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وزیر اقتصاد از بزرگ ترین مزایده تاریخ گفت؛ رئیس مجلس انتقاد کرد

ادامه چکش کاری بودجه در مجلس؛ 
واگذاری ها اصالح می شود؟

کیوسک مناقصه  و مزایده

علی غالم فراهانی 

با ارای��ه الیح��ه بودجه س��ال آینده توس��ط 
حجت االسالم  والمسلمین س��یدابراهیم رئیسی؛ 
ب��ه مجل��س ش��ورای اس��المی، کار نمایندگان 
برای بررس��ی و تصویب آن آغاز ش��ده است. این 
در حالی اس��ت که اوایل هفته و ب��ا حضور مجدد 
رئیس��ی؛ در صحن علنی، نمایندگان ملت کلیات 
الیحه بودجه را به تصویب رس��انده بودند. دیروز 
)سه ش��نبه( باز هم جلس��ه مجلس به امر بررسی 
و تصویب الیحه بودجه دولت اختصاص داش��ت 
و بر همین اساس کمیس��یون برنامه و بودجه نیز 
از احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دعوت کرده بود 
تا درخصوص ابهامات اقتص��ادی الیحه بودجه به 
نماین��دگان مجلس توضیح بده��د. این در حالی 
اس��ت که بزرگ ترین نگرانی نمایندگان مجلس 
مربوط به کس��ری بودجه ش��دید دولت در سال 
آینده است و به تبع واگذاری های دولتی می تواند 

پر کردن آن ایفا کند.  نقشی تعیین کننده در ُ
دفاع وزیر از واگذاری ها و بزرگ ترین 

مزایده تاریخ
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این جلس��ه از 
واگذاری ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در 
۱۰ ماهه امس��ال خبر داد و گفت: ای��ن وزارتخانه 
تکالیف قانونی خود در بودج��ه در این زمینه را به 
صورت ۱۰۰درصد اجراء کرده است. وزیر اقتصاد 
در حوزه فروش سهام، گفت: در مجموع عملکرد 
۱۰ ماهه، 94درصد مصوب در حوزه س��هام انجام 
شده اس��ت از این میزان در حوزه س��هام بیش از 
۱۲ درصد آن به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
ب��از می گ��ردد ک��ه بزرگ تری��ن مزای��ده تاریخ 
واگذاری های کش��ور انجام شده است. سخنگوی 
اقتص��ادی دول��ت در م��ورد رد دی��ون، گفت: از 
مجم��وع ۱3۰ همت رد دی��ون، ۱۱9 همت از آن 
تعیین تکلیف شده است و فقط ۱۱ همت آن باقی 

مانده است.

انتقاد قالیباف از واگذاری به شبه دولتی ها
محمدباق��ر قالیب��اف؛ رئی��س مجل��س نیز، 
گف��ت: واقع��ی ک��ردن مناب��ع و مص��ارف جزء 
سیاس��ت های کالن اس��ت. در حال حاض��ر نرخ 
ف��روش ه��ر بش��که نف��ت ۸۵ دالر پیش بین��ی 
ش��ده که اکنون حدود ۷۲ دالر اس��ت. آیا این به 
معنای بیش برآوردی نیس��ت و با کسری بودجه 
روبه رو نمی ش��ویم و بلکه دیون ایجاد نمی کند؟ 
رئی��س مجل��س، همچنی��ن نح��وه واگذاری  ها 
براس��اس اص��ل44 قان��ون اساس��ی عن��وان و 
اظهار ک��رد: طب��ق قان��ون در واگذاری  ه��ا باید 
۷۰ درصد فروش مج��دد در محل مصرف جهت 
س��رمایه گذاری برای زیرس��اخت  ها برگردد که 
اکنون این کار ص��ورت نمی گیرد. در فروش های 
اخیر هم اگر قرار اس��ت به ش��به دولتی  ها واگذار 
ش��ود همان بهتر ک��ه واگذاری ص��ورت نگرفته 
 و دس��ت دول��ت باق��ی  بماند ت��ا نظ��ارت وجود 

داشته باشد. 

وزیر اقتصاد از بزرگ ترین مزایده تاریخ گفت؛ رئیس مجلس انتقاد کرد

ادامه چکش کاری بودجه در مجلس؛ واگذاری ها اصالح می شود؟

 سناریوی پول ساز!  
  قب��ل از ه��ر چی��ز بای��د خدمت ش��ریف 
باس��عادت تان عرض کنیم که این حرف هایی 
ک��ه در ادام��ه ع��رض می کنی��م، برگرفته از 
تخیالت یک ذهن مش��وش و توهمی در رابطه 
با اتفاقاتی در کش��وری در جهانی موازی است 
و هیچ خط و ربطی به کش��ور عزیزمان و مردم 
و مسؤولین گرانسنگ نداشته، ندارد و قطع به 
یقین، نخواهد داش��ت و صدالبته قصد و نیتی 
هم ن��دارد که کار یاد کس��ی بدهد و مش��اوره 

جهت درآمدزایی به فرد یا افرادی داده شود! 
و اما راوی��ان اخبار و ناقالن آث��ار و طوطیان 
شکرش��کن ش��یرین گفتار و خوش��ه چینان 
خرمن س��خندانی و صرافان س��ر بازار معانی و 

چابک سواران میدان دانش، توسن خوش خرام 
سخن را بدین گونه به جوالن در آورده اند که در 
کشور جابُلسا )شاید هم جابلقا( اوضاع اقتصادی 
به هم ریخته و ش��رایط، بی ریخت شده و صدای 
برخورد کفگیر به ته دیگ، گوش خراش گردیده 
و روزگار کجمدار غدار بدفرم خ��ودش را به رخ 
کش��انده ب��ود، و این اح��واالت، متولی��ان امور 
مالیه را ب��ه صرافت انداخته بود ک��ه با هر روش 
و منش و ش��عبده ای که هس��ت، پول و بودجه 
خرج و بَرج های یومیه متکث��ر را درآورده و چاله 
و چوله ها را پر کنن��د و امورات را پی��ش برند تا 

ُکمیت کار ها بیش از این لنگ نشود.
از ای��ن رو، ه��ر روز روش��ی ن��و اب��داع و 

س��ناریویی بدیع رونمایی می شد که از هیبت و 
هنرمندی اش، چشم هر انسانی خیره و گوش ها 
سرخ می گش��ت و از آنجا که وقت تنگ است و 
اعمال بس��یار، عجالت��اً در این مج��ال، یکی از 
هزاران را به رؤیت نگاه جنابتان رس��انده و بقیه 
را فاکتور می گیریم که ش��رح جملگی، مثنوی 

هفتاد من کاغذ می شود.
در خبر است که در آن ملک پول فرنگی ارج 
و قرب بسیار داش��ت و باب میل صغیر و کبیر، 
از این رو سناریونویسان برای مرتبه هزارویکم، 
براین مس��یر اتفاق نظر یافتند ک��ه از این نمد، 
کالهی خوش ب��رای عواید و درآمد، درس��ت 
کنند و حظ وافر ببرند، خل��ق ا... عوام الناس هم 
خودش��ان می دانند و س��یل بنیادک��ن تورم و 

خاکسترنشینی! 
 همی��ن اس��اس فرمایش کردن��د حال که 
با همت جمع��ی و کاردانی بی نظی��ر، این پول 
اجنبی بر صدر نشسته و هر روز قرب و مقامش 

افزون تر می ش��ود و جماعتی در بند عش��قش 
گرفت��ار ش��ده اند، ما هم بی��کار نباش��یم و آن 
اس��کناس های فرنگی در انبان مان��ده را کمی 
ارزان ت��ر از قیم��ت روز )و خیلی خیلی گران تر 
از قیمت دیروز( به خلق ا... می فروشیم تا سهم 
خود را از باالنشینی آن عزیز بر برج عاج نشسته 
گرفته و از پس مخارج کمرشکن بر زمین مانده 
برآمده و اگر چیزی باقی ماند در مس��یر رشد و 
توسعه و رفاه و درمان و کیف و حال نفوس بالد 

محروسه صرف نماییم. 
البته من باب محکم کاری و زدن چند نشان 
با یک تی��ر، تدبیر گردید هرکس��ی که آن پول 
تخفیفی اجنب��ی را ابتیاع ک��رد، فی المجلس 
یا انقری��ب، مالیاتی چرب و ش��یرین هم بدهد 
تا البد لذتش دو چندان ش��ود! و ایضاً مقدمات 
قطع مقرری کرامات خاصه بیت المال یا همان 
یاری رس��ان ماهانه )یا را نه( ایش��ان مهیا شده 
تا س��ود حاصله از خرید و فروش پ��ول اجنبی 

که عاید و واصل ش��ده ب��ود، به م��رور به جیب 
بیت المال برگشت داده ش��ود و نه خانی آمده و 

نه خانی رفته باشد. 
دلم��ان می خواهد اعترافی در مقابل ش��ما 
بزرگواران داش��ته باش��م که به قول س��عدی 
علیه الرحم��ه هر نفس��ی که فرو م��ی رود ممد 
حیات اس��ت و چ��ون برآید مف��رح ذات، پس 
به خاطر همین نیم نفس��ی که می آید و می رود 
شاکر باش��یم که این سناریونویس��ی و تدابیر 
خاص��ه در مملکتی غری��ب و تخیلی اس��ت و 
بعید می نماید که متولیان ام��ور مالیه و برنامه 
و بانکی و بودجه ای در دنیای واقعی و آن هم در 
این سرزمین، چنین ش��عبده های چندوجهی 
پیچیده و چند سر سود پول ساز، تدارک ببینند 
و خیالش��ان از مصیبت آوار ش��ده ب��ر خلق ا...، 
راحت و از این ب��اب، دچ��ار بی دغدگی مزمن 

شده باشند! خدا به دور... 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

مزایده  بلوک 51 درصدی پرسپولیس برگزار می شود
ب��ورس کاال در اطالعی��ه ای خب��ر از عرضه عمده س��هام 
کنترلی شرکت فرهنگی ورزشی پرس��پولیس داد. به گزارش 
ایمن��ا، در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: عط��ف به نامه ش��ماره 
39۲9/ص/۱4۰۱ م��ورخ ۰3/ ۱۱/ ۱4۰۱  ش��رکت کارگزاری 
بانک ملت )سهامی خاص(، س��ازمان خصوصی سازی در نظر 
دارد تع��داد پنج میلی��ارد و 3۶۲ میلیون و ۶۵۷ ه��زار و ۶۵۰ 
س��هم معادل ۵۱ درصد از س��هام ش��رکت فرهنگی ورزشی 
پرس��پولیس )س��هامی عام( متعلق به وزارت ورزش و جوانان 
را به طور عمده و ش��رایطی از طریق بازار پای��ه فرابورس ایران 
در حالی به فروش برس��اند که تاریخ این عرضه روز یکش��نبه 
مورخ ۰۷/ ۱۲/ ۱4۰۱  تعیین شده است. گفتنی است، حسین 

قربان زاده؛ رئیس سازمان خصوصی سازی، شهریورماه امسال 
در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینک��ه در این زمینه هم امکان 
عرضه تدریجی س��هام این دو باش��گاه وجود دارد و هم امکان 
مزایده بلوکی آن ها را داری��م، گفته بود: ب��رای مزایده بلوکی 
در حال مذاکره هس��تیم و این به ما یک ش��ناخت می دهد که 
مش��تریان بالقوه چه کس��انی هس��تند و برای اهلیت سنجی 
الزم اس��ت این اتفاق بیفتد. اگر پیشکس��وتان دو باش��گاه هم 
می خواهند بلوک های مدیریتی تی��م را در اختیار بگیرند، باید 
در قالب یک شرکت در مزایده شرکت کنند. شایان ذکر است؛ 
هر کسی که باالی ۵۰ درصد سهم یک شرکت را داشته باشد، 
سهامدار عمده است و تأثیر مهم تری در مدیریت دو تیم دارد. 

توکلی خطاب به رئیسی؛ اسناد مناقصه کجاست؟ 
نماین��ده س��ابق مجل��س و رئی��س س��ازمان دیده بان 
ش��فافیت و عدالت در نامه ب��ه رئیس جمهور مدعی ش��ده 
اس��ت که امتی��از واردات ۱3 میلی��ون تن کاالی اساس��ی 
بدون رعایت قانون به یک ش��رکت تازه کار واگذار ش��ده و 
این رانت بی س��ابقه اس��ت. به گزارش پای��گاه خبری الف، 
احمد توکلی؛ در این نامه با طرح این ادع��ا که در فروردین 
ماه امس��ال برای تأمین کاال های اساس��ی تخلفات و جرایم 
بزرگی در وزارت جهادکش��اورزی رخ داده، است می گوید: 
از حیث اهمیت موضوع و ش��دت پنهان کاری، نقض قوانین 
مادر و ایجاد رانت، پیش از آن س��ابقه نداش��ته اس��ت. این 
فرآیند مجرمان��ه و متخلفانه در حالی ص��ورت می گیرد که 

وزارت جهادکشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی 
دارد به نام های بازرگانی دولتی ایران و پش��تیبانی امور دام 
کشور، که کاماًل فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، 
واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده 
اس��ت. توکلی؛ در این نامه از رئیس جمهور پرس��یده است: 
مس��تندات برگزاری مناقصه  واگذاری کار به این ش��رکت 
خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر 
شود و در اختیار عموم قرار گیرد. در حالی که مراحل خرید 
و مناقصه  میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه ها باید منتشر 
 ش��ود، مس��تندات این معامله و مناقصه ب��زرگ اگر وجود

 دارد کجاست؟ 

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

می توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه 
الکترونیکی را   رایگان دریافت کنید

شما به راحتی می توانید  در این نشریات 
موضوعات مورد نظر خود را جستجو کنید

ویرایش یازدهم

اولین کتاب کاغذی
 قابل جستجو در متن

به تعداد 

محدود موجود 

می باشد

شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه خراسان رضوی

https://monaghesatiran.ir/125277-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%86%da%a9%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%9b-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125279-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%db%b5%db%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/125283-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/125296-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://monaghesatiran.ir/125300-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125312-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af-2/
https://monaghesatiran.ir/125318-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9/
https://monaghesatiran.ir/125324-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b1%db%b3%db%b5-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/125337-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125490-%db%b3%db%b3-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125369-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-3-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7/
www.qanoonnameh.ir
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Wednesday  25.Jan.2023  Vol.18  No.3722چهار شنبه ۵ بهمن ۱4۰۱  3 رجب ۱444  سال هجدهم  شماره 3۷۲۲

فناوري  اطالعات
و دانش

 ش�رکت طرح و س�امان امواج کیش )س�هامی خاص( در نظر دارد تا به منظور »تأمین برگه ه��ای تعهد و ارائه خدمات مهندس��ی در بخش نظارت ب��ر عملیات اجرایی 

پروژه های بندرعباس« به شرح ذیل نسبت به شناسایی مشاور ذیصالح طی مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. 

 ش��رکت های مهندس��ین مش��اور و دفاتر خدمات مهندس��ی واجد صالحیت الزم در چهار رش��ته )س��ازه، معماری، برق و مکانیک( می توانن��د از تاریخ انتش��ار این آگهی 

تا مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲ جهت دریافت اس��ناد هریک از مناقصات ذیل در س��اعات اداری به نش��انی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره ۱۰۱، طبقه سوم 

مراجعه نمایند:

تضمین شرکت در مناقصه )ریال(حدود زیربنای ناخالص )مترمربع(پروژه

3۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )سیصد و پنجاه میلیون(۶.4۶3بلوک ۱ پروژه دیداس

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و پانصد میلیون(۲۸.۲4۵بلوک ۲ پروژه دیداس

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و یکصد میلیون(۱9.94۷بلوک 3 پروژه دیداس

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و دویست میلیون(۲۱.۵۱۶بلوک 4 پروژه دیداس

3۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )سیصد و پنجاه میلیون(۶.۱3۰یادبود

3۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )سیصد میلیون(۵.۰۶۷آزادگان هشتم

شرایط شرکت در مناقصه:

1- داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر و واجد صالحیت الزم در چهار رشته )سازه، معماری، برق و مکانیک(

2- توانایی در تأمین ظرفیت و ارائه برگه های نظارت و ارائه گواهی امضاء ذیل آن ها.

3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح جدول فوق.

 همراه داش��تن معرفی نامه جهت دریافت اس��ناد الزامی اس��ت. در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با ش��ماره های تلف��ن ۸۸۸3۱۰۰۸ و ۸۸۸3۲۰۰9 

تماس حاصل نمایند. 
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آگهی    عمومی
شناسایی مشاور یک مرحله ای 

ضمنًا هزینه آگهی به تناسب بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

 ش�رکت طرح و س�امان امواج کیش )س�هامی خاص( در نظر دارد تا به منظور »تهیه مصالح و اجرای اس��کلت بتنی و سقف س��اختمان پروژه آزادگان نهم بندرعباس« 
 نس��بت به شناس��ایی پیمانکار ذیصالح ط��ی مناقصه عمومی یک مرحل��ه ای اق��دام نماید. اش��خاص حقوقی دارای ش��رایط ذی��ل می توانن��د از تاریخ انتش��ار این آگهی 

تا مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۱ جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره ۱۰۱، طبقه سوم مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب باکار.
2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 3.۰۰۰ مترمربع.

3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سه میلیارد ریال(.
 همراه داش��تن معرفی نامه جهت دریافت اس��ناد الزامی اس��ت. در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با ش��ماره های تلف��ن ۸۸۸3۱۰۰۸ و ۸۸۸3۲۰۰9 

تماس حاصل نمایند. 
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آگهی    عمومی
شناسایی پیمانکار یک مرحله ای 

ضمنًا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت طرح و سامان امواج کیش )س�هامی خاص( در نظر دارد تا به منظور »تهیه مصالح، اجرا و تکمیل س��اختمان نیمه کاره و محوطه سازی رستوران بلوار جهانگردی 
بندرعباس« با زیربنای حدود ۵۱۵ مترمربع واقع در بندرعباس، نس��بت به شناس��ایی پیمانکار ذیصالح ط��ی مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. اش��خاص حقوقی 
 دارای ش��رایط ذیل می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی تا مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲ جهت دریافت اسناد مناقصه در س��اعات اداری به نش��انی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، 

جنب بانک دی، شماره ۱۰۱، طبقه سوم مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب باکار.
2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته.

3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دو میلیارد ریال(.
 همراه داش��تن معرفی نامه جهت دریافت اس��ناد الزامی اس��ت. در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با ش��ماره های تلف��ن ۸۸۸3۱۰۰۸ و ۸۸۸3۲۰۰9 

تماس حاصل نمایند.
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آگهی    عمومی
شناسایی پیمانکار یک مرحله ای 

ضمنًا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 موسس�ه فاطر در نظر دارد نس��بت به برگ��زاری مناقصه اج��رای عملیات اح��داث ۸ عدد ش��فت و منهول، 
در پروژه جمع آوری و هدایت آب های س��طحی منطقه ۲۱ و ۲۲ ته��ران اقدام نماید. ل��ذا از کلیه مناقصه گران 
مجرب و مرتبط با موضوع  مناقصه دعوت می شود با ارائه معرفی نامه معتبر و رسید پرداخت مبلغ اسناد مناقصه، 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مدت اجرای کار: ۸ ماه شمسی

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 
مبل��غ 3.۷3۸.۷۰۰.۰۰۰ ری��ال به ص��ورت ضمانتنام��ه بانک��ی ی��ا واری��ز وجه نقد به حس��اب جاری ش��ماره 

۵۱۵۱۷۱۸۰۵4۰۰۶ بانک سپه شعبه احمد قصیر به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(- واحد اجرایی فاطر.
 مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: دریافت اس��ناد مناقصه در روزه��ا و س��اعت های اداری ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰

 از مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵ لغایت مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۰
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۷

محل دریافت اسناد مناقصه: 
آدرس 1: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به شریعتی، خیابان رودبار شرقی، نبش بن بست شمشک، پالک ۱۵،

تلفن )گویا(: ۲۲۲۵۰34۷ - ۸۸۵۵۲۵۸۰
آدرس 2: تهران، تهرانسر، خیابان قباد شمالی، نبش کوچه آالله، پروژه جمع آوری آب های سطحی غرب تهران 

تلفن: 44۵9۸3۸۵
تحویل دهنده: واحد دبیرخانه

مبلغ اسناد مناقصه: به صورت رایگان می باشد.
سایر توضیحات: به پیشنهاد های فاقد امضاء مشروط و مخدوش از مناقصه حذف خواهند شد.

01  پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مهلت تعیین شده در اسناد واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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   عمومی

کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی به عهده مناقصه گران برنده می باشد.

نوبت اول
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
مناقصه شماره: ۱4۰۱/۱۰/39

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

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

 مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجرب��ه و س��ابقه مرتب��ط می توانند 
از روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۱ تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۰ با در درست 
 داشتن فیش واریز به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حس��اب ۵۱۵۱۷۱۸۰4۷۰۰۷ بانک سپه 
شعبه س��یدخندان، کد 3۵9 به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه مکین جهت 

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

پالک ۷۵، واحد 9 مدیریت پیمان و رسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: ۲۲۸۷3۵۰۵-۰۲۱ داخلی 3۵۲ و 3۵۷ و 34۱

مهلت تحویل اسناد به موسسه مکین: 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۸ در همان محل خرید اسناد می باشد. 

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

  عمومی  
نوبت دوم
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
مناقصه شماره: ۱4۰۱/۱۰/4۰

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

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

 مهلت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجربه و س��ابقه مرتب��ط می توانند از 
روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۱ تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۰ با در درست 
 داش��تن فیش واریز به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۱۵۱۷۱۸۰4۷۰۰۷ بانک سپه 
 ش��عبه س��یدخندان، کد 3۵9 به نام ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( – موسس��ه مکین 

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

نبش ایروان، پالک ۷۵، واحد 9 مدیریت پیمان و رسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: ۲۲۸۷3۵۰۵-۰۲۱ داخلی 3۵۲ و 3۵۷ و 34۱

مهلت تحویل اسناد به موسسه مکین: 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۸ در همان محل خرید اسناد می باشد. 

  موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.
  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- موسسه مکین
مناقصه شماره: ۱4۰۱/۱۰/4۱

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

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

 مهلت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجربه و س��ابقه مرتب��ط می توانند از 
روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۱ تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۰ با در درست 
داش��تن فیش واریز به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۵۱۵۱۷۱۸۰4۷۰۰۷ بانک سپه 
 شعبه س��یدخندان، کد 3۵9 به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( – موسسه مکین جهت 

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

پالک ۷۵، واحد 9 مدیریت پیمان ورسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: ۲۲۸۷3۵۰۵-۰۲۱ داخلی 3۵۲ و 3۵۷ و 34۱

مهلت تحویل اسناد به موسسه مکین: 
تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۸ در همان محل خرید اسناد می باشد. 

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

  عمومی  
نوبت دوم

به گفته محمدرضا مانی یکت��ا؛ مدیر اداره نظام ه��ای پرداخت بانک مرکزی، 
ریال دیجیتال بعد از اجرای آزمایش��ی در کیف پول های س��ه بانک ملی، ملت و 
تجارت قرار اس��ت ۱۸ بهمن ماه با مج��وز بانک مرکزی در تم��ام بانک ها وارد فاز 
عملیاتی و ب��رای پرداخت های خرد به کار گرفته ش��ود. گفتنی اس��ت؛ س��ایر 
مس��ؤوالن بانک مرکزی تاکنون اج��رای فاز عملیات��ی ریال دیجیت��ال در این 
تاریخ را تأیی��د نکرده اند. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از پیوس��ت، پروژه ریال 
دیجیتال از س��ال 9۷ تا ام��روز در دس��تور کار بانک مرکزی ق��رار دارد و اجرای 
پیش آزمایشی آن در س��ال ۱4۰۰ کلید خورد و در نهایت در س��ال ۱4۰۱ وارد 
فاز آزمایشی ش��د. تاکنون طبق گفته محمدرضا مانی یکتا؛ مدیر اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی، فاز آزمایشی این طرح با ۵۰۰ کاربر در سه بانک ملی، ملت 
و تجارت اجرایی شده و قرار است با رونمایی رسمی از این طرح در اواسط بهمن، 
برای تمامی بانک های کش��ور امکان توزیع ریال دیجیتال و احراز هویت کاربران 
برای اس��تفاده از آن فراهم ش��ود. گفتنی اس��ت؛ سایر مس��ؤوالن بانک مرکزی 
تاکنون اجرای ف��از عملیاتی ری��ال دیجیتال در ای��ن تاریخ را تأیی��د نکرده اند. 
براس��اس پیش نویس ریال دیجیتال، بانک مرکزی وظیفه مدیریت چرخه عمر 
ریال دیجیتال و تعریف دسترس��ی بانک ها و مس��دود و فعال س��ازی و تعریف و 
اعمال سیاس��ت های کالن مدیریت زیس��ت بوم ریال دیجیتال را برعهده دارد و 
متولی دفترکل توزیع شده و مش��ارکت در تأیید تراکنش  ها و اجرای قراردادهای 
هوش��مند اس��ت. همچنین بانک های »عضو متولی« نیز احراز هویت کاربران و 
فعال س��ازی کیف پول های ریال دیجیتال را عهده دار شده اند. علی صالح آبادی؛ 
رئیس پیش��ین بانک مرکزی، اوایل س��ال ۱4۰۱ گفته بود در سال جاری و پس 
از انتش��ار ریال دیجیتال، اف��راد می توانند اس��کناس های ریال خ��ود را تحویل 
بانک مرکزی دهند و مع��ادل آن رمزریال تحویل بگیرند ک��ه این ریال دیجیتال 

قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفاً جایگزین اسکناس خواهد شد.

مدیر اداره نظام های پرداخت: ریال 
دیجیتال 18 بهمن رونمایی می شود

آیا مقررات گذاری برای ارزهای دیجیتال در برنامه هفتم توسعه جایگاهی دارد؟! 
نائ��ب رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی، 
گف��ت: از فرصت تدوی��ن برنامه هفتم توس��عه 
ب��رای تنظیم گ��ری و قانون گ��ذاری در ح��وزه 
رمزارز اس��تفاده ش��ود. به گزارش ایسنا، جلسه 
هم اندیش��ی فع��االن کس��ب وکارهای ح��وزه 
تب��ادل رمزارز ب��ا کمیته دانش بنی��ان و اقتصاد 
دیجیتال مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا حضور 
عبدالرض��ا مص��ری؛ نائ��ب رئی��س مجل��س و 
مجتب��ی توانگر؛ رئیس این کمیته برگزار ش��د؛ 
در این جلس��ه کارآفرینان و فعاالن اکوسیستم 
رمزارز و بالکچین کش��ور، نماین��دگان انجمن 
کمیس��یون  بالکچی��ن،  انجم��ن  فین ت��ک، 
فین تک س��ازمان نظام صنفی رایانه ای اس��تان 
ته��ران و مرک��ز پژوهش  ها حضور داش��تند. در 
این جلس��ه درخصوص آخری��ن الزامات حوزه 
تنظیم گ��ری این فضا بح��ث و گفت وگو صورت 

گرفت ک��ه ازجمله آن الزاماتی اس��ت که اخیراً 
پلی��س فت��ا تدوی��ن ک��رده اس��ت. همچنین 
مدی��ران کس��ب وکارهای مختل��ف ازجمل��ه 
س��کوهای تب��ادل رم��زارز و کس��ب وکارهای 
پرداخت ی��اری مهم  ترین چالش ه��ای الزاماتی 
را برش��مردند که اخیراً توس��ط پلیس فتا برای 
صرافی ه��ای رمزارز تدوین ش��ده اس��ت؛ آن  ها 
تأکید کردن��د قانون گذاری هایی از این دس��ت 
به م��رگ کس��ب وکارهای ن��وآور و دانش بنیان 
ای��ن حوزه منج��ر خواه��د ش��د. موضوعی که 
به گفته آن  ه��ا نتیجه اش س��وق دادن کاربران 
ایرانی به س��وی صرافی های خارجی و از دست 
رفت��ن فرصت ه��ای کارآفرینی و اش��تغالزایی 
شرکت های داخلی خواهد بود. در ادامه جلسه، 
عبدالرضا مصری؛ نائب  رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی، با اش��اره ب��ه حمایت نماین��دگان از 

کس��ب وکارهای حوزه نوآوری و فناوری، توجه 
همزمان به توسعه و رشد کسب وکارهای نوآور، 
حقوق مردم و کاربران و دغدغه ها و مس��ؤولیت 
حاکمیت را رویکردی مناس��ب ب��رای مواجهه 
ب��ا حوزه ه��ای جدید کس��ب وکاری دانس��ت و 
از فع��االن کس��ب وکارهای رمزارز خواس��ت با 
چنی��ن رویک��ردی مطالب��ات تنظیم گ��ری در 
حوزه فعالیتش��ان را دنبال کنند. مصری؛ تأکید 
کرد که نباید فرصت  پیش��تازی در فناوری  ها و 
حوزه های جدید کسب وکاری را با قانون گذاری 
س��ختگیرانه ی��ا مقررات گذاری س��هل انگارانه 
که منافع م��ردم را به خطر می اندازد، از دس��ت 
داد. وی توج��ه به حقوق مردم و آگاهی بخش��ی 
درب��اره خس��ارت  ها و تهدیده��ای احتمالی را 
پیش نی��از تنظیم گری در این حوزه ها دانس��ت 
که در حوزه ه��ای مالی هم به اعتم��اد عمومی 

آسیب می رس��اند و هم منابع بیت المال را دچار 
چالش می کند. مصری؛ همچنین به کارآفرینان 
و فع��االن این حوزه گفت ک��ه قانون گذاران را با 
درنظر گرفتن ای��ن دغدغه ه��ا همراهی کنند. 
نائب رئیس مجل��س بعد از ش��نیدن مهم  ترین 
دغدغه ه��ا و موان��ع فعل��ی تنظیم گ��ری حوزه 
رم��زارز و بالکچین، ب��ه کمیت��ه دانش بنیان و 
اقتص��اد دیجیتال مجل��س توصیه ک��رد که با 
همراهی اکوسیستم کس��ب وکاری این حوزه و 
سایر مراجع تصمیم گیر، از فرصت تدوین برنامه 
هفتم توس��عه برای تنظیم گری ح��وزه رمزارز 
اس��تفاده شده و پیش��نهادهایی را در این رابطه 
آماده کنن��د. همچنین مجتب��ی توانگر؛ رئیس 
کمیته دانش بنیان و اقتص��اد دیجیتال مجلس 
شورای اسالمی، گفت: کمیس��یون اقتصادی و 
کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری الزم را 

در این زمینه انجام خواهند داد. این کمیسیون 
به این منظور جلس��اتی را با هم��کاری فعاالن و 
نهاده��ای صنفی ح��وزه فین ت��ک و بالکچین، 
بانک مرک��زی، وزارت صم��ت، وزارت اقتص��اد، 
س��تاد رمزارزش  ها و... ترتیب خواه��د داد. وی 
افزود: اصلی  ترین پیشران توسعه در ایران آینده، 
فناوری اطالع��ات، اقتصاد دیجیت��ال و صنعت 
بالک چین و رمزارز است که اکنون این مزیت  ها 
به صورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی 
شده اس��ت. متأس��فانه رویکرد برخی نهاد ها و 
تصمیم گیران در سال های اخیر به گونه ای بوده 
که به جای تسهیل توس��عه فناوری های مالی با 
وارد کردم فشار محدودیت ایجاد کردند یا اینکه 
خودش��ان وارد رقابت با فعاالن این حوزه شدند 
که نتیج��ه این امر را می توان در لطمه به رش��د 

کشور در این عرصه دید.

گروه فناوری

نماین��دگان مجلس پاس��خ های وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات درباره علت عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران 
شرکت مخابرات را قانع کننده ندانستند. به گزارش مناقصه مزایده، 
در جلسه علنی دیروز)سه ش��نبه(مجلس سؤال عباس مقتدایی؛ 
نماینده مردم اصفهان از عیسی زارع پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات درباره عل��ت عدم اج��رای قانون درخص��وص تبدیل 

وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات در دستورکار قرار گرفت.
80 درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار 

بخش خصوصی است
محمدباق��ر قالیباف؛ پس از اس��تماع اظهارات طراح س��ؤال و 
همچنین پاسخ های وزیر ارتباطات، گفت: ۸۰ درصد سهام شرکت 
مخاب��رات در اختیار بخش خصوصی اس��ت و تنه��ا ۲۰ درصد آن 
مربوط به دولت اس��ت. رئیس مجلس تصریح کرد: وزیر ارتباطات 
نیز پیگیری خود را انجام داده و صحبت هایی در این زمینه صورت 
گرفته است. در دو روز گذشته نیز این موضوع را پرس وجو کردم و 
انشاا... با یک هماهنگی این مش��کل حل خواهد شد اما در نهایت 

تصمیم گیرنده درباره پاسخ های وزیر طراح سؤال است.
استنکاف شرکت مخابرات از اجرای قانون

عباس مقتدای��ی نیز؛ پس از اظهارات رئی��س مجلس، گفت: 
معاون قوانین مجلس گفته علی رغ��م اینکه مخابرات خصوصی 
است، اجرای این بخش از قانون جزء تکالیف است و این شرکت 
مستنکف از قانون شناخته می شود. نامه ای که وزیر به آن استناد 
ک��رده تأمین کننده منافع موکلین ما نیس��ت. در ادامه جلس��ه، 
پاس��خ های وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که وکالی ملت 
با ۱۰9 رأی مواف��ق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 
۲3۸ نماینده حاضر در جلسه پاس��خ های زارع پور را قانع کننده 
ندانس��تند. به این ترتیب وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از 
مجلس کارت زرد گرفت که این هفتمی��ن کارت زرد مجلس به 

وزرای دولت سیزدهم است.

وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد 
گرفت اما نه برای اینترنت! 

ادبیات حقوق و فناوری، نقش قانون گذاری را در رابطه با نوآوری برای بیش از 
یک دهه ارزیابی کرده است و به عقیده برخی اندیشمندان، ما در آستانه تغییر در 
پارادایم حقوقی و انقالبی در قانون گذاری هس��تیم و برخی دیگر از کارشناسان، 
در مورد جابه جایی حاکمیت قان��ون با حاکمیت فناوری صحب��ت می کنند. به 
گزارش س��یتنا، عاطفه مرادی اسالمی؛ پژوهشگر اندیش��کده حکمرانی شریف 
)دانش��جوی دکتری حقوق عمومی دانش��گاه تهران( و مهناز بی��ات کمیتکی، 
حقوق عمومی دانشکده حقوق دانش��گاه شهید بهش��تی در مقاله ای پژوهشی 
آورده اند؛ ادبیات حقوق و فناوری نقش قانون گ��ذاری را در رابطه با نوآوری برای 
بیش از یک دهه ارزیابی کرده اس��ت. به عقیده برخی اندیشمندان »ما در آستانه 
تغییر در پارادایم حقوقی و انقالب��ی در قانون گذاری هس��تیم«. برخی دیگر در 
مورد جابه جایی حاکمیت قان��ون با »حاکمیت فن��اوری« صحبت می کنند. در 
این میان، تئ��وری حکمرانی پیش نگر با ارای��ه چارچوبی آینده نگ��ر، ابزارهایی 
جهت رصد تح��والت نوآوری و بررس��ی جنبه های اجتماع��ی، اخالقی و قانونی 
مس��ائل نوپدید آینده از جمله فناوری های نوظهور ارایه می نماید. بدین ترتیب، 
آینده نگری به مثاب��ه تحلیل منظ��م آینده ه��ای جایگزین رس��الت حمایت و 
پش��تیبانی از سیاس��ت گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر ب��ا در نظرگیری 
احتماالت، سناریو ها و پیامدهای آینده را دنبال می کند. به دلیل رشد روزافزون 
ن��وآوری و تحوالت فناوران��ه، نهاد تقنین در کش��ورهای مختلف اق��دام به اخذ 

راهبرد ها و ابزارهایی جهت سازگاری با این دوران گذار نموده اند. 

 تغییر پارادایم حقوقی قانون گذاری 
در دوران  گذار به عصر دیجیتال

https://monaghesatiran.ir/125468-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%a3%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/125471-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%87%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125475-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%ac%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125478-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-4-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/125481-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-54-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/125484-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-54-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8-2/
https://monaghesatiran.ir/125487-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-8-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%b4/
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شرکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظر دارد خرید قطعات کمپرسورهای 

SULLAIR دکل پارادی��س موضوع مناقص��ه )ش��ماره ۵۱-4۰۱( را از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵ 

 لغای��ت ۱4۰۱/۱۱/۱۰ جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت ۰۸:۰۰ صبح 

الی ۱3:۰۰ به آدرس: تهران، ش��هرک قدس )غرب(، بلوار دادمان، خیابان شفق، 

نبش کوچه آفتاب، س��اختمان توحید، طبقه 4، دبیرخانه کمیس��یون معامالت 

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: ۶۰-۸۸۵۷۶3۵۶ داخلی ۲۱۷۵( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل کاال: ۱ ماه

محل تحویل کاال موردنظر: 

DDP- انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش -عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲.۵9۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۶ روز یکش��نبه 

ساعت ۱3:۰۰ به آدرس مناقصه گزار می باشد.

تجدید  عمومی
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موسس�ه س�ازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مش��روحه ذیل 
 در پروژه راه آه��ن چابهار- زاهدان )قطع��ه ۵( را به پیمان��کاران واجدصالحیت 

واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می آید.
نام و نشانی مناقصه گزار: 

مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶
تلفن: 3۷۶۷۱49۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱4۷

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

برآورد اولیه 
)ریال( جبهه کاری موضوع

ف
ردی

۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ 4۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
کیلومتر 

۰۰۰+3۲۰ تا 
34۰+۰۰۰

اجرای عملیات 
خاکریزی ۱

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: 
امور قراردادهای موسس��ه سازندگی نصر، از روز یکش��نبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰9 

الی ۱4۰۱/۱۱/۱۵ از ساعت ۰۷:3۰ الی ۱۵:۰۰
 مهلت تحویل پیشنهادات: 

پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۱/۲۷/ ۱4۰۱
زمان و مکان گشایش پیشنهادات: 

روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/3۰ موسسه سازندگی نصر

یک مرحله ای

فراخوان  عمومی
نوبت اول

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

قسمت آخرحق السهم شهرداری ناشی از تفکیک اراضی!  

نوبت اول
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روابطعمومیواموربینالملل

درخواست شماره: 
RHS-0149608-T17

موضوع آگهی: 

خرید دراگر

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

  عمومی

صدور مجوز از سوی شهرداری و عدم ثبت هرگونه حدود و مساحتی که مغایر با تبصره ذیل این گام 
باشد )و تأیید سیستمی مرحله طرح تفصیلی( بر اساس مصوبه مورخ ۱39۷/۱۲/۲۵ و منضمات آن 
ابالغی طی نامه دادگستری کل استان به ش��ماره ش.ق 9۰۱۲/۲-۱39۸/۱/۲۰ مورد بررسی قرار 
دهد، ضمن اینکه کلیه اس��تعالمات مربوط به امالک قولنامه ای چنانچ��ه امکان صدور مجوز برای 
احداث هرگونه بنا بر روی زمین مورد تقاضا وجود داش��ته باشد کارهای بعدی این شیوه نامه را اجرا 

نماید و در غیر این صورت علت عدم امکان صدور مجوز را به متقاضی اعالم کند. 
تبصره 3: به موجب این شیوه نامه هرگونه درخواس��ت مجوز و یا واگذاری هرگونه امتیازی بر 
روی اراضی مشاعی یا قولنامه ای واقع در معابر و گذرهای طرح تفضیلی به دلیل فقدان سند رسمی 
ششدانگ مستند به ماده 4۸ قانون ثبت اسناد و امالک مسموع نبوده و تقاضای صدور مجوز احداث 
بنا صرفاً مشمول هرگونه زمین واقع در پشت خط پروژه سایر )زمین بدون عقب نشینی( خواهد بود.    

گام دوم: اخذ تعهد و درخواست محضری از متقاضی با فرمت مشخص
در صورت امکان صدور مجوز احداث بنا به شرح گام یک با توجه به اینکه صدور مجوز احداث بنا 
منوط به پذیرفتن جداسازی عرصه پالک درخواستی از عرصه ششدانگ مربوطه می باشد متقاضی 
می بایست )عالوه بر ارایه تعهد محضری مربوط به امالک قولنامه ای و مشاعی( صراحتاً درخواست 
موافقت با مجزا ش��دن عرصه مورد تقاضای خود از عرصه شش��دانگ را در یکی از دفاتر ثبت اسناد 
رسمی به شرح متن ذیل اعالم و بدیهی است که تقاضای مش��ارالیه مطابق آنچه که در تبصره ذیل 
گام اول این شیوه نامه بیان گردیده صرفاً بر روی زمین باشد پروانه سایر )فاقد عقب نشینی( پذیرفته 

خواهد شد. 
شهرداری منطقه    ..... . 

با سالم
احتراماً با توجه به اینکه اینجانب ............. فرزن��د .............. دارای کدملی ............... مدعی مالکیت 
زمین قولنامه ای مش��اعی بدون هرگونه عقب نشینی معابر به مس��احت ........... مترمربع به آدرس 
............ می باشم و این زمین بخشی از ششدانگ پالک ثبتی شماره ............ با مساحت بیش از پانصد 
مترمربع بوده تقاضا دارم شهرداری اراک در حد اختیارات مربوط به خود با افراز قطعه زمین منتسب 
به اینجانب به شرح فوق و جداسازی آن از کل شش��دانگ عرصه موافقت نماید و نسبت به پرداخت 
ارزش قدرالسهم مش��مول این تفکیک )به قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری( در 
حق شهرداری اراک مطابق تبصره س��ه ذیل ماده واحده قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و 
اجرای مصوبه مربوطه شورای اسالمی شهر اراک در این خصوص موافق می باشم ضمناً مواردی که 
در زمینه افراز و تفکیک مربوط به اختیارات و ملزومات اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان اراک 

می باشد را شخصاً پیگیری خواهم نمود و شهرداری اراک در این زمینه مسؤولیتی نخواهد داشت. 
گام سه: ارزیابی و اخذ )یا واگذاری( قدرالسهم ناشی از اعمال اصالح ماده 101 قانون 

شهرداری
  با لحاظ نمودن مفاد تبصره س��ه ذیل ماده واح��ده قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون ش��هرداری و 
مصوبه ش��ورای اس��المی اس��تان مرکزی به ش��رح مندرجات فوق متقاضی می بایست نسبت به 
پرداخت ارزش ریالی درصدی از مساحت زمین مورد تقاضا که تماماً در پشت خط پروژه های طرح 
تفصیلی قرار دارد و فاقد عقب نشینی برای تأمین سرانه های قانونی مربوط به شهرداری است اقدام 
نماید، لذا مستنداً به قس��مت پایانی تبصره قانونی اخیرالذکر و باتوجه به مفاد درخواست متقاضی 
به شرح گام دوم این شیوه نامه قدرالس��هم مذکور بر اس��اس قیمت روز، توسط کارشناس رسمی 
دادگستری منتخب شهرداری اراک ارزیابی و سپس ضمن تنظیم توافقنامه ای فیمابین متقاضی 
و ش��هرداری منطقه مبلغ آن توسط ذی نفع به حس��اب درآمد ش��هرداری منطقه واریز می شود. 
)فهرست توافقنامه مربوطه توسط اداره حقوقی شهرداری تهیه و به مناطق ابالغ می گردد.(  با توجه 
به مراتب فوق و به موجب این شیوه نامه درصد قدرالسهم ش��هرداری اراک برای تأمین سرانه های 
قانونی مربوطه، تا سقف ۲۵ درصد از مساحت زمین مورد تقاضا که تماماً در پشت خط پروژه معابر 
طرح تفصیلی قرار دارد )فاقد عقب نشینی( بس��ته به وضعیت زمین مورد تقاضا می بایست مطابق 

یکی از سه حالت ذیل لحاظ گردد. 
 3-1-    قدرالسهم شهرداری از اراضی فاقد بنا: 

در صورتی که زمین قولنامه ای یا مش��اعی مورد تقاضای مشمول این ش��یوه نامه فاقد هرگونه 
بنا باش��د ضمن تأکید مجدد بر انطباق زمین با تبصره ذیل گام اول شیوه نامه، مساحت قدرالسهم 
شهرداری برای تأمین سرانه های عمومی خدماتی موضوع تبصره سه ذیل ماده واحده قانون اصالح 
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برابر با بیست و پنج درصد زمین مورد تقاضا و بابت احداث شوارع و معابر 

عمومی شهر، صفر درصد )جمعاً ۲۵ درصد( لحاظ می شود. 
 3-2-    قدرالسهم شهرداری کل اراضی دارای بنا: 

  در صورتی که زمین قولنامه ای یا مش��اعی مورد تقاضای مش��مول این ش��یوه نامه دارای بنا با 
سابقه بهره برداری باشد اخذ نظریه کارشناس بررسی خالف از واحد امور کنترل ساخت و سازهای 
شهرداری منطقه )واحد فنی سابق( پیرامون مجاز یا غیرمجاز بودن بخشی یا تمام بنای مزبور با قید 
مستندات مربوطه الزامی بوده و س��پس به ش��رح یکی از بندهای 3-۲-۱ و یا 3-۲-3 که مساحت 

قدرالسهم شهرداری اراک محاسبه خواهد شد. 
  تذکر: بر اساس ضوابط شهرسازی، مس��تند مجاز بودن بند صرفاً شامل پروانه های ساختمانی 
صادره شهرداری گواهی های پایان کار و یا عدم خالف صادره شهرداری آرای کمیسیون های ماده 
صد )به نحوی که برآیند نهایی گواهی ها و یا آرای کمیس��یون های ماده صد مربوطه داللت بر مجاز 
بودن بخشی یا تمام بنای موجود داشته باشد( و همچنین هر بخشی از بنای موجود با قدمت قبل از 

اولین نقشه جامع شهر می باشد. 
 3-۲-۱-    چنانچه بخش��ی یا تمام بنای ملک مورد تقاضا مجاز باشد منوط به اینکه بعد از تاریخ 
صدور بنای مجاز مجدداً عرصه ملک تفکیک غیر قانونی نشده باشد در این صورت درصد قدرالسهم 
شهرداری مستنداً به حقوق مکتس��به ملک صد درصد خواهد بود. ضمناً بدیهی است؛ بنا به آنچه 
در تبصره ذیل گام اول این شیوه نامه بیان شده بابت هرگونه عقب نشینی احتمالی نسبت به وضع 

موجود عرصه و اعیان، هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 
 3-۲-۲-    چنانچه تمام بنای موجود ملک غیرمجاز باش��د )و یا در صورت مجاز بودن بخشی یا 
تمام آن بعد از تاریخ صدور مستند بنا، مجدداً عرصه متقاضی تفکیک غیرقانونی شده باشد( در این 

گزارش پرونده: 
شماره دادنامه: ۱4۰۱۰99۷۰9۰۵۸۱۲44۶ 

تاریخ دادنامه: ۱4۰۱/9/۲9 
شماره پرونده: ۰۰۰3۸3۲ 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع ش��کایت و خواس��ته: ابطال بند ۷ از مصوبه 
جلسه ش��ماره ۱4۷-۱39۸/۱۰/۲3 ش��ورای اسالمی 
شهر اراک تحت عنوان "ش��یوه نامه اعمال قانون اصالح 
ماده ۱۰۱ قانون ش��هرداری در زمینه امالک قولنامه ای 

)مشاعی( متقاضی احداث بنا و مجزا شدن از پالک مادر در شهر اراک" 
      گردش کار: سرپرس��ت معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس س��ازمان بازرسی کل 

کشور به موجب شکایت نامه شماره 3۰۲/3۲933۵-۱4۰۰/۱۱/۱3 اعالم کرده است: 
 "     ۱   - قانون گذار در تبص��ره 3 ماده ۱۰۱ قانون ش��هرداری به صراحت اخذ س��رانه های فضای 
عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث معابر عمومی شهر را صرفاً محدود به اراضی بیش از ۵۰۰ 
مترمربع دارای سند ششدانگ نموده و تسری اختیار اخذ س��رانه های مذکور به اراضی قولنامه ای 
و مس��احت های کمتر برخالف مفاد تبصره معنون، در حکم قانون گذاری و خارج از صالحیت های 
قانونی شورای اس��المی می باش��د. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 
99۰99۷۰9۰۵۸۱۰۵۵۵-۱399/4/۱۷ مصوبه شورای اسالمی شهر کرج پیرامون دستورالعمل 
صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را به دلیل آن که "وظایف شورای اسالمی شهر در 
ماده ۷۱ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات ش��وراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
سال ۱3۷۵ احصاء ش��ده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یاد شده 
پیش بینی نشده است و مطابق مواد 4۸، 4۷ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و امالک، کسی که ملک در دفتر 
امالک به نام او ثبت ش��ده باش��د یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک 
رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می ش��ود و سندی که مطابق قانون، 

ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست" ابطال نموده است.    
    ۲   - به موجب ماده ۱۰۱ و تباصر ذیل آن اخذ س��رانه های مورد اش��اره تنها در زمان تفکیک یا 
افراز و از مالک و یا مالکین اراضی میسر بوده و توسعه آن به ایادی بعدی و در زمان مراجعه به منظور 
دریافت پروانه ساخت برخالف مفاد تبصره معنون و خارج از صالحیت های قانونی شورای اسالمی 

شهر بوده است. 
    3   - اس��تدالل به عمل آمده در مصوبه مبنی بر اینکه "عرصه امالک قولنامه ای بخشی از عرصه 
ششدانگ پالک ثبتی مربوطه بوده و موافقت با هرگونه احداث بنا بر روی ملک قولنامه ای یا مشاعی 
به معنای پذیرش شهرداری نسبت به مجزا شدن آن از پالک ششدانگ مادر می باشد" مغایر با مفهوم 
حقوقی تفکیک و افراز می باشد. ضمن اینکه تشریفات قانونی تفکیک و افراز و مراجع متولی تفکیک 
و افراز در قانون مشخص شده و بر این اساس صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه ای و مشاعی 

تفکیک یا افراز محسوب نشده و اساساً شهرداری فاقد هرگونه اختیار قانونی در این رابطه می باشد. 
   بنابه مراتب بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۱4۷-۱39۸/۱۰/۲3 شورای اسالمی شهر اراک مغایر 
با قوانین یاد ش��ده و خارج از حدود اختیارات شورای اسالمی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در 

هیأت عمومی مورد تقاضا می باشد."    
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: 

  "مصوبه جلسه ش��ماره ۱4۷-۱39۸/۱۰/۲3: ش��یوه نامه اعمال قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون 
شهرداری در زمینه امالک قولنامه ای )مش��اعی( متقاضی احداث بنا و مجزا شدن از پالک مادر در 

شهر اراک
مقدمه

در اجرای مصوبه ش��ماره 4-۱39۸/۸/۲۵ کمیسیون معماری و شهرس��ازی شورای اسالمی 
شهر اراک ابالغی طی نامه آن شورا به ش��ماره 9۷۱۵۰۱/ش- ۱39۸/۸/۲9 بدین وسیله با توجه به 
اینکه شورای قضایی استان به موجب مصوبه مورخ ۱39۷/۱۲/۲۵ ابالغی طی نامه دادگستری کل 
اس��تان مرکزی به ش��ماره ش.ق/۱۰۱۲/۲-۱39۸/۱/۲۰ )مورد ثبت وارده در دبیرخانه شهرداری 
اراک به شماره ۱4۸۷-۱39۸/۱/۲۱( امکان صدور مجوز احداث بنا بر روی امالک قولنامه ای سطح 
شهر اراک را تحت شرایطی برای شهرداری اراک میسر ساخته، در نظر گرفتن اینکه عرصه امالک 
قولنامه ای بخشی از عرصه ششدانگ پالک ثبتی مربوطه بوده و موافقت با هرگونه احداث بنا بر روی 
ملک قولنامه ای یا مشاعی به معنای پذیرش شهرداری نسبت به مجزا شدن آن از پالک ششدانگ 
مادر می باش��د )در غیر این صورت تفکیک مزبور از نظ��ر قانونی اتفاق افتاده و مش��مول متن ماده 
صد قانون ش��هرداری خواهد بود( لذا مس��تفاد از مفاد قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری این 
شیوه نامه به منظور جلوگیری از ایجاد امالک قولنامه ای جدید و در راستای حفظ حقوق شهرداری 
اراک پس از تصویب در اماکن رسمی شورای اسالمی ش��هر اراک نسبت به کلیه امالک قولنامه ای 

مشمول صدور مجوز احداث بنا به شرح نام های ذیل برای شهرداری اراک الزم االجرا می   باشد. 
تبصره1: چنانچه کل پالک ثبتی ششدانگ مربوطه )مادر س��ند( فاقد هرگونه بنای حاکی از 
تفکیک غیر مجاز باشد، مشمول این ش��یوه نامه نبوده و ذی نفعان هرگونه درخواست را می بایست 

صرفاً بر روی کل عرصه ششدانگ مالک با رعایت ضوابط و مالکیتی ارایه نمایند. 
تبصره2: امالکی که قباًل به صورت قولنامه ای یا مش��اعی بوده و مس��تند به مواد ۱4۷ و ۱4۸ 
اصالحی قانون ثبت اس��ناد و امالک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی اقدام به اخذ سند ششدانگ نموده اند مش��مول این شیوه نامه نمی شوند و مالک 
عمل جهت امالک مزبور مفاد نام��ه صادره ش��هرداری اراک به ش��ماره ۱39۷/۱۱/۱۲-۵۸۰۷۱ 

می باشد. 
گام یک: بررسی امکان صدور مجوز بر روی ملک فاقد سند رسمی مورد تقاضا   

   شهرداری منطقه مربوطه موظف اس��ت هرگونه تقاضای صدور مجوز احداث بنا بر روی امالک 
فاقد سند رسمی ششدانگ )قولنامه ای یا دارای مفاد مش��اعی( مورد ادعای متقاضی را پس از ثبت 
درخواس��ت و درج گزارش بازدید در سیستم شهرس��ازی با تأکید به عدم ایجاد هرگونه حقی برای 

صورت جهت محاسبه درصد قدرالسهم شهرداری، عیناً مطابق اراضی فاقد بنا )بنا به شرح بند ۱-4( 
عمل خواهد شد. 

تذکر: در تمامی موارد فوق پرداخت ارزش ریالی قدرالسهم مربوطه در حساب درآمد شهرداری 
منطقه، مطابق فرمت اعالمی از سوی اداره حقوقی شهرداری اراک مجدداً تأکید و الزام می گردد. 

گام چهارم: روند صدور مجوز احداث بنا
پس از واگذاری و یا واریز مبلغ ارزیابی کارشناس��ی قدرالسهم شهرداری اراک به شرح گام سوم 
فوق توسط متقاضی به حساب درآمد شهرداری منطقه مربوط، ش��هرداری مکلف است نسبت به 
صدور فرم دستور تهیه نقشه و سپس طی مراحل بعدی و نهایتاً صدور مجوز احداث بنا رعایت کلیه 
ضوابط شهرس��ازی و تمامی مقررات قانونی حاکم از موضوع و وفق مصوبه ش��ورای قضایی استان 
مرکزی به تاریخ ۱39۷/۱۲/۲۵ اقدام نماید. این ش��یوه نامه در یک مقدمه و چه��ار گام به انضمام 
تباصر آن ها در صد و چهل و هفتمین جلس��ه صحن رسمی و علنی شورای اس��المی شهر اراک به 

تاریخ 9۸/۱۱/۱9 تصویب شد." 
   علی رغم ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی 
از طرف شکایت واصل نش��ده اس��ت.    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱4۰۱/9/۲9 به 
ریاس��ت معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت 
اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء 

به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 
رأی هیأت عمومی

اوالً بخش های مربوط ب��ه گام اول و دوم در مقرره مورد اعتراض به قراردادهای عادی س��ندیت 
و اعتبار بخش��یده که این امر مغایر با مواد ۲۲، 4۷ و 4۸ قانون ثبت اس��ناد و امالک اس��ت. ثانیاً در 
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصالحی مصوب ۱39۰/۱/۲۸ در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول 
حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و قسمت مربوط به گام سوم در مقرره مورد 
شکایت که با موضوع ارزیابی و اخذ قدرالسهم ناش��ی از اعمال ماده ۱۰۱ اصالحی قانون شهرداری 
به تصویب رسیده، اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع را نیز شامل می ش��ود. بنا به مراتب فوق، بند ۷ مصوبه 
جلسه شماره ۱4۷ مورخ ۱39۸/۱۰/۲3 شورای اسالمی ش��هر اراک که با عنوان شیوه نامه اعمال 
قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون ش��هرداری به تصویب رس��یده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار 
است و مس��تند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری 

مصوب سال ۱39۲ ابطال می شود. 
بررسی و توضیح: 

در بس��یاری از نظام های حقوقی دنیا، نقل و انتقال اموال غیرمنقول تابع تش��ریفات بیشتری 
نسبت به اموال منقول است. اگر قرار باشد نقل و انتقال اموال غیرمنقول همانند اموال منقول ساده 
و غیرتشریفاتی باشد، ممکن است باعث سوءاستفاده شود و شاهد معامالت معارض فراوانی باشیم. 
زیرا اش��خاص می توانند به راحتی و با ایجاب و قبول ملک خود را واگذار نماید و چه بس��ا شخص با 
س��وء نیت ملک خود را به چند نفر بفروش��د. به عالوه یکی از اهداف ثبت، وص��ول حقوق و عوارض 
دولتی و مالیات است و اگر این نقل و انتقال به ثبت نرسد، دولت نیز از این حقوق محروم خواهد شد. 
افزون بر آن به دلیل آن که قیمت ملک بسیار باالست، اشخاص نباید ریسک کرده و امالک خود را با 
اسناد عادی منتقل کنند و اگر این اسناد معتبر قلمداد شوند، خطرناک خواهد بود. قانون ثبت اسناد 
و امالک که بیش از 9۰ سال پیش به تصویب رسید به این موضوع توجه داشته و ثبت اسناد و امالک 
را اجباری کرده است. به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و امالک "همین که ملکی مطابق قانون در 
دفتر امالک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور 
به او  منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی 

ارث به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. 
  در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک باسم وراث ثبت می ش��ود که وراثت و انحصار آن ها 
محرز و در سهم االرث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختالف حکم نهایی در آن باب صادر شده 

باشد." 
مواد 4۷ و 4۸ قانون مزبور نیز مقرر کرده: "در نقاطی که اداره ثبت اس��ناد و امالک و دفاتر اسناد 

رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 
 ۱   - کلیه عقود و معامالت راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر امالک ثبت نشده. 

 ۲   - صلحنامه و هبه  نامه و شرکت  نامه." 
 "سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم 

پذیرفته نخواهد شد." 
در ای��ن گام اول و دوم در مق��رره مورد اعت��راض متضمن س��ندیت و اعتبار بخش��یدن به به 
قراردادهای عادی اس��ت. عبارت " ش��هرداری منطقه مربوطه موظف است هرگونه تقاضای صدور 
مجوز احداث بنا بر روی امالک فاقد سند رسمی ششدانگ )قولنامه ای یا دارای مفاد مشاعی( مورد 
ادعای متقاضی را پس از ثبت درخواست و درج گزارش بازدید" این معنا را دارد که از نظر شهرداری 
اسناد قولنامه ای بر روی امالک فاقد سند رسمی دارای اعتبار است در صورتی که بر خالف نص ماده 
4۷ است. البته به لحاظ حقوقی اس��ناد قولنامه ای دارای ابهام است. زیرا در عرف قولنامه مترادف با 
بیع نامه و حتی اجاره نامه است در حالی که به لحاظ حقوقی و معنای دقیق، قولنامه یعنی تعهد به 

انتقال مال در آینده.  

در گام دوم مصوبه معترض عنه نیز بیان ش��ده " در ص��ورت امکان صدور مج��وز احداث بنا به 
ش��رح گام یک با توجه به اینکه صدور مجوز احداث بنا منوط به پذیرفتن جداس��ازی عرصه پالک 
درخواستی از عرصه ششدانگ مربوطه می باشد متقاضی می بایست )عالوه بر ارایه تعهد محضری 
مربوط به امالک قولنامه ای و مشاعی( صراحتاً درخواست موافقت با مجزا شدن عرصه مورد تقاضای 
خود از عرصه ششدانگ را در یکی از دفاتر ثبت اسناد رس��می به شرح متن ذیل اعالم" و در ادامه در 
تعهدنامه ذیل این گام بیان شده " تقاضا دارم شهرداری اراک در حد اختیارات مربوط به خود با افراز 
قطعه زمین منتسب به اینجانب به شرح فوق و جداسازی آن از کل ششدانگ عرصه موافقت نماید" 
این در حالی است که به موجب مقررات ثبتی شهرداری یا ش��ورای شهر هیچ اختیاری برای افراز و 
تفکیک ندارند و افراز و تفکیک لزوماً در صالحیت ذاتی اداره ثبت اس��ت. به موجب ماده اول قانون 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۱3۵۷/۰۸/۲۲، " افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه 
یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت ش��ده یا نشده باش��د، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا چند 
شریک باش��د با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با 
رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا  را افراز می نماید." مشاهده می شود که قانون گذار در 

این ماده صراحتاً افراز امالک را در صالحیت واحد ثبتی قرار داده است. 
نکته دیگر این که به موجب ضوابط ومقررات ثبتی، هر قطعه زمین تفکیکی باید حداقل به یک 
معبر دسترسی داش��ته و قطعات تفکیکی فاقد معبر اصوال قابل ثبت و صدور سند رسمی نخواهند 
بود، از این رو طبیعی است که اگر مقرر باشد زمینی پانصد متری به قطعات تفکیکی کوچکتر تبدیل 
ش��ود آن قطعات کوچکتر هم باید نیاز به معبر داشته باشندکه نحوه استقرار معابر مطابق با ضوابط 
مندرج درطرحهای تفصیلی شهر ها خواهد بود در این صورت رعایت این معابر از ضروریات تفکیک 
محسوب خواهد شد. در حقیقت این قانون برای این به تصویب رسید که مالکان اراضی بتوانند بدون 
هیچ گونه حد نصابی عملیات تفکیک اراضی خود را طبق نقشه مورد تایید شهرداری به انجام دهند 
و در مقابل ش��هرداری  ها نیزمکلف گردیده اند نقشه های ارایه ش��ده از ناحیه مالکان را پس از کسر 
سطوح معابر و قدرالس��هم خویش موافق ضوابط مربوطه تایید نمایند.  اما به موجب تبصره 3 قانون 
اصالح ماده ۱۰۱ قانون ش��هرداری "در اراضی با مساحت بیش��تر از پانصد مترمربع که دارای سند 
ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 
)۲۵%( و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی ش��هر در اثر تفکیک و افراز این 
اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، 
تا بیس��ت و پنج درصد )۲۵%( از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق 
مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت 

نماید."  
مالحظه می شود که به موجب این تبصره دریافت قدرالسهم توسط شهرداری صراحتاً ناظر به 
اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع است. صرفنظر از اشکاالتی که ممکن است در اجرای این 
تبصره در عمل نشان داده ش��ود، باید گفت در حالی که در گام سوم مصوبه معترض عنه با این که به 
قدرالسهم ناشی از اعمال اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره شده اما در ادامه آن هیچ اشاره ای 
به لزوم اعمال این ماده نسبت به زمین با مساحت بیش��تر از ۵۰۰ متر مربع نشده و متن این مصوبه 
به گونه ای نوشته شده که ش��هرداری می تواند حتی برای زمین های با مس��احت کمتر از ۵۰۰ متر 
مربع، قدرالسهم دریافت کند که بر خالف موازین قانونی است.   در مجموع با توجه به مستندات ارایه 
شده، به نظر می رسد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش هایی از مصوبه به 

درستی و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد.  
3-  چالشی ترین مبحث این قانون تبصره 3 آن اس��ت که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. به 
موجب تبصره 3 پیشنهادی "میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی، تا سقف بیست 
و پنج درصد )۲۵%( از کل زمین و س��طوح مربوط به معابر، از بیست درصد )۲۰%( الی بیست و پنج 
درصد )۲۵%( از کل زمین بر اساس دستورالعملی تعیین می شود که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت 
کشور و شورای عالی استان ها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد. عواملی 
همچون موقعیت محل اراضی، مس��احت اولیه و باقیمانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و 
تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای باالتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر، در تعیین درصدهای 
فوق مؤثر می باشد" اما شورای نگهبان معتقد بود: لف( با توجه به پرونده های متعددی که از طریق 
دیوان عدالت اداری در ش��ورای نگهبان مطرح می شود و ش��هرداری ها ۷۵ تا ۸۰ درصد امالک را به 
عنوان قدرالس��هم تصاحب می کنند، به نظر می رس��د باید مفاد تبصره )3( ماده ۱۰۱ اصالحی به 
دقت موشکافی و ابهام زدایی شود. باید مشخص ش��ود که آیا مراد از ۲۵% مورد اشاره در این تبصره، 
منظور حداکثر میزانی است که شهرداری در هنگام افراز می تواند تصاحب کند، یا اینکه منظور از آن 
مقداری است که در عوض خدمات عمومی دریافت می شود و برای مسائل دیگر نیز دست شهرداری 
برای تصاحب باز گذاشته شده است. به همین دلیل، ضروری اس��ت از تبصره )3( رفع ابهام گردد تا 

مشخص شود منظور از این تبصره چه می باشد . 
ب( اطالق الزام شهرداری به اخذ قدرالس��هم ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عنوان سطوح مربوط به معابر، 
حتی در صورت عدم نیاز به ایجاد معابر،  دارای اش��کال شرعی اس��ت و موجب تضییع حقوق مردم 
می گردد. چنانچه الزام ش��هرداری به پرداخت قیمت عادله این اموال پیش بینی شده بود، این ایراد 

مرتفع می گردید . 
ج( اخذ قدرالسهم مورد اشاره در این تبصره از سوی شهرداری، در حکم مالیات است و طبق اصل 
۵۱ قانون اساس��ی، وضع مالیات و میزان دقیق آن باید به موجب قانون باشد و نمی توان تعیین این 
مسأله را به شهرداری و نهادهای مشابه تفویض نمود. به همین دلیل تبصره )3( در تغایر با اصل ۵۱ 

قانون اساسی مبنی بر تعیین دقیق میزان مالیات به موجب قانون است . 
د( منحصر نمودن عوامل مذکور در تبصره )3( ماده واح��ده که در تعیین درصدهای فوق مؤثراند 
و در نظر نگرفتن سایر دریافت های ش��هرداری مثل عوارض گوناگون خالف شرع است، زیرا تعیین 
عوارض و قدرالسهم باید با توجه به سایر دریافت های ش��هرداری در خصوص ساخت وساز از امالک 

صورت گیرد تا اجحافی نسبت به حقوق عامه مردم صورت نگیرد . 
ه�( تصاحب عین امالک خصوصی به عنوان قدرالس��هم و به جای اخذ مالی��ات یا عوارض و بدون 
پرداخت ما ب��ه ازای آن در مواردی که عین زمین )برای خدمات عمومی و س��طوح مربوط به معابر( 
مورد نیاز نیست، در تغایر با موازین شرعی از جمله حق مالکیت افراد بر اموالشان می باشد. زیرا الزام 
افراد به پرداخت عوارض و مالیاتی از اصل ملک که به صورت ش��وارع و یا خدمات عمومی اس��تفاده 

نمی شود لزومی نداشته و موجب تضییع حقوق افراد می گردد . 
و( سپردن حق تصویب ضوابط مربوط به تعیین قدرالسهم شهرداری ها به "شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران" مغایر اصل ۸۵ قانون اساس��ی و انحصار حق قانون گذاری در مجلس اس��ت، زیرا 
به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی    سمت  نمایندگی  قائم  به  ش��خص  بوده  و قابل  واگذاری  به  دیگری  
نیس��ت  و مجلس  نمی تواند اختیار قانون گذاری  را به  شخص  یا هیأتی غیر از مجلس  واگذار کند؛ لذا 
واگذاری تعیین قدرالسهم شهرداری ها به نهادی غیر از مجلس شورای اسالمی مغایر قانون اساسی 

می باشد. 
به هر حال مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرد و ش��ورا به متن اصالحی ایرادی وارد 

نکرد.  
4  ماده ۷۷- رفع هر گون��ه اختالف بین مؤدی و ش��هرداری در مورد ع��وارض و بهای خدمات 
ارایه شده توس��ط شهرداری و س��ازمان های وابس��ته به آن بکمیس��یونی مرکب از نمایندگان 
وزارت کش��ور و دادگس��تری و انجمن شهرارجاع می ش��ود و تصمیم کمیس��یون مزبور قطعی 
است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا 
بوسیله  اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور 
به صدور اجرائیه و وصول طلب ش��هرداری مبادرت نماید در نقاطی که س��ازمان قضایی نباشد 
رئیس دادگستری شهرس��تان یک نفر را به  نمایندگی دادگس��تری تعیین می نماید و در غیاب 

انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. 

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

https://monaghesatiran.ir/125456-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125459-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125462-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b0%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/125465-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c/
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ش�رکت صنایع فوالد رهام پارس در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت های واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه احداث کارخانه آهن اسفنجی به ظرفیت 
 ۱/۷ میلیون تن در سال با روش احیای مستقیم در استان فارس و در محدوده ش��هر آباده طش��ک اقدام نماید و از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای انجام پروژه فوق را 

به صورت طرح و ساخت )EPC( به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
الزامات ارزیابی:

  داشتن شخصیت حقوقی
  مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

  عدم تداخل مسئولیتی
  دارا ب��ودن توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه ب��ه مبل��غ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا معادل ارزي آن به نرخ روز س��امانه س��نا فروش اس��کناس 

) و یا تلفیق ارز و ریال با مجموع مبلغ مذکور و رعایت نرخ ارز روز سنا فروش اسکناس(
  دارا بودن رتبه یک طرح و س��اخت با زمینه صالحیت صنعت و معدن براي یک شرکت مس��تقل و یا دارا بودن رتبه یک پیمانکاري در رس��ته صنعت و معدن به همراه 

تفاهم نامه با یک شرکت مشاور رتبه یک در رسته صنایع فلزات اساسی
تذکر: هر شرکت مشاور صرفاً در یک مشارکت امکان حضور خواهد داشت.

  داشتن تجربه در کارخانجات احیای مستقیم
  الزم به ذکر است پیمانکار اصلی )Leader( با رعایت حداکثر استفاده از توان فنی و مهندس��ی تولیدي و صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجراي پروژه ها، می تواند در 

این مناقصه شرکت نمایند.
  کسب امتیاز اعالم شده در فرآیند ارزیابی

 از متقاضیان دعوت به عم��ل می آید در تاریخ ۱4۰۱/۱۱/۰۸ تا س��اعت ۱4:۰۰ همراه با معرفی نامه رس��می و مهر ش��رکت، ب��ه محل دفتر این ش��رکت واقع در تهران 
خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، خیابان دستگردی، پالک 3۶4، طبقه سوم، واحد ۷، کد پس��تی ۱9۶۸۷۱۵4۷9، تلفن ۸۸۶۷۷۰4۶-۰۲۱ مراجعه و سی دی حاوی 

لیست مدارک مورد نیاز برای مرحله ارزیابی را دریافت نمایند و تا تاریخ ۱4۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۱۶:۰۰، مدارک مورد نیاز را در دو نسخه نرم افزاری تحویل نمایند.

فراخوان ارزیابی جهت شرکت در   

از متقاضیانی که واجد شرایط تشخیص داده شوند، متعاقبًا جهت شرکت در مناقصه کتبًا دعوت به عمل 
خواهد آمد. کارفرما در ارزیابی و رد یا قبول متقاضیان برابر آئین نامه معامالت و اسناد ارزیابی مختار خواهد بود 

لذا شرکت در فرآیند ارزیابی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

س�ازمان موقوفات آس�تان قدس رض�وی در تهران در نظ��ر دارد تا از طریق مزای��ده، امالک خود را به ش��رح جدول ذیل واگ��ذار نماید. لذا، متقاضیان واجدش��رایط 
 می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا پایان روز چهارش��نبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۶ )به اس��تثنای ایام تعطیل( از س��اعت ۰۸:۰۰ صبح لغایت س��اعت ۱۵:۰۰ جهت اطالع از شرایط و 

دریافت اسناد شرکت در مزایده با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس: 88375754-021 داخلی 192 و شماره تلفن همراه: 09054867363

ف
مورد ردی

پالک ثبتیمزایده
مساحت 
عرصه 

)مترمربع(
مساحت اعیان 

)مترمربع(
وضعیت 
موجود

نوع 
واگذاری

قیمت پایه کارشناسی 
شرایط پرداختآدرس ملک)ریال(

عرصه و ۱
فروشزراعی-۲/۷۵4۱۱۲۰۰اعیان

قیمت کل: 
۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هجده میلیارد ریال

 استان البرز، مالرد، 
کانال آب قلعه فرامرزیه، 
خیابان ۱4، قطعه ۵۰94

نقدی

عرصه و ۲
فروشمسکونی۱۷/۶۱۲94۰4۵۰اعیان

قیمت کل: 
94۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

نهصد و چهل میلیارد ریال

تهران، لواسان، 
خیابان امام خمینی، 
خیابان پاسداران، 

نبش کوچه مینا، پالک ۲۲

 ۶۰% نقد %4۰ 
به صورت اقساط ۶ ماهه
  یا ۵۰% نقد ۵۰% تهاتر 
با ملک در شهر تهران

عرصه و 3
فروشآپارتمان۱۱4/۲۸-۱۶۲/4۰۸49اعیان

قیمت کل:
۱۷.۷۱3.4۰۰.۰۰۰

هفده میلیارد و هفتصد و 
سیزده میلیون و چهارصد 

هزار ریال

البرز، کرج، بلوار مالصدرا، 
 شهرک بعثت، 

خیابان شقایق ۶، قطعه 99 
)مجتمع مسکونی هلیا(

نقدی

مزایده فروش امالک
بسمه تعالی
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1200شهر مشمول طرح ساخت 
خانه های حیاط دار می شوند  

برگزاری مناقصه ساخت ترمینال جدید 
فرودگاه تبریز پس از تهیه اسناد 

معاون شهرس��ازی و معماری وزیر راه وشهرس��ازی، اعالم کرد:۱۲۰۰ شهر 
براس��اس طرح جامع مش��مول س��اخت خانه های یک طبقه هس��تندکه باید 
واگذاری اراضی این ش��هر ها برای س��اخت واحدهای مس��کونی براساس همان 
طرح انجام ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، فرزانه صادق مالواجرد؛ در نشس��ت 
تخصص��ی مدیران اجرای��ی طرح نهضت ملی مس��کن، گفت: میزان پیش��رفت 
پروژه های نهضت ملی مسکن در برخی استان های کم برخوردار بسیار چشمگیر 
است. وی با اشاره به اهمیت مصوبات ش��ورای عالی شهرسازی و معماری، اظهار 
داش��ت: از لحاظ قانونی مصوبات شورای عالی شهرس��ازی و معماری برای همه 
مدیران کل الزم االجراس��ت. به گفته مالواجرد؛ براس��اس آمار ها پیشرفت همه 
مراحل طرح نهضت ملی مس��کن در یک سال اخیر س��رعت چشمگیری یافته و 
نقطه قوت طرح نهضت ملی مس��کن، فنی و کارشناس��ی بودن همه مراحل این 
طرح در شناسایی و تأمین اراضی و احداث شهرک ها و واحدهای مسکونی است. 
وی درباره احداث شهرک ها، تصریح کرد: براس��اس آخرین مصوبه شورای عالی 
شهرسازی و معماری درباره تراکم زمین  ها و تأکیدات انجام شده برای جلوگیری 
از مشکالت رخ داده در مس��کن مهر، در شهرهایی که طرح جامع شهر به ساخت 
یک طبقه یا دوطبقه واحدهای مسکونی اش��اره کرده، باید واگذاری اراضی برای 
ساخت واحدهای مس��کونی براس��اس همان طرح انجام ش��ود. وی افزود: برای 
آن که بدانیم مصوبه ش��ورای عالی شهرسازی مشمول چه ش��هرهایی می شود، 
بررس��ی هایی انجام ش��د که طبق آن، از حدود یک هزار و 44۲ شهر، تقریباً یک 
هزار و ۲۲۰ شهر مشمول س��اخت مس��کن ویالیی و زیر دو طبقه می شوند. وی 
در ادامه، خاطرنش��ان کرد: خطر س��وداگری به بهانه اجرای قانون جهش تولید 
مس��کن در ش��هرهای خوش آب و هوا که ارزش زمین های آن  ها باالست، وجود 
دارد و در این موارد باید مراقبت های ویژه برای عرضه زمین و س��اخت واحدهای 
ویالیی به واجدین شرایط مدنظر قرار گرفته شود. وی درخصوص بافت فرسوده، 
خاطرنشان کرد: تقریباً یک چهارم مساحت همه شهر ها در بافت فرسوده است و 
متأسفانه طی سال های گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته و حاشیه نشینی 
نیز افزایش یافته است، به همین منظور بسته تشویقی درخصوص نوسازی بافت 
فرسوده در شورای عالی شهرسازی مصوب ش��ده و به کل کشور ابالغ شده است 
که در آن ضوابط عام برای تش��ویق دیده شده اس��ت و باید بیشتر مورد استقبال 

برای اجراء قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ای��ران، گفت: مناقصه 
ساخت ترمینال جدید فرودگاه تبریز پس از تهیه اسناد برگزار می شود. به گزارش 
مناقصه مزایده، علی قاس��م زاده؛ در بازدید از پروژه ترمینال جدید فرودگاه تبریز، 
اظهار داشت: س��اخت ترمینال جدید فرودگاه تبریز به مس��احت حدود ۲۰ هزار 
مترمربع، یکی از اولویت های اصلی این ش��رکت اس��ت. وی افزود: هزینه ساخت 
این ترمینال هم اکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می ش��ود که 
به تصویب هیأت مدیره شرکت فرودگاه ها نیز رسیده اس��ت و پس از تهیه اسناد 

مناقصه، پیش بینی می شود در آینده نزدیک به مرحله انتخاب مشاور برسد.

واگذاری زمین به دانش بنیان های شهرک صنعتی فارس بدون برگزاری مزایده 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
فارس، گفت: واگ��ذاری زمین به ش��رکت های 
دانش بنی��ان در ش��هرک های صنعتی اس��تان 
ف��ارس تقاضا محور و ب��دون تش��ریفات مزایده 
انج��ام می ش��ود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
سیدمصطفی هاشمی؛ با اشاره به واگذاری زمین 
به ۱۰ ش��رکت دانش بنیان در ش��هرک صنعتی 
شیراز در سال جاری، افزود: هم اینک 43 شرکت 

دانش بنیان تولید محور در شهرک های صنعتی 
فارس فعالی��ت دارند. وی، یک��ی از اولویت های 
مهم ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس در 
سال جاری را حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و فناور و توس��عه فعالیت های آن ها برش��مرد و 
ادامه داد: در راستای تحقق شعار سال و با هدف 
گس��ترش اقتصاد دانش بنیان، از ابتدای امسال 
برنامه های حمایتی در این ش��رکت تدوین شده 

و در حال انجام اس��ت. هاش��می؛ اظهار داشت: 
یکی از مهم تری��ن برنامه ها حمایت از اس��تقرار 
مجموعه های دانش بنیان در شهرک ها و نواحی 
صنعتی اس��ت که در ای��ن زمینه ش��رکت های 
دانش بنیان تولید محور بدون تش��ریفات مزایده 
زمین دریافت می کنند. وی بیان کرد: بخش��ی 
از اراضی ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز و سایر 
ش��هرک های صنعتی برای اس��تقرار و فعالیت 

ش��رکت های دانش بنی��ان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. هاش��می؛ اف��زود: تاکنون 43 ش��رکت 
دانش بنی��ان در ش��هرک های صنعتی اس��تان 
مستقر ش��ده اند که این روند امس��ال و با اعمال 
سیاست های حمایتی ش��تاب گرفته است. وی، 
کمک به دانش بنیان ش��دن واحدهای صنعتی 
مستعد را از دیگر برنامه های شرکت شهرک های 
صنعتی فارس دانس��ت و ادامه داد: در این زمینه 

بخش زی��ادی از واحدهای صنعت��ی در مرحله 
نخست شناس��ایی ش��ده اند که با بهره گیری از 
توان علمی و تخصصی مشاوران مستقر در مرکز 
خدمات فناوری و کسب وکار، برگزاری دوره های 
آموزش��ی و اختصاص یارانه حمایتی برای انجام 
خدمات مش��اوره ای به واحد ها برای دانش بنیان 
شدن به دنبال این هستیم که این مهم با سرعت 

باالیی محقق شود. 

محمد قره داغلی

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی، گفت: ش��بکه سالمی 
برای عرض��ه بلی��ت هواپیم��ا وج��ود ن��دارد و چارترکننده ها 
از عوامل اصلی نابه س��امانی بازار حمل ونقل هوایی مس��افری و 
گران  فروشی بلیت هواپیما هس��تند. به گزارش مناقصه مزایده، 
مقصود اسعدی س��امانی؛ درجم��ع خبرنگاران، افزود: در س��ال 
۱4۰۰ ش��رکت های هواپیمایی ۱۷۰ ه��زار و ۱۲۵ پرواز داخلی 
انج��ام دادند که ۲۷۷ هزار و ۷۱۰ س��اعت پرواز ب��ود. وی گفت: 
صندلی عرضه شده ۲۱ میلیون و ۷۶ هزار و ۶۸4 صندلی و تعداد 
مسافر جابه جا ش��ده ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار است. بر این اساس 
۲۵ درصد ظرفیت پروازهای داخلی در س��ال گذشته خالی بود. 
وی ادامه داد: سال گذشته شرکت های هواپیمایی ۲۵ هزار و 3۵ 
پرواز خارجی انجام دادند و سه میلیون و ۲۵۷ هزار و 9۸3 مسافر 
جابه جا ش��د. صندلی عرضه ش��ده در این پرواز ها چهار میلیون 
و ۵۵۶ هزار و ۲3۷ صندل��ی با ضریب اش��غال ۶9 درصد بود. بر 
این اس��اس پروازهای خارج��ی نیز با 3۰ درص��د ظرفیت خالی 
خدمت ارایه دادند. اسعدی س��امانی؛ درباره تعداد هواپیماهای 
موجود و خری��د هواپیمای جدی��د نیز، اف��زود: در حال حاضر از 
33۰ فرون��د هواپیمای موج��ود در ناوگان هوایی کش��ور، ۱۷۵ 
فروند فعال است، چون شرکت های هواپیمایی مشکل نقدینگی 
برای تأمین موت��ور دارند تعداد هواپیماه��ای زمین گیر در حال 
افزایش است. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی، گفت: سال 
گذش��ته در ازای کاه��ش قیمت بلی��ت، تصمیم گرفته ش��د تا 
تس��هیالت بانکی، ارزنیمایی و ریالی ش��دن عوارض فرودگاهی 
صورت گیرد، ولی تاکنون تحقق نیافته اس��ت. اسعدی سامانی؛ 

افزود: ش��ورای عالی هواپیمایی در بهار امسال نرخ 3۰ درصدی 
افزایش بلی��ت هواپیما را تصوی��ب کرد، حتی در س��تاد تنظیم 
بازار هم مط��رح و به تصویب رس��ید، فقط اجرای ن��رخ جدید از 
سوی س��ازمان هواپیمایی کشوری ابالغ نش��د. به گفته وی، هر 
ساعت صندلی 4۰ دالر تمام می ش��ود و شرکت های هواپیمایی 

افزایش 3۷ درصدپیشنهاد داده بودند که با افزایش 3۰درصدی 
موافقت ش��د. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی، تأکید کرد: 
افرادی معترض هس��تند که می خواهند از صنعت هوایی ارزان 
استفاده کنند. اسعدی سامانی؛ متذکر ش��د که هم اکنون بیش 
از ۵۰ درصد ناوگان کش��ور ب��ه دلیل عدم س��رمایه در گردش و 

کمبود نقدینگی ایرالین ها، ناش��ی از عدم افزایش قیمت بلیت، 
زمین گیر است و اگر وضع مالی ایرالین  ها به این شکل ادامه پیدا 
کند، امکان ادامه خدمات وجود ندارد. دبیر انجمن ش��رکت های 
هواپیمایی، گف��ت: وعده ریالی ش��دن ع��وارض فرودگاهی نیز 
روی زمین ماند و ش��رکت ها همچنان به صورت دالری پرداخت 
عوارض را تقدیم دولت می کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
۱۸میلیون مس��افر هوایی داریم گفت: زیان شرکت دولتی ایران 
ایر در س��ال ۱399 س��ه هزار و 4۰۰میلیارد تومان بوده است و 
نبود تعادل در قیمت باعث می ش��ود تعداد ناوگان فعال کش��ور 
کاهش یاب��د و ب��االی 9۰درصد ش��رکت های دولت��ی زیان ده 
هستند. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی، تأکید کرد شبکه 
فروش س��المی وجود ندارد کمبود نقدینگی باعث ارجاع فروش 
بلیت از ش��رکت های هواپیمایی ب��ه چارترکننده ش��ده و آن ها 
نیز قیمت بلیت هواپیما را گران تر می فروش��ند و س��ود به جیب 
عوامل واس��طه ای م��ی رود. وی گفت: ش��رکت های هواپیمایی 
حاضر هس��تند با ن��رخ تمام ش��ده، س��وخت در اختیارش��ان 
قرار گی��رد، اما تأثی��ر آن بر روی نرخ بلیت گذاش��ته می ش��ود. 
اسعدی س��امانی؛ در پاس��خ به این س��ؤال که دادس��تانی اعالم 
کرده که قیمت ها باید به روال قبل بازگ��ردد، اما تاکنون چنین 
نشده  اس��ت، گفت: ما تابع قانون هستیم اگر اش��کالی در قانون 
هس��ت اصالح ش��ود و از دادس��تانی می خواهیم با شرکت های 
هواپیمایی همراهی کرده و طبق قان��ون، افزایش قیمت اعمال 
ش��ود تا ایرالین  ها بتوانند روی پای خود بایستند و شرکت های 
چارترکنن��ده به عن��وان یک��ی از عوام��ل اصل��ی نابه س��امانی 
 ب��ازار حمل ونق��ل هوای��ی مس��افری از چرخ��ه ف��روش بلیت 

حذف شوند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی عنوان کرد

چارتر ها عامل اصلی نابه سامانی بازار حمل ونقل 
هوایی و گرانی بلیت 

آدرس باغ: مازندران، نشتارود، روستای فقیه آباد، جنب سردخانه

نوبت اول

آگهی  
محصول کیوی

بانک صادرات ایران مدیریت شعب اس�تان اصفهان در نظر دارد محصول کیوی 
باغ نش��تارود مازندران )از امالک بانک صادرات ایران – مدیریت شعب استان اصفهان( 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. لذا متقاضیان می توانند جهت هماهنگی و 
کسب اطالعات بیش��تر حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۷ با شماره تلفن های 
3۶۶9۱۰9۰-۰3۱ و 3۶۶9۱۰9۱-۰3۱ تماس حاصل نمایند و پاکت های پیشنهادی 
خود را شامل: برگه پیش��نهاد قیمت، مدارک هویتی متقاضی، چک ضمانت حداکثر تا 
پایان وقت اداری مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۷ به دبیرخانه حوزه حراست بانک صادرات اصفهان 
واقع در میدان آزادی، ابتدای خیابان س��عادت آباد، س��اختمان مرکزی بانک صادرات، 

طبقه هفتم تحویل و رسید اخذ نمایند.
  چک ضمانت بایس��تی یک فق��ره چک بانکی به ارزش 10% مبلغ پیش�نهادی در 
وجه دایره حسابداری و بودجه بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان باشد.

  بازدید از محصول الزامی است.

  نحوه تسویه حساب به صورت نقدی می باشد.
  محصول موردنظر به صورت برداشت شده و در سبدهای استیجاری و در سردخانه دپو 
می باشد. الزم به ذکر است هزینه های مربوط به حمل ونقل، باسکول، استرداد سبدها و... 

بر عهده خریدار می باشد.
  تناژ تقریبی محصول به ش��رح ذیل می باش��د لیکن تناژ نهائی پس از اتمام بارگیری و 

برآورد دقیق با برگه های باسکول محاسبه خواهد شد.
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روابطعمومیشرکتمدیریتتولیدبرقری

آگهی   عمومي
 ش�رکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری)ش��یفت( و همچنین تامین تعداد س��ه دس��تگاه خودری سواری 

تحت اختیار خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صالحیت  به شرح ذیل واگذار نماید.

ف
محل تحویل کاالی و ردی

خدمات موضوع مناقصه
مبلغ تضمین 

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

۱.3۲۰.۰۰۰.۰۰۰ استان تهران۱
ریال

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

مطابق با مدت زمان مندرج 
در اسناد

اش��خاص حقوقی واجدش��رایط می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي روز چهارش��نبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵ لغایت چهارش��نبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲ به س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰9۵۲۶4۰۰۰۰۲۰ از آن سامانه دریافت نمایند و یا با مراجعه به آدرس سایت 
اینترنتي http://tender.tpph.ir و یا iets.mporg.ir در بخش اطالع رس��انی معامالت، خالصه اسناد مربوطه را دریافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت 

خرید کامل اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه و با شماره فراخوان مذکور اسناد را خریداری نماید.
  هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

  تلفن ۶۱ – ۵۵۲۲۱4۶۰ )داخلی ۷۵۲3-۷۵۷۷( آماده پاسخ گویی به سؤاالت در ساعات اداري می باشند.

شرکت مدیریت تولید 
برق ری

نوبت اول
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)شماره 15(

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی  

آگهی   عمومی

فرماندهی آماد و پش�تیبانی هوایی نهاجا در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی خریداری نماید:

1- پوتین زیره الستیک
2- پوتین زیره دو دانسیته

لذا از کلیه داوطلبان واجدش��رایط دع��وت به عمل می آید در ص��ورت تمایل به 
 ش��رکت در مناقص��ه با در دس��ت داش��تن معرفی نامه رس��می ب��رای دریافت 
اس��ناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از ساعت ۰۸:۰۰ 
الی ۱۲:۰۰ به نشانی تهران، خیابان پیروزی، ایستگاه درختی، فرماندهی آماد و 
پشتیبانی هوایی، مرکز تهیه و خرید مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۵۷4۲۱49 تماس حاصل نمایند.
  این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

  ارائه رزومه کاری در ارزیابی توانمندی متقاضی مؤثر خواهد بود.
  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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سازمانحملونقلوترافیکشهرداریمشهد

آگهی     عمومی 

موضوع: نگهداری و تعمیر تجهیزات چراغ فرماندهی و چشمک زن 

و تأمین برق اضطراری در سطح شهر مشهد مقدس.

مبلغ برآورد: ۲۰.۵۷3.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

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

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

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 

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

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000028

https://monaghesatiran.ir/125438-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125441-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ad/
https://monaghesatiran.ir/125444-3722-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125447-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125450-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125453-3722-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c/


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

5 روزنامه

چهار شنبه ۵ بهمن ۱4۰۱  3 رجب ۱444  سال هجدهم  شماره 3۷۲۲ Wednesday  25.Jan.2023  Vol.18  No.3722

خـودرو

روابطعموميشرکتبرقمنطقهايتهران

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی 
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

 ش�رکت س�هامي برق منطقه اي ته�ران در نظر دارد، جه��ت واگ��ذاري مناقصه »خرید 3 دس��تگاه دی��زل ژنرات��ور دائ��م کار KVA 1000 )پایه دیزل��ي(« از طریق 
فراخوان ارزیابی کیفی )در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به ش��ماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲3۵( نسبت به شناس��ایي و ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت اقدام نماید.
  بدین وس��یله از کلیه متقاضیان واجدش��رایط )داراي س��ابقه س��اخت و تأمین تجهیزات موضوع مناقصه( که مایل به ش��رکت در این مناقصه هس��تند دع��وت می گردد، 
جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۸ الي ۱4۰۱/۱۱/۱۱ به س��امانه تدارکات الکترونیک��ي دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي 

دریافت اسناد کیفي مناقصه گران اقدام نمایند.
 اسناد تکمیل شده بایس��تي تا پایان مورخ ۱4۰۱/۱۱/3۰ از طریق س��امانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل ذکر است، که به اس��ناد تحویل شده بعد از تاریخ مذکور 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه می بایس��ت، جهت ثبت نام و دریافت گواهي امض��اي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفتر ثبت ن��ام ۸۸9۶9۷3۷ و ۸۵۱93۷۶۸ و 

مرکز تماس ۲۷3۱3۱3۱ تماس حاصل نمایند.
 شرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسي اس��ناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسش نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نس��بت به ارزیابی کیفی شرکت ها اقدام 

و از شرکت های واجدشرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

مناقصه شماره )1401/21026(نوبت دوم

 بدیهي است، ارائه مدارک و پرسش نامه های تکمیل شده هیچ گونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 ضمنًا اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( 
و پایگاه ملي مناقصات http://iets.mporg.ir  موجود مي باشد.

روابطعموميشرکتبرقمنطقهايتهران

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی 
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

 »)EPCF( کریمخان به روش تأمین مالی پیمانکار GIS شرکت سهامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه »احداث پست ۲3۰/۶3/۲۰ کیلوولت 
از طریق تجدید فراخوان ارزیابی کیفی )در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲3۷( نسبت به شناسایي متقاضیان واجدشرایط زیر از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.
 1- داراي گواهینام��ه صالحی��ت EPC ی��ا گواهینام��ه صالحی��ت حداقل پای��ه ۱ در رش��ته نیرو ب��ا معرفي مش��اور هم��کار حداقل پای��ه ۱ در رش��ته انتقال نی��رو  از 

سازمان برنامه وبودجه کشور.
2- لزوم دارا بودن توان سرمایه گذاری.

3- دارا بودن گواهي نامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه
بدین وسیله از کلیه متقاضیان واجدش��رایط که مایل به ش��رکت در این مناقصه هس��تند دعوت مي گردد، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰9 الي 

۱4۰۱/۱۱/۱۲ به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نمایند.
اسناد تکمیل شده بایستي تا پایان وقت اداري مورخ ۱4۰۱/۱۱/3۰ از طریق سامانه www.setadiran.ir  ثبت گردد. قابل ذکر است، که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ 

مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه مي بایس��ت، جهت ثبت نام و دریافت گواهي امض��اي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت ن��ام ۸۸9۶9۷3۷ و ۸۵۱93۷۶۸ و

 مرکز تماس ۲۷3۱3۱3۱ تماس حاصل نمایند.
  شرکت برق منطقه اي تهران پس از بررسي اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرس��ش نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به ارزیابی کیفی شرکت ها اقدام و 

از شرکت هاي واجدشرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

مناقصه شماره 1401/23013 به صورت تأمین مالي پیمانکارنوبت اول

 بدیهي است، ارائه مدارک و پرسش نامه های تکمیل شده هیچ گونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 ضمنًا اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( 
و پایگاه ملي مناقصات http://iets.mporg.ir  موجود مي باشد.

معاونت حق��وق عامه دادگس��تری سیستان وبلوچس��تان، از فروش 
مزایده ای هزار و ۱3۵ وس��یله نقلیه توقیف��ی در پرونده های موادمخدر 
در این اس��تان خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، احم��دزاده؛ گفت: در 
راستای دس��تور رئیس قوه قضاییه، فروش یک هزار و 44۶ دستگاه انواع 
خودرو در چهار مرحله مزایده داده ش��د که یک هزار و ۱3۵ دس��تگاه به 
فروش رس��ید و مبلغ ۸۶ میلیارد و 3۰۰ میلیون توم��ان از فروش آن   ها 
حاصل ش��د. وی ادامه داد: در س��ال گذش��ته نیز ۷34 دس��تگاه نقلیه 
موتوری طی چهار مرحله مزایده به فروش رس��ید و مبل��غ 4۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان از فروش آن   ها حاصل ش��د. احم��دزاده افزود: تعداد 
۲۸۶ فقره حکم مصادره انواع وس��ایط نقلیه موتوری و تع��داد چهار باب 
ملک مصادره ای در شهر های زاهدان، ایرانش��هر و سراوان در سال جاری 
به دبیرخانه ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان ارسال که از 
این تعداد 93 دس��تگاه خودرو در مزایده عمومی به فروش رسید و تعداد 
۱۱۶ دس��تگاه در مرحله فروش و ۷۷ دس��تگاه در مرحله کارشناس��ی 
اس��ت. احمدزاده؛ افزود: پس از اخذ دستور دادس��تان عمومی و انقالب 
مرکز اس��تان تعداد ۲3۱ دس��تگاه وس��یله نقلیه توقیفی مربوط به سال 
۱399 نیز در مزایده عمومی به فروش رس��ید. وی ادامه داد: با همکاری 
و هم افزایی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه از مورخ ۲4 فروردین 
ماه سال جاری تاکنون تعداد ۱۲۰۰ دس��تگاه انواع وسایل نقلیه موتوری 
توقیفی از پارکینگ های خصوصی و یگان های کاش��ف س��طح استان به 
پارکینگ مرکزی ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انتقال 
یافته اس��ت. وی افزود: از تعداد یک هزارو ۲۰۰دستگاه انواع وسایل نقلیه 
موتوری توقیفی، دستور فروش ۵43 دستگاه خودرو در مورخ ۲۷ مهر ماه 
سال جاری صادر شد. احمدزاده؛ گفت: تعداد 3۸۰ دستگاه وسایل نقلیه 
توقیفی و دو دس��تگاه مصادره ای در مزایده عمومی م��ورخ دوم آبان ماه 
س��ال جاری نیز به فروش رس��ید. وی همچنین گفت: از س��ال گذشته 
تاکنون دو هزارو ۶۵ دس��تگاه خودروی توقیفی به فروش رسیده و مبلغ 

۱۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از فروش آن   ها به دست آمده است.

س��خنگوی اقتص��ادی دول��ت، در نشس��ت خب��ری هفتگ��ی با 
نمایندگان رسانه ها با اشاره به عرضه خودرو در بورس، اظهار کرد: این 
امر یک سازوکار است و دولت برای تأمین منفعت مردم در این زمینه 
دو اقدام را در دس��تور کار داش��ته اس��ت؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه 
عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دس��ت دالالن از این عرصه 
بود. به گزارش مناقصه مزایده، احس��ان خاندوزی؛ یادآور شد: یکی از 
راه های کوتاه کردن دست دالالن، عرضه خودرو در بورس کاالست که 
آمار  ها نش��ان می دهد از روش های قبلی مؤثرتر است . اگر کارشناسان 
اقتص��ادی روش های دیگ��ری هم ارای��ه دهند، اس��تقبال می کنیم. 
خاندوزی؛ تأکی��د کرد: امروز بی��ش از ۲۷۵۰ میلی��ارد تومان قیمت 
خرید خودرو کمت��ر از قیمت خرید در ب��ازار آزاد اس��ت و این میزان 
در جیب مردم باقی مانده اس��ت. وزارت صمت ه��م در پی زمان بندی 

منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست. 

 فروش مزایده ای 
هزار و 135 وسیله نقلیه توقیفی

وزارت صمت در پی زمان بندی 
منظم برای عرضه خودرو در بورس  سرکوب قیمت خودرو به کام دالالن است

دبی��رکل کانون کارگزاران ب��ورس و اوراق به��ادار، با بیان 
اینکه س��رکوب قیمت خودرو به کام دالالن اس��ت، گفت: در 
شرایط فعلی کشور عرضه خودرو در بورس کاال، منطقی   ترین 
و مؤثر  ترین راهکاری اس��ت که می تواند ب��ه عرضه و تقاضای 
واقعی و کش��ف قیمت منصفانه منجر ش��ود. به گزارش ایرنا، 
محمدرض��ا دهقانی احمدآب��اد؛ درخص��وص عرض��ه خودرو 
در ب��ورس کاال، اظه��ار داش��ت: قیمت گذاری خ��ودرو مانند 
س��ایر حوزه های قیمت گذاری دس��توری، قص��ه پرغصه ای 
اس��ت که ظاه��ر بس��یار اغواکنن��ده ای دارد زی��را قیمت به 
صورت دستوری تعیین می ش��ود تا مصرف کننده بیش  ترین 
نفع را ببرد و س��ود تولیدکننده نیز محدود باش��د ولی سالیان 
زیادی از این موضوع گذش��ته و بر همه واضح ش��ده است که 
در این م��دل، اولین ضرر به خود مصرف کننده می رس��د. وی 

افزود: ب��ه دلیل قیمت گذاری دس��توری ی��ک کاال، قیمت در 
کارخانه باال نمی رود ولی در بازار آزاد بس��یار افزایش می یابد 
و سیاس��ت گذار به هدفش که رس��یدن کاال با قیمت پایین به 
دست مصرف کننده نهایی است، نمی رس��د و در این سیاست 
غلط اقتصادی، ه��م مصرف کنن��ده و ه��م تولیدکننده زیان 
می بینن��د. دبیرکل کانون کارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار، 
اظهار داش��ت: در این روش تنها عده ای منتفع می ش��وند که 
دسترس��ی و رانت های ویژه ای دارند و می توانن��د از اختالف 
قیمت کارخان��ه و بازار، ثروت ه��ای کالنی به دس��ت بیاورند 
و چرخ��ه قیمت گ��ذاری دس��توری و ض��رر و زی��ان متوجه 
مصرف کننده را تش��دید کنند. وی ادامه داد: از س��وی دیگر، 
تولیدکنندگان��ی که با س��رکوب قیم��ت مواجه می ش��وند، 
ش��رکت های س��هامی عام بوده و تعداد زیادی س��رمایه گذار 

و س��هامدار دارن��د و حت��ی برخی در دس��ته س��هام عدالت 
هس��تند لذا طیف گس��ترده ای از م��ردم عم��ال ذی نفع این 
ش��رکت ها به ش��مار می روند و هر چقدر بخواهیم سودآوری 
این ش��رکت ها را بهانه ه��ای مختل��ف کاهش دهی��م، نهایتاً 
این روش به اس��م مردم ولی ب��ه کام دالل   ها تمام می ش��ود. 
دبیرکل کانون کارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار، تأکید کرد: 
 بنابرای��ن در ش��رایط فعلی کش��ور عرضه خ��ودرو در بورس 
کاال، منطقی   ترین و مؤثر  ترین راهکاری اس��ت ک��ه می تواند 
به عرضه و تقاض��ای واقعی و کش��ف قیم��ت منصفانه منجر 
ش��ود. به گفته وی، در ای��ن روش مصرف کنن��دگان راحت تر 
می توانند خ��ودرو خریداری کنن��د و نیازی به قرعه کش��ی و 
التاری وجود ندارد و تولید کننده هم به اندازه منطقی، منتفع 
ش��ده و می تواند تیراژ خ��ود را افزایش ده��د و معوقات بانکی 

خود را تس��ویه کند. وی اضافه کرد: ضمن اینکه تولیدکننده 
جریان نقدی را ب��رای خود ایج��اد می کن��د، می تواند تولید 
خود را افزایش دهد که بدون ش��ک عرضه بیش��تر، منجر به 
افزایش رفاه مصرف کننده و کاهش منطقی قیمت ها می شود 
بنابراین با کش��ف قیمت مبتن��ی بر عرض��ه و تقاضای واقعی 
در ب��ورس کاال به اکوسیس��تمی که همه از آن س��ود می برند 
می رس��یم و دیگر رانتی وجود ندارد که عده ای بخواهند از آن 
اس��تفاده کند. دهقانی؛ در پایان تصریح ک��رد: در حال حاضر 
که بورس کاال وارد فرآیند عرضه خودرو ش��ده اس��ت، باید در 
مسیر تس��هیل امکان خرید خودرو توس��ط اشخاص حقیقی 
قدم  برداریم که این رویه در حال انجام اس��ت تا همه س��مت 
 تقاض��ای واقع��ی بتوانند ب��ه راحتی نی��از خ��ود را از بورس 

تأمین کنند. 

گروه خودرو

موض��وع موتورس��یکلت، مس��أله ای ب��وده که 
از دیرباز توجه زیادی به آن نش��ده اس��ت و به رغم 
همین موضوع باعث ش��ده که در س��الیان گذشته 
وارد  و  تولی��د  کش��ور  در  موتورس��یکلت هایی 
ش��وند که خیل��ی در بح��ث تولی��د آالینده   ها در 
وضعیت مناس��بی قرار نداشته باش��ند و با گذشت 
زمان بیش��تر ای��ن مس��أله را پررنگ کرده باش��د. 
به گ��زارش مناقصه مزای��ده، در همی��ن خصوص 
س��یدمحمدمهدی میرزایی قمی؛ درب��اره ناوگان 
موتوری ش��رکت ملی پس��ت، اظهار ک��رد: تجهیز 
ناوگان موتوری ش��رکت ملی پس��ت به موتورهای 
برقی، ضمن اث��رات مثبت محیط زیس��تی با توجه 
به پیمایش باال در س��طح ش��هر می تواند به الگویی 
برای س��ایر دستگاه هایی تبدیل ش��ود که خدمات 
آن   ها مبتنی بر اس��تفاده از ن��اوگان موتوری و تردد 
موتورس��یکلت های در اختی��ار آن   ه��ا در س��طح 
ش��هر اس��ت. وی با اش��اره به اینکه یک دس��تگاه 
موتورس��یکلت کاربراتوری فرس��وده مع��ادل ۱3 
دس��تگاه خودروی بنزینی یورو۵ آالینده منتش��ر 
می کند، توضی��ح داد: س��هم موتورس��یکلت   ها از 
حمل ونقل روزانه تهران در س��اعات اوج ترافیک به 
۱3 درصد می رس��د، در صورتی که براس��اس آمار 

سیاهه انتشار س��ال 9۶ ش��هر تهران، ۲۱ درصد از 
انتشار آالینده های گازی هوای تهران ناشی از تردد 
موتورسیکلت   ها اس��ت. میرزایی قمی؛ با بیان اینکه 
در سال گذش��ته فقط ۲۵۰ دستگاه موتورسیکلت 

- هفته ای پنج دس��تگاه - ب��ه مراک��ز معاینه فنی 
مراجعه کردند، تصریح کرد: این در ش��رایطی است 
که هر دستگاه موتورس��یکلت کاربراتوری، سالیانه 
۲۶۷ کیلوگرم آالینده های گازی را در هوا منتش��ر 

می کند که جایگزینی آن با موتورس��یکلت  برقی از 
انتش��ار این حجم از آلودگی در ته��ران جلوگیری 
می کند. وی با اش��اره ب��ه اینکه مناف��ع اقتصادی 
حاصل از کاهش انتش��ار ای��ن می��زان آالینده در 

هوای تهران، از منظر سالمت س��االنه 3۰ میلیون 
تومان و در طول ۱۲ س��ال عمر مفید یک دس��تگاه 
موتورس��یکلت برقی، 3۶۰ میلی��ون تومان خواهد 
شد، گفت: با جایگزینی یک دستگاه موتورسیکلت 
کاربراتوری با موتورسیکلت برقی، ساالنه ۶۰۰ لیتر 
در مصرف سوخت صرفه جویی می شود که معادل 
ریالی آن رقمی در حدود ۱۶ میلیون تومان در سال 
خواهد ب��ود و به این ترتیب در طول ۱۲ س��ال عمر 
مفید یک دستگاه موتورسیکلت برقی، صرفه جویی 
حاص��ل از کاهش مصرف س��وخت مع��ادل ۱9۲ 
میلیون توم��ان خواهد ب��ود. مدیرعامل ش��رکت 
کنترل کیفیت هوای ته��ران، ادامه داد: به طور کلی 
جایگزینی یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری با 
موتورسیکلت برقی س��االنه 4۶ میلیون تومان و در 
طول عمر مفید آن در مجموع ۵۵۲ میلیون تومان 
منافع اقتصادی در بر دارد. میرزایی قمی؛ در پایان با 
تأکید بر هدف گذاری مدیریت شهری برای کنترل 
و کاهش آلودگی هوا از طری��ق راهکارهای اجرایی 
که اق��دام اخیر ب��رای جایگزینی ن��اوگان موتوری 
شرکت ملی پس��ت از جمله آن  هاست، خاطرنشان 
کرد: در صورت برقی ش��دن کل موتورسیکلت های 
ته��ران، غلظ��ت ذرات معل��ق ای��ن کالنش��هر در 
 روزهای آلوده بی��ن ۱۵ تا ۲۰ درص��د کاهش پیدا 

خواهد کرد. 

موتورسیکلت های فرسوده معادل 13 دستگاه 
خودروی بنزینی آالینده منتشر می کند

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

1-نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم غربی )شهید گودرزی(، تلفن: ۰۲۱۸۸43۵9۶۱ و فکس: ۰۲۱۸۸4۰9۱94
2-مهلت های زمانی:

دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۱
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۰9:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۶ خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف
3.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵4۲۰۰۰۰۱۲۱خرید لوله و اتصاالت پلی اتیلن دوجداره کاروگیت به قطر ۲۵۰ میلی متر و طول ۶۰.۰۰۰ متر۱
4.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵4۲۰۰۰۰۱۲۲خرید لوله و لوازم انشعاب فاضالب سایز ۱۲۵ میلی متر به تعداد ۲۲۰۰۰ فقره۲
3.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵4۲۰۰۰۰۱۲3خرید لوله و لوازم انشعاب فاضالب سایز ۱۶۰ میلی متر به تعداد ۸۰۰۰ فقره3

 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 فراخوان  عمومي
)بدون ارزیابی کیفی(نوبت دوم

شرکت فاضالب تهران

 ش�رکت فاضالب ته�ران در نظر دارد انتخاب مش��اور با موضوع طراحی تفصیلی تصفیه خانه فاضالب خرگوش دره را برای مدت ۶ ماه شمس��ی، از مح��ل اعتبارات جاری 
به روش کیفیت در میان شرکت های مهندسین مش��اور که دارای پایه یک در تخصص تأسیسات آب و فاضالب را دارا می باش��ند، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 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��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: 

شرکت فاضالب تهران، تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم
تلفن: ۸۸43۵9۶۱-۰۲۱ و فکس: ۰۲۱-۸۸4۰9۱94

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۶

شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵4۲۰۰۰۰۱۲4
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آگهی فراخوان انتخاب مشاور
نوبت اول

شرکت فاضالب تهران

شرکت فاضالب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات برای طراحی تفصیلی تصفیه خانه فاضالب جنوب غرب شهر تهران را برای مدت ۷ ماه شمسی، از 
محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت های مهندسین مشاور که دارای پایه یک در تخصص تأسیسات آب و فاضالب را دارا می باشند، از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 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��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضالب تهران، تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم

تلفن: ۸۸43۵9۶۱-۰۲۱ و فکس: ۰۲۱-۸۸4۰9۱94
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲

مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۶
شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵4۲۰۰۰۰۱۲۶
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آگهی فراخوان انتخاب مشاور
نوبت اول

شرکت فاضالب تهران

https://monaghesatiran.ir/125423-3722-%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%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/125426-3722-%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%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-3/
https://monaghesatiran.ir/125429-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/125432-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/125435-3722-%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%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7/


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

روزنامه6

Wednesday  25.Jan.2023  Vol.18  No.3722چهار شنبه ۵ بهمن ۱4۰۱  3 رجب ۱444  سال هجدهم  شماره 3۷۲۲

آگهی    عمومی با ارزیابی کیفی )همزمان(
شماره 1401-36

ش�رکت آب و فاضالب منطقه یک ش�هر ته�ران در نظر دارد فراخ��وان »واگذاری بخش��ی از خدم��ات اداری، مالی، فنی و 
بهره برداری به تعداد 4۰ )چهل( نفر نیروی انسانی موردنیاز واحدهای زیرمجموعه شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران« 

به شماره ۲۰۰۱۰94۵۶۶۰۰۰۰3۸ را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگ��زاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا گش��ایش پیش��نهادات از طریق درگاه س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان ش��رکت در فراخ��وان در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت ن��ام و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی 

)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
1. مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت ۰9:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت: ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۷
زمان گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/3۰ در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.

2. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۱۲۸.۱۸۵.۲۲۵.۶۲۸ ریال )یکصد و بیست و هش��ت میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج میلیون و 
دویست و بیست و پنج هزار و ششصد و بیست و هشت ریال( می باشد.

3.  مدت کار:  از مورخ ۱4۰۲/۰۱/۰۱ الی ۱4۰3/۰۲/3۱ به مدت چهارده ماه شمسی.
4. شرایط شرکت کنندگان:

ال�ف( ارائه رونوشت مصدق اساس��نامه و آگهي تأس��یس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي 
اسناد مالي و تعهدآور.

ب( دارای گواهی تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مستندات ثبت نام.
ج( دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

د( ارائه حداقل 4 قرارداد منعقده با دستگاه های اجرایی و یا شرکت های آب و فاضالب کش��ور مرتبط با موضوع مناقصه )مشابه با 
موضوع مناقصه و حداقل به مقدار مبلغ برآورد مناقصه(.

و( ارائه چهار رضایت نامه مرتبط از کارفرمایان قبلی )متناظر با قراردادهای ارائه ش��ده دربند « د«( که با تائید باالترین 

مقام شرکت یا معاونت یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.
ه( ارائه حداقل ۲ سال مفاصاً حساب مالیاتي از ۵ سال گذشته یا ارائه مالیات بر درآمد قطعی واریزشده.

ی( آدرس و کروکي دفتر مرکزي و تعداد کارمندان شاغل در شرکت.
تذکر مهم 1: با توجه به ارزیابی کیفی به روش س��اده )همزمان( عدم ارائه هر یک از موارد فوق منجر به عدم تائید و عدم گش��ایش 

پاکت قیمت مناقصه گر خواهد شد و مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.
تذکر مهم 2: برنده مناقصه می بایست دارای دفتر کار در شهر تهران باشد. بدیهی اس��ت حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ 

قرارداد می بایست مستندات موردنظر را ارائه نماید.
 5. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده ش��رکت در مناقصه 3.4۸۱.۸۵3.۰۰۰ ریال )سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و

یک میلی��ون و هش��تصد و پنجاه و س��ه ه��زار ری��ال( می باش��د ک��ه می توانند به ص��ورت فی��ش واریز نق��دی به حس��اب جاری 
3۰۰3۱۱9۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره ش��با IR3۲۰۶۰۰3۰۰3۰۱۱۰9۷۷۱۸۸۱۰۰۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا 
ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ به نام شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف )س��پرده( می بایس��ت با درج شماره مناقصه و مشخصات ش��رکت همزمان به صورت 
 فیزیکی به دبیرخانه ش��رکت واقع در میدان تجریش، خیابان فنا خس��رو، پالک ۱۸، ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران، 

طبقه اول، واحد دبیرخانه تحویل گردد.
6. محل تأمین اعتبار: بودجه جاري )طرح های غیر عمراني(.

7. سایر شرایط: به پیش��نهادهاي فاقد امضا، مش��روط و مخدوش و پیش��نهاداتي که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل 
شود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد.

   سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
8- نشانی سایت های اینترنتی: 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور http://www.nww.ir و ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و آبفای منطقه یک 
www.t1ww.tpww.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir  می باشد.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر موجود 
است.    مرکز تماس: ۰۲۱-4۱934
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شرکتآبوفاضالبمنطقهیکشهرتهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

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

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی
یک مرحله اي  شماره 1401-32

نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه ش�ش ش�هر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخ��وان ۲۰۰۱۰9۲۵۰۰۰۰۰۰۷۶ برگ��زار نماید. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از 
دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 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 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: اجرای عملیات مربوط به نصب و تغییرات انشعابات آب مشترکین )تغییر قطر، تغییر مسیر، تغییر محل، 
تغییر سطح( و جمع آوری جمعاً به تعداد 3۸۰۰ رشته شامل: کاتر زنی، تخریب آسفالت، حفاری و خاک برداری، نصب اتصاالت 
ش��یرآالت و کنتور، نصب اتاقچه کنتور و دریچه، پر کردن ترانشه با خاک سرندی و مناس��ب، کوبیدن خاک روی ترانشه جهت 

آماده سازی آسفالت و حمل نخاله حاصل از حفاری در محدوده خدمات رسانی آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه براي دریافت و خرید اسناد این مناقصه، حداکثر تا 
ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲ باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب 

جاري ۸۱۸4۰۲۵۸۶۶۰۰۱ بانک سامان شعبه شهرري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: مبلغ ۵۲.۰9۸.۸۵3.۲۱۱ ریال )پنجاه و دو میلیارد و نود و هش��ت میلیون و 

هشتصد و پنجاه و سه هزار و دویست و یازده ریال( و از محل اعتبارات جاری.
5-مدت اجرای کار: ۱۸ ماه شمسی

6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:
6-1-اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.

6-2- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
6-3-داش��تن حداق��ل رتبه ۵ در رش��ته آب به ش��رط داش��تن ظرفیت مج��از خالی طب��ق بخش��نامه ۶943۲ مورخ 

۱394/۰4/3۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  به میزان ۱.۷۶۲.9۶۵.۵9۷ ریال )یک میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و نهصد و 
شصت و پنج هزار و پانصد و نود و هفت ریال( می باشد که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت واریز نقدی به حساب 
جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷4۰۰۰ و شماره شبا IR۰9۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۷۸۷4۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری 
یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نام شرکت آب و فاضالب منطقه ش��ش شهر تهران تهیه و تضمین مذکور عالوه بر 
بارگذاری در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به صورت اصل در پاکت الف درج گردیده و الک و مهرشده 

تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش تهران تحویل گردد.
 8-مهلت و محل تحویل پیش�نهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت ۱۶:۱۵ روز چهارش��نبه 
مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۶ در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری )به ص��ورت الکترونیکی( و همچنین پاکت الف را 

به صورت فیزیک تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران نمایند.
9-تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/3۰

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۲/۰3

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 دفاتر ثبت نام در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفای��ل تأمین کننده/مناقصه گر 
موجود است. 

مرکز تماس: ۰۲۱-4۱934

دفترقراردادهاواموربازرگانیشرکتآبوفاضالبمنطقه6شهرتهران

 یک ش�رکت دولت�ی در نظ��ر دارد م��وارد ذی��ل را از طری��ق مناقصه عمومی 

تأمین نماید.

1- ورق آلومینیومی با آلیاژ AA5456-H321 با وزن تقریبی ۶۰ )شصت( تن

2- پروفیل آلومینیومی با آلیاژ AA5456-H321 با وزن تقریبی ۵۰ )پنجاه( تن

 ل��ذا از ش��رکت های توانمن��د در ای��ن ح��وزه درخواس��ت می گ��ردد حداکثر 

 ظ��رف م��دت س��ه روز از تاری��خ آگه��ی جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه با 

ش��ماره تلفن 3۲4۰۰۷۲9-۰۵۱ داخلی ۸۷۱۱۰ و ۸۷3۱۶ و یا شماره تلفکس 

3۲4۰۱۰۸۷-۰۵۱ آمادگی خود را اعالم نمایند.
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فراخوان  
تأمین ورق و پروفیل آلومینیومی

نوبت دوم
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: خرید زنجیر AFC روسی )کانوایر C53A( به میزان ۱9۰۰ متر

محل تحویل موضوع مناقصه: 
منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد ریال )دویست میلیون تومان(
آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱3

آخرین مهلت تحویل پاکات: 
حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4 رأس ساعت ۱۱:۰۰
  هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجدش��رایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 
۱۱۸۸۰۰۱9۷۸۰3 نزد بانک سپه مرکزي طبس، نس��بت به خرید اسناد مناقصه از 

طریق ایمیل اقدام نمایند.
  جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانی��د ب��ا ش��ماره ۰۵۶-3۲۸۲4۵۵۱-۵ 

)داخلی 3۶۵3 و 3۶۵4( تماس حاصل فرمایید.

آگهی   عمومی
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای تجدیدی شماره 1401/24

پروده طبس

01
/1

1/
05

 -3
72

2 
–

ه 
ام

وزن
ر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: خرید چوب روسی ۶ متری

محل تحویل موضوع مناقصه: 
منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال )پانصد میلیون تومان(
آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱3

آخرین مهلت تحویل پاکات: 
حداکثر تا ساعت ۰۷:3۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4

تاریخ گشایش پاکات: 
روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4 رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح

  هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  متقاضیان واجدش��رایط می توانند ب��ا واریز مبل��غ یک میلیون ریال به شماره حس��اب 
۱۱۸۸۰۰۱9۷۸۰3 نزد بانک سپه مرکزي طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق 

ایمیل اقدام نمایند.
  جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره ۵-3۲۸۲4۵۵۱-۰۵۶ )داخلی 3۶۵3 و 3۶۵4( 

تماس حاصل فرمایید.

آگهی   عمومی
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای شماره 1401/29

پروده طبس
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: انجام عملیات احداث ساختمان رستوران معدن

محل اجرای موضوع مناقصه: 
منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
سه میلیارد و پانصد میلیون ریال )سیصد و پنجاه میلیون تومان(

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱3
آخرین مهلت تحویل پاکات: 

حداکثر تا ساعت ۰۸:3۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4
تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4 رأس ساعت ۰9:3۰

  هزینه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  متقاضی��ان واجدش��رایط می توانند ب��ا واریز مبل��غ یک میلی��ون و پانصد ه��زار ریال 
 ب��ه شماره حس��اب ۱۱۸۸۰۰۱9۷۸۰3 نزد بانک س��په مرکزي طبس، نس��بت به خرید 

اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.
  جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره ۵-3۲۸۲4۵۵۱-۰۵۶ )داخلی 3۶۵3 و 3۶۵4( 

تماس حاصل فرمایید.

آگهی   عمومی
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای شماره 1401/30

پروده طبس

 دستیابی به 3 معدن 
در کالس جهانی با ارتقای اکتشافات

مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، اعالم کرد: این شرکت با 
ارتقای بهره وری و کارآمد کردن حوزه اکتش��اف، به سه معدن در کالس جهانی 
دست یافت. به گزارش مناقصه مزایده،خدایار کریم نژاد؛ گفت: نخستین معدن، 
مس جانجا در سیستان وبلوچستان است که در آن، ۸۷ هزار متر حفاری صورت 
گرفته و درنتیج��ه، ۶۰۰ میلیون تن ذخی��ره قطعی و یک میلی��ارد تن ذخیره 
احتمالی، حاصل ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: پنج ش��رکت بزرگ صنایع معدنی 
برای اح��داث کارخانه و تولید ۱3۰ هزار تن کنس��انتره طی س��ه س��ال آینده 
حضور دارند. کریم ن��ژاد؛ ادامه داد: دومین معدن با ثبت ی��ک رکورد در حفاری 
اکتشافی با ۱۵۵۰ متر است. این در حالی اس��ت که متوسط حفاری های انجام 
شده تاکنون، حدود ۲۰۰ متر بوده است. مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، تصریح کرد: از ۱3۷۲ متر حفاری، به ماده معدنی رس��یده ایم اما 
حفاری ها ادامه یافته و امیدواریم یک معدن در کالس جهانی داش��ته باش��یم. 
معدن س��وم در کالس جهانی، اکتش��اف یک معدن پلی مت��ال )طال و مس( در 
خراسان جنوبی با ۲۰ هزار متر حفاری اس��ت. جعفری؛ با بیان اینکه این شرکت 
طی پنج سال گذشته، 3۵۰ هزار متر حفاری اکتشافی داشت، گفت: این میزان 
حفاری اکتش��افی، به 3۲ گواهی کش��ف منتهی ش��د. وی افزود: در چشم انداز 
۱4۰4، در بخش اس��تخراج و فرآوری، برنامه تولید ۷۲ میلیون تن است. امسال 
به رغم اینکه برنامه تولید ۶۲ میلیون تن بوده، به تولید ۶۵ میلیون تن می رسیم. 
کریم نژاد؛ با بیان اینکه ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران از س��ال 94 با 
اجرای استراتژی برون س��پاری و واگذاری ش��رکت ها و اس��تفاده از ظرفیت و 
توانمندی های بخش خصوصی، در فعالیت های معدنی روند روبه رشدی داشته 
اس��ت، اذعان کرد: با این اقدام، دو نتیجه مهم افزایش تولید و اشتغال روی داده 
است. وی ادامه داد: به عنوان مثال، میزان تولید مجتمع نخلک از حدود دوهزار 
تن به ۱۰ هزار تن و تولید مجتمع فروکروم س��بزوار از حدود هش��ت هزار تن به 
حدود 3۰ هزار تن تا پایان امسال می رسد. همچنین در بخش اشتغال، مجتمع 
نخلک از ۱4۰ نفر به ۵۰۰ نف��ر و مجتمع فروکروم جغت��ای از ۱4۵ نفر به 4۰۰ 
نفر رس��یده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با بیان 
اینکه ایمپاسکو با باور به اینکه توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان سرمایه هر 
شرکت، گام های مؤثری برداشته است، گفت: استفاده از نیروهای متخصص در 
بخش های مختلف، برگزاری دوره های آموزش در بخش کارور حفاری )4 دوره 
تاکنون و دوره پنجم، آتش��باری و نیز اس��تقرار مدیریت فرهنگ س��ازمانی(، از 

جمله این گام هاست.

 مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان کرد

تأمین زیرساخت ها، مواد اولیه و تسهیل صادرات مهم ترین اولویت های صنعت فوالد 
مدی��ر اجرایی انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران، با اش��اره 
به اولویت های صنعت ف��والد در برنامه هفتم توس��عه، تأکید کرد: 
زیرس��اخت ها، صادرات آس��ان تر، تأمین مواد اولیه مورد نیاز باید 
در این برنام��ه مورد توجه ق��رار گیرد. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
وحید یعقوبی؛ در رابطه با محدودیت های اعمالی برای فوالدی  ها، 
اظهار کرد: بح��ث گاز یک چالش عم��ده در زنجیره فوالد اس��ت 
که در سال های اخیر بس��یار هم پررنگ شده اس��ت. مدیر اجرایی 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، توضیح داد: از حدود چند سال 

گذش��ته محدودیت های گازی ب��رای واحد ها در زمس��تان به طور 
مثال برای یک ماه اعمال می شد و واحدهای احیای مستقیم فوالد 
هم برای این مدت برنامه ری��زی می کردند و معم��والً این یک ماه 
را به فعالیت های تعمیرات��ی اختصاص می دادند ت��ا از این فرصت 
بهره ببرند و متحمل کم ترین آس��یب ش��وند، اما از س��ال گذشته 
این محدودیت های گاز بس��یار ش��دید ش��د و ح��دود دوماه ونیم 
واحدهای احیای مستقیم فوالدی یا تعطیل بودند یا با محدودیت 
بس��یار ش��دید کار می کردند که این محدودیت ها، تأثیر خود را بر 

کل زنجیره گذاش��ت. مدیر اجرایی انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 
ایران خاطرنشان کرد: در سال گذش��ته به واسطه محدودیت های 
برق و گاز، حدود ش��ش میلیون ت��ن از برنامه هدف گذاری ش��ده 
عقب افتادیم. این مقام صنعتی، با بیان اینکه در تابس��تان امس��ال 
علی رغم اینکه ش��اهد مدیریت بهت��ر تأمین برق – البته نس��بت 
به س��ال گذش��ته – بودیم، با این حال، تصریح کرد: در مورد گاز، 
امس��ال محدودیت  ها زودرس ش��د. برنامه ما این بود که از حدود 
دی ماه محدودیت  ها آغاز ش��ود، اما از اوایل آذرماه محدودیت گاز 

برای فوالدی  ها اعمال ش��د. وی گفت در ابتدا محدودیت  ها بر 3۰ 
درصد، سپس ۵۰ و ۷۰ درصدی بود و اکنون کارخانه های فوالدی 
نیمه شمالی کشور )عمدتا کارخانه های احیای مستقیم( به صورت 
کامل گازشان قطع ش��ده و واحد ها تعطیل ش��ده اند. یعقوبی؛ در 
بخش��ی دیگر از صحبت های خود با اش��اره به اولویت های صنعت 
فوالد در برنامه هفتم توس��عه، خاطر نش��ان کرد: زیرس��اخت ها، 
صادرات آس��ان تر، تأمین م��واد اولیه مورد نیاز بای��د در این برنامه 
مورد توجه قرار گیرد. مدیر اجرایی انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 

ایران با اشاره به ارز آور بودن صنعت فوالد برای کشور، تأکید کرد: 
صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر ب��ه لحاظ برنامه های کالن 
در حوزه زیرساخت  ها و عدم رفع این معضالت، مورد بی مهری های 
فراوانی قرار گرفته است. مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، اظهارداش��ت: وجود زیرساخت مناس��ب یکی از مؤلفه های 
مورد نیاز فوالد اس��ت که باید به آن توجه بیش��تری شود، چرا که 
 زیرس��اخت های موج��ود، متناس��ب با توس��عه ای ک��ه در فوالد 

رخ داده، نیست.

گروه زمین و معدن

دبیر نهمی��ن همایش جایزه به��ره وری معادن 
و صنایع معدن��ی ایران، اع��الم کرد: م��دل جدید 
بهره وری بخش مع��دن و صنایع معدن��ی تا پایان 
امس��ال ارایه می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، 
غالمرضا مالطاه��ری؛ در نهمی��ن همایش جایزه 
به��ره وری مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران، گفت: 
به��ره وری رک��ن اصلی اقتص��اد مقاومت��ی بوده و 
برای توسعه آن، فرهنگ سازی بس��یار مهم است. 
دولتمردان با نهادینه سازی این فرهنگ، می توانند 
نقش بس��یار مهمی در ارتقای بهره وری در کشور 
داشته باش��ند. وی افزود: تا ۱۰ سال گذشته، رشد 
اقتصادی منف��ی یک درصد ب��وده اما از دو س��ال 
گذشته این شاخص مثبت ش��ده و در سال۱4۰۰ 
به ۲.9 درصد رس��یده اس��ت. در دولت س��یزدهم 
تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری 3.۵ درصد 
هدف گذاری ش��ده اس��ت که باید برای دستیابی 
ب��ه آن برنامه ری��زی ک��رد. دبیر نهمی��ن همایش 
جایزه به��ره وری مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران، 
تصریح کرد: توجه به تحریم ه��ای ظالمانه و منابع 
مالی محدود در کش��ور، رش��د اقتص��ادی از محل 
س��رمایه گذاری های جدی��د ب��ا محدودیت جدی 
مواجه اس��ت از ای��ن رو، به منظور رش��د اقتصادی 
باید از مناب��ع موجود و ظرفیت های در دس��ترس 
استفاده کرد. وی ادامه داد: به عبارت دیگر، ارتقای 
بهره وری کوتاه  ترین و مطمئن  ترین مسیر موجود 
برای کش��ور اس��ت. بنابراین، بهره وری دیگر یک 
فرصت نیس��ت و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. 

مدیر آموزش، پژوهش و فن��اوری ایمیدرو، با بیان 
اینکه ما در سازمان توسعه ای دو وظیفه توسعه ای و 
توانمندسازی را حوزه معدن و صنایع معدنی دنبال 
می کنیم، گفت: در بخش توس��عه، سرمایه گذاری 
در اکتش��اف تا بهره برداری از طرح های توسعه ای 
صنایع معدنی و در بخش توانمندس��ازی، حمایت 

از پژوهش های کاربردی، توس��عه فناوری و بهبود 
به��ره وری و رقابت پذیری مطرح اس��ت. وی ادامه 
داد: ای��ن س��ازمان پیاده س��ازی نس��ل4 انقالب 
صنعت��ی )هوش��مندی مع��ادن و صنایع معدنی( 
را پیگی��ری می کن��د. مطالعات نش��ان می دهد با 
هوشمندی بخش معدن و صنایع معدنی، می تواند 

ش��اخص بهره وری بخش مع��ادن و صنایع معدنی 
را حداکثر ت��ا 3۰ درصد ارتقاء ده��د. مالطاهری؛ 
با اش��اره به ثبت نام ۶۰ ش��رکت در فرآیند ارزیابی 
جایزه به��ره وری، گف��ت: در نهایت، 4۰ ش��رکت 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ای��ن فرآیند، ۸3۵۰ 
ساعت دوره آموزشی برای نمایندگان شرکت های 

متقاضی و ۸4۰ نفرساعت برای دوره تربیت ارزیاب 
برگزار ش��د.وی ادامه داد: در این فرآیند، جلس��ه 
 توجیهی  ذی نفعان  جایزه، جلس��ه  کالیبراس��یون  
ارزیاب��ان و جلس��ه  توجیه��ی  نماین��دگان  تعالی 
برگزار ش��د. همچنی��ن در این فرآین��د، ۱۶3 نفر 
ارزیاب حضور داش��تند و ۷4۰ نفر روز کار ارزیابی 
ش��رکت ها را انجام دادن��د. دبیر نهمی��ن همایش 
جایزه به��ره وری مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران، 
درب��اره نتایج ارزیابی، خاطرنش��ان ک��رد: از میان 
دریافت کنن��دگان جایزه، چهار ش��رکت موفق به 
دریافت تندیس، ۱۶ شرکت دارای افزایش امتیاز، 
ش��ش ش��رکت کاهش امتیاز یا بدون تغییر و یک 
ش��رکت تنزل س��طح داش��ته اند. وی افزود: نتایج 
نظرس��نجی از ش��رکت های ارزیابی شونده حاکی 
از این اس��ت که ۸3 درص��د از عملک��رد دبیرخانه 
جای��زه و ۸۲ درص��د از عملکرد تیم ه��ای ارزیابی 
رضایت کلی داش��ته اند. مدیر آم��وزش، پژوهش و 
فناوری ایمیدرو، درباره محورهای مؤثر در ارتقای 
عوام��ل تولید در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی، 
گفت: اس��تفاده از روش های نوین و توسعه فناوری 
کاربردی در کل زنجیره ارزش از اکتش��اف تا بازار، 
هوشمندس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی و کاهش 
مص��رف نهاده ه��ای تولید ب��ه وی��ژه آب و انرژی، 
از جمل��ه ای��ن محوره ها ب��وده اس��ت. وی افزود: 
اس��تفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آالت موجود 
بخ��ش و برنامه ری��زی اصول��ی و دقی��ق در حوزه 
تعمیر و نگه��داری و اهتم��ام ویژه ب��ه مخاطرات 
زیس��ت محیطی و ایمنی کار، بخش دیگری از این 

محور ها بود.

دبیر نهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران خبر داد

ارایه مدل جدید بهره وری بخش معدن تا پایان سال
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 موض�وع: اص��الح سیس��تم کوپلر خ��ط یک ش��رکت بهره ب��رداری 
قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 
 مناقص��ه، به س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 
  ای��ن آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نی��ز 

درج می گردد.
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 موض�وع:  اص��الح سیس��تم BMS خط��وط ش��رکت بهره ب��رداری 
قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 
 مناقص��ه، به س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 
  ای��ن آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نی��ز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 
2001095007000032

یک مرحله ای 

آگهی    عمومی

شرکتبهرهبرداریقطارشهریمشهد
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موضوع: 
خرید و حمل منبع انبس��اط روغ��ن )Accumulator( سیس��تم ترمز 

ناوگان خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد
مبلغ برآورد: ۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 
 مناقص��ه، به س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 
  ای��ن آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نی��ز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 
2001095007000031

یک مرحله ای 

آگهی    عمومی

شرکتبهرهبرداریقطارشهریمشهد
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موضوع: اصالح سیس��تم برق اضطراری خطوط ش��رکت بهره برداری 
قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۱3.9۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 
 مناقص��ه، به س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید. 
  ای��ن آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نی��ز 

درج می گردد.

شماره فراخوان سامانه ستاد 
2001095007000030

یک مرحله ای 

آگهی    عمومی

https://monaghesatiran.ir/125393-3722-%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-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/125396-3722-%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-%d8%b4%d8%b4-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/125399-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125402-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/125405-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-2/
https://monaghesatiran.ir/125408-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81/
https://monaghesatiran.ir/125411-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/125414-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85-2/
https://monaghesatiran.ir/125417-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85-3/
https://monaghesatiran.ir/125420-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85-4/


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:

7 روزنامه

چهار شنبه ۵ بهمن ۱4۰۱  3 رجب ۱444  سال هجدهم  شماره 3۷۲۲ Wednesday  25.Jan.2023  Vol.18  No.3722

بانک
بیمه و بورس

فراخوان تجدید   عمومي 
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

ش�رکت پتروش�یمی اروند )س�هامی عام( به عنوان مناقصه گزار در نظ��ر دارد اجرای عملیات 
موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به 

یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1- موضوع و مدت مناقصه: انجام کلیه عملیات مربوط به نگهداش��ت و تعمیرات مجتمع شرکت 

پتروشیمی اروند به مدت ۲4 ماه خورشیدی.
2- میزان برآورد کلی مناقصه:

 برآورد کلی مناقصه مبلغ 3.3۸۶.9۱3.۱۲۷.۲۲۲ ریال می باشد.
3- محل، زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

3.1. متقاضیان جهت دریافت اس��ناد مناقصه می بایس��ت به س��ایت پتروش��یمی اروند به نشانی 
 الکترونیک��ی www.arvandpvc.ir بخ��ش کمیس��یون معام��الت ی��ا به نش��انی مس��تقیم

Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجع��ه و پ��س از بارگ��ذاری اطالعات مربوطه نس��بت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3.2. مدت زمان مراجعه به س��ایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطالعات و دریافت اسناد مناقصه از 
مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۸ لغایت ۱4۰۱/۱۱/۱۶ اعالم می گردد.

3.3. متقاضیان در صورت اختالل در اینترنت و عدم دسترس��ی و دریافت اس��ناد مناقصه از طریق 
سامانه مندرج دربند 3.۱، می توانند پس از تماس با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶4۷۶-۰۶۱، در صورت عدم 
مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از س��اعت ۰۸:3۰ تا پای��ان وقت اداری مندرج 

دربند 3.۲ به کمیسیون معامالت پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
3.4. مناقصه گران��ی که در مهروموم های گذش��ته با این ش��رکت قرارداد مش��ابه موضوع مناقصه 
داشته اند، در صورت عدم ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروش��یمی اروند، پاکات پیشنهادی مالی 

آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می گردد.
3.5. شرکت هایی که دو س��ال متوالی مجری یک قرارداد جاری مس��تمر در شرکت می باشند، در 

سال سوم امکان حضور در مناقصه با همان موضوع یا موضوع مشابه را ندارد.
3.6. ش��رکت هایی که به هر نحوی پرون��ده اختالفی در مراج��ع قضایی، اداری، نظارت��ی و غیره با 

پتروشیمی اروند دارند. امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت
4- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 

میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱3۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت )ضمانتنامه بانکی، 

چک تضمین ش��ده بانکی و یا واریز وجه نقد( به شماره حساب ۶۰94۲۰۰۰3۰ عهده بانک تجارت- 
شعبه شرکت پتروشیمی اروند.

5- جلسه توجیهی و شفاف سازی: جلسه توجیهی مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱9 برگزار می گردد.
6- ارزیابی کیفی متقاضیان: الزامات جهت ارزیابی کیفی:

 1- اساس��نامه ش��رکت مرتبط با موضوع مناقصه، 2- گواهی تعیین صالحی��ت از ادارات مربوطه،
3- گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران، 4- ارائه حداقل یک فقره مفاصاً حس��اب مش��ابه موضوع 
مناقصه، 5-ارائه گواهی حسن انجام کار با شرکت پتروشیمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این 

شرکت در مهروموم های گذشته.
توجه: الزم به ذکر اس��ت الزامات عنوان شده پیش ش��رط بررسی اس��ناد ارزیابی کیفی مناقصه گر 

می باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد ارزیابی کیفی می گردد.
7- مبلغ و یا میزان پیش پرداخت: 

۷ درصد مبلغ سال اول قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه نامه معتبر بانکی
8- تعدیل: دارد.

9- زمان و نحوه دریافت پاکات مناقصه: 
مناقصه گران می بایس��ت پاکات تنظیمی مناقصه را بر اس��اس ماده ۶ )نحوه تکمیل و تنظیم پاکات 
مناقصه مندرج در دستورالعمل ش��رمت در مناقصه( حداکثر تا ساعت ۱4:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۶ 
به صورت حضوری به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت 3، کمیسیون معامالت شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.
10- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

11- گشایش پاکات: 
از مناقصه گران��ی ک��ه ارزیابی کیفی آن ها م��ورد تأیی��د مناقصه گزار ق��رار گیرد جهت گش��ایش 
 پاکات دعوت ب��ه عمل می آید. گش��ایش در روز چهارش��نبه مورخ ۱4۰۱/۱۲/۰3 س��اعت ۱4:۰۰ 

برگزار می گردد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند 
 با شماره تلفن: 52126476-061 تماس و همچنین آگهی فوق را  از  طریق 

نشانی اینترنتی  www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی به شماره 1/1401/048

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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رضانیکویی-شهرداراحمدسرگوراب

شهرداری احمد س�رگوراب در نظر دارد به اس��تناد مصوبه شماره 4۰ /ش مورخ 
۱4۰۱/۱۰/۱9 ش��ورای محترم اسالمی ش��هر احمد س��رگوراب و با توجه به ماده 
۱3 آیین نامه مالی شهرداری ها نس��بت به واگذاری اس��تندهای تبلیغاتی از طریق 
مزایده عمومی و ب��ا جزئیات مندرج در اس��ناد مزای��ده از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده ۵۰۰۱۰9۱۸۶4۰۰۰۰۰۱ 

به صورت ساالنه اقدام نماید.

ارتفاع 3/۵ مترطول ۲/۵ متر۵ عدد )دووجهی(استند عمودی۱

تاریخ انتشار:  از مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵ تا ۱4۰۱/۱۱/۲3
مهلت دریافت اسناد مزایده: تا مورخ  ۱4۰۱/۱۱/۱3

مهلت ارائه پیشنهاد:  از مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵ تا ۱4۰۱/۱۱/۲3
زمان گشایش و اعالم برنده: مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4

شرایط شرکت در مزایده:
1- شرکت کنندگان در مزایده اعم از اش��خاص حقیقی و یا حقوقی در صورت برنده 

شدن ملزم به رعایت قوانین و مقررات تبلیغاتی جمهوری اسالمی ایران می باشند.
2- برگ��زاری مزای��ده صرف��اً از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونی��ک دول��ت 
می باش��د و کلیه مراحل فرآین��د مزایده ش��امل خری��د و دریافت اس��ناد مزایده، 
پرداخ��ت تضمی��ن ش��رکت در مزای��ده )ودیع��ه(، ارس��ال پیش��نهاد قیم��ت و 
 اط��الع از وضعیت برن��ده ب��ودن مزایده گ��ران محترم از ای��ن طری��ق امکان پذیر 

می باشد.
3- کلی��ه پیش��نهاددهندگان می بایس��ت جه��ت ش��رکت در مزای��ده، مبل��غ 
۲3.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به عنوان ودیعه به ص��ورت ضمانتنامه بانکی و یا به صورت 

 )IR۱3۰۱۷۰۰۰۰۰۰3۱۰۰۰۰۱۲۲9۰۰۰( نق��دی به حس��اب ج��اری س��پرده
 ش��هرداری احمد س��رگوراب نزد بانک ملی ش��عبه ش��فت واریز و تصویر مربوطه را

از طریق سامانه ستاد به شهرداری ارس��ال و اصل فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی 
را به شهرداری تحویل دهند.

4- پیش��نهاددهندگان جهت دریافت اسناد و مشخصات ش��رکت در مزایده مبلغ 
 ۵۰۰.۰۰۰ ری��ال به حس��اب ج��اری 3۱۰۰۰۰۱۲۲۶۰۰۶ به ن��ام ش��هرداری نزد 

بانک ملی شعبه شفت واریز نمایند.
5- برندگان اول و دوم و س��وم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده 

آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6-  متقاضیان ش��رکت در مزایده در صورت تمایل با هماهنگی واحد مربوطه امکان 

بازدید حضوری رادارند.
7- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

8- هزینه چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد.
9- ش��رکت کنندگان باید قانون منع مداخله کارمندان دولت را در نظر داشته و نیز 
کارکنان شهرداری و شورای اسالمی شهر و وابس��تگان درجه یک آن ها حق شرکت 

در مزایده را نخواهند داشت.
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

11- عالقه من��دان ب��ه ش��رکت در مزایده می بایس��ت جه��ت ثبت ن��ام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:  ۰۲۱-4۱934
شماره تلفن شهرداری: ۰۱3-34۷93۲۰۱
شماره فکس شهرداری: ۰۱3-34۷93۰۰۱

آگهی     عمومینوبت اول

مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي
موضوع مناقصه : 

برگزاری تجدیدمناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه
تاریخ، مهلت ونشاني محل دریافت و تحویل اس�تعالم ارزیابي: دارندگان گواهینامه صالحیت 
ایمني معتب��ر و صالحیت رتبه بن��دي معتبر و مرتبط ب��ا موضوع مناقص��ه با کدهای تایید ش��ده در 
 زمینه های )۱- خدمات عمومی 3- آشپزخانه و رستوران(، صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مي توانند جهت دریافت فرم اس��تعالم ارزیابي و فرم توانمندي بهداش��تي، ایمني و زیست محیطي 
از تاریخ انتش��ار اولین نوبت آگهي )۱4۰۱/۱۱/۰۵( به آدرس: درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکي 
دولت )س��تاد( www.setadiran.ir مراجعه نماین��د. الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلي، مي بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد براي انجام 

مراحل عضویت با شماره 4۱934–۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي 

مبلغ برآورد مناقصه : 93.3۲۲.۰9۲.۰۷۸ ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 4.۶۶۶.۱۰4.۶۰4 ریال .

نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکي و س��ایر موارد مطابق مفاد 
 ماده 4 آیی��ن نامه تضمین معام��الت دولتي مص��وب ۱394/۰9/۲۲ که مدت اعتبار آن س��ه ماهه و 

این مدت حداکثر براي یک نوبت برابر مدت پیش بیني شده قابل تمدید مي باشد. 
مدت اجراي کار : یک سال شمسی 

 مهلت دریافت اس�ناد مناقصه )دانلود اسناد(: مناقصه گران صرفاً بایس��تي به سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت مراجعه و نسبت به دانلود اس��ناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت اسناد و مدارک 

مناقصه از سایر منابع ، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاري پاکت ها میسر نمي باشد(. 
  امکان دریافت )دانلود( اس��ناد مناقص��ه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگه��ي )۱4۰۱/۱۱/۰۵( لغایت 

پایان وقت اداري روزیکشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰9 ساعت ۱۶ عصر
مهلت تحویل پیشنهادها )اپلود اسناد(:

 پیش��نهادها )اس��ناد مناقصه و کلیه مدارک ش��امل پاکت الف و ب و ج( مي بایس��ت از آخرین روز 
توزیع اسناد مناقصه )۱4۰۱/۱۱/۰9(، پایان وقت اداری روزپنجشنبه ساعت۱۶ مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲۰ 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت توسط مناقصه گر بارگذاري گردد. 

 ضمن��اً ع��الوه ب��ر بارگ��ذاري پاک��ت ال��ف و ب و ج در س��ایت مذکور ت��ا مهل��ت تعیی��ن گردیده 
)س��اعت ۱۶:۰۰ روزپنجش��نبه مورخ۱4۰۱/۱۱/۲۰( فقط پاکت الف )تضمین( به صورت فیزیکي تا 

مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲3 نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه گردد.
 جلس�ه توضیح و تش�ریح اس�ناد : س��اعت ۱۰ صبح روز یکش��نبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۶ در محل 

سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مکان بازگشایي پاکات: 

 ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ۱4۰۱/۱۱/۲4، شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي منطقه خراسان رضوي ،
طبقه سوم، )سالن جلسات منطقه( 

مدت اعتبار پیشنهادها : به مدت 9۰ روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.
محل اجراي کار: مشهد مقدس و حوزه عملیاتی منطقه

www.setadiran.ir :آدرس سایت
شرایط عمومي متقاضي :

1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي . 
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده 

در زمینه های )۱- خدمات عمومی 3- آشپزخانه و رستوران(، صادره از کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3– ارائه تصویر آگهي ثبتي )تأسیس شرکت(. 

4- ارائه تصویر آگهي ثبتي آخرین تغییرات شرکت.
5 – ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 

6 – تمامي مستندات اعالم شده در بندهاي )۱ الي 4( مي بایست بصورت برابر با اصل )محضري( باشد.
7 – قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 

8 – حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در تجدید مناقصه حداقل با حضور ۲ مناقصه گر مي باشد .
9- درج امضا الکترونیکی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��امانه تاد( ب��ه هنگام بارگذاری 

اسناد الزامی می باشد.
 دس��تگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهاي ذکر ش��ده در فرم هاي تحویلي و مدارک دریافت شده 
نسبت به ارزیابي کیفی مناقصه گران اقدام و براساس سامانه ستاد اقدامات مقتضي به عمل مي آورد.                             

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۰۱۰9۱۷۸۱۰۰۰۰۱۷
آگهي نوبت اول : روزچهارشنبه ۱4۰۱/۱۱/۰۵  

آگهي نوبت دوم : روز شنبه ۱4۰۱/۱۱/۰۸ 
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روابط عمومي منطقه خراسان رضوي

آگهی تجدید 
شركت ملی پخش فرآورده اهی نفتی اريانشماره814/10/2011نوبت اول

منطقه خراسان رضوی

شناسه اگهی: 1443632
روابطعمومیشرکتنفتفالتقارهایران
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شناسه:1443946

ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح 
کار تدوین ش��ده از طری��ق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدش��رایط به ش��رح ذیل 
واگذار نماید. این پروژه شامل تعمیر اساسی دس��تگاه های کلرساز منطقه شامل دو 
دستگاه کلرساز کارخانه ایالم به ش��ماره های U4801A و U4801B و دو دستگاه 
 کلرس��از کارخانه نصر به ش��ماره های U4162 و U4163 در مدت ۱3 ماه شمسی 

می باشند. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی، از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقصه، صرفاً از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس www.Setadiran.ir و 

شماره فراخوان ۲۰۰۱۰94۰۷۷۰۰۰۰۲۲ انجام خواهد شد. 
الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عض��وت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت 
مذکور و دریاف��ت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 
س��ازند. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآین��د ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
شرایط متقاضی:

1. توانایی ارائه س��پرده یا ضمانتنامه بانکی ش��رکت در فرآیند اج��رای کار به مبلغ 
۱۲.4۵3.۵۸۱.۸۸۲ ریال با ذکر موضوع و شماره مناقصه

2. توانائی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی انج��ام تعهدات به میزان ۱۰% مبل��غ کل قرارداد 
طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده ش��دن و نیز کس��ر ۱۰% جهت تضمین حسن 

انجام کار.
3. داشتن امکانات و تجهیزات، توانایی مالی و تخصص در موضوع مناقصه.

4. سوابق اجرایی مشابه با موضوع مناقصه.
5. خدمات موضوع مناقصه در اساسنامه متقاضیان و داشتن سوابق اجرایی مشابه

6. گواهینامه صالحیت ایمنی و خدمات پیمانکاری معتبر
سایر شرایط:

1. به تقاضاهای مش��روط، مبهم، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک 
و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2. ش��رکت نفت فالت قاره ای��ران در رد ی��ا قبول هر ی��ک یا تمام پیش��نهادات در 
چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه مختار خواهد بود.

3. پیش��نهادات مالی می بایس��تی حداقل س��ه ماه پ��س از وصول پیش��نهادات به 
کمیسیون مناقصات شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.

4. مناقصه به صورت ی��ک مرحله ای بوده و م��الک تعیین برنده، پیش��نهاد مالي بر 
اساس ماده ۱۰ آیین نامه نظام مستندسازي و اطالع رسانی مناقصات خواهد بود.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۱

مهلت دریافت اسناد فراخوان: مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۸
مهلت ارسال پاسخ استعالم: مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲3

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از مس��جد بالل، نرس��یده به تقاطع مدرس، 

خیابان تورج، خیابان خاکزاد، پالک ۱۲، شرکت نفت فالت قاره ایران.
شماره تلفن: ۱۲ و ۲33۸۰۰۱۱ ۰۲۱ امور حقوقی و قراردادهای منطقه سیری.

شماره فکس: ۲33۸۲۱۸۸ ۰۲۱ امور حقوقی و قراردادهای منطقه سیری.

شرکت ملي نفت ایران
 شرکت نفت فالت قاره ایران

نوبت دوم
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی   عمومی

شماره 1401-0753
تعمیر اساسی چهار دستگاه  کلرساز کارخانه های نصر و ایالم منطقه سیری یک مرحله ای 

ش��اخص کل بورس تهران، در پایان معامالت دیروز 
)سه ش��نبه( با هفت ه��زار و ۸9۲ واح��د کاهش در 
ارتفاع یک میلی��ون و ۶4۶ هزار واحدی ایس��تاد. به 
گزارش ایرنا، ش��اخص هم وزن با ۲9۲ واحد افزایش 
ب��ه ۵۲۲ ه��زار و 994 واح��د و ش��اخص قیم��ت با 
۱۷3 واحد رش��د به 3۱۰ هزار و ۸۰۲ واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول، هفت ه��زار و ۵39 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم، 
۱۰ ه��زار و 494 واحد کاهش را ثب��ت کردن��د. در معامالت بورس 
تهران، بی��ش از 9 میلیارد و ۱۵۱ میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق 
بهادار به ارزش ۵9 هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین 
پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با 4۶۷ واحد، سایپا )خساپا( با ۱9۱ 
واحد، فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( ب��ا ۱۲۲ واحد، 
آلومینیوم ای��ران )فایرا( با ۱۱3 واحد، س��رمایه گذاری س��اختمان 
ایران )وس��اخت( با 9۷ واحد و فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( با ۸4 واحد 
تأثیر مثبت بر شاخص بورس داش��تند. در مقابل پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( با ۸۲9 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شس��تا( با ۷۵۵ واحد، بانک ملت )وبملت( ب��ا ۷4۰ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با ۷۲۲ واحد، توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( با ۶۸4 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 
با ۶۵۶ واحد و بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 49۸ واحد با تأثیر منفی 
بر ش��اخص بورس همراه ش��د. بر پایه این گزارش، نماد ایران خودرو 
)خودرو(، سیمان اردس��تان )اردستان(، گس��ترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگس��تر(، سایپا )خس��اپا(، شرکت س��رمایه گذاری 
تأمین اجتماع��ی )شس��تا(، پاالیش نف��ت تهران )ش��تران( و بانک 
تجارت )وتجارت( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم صدرنش��ین بر ترین گروه های صنعت ش��د و در ای��ن گروه یک 
میلیارد و 9۵۱ میلیون برگه سهم به ارزش هفت هزار و 43۵ میلیارد 

ریال دادوستد شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۷۸ واحد کاهش داشت و به ۲۱ هزار 
و ۲۷۲ واحد رس��ید. در این بازار بیش از پنج میلی��ارد و ۶۱۶ میلیون 
برگه س��هم و اوراق مالی دادوس��تد ش��د و تعداد دفع��ات معامالت 
فرابورس بیش از ۵۲۶ ه��زار و ۶۸۶ نوبت بود. صنعتی مینو )غصینو(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی مارون )مارون(، پخش 
البرز )پخش( و بیم��ه اتکایی ایرانی��ان )اتکای( تأثی��ر مثبت بر این 
شاخص داش��تند. در مقابل بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، سرمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات )وسپهر(، پویا زرکان آق دره )فزر(، پاالیش نفت 
شیراز )ش��راز(، بانک دی )دی(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و 
مدیریت انرژی امی��د تابان هور )وهور( با تأثیر منفی بر این ش��اخص 
همراه بودند. گفتنی است شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه اعالم کرد که دی ماه امس��ال، تعداد ۵۸۵ هزار و ۱۲9 
ثبت نام از س��وی س��رمایه گذاران حاضر در بازارس��رمایه در سامانه 
»سجام« توسط سمات صورت گرفته که نس��بت به ماه قبل )آذر( با 
رش��دی ۱۵۵ درصدی »3۵۶.۲۵۰ نفر« مواجه ش��ده و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز با عبور از 4۰۰ هزار سهامدار در این ماه به 4۲۶ هزار 

و ۱4۷ مورد رسیده است.

اُفت 7 هزار واحدی شاخص بورس

همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان
نعیمه تپه افشاری

وزیر اقتص��اد و س��خنگوی اقتص��ادی دول��ت، گفت: در 
تالش هس��تیم همگرای��ی مناس��بی می��ان وزارت صمت و 
شورای رقابت ش��کل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، 
 اس��تفاده از س��ازوکار ش��فاف و مناس��ب ب��رای تأمی��ن 
نی��از م��ردم و هزینه ه��ای تولیدکنن��دگان باش��د. وزارت 

صمت در تالش اس��ت ت��ا عرضه ب��ا زمان بندی مش��خص، 
منظم و قابل پیش بین��ی را در بورس دنبال کن��د. به گزارش 
مناقصه مزایده، س��ید احس��ان خان��دوزی؛ وزی��ر اقتصاد و 
س��خنگوی اقتصادی دول��ت، در نشس��ت خبری ب��ا اهالی 
 رس��انه گفت: عرضه خ��ودرو در بورس، هم دسترس��ی بهتر 
به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده 
و تولیدکنن��ده را ب��ه هم��راه دارد. وی افزود: قب��ال هم اعالم 

ک��رده ام اگ��ر س��ازوکار مؤثرتری ب��رای حفظ مناف��ع مردم 
وج��ود دارد، دولت ب��ا آغوش ب��از از ش��نیدن پیش��نهاد ها 
اس��تقبال می کند. ط��ی عرضه ه��ای انجام ش��ده در بورس 
 ۲۷۵۰ میلیارد توم��ان منفعت به م��ردم به عن��وان خریدار 
خودرو از بورس رس��یده اس��ت؛ در واق��ع خری��د ارزان تر به 
نس��بت بازار انجام ش��ده اس��ت. خان��دوزی؛ گف��ت: وزارت 
صمت در تالش اس��ت ت��ا عرضه ب��ا زمان بندی مش��خص، 

منظ��م و قاب��ل پیش بین��ی را در ب��ورس دنب��ال کن��د. وی 
در پایان، خاطرنش��ان ک��رد: در ت��الش هس��تیم همگرایی 
مناس��بی میان وزارت صمت و شورای رقابت ش��کل بگیرد تا 
خروجی مصوبه شورای رقابت، اس��تفاده از سازوکار شفاف و 
مناس��ب برای تأمین نیاز مردم و هزینه ه��ای تولیدکنندگان 
 باش��د. ش��یوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمای��ی ناصواب و 

نادرستی بود. 

گروه بانک، بیمه، بورس

با انتصاب محمدرضا فرزین؛ به س��مت ریاست 
بانک مرکزی دولت س��یزدهم، وی در نخس��تین 
اظهاراتش اع��الم کرد که این بان��ک تصمیم دارد 
به طور رس��می به بازارهای ط��ال و ارز ورود کند؛ 
مسأله ای که تاکنون توس��ط هیچ کدام از رؤسای 
قبلی بانک مرکزی اعالم نش��ده است. این بانک در 
نخس��تین اقدام خود چندی پیش از عرضه ۵۰۰ 
هزار قطعه ربع س��که بهار آزادی برای آرامش بازار 
طال در ب��ورس کاال خب��ر داد. مس��أله ای که البته 
خیلی زود به دالیلی همچون قرار گرفتن نام سپاه 
در بین گروه های تروریس��تی گم ش��د و افزایش 
قیمت طال را به همراه داش��ت. این مس��أله باعث 
شد تا مجدداً بانک مرکزی اعالم کند که 4۵۰ هزار 
قطعه دیگر ربع س��که به��ار آزادی را برای تعدیل 
بازار ط��ال عرضه خواهد ک��رد و این ام��ر از دیروز 
)سه شنبه( آغاز شد. از س��وی دیگر فرزین؛ اعالم 
کرد که دولت قصد دارد تا به طور رس��می به بازار 

ارز نیز ورود کند. 
دخالت رسمی دولت در بازار ارز

در همین راس��تا دیروز )سه ش��نبه( رئیس کل 
بانک مرک��زی از آغاز عملی��ات احی��ای ثبات در 
ب��ازار ارز خب��ر داد. محمدرض��ا فرزی��ن رئی��س 
کل بانک مرک��زی در صفحه ش��خصی خ��ود در 
توئیت��ر اع��الم ک��رد: هم اکن��ون، بانک مرکزی و 
صرافی ه��ا، اقدامات مش��ترکی در احی��ای ثبات 
اقتصادی در کش��ور انج��ام می دهن��د. وی تأکید 
کرد: بانک مرکزی زین پس به ب��ازار آزاد ورود پیدا 

خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.
عرضه سکه در بورس کاال

همان طور که گفتیم بانک مرکزی قصد تزریق 
آرامش به ب��ازار طال را نی��ز در س��ر دارد و عرضه 
سکه یکی از آن ها اس��ت. در همین راستا، شرکت 

بورس کاالی ایران از عرضه 4۵۰ هزار ربع س��که 
طالی بهار آزادی بنا به درخواس��ت بانک مرکزی 
ای��ران خب��ر داد و اع��الم ک��رد از روز سه ش��نبه 
)دیروز( به م��دت ۱۰ روز کاری با نام »ربع س��که 
۰3۱۲رف��اه)ن(« و نماد »س��که۰3۱۲ن۰۶« در 
بورس کاالی ایران عرضه خواهد ش��د. براس��اس 
آخرین اطالعیه شرکت بورس کاالی ایران، عرضه 
ربع س��که طالی بهار آزادی در بورس کاال در این 
مرحله به  صورت گواهی س��پرده ناپیوسته خواهد 
بود و فرآیند کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه 
هم به  صورت ثبت س��فارش دفتری با قیمت های 

مختلف است. مطابق ش��رایط عرضه ربع سکه طال 
در بورس کاال، تمامی اش��خاص حقیقی باالی ۱۸ 
س��ال دارای کدملی می توانن��د حداقل یک قطعه 
و حداکثر پنج قطعه ربع س��که طالی بهار آزادی 
را خری��داری کنند. خری��داران می توانند پنج روز 
کاری بعد از خرید س��که در ب��ورس کاال، به خزانه 
بانک رف��اه مراجعه ک��رده و با ارایه اس��ناد مربوط 
به ب��ورس، بص��ورت فیزیک��ی معادل س��که های 
خریداری ش��ده را تحویل بگیرند. همچنین مبلغ 
9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کش��ف 
شده معامالت گواهی س��پرده کاالیی سکه طالی 

ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاس��به ش��ده 
اس��ت؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر 
ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی ش��ود. عرضه 
ربع سکه طال در بورس کاال به منظور از بین بردن 
حباب س��که و تعدیل انتظارات تورمی غیرواقعی 
توس��ط بانک مرکزی ب��ا همکاری ب��ورس کاالی 
ایران انجام می شود. جزئیات این اطالعیه به شرح 
زیر است: معامالت گواهی سپرده کاالیی این نماد 
به صورت ثبت سفارش انجام می ش��ود. برای این 
منظور دوره ثبت س��فارش خرید از ساعت 9:۰۰ 
شروع و س��اعت ۱3:۰۰ خاتمه می یابد. خریداران 

در دوره ثبت سفارش، خرید س��فارش خود را در 
دامنه نوس��ان قیمت ثبت می کنن��د. پس از پایان 
دوره ثبت س��فارش خرید و حداکثر تا ساعت ۱۵ 
روز عرضه، بانک مرکزی نس��بت به ارایه کل اوراق 
قابل عرضه اقدام می کند. در صورتی که حجم کل 
س��فارش های خرید ثبت ش��ده با قیمتی معادل 
س��قف دامنه تعیین ش��ده بیش از کل اوراق قابل 
عرضه باش��د قیم��ت عرضه معادل قیمت س��قف 
بوده و گواهی س��پرده کاالیی به ش��یوه تخصیص 
به روش تس��هیم تخصیص داده می ش��ود در غیر 
ای��ن ص��ورت تخصیص گواه��ی س��پرده کاالیی 
براس��اس اولویت قیمت و پرداخت به قیمت ثبت 
شده هر س��فارش انجام می ش��ود در پایین  ترین 
قیمت قاب��ل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیش��تر 
از حجم عرضه باقیمانده باش��د، می��زان باقیمانده 
به ش��یوه تخصیص ب��ه روش تس��هیم، تخصیص 
داده می ش��ود. در تخصیص به روش تسهیم در هر 
مرحله از تخصیص گواهی س��پرده کاالیی تعداد 
۱۰۰ ورقه بهادار )مع��ادل یک ربع به��ار آزادی( 
به هر ک��د متقاضی خری��د در س��امانه معامالتی 
تخصیص داده ش��ده و این روند ت��ا تخصیص کل 
اوراق بهادار قابل عرضه ادام��ه می یابد. در همین 
رابط��ه، هوم��ن کرمی خرم آب��ادی؛ مع��اون اداره 
عملیات ب��ازار ب��از بانک مرکزی به ایس��نا، گفت: 
مس��لماً دو پارامت��ر قیم��ت جهانی و ن��رخ ارز در 
تعیین قیمت ربع س��که و کش��ف قیمتی آن مؤثر 
اس��ت. اما مردم باید برای انتخاب قیمت مناس��ب 
به چند نکت��ه دیگر توج��ه کنند. نخس��ت آن که 
مردم باید به نرخ های ربع س��که در هفته گذشته 
در بورس کاال ن��گاه کنن��د و قیمت ربع س��که را 
هم مدنظر داشته باشند و مس��لماً بهترین قیمت 
بین این دو ن��رخ می توان��د به متقاضی��ان کمک 
 کند ت��ا ن��رخ منطقی تر و بهت��ری را ب��رای خرید 

انتخاب کنند. 

ورود رسمی بانک  مرکزی به بازار طال و ارز

https://monaghesatiran.ir/125381-3722-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125384-3722-%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-%d9%85%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125387-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%8a-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/125390-3722-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c/
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

پرسشوپاسخمعامالتیخودرادراینسایتبیابید
qanoono.ir

کیوسک اخبار 

 تولید 5.7 میلیون بشکه نفت
تا 8 سال آینده  

 33 پروژه آبخیزداری گیالن 
در مرحله اجراء یا مناقصه 

تجلیل معاون اول رئیس جمهور 
از مدیرعامل پتروشیمی خراسان 

به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران 

سهم 81 درصدی نیروگاه های 
حرارتی در تولید برق  

معاون راهبری تولید ش��رکت برق حرارتی، با اش��اره به س��هم ۸۱ درصدی 
نیروگاه های حرارتی در تولید برق، گفت: میزان تولید برق نیروگاه های حرارتی 
از ابتدای امس��ال تاکنون با افزایش دو درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته به ۲۸۸ میلیون مگاوات ساعت رسیده است. به گزارش مناقصه مزایده، 
ناصر اس��کندری؛ اظهار کرد: نیروگاه ها برق حرارتی از ابتدای امس��ال تاکنون 
توانس��ته اند با تولید ۲۸۸ میلیون مگاوات س��اعت انرژی نقش مهمی در تأمین 
برق پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور داشته باشند. معاون راهبری 
تولید برق حرارتی، با اشاره به اینکه بیش از ۸۱ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور 
در اختیار واحده��ای تولید برق حرارتی اس��ت در باره ش��روع فصل تعمیرات 
نیروگاه های حرارتی سراس��ر کش��ور، گفت: حدود ۱۰۷ هزار م��گاوات برنامه 
تعمیراتی از ابتدای مهرماه به منظور تأمین برق پایدار پیک تابستان سال آینده 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. اس��کندری؛ افزود: تاکنون بیش از 4۸ هزار 
مگاوات از این برنامه آغاز ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: تاکنون 4۲ هزار مگاوات 
از برنامه ش��روع ش��ده در این بخش به پایان رسیده اس��ت و امیدواریم تا پایان 
اردیبهش��ت ماه بتوانیم ب��ا اتمام به موقع برنامه های یاد ش��ده هم��ه واحدهای 
نیروگاهی را برای تأمی��ن برق پایدار روزهای اوج مصرف برق کش��ور در اختیار 

داشته باشیم.

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت، گفت: تا هش��ت س��ال آینده قادریم به تولید 
۵.۷ میلیون بشکه نفت برسیم. به گزارش مناقصه مزایده، محسن خجسته مهر؛ 
در مراس��م انعقاد اولین قرارداد طرح احیای چاه های بس��ته و کم بازده نفتی با 
بیان اینکه از ش��ش هزار حلقه چاه ۷۵۰ خلقه را ممیزی و غربال کردیم، اظهار 
داش��ت: ترجیح ما انتخاب چاه های آسان برای ارایه بوده اس��ت. وی افزود: کار 
وارد فرآیند اخذ مصوبه از ش��ورای اقتصاد ش��د و ب��ه ارزش ۵۰۰ میلیون الر به 
تصویب رس��ید. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت، با بیان اینکه رویدادهای کسب 
و کاری زیادی برگزار ش��د، گفت: بنابر این ش��د که به هر ش��رکت دانش بنیان 
تا س��قف پنج حلقه چاه داده ش��ود و امروز یکی از قرارداد ها به امضاء می رسد. 
وی در ادامه، با بیان اینکه تا هش��ت س��ال آینده قادریم به تولی��د ۵.۷ میلیون 
بش��که نفت برس��یم، گفت: اکنون ظرفیت تولید 3.۸ میلیون بش��که است که 
مدتی می تواند ادامه داشته باش��د بخش��ی ار این افزایش تولید از محل احیای 
چاه های کم بازده اس��ت، بخش��ی مربوط به توس��عه میادین جدید و بخش��ی 
مربوط ب��ه اس��تفاده از روش های ازدیاد برداش��ت اس��ت. خجس��ته مهر؛ رقم 
 افزایش تولید از مس��یر اجرای طرح های ازدیاد برداش��ت را 9۰۰ هزار بش��که 

عنوان کرد.

معاون فن��ی و آبخی��زداری مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری گی��الن، گفت: 
هم اکنون 33 پ��روژه آبخی��زداری از ردیف ملی و اس��تانی در ۱۱ شهرس��تان 
استان در دس��ت اجراء اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، محمدرضا عبداللهی؛ 
با بی��ان اینکه ای��ن پروژه ها در شهرس��تان های رودس��ر، املش، رضوانش��هر، 
رودبار، ماس��ال، تالش، آستارا، رش��ت، صومعه س��را، فومن و لنگرود در دست 
اجراس��ت، اظهار کرد: از ای��ن تعداد پنج پ��روژه مطالعاتی، 9 ط��رح بیولوژیک 
و ۱9 پروژه مکانیکی اعم از س��ازه ای و عمرانی در دس��ت داریم ک��ه تعدادی از 
آن ها آغاز ش��ده و برخی دیگر در مراحل مختلف مناقصه ق��رار دارند. وی بیان 
کرد: هدف اصلی از اجرای پروژه ه��ای آبخیزداری در گیالن ب��ا توجه به حجم 
بارندگی، جلوگیری از فرس��ایش خاک و کنترل رسوب در ارتفاعات، سرچشمه 
رودخانه ها در نهایت کنترل س��یالب اس��ت. معاون فنی و آبخی��زداری منابع 
طبیعی و آبخیزداری گیالن، با اش��اره ب��ه تفاوت کار آبخیزداری در اس��تان  ها، 
خاطرنشان کرد: آبخیزداری در استان های خش��ک در جنوب کشور و مرکزی 
دنبال ذخیره گاز اس��ت اما ما در اس��تان به دنبال کنترل رس��وب هستیم. وی 
با بی��ان اینکه در آبخی��زداری دو مدل کار ش��امل اقدامات بیولوژیک پوش��ش 
گیاهی و مکانیکی »ایجاد س��ازه هایی که بتوان جلوی رس��وب و حرکت خاک 
را گرفت« انجام می ش��ود، افزود: رسوبات در پایین دس��ت در بستر رودخانه ها 
در صورت بروز س��یالب می تواند به ش��کل روان آب و گل آل��ود موجب تخریب 
بس��یار زیاد س��ازه ها ش��ود ضمن اینکه جنگل و مرت��ع را تخری��ب و نهایت با 
ورود به تاالب انزلی موجب بروز مش��کالت ش��ود. عبداللهی؛ ب��ا تأکید بر اینکه 
آبخی��زداری در گی��الن به دنب��ال مدیریت فرس��ایش و کنترل رس��وب برای 
جلوگیری از حرکت س��یالب اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: در همین راس��تا در 
س��ال ۱4۰۱ از س��ه محل منابع ملی، اس��تانی و محرومیت زدایی از اعتبارات 
برخوردار شده ایم البته این استان از سال ۱4۰۱ جزء اس��تان های برخوردار از 
ردیف محرومیت زدایی ق��رار گرفت. معاون فنی و آبخی��زداری منابع طبیعی و 
آبخیزداری گیالن، ب��ا بیان اینکه از این س��ه محل نزدی��ک ۶۰ میلیارد تومان 
اعتبار دیده شده است، اضافه کرد: اعتبارات اس��تانی و ملی برای انجام کارهای 
 مکانیک��ی و بیولوژیکی ابالغ ش��ده ام��ا مناب��ع محرومیت زدایی هن��وز ابالغ 

نشده است.

محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور، 
در مراس��می از مهندس یوس��ف حسنی؛ 
مدیرعامل پتروش��یمی خراسان، به عنوان 
یکی از فعاالن پیش��تاز اقتص��اد ایران در 
س��امانه )ت��راز( وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی تقدیر به عم��ل آورد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، در همای��ش تجلی��ل از 
فعاالن پیش��تاز اقتصاد ای��ران و رونمایی 

از س��امانه تش��خیص و تش��ویق فعاالن اقتص��ادی قانونمند و خوش حس��اب 
»تراز« از ۱۰ ش��رکت برتر کش��ور تقدیر شد که پتروش��یمی خراسان به عنوان 
تنه��ا نماینده مجموعه بزرگ شس��تا و تاپیک��و در زمره ش��رکت های برتر قرار 
گرفت. محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهوری، سیداحس��ان خاندوزی؛ وزیر 
امور اقتصادی و دارای��ی، معاونین وزارتخان��ه رئیس کل امور مالیاتی کش��ور، 
رئیس کل گمرک در ای��ن رویداد حضور داش��تند و لوح تقدیر توس��ط معاون 
اول رئیس جمهوری به ش��رکت های برتر اهداء ش��د. ش��عار این آیین »رس��م 
درستکاری« اس��ت، از این جهت که در بررسی عملکرد ش��رکت های منتخب 
این همایش کارنامه ای مثبت از نظر اقتصادی و عملیاتی دیده ش��ده که سبب 
انتخاب آن  ها به عنوان بنگاه اقتصادی خوش��نام و خوش حس��اب ش��ده است. 
نکته اصلی مؤثر بر عملکرد این ش��رکت ها دوام و پایداری این برنامه هاست، به 
شکلی که به صورت یک برنامه بلندمدت و در چارچوب آن، شرکت های موفق، 
 تحت حمایت های وزارت اقتصاد و ش��خص وزیر در بخش هایی مانند گمرک و 

مالیات بمانند.

دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران عنوان کرد

شناخت عمیق از ماهیت اقلیمی کشور مهم ترین شرط حل مشکل کم آبی 
دانش��یار دانش��کده جغرافیای دانش��گاه ته��ران، گفت: 
ش��ناخت عمی��ق از ماهیت اقلیم��ی ایران مهم  ترین ش��رط 
برای رفع مش��کل کم آبی و مدیریت مصرف آب اس��ت البته 
ش��ناخت ماهیت اقلیمی س��رزمین به تنهایی کافی نیست؛ 
بلک��ه ای��ن آگاه��ی بای��د در تصمیم گیری  ه��ا و برنامه های 
اجرای��ی بخ��ش آب به صورت ج��دی لحاظ ش��ود. علی اکبر 
شمس��ی پور؛ در گفت وگو با ایرن��ا، افزود: مهم  تری��ن اقدام و 
شرط برای مدیریت مصرف آب شناخت عمیق مردم و به ویژه 
مس��ؤوالن و تصمیم گیران و مدی��ران مناب��ع آب از ماهیت 
اقلیمی ایران و آگاهی از این موضوع که به هرحال س��رزمین 
ما در منطقه ای خش��ک واقع ش��ده، اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: البت��ه تنها ش��ناخت این موض��وع کافی نیس��ت؛ بلکه 
این آگاهی باید در سیاس��ت گذاری  ها و اج��رای برنامه ها نیز 
لحاظ شود. ضمن آن که در مدیریت س��رزمینی باید به علم و 
دانشگاه بهای الزم و کافی داده ش��ود و نخبگان علمی بتوانند 
راهکارهای مناس��بی را پیش��روی مس��ؤوالن و برنامه ریزان 
 قرار دهن��د به گونه ای ک��ه روند چرخ��ه آب دچ��ار اختالل 
نش��ود و منتظ��ر بارش  ه��ا به عن��وان مس��کنی ب��رای رفع 

مش��کل کم آبی نباش��یم. این اس��تاد دانش��گاه تهران، اقلیم 
را س��امانه ای پیچیده  دانس��ت ک��ه از مؤلفه ه��ای گوناگون 
نظیر اتمس��فر، لیتوس��فر، هیدروس��فر و بیوس��فر تش��کیل 
می ش��ود ک��ه برهم کن��ش  بی��ن ای��ن مؤلفه ه��ا و بازخورد 
بین آن ه��ا ش��رایط اقلیمی ی��ک منطقه را ش��کل می دهد. 
شمس��ی پور؛ ادامه داد: نخس��تین نکت��ه ای ک��ه دررابطه با 
 اقلیم شناس��ی بای��د م��ورد توج��ه ق��رار بگیرد، این اس��ت 
که منطقه م��ورد مطالعه در ک��دام بخ��ش از کره زمین قرار 
گرفته است. ایران در منطقه ای واقع شده است که نوار بیابانی 
کره زمین قرار دارد؛ بنابراین مهم  تری��ن مخاطره ای که اقلیم 
س��رزمینی ایران با آن مواجه اس��ت، خشکس��الی است. وی 
خش��کی و کم آبی را مهم  ترین ویژگی اقلیمی ای��ران و البته 
تهران به عنوان بخش��ی از این اقلیم دانس��ت و خاطرنش��ان 
کرد: ایران در یک منطقه گذر بی��ن مناطق حاره ای و معتدله 
با بارش های فراوان واقع ش��ده اس��ت به گون��ه ای که در عین 
خش��ک و کم آب ب��ودن، تحت تأثیر ناهنجاری ه��ای اقلیمی 
نظی��ر بارش های سیل آساس��ت و نمون��ه آن را در تابس��تان 
امس��ال با بارش هایی که از طریق مونس��ون های جنوب آسیا 

وارد کشور شد، مشاهده کردیم. دانشیار دانشکده جغرافیای 
دانش��گاه تهران، با بی��ان اینک��ه در چنین ش��رایطی، وقوع 
خشکس��الی و بارش های سیل آس��ا کاماًل قاب��ل پیش بینی 
اس��ت، ادامه داد: س��ال های اخیر ک��ه نظریه تغیی��ر اقلیم با 
تأکید بر گرمایش جهانی مطرح ش��ده اس��ت، ما شاهد روند 
افزایش دمای��ی کره زمین بودی��م و به عبارتی بی��الن انرژی 
در کره زمی��ن در طوالنی م��دت به صورت کل��ی مثبت بوده 
و در ۱۰۰ سال گذشته به طور متوس��ط ۰.۷9 درجه افزایش 
پیدا کرده اس��ت. شمس��ی پور؛ گفت: یکی از آث��ار این تغییر 
اقلیم  ناهنجاری هایی اس��ت که به صورت نوسان های بارشی 
اتف��اق می افت��د و فراوانی ای��ن رخداد ها در طول  س��ال های 
گذشته افزایش یافته اس��ت به گونه ای که در یک سال شاهد 
بارش های سیل آسا و بالفاصله در ادامه شاهد یک سال بدون 
بارش هس��تیم. وی افزود: البته منطقه گذر ب��ودن ایران یک 
ویژگی دارد که چهارفصل بودن را ش��امل می ش��ود و امکان 
تولید محصول های متنوع در مناطق مختلف کش��ور را فراهم 
می کند و ای��ن  تنوع اقلیم��ی، موجب تنوع پوش��ش گیاهی، 
تنوع زیستی و زیس��تگاه ها، تنوع معیشتی، تنوع سکونت  ها و 

فرهنگ  ها می شود که از این ویژگی تاکنون استفاده مناسبی 
صورت نگرفته است. این استاد دانش��گاه، خاطرنشان کرد: از 
طرفی ب��ه دلیل ماهیت اقلیم��ی ایران و ق��رار گرفتن در یک 
منطقه گرم و خش��ک، بارگذاری های صنعت��ی، فعالیت های 
کشاورزی و جمعیتی متناس��ب با توان اکولوژیکی سرزمین 
انجام نشده است و آثار آن را در تبدیل تاالب  ها به مرداب  ها و 
خشک شدن دریاچه ها مشاهده می کنیم. شمسی پور؛ با بیان 
اینکه یکی از دالیل پدیدآمدن ش��رایط کنونی، فاصله گرفتن 
مراک��ز تصمیم گی��ری و اجرای��ی و صنعت��ی با دانش��گاه و 
تصمیم گیری های جزیره ای اس��ت، اف��زود: پیش بینی های 
اقلیمی که براس��اس مدل ه��ای گردش عمومی جو توس��ط 
چهار ش��رکت جهانی انج��ام می ش��ود، نش��ان می دهد که 
خشکسالی و افزایش دمای هوا از چالش های جدید در سطح 
خاورمیانه اس��ت به گونه ای که متوسط افزایش جهانی دما در 
س��ال های آینده چهار درجه اما برای منطق��ه خاورمیانه بین 
۵.۵ تا شش درجه برآورد و در کنار این موضوع، افزایش گرد و 
غبار ها به دلیل کاهش س��طح آب های سطحی در این منطقه 

پیش بینی می شود.

توضیحات شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی درباره آلودگی هوا

اگر سوخت آالینده بود شاخص گوگرد باال می رفت
درحالی که کیفیت سوخت خودرو یکی از متهمان آلودگی 
هوا به ویژه در کالنشهر ها ش��ناخته شده، شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده ه��ای نفتی می گوید که »براس��اس آمارهای 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و سازمان ملی اس��تاندارد، 
بنزین توزیع ش��ده در کالنشهر ها با اس��تاندارد یورو4 و باالتر 
تأمی��ن و بنزین در س��ایر نقاط کش��ور نیز با اس��تانداردهای 
زیس��ت محیطی توزیع می ش��ود.« به گزارش مناقصه مزایده، 
آن طور که ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم 
کرده در حال حاضر، گریدهای مختلفی از بنزین متناس��ب با 
توانمندی پاالیش��گاه ها تولید می ش��ود که از نظر عدد اکتان 
بنزین۸۷، بنزین9۱ و بنزین9۵ اس��ت، این بنزین  ها به لحاظ 

عدد اکتان، با ه��م متفاوت ب��وده اما دیگر مش��خصات آن ها 
نزدیک به هم هس��تند. همچنین در همه بنزین های تولیدی، 
آروماتیک کمتر از 3۵ درصد حجم��ی بوده، الفین کمتر از ۱۸ 
درصد و گوگرد عموماً کمتر از ۵۰پی پی ام اس��ت. طبق اعالم 
این ش��رکت، توان تولید بنزین یورو4 ایران روزانه ۷۵ میلیون 
لیتر بوده که طبق بند قانون مادامی که مصرف بنزین مدیریت 
ش��ود در س��قف ۸۵ میلیون لیتر، ش��رکت پاالی��ش و پخش 
موظف اس��ت 9۰ درصد بنزین مصرفی را بر مبنای استاندارد، 
تولید و توزیع کند و این در حالی اس��ت ک��ه میانگین مصرف 
روزانه بنزی��ن در س��ال جاری ۱۰3 میلیون لیتر بوده اس��ت. 
اکنون طرح های ارتقای کیفیت در پاالیش��گاه های کشور در 

حال اجراس��ت که از مهم  ترین این طرح  ه��ا می توان به طرح 
جایگزینی ۲۱۰هزار بشکه ظرفیت جدید به پاالیشگاه آبادان 
اشاره کرد. به روزرسانی و واحدهای مکمل در این ظرفیت، به 
جای ظرفیت قبل��ی خواهد بود تا محص��والت با کیفیت تری 
تولید کند. از س��وی دیگر در حال حاضر ایران روزانه ظرفیت 
تولی��د ۱۱۰ میلی��ون لیتر نف��ت گاز در ۱۰ پاالیش��گاه خود 
را دارد. طب��ق اعالم ش��رکت پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی از این می��زان ۵۵ میلیون لیتر اس��تانداردهای یورو4 و 
یورو۵ را دارد. براس��اس قانون هوای پاک، نف��ت گاز توزیعی 
در کالنش��هر ها و جایگاه های س��وخت در مس��یرهای اصلی 
مواصالتی باید با این استاندارد توزیع شود که این کار در حال 

انجام است. براساس این اطالعات، نگاهی به وضعیت شاخص 
آلودگی هوا در تهران نش��ان می دهد که عامل آلودگی ذرات 
معلق زیر ۲.۵ میکرون بوده و این در ش��رایطی اس��ت که اگر 
گوگرد عام��ل آلودگی بود، باید ش��اخص اکس��ید گوگرد در 
هوای تهران ب��اال می رفت. آمار ها نش��ان می دهد ش��اخص 
اکس��ید گوگرد در اغلب روزهای امس��ال نه در شرایط سالم 
که حتی در ش��رایط پاک قرار داش��ته که این موضوع شائبه 
وجود گوگرد در نفت گاز را رد می کن��د. عالوه بر این در دولت 
سیزدهم با تسریع در راه اندازی و بهره برداری از واحد تصفیه 
گوگرد پاالیش��گاه اصفهان، ۱۶میلیون لیت��ر گازوئیل یورو۵ 

بیشتری در کشور تولید و توزیع می شود. 

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضالب مؤسسه تحقیقات آب 

سیستم بازچرخانی آب در ساختمان های جدید الزامی شود 
مدیر مرک��ز تحقیقات آب و فاضالب مؤسس��ه 
تحقیق��ات آب وزارت نیرو، گفت: ضروری اس��ت 
با توجه ب��ه وضعیت مناب��ع آب، س��اختمان های 
جدیدی که اح��داث می ش��وند ملزم به داش��تن 
سیس��تم های بازچرخان��ی آب ش��وند. عب��اس 
اکبرزاده؛ در گفت وگوی با ایرنا، با اش��اره به اینکه 
بازچرخانی آب در س��اختمان  ها از خواس��ته های 
ش��ورای برخی از ش��هر ها بوده، اظهار داشت: این 
موضوعی اس��ت ک��ه در اس��تراتژی های خروجی 
نقشه راه تصفیه فاضالب که توسط مرکز تحقیقات 
آب و فاضالب تدوین شده بود نیز مورد تأکید قرار 
گرفته ب��ود. عضو هیأت علمی مؤسس��ه تحقیقات 
آب وزارت نی��رو، خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد ما 
این اس��ت که با توجه ب��ه اینکه ساخت وس��از در 
حال انجام اس��ت و ش��هرهای جدیدی نیز ساخته 
می شوند در اولویت نخست، ساختمان های جدید 
و به ویژه در س��اخت ش��هرهای جدید ه��م در فاز 
طراحی و هم در اج��راء همه تمهیدات و تجهیزاتی 
که در فرآیند بازچرخانی آب الزم اس��ت را در نظر 
بگیرند. اکب��رزاده؛ گف��ت: اگر قرار اس��ت این کار 

انجام شود بایستی در قالب مباحث الزامی ساخت 
مسکن و در بستر قانونی انجام شود. وی ادامه داد: 
س��ال ۱4۰۰ در این خصوص ی��ک راهنما تدوین 
ش��د؛ اما به خاطر اینکه راهنما ب��ود و الزامی نبود 
نتوانست منش��أ تحولی در س��اخت مسکن باشد. 
مدی��ر مرک��ز تحقیق��ات آب و فاضالب مؤسس��ه 
تحقیقات، اف��زود: اگرچه تعدادی از س��ازندگان 
مس��کن به ط��ور خودج��وش طراحی و س��اخت 
س��امانه های بازچرخانی را در ساختمان های خود 
در دس��تور کار قرار داده اند؛ ول��ی اجرای عمومی 
آن همان گونه که توضیح داده ش��د مستلزم الزام 
قانونی اس��ت. اکبرزاده؛ درباره وضعیت اس��تفاده 
از پساب در کشور، گفت: برای اس��تفاده از پساب 
سیستم های تصفیه فاضالب از گذشته بحث هایی 
مطرح بود و نهایت از س��ال ۱39۵ تدوین نقشه راه 
سیس��تم های تصفیه فاضالب مطرح شد که نتایج 
آن در دس��ترس اس��ت. وی ادامه داد: همان زمان 
مرکز تحقیقات آب و فاضالب به عنوان مجری این 
طرح مباحث مربوط را در همایش  ها و نشس��ت  ها 
مطرح و پیگی��ری می کرد. مدی��ر مرکز تحقیقات 

آب و فاض��الب مؤسس��ه تحقیق��ات آب، اف��زود: 
امس��ال آن پیگیری  ها و پیش��نهادهای ارایه شده 
در نقش��ه راه جواب داد و قدری امی��دواری ایجاد 
کرد البت��ه نباید از نظر دور داش��ت ک��ه وضعیت 
مناب��ع آبی ه��م در این خص��وص بی تأثی��ر نبود. 
اکبرزاده؛ خاطرنش��ان کرد: مهم  تری��ن اتفاقی که 
در این اوضاع در حوزه اس��تفاده از سیس��تم های 
تصفی��ه فاضالب و به وی��ژه بازچرخان��ی به عنوان 
منابع غیرمتعارف که مجبور هس��تیم بخش��ی از 
کمبود آب را توس��ط این روش جبران کنیم افتاد 
مصوبه ای ب��ود که امس��ال صادر ش��د. وی گفت: 
این مصوبه که به صورت مش��ترک توسط شرکت 
مهندسی آب و فاضالب و ش��رکت مدیریت منابع 
آب مصوب و ابالغ ش��د ال��زام صنای��ع مختلف به 
تأمین آب مورد نیاز از پس��اب اس��ت. مدیر مرکز 
تحقیق��ات آب و فاضالب مؤسس��ه تحقیقات آب، 
ادام��ه داد: مصوبه مذکور نقطه عطفی محس��وب 
می ش��ود که با توجه به کمب��ود آب، در وهله اول 
صنایع ب��ه دلیل آن ک��ه می توانن��د ارزش افزوده 
باالی��ی ایج��اد کنن��د نبای��د از آب باکیفیتی که 

می تواند به مصرف ش��رب برس��د جه��ت تأمین 
نیازه��ای آب خنک کننده ه��ا و ی��ا فرآینده��ای 
تولیدی خود استفاده کنند. مدیر مرکز تحقیقات 

آب و فاضالب مؤسس��ه تحقیقات آب، افزود: این 
مصوبه صادر و ابالغ ش��ده؛ ولی طبیعتاً اجرای آن 

ممکن است کمی زمان بر باشد. 

گروه انرژي

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، 
با اش��اره به اینکه خدشه  در س��رمایه گذاری های 
مجتمع ه��ای پتروش��یمی یعنی ضرب��ه زدن به 
تولید، اقتص��اد، اش��تغال و منابع کش��ور، گفت: 
برنامه ما توسعه س��احل محور و دریامحور صنعت 
پتروش��یمی اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
مرتضی شاهمیرزایی؛ در حاشیه دومین نمایشگاه 
و همای��ش معرف��ی فرصت های س��رمایه گذاری 
توس��عه نف��ت، گاز، پتروش��یمی و انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر در مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی 
کش��ور در جمع خبرنگاران، درباره برنامه شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی برای توسعه ساحل محور 
و دریامح��ور صنع��ت پتروش��یمی، اظه��ار کرد: 
صنایع پتروش��یمی آب بر هس��تند که با ش��رایط 
اقلیمی داخل کش��ور س��ازگاری ندارد، بنابراین 
مجوزهایی که پیش از داده شده بود مورد بازنگری 
ق��رار گرفتند. وی ب��ا بی��ان اینکه عمده توس��عه 
صنعت پتروش��یمی با ش��رایط س��واحل جنوبی 
کشور س��ازگار اس��ت، افزود: افزون بر منابع غنی 
نفت و گاز در این مناط��ق، ظرفیت های صادراتی 
نیز ب��رای تولی��د فراهم اس��ت و س��رمایه گذاران 
 ب��ه س��رمایه گذاری در ای��ن مناط��ق تمای��ل 
دارن��د. مع��اون وزی��ر نف��ت، با اش��اره ب��ه اینکه 
مجوزهایی برای توس��عه صنعت پتروش��یمی در 
گذش��ته در منطقه قشم داده ش��ده که الزمه آن 
این اس��ت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نظر 
قطعی برای اج��رای ای��ن طرح  ها را اع��الم کند، 

ادامه داد: چن��د طرح پتروش��یمی در این منطقه 
تعریف ش��ده اس��ت که منتظ��ر اعالم س��ازمان 
محیط زیست هستیم که پس از آن باید پارک های 
پتروش��یمیایی را ب��رای ادامه زنجیره نی��ز ایجاد 
کنی��م. ش��اهمیرزایی؛ ب��ه ظرفیت نصب ش��ده 
9۰ میلی��ون تن��ی صنع��ت پتروش��یمی اش��اره 
کرد و گف��ت: طرح ه��ای آرتاان��رژی، آریامتانول، 

پارس گالیک��ول و براس��اس قولی ک��ه هلدینگ 
خلیج ف��ارس داده اس��ت، الفین گچس��اران و به 
احتمال زیاد یادآوران خلیج فارس تا پایان امسال 
 به بهره برداری خواهند رس��ید ک��ه چهارمیلیون 
تن به ظرفیت ای��ن صنعت افزوده می ش��ود. وی 
درب��اره صحبت هایی مبنی بر ص��ادرات گازی که 
به عن��وان خ��وراک ب��ه متانول س��ازان اختصاص 

می یاب��د، اظه��ار ک��رد: ش��رکت مل��ی صنای��ع 
پتروشیمی از اظهارنظرهای کارشناسی استقبال 
می کند، ام��ا اگر طرحی مج��وز اخذ ک��رده یا در 
حین اجراس��ت یا به بهره برداری رس��یده اس��ت، 
اگ��ر خدش��ه ای در ای��ن س��رمایه گذاری صورت 
گی��رد، ضربه به تولی��د، اقتصاد، اش��تغال و منابع 
کش��ور اس��ت، بنابراین خواهش��م این اس��ت که 

چنین ایده هایی را ب��رای طرح ه��ای جدید ارایه 
کنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
تأکید کرد: مجتمع های در ح��ال اجراء یا تولیدی 
پتروش��یمی خط قرم��ز ش��رکت مل��ی صنای��ع 
پتروشیمی هستند و باید مسیرشان را طی کنند و 
کارشناسان و متخصصان می توانند پیشنهادهای 
خ��ود را در زمینه تکمی��ل زنجی��ره محصوالتی 
مانند متان��ول ارایه کنند. حج��ت ا... عبدالملکی؛ 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تج��اری - صنعتی 
و ویژه اقتص��ادی نیز در این مراس��م با اش��اره به 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومت��ی، افزود: بند 
س��وم این سیاس��ت بر بهره ب��رداری از مزیت  ها و 
ظرفیت های موج��ود در مناطق مختلف کش��ور، 
بند یازدهم بر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کش��ور همس��و با افزایش تولید، صادرات، جذب 
س��رمایه خارجی و تقویت و انتقال فن��اوری و بند 
پانزدهم ب��ر ضرورت تکمی��ل زنجی��ره ارزش در 
حوزه نفت و گاز به عن��وان راهبردی  ترین صنعت 
کشور تأکید دارد. دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و وی��ژه اقتصادی ب��ر جلوگیری 
از خام فروش��ی محص��والت تولی��دی در کش��ور 
تأکید ک��رد و ادام��ه داد: فرصت ه��ای بی نظیر و 
کم نظیری برای توس��عه نفت، گاز و پتروشیمی در 
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی در س��طوح مختلف 
باالدستی، پایین دستی و میان دستی وجود دارد. 
عبدالملکی؛ با دعوت از س��رمایه گذاران و فعاالن 
بخش ه��ای مختلف گف��ت: آمادگ��ی کامل برای 
تسهیل گری حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی را داریم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد

توسعه ساحل و دریا؛ محورصنعت پتروشیمی  




