثار فقهی نیز به ش��هادت یکی از فقیه��ان معاصر، تا پیش 
از انقالب اس��المی به دلی��ل غصب حکوم��ت از ائمه اطهار 
)علیهم الس��الم( زمینه برپایی دولت اسالمی وجود نداشته 
اس��ت و به همین دلیل فق ها با این مسأله برخورد نکرده اند 
و طبیعتاً در آثار فقهی گذش��ته، اش��اره مس��تقیمی به آن 
نش��ده اس��ت.۵ )مؤمن، 141۵، ق، ص9( در عرصه عملی و 
آرای محاکم نیز اگرچ��ه این موضوع مطرح ب��وده، اما نظر 
واحدی در این خصوص وجود نداش��ته است. برای پاسخ 

به این پرسش ابتدا برخی تشریفات که قانون گذار برای 
تملک اراضی مقرر داش��ته است، بیان می شود؛ سپس 
امکان تصور، ماهیت و نوع مس��ؤولیت دولت بررسی 

می شود.  
 2- مفاهیم 

 2-1- دول��ت - دولت در دو معن��ای عام و خاص 
آمده است؛ در معنای خاص مرادف با قوه مجریه۶، اما 
در معنای عام به مفهوم حکومت   7 است که شامل تمام 

س��ازمان های اداری )قوه مجریه و سایر نهادهای اداری 
از جمله شهرداری ها(، قضایی )قوه قضاییه( و قانون گذار 

)قوه مقنن��ه( می باش��د )کاتوزی��ان، 13۸۸، ص4۵( در 
پژوهش حاضر منظور از مسؤولیت مدنی دولت، مسؤولیت 
دول��ت در معنای ع��ام یعنی حکومت می باش��د تا ش��امل 
نهادهایی از جمله ش��هرداری ها، وزارتخانه ها، مؤسسات و 
شرکت های دولتی، دانشگاه ها و دستگاه های دیگری که در 

ماده)1( ل.ق.ن.خ آمده است، بشود. 
 2-2- طرح ه��ای عمومی- "طرح عموم��ی"۸ در قانون 
تعریف نش��ده اس��ت، اما می توان گفت "طرح هایی اس��ت 
که در راس��تای وظایف محول��ه به ش��هرداری و دولت و در 
جهت رسیدن به اهداف مختلف، ترس��یم و اجرا می شود" 
)بهش��تیان، 1390، ص72( طرح های جنبه های متفاوتی 
از جمله فرهنگی، اجتمادعی، شهرس��ازی و عمرانی دارند. 
بنابراین، پژوهش حاضر ناظر بر هر موردی اس��ت که دولت 
برای اجرای وظای��ف خ��ود در حوزه های مختل��ف اعم از 

عمرانی، نظامی، اجتماعی و سایر موارد به زمین نیاز دارد.  
 3- تشریفات و شیوه های تأمین اراضی مورد نیاز 

دولت9
قانون گ��ذار ب��رای تأمین اراضی م��ورد نی��از دولت، به 
تعبیر یکی از نویسندگان )بهشتیان، 1390، ص 24۸(، دو 
روش تأمین توافقی )خرید( و تأمی��ن غیرتوافقی )تملک( 
را پیش بینی کرده اس��ت. برای اس��تفاده از هری��ک از این 
ش��یوه ها تش��ریفات خاصی در نظر گرفته شده است که در 

ادامه به اختصار به آن ها اشاره می شود. 

 3-1- تأمی��ن توافق��ی )دوجانبه(- بی ش��ک اولین و 
مناس��ب  ترین راه ب��رای تأمین اراض��ی مورد نی��از دولت، 
توافق دس��تگاه اجرایی با مالک اس��ت، تا هم به سرعت به 
خواس��ته های خویش دس��ت یابد و هم از ب��روز اختالفات 
جلوگیری نماید. ماهیت این ش��یوه، عم��ل حقوقی )عقد( 
اس��ت )کامی��ار، 13۸7، ص179( لذا باید ش��رایط صحت 
عقود قانون مدنی در آن رعایت ش��ده باش��د. افزون بر این، 
برابر ل.ق.ن.خ ش��رایط دیگری از جمله تأیید طرح از سوی 
باال ترین مقام دس��تگاه اجرایی، تأمین قبلی اعتبار )ماده1 
ل.ق.ن.خ(، نداشتن امکان اس��تفاده از اراضی ملی و دولتی 
)تبصره1 ماده1 ل.ق.ن.خ( باید وجود داش��ته باشد که در 

صورت نبود این شرایط، معامله آن ها صحیح نخواهد بود. 
 3-2- تأمین غیرتوافقی )یک جانب��ه(- دولت با رعایت 
شرایطی می تواند رأساً و بدون آنکه موافقت مالک را کسب 
کند، نس��بت به تملک مالک مورد نیاز خود اق��دام نماید. 
این اختی��ار در فق��ه )خامن��ه ای، 13۸۸، ص4۵۵ و 4۵۶؛ 
منتظ��ری، 1373، ص 42۸؛مؤم��ن، 141۵ق، ص12( و 
تقریب��اً در همه نظام های حقوقی پذیرفته ش��ده اس��ت.10 
اما ح��دود صالحیت دول��ت در این امر متفاوت می باش��د 
)  A. Epstin,1985: Chapter 1 ( در انگلی��س به موجب 
قانون "غرام��ت اراض��ی"11 و قان��ون "خرید اجب��اری"12 
دولت با رعایت قان��ون می تواند امالک را ب��ه ملکیت خود 
درآورد )  Fairgrieve,2002,p.161 ( در اص��ل 14 قانون 
اساس��ی آلمان نیز س��لب مالکی��ت صرفاً در راس��تای نفع 
F. ( عمومی و مش��روط به رعایت قانون، تجویز ش��ده است

 .) Singh,2001,p.62 
در ایران برابر قوانین مربوطه، دولت برای تأمین اراضی 
مورد نیاز خ��ود از طری��ق ش��یوه غیرتوافقی، بای��د عالوه 

بر ش��رایطی که در تأمین توافقی به آن اش��اره شد )غیر از 
ش��رایط صحت عقود(، ش��رایط دیگری را نیز رعایت نماید 
ک��ه در ادامه ب��ه مهم ترین آن ها اش��اره می ش��ود. اولین و 
اصلی  ترین شرط این است که اس��تفاده از شیوه غیرتوافقی 
راه حل نهایی باش��د و دولت به صرف وجود طرح نمی تواند 
امالک اف��راد را بی درنگ تص��رف کند، بلک��ه زمانی دولت 
مستقاًل و رأس��اً می تواند ملک غیر را تصرف و تملک نماید 
که امکان اس��تفاده از ش��یوه توافقی وجود نداش��ته باشد. 
یعنی ابتدا بای��د با صاحب آن وارد مذاکره ش��ود، اگر مالک 
حاضر به واگ��ذاری ملک خویش نباش��د و یا ب��ه دالیلی از 
جمله مش��خص نبودن مالک، امکان توافق وجود نداش��ته 
باش��د، در این صورت، چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ 
اعالم دس��تگاه اجرایی برای انجام معامل��ه مراجعه نکند یا 
از انجام معامله به نحوی خودداری نمای��د، مراتب برای بار 
دوم اعالم می ش��ود و پس از انقضای 1۵ روز مهلت مجدد، 
با تودیع ارزش تقویمی ملک ب��ه صندوق ثبت محل، دولت 

مجاز به تصرف آن خواهد بود )ماده۸ ل.ق.ن.خ(.  
 4- مس�ؤولیت مدن�ی دول�ت در نتیج�ه تصرف 

غیرقانونی امالک 
در ای بخش در پی پاسخ به این پرس��ش هستیم که در 
صورتی که دولت بدون رعایت تش��ریفات مق��رر در قوانین 
مربوطه ملک دیگران را تصرف نمای��د، این عمل دولت چه 

مسؤولیتی در پی خواهدداشت؟
مس��ؤولیت مدن��ی دول��ت در فق��ه و حق��وق اجم��االً 
پذیرفته شده اس��ت )صالحی مازندرانی، 1391 ص 329( 
به طور کلی اس��باب ایجاد مس��ؤولیت مدنی غیرقراردادی 
عبارتنداز: "اتالف؛ تس��بیب؛ غصب؛ استیفا، استفاده بدون 
جهت؛ ایف��ای ن��اروا و اداره فضولی مال غی��ر". در پژوهش 
حاضر، از میان ای��ن مصادیق، درخصوص ضمان ناش��ی از 
تصرف ملک غیر از س��وی دولت، به بیان "غصب" پرداخته 
می ش��ود. چرا که محاکم درباره تحق��ق غصب درخصوص 
این عم��ل دولت اختالف نظ��ر دارند و در بیش��تر موارد نیز 
چون موضوع آن ها تصرف و اس��تیال ب��وده، عنوان غصب بر 
این عمل دولت قابل تطبیق اس��ت. دیگ��ر اینکه در نتیجه 
تحقق غصب، ضمانت اجرا و ش��یوه های جبران خس��ارت 
کامل تری )الغاصب یؤخذ بأش��ق األح��وال( برای تضمین 

حقوق مالکان در دسترس خواهد بود. 
غصب13 در لغت ب��ه معنای چیزی به س��تم اخذ کردن 
)زبیدی، 1414ق، ص 2۸۸( می باشد. به موجب ماده 30۸ 
قانون مدنی "غصب اس��تیال برحق غیر است به نحو عدوان، 
اثابت ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب اس��ت" 

پس برابر این ماده شرایط تحقق غصب عبارت است از: 
الف( استیال. اس��تیال س��لطه مادی و معنوی غاصب بر 
مال یا حق مغصوب است؛ به این معنا که برای تحقق غصب 
می بایس��تحق یا مال غیر را تصرف کرد )امامی، 13۸۸، ص 
13۶2، کاتوزی��ان 1390، ص 217، صفای��ی و رحیم��ی، 
1391، ص 2۶( بنابراین هرگاه کس��ی اع��م از دولت یا غیر 
آن در ملک غیرتص��رف نماید و برای مث��ال در زمین غیر، 

خیابان احداث کند، بر مال او مستولی شده است. 
ب( ب��ر حق غی��ر. برابر این قی��د، موض��وع غصب، حق 
است که ش��امل مال )اعم از منقول و غیرمنقول( و منافع 

می باشد )پیشین( 
ج( به نحو عدوان- ع��دوان هنگامی صدق می کند 
که متص��رف با علم ب��ه اینکه مال متعل��ق به دیگری 
است، بر آناس��تیال پیدا می کند )پیشین( به هرحال، 
عالم نبودن به مالکیت غیر نی��ز به موجب ماده 30۸ 
قانون مدنی در حکم غصب است و از این نظر تفاوتی 

میان آن دو نیست. 
علی القاع��ده در صورت��ی که دولت ب��دون رعایت 
تش��ریفات قانون��ی در م��ال غیرتصرف کن��د، عمل او 
غاصبانه خواهد بود؛ چرا که هر س��ه عنصر، اس��تیال، حق 
و عدوان وجود دارد14 )معاونت آموزش قوه قضایه، 13۸۸، 
ص71( اما با این حال عده ای به این پرس��ش پاس��خ منفی 

داده اند که در ادامه این نظر مطرح و ارزیابی خواهدشد.  
 4-1- اداله و مبان�ی دیدگاه اول مبن�ی بر تحقق 
نیافتن ضمان غصب درخصوص تصرفات غیرقانونی 

دولت
برخی معتقدند که تصرف امالک از س��وی دولت بدون 
رعایت قوانین مربوط به ش��یوه تملک اراضی موجب تحقق 
مسؤولیت ناشی از غصب نخواهد ش��د1۵؛ در نتیجه، مالک 
مس��تحق قیمت مال در زمان تص��رف اس��ت. در ادامه به 

دالیل و مستندات این گروه اشاره می شود.  
 4-1-1- اصل تقدم نفع جمعی بر نفع فردی

 "به لحاظ اص��ل عقل��ی و عقالیی تقدم ح��ق جامعه بر 
فرد و اختیارات ش��رعی و قانونی نهادهای نظام اس��المی، 
اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر برداش��ته شده، تبدیل 
به اصل جواز می گردد..."1۶ )معاون��ت آموزش قوه قضاییه، 
13۸7، ص 327( با ای��ن توضیح که با اج��رای طرح، افراد 
جامعه از آن بهره مند می ش��وند؛ برای نمونه با تأسیس یک 
نیروگاه برق، هزاران نفر از برق آن استفاده می کنند. به این 
ترتیب، اگرچه تأس��یس نیروگاه برق در ملک غیر با حقوق 
مالک منافات دارد، اما چون در نتیجه ایجاد آن، یک جامعه 
از منافع آن منتفع می ش��ود، عقاًل نفع ی��ک جامعه بر نفع 
یک فرد مقدم اس��ت؛ بنابراین دولت حتی در فرض رعایت 

نکردن تشریفات قانون، غاصب نخواهد بود.  
درخص�وص  امام خمین�ی)ره(  نام�ه   -2-1-4 

اختیارات حاکم اسالمی 
 "به لحاظ... اختیارات ش��رعی و قانون��ی نهادهای نظام 
اس��المی، اصل عدم جواز تص��رف در ملک غیر برداش��ته 
ش��ده، تبدیل به اصل جواز می گردد..."17 )معاونت آموزش 
قوه قضاییه13۸7، ص 327(؛ چنان که "امام راحل در نامه 
و فت��وای تاریخی م��ورخ 13۶۶/10/1۶ خ��ود، اختیارات 
حاکم در نظام اس��المی را حکم اولی و مقدم بر سایر احکام 
اع��الم می کنند و می نویس��ند: "حاکم می تواند مس��جد یا 
منزلی را که در مس��یر خیابان اس��ت خراب کند و پول آن 
را ب��ه صاحب آن رد کند. ب��ه این ترتیب، دول��ت در تصرف 
امالک اختیار مطل��ق دارد و اصل عدم جواز تصرف در ملک 

غیر برداشته شده و تبدیل به اصل جواز می شود."1۸  
 4-1-3- موضوعیت نداشتن تشریفات مقرر در 

قوانین مربوط به تصرف اراضی 
 "در م��اده 9 ل.ق.ن.خ، به دول��ت و نهادهای عمومی در 
صورت فوریت طرح اجازه داده ش��ده حتی ب��دون رعایت 
تش��ریفات مقرر، نس��بت به تصرف و تمل��ک امالک مردم 
اق��دام نماین��د. در همین حال ه��م پیش بینی نش��ده که 
چون دولت به وظایف قانون��ی خود عمل ننموده تصرفاتش 
غاصبانه می گردد و از اینجا این نکته نیز روشن می گردد که 
تملک دولت نس��بت به امالک صرفاً از طریق توافق نبوده، 
تش��ریفات مزبور مملک و س��بب ناقل و تنها طریق تملک 
نیس��ت که اگر تش��ریفات قانون��ی مزبور رعای��ت نگردید، 
تملک حاصل نشده باش��د. نه، این گونه نیست. بلکه تصرف 
عملی ملک نیز موجب تملک اس��ت و اصوالً مالک س��بب 
ناقل رعایت تش��ریفات قانونی مزبور نیس��ت..."19 لذا جواز 
عدم رعایت تشریفات به موجب ماده9 به منزله موضوعیت 
نداشتن این تش��ریفات می باش��د. "عنوان غصب در اینجا 
)در صورت ع��دم رعایت تش��ریفات( صادق نیس��ت چون 
این ش��خص )دولت( باالخره با مجوزی متص��رف بوده و به 
عقیده خودش تصرف او با اج��ازه بوده"20 )ممانعت آموزش 

قوه قضاییه، 13۸7، ص 329(.  
پی نوشت ها:

1-  اصل 22 قانون اساس��ی؛ حیثی��ت، جان مال.. اش��خاص از تعرض مصون 
است. اصل 47 قانون اساسی: مالکیت ش��خصی که از راه مشروع باشد محترم 
اس��ت؛ ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن بیرون 

کرد؛ مگر به حکم قانون. 
2-    از این پس از این قانون با عنوان ل.ق.ن.خ یاد می شود. 

3-  اظهارات یکی از قض��ات هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور در صدور رأی 
)اصراری( 2۸ مورخ 1377/11/20 

4-    ر.ک. بهشتیان، سیدمحسن، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها. 
۵-  حتی کتاب این فقیه نیز ارتباط مس��تقیم با موضوع پژوهش حاضر ندارد، 
بلکه ایشان به بررس��ی اصل امکان تصرف اراضی بدون کس��ب رضایت مالک 

اشاره داشته اند نه مسؤولیت ناشی از عدم رعایت قانون. 
government  -۶

state  -7
Reconstruction plans  -۸

9-  تبیین تش��ریفات و ش��یوه های تأمین اراضی مورد نی��از دولت، موضوع 
اصلی پژوهش حاضر نیس��ت و در این خصوص آثار متعددی وجود دارد که در 
آنها نحوه تأمین این اراضی بررسی شده اس��ت. اما با توجه به اینکه مسوولیت 
مورد بحث نتیجه رعایت نکردن این تش��ریفات است. در این قسمت به صورت 

اجمالی به این تشریفات اشاره می شود. 
 .200۸ .  Reynolds 10-    برای مطالعه تاریخچه تملک اراضی در اروپا ر.ک

1۵ .p
19۶1  .Land Compensation Act -11

19۶۵  Compulsory Purchase Act -12
usupation  -13

14-  نشست فضایی دادگستری الرستان، آبان 13۸۶ 
1۵-  نظ��ر تع��دادی از قض��ات هی��أت عموم��ی دی��وان عال��ی کش��ور در 
ص��دور رأی )اص��راری( ش��ماره 2۸ ب��ه تاری��خ 1377/11/20 در موضوعی 
مش��ابه با پژوهش حاض��ر )معاونت آم��وزش قوه قضایی��ه، 13۸7، ص329( 
9309972۵12۶0040۸ شعبه شش��م دادگاه حقوقی 1۶1/7۶ شعبه هفتم 
دادگاه عمومی زنجان به تاری��خ 137۶/3/29 )معاونت آم��وزش قوه قضاییه، 
13۸7، ص 322( نظر اقلیت قضات نشس��ت های فضایی اس��تان قم به تاریخ 
13۸3/10/30 )موس��وی مقدم، 13۸۵، ص1۶1( بلکه به واسطه تصرف ملک 
از س��وی دولت مالکیت آن به دولت منتقل می شود، حتی برخی محاکم ظاهراً 
صرف تصویب طرح را س��بب تملک اراضی می دانند )دادنامه 297 ش��عبه 2۸ 

دادگاه عمومی تهران به تاریخ 1372/7/۶(. 
1۶-    دادنامه ش��ماره 9309972۵12۶0040۸ شعبه ششم دادگاه حقوقی 
شهرستان قم مورخ 1393/4/1۶ استدالل یکی از قضات هیأت عمومی دیوان 

عالی کشور در مذاکرات صدور رأی )اصراری( 2۸ مورخ 1377/11/20 
17-    همان آرا. 

1۸- -    همان آرا. 
19-  همان رأی. 

20-  اس��تدالل یکی از قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی 
)اصراری(2۸ مورخ 1377/11/20 

عزیزاله فهیمی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق 

دانشگاه قم، مسؤول مقاله

محمد بافهم
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 

دانشگاه قم  

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
دوره ۴6، شماره ۱، بهار ۱3۹5  

مسؤولیت مدنی دولت در نتیجه تصرف امالک واقع در طرح های عمومی 
قسمت اول)با تأکید بر آرای محاکم( 
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عمران
راه و شهرسازی

فراخوان تجدید   عمومي 
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 ش�رکت پتروش�یمی اروند به عن��وان مناقصه گ��زار در نظ��ر دارد اج��رای عملیات 
موضوع بند ی��ک فراخوان حاضر را از طری��ق برگزاری مناقصه عموم��ی یک مرحله ای با 

ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1-موضوع تجدید مناقصه: انجام عملیات س��ند بالس��ت، لکه گی��ری و رنگ آمیزی 

سازه ها و کالرکد تجهیزات سایت شستشوی نمک شرکت پتروشیمی اروند
2- مدت زمان انجام کار: 12 ماه خورشیدی

3- محل و نحوه توزیع اسناد تجدید مناقصه:
3.1. متقاضیان جهت دریافت اس��ناد تجدید مناقصه می بایس��ت به سایت پتروشیمی 
اروند به نش��انی الکترونیک��ی www.arvandpvc.ir بخش کمیس��یون معامالت یا 
به نش��انی مس��تقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجعه و پ��س از بارگذاری 

اطالعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زم��ان مراجعه به س��ایت الکترونیکی جهت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 

1401/11/0۵ لغایت 1401/11/12 اعالم می گردد.
3.3. متقاضیان��ی که از طریق س��امانه مندرج دربن��د 3.1 ثبت نام نموده ان��د و امکان 
دریافت اس��ناد مناقصه را ندارند، می توانند نماینده خود را به ص��ورت حضوری تا پایان 
وقت اداری مندرج دربند 3.2 به کمیس��یون معامالت پتروش��یمی ارون��د معرفی و در 

صورت عدم مانع و رادع قانونی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
3.4. متقاضیانی که در سال های گذشته، با این ش��رکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه 
داش��ته اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از ش��رکت پتروشیمی اروند می باشند 
در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گش��وده نخواهد شد و عیناً به وی 

مسترد می گردد.
3.5. به پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با ش��رکت پتروش��یمی اروند می باشند 
حتی در صورت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه، پاکات پیش��نهادی از آن ها دریافت 

نخواهد شد.

تبصره ی�ک: قراردادهایی که مدت زمان آن ه��ا چهار ماه پ��س از آخرین مهلت توزیع 
اسنادمناقصه به اتمام می رسند شامل بند فوق نمی گردد.

4-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1.۵۸0.000.000 ریال 
به صورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 

۶094200030 نزد بانک تجارت، شعبه شرکت پتروشیمی اروند.(
5- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 39.۵۸۵.0۵۶.000 ریال

6- پیش نیاز و الزامات ارزیابی کیفی: 
1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه 
2-گواهی معتبر تعیین صالحیت پیمانکاران

3-گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران 
4-حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی: ۵۵ امتیاز

7- جلس�ه توجیهی: به صورت حضوری در مورخ 1401/11/17 س��اعت 10:00 به 
نش��انی اس��تان خوزس��تان، بندر امام خمینی )ره(، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند برگزار می گردد.
8- تحویل پاکات مناقصه: تا حداکثر ساعت 14:00 مورخ 1401/11/2۵ می باشد.

9- گشایش پاکات: 
گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1401/11/30 برگزار می گردد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پیش پرداخت: دارد )1۵ درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی(
تعدیل: دارد

 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر،
می توانند با شماره تلفن: 52126487-061 و 52126476-061 و 

52126500-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی 
www.arvandpvc.ir مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی، به شماره: ۲/۱۴0۱/033

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شركت پتروشیمی اروند نوبت اول
یک مرحله ای 

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( - هلدینگ تخصصی 
راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه سازه - پروژه بزرگراه شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی شیراز
الف( موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاکبرداری و اصالح ترانش��ه، بارگیری و حم��ل تا 20 کیلومتر 
فاصله حمل در ترانشه کیلومتر ۸+۵00

ب( محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:
از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز جهت دریافت اس��ناد مناقصه به نشانی: شیراز، 
فلکه قصر دشت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، 

واحد امور قراردادها، شماره تماس: 09170711072 مراجعه نمایند. 
)ساعت تماس 0۸:00 الی 1۶:00(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: 
تا ساعت 1۸:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/1۶

تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: صبح سه ش��نبه مورخ 1401/11/1۸ در 
محل پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز

ج ( مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
۵70.400.000 ریال )پانصد و هفتاد میلیون و چهارصد هزار ریال( می باشد.

  مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی به 
عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان 
  عمومي

یک مرحله ای
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نوبت دوم

ش�رکت فوالد آلیاژی ایران در نظر دارد فروش ح��دود ۸.000 تن غبار آهن 
اس��فنجی و حدود 100 تن انواع دیس��ک های برشی و س��نگ زنی ضایعاتی را 

براساس شرایط مندرج در اسناد، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضی��ان ش��رکت در مزای��ده می توانند جه��ت آگاه��ی از ش��رایط مزایده 
 www.iasco.ir   و دریاف��ت اس��ناد ب��ه س��ایت ای��ن ش��رکت ب��ه آدرس 

)قسمت خرید و تأمین کنندگان، مناقصه ها- مزایده ها( مراجعه نمایند.
زمان بازدید: روزهای غیر تعطیل )شنبه تا چهارشنبه( از مورخ 1401/11/02 
 لغایت م��ورخ 1401/11/13 از س��اعت 0۸:00 لغایت 1۵:00 ب��ه آدرس: یزد، 
جاده کنارگذر یزد-کرمان، نرس��یده به پایانه باربری، کیلومتر 24 جاده فوالد، 

شرکت فوالد آلیاژی ایران 
)با هماهنگی قبلی با آقای نیکخواه تلفن 03۵-31222۵2۸(

  پیشنهادها می بایس��ت تا س��اعت 12:00 مورخ 1401/11/13 به دبیرخانه 
محرمانه شرکت واقع در محل کارخانه تحویل گردد.

 شرکت فوالد آلیاژی ایران – مدیریت امور خرید
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آگهی مزایده های عمومی
شماره ۱۴0۱/۲5 و ۱۴0۱/۲6

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

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

 2.۵00.000.000 ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال(
 متقاضیان محت��رم در صورت تمای��ل جهت دریافت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
 ظرف مدت س��ه روز پس از انتش��ار آگهی دوم با در دست داش��تن فیش واریزی 
 ب��ه مبل��غ ۵00.000 ریال )پانص��د هزار ری��ال( نزدیکی از ش��عب بانک س��په 
به ش��ماره ش��با IR9۸01۵000000۵1۵171۸0۶100۵ به نام واحد اجرایی 

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

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

آگهی  فراخوان    عمومی
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نوبت دوم  ش�رکت تجارت الکترونیک ایران خودرو )س�هامی خاص( در نظر دارد 
تعداد 29۵.000 طغری پاک��ت ملخی پنج��ره دار موردنیاز خ��ود را  از طریق 
برگ��زاری مناقص��ه از پیمانکار واجدش��رایط تأمی��ن نماید. کیفی��ت و جنس 
کاالهای فوق الذکر می باید توسط کارشناسان این شرکت بررسی و تأیید گردد.

متقاضی��ان می توانند جه��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه از روز یکش��نبه مورخ 
 1401/11/02 ب��ه آدرس: ته��ران، ابت��دای بزرگ��راه محمدعل��ی جن��اح، 
 بع��د از خیاب��ان ش��هید صالحی، کوچ��ه جعف��ری نیا ش��م��الی، پ��الک ۵، 

شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو  مراجعه نمایند.
 مهلت دریافت اس��ناد و پیش��نهاد قیم��ت از تاریخ ف��وق تا پایان وق��ت اداری 

روز پنج شنبه، مورخ 1401/11/0۶ می باشد.
  بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار می باشد. 

  ضمناً هزینه  چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن  تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: ۶34174۶1 - 021

آگهی مناقصه
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روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي   عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم
روز   یکشنبه  ۱۴0۱/۱۱/0۲
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توأم با ارزیابی کیفی، شماره ۱۴0۱/6۹۷
کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون

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

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

تلفن: 0۶1-۵229۵140
میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1.000.000.000 ریال به صورت نامه ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده

حداقل شرایط حضور در مناقصه:
  داشتن شخصیت حقوقی

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

قیمت اسناد و نحوه واریز: مبلغ 1.۵00.000 ریال واریز به حساب ۶0170322۸1 بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمی مارون با شناسه بانکی 311۵01۵
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به اسناد مناقصه درج گردیده است.

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

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

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 1 ماه شمسی تعیین می گردد.
نحوه پرداخت: به صورت 30% نقد و 70% تهاتر می باشد.

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق 
م��اده ۶ تصویب نام��ه 123402/ت ۵0۶۵9 ه��� م��ورخ 94/09/22 آئین نامه 
تضامین معامالت دولتی مبلغ 4.100.000.000 ریال می باش��د که به صورت 

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

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/11/0۸
تاریخ گشایش پاکات: گش��ایش پاکات توسط کمیس��یون مناقصه کارفرما 

انجام خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلب��ان می توانن��د به منظ��ور دریافت اس��ناد مناقص��ه از روز یکش��نبه 
 مورخ 1401/11/02 تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 1401/11/0۵ 

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

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

شماره تماس: 021-۸۸731702
 آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،  میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 

کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط 10 مترو تهران

   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبت دوم

01
/1

1/
02

 -3
71

9 
–

ه 
ام

وزن
ر

برگزارکننده فراخوان: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
فراخوان شماره: 1401/10/37

 موضوع فراخوان: فراخوان شناسایی شناور الیروب کاتر ساکشن
  حداکثر عمق الیروبی 1۵ متر می باشد.

  مسافت تخلیه 1۵00 الی 2000 متر می باشد.
  محل الیروبی حوضچه و کانال دسترسی می باشد.

محل انجام موضوع فراخوان: 
کارگاه موسسه مکین واقع در استان مازندران، شهرستان نوشهر، بندر نوشهر

مهلت دریاف�ت اس�ناد فراخ�وان: متقاضی��ان دارای تجربه و س��ابقه مرتبط و توان ماش��ین آالت 
متناس��ب می توانن��د از روز چهار ش��نبه م��ورخ 1401/10/2۸ ت��ا پایان وق��ت اداري روز چهارش��نبه 
مورخ 1401/11/0۵ با در درس��ت داش��تن فیش واریز به مبل��غ 1.000.000 ریال به شماره حس��اب 
 ۵1۵171۸047007 بانک سپه شعبه سیدخندان، کد 3۵9 به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(، 

موسسه مکین جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، خیابان تیسفون، نبش ایروان، پالک 7۵، 

واحد 9، مدیریت پیمان و رسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: 22۸73۵0۵-021 داخلی 3۵2 و 3۵7 و 341

مهلت تحویل اسناد به موسس�ه مکین: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 در 
همان محل خرید اسناد هست. موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

  هزینه آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.

فراخوان عمومی  
نوبت دوم

۱۹ پروژه راه روستایی استان بوشهر 
در مرحله مناقصه و انعقاد قرارداد 

برگزاری مناقصه توسعه بندر گناوه

تخصیص ۹3 درصد تسهیالت دهی 
بانک مسکن به بخش مسکن

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بوشهر، 
گفت: 19 پروژه راه روستایی این اس��تان به طول 17 کیلومتر در مرحله مناقصه یا 
انعقاد قرارداد می باشد. به گزارش مناقصه مزایده، بهرام اسدی؛ در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: این پروژه ها با اعتبار 140 میلیارد تومان و طول 4۵ کیلومتر در دس��ت 
اجراس��ت که درصد پیش��رفت آن  ها از پنج تا 90 درصد متفاوت می باشد. به گفته 
اسدی، شاخص  ترین پروژه فعال راه روستایی اس��تان، محورهای سرچشمه به ریز 
به طول پنج کیلومتر و باغان به سرچشمه به طول 13 کیلومتر است. وی ادامه داد: 
امسال برای پروژه های راه روستایی بوشهر تاکنون 7۵0 تن قیر دریافت شده و برای 
اجرای مابقی عملیات نیز به 1000 هزار تن قیر نیاز است. معاون اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اس��تان بوش��هر، ادامه داد: همچنین 19 پروژه راه روستایی 
با برآورد اعتب��ار 70 میلیارد تومان و طول 17 کیلومت��ر در مرحله مناقصه یا انعقاد 
قرارداد می باشد. اسدی تأکید کرد: احداث و آسفالت این میزان از راه های روستایی 
استان بی شک تأثیر به س��زایی در رفع محرومیت و ارتقای سطح دسترسی خانوار 

روستایی از راه مناسب آسفالته و شاخص های توسعه روستایی خواهد داشت. 

اس��تاندار بوش��هر خبر از برگزاری مناقصه توس��عه بندر گناوه داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، احمد محمدی زاده؛ با اشاره به گذشت یک سال از سفر رئیس جمهور 
به این اس��تان افزود در این مدت، مطالعات ژئوتکنیک بندرگناوه انجام و در تهران 
جلس��ات مختلفی در این زمینه انجام ش��د که نتیجه آن رفتن این پ��روژه دو هزار 
میلیارد تومانی به مناقصه، انتخاب پیمانکار، امضاء ق��رارداد و آغاز عملیات اجرایی 
در دهه فجر امسال اس��ت. وی گفت: فقط در س��ه بندر گناوه، ریگ و دیلم بیش از 
پنج هزار میلیارد تومان پروژه از مصوبات سفر استانی اجراء خواهد شد که در ردیف 
مصوبات عدد ندارد اما عنوان دارد. محمدی زاده؛ بیان کرد: طرح توسعه بندرریگ در 
اردیبهشت ماه سال آینده و دیلم هم در خرداد ش��روع خواهد شد. استاندار بوشهر، 
افزود: یک طرح پرورش ماهی نیز در س��احل در جزیره بندرریگ تا پایان سال آغاز 
خواهد شد که یک فرصت اشتغال برای حداقل یک هزار نفر مستقیم ایجاد می شود.

سرپرست بانک مس��کن، گفت: 93 درصد تس��هیالت دهی بانک مسکن در 
حوزه مس��کن بوده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، علی عس��کری؛ افزود: 93 
درصد از تسهیالت پزداختی بانک در 10 ماهه امسال به بخش مسکن تخصیص 
یافته است. عسکری؛ اظهار داشت: بانک مسکن بیش از 100 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در این مدت پرداخت کرد که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی 
را نش��ان می دهد. سرپرس��ت بانک مس��کن، با بیان اینکه در ح��وزه بانکداری 
دیجیتال بانک مسکن باید مجهز به فناوری های روز شود، گفت: در بانک مسکن 
کار های خوبی در ح��وزه بانکداری دیجیتال صورت گرفته اس��ت که باید ضمن 
اس��تفاده از این موارد در حوزه خدمات بانکی و اطالع رس��انی آن برای استفاده 

عموم از این خدمات، تالش بیشتری برای ارتقای بانک در این حوزه انجام دهیم.

اجرای طرح تأمین مسکن کارگران با مشارکت وزارتخانه های راه و صمت  
سرپرس��ت مرکز تحقیق��ات راه مس��کن و 
شهرسازی، از مشارکت وزارت راه وشهرسازی با 
وزارت صمت و بخش صنعت برای تأمین مسکن 
کارگران خب��ر داد. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
محمدمهدی حیدری؛ درخصوص طرح صنعت 
ش��هر و نقش وزارت راه وشهرسازی برای تأمین 
مس��کن کارگران، گف��ت: طرح صنعت ش��هر 
در مش��ارکت وزارت راه وشهرس��ازی و وزارت 
صمت ش��کل گرفته و هدف آن تأمین مس��کن 
کارگرانی س��ت ک��ه در بخش صنعت ش��اغل 

هستند. سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و 
شهرسازی، با تأکید بر اینکه واحدهای صنعتی 
مایل به سرمایه گذاری و تأمین مسکن کارگران 
ش��اغل در بخش های خود برای حفظ انس��انی 
آم��وزش دیده هس��تند، اف��زود: در حال حاضر 
در شهر ها و ش��هرک های صنعتی بخش عمده 
کارگران شاغل را مهاجران تشکیل می دهند که 
با توجه به افزایش قیمت مس��کن هم در خرید 
و هم در اج��اره، پیش بینی می ش��ود، کارگران 
ش��اغل و آموزش دیده ناچار به ترک محل های 

کار خود ب��ه دلیل عدم تأمین مس��کن خواهند 
ش��د. بنابراین وزارت راه وشهرس��ازی و وزارت 
صمت در همکاری ب��ا یکدیگر تأمین مس��کن 
کارگران را در مش��ارکت با بخش صنعت و خود 
کارگ��ران برعهده می گیرند. حی��دری؛ توضیح 
داد: بخش صنع��ت با ترک نی��روی کار آموزش 
دیده متضرر خواهد ش��د و چال��ش پیش روی 
خود را این موضوع تعریف کرده اس��ت. بنابراین 
در راه��کار تأمی��ن بخش��ی از آورده متقاضیان 
در صدد اس��ت تا با چالش پی��ش رو مقابله کند. 

وی گفت: در کارگروه تش��کیل ش��ده در مرکز 
تحقیقات با حضور نماین��دگان بخش صنعت و 
وزارت صمت، مقرر شده تا بخش صنعت تأمین 
بخش��ی از آورده متقاضیان بخش های صنعتی 
خود را تأمین کند. همچنین وزارت صمت بعد از 
تخصیص زمین از سوی وزارت راه وشهرسازی، 
آماده سازی اراضی را انجام می دهد. بدین ترتیب 
در س��اخت مس��کن کارگ��ران تس��ریع ایجاد 
می شود. سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه مسکن 
و شهرس��ازی، با اش��اره به اینک��ه هم اکنون در 

یزد، قزوین و قم، اجرای طرح مس��کن کارگران 
به تع��داد ح��دود هفت ه��زار واح��د در برنامه 
ق��رار گرفته اس��ت، گف��ت: در مرحل��ه بعدی 
اجرای طرح مس��کن کارگران در اس��تان های 
س��منان، البرز و مرک��زی اجرایی خواهد ش��د. 
وی تصریح ک��رد: نق��ش مرکز تحقیق��ات راه، 
مس��کن و شهرس��ازی ارای��ه دان��ش فن��ی در 
حوزه س��اخت و پیاده س��ازی سیستم هاس��ت 
 و معاون��ت مس��کن و س��اختمان راهب��ری را 

برعهده دارد. 

راه و شهرسازی

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس، گفت: هم اکنون بررس��ی 
طرح مش��ارکت عمومی و خصوص��ی در حال اتمام اس��ت تا به 
هیأت رئیسه مجلس ارس��ال و در صورت امکان در میان بررسی 
الیحه بودجه به تصویب برس��د. به گزارش مناقصه مزایده، اقبال 
ش��اکری؛ با اش��اره به اینکه اجرای پروژه عمران��ی در دولت به 
دو گونه می باش��د، افزود: در نوع اول تأمین مال��ی اجرای پروژه 
عمرانی با دولت بوده یعنی س��رمایه گذاری آن توس��ط دولت به 
ش��کل های مختلف انجام می ش��ود و بخش خصوص��ی از طریق 
مناقصه به عن��وان پیمان��کار وارد پروژه ها می ش��ود. وی اظهار 
داش��ت: در این گونه از پروژه ها اگر مناقصه را با اس��ناد درست و 
باکیفیت و با فرصت مساوی برای همه چه شرکت های خصولتی 
و چه شرکت های بخش خصوصی و چه پیمانکاری برگزار کنیم، 
باعث افزایش اعتماد بخش خصوصی به دس��تگاه های اجرایی یا 
دولتی شده و پیمانکار با همان کیفیت مورد نظر پروژه را تحویل 
می دهد. ش��اکری؛ با تصریح بر اینکه روش مش��ارکت عمومی-
 خصوصی گونه دوم اج��رای پروژه های عمرانی اس��ت، گفت: از 
آنجا که دولت به دلی��ل محدودیت منابع مال��ی نمی تواند همه 
پروژه ها را انجام دهدک��ه در صورت اجرای پروژه ه��ا یا با تأخیر 
مواجه شده یا ناقص می ماند از این روش استفاده می کند. وی در 
ادامه، با بیان اینکه مش��ارکت عمومی- خصوصی روش متداولی 
در اجرای پروژه هاس��ت، افزود: B.O.T و B.O.Oدو نوع عمده 
مشارکت عمومی- خصوصی در کش��ور ما رواج پیدا کرده است. 

 B.O.T عضو کمیس��یون عمران مجلس، تأکید ک��رد: در روش
)قراردادهای س��اخت، بهره برداری، انتقال و واگذاری( دولت با 
کنار کش��یدن اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و این 
بخش با تأمین مالی ش��روع ب��ه کار کرده و پ��س از نفع بردن در 
بازه زمانی مش��خص آن را به دولت واگذار می کند. ش��اکری؛ در 
ادامه اف��زود: در روش B.O.O )احداث، تمل��ک و بهره  برداری( 
دولت خودش را کنار می کش��د و می گوید من فقط این پروژه را 

که تصویب کردم، می خواهم اجراء ش��ود. بخش خصوصی همه 
کار پروژه را از جمل��ه طراحی، روش اجراء و س��اخت را خودش 
انج��ام می ده��د وکال مالک پ��روژه می باش��د. مهم ترین مزیت 
این روش تأمین مالی اج��رای پروژه ها بدون ب��ار مالی بر دولت 
است. عضو کمیس��یون عمران مجلس، تصریح کرد: دولت باید 
شجاعانه با ارایه بسته های تشویقی مس��ؤولیت سرمایه گذاری، 
اداره و اجرای برخی از پروژه ه��ای عمرانی نیمه تمام و یا جدید را 

به بخش خصوصی با روش مش��ارکت عمومی- خصوصی واگذار 
کند چرا که مناف��ع مردم بر همه چیز اولویت داش��ته و با این امر 
خدمات، س��ریع تر در اختیار مردم قرار می گیرد. شاکری؛ گفت: 
این در حالی اس��ت که برخ��ی از پروژه های عمران��ی نیمه تمام 
هم اکنون دارای ردیف اعتباری مش��خصی بوده و در حال اجراء 
هس��تند و باید این پروژه ها را از س��ایر طرح های نیمه تمام فاقد 
اعتبار و ر ها ش��ده تفکیک کرده و برای تکمی��ل پروژه های فاقد 
اعتبار برنامه ری��زی دقیقی تدوین کنیم. ای��ن نماینده مردم در 
مجلس یازدهم، افزود: در همین راستا س��ازمان برنامه و بودجه 
باید با بررس��ی وضعیت پروژه های نیمه تم��ام، طرح هایی را که 
نیمه تمام مان��ده و امکان تغیی��ر اهداف و کارب��ری آن ها وجود 
داش��ته را از طرح های ض��روری نیازمن��د تکمیل، ج��دا کند و 
برای اهداف و کاربری جدید آن برنامه ری��زی کرده و از ظرفیت 
بخش خصوصی نی��ز برای تکمیل آن ها اس��تفاده کن��د. وی در 
ادامه، به آخرین وضعی��ت طرح مجلس درخصوص مش��ارکت 
عمومی- خصوصی اش��اره کرده و گفت: هم اکنون بررسی طرح 
مذکور در کمیس��یون عمران مجلس روبه اتمام است و به هیأت 
رئیسه مجلس ارسال می شود تا در صورت امکان در میان بررسی 
الیحه بودجه در صحن علنی توس��ط نمایندگان مورد بررس��ی 
قرار گرفت��ه و به صورت اصل ۸۵ و برای اجرای موقت پنج س��اله 
به تصویب برس��د. این ط��رح زمینه مش��ارکت بخش خصوصی 
در پروژه های عمران��ی را بیش از پیش فراه��م می کند هر چند 
 ب��ا قوانی��ن متع��دد موج��ود ام��کان فعالی��ت بخش خصوصی 

وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد

 عدالت در مناقصه پروژه های عمرانی
باعث اعتماد بخش خصوصی می شود

https://monaghesatiran.ir/124878-3719-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%a7%da%98%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/
https://monaghesatiran.ir/124875-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/124872-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/124869-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124866-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ae/
https://monaghesatiran.ir/124863-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/124860-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9/
https://monaghesatiran.ir/124856-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86/
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خـودرو

ب��ه اط��الع متقاضی��ان و ش��رکت کنندگان مناقص��ه 1401/29 
ش��رکت مخابرات ایران منطق��ه اردبی��ل )منتشرش��ده در تاریخ 
1401/10/21( می رس��اند مهلت تحوی��ل پاکات مناقص��ه تا روز 

پنج شنبه مورخ 1401/11/0۶ تمدید گردیده است. 
 ضمناً پاکت ه��ای واصله رأس س��اعت 10:00 صبح روز ش��نبه م��ورخ 1401/11/0۸ در 

اتاق کمیسیون معامالت منطقه گشایش خواهند شد.
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شرکت مخابرات ایران- منطقه اردبیل

اصالحیه   عمومي 
شركت مخابرات  ایران

منطقه اردبیل )سهامی عام(
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 شرکت تولید نیروی برق شیروان

آگهی مناقصات عمومی
خرید قطعات واحد بخار

 ش�رکت تولید نیروی برق ش�یروان در نظر دارد »خرید قطعات واحد بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی ش��یروان«  را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به ش��رح ذیل 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید.

 لذا کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پ��اکات از طری��ق درگاه س��امانه الکترونی��ک دولت )س��تاد( به آدرس
"www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

محل اعتبارمبلغ تضمینمحل تحویل- استان خراسان شمالیموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله های فوالدی T22 بویلر2001001477000017
منابع داخلی )غیر عمرانی(حداقل ۵% مبلغ پیشنهادینیروگاه سیکل ترکیبی شیرواننیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

200100147700001۸
 اجرا و تعویض لوله های خمدار و مستقیم
Hp Eco2, Lp Eva  بویلرهای 1 و 2 

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
منابع داخلی )غیر عمرانی(حداقل ۵% مبلغ پیشنهادینیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

خرید قطعات یدکی بویلرفیدپمپ2001001477000019
منابع داخلی )غیر عمرانی(حداقل ۵% مبلغ پیشنهادینیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

تاریخ عرضه الکترونیکی اسناد از طریق سامانه: 
از ساعت 11:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/01
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: 

تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/0۸
مهلت ارسال فیزیکی و الکترونیکی اسناد )از طریق سامانه(: 

ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/11/23
زمان گشایش پاکات الف و ب:  ساعت 10:30 صبح، مورخ 1401/11/23

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر
تلفن: 0۵۸-3۶343۵4۶

دورنگار: 3۶343۵۵0-0۵۸ شرکت تولید نیروی برق شیروان
محل تحویل پاکات فیزیکی و گشایش پاکت ها:

 خراسان شمالی، شیروان، کیلومتر 12 جاده شیروان- قوچان
تلفن: 3۶343۵4۶-0۵۸،  شرکت تولید نیروی برق شیروان

 ش�ماره تماس جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد(: 021-41934

ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی ذیل مراجعه نمایند:
پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

http://tender.tpph.ir 

شركت تولید نیروی برق شیروان

نوبت اول
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سید محمد موسوی منش-شهردار رودهن

آگهی  عمومی
ش�هرداری رودهن در نظر دارد به اس��تناد ماده 13 آیین نامه مالی ش��هرداری ها و مجوز اس��تاندار محترم تهران در مقام جانش��ین ش��ورای اس��المی ش��هر به ش��ماره 
1401/01/۵۵۵۸7 مورخ 1401/10/1۸ و مس��تفاد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مکرر بروز رسانی شده با ش��ماره وارده 1401/234۶3/ و مورخ 1401/10/29، 

نسبت به برگزاری مزایده عمومی با موضوع فروش و واگذاری 2 قطعه زمین از امالک متعلق به این شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می بایست حداکثر تا س��اعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 11/30 /1401 نسبت به بارگذاری اس��ناد و مدارک و پیشنهاد قیمت در سامانه 
تدارک الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند. شایان ذکر است کمیسیون معام�الت عمده شه�رداری رودهن در روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 رأس ساعت 1۵:00 

در محل دفتر شهردار برگزار می گردد. این فراخوان به منزله دعوت از مزایده گران جهت شرکت در کمیسیون مذکور می باشد.
www.setadiran.ir :آدرس الکترونیکی

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد:200109۵773000001
2– موضوع مزایده: فروش و واگذاری 2 قطعه زمین از امالک متعلق به این شهرداری

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهقیمت پایه کارشناسی شدهمساحتنوع کاربریشماره مرجع در سامانهردیف

10.۵00.000.000 ریال210.000.000.000 ریال1000 مترمربعزمین با کاربری باغ و کشاورزی1139

10.۵00.000.000 ریال210.000.000.000 ریال1000 مترمربعزمین با کاربری باغ و کشاورزی2137

 3- متقاضیان ش��رکت در این مزایده فرصت دارند تا اصل تضمین ش��رکت در مزایده )ضمانتنامه یا فیش نقدی( را تا س��اعت 14:00 روز یکش��نبه م��ورخ 11/30/ 1401 
به واحد امور قراردادهای این شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

4- محل خرید اسناد مزایده: کلیه مراحل خرید اسناد )با مبلغ ۵.000.000 ریال( به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
5- سپرده شرکت در مزایده: به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب بانکی مندرج در فراخوان

 6 –کمیس��یون معامالت عمده ش��هرداري رودهن جهت رمزگش��ایی پاکت های پیش��نهادي در روز دوش��نبه مورخ 1401/12/01 رأس س��اعت 1۵:00 در دفتر شهردار 
تشکیل می گردد.

7- هزینه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه، هزینه های نقل وانتقال س��ند، هزینه کارشناس��ی، هزینه چاپ بنر فراخوان و هزینه های مأخوذه سامانه ستاد و یا هر وجوه قانونی 
دیگر که به این مزایده تعلق می گیرد به عهده برندگان مزایده است.

8- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9- سایر اطالعات و جزییات در اسناد الکترونیکی درج گردیده است. مهلت بازدید از امالک از مورخ 1401/11/03 لغایت 1401/11/10 می باشد.

شهرداری رودهن

نوبت اول

شرکت مخابرات ایران-منطقه اردبیلدستگاه مزایده گزار
فروش امالک مخابرات منطقه اردبیل به شرح ذیل:موضوع مزایده

ف
نوع ملکردی

عرصهپالک ثبتیآدرسنوع کاربریملک
)مترمربع(

اعیان
قیمت پایه کارشناسی)مترمربع(

ساختمان-شهریزمین1
11۸1 فرعی از اردبیل، فاز 3 کارشناسان، انتهای بلوار علی دایی، میدان ولیعصراداری

1۸0.330.000.000 ریال۸۶/27۶۶722۵ اصلی

1۸2.000.000.000 ریال۶0۸74۵4/12۶۸7 اصلیاردبیل، سه راه دانش به طرف باغمیشه، کوچه شهید نجار قابلمسکونیشهریساختمان2

تضمین شرکت در مزایده
پیشنهاددهندگان بایستی تضمینی معادل ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی برای ملک درخواستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی رمزدار )چک تضمین شده( 

تهیه و تسلیم و یا نقداً به حساب شماره ۵7۸943۵۸۶۵ )با کد شناسه 10000۸0۸0۸1۶1( نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل واریز و فیش آن را ارائه نمایند.
ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پس از چاپ آگهی به مدت 7 روز کاری )از روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 الی روز دوشنبه مورخ 1401/11/10(مدت فروش اسناد مزایده
آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد 

مزایده
۸ روز کاری پس از آخرین مهلت فروش اسناد مزایده

)از روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 الی روز پنج شنبه مورخ 1401/11/20(

اولین روز کاری پس از اتمام مهلت تحویل مدارک رأس ساعت 10:00 صبح در اتاق کمیسیون معامالت منطقهگشایش پاکت ها
)روز یکشنبه مورخ 1401/11/23(

چگونگی و محل دریافت 
اسناد مزایده

شرکت کنندگان می توانند در مهلت مقرر با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 1۶۶02۶0232 )با کد شناسه 10000۸0119120( 
نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، 

طبقه دوم مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
در ضمن به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ساعت کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا چهارشنبه ساعت 07:30 تا 1۸:00 و پنج شنبه از ساعت 0۸:00 لغایت 14:00 
می باشد.

اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه، طبقه همکف، دبیرخانهمحل تحویل پیشنهادات
333۶3331-04۵شماره تلفن تماس
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آگهی   عمومی
شركت مخابرات  ایرانشماره ۱۴0۱/06

منطقه اردبیل )سهامی عام(
یک مرحله ای 

تجدید   عام
شركت مخابرات ایران  

منطقه سیستان و بلوچستان 
)سهامی عام(
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فروش 4 ردیف از اموال غیرمنقول مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان به شرح ذیل:

ف
عرصهپالک ثبتیآدرس ملکاستانردی

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع(
نوع 
ملک

نوع 
کاربری

سند 
مالکیت

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

مبلغ سپرده 
توضیحاتشرکت در مزایده

سیستان و 1
بلوچستان

زاهدان، خیابان امیرالمؤمنین، 
 جنب خ مسیل، 

ساختمان مسکونی مخابرات
شش دانگ مسکونیشهری2۶00/۶297/۶019۵

دارای آنتن ۵0.000.000.000۵.000.000.000تک برگی
bts

سیستان و 2
بلوچستان

 زاهدان، خیابان کامپوزیا، 
 جنب کوچه حافظ، 

ساختمان مسکونی مخابرات
شش دانگ مسکونیشهری102۸/0402/3۶۵۶0

۵3.240.000.0002.۶۶2.000.000تک برگی
ساختمان 

دوطبقه، دارای 
bts آنتن

سیستان و 3
بلوچستان

 زاهدان، خیابان بزرگمهر، 
 نبش بزرگمهر 4، 
ساختمان مخابرات

حدود2194۸/22۵1۶4/۸
شش دانگ مسکونیشهری110 متر

۸0.000.000.0004.000.000.000تک برگی

سیستان و 4
بلوچستان

 زاهدان، بلوار دانشگاه، 
دانشگاه 10، اولین بن بست، 
ساختمان مسکونی مخابرات

شش دانگ مسکونیشهریحدود 3007/4429739۵
ساختمان 49.000.000.0004.900.000.000تک برگی

دوطبقه

مهلت تهیه اسناد: از مورخ 1401/11/01 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1401/11/11
مهلت تحویل اسناد: مورخ 1401/11/2۵

گشایش پاکات: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/2۶
تضمی�ن: ش��رکت در مزایده به ش��رح فوق و به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده 
و یا واری��ز نقدی به حس��اب ش��ماره IR 0301200200000047۸39470۸9 با شناس��ه 
 واری��ز 10320۵101140۵ نزد بانک ملت ش��عبه میردام��اد تهران به نام ش��رکت مدیریت 

سامان سازه غدیر.

ش�رط تهیه اس�ناد: کلیه افراد واجدش��رایط با واریز مبلغ 1.000.000 ری��ال بابت مزایده 
به حساب جاری شماره 010۶00۵10000۸ نزد بانک ملی به نام مخابرات منطقه سیستان و 

بلوچستان، واریز و در مزایده شرکت نمایند.
محل تهیه اس�ناد: زاهدان، خیابان دانشگاه، میدان پاس��داران، مخابرات منطقه سیستان و 

بلوچستان، اداره پشتیبانی و تدارکات
فکس: 0۵4-3111۸731 

تلفن تماس: 0۵4-3111۸0۸۸
مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان

به شماره ۱۴0۱/0۱ نوبت دوم

با توجه ب��ه آیین نام��ه واردات خودروهای خارجی که براس��اس 
آن مابه التف��اوت قیم��ت پایه و قیم��ت فروش خودرو ه��ا در بورس 
کاال آن هم به دلی��ل جلوگیری از رانت و س��ود باال ب��ه خزانه دولت 
م��ی رود، گمانه زنی های��ی وج��ود دارد ت��ا همی��ن روی��ه در مورد 
خودروهای داخل��ی نیز رخ ده��د. به گزارش تس��نیم، اخی��راً و در 
مورد ف��روش خودروهای داخل��ی در ب��ورس کاال بحث های زیادی 
مطرح شده اس��ت. کارشناس��ان نظرات مختلفی درخصوص مزایا 
و معای��ب آن مطرح می کنند. ب��ا این وجود به نظر نمی رس��د دولت 
قصد داشته باشد تا این سیاس��ت که به عقیده برخی سبب افزایش 
قیمت ها شده است، عقب نش��ینی کند. در این بین یکی از نکاتی که 
وجود دارد، بحث پرداخت مابه التفاوت قیم��ت پایه و قیمت فروش 
به خودروس��ازی  ها به جای خزانه دولت اس��ت و این در حالی است 
که در حال حاضر و براس��اس آیین نامه واردات خودروهای خارجی، 
این مابه التف��اوت به خزانه دولت خواهد رفت. مس��أله اینجا اس��ت 
که چ��را چنی��ن تفاوتی در ح��وزه ف��روش خودروه��ای خارجی و 
 داخل��ی در ب��ورس کاال وج��ود دارد؟ فاطمی امین؛ وزی��ر صنعت،
معدن و تجارت پیش از ای��ن درخصوص اعم��ال تعرفه 1۵درصدی 
برای س��ود واردکنندگان خودروهای خارجی گفته ب��ود: اگر تعرفه 
ش��ناور نمی گذاش��تیم به دلیل عرضه کم و تقاضای باال سود زیادی 
نصیب واردکننده می ش��د. تعرفه ش��ناور رانت را از بی��ن می برد. ما 
س��ود مجاز را مش��خص می کنی��م و مابه التفاوت را به عنوان س��ود 
بازرگان��ی اخذ می کنی��م. وی با تأکید ب��ر اینکه مابه التفاوت س��ود 
تعیین شده به صورت ش��ناور و قیمت کشف ش��ده در بورس کاال به 
خزانه دولت خواهد رفت گفته ب��ود؛ اگر در ب��ورس خودرو ها باالتر 
از قیمت فروخته ش��وند، پول اضافی به خزانه وارد می شود. بنابراین 
س��ود بازرگانی به صورت پویا تعیین می ش��ود تا در این سیاست به 
درس��تی عمل کنیم. آ یین نام��ه واردات خودرو مناف��ع غیرمتعارف 
و غیرمعقول و رانت را از بین برده اس��ت و به نفع کل کش��ور اس��ت. 
باید توجه داش��ت که اظهاراتی ک��ه درخص��وص واردات خودرو ها 
خارجی مطرح می ش��د نیز تاکنون محقق نش��ده اس��ت و براساس 
آخری��ن اع��الم وزارت صمت ق��رار بود ت��ا خودروه��ای خارجی تا 
 پایان دی در بورس کاال عرضه ش��وند اما تا کن��ون چنین اتفاقی رخ 

نداده است. 

 گمانه زنی از واریز مابه التفاوت 
 سود فروش خودروهای داخلی 

در بورس به خزانه دولت

هن��ور آثار عرضه خ��ودرو در بورس آش��کار 
نش��ده اس��ت. برخی کارشناس��ان اعتقاد دارند 
که عرضه خ��ودرو در بورس تأثی��ری در قیمت 
نخواه��د داش��ت و فقط یک پروس��ه ب��ه خرید 
خودرو اضافه خواهد شد، پروس��ه ای غیرعادی 
که مردم معمولی با این فرآیند آش��نا نیستند و 
احتمال تنش قیمت در بازار را بیش��تر می کند. 
ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده،  هرچن��د مجید 
عش��قی؛ رئیس س��ازمان بورس، درباره بررسی 
اثرات عرضه خودرو در بورس کاال معتقد اس��ت 
که اگر فرآیند ادامه پیدا کند و عرضه ها افزایش 
یابد، خود ب��ازار به انتقادات در این حوزه پاس��خ 
می دهد، البته به ش��رط اینک��ه عرضه ها منظم 
باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد. از سوی 
دیگر، مهدی خطیب��ی؛ مدیرعامل ایران خودرو 
هم، نظر نزدیکی به س��ایر هم قطاران خود دارد 
به طوری ک��ه می گوید: هی��چ راه حل��ی بهتر از 
بورس کاال وجود ندارد. با توج��ه به اینکه حدود 
یک چهارم م��ردم ایران، س��هامدار ایران خودرو 
)سهامداران عدالت(هس��تند، مردم، خودروساز 
و دولت همگی از روند عرضه خ��ودرو در بورس 

راضی هس��تند. البت��ه سیداحس��ان خاندوزی؛ 
وزیر اقتصاد، با اش��اره به عرضه و فروش خودرو 
در بورس کاال، گفته است: ممکن است نقد های 
به این صنعت وارد باش��د، اما برای سیاست گذار 
عاقل این مهم اس��ت که با نگاه ب��ه منفعت ملی 

انتخاب بهینه ای داشته باشد.
 موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس 

چه می گویند؟
به دنبال این سیاس��ت دولت، موافقان عرضه 
خودرو در بورس، می گویند: تا زمانی که همچنان 
خودروساز اجازه قیمت گذاری بر روی محصوالت 
تولیدی خود ن��دارد و قیمت ها در حاش��یه بازار 
مشخص شود، تنها راه قانونی که می تواند صنعت 
خ��ودرو را از این مخمص��ه نجات ده��د، بورس 
است چراکه در قانون آمده اس��ت که اگر کاالیی 
در بورس عرضه ش��د، دیگر هیچ ک��س نمی تواند 
قیمت گذاری کند؛ یعن��ی قیمت را بورس تعیین 
می کند. اما در مقاب��ل مخالفان ای��ن نوع عرضه 

و قیمت گ��ذاری برای خود اس��تدالل هایی دارند 
که می تواند وضعی��ت قیمت ها در ب��ازار را بدون 
کاهش بگذارد. به گزارش اقتص��اد 24، فربد زاوه؛ 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو، در این ب��اره گفت: 
نمی دانیم چ��را دولت به جای توس��عه و افزایش 
راندمان تولید خ��ودرو، به دنب��ال راه هایی برای 
تثبیت قیمت خودرو در بازار است!  این کارشناس 
صنعت خ��ودرو، ادام��ه داد: تمام ای��ن تالش  ها 
برای سیاس��تی که نمونه آن در هیچ کشور دیده 
نمی ش��ود قطعاً س��ودآوری برای دولت اس��ت و 
این منفعت ُمس��کنی مقطعی بازار، کاهش تولید 
خودرو را سرپوش��انی می کند چراکه دولت برای 
افزایش تولی��د خودرو نمی خواه��د هزینه کند و 
همین تولیدات از پول مردم کافی است. به اعتقاد 
زاوه؛ با توج��ه به وضعیت بحران ک��ه در صنعت و 
بازار خودرو کش��ورمان به وجود آمده انتخاب هر 
راه��کاری برای کاه��ش و یا رفع مش��کالت باید 
س��نجیده باش��د و متولیان نباید از مس��یر هایی 

وارد کاهش این بحران ش��وند که تاکنون آزمون 
و خطا نشده است چرا که زمان ارزیابی طرح های 
جدید با توجه به وضعیت صنعت خودروس��ازی 
کش��ورمان یک کار غیرعقالنی اس��ت. این فعال 
بازار خ��ودرو، تصریح کرد: تاکن��ون ورود خودرو 
به بورس هیچ نمونه آزموده شده ای در دنیا ندارد 
و انتقال ب��ازار خرده فروش��ی خ��ودرو به بورس 
عالوه بر آسیب جدی به ش��بکه فروش و خدمات 
خودروساز باعث س��ردرگمی مشتریان می شود 
مش��کلی که از ابتدای چنین عرضه ای خریداران 
واقعی نتوانس��ته اند طعم تثبیت قیمت در بازار را 
بچشند. این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: 
متأسفانه تاکنون هیچ یک از دولت  ها نتوانسته اند 
مطابق اس��تاندارد جهانی بازار خ��ودرو را در یک 
رقابت اساس��ی و س��الم بین تولیدکنن��دگان و 
واردکنن��دگان ایجاد کنن��د و این ع��دم اجرای 
وظیفه باعث س��ودبری باال برای اقش��اری به غیر 
از م��ردم مصرف کننده ش��ده اس��ت. زاوه؛ تأکید 

کرد: دولت  ها اصرار ب��ر خودکفایی بدون توجه به 
میزان ارز مصرفی در کن��ار بی توجهی به بودجه 
اقتصادی ساخت داخل و از همه مهم تر تأکید بر 
ادام��ه قیمت گذاری های دس��توری و ضابطه ای 
در این صنعت ب��ا توجه به تورم افسارگس��یخته 
دارن��د و این پافش��اری  ها تنها باع��ث اجحاف در 
حقوق مصرف کنن��ده و خریدار واقع��ی در بازار 
ش��ده اس��ت. به اعتقاد این کارش��ناس صنعت 
خودرو، امروز ب��رای اینکه تصمیم عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال موج��ه و کاماًل راهبردی نش��ان 
داده ش��ود به هیچ از س��یگنال های فرس��تاده 
ش��ده از س��وی چنین عرضه ای به کف بازار آزاد 
توجه نمی کنند. به راحتی می ت��وان نتیجه این 
تصمیم را در بدون مش��تری ماندن خودرو های 
عرضه ش��ده در بورس دید، اما مس��ؤوالن انگار 
نمی خواهند ای��ن قضیه را ج��دی بگیرند. زاوه؛ 
می گوید: هر اقدامی ب��ه غی��ر از راه اصلی برای 
تثبی��ت و قیمت گ��ذاری خودرو امتحان ش��ده 
اس��ت. از قرعه کش��ی و پیش فروش خ��ودرو تا 
عرضه در ب��ورس کاال، اما آیا این راه ها توانس��ت 

وضعیت روند افزایش قیمت را متوقف کند؟!  

گروه خودرو

 قرعه کشی خودرو امری که طی دو، س��ه سال گذشته باعث 
شد که بازار خودرو متشنج ش��ود و قیمت ها را روبه افزایش برده 
اس��ت و با توجه به فروش خ��ودرو از روش قرعه کش��ی، آن را به 
الت��اری خودرو مع��روف کرده اس��ت. طی چندی��ن دوره ای که 
توس��ط خودروس��ازان انجام ش��د هر بار تقریباً محدودیت هایی 
را در قرعه کش��ی خودرو اعمال کردند که تا ش��اید مصرف کننده 
واقعی بتواند صاحب خودرو ش��وند. اما این محدودیت ها هم نیز 
کارس��از نبوده و همچنان صف های میلیونی برای خرید خودرو 
در قرعه کشی تشکیل می شود. اما حاال که قرار است روند فروش 
خودرو تا آخر امس��ال از قرعه کشی خارج ش��ود، ایران خودرو به 
این فکر افتاده اس��ت که یک محدودیت ت��ازه ای را در این روش 
اعمال کند. محدودیتی اگر به درس��تی اعمال ش��ود شاید بتوان 
مصرف کننده واقعی را مشخص کند. اما س��ؤالی که در این میان 
پیش می  آید این اس��ت که بهتر نبود این محدودی��ت را زودتر از 
این زمان ها اعمال می ش��د و این همه سوداگری و دالل بازی ها را 
در این میان ش��اهد نبودیم؟ به گزارش مناقصه مزایده، در همین 
خصوص، مدیرعملیات ف��روش ایران خودرو، با اش��اره به تعداد 

باالی ش��رکت کنندگان در طرح فروش محصوالت این شرکت، 
گفت: تالش می کنیم با دریافت مجوز ه��ای الزم در ثبت نام های 
بعدی تنه��ا کس��انی بتوانند ش��رکت کنند که وجه خ��ودرو در 

حساب هایش��ان موجود اس��ت و از طریق بانک مسدود می شود. 
کیوان پناه��ی؛ با بی��ان اینکه در ط��رح فروش فوق الع��اده چهار 
محصول ایران خودرو، 9 میلی��ون و ۶00 هزار نفر ثبت نام کردند، 

گفت: در این مرحله 21 هزار دس��تگاه خودرو عرضه شد که ۵0 
درصد به طرح جوانی جمعیت و ۵0 درصد هم به مشتریان عادی 
اختصاص یافت. مدیر عملیات فروش ایران خودرو، افزود: در این 
دوره 9 میلیون و ۶00 هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به تعداد 
خودرو های عرضه ش��ده درصد برنده ش��دن را برای متقاضیان 
پایی��ن م��ی آورد. وی اضافه ک��رد: ت��الش می کنیم ب��ا دریافت 
مجوز های الزم در ثبت نام های بعدی تنها کسانی بتوانند شرکت 
کنند که وجه خودرو در حساب هایش��ان موجود است و از طریق 
بانک مس��دود می ش��ود. پناهی؛ ادامه داد: در میان خودرو های 
عرضه ش��ده نظیر پژوپارس، س��ورن و رانا، خودروی پژوپارس با 
بیش ترین استقبال از سوی متقاضیان مواجه شد. مدیر عملیات 
فروش ایران خ��ودرو، گفت: به دلیل مش��کالت اینترنت در هفته 
گذش��ته و مش��کالتی که برای متقاضیان پیش آمد ما هم زمان 
ثبت نام را تمدی��د کردیم. وی افزود: اعالم نتای��ج هم معموالً 4۸ 
ساعت طول می کشد تا شرایط ثبت نام کنندگان مبنی بر داشتن 
گواهینام��ه و پالک فعال بررس��ی ش��ود و ش��نبه اول بهمن ماه 
اسامی برندگان اعالم می ش��ود و پیامک هم برای برندگان ارسال 
خواهد ش��د. پناهی؛ در پایان گفت: تمام��ی خودرو های تولیدی 

ایران خودرو هم در بورس و هم به صورت عادی عرضه می شوند.

 شرط جدید ایران خودرو 
برای شرکت در قرعه کشی خودرو 

چرا مردم از بورس خودرو نمی خرند؟

https://monaghesatiran.ir/124853-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/124850-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae/
https://monaghesatiran.ir/124846-3719-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/124840-3719-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%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/


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

روزنامه6

Sunday  22.Jan.2023  Vol.18  No.3719یکشنبه 2 بهمن 1401  29 جمادی الثانی 1444  سال هجدهم  شماره 3719

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

1- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم
تلفن: ۸۸43۵9۶1-021 و فکس: 021-۸۸409194

2- مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 1۸:00 روز شنبه مورخ 1401/11/0۸

مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23
تاریخ گشایش پاکات: ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 خواهد بود.

شماره مناقصه در سامانه ستادمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(نوع مناقصهموضوع مناقصه

خرید، حمل، راه اندازی، یک دستگاه هیدروپمپ 4 اینچ لجنکش فاضالبی 
1.0۶1.000.000200100۵420000119یک مرحله ایبه همراه کلیه متعلقات مربوطه متکی بر تولید داخلی

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

شركت فاضالب تهران

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجدید   عمومي 
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

 1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، باالتر از کوي فراز، بلوار برق، شرکت برق منطقه ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، 
امور تدارکات و قراردادها

2-شرح تجدید مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی به شرح زیر: 

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

زمان گشایش پیشنهاداتدر فرآیند ارجاع کار )ریال(

تأمین تجهیزات و عملیات 1401/22014200100۸000227
 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 ۵2.107.2۸۸.۶402.۶0۵.000.000خروجی های ۶3 کیلوولت باغستان

ساعت 10:00

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: 
 متقاضیان می توانند از م��ورخ 1401/11/02 لغایت 1401/11/0۸، به س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دول��ت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبل��غ ۵00.000 ریال 
 برای مناقصه از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 40010۵090400۵۶۵۵ )ش��ماره ش��با IR ۸901000040010۵090400۵۶۵۵( به نام ش��رکت ب��رق منطقه ای تهران 

نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-۸2-221۵00-74-0۵09-۶4-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار به صورت ضمانتنام��ه بانکي معتبر یا واریز نقدي به حس��اب 40010۵090۶372۸22 
)شماره شبا IR 7401000040010۵090۶372۸22 و شماره شناسه 9۶2221۵00100000000000000000001( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

6- نام و نشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني مندرج دربند یک.
7- زمان و محل تحویل پیشنهادات:

 پیشنهاددهندگان می باید ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت تا س��اعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 نسبت به ارسال 
اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق ش��رایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهرش��ده تا پایان وقت اداری همان روز )چهارش��نبه مورخ 1401/11/19( به دبیرخانه 

حراست به نشاني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: 

پیشنهادات ارائه شده در سامانه براي مناقصات فوق مطابق جدول باال در سالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

  دارا بودن گواهي صالحیت پایه ۵ از سازمان برنامه وبودجه کشور در رشته نیرو
  ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي است

  ارائه حداقل 2 سابقه اجرائی مشابه در خطوط ۶3 کیلوولت )قرارداد PC شامل تأمین برج و عملیات اجرایی با مبلغ کل حداقل 70 درصد مبلغ این مناقصه  و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی(
تذکر مهم: مناقصه گرانی که در پنج سال گذشته با شرکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند و قرارداد آن ها پایان یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه انجام 

کار از آخرین قرارداد مرتبط الزامي می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد آن مناقصه گر مردود اعالم می گردد.
  عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفتر ثبت نام ۸۸9۶9737 و ۸۵1937۶۸ و مرکز تماس 27313131 

تماس حاصل نمایند.

به شماره ۱۴0۱/۲۲0۱۴یک مرحله ای 
نوبت دوم

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

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

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 

آگهي مناقصات عمومي 
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني تهران، سعادت آباد، باالتر از کوي فراز، بلوار برق، شرکت برق منطقه ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور 
تدارکات و قراردادها

2-شرح مناقصات: مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی به شرح ذیل: 

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

1401/12034200100100۸000229
مناقصه خدمات بهینه سازی دکل ها و آنتن های 

مخابراتي موجود در پست های فوق توزیع تحت نظارت 
امور انتقال نیروي قم، البرز و نواحی

27.۶49.0۶4.۸4۶1.400.000.000
روز سه شنبه

 مورخ  1401/11/1۸ 
ساعت 09:00

1401/1203۵200100100۸000230
مناقصه خدمات بهینه سازی دکل ها و آنتن های 

مخابراتي موجود در پست های فوق توزیع تحت نظارت 
امور انتقال نیروي تهران یک و تهران دو

24.771.7۸9.10۸1.240.000.000
روز سه شنبه 

مورخ 1401/11/1۸ 
ساعت 11:00

1401/12027200100100۸00022۸
تجدید مناقصه خدمات حذف سیستم دپار بی 
ترانس های 1 و 2 در پست ۶3/20 کیلوولت 

حصار مهتر
33.029.19۶.7021.۶۵2.000.000

روز چهارشنبه 
مورخ 1401/11/19 

ساعت 09:00

1401/12037200100100۸000231
تجدید مناقصه خدمات احداث دیواره ی حفاظتي 

به منظور تثبیت و محافظت دکل های شماره 121 و 
122 خط 400 کیلوولت سیاه بیشه- وردآورد

12.۶۵1.702.9۵7۶33.000.000
روز چهارشنبه 

مورخ 1401/11/19 
ساعت 11:00

 www.setadiran.ir 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس�ناد: متقاضی��ان می توانند از م��ورخ 1401/11/02 لغایت 1401/11/0۵، به س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت ب��ه آدرس
 )IR ۸901000040010۵090400۵۶۵۵ مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵00.000 ریال برای هر مناقصه از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 40010۵090400۵۶۵۵ )ش��ماره ش��با 

به نام شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-۸2-221۵00-74-0۵09-۶4-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5- نوع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ي معتبر یا واریز نق��دي به حس��اب 40010۵090۶372۸22 
)شماره شبا IR 7401000040010۵090۶372۸22 و شماره شناسه 9۶2221۵00100000000000000000001( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

6- نام و نشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني مندرج دربند یک.
7- زمان و محل تحویل پیشنهادات:

مناقصه های ش��ماره 1401/12034 - 1401/1203۵- 1401/12027 و 1401/12037: پیش��نهاددهندگان می باید ضمن بارگ��ذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در س��امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت تا ساعت 19:00 روز دوش��نبه مورخ 1401/11/17، نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق شرایط درج ش��ده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهرشده 
تا پایان وقت اداری روز )دوش��نبه مورخ 1401/11/17( به دبیرخانه حراست به نش��اني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رس��ید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصات از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: 

پیشنهادات ارائه شده در سامانه براي مناقصات فوق مطابق جدول باال در سالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

مناقصه های شماره 1401/12034 و 1401/12035
  ارائه دو فقره سابقه اجرایی در محیط برق دار پست های انتقال یا فوق توزیع شامل موافقت نامه قرارداد و حسن انجام کار )رضایت نامه( مرتبط با موضوع مناقصه از کارفرمایان قبلی الزامي می باشد.

  مناقصه گرانی که در ۵ سال گذشته با شرکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باش��ند و قرارداد آن ها پایان یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه انجام کار از آخرین قرارداد 
مرتبط الزامی می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

  ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر رتبه پنج در رشته نیرو از سازمان برنامه وبودجه کشور الزامی است.
  ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامی است.

مناقصه شماره 1401/12027
  ارائه حداقل 2 سابقه اجرایی مشابه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی الزامی است.

  مناقصه گرانی که در ۵ سال گذشته با شرکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باش��ند و قرارداد آن ها پایان یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه انجام کار از آخرین قرارداد 
مرتبط الزامی می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

  ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر رتبه پنج در رشته نیرو از سازمان برنامه وبودجه کشور الزامی است.
  ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامی است.

مناقصه شماره 1401/12037
  ارائه یک فقره سابقه اجرایی احداث خطوط فوق توزیع و انتقال نیرو و حسن انجام کار )رضایت نامه( از شرکت های برق منطقه ای الزامي است.

  مناقصه گرانی که در ۵ سال گذشته با شرکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باش��ند و قرارداد آن ها پایان یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه انجام کار از آخرین قرارداد 
مرتبط الزامی می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

  ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر رتبه پنج در رشته نیرو و ابنیه )مشترکاً( از سازمان برنامه وبودجه کشور الزامی است.
  ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامی است.

  عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواه��ي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفتر ثبت ن��ام ۸۸9۶9737 و ۸۵1937۶۸ و مرک��ز تماس 27313131 
تماس حاصل نمایند.

به شماره ۱۴0۱/۱۲03۴ - ۱۴0۱/۱۲035- ۱۴0۱/۱۲0۲۷ و ۱۴0۱/۱۲03۷یک مرحله ای 
نوبت دوم

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

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

 عبور صادرات بخش معدن 
و صنایع معدنی از ۹ میلیارد دالر

مزایده معادن سلب صالحیت شده 
در چهارمحال وبختیاری 

ارزش ص��ادرات بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی، تا پای��ان پاییز امس��ال، از 
9 میلیارد دالر عب��ور کرد. در همین ح��ال ارزش صدور تولی��دات این بخش از 
مهرماه با رشد همراه شد. به گزارش مناقصه مزایده، شرکت های بخش معدن و 
صنایع معدنی از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 3۵ میلیون و ۵44 هزار و 900 تن 
انواع محصوالت معدنی و صنایع معدنی به ارزش 9 میلیارد و 9۸ میلیون و ۵00 
هزار دالر صادر کردند. به رغم کاهش قیمت های جهانی محصوالت بخش معدن 
و صنایع معدنی، میزان صادرات این محصوالت نس��بت به رقم مدت مشابه سال 
گذشته، از نظر ارزشی تنها دو درصد کاهش داش��ته اما از نظر وزنی، پنج درصد 
افزایش یافته اس��ت. بیش ترین صادرات مربوط به زنجی��ره فوالد و محصوالت 
فوالدی )صنایع باالدستی و پایین دستی( به ارزش چهار میلیارد و ۸۸3 میلیون 
و ۶00 هزار دالر بود. زنجیره مس و محصوالت پایین دس��تی، رتبه دوم صادرات 
به میزان یک میلی��ارد و 11۸ میلیون و 200 هزار دالر و رتبه س��وم صادرات، به 
زنجیره آلومینیوم و محصوالت پایین دستی به ارزش ۸۵4 میلیون و 300 هزار 
دالر اختصاص یاف��ت. در ماه آذر نیز، می��زان صادرات ان��واع محصوالت بخش 
مع��دن و صنایع معدنی با یک روند صع��ودی از ماه مهر، به ی��ک میلیارد و 237 
میلیون دالر رس��ید.( در حالی ارزش صادرات ماه مهر امس��ال به یک میلیارد و 
3۸ و ماه آبان به یک میلیارد و 193 میلیون دالر رس��یده بود( بیش ترین میزان 
صادرات محصوالت این بخش در س��ال جاری مربوط به ماه خرداد به ارزش یک 

میلیارد و 314 میلیون دالر است.
افزایش 3 درصدی تناژ واردات

طی 9 ماهه امسال، سه میلیون و 19۸ هزار و 300 تن انواع محصوالت بخش 
معدن و صنایع معدنی به ارزش س��ه میلیارد ۵44 میلی��ون و 700 هزار تن وارد 
شد که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته، از نظر وزنی سه درصد و از نظر 

ارزشی 32 درصد رشد داشته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صم��ت چهارمحال وبختیاری، با 
بیان اینک��ه معادن راکد پس از س��لب صالحیت ب��ه س��رمایه گذار جدید واگذار 
می ش��ود، گفت: حدود 43 معدن نیز غیرفعال هستند. به گزارش مناقصه مزایده، 
مهرداد قاسمی؛ با اشاره به اینکه در مجموع 1۵۵ معدن در چهارمحال وبختیاری 
وج��ود دارد، اظهار ک��رد: از این تعداد 112 مع��دن فعال و ح��دود 43 معدن نیز 
غیرفعال هس��تند، معادن فعال اس��تان در مجم��وع برای 900 نفر اش��تغالزایی 
کرده اند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال وبختیاری، 
با بیان اینک��ه معادن راکد پس از س��لب صالحیت به س��رمایه گذار جدید واگذار 
می ش��ود، گفت: برای س��لب صالحیت برخی معادن در ش��ورای معادن استان 
تصمیم گیری می ش��ود و تصمیم گیری درخصوص برخی معادن توسط شورای 
معادن کشور انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه سه معدن راکد سنگ الشه توسط 
شورای معادن استان س��لب صالحیت ش��د، افزود: پرونده سلب صالحیت هفت 
معدن سنگ تزئینی به وزارت صمت ارسال شده اس��ت و سپس این معادن برای 
واگذاری مجدد به سرمایه گذار به مزایده گذاشته می ش��ود. قاسمی؛ تأکید کرد: 
واگذاری معادن به سرمایه گذاران طبق قوانین خاص انجام می شود، سرمایه گذار 
باید دارای اهلیت، توان مالی و تخصص در این حوزه باشد، همچنین گواهی فنی را 

برای اداره معدن از وزارت صمت دریافت کرده باشد.

نرخ مالیات های مستقیم معدنی کاهش یابد
رئیس خانه مع��دن ایران، در نام��ه ای به رئیس 
کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس، خواس��تار 
کاهش ن��رخ مالی��ات موض��وع م��اده 10۵ قانون 
مالیات های مس��تقیم اش��خاص حقوقی و حقیقی 

دارای پروانه بهره ب��رداری از وزارتخانه های ذی ربط 
در فعالیت های تولیدی معدن��ی حداکثر تا معادل 
هفت واحد درصد ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، 
در نام��ه محمدرض��ا بهرامن به مصطف��ی طاهری 

آمده است: استدعا دارد ترتیبی دهید تا در بررسی و 
تصویب الیحه بودجه 1402 اصالحی در بند »ت« 
تبصره ۶ اعمال شود. بند »ت«: به دولت اجازه داده 
می شود در راس��تای حمایت از تولید و متناسب با 

پیش بینی ش��رایط اقتصادی، نرخ مالیات موضوع 
ماده 10۵ قانون مالیات های مس��تقیم اش��خاص 
حقوق��ی و حقیق��ی دارای پروان��ه بهره ب��رداری از 
وزارتخانه ه��ای ذی ربط در فعالیت ه��ای تولیدی 

معدن��ی را حداکثر تا 7 واحد درص��د کاهش داده و 
معادل 1۸ واحد درصد تعیین و محاس��به کند. این 
بخشودگی عالوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها 

و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است. 

گروه زمین و معدن

 رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، گفت: چالش هایی 
مانند قطع گاز دس��تیابی این صنعت به اهداف تعیین ش��ده را با 
چالش مواجه می کند. به گزارش مناقصه مزایده،  بهرام سبحانی؛ 
در چهارمین همایش »بومی س��ازی کاتالیست در فرآیند احیای 
مستقیم آهن: اظهار کرد: خوش��بختانه و متأسفانه حدود سالی 
30 میلیون تن فوالد تولید می کنیم. خوش��بختانه از این جهت 
که ایران در زمینه تولید فوالد جزو 10 کش��ور اول دنیاس��ت، اما 
متأسفانه از این نظر که ما ظرفیت تولیدی معادل 4۵ میلیون تن 
را داریم که به دالیل متعدد نمی توانی��م از آن بهره برداری کنیم 
درحالی که اگر حتی 90 درصد این ظرفیت را محقق کنیم شاید 
به رتبه های پنجمین یا شش��مین تولیدکننده دنیا دست یابیم. 
وی در عین حال ب��ه رتبه بندی های اخیر که ای��ران را هفتمین 
تولیدکنن��ده ف��والد اع��الم کرده اند، اش��اره کرد و گف��ت: این 
آمار ها به صورت ماهانه ارایه می ش��ود و اگر مجم��وع این آمار ها 
و آمار س��االنه را در نظر بگیریم رتبه ایران حدود 10 می ش��ود. 
رئیس هیأت مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد گفت: اگر 
کشوری قرار اس��ت 30 میلیون تن تولید داشته باشد، نمی تواند 
در تأمین روزمره های خود مش��کل داش��ته باش��د. س��بحانی؛ 
ادامه داد: زمانی که م��ا صحبت از بومی س��ازی می کنیم، تصور 
برخی آن اس��ت که اگر هر آنچ��ه در خارج از کش��ور وجود دارد 
را در داخل تولید کنیم بومی س��ازی انجام ش��ده اما این روند را 
می توان تولید داخلی دانس��ت و با بومی س��ازی متفاوت اس��ت. 
وی ادامه داد: اگر م��ا بتوانیم برای کاالیی ک��ه به طور روزمره در 
زنجی��ره تولید مورد اس��تفاده قرار دارد و دانش عظیمی پش��ت 
آن اس��ت، بخش��ی را خودمان تولید کنیم آن موق��ع می توانیم 
بگوییم بومی س��ازی صورت گرفته اس��ت که البته در این زمینه 
در زنجیره فوالد نمونه های متعددی داش��ته ایم. وی افزود: طی 
این سال  ها ش��رکت های دانش بنیان بسیاری تالش کردند برای 
تولید در زمینه محصوالت م��ورد نیاز گام بردارند اما بر س��ر راه 

این شرکت ها مشکالتی وجود داش��ت که از جمله آن ها اعتماد 
نکردن ش��رکت های مصرف کننده ب��ود. ما ت��الش کردیم این 
ش��رکت ها را مورد حمایت ق��رار دهیم و به آن ه��ا اعتماد کنیم. 
این تولیدکنن��ده ف��والد همچنین، تصری��ح کرد: اس��تفاده از 
نمونه های خارجی مش��کالت متعددی دارد ک��ه از جمله آن ها 
می توان به قیمت گزاف، نب��ود برخی تضامین، طوالنی ش��دن 
روند تحوی��ل کاال و در موارد متعدد ش��رایط بد قرارداد اش��اره 
کرد. ما تمام این مش��کالت را در حوزه کاتالیس��ت هم داشتیم 
در این زمینه مانع تراش��ی های متعددی انجام می داد اما زمانی 
که این محصوالت در کش��ور ما بومی س��ازی ش��د حتی کشور 
هندی برای ف��روش کاال قیمت های پایین ت��ری در نظر گرفته و 

ش��رایط قراردادهای خود را تغییر داد. وی ادام��ه داد: زمانی که 
بحث بومی سازی مطرح می شود الزم اس��ت هر دو طرف انرژی 
بگذارند و به این نکته توجه داشته باشند که آنچه انجام می شود 
کار تحقیقاتی است که گاه ممکن است جواب دهد و در مواردی 
حتی ممکن است به نتیجه هم نرسد اما ما باید برای قطع کردن 
زنجیره وابس��تگی، اعتماد کرده و در این ح��وزه انرژی بگذاریم. 
س��بحانی؛ خطاب به مدیران میانی مجموعه ها که معموالً تهیه 
محصوالت بومی سازی ش��ده برعهده آنهاست، گفت: الزم است 
کمی قدرت ریسک پذیری خود را افزایش دهیم این بالشت نرم 
واردات همیشه زیرس��ر ما نیس��ت و نمی توان گفت که ما برای 
چندصد دالر صرفه جویی ارزی ریسک تولید را قبول نمی کنیم. 

وی همچنین اظهار ک��رد: گاه برخی مدیران ب��ه حالت اعتراض 
می گویند که نمونه داخلی به عن��وان مثال 20 درصد از محصول 
خارجی گران تر تمام می شود. البته ما امید داریم که روند تولید 
داخل به این ش��کل نباش��د اما حتی اگر گاه��ی هزینه تولیدات 
داخلی کمی باالتر هم تمام شود ما باید این نکته را در نظر داشته 
باشیم که اگر این شرکت ها از چرخه فعالیت و تولید حذف شوند 
خارجی  ها چه رفتاری با ما خواهند داش��ت. این موضوع تنها به 
حوزه کاتالیس��ت مربوط نمی ش��ود و در بخش های مختلف این 
وضعیت حاکم اس��ت. س��بحانی؛ ادامه داد: اکن��ون اتفاقاتی که 
رخ داده موجب ش��ده ما در حوزه کاتالیست در سطح خاورمیانه 
هم صادرات داش��ته باش��یم. وی گفت: بعد از جنگ روس��یه و 
اوکراین نوس��انات قیمت شمش باعث شد که بس��یاری از تولید 
کنندگان دنیا از چرخه فعالیت خارج ش��وند. اگر چه براس��اس 
این اوضاع در ایران هم ش��رایط تولید از نظر اقتصادی سخت تر 
ش��ده اما در هر صورت ما در حال فعالیت هستیم که این موضوع 
تا حد زیادی به فعالیت ش��رکت هایی که در حوزه تولید داخلی 
نقش آفرینی می کنند گره خورده اس��ت. این ش��رکت ها هزینه 
تولید را برای ما به ش��دت کاهش داده اند و باعث ش��ده اند ما در 
نوس��انات بازاری که عددهای آن بین 400 تا ۸00 دالر نوس��ان 
داش��ته، بتوانیم همچن��ان باقی بمانی��م. رئیس هی��أت مدیره 
انجم��ن تولیدکنندگان فوالد، همچنین متذکر ش��د: اگر زمانی 
سرمایه  گذاران بابت فعالیت های خود به سود برسند این سود را 
برای توسعه کار اس��تفاده خواهند کرد پس جالب نیست که اگر 
زمانی سرمایه  گذار سود می کند به او فش��ار بیاوریم. این شرایط 
باعث خواهد شد که همه ش��رکت ها مانند ایران خودرو زیان ده 
ش��وند. س��بحانی؛ در پایان اظهار کرد: طبق برنامه های تدوین 
ش��ده ما باید به تولید ۵۵ میلی��ون تنی فوالد دس��ت یابیم، اگر 
چه برای رس��یدن به این نقطه باید خیلی تالش کنیم اما در این 
راه مش��کالتی مانند قطع گاز وجود دارد و این چالش  ها موجب 
می شود روند پیشرفت ُکند ش��ده و نتوان اتفاقات خوبی را برای 

ادامه فعالیت پیش بینی کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

قطعی گاز روند دستیابی به تولید 55 میلیون تُنی فوالد 
را ُکند می کند

https://monaghesatiran.ir/124836-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/124833-3719-%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/124830-3719-%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/
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بانک
بیمه و بورس

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید.

آگهی مناقصات عمومی
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
نوع تضمین شرکت درحداقل رتبه و رشته موردنیازفرآیند ارجاع کار )ریال(

فرآیند ارجاع کار

1

 اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، 
رفع اتفاقات و اقدامات اصالحی و 

پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب در 
محدوده خدماتی مدیریت آب و فاضالب 
منطقه دو اداره امداد و حوادث آب ناحیه 2 
به همراه انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه 

و اصالح شبکه

127۸.۸۵9.۵9۵.4222.۵۶۶.000.000

صالحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب 
یا تأسیسات و تجهیزات صادره 
از سازمان برنامه وبودجه کشور 
یا رتبه بهره برداری و نگهداری از 
شبکه های جمع آوری فاضالب 

آبفا کشور

1- واری��ز نق��دی به حس��اب جاري 
شماره 1000۵0004 بانک پاسارگاد 

شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3 – اوراق مالی اسالمی

2

 اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، 
رفع اتفاقات و اقدامات اصالحی و 

پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب در 
محدوده خدماتی مدیریت آب و فاضالب 
منطقه دو اداره امداد و حوادث آب ناحیه ۶ 
به همراه انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه 

و اصالح شبکه

1290.244.433.9472.90۸.000.000

3

 اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، 
رفع اتفاقات و اقدامات اصالحی و 

پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب در 
محدوده خدماتی مدیریت آب و فاضالب 
منطقه دو اداره امداد و حوادث آب ناحیه 7 
به همراه انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه 

و اصالح شبکه

1271.۵42.321.7192.347.000.000

اجرای عملیات اصالح شبکه و نصب مجدد 4
صالحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب 121۸.97۸.۸91.0۸2770.000.000به صورت پراکنده در سطح منطقه 3 فاز 2

از سازمان برنامه وبودجه کشور

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

3- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
از مورخ 1401/11/01 لغایت 1401/11/04 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir   قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 1۵:00 مورخ 1401/11/1۸ به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 2۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات:  از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.

6 - هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد.
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1- ش�رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد ۶ دس��تگاه خودرو مازاد بر نی��از خود را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضی��ان می توانن��د اس��ناد مزای��ده را از روز یکش��نبه م��ورخ 1401/11/02 لغایت روز 
پنج ش��نبه مورخ 1401/11/13 جهت دریافت اس��ناد مزایده با مراجعه به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR ب��ا ش��ماره 
1001093791000004 اقدام نموده و پس از بازدید و تکمیل اس��ناد پاکت پیش��نهادی را 
حداکثر تا س��اعت 1۶:00 روز یکش��نبه مورخ 1401/11/30 ضمن بارگذاری هر س��ه پاکت 
در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( فقط پاکت الف را به ص��ورت فیزیکی به اداره 

تدارکات این شرکت ارسال نمایند.
 پیش��نهادات واصله رأس س��اعت 0۸:00 صبح روز دوش��نبه مورخ 1401/12/01 با توجه به 
شرایط مزایده باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پیش��نهادهای فاقد بارگذاری در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد فاقد امضا مشروط، مخدوش و به پیش��نهادهایی که بعد از 

موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 2- سپرده شرکت در مزایده: مبلغ سپرده ش��رکت در مزایده 90.000.000 ریال 

است که بایستی به یکی از صورت های مش��روحه ذیل همراه با اس��ناد مزایده در پاکت الف به 
دستگاه مزایده گذار تسلیم گردد.

  1-2- رس��ید بانکی واریز وجه مزبور به حس��اب س��یبا 010۵۶9271۶00۸ این شرکت نزد 
بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

2-2- ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا با شناسه ملی 1010133۶7۸7 
برابر بافرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.

 3-توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی حس��ن انجام تعهدات ب��ه میزان 10 مبلغ ق��رارداد پس از 
عقد قرارداد

4-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر 
در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است.
 www.npgm.ir. www.tender.tpph.ir جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های 
و پای��گاه مل��ی مناقص��ات کش��ور مراجع��ه و ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره 
 تلفن ه��ای 09112473494 آق��ای اصغ��ری و 09111۵2۶204 آق��ای اس��د پ��ور تماس 

حاصل فرمایید.

آگهی   عمومی شماره 1401/19نوبت اول
شركت مدیریت تولید برق نکا
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره   ح ۲8/ ۱۴0۱ / م ۲

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقص�ه:  انجام خدمات وظای��ف نگهباني و حفاظت فیزیکي از کلیه س��اختمان های اداري، تأسیس��ات و تجهیزات 

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران با تأمین و به کارگیری )تا سقف 42 نفر( نیروي انساني .
2- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.

3-  برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: 137.1۸2.۸73.9۶۵ ریال 12 ماه از مورخ 1402/01/01
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غیر عمراني.

5- شرایط اختصاصي ش�رکت در مناقصه:    داشتن حداقل 3 س��ال س��ابقه اجرایي و  انجام حداقل 2 مورد کارهاي مشابه  با 
موضوع مناقصه   ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبي بابت انجام کار مش��ابه )تأمین نیروي انس��اني( از کارفرمایان قبلي   گواهینامه 
صالحیت ایمني پیمانکاري صادرشده توس��ط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي   گواهینامه صالحیت کار   تأییدیه دفتر مرکزي 

حراست وزارت نیرو    در اساسنامه مناقصه گران موضوع فعالیت می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد
6-  مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه می توانند از تاریخ درج آگهي با مراجعه به س��امانه 
ت��دارکات الکترونیک دول��ت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکش��نبه مورخ 09/ 11/ 1401 اس��ناد را 

به صورت الکترونیکي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 3.۵71.۸2۸.740 ریال  می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 490700001000222۸9۸۵3۵003 به صورت فیش واریز نقدي به حس��اب جاري 3 - 9۸۵3۵-۸-102 و به شماره ش��با
بانک رسالت شعبه شریعتي یا ضمانتنامه بانکي به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعي تأییدشده 

نزد مناقصه گزار تهیه و  در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند.

)به پیشنهادهایی که فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده 
نخواهد شد(

8-  مهلت و محل تحویل پیشنهاد: ش��رکت کنندگان می بایست پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 
مورخ 24/ 11/ 1401 در س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دول��ت )www.setadiran.ir( بارگذاري نمایند. پاکت الف )س��پرده( 
 می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه ش��رکت  واق��ع در تهران، 

خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدي )آبان( شمالي گردد.
9- زمان و محل برگزاري جلس�ه گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز سه ش��نبه مورخ  2۵/ 11 / 1401 
در محل دفتر دبیر کمیته ارزیابي  ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران. تاریخ و زمان گش��ایش س��ایر پ��اکات متعاقباً به 

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

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

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13- هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده مناقصه گزار اس��ت و کمیس��یون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و مبلغ 

پرداختي بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد.
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
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود است. 

مرکز تماس:021-41934

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

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

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره ح ۲۹/ ۱۴0۱/ م ۲

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

شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: برون س��پاری انجام خدمات وظایف نگهباني و حفاظت فیزیکي از کلیه س��اختمان های اداري، تأسیسات و 

تجهیزات )با تأمین 7 نفر( در شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
2-  نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.

3-  برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: 19.۶7۶.2۵۸.943 ریال 12 ماه از مورخ 1402/01/01
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غیر عمراني.

5- شرایط اختصاصي ش�رکت در مناقصه:   در اساسنامه مناقصه گران موضوع فعالیت می بایس��ت با موضوع مناقصه مرتبط 
باشد    داش��تن حداقل 3 سال س��ابقه اجرائي و انجام 2 کار مشابه و حسن س��ابقه در انجام فعالیت های مش��ابه با موضوع مناقصه 
 )ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبي بابت انجام دو مورد کار مشابه )تأمین نیروي انس��اني( از سوي کارفرمایان قبلي الزامي می باشد(  

  داشتن گواهی نامه معتبر صالحیت ایمني پیمانکاري    گواهی نامه صالحیت کار   تأییدیه دفتر حراست وزارت نیرو               
6- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانن��د از تاریخ درج آگهي با مراجعه به س��امانه 
تدارکات الکترونیکي دول��ت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکش��نبه مورخ 09/ 11/ 1401 اس��ناد را 

به صورت الکترونیکي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان  790.2۸7.7۶۸ ریال می باش��د ک��ه ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 490700001000222۸9۸۵3۵003 به صورت فیش واریز نقدي به حس��اب جاري 3 - 9۸۵3۵-۸-102 و به شماره ش��با
بانک رسالت شعبه شریعتي یا ضمانتنامه بانکي به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعي شده تائید 

شده نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند.

)به پیشنهادهایی که فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده 
نخواهد شد(.

8- مهلت و محل تحویل پیش�نهاد: شرکت کنندگان می بایس��ت پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 
مورخ 24/ 11/ 1401 در س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دول��ت )www.setadiran.ir( بارگذاري نمایند. پاکت الف )س��پرده( 
 می بایس��ت با درج ش��ماره مناقصه و مش��خصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه ش��رکت واق��ع در تهران، 

خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدي )آبان( شمالي گردد.
9- زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی:  س��اعت 09:30 صبح روز  سه شنبه مورخ  2۵/ 11/ 1401 در 

محل دفتر دبیر کمیته ارزیابي شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران. 
)تاریخ و زمان گشایش س��ایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجدشرایط اعالم خواهد ش��د که حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه 

معتبر بالمانع می باشد(
10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می باشد.

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

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13- کمیسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

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

 اطالعات تم��اس دفاتر ثبت ن��ام در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام/پروفای��ل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است.  مرکز تماس:021-41934

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

نوبت اول
یک مرحله ای 

01
/1

1/
02

 -3
71

9 
–

ه 
ام

وزن
ر

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان   عمومي با ارزیابی کیفی
یک مرحله اي شماره 1401-33

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب منطقه 6 ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 2001092۵00000070 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل 

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

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

در ساختمان های متعلق به شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران
3- مهل�ت و مح�ل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه براي دریاف��ت و خرید اس��ناد این 
 مناقصه، حداکثر تا س��اعت 1۶:1۵ م��ورخ 1401/11/0۵ باید از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 
مبلغ 1.000.000 ریال به حس��اب جاري ۸1۸402۵۸۶۶001 بانک س��امان ش��عبه ش��هرري واریز تا بتوانند اسناد را 

به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ 2۶2.۶1۵.149.079 ریال و از محل اعتبارات جاری.

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

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

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

7- مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: ب��ه می��زان 4.۸2۶.1۵1.491 ری��ال می باش��د که ش��رکت کنندگان 
در مناقص��ه می توانن��د به ص��ورت واری��ز نق��دی به حس��اب ج��اری ش��ماره 0107۸07۸74000 و ش��ماره ش��با 
IR090170000000107۸07۸74000 ن��زد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری ی��ا ضمانتنامه بانک��ی و یا چک بانکی 
تضمینی به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه ش��ش ش��هر تهران تهیه و تضمین مذک��ور عالوه بر بارگ��ذاری در بخش 
تعیین ش��ده در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت، به صورت اص��ل در پاکت ال��ف درج گردیده و الک و مهرش��ده تا 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.
8- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا ساعت 1۶:1۵ روز چهارشنبه 

مورخ 1401/11/19 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری )به صورت الکترونیکی( نمایند.
9- تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 0۸:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/11/23

10- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش 
شهر تهران در ساعت 09:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/2۶

11- هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
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

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

مرکز تماس: 021-41934

دفترقراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

ش��اخص کل ب��ورس ته��ران، در پای��ان معام��الت 
دیروز )ش��نبه( با 31 ه��زار و ۵۶۶ واح��د کاهش در 
ارتفاع یک میلی��ون و ۶۵7 هزار واحدی ایس��تاد. به 
گزارش ایرنا، ش��اخص هم وزن با چه��ار هزار و 24۵ 
واحد کاهش ب��ه ۵21 هزار و 942 واحد و ش��اخص 
قیمت ب��ا دو ه��زار و ۵24 واحد افت ب��ه 310 هزار و 
374 واحد رسید. شاخص بازار اول، 2۸ هزار و ۵70 واحد و شاخص 
بازار دوم، 4۶ ه��زار و ۸12 واحد کاهش را ثب��ت کردند. در معامالت 
بورس تهران، بی��ش از 14 میلیارد و ۶۸3 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش ۸4 ه��زار و 1۶0 میلیارد ریال معامله ش��د. 
همچنین پتروش��یمی ش��یراز )ش��یراز( با 72۵ واحد، پتروشیمی 
پردیس )ش��پدیس( با 2۸9 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 
2۵3 واحد و صنایع پتروش��یمی کرمانشاه )کرماش��ا( با 19۵ واحد 
تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل فوالدمبارکه اصفهان 
)فوالد( با س��ه هزار و 732 واحد، ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با 
دوه��زار و 3۸3 واحد، توس��عه مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه 
)میدکو( با یک هزار و 441 واحد، پتروش��یمی ن��وری )نوری( با یک 
هزار و 3۵0 واحد، شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( 
با یک ه��زار و 329 واح��د و صنعت��ی و معدنی چادرمل��و )کچاد( با 
یک هزار و 2۵7 واحد با تأثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه ش��د. 
بر پایه این گزارش، امروز نماد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگس��تر(، ایران خودرو )خ��ودرو(، پاالیش نفت تهران )ش��تران(، 
سایپا )خس��اپا(، پاالیش ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شستا(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( و فوالدمبارکه اصفهان 
)ف��والد( در نماده��ای پُرتراکنش قرار داش��تند. گروه خ��ودرو هم 
صدرنشین بر ترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه سه میلیارد 
 و ۵43 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 13 هزار و 20 میلی��ارد ریال 

دادوستد شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 219 واحد کاهش داش��ت و به 
21 هزار و 2۸۸ واحد رس��ید. در ای��ن بازار بیش از هف��ت میلیارد و 
۵۵4 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوس��تد شد و تعداد دفعات 
معام��الت فرابورس بی��ش از 440 ه��زار و ۵1۶ نوبت بود. ش��رکت 
سرمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وس��پهر(، پویا زرکان آق دره 
)فزر(، پتروشیمی مارون )مارون(، صنعتی مینو )غصینو( و اعتباری 
ملل )ومل��ل( تأثیر مثبت بر این ش��اخص داش��تند. در مقابل پلیمر 
آریاساس��ول )آریا(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پتروشیمی تندگویان 
)ش��گویا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، ش��رکت سرمایه گذاری 
صباتأمین )صبا(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگ��رس( و پاالیش نفت 
شیراز )شراز( با تأثیر منفی بر این شاخص همراه بودند. گفتنی است؛ 
چندین ش��رکت از صنایع مختلف همچون هلدینگ سرمایه گذاری 
و یک شرکت از مجموعه بزرگ س��رمایه گذاری که در حوزه معدنی 
و فوالد فعالیت می کند، برای پذیرش آماده هس��تند که متناسب با 

شرایط بازار، درباره عرضه آن  ها تصمیم گیری خواهد شد.

اُفت 3۱ هزار واحدی شاخص بورس 
در نخستین روز بهمن ماه

 مالیات ربع سکه های بورسی 
چگونه  محاسبه می شود؟

طب��ق اع��الم بانک مرک��زی، در زم��ان دریاف��ت ربع 
به��ار آزادی عرضه ش��ده در ب��ورس نیازی ب��ه پرداخت 9 
درصد مالی��ات بر ارزش افزوده نیس��ت. به گزارش ایس��نا، 
بانک مرک��زی در نام��ه ای به ش��رکت ب��ورس کاالی ایران 
تأکید کرده اس��ت که مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
در قیمت کش��ف ش��ده معامالت گواهی س��پرده کاالیی 
س��که طالی ربع بهار آزادی خزان��ه بانک رفاه، محاس��به 
ش��ده اس��ت؛ لذا مبلغ دیگری با عن��وان هزین��ه مالیات بر 
ارزش اف��زوده از متقاضیان اخذ نمی ش��ود. گفتنی اس��ت؛ 
عرضه ربع س��که طال در بورس کاال به منظ��ور از بین بردن 
حباب س��که و تعدیل انتظارات تورمی غیرواقعی توس��ط 
بانک مرکزی ب��ا همکاری ب��ورس کاالی ایران در س��ه روز 

انجام شد. طی این س��ه روز حدود ۵0 هزار س��که ربع بهار 
آزادی با قیمت های کشف ش��ده در فرآیند ثبت سفارش به 
روش حراج تک قیمتی معامله ش��د. بدین ترتیب قیمت روز 
اول، هفت میلیون و 200 هزار تومان، قیمت روز دوم، هفت 
میلیون و 90 ه��زار تومان و قیمت روز س��وم هفت میلیون 
و ۵0 هزار توم��ان بود. ضمناً براس��اس برنامه بانک مرکزی، 
عرضه ربع س��که طال در هفته  جاری نیز انجام خواهد ش��د. 
روش کش��ف قیمت و ثبت س��فارش در عرضه ه��ای آینده 
براس��اس تفاهمی که با س��ازمان ب��ورس ص��ورت گرفته 
از طری��ق س��ازوکار بورس کاال اس��ت ک��ه جزئی��ات آن از 
 طری��ق آگهی رس��می ب��ورس کاالی ایران اطالع رس��انی 

خواهد شد. 

آخرین وضعیت حساب واحد خزانه
وزیر اقتصاد، با بیان اینکه 90 درصد دس��تگاه ها حس��اب 
واحد خزانه را اج��راء کرده اند و از این پ��س دریافت هرگونه 
خدمت از خزانه داری کل منوط به اجرای این قانون اس��ت، 
مزایای اج��رای این طرح را تش��ریح کرد. به گ��زارش مهر، 
سیداحسان خاندوزی؛ در یک برنامه خبری در مورد قانون 
اجرای حس��اب خزانه، اظهار ک��رد: یکی دیگ��ر از اقدامات 
دولت سیزدهم مس��أله انضباط بخش��ی و کاهش فساد در 
اقتصاد ایران اس��ت؛ براس��اس قانون بودجه و توسعه تمام 
دس��تگاه های کش��ور باید از حس��اب واحد خزانه استفاده 
کنند و حساب های فرعی را ببندند تا شفافیت وجود داشته 
باشد. وی یادآور شد: طبق دس��تور رئیس جمهور و مصوبه 
هیأت وزیران همه دس��تگاه ها باید این اقدام را انجام دهند 
که تاکنون بیش از 90 درصد دس��تگاه ها این اقدام را انجام 
داده اند؛ به دس��تگاه هایی هم که باقی مانده اند اعالم کرده ایم 
که چنانچه این اقدام را انجام ندهند از اول بهمن ماه از مزایای 

خزانه داری کل کشور از جمله اعتبارات اختصاص دستگاه ها، 
دریافت هزینه های تملک دارایی، افتتاح حس��اب در شبکه 
بانکی کش��ور و تغییر امضای حساب دس��تگاه های اجرایی 
نمی توانن��د اس��تفاده کنند. به ط��ور کلی ه��ر خدمتی که 
خزانه داری ارایه می کند منوط به اجرای قانون واحد حساب 
خزانه اس��ت. وی به مزایای اجرای این قانون اش��اره کرد و 
گفت: دولت به جای اینکه وجوه را به حس��اب دستگاه واریز 
کند که پول را هم مدتی در حس��اب خود نگه می داش��تند، 
به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز 
می کند که همین مسأله می تواند منجر به کنترل نقدینگی 
و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم 
ش��ود. خاندوزی؛ ادامه داد: همچنین امکان پرداخت تمام 
حقوق و مزایای دس��تگاه های اجرایی قب��ل از پایان هر ماه 
فراهم می ش��ود و کمک می کند به اینکه رصد حس��اب  ها و 

احیاناً سواستفاده از حساب  ها نیز به صفر برسد.

گروه بانک، بیمه، بورس

در حال��ی که دالر دیروز )ش��نبه( ب��از هم مرز 
44 ه��زار توم��ان را رد کرد، بانک مرک��زی خبر از 
گشایش ارزی در سامانه نیما به عنوان اصلی  ترین 
س��امانه ارزی کش��ور داد. این در ش��رایطی است 
که اتحادیه اروپا در هفته ای که گذش��ت س��پاه را 
در ردیف نهادهای تروریس��تی ق��رار داد و همین 
باعث ش��د تا بازار ارز کش��ور مجدداً سیرصعودی 
به خود بگیرد. فرزین؛ به عن��وان رئیس کل جدید 
بانک مرکزی امی��دوار بود که بتواند سروس��امانی 
ب��ه آش��فته ب��ازار ارز کش��ور بده��د و اقداماتی 
را همچ��ون دی��دار ب��ا رؤس��ای کل بانک مرکزی 
کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس در دس��تور 
کار ق��رار داد اما اق��دام اخیر اتحادی��ه اروپا باعث 
 می ش��ود تا برنامه ه��ای رئیس کل با مش��کالتی 

مواجه شود. 
گشایش ارزی

پ��س از مذاک��رات پول��ی و بانک��ی موف��ق با 
مقامات بانکی عراق، گش��ایش های ارزی جدیدی 
جهت عرضه ارز در س��امانه نیما ص��ورت گرفت؛ 
به ط��وری که بع��د از یک وقف��ه یک س��اله امروز 
300 میلی��ون ی��ورو از محل مناب��ع بانک مرکزی 
کش��ورمان در عراق در س��امانه نیما عرضه و کل 
آن بالفاصل��ه به فروش رف��ت و ای��ن فرآیند طی 
روزهای آتی نیز تداوم خواهد داش��ت. طبق اعالم 
بانک مرک��زی، ای��ن مبلغ ع��الوه بر س��ایر تأمین 
ارزهای روزانه صورت گرفته در س��امانه نیماست 
 ک��ه آم��ار آن ه��ر روز اعالم می ش��ود. براس��اس 
ای��ن گ��زارش، متعاق��ب س��فر هی��أت بانک��ی-
 تجاری کش��ورمان به ع��راق طی روزه��ای اخیر 
و انجام مذاکرات ب��ا بانک مرکزی ع��راق و یکی از 

بانک ه��ای تج��اری زیرمجموعه، گش��ایش های 
ارزی جدی��دی در زمین��ه اس��تفاده از مناب��ع 
موجود در آن کش��ور پ��س از بیش از یک س��ال 

وقفه دوباره از س��رگرفته ش��د و طی روز جاری از 
همین محل بالغ بر 300 میلیون یورو در س��امانه 
نیما عرضه و به طور کامل ف��روش رفت. همچنین 

بازرگان��ان و تج��ار ب��ا ای��ن گش��ایش ارزی قادر 
خواهند بود تا ضمن تس��ریع در انجام فرآیندهای 
تجاری و بانک��ی از محل منابع مربوط��ه در عراق 

تقاضاه��ای ارزی خود را جه��ت واردات کاالهای 
 اساس��ی با س��رعت بیش��تر و به نحو مناسب تری 

پوشش دهند.

دالر مجدداً  مرز 44 هزار تومان را رد کرد

 ارزپاشی 300 میلیون یورویی 
بانک  مرکزی در نیما

https://monaghesatiran.ir/124827-3719-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%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-%d9%86%da%a9%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/124824-3719-%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/124821-3719-%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%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/124816-3719-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa-2/
https://monaghesatiran.ir/124814-3719-%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/
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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 

توزیع ۴5 درصد از بنزین و نفت گاز 
کشور در شبکه برندینگ

 هزینه ۱00هزار تومانی صدور 
کارت سوخت المثنی

افزایش روزانه 6.5 میلیون 
مترمکعبی تولید گاز در گچساران

ظرفیت تولید برق نیروگاه های 
حرارتی از۷3 هزار مگاوات گذشت

 بخش تولید نباید قربانی 
تأمین انرژی شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: توسعه اقتصادی 
از مسیر فعالیت مؤثر در بخش مولد محقق می شود و دستیابی به چنین امری هم 
در سایه حمایت واقعی و اصولی از این حوزه ممکن خواهد شد. پشتیبانی از تولید 
نه در شعار بلکه در عمل می تواند گره گشای بخش قابل  توجهی از معضالت موجود 
باشد. به گزارش مناقصه مزایده، غالمحسین شافعی؛ در پنجاهمین نشست هیأت 
نمایندگان اتاق خراس��ان رضوی با اشاره به تعطیلی گس��ترده صنایع در روزهای 
اخیر به دلیل چالش ان��رژی و اولویت گرفتن س��ایر بخش   ه��ا در تخصیص گاز و 
برق، اظهار کرد: بنگاه های اقتصادی مولد و حوزه ه��ای صنعتی که بنیان اقتصاد 
و معیشت جامعه به آن  وابسته اس��ت، نباید اولین قربانیان بحران در بخش تأمین 
و تخصیص ان��رژی و ناکارآمدی های مدیریتی در پیش بینی این چالش   ها باش��د. 
وی افزود: سال هاست که درخصوص نیازهای زیرس��اختی تولید و موانع کوچک 
و بحران های بزرگ برای فعاالن این حوزه هش��دار داده می ش��ود ام��ا دریغ از آن 
اقدام اساسی و بنیادین که این نگرانی   ها را مرتفع س��ازد و از تکرار هر سال قطعی 
یا محدودیت مصرف ان��رژی برای صنایع جلوگیری نماید. ش��افعی؛ با بیان اینکه 
موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابس��تان و تکرار همین بحث برای 
گاز در زمستان، صنایع را با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد کرد، بیان کرد: جبران 
خسارت های ناش��ی از توقف خطوط تولید، عدم ایفای تعهدات در قبال مشتریان 
داخلی و خارجی و تضعیف حوزه صادرات، اغلب به س��ادگی امکان پذیر نیس��ت و 
عماًل شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال های اخیر، بدنه بخش تولید و 
بنگاه های اقتصادی ما تضعیف شده و گریز سرمایه رقم خورده است. وی ادامه داد 
این ابهام جدی برای فعاالن اقتصادی وجود دارد که به تناس��ب ادعا  ها یا سخنانی 
که درخصوص حمایت از تولید عنوان می ش��ود، درجه و اعتبار این بخش در عمل 
نزد متولیان امر چه میزان اس��ت که نه عزمی برای اصالح این وضع وجود دارد و نه 
اراده ای برای جبران خسارت ها. به واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه های 
اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی چراغ صنعت به دلیل کمبود برق 

خاموش و یا خط تولید به واسطه بحران گاز از مدار فعالیت خارج می شد.  

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، با اشاره به اینکه 4۵ 
درصد از بنزین و نفت گاز کش��ور از طریق شبکه برندینگ توزیع می شود، گفت: 
اکنون 71 ش��رکت در برندینگ جایگاه های سوخت فعال هس��تند. به گزارش 
مناقصه مزایده، علی اکبر نژادعلی؛ در مراس��م قرارداد س��ه جانبه تأمین، انتقال 
و توزیع فرآورده های نفتی حوزه ش��رکت های زنجیره ای توزیع )برندینگ( بین 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، ش��رکت پاالیش نفت اصفهان و شرکت 
راهبر ترابر انرژی با بیان اینکه ش��رکت های زنجیره ای توزیع از س��ال 97 آغاز 
شد، افزود: سمت و سوی این موضوع براس��اس اهداف انجام نشد. وی ادامه داد: 
71 ش��رکت اکنون فعالیت دارند و 4۵ درصد از توزیع بنزین و نفت گاز از طریق 
این شرکت ها انجام می ش��ود. نژادعلی؛ تأکید کرد: برندینگ در کشور براساس 
اهداف اصلی که تولید و توزیع اس��ت انجام نش��ده و ما در تالشیم شرکت های 
10گانه پاالیشی که براس��اس تولیدات خود برند خاصی دارند، فعال شوند. وی 
گفت: س��اماندهی ویژه و اهداف عالی را که شرکت های پاالیشی براساس اصول 
اصل 44 انجام دهیم. گفتنی اس��ت که ای��ن قرارداد با حضور جلیل س��االری، 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، علی اکبر نژادعلی؛، 
مدیرعامل ش��رکت مل��ی پخش فرآورده ه��ای نفت��ی و ابراهی��م کاویانی پور، 
مدیرعامل شرکت راهبر ترابر انرژی امضاء ش��د. هدف از امضای این تفاهم نامه 
تقویت زیرس��اخت های زنجی��ره تأمین و توزی��ع فرآورده در کش��ور، مدیریت 

مصرف سوخت و کاهش تصدی گری دولت در حوزه نقل وانتقال فرآورده است.

درحالی که تاکنون هزینه صدور کارت س��وخت که در زمان ثبت درخواست 
کارت س��وخت المثنی، از متقاضیان دریافت می ش��د، 10 هزار توم��ان بود، این 
هزینه اخیراً به 100 هزار تومان افزایش یافته اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
با وجود آن که تاکنون بیش از دوبرابر تعداد خودرو  ها و موتورس��یکلت های کشور 
کارت س��وخت صادر ش��ده، باز هم روزانه درخواس��ت های جدید ص��دور کارت 
سوخت المثنی در مراکز پلیس 10+ ثبت می ش��ود. افرادی که به هر علت کارت 
سوخت وس��یله نقلیه خود را دراختیار ندارند و یا مفقود شده، می توانند تقاضای 
خود را مبنی بر صدور کارت س��وخت المثن��ی ثبت کنند. درحال��ی که تاکنون 
هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواس��ت کارت سوخت المثنی، 
از متقاضیان دریافت می ش��د، 10 هزار تومان بود، این هزینه اخیراً به 100 هزار 
تومان افزایش یافته اس��ت. در وب س��ایت  رس��می درگاه خدم��ات الکترونیک 
انتظامی در این خصوص آمده: »تعرفه این خدمت )صدور المثنی کارت سوخت( 
مبلغ 1.000.000 ری��ال )صدهزارتومان( می باش��د که از طریق دس��تگاه های 

کارتخوان موجود در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی دریافت می شود.«

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، اظهار کرد: در روزهای 
اخیر با ابتکاراتی که انجام ش��د، موفق ش��دیم ۶.۵ میلی��ون مترمکعب در روز 
به تولید گاز کش��ور اضافه کنی��م، از این رو می��زان افزایش تولید این ش��رکت 
هم اکن��ون از 27 میلی��ون و ۸00 هزار مترمکع��ب در روز فراتر رفته اس��ت. به 
گزارش مناقصه مزایده، مهرداد کاهکش؛ گفت: کارکنان ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز گچس��اران در روزهای گذشته به صورت ش��بانه روزی پای کار بودند 
تا بتوانند با اقدام های��ی تولید گاز را افزایش دهند. وی اف��زود: در روزهای اخیر 
با ابتکاراتی که انجام شد، موفق ش��دیم ۶.۵ میلیون مترمکعب در روز به تولید 
گاز اضافه کنیم و اکنون مقدار افزایش تولید این ش��رکت به 27 میلیون و ۸00 
هزار مترمکعب در روز رسیده است. مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
گچساران، با اش��اره به اینکه بخشی از گاز مورد نیاز کش��ور از میدان های گازی 
شرکت نفت و گاز گچساران استخراج می شود، افزود: این گاز پس از فرآوری در 
مجتمع گاز و گاز مایع 900 به پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس ارسال و سرانجام 
به شبکه گاز کش��ور تزریق می ش��ود. گفتنی اس��ت که کاهکش؛ میدان گازی 
پازنان را یکی از بزرگ   ترین میدان های گاز گنبدی خاورمیانه و منبع تأمین گاز 
کش��ور اعالم کرد و ادامه داد: در این میدان 1۵ حلقه چاه وجود دارد که گاز این 

میدان پس از استخراج به کارخانه گاز و گاز مایع برای فرآوری ارسال می شود. 

وزارت نیرو، اعالم کرد: ظرفیت نیروگاه های حرارتی کش��ور ب��ا اتصال واحد 
بخار نیروگاه س��یکل ترکیب��ی خرم آباد به بی��ش از 73 هزار مگاوات رس��ید. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، تاکنون ۶0۵ واحد تولید برق حرارت��ی در 134 نیروگاه 
کشور احداث ش��ده که با افتتاح پروژه نیروگاه خرم آباد تعداد واحدهای حرارتی 
تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به 397 واحد و ظرفیت نیروگاه های 

حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به حدود ۵0 هزار مگاوات رسیده است. 

وزیر اقتصاد عنوان کرد

تولید 75 درصد گاز کشور در پارس جنوبی 
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی، گف��ت: مجموع��ه گاز 
پارس جنوب��ی ب��ا تأمی��ن بی��ش از 7۵ درصد گاز کش��ور به 
بزرگ   تری��ن تأمین کننده گاز کش��ور تبدیل ش��ده و اکنون 
با ف��رآورش روزانه ۸4۵ میلی��ون مترمکعب مص��رف گاز در 
همه پاالیشگاه های کش��ور، بیش از ۶30 میلیون مترمکعب 
مصرف خانگی، تجاری، صنایع کوچک و غیرعمده اس��ت. به 
گزارش مناقصه مزایده، سیداحس��ان خاندوزی؛ در بازدید از 
پاالیشگاه نهم پارس جنوبی )فاز 12( تأکید کرد: مجتمع گاز 
پارس جنوبی با اس��تفاده از توانمندی   ه��ا و فناوری های روز، 
نقش بسیار اساسی و کلیدی در چرخ اقتصاد کشور دارد. وی، 
گفت: اقدام های شایسته و بسیار بزرگ کارکنان مجتمع گاز 

پارس جنوبی )تولید مس��تمر و پایدار گاز( در روزهای س��رد 
س��ال آرامش و آس��ایش را برای هموطنان ب��ه ارمغان آورده 
است. خاندوزی؛ با بیان اینکه برای رس��یدن به اهداف بزرگ 
و متعالی بای��د با برنامه ری��زی منظم و اساس��ی گام برداریم، 
تصریح کرد: با اس��تفاده از توان داخل و ایجاد فضای همدلی 
و کار گروهی می توانیم برنامه ه��ا و اهداف دولت خدمت گزار 
و وزارت نفت را محقق کنیم و همواره خدمت رسانی به مردم 
کش��ور را س��رلوحه  کارهایمان قرار دهیم. وزیر امور اقتصاد و 
دارایی، بیان  داش��ت: مجموع��ه گاز پارس جنوب��ی با تأمین 
بیش از 7۵ درصد گاز کش��ور به بزرگ   ترین تأمین کننده گاز 
کشور تبدیل شده و اکنون با فرآورش ۸4۵ میلیون مترمکعب 

مصرف گاز روزانه در همه پاالیشگاه های کشور، بیش از ۶30 
میلیون مترمکعب مصرف خانگ��ی، تجاری، صنایع کوچک و 
غیرعمده اس��ت و الزم اس��ت در مدیریت مصرف گاز اهتمام 
ملی داشته باش��یم تا بتوانیم از این دوره س��رد به خوبی عبور 
کنیم. احمد باه��وش؛ مدیرعامل مجتم��ع گاز پارس جنوبی 
نیز، گزارش��ی از تازه   ترین وضع تولید و فرآورش گاز و اقدام   ها 
برای تولی��د حداکثری در روزهای س��رد س��ال ارای��ه کرد. 
فاز12 می��دان مش��ترک گازی پارس جنوبی واق��ع در بلوک 
جنوب ش��رقی این میدان و حاش��یه خط مرزی با کشور قطر 
با مس��احتی حدود 20۶ کیلومترمربع اس��ت که ذخیره گاز 
طبیعی خش��ک آن 21 تریلیون فوت مکعب برآورد می شود. 

تأسیس��ات فراس��احل این فاز حدود 1۵0 کیلومت��ری نوار 
س��احل و تأسیس��ات خش��کی این فاز در منطقه تمبک )۶۵ 
کیلومتری ش��رق عس��لویه( قرار دارد. هدف از اج��رای این 
پروژه اس��تخراج و انتقال س��ه میلیارد فوت مکعب گاز در روز 
از 4۵ حلقه چاه اس��ت که روی چهار س��کوی سرچاهی حفر 
می ش��وند. این گاز در تأسیسات خش��کی شیرین سازی و به 
خط لوله سراس��ری شش��م تزریق می ش��ود. میعانات گازی 
تولیدی در پاالیش��گاه پ��س از شیرین س��ازی با خ��ط لوله 
زیردریایی و گوی های ش��ناوری صادر می ش��وند، همچنین 
ام��کان انتقال روزان��ه دومیلی��ارد فوت مکع��ب گاز ترش به 

تأسیسات ایران ال ان جی مجاور هم فراهم می شود.

کاهش محدودیت های جایگاه های 
سی ان جی تا چند روز آینده 

رئیس انجمن صنف��ی س��ی ان جی، گفت: در 
حال حاض��ر 30 درص��د جایگاه های س��ی ان جی 
تعطیل و ب��ا محدودی��ت مواجه هس��تند اما قرار 
ش��ده تا دو روز آین��ده ای��ن محدودیت   ها کاهش 
یابد. به گزارش مناقصه مزایده، محس��ن جوهری 
رئی��س انجمن صنف��ی س��ی ان جی با اش��اره به 
وضعیت عرضه جایگاه های س��ی ان جی در کشور، 
اظهار کرد: ش��رایط در اس��تان های شمال شرق و 
اس��تان مازن��دران تغیی��ری نداش��ته و همچنان 
جایگاه ها تعطیل هس��تند و در کل در اس��تان   ها 
ش��اهد تغییر خاص��ی نبودی��م. رئی��س انجمن 
صنفی س��ی ان جی اف��زود: پیگیری های��ی که از 
 ش��رکت ملی گاز صورت گرفته، گویای این است 
که طی دو روز آینده محدودیت های اعمال ش��ده 
بر جایگاه های عرضه س��ی ان جی کاهش می یابد. 
رئیس انجمن صنفی س��ی ان جی، با بی��ان اینکه 
قرار ش��ده از اواس��ط هفت��ه محدودیت   ها کاهش 
یابد، گفت: ت��ا این لحظ��ه تغیی��ری در وضعیت 
جای��گاه  ه��ای س��ی ان جی اتف��اق نیفت��اده، در 
جایگاه  ه��ای تهران نیز از ابتدا تعطیلی نداش��تیم 
و ش��رایط آن   ه��ا پایدار اس��ت. جوهری؛ ب��ا بیان 

اینک��ه در حال حاضر به  ط��ور میانگین 30 درصد 
جایگاه ه��ای کش��ور تعطی��ل و دارای محدودیت 
هس��تند، گفت: آم��ار دقیق��ی از می��زان عرضه 
 وجود ندارد، اما ب��ا توجه به اینک��ه هفت میلیون 
لیتر مص��رف بنزین افزایش یافته نش��ان می دهد 
که هفت میلی��ون مترمکعب مصرف س��ی ان جی 
کاه��ش یافت��ه و احتماالً می��زان مص��رف به 17 
میلیون مترمکعب کاهش یافته اس��ت. همچنین 
علی اکب��ر نژادعل��ی؛ مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
پخش فرآورده های نفتی، از فعال ش��دن تعدادی 
از جایگاه ه��ای عرضه س��ی ان جی ک��ه در هفته 
گذش��ته به دلی��ل قطع��ی ش��بکه گاز غیرفعال 
ش��ده بودند، خب��ر داد.  مدیرعامل ش��رکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی افزود: برودت ش��دید 
هوا و پای��داری این ب��رودت، طی هفته گذش��ته 
س��بب اف��ت فش��ار گاز و در نتیج��ه چالش هایی 
 در نق��اط انتهایی ش��بکه سراس��ری گاز کش��ور 
ش��د ک��ه به منظ��ور حف��ظ ش��بکه گاز در ای��ن 
اس��تان ها، تع��دادی از جایگاه ه��ای س��ی ان جی 
غیرعملیات��ی ش��دند و سوخت رس��انی وی��ژه 
ب��ه نق��اط انتهایی نظی��ر ترب��ت جام، خراس��ان 

جنوب��ی و بخ��ش جنوب��ی خراس��ان رضوی در 
دس��تور کار قرار گرفت. مدیرعامل ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی، همچن��ان از فعال 

ش��دن همه جایگاه ه��ای عرضه س��ی ان جی در 
ش��هر ته��ران خب��ر داد و بی��ان ک��رد: بعضی از 
جایگاه های عرض��ه در بعضی از شهرس��تان های 

و  هس��تند  غیرعملیات��ی  همچن��ان  ش��مالی 
 همی��ن موضوع باع��ث افزای��ش مص��رف بنزین 

شده است.

گروه انرژي

ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی در 
جهت افزایش و تثبیت اس��تمرار تولید نفت خام و 
جلوگیری از نوس��انات روزمره ناش��ی از مشکالت 
عملیاتی مرتبط با تولی��د نفت خام انجام می گیرد. 
این مخازن در مواقع بحرانی بسیار چاره و به عنوان 
پش��تیبان کننده و تأمین کنن��ده ان��رژی عم��ل 
می کنن��د، ضمن اینک��ه وجود این مخ��ازن میان 
تولید، مصرف داخلی، ص��ادرات و انتقال نفت خام 
به پاالیش��گاه ها تعادل ایجاد می کند. در ایران نیز 
شرکت مهندس��ی و توس��عه نفت، ذخیره سازی 
و س��اخت مخازن ذخیره س��ازی در گوره جاسک 
با ظرفیت 10 میلیون بشکه ش��روع کرد. قرارداد 
احداث مخازن ذخیره س��ازی نفت خ��ام در طرح 
ملی و راهبردی گوره- جاسک که در آبان ماه سال 
97 در قالب روش ساخت، بهره  برداری و واگذاری 
)BOT( میان ش��رکت مهندس��ی و توسعه نفت 
و مش��ارکت ش��رکت های پتروامیدآس��یا و گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید با 200 میلیون یورو 
سرمایه گذاری اولیه منعقد گردید. اما با بی توجهی 
دولت قبل در ذخیره سازی نفت اجرای این پروژه 
به حال خود ر  ها ش��د و تکمیل نش��د. اما به تازگی 
مرج��ان محمدی؛ مج��ری طرح اح��داث مخازن 
راهبردی نفت خام، از آغاز دوباره عملیات اجرایی 
تکمیل این مخازن خب��ر داد و ابراز امیدواری کرد 

تا پایان س��ال 1402 به  بهره برداری برسد. مجری 
طرح احداث مخازن راهبردی نفت خ��ام با اظهار 
اینکه احداث مخازن ذخیره س��ازی در کش��وری 
که یکی از بزرگ   تری��ن تولیدکنندگان نفت جهان 

به ش��مار می رود، اقدام��ی ضروری اس��ت ، گفت: 
وجود ای��ن مخازن به عن��وان یک امتی��از مهم در 
نقش آفرینی ای��ران در بازار نفت منطقه به ش��مار 
می آید. وی اظهار کرد: مخ��ازن گوره با حدود 70 

درصد پیشرفت فیزیکی، جزء پروژه های سنواتی 
شرکت مهندسی و توسعه نفت است که از دهه۸0 
شمسی عملیات اجرایی آن آغاز ش��د و متأسفانه 
در س��ال های گذش��ته به بهره برداری نرس��ید و 

از س��ال 9۶ نیز به طور کامل متوقف شد و در پنج 
سال اخیر باوجود برگزاری مناقصه ها در قالب های 
مختلف قراردادی تعیین تکلیف نشده بود. مجری 
طرح احداث مخ��ازن راهب��ردی نفت خام، ضمن 
ابراز امیدواری برای راه اندازی این مخازن تا پایان 
سال 1402 اشاره کرد: با توجه به محدودیت های 
بین المللی ناشی از تحریم، هم اکنون در فقدان این 
مخازن، هزینه ها و مخاطره های زیادی به کش��ور 
تحمیل می ش��ود که به همین منظور با تمهیدات 
و تصمیم ه��ای هیأت مدی��ره ش��رکت ملی نفت 
ایران و محسن خجس��ته مهر؛ مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران، تس��ریع در تکمیل و بهره برداری 
از مخازن گوره در دس��تور کار قرار گرفت. به گفته 
محمدی، ف��ارغ از اهمیت راهب��ردی این مخازن 
برای کش��ور، این پروژه در منطقه ای محروم واقع 
ش��ده اس��ت و اجرای آن در فراهم کردن بس��تر 
اش��تغال پایدار و رونق معیش��ت مردم منطقه نیز 
قابل توجه خواهد ب��ود. گفتنی اس��ت که مخازن 
راهب��ردی ذخیره س��ازی نفت خ��ام گ��وره، در 
مجاورت روستای گوره )از توابع بخش امام حسن 
شهرس��تان دیلم( در 40 کیلومتری ش��مال بندر 
گناوه، در استان بوش��هر واقع شده است که شامل 
دو مخزن هریک به ظرفیت یک میلیون بش��که و 
 چهار مخزن هریک به ظرفیت نیم میلیون بش��که 
می ش��ود و در مجموع قابلیت ذخیره سازی چهار 

میلیون بشکه نفت خام را دارد.

از سرگیری عملیات اجرایی تکمیل مخازن  راهبردی ذخیره سازی نفت خام گوره 

عدم تعیین تکلیف مخازن  ذخیره سازی نفت خام گوره 
با وجود برگزاری مناقصه 

برگزاری مناقصه ساخت سد سقاوه مارگون 
در استان کهگیلویه و بویراحمد

معاون عمران��ی اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد، گفت: 
در راس��تای تأمین منابع آبی اس��تان، مناقصه ساخت سد 
س��قاوه با اعتبار 470 میلی��ارد تومان اعتب��ار اولیه برگزار 
ش��د. به گزارش مناقصه مزای��ده، کیومرث حاج��ی زاده؛ با 
اشاره به اینکه س��د مخزنی س��قاوه بر روی رودخانه سقاوه 
از سرش��اخه های رودخانه لوداب و در حدود سه کیلومتری 
جنوب ش��رق ش��هر مارگ��ون و در ح��دود 70 کیلومتری 
ش��مال غرب��ی یاس��وج در اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د 
اح��داث می ش��ود، اف��زود: پ��روژه س��د خاکی س��قاوه با 
ارتفاع 4۵ متر اجراء خواهد ش��د. معاون عمرانی اس��تاندار 
کهگیلویه و بویراحم��د، تصری��ح کرد: س��د س��قاوه یکی از 
مطالبات به حق مردم این منطقه در س��الیان متمادی بود 
که ب��ا پیگیری های انجام ش��ده مجوز م��اده 23 آن گرفته 
ش��د. وی ادامه داد: با اعتب��ار 470 میلیارد توم��ان اعتبار 
اولیه مناقصه ش��د و یکی از ش��رکت های بزرگ سد سازی 

موفق در حال تجهیز کارگاه اس��ت. معاون عمرانی استاندار 
کهگیلویه و بویراحم��د، گف��ت: س��د س��قاوه در دهه فجر 
امس��ال کلنگ زنی خواهد ش��د. معاون عمرانی اس��تاندار 
کهگیلویه و بویراحمد با اش��اره به اینکه شهرستان مارگون 
در استان کهگیلویه و بویراحمد به سبب آب و هوای مطبوع، 
زمین حاصل خیز، معادن مه��م و آب فراوانش ظرفیت های 
بزرگی برای س��رمایه گذاری دارد، تصریح کرد: احداث سد 
بزرگ س��قاوه، آینده ای بسیار درخش��ان برای این منطقه 
پیش بینی می ش��ود. حاج��ی زاده؛ بی��ان داش��ت: تقویت 
سفره ها، رونق صنعت، رونق گردش��گری، رونق کشاورزی 
مدرن از جمله پیامده��ای مثبت اجرای این س��د خواهند 
بود. معاون عمران��ی اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
کرد: منطقه سقاوه در شهرس��تان مارگون در آینده به یک 
ش��هرک صنعتی بزرگ تبدیل خواهد ش��د و بیشتر صنایع 

به آب نیاز دارند.

سخنگوی شرکت ملی گاز مطرح کرد

احتمال افزایش مجدد مصرف گاز
س��خنگوی ش��رکت مل��ی گاز، از افزایش مص��رف گاز 
در روزهای آینده خب��ر داد و گفت: در هی��چ منطقه ای در 
کشور با افت فش��ار و قطع گاز مواجه نیس��تیم. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، عباس اعظمی؛ با اش��اره به ورود س��امانه 
سرد و خشک هوا به کش��ور طی چند روز آینده و ماندگاری 
آن، اظهار ک��رد: با توجه به پیش بینی های هواشناس��ی که 
س��امانه جدید سرد  ترین روزهای س��ال را ثبت خواهد کرد 
در آماده باش کامل ق��رار گرفته ایم. وی ب��ا تأکید بر اینکه 
در حال حاض��ر در هیچ نقط��ه ای قط��ع گاز نداریم، گفت: 
مش��کل تربت جام نیز به طور کامل برطرف ش��ده است، در 
ش��رایط فعلی در هیچ نقطه ای با افت فش��ار گاز در ش��بکه 
مواجه نیستیم. س��خنگوی ش��رکت ملی گاز، با بیان اینکه 
به دلی��ل تعطیل��ی روز گذش��ته و افزایش دما در کش��ور 
مصرف گاز کاه��ش یافت، گفت: روز جمع��ه میزان مصرف 
۶20 میلیارد مترمکعب ثبت ش��د، باتوجه ب��ه اینکه میزان 
مصرف در هفته گذش��ته به 700 میلیارد مترمکعب در روز 

نیز رس��ید، با تعطیالت و اعمال محدودیت   ها اکنون شاهد 
کاهش مصرف هس��تیم. اعظمی؛ با بی��ان اینکه در روزهای 
جمعه میزان مص��رف بین پنج تا ش��ش میلیون مترمکعب 
پایین ت��ر اس��ت، گفت: می��زان مص��رف گاز در ته��ران در 
روز گذش��ته 11۵ میلی��ون مترمکع��ب، خراس��ان رضوی 
49 میلی��ون مترمکعب، اصفه��ان 44 میلی��ون مترمکب 
و آذربایجان ش��رقی 39 میلی��ون مترمکع��ب ثبت ش��ده 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه میزان مصرف نس��بت به هفته 
گذش��ته حدود 10درصد کاه��ش پیدا کرده اس��ت، اظهار 
ک��رد: طب��ق پیش بینی  ه��ا در روزه��ای آین��ده س��امانه 
سرمایشی وارد کش��ور می شود که طبیعتاً ش��اهد افزایش 
مصرف خواهیم ب��ود. وی اظهار ک��رد: تقاضای م��ا از همه 
مش��ترکان این اس��ت که به مباحث مدیریت مصرف توجه 
داش��ته باش��ند و همان طور که تاکن��ون در این ام��ر ما را 
 همراهی کرده اند از این به بعد نیز ش��اهد همکاری بیش��تر 

آن   ها باشیم.  




