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کیوسک مناقصه  و مزایده

مولد س��ازی کلی��دواژه جدید ای��ن روزهای 
ادبیات دولتی ما ش��ده اس��ت؛ تش��کیل هیأتی 
هف��ت نف��ره ب��ا اختی��ارات وی��ژه درخص��وص 
واگ��ذاری و مولدس��ازی دارایی ه��ای دول��ت 
عب��ارت کلی��دی صحبت های یک ماه گذش��ته 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی بوده است. به 
گزارش نس��یم آنالین، به گفته رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی، این مصوبه در شصت وهفتمین 
جلس��ه ش��ورای هماهنگی س��ران ق��وا تهیه و 
تصویب و س��پس ب��ه تأیید رهبر معظ��م انقالب 
رس��یده اس��ت. در ادامه قربان زاده؛ بیان می کند 
این مصوب��ه تم��ام وزارتخانه ها و دس��تگاه های 
تابع��ه دول��ت، ش��رکت های دولت��ی و تم��ام 
سازمان های تابعه را ش��امل می شود. وزیر کشور 
در دیدار با اس��تانداران در س��وم بهمن می گوید: 
»اختیاراتی ک��ه رهبر انق��الب داده ان��د، پایانی 
بر س��خنانی اس��ت که برخی درب��اره پروژه های 
ناتمام می زنند زیرا با این روش می توان برای این 
طرح  ه��ا تصمیم گیری کرده و به اتمام رس��اند«. 
از منظر مس��ؤولین دولتی، مولدس��ازی و فروش 
اموال دولت در همه این س��ال  ها با موانعی مواجه 
بوده و ای��ن مصوبه آن موانع را بر م��ی دارد. تعبیر 
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی این است که با 
این مصوبه قرار اس��ت خط ویژه ای ایجاد تا قفل 

مولدسازی دارایی های دولت شکسته شود.
لزوم اجرای حکم حکومتی

اما آن قفلی که باید شکس��ته ش��ود چیست؟ 
قرب��ان زاده؛ از موان��ع موج��ود در ارزش گذاری، 
صدور مجوز و واگذاری، ن��ام برده و می گوید: این 
مصوبه مصداق حکم حکومتی اس��ت و در همین 
مصوبه مقرر شده که تا دو سال قوانین و مقررات 
مغایر موقوف االج��را هس��تند. وی همچنین به 
مقاومت دستگاه ها به عنوان یک مانع اشاره کرده 
و می گوید: دستگاه ها و کس��انی که از اجرای این 
مصوبه س��رباز بزنند و یا مانع اجرای آن ش��وند، 
بدون تعلی��ق و تخفیف ب��ه مجازات م��اده ۵۷۶ 
قانون مجازات اس��المی )یعنی پنج سال انفصال 
از خدمت دولتی( دچار می ش��وند. اما هیأتی که 
برای مولدسازی تعیین شده ش��امل چه افرادی 

می ش��ود؟ به گفت��ه قرب��ان زاده؛ در گفت وگوی 
تلویزیون��ی، این هیأت به ریاس��ت مع��اون اول 
رئیس جمه��ور تش��کیل ش��ده و وزرای اقتصاد، 
کش��ور، راه وشهرس��ازی و در کن��ار آن رئی��س 
س��ازمان برنامه و بودجه، یک نماین��ده از طرف 
رئیس قوه قضاییه و یک نماین��ده از طرف رئیس 
مجلس دیگر اعضای آن هس��تند. به گفته رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی، اختیارات این هیأت 
برای مولدس��ازی و فروش اموال دولتی ش��امل 
شناس��ایی، تصویب مازاد ب��ودن و تصمیم گیری 
درباره مدل واگذاری این ام��وال بوده و در نتیجه 
بسیار وس��یع و کاماًل بی سابقه اس��ت. در صورت 
ب��روز اختالف نظر بین دس��تگاه و هی��أت درباره 
»مازاد بودن اموال« نهایت��اً نظر این هیأت مالک 
است.  به گفته رئیس س��ازمان خصوصی سازی، 
مس��ؤولیت دبیرخانه هی��أت عالی مولدس��ازی 
دارایی ه��ای دول��ت و نی��ز اج��رای عملی��ات 
مولدس��ازی برعهده وزارت اقتصاد اس��ت و وزیر 
اقتصاد این وظیفه را به س��ازمان خصوصی سازی 

تفویض کرده است.

با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده 
درباره این مصوبه محرمان�ه می توان به این 

تصویر دست یافت:
* براس��اس مصوب��ه ش��ورای عالی س��ران 
قوا هیأت��ی هفت نف��ره به ریاس��ت مع��اون اول 
رئیس جمهور، مس��ؤول واگذاری یا مولدس��ازی 
اموال م��ازاد دولتی ش��ده اس��ت. براس��اس این 
مصوبه، شناس��ایی، تش��خیص مازاد بودن، روش 
ارزش گذاری و تعیین ش��یوه واگذاری این اموال 
از جمل��ه اختی��ارات این هیأت اس��ت. همچنین 
تمام قوانین جاری کش��ور در این ح��وزه به مدت 
دو سال متوقف می ش��ود. این هیأت از مصونیت 
قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت 
و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی 
نیز که ب��ا تصمیمات این هی��أت مخالفت کند به 

پنج سال انفصال از خدمات دچار می شود.
قض�اوت درباره ای�ن مصوبه ج�ز با رفع 
محرمانگی و مش�اهده متن دقیق آن میسر 
نیس�ت. ام�ا ب�ا دق�ت در همی�ن اطالعات 

موجود چند سؤال اساسی به نظر می رسد:

۱. چرا متن مصوبه ای به این ح��د از اهمیت، 
ش��اید چند برابر مهم تر از قانون خصوصی سازی، 
محرمانه اس��ت؟ چرا مراحل تدوی��ن این مصوبه 
محرمانه بوده و از نظرات کارشناس��ان اس��تفاده 
نشده اس��ت؟ چرا برای چنین کاری به جای طی 
روند قانونی در مجلس، از مس��یرهای فراقانونی 

استفاده شده است؟
۲. دلی��ل ای��ن می��زان اختیارات بی س��ابقه 
چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا 
از اختیارات خود و س��پس مس��یر مزایده قانونی 
اقدام نمی کن��د؟ چه دلیلی ب��رای متوقف کردن 
قوانین نظارتی و آیین نامه های اجرای تشریفات 

قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
۳. مصونیت قضایی یک بدعت عجیب اس��ت. 
این مسأله صریحاً برخالف قانون اساسی است. این 
مسأله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتوالسیون 
مستش��اران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای 
تعجب اس��ت ک��ه در جلس��ه ای با حض��ور رئیس 
قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب 
قرار گرفته اس��ت. آی��ا تصویب این بن��د به معنای 

تضعیف نهاد عدلی��ه و مزاحم انگاش��تن روندهای 
قضایی نیس��ت؟ آیا این مس��أله منجر به یک نوع 
بدعت نمی شود که زین پس هر کس برای قبول هر 

مسؤولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
۴. بای��د از س��ران ق��وا پرس��ید، چ��را بابت 
تصمیمات خود این طور از جایگاه رهبری و حکم 
حکومتی سوءاستفاده می کنند؟ آیا هدف ایشان 
پنهان کردن ضعف و مش��کالت خود و فسادهای 
احتمالی اجرای چنین مصوباتی پش��ت اعتبار و 
جایگاه ولی فقیه نیس��ت؟ بر ف��رض رهبر انقالب 
بنابر ُحس��ن نظر به مصوبات مورد توافق س��ران 
قوا، پای پیش��نهاد ایش��ان را امضاء کرده باشند، 
آیا مس��ؤولیت عدم ارای��ه چنین پیش��نهادات و 
عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش س��ران قوا 

برداشته می شود؟
۵. حجت االسالم رئیس��ی؛ با توجه به عملکرد 
ضدفس��اد خود در قوه قضایی��ه، با این ش��عار وارد 
صحنه انتخابات ش��د که در قوه قضایی��ه با مظاهر 
فس��اد مقابله می کند و باید به قوه مجرب��ه برود تا 
بتواند با ریشه های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد 
فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین 
نظارتی و تش��ریفات واگذاری و ایج��اد مصونیت 
قضایی برای این افراد دقیقاً چه نس��بتی با ش��عار 
ایش��ان دارد؟ آیا افراد زیرمجموعه ایش��ان با ارایه 
بس��ته بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، 
فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل 
طرح های نیمه تمام عمرانی ایشان را به ارایه چنین 

درخواستی به مقام معظم رهبری تشویق کرده اند؟
شایان ذکر اس��ت که دیروز )شنبه(  آیین نامه 
اجرای��ی مولدس��ازی دارایی ه��ای دول��ت ابالغ 
گردید. طبق این آیین نامه دستگاه های مشمول 
مکلفند حداکثر طی یک ماه از ابالغ این آیین نامه 
اطالعات اراضی، امالک و سایر اموال و دارایی های 
غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند. 
امالک نظامی و امنیتی وزارت خانه های اطالعات 
و دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و س��ازمان 
انرژی اتم��ی به تش��خیص هیأت از ش��مول این 

آیین نامه مستثنی هستند.
سعید فضل زرندی

از مصوبه عجیب »مولدسازی« چه می دانیم؟

 هرکه از ظن خود شد یار من!  
  اینکه برخی مس��ؤولین و متولیان حوزه محیط زیس��ت 
و کش��ور و آموزش و پرورش، حرف از ای��ن می زنند که باید 
اس��تاندارد ها را تغییر دهی��م که مجبور نباش��یم مدارس را 
تعطیل کنی��م و یا ای��ن فرمایش که تعطیلی م��دارس هیچ 
تأثیری ب��ر بهبود ش��اخص هوا نمی گ��ذارد، خل��ق ا... فکر 
می کنند این حرف ها طعنه ای اس��ت به کسانی که تعطیلی 
مدارس را در آلودگی ش��دید هوا بر نمی تابن��د و یا فی المثل 
ای��ن بزرگ��واران قصد دارن��د ب��ا زدن این حرف ها ب��ه بقیه 
یادآوری کنند که مراقب باشید اگر در امر مراقبت از کودکان 
و نوجوانان خود و به طور کل مردم کش��ور جدی نباشید و در 
مورد رفع آلودگ��ی هوای کالنش��هر ها مطالبه گری نکنید و 
وظیفه مسؤولین را به ایش��ان یادآوری نکنید، کار به جایی 
می رس��د که به جای آن که مس��أله را حل کنند، پای تغییر 
اس��تاندارد ها و پاک کردن صورت مس��أله و نادیده گرفتن 

اهمیت توجه به س��المتی مردم و خصوص��اً دانش آموزان و 
افراد مسن، به وسط کشیده می شود! 

جالب است، عزیزانی که علی الحس��اب در حوزه سالمت 
و بهداش��ت، مس��ؤولیت و تخصص ندارند، کار و بار اصلی و 
اهتمام جدی خ��ود را بر این گذش��ته اند که ب��ه عنوان یک 
کارش��ناس و متخصص تمام قد، وارد میدان ش��ده و با ارایه 
مدارک و ادله ه��ای محکم، بقیه را آچمز ک��رده و حرف خود 

را به کرسی بنشانند. 
می گویند در بس��یاری از کشور ها ش��اخص که از ۲00 و 
یا حتی ۳00 عبور کند، آنگاه مدارس تعطیل می ش��ود و این 
درست نیست که هوا از حالت ناسالم برای گروه های حساس 
)که از اتفاق ک��ودکان هم در این گروه قرار دارند( به ناس��الم 
برای عموم تغییر کرد، فرتی م��دارس را تعطیل کنیم. البته 
عزیزان وقتی پای مث��ال پیش می آید به جای آن که س��راغ 

کشورهای اروپایی و آمریکا و ژاپن بروند، به سراغ کشورهایی 
می روند که در زمره آلوده  ترین کش��ورهای جهان هس��تند، 
مخصوصاً هندوستان که همیشه چند شهرش در لیست ۱0 

شهر آلوده جهان قرار دارد! 
از آنجا که سالمتی آینده سازان این مرز و بوم برای جنابمان 
خیلی مهم است و این روز ها که وضعیت آلودگی به قدری شده 
است که حتی بزرگساالن هم از ضربات آن در امان نیستند ولی 
بازار انتقاد از تعطیلی مدارس برای این موضوع، داغ شده است، 
از همین تریبون عرض می کنیم که عزیزان و بزرگواران مسؤول 
و متولی و ایضاً خلق ا... مستحضر باش��ند که آن شهرهایی که 
گفته می ش��ود در آلودگی باالی ۲00 یا حتی ۳00 هم به زور 
به تعطیلی مدارس فک��ر می کنند، به طور معم��ول و در فصل 
سرما و مدرسه، اساس��اً در روزهایی انگشت شماری هوای پاک 
و سالم دارند و اگر بخواهند در زمان آلودگی شدید هوا یا همان 
ش��اخص باالی ۱۵0 مدارس را تعطیل کنن��د، یحتمل دچار 

دایم التعطیلی مزمن خواهند شد. 
در ضمن خاطر مبارک عزیزان تصمیم گیر و تصمیم ساز 
باشد که امید به زندگی در پایتخت هند ۱0 سال کمتر شده 
اس��ت که همه  اش زیر همین آلودگی هواست و ایضاً در سال 

۲0۱9 باعث م��رگ زودرس بیش از دو میلی��ون نفر در این 
کشور شده است، داس��تان میزان ایجاد بیماری های مزمن 
و مراجعه به بیمارس��تان و ضایعات عمیق و جدی به ریه ها، 
خصوصاً در مورد کودکان که یحتمل خیلی خیلی بیش��تر از 

میزان کشته هاست، بماند! 
به هرحال فهم هوش��نگ خانی ما این اس��ت ک��ه با این 
دس��ت فرمان مقابله با آلودگی هوا و ایضاً اس��تفاده از مازوت 
و گازوئی��ل و همچنین تولی��د بنزین کم کیفی��ت و افزایش 
خودرو ها و بی توجه��ی صنایع بزرگ به نص��ب فیلتر و دیگر 
دالیل ری��ز و درش��ت، احتم��االً در س��ال های آت��ی، برای 
کالنشهرهای ما هم عدد ش��اخص باالی ۱۵0 عادی خواهد 
شد و از آنجا که نمی ش��ود که دایماً مدارس را تعطیل کنیم، 
بنابراین با تغییر اس��تاندارد ها این چالش را حل می کنیم که 

گفته اند، پیشگیری بهتر از درمان است! 
در خبر است که کودکان ش��وخی شوخی به گنجشک ها 
س��نگ می زنند ولی گنجش��ک ها جدی جدی می میرند و 
البته بر ما واضح و مبرهن است که علم بهتر از ثروت است که 

گفته اند هیچ چیز عزیزتر از جان شیرین، نیست... .

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

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

صفحه  5

تردد روزانه 
 3 میلیون خودروی آالینده

در کشور!

سؤال روز

https://monaghesatiran.ir/125765-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://monaghesatiran.ir/125770-%d8%b3%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/125785-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125795-%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%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125798-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125989-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab/
https://monaghesatiran.ir/125816-3-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/125826-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125838-%d9%87%db%8c%da%86-%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125992-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-%db%b9%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7/
www.qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش

ش�رکت فاضالب تهران در نظر دارد انج��ام عملیات لوله گ��ذاری و اجرائی موردنیاز خ��ود را از محل اعتبارات ج��اری و با رعای��ت آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب از طریق س��امانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است 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.

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضالب تهران، تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم، تلفن: 88۴۳۵9۶۱-0۲۱ و  فکس: 0۲۱-88۴09۱9۴

شماره مناقصهپایهمدت پیمانقطر )میلی متر(متراژ )متر(سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(محل اجراء

عملیات احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب در سطح 
۴۲00۱00۵۴۲0000۱۲۵ آب۲۴ ماه۲۵0 الی 9۷۴.98۵.00۵.۳۴۴۱۱.9۵0.000.000۱۵۷۱۷۱000مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱8:00 روز یکشنبه مورخ ۱۶ /۱۴0۱/۱۱
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱0:00 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:00 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0
  گواهی تائید صالحیت ایمنی )HSE( از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرس��ی 

سال ۱۴00 الزامی است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

ش��رکت کننده می بایس��تی تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه خ��ود را به ص��ورت ضمانتنام��ه 
بانک��ی و یا به صورت فی��ش نقدی در وجه ش��رکت فاض��الب تهران به شماره حس��اب 

۱۲۲99۴80۷۲ ن��زد بان��ک مل��ت ش��عبه ش��ریعتی ک��د ۶8۲9۶ واریز نمای��د و بایس��تی اصل 
 تضمی��ن )پاکت ال��ف( در پاکت دربس��ته در مهل��ت مقرر ب��ه دبیرخانه ش��رکت فاض��الب تهران 

تسلیم گردد.
  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.
  ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می باشد.

  http://ts.tpww.ir . و http://iets.mporg.ir  جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  
www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
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آگهي فراخوان  عمومي
)ارزیابی کیفی – به صورت یک مرحله ای(نوبت دوم

شركت فاضالب تهران

ش�رکت فاضالب تهران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خری��د، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، راه اندازی و تس��ت ش��انزده دس��تگاه DO س��نج آنالین 
و ش��انزده دس��تگاه ORP س��نج آنالین موردنیاز واحده��ای ۵ و ۶ تصفیه خانه فاض��الب جنوب تهران )بر اس��اس تولید داخل( )ش��ماره مناقصه در س��امانه س��تاد ایران 
۲00۱00۵۴۲0000۱۲۷( به ش��رح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعایت آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید.
1- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم

تلفن: 88۴۳۵9۶۱-0۲۱ و فکس: 0۲۱-88۴09۱9۴
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱.۲۶۵.000.000 ریال

3- مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱8:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶

مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱0:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0
تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 خواهد بود.

  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
 )به همراه ارزیابی کیفی(نوبت اول

شركت فاضالب تهران
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس�ت انرژی فالت، 
 به نش��انی تهران، میدان صنع��ت، بلوار پاک ن��ژاد، بلوار دادمان، خیابان ش��فق، 

کوچه آفتاب، پالک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱
2-  موضوع: 

NGL3200 مناقصه عمومی حمل تجهیزات از خارج کشور مربوط به پروژه
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

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

)در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد(
 3-2- هزینه خرید اس��ناد مع��ادل ۴.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب ۳۶000۵۲۴0 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱80۳۳80 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

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

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

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تجدید   عمومي 
نوبت اول 

دومرحله ای

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دس��تگاه ذخیره س��از به همراه متعلقات مربوطه به 
ش��ماره فراخوان ۲00۱00۵0۷00000۱۷ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان ارزیابی کیف��ی از دریاف��ت و تحویل اس��ناد اس��تعالم 
ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقصه و گش��ایش پاکت ها از طریق 
  www.setadiran.ir درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت )س��تاد( ب��ه آدرس 
انجام خواه��د ش��د. مناقصه گ��ران بای��د دارای گواهینام��ه رتبه بندی و اح��راز صالحیت 

شرکت های انفورماتیکی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای باشند.
متقاضیان ش��رکت در فراخ��وان در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت ب��ه ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به ص��ورت برخط( برای کلیه صاحب��ان امضای مجاز و 

مهرسازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی، از طریق دعوت نامه 

سیس��تمی س��امانه س��تاد به مناقصه گران واجدش��رایط )مناقصه گرانی که حداقل امتیاز 
ارزیابی کیفی را کس��ب نمایند و صالحیت آن ها پس از بررس��ی مس��تندات خواسته شده از 
 مناقصه گ��ر در اس��ناد ارزیابی کیفی توس��ط دفتر حراس��ت و ام��ور محرمان��ه مناقصه گزار 

تائید شود(  ارسال خواهد شد.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: 

ساعت ۱0:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/09
پایان مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه: 

ساعت ۱0:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶
پایان مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی به سامانه: 

ساعت ۱0:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0
محل اعتبار: اعتبارات جاری

   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 88۳9۲۶۷8 می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۱۴۵۶

نوبت اول
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فراخوان ارزیابی کیفی  عمومي
یک مرحله ای

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب استان تهران

موسس�ه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات جوش��کاری، عای��ق کاری خارجی و 
 داخلی، لوله گذاری خط انتقال آب س��ایز ۲000 میلی متر به طول تقریبی ۵000 متر 
مربوط ب��ه پروژه ط��رح انتق��ال آب طالقان ب��ه ته��ران را از طری��ق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای-توأم با ارزیابی کیفی به شرکت های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری 

و ریالی واگذار نماید.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه:

 ۴.۵00.000.000 ریال )چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال(
 متقاضی��ان محت��رم در ص��ورت تمایل جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
ظرف مدت س��ه روز پس از انتش��ار آگهی دوم با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به 
مبلغ ۵00.000 ریال )پانصد هزار ریال( نزدیکی از ش��عب بانک س��په به شماره شبا 
IR980۱۵000000۵۱۵۱۷۱80۶۱00۵ به نام واحد اجرایی اروندان و معرفی نامه 

به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
آدرس: تهران، خیابان شهید خالد اسالمبولی )وزراء(، خیابان بهمن کشاورز )هفتم(، 

پالک ۱9، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی  فراخوان    عمومی
توأم با ارزیابی کیفی
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موسسه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات حفاری کانال جهت استقرار لوله سایز 
۲000 میلی متر به طول تقریبی ۵000 متر مربوط به پروژه طرح انتقال آب طالقان به 
تهران را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای-توأم با ارزیابی کیفی به ش��رکت های 

واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه:

 ۱.۵00.000.000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(
 متقاضی��ان محت��رم در ص��ورت تمایل جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
 ظرف مدت س��ه روز پس از انتش��ار آگهی دوم با در دس��ت داش��تن فی��ش واریزی 
به مبلغ ۵00.000 ریال )پانصد هزار ریال( نزدیکی از ش��عب بانک سپه به شماره شبا 
IR980۱۵000000۵۱۵۱۷۱80۶۱00۵ به نام واحد اجرایی اروندان و معرفی نامه 

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

پالک ۱9، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی  فراخوان    عمومی
توأم با ارزیابی کیفی
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موسس�ه ارون�دان در نظ��ر دارد اج��رای عملیات خاکی ش��امل مس��یر س��ازی، 
خاک ب��رداری و خاکری��زی در خط انتق��ال آب طالقان ب��ه تهران به حج��م تقریبی 
۳00.000 مترمکعب را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای-توأم با ارزیابی کیفی 

به شرکت های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید.
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه:

 ۵.۲00.000.000 ریال )پنج میلیارد و دویست میلیون ریال(
 متقاضی��ان محت��رم در ص��ورت تمایل جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
 ظرف مدت س��ه روز پس از انتش��ار آگهی دوم با در دس��ت داش��تن فی��ش واریزی 
به مبلغ ۵00.000 ریال )پانصد هزار ریال( نزدیکی از ش��عب بانک سپه به شماره شبا 
IR980۱۵000000۵۱۵۱۷۱80۶۱00۵ به نام واحد اجرایی اروندان و معرفی نامه 

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

پالک ۱9، طبقه هفتم، مدیریت فنی و مهندسی
  الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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توأم با ارزیابی کیفی
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س��اترا اعالم کرد: بی توجهی آش��کار و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون و زیر 
پا گذاش��تن مقررات علت پیگیری ساترا در راس��تای وظایف قانونی آن است و 
در این خصوص ب��رای تحقق اج��رای قانون هم��ه نهادهای مربوط��ه از جمله 
ش��ورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فض��ای مجازی تابع این ش��ورا نیز در 
جریان تخلف مذکور قرار گرفتند. مکاتبه رئیس رس��انه مل��ی با رئیس جمهور 
در جای��گاه ایش��ان به عن��وان رئی��س ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی صورت 
گرفت��ه و در آن ضمن ارای��ه گ��زارش تخلفات ای��ن پلتفرم درخواس��ت اقدام 
قانونی ش��ده اس��ت. به دنبال انتش��ار برخی اخبار مبنی بر درخواس��ت رئیس 
رس��انه ملی از رئیس جمهور درب��اره فیلتر پلتف��رم فیلیمو، س��اترا اطالعیه ای 
 صادر ک��رد.  در اطالعیه س��اترا آمده اس��ت: »طب��ق قانون کلی��ه پلتفرم های 
ارایه دهنده خدمات ص��وت و تصویر فراگی��ر، موظف اند قبل از تولید و انتش��ار 
مجموعه ه��ای نمای��ش خانگی اق��دام به اخ��ذ مجوز از س��اترا به عن��وان نهاد 
قانونی تنظیم گ��ر صدا و تصویر در فض��ای مجازی کنند. پلتف��رم فیلیمو بدون 
اخذ مج��وز قانونی تولید س��ریال »س��قوط« اقدام ب��ه تولید ای��ن مجموعه و 
همچنین بدون اخذ مجوز انتش��ار، اقدام به انتش��ار آن کرده اس��ت. این اقدام 
غیر قانون��ی علی رغم تذک��رات و مکاتب��ات پیاپی س��اترا و ی��ادآوری فرآیند 
قانونی اخ��ذ مجوز و بی توجهی مک��رر این پلتفرم صورت گرفته اس��ت. با توجه 
به تک��رار تخلفات ای��ن پلتفرم در گذش��ته، گ��زارش تخلف جدی��د فیلیمو به 
نهادهای نظارتی و قضایی گزارش و در این خصوص اطالع رس��انی ش��د.  فارغ 
 از محتوای سریال س��قوط، بی توجهی آش��کار و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون 
و زیر پا گذاش��تن مقررات علت پیگیری س��اترا در راس��تای وظایف قانونی آن 
است و در این خصوص برای تحقق اجرای قانون همه نهادهای مربوطه از جمله 
ش��ورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فض��ای مجازی تابع این ش��ورا نیز در 
جریان تخلف مذکور قرار گرفتند. مکاتبه رئیس رس��انه مل��ی با رئیس جمهور 
در جایگاه ایشان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته و در 
آن ضمن ارایه گزارش تخلفات این پلتفرم درخواس��ت اقدام قانونی شده است. 
س��ازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تأکید می کند 
در کن��ار فعاالن تولید محت��وا در فضای مجازی و در راس��تای حمای��ت از آنان 
همچنان به وظایف خود عمل می کند و در مقابل، در برابر هرگونه قانون شکنی 
و بی توجهی به حقوق مخاطبان و س��ایر فعاالن، اقدامات قانون��ی الزم را انجام 
خواهد داد و در این راس��تا در مقابل تخطی و تخلف و سرکش��ی در برابر قانون 

کوتاه نخواهد آمد.«
منبع: انتخاب

 سا ترا درخواست رئیس صداوسیما 
از رئیس جمهور برای فیلتر کردن 

فیلیمو را تأیید کرد! 
راه اندازی ریال دیجیتال یا رمزارز ملی چندی اس��ت که در 
ایران هم مورد توجه ق��رار گرفته و برخ��ی از مراحل اجرایی آن 
انجام و گفته ش��ده اس��ت یکی از اهداف بانک مرکزی از توسعه 
ای��ن اب��زار، فعال س��ازی ظرفی��ت برنامه پذیری پ��ول در ذیل 
کارکردهای اقتصاد دیجیتال اس��ت. به گزارش ایس��نا، بیش از 
یک دهه اس��ت که در حوزه پولی دنیا گرایش جدیدی با عنوان 
رمزارز ها به وجود آمده اس��ت؛ البته این روز ه��ا باتوجه به اینکه 
جنبه های جدی��دی از رمزارز ها نموِد بیش��تری یافته، لذا آن ها 
تحت عنوان رمزدارایی  ها شناخته می ش��وند. گفته شده فلسفه 
اصلی رمزارز ه��ا مبتنی بر تمرکززدایی اس��ت؛ بدی��ن معنا که 
فضایی نوی��ن را در حوزه پولی و س��ایر حوزه ه��ا تصویر می کند 
که به جای آنکه یک مرکز مب��دأ اعتماد مردم به مانند نهادهایی 
همچون بانک های مرکزی داش��ته باش��یم، جایگزی��ن آن و بر 
مبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزش��ی ارایه ش��ود. در این 
فضا نهادهایی که مردم برای حل مشکالتش��ان ب��ه آن مراجعه 
می کنن��د، بیش ترین حوزه هایی هس��تند که م��ورد هدف قرار 
می گیرند که یکی از آن  ها بانک مرکزی است. هر پولی که در هر 
کشوری تبادل می شود به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش 

پیدا می کن��د، درواق��ع در صورتی ک��ه بانک های 
مرکزی نباش��ند، تمام اس��کناس های رایج، 

س��که ها و س��ایر م��وارد مرتب��ط از ارزش 
س��اقط می ش��وند. اما به دلیل ناشناخته 
بودن دنی��ای رمزارزها، سیاس��تمداران 
در کش��ورهای مختل��ف آگاه��ی کافی 
ب��رای چارچوب گ��ذاری و تدوی��ن قانون  

در این حوزه نداش��تند و تاکن��ون نیز تکلیف 
مجاز یا ممنوع ب��ودن مبادله رمزارز ها مش��خص 

نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، از آنج��ا که در بس��یاری 
از کش��ورهای دنیا هنوز رمزارز ها را به رس��میت نشناخته اند و 
عمده واکنش نس��بت به این فناوری مبتنی ب��ر قاعده گذاری و 
کنترل فعالیت کاربران اس��ت، ایران نیز ت��الش خود را می کند 
تا بتواند به تدوی��ن قوانینی در این حوزه دس��ت پی��دا کند. در 
کنار تدوین قوانین ب��رای رمزارزها، مس��ؤوالن در ایران به فکر 
راه ان��دازی رمزارز ملی بودن��د، بنابراین موض��وع راه اندازی این 
رمزارز بر پایه ریال در اوایل پاییز س��ال گذش��ته مطرح و گفته 
ش��د رمزارز ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی 
است که زیرس��اخت و دس��تورالعمل های مربوط به آن تدوین 
ش��ده و در آینده نزدیک به صورت آزمایش��ی راه اندازی خواهد 
ش��د که در نهایت رئیس کل س��ابق بانک مرک��زی در بهمن ماه 
سال گذش��ته خبر داد که رمزریال ملی اوایل امسال راه اندازی 
و این رمز رس��ال توس��ط بانک مرکزی )به صورت آزمایش��ی( 
منتشر می شود. با انتش��ار رمزریال، افراد اس��کناس ریال خود 
را تحویل بانک مرک��زی می دهند و رمزری��ال تحویل می گیرند 
که این رمزریال قابل اس��تفاده برای س��رمایه گذاری نیس��ت و 
صرفاً جایگزین اس��کناس خواهد ش��د. بانک مرکزی هدف خود 
از طراحی رمزریال را تبدیل اس��کناس به ی��ک موجودیت قابل 
برنامه ریزی و برنامه نویس��ی اع��الم کرده تا با ای��ن فرآیند پول 
دارای موجودیت هوش��مند شود. س��طح امنیت باالی آن یکی 

از ویژگی های حائزاهمیت رمزارز ریال در مقایس��ه با اس��کناس 
اس��ت؛ در واقع طراحی رمزریال به صورتی اس��ت ک��ه ردیابی 
وجوه دقیق قابل انجام اس��ت و حتی درصورت سرقت اطالعات 
رمزریال و هک گوش��ی تلفن هوشمند توسط س��ارقان و هکر ها 
امکان ردیاب��ی وجود دارد. علی صالح آبادی؛ رئیس کل س��ابق 

بانک مرک��زی، ۲۳ ش��هریورماه از اج��رای مرحل��ه پیش 
آزمایش��ی رمزریال بانک مرکزی خبر داده و گفته بود که 

طی روزهای اخیر فرآیند پیش از راه اندازی آزمایش��ی 
رمزریال با رقم یک میلیارد توم��ان و با ارایه رمزریال 
به تعداد مح��دودی از افراد ش��روع و عماًل مرحله 
پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی 
ش��ده اس��ت. اما این مقام مس��ؤول در تازه  ترین 
اظهارات خود یعنی در ۱۱ مهرماه اعالم کرد که 
با پایان این مرحله از تس��ت، وارد آزمایش های 
گس��ترده تر خواهن��د ش��د ک��ه امیدوارن��د در 
مهرماه وارد مرحله آزمایش��ی گسترده تر شوند. 

در نهای��ت پیش نویس س��ند ریال دیجیت��ال به منظ��ور تنویر 
افکار عمومی و تبیین سیاس��ت های بانک مرکزی در حوزه پول 
دیجیتال آبان ماه امس��ال منتشر شد. در این س��ند ابتدا اهداف 
بانک های مرکزی از انتش��ار پول دیجیتال آمده اس��ت که طبق 
آن، بانک های مرکزی با اه��داف مختلفی اقدام به توس��عه پول 
دیجیتال می کنند که از جمله آن  ها می توان به مواردی همچون 
پاسخ به نیازمندی پرداخت های آتی در اقتصاد دیجیتال، بهبود 
کارایی ابزاره��ای پرداخت نوین، افزایش دس��ترس پذیری پول 
بانک مرک��زی، مدیریت اثرات کاهش به کارگیری اس��کناس در 
جامعه، توس��عه ابزارهای پرداخت بین المللی با س��ایر کشورها، 
توس��عه تاب آوری ابزارهای پرداخت، رس��یدن به اهداف خاص 
در حوزه سیاس��ت گذاری پولی و در مواردی مدیریت مخاطرات 
ناش��ی از رواج پول ه��ای خصوصی اش��اره ک��رد. ای��ن اهداف 
نهایت��اً تعیین کننده بس��یاری از مختصات پول ه��ای دیجیتال 
بانک های مرکزی اس��ت. به عب��ارت دیگر، طراح��ی اقتصادی، 
فنی و کس��ب وکاری پول دیجیتال بانک ه��ای مرکزی تا حدود 
زیادی وابس��ته به اهدافی اس��ت که بانک های مرکزی از توسعه 
پول دیجیت��ال دنب��ال می کند. در ادام��ه این س��ند نیز، هدف 
بانک مرکزی ای��ران از انتش��ار پ��ول دیجیتال در گام نخس��ت 

بسترسازی برای توس��عه اقتصاد دیجیتال در کش��ور و پاسخ به 
نیازمندی ه��ای مرتبط با ح��وزه پرداخت در اقتص��اد دیجیتال 
اعالم ش��ده اس��ت. همچنین گفته ش��ده ک��ه در ای��ن گام و به 
تدریج منافعی همچون توس��عه ت��اب آوری ابزارهای پرداخت، 
مدیریت اثرات کاهش به کارگیری اس��کناس در جامعه، بهبود 
کارایی ابزاره��ای پرداخت نوین، افزایش دس��ترس پذیری پول 
بانک مرک��زی و مدیری��ت مخاط��رات ناش��ی از رواج پول های 
خصوصی نیز حاص��ل ش��ود. یک��ی از اه��داف بانک مرکزی از 
توسعه این ابزار، فعال س��ازی ظرفیت برنامه پذیری پول در ذیل 
کارکردهای اقتصاد دیجیتال اس��ت. اگرچه ارای��ه این خدمت 
درخصوص گونه ه��ای مختلفی از پ��ول دیجیت��ال امکان پذیر 
است بنابراین فعال س��ازی این ظرفیت درخصوص پول مبتنی 
بر توکن منتش��ر ش��ده از طریق فناوری دفترکل توزیع ش��ده و 
زنجیره بل��وک قابلیت توس��عه کم هزینه تری داش��ته و تجارب 
متعدد پیاده س��ازی این ظرفیت روی انواع توکن های منتش��ر 
شده بر بستر این فناوری موجود و در دسترس است. همچنین، 
بس��ترهای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع ش��ده ب��ه علت به 
کارگیری س��ازوکار اجماع در فرآیند تأیید تراکنش  ها از امنیت 
بسیار باالیی برخوردار بوده و در عین حال به دلیل ثبت اطالعات 

در قالب بلوک ه��ای اطالعاتی پیوس��ته در این ش��بکه، امکان 
رهگیری هر نوع تغییراتی در زنجیره اطالعاتی ثبت شده وجود 

دارد.
جزییاتی از اجرای ریال دیجیتال بانک مرکزی

طبق گفته مهران محرمیان؛ مع��اون فناوری های نوین 
بانک مرک��زی، ری��ال دیجیت��ال و فرآیندهای انتش��ار 
آن طب��ق آن چیزی ک��ه در قانون دیده ش��ده کاماًل 
مشابه اسکناس است یعنی هر آن چیزی که برای 
انتشار اسکناس استفاده می ش��ود شامل اینکه 
پشتوانه داشته باشد، هیأت نظارت بر اندوخته 
اس��کناس بررس��ی های الزم را انج��ام دهد و 
سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت 
مهم ری��ال دیجیت��ال با اس��کناس کاغذی 
این اس��ت که این پول، پول هوشمند و قابل 
برنامه نویسی اس��ت. به عبارت دیگر تمامی 
آنچه را اس��کناس دارد، در ری��ال دیجیتال 
هم داریم به جز اینکه در ای��ن پروژه فیزیک 
اس��کناس وجود ن��دارد، ب��رای تبادلش الزم 
نیس��ت دو نفر کنار هم باش��ند و مهم تر از همه 
این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند 
در داخل ای��ن نوع پول تعبیه ش��ود و بین گیرنده 
و فرس��تنده که به صورت همتا به همت��ا این پول را 
مبادله می کنند به صورت هوش��مند اجراء می ش��ود. 
همچنین گفته ش��ده دوره آزمایش��ی این پروژه مش��ابه 
سایر کشور ها معموالً طوالنی اس��ت و پس از اخذ بازخورد ها از 
مردم و بررس��ی  اثرات آن در حوزه های مختلف به لحاظ 
حقوقی، اقتصادی و... در نهایت ب��ا اطمینان کامل از 
حل مش��کالت فنی و آمادگی کامل در س��طح وسیع 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وجه تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج چیست؟ 

در بس��یاری از م��وارد زمانی ک��ه م��ردم عن��وان رمزریال 
بانک مرک��زی )رمزپ��ول( به گوشش��ان می خ��ورد، تصوری به 
مانند رمزارز برای آن ها ایجاد می ش��ود. الزم به توضیح است که 
رمزریال یک رم��زارز جهان روا مانند بیت کوین و بی پش��توانه و 
نیازمند استخراج نیس��ت؛ کمااینکه تمام رمزارزهای جهان روا 
نیز قابل استخراج نیس��تند، اما بیت کوین به عنوان مشهور ترین 
رمزارز قابلی��ت اس��تخراج دارد. البته انتش��ار رمزری��ال مانند 
ری��ال در انحص��ار بانک مرکزی اس��ت. بس��یاری ای��ن تصور را 
دارند ک��ه رمزریال، مانند س��ایر رمزارز ها )coin( ها اس��ت که 
قابلیت س��رمایه گذاری دارد، ام��ا باید تأکید ش��ود که این گونه 
نیس��ت زیرا هیچ فردی ب��ر روی پول س��رمایه گذاری نمی کند 
به بیان بهت��ر رمزریال همچون اس��کناس اب��زار مبادله، دارای 
قوه اب��راء و یک اب��زار پرداخت اس��ت. در تش��ریح ویژگی های 
رمزری��ال ملی این گونه توضیح داده ش��ده ک��ه در رمزریالی که 
در داخل گوش��ی قرار می گیرد، بانک به عنوان ش��خص سوم و 
واس��ط که امکان انتقال وج��ه را فراهم می کند، ح��ذف و عین 
 پول و اسکناس��ی ک��ه در جیب داریم ب��ه ص��ورت الکترونیک 

منتقل می شود.

صفر تا صد یک رمزارز ملی؛ تولد ریال دیجیتال 

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

قاسم سلیمانی شیراز
الف( موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی تحکیمات ترانشه های پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
شیراز شامل )مش بندی و ۲ الیه شاتکریت(
ب( محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز جهت خرید اس��ناد مناقصه به نش��انی: شیراز، 
فلکه قصر دش��ت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، 

واحد امور قراردادها، شماره تماس: 09۱۷0۷۱۱0۷۲ مراجعه نمایند. 
)ساعت تماس 08:00 الی ۱۶:00(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:
تا ساعت ۱8:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳

تاریخ گشایش پاکت های مناقصه:
 روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/09

ج ( مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
 ۵.808.۷09.۱۵0 ریال )پنج میلیارد و هش��تصد و هش��ت میلی��ون و هفتصد و 

نه هزار و یکصد و پنجاه ریال( می باشد.
  مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیش��نهادها مختار ب��وده و هزینه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان   عمومي
یک مرحله ای
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مقاله

در ادامه سلس�ه مقاالت بررسی نظام تدارکات 
کش�ورهای جهان، در این ش�ماره نظام تدارکات 

عمومی کشور شیلی را بررسی خواهیم کرد. 

معرفی شیلی
ش��یلی یا به طور رسمی جمهوری ش��یلی، کشوری 
اس��ت که در جنوب غربی قس��مت کره زمین قرار گرفته 
و نقشه جغرافیایی جالبی دارد. این کشور مانند یک نوار 
بلن��د و باریک میان رش��ته کوه آند در ش��رق و اقیانوس 
آرام در غرب کش��یده شده اس��ت. اقیانوس آرام کل مرز 
غربی این کش��ور را تشکیل می دهد. ش��یلی از شمال با 
پرو، از شمال ش��رق با بولیوی، از ش��رق با آرژانتین، و در 
پایین ترین نقطه جنوبی کش��ور با آبراهه دریک هم مرز 
است. همین گس��تردگی باعث شده ش��یلی آب و هوای 
بسیار متنوع داشته باشد و مقصد بسیاری از گردشگران 
باشد. موقعیت جغرافیایی ش��یلی منحصر به فرد است. 
فاصله شهر آریکا )شمالی شیلی( تا پونتا آرناس )جنوب 

شیلی( حدود ۵000 کیلومتر است. 
جمعیت این کش��ور حدود ۱8.۵ میلیون نفر اس��ت. 
شیلی در سال ۱8۱0 اس��تقالل خود را جش گرفت و از 
اسپانیا مستقل شد. زبان رس��می شیلی، زبان اسپانیایی 
اس��ت که البته این زبان به اس��پانیایی ش��یلی موس��وم 
است، گویش��ی از زبان اس��پانیایی که فقط در شیلی به 
کار می رود. الزم به ذکر است؛ این زبان از استانداردهای 
زبان اسپانیایی برخوردار اس��ت، اما اختالفاتی در تلفظ، 
دس��تور زبان، واژگان و زبان عامیانه آن با زبان اسپانیایی 

وجود دارد. 
شهر سانتیاگو پایتخت ش��یلی است که بیش از شش 
میلی��ون نفر س��کنه دارد و به طور کل��ی دارای کوه های 
آندس و سواحل ش��یلی بوده و یک شهر س��ر زنده برای 
گشت و گذار با رستوران های معروف و مشهور است. این 
ش��هر دارای موزه های دیدنی جذابی است فضای اسکی 
در این شهر کم نظیر است. شهر "والپارایزو" که به عنوان 
میراث جهانی در یونس��کو به ثبت رس��یده یکی دیگر از 
شهرهای معروف شیلی اس��ت. این شهر "دلبر اقیانوس" 
و "جواهر اقیانوس آرام" هم نامیده می ش��ود. والپارایزو 
پایتخت فرهنگی شیلی اس��ت و رنگ ها و فرهنگ غنی 
این شهر، گردشگران دنیا را به  س��مت این شهر کشانده 
اس��ت. رنگارنگ بودن س��اختمان ها و فرهنگ عالی این 
ش��هر موجب ش��ده که به آن لقب "سان فرانسیسکوی 
جنوبی" را ه��م بدهند. زیس��تگاه طبیع��ی پنگوئن ها، 
آبفشان ال تاتیو، جزیره ایستر، یخچال های طبیعی "سن 

رافائل"، از مناطق جذاب کشور شیلی هستند. 
نظام اقتصادی

ش��یلی یکی از کش��ورهای مرفه و توس��عه یافته در 
آمریکای التین اس��ت. آزادترین اقتصاد آمریکای التین 
متعلق به شیلی اس��ت و در ماه می سال ۲0۱0 شیلی به 
عنوان اولین کش��ور منطقه آمریکای جنوبی به سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی پیوس��ت.     واحد پول شیلی 
پزو ش��یلی اس��ت در حال حاضر هر دالر آمریکا معادل 

80۵ پزو شیلی است.  
آب و هوای کش��ور ش��یلی به طور کلی بسیار متنوع 
است. در کشور ش��یلی محصوالت صادراتی زیادی دیده 
می ش��ود که عمدتاً منابع معدنی، میوه و کاغذ هستند، 
تولید کاغذ در کشور ش��یلی یک بخش اقتصادی بسیار 
معتبر است و بهترین و مرغوب ترین جنس کاغذ در این 

کشور تولید می شود  . 
ش��یلی معادن معدنی فراوانی دارد. در س��ال ۲0۱9 
بزرگترین تولید کننده مس دنیا ش��یلی بود. اس��تخراج 
مس، ح��دود ۲0 درصد از تولید ناخالص داخلی ش��یلی 
را تش��کیل می دهد ۶0 درصد آن نیز متعلق به صادرات 
اس��ت.  بزرگترین معدس مس جهان۱ ک��ه بیش از پنج 

تقریباً هفت درصد تولید ناخالص ملی شیلی بوده است. 
در ش��یلی کلیه قراردادهای عمومی بدون استثناء تحت 
حاکمی��ت قانون اساس��ی و قوانی��ن حاکم ب��ر فعالیت 
نهادهای عمومی اس��ت. یعن��ی: قانون مبان��ی عمومی 
رویه های اداری حاکم بر اعمال نهادهای اداری دولتی۷، 
قان��ون ارگانی��ک مبانی عموم��ی اداره دولت��ی8، قانون 
مقررات اداری9، قانون دسترس��ی به اطالعات عمومی۱0 

است.  
اما درخصوص ت��دارکات عموم��ی، مهم ترین قانون، 
قانون مبان��ی قرارداده��ای اداری تأمی��ن و خدمات۱۱ 
مصوب ۳0 ژوئی��ه ۲00۳ و آیین نامه ه��ای آن )یا همان 
قانون تدارکات عمومی ش��یلی( اس��ت. قانون مزبور در 
راستای نوس��ازی کردن نظام تدارکات عمومی شیلی به 
تصویب رس��ید. به عالوه سایر مقررات وابس��ته به آن از 
جمله فرمان عالی ش��ماره ۲۵0 وزارت امور مالی( قواعد 
تدارکات را تنظیم کرده اس��ت. این مقررات اصلی ترین 

قواعد مربوط به مناقصات در شیلی هستند.  
خاطرنش��ان می س��ازد برای س��ایر انواع خ��اص از 
خریدهای عمومی نیز مقررات ویژه ای وجود دارد. مانند 
قانون امتیازات فواید عامه و مقررات تابعه آن که حاکم بر 

قراردادهای امتیازی است. 
موضوع دیگر آن که در بس��یاری از موافقت نامه های 
تجارت آزاد، مقرراتی وجود دارد که به تدارکات عمومی 
اش��اره کرده اس��ت لیکن این موارد ارتباطی به مقررات 
داخل��ی کش��ورها ندارن��د. همان ط��ور که در ب��اال ذکر 
کردیم، کش��ور ش��یلی نیز موافقت نامه های تجارت آزاد 
قابل توجهی منعقد نموده اس��ت که در هر مورد باید به 
شرایط خاص آن موافقت نامه توجه کرد. گفتنی است؛ از 
آن جا ش��یلی عضو اتحادیه اروپا، موافقت نامه خریدهای 
دولتی س��ازمان تجارت جهانی و توافق ایاالت متحده-

مکزیک-کان��ادا نیس��ت، بالتبع این مقررات در ش��یلی 
اجراء نمی شوند.  

قانون تدارکات عمومی ش��یلی رعایت اصول اساسی 

حاکم بر تدارکات عمومی را مورد تأکید قرار داده اس��ت. 
این اصول در کلیه انواع تدارکات الزم االجراس��ت. اصل 
رفتار برابر با مناقصه گران، رقابت آزاد بین مناقصه گران، 
قانونی ب��ودن و رعای��ت دقیق ش��رایط مناقص��ه، منع 
هزینه ه��ای اضاف��ی ب��رای دول��ت، ش��فافیت از جمله 
آن هاس��ت. افزون بر آن اداره باید حداکثر تالش خود را 
برای تضمین اثربخش��ی، کارای��ی و صرفه جویی به کار 

ببندد )بند سوم ماده ۶ قانون تدارکات(. 
قانون ت��دارکات درخصوص خریده��ای نظامی نیز 
جاری و ساری اس��ت ولی اس��تثنائاتی زیادی هم وجود 
دارد. البته مقررات تکمیل��ی خریدهای نظامی در قانون 

شماره ۱89۲8 مصوب ۱990 بیان شده است.  
به موج��ب قان��ون ت��دارکات عمومی ش��یلی، کلیه 
قراردادهایی که ادارات دولتی با اشخاص خصوصی برای 
تأمین کاالی منقول یا خدمات منعقد می کند مش��مول 

قانون یادشده خواهند بود. 
مقامات ی��ا نهادهای زیر به عن��وان اداره دولتی تلقی 
می ش��وند: رئیس جمهور، وزارتخانه ه��ا، مأموران مالی. 
دستگاه هایی که برای ارایه خدمات عمومی تشکیل شده 
باشند مانند بازرسی کل، بانک مرکزی، نیروهای مسلح 
و امنیت��ی، دولت های محل��ی و ش��هرداری ها )ماده ۱(. 
گفتنی اس��ت؛ به موجب ماده ۳ قانون تدارکات عمومی 
ش��یلی، توافق های بین نهادهای عمومی از ش��مول این 

مقررات مستثنی است.  
این قانون شامل آن دسته از قراردادهای منعقد شده 
توس��ط نهادهای عمومی می ش��ود که هدف��ش تأمین 
کاال منقول باش��د. به موجب این قانون، ق��رارداد تأمین 
قراردادی اس��ت که ب��رای خرید ی��ا اج��اره کاال منعقد 

می شود. )ماده ۲( 
نکته دیگر آن که خرید کاالها ی��ا خدماتی که ارزش 
آنها کمتر از س��ه واحد مالیاتی ماهانه ) UTM ( اس��ت 
- حدود ۲۱۵ دالر آمریکا - از ش��مول مقررات تدارکات 
عمومی مس��تثنی شده اس��ت و دس��تگاه می تواند کاال 

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 
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روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجدید   عمومي  
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9۷۶۴، شناسه ملي ۱0۱00۴0۲۶۶۴ کد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵9۱۶9 و کد پستی ۱98۱9۶99۶۱، به نشاني تهران، 
انتهاي بلوار سعادت آباد، بلوار برق، باالتر از کوي فراز، شرکت برق منطقه اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2-موضوع تجدید مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل: 

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه 
موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکي دولت

میزان تضمین )سپرده(
شرکت در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

زمان گشایش 
پیشنهادات

خدمات حفظ و نگهداري فضاي سبز شرکت برق منطقه ای تهران در ۱۴0۱/۱۲0۳۶۲00۱00۱008000۲۳9
۱۴0۱/۱۲/0۱ ۲.۱۴۴.000.000مجموعه هاي سعادت آباد، شهدا و انبار کل

ساعت 09:00 صبح

 www.setadiran.ir 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس�ناد: متقاضیان مي توانند از مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 لغایت ۱۴0۱/۱۱/۱۷، به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس 
مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵00.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب ۴00۱0۵090۴00۵۶۵۵ )شماره شبا IR 890۱0000۴00۱0۵090۴00۵۶۵۵( به نام شرکت 

برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 000000000۱00۳-8۲-۲۲۱۵00-۷۴-0۵09-۶۴-۳ جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5-نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به صورت ضمانتنامه بانک��ي معتبر یا واریز نقدي به حس��اب ۴00۱0۵090۶۳۷۲8۲۲ 
)شماره شبا IR ۷۴0۱0000۴00۱0۵090۶۳۷۲8۲۲ و شماره شناسه 9۶۲۲۲۱۵00۱0000000000000000000۱( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

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

پیش��نهاددهندگان مي باید نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق ش��رایط درج شده در اس��ناد مناقصه، در پاکت الک و مهرشده تا ساعت ۱۳:00 روز یکش��نبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0، به دبیرخانه 
حراست به نشاني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند و تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( را تا ساعت ۱9 همان روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 در سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند. شایان ذکر است تمامي فرآیند برگزاري مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8-گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در س��امانه در روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۱ س��اعت 09:00 صبح در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم س��اختمان ستادي شرکت برق 

منطقه اي تهران گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

  ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
  ارائه گواهي صالحیت پیمانکاري از سوي اداره کار و امور اجتماعي در زمینه فضاي سبز و باغباني

  اتمام حداقل سه قرارداد در زمینه حفظ و نگهداري فضاي سبز هریک با حجم حداقل پنجاه هزار مترمربع
  ارائه دو رضایت نامه مرتبط با س��وابق مربوط از کارفرمایان قبلي. مناقصه گرانی که در ۵ س��ال گذشته با ش��رکت برق منطقه اي تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته اند و قرارداد آن ها 

پایان یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه از ناظر آخرین قرارداد مرتبط الزامي می باشد. در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
  عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفتر ثبت نام 889۶9۷۳۷ و 8۵۱9۳۷۶8 و مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ 

تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/12036یک مرحله ای 

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

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

نوبت اول

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

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

ش�رکت س�هامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد، جهت واگ��ذاري مناقصه »تأمین تجهی��زات و عملیات اجرایي پ��روژه ورود و خروج خط ۶۳ کیلوول��ت چهار مداره 
 معصومیه- جعفریه در پست قم یک )به صورت PC(« از طریق فراخوان ارزیابی کیفی )به شماره فراخوان ۲00۱00۱008000۲۳8 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(،

 نسبت به شناسایي پیمانکاران واجد صالحیت با داشتن شرایط زیر اقدام نماید.
  دارا بودن گواهي نامه صالحیت حداقل پایه ۵ در رشته نیرو )انتقال نیرو( از سازمان برنامه وبودجه کشور

  دارا بودن گواهی نامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه
بدین وس��یله از کلیه متقاضیان واجدشرایط که مایل به ش��رکت در این فراخوان هس��تند دعوت مي گردد، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱0 الي 

۱۴0۱/۱۱/۱۶ به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي مناقصه گران اقدام نمایند.
اسناد تکمیل شده بایستي تا پایان وقت اداري مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۳ از طریق سامانه www.setadiran.ir  ثبت گردد. قابل ذکر است، که به اسناد تحویل شده بعد از تاریخ 

یادشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه مي بایس��ت، جهت ثبت نام و دریاف��ت گواهي امضاي الکترونیک��ي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت ن��ام 889۶9۷۳۷ و 8۵۱9۳۷۶8 

و مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.
  شرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسي اس��ناد 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 های واجد صالحیت جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

مناقصه شماره 1401/22017نوبت دوم

 بدیهي است، ارائه مدارك 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.

درصد ذخایر جهانی مس را دارد در منطقه آنتوفاگاس��تا 
شیلی واقع شده اس��ت. به طور کلی باید گفت یک سوم 
مس دنیا در ش��یلی تولید می ش��ود. ضمن آن که شیلی 
دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم، ششمین تولیدکننده 
بزرگ نق��ره، هفتمی��ن تولیدکننده نمک،  هش��تمین 
تولیدکنن��ده بزرگ پت��اس، س��یزدهمین تولیدکننده 
گوگرد و س��یزدهمین تولیدکننده سنگ آهن در جهان 
بوده اس��ت. این کش��ور همچنی��ن تولید ط��الی قابل 

توجهی دارد. 
اصالحات اقتصادی که از دهه ۱980 آغاز شد به رشد 
اقتصادی در شیلی کمک کرده است و باعث شده نرخ فقر 
کاهش یابد. معجزه ش��یلی۲ اصطالحی است که میلتون 
فریدمن۳، اقتص��اددان برنده جایزه نوب��ل برای توصیف 
بازجهت دهی اقتصاد شیلی به سوی نئولیبرالیسم و بازار 
آزاد در دهه ۱980 بکار برد.۴ اولین اصالحات در سه دور 

پیاده سازی شد: ۱9۷۴-۱98۳، ۱98۵ و ۱990. 
در س��ال ۱999 اقتص��اد ش��یلی با رک��ودی خفیف 
مواجه شد. اقتصاد ش��یلی س��ال ۲00۴ را با رشد شش 
درصدی به پایان رس��اند. رش��د تولی��د ناخالص داخلی 
واقعی در س��ال ۲00۵ به ۵.۷ درصد رس��ید و در س��ال 
۲00۶ به چهار درصد رس��ید. نرخ بیکاری در ش��یلی در 
سال ۲0۱۳ به رقم ۶.۴ رس��ید. اقتصاد شیلی وابستگی 
زیادی ب��ه تج��ارت بین الملل��ی دارد. در س��ال۲00۵، 
کارشناسان میزان آن را حدود ۳۷درصد تولید ناخالص 
ملی بیان نموده اند. ش��یلی قرارداده��ای تجارت آزاد۵ را 
با چندین امض��ا کرده اس��ت. در دهه ۱990، ش��یلی با 
کانادا، مکزیک، و آمری��کای مرکزی قراردادهای تجارت 
آزاد امضا ک��رد. همچنین ب��ا ونزوئال، کلمبی��ا و اکوادور 
توافق های تجارت ترجیحی منعقد نمود. توافق انجمنی 
با مرکوس��ور - آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه- در 
اکتبر ۱99۶ به مرحله اجراء رس��ید. این کشور در ادامه 
در س��ال ۲00۲ توافق های تجارت آزاد تاریخ   س��ازی با 

اتحادیه اروپا و کره جنوبی منعقد کرد. 
نظام حقوقی

قانون اساس��ی، معاهدات بین المللی، قوانین عادی و 
فرمان ها منابع اصلی حقوقی در ش��یلی هس��تند. قانون 
اساسی ش��یلی در س��ال ۱980 به تصویب رس��ید و در 
سال ۲00۵ اصالح ش��د. آگوستو پینوش��ه در کودتای 
۱9۷۳ شیلی )۱۱ سپتامبر ۱9۷۳( دولت سوسیالیست 
س��الوادور آلنده را س��رنگون کرد و به مدت ۱۷ یعنی تا 
س��ال ۱990 قدرت را در دس��ت داش��ت. قانون اساسی 
ش��یلی نیز در زمان پینوش��ه تهیه و در همه  پرس��ی در 

۱۱ سپتامبر ۱980 به تصویب رسید. قانون یادشده سه 
قوه، تقنین��ی، اجرایی و قضایی پیش بینی کرده اس��ت. 
رئیس جمهور از طریق رأی مس��تقیم م��ردم با اکثریت 

مطلق انتخاب می شود.  
ش��یلی تابع نظام حقوق��ی رومی- ژرمن��ی )حقوق 
نوشته( اس��ت. قانون مدنی ش��یلی در س��ال ۱8۵۵ به 
تصویب رس��ید که تا حد زیادی از قانون مدنی اس��پانیا 
و قوانین مدنی کش��ورهای اروپایی اقتباس ش��ده است. 
این قانون از یک��م ژانویه ۱8۵۷ الزم االجرا ش��د. اگرچه 
قانون مزبور دس��تخوش اصالحات متعددی شده است، 
اما همچنان معتبر اس��ت و یک��ی از قدیمی ترین قوانین 
مدنی در آمریکای التین اس��ت و کش��ورهای آن منطقه 

برای تدوین قوانین مدنی خود از آن الهام گرفته اند.  
دس��تگاه قضایی جمهوری ش��یلی مش��تمل بر یک 
دی��وان عالی، ی��ک دادگاه قان��ون اساس��ی، ۱۶ دادگاه 
اس��تیناف، 8۴ دادگاه کیف��ری، هف��ت دادگاه نظام��ی 
و بی��ش از ۳00 دادگاه محل��ی اس��ت. ضم��ن آن ک��ه 
دادگاه های تخصصی هم  در ام��ور خانواده، کار، گمرک، 

مالیات، امور انتخاباتی و... وجود دارند.  
ورزش

گاوبازی۶ ورزش ملی ش��یلی اس��ت اما محبوب ترین 
ورزش در ش��یلی فوتبال اس��ت. تیم ملی فوتبال شیلی 
تاکنون در 9 دوره رقابت های جام جهانی حضور داش��ته 
و بهترین عنوان آن، رتبه س��وم در ج��ام جهانی ۱9۶۲ 
بوده اس��ت. جامی که کشور ش��یلی میزبان آن رقابت ها 
بود. شیلی اولین قهرمانی خود در کوپا آمریکا را در سال 
۲0۱۵ در خان��ه خود خود به دس��ت آورد و موفق ش��د 
تیم قدرتمند آرژانتین را در فینال شکس��ت دهد. آن ها 
س��ال بعد بازهم در فینال آرژانتین را در ضربات پنالتی 
شکس��ت دادند و از عنوان قهرمانی خود در خاک آمریکا 

دفاع کردند.  
تنیس نیز از رش��ته هایی است که ش��یلی حرف های 
زیادی برای گفتن در آن دارد. تیم تنیس شیلی تاکنون 
چند بار قهرمان جهان ش��ده اس��ت. در المپیک ۲00۴ 
آتن، رش��ته تنیس دو مدال طال برای ش��یلی به ارمغان 
آورد. ش��یلی در میادین المپیک چن��دان پرمدال نبوده 
اس��ت. حاصل کار ورزش��کاران ش��یلیایی در کلیه ادوار 
المپی��ک، جمعاً ۱۳ م��دال )دو طال، هفت نق��ره و چهار 
برنز( بوده است. در سه دوره المپیک اخیر نیز این کشور 

موفق به کسب مدالی نشده است.  
تدارکات عمومی

مطابق آمارهای منتش��ره تدارکات عمومی در شیلی 

مورد نیاز خود را مستقیماً خریداری نماید.  
ش��یلی برخالف بس��یاری از کش��ورها فاقد یک نهاد 
تدارکات عمومی متمرکز اس��ت، از این رو هر نهاد دولتی 

به صورت مستقل خریدهای خود را انجام می دهد.  
به موجب قانون مقام��ات دولتی که به ه��ر دلیلی از 
بی طرفی کافی برخوردار نیس��تند، بای��د از مداخله در 
فرآیندهای تدارکاتی خ��ودداری کنند .   همچنین، برای 
حفظ بی طرفی در مرحل��ه ارزیابی پیش��نهادات، تمام 
خریده��ای ب��ه ارزش بی��ش از UTM  ۱000  )تقریباً 
۷۲۳0۵ دالر آمریکا( باید توس��ط کمیسیونی متشکل 

از حداقل سه عضو ارزیابی شود. 
تغییرات در قراردادهای تدارکاتی

گاه ممکن اس��ت در جریان اجرای ق��رارداد وقایعی 
پیش آید ک��ه اجرای قرارداد را با چال��ش مواجه کند. در 
قراردادهای اداری این امور بسیار متدوال است زیرا اداره 
که هدفش تأمین منافع عمومی اس��ت نمی تواند مکلف 
به اجرای قراردادی شود که دیگر برایش منعفتی ندارد. 
در قوانین مربوط ب��ه قراردادهای اداری ش��یلی قرارداد 
در صورت وجود ش��رایط زیر قابل اصالح یا حتی خاتمه 

است: 
  توافق بین دستگاه عمومی و پیمانکار 
  نقض اساسی تعهدات توسط پیمانکار 

  توقف پیمانکار 
  به دلیل منافع عمومی یا امنیت ملی 

  س��ایر اوضاع و احوالی که در اس��ناد مناقصه بیان 
شده باشد. )ماده ۱۳(  

  ع��دم پرداخت حق��وق یا ح��ق بیمه پیمان��کار با 
کارکنان خود در دو سال آخر )بند ۵ ماده ۷۷( 

ضمن آن که ام��کان تعدیل قرارداد نی��ز پیش بینی 
شده و در شرایطی می توان قیمت قرارداد را تا ۳0 درصد 

افزایش داد. 
گفتنی اس��ت؛ درخص��وص قراردادهای مش��ارکت 
عمومی خصوصی در ش��یلی، قانونی وجود ندارد. با این 
همه در قوانین پراکنده ب��ه برخی از جنبه های خاص آن 
اشاره شده اس��ت مانند قانون ورزش شمار ۱9.۷۱۲ که 
امتیازت تأسیس��ات ورزش��ی را قاعده مند کرده اس��ت. 
س��ایر قوانین عبارتن��د از: قانون خدمات ب��رق عمومی، 
قانون خدمات گاز، قانون بهداشت عمومی، قانون تملک 
و واگذاری اموال مش��هود و نامش��هود و اثاثیه نیروهای 

مسلح. 

پی نوشت ها:
1 Escondida

2 Miracle of Chile

3 Milton Friedman
۴-  ب��ه اعتق��اد او "اقتص��اد ش��یلی عال��ی کار کرد، 
ولی مهم تر از ای��ن، دولت مرک��زی و نظامی ب��ا جامعه 
دمکراتیک جایگزین ش��د؛ بنابراین نکت��ه مهم در مورد 
شیلی این اس��ت که بازار آزاد کار خود را برای ایجاد یک 

جامعه آزاد به انجام رساند." 
5  Free trade Agreement (FTA) 
6 Rodeo
7 General Bases of Administrative Procedures 

governing the acts of the organs of the State Adminis-
tration (Law No. 19,880 

8 Constitutional Organic Law of General Bases 
of the State Administration (Law No. 18,575) 

9 Administrative Statute Law (Act No. 18,834) 
10 Law on Access to Public Information (Law 

No. 20,285) 
11 Law of Bases of Administrative Contracts for 

supply and services, No. 19.886 
12 https://www.mercadopublico.cl.

چگونگی برگزاری مناقصات 
در کشور شیلی

قسمت اول

https://monaghesatiran.ir/125869-3725-%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%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125955-3725-%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%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
https://monaghesatiran.ir/125958-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125961-3725-%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%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2/
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عمران
راه و شهرسازی

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

قاسم سلیمانی شیراز
الف( موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاکبرداری با چکش بیل مکانیک��ی، خردایش مصالح انفجاری، 
اصالح ترانش��ه، دپو، بارگیری و حمل با کامیون تا ۲0 کیلومت��ر فاصله حمل در 

ترانشه کیلومتراژ ۵+800
ب( محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز جهت خرید اس��ناد مناقصه به نش��انی: شیراز، 
فلکه قصر دش��ت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، 

واحد امور قراردادها، شماره تماس: 09۱۷0۷۱۱0۷۲ مراجعه نمایند. 
)ساعت تماس 08:00 الی ۱۶:00(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: 
تا ساعت ۱8:00 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳

تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: 
روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۵

ج ( مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 
۲.800.000.000 ریال )دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال( می باشد.

  مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیش��نهادها مختار ب��وده و هزینه درج آگهی 
به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان   عمومي
یک مرحله ای
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نوبت دوم

   شركت عمران شهر جدید پرند

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: کیلومتر ۳0 اتوبان تهران -س��اوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه س��الم در نظر دارد تکمیل و رفع نواقص باقیمانده محوطه سازی 
پروژه های مسکن مهر شرکت های سمن سوله، آرنا عمران ایستا، آرسکاپی، عمارت گستر اوج ۲، آبادگران نواندیش سما، وایون، دیوار محوطه ضلع جنوبی پروژه بهمن هامون 
و باقیمانده دیوار پروژه نوآوران اس��کان قم واقع در شمال فاز ۶ ش��هر جدید پرند در قبال ۳0 درصد نقد و ۷0 درصد تهاتر اراضي در ش��هر جدید پرند را حسب مشخصات ذیل 
به پیمانکار واجِدش��رایط که داراي حداقل رتبه ۵ ابنیه و ظرفیت آزاد، بر اس��اس بخش نامه ش��ماره 99/۴0۴۲۴۵ مورخ ۱۳99/0۷/۲9 و بخش نامه ۱۴00/۱9۴09۲ مورخ 

۱۴00/0۴/۲8 از سازمان برنامه وبودجه کشور می باشند را با شماره سیستمی ۲00۱00۱0۷۷0000۵۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها اعالم به برنده و غیره از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
جمع کل برآورد: ۶9.۲۱۱.۷۷9.۳۱8 ریال )بر اساس فهارس بهاي سال ۱۴0۱(

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی(
نوع و تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي به مبلغ ۳.۴۶0.۵88.9۶۶ ریال حس��ب بخش��نامه ش��ماره ۱۲۳۴0۲/ت ۵0۶۵9 ه� مورخ 9۴/09/۲۲ و همچنین 

اصالحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵9۲ ه� مورخ ۱۴00/0۱/۲۲ هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
الف( چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه  مزایده مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 و چاپ آگهی نوبت دوم درروزنامه ایران مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱0 می باشد.

ب( مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدش��رایط، روز یکش��نبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 تا روز یکش��نبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶ از س��امانه مذکور 
می باشد.

پ ( آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۶:00ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 می باشد.
 ت( آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف )تضمین( به صورت الک و مهر شده تا ساعت ۱۶:00 ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند 

الزامی می باشد. )در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(
ث( تاریخ گشایش پیشنهادها ۱۴0۱/۱۲/0۷ ساعت ۱۲:00 ظهر )اتاق جلسات(

  در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر متقاضیان می توانند با تلفن ۵۷۴۱۳000-0۲۱ با داخلی ۵80 بابت اسناد و بابت مس��ائل فنی با آقای مهندس غنچه ای با شماره موبایل 
09۱۲۲09۱۱80 تماس حاصل نمایید.

تجدید آگهی   عمومي )همراه با ارزیابی کیفی(
شماره 11-6
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 شركت عمران 
شهر جدید پرند

امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد پاکت های )ب( و )ج( الزامی می باشد. توجه مهم:

   شركت عمران شهر جدید پرند

شرکت عمران ش�هر جدید پرند، به آدرس: کیلومتر ۳0 اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سالم در نظر دارد احداث بوس��تان مینو واقع در شمال فاز ۶ شهر 
 جدید پرند در قبال ۳0 درصد نقد و ۷0 درصد تهاتر اراضي در شهر جدید پرند را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدش��رایط که داراي حداقل رتبه ۵ ابنیه و ظرفیت آزاد، 
 بر اس��اس بخش نام��ه ش��ماره 99/۴0۴۲۴۵ م��ورخ ۱۳99/0۷/۲9 و بخش نامه ۱۴00/۱9۴09۲ م��ورخ ۱۴00/0۴/۲8 از س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور می باش��ند را با

 شماره سیستمی ۲00۱00۱0۷۷0000۵۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها اعالم به برنده و غیره از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
جمع کل برآورد: ۱0۱.۶۴۳.۱80.۴۶۷ ریال )بر اساس فهارس بهاي سال ۱۴0۱(

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی(
نوع و تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي به مبلغ ۵.08۲.۱۵9.0۲۳ ریال حس��ب بخش��نامه ش��ماره ۱۲۳۴0۲/ت ۵0۶۵9 ه� مورخ 9۴/09/۲۲ و همچنین 

اصالحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵9۲ ه� مورخ ۱۴00/0۱/۲۲ هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
الف( چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱0 می باشد.

ب( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 تا روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶ از سامانه مذکور می باشد.
پ( آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:00 ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 می باشد.

 ت( آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف )تضمین( به صورت الک و مهرشده تا ساعت ۱۶:00 ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند 
الزامی می باشد. )در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(

ث( تاریخ گشایش پیشنهادها ۱۴0۱/۱۲/0۷ ساعت ۱0:00 صبح )اتاق جلسات(
  در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر، متقاضیان می توانند با تلفن ۵۷۴۱۳000-0۲۱ با داخلی ۵80 بابت اسناد و بابت مس��ائل فنی با آقای مهندس ولی پور با شماره موبایل 

09۱۲۵۳۳۳۲99 تماس حاصل نمایید.

تجدید آگهی   عمومي )همراه با ارزیابی کیفی(
شماره 11-5
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 شركت عمران 
شهر جدید پرند

امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد پاکت های )ب( و )ج( الزامی می باشد. توجه مهم:
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مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد »عملیات پی کنی، خاک برداری، بارگیری و 
حمل مصالح خاکی ایستگاه اتریش و دریاچه به همراه نصب مش و اجرای شاتکریت 
 ش��فت ایس��تگاه اتریش پروژه خط ۱0 متروی ته��ران« را از طری��ق آگهی عمومی 

به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجراء:  

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۱۲0 روز تقویمی تعیین می گردد.
نحوه پرداخت: به صورت ۶0% نقد و ۴0% تهاتر می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
مطابق ماده ۶ تصویب نام��ه ۱۲۳۴0۲/ت ۵0۶۵9 ه�  م��ورخ 9۴/09/۲۲ آئین نامه 
تضامین معام��الت دولتی مبل��غ ۴.000.000.000 ری��ال )چهار میلی��ارد ریال( 
 می باش��د که به صورت ان��واع تضامی��ن موردقب��ول در آئین  نامه معام��الت دولتی 

ارائه گردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: 

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶
تاریخ گش�ایش پاکات: گشایش پاکات توسط کمیس��یون مناقصه کارفرما انجام 

خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/08 
 تا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۳ با در دست داشتن معرفی نامه 

به آدرس زیر مراجعه نمایند.
آدرس: 

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم، پالک ۳، موسسه رهاب
شماره تماس: 0۲۱-88۷۳۱۷0۲

آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،  میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 
کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط ۱0 مترو تهران

تجدید   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبت دوم
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ش�رکت پتروگوهر فراس�احل کیش در نظ��ر دارد س��رویس H2S فاز ۱۳ 

 پارس جنوبی را )به ش��ماره مناقصه ۶۱-۴0۱( از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

واگذار نماید. 

 ل��ذا از ش��رکت های واجد ش��رایط دع��وت می ش��ود از م��ورخ ۱۴0۱/۱۱/09 

 لغای��ت ۱۴0۱/۱۱/۱۶ جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت 08:00 صبح 

الی ۱۳:00 به آدرس: تهران، ش��هرک قدس )غرب(، بلوار دادمان، خیابان شفق، 

نبش کوچه آفتاب، س��اختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیس��یون معامالت 

ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: ۶0-88۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ 

ایمیل: tender@pgfkco.com( ب��ه همراه نامه اعالم آمادگی ش��رکت در 

مناقصه مراجعه نمایند.

مدت  اجرای کار: ۳۶۵ روز

محل انجام موضوع مناقصه: پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲.8۳۵.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳ روز یکش��نبه 

ساعت ۱۳:00 به آدرس مناقصه گزار می باشد.

  عمومی
نوبت دوم

 برگزاری مناقصه آماده سازی 
معابر اصلی فاز 7 شهر جدید  پرند 

اسناد مناقصه الیروبی تاالب انزلی 
آماده شده است 

امکان خرید مسکن در شهر های کوچک 
با دریافت اوراق تسهیالت مسکن

شرکت عمران شهر جدید پرند، در نظر دارد اجرای فاز اول آماده سازی معابر 
اصلی فاز۷ ش��هر جدید پرند را در قبال ۲0 درصد نق��د و80 درصد تهاتر اراضی 
در شهر جدید پرند به پیمانکار واجِد شرایط که دارای حداقل رتبه۴ راه وترابری 
است، واگذار کند. همه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی 
و اسناد مناقصه تا ارایه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها اعالم 
به برنده و... از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن،  گفت: اسناد مناقصه الیروبی تاالب انزلی 
برای واگذاری به بخش خصوصی آماده ش��ده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
حسین یونسی؛ در نشست بررس��ی چالش های احیای تاالب انزلی، اظهار کرد: 
س��ازمان  بنادر و دریان��وردی ۱00 میلیارد توم��ان اعتبار ب��رای الیروبی تاالب 
انزلی اختصاص داده اس��ت. وی افزود: اس��ناد مناقصه برای واگذاری الیروبی به 
بخش خصوصی آماده اس��ت و در صورت ارایه مجوز نهایی از سوی محیط زیست 
این کار انجام  می ش��ود. وی با اشاره به لزوم رس��وب برداری از پنج پهنه اصلی در 
تاالب انزلی، ادامه داد: ب��ا توجه به کاهش یک ونیم  متری ت��راز آب دریای خزر و 
خش��ک ش��دن بخش��ی از بندرگاه انزلی، الیروبی این کانال از تنروز آغاز شده و 
تا رس��یدن به نقطه ایده آل ادامه دارد. مدیر کل بنادر و دریان��وردی، اضافه کرد: 
درخصوص حذف اسکله شماره ۱0 براس��اس درخواست سازمان محیط زیست 

این کار در دست مطالعه است و تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود.

سرپرست بانک مسکن، گفت: با خرید اوراق، امکان خرید مسکن در شهر های 
کوچک با رقمی ح��دود ۷00 تا 800 میلیون تومان امکان پذیر اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، علی عسکری؛ افزود: با ورود اوراق تسه در بانک مسکن متقاضیان 
می توانن��د چندین برابر تس��هیالت دریافت کنند که این اقدام در شهرس��تان  ها 
می تواند زمینه ساز خرید مس��کن ش��ود و با خرید اوراق، امکان خرید مسکن در 
شهر های کوچک فراهم شده به طوری که متقاضیان با رقمی حدود ۷00 تا 800 
میلیون تومان می توانند اقدام به خرید مس��کن کنند. سرپرس��ت بانک مسکن، 
افزود: پی��ش از این متقاضیان ب��ا ۴0 میلیون تومان س��پرده گذاری، 80 میلیون 
تومان تس��هیالت و با خری��د اوراق رقمی مع��ادل ۲00 تا ۴00 میلی��ون تومان 
تس��هیالت دریافت می کردند؛ اما در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مسکن 
و ساخت آن در کالنش��هرها، نمی توانند با این میزان تسهیالت مسکن خریداری 
کنند. سرپرست بانک مس��کن، درباره خرید متری مسکن هم، گفت: طرح خرید 
متری مسکن چند نوبت عملیاتی ش��ده، ولی چون قیمت مسکن و قیمت هزینه 

ساخت در طول دوره های متمادی تغییر کرده این طرح را خنثی کرده است.

راه و شهرسازی

واگذاری ط�رح ه�ای نیم�ه تمام کش�ور هم�واره از 
دغدغه های مسؤوالن دولتی بوده اس�ت؛ طرح هایی که 
هیچ دولت�ی به تنهایی ت�وان مالی به انجام رس�اندن آن 
را نداش�ته اس�ت و همواره کارشناس�ان راهکارهایی را 
برای این امر به دولت ه�ا ارائه کرده اند. بر همین اس�اس 
در اولی�ن روز از اس�فند م�اه س�ال گذش�ته، مؤسس�ه 
»تحقیق برای توس�عه صنعت احداث و انرژی« در نامه ای 
ب�ه محمدباقرقالیب�اف؛ رئی�س مجلس نس�بت ب�ه نوع 
واگذاری ها در بودجه سال 1401 هش�دار داده بود که این 

نامه در پی می آید: 
مؤسسه تحقیق برای توس��عه صنعت احداث و انرژی خطاب 
به رئیس مجلس درخصوص روش واگ��ذاری طرح های عمرانی 
نیمه تمام کش��ور به روش مش��ارکتی در الیح��ه بودجه ۱۴0۱ 
هش��دار داد. به گزارش مناقصه مزایده، در نامه مؤسسه تحقیق 
برای توس��عه صنعت احداث و انرژی آمده اس��ت: به اس��تحضار 
می رساند که مس��أله طرح های عمرانی، در غیاب دو رکن تدبیر 
و ع��زم کافی، طی س��الیان اخیر ب��ه معضل طرح ه��ای عمرانی 
تبدیل گردیده و از دولتی به دولت دیگر منتقل ش��ده اس��ت؛ تا 
جایی که اکنون س��خن از بحران طرح های عمران��ی نیمه تمام 
اس��ت. باید دقت داش��ت که بحران طرح های عمران��ی، فراتر از 
بحران کس��ب وکار فعاالن صنعت احداث و انرژی اس��ت. گرچه 
بحران کس��ب وکار مهم است اما ش��اید در نظر برخی، موضوعی 
صنفی - تش��ّکلی تلقی ش��ود، اما اولی بی گمان موضوعی ملی و 
نیازمند مشارکت همه دلسوزان کشور اس��ت. هشدار دلسوزانه 
متخصصان اقتص��ادی و قانون گذاری کش��ور، ش��اهد بارز این 
اس��ت که ما اکنون درباره مسأله ای فراتش��ّکلی و ملی گفت وگو 
می کنی��م. طرح های عمران��ی مهم ترین مج��رای تبدیل منابع 
کش��ور ب��ه زیرس��اخت ها و س��رمایه گذاری های ثابت اس��ت. 
زیرس��اخت ها و س��رمایه گذاری هایی که آموزش، بهداش��ت و 
درم��ان، ایمن��ی و امنیت و حتی خ��وراک مردم کش��ورمان در 
گروی آنهاس��ت. سال هاس��ت وعده های انتخابات��ی و تمایالت 
بخشی یا منطقه ای سبب شده اس��ت مطالعات آمایش سرزمین 
در پیدایش و مکان یابی درس��ت طرح ها و پروژه ها نادیده گرفته 
شود. به نحو مشابه تعیین ابعاد و احجام برخی طرح ها و پروژه ها 
نیز بیش از آن که طبق نظرات کارشناس��ی باش��د، تابع فشارها 
و روابط مقامات ش��ده است. ش��یوه های تعریف و طراحی، اجراء 
و بهره برداری نیز به موقع تدبیر و بهس��ازی نش��ده اس��ت. البته 
هر یک از ما به تناس��ب اختیارات و قدرت خود، در رس��یدن به 

وضعی��ت کنونی مس��ؤولیت داریم. اما پرس��ش اساس��ی امروز 
این اس��ت که باید با چه ش��یوه ای با معضل طرح های نیمه تمام 
مواجه ش��د و جهت گیری برای حل معضل باید چگونه باش��د؟ 
تجربه اندوزی از گذشته، اتکا به دانایی و تدبیر جمعی و بهسازی 
و اج��رای دقی��ق قوانین، ب��ا این که، تس��امح و تس��اهل، ضعف 
تدبیر، در پیش گرفت��ن رفتارهای غیر نظام مند و ش��تاب زده و 
واکنش های کوته بینانه؟ آیا می توان برای حل معضل ناش��ی از 
ضعف تدبیر، مجوز بی تدبیری بیش��تر صادر ک��رد و امید بهبود 

داشت؟
بر طبق اصل )۴۴( قانون اساس��ی، نظام اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران باید بر پایه س��ه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار باشد. مطابق قانون اساسی 
بخش غیردولتی نمی تواند جای بخش خصوصی را بگیرد. نگرش 
حکم ب��ر تبصره )۴( الیح��ه بودجه ۱۴0۱ عالوه ب��ر جایگزینی 
بخش خصوصی ب��ا بخش غیردولتی، از نظر ش��تابزدگی و ضعف 
تدبیر کم نظیر اس��ت. واگذاری ده ها هزار پروژه بدون س��ازوکار 
مناسب و روش های اجرایی روشن و ش��فاف، طی مدت سه ماه! 
چنین بی نظم��ی و بی قاعدگی در گذش��ته را ش��اید تنها بتوان 
در دس��تورالعمل ماده )۲۷( قان��ون الحاق )۲( مث��ال زد. بر هم 
زدن تمام تجارت گذش��ته و سپردن اختیار س��ه قوه به چند نفر 

و طی مصوبه ای که نه مجلس کنترلی بر آن داش��ته اس��ت و نه 
هیأت وزیران! همان ش��د ک��ه اهل فن پیش بینی ک��رده بودند. 
دس��تورالعمل ماده )۲۷( قانون الحاق )۲( چه دس��تاورد عملی 
و ملموس��ی در بسترس��ازی و نهادس��ازی مش��ارکت عمومی و 
خصوصی کش��ور داش��ت؟ چرا هنوز هم ش��اهد و نش��انه ای از 
گفت  و ش��نود کارشناس��ی درباره این روش مشاهده نمی شود؟ 
نه تنه��ا در بیرون س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور، بلکه حتی 
در درون آن س��ازمان، آیا گفت  و ش��نود و همفکری برای بهبود 
این دستورالعمل انجام شده اس��ت؟ چقدر برای کاهش نقایص 
مورد تذکر اعضای مجلس ش��ورای اس��المی و مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��م یا مراکز پژوهش��ی و تش��کل های م��ردم نهاد و 
کارشناسان مس��تقل، اقدام شده اس��ت؟ بیش از یک سال است 
مش��اهده می ش��ود که تش��کل های بخش خصوصی در فرایند 
تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری مش��ارکت عمومی و خصوصی 
کنار گذاش��ته ش��ده اند. با کمال تعجب اخیراً در رسانه ها دیده 
می ش��ود که حتی بیش از یک س��ال است گفت و ش��نود میان 
نهادهای رس��می تصمیم گیری مانند س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور و مرکز پژوهش های مجلس هم متوقف ش��ده است. در 
چنین فضایی، مش��اهده می ش��ود که ناگه��ان در الیحه بودجه 
س��االنه، حکمی مانند »تبصره )۴( الیح��ه بودجه ۱۴0۱« درج 

شده اس��ت که طی آن قرار اس��ت طی مدت یک ماه، تمام نظام 
فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی ۵0 س��ال شکل گرفته )و 
البته نیازمند بهسازی مدبرانه است(، طی مدت یک ماه دگرگون 
ش��ود. از آن بدتر حکم ش��ده اس��ت که بالفاصله طبق این سیل 
مقرراتی جدید و طی م��دت یک ماه، انواع دارایی های مش��هود 
و نامش��هود کش��ور باید واگذار ش��ود.  آیا چنی��ن تجربه ای در 
جایی از جهان وجود دارد؟ دس��تاورد آن چه بوده اس��ت؟ تدبیر 
کارشناسی، چقدر چنین رویکردی را تأیید می کند؟ آیا می توان 
بدون یک برنام��ه درازمدت یا الاقل پنج س��اله )موضوع بندهای 
»۲و۳« ماده یک قانون برنامه و بودجه کش��ور، مصوب ۱۳۵۱( 
برای اصالح نظ��ام اجرایی طرح های عمرانی ب��ه رفع معضل این 
طرح ها امید واقعی داش��ت؟ آی��ا هیچ تدبیر و خرد کارشناس��ی 
می  پذیرد که معضل ایجاد شده طی چند دهه در ۴ ماه حل شود؟ 
بنابراین پیشنهاد می ش��ود تبصره )۴( الیحه بودجه حذف گردد 
و در اس��رع وقت برنامه ریزی مدبرانه و متکی به تجربه در فضای 
شفاف کارشناسی انجام شود و در سال مالی پیش رو، یعنی سال 
۱۴0۱، بر اجرای گام مربوط به همان س��ال نظارت و پافش��اری 
ش��ود. البته اگر اصرار به تصویب تبصره بودجه ای برای طرح های 
عمرانی وجود دارد، در کنار هش��دار نسبت به خطرات تبصره )۴( 
الیحه ۱۴0۱، پیشنهاد ایجابی برای حرکت واقعی و بهسازی نظام 
طرح های عمرانی نیز وجود دارد. اندک��ی تأمل در ذخیره دانش و 
تجربه کشور نشان می دهد، شواهد و ابزارهای بسیار مناسب تری 
در نظام تدبیر کش��ور وجود دارد. از جمله تدابیری مانند بند »د« 
تبصره بودجه سال ۱۳9۶ که قباًل در مجلس تصویب و در شورای 
نگهبان تأیید شده اس��ت، اما در اجرای آن تعلل شده است. آیا بند 
یاد شده به مراتب مدبرانه تر و مؤثرتر از احکام مندرج در تبصره )۴( 
الیحه بودجه سال ۱۴0۱ نیس��ت؟  آیا واگذاری براساس قوانین و 
مقررات شناخته شده برگزاری مناقصات کشور در فضای شفاف و 
رقابتی و با رعایت مهلت های معقول، بهتر از واگذاری با روش های 
خلق الساعه، ش��تابزده، مبهم و مجمل نیست؟ ما بر این باوریم که 
حل معضل طرح های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره گیری 
از ذخیره دانش و تجربه تمام دس��ت اندرکاران دلس��وز کش��ور از 
جمله بخش خصوصی ممکن نیست. ما بر این باوریم که مشارکت 
واقعی در احداث و اتمام پروژه ها جز از راه مشارکت واقعی در تدبیر 
و برنامه ریزی ممکن نیست. ما تش��کل های حرفه ای و تخصصی 
صنعت احداث و انرژی آمادگی کامل خود را برای پیمودن درست 
این مسیر مهم و فوری اعالم می کنیم و انتظار پاسخ مثبت از سوی 

قوای مقننه و مجریه کشور داریم.
بهروز گتمیری 
رئیس هیأت مدیره 

هشدار مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی خطاب به رئیس مجلس

  روش واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام کشور 
به روش مشارکتی مخاطره آمیز است
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس�ت انرژی فالت، 
 به نش��انی تهران، میدان صنع��ت، بلوار پاک ن��ژاد، بلوار دادمان، خیابان ش��فق، 

کوچه آفتاب، پالک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱
 2-  موض�وع: مناقص��ه خری��د ماش��ین اداری )پرینت��ر، پالت��ر، اس��کنر(

Printer  Plotter, Scanner  (OFFICE   MACHINE) موردنیاز مربوط به 
NGL3200 پروژه

3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد
3-1-  متقاضی��ان می بایس��ت جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ب��ا ایمی��ل 

TenderAffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. 
)در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد(

 3-2- هزینه خرید اس��ناد مع��ادل ۴.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب ۳۶000۵۲۴0 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱80۳۳80 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

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

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

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

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تجدید   عمومي 
نوبت اول 

دومرحله ای

https://monaghesatiran.ir/125937-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/125940-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%aa%da%a9%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/125943-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125946-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/125949-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125952-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%88/


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

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

بدون آب همه چیز خشک می شود.

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

به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
موردنیاز

نوع تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار

۱

اجرای عملیات راهبری، مراقبت، 
نگهداری، بهره برداری و تعمیرات کلیه 
تأسیسات آب رسانی ادارات امامیه – 
منزل آباد به صورت مداوم و شبانه روزی

۱۲۷9.۲۳۷.۴8۶.8۷۴۲.۵۷8.000.000

صالحیت حداقل رتبه ۵ رشته 
آب یا تأسیسات و تجهیزات 

صادره از سازمان برنامه وبودجه 
کشور یا رتبه بهره برداری 
و نگهداری از شبکه های 

جمع آوری فاضالب آبفا کشور
۱- واری��ز نقدی به حس��اب 
جاري شماره ۱000۵000۴ 
بانک پاس��ارگاد شعبه آبفای 

مشهد
۲- ضمانتنامه بانکی

۳ – اوراق مالی اسالمی

۶9.8۴۳.۳۴۶.۷99۴9۳.000.000احداث تله شن و ماسه تصفیه خانه اولنگ۲
صالحیت حداقل رتبه ۵ 

رشته آب یا ابنیه از سازمان 
برنامه وبودجه کشور

۳

کشیدن و نصب تجهیزات چاه ها )شامل 
الکتروپمپ ها، لوله ها و کابل های رابط( 
از داخل چاه های شرکت آب و فاضالب 

مشهد با جرثقیل پیمانکار

۱۲۵۶.9۷۲.۲۳9.۱۶۶۱.9۱0.000.000
صالحیت حداقل رتبه ۵ رشته 
آب یا تأسیسات تجهیزات از 
سازمان برنامه وبودجه کشور

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

3- تاریخ و محل دریافت اس�ناد مناقصات: از مورخ ۱۴0۱/۱۱/08 لغایت ۱۴0۱/۱۱/۱۱ از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی 
http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصات ساعت ۱۵:00 مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳ به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد و 
شماره تماس جهت اطالعات بیشتر ۳۷008۱۵۲ می باشد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
6 - هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد.
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یک مرحله اي

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

آب امانتی برای نسل آینده

آگهی مناقصات عمومی
شرکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب شهری و اس��تانی و از طریق مناقصات عمومی کاالهای مشروحه 

ذیل را از تولیدکنندگان یا تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.

ف
استاندارد تولید / موضوعردی

سایر مشخصات
مبلغ تضمین شرکت در 
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارفرآیند ارجاع کار به ریال

خرید لوله و وصل گالوانیزه در سایزهای مختلف۱
طبق مشخصات پیوست 

دعوت نامه

۱.۷۷0.000.000
۱. واریز نقدی به حس��اب جاري شماره ۱000۵000۵ 

بانکی پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
۲. ضمانتنامه بانکی.

۳. اوراق مالی اسالمی دولت.
۴. چک تضمین شده بانکی. 8۵۵.000.000خرید شیرآالت در مدل های مختلف۲

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

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات: 
از مورخ ۱۴0۱/۱۱/08 لغایت ۱۴0۱/۱۱/۱۱ از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصات: پایان وقت اداری مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳ می باشد.
5- گشایش پاکات مناقصه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۴ می باشد.

6- محل تسلیم پاکات مناقصات: 
مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مشهد و در صورت ابهام با شماره ۵0-۳۷008۱۴9-0۵۱ تماس حاصل نمایید.

7- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
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ش�رکت نقش اول کیفیت )ناك( در نظر دارد، نس��بت به برگ��زاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

موضوع مناقصه: خری��د تجهیزات و اج��رای خدمات تعویض و جابجایی یکس��و 
کننده های مرکز مخابراتی تهران

شماره مناقصه: ۱۴0۱۱0۲8-0۱
مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

تا ساعت ۱۷:00 روز پنج شنبه مورخ 13 بهمن ماه ۱۴0۱ تمدید گردید.
مهلت تحویل پیشنهادات: 

تا ساعت ۱۶:00 روز یکشنبه مورخ 16 بهمن ماه ۱۴0۱ تمدید گردید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

۶00.000.000 ریال که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل 
سپرده جهت واریز به حساب ش��ماره ۳9۲۲۲0۱00۲8۶۷۳۴۲۷۲0۱ پست بانک 

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

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

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

  مناقصه گ��ران می توانن��د ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن  
09۱۲۵0۵۲۶۳۴ )واح��د زنجیره تأمی��ن( تماس حاص��ل و یا ب��ا آدرس ایمیل 

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

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

DL580 موضوع مناقصه: خرید سرور
شماره مناقصه: ۱۴0۱۱0۲9-0۱

مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 
ساعت ۱۶:00 روز چهارشنبه مورخ 19 بهمن ماه ۱۴0۱

مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت ۱۶:00 روز یکشنبه مورخ 30 بهمن ماه ۱۴0۱

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
۴.000.000.000 ریال که می بایس��تی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره ۳9۲۲۲0۱00۲8۶۷۳۴۲۷۲0۱ 

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

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

 مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 09۱۲۶۳۳00۱8 و 8۱۷۱۷8۳8 )واح��د زنجی��ره تأمی��ن( تم��اس حاصل و 

یا با آدرس ایمیل hassan.Nafar@nak-mci.ir مکاتبه نمایید.
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آگهی 
شرکت تعاونی سیف معدن به شماره ثبت ۱۴۶9 در نظر دارد محصول نمک مخلوط )زرد و نارنجی( خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می بایست مبلغ ۳.000.000 ریال به حس��اب ۳۱۳00۲۷۳8۶8۳۳ بانک سپه پیروزی تهران به نام تعاونی سیف معدن بابت دریافت اس��ناد مزایده واریز و فیش واریزی را 
جهت دریافت اسناد ارائه نمایند.

متقاضیان محترم مبلغ پیش��نهادی خود را به همراه مدارک موردنیاز از مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۱ ساعت 08:00 الی س��اعت ۱۴:00 تا پایان مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳)۷ روز کاری( به آدرس: 
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 رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، گفت: اطالعات ۴00 هزار 
خودروی گران قیمت، شناس��ایی ش��ده و همکاران ما در س��ازمان 
امور مالیاتی مش��غول محاس��به مالیات آن ها هس��تند. به گزارش 
مناقصه مزایده، داود منظ��ور؛ در ارزیابی خود پی��رو اخذ مالیات از 
خودرو های گران قیمت، گفت: در زمینه اخذ مالیات از خودرو های 
گران قیمت امس��ال توانس��تیم اطالعات مناس��بی که به مراتب از 
س��ال قبل بهتر اس��ت، از پلیس راهور دریافت کنیم. وی با اشاره به 
جلسات متعدد س��ازمان امور مالیاتی با مس��ؤولین پلیس راهور، به 
ویژه »مؤسسه پژوهش ناجی«، گفت: این بخش اطالعات خودرو  ها 
را در اختیار دارد. لذا با الگو های مش��ترکی که در این بخش طراحی 
کردیم و قیمت گذاری که توسط سازمان امور مالیاتی انجام گرفت، 
انواع خ��ودروی گران قیمت براس��اس قیمت گذاری س��ازمان امور 

مالیاتی، کدبندی شد.
شناسایی اطالعات 400 هزار خودروی لوکس

منظور؛ با بیان اینکه خودرو های گران قیمت به واس��طه سامانه 
پلیس راهور شناس��ایی و اطالعات آن  ها اس��تخراج ش��د، گفت: در 
حال حاض��ر اطالعات ۴00 ه��زار خودروی گران قیمت شناس��ایی 
شده و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات 
آن  ها هس��تند. لذا س��عی می کنیم تا مدت زمان یک ال��ی ۱0 روز 
آینده ای��ن مالیات  ها را بر روی درگاه س��ازمان به اط��الع مالک این 
خودرو  ها برس��انیم و به نوعی مطالبه مالیات کنیم. وی تأکید کرد: 
پرداخت مالیات از خودرو های گران قیمت از س��ال گذشته تاکنون 
شتاب بیشتری گرفته، لذا از حدود دوهزار میلیارد تومان شناسایی 
مالیات خودرو های گران قیمت در سال گذشته، تاکنون بالغ بر ۴00 
میلیارد تومان منابع وصول ش��ده است و مابقی هم در حال عملیات 
وصول و اجراس��ت که به زودی آن  ها هم وصول خواهد ش��د. رئیس 
امور مالیاتی کل کش��ور، ادامه داد: پیش بینی ما این است که درآمد 
مالیاتی خودرو های گران قیمت در س��ال جاری بال��غ بر چهارهزار 
میلیارد تومان باش��د. وی با بیان اینکه زمان و وصول مالیات  ها پیرو 
اعالم س��ازمان امور مالیاتی اس��ت، گفت: البته ممکن است وصول 
این مالیات تا چند ماه به طول بینجامد. رئیس سازمان امور مالیاتی 
کل کش��ور، در ادامه درباره آخرین نتایج مالیات ستانی از خانه های 
گران قیمت که بی��ش از ۱۵ میلیارد تومان قیمت گذاری ش��ده اند، 
گفت: امسال و در این بخش توانس��تیم با همکاری شهرداری  ها در 
سراسر کشور و بانک اطالعاتی آنها، اطالعات خانه های گران قیمت 
را در س��طح کش��ور شناس��ایی کنیم، از این رو بالغ ب��ر ۳00 هزار 
رکورد خان��ه گران قیمت را دریاف��ت کرده ایم این در حالی اس��ت 
که اطالعات ما در س��ال گذش��ته ۱۲ هزار رکورد ب��ود بنابراین در 
این بخش یک جهش بس��یار خوبی داریم و عل��ت آن هم همکاری 
شهرداری  ها با ماس��ت. وی ادامه داد: می کوش��یم از طریق سازمان 
ثبت ام��الک، اطالعات مالکین آن  ها را شناس��ایی کنی��م بنابراین 
در ش��رایط فعلی مش��غول محاس��به مالیات این مالکین هس��تیم 
و تا ی��ک ماه آینده مالی��ات این مالکی��ن را بر روی درگاه س��ازمان 
 اع��الم خواهیم کرد و به مالکی��ن اطالع خواهیم داد ت��ا این مالیات 

پرداخت شود.

 پیش بینی درآمد
 4 هزار میلیارد تومانی مالیاتی ها 

از خودرو های لوکس گروه خودرو

معضل آلودگی هوا و فرس��وده ب��ودن ناوگان 
حمل ونق��ل کش��ور، از اصلی  تری��ن موضوع��ات 
به وج��ود آمده وضع فعل��ی آلودگی ه��وا می توان 
عنوان کرد که با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور 
مردم توان خرید خودروهای صفرکیلومتر و مدل 
باال نیس��تند و اکثراً به س��مت خودروهایی با عمر 
باال که قیمت پایین تری نس��بت ب��ه خودروهای 
نو دارن��د آورده اند و می توان این مس��أله را یکی از 
بانی ه��ای به وجود آم��دن وضع موجود دانس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت که ای��ن خودرو ه��ا عمر مفید 
خ��ود را کرده ان��د و به نحوی فرس��وده حس��اب 
می ش��وند که باید برای آن ها چاره ای اندیشید. به 
گزارش مناقصه مزایده، غضنفر طاووس��ی؛ رئیس 
س��تاد معاینه فنی کش��ور، در این ب��اره گفت: در 
حال حاضر در کش��ور ۶۴۲ مرکز معاینه فنی برای 
خودرو های سواری و ۷8 مرکز هم برای کامیون  ها 
و خودرو های سنگین وجود دارد همچنین حدود 
۱۳ میلی��ون خودرو واجد ش��رایط ب��رای معاینه 
فنی در کش��ور، هنوز به مراکز ب��رای انجام فرآیند 
مراجعه نکردند و این یک فاجعه است؛ طبق قانون 
مجل��س، خودرو  ها تا چهار س��ال بع��د از تولید از 
انجام معاینه فنی معاف هستند، اما این در گذشته 
تنها دو سال بوده اس��ت با این حال در حال حاضر 
ما می بینیم که حتی افرادی تا پنج س��ال به مراکز 
معاین��ه فن��ی مراجع��ه نمی کنند، ای��ن موضوع 

خودش یک نقص است و باید رسیدگی شود.
موتور سیکلت ها متأسفانه آالیندگی زیادی 

تولید می کنند
وی بیان ک��رد: تمام مراکز معاین��ه فنی تجربه 
چندین س��اله در حوزه مکانیک دارند، اما در س��ه 
دوره از دولت ما هر پیش��نهادی برای معاینه فنی 
خودرو  ها مط��رح کردیم مورد قبول ق��رار نگرفته 
و آخری��ن پیش��نهاد این ب��وده ک��ه ۴0 درصد از 
موتورسیکلت هایی که تا به امروز به مراکز معاینه 
فنی مراجع��ه نکردند قش��ر ضعیفی هس��تند که 
از این وس��یله به عن��وان پیک موت��وری و معاش 
اس��تفاده می کنن��د به همی��ن دلیل دول��ت باید 
بودجه ای در نظر بگی��رد تا به این قش��ر از جامعه 
موتور برقی تعلق گیرد؛ موتورسیکلت ها متأسفانه 
آالیندگی زیادی تولید می کنند و ۶0 درصد آن  ها 

سرمایه کافی برای خرید موتور برقی را دارند.
27 هزار تریلر با 3 سال کارکرد اروپایی وارد 

کشور شده است
رئی��س س��تاد معاین��ه فن��ی کش��ور، گفت: 
خودرو ه��ای هیبری��دی باید وارد کش��ور ش��ود و 
امتیازی به آن  ها جهت تاکسی شدن داده شود؛ همه 

دولت  ها طرح ترافیک را از درب منزل سال هاس��ت 
انجام می دهند و م��دارس را تعطی��ل می کنند، اما 
چنین کار هایی برای کاهش آلودگی هوا راهگش��ا 
نیس��ت، در بخش حمل ونقل بای��د اقدامات جدی 
انجام ش��ود؛ در حال حاضر بیش از ۲۷ ه��زار تریلر 
با س��ه س��ال کارکرد اروپایی وارد کش��ور ش��ده و 
شماره گذاری می ش��ود، با وجود اینکه سه سال کار 
کردند، ام��ا در مراکز معاینه فنی می��زان آالیندگی 
آن  ها صفر نشان داده شده است؛ متأسفانه خودروی 

فرسوده تأثیر بسیار زیادی بر آلودگی هوا می گذارد.
با قطعات گران قیمت هر کسی نمی تواند 

اسقاط را انجام دهد
طاووس��ی؛ یادآور شد: سن فرس��ودگی خودرو 
و اتوب��وس با یکدیگر ف��رق دارد؛ ام��روز با قطعات 
گران قیمت هر کس��ی نمی تواند اس��قاط را انجام 
دهد؛ باید خودرو های جدید با س��ه س��ال کارکرد 
را واردکش��ور کنیم و آن  ها جایگزی��ن خودرو های 
فرس��وده ش��وند؛ بخش خصوصی ظرفی��ت انجام 
ای��ن کار را دارد و اصاًل انجام چنی��ن کاری ضرری 
برای کشور ندارد، موضوع آالیندگی و ایمنی برای 
مراکز معاینه فنی بسیار مهم است، زیرا باعث ایجاد 
حادثه می ش��ود و هموطن��ان بی گناه در ش��هر  ها 

کشته می شوند که نام آن مرگ خاموش است.
برای کاهش آلودگی هوا تاکسی های 

هیبریدی وارد کشور شود
وی تأکید ک��رد: تنها راه برون رف��ت از آلودگی 
هوا ای��ن اس��ت ک��ه تاکس��ی های هیبری��دی و 
موتورهای برقی وارد کش��ور ش��ود، ت��ا این اتفاق 
نیفت��د همچن��ان آالیندگ��ی ه��وا کاه��ش پیدا 
نخواهد کرد و تصادفات در جاده ها قربانی خواهد 
گرفت؛ اینک��ه می گویند بیش��تر مراک��ز معاینه 
فنی مورد اعتماد نیس��تند را قب��ول نداریم؛ در هر 
ش��غل، وزارتخانه، س��ازمان و... ممکن است افراد 
متخلفی حضور داشته باش��ند اما قرار نیست این 
موضوع را به همه نس��بت دهیم، در حال حاضر ما 
س��امانه س��یمفا داریم که همه مراکز معاینه فنی 
و خودرو ها را به صورت شفاف نش��ان می دهد؛ ما 
مشکل اجرا نکردن قانون و ایراد قانون داریم. باید 
میزگردی در دولت در قوه قضاییه بگذاریم تا برای 

آالیندگی فکری کرد و نظر کارشناسی اراده شود.
3 میلیون خودرو آلوده در کشور در حال 

تردد هستند
وی اظهار کرد: چند س��ال اس��ت ک��ه وزارت 
صمت می گوید من خ��ودروی جدی��د جایگزین 

ب��رای خودروهای فرس��وده می ده��م؛ حتی یک 
مورد هم ندادند! با ش��عار که نمی ش��ود کار کرد؛ 
بخش خصوصی باید به میدان بیای��د تا به صورت 
کارشناس��ی از نظر آن ها اس��تفاده کرد تا ش��اهد 
نتیجه مطلوب باش��یم. رئیس س��تاد معاینه فنی 
کش��ور، خاطرنش��ان کرد: هیچ کس تا ب��ه امروز 
درباره آلودگی هوا از ما نظر کارشناس��ی نخواسته 
است؛ در س��ال گذش��ته ۱۲ میلیون و ۲00 هزار 
خودرو ب��ه مراک��ز معاینه فن��ی مراجع��ه کردند 
و از این میزان س��ه میلیون خودرو مردود ش��دند 
و اص��اًل برگش��ت نخوردن��د همچنین ب��ه دلیل 
مش��کالت مالی قادر نبودند ای��ن معضل خودرو 
خود را رفع کنن��د یعنی به صورت آل��وده در حال 
تردد در سطح کشور هس��تند. همچنین سه سال 
اس��ت که نرخ معاین��ه فنی تغییری نکرده اس��ت 
این درحالی اس��ت که نرخ حفوق و دس��تمزد در 
کشور افزایش داشته است. طاووس��ی؛ بیان کرد: 
پلیس از افراد کارگروه در س��تادمعاینه فنی است 
و یک��ی از بازوهای اصل��ی مقابله ب��ا آلودگی هوا و 
ترافیک است اما نس��بت به سال گذشته هم تعداد 
فوتی های ناش��ی از تصادف ما بیش��تر شده و هم 
کسانی که قربانی آلودگی هوا شده اند؛ جان مردم 

در خطر اس��ت و باید با همفکری راه��کاری ارایه 
دهیم، این کار ش��دنی است؛ س��ؤال این است که 
با نرخ معاینه فنی کم چطور یک خودرو نو تحویل 
دهیم؟ مگر کارمندی در مراکز معاینه فنی وجود 
ن��دارد؟ همچنی��ن مدیرعامل س��تاد معاینه فنی 
ش��هر تهران با بیان اینکه انج��ام معاینه فنی برای 
موتورسیکلت الزامی اس��ت، گفت: از ابتدای سال 
تاکنون فقط ۳0۷ دستگاه موتورسیکلت به مراکز 
این س��تاد مراجعه کردند. ش��ادی مالکی؛ افزود: 
طبق قانون هوای پ��اک انجام معاین��ه فنی برای 
همه وس��ایل نقلیه موتوری اعم از سبک، سنگین 
و موتورس��یکلت در دوره های زمانی منظم الزامی 
است و باید موتورسیکلت  ها نیز ساالنه برای انجام 
معاینه فنی به مراکز مراجعه کنند. وی یادآور شد: 
تهران ۱۱ خط معاینه فنی مختص موتورسیکلت 
دارد که روزانه ظرفیت ارای��ه خدمات به یک هزار 
موتورسیکلت را داراس��ت. مالکی؛ ضمن قدردانی 
از پلیس راهور تهران بزرگ که در دریافت معاینه 
فن��ی ب��رای موتورس��یکلت های تح��ت راهبری 
پیش��گام ش��ده، در توضیح این فراخ��وان اظهار 
داشت: به منظور؛ ساماندهی وضعیت معاینه فنی 
موتورسیکلت  ها بنا بر نشست های مشترک پلیس 
راهور تهران بزرگ و ستاد معاینه فنی خودروهای 
تهران موافقت ش��د فراخوان و انج��ام معاینه فنی 
موتورسیکلت  ها در مراکز معاینه فنی شهر تهران 
به صورت تدریجی و در چن��د مرحله برنامه ریزی 
شود. مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هر تهران، 
گفت: در مرحله نخس��ت ناوگان موتورس��یکلت 
تح��ت راهبری س��ازمان ها و ش��رکت ها فراخوان 
خواهد ش��د که به صورت نمادین امروز بخشی از 
موتورس��یکلت های تحت راهبری پلیس به مراکز 
مراجعه کرده است. وی ادامه داد: در مرحله بعدی 
موتورس��یکلت های پرتردد و کار شامل این طرح 
خواهد شد. مدیرعامل س��تاد معاینه فنی، تأکید 
کرد: ای��ن برنامه نمادین با هدف اطالع رس��انی به 
راکبان موتورس��یکلت در مورد الزام ب��ه دریافت 
معاینه فن��ی و تأکی��د پلیس به رعای��ت قانون در 
ای��ن ارتب��اط برنامه ریزی ش��ده اس��ت. مالکی؛ 
درباره اهمیت انجام معاینه فنی موتورس��یکلت  ها 
نیز، گف��ت: س��هم موتورس��یکلت  ها در انتش��ار 
س��االنه آالینده های گازی ۲۱.۳ درص��د و ذرات 
معلق ۱0.۱ درصد اس��ت همچنی��ن طبق اعالم 
پلیس راهور تهران بزرگ ۴۳درص��د از تصادفات 
فوتی در ش��هر تهران مربوط به موتورس��یکلت  ها 
اس��ت؛ این آم��ار نش��ان می دهد پایش مس��تمر 
موتورس��یکلت  ها ب��دون تردی��د می توان��د در 
 کاهش آلودگ��ی ه��وا و تصادفات درون ش��هری 

تأثیرگذار باشد. 

تردد روزانه 3 میلیون خودروی آالینده در کشور!

https://monaghesatiran.ir/125921-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125925-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84/
https://monaghesatiran.ir/125928-3725-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%d9%85%da%a9/
https://monaghesatiran.ir/125931-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-dl580/
https://monaghesatiran.ir/125934-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c/
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )ش�رکت س�هامی عام( در نظر دارد نس��بت به خرید 
کیسه های موردنیاز خود به شرح ذیل:

50KG 1- ۵.000.000 تخته پالستیکی سیمان بژ
 20KG 2- ۳00.000 تخته پاکت پالستیکی سیمان سفید

)mm ۵00* ۳۶0*۱۱0*۱00 ابعاد(
 25KG 3- ۲00.000 تخته پاکت پالستیکی سیمان سفید

)mm ۵00* ۴0۵*۱۱0*۱00 ابعاد(
از طریق برگزاری مناقصه عمومی و س��پس عقد قرارداد اقدام نمای��د لذا از تولیدکنندگان 
و ش��رکت های معتبر و دارای صالحیت تقاضا می ش��ود جهت دریافت اسناد و فرم شرایط 
ش��رکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را 
 ظرف م��دت ۷ روز از تاریخ انتش��ار آگهی در پاکات دربس��ته به واحد ت��دارکات کرمان یا 

دفتر تهران تحویل نمایند.
تدارکات کرمان: کارخانه سیمان کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تماس: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۱
دفتر تهران: بلوار آفریقا، فرزان شرقی شماره ۳، تماس: 888۷9۴۲۱-۴

خرید کیسه 50 و 20 و 25 کیلوگرمی 

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

 گروه صنای�ع س�یمان کرمان )ش�رکت س�هامی ع�ام( در نظ��ر دارد جهت 
  انتخ��اب پیمان��کار واجدش��رایط جه��ت انج��ام عملی��ات حف��اری و آتش��باری 
حدود ۱۵0.000 تن س��نگ آهک در محل معدن س��نگ آهک ک��وه زرد کارخانه از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باش��ند تقاضا 
 می ش��ود جهت دریافت اس��ناد، فرم شرایط ش��رکت در مناقصه در س��اعات اداری 
به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را ظ��رف مدت ۱0 )ده( 
روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربس��ته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران 

تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۵
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 0۲۱-88۷۷۴۷۲۶

انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام 
عملیات حفاری و آتشباری حدود 150.000 تن 

سنگ آهک کارخانه سیمان کرمان

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )ش�رکت س�هامی ع�ام( در نظر دارد جهت 
انتخاب سازنده واجدشرایط برای س��اخت قطعات ورق کاری به شرح مندرج در 

اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای امکانات و صالحیت الزم می باش��ند 
 دعوت می ش��ود جه��ت دریاف��ت اس��ناد، ف��رم ش��رایط ش��رکت در مناقصه 
در س��اعات اداری به دفت��ر کرمان و ی��ا تهران مراجع��ه و قیمت پیش��نهادی 
 خود را ظ��رف حداکث��ر ۱0 )ده( روز از تاریخ انتش��ار آگهی در پاکت دربس��ته 

به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۳
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 0۲۱-88۷۷۴۷۲۶

 انتخاب سازنده واجدشرایط 
جهت ساخت قطعات ورق کاری به شرح مندرج 

در اسناد مناقصه

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( در نظر دارد نسبت به 
خرید س��نگ آهن مصرفی به میزان ۳0.000 تن )تحوی��ل در محل کارخانه( از 

طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای مجوز از س��ازمان صنع��ت، معدن و 
 تجارت و صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد 
و فرم ش��رایط ش��رکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان یا ته��ران مراجعه و 
 قیم��ت پیش��نهادی خ��ود را ظ��رف م��دت ۷ روز از تاری��خ انتش��ار آگهی در 

پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۱
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 0۲۱-88۷۷۴۷۲۶

خرید سنگ آهن

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

 گ�روه صنایع س�یمان کرم�ان )ش�رکت س�هامی ع�ام( در نظ��ر دارد 
نسبت به خرید ۴۵000 کیلوگرم بتن آلومین باال )80-90%( جهت نسوز کاری 
رانویی ها و ۳0000 کیلوگرم بتن آلومین ب��اال )SIC 3-5%( )%90-80( جهت 
نس��وز کاری صندوقی ها، مش��عل ها و زیگمنت های خروجی از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از س��ازندگان معتبر که دارای توانای مناس��ب، س��وابق و تجارت موردقبول 
می باشند تقاضا می شود جهت دریافت فرم شرایط ش��رکت در مناقصه به دفتر 
تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیش��نهادی خود را ظرف مدت ۷ روز 
از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان یا تهران تحویل 

نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۱
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 0۲۱-88۷۷۴۷۲۶

خرید بتن آلومین باال

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( در نظر دارد نسبت به 
تأمین ۳ عدد الکتروموتور با ت��وان ۵۴0.۲۵0.۱۳۲ کیلووات، از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا 
 می شود جهت دریافت اس��ناد، فرم شرایط ش��رکت در مناقصه در ساعات اداری 
 به دفت��ر کرمان و یا ته��ران مراجع��ه و قیمت پیش��نهادی خ��ود را ظرف مدت 
 ۱0 )ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا 

دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۳
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 0۲۱-88۷۷۴۷۲۶

تأمین 3 عدد الکتروموتور با توان 
540.250.132 کیلووات

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س�یمان کرمان )شرکت س�هامی عام( در نظر دارد نسبت به 
خرید ۳0.000 کیلوگرم مواد کمک س��ایش CEMGRAID )جهت افزایش 
تولید و بهبود کیفیت و مقاومت س��یمان( آسیاب س��یمان خاکستری از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از ش��رکت ها و تولیدکنندگانی که دارای توانای مناس��ب، س��وابق و تجارت 
موردقبول می باشند تقاضا می شود جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه 
به دفتر تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 
۷ روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربس��ته به واحد تدارکات کرمان یا تهران 

تحویل نمایند.
تدارکات کرمان: کارخانه سیمان کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تماس: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۱
دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی شماره ۳

تماس: ۴ -888۷9۴۲۱

خرید 30.000 کیلوگرم مواد کمک سایش 
)CEMGRAID(

آگهی     عمومی
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع سیمان کرمان )ش�رکت س�هامی عام( در نظر دارد نسبت به 
انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت روتو سپراتور و شفت باال و پایین روتور 

آسیاب سیمان واحد ۳  کارخانه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای صالحیت و امکانات الزم می باش��ند 
 تقاضا می ش��ود جه��ت دریاف��ت اس��ناد، ف��رم ش��رایط ش��رکت در مناقصه 
در س��اعات اداری به دفت��ر کرمان و ی��ا تهران مراجع��ه و قیمت پیش��نهادی 
 خود را ظ��رف م��دت ۱0 )ده( روز از تاریخ انتش��ار آگهی در پاکات دربس��ته به 

واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۵
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 0۲۱-88۷۷۴۷۲۶

انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت 
روتو سپراتور و شفت باال و پایین روتور آسیاب 

سیمان واحد 3 کارخانه 

آگهی     عمومی
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

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

نوبت دوم

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 ۲00۱09۲۵000000۷۶ 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 ۳800 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 ۱۴0۱/۱۱/۱۲ باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مبلغ ۱.000.000 ریال به حساب 

جاري 8۱8۴0۲۵8۶۶00۱ بانک سامان شعبه شهرري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: مبلغ ۵۲.098.8۵۳.۲۱۱ 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: ۱8 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 ۶9۴۳۲ مورخ 

۱۳9۴/0۴/۳0 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 0۱0۷80۷8۷۴000 و شماره شبا IR090۱۷0000000۱0۷80۷8۷۴000 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 ۱۴0۱/۱۱/۲۶ 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 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0

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 ۱0:00 روز چهارشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۳

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: 0۲۱-۴۱9۳۴

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

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان   عمومي با ارزیابی کیفی
یک مرحله اي  شماره 1401-34

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب منطقه ش�ش ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخ��وان ۲00۱09۲۵000000۷۷ برگزار نماید. کلی��ه مراحل برگزاری مناقص��ه از دریافت 
 اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 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: عملیات بهره برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، 
خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب در ناحیه هفده شهریور و شهر خاوران.

3- مهلت خرید و محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه براي دریافت و خرید اسناد این مناقصه، 
حداکثر تا ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶ باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مبلغ ۱.000.000 ریال 
به حساب جاري 8۱8۴0۲۵8۶۶00۱ بانک سامان شعبه شهرري واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

4-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: مبلغ ۲۳۳.۵۱۳.۷99.۴۴۳ ریال )دویس��ت و س��ی و س��ه میلیارد و پانصد و 
سیزده میلیون و هفتصد و نود و نه هزار و چهارصد و چهل و سه ریال( و از محل اعتبارات جاری.

5-مدت اجرای کار: ۱۲ ماه شمسی
6- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

6-1- اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.
6-2-پیمانکار حداقل ۲ سال سابقه کار مشابه )موضوع مناقصه( داشته باشد.

6-3- دارای گواهینامه احراز صالحیت رتبه ۵ در رش��ته آب یا تأسیس��ات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاس��ت 
جمهوری باشد.

6-4- دارای گواهینامه احراز شرایط انجام امور بهره برداری در حداقل یکی از ۴ رسته چاه و منابع تأمین، خطوط انتقال، 
ایستگاه پمپاژ و مخازن، شبکه توزیع و انشعابات از شرکت مهندسی ابفای کشور باشد.

6-5- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
 7-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان ۴.۵۳۵.۱۳۷.99۵ ریال )چهار میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون و یکصد و 
س��ی و هفت هزار و نهصد و نود و پنج ریال( می باش��د که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت واریز نقدی به حساب 
جاری شماره 0۱0۷80۷8۷۴000 و شماره شبا IR090۱۷0000000۱0۷80۷8۷۴000 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-مهل�ت و محل تحوی�ل پیش�نهادها: پیش��نهاد دهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا س��اعت ۱۶:۱۵ روز یکش��نبه 
مورخ ۱۴0۱/۱۱/۳0 در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری )به صورت 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 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۱

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 ۱0:00 روز شنبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۶

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: 0۲۱-۴۱9۳۴

دفترقراردادها و اموربازرگانی شركت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

 سهم 6 درصدی عوامل تولید 
بخش معدن از بهره وری

 15 طرح دانش بنیان معدنی 
و فوالدی در دست اجراء است 

به گفته معاون س��اماندهی ش��بکه ملی بهره وری ایران، به��ره وری عوامل 
تولید در بخش معدن شش درصد اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، محمدرضا 
حصاری؛ افزود: ش��رایط بهره وری نیروی انس��انی در بخش معدن را نامطلوب 
ارزیابی کرد و افزود: متأس��فانه می��زان بهره وری بخش مع��دن در حوزه نیروی 
انس��انی، منفی س��ه و هش��ت دهم درصد اس��ت. وی در ادامه نق��ش آموزش و 
مهارت آموزی به نیروی کار را برای باالبردن بهره وری در این حوزه مؤثر دانست.

مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان کاوش��گران صنایع معدنی راش��ا، گفت: با 
اس��تفاده از ظرفیت های علمی و فناوری هوش��مندانه ۱۵ طرح صنعت معدنی 
و فوالدی کشور در این ش��رکت در دس��ت اجراء قرار گرفته اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، مقداد ملک��ی؛ افزود: ب��ا اس��تفاده از ترکیب عل��م و فناوری؛ 
هوشمندس��ازی صنایع فوالدی به صورت عملیاتی در دس��تور کار این شرکت 
است و ماحصل هوشمندس��ازی مدار های آس��یاب و هوشمندسازی کوره های 
احیای مستقیم با اس��تفاده از دیتا  ها و پارامتر  ها و سنسور های مجازی، افزایش 
کیفیت محص��والت فوالدی در کش��ور اس��ت. وی گفت: بررس��ی چالش های 
فرآروی صنع��ت فوالد از مهم ترین برنامه های این ش��رکت اس��ت و در مجموع 
۱۵ طرح و پ��روژه در ش��رکت دانش بنیان کاوش��گران صنایع معدنی راش��ا در 
دس��ت اقدام قرار گرفته تا با اجرایی شدن آن  ها ش��اهد حل چالش های صنعت 
فوالد، بهینه سازی خط تولید افزایش بهره وری و افزایش کارایی ماشین آالت با 
استفاده از ظرفیت های هوشمند سازی است. ملکی؛ ادامه داد: با انجام مطالعات 
و انج��ام آزمایش های ارزش��مند و با اس��تفاده از خط فناورانه فرآوری س��رباره 
کوره قوس الکتریکی در این ش��رکت سبب ش��د که معضل زیست محیطی این 
س��رباره ها حل ش��ود و این اقدام خدمت بزرگی برای صنعت فوالد کشور بوده 
است. وی با اش��اره به س��ابقه فعالیت این ش��رکت دانش بنیان در صنعت فوالد 
و صنعت معدنی کش��ور، گفت: ش��رکت دانش بنیان کاوش��گران صنایع معدنی 
راشا س��ال 98 توس��ط هفت ش��رکت فوالدی از جمله گل گهر، چادرملو، فوالد 
خراس��ان، معادن و فلزات و صبان��ور با ه��دف اس��تفاده از ظرفیت های علمی 
و پژوهش��ی در زنجیره معدنی آهن و فوالد تش��کیل ش��د تا در راستای توسعه 
فناوری در صنعت فوالد کش��ور چالش ه��ای صنعت را برطرف کن��د و تاکنون 
چندین طرح در صنعت فوالد کش��ور به مورد اج��راء در آمده اس��ت. ملکی؛ از 
اجرای طرح افزای��ش ظرفیت ورودی خط یک ش��یف س��االنه ۳00 هزار تن و 
قابل ارتقا تا یک میلیون تن در س��ال به عنوان خط فناورانه فرآوری سرباره کوره 
قوس الکتریکی در صنعت فوالد خبر داد و افزود: این طرح توس��ط کارشناسان 
متخصص شرکت دانش بنیان کاوش��گران صنایع معدنی راشا با تکیه بر بیش از 
دو سال تحقیقات توقف ناپذیر در فاز های مطالعاتی آزمایشگاهی و نیمه صنعتی 
تهیه ش��ده اس��ت که در آن جدید ترین فناوری  ها و فرآیند های مرتبط و بهبود 
مس��تمر خطوط تولید عملیاتی ش��ده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
کاوش��گران صنایع معدنی راش��ا، با اش��اره به مش��ارکت ش��رکت دانش بنیان 
کاوش��گران صنایع معدنی راش��ا در اج��رای طرح های فوالدی گف��ت: تاکنون 
شرکت در ساخت کارخانه های گندله سازی به ظرفیت پنج میلیون تن، ساخت 
کارخانه تولید فروآلیاژ  ها به ظرفیت ۶۵ هزار تن، ساخت دو نیروگاه خورشیدی 
 ۱0مگاواتی و یک نیروگاه ۱00 مگاواتی خورش��یدی با چند ش��رکت مشارکت 

داشته است. 

رئیس هیأت عامل ایمیدرو عنوان کرد

لزوم متوقف نشدن طرح های بخش معدن و صنایع معدنی
رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو، اعالم کرد: ت��الش ایمیدرو، 
جلوگی��ری از متوق��ف ش��دن طرح ه��ا در بخ��ش مع��دن و 
صنایع معدنی اس��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، وجیه ا... 
جعفری؛ در جلس��ه پایش آه��ن و ف��والد الم��اس آرتاویل، 
گفت: آغاز طرح های توس��عه ای، عالوه بر ص��رف هزینه های 
قابل توجه، امید اجتماعی را در مناطق کش��ور ایجاد می کند 
و در نتیج��ه، توق��ف آن به هر دلیل��ی، هزینه زا بوده و س��بب 

دلس��ردی مردم می ش��ود. طرح فوالد آرتاویل مورد پیگیری 
وزیر صنعت،معدن وتجارت و نماینده اردبیل در مجلس است 
و ایمیدرو هم با برگزاری جلسات پایش، وضعیت پیشرفت این 
طرح را پیگی��ر خواهد بود.وی تصریح ک��رد: به زودی، موضوع 

ثبت سفارش و دریافت مجوز ساخت داخل انجام خواهد شد.
پیشرفت 26.6 درصدی آهن اسفنجی آرتاویل

محس��ن اصغ��رزاده؛ مدیرعام��ل مجتمع آه��ن و فوالد 

الم��اس آرتاوی��ل، در ای��ن جلس��ه ب��ا اش��اره به پیش��رفت 
۲۶.۶ درص��دی ط��رح آهن اس��فنجی ای��ن مجتم��ع تا ۲0 
آذر ۱۴0۱ گف��ت: بخش ه��ای مختل��ف این ط��رح از جمله 
مهندس��ی ۵۴.۳ درصد، خرید ۲9.۳ درص��د )خرید داخلی 
۱۶.۴ درص��د و خری��د خارج��ی ۵۵.9 درص��د(، س��یویل 
 داخل��ی ۲۳.9 درص��د و نصب س��ازه ۲.۲ درصد پیش��رفت 

داشته است.

انجام 56 درصد خرید خارجی
محمدعل��ی عزیزمحم��دی؛ مدیرعامل ش��رکت ایریتک 
و پیمان��کار طرح فوالد الم��اس آرتاویل، در این جلس��ه بیان 
داش��ت: میزان س��رمایه گذاری ارزی و ریالی پیش بینی شده 
برای این طرح، ۱۱۴ میلیون یورو و ۱۲0 میلیارد تومان است 
که قرارداد آن به صورت EPC مبادله ش��ده است. وی افزود: 
تاکنون، ۵۶ درصد خرید تجهیزات خارجی انجام شده است. 

گروه زمین و معدن

دبیر انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران، گفت: 
مجلس به ط��ور کلی مواف��ق افزای��ش ضریب نرخ 
گاز صنایع فوالد در بودجه س��ال آینده نیس��ت. به 
گزارش مناقصه مزایده، سیدرسول خلیفه سلطانی؛ 
با اش��اره به برگزاری نشست مش��ترک بین انجمن 
تولیدکنندگان ف��والد ای��ران و نائب رئیس و رئیس 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، افزود: به نظر 
می رس��د مجلس به طور کلی موافق افزایش ضریب 
نرخ گاز صنایع فوالد در بودجه س��ال آینده نیست 
و لذا انتظ��ار داریم مجلس اج��ازه ندهد ضریب نرخ 
گاز ب��رای واحدهای احیای مس��تقیم تولیدکننده 
آهن اس��فنجی بی��ش از ۴0 درصد تعیی��ن گردد. 
خلیفه سلطانی؛ با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی 
از واحده��ای فوالدی کوچک و متوس��ط به ویژه در 
بخش خصوصی به دلی��ل عدم دسترس��ی به مواد 
اولیه با قیمت مناسب تعطیل هستند و یا با حداقل 
ظرفیت فعالیت می کنند، تصریح کرد: متأس��فانه 
در س��ال جاری و علی رغم تصریح قان��ون بودجه بر 
ضریب ۱0 درصدی نرخ گاز برای سایر صنایع به جز 
احیاء، این ضریب برای واحدهای ذوب فوالد )قوسی 
و القایی( ۳0 درصد اعمال ش��د که با توضیحاتی که 
در جلس��ه ارایه کردیم، نائب رئیس مجلس و رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن قول دادند اعمال ضریب 

۱0درصدی نرخ گاز برای واحده��ای ذوب و نورد را 
به طور جدی پیگیری کنند تا در قانون بودجه سال 
آینده به گونه ای نگارش و ابالغ شود که قابل تفسیر 
دلخواه برای س��ازمان ها و نهادهای مختلف نباشد. 

خلیفه س��لطانی؛ افزود: میزبانان انجم��ن فوالد، از 
نتایج مثبت مذاکرات مجلس ب��ا وزرای نفت و نیرو 
درخص��وص کاه��ش قابل توج��ه محدودیت های 
تأمین انرژی فوالدسازان در س��ال آینده خبر دادند 

و بر عزم جدی مجلس ب��رای پیگیری این مصوبات 
و جبران خس��ارات وارده به واحدهای تولیدی در 
اثر قطعی برق و گاز تأکید کردن��د. وی اضافه کرد: 
در این راستا مقرر شد پیشنهادات انجمن از جمله 

اعطای تنفس چندماهه به واحدهای تولیدی برای 
پرداخت اقساط بانکی، بیمه و مالیات با قید فوریت 
مورد بررس��ی قرار گرفته تا در ص��ورت لزوم برای 
تصویب در قانون بودجه س��ال آینده به کمیسیون 
تلفیق پیشنهاد ش��ود. دبیر انجمن فوالد، با اشاره 
به ل��زوم اجرایی ش��دن راهکارهای تأمی��ن پایدار 
انرژی مورد نیاز صنعت فوالد، اظهار داش��ت: یکی 
از موضوعات مطرح ش��ده در این جلس��ه، تسهیل 
فرآیند و اص��الح مق��ررات برای س��رمایه گذاری 
واحدهای ب��زرگ ف��والدی و معدن��ی در صنعت 
گاز به وی��ژه در میادین کوچک و متوس��ط بود که 
با تش��ریح ابعاد موضوع و موافق��ت مجلس، مقرر 
ش��د این موضوع به صورت یک الزام مش��خص در 
قانون بودج��ه ۱۴0۲ گنجانده ش��ود. دبیر انجمن 
تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران، درخواس��ت ورود 
مجلس ب��رای حل وفص��ل پرونده ه��ای تعزیراتی 
واحدهای فوالدی را از موضوعات دیگر این جلسه 
عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بیش از دو سال است 
که انجم��ن پیگیر پرونده ه��ای واحدهای فوالدی 
است که به دلیل آنچه عدم عرضه مکفی در بورس 
کاال اعالم می شود، دچار مسائل عدیده ای شده اند. 
در همین خصوص ضمن ارایه گزارشی به مجلس، 
خواستار آن ش��دیم که با همکاری نزدیک مجلس 
و دولت، این پرونده ها مورد رس��یدگی و مساعدت 

ویژه با نگاه رفع موانع تولید قرار گیرد. 

با موافقت کلی مجلس 

 ضریب نرخ گاز برای فوالدکاران در بودجه 1402 
افزایش نمی یابد!

https://monaghesatiran.ir/125891-3725-%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%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/125894-3725-%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/125897-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/125900-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-3/
https://monaghesatiran.ir/125903-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-30-000/
https://monaghesatiran.ir/125906-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125909-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3-2/
https://monaghesatiran.ir/125912-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%82/
https://monaghesatiran.ir/125915-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/125918-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9/
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سید محمد موسوی منش-شهردار رودهن

آگهی  عمومی
ش�هرداری رودهن در نظر دارد به اس��تناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی ش��هرداری ها و مجوز اس��تاندار محترم تهران در مقام جانش��ین ش��ورای اس��المی ش��هر به ش��ماره 
۱۴0۱/0۱/۵۵۵8۷ مورخ ۱۴0۱/۱0/۱8 و مس��تفاد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مکرر بروز رسانی شده با ش��ماره وارده ۱۴0۱/۲۳۴۶۳/ و مورخ ۱۴0۱/۱0/۲9، 

نسبت به برگزاری مزایده عمومی با موضوع فروش و واگذاری ۲ قطعه زمین از امالک متعلق به این شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می بایست حداکثر تا س��اعت ۱۴:00 روز یکشنبه مورخ ۱۱/۳0 /۱۴0۱ نسبت به بارگذاری اس��ناد و مدارک و پیشنهاد قیمت در سامانه 
تدارک الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند. شایان ذکر است کمیسیون معام�الت عمده شه�رداری رودهن در روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۱ رأس ساعت ۱۵:00 

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

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد:۲00۱09۵۷۷۳00000۱
2– موضوع مزایده: فروش و واگذاری ۲ قطعه زمین از امالک متعلق به این شهرداری

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

۱0.۵00.000.000 ریال۲۱0.000.000.000 ریال۱000 مترمربعزمین با کاربری باغ و کشاورزی۱۱۳9

۱0.۵00.000.000 ریال۲۱0.000.000.000 ریال۱000 مترمربعزمین با کاربری باغ و کشاورزی۲۱۳۷

 3- متقاضیان ش��رکت در این مزایده فرصت دارند تا اصل تضمین ش��رکت در مزایده )ضمانتنامه یا فیش نقدی( را تا س��اعت ۱۴:00 روز یکش��نبه م��ورخ ۱۱/۳0/ ۱۴0۱ 
به واحد امور قراردادهای این شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

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

 6 –کمیس��یون معامالت عمده ش��هرداري رودهن جهت رمزگش��ایی پاکت های پیش��نهادي در روز دوش��نبه مورخ ۱۴0۱/۱۲/0۱ رأس س��اعت ۱۵:00 در دفتر شهردار 
تشکیل می گردد.

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

8- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9- سایر اطالعات و جزییات در اسناد الکترونیکی درج گردیده است. مهلت بازدید از امالک از مورخ ۱۴0۱/۱۱/0۳ لغایت ۱۴0۱/۱۱/۱0 می باشد.

شهرداری رودهن

نوبت دوم
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   عمومی
 مناقصه گ�زار: ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبی��اء، هلدین��گ تخصص��ی نیرو، 

واحد اجرایی موسسه ایستاب )کارگاه T7Q6(، خط ۷ قطار شهری تهران
موضوع مناقصه: عملی��ات حفاری، تحکیم و تخریب در گالری س��کو به س��کو 

T7Q6 جنوب غربی و گالری سکو به سکو شمال غربی ایستگاه
مدت قرارداد: 9 ماه

مهلت مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 به مدت ۷ روز
تاریخ تحویل پاکت: روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۶

تاریخ گشایش پاکت: روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۳
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

۶90.0۲۵.000 ریال )ششصد و نود میلیون و بیس��ت و پنج هزار ریال( به صورت 
ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار

  ضمانتنامه های صادره توس��ط مؤسس��ات اعتباری غیر بانکی ک��ه دارای مجوز 
رسمی از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران هس��تند، موردپذیرش می باشد 

یا وجه نقد.
آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 

تهران، تقاطع اتوب��ان چمران، جالل آل احم��د، ضلع جنوب غرب��ی زیرگذر نصر، 
کارگاه T7Q6، موسسه ایستاب

دریافت اسناد فقط با ارائه اصل فیش واریز وجه به مبلغ 1.000.000 ریال:
به حساب: ۵۱۵۱۷۱80۶900۳

IR۷۴0۱۵000000۵۱۵۱۷۱80۶900۳  :به شبا
  بانک سپه، شعبه مالصدرا تهران، در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است.

  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
  این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول
یک مرحله ای

شركت بهره برداری قطارشهری مشهد

اصالحیه
پیرو چاپ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت بهره برداری قطار شهری 
مشهد به شماره فراخوان س��امانه س��تاد ۲00۱09900۷0000۳۴ در تاریخ 
۱۴0۱/۱۱/8 بدین وسیله شماره فراخوان سامانه به ۲00۱09۵00۷0000۳۴  

01اصالح می شود.
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گروه صنایع سیمان كرمان ) سهامي عام (

گروه صنایع س��یمان کرمان )شرکت س��هامی عام( در نظر دارد نسبت به خرید 
س��نگ گچ مصرفی به میزان ۵0.000 تن )تحویل در مح��ل کارخانه( از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اش��خاص حقوقی محترم ک��ه دارای مجوز از س��ازمان صنع��ت، معدن و 
 تجارت و صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد 
و فرم ش��رایط ش��رکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان یا ته��ران مراجعه و 
 قیم��ت پیش��نهادی خ��ود را ظ��رف م��دت ۷ روز از تاری��خ انتش��ار آگهی در 

پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران

تلفن: 0۳۴-۳۱۳۴۱۵0۱
آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی

تلفن: 88۷۷۴۷۲۶

خرید سنگ گچ

آگهی     عمومی

 روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت با 
در نظر گرفتن رشته مربوطه، پایه و ظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۴0۱/۱۱/09
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱9:00 مورخ ۱۴0۱/۱۱/۱۳

ف
ردی

پروژه / شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت

محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد

مدت 
پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد بر اساس 
فهارس بها سال 1401 با 
شرایط مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 

12:00 مورخ

تاریخ گشایش 
ساعت 09:00 صبح

مورخ

۱

مدرسه ۶ کالسه چاه زول خواف 
)خّیری-صنایع معدنی فوالد 

سنگان(
۲00۱00۴۵۴۲000۱۲۶

احداث خواف
۵۱8.۵۷9.۶۴9.8۱09۳0.000.000۱۴0۱/۱۱/۲۴۱۴0۱/۱۱/۲۵سرجمععمرانیساختمان

۲

احداث آموزشگاه ۶ کالسه سده 
خواف )خّیری-شرکت توسعه 

فراگیر سناباد(
۲00۱00۴۵۴۲000۱۲۷

احداث خواف
۵۱8.۵۷9.۶۴9.8۱09۳0.000.000۱۴0۱/۱۱/۲۴۱۴0۱/۱۱/۲۵سرجمععمرانیساختمان

۳

احداث مدرسه ۶ کالسه روستای 
ابراهیمی زوزن خواف )خّیری-
شرکت توسعه فراگیر سناباد(
۲00۱00۴۵۴۲000۱۲8

احداث خواف
۵۱8.۵۷9.۶۴9.8۱09۳0.000.000۱۴0۱/۱۱/۲۴۱۴0۱/۱۱/۲۵سرجمععمرانیساختمان

۴
احداث مدرسه ۳ کالسه شارک 

قوچان )طرح شهید پناهی(
۲00۱00۴۵۴۲000۱۲9

احداث قوچان
۶۱۲.۳0۲.8۱۶.9۷8۶۲0.000.000۱۴0۱/۱۱/۲۴۱۴0۱/۱۱/۲۵سرجمععمرانیساختمان

۵

احداث و تجهیز مرکز دانشگاه 
عالمه طباطبائي فرهنگیان 

سبزوار
۲00۱00۴۵۴۲000۱۳0

محوطه سازی سبزوار
۵۱8.0۱۵.۲۱۲.۱۲09۱0.000.000۱۴0۱/۱۱/۲۴۱۴0۱/۱۱/۲۵فهرستیعمرانیو کانال کشی

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:
1- ضمانتنامه بانکی موردقبول کارفرما به مدت س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای س��ه م��اه دیگر. )برابر فرم های هیات دولت( و ی�ا 2 - واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 

۴0۶00۳0۶0۷۶۵۵8۶۳ نزد بانک مرکزی به شماره شبای IR۴۱0۱0000۴0۶00۳0۶0۷۶۵۵8۶۳ در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
محل گشایش پیشنهادها: سالن جلسات

اعتبار پیشنهادات: سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و گشایش در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد.

فراخوان   عمومی 
 اداره كل نوسازی، توسعه وتجهیز

مدارس خراسان رضوی

01
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–
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یک مرحله ای

 روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی

اداره کل نوسازی مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد امور حمل ونقل درون و برون ش��هری خود را به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های 
 واجدش��رایط بر اساس ش��رح خدمات واگذار نماید. لذا از ش��رکت های متقاضی درخواست می گردد جهت دریافت اس��ناد به س��امانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تلفن تماس:۳۷۶8۱۷۱۳

1- موضوع مناقصه: اجاره و تأمین خودروی سواری موردنیاز کارفرما با راننده به منظور استفاده درون شهری و مأموریت های برون شهری و خارج از استان
شماره فراخوان: ۲00۱00۴۵۴۲000۱۳۱

2- نشانی و آدرس مناقصه گزار: مشهد، بلوار شهید دستغیب خیابان بیستون ۳
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۱۴0۱/۱۱/09 لغایت ۱۴0۱/۱۱/۱۳

4- تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و سایر اسناد در سامانه ستاد ایران و تحویل پاکت تضمین به دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی: 
تا ساعت ۱۲:00 مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۵

5- تاریخ گشایش پیشنهادات: ساعت 09:00 صبح مورخ ۱۴0۱/۱۱/۲۶ در سالن جلسات اداره کل
  کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و گشایش در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد.

آگهی    عمومی 
 اداره كل نوسازی، توسعه وتجهیز

مدارس خراسان رضوی
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یک مرحله ای

بازارس��رمایه در حالی ب��ه کار خود در نخس��تین روز 
هفت��ه پای��ان داد که بیش تری��ن تعداد ص��ف فروش 
مرب��وط ب��ه گ��روه خ��ودرو و س��اخت قطع��ات بود. 
همچنین بیش ترین خروج پول حقیق��ی از این گروه 
صورت گرفت. به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بورس 
دیروز)ش��نبه( با ۱۱ هزار و 8۷۵ واح��د کاهش تا رقم 
یک میلیون و ۶00 هزار واحد نزول کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن 
هم 8۲90 واحد سقوط کرد و در رقم ۵0۴ هزار و ۲00 واحد ایستاد. در 
این بازار ۵۶۳ هزار معامله به ارزش ۶۳ هزار و ۵0۳ میلیارد ریال انجام 
ش��د. در بازار بورس تنها ۱9 درص��د نماد ها مثبت بودن��د و 8۱ درصد 
نماد ها منفی شدند. براین اس��اس، بانک ملت، بانک پاسارگاد و توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه نس��بت به س��ایر نماد ها بیش ترین 
تأثیر منفی را روی بورس گذاش��تند. ش��اخص کل فرابورس هم ۱۵۲ 
واحد کاهش یافت و در رقم ۲0 هزار و 8۲۷ واحد ایس��تاد. در این بازار 
۳۶9 هزار معامله انجام ش��د که ۱۳0 ه��زار و 9۲9 میلیارد ریال ارزش 
داشت. ۲۵ درصد نمادهای فرابورس��ی مثبت و ۷۵ درصد منفی بودند 
که از میان آن ها بیمه پاسارگاد نس��بت به سایر نماد ها بیش ترین تأثیر 
منفی و پتروش��یمی زاگرس و فوالد هرمزگان جنوب نس��بت به سایر 
نماد ها بیش ترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. خودرویی  ها 
همچنان در سراش��یبی قرار دارن��د؛ به طوری بیش تری��ن خروج پول 

حقیقی و باال ترین ارزش صف فروش از این گروه بوده است.

خودرویی  ها همچنان در سراشیبی

 تعداد وام های قرض الحس��نه و حمایتی پرداخت شده 
بانک صادرات ایران، از فروردین تا نیمه دی ماه س��ال 
۱۴0۱ ب��ه ۲۳۵ هزار فقره به ارزش بال��غ بر ۲۱8 هزار 
میلیارد ریال رسید. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، پرداخت تسهیالت 
حمایتی این بانک در راس��تای کمک به تحقق اقتصاد 
مقاومتی، بهبود معیش��ت م��ردم اقصی نقاط کش��ور، پش��تیبانی از 
رونق تولید در واحده��ای خرد و کالن اقتصادی و عمل به مس��ؤولیت 
اجتماعی در همکاری با سازمان های حمایتی، در سال ۱۴0۱ نیز ادامه 
یافته به نحوی که تا نیمه دی ماه س��ال جاری ۲۱8 ه��زار میلیارد ریال 
برای پرداخت حدود ۲۳۵ هزار فقره وام های قرض الحسنه و تسهیالت 
حمایتی پرداخت ش��ده اس��ت. بانک ص��ادرات ایران در ای��ن مدت با 
پرداخت ۱80 هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به ۲08 هزار 
نفر در قالب وام های ازدواج و تهیه جهیزیه، اش��تغالزایی کمیته امداد، 
سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، اس��تانداری ها، اعطای وام فرزندآوری، 
ودیعه مسکن مددجویان سازمان های حمایتی، وام های ضروری ستاد 
دیه و اش��تغال زندانیان، وام ضروری، درمان و حمام روس��تایی سهم 

قابل توجهی در تأمین نیاز مردم کشور داشته است. 

 پرداخت 21٨ هزار میلیارد  ریال 
وام قرض الحسنه توسط بانک صادرات

گروه بانک، بیمه، بورس

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در نامه ای به رئیس شورا 
و مرکز ملی رقابت، ضمن تأکید بر زیان ۱00 هزار میلیارد تومانی 
س��هامداران در پی انتش��ار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای 
مذکور، خواستار برگزاری جلسه ای مش��ترک با حضور برخی از 
اعضای ش��ورای عالی بورس و ش��ورای رقابت، برای بررسی ادامه 
عرضه خودرو در بورس کاال ش��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
متن نامه عشقی؛ بدین شرح اس��ت: جناب آقای سیدمحمدرضا 

سیدنورانی، رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت، سالم علیکم؛
احتراماً عط��ف به نام��ه ش��ماره ۱۷۷۵-0۱-۱0-ص تاریخ 
۱۴0۱/۱۱/۲ جنابعالی همان گونه که مستحضرید سیاست های 
ناکارآمدی مانند قیمت گذاری دس��توری و قرعه کشی در طول 
سال های گذشته موجب زیان انباش��ته در صنعت خودروسازی، 
بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره تولید و رواج داللی 
و سفته بازی در بازار خودرو شده اس��ت. کوچک ترین اشتباه در 
سیاس��ت گذاری و بازگش��ت به مسیر ناصواب گذش��ته عالوه بر 
آسیب جدی به صنعت خودروسازی، تأثیر منفی بر بازارسرمایه 
و نظ��ام بانکی نی��ز وارد می کن��د. از این منظر و در ی��ک رویکرد 
تحولی و در راستای اصالح س��اختاری این صنعت، شورای عالی 
بورس که متشکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، نماینده  
محترم دادس��تانی، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس 
و بخش خصوصی اس��ت با مس��اعدت رای مثبت وزی��ر محترم 
صنعت،معدن وتج��ارت، عرضه خودرو در بورس کاال را بررس��ی 
و به تصویب رسانده اس��ت. پس از گذش��ت مدت کوتاهی از این 
تصمیم ش��اهد تأثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور هستیم 
که در صورت تداوم و با تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی 
وارداتی، افزایش تولید و بالتبع افزایش عرض��ه و عرضه منظم از 
سوی خودروسازان، قطعاً ش��اهد تعادل در بازار خودروی کشور 
خواهیم بود. از دیگر آثار مثبت این تصمیم دسترس��ی منصفانه 
عموم خری��داران واقعی در گس��تره مناطق جغرافیایی کش��ور 
است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به ش��کایات در بازارسرمایه 
اطمینان بخش رعایت حق��وق مصرف کنندگان ب��وده و الزام به 
تحویل بموقع خودرو ها موجب رضایت مش��تریان ش��ده است. 
یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق الساعه و بدون 
هماهنگی با ذی نفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد 
و توزیع رانت می ش��ود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی 
انتشار )س��اعت ۱۱ صبح( موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت 
خودرو و س��اخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی ش��دن جو 
عمومی بازارسرمایه ش��د، اثر این خبر به گونه ای بود که شاخص 

کل بورس اوراق بهادار براس��اس قیمت های لحظه ای با افت قابل 
مالحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای روز 
بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازارس��رمایه به واسطه تأثیر 
مس��تقیم این خبر در هم��ان روز نزدیک به ۱00 ه��زار میلیارد 
تومان افت و ض��رر قابل توجهی به دارایی س��رمایه گذارانی که به 
مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است؛ اعالم 
سیاس��ت های بازار قبل از تصمیم گیری نهای��ی، عدم هماهنگی 
نهادهای عالی تصمیم گیری پی��ش از مداقه الزم و تصمیم گیری 
قطعی به نحوی ک��ه کلیه جوانب ام��ر در نظر گرفته نش��ود، در 
نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود. تصمیم دولت سیزدهم 
در راس��تای اصالح ب��ازار خودرو در بس��تر ب��ورس کاال نیازمند 
حمایت همه دس��تگاه ها جهت پیاده س��ازی این مهم می باشد و 
صد البته نیازمند هم افزایی دستگاه های متولی در این خصوص 
است؛ لذا خواهشمند است؛ با توجه به رس��انه ای شدن مخالفت 
برخ��ی از اعضای ش��ورای رقابت ب��ا نامه فوق الذک��ر و همچنین 
تبعات بسیار منفی در بازارسرمایه و بازار خودروی کشور، دستور 
فرمایید تا نهایی ش��دن موضوع بازبینی دس��تورالعمل های بازار 
خودرو در آن شورا، از اظهارنظر در این خصوص ممانعت به عمل 
آید و به منظور بهره مندی از همفک��ری و اتخاذ تصمیمات بهتر، 
دعوت می شود طی جلسه ای مش��ترک با حضور برخی از اعضای 
شورای عالی بورس و ش��ورای رقابت، موضوعات کارشناسی مورد 

بررسی بیش��تر قرار گیرد. الزم به ذکر است تجربه همکاری های 
گذش��ته در بازار کاالهای مختلف نش��ان می دهد، اس��تفاده از 
ابزارهای موجود در بازارس��رمایه بهترین گزین��ه برای مدیریت 
انحصار، حذف رانت و ایجاد دسترس��ی منصفانه ب��ه بازار ها برای 

مصرف کنندگان می باشد. 
 تصمیمات شورای رقابت برای سازمان بورس 

الزام آور نیست
اما یک مقام س��ازمان ب��ورس، گفت: ب��ورس کاال صرفاً تابع 
ضوابط و مقررات تدوین شده توسط ش��ورای عالی بورس است؛ 
بنابراین تصمیمات و سیاست های ش��ورای رقابت برای سازمان 
بورس ال��زام آور نیس��ت. امیرمه��دی صبایی؛ مدی��ر نظارت بر 
بورس  ها در س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، درخصوص اینکه 
عرض��ه خ��ودرو در بورس قانون��ی ی��ا غیرقانونی اس��ت، گفت: 
مجموعه بورس و به طور خ��اص، بورس کاال صرف��اً تابع ضوابط 
و مقررات تدوین ش��ده توس��ط ش��ورای عالی بورس و سازمان 
بورس است؛ بنابراین تصمیمات و سیاس��ت های شورای رقابت 
برای سازمان بورس الزام آور نیس��ت. مدیر نظارت بر بورس  ها در 
ادامه، گفت: تصمیم عرضه خودرو در بورس کاال در شورای عالی 
ب��ورس اتخاذ ش��ده اس��ت؛ بنابرای��ن مادامی که ای��ن تصمیم 
ملغی یا اصالح نش��ود؛ فرآیند عرضه خودرو در ب��ورس به مانند 
گذش��ته ادامه خواهد یافت. وی افزود: وضعیتی که مردم به آن 

معترض هس��تند کاهش قدرت خرید و باالبودن قیمت هاست. 
این موضوع نه فقط در زمینه خ��ودرو بلکه درخصوص کاالهای 

اساسی و مسکن نیز به همین شکل است.
 بورس کاال باعث کاهش قیمت خودرو شده است 

یا افزایش آن؟
صبایی؛ با اش��اره به اینکه خودروهای زی��ادی در بورس کاال 
معامله ش��ده اس��ت؛ گفت: قیمت های کش��ف ش��ده در بورس 
کاال برای خ��ودرو باتوجه به قیمت پایه، تعادلی بوده اس��ت؛ باید 
گفت که قیمت هایی که به صورت سرس��ام آور توسط سایت  ها و 
مراجع غیررس��می باال می رود قیمت واقعی نیس��تند. این مقام 
مس��ؤول در س��ازمان بورس در ادامه افزود: وقتی مصرف کننده 
بخواهد یک��ی از خودروهایی که در بورس کاال پذیرفته ش��ده را 
بدون هیچ واسطه و هزینه های اضافه خریداری کند؛ این معامله 
به س��ود وی خواهد بود؛ چرا که برای مثال متقاضیان می توانند 
برخی از خودروهای عرضه ش��ده را ۲00 میلی��ون تومان کمتر 
از قیمت ب��ازار آزاد خریداری کنند. وی با اش��اره ب��ه نارضایتی 
مردم نس��بت به وضعیت بازار خودرو گفت: ش��هروندانی که به 
حق معترض گرانی  ها هس��تند بای��د به این مس��أله توجه کنند 
ک��ه ب��ورس کاال عاملی ب��رای تعدی��ل قیمت خودرو ها اس��ت. 
البته روند کاهش��ی قیمت خ��ودرو زمانی ادام��ه دار خواهد بود 
که حجم عرضه خ��ودرو را به اندازه نیاز ب��ازار تنظیم کنیم آنگاه 
قیمت تعادلی متناس��ب با ش��رایط اقتصادی خواهد شد. مدیر 
نظارت ب��ر بورس  ها با انتق��اد از فرآیند قیمت گذاری دس��توری 
در بازار خ��ودرو گفت: قیمت گذاری دس��توری باعث زیان بیش 
از ۱00 هزار میلیاردتومان��ی به صنعت خودرو و زیان انباش��ته 
80 هزار میلیاردتومانی به چند ش��رکت خودروس��ازی کش��ور 
ش��ده اس��ت. به عنوان مثال س��ومین خودروس��از بزرگ کشور 
به علت زیان انباش��ته سنگین از بورس اخراج ش��د و بایستی به 
بازار پایه فرابورس منتقل ش��ود. صبایی؛ در پای��ان با بیان اینکه 
در ش��رایط فعلی بورس کاال کارکرد بیشتری از قرعه کشی دارد، 
افزود: اکثر متقاضی��ان خرید خ��ودرو در حال حاضر نمی توانند 
خودرو را به قیم��ت درب کارخانه خریداری کنن��د؛ چرا که بنا 
بر نظر بسیاری از کارشناسان حجم زیادی از خودروهای عرضه 
شده از طریق قرعه کشی توسط دالالن و افراد با نیاز غیرمصرفی 
خری��داری می ش��ود. وی در ادامه گف��ت: بنابراین مس��ؤوالن 
شورای رقابت بهتر اس��ت آثار تصمیمات گذشته خود را بررسی 
کنند و اگر جاگزینی بهت��ر از بورس کاال وج��ود دارد آن را ارایه 
کنن��د. در حال حاضر بورس بهترین راهکار ب��رای عرضه خودرو 
 نیس��ت؛ اما با ش��رایط موجود راهکاری بهتر از ب��ورس کاال پیدا 

نشده است. 

چه کسی پاسخگو است؟

 زیان 100 هزار میلیارد تومانی سهامداران
در پی انتشار یک نامه! 

https://monaghesatiran.ir/125872-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/125875-3725-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d9%80%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/125878-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/125882-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d8%ad/
https://monaghesatiran.ir/125885-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/125888-3725-%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/
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کیوسک اخبار 

بحران کم آبی و ظرفیت ارزشمند 
پساب های شهری در صنایع 

تعیین قیمت خوراک گازی 
 پتروشیمی  ها در بودجه 1402 

بدون در نظر گرفتن تحوالت جهانی
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، گفت: بدون توجه به تحوالت 
بازارهای جهانی، در الیحه بودجه قیمت ۲8 سنت برای گاز خوراک پتروشیمی  ها 
تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تأثیر این نرخ تعیین 
کرده اند. به گزارش تس��نیم، فریبرز کریمایی؛ اظهار داش��ت: به نظر می رسد در 
تنظیم الیحه بودجه س��ال ۱۴0۲، به خواس��ته های تشکل های بخش خصوصی 
هیچ  توجهی نشده و بس��یاری از تصمیمات تأثیرگذار بر اقتصاد صنایع مختلف از 
جمله صنعت پتروشیمی بدون توجه به تحوالت روز بازارهای جهانی اتخاذ شده، 
چرا که انتظارات و خواسته های متعددی که در جلسات مشترک و نامه نگاری های 
قبلی به دستگاه های دولتی ارایه ش��ده، هیچ کدام در تنظیم الیحه بودجه مورد 
توجه قرار نگرفته است. وی افزود: یکی از مهم ترین این موارد، قیمت گاز خوراک و 
سوخت شرکت های پتروشیمی است که مبنایی برای سوخت همه صنایع کشور 
نیز هست. قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی، تصریح کرد: دولت 
در الیحه بودجه س��ال ۱۴0۲، قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی 
را معادل ۷0000 ریال و قیمت گاز س��وخت این واحد ه��ا را ۳۵000 ریال در هر 
مترمکعب تعیین کرده، که این قیمت ها با احتس��اب مالیات ب��ر ارزش افزوده به 
ترتیب به 80۵00 و ۴0۲۵0 ریال در هر مترمکعب افزایش خواهد یافت. وی ادامه 
داد: به عبارت دیگر در س��ال ۱۴0۲ ش��اهد افزایش ۴0درصدی در نرخ خوراک 
گاز و ۷۵ درصدی در نرخ گاز سوخت هس��تیم؛ درواقع نرخ خوراک گاز واحدهای 
پتروشیمی با احتس��اب ارز ۲8۵00 تومانی به ۲8 سنت در هر مترمکعب در سال 
۱۴0۲ میرسد و این تصمیم دولت در الیحه در ش��رایطی است که در حال حاضر 
)۷ بهمن ۱۴0۱( نرخ گاز طبیعی در بزرگ ترین ه��اب تجاری گاز ایاالت متحده 
–هنری هاب- معادل ۱۱ سنت در هر مترمکعب اس��ت. کریمایی؛ با بیان اینکه 
»سؤال اساسی این اس��ت که چگونه بدون توجه به تحوالت بازارهای جهانی، در 
الیحه بودجه قیمت ۲8 س��نت برای گاز خوراک پتروش��یمی  ها تعیین ش��ده و 
قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تأثیر این نرخ تعیین کرده اند«، 
گفت: باید پرسید چه بررسی های کارشناسی برای تعیین این نرخ ها انجام شده 
اس��ت؟ در حالی که قیمت متانول و اوره در دنیا متأثر از کاهش قابل مالحظه نرخ 
گاز در بازارهای جهانی و به ویژه هنری هاب و ۱۱ سنت خواهد بود، چگونه انتظار 
داریم که واحدهای پتروش��یمی در داخل کشور با گاز ۲8 س��نتی توان تولید و 
صادرات داشته باش��ند؟ وی افزود: در حال حاضر ۱۵ مجتمع پتروشیمی با بیش 
از ۱۵000 اشتغال مس��تقیم در کش��ور وجود دارد که ۳۲درصد ظرفیت اسمی 
تولید و ۴۳درصد ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را به خود اختصاص داده 
است که بدون شک از الیحه بودجه ۱۴0۲ بس��یار آسیب خواهند دید. قائم مقام 
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، خاطرنشان کرد:  افزایش ۷۵ درصدی در 
قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی، قیمت تمام شده سرویس های جانبی 
نظیر برق، اکسیژن و بخار مورد نیاز این واحد ها را به ش��دت افزایش خواهد داد 
و این درحالی است که این س��رویس  ها در سال ۱۴0۱ یک رشد ۲۵0 درصدی را 
تجربه کرده اند .وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی قبل از 
تنظیم و ارایه الیحه بودجه، دایما با دس��تگاه های مختلف دولتی در مکاتبه بوده 
و اکنون هم تبعات چنین قیمت گذاری را برای صنعت پتروش��یمی کش��ور به 
نهادهای مسؤول اعالم می کند؛ امیدواریم مجلس ش��ورای اسالمی، در فرآیند 
بررس��ی بودجه، در قیمت گاز پتروش��یمی ها اصالحاتی انجام دهد تا به تولید و 

صادرات صنعت پتروشیمی کمک نماید.

بحران کم آبی، بحرانی است که زمینه بروز آن را باید در بی توجهی به موضوعات 
تغییرات اقلیمی و خشکسالی های مداوم، سوءمدیریت در بهره گیری از منابع آبی 
کش��ور و از همه مهم تر بهره برداری غیراصولی از روان آب  ها و منابع آبی زیرزمینی 
جس��تجو کرد. این رویکرد غیراصولی و به دور از آینده نگری، امروز ش��رایط را به 
سمتی برده که کشور برای تأمین آب مورد نیاز خود در بخش های مختلف از جمله 
صنایع و معادن، کش��اورزی و حتی ُشرب با چالش��ی جدی مواجه است و از این رو 
سیاست گذاران کالن کشور چاره ای جز روی آوردن به روش های نوین تأمین آب 
پایدار با هدف تأمین کسری آب مورد نیاز بخش های مختلف ندارند. برخی از این 
روش  ها اعم هستند از شیرین س��ازی و انتقال آب دریاها، روی آوردن به روش های 
نوین آبخیزداری و آبخوان داری، بهره گیری از ظرفیت با ارزش پساب های شهری، 
در کنار سایر اقدامات دیگری که در دولت دنبال می شوند. در بحث تأمین آب نکته 
قابل توجهی که به سادگی نباید از کنار آن گذشت، جایگاه پساب های شهری است 
که نقش��ی تعیین کننده در تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت و معدن و شهرک ها 
و نواحی صنعت��ی دارند و در دنی��ا از آن به عنوان پایدار ترین منب��ع تأمین آب این 
بخش  ها هم یاد می ش��ود. ضمن آن که باید توجه داشت شیرین سازی و تأمین آب 
از محل دریا اگرچه که بس��یار حائزاهمیت و کمک کننده به تأمین بخش��ی از نیاز 
آبی کشور است، اما هزینه های بسیار باالیی در مقایسه با تصفیه پساب  ها و استفاده 
مجدد از آن در بخش های مرتبط با صنایع و معادن دارد. بر همین اس��اس سازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به عنوان یک��ی از مهم ترین بازوهای 
تسهیل کننده تولید در کشور از سال  ها پیش برنامه ریزی و تالش برای بهره گیری 
هرچه بیشتر شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از پساب شهری را در پیش گرفته و 
به توفیقات بسیار ارزشمندی هم دست یافته اس��ت. در این زمینه این سازمان در 
سال جاری با همکاری وزارت نیرو برای افزایش تخصیص پساب تصفیه خانه های 
فاضالب شهری به میزان ۱000 لیتر بر ثانیه برنامه ریزی کرده بود که خوشبختانه 
طی ۱0 ماه سال جاری با تحقق شاخص های مصوب ابالغی و پیگیری های به عمل 
آمده، در مجموع ۷00 لیتر برثانیه )معادل ۷0 درصد شاخص مصوب( به ظرفیت 
پساب شهری تخصیص یافته به ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان  ها اضافه شده 
است. همچنین با توجه به تخصیص های اخذ شده در سال قبل، مجموع ظرفیت 
پس��اب ش��هری اختصاص یافته به منظور تأمین بخشی از کس��ری آب مورد نیاز 
شهرک ها و نواحی صنعتی به ۱900 لیتر بر ثانیه رسیده است. ضمن اینکه در ۱0 
ماهه سال جاری به منظور تحقق ش��اخص های مصوب مربوطه، عملیات اجرایی 
انتقال ۴00 لیتر بر ثانیه پساب ش��هری از تخصیص های اخذ شده در این زمینه به 
شهرک ها و نواحی صنعتی مربوطه نیز پیگیری شده است. باید یادآور شد؛ آنچه که 
در سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران مورد تأکید و اصرار است، 
استفاده حداکثری از ظرفیت پساب های شهری در صنایع مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی است و در این زمینه با مدنظر قرار دادن مجموع فعالیت های انجام 
ش��ده در زمینه اجرای پروژه های بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب خروجی 
تصفیه ش��ده تصفیه خانه های فاضالب ش��هرک ها و نواحی صنعتی و اجرای ۷۶ 
سامانه استفاده مجدد از پساب، ظرفیت بازچرخانی پساب از ۳۵000 مترمکعب 
در روز در پایان سال ۱۴00، به ۵9000 مترمکعب در روز افزایش پیدا کرده است 
که رویکرد بسیار امیدبخشی است و حتماً در ادامه راه هم با جدیت دنبال خواهد 
ش��د. در پایان باید توجه داش��ت که استفاده مجدد از پس��اب شهری در صنعت 
اساس��اً با دو هدف کلی انجام می گیرد. اول، امکان بازچرخانی آب در واحدهای 
صنعتی و دوم هم جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت. صنایع ش��یمیایی، نفت، 
پتروشیمی، کاغذس��ازی، نس��اجی و خیلی از صنایعی که در شهرک ها و نواحی 
صنعتی مستقر بوده و فعالیت دارند، در زمره صنایعی هستند که امکان برگشت 
پس��اب های تصفیه ش��ده جهت مصارف مختلف در آن ها وجود دارد و امروز این 
صنایع بیش از هر چیزی نیازمند آب و برق پایدار هستند تا بتوانند چرخه تولید 

خود که منجر به ایجاد اشتغال، تولید ثروت و... خواهد شد را حفظ کنند. 
علی رسولیان

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرك های صنعتی ایران

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز

تخفیف 70 درصدی دولت به قبض های گاز تنها مشمول فصل سرد سال 1401  است 
مدیر گازرس��انی ش��رکت مل��ی گاز، گف��ت: تخفیف ۷0 
درصدی قبض ه��ای گاز بنا به دس��تور رئیس جمهور مربوط 
به فصل س��رد امس��ال اس��ت و مصوب��ه دول��ت درخصوص 
تعرفه های جدید همچنان برای س��ال آین��ده پابرجا و اعمال 
می ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، مس��لم رحمانی؛ در 
اختتامیه س��ومین رویداد ملی آوای گاز خلیج فارس در جمع 
خبرنگاران، افزود: س��رمای گس��ترده، ماندگار و دمای پایین 
باعث ش��د دولت در راس��تای کمک به مردم و معیشت آنان 
این تخفیف را در نظر بگیرد. وی یادآور ش��د: در تاریخ ۱۶ آذر 
مصوبه دولت درخصوص تعرفه های جدید گاز اعالم ش��د که 
براین اس��اس س��ه پلکان اول که پلکان های متعارف هستند 

و ۶0 درصد مش��ترکان گاز را تش��کیل می دهند بدون تغییر 
می مانند. رحمانی؛ ادامه داد: براین اس��اس سه پلکان چهارم 
تا شش��م ۳0 درصد و پلکان ه��ای هفتم تا ده��م ۵0 درصد 
نسبت به تعرفه س��ال گذش��ته افزایش لحاظ شده است. وی 
گفت: پلکان های چهارم تا دهم را جزء مش��ترکان پرمصرف 
و پلکان های یازدهم و دوازدهم که ۱.۶ درصد از مشترکان را 
مشمول جزء مشترکان بسیار پر و بد مصرف به شمار می روند. 
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز، گفت: ش��رایط آب و هوایی، 
اس��تقرار موج بس��یار س��رد و تجربه دمای زیر صفر درجه در 
بیش از ۲۶ استان کش��ور در دی ماه، دمای پایین و ماندگاری 
این موج س��رما در استان های نیمه ش��مالی، مرکزی و برخی 

از اس��تان های جنوبی باعث افزایش می��زان مصرف در بخش 
خانگی و تجاری کش��ور ش��د. وی ادامه داد: ش��رایط خاص 
آب و هوایی در زمس��تان امس��ال باعث ش��د با وجود تزریق 
8۴8 میلی��ون مترمکعب گاز ب��ه خطوط انتقال سراس��ری 
و با تالش و پش��تکار هم��کاران در بخش باالدس��تی وزارت 
نفت، ش��رکت های پاالیش گاز، خطوط انتقال و شرکت های 
توزیع اما در زم��ان حاضر بالغ بر یک ماه اس��ت که مصرف در 
بخش خانگ��ی و تجاری ب��ا بیش از ۶00 میلی��ون مترمکعب 
در روز اشکاالتی در شبکه گازرس��انی به همراه داشته است. 
رحمانی؛ گفت: با وجود مش��کالت ف��راوان به خصوص در ۱0 
روزی که هوا بس��یار س��رد و دما هم در ش��رق و غرب کشور 

منفی ۲8 درجه ب��ود با همراهی م��ردم از این ش��رایط عبور 
کرده ایم. وی افزود: باتوجه به اینکه میزان تولید ثابت اس��ت 
بنابرای��ن هرچه مص��رف در بخ��ش تجاری و خانگ��ی بهینه 
باش��د این بخ��ش گاز به بخش تولی��د، صنع��ت و نیروگاهی 
اختصاص می یاب��د. رحمانی؛ گفت: برای عبور از فصل س��رد 
مردم همچنان در مص��رف گاز همراهی کنند تا هیچ نقطه ای 
از کشور دچار چالش نش��ود. وی تأکید کرد: در زمان حاضر با 
تالش و پشتکار همکاران مشکلی در گازرسانی به اقصی نقاط 
کش��ور وجود ندارد و گازرس��انی در کش��ور پایدار است و تا 
 پایان فص��ل همچنان ب��ه این همراه��ی و هم��کاری مردم 

نیازمند هستیم.

ظرفیت نیروگاه های ایران از مرز 90 هزار مگاوات عبور کرد 
معاون توس��عه طرح های ش��رکت برق حرارت��ی، گفت: 
همزم��ان ب��ا اتص��ال واح��د گاز نی��روگاه کالس F دوکوهه 
اندیمشک به شبکه سراسری برق، ظرفیت نیروگاه های ایران 
از مرز 90 هزار مگاوات عبور کرد. ب��ه گزارش مناقصه مزایده، 
محمد رمضانی؛ با اش��اره به اینکه نی��روگاه دوکوهه با حجم 
س��رمایه گذاری افزون بر ۲۵0 میلیون یورو در حال س��اخت 
است، افزود: در راس��تای توس��عه تولید نیروی برق و تقویت 
ش��بکه ۲۳0 کیلوولت در منطقه ش��مال خوزستان، شرکت 

برق حرارتی س��اخت نی��روگاه راندمان ب��االی دوکوهه را با 
برخ��ورداری از یک واح��د گازی ۳0۷ مگاوات��ی و یک واحد 
بخار ۱۴۴ مگاواتی در مجموع به ظرفیت اسمی ۴۵۱ مگاوات 
در دس��تور کار قرار داده اس��ت. وی ادامه  داد: تأمین بخشی 
از تقاضای شبکه سراسری برق کش��ور، بهبود پایداری شبکه 
برق در منطقه ش��مال خوزس��تان، افزایش متوسط بازدهی 
نیروگاه های حرارتی، صرفه جویی س��وخت ب��ه ازای هر کیلو 
وات س��اعت انرژی تولیدی، انتقال دانش فنی و ساخت داخل 

کردن تجهیزات نیروگاه های س��یکل ترکیب��ی راندمان باال، 
اش��تغالزایی، عمر مفید طوالنی نی��روگاه، کاهش آالیندگی 
و مصرف آب از جمل��ه اهداف و ویژگی های این پروژه اس��ت. 
معاون توس��عه طرح های ش��رکت برق حرارتی، ب��ا تأکید بر 
اینکه توربین این نیروگاه برای نخس��تین بار در کشور توسط 
متخصصان داخلی مونتاژ ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در 
طول اجرای این طرح عالوه بر اس��تفاده از نیروهای بومی، از 
پیمانکاران منطقه نیز در فعالیت های اجرایی اس��تفاده شده 

است. وی خاطرنشان کرد: پُست این نیروگاه از نوع GIS بوده 
که عالوه بر کم حجم بودن نسبت به س��ایر پست ها، مقاومت 
باالتری نسبت به رطوبت و گردوخاک داشته و نصب و اجرای 
آن سریع تر و ایمنی آن بیشتر است. رمضانی؛ گفت: در دوران 
س��اخت این پروژه ۵00 نفر به صورت مس��تقیم و یک هزار و 
۵00 نفر نی��ز به صورت غیرمس��تقیم مش��غول ب��ه فعالیت 
هس��تند.  نیروگاه دوکوهه در کیلومتر ۱۷ جاده سد کرخه در 

شهرستان اندیمشک واقع شده است. 

نماینده  مجلس 

چرا هیچ ردپایی از درآمدهای کالن شرکت ملی گاز در بودجه سال آینده نیست؟ 
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس، گفت: 
در حالی ش��رکت ملی گاز س��ال ۱۳99، مبلغ ۱۵ 
هزار میلی��ارد تومان ف��روش ات��ان و LPG را در 
صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت 
گذشته نیامده بو د و براساس گزارش تفریغ بودجه 
دیوان محاس��بات، در س��ال ۱۴00 نیز ش��رکت 
ملی گاز بالغ  ب��ر ۱۱۳ هزار میلی��ارد تومان فروش 
اتان و LPG و گوگرد داش��ته و در 9 ماهه نخست 
امسال هم این عدد 9۵ هزارمیلیاردتومان بوده که 
پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال ۱۴0۱ به ۱۳0 
هزارمیلیاردتومان برس��د و برای س��ال ۱۴0۲ نیز 
مجموعاً حدود ۱۷0 هزارمیلیاردتومان پیش بینی 
درآم��دی وج��ود دارد. مالک شریعتی نیاس��ر؛ در 
گفت وگو با خانه مل��ت، درباره عدم شفاف س��ازی 
درآمدهای ش��رکت ملی گاز در الیحه بودجه سال 
۱۴0۲ علی رغ��م تأکی��د مقام معظم رهب��ری در 
سیاست های کلی ابالغی برنامه هفتم، گفت: یکی 
از بندهای سیاس��ت های ابالغی رهبر انقالب برای 
برنامه هفتم توسعه به »شفافیت و ضابطه مندی« 
هزینه ش��رکت های دولت��ی به ویژه ش��رکت های 
تاب��ع وزارت نفت تأکید دارد، البت��ه ما این موضوع 
را در بند )ش( تبص��ره ۲ قانون بودج��ه ۱۴0۱ به 
تصویب رس��اندیم اما باز هم در الیحه بودجه سال 
آینده درآمدهای ش��رکت ملی گاز ش��فاف نشده 
است، هرچند حکم تصویب ش��ده در قانون بودجه 
س��ال جاری نیز به طور کامل اجراء نشده، بنابراین 
شفافیت و ضابطه مندی ش��رکت های تابع وزارت 
نفت مورد تأیید مجلس نیس��ت؛ البته نمی توانیم 
بگویم لزوماً در هزینه کرد  ها تخلف یا خدایی ناکرده 

حیف و میل صورت گرفته اس��ت. اما به دلیل عدم 
اش��راف مجلس به این هزینه کردها، برای مجلس 
قابل تأیید نیستند، چراکه کاماًل غیرشفاف بوده و 
مجلس بر آن  ها نظارت ندارد. نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمش��هر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اس��المی، با اش��اره به عدم شفاف سازی 
درآمده��ای وزارت نف��ت از محل ف��روش داخلی 
و ص��ادرات فرآورده ه��ای فرع��ی گازی در الیحه 
بودجه سال ۱۴0۲، گفت: طبق گزارش گمرک در 
9 ماهه س��ال جاری ۶.8 میلیارد دالر صادرات گاز 

مایع مجموع وزارت نفت در کش��ور داش��تیم که با 
احتساب درآمد حاصل از فروش داخلی - مجموعاً 
حدود هفت میلیارد دالر می ش��ود - بنابراین طبق 
گزارش گمرک مجموع صادرات LPG در کش��ور 
بالغ بر ۲00 هزار میلیارد تومان اس��ت که به یقین 
این رقم در پایان سال بیش��تر نیز خواهد شد. وی 
با بیان اینکه ش��رکت ملی گاز س��ال ۱۳99، مبلغ 
۱۵ هزار میلیارد تومان ف��روش اتان و LPG را در 
صورت مالی خود گزارش کرده که در بودجه دولت 
گذش��ته نیامده بود، همچنین براس��اس گزارش 

تفریغ بودجه دیوان محاس��بات، در س��ال ۱۴00 
نیز ش��رکت ملی گاز بال��غ  بر ۱۱۳ ه��زار میلیارد 
تومان فروش ات��ان و LPG و گوگرد داش��ته و در 
9 ماهه نخس��ت امس��ال هم این عدد بال��غ بر 9۵ 
هزارمیلیاردتوم��ان بوده که پیش بینی می ش��ود 
تا پایان س��ال ۱۴0۱ ب��ه ۱۳0 هزارمیلیارد تومان 
برسد و برای سال ۱۴0۲ نیز مجموعاً حدود ۱۷0 
هزارمیلیاردتومان پیش بینی درآمدی وجود دارد 
اما متأس��فانه این عدد هیچگاه چه در دولت قبل 
چه دولت سیزدهم در لوایح بودجه سالیانه دولت 

نمی آید و تنها مجلس یازدهم دو س��ال اس��ت که 
در راس��تای شفاف س��ازی آن ت��الش می کن��د و 
توانسته بخش کمی از این عدد را در قانون بودجه 
بگنجاند. شریعتی؛ اظهار کرد: با این اوصاف سؤال 
ما از دولت این اس��ت چرا هیچ ردپای��ی از این رقم 
بسیار کالن در بودجه سالیانه نیست؟! در حالی که 
یکی از شعارهای دولت شفافیت مالی شرکت های 
دولتی است اما برای رقم های بس��یار پایین مانند 
»عواید داخل پادگان ها« ب��ه معنی درآمد حاصل 
از فروش پسماند غذا و نان خشک های باقی مانده 
در پادگان های کشور که نهایتاً ۷.۵ میلیارد تومان 
می ش��ود در بودجه عمومی کشور ردیف درآمدی 
گذاشته شده اس��ت. این نماینده مجلس، با تأکید 
بر اینکه هدف مجلس از اصرار بر شفاف سازی این 
درآمده��ا، هزینه ک��ردن آن در هزینه های جاری 
کشور نیس��ت، گفت: این مبالغ باید شفاف سازی 
شوند تا بدانیم کجا هزینه می شوند، بنابراین حتی 
درصورت س��رمایه گذاری در زمینه توس��عه، باید 
ش��فاف باش��ند، چراکه از طرفی وزارت نفت دایماً 
از نداش��تن بودجه برای س��رمایه گذاری س��خن 
می گوید و از طرفی تکلیف هزینه ک��رد این منابع 
عظیم حاصل از ف��روش داخل��ی و خارجی اتان و 
LPG مشخص نیست و این تناقض برای مجلس 
جای س��ؤال دارد. س��خنگوی کمیس��یون انرژی 
مجلس شورای اس��المی، در پایان گفت: مجلس 
با ق��درت تمام تالش خ��ود را برای شفاف س��ازی 
بودج��ه ش��رکت های وزارت نفت خواه��د کرد تا 
سیاس��ت های کلی ابالغ��ی مقام معظم رهبری در 

این بخش تحقق پیدا کند.

گروه انرژي

 با توجه به شرایط خاص کشور در ناترازی های 
انرژی چ��ه در صنعت ب��رق و چ��ه در صنعت گاز، 
بهینه س��ازی مصرف ان��رژی به عن��وان راهکاری 
در حل این مس��أله از اهمیت باالی��ی به خصوص 
در برنامه ه��ای دولت برخوردار اس��ت و از آنجا که 
یکی از مهم تری��ن بخش های س��ند تحول دولت 
موضوع بهینه س��ازی مص��رف انرژی می باش��د، 
انتظار می رود با نزدیک شدن به پایان سال و ارایه 
الیحه بودجه، دول��ت برنامه های وی��ژه ای در این 
خصوص داشته باشد.  اما با بررسی ها به این نتیجه 
می رسیم، متأسفانه هیچ تصویری از آن در بودجه 
منعکس نش��ده و مغفول مانده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، در این باره عضو کمیسیون انرژی 
مجلس، مصطفی نخعی؛ با اش��اره ب��ه موضوعات 
مهم��ی که بای��د در الیح��ه بودجه س��ال ۱۴0۲ 
مورد توجه قرار بگیرد ام��ا دولت برای آن  ها اعتبار 
و برنامه ای در نظر نگرفته اس��ت، گفت: در کشور 
یک ناترازی کلی و یک نات��رازی فصلی وجود دارد 
حدود ۲۵0 میلیارد مترمکعب گاز در سال مصرف 
و همین میزان نیز تولید می ش��ود. بنابراین در این 
بحث فعاًل دچار چالش جدی نیستم اما مشکل در 
ناترازی فصلی اس��ت. بنابراین باید برای این مهم 
فکری شود. این در حالی است که زیرساخت های 
ضعیف انتقال انرژی در کش��ور مشکل آفرین شده 
است. نماینده مردم مردم ماکو، چالدران، پلدشت 
و شوط در مجلس شورای اس��المی، ادامه داد: اگر 
کشور را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کنیم 
عمده تولی��د در جنوب و عمده مصرف در ش��مال 
کشور است. این در حالی است که زیرساخت های 
انتقال انرژی در شمال شرق کش��ور ضعیف است 
در حالی ک��ه »م��اده ۱۲ قانون رفع موان��ع تولید 
رقابت پذیر« این ظرفیت قانون��ی الزم را به دولت 

برای حل این مش��کل می دهد. وی با انتقاد از عدم 
اولویت دادن به بحث انرژی ه��ای تجدیدپذیر در 
الیحه بودجه س��ال آینده، افزود: نکته ای که نباید 
از آن غفلت کنیم بحث ذخیره س��ازی گاز اس��ت 
چراکه کش��ورهای مصرف کننده مانند کشورهای 
اتحادیه اروپا و حتی کشورهای دارنده منابع گازی 
بس��یار مانند روس��یه، کانادا و قطر به این س��مت 
رفته اند ضمن آن که متوس��ط ذخیره سازی گاز در 
دنیا ۱0درصد، در کش��ورهای نام برده ۲0درصد 
اس��ت، در حالی که این مهم در ایران به س��ختی 
به یک ونیم درصد می رس��د. لذا باید با گس��ترش 
انرژی های تجدیدپذیر سبد انرژی کشور را متنوع 

کرد و تمامی ب��ار تولیدی و مصرف��ی به دوش گاز 
نباش��د. عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای 
اس��المی، از ع��دم ارایه برنام��ه و در نظ��ر گرفتن 
اعتبار در الیح��ه بودجه س��ال ۱۴0۲ به موضوع 
مهم بهینه س��ازی مصرف سوخت با توجه به وجود 
ناترازی انرژی در کش��ور انتقاد کرد و افزود: اکنون 
حدود ۲۱ میلی��ون بخاری با مص��رف انرژی باال و 
راندمان بس��یار پایین در منازل استفاده می شوند 
اما اگر آن  ه��ا ب��ا بخاری  ه��ای دارای راندمان باال 
تعوی��ض ش��وند، می ت��وان روزانه ۱۲0 ت��ا ۱۵0 
میلی��ون مترمکعب گاز در کش��ور ذخیره س��ازی 
کرد، البته ب��ا توجه به وضعیت کنونی معیش��ت و 

اقتصاد مردم نمی ت��وان از آن  ها چنی��ن انتظاری 
داش��ت. بنابراین دولت باید »طرح جایگزینی« را 
دنبال کند. همچنین رمضانعلی سنگدوینی؛ عضو 
کمیس��یون انرژی مجلس، گفت: کمبود انرژی در 
کشور به ویژه در این روزهای سرد به وضوح لمس 
شد اما با وجود کمبود شدید انرژی، دولت در هیچ 
بخش��ی از الیحه بودجه س��ال آینده ب��ه موضوع 
بهینه س��ازی مصرف انرژی اش��اره ای نکرده است 
و این نش��ان از ادامه مش��کل کمبود گاز در س��ال 
آینده دارد. چراکه طی یک س��ال نمی توان ۲00 
میلیون مترمکع��ب ناترازی موج��ود را حل کرد. 
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس ش��ورای 

اس��المی، با بی��ان اینک��ه تولید، ذخیره س��ازی و 
بهینه سازی، س��ه راه برای کاهش ناترازی گاز در 
کشور اس��ت اما راحت  ترین و با س��رعت  ترین راه 
از مسیر بهینه س��ازی می گذرد، افزود: با توجه به 
این مهم اعضای کمیس��یون تلفی��ق باید در زمان 
بررسی الیحه به این مسأله توجه کرده و دولت نیز 
با همراهی با کمیسیون تلفیق این کوتاهی خود را 
جبران کند. وی به یکی از راه های جبران ناترازی 
گاز از طریق بهینه س��ازی اش��اره ک��رد و توضیح 
داد: می توان ب��ا قرار دادن بخاری های اس��تاندارد 
و ب��ا بازدهی ب��اال در اختیار م��ردم، ۱۲0 میلیون 
مترمکع��ب از ۲00 میلی��ون مترمکع��ب ناترازی 
موج��ود در ح��وزه گاز را صرفه جوی��ی و جب��ران 
کرد، بنابرای��ن اگر وزارت صمت ب��ه کمک وزارت 
نفت بیای��د و حتی این بخاری  ه��ا رایگان یا قیمت 
پایین در اختیار مردم قرار داده ش��ود، باز هم سود 
خواهیم کرد. س��نگدوینی؛ همچنین با اش��اره به 
عدم ارایه برنامه در الیحه بودجه برای جمع آوری 
گازهای فلر، مطرح ک��رد: در حالی دولت برای این 
مهم برنام��ه و بودجه ای در نظر نگرفته اس��ت که 
در صورت ایجاد بس��تر الزم جهت سرمایه گذاری 
برای جم��ع آوری گازه��ای فلر، طی ی��ک الی دو 
سال س��ود قابل مالحظه ای حاصل خواهد شد. به 
گفته وی، بهتر است دولت مس��ؤولیت اجتماعی 
مصرف کنندگان ان��رژی مانند پتروش��یمی  ها را 
به جم��ع آوری گازهای مش��عل اختص��اص دهد 
چراکه آن  ها ظرفیت چنی��ن کاری را دارند. عضو 
کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای اس��المی، 
همچنین س��هم ۱۴ونیم درص��دی وزارت نفت از 
بودجه را ناچیز خواند و گفت: اگر به دنبال توسعه 
زیرس��اخت  ها در حوزه نفت و گاز هستیم باید این 
س��هم در قانون بودجه س��ال آینده به حداقل ۲0 
درصد برس��د، در غیر این ص��ورت در برنامه هفتم 

توسعه برای این مسأله فکری خواهیم کرد. 
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