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 دیگر اکثریت مردم تلویزیون ن��گاه نمی کنند؛ این واقعیتی 
تلخ اس��ت که اس��اس آن به وجود آمدن شبکه ای ش��د به نام 
شبکه خانگی. شبکه ای که قرار اس��ت تولیدات تصویری را در 
غالب فیلم و سریال جایگزین برنامه های یک جانبه صداوسیما 
کند. رسانه ای ملی که مدت هاس��ت دچار حاشیه شده و دیگر 
ج��ز تبلیغات دس��توری محص��والت میهن��ی و بودجه کالنی 
که از دولت دریافت می کند، دس��تاورد دیگ��ری برای اکثریت 
مردم ندارد. البت��ه نکته قابل توج��ه در این باره این اس��ت که 
برای نظارت بر محتوای ش��بکه های خانگی، س��ازمان تنظیم 
مقررات رس��انه های صوت و تصویر فراگیر ایجاد شد؛ سازمانی 
که رئیسش، معاون رئیس س��ازمان صداوسیماست!! به همین 
دلیل س��اده می توان ریش��ه مشکالت ش��بکه های خانگی را با 
س��اترا فهمید و هرازچندگاهی هم خبری مبنی بر مش��کالت 
آنان به گوش می رس��د. آخرین تقابل س��اترا با شبکه خانگی را 
می توان بر درخواست س��اترا برای بس��تن یکی از بزرگ ترین 
پلتفرم های داخلی فیلم و س��ریال یعنی شبکه فیلیمو دانست. 
در واقع می توان این گونه برداش��ت کرد که س��اترا )س��ازمان 
تنظیم مقررات رس��انه های صوت و تصویر فراگیر( می خواهد 
نظارت داش��ته باشد، پس دس��ت به سانس��ور و ممیزی  روی 
آثار ش��بکه نمایش خانگی می زند و این روز ها هم به سریال  ها 
مجوز نمی دهند. ولی همین کار، دس��تمایه  تبلیغات بیش��تر 
اثر ش��ده و از این طریق، س��ازندگان اثر و پلتفرم  ه��ا می توانند 
مخاط��ب را کنج��کاو و ج��ذب خ��ود کنن��د و در ه��ر حالت 
 س��اترا و صداوس��یمایی ک��ه روی آن نظ��ارت دارد را مطرود 

جلوه دهند. 

داستان از سریال سقوط شروع شد! 
س��ازمان تنظیم مقررات صوت و تصوی��ر فراگیر در فضای 
مجازی، تأکید می کند؛ رویکرد این س��ازمان نسبت به فعاالن 
تولید محتوا در فضای مجازی، رویکرد حمایتی نظارتی اس��ت 
و در راس��تای حمایت از آنان به وظایف خود عم��ل کرده و در 
براب��ر هرگونه قانون ش��کنی و بی توجهی به حق��وق مخاطبان 

و رقابت غیرقانونی و ناعادالنه با س��ایر س��کوهای دارای مجوز 
از س��اترا )۳۳۷ س��کوی دارای مجوز(، اقدام��ات قانونی الزم 
را انجام خواهد داد و در این راس��تا در مقابل تخل��ف از قانون، 
مس��ؤولیت خود را به ش��کل کامل انجام خواهد داد. س��ریال 
»سقوط« درحالی روز چهارش��نبه )پنجم  بهمن ماه( به عنوان 
پرمخاطب  ترین مجموعه نمایش��ی پلتف��رم پخش کننده اش 

معرفی ش��ده بود که وضعیت پخ��ش ادامه  قس��مت های این 
سریال براساس آنچه در آخرین اطالعیه ساترا آمد، در هاله ای 
از ابهام قرار داش��ت. با این همه، وزیر ارش��اد ب��ا تأکید بر اینکه 
»س��قوط« ادامه دارد، تأکید ک��رده بود، »اینکه ی��ک اثر بنا بر 
عملکرد یک بازیگر متوقف ش��ود، از س��وی وزارتخانه ممنوع 
ش��ده اس��ت.« همچنین نامه جدید س��اترا به رئیس سازمان 
صداوس��یما، تقابل میان این س��ازمان و پلتفرم ه��ای نمایش 
خانگ��ی را وارد مرحل��ه تازه ای ک��رد. فیلتر ک��ردن پلتفرم ها، 
خدمات ندادن دیتاسنترها، لغو نش��ان ای نماد، عدم همکاری 
برای تبلیغ��ات و همچنین اتمام حجت و مهل��ت یک هفته ای 
برای تمکین از قوانین این سازمان، بخشی از اقداماتی است که 

ساترا در دستور کار خود قرار داده است.
مقابل شبکه نمایش خانگی نایستاده ایم

پیمان جبلی؛ رئیس س��ازمان صداوس��یما و رئیس س��اترا، 
درباره نامه ای که نس��بت به یکی از پلتفرم ه��ای نمایش خانگی 
به رئیس جمهور نوش��ته اس��ت و چرایی نگارش این نامه چنین 
می گوید: نه تنه��ا پلتفرم و صنع��ت نمایش خانگ��ی را چالش و 
تهدیدی برای صداوس��یما نمی دانیم، بلکه به استناد همان شعار 
تحولی که از روز گذش��ته مطرح کردم، در نقش یک قرارگاه عمل 
می کنیم. ظرفی��ت وی اودی ه��ا را هم به عن��وان ظرفیت مکمل 
صداوس��یما می دانیم و با هم افزایی با حوزه نمایش خانگی تالش 
می کنیم بتوانیم به نیازهای جامعه به نحو احس��ن پاس��خ دهیم. 
گفتنی است؛ همان طور که گفته شد مهم ترین مشکل بین ساترا و 
شبکه نمایش خانگی این است که رئیس آن معاون رئیس سازمان 
صداوسیماس��ت و باید برای پایان منازعه بین طرفین ریاس��ت 
س��اترا تغییر و نهادی بی طرف به کار بپردازد؛ اتفاقی که تاکنون 

نیفتاده و این خانه را همچنان از پای بست ویران کرده است. 

جدال ساترا با شبکه خانگی؛ خانه   از  پای بست ویران است! 

 بورس و تیر آخر!  
  در ابتدای کار بهتر است عرض کنیم که فی الحال کاری 
به کار جناب بورس س��رمایه نداریم که این بینوا خودش هم 
تکلیف خودش را نمی داند و دایم النوس��انی شدنش، خاطر 
جمیع سهامداران را مکدر کرده است، هرچند باالخره حال 
و روزش خیلی بهتر از سال پیش شده و از صدقه سری تورم 
انفجاری نرخ دالر و سکه، اندک اندک آبی زیر پوستش رفته 

و رنگ و رویی پیدا کرده است.
ام��ا فی الح��ال در خدمت بورس کاال هس��تیم ت��ا رمز و 
رازهای جدید و ش��گفت انگیز خود را که اگر نگوییم بی نظیر 
ولی در دنیا کم نظیر اس��ت و البته حدس می زنیم تا همین 
اواخر هم خودش نمی دانس��ته چه هنرهایی دارد و از هر سر 
انگش��تش چه چیزهایی که نمی ریزد را از جنابش��ان جویا 

شویم و در کالس درس شان دو زانو زده و تلمذ نماییم! 

اینکه قرار ب��ود که فروش خ��ودرو را به ت��االر بیاورند تا 
بورسی ش��ده و قیمتش بش��کند و بازار از تب و تاب بیفتد، 
ولی حضور پرفروغ خودرو در بورس و چکش خوردن قیمت 
خودروهای وطنی، ثمره  اش آتش��ی بود ک��ه به جان قیمت 
افتاد آن هم ب��ه اندازه ای که دوقلوهای افس��انه ای در خواب 
هم نمی دیدند که اگر چنی��ن روزی را پیش بینی می کردند 
از هزار سال پیش، به جای اینکه بر س��ر چند درصد افزایش 
قیم��ت دایماً با ش��ورای رقاب��ت و وزارت صمت و س��ازمان 
حمایت گالویز ش��ده و اره کش��ی کنند، زور و ضرب خود را 

برای ورود به این بازار خرج می کردند! 
البته هنرهای جناب بورس فق��ط در فقره خودرو متوقف 
نشده اس��ت، بلکه در داس��تان فروش ربع س��که به تکامل و 
اوج رس��یده، تا آنجا که ربع س��که ای که در شرایط معمول و 

طبیعی بازار، قیمتش ۳0 و ی��ا فوق فوقش ۳5 درصد قیمت 
تمام سکه بود )از دوره تیرکمان ش��اه تا قبل از کشف بورس، 
توسط ربع س��که!( این روز ها از مرز 40 درصد هم عبور کرده 
اس��ت و ش��یرینی و حالوت سکه فروشی، حس��ابی به مذاق 
عزی��زان متولی، خ��وش آمده اس��ت و ب��رای بهره مندی از 
حظ وافر، حکماً فروش بقیه ربع سکه ها ادامه خواهد داشت، 
البته فهم هوش��نگ خانی ما می گوید این فروش 10 روزه از 
نیمه که بگذرد، جذابیتش روبه افول می گذارد و باید دید اگر 
این چنین شود، همچنان بر طبل فروش نواخته می شود یا از 
یک جایی به بعد و در راستای مدیریت تب و تاب! فروش سکه 

یک خط در میان و قطع و وصل شده و لنگ خواهد زد... .
به هرحال در خبر اس��ت که با توجه به تجربه موفق و فوق 
تورمی فروش س��که و خودرو )و از چارصباحی دیگر خودرو 
خارجی( در ب��ورس، اندک اندک پای فروش متری مس��کن 
هم به این بازار مکاره باز ش��ده و یک دس��تی به س��ر و گوش 
قیمت خانه که خ��ودش آنقدر ها زرنگ اس��ت و در قله های 
دست نیافتنی تشریف دارد، کشیده شود که احتماالً از قله ها 
به کهکشان ها پرواز کرده و به طور کل از دسترس خارج شود! 

تا آنجا که فهم و عقل هوش��نگ خانی ما قد می دهد، این 
تجربه موفق و نادر در بورس کاال، بس��یار ارزشمند بوده و به 
این س��ادگی ها نباید از آن عبور کرده و دس��ت از سر بورس 
برداشته ش��ود، بنابراین پیش��نهاد می ش��ود فروش پیاز و 
سیب زمینی، کله پاچه، گوشت و حبوبات و پای مرغ، گوشی 
تلفن و حتی تراکم و ع��وارض و حقوق گمرک��ی و مهم تر از 
همه آب و برق و گاز مص��رف خانگی و صنعت��ی و تولیدی، 
فروش آجیل و میوه ویژه ش��ب عید، خرم��ا و زولبیا و حلیم 
بادمجان در م��اه صیام، کیف و کولی و م��داد و تراش وطنی 
همزمان با بازگش��ایی مدارس، هزینه کالس های ورزشی و 
تقویتی و زب��ان و قس علیهذا در دم دمای تابس��تان و هزار و 
یک قلم جن��س و کاال و خدمات، هرچه زودت��ر کلید بخورد 
زیرا که انصافاً گزینه های مناس��بی برای اس��تفاده بهینه از 
این ظرفیت تازه کشف شده جناب اس��تاد بورس می باشند، 
اس��تادی که به تنهایی و با قدرت تمام، دست هرچه دالل و 
واسطه است را از پش��ت بس��ته و هم آن ها را از نان خوردن 

انداخته و هم خلقی را حیران شعبده های خود کرده است!

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

مخالفت ایران با  اجرای بند آموزش سند 2030 همچنان پابرجا است 
معاون ام��ور زنان و خان��واده رئیس جمهوری، 
با بی��ان اینکه مدیری��ت کارگروه توانمندس��ازی 
اقتصادی آیورا که ایران به مدت دو س��ال عهده دار 
آن است، ارتباطی با ۲0۳0 ندارد، گفت: جمهوری 

اسالمی ایران همچنان بر موضع خود در مخالفت 
با اج��رای بند آم��وزش س��ند ۲0۳0 در کش��ور 
پابرجاس��ت. به گزارش ایسنا، انس��یه خزعلی؛ در 
حساب توئیتر خود نوش��ت: »جمهوری اسالمی 

ایران همچنان بر موضع خود در مخالفت با اجرای 
بند آموزش س��ند ۲0۳0 در کش��ور پابرجاست و 
مدیریت کارگروه توانمندس��ازی اقتصادی آیورا 
ک��ه ایران به م��دت دو س��ال عهده دار آن اس��ت، 

ارتباطی با ۲0۳0 ن��دارد.« وی در توئیت دیگری، 
افزود: آیورا )اتحادیه کش��ورهای حاشیه اقیانوس 
هند( نهادی با هدف توسعه همکاری های تجاری-
اقتصادی است و با ریاست جمهوری اسالمی ایران 

بر کارگروه بان��وان آیورا، زنان متخص��ص ایرانی، 
زنان کش��ورهای عضو آیورا را توانمند می سازند. 
در تعام��الت بین المللی بر اصول خود پافش��اری 

می کنیم حتی اگر مرتبط با داخل کشور نباشد.« 

شرکت نفت و گاز پارس

بانک صادرات ایران
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https://monaghesatiran.ir/126024-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/126194-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b2%db%b6-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/126040-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/126045-%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%db%b1%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%82/
https://monaghesatiran.ir/126054-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%b4%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/126079-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b6-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%a9/
https://monaghesatiran.ir/126088-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-19-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/126085-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87/
www.qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش

ش�ركت 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 5 و 6 تصفیه خانه فاض��الب جنوب تهران )بر اس��اس تولید داخل( )ش��ماره مناقصه در س��امانه س��تاد ایران 
۲0010054۲00001۲۷( 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: 884۳5961-0۲1 و فکس: 0۲1-88409194
2- مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 1.۲65.000.000 ریال

3- مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16

مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0
تاریخ گشایش پاكات: ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0 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 دوم

شرکت فاضالب تهران

ش�ركت 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 ۲0010050۷000001۷ 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 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09
پایان مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی از سامانه: 

ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16
پایان مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی به سامانه: 

ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0
محل اعتبار: اعتبارات جاری

   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 88۳9۲6۷8 می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 1456

نوبت دوم
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فراخوان ارزیابی کیفی  عمومي
یک مرحله ای

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب استان تهران

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

اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای ش��رایط ذیل می توانند از تاریخ انتش��ار این آگهی تا مورخ 1401/11/1۷ جهت دریافت اسناد مناقصه در س��اعات اداری به نشانی تهران، 
خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شركت در مناقصه:
1- برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار.

2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 4.000 مترمربع.
3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۳50.000.000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال(.

 همراه داش��تن معرفی نامه جهت دریافت اس��ناد الزامی اس��ت. در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی متقاضیان می توانند با ش��ماره های تلف��ن 888۳1008 و 888۳۲009 
تماس حاصل نمایند. 
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آگهی    عمومی
شناسایی پیمانکار یک مرحله ای 

ضمنًا هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مالحظات
1( متقاضیان براي شرکت در مزایده، مي بایست سپرده اي به میزان 10% قیمت کل پیشنهادی موردنظر 
خود را طي چک تضمین ش��ده رمزدار بانکي، در وجه ش��رکت معدن فرآور امداد یا ضمانت نامه بانکی یا 

وجه نقد به حساب جام شماره 5045486۳۷6 بانک ملت، به نام شرکت معدن فرآور امداد تهیه نمایند.
2(  متقاضیان مي بایس��ت رسید س��پرده مأخوذه، فرم تکمیل شده پیش��نهاد قیمت، فرم امضاءشده 
ش��رایط ش��رکت در مزایده و مبایعه نامه را داخل پاکت های مخصوص مزایده قرار داده و پس از درج 
نام و نام خانوادگي، موضوع و ش��ماره مزایده بر روي پاکت ها، حداکثر تا ساعت 16 روز دو شنبه مورخ 
1401/11/1۷ به آدرس استان مرکزی، شهرستان محالت، بلوار ش��هید بهشتی غربی، جنب کوچه 

فیاض بخش تحویل نمایند.
3(  ارائه پیشنهاد قیمت برای اقالم مزایده به صورت تفکیکی و یا یک جا امکان پذیر می باشد.

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

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

6(  مدت زمان انجام معامله و تسویه مبلغ، حداکثر ۲0 روز کاری پس از تاریخ ابالغ به برندگان مزایده می باشد.
7(  کلیه مسئولیت و هزینه های آماده سازی و بارگیري اقالم در مبدأ و هزینه حمل، به عهده برندگان 

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

مجاز و مختار است.
9( متقاضیان، ملزم به رعایت مفاد مندرج در اسناد مزایده می باشند.

10( بازدید از اقالم مزایده جهت خرید الزامی است.
11( درصورت برنده نشدن در مزایده، س��پرده متقاضي حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري عودت داده 

خواهد شد.
12( هزینه کارشناسی رسمی و چاپ آگهی، به عهده برندگان مزایده  می باشد.

13( سایر شرایط، اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

 ش�ركت مع�دن ف�رآور امداد 
در ن�ظ���ر دارد اق���الم م���ازاد و 
در  م��وج���ود  ض�ایع��ات����ی 
 مع���ادن س���نگ ح�اج�ی آب�اد 
و آتش�کوه محالت و کارخانه های 
س��نگ بری امک��و س��اوه و ام�کو 
مح��الت را به ص��ورت تفکیک��ی 
و ی��ا یک ج��ا از طری��ق برگزاري 
مزایده عموم��ی و کتبي به فروش 

برساند.
 ل��ذا متقاضیان خری��د مي توانند 
ب��راي بازدید از اق��الم موردنظر و 
کسب اطالعات بیش�تر، از نح�وه 
برگ��زاري و اخ�ذ اس��ناد مزایده 
از م�ورخ 1401/11/10 لغای�ت 
به جز  1401/11/17 هم�ه روزه 
پنج ش�نبه ها و ای�ام تعطیل از 
س��اعت 8 صب���ح لغای��ت 16 به 
دفاتر ش��رکت معدن فر آور امداد 
مراجع��ه و ی��ا اس��ناد و فرم های 
مربوطه را از س��ایت معرفی ش��ده 

دریافت نمایند.

فروش اقالم مازاد و ضایعاتی
مزایده شماره 8-م-401

 دفتر مرکزی 
شرکت معدن فرآور امداد

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

 روبروي  پارك صبا، 
نبش كوچه یزدان پناه،   پالك 1، 
مجتمع اقتصادی كمیته امداد، 

ساختمان 2، طبقه 2

دفتر محالت 
شرکت معدن فرآور امداد

استان مركزی، شهرستان محالت، 
 بلوار شهید بهشتی غربی، 

جنب كوچه فیاض بخش

تلفن هاي تماس
021-88878532-35

086-43224908
09209513012

آدرس اینترنتي
http://www.emco.ir

   emco_emdad
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معدن آتشکوه
 استان مركزی، شهرستان محالت، 

كیلومتر 20 جاده دلیجان

آدرس های بازدید:

)نوبت سوم(

معدن حاجی آباد
 استان مركزی، شهرستان محالت، 

كیلومتر 5 جاده خمین

کارخانه سنگ بری امکو ساوه
 استان مركزی، شهرستان ساوه، 

شهرك صنعتی كاوه، خیابان نوزدهم پالك 28 
تلفن: 086-42345340-42

کارخانه سنگ بری امکو محالت
 استان مركزی، شهرستان محالت، 
 شهرك صنعتی محالت )ارقده(، 

انتهای خیابان رز غربی

آگهی مناقصه
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی- 
واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

DMPC/WTP/EPC/401/1214 :شماره مناقصه
موضوع مناقصه: تأمین تجهیزات و اجرای عملیات موردنیاز جهت Air Rise س��قف گنبدی مخزن 
با وزن بیش از هزار تن به همراه طراحی، مش��اوره فنی، نظارت بر عملیات اجرایی، تجهیزات شامل کلیه 

فن های اصلی اضطراری و تابلوهای برق و کنترل مخزن 5001 واحد آب پروژه پتروشیمی دماوند
مبلغ چهار میلیون ریال بابت دریافت اس��ناد مناقصه به شماره حساب 5151۷1101۲010 بانک سپه 

به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء واریز شود.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر هفت روز پس از درج آگهی

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر ده روز پس از درج آگهی
مبلغ تضمین ش�ركت در مناقصه: تضمین ش��رکت در مناقصه معادل مبلغ 950.000.000 ریال 

)نهصد و پنجاه میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد تائید مناقصه گزار می باشد.
  مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است س��ایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه 

درج شده است.
  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

  تهران، شهرک قدس )غرب(، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید
تلفن تماس:885۷6۲40-0۲1 داخلی 1۳41-1۳4۳ مدیریت حقوقی و قراردادها

  استان بوشهر، شهرستان عسلویه، سه راه پتروشیمی به سمت جاده شیرینو، فرعی سوم، سمت چپ، 
پروژه پتروشیمی دماوند، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی، واحد پیمان و رسیدگی،

تلفن تماس: ۳۷۲6۳۲9۲-0۷۷ و ۳۷۲6۲54۷-0۷۷ داخلی 504۳ یا 5044 واحد پیمان و رسیدگی

مدیرکل آمار، فن��اوری اطالع��ات و امنیت فض��ای مج��ازی وزارت علوم، 
خواس��تار تخصیص اعتبارات برای ارتقای زیرس��اخت های فناوری و اطالعات 
در دانش��گاه ها ش��د و گفت: زمینه جذب نخبگان در حوزه ICT فراهم نیست. 
محمدهادی زاهدی؛ در گفت وگو ب��ا ایتنا، گفت: همان طور که مس��تحضرید، 
درچند ماه گذشته حمالت سایبری به زیرس��اخت های کشور افزایش یافته، از 
جمله این حمالت به دانشگاه ها و پژوهش��گاه ها نیز بوده که الحمدا... با تدابیری 
که از قبل پیش بینی ش��ده و دستورالعمل هایی که ابالغ ش��ده بود دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های ما حداقل آس��یب پذیری را در این حوزه داشته اند.وی ادامه داد: 
اما آنچه که بایستی مورد توجه قرار گیرد، لزوم تخصیص اعتبارات برای ارتقای 
زیرساخت های فناوری و اطالعات در دانشگاه ها است، خیلی از زیرساخت های 

حوزه فناوری اطالعات در دانشگاه های ما نیاز به به روزرسانی دارند.
زمینه جذب نخبگان در حوزه فناوری اطالعات فراهم شود

وی به جذب نیروی انسانی و سرمایه انسانی در حوزه فناوری اطالعات اشاره 
کرد و افزود: بسیاری از دانش��گاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسسات تابع وزارت علوم در 
طول حتی 10 سال گذش��ته حتی نتوانس��ته اند نیروهای خوب و کارشناس را 
جذب کنند و دلیل عمده آن همین قوانینی است که در زمینه استخدامی وضع 
ش��ده و امکان جذب نخبگان در این حوزه را به نوعی دچار مشکل کرده است لذا 
یکی از خواسته های ما از سازمان امور استخدامی این است زمینه جذب نخبگان 
در حوزه فناوری اطالعات را فراهم کن��د. وی در ادامه، با اش��اره به ایجاد پنجره 
واحد خدمات هوش��مند، افزود: پیرو مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی در الیحه 
بودجه س��ال 1401 تمام دس��تگاه اجرایی ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه، 
مکلف شدند اقداماتی را در راس��تای ایجاد پنجره واحد دس��تگاهی خودشان و 
اتصال آن به پنجره ملی خدمات هوش��مند دولت انجام دهند ک��ه از جمله این 

دستگاه های اجرایی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری هستند.
راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی

زاهدی؛ افزود: همه این دستگاه ها مکلف بودند تا شهریورماه نسبت به ایجاد 
پنجره واحد خدمات خود اقدام کرده و بعد از آن تا پایان آذرماه، بخش عمده ای 
از خدمات پرکاربرد خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل کنند. 
یکی از اقداماتی که ما در وزارت علوم در دس��ت اقدام داریم این است که پنجره 
واحد خدم��ات دانش��گاهی را تعریف کرده و به یک واس��ط بین دس��تگاه های 
اجرایی وابس��ته به وزارت علوم و پنج��ره ملی خدمات دولت هوش��مند تبدیل 
شویم تا دانش��گاه ها، پژوهش��گاه ها و پارک های علم و فناوری در ابتدا به پنجره 
واحد خدمات دانشگاه متصل ش��ده و از آن طریق به پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند متصل ش��وند. مدیرکل آمار، فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی 
وزارت علوم، افزود: ت��ا متقاضیان ما ک��ه بخش عمده ای از آن ها دانش��جویان، 
دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی و کارکنان دانش��گاه ها هستند، بتوانند 
خدمات خود را از طریق این پنجره خدمات دانشگاهی دریافت کنند. وی ادامه 
داد: این پنج��ره خدمات دانش��گاهی در کنار برآورد بح��ث قانونی، بزرگ ترین 
مزیتی که برای ما دارد این است که از آن اس��تفاده کرده و پایگاه های اطالعات 
پایه خودم��ان را تکمیل می کنیم ک��ه می توان به پایگاه اطالع��ات پایه مدارک 

تحصیلی دانش آموختگان و دانشجویان کشور اشاره کرد.
صدور الکترونیکی مدارك تحصیلی

زاهدی؛ افزود: از مصوبات قانونی که ذی��ل همین بحث خدمات الکترونیکی 
دولت مطرح ش��ده، این اس��ت که تمامی دس��تگاه هایی که ب��ه نوعی مدرک 
تحصیل��ی ص��ادر می کنن��د اع��م از دانش��گاه های وابس��ته ب��ه وزارت علوم، 
دانش��گاه های وابس��ته به وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی و حتی 
دانشگاه آزاد اسالمی مکلف هس��تند به منظور تسهیل و جعل ناپذیری، مدارک 
دانش��گاهی خود را به صورت الکترونیک��ی صادر کنند. این هم دیگر خواس��ته 
و مطالبه ما از دانشگاه هاس��ت. وی ادام��ه داد: یکی دیگ��ر از برنامه هایی که در 
»کمیته توس��عه فناوری اطالعات و هوشمند س��ازی وزارت عل��وم« در آذرماه 
سال جاری مصوب شد این بود که دانشگاه ها، پژوهش��گاه ها و پارک های علم و 
فناوری »طرح جامع س��ه س��اله در حوزه فناوری اطالعات« را تدوین کنند که 

براساس آن دانشگاه ها در حوزه فناوری اطالعات رصد و پایش شوند.

 )STM( شرکت ترکیه ای مهندس��ی و تجارت فناوری های دفاعی اس تی ام
، تولید کننده سیستم های مدیریت امنیت اطالعاتی، برنده دو مناقصه نرم افزار 
اطالعاتی ناتو شد. به گزارش س��یتنا به نقل از آناتولی، این مناقصه که با حضور 
تعدادی از ش��رکت های نرم افزاری پیشرو برگزار ش��د، در راستای سیستم های 
نرم افزاری جمع آوری، پردازش و توزیع اطالعات در ناتو بود. سازمان ارتباطات 
و اطالعات ناتو )NCI( و ش��رکت مهندس��ی و تجارت فناوری های دفاعی اس 
تی ام، پس از مذاک��رات فنی و اداری توافقنامه  هم��کاری را امضاء کردند. به این 
ترتیب نرم افزارهای طراحی و تولیدش��ده ش��رکت اس ت��ی ام، جریان پردازش 
داده ه��ا و اطالعات تمام��ی مقر ها و پایگاه های ناتو در سراس��ر جه��ان را انجام 
خواهند داد. به نظر می رس��د طراحی و اجرای پروژه ه��ای INTEL-FS برای 

نوسازی زیرساخت های اطالعاتی ناتو تقریباً ۳.5 سال طول بکشد.

زمینه جذب نخبگان فناوری اطالعات 
فراهم نیست! 

 شرکت ترکیه ای برنده مناقصه 
نرم  افزار اطالعاتی ناتو شد

وزیر ارتباطات خبر داد

بسیج امکانات وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطالعات 
وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، گفت: 
تصوی��ب بس��یج هم��ه امکان��ات وزارتخان��ه 
به منظور تحقق ش��بکه ملی اطالعات و توسعه 
خدمات پایه )پیام رس��ان و ش��بکه اجتماعی( 
از محوره��ای گ��زارش ب��ه رهب��ری ب��ود. به 
گ��زارش مناقصه مزای��ده، عیس��ی زارع پ��ور؛ 
 در پیام��ی در یک��ی از پیام رس��ان های بوم��ی 
نوش��ت: »همان گون��ه ک��ه می دانید امس��ال 
تح��ت عن��وان س��ال »تولی��د؛ دانش بنی��ان، 

اش��تغال آفرین« نام گ��ذاری ش��ده اس��ت. به 
همین مناس��بت نمایش��گاهی مختصر و مفید 
ب��رای نمای��ش توانمندی ه��ای ش��رکت های 
دانش بنی��ان داخل��ی و فعالیت ه��ای ک��ه در 
دس��تگاه ها به واس��طه آن  ها انجام ش��ده است 
 برگزار ش��د. در ای��ن نمایش��گاه وزارتخانه های 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  جمل��ه  از  مختل��ف 
اطالعات، راه وشهرس��ازی، صم��ت، نیرو و نفت 
ب��ا هم��کاری بخش خصوص��ی توانمندی های 

داخل��ی حوزه های مربوط به خ��ود را به نمایش 
گذاش��تند. ما نی��ز در غرف��ه وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات توفی��ق داش��تیم دقایقی 
میزب��ان رهبر معظ��م انقالب باش��یم. همزمان 
 با حض��ور و بازدی��د ایش��ان از دس��تاوردهای 
حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات و فناوری 
فضای��ی، بنده به هم��راه مدیران ش��رکت های 
خصوص��ی حاض��ر در غرف��ه توضیحات��ی را 
ارایه کردیم. بس��یج هم��ه امکان��ات وزارتخانه 

به منظور تحقق ش��بکه ملی اطالعات، توس��عه 
خدمات پایه )پیام رس��ان و ش��بکه اجتماعی(، 
تصوی��ب و آغ��از اج��رای آیین نام��ه حمایت از 
کس��ب وکارهای اینترنتی، راه اندازی سرویس 
اینترنت ویژه کودک و نوجوان، پروژه فیبرنوری 
من��ازل و کس��ب وکارها، توس��عه دسترس��ی 
روس��تاهای ب��االی ۲0 خان��وار به ش��بکه ملی 
 اطالعات، توس��عه زیرس��اخت های اطالعاتی، 
پروژه دولت هوشمند و دس��تاوردهای فناوری 

فضای��ی، مهم  تری��ن محورهای ارای��ه گزارش 
ب��ود. اش��راف ایش��ان درخص��وص موضوعات 
مطرح ش��ده برای بن��ده، همکاران��م و مدیران 
ش��رکت های خصوص��ی در ن��وع خود بس��یار 
جالب بود. ایشان در پایان بازدید از غرفه وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، توصیه هایی 
درباره ارایه خدمات با کیفی��ت، جذاب و متنوع 
 در فضای مجازی ب��ه بخش های مختلف جامعه 

تأکید فرمودند.«

رئیس پارک فناوری پردیس، گفت: طی س��ال 
گذش��ته ۲0 برابر بودجه دولت از بخش خصوصی 
ج��ذب و آن را ص��رف ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ های مس��تقر در پارک پردیس کردیم. 
به گزارش مه��ر، مهدی صفاری نی��ا؛ رئیس پارک 
فناوری پردیس، در نشس��ت خبری عن��وان کرد: 
طی 10 سال گذشته نمایش��گاه فناوری و نوآوری 
اینوتکس تبدیل به رویدادی ش��ده که رویکرد آن 
با سایر نمایشگاه ها متفاوت است. وی با بیان اینکه 
نمایش��گاه اینوتکس فرزند زمان خودش اس��ت، 
افزود: همچنان که زیست بوم فناوری و نوآوری در 
حال رشد است، این رویداد نیز توسعه می یابد و به 
دنبال انعکاس دغدغه و دستاوردهای اکوسیستم 
زیس��ت بوم نوآوری اس��ت. صفاری نیا؛ با تأکید بر 
اینکه فعاالن این حوزه نیازمند نمایش��گاه هایی از 
جنس شبکه سازی هستند، عنوان کرد: اینوتکس 
س��ه هدف اصل��ی را دنب��ال می کند؛ هم��کاری و 
مشارکت بازیگران زیست بوم، جذب سرمایه برای 
اس��تارت آپ ها و تولید محتوای آموزشی از اهداف 
نمایش��گاه فناوری و نوآوری اینوتکس محس��وب 
می ش��ود. رئیس پارک فن��اوری پردی��س، با بیان 
اینکه صندوق های پژوه��ش و فناوری برای جذب 
سرمایه استارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان 

ایجاد ش��ده اند و در حال حاض��ر 50 صندوق برای 
این منظور راه اندازی شده است، تأکید کرد: در این 
نمایشگاه سعی شده سرمایه گذاران حضور داشته 
باش��ند و از طرف دیگر اس��تارت آپ ها، طرح های 
خود را ارایه کنند؛ س��رمایه گذاران تشنه طرح ها و 
ایده های ناب هستند و استارت آپ ها با پروژه های 
خوبش��ان فرصت های س��رمایه گذاری را ش��کار 
می کنند. بنابراین اینوتکس فرصت مناسبی برای 

جذب سرمایه استارت آپ ها به شمار می رود. وی با 
اش��اره به رویدادهای اینوتکس از جمله نشست ها 
و استیج ها، خاطرنش��ان کرد: در این رویداد سعی 
می ش��ود با برگزاری رویدادهایی، یافته های افراد 
خب��ره به اس��تارت آپ ها آم��وزش داده ش��ود. در 
واق��ع موضوع��ات اس��تارت آپ ها و دانش بنیان ها 
در رویداده��ای این نمایش��گاه مطرح می ش��ود. 
صفاری نیا؛ با بی��ان اینکه نمایش��گاه اینوتکس از 

زمان دوره کرونا به صورت مجازی نیز دایر می شود، 
گفت: بنابراین بس��یاری از ای��ن محتوا ها می تواند 
توسط استارت آپ های سراسر کشور قابل استفاده 
باشد. وی با تأکید بر اینکه مأموریت جدید معاونت 
علمی، توس��عه اقتصاد دانش بنیان اس��ت، اظهار 
داش��ت: در اینوتکس هم تالش داریم به واس��طه 
دعوت از صنایع بزرگ، کارآفرینان بزرگ کش��ور و 
فناوران به توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم. 

به گفته وی، حضور اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 
دانش بنی��ان در روی��داد اینوتک��س فرصت��ی را 
فراهم می آورد که در حوزه های اقتصادی کش��ور 
ورود کنن��د و صنایع بزرگ از ای��ن ظرفیت ها بهره 
ببرند؛ به این واسطه توس��عه اقتصادی کشور رقم 
می خ��ورد. وی عنوان ک��رد: نمایش��گاه اینوتکس 
۲0۲۳ در ی��ک محیط علم��ی در ناحی��ه نوآوری 
پردی��س اردیبهش��ت 140۲ به مدت چه��ار روز 
برگزار می ش��ود. صفاری نی��ا؛ در ادامه با اش��اره به 
بودجه پارک فن��اوری پردیس، خاطرنش��ان کرد: 
بودجه پ��ارک نصف بودجه دانش��گاه ته��ران هم 
نیس��ت اما با این حال توانس��تیم طی یک س��ال 
گذش��ته ۲0 برابر بودجه ای که دول��ت در اختیار 
پ��ارک ق��رار داده را به واس��طه بخش خصوصی به 
دس��ت آوریم و ص��رف ش��رکت های دانش بنیان 
واس��تارت آپ ها کنی��م. ب��ه گفت��ه وی، ف��روش 
شرکت های دانش بنیان مس��تقر در پارک فناوری 
پردیس طی س��ال گذش��ته ۲0 هزار میلیارد ریال 
بوده اس��ت. رئیس پارک فن��اوری پردیس، با بیان 
اینکه فاز5 پارک فناوری پردیس در حال توس��عه 
اس��ت، گفت: بنا داریم با کمک دولت و مجلس بر 
مشکالت فائق آییم تا ناحیه نوآوری پردیس توسعه 

یابد.

رئیس پارک فناوری پردیس اعالم کرد

 جذب ۲۰ برابر بودجه دولتی از بخش خصوصی 
برای توسعه دانش بنیان ها

https://monaghesatiran.ir/126179-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/126182-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae/
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مقاله
معیارهای ارزیابی

ت��دارکات  قان��ون  حس��ب 
عمومی، برای شرکت در مناقصه 
بای��د ش��رایط زیر وجود داش��ته 

باشد: 
  وج��ود ی��ک ش��خصیت 
حقیقی یا حقوقی )چه شیلیایی 

چه خارجی( 
  رعایت الزام��ات مندرج در 
قوانین شیلی )برای مثال داشتن 

صالحیت قانونی برای انعقاد قرارداد( 
  عدم محکومیت به انجام اعمال ضدسندیکایی یا عدم نقض حقوق 

کارکنان تحت امر خود یا ورشکستگی )دو سال آخر(  
  عدم وجود تعارض منافع 

همچنان که در باال ذکر ش��د، قانون مقرر داش��ته که مقامات دولتی 
نهادهای مناقصه گزار اگر در وضعیتی باشند که بی طرفی آنها را متزلزل 
کند، باید از مداخل��ه در فرآیندهای تدارکات امتن��اع نمایند. به عالوه در 
آیین نامه ها بیان شده که اعضای کمیس��یون ارزیابی نمی توانند در زمان 
ارزیابی با مناقصه گران تضاد منافع داش��ته باش��ند. در راس��تای افزایش 
افزایش شفافیت انتصاب باید در پورتال  Mercado Publico1۲  منتشر 
شود .   پنج سال پیش، یعنی در سال ۲018، این پورتال به پورتال مدیریت 
مالی ملی متصل شد و شفافیت بیشتری در مورد هزینه های دولت فراهم 

کرد. 
این موضوع با بخش��نامه ش��ماره 14 تدارکات عموم��ی درخصوص 
توصیه نامه ها برای عملکرد کمیس��یون های ارزیابی تکمیل شده که در 
آن مقرر شده از کلیه اعضای کمیسیون درخواست شود سوگندنامه هایی 
را ارای��ه کنند ک��ه در آن اظهار کنند ک��ه هیچ گونه منفعت��ی ندارند. در 
صورت بروز تضاد منافع پس از انتصاب اعضای کمیس��یون، عضو ذیربط 
باید از ش��رکت در ارزیابی خودداری کند و مراتب را به مافوق خود در این 
مورد اطالع دهد تا بتواند فرد دیگری را جایگزی��ن او نماید.   ضمن آن که 
داوطلب نباید به اتهام رشوه محکومیت پیدا کرده باشد یا بدهی مالیاتی 
داشته یا ورشکست باش��د. به هر حال اگر نام شخص در لیست سیاه قرار 
بگیرد، تا زمانی که شخص از این لیست خارج نشود، امکان انعقاد قرارداد 

ندارد. 
درخصوص ارزیابی کیفی هم باید گفت طبق مقررات ش��یلی، مرحله 
ارزیابی کیفی اجباری نیس��ت لیکن مقررات تدارکات عمومی نهادهای 
عمومی را مجاز کرده که این مرحله را در اسناد مناقصه پیش بینی کنند. 

)ماده ۳4(  
افزون ب��ر آن اگر این موضوع در ش��رایط مناقصه ذکر ش��ده باش��د، 
دستگاه می تواند مناقصه را به دو مرحله تقسیم کند: مرحله ارزیابی کیفی 

و سپس بررسی پیشنهادات. 
ش��رکت های خارجی نیز می توانن��د در مناقصات ش��رکت کنند. به 
عنوان یک قاعده کل��ی، دولت می تواند هم با ش��رکت های خارجی و هم 
با ش��رکت های داخلی قرارداد منعقد کند. با این حال، اگر یک ش��رکت 
خارجی بخواهد وارد کارزار مناقصات ش��ود باید شرایطی را رعایت کند. 

از جمله موارد زیر : 
مقررات تدارکات ش��رکت های خارجی را مجاز کرده که پیش��نهاد 
خود را به صورت مکتوب ارایه کنند.  دس��تگاه مناقصه گ��زار می تواند به 
عنوان شرط الزم برای اعطای قرارداد، تعهد به تشکیل شرکتی با تابعیت 
ش��یلی یا نمایندگی ش��رکت خارج��ی را الزامی کند.  هم ش��رکت های 
داخل��ی و ه��م ش��رکت های خارجی ک��ه می خواهن��د در دفت��ر ثبت 
تأمین کنندگان ثبت شوند، باید اسنادی را ارایه کنند که "وجود قانونی" 

منتشره 59 درصد اعتراض ها و ش��کایات مربوط به اعطای قرارداد است 
و 9 درصد نیز مرتبط با دس��تورهایی است که ش��رایط و ضوابط مناقصه 
را تعیین می کنند.1۳ ممکن است دادگاه دس��تور تعلیق اقدامات را صادر 
نماید. مدت زمان رسیدگی معموالً سه ماه اس��ت. حکم دادگاه تدارکات 
در دادگاه استیناف سانتیاگو قابل اعتراض است. الزم به ذکر است در سال 

۲016 حدود ۲50 پرونده نزد دادگاه تدارکات مطرح شده است. 
برخی دعاوی مطروحه و آراء صادره بسیار مهم بوده اند که باعث ایجاد 
رویه گردیده اند. ب��رای مثال هم نهاد عمومی و ه��م مناقصه گران باید به 
اصل رعایت دقیق ش��رایط مناقصه احترام بگذارند. دستگاه مناقصه گذار 
نمی تواند قراردادی را به مناقصه گر تحمیل کن��د که ویژگی هایی غیر از 

آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده داشته باشد.14
به عاله دفتر بازرس کل جمهوری با اختیار کنترل قانونی بودن قوانین 
اداری، در موارد متعددی به موضوعات تدارکات عمومی پرداخته اس��ت. 
برخی از این تصمیم��ات عبارتند از: "تجربه قبل��ی" را نمی توان به عنوان 
یک شرط برای ش��رکت در مناقصه تعیین کرد، اگرچه می توان آن را به 
عنوان عنصری در ارزیابی پیش��نهادها در نظر گرفت.15 یا این که مناقصه 
گران را نمی توان بر اساس اشتباهات غیر اساسی از مناقصه محروم کرد، 
مگر اینکه این اشتباه بر حقوق دولت، اصل ش��فافیت یا اصل برابری بین 

داوطلبان تأثیر بگذارد.16
هرچند قانون اصلی در شیلی، همان قانون تدارکات عمومی است اما 
در حوزه هایی نیز مقررات و رویه های خاصی وجود دارد. در بخش فناوری، 
دفاعی، بهداش��ت، صنعت، مقررات یا دس��تورالعمل های تکمیلی وجود 
دارند.   در مجموع مقررات تدارکات شیلی و اهتمام قانون گذار این کشور 
به رعایت اصول تدارکات، قابل توجه اس��ت. با ای��ن که همچنان مقررات 
تدارکات عمومی در ش��یلی با ضعف هایی مواجه است )مانند عدم توجه 
به بنگاه های کوچک و متوس��ط( لیکن پیش بینی دقیق، تأکید بر رعایت 
رفتار برابر و شفافیت، پیش بینی دادگاه تدارکات عمومی و... باعث شده، 
بازار تدارکات عمومی این کش��ور برای بسیاری از ش��رکت های داخلی و 

خارجی جذاب باشد.  
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خود را نش��ان دهد )مواد 91 و 94(.  قانون تدارکات، ش��یوه خاصی برای 
اثبات وجود قانون��ی یا اعتبار اختیارات ش��رکت های خارجی پیش بینی 
نکرده اس��ت. از این رو، این اعتبار باید با قوانین کلی حقوق ش��رکت ها و 
حقوق بین الملل خصوصی انطباق داشته باشد. اشخاص حقوقی خارجی 
می توانند موجودیت قانونی خود را با گواهی اعتبار ش��رکت یا رونوش��ت 
مجاز اساسنامه یا اساسنامه که طبق قانون محل سکونت شان صادر شده 
و به تأیید مقام صالحیت   دار کش��ور رسیده باش��د، اثبات کنند.   شرایط 
مناقصه توسط دس��تگاه نباید به گونه ای تدوین گردد که اصل رفتار برابر 
بین مناقصه گران را نقض کند. به عالوه شرایط مناقصه باید طوری باشد 
که حداکثر اطالعات را در اختی��ار پیمانکاران قرار ده��د، زمان معقولی 
برای کلیه مراحل مناقصه پیش بینی کند و از درج شروطی بوروکراتیک 
هنگام ثبت ن��ام مناقصه گران اجتناب نماید. )م��اده ۲0(  مناقصه گذاران 
و مناقصه گران مجاز به تغییر ش��رایط مناقصه نیس��تند مگ��ر در موارد 
اس��تثنایی. به عالوه مقررات تدارکات هر نوع تماس ی��ا ارتباط بین نهاد 
عمومی و مناقصه گ��ران را در طول برگزاری مناقصه )به جز طرح س��ؤال 
یا ابهام( ممنوع کرده اس��ت. )ماده ۲۷(  یکی از انتق��ادات وارده به قانون 
تدارکات عمومی ش��یلی عدم توجه به بنگاه های کوچک و متوسط است. 
در سال های اخیر تالش های برای اصالح قوانین تدارکات و توجه بیشتر 

در به این بنگاه ها در دستور کار بوده است. 
معیارهای واگ�ذاری قرارداد عمدت�اً فنی و اقتصادی اس�ت. 
ش�رایط اس�ناد مناقصه به عوامل مذكور و س�ازوكارهای اعطای 
امتیاز اشاره می كند. به هرحال طبق مقررات تداركات، موارد زیر 

به عنوان معیار درنظر گرفته خواهد شد: 

قیمت، تجربه پیمان��کار، روش، کیفی��ت فنی، خدم��ات فنی پس از 
فروش، ش��رایط تحویل، هزینه های حمل و نقل، به��ره وری انرژی، رفتار 
قبلی مناقصه گ��ر، مطابقت با الزامات پیش��نهاد و نیز ه��ر عنصر دیگری 
که ب��ا توجه ب��ه ویژگی کاال ی��ا خدمات موض��وع مناقصه اهمی��ت دارد. 
در قراردادهای��ی که موض��وع آن ارایه مس��تمر خدمت اس��ت، وضعیت 
پرداخت حق��وق و بیمه کارکنان، اس��تخدام اش��خاص معل��ول، میزان 
دس��تمزد، انعطاف پذیری روزکاری، مدت قرارداد، وجود مشوق، از جمله 
معیارهای مهم است.   درخصوص قیمت های پیش��نهاد، قانون تدارکات 
مقرره ای درخصوص قیمت پایین پیش بینی نکرده است. البته گفته شده 
قیمت های بس��یار پایین )مضحک( معموالً برخالف حسن نیت هستند.   
قراردادهایی که بدون رعایت الزامات من��درج در قوانین تدارکاتی منعقد 
شوند باطل و غیرقانونی است و حتی ممکن است ضمانت اجراهای اداری، 

مدنی و حتی کیفری را به دنبال داشته باشند.  
در م�وارد زی�ر دس�تگاه خری�دار می توان�د مس�تقیماً ب�ا 
تأمین كننده وارد مذاكره شود و نیاز به برگزاری مناقصه یا فرآیند 
تداركات نیست. البته باید توجه داشت كه این موارد كاماًل جنبه 

استثنایی دارند: 
  هیچ  داوطلبی در فرآیند مناقصه عمومی شرکت نکند. 

  در  صورت اضطرار، فوریت یا شرایط غیرقابل پیش بینی؛
  هنگامی  که تنها یک عرضه کننده کاال یا خدمات وجود داشته باشد 

)انحصار(؛
  زمانی  که موضوع قرارداد ماهیت محرمانه داشته باشد یا انتشار آن بر 

امنیت ملی یا منافع ملی تأثیر بگذارد. 

  زمانی  که خریدهای انجام شده ارزش آنها کمتر از سه واحد مالیاتی 
ماهانه باشد.  

مجدداً تأکید می ش��ود که خری��د از طریق مذاکره مس��تقیم یا عدم 
برگزاری فرآیند مناقصه، صرفاً در موارد خاص و استثنایی مجاز می باشد و 

تأکید قانون بر خرید از طریق رعایت فرآیند تدارکات می باشد. 
دادگاه تداركات عمومی

یکی دیگر از نکات جال��ب توجه در نظام تدارکات عمومی در ش��یلی 
پیش بینی دادگاه تدارکات عمومی اس��ت. در واقع پیش بینی یک دادگاه 
که به صورت تخصصی ب��ه این موارد رس��یدگی کند، نش��ان از توجه به 
رعایت مقررات ش��کلی تدارکات دارد. در صورتی که ادعا ش��ود اقدامات 
صورت گرفته برخ��الف الزامات قانون تدارکات عمومی یا س��ایر مقررات 
باش��د، دادگاهی تحت عنوان دادگاه تدارکات عمومی تأسیس شده که به 
اختالفات ناش��ی از عدم رعایت مقررات تدارکات رس��یدگی می کند. این 
دادگاه متشکل از س��ه قاضی می باش��د. اگر اختالف مربوط به مرحله بعد 
از انعقاد قرارداد باشد )مانند اش��کاالت اجرایی( دادگاه عمومی صالحیت 
رس��یدگی دارد. افزون ب��ر آن امکان طرح دع��وای جبران خس��ارت در 
دادگاه های مدنی وجود دارد. به عالوه در هر مرحل��ه از تدارکات می توان 
ادعای غیرقانونی بودن اقدام��ات را نزد بازرس کل جمه��وری، یک اداره 

مستقل که قانونی بودن اقدامات اداری را کنترل می کند، مطرح کرد.  
دادگاه تدارکات باید ظرف 10 روز کاری رس��یدگی خود را انجام دهد. 

البته ضروری است که دعوا توسط وکیل اقامه شود.  
دادگاه تدارکات به کلیه م��وارد مربوط به ارتکاب اعم��ال غیرقانونی، 
فعل یا ترک فعل ناش��ی از تدارکات رس��یدگی می کند. براساس آمارهای 

آگهي فراخوان
بانک صادرات ایران در نظر دارد نس��بت به شناس��ایی ش��رکت های توانمند در 
 حوزه تامین قطعه، نصب، پش��تیبانی، نگهداری و تعمیر سیس��تم نظارت تصویری

۷ ساختمان ستادی در استان تهران بر اساس توانمندی های ذیل اقدام نماید:
1- ارایه مس��تندات عضویت در اتحادیه سراس��ری ش��رکت های فنی مهندس��ی 

حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی 
2- ارائه مستندات حداقل 6 سال س��ابقه فعالیت در زمینه پشتیبانی سیستم های 

نظارت تصویری 
3- ارائه مستندات مثبته حداقل ۳ نسخه قرارداد با سازمان های دولتی یا بانکی در 

زمینه سرویس و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری )از سال 9۷ به بعد( 
4- ارائه مس��تندات مثبته مربوط به حسن انجام کار از س��ازمان دولتی یا بانکی در 
زمینه سرویس و پشتیبانی سیستم نظارت تصویری )حداقل 5 مورد از سال 1۳96 

به بعد(
5- ارائ��ه مس��تندات حداق��ل 5 نف��ر پرس��نل تکنیس��ین متخص��ص در زمینه 
سیس��تم های نظارت تصویری با ارائه گواهینامه و مدارک با حداقل ۳ س��ال سابقه 

بیمه در شرکت 
6- ارائه مستندات آشنایی کامل پرس��نل های تکنسین با سیستم نظارت تصویری 

برندهای )سامسونگ، سونی، یونی ویو، اکسوم و هایک ویژن(
  لذا از شرکت های واجد شرایط دارای سابقه کار عملیاتی در حوزه یاد شده دعوت 
می ش��ود تا در صورت تمای��ل، تجارب کاری و س��وابق فعالیت )رزوم��ه کاری( را تا 
ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 19  /11  /1401 به نشانی: تهران، خیابان سمیه، 
نبش ملک الشعرای بهار، شماره 85  )ساختمان سپهر(، طبقه4، اداره کل تدارکات، 

دایره قراردادها ارسال نمایند.
  ضمناً ش��رکت کنندگان جهت رفع هرگونه ابهام و طرح س��وال فني درخصوص 
فراخوان مي توانند با آقای نقی ئی کارش��ناس اداره کل حفاظت فیزیکی با ش��ماره 
تلفن های 84۷6۳0۳0 و درخصوص سایر موارد با اداره کل تدارکات با شماره تلفن 

84۷6۲۳۷9 )خانم اسداله( و تلفن دورنگار 414۷6۲01 تماس حاصل نمایند.
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01/1644 ق
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد »تأمین، اجرا، تست 

و راه اندازی و تحویل یک دس�تگاه دیزل ژنراتور س�اختمان اداری« 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به پیمانکار واجدش�رایط واگذار 

نماید.

)CATERPILLAR( کاترپیالر ،)VOLVO( ولوو ،)CUMMINZ( برند دیزل:  کامینز
 ،)Meccalte( مكالت��ه ،)Linz( لینز ،)Stamford( برن�د ژنرات�ور: اس��تمفورد 

)Leroy Somer( لروی سومر
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.GISDCO.COM بخش مزایده ها و 
مناقصه ها اقدام نمایند.

جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره های 31294212-034 ی��ا 
09139457998 آقای فیروزآبادی در ساعات کاری شنبه الی چهارشنبه تماس 

حاصل فرمایید.
آخرین مهلت ارسال پاکت های الف، ب، ج: 1401/11/17

آدرس تحوی�ل م�دارک: دفتر مركزی تهران، میدان آرژانتی��ن، خیابان الوند، 
كوچه31، پالك22، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر، کد پستی 1516646111، 

تحویل آقای قاسمی.

آگهی مناقصه 
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1659/14011013
ش�رکت توس�عه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد »مناقصه طراح�ی، تأمین و 
اجرای سیس�تم تصفیه خانه فاضالب بهداش�تی به ظرفیت 80 مترمکعب در 
روز و شبکه جمع آوری فاضالب بهداشتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر« 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر با ش��ماره های 4 -88197670-021 داخلی 212 و 
09133919110 به نام آقای قاسمی در روزهای ش��نبه الی چهارشنبه در ساعات 

اداری 08:00 تا 16:15 تماس حاصل فرمایید.
مناقصه حاضر به صورت دومرحله ای می باش�د؛ بنابراین نحوه ارس�ال پاکات 

مناقصه به ترتیب ذیل می باشد:
مناقصه گران در ابتدا می بایس��ت پاكت »الف« و »ب« را شامل ضمانتنامه 
و پیش��نهاد فنی خود را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. پیش��نهاد فنی 
ارائه شده توس��ط واحد مهندس��ی بررسی ش��ده و پس از تائید، نحوه ارائه 

پیشنهاد مالی پاكت »ج« اطالع رسانی خواهد گرديد.
الزم به ذکر اس��ت، مدت زمان ارائه پاکت مالی پس از تأیید فنی ش��رکت ها 
حداکثر یک هفته می باشد و مناقصه گران از ابتدا بایستی آمادگی الزم جهت 

ارائه پیشنهاد مالی خود را داشته باشند.
 تحویل مدارک: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، 
 پالک 22، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، کد پستی 1516646111 واحد بازرگانی 
جناب آقای قاس��می با ش��ماره تماس 09133919110 یا انتظامات ش��رکت 

تحویل فرمایید.
آخرین مهلت ارسال مدارک مرحله اول: 1401/11/25

آگهی مناقصه 
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مناقصه عام دومرحله ای
كارفرما: مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(

مرکز تحقیق و توس��عه ش��رکت ارتباطات س��یار ایران در نظر دارد پروژه با موضوع »خرید، نصب و راه اندازی س��امانه بومی BBU ب��ا تکنول��وژی FDD« را از طریق مناقصه عام 
دومرحله ای، به پیمانکار واج��د صالحیت واگذار نماید. متقاضی��ان می توانند برای تحویل مدارک خود، در س��اعات اداری از مورخ 1401/11/0۳ لغایت 1401/11/19 به نش��انی 
تهران، بلوار نلس��ون ماندال )جردن(، باالتر از میردام��اد، خیابان یزدان پناه، تقاطع خیاب��ان دبیر، پالک ۳، مرکز تحقیق و توس��عه همراه اول، طبقه اول معاونت مهندس��ی خرید و 

پشتیبانی، تلفن 40 -886466۳9-0۲1 مراجعه نمایند.
آخرین زمان مهلت ارائه پاكت ها: متقاضیان محترم می توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 به معاونت مهندسی خرید و 

پشتیبانی واقع در آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.
زمان گشایش پاكت ها: روز یکشنبه مورخ 1401/11/۲۳

زمان اعالم برنده مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1401/1۲/10
نحوه  تهیه اسناد مناقصه: جهت خرید اس��ناد مناقصه، الزم است متقاضیان با مراجعه به س��ایت www.mci.ir و واریز مبلغ 1.100.000 ریال )به حروف: یک میلیون و یکصد 

هزار ریال( با شناسه واریز 1۷00099۲۲۳9۳۲49 نزد بانک ملت، شعبه ونک تک، کد 6586۲ به صورت آنالین اقدام نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 مبلغ و نوع تضمین ش�ركت در مناقصه: س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه به می��زان 4.800.000.000 ریال )به حروف: چهار میلیارد و هش��تصد میلی��ون ریال( در وجه 

شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( می باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکی و با مدت اعتبار حداقل ۳ ماه تهیه شود.
مدت تحویل: از زمان ابالغ قرارداد به مدت ۲4 ماه خورشیدی )با احتساب جمعه ها و تعطیالت رسمی( می باشد.

محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه: تهران
سایر شرایط مناقصه:

تضمین حسن ایفای تعهدات: حداکثر 5 روز کاری پس از ابالغ برنده مناقصه و پیش از ابالغ قرارداد، پیمانکار منتخب باید جهت تضمین حسن ایفای تعهدات خود به میزان %10 
کل مبلغ قرارداد، ضمانتنامه بانکی مورد تأیید کارفرما در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( ارائه نماید.

پیش پرداخت: حداکثر تا سقف ۲5% کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار منتخب پرداخت می گردد.
  تضمین شرکت در مناقصه برای سه شرکت اول تا زمان عقد قرارداد، نزد مناقصه گزار باقی می ماند.

  کارفرما در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است.
  به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  متقاضیان باید در پیشنهادات حتماً روش اجرا ازنظر فنی و اجرایی و روش تست را دقیقاً تشریح نمایند.
  متقاضیان محترم شرکت در مناقصه می توانند سؤال های عمومی خود در خصوص روال اجرای مناقصه از طریق آدرس ایمیل info.r&d@mci.ir  مطرح نمایند.

RD-12-0111-0005  :شماره
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 مؤسس�ه مهندس�ی ره�اب در نظ��ر دارد »خری��د آه��ن آالت موردنی��از 
استرات شفت ایستگاه میدان دریاچه پروژه خط 10 متروی تهران« را از طریق 

آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجراء: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 1 ماه شمسی تعیین می گردد.
نحوه پرداخت: به صورت ۳0% نقد و ۷0% تهاتر می باشد.

مبلغ تضمین ش�ركت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق 
م��اده 6 تصویب نام��ه 1۲۳40۲/ت 50659 ه��� م��ورخ 94/09/۲۲ آئین نامه 
تضامین معامالت دولتی مبلغ 5.100.000.000 ریال می باش��د که به صورت 

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

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/16
تاریخ گشایش پاكات: گش��ایش پاکات توسط کمیس��یون مناقصه کارفرما 

انجام خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلب��ان می توانن��د به منظ��ور دریافت اس��ناد مناقص��ه از روز دوش��نبه 
 مورخ 1401/11/10 تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1401/11/16 با 

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارس��ت، کوچه چهاردهم، پالک ۳، 
موسسه رهاب

شماره تماس: 88۷۳1۷0۲-0۲1، داخلی 181
آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،  میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 

کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط 10 مترو تهران

تجدید   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبت اول
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شركت 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 1
 2-  موض�وع: مناقص��ه خری��د ماش��ین اداری )پرینت��ر، پالت��ر، اس��کنر(

)OFFICE   MACHINE  (Printer,  Plotter, Scanner 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 4.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب ۳60005۲40 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 180۳۳80 
 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 شركت كنندگان 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 دوم 
دومرحله ای
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شركت 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 1
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 4.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب ۳60005۲40 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 180۳۳80 
 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 شركت كنندگان 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 دوم 
دومرحله ای

چگونگی برگزاری مناقصات در کشور شیلی
قسمت آخر

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

https://monaghesatiran.ir/126154-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/126158-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/126162-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/126164-3726-%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%ad%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/126169-3726-%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/126172-3627-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%da%af%d9%84-%da%af%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/126176-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%da%af%d9%84-%da%af%d9%87%d8%b1/
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عمران
راه و شهرسازی

آگهی   عمومی
 یک مرحله ای
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زمین های تجاری –اداری، کارگاهی و مسکونی
سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار در نظر دارد تعدادی از قطعه زمین های تجاری –اداری، کارگاهی و مسکونی خود را در قالب قرارداد واگذاری، به شرط اجراء 
و تکمیل واقع در پیکره های مختلف منطقه از طریق برگزاری مزایده عمومی به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط که تمایل به شرکت در مزایده را دارند به فروش برساند 

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد طبق برنامه زمان بندی شده ذیل اقدام نمایند.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: 

مبلغ ۲.000.000 ریال )دو میلیون ریال( به حساب جاری 0۲001۲006۲005 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-  صنعتی چابهار واریز گردد.
تاریخ دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 لغایت 1401/11/19
آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0

محل فروش و تحویل اسناد: 
چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه. شماره تماس ۳5۳1۲۳۳8-054 یا به آدرس www.cfzo.ir مراجعه نمایید.

محل و تاریخ گشایش پیشنهادها: 
روز دوشنبه ساعت 14:00 مورخ 1401/1۲/01 در محل دفتر کمیسیون معامالت، ساختمان اداری شماره دو سازمان.

  به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  ضمناً جهت دریافت اسناد برای اشخاص حقوقی ارائه معرفی نامه و برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

  از کلیه مزایده گران دعوت می شود در صورت تمایل در روز گشایش پاکات، در جلسه حضور به هم رسانند.

 سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 35312335 -054 تماس حاصل فرمایید.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول

شركت نفت و گاز پارس )كارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط زیر به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید:
شرح پروژه: خدمات تهیه، طبخ و پذیرایي سه وعده غذای کارکنان مناطق عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر، جزیره کیش و بنادر گرزه و چارک.

شرایط مناقصه گر:
1- تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.

2- داراي گواهینامه معتبر تأیید صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در زمینه امور آشپزي، آشپزخانه و رستوران و گواهینامه معتبر ایمني پیمانکاران باشد.
3- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 49.50۷.۳۷8.5۷0 ریال به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه معتبر بانکي از بانک هاي معتبر و مورد تائید کارفرما با 

اعتبار 90 روزه و قابل تمدید با نظر کارفرما، مطابق با آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي مصوب سال 1۳94.
4- دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي حسابداران رسمي ذي صالح و کد اقتصادي و شناسه ملي در صورت شمول قوانین و مقررات.

5- ارائه اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ثبتي هیاًت مدیره و آگهي تأسیس.
6- برآورد كارفرما: مبلغ ۲.۳50.۷۳۷.85۷.00۲ ریال.

7- مدت قرارداد: 18 ماه از تاریخ ابالغ شروع به کار.
نحوه دریافت اسناد استعالم:

 از کلیه اش��خاص حقوقي واجدش��رایط دعوت می گردد حداکثر س��ه روز پس از انتش��ار آگهي نوبت دوم جهت دریافت اس��ناد و م��دارک ارزیابی کیفی به نش��اني اینترنتي 
www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مراجعه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی را دریافت نمایید. الزم به توضیح است که پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی، 

اسناد مناقصه میان متقاضیان واجدشرایط توزیع خواهد شد. بدیهي است ارائه مدارک هیچ گونه حقي را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
تاریخ تحویل پیشنهاد استعالم ارزیابی كیفی:

چهارده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی.
تاریخ تحویل مدارك مناقصه:

  تاریخ دریافت مدارک مناقصه و محل آن متعاقباً به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهاد: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه.

  الزم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا ۳ ماه معتبر مي باشد.
  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با شماره تلفن 5 و 8۳۷6۲604-0۲1 )خدمات مناقصات( تماس حاصل نمائید.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 1456 - 0۲1
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شركت نفت و گاز پارس- روابط عمومی

فراخوان ارزیابی کیفی   عمومی
یک مرحله ای

نوبت اول
شركت ملي نفت ایران
شركت نفت و گاز پارس

شماره 1۲3۲-14۰1-35
شماره فراخوان سامانه ستاد: ۲۰۰1۰۰1۰34۰۰۰۲7۲

شناسه: 1447714
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فرمانده�ی انتظام�ی اس�تان خوزس�تان/معاونت مهندس�ی و پدافن�د 
غیرعامل ف.ا. استان خوزس�تان در نظر دارد به منظور احداث طرح موردنیاز، با 
مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با ش��رایط زیر، نسبت به برگزاري تشریفات 

قانوني مناقصه اقدام نماید.
الف(  مش�خصات طرح: احداث طرح تکمیل پروژه راهور مسجدس��لیمان ش��امل: 
ساختمان اصلی ۷۷0 مترمربع، ساختمان دژبانی ۳0 مترمربع، پارکینگ 180 مترمربع، 

محوطه سازی 1580 مترمربع و دیوارکشی 1۲0 متر طول.
ب( برآورد ریالی طرح: 

مبلغ برآورد ریالی طرح به میزان 145.۷05.۷۲6.9۳۲ ریال می باشد.
ت( محل تأمین اعتبار:  از محل طرح های عمرانی اماکن ف.ا.ج.ا.ا.  می باشد.

ج(  ضمانتنامه:
تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷.۲86.000.000 ریال شامل ضمانتنامه معتبر 

بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی در اسناد مناقصه می باشد.
د( ش�رایط اجرای طرح: پیمان به ص��ورت اجراي کارهاي س��اختماني به صورت 
سرجمع )بخش��نامه 96/1۲99188 مورخ 1۳96/05/04(/ پیمان فهرست بهایی، 
بر اس��اس فهرس��ت بهای پایه ابنیه، مکانیکي و برقي س��ال 1401 و احتساب کلیه 

ضرایب متعلقه به فهرست بهاء است.
ه( كسورات: 

کسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های مورد عمل در طرح های عمرانی/ غیر عمرانی 
ف.ا.ج.ا.ا. پرداخت و ارائه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.

و( پیش پرداخت: پیش پرداخت تابع آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 
1۲۳40۲/ت 50659 ه مورخ 1۳94/09/۲۲ می باشد.

ز(  مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه می باشد.
ح( ش�رایط مناقصه گ�زار:  کارفرم��ا در رد یا قب��ول تمامی و یا ه��ر یک از 

پیشنهادات، مختار اس��ت و به پیشنهادات مش��روط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه 
بهاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ط( تاریخ واگذاری اسناد مناقصه:
از مورخ 1401/11/10 تا مورخ 1401/11/16 می باشد.

ی(  آخرین مهلت قبول پیشنهادات: مورخ 1401/11/۳0 می باشد.
ك( تاریخ گشایش پاكات مناقصه: مورخ 1401/1۲/0۳ می باشد.

ل( محل گشایش پاكات مناقصه: 
به آدرس اهواز، میدان پلیس، ستاد فرماندهی انتظامی استان خوزستان می باشد.

  لذا از تمام��ی پیمان��کاران دارای گواهی صالحی��ت پیمانکاري معتب��ر صادره از 
WWW.SAJAT.IR سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در س��امانه ساجات 

 و ساجار WWW.SAJAR.IR  قابل رؤیت بوده و دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه 
 )دارای ظرفیت مجاز و آزاد برای ش��رکت در مناقصه متناس��ب با برآورد کل پروژه( 
می باش��ند و داراي گواه��ی صالحیت ایمن��ی ص��ادره از وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی )HSE(، دعوت می گ��ردد حداکثر ظ��رف م��دت 10 روز از تاریخ درج 
 آگه��ی نوبت دوم ب��ا به همراه داش��تن فتوکپ��ي برابر ب��ا اصل رتبه بندی ش��رکت 
)تأییدیه صالحیت پیمانکاري س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور( گواهینامه 
مؤدیان مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده(، صورت های مالی حسابرسی شده منتهی 
به س��ال جاری )ب��رای پروژه ها با ب��رآورد بی��ش از 10 برابر س��قف معامالت عمده 
دولتی(، یک جلد رزومه کاري پنج سال اخیر شرکت، جهت اعالم آمادگي و دریافت 
 اسناد به منظور ارزیابي توان اجرایي کار توسط دستگاه مناقصه گزار به آدرس: اهواز، 
 میدان پلیس، ابتدای جاده اهواز به شوش، ستاد فرماندهی انتظامی استان خوزستان، 

پشت ساختمان رهگشا، معاونت مهندسی، اداره عمران و نوسازی مراجعه نمایند.
تلفن: 061-۲18۲1455

  هزینه درج هر دو نوبت آگهي و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهي    عمومي یک مرحله ای )نوبت اول(
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 دبیرخانه کمیسیون معامالت

آگهی فراخوان    عمومی 
 همزمان با ارزیابی )یکپارچه(

شركت ش�هرك های كشاورزی وابس�ته به وزارت جهاد كش�اورزی به ش��ماره ثبت 495۳۲ و شناس��ه ملی 1010094۷065 در نظر دارد از محل اعتبارات تملک 
 دارائی های س��رمایه ای- عمرانی، انج��ام فراخوان موردنیاز به ش��رح جدول ذی��ل را از طری��ق مناقصه عمومی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به نش��انی

www.setadiran.ir برگزار و بر اساس مفاد اسناد مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجدشرایط و دارای صالحیت معتبر واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا تهیه فهرس��ت متقاضیان دارای صالحیت، ارائه پیشنهاد متقاضیان و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.

ف
 نام ردی

استان
نام 

موضوع نام شهركشهرستان
مناقصه

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد پایه 
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین 
صالحیت موردنیاز)میلیون ریال(

شماره فراخوان در سامانه 
تداركات الکترونیکی 

دولت

حسن لنگیبندرعباسهرمزگان1

تکمیل شبکه 
انتقال برق ۲0 
کیلوولت هوایی 
شهرک شیالتی

1401/1۷۲0.6411.0۳۳

حداقل رتبه 5 رشته نیرو 
 )مورد تائید 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان(

۲0010015۳6000060

1( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ 1401/11/10 لغایت 1401/11/1۳ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
2( مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 19:00 بعدازظهر مورخ 1401/11/۲۳ پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

3( زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 10:۳0 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/۲4 به آدرس بند ۷
4( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7( آدرس مناقصه گزار: تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور )توانیر(، نبش کوچه گیتا، پالک 8 ، تلفن: 886۷1116-1۷

وزارت جهاد کشاورزی 
شرکت شهرک های کشاورزی

ای
له 

رح
ک م

ی

افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی 
برای سال آینده کافی نیست 

18 شهرک جدید دولتی در 9 استان 
کشور تأسیس می شود 

سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��المی، تأکید کرد: با توجه 
به پیش بینی ت��ورم 40 درصدی برای س��ال آت��ی و تجربیات نح��وه تخصیص 
بودجه عمرانی در س��نوات گذش��ته، قطع افزایش ۲6 درصدی بودجه عمرانی 
کافی نبوده و مجلس تالش می کند تا توجه بیش��تری به حوزه عمرانی داش��ته 
باش��د. عبدالجالل ایری؛ در گفت وگو با ایسنا، با اش��اره وضعیت بودجه عمرانی 
در الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای س��ال 140۲، بیان کرد: بودجه عمرانی 
در الیحه بودجه س��ال 140۲ حدود ۲6 درصد نس��بت به بودجه عمرانی س��ال 
1401 افزایش پیدا کرده است. با توجه به پیش بینی نرخ تورم 40 درصدی برای 
س��ال آینده قطعاً افزایش ۲6 درصدی بودجه عمرانی کافی نیست. وی در ادامه، 
اظهار کرد: با توجه به تجربه ای که از تخصیص بودجه عمرانی وجود دارد، طبیعتاً 
تخصیص بودجه به صورت کامل نی��ز نخواهد بود. به همین خاط��ر ما در حوزه 
عمرانی نگرانی داریم. مجلس س��عی می کند در جریان تصویب بودجه به حوزه 
عمرانی توجه بیشتری شود. در حوزه مس��کن نیز سال گذشته مجلس اعتباری 
را برای صندوق ملی مس��کن پیش بینی کرد که به صورت کامل محقق نش��ده 
اس��ت. در بودجه 140۲ نیز رقم پایینی را برای حوزه مسکن پیش بینی کرده اند 
که کافی نیست. سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی، در ادامه 
تصریح کرد: اگر برای صندوق ملی مسکن منابع مالی ریالی درنظر گرفته شود و 

اختیارات صندوق بیشتر شود قطعاً کمک بیشتری به حوزه مسکن خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت عمران ش��هرهای جدید، گفت: در دهه مبارک فجر مراحل 
اخذ پروانه تأسیس 18 شهرک جدید دولتی در استان های البرز، فارس، مازندران، 
یزد، همدان، کرمان، گیالن، کردس��تان و اردبیل توس��ط ش��ورای عالی معماری و 
شهرسازی به سرانجام می رس��د و از فروردین سال آینده کارهای ساخت آن ها آغاز 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، علیرضا جعفری؛ اظهار کرد: در روزهای آینده گام سوم 
طرح نهضت ملی مس��کن در ش��هرهای جدید به تعداد 100 هزار واحد را با حضور 
وزیر راه وشهرسازی کلنگ زنی خواهیم کرد. وی افزود: تعداد ۲00 هزار واحدی که 
تاکنون به مرحله اجراء رس��یده در بخش آماده س��ازی زمین به طور متوسط دارای 
پیشرفت 65 درصد است. در حوزه ساخت مس��کن هم بالغ بر 15 درصد به صورت 
میانگین پیش��رفت فیزیکی دارد و در مواردی مثل پ��روژه 1400 واحدی پرند که 
خردادماه امسال و در گام اول آغاز شده به باالی ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده 
است. معاون وزیر راه وشهرسازی، تصریح کرد: اقدام دیگر که امیدواریم در دهه فجر 
به سرانجام برس��د اخذ پروانه 18 شهرک دولتی اس��ت که تالش داریم آن را به ۲0 
مورد برسانیم. این 18 شهرک مراحل مصوبات شورای عالی شهرسازی را می گذراند 
و تهیه طرح ه��ای تفصیلی آن در حال انجام اس��ت. یک برنامه مفص��ل در رابطه با 
عملیات اجرایی شهرک س��ازی دولتی داریم که پس از دریافت پروانه تأس��یس در 
دهه فجر، عملیات کلنگ زنی آن ها تا فروردین و اردیبهشت انجام می شود. جعفری؛ 
با بیان اینکه شهرک های جدید در اراضی دولتی جانمایی شده است، تصریح کرد: 
این ش��هرک ها برای ایجاد ظرفیت های جدید س��کونتگاهی در استان ها جانمایی 

شده که واحدهای آن به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می یابد. 

راه و شهرسازی

به ط��ور معمول دولت ه��ا باید عالوه ب��ر منابع 
درآم��دی مرس��وم، ب��ر دارایی ه��ای غیرنق��دی 
ترازنامه های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت 
ش��امل دارایی های باارزشی اس��ت که مولدسازی 
آن ها می تواند یک��ی از منابع مه��م تأمین بودجه 
بااهمیت  تری��ن  از  دولت  ه��ا محس��وب ش��ود. 
دارایی ه��ای دول��ت حج��م انب��وه زمین  ه��ا و 
امالک راکد و مغفول مانده اس��ت ک��ه در اختیار 
دس��تگاه های دولتی و عمومی )همچون سازمان 
ملی زمی��ن و مس��کن، وزارت جهادکش��اورزی، 
ش��هرداری ها و دیگ��ر نهادهای بخ��ش عمومی( 
اس��ت که دولت می تواند با مولد سازی آن ها عالوه 
بر ایجاد ی��ک درآمد ثابت موجب گس��ترش ارایه 
خدمات عمومی ش��ود. به همین جه��ت به تازگی 
دولت در اقدامی مصوبه مولدس��ازی، دارایی های 
دولت را با اعضای اعالمی تصویب کرد که به تأیید 
مقام معظم رهبری هم رسیده است که این مسأله 
هم مانند دیگر مس��ائل ب��ا موافق��ان و مخالفانی 
مواجه ش��ده اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
سیداحس��ان خان��دوزی؛ وزی��ر اقتص��اد، در باره 
برنامه ه��ای دول��ت ب��رای افزای��ش به��ره وری 
دارایی ه��ای راک��د، اظهار کرد: س��ال های س��ال 
دستگاه های دولتی در کشور امالک و ساختمان  ها 
را گردآوری می کردند بدون اینک��ه به این امالک 
نیاز واقعی داشته باشند. بس��یاری از این دارایی  ها 
قابلیت این را دارند که در جایی استفاده شوند که 
محرک تولید جدید باشند. در استان های مختلف 
پروژه های عمرانی زی��ادی به دلیل نب��ود بودجه 
به نتیجه نرس��یده اس��ت اما در همان اس��تان  ها 
اموال دولت��ی متروکه وجود دارد که بی اس��تفاده 
باقی مانده اند که می توان از آن ها اس��تفاده کرد و 
آن ها را به ی��ک پیمانکار داد تا به نوعی براس��اس 
تهاتر کار انجام دهند. وزیر اقتص��اد، با بیان اینکه 
رئیس جمهوری مس��أله مولدس��ازی دارایی های 
راکد دولت را آذرماه س��ال قبل در س��طح س��ران 
س��ه قوه مطرح کرد، گف��ت: البته رهب��ری هم بر 
همکاری تأکی��د کرده و فرم��وده بودند که هیأتی 
تعیین کنید که حج��م مش��خصی از دارایی  ها را 
تش��خیص دهد و امنی��ت س��رمایه گذاری حفظ 

شود. بر این اساس هر سه قوه موافقت کردند اصل 
کار آغاز ش��ود اما جزییات زمان برد. در نهایت در 
نیمه اول امس��ال متن کامل مجدد به شورای عالی 
هماهنگی س��ران س��ه قوه رفت و مورد تأیید قرار 
گرفت. رهبری ه��م آن را تأیید و ابالغ کردند و کار 
هیأت از اوایل آذرماه ش��روع ش��د. خان��دوزی؛ با 
تأکید بر اینکه دارایی راکد بی خاصیت را می توان 
به منبعی ب��رای تولید جدید تبدیل ک��رد، افزود: 
برای مث��ال نزدیک می��دان ونک تهران مدرس��ه 
شهیدرجایی با متراژ خوب وجود دارد اما به دلیل 
مس��ائل ایمنی بی استفاده مانده اس��ت. در مقابل 
در آن منطق��ه مدارس زیادی وج��ود دارد که نیاز 
منطقه را برطرف می کند. اگر همان یک مدرسه را 
مولد کنیم، می توانیم بین هفت تا 10 مدرس��ه در 
نقاط دیگر تهران یا حاشیه نشین های شهر تهران 
ایجاد کنی��م. وی با تأکی��د بر اینکه مولدس��ازی 
معادل خصوصی س��ازی نیس��ت، اظه��ار کرد: در 
مولدس��ازی دولت از مایملک خود قطعه ای را جدا 
کرده و به تولی��د و پروژه عمرانی در کش��ور اضافه 
می کند. این فرآیند ب��ه بخش خصوصی هم کمک 

می کند؛ چرا ک��ه بس��یاری از پیمان��کاران اعداد 
زیادی از دول��ت طلبکارن��د و نمی توانن��د پروژه 
جدیدی را آغاز کنن��د؛ در حالی که مولدس��ازی 
این ام��کان را ب��ه آن ه��ا می دهد. از ط��رف دیگر 
مولدس��ازی بس��یاری از بنگاه های زیان ده کشور 
را نجات می دهد. وزیر اقتصاد، اف��زود: برای مثال 
کانون پ��رورش فکری کودکان صاح��ب 45 هزار 
متر زمین در شهرک قدس است که می تواند مولد 
ش��ده و درآمد آن به کانون تزریق شود. همچنین 
صداوس��یما در ش��هرک قدس زمین هایی را دارد 
که اگر مولد ش��وند، بخش عم��ده ای از زیان دهی 
بنگاه ها را برطرف می کن��د. در منطقه یک تهران 
یک سازمان تحقیقاتی وابس��ته به یک وزارتخانه 
168 هزار مترمربع زمین دارد که اگر به درس��تی 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد به بسیاری از پروژه های 
تحقیقاتی کمک می کند. وزارتخانه دیگری 16۲ 
هزار متر انب��ار در منطق��ه چهار ته��ران دارد که 
می تواند ب��ه منطقه پایین تر منتقل ش��ده و زمین 
مذکور به محل درآمد این وزارتخانه تبدیل ش��ود. 
خان��دوزی؛ در ادامه، ب��ا بیان اینکه مولدس��ازی 

دارایی های دولت بیش از ش��ش س��ال اس��ت که 
مطرح است، عنوان کرد: حتی در بودجه نیز از این 
محل برای دولت درآمد پیش بینی ش��ده است اما 
به دالیل مختلف این موضوع اجرایی نش��د. البته 
مدی��ران دولتی مهم  تری��ن مانع بودن��د اما دولت 
س��یزدهم اصالح��ات را از همین مدیران ش��روع 
کرد. البته برای مولدس��ازی چن��د چالش جدی 
وجود داشت. نخس��تین چالش و مانع این بود که 
بس��یاری از دس��تگاه های دولتی از اینکه بگویند 
کجا امالک دارند خ��ودداری می کردن��د. در این 
راستا س��امانه امالک و مس��تغالت برای فهرست 
داریی های دولت در دولت قبل راه اندازی ش��د اما 
تعداد زیادی از ثبت اطالعات استنکاف می کردند. 
وی ادام��ه داد: از ش��روع دولت س��یزدهم بیش از 
۷0 درص��د بر تع��داد رکوردهای شناسایی ش��ده 
دولت اضافه ش��ده اس��ت. ب��ر این اس��اس بیش 
از ی��ک میلی��ون امالک و مس��تغالت شناس��ایی 
رسمی شده اند و برای آن ها س��ند تک برگ صادر 
ش��ده اس��ت؛ در حالی که این میزان در شروع کار 
دول��ت 600 هزار فقره ب��ود. وزیر اقتص��اد، افزود: 

مانع بعدی تشخصی راکدبودن یا نبودن دارایی  ها 
بود. در این راستا وزرای جهاد و آموزش و پرورش 
پیشقدم ش��ده و فهرس��تی از دارایی های خود را 
تهیه کردند. برای قیمت گذاری 4۷0 ملک وزارت 
جه��اد و 5۲0 ملک آم��وزش و پرورش ش��فافیت 
بیرحمانه ای در پیش خواهیم گرفت. مانع س��وم 
نحوه قیمت گ��ذاری بود. مدیران دس��تگاه دولتی 
مایل به ف��روش دارایی  ها نبودند. ب��ه همین دلیل 
ب��ه نح��وی قیمت گ��ذاری می کردند که کس��ی 
خریدار نباش��د. اکنون قیمت گذاری کارشناسی 
بوده و افراد مطمئن می ش��وند ک��ه درآمد حاصل 
از آن صرف پروژه در اس��تان خودش��ان می شود. 
وی ادامه داد: مان��ع چهارم این بود ک��ه قباًل یک 
روش وجود داش��ت که ف��روش دارایی  ه��ا بود اما 
اکنون می توان بس��یاری از دارایی  ه��ا را اجاره داد 
اما ملک در مالکیت دولت بماند. برخی مجتمع  ها 
آنقدر بزرگ اند که یک خری��دار ندارند و می توانند 
به واحده��ای س��رمایه گذاری تبدیل ش��وند. در 
واقع جمع وس��یعی از مردم ایران سهامدار و مالک 
پروژه ه��ای دولتی می ش��وند. مهم  ترین مصوبات 
هی��أت مولدس��ازی پایبن��دی قطعی به مس��أله 
شفافیت بود. وزیر اقتصاد، در مورد محرمانه  بودن 
این مصوبه، توضیح داد: مصوبه بعد از نهایی شدن 
دیگر محرمانه نیست. حفظ محرمانگی به معنای 
پشت درهای بس��ته نیس��ت، بلکه قابلیت انتشار 
عمومی نداش��ت. برای تصویب ای��ن مصوبه تعداد 
زیادی جلس��ه کارشناسی با بس��یاری از مدیران 
گذشته و حتی صاحب نظران خارجی برگزار شده 
اس��ت. اکنون همه مردم ایران می توانند در سایت 
وزارت اقتصاد یا س��ازمان خصوصی سازی به این 
مصوبه دسترس��ی داشته باش��ند. عمده روش هم 
تهاتر است. آغوش ما برای شنیدن نقطه نظرات باز 
اس��ت. خاندوزی؛ تأکید کرد: در مورد دارایی  ها و 
همچنین پروژه ها در اتاق شیشه ای تصمیم گیری 
می ش��ود تا مردم بدانند ک��دام دارایی صرف کدام 
پروژه ش��ده اس��ت. البته برای نظ��ارت جدی در 
ترکیب هیأت یک نماین��ده از قوه نظارتی مجلس 
و یک نماین��ده از قوه نظارت��ی قوه قضاییه در تمام 
جلس��ات حضور دارند. گزارش س��ه ماه به سه ماه 
برای نهاد نظارتی و ش��ش ماه به ش��ش ماه برای 

سران سه قوه و دفتر رهبری ارسال می شود. 

وزیر اقتصاد خبر داد

  تهاتر اموال دولت با پیمانکار عمرانی 
در طرح مولدسازی 

https://monaghesatiran.ir/126142-3725-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/126144-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/126148-3726-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9/
https://monaghesatiran.ir/126151-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/
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روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9۷64، شناسه ملي 1010040۲664 کد اقتصادي 411111659169 و کد پستی 1981969961، 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 مناقصهتداركات الکترونیکي دولت

میزان تضمین )سپرده(
شركت در فرآیند ارجاع كار 

)ریال(

زمان گشایش 
پیشنهادات

خدمات حفظ و نگهداري فضاي سبز شرکت برق منطقه ای تهران در 1401/1۲0۳6۲001001008000۲۳9
1401/1۲/01 ۲.144.000.000مجموعه 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 1401/11/09 لغایت 1401/11/1۷، به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس 
مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 4001050904005655 )شماره شبا IR 890100004001050904005655( به نام شرکت 

برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 000000000100۳-8۲-۲۲1500-۷4-0509-64-۳ 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�ركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به صورت ضمانتنامه بانک��ي معتبر یا واریز نقدي به حس��اب 4001050906۳۷۲8۲۲ 
)شماره شبا IR ۷40100004001050906۳۷۲8۲۲ و شماره شناسه 96۲۲۲1500100000000000000000001( 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 1۳:00 روز یکش��نبه مورخ 1401/11/۳0، 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 19 همان روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0 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 1401/1۲/01 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 5 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 88969۷۳۷ و 8519۳۷68 و مرکز تماس ۲۷۳1۳1۳1 

تماس حاصل نمایند.

شماره 14۰1/1۲۰3۶یک 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 دوم
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

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

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

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

فرآیند ارجاع كار )ریال(
زمان گشایش 

پیشنهادات

احداث ساختمان سایت 1401/۲۲00۲۲001001008000۲40
1۲.98۳.406.465650.000.000رادیو ترانک آبعلي

روز دوشنبه
 مورخ 1401/1۲/01 

ساعت 11:۳0

 www.setadiran.ir 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از مورخ 1401/11/11 لغایت 1401/11/18، به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس 
 مراجعه و با پرداخ��ت مبلغ 500.000 ریال از طری��ق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب 4001050904005655 )ش��ماره ش��با IR 890100004001050904005655( به نام 

شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 000000000100۳-8۲-۲۲1500-۷4-0509-64-۳ 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�ركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا واریز نقدي به حساب 4001050906۳۷۲8۲۲ 
)شماره شبا IR ۷40100004001050906۳۷۲8۲۲ و شماره شناسه 96۲۲۲1500100000000000000000001( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

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

  پیش��نهاددهندگان می باید ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت تا س��اعت 19:00 روز یکش��نبه مورخ 1401/11/۳0، نسبت 
 به ارسال اصل ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار مطابق شرایط درج شده در اس��ناد مناقصه، در پاکت الک و مهرش��ده تا آخر وقت اداری همان روز )یکش��نبه مورخ 1401/11/۳0( 

به دبیرخانه حراست به نشاني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8- گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در س��امانه براي مناقصه فوق مطابق جدول باال در س��الن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان س��تادي شرکت برق منطقه ای تهران 

گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

  دارا بودن حداقل پایه 5 از سازمان برنامه وبودجه در رشته ابنیه
  ارائه دو فقره قرارداد و رضایت نامه از کارفرمایان قبلي مرتبط با موضوع مناقصه داشتن الزامي می باشد.

  ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي الزامي است.
تذكر مهم: مناقصه گرانی که در پنج سال گذشته با ش��رکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند و قرارداد آن ها پایان یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه 

انجام کار از آخرین قرارداد مرتبط الزامي می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد آن مناقصه گر مردود اعالم می گردد.
  عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امض��اي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفت��ر ثبت ن��ام 88969۷۳۷  و 8519۳۷68  و مرکز تماس 

۲۷۳1۳1۳1 تماس حاصل نمایند.

به شماره 14۰1/۲۲۰۰۲یک 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 عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران
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شناسه: 1445707

ش�ركت نفت ف�الت ق�اره ای�ران در نظ��ر دارد فراخ��وان ارزیابی کیفی جه��ت برگزاری 
مناقصه عمومی خرید فنس و س��یم خاردار به ش��ماره  FLS-9840124  را از طریق س��امانه 
ت��دارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری فراخ��وان ارزیابی کیفی 
از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیف��ی ت��ا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر 
 مراح��ل مناقصه، از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. 
الزم اس��ت مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مناقصه گ��ران تأییدش��ده در ارزیابی کیف��ی جه��ت حض��ور در س��ایر مراح��ل مناقص��ه 
می بایس��ت نس��بت به ارائ��ه ضمانتنامه بانک��ي معتب��ر ب��ا مبل��غ ۳.150.000.000 ریال 
)به حروف س��ه میلیارد و یکصد و پنج��اه میلیون ریال( یا فیش واریز نقدي به ش��ماره ش��با 
IR0۲010000410104955۲1۳1069 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

بابت وجوه ضمانتنامه ها به نام شرکت نفت فالت قاره ایران اقدام نمایند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: مورخ 1401/11/10

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی:
10 روز پس از ثبت فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی:
۲0 روز پس از انجام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد

  کلیه موارد اطالع رس��انی مناقصه  ازجمله مواعید )تاریخ های سررس��ید مراحل مناقصه(، 
توسط سامانه س��تاد انجام می ش��ود و مناقصه گران موظف اند نس��بت به کنترل سامانه ستاد 

جهت اطالع اقدام نمایند.
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع مدرس، 

خیابان شهید قریشی )تورج(، خیابان خاکزاد، شماره 1۲، تلفن: ۲۳94۲660
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مركز تماس: 0۲1-419۳4
دفتر ثبت نام: 8519۳۷68 و 8896۳۷۳۷

شرکت ملي نفت ایران
 شرکت نفت فالت قاره ایران

نوبت اول

فراخوان ارزیابی کیفی   عمومي
FLS-9840124  شماره

فنس و سیم خاردار

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHS-9846016-BA/T16

موضوع آگهی:  

MONITRAN & PROGNOST قطعات یدکی

برای كسب اطالعات بیشتر به سایت این شركت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی
 ش�ركت فوالد آلیاژی ای�ران در نظ��ر دارد عملی��ات طراحی، تأمین، س��اخت، 
نص��ب و راه اندازی خط کامل صافکاری، تس��ت و بازرس��ی محصوالت س��ایز پایین 
در واحد تکمیل کاری با مش��خصات مندرج در اس��ناد را از طری��ق مناقصه عمومی 

دومرحله ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند اس��ناد مناقص��ه را از طریق 
وب س��ایت ش��رکت به آدرس www.iasco.ir  )ام��ور خری��د و تأمین کنندگان/ 
مناقصات و مزایده ها( دریافت نمایند. ثبت نام در س��امانه SRM ش��رکت به آدرس 

srm.iasco.ir  برای شرکت کنندگان در مناقصه الزامی است.
تضمین شركت در مناقصه: 

مبلغ ۳0.000.000.000 ریال )سی میلیارد ریال( در قالب ضمانتنامه بانکی
مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/1۲/10

خواهش��مند اس��ت نامه اعالم آمادگی، تج��ارب مرتب��ط و  رزومه کاری خ��ود را به 
پست الکترونیکی a.dehghanizadeh@iasco.ir   ارسال نمایند. 

  در صورت نیاز ب��ه اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن ه��ای ۳1۲۲۲550-0۳5 و 
091۳۳5۳8519 تماس حاصل فرمایید.

 شركت فوالد آلیاژی ایران – مدیریت امور خرید
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فراخوان   عمومي
EP08/1401 به شماره

رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران، از وصول بده��ی مالیاتی یک 
ش��رکت تجاری به مبلغ هزار و ۳00 میلیارد توم��ان با اقدامات قضایی 
خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، القاصی؛ رئیس دادگس��تری تهران 
اعالم کرد: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک 
هلدینگ تجاری که در س��ال 98 منحل شده اس��ت، نسبت به وصول 
هزار و ۳00 میلیارد تومان مالیات معوق به حس��اب خزانه اقدام کرده 
اس��ت. رئیس دادگس��تری تهران، افزود: در این پرونده 8۳5 دستگاه 
خودرو برای وصول مطالبات یک ش��رکت تجاری معرفی ش��ده است 
که با اقدامات دادگس��تری اس��تان تهران مزایده ۷00 دستگاه خودرو 
برگزار و 90۳ میلیارد تومان از بدهی مالیاتی این شرکت به خزانه واریز 
شده است و مزایده 1۳5 دستگاه دیگر با اقدامات قضایی طی روزهای 
آتی برگزار می شود. وی اظهار کرد: در این پرونده مدیرعامل هلدینگ 
تجاری 8۳5 دس��تگاه انواع خودروی خارجی را به عنوان دارایی برای 
وصول مالیات شرکت معرفی می کند که این خودرو ها توسط سازمان 
امور مالیاتی توقیف می ش��وند. به گفته القاصی مهر؛ در ش��رایطی که 
ش��رکت های تابعه هلدینگ تجاری نس��بت به توقیف ای��ن خودرو ها 
اعتراض و اع��الم می کنند ک��ه این خودرو ه��ا در مالکی��ت هلدینگ 
منحل ش��ده قرار ندارند و خواس��تار رفع توقیف خودرو ها می ش��وند؛ 
دادگستری استان تهران با بررسی استدالالت و مستندات ضمن تأیید 
مالکیت هلدینگ منحل شده نس��بت به خودروهای توقیفی، اعتراض 
شرکت های تابعه را غیرقانونی تش��خیص داد. رئیس کل دادگستری 
استان تهران، افزود: براساس کارشناسی های انجام شده در دادگستری 
اس��تان تهران ارزش تقریبی خودروهای توقیفی هزار و ۳00 میلیارد 
تومان ارزیابی ش��د که از محل فروش این خودرو ها حدود هزار و ۳00 

میلیارد تومان از مالیات معوق وصول شده است.

کمبود تولید خودرو در بازار اروپا، فروش خودروهای دست دوم در 
این بازار را افزایش داده و باعث گرانی ۷0 درصدی این خودرو ها ش��ده 
اس��ت. انجمن صنعت خودروی آلمان، هشدار داده اس��ت اگر اقدامی 
برای رفع کمبود نیمه رسانا ها انجام نش��ود تولید خودرو جهان تا سال 
۲0۲6 با افت ۲0 درصدی مواجه خواهد شد. به گزارش مناقصه مزایده، 
کمبود چیپ موجب کاهش 9 درصدی در تولید خودرو جهان در سال 
۲0۲1 شد. این در حالی است که با  گذار صنعت خودرو به سمت تولید 
خودروهای برقی تقاضا برای چیپ  ها تا س��ال ۲0۳0 س��ه برابر خواهد 
شد. براساس این گزارش، بازار خودرو اروپا نیز از کمبود نیمه رسانا ها در 
امان نمانده و به دلیل گرانی و کاهش تولید، بازار خودروهای دست دوم 
در کش��ورهای اروپایی از رونق برخوردار ش��ده اس��ت. پایگاه خبری 
اکسترا در این باره، نوشت: تحت تأثیر شیوع کرونا و کمبود خودروهای 
نو، ش��اهد افزایش قابل توج��ه قیمت خودروهای دس��ت دوم بوده ایم. 
درحالی که پیش از شیوع کرونا یک دستگاه خودرو دست دوم در برابر 
پنج هزار یورو معامله می شد در حال حاضر همان خودرو با قیمت بیش 

از هشت هزار و 500 یورو معامله می شود. 

وصول 13۰۰ میلیارد تومان مالیات  
معوق با مزایده 835 دستگاه 

خودروی خارجی

رونق بازار خودروهای دست دوم در 
بازار اروپا با ُافت تولید خودروهای نو

چرا از رده خارج  كردن خودروهای فرسوده براساس سن فرسودگی ضروری است؟
رئیس کانون سراس��ری کامیون داران ایران، 
ضمن انتقاد از حذف س��ن فرس��ودگی از قانون 
هوای پاک و پولی شدن اسقاط، گفت: مناسب تر 
این بود که ب��ه جای حذف اس��قاط، نرخ عوارض 
گمرک��ی صفر می ش��د و تس��هیالت کم بهره به 
رانندگان تعل��ق می گرفت تا با نوس��ازی ناوگان 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت اتف��اق بیفتد. به 
گزارش خبرخودرو، فیروز خدایی؛ اظهار داشت: 
در موضوع اس��قاط خودروهای فرس��وده، س��ن 
فرسودگی براس��اس رأی دیوان عدالت اداری از 
قانون هوای پاک حذف و لزوم اخذ گواهی معاینه 

فنی جایگزین آن شده به نحوی که تردد خودرو تا 
زمانی که قادر به دریافت گواهی معاینه فنی باشد 
بالمانع اس��ت. ضمن اینکه قانون جدید بر هر دو 
دسته خودروهای داخلی و وارداتی حاکم بوده و 
تفاوتی با یکدیگر از این لحاظ وجود ندارند. وی با 
اشاره به افزایش نرخ عوارض گمرکی، افزود: نرخ 
عوارض از 100 ت��ا ۲00 میلیون تومان به بیش از 
یک میلیارد تومان رس��یده و دولت به جای ارایه 
تس��هیالت، کاه��ش هزینه ها و کاه��ش قیمت 
خودروهای بخش حمل ونقل عمومی نس��بت به 
پولی کردن اسقاط و عماًل حذف آن اقدام نموده 

است. رئیس کانون سراسری کامیون داران ایران، 
گفت: از یک سو رأی به ادامه فعالیت خودروهای 
فرسوده صادر شده و از س��وی دیگر نرخ عوارض 
گمرکی تا یک میلی��ارد و ۲00 میلی��ون تومان 
افزایش یافته اس��ت. مناس��ب تر این بود که به 
جای حذف اس��قاط، نرخ عوارض گمرکی صفر 
می شد و تس��هیالت کم بهره به رانندگان تعلق 
می گرف��ت. خدایی؛ تصری��ح کرد: ب��ا توجه به 
وضعیت آلودگی هوا، اج��رای قانون هوای پاک 
مبنی بر از رده خارج سازی خودروهای فرسوده 
براساس س��ن فرس��ودگی ضروری اس��ت. در 

حال حاضر هر دستگاه خودروی دیزلی فرسوده 
بیش از 50 تا 60 لیت��ر گازوئیل مصرف می کند 
این در حالی اس��ت که اگ��ر با ارایه تس��هیالت 
نوس��ازی خودروهای سنگین نوس��ازی انجام 
می ش��د با بهینه س��ازی مصرف سوخت کاهش 
مصرف تا ۳0 لیتر اتفاق می افتاد و ایمنی پایدار 
رانندگان و جاده ها تأمین می  شد. وی در ادامه، 
بیان کرد: عوارض گمرکی در ش��مار درآمدهای 
دولت محاسبه می شود و از سوی دیگر سوخت 
نیز س��رمایه مل��ی اس��ت. دولت می توانس��ت 
مازاد مصرف س��وخت را در ب��ازار آزاد به فروش 

برس��اند و با بهینه س��ازی مصرف سوخت سود 
بیش��تری در مقایس��ه با افزایش ن��رخ عوارض 
گمرکی به دست بیاورد. رئیس کانون سراسری 
کامیون داران ایران، در پایان خاطرنش��ان کرد: 
براس��اس قانون اس��قاط پرداخت پنج درصد از 
قیمت خودرو ب��رای ش��ماره گذاری کامیون   ها 
و کش��نده های وارداتی به حساب وزارت صمت 
مزیتی دربرندارد، چنانکه این وزارتخانه تاکنون 
در راس��تای ارایه خدمات به ناوگان حمل ونقل 
عمومی و باری و نوسازی خودروهای این بخش 

و همچنین جاده ها اقدامی نداشته است.

گروه خودرو

مراس��م امضای قرارداد صادرات محصوالت گروه س��ایپا به 
کشورهای روس��یه و بالروس با حضور معاون صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعت،معدن وتجارت، س��فیر کش��ور بالروس در ایران، 
 LCC مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا، مدیرعامل شرکت
بالروس و جمعی از مدیران گروه سایپا و صنعت خودرو در محل 
وزارت صمت برگزار ش��د. به گزارش مناقصه مزای��ده، منوچهر 
منطقی؛ با اظه��ار خوش��نودی درخصوص این رخ��داد، گفت: 
به هنگام س��فر نخس��ت وزیر کش��ور بالروس به ایران، موضوع 
صادرات خ��ودرو از ایران به بالروس مطرح و خواس��ته ش��د که 
خودروهای تولیدی ای��ران به ب��الروس صادر ش��وند. او افزود: 
بالروس خواهان فعالیت مجدد واحدهای صنعتی در آن کش��ور 
اس��ت که بخش اول آن موارد مطرح شده در این نشست اجرایی 
و عملیاتی می ش��ود و امیدوارم که با کمک سفیر بالروس بخش 
دوم طی ماه های آینده آغاز ش��ود و ما بتوانی��م زمینه های تولید 
مش��ترک را در کش��ور بالروس در کارخانه مش��ترکی که ایجاد 
ش��ده بود، فراهم کنی��م. منطق��ی؛ تصریح کرد: موض��وع دیگر 
درخص��وص تبادل تجاری ب��رای تکمیل زنجی��ره تأمین جهت 
تولید مش��ترک اتوبوس بود که این موض��وع را به صورت جدی 
پیگیری خواهیم کرد تا به یک قرارداد و همکاری مشترک منجر 
ش��ود. او افزود: یکی از اهدافی که وزارت صم��ت ایران در بخش 
 CIS حمل ونقل دنبال می کند، گسترش همکاری با کشورهای
به خصوص کشور بالروس اس��ت. در ادامه، دمیتری کالتسوف؛ 
س��فیر کش��ور بالروس در ایران، گف��ت: روابط دوس��تانه بین 
بالروس و ایران نه تنها در سطح سیاسی بلکه در زمینه های دیگر 
از جمله بین وزارتخانه های صنعتی دو کش��ور ب��ه خوبی برقرار 
اس��ت و بر اقدامات و گام های فعال دو وزارتخانه بالروس و ایران 
تأکی��د می کنم. او اف��زود: همکاری های صنعتی بین دو کش��ور 
دارای چش��م انداز بس��یار خوبی اس��ت و مجموعه های صنعتی 

بالروس و ای��ران در عرصه ه��ای مختلف داخل��ی و بین المللی 
رقیب یکدیگر نیس��تند، بلکه همدیگر را تکمیل می کنند. سفیر 
ب��الروس، تصریح کرد: دو کش��ور ای��ران و ب��الروس محورهای 
مش��ترک زیادی برای همکاری های مختلف دارند که می توانیم 
زمینه های فعال سازی همکاری های مش��ترک را بررسی کنیم. 
دمیتری کالتسوف؛ گفت: پروژه تولید مش��ترک اتوبوس دارای 
دورنمای خوبی است و با تالش های مشترک می توانیم به فرآیند 
و مرحله جدیدی برس��یم. س��فیر بالروس، تأکید کرد: نشست 
امروز و امضای قرارداد همکاری بین دو شرکت ایرانی و بالروس 
برای همکاری دوجانبه در صنعت خودرو برای دو کش��ور بسیار 
مهم اس��ت. در ادام��ه، محمدعل��ی تیم��وری؛ مدیرعامل گروه 
خودروس��ازی س��ایپا، گفت: گروه س��ایپا، دارای پنج ش��رکت 
خودروس��ازی اس��ت که در بخش خودروهای س��واری و وانت 

فعالیت دارند و دو شرکت خودروس��ازی این گروه، خودروهای 
تجاری و س��نگین تولید می کنن��د. تیموری؛ با اش��اره به اینکه 
ظرفیت خطوط خودروسازی گروه سایپا، 900 هزار دستگاه در 
سال است، خاطرنشان کرد: امس��ال تولید واقعی گروه سایپا، به 
600 هزار دس��تگاه خواهد رس��ید که این تولیدات تماماً مربوط 
به پلتفرم ه��ای اختصاصی گروه سایپاس��ت. او ادامه داد: پلتفرم 
SP100 گروه س��ایپا ای��ن قابلیت را دارد که خ��ودرو در کالس 
B و C با 80 درصد قطعات مش��ترک تولید شود. خودرو شاهین 
در این پلتفرم قرار دارد و روی همی��ن پلتفرم دو خودروی دیگر 
در س��ال ۲0۲۳ عرضه می ش��ود. مدیرعامل گروه خودروسازی 
س��ایپا، تصریح کرد: در پلتفرم سایزB که س��اینا و کوییک قرار 
دارند، س��ال بعد دو مدل جدید به نام های اطلس و س��هند را به 
بازار ای��ران عرض��ه می کنیم. تیم��وری؛ درخص��وص بازارهای 

صادراتی س��ایپا، گفت: در بازاره��ای صادرات��ی از خودروهای 
کوییک و ساینا اس��تقبال خیلی خوبی صورت گرفته و محموله 
هزار دستگاهی به کشور ونزوئال و محموله هایی برای کشور عراق 
صادر کرده و در حال صادرات هس��تیم. مدیرعامل گروه سایپا، 
اعالم کرد: با حمای��ت وزارت صمت در حال طراحی و س��اخت 
خودروی جدیدی ب��ا نام خ��ودروی مدرن اقتصادی هس��تیم، 
ویژگی این خودرو وزن کمتر از 800 کیلوگرم آن است و قطعات 
الکترونیکی آن به صورت ماژول عرضه می ش��ود ک��ه با بهترین 
استانداردهای روز جهانی طراحی شده اس��ت. تیموری؛ با بیان 
اینکه این خودرو به دلیل وزن کم بهترین گزینه برای الکتریکال 
کردن اس��ت، افزود: مصرف س��وخت خ��ودرو اقتص��ادی کمتر 
از پنج لیتر اس��ت که امیدواریم تا اواخر س��ال ۲0۲۳ بتوانیم در 
بازار ایران عرضه کنیم. در ادامه، س��رگی واچینسکی؛ مدیرعامل 
شرکت LCC بالروس و شریک تجاری گروه سایپا با قدردانی از 
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت بابت همکاری در صادرات 
محصوالت سایپا به این کش��ور، گفت: افتخار می کنم که شرکت 
ما را به عنوان نماینده رس��می شرکت س��ایپا در بالروس انتخاب 
کردید. مدیرعامل شرکت LCC بالروس با اشاره به اینکه کشور 
ایران و خودروه��ای ایرانی را دوس��ت داریم، خواه��ان افزایش 
مبادالت خودرویی بین دو شرکت شد. او تصریح کرد: در راستای 
تعامل گسترده دو کش��ور خواهان تبادالت مؤثر بین دو شرکت 
هس��تم و نه تنها به فروش خودروهای CBU عالقه مندیم، بلکه 
مایل هستیم که خط تولید محصوالت سایپا را در کشور خودمان 
راه اندازی کنیم. گفتنی اس��ت؛ در قرارداد همکاری مشترک بین 
گروه سایپا و شرکت LCC بالروس، ابعاد مختلفی در نظر گرفته 
شده و توافقات بین دو شرکت به این صورت است که در سال اول 
10 هزار دستگاه، در سال دوم 15 هزار دستگاه و در سال سوم ۲0 
هزار دستگاه از محصوالت گروه سایپا به کشور بالروس و روسیه 
صادر خواهد ش��د و همزمان در زمینه تولید مشترک در بالروس 

همکاری ها ادامه خواهد داشت.

سایپا در حال ساخت خودروی مدرن اقتصادی 

https://monaghesatiran.ir/126124-3627-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/126128-3726-%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/126131-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/126134-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/126138-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%84%db%8c%d8%a7%da%98%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c/
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 5 شهرتهران

آگهي    عمومی با ارزیابی کیفی  شماره 1401/65
ش�ركت آب و فاضالب منطقه پنج ش�هر تهران در نظر دارد  اج��رای ارائه خدمات حس��ابداری مالی و 
 مش��ترکین خود را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صالحیت متقاضی��ان از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله اي، به پیمانکار واجدشرایط )اشخاص حقوقی( به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت اجراي عملیات: به مدت 1۲ ماه تمام شمسی از مورخ 140۲/01/01 لغایت 140۲/1۲/۲9 می باشد.

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مکلف است مبلغ 8۲0.۷۳6.415 ریال به صورت 
ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به حساب ش��ماره 5- 40۲5۳۷-40-869 نزد بانک سامان شعبه ستارخان 
کد 869 به نام شرکت آب و فاضالب منطقه 5 ش��هر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات 
 الکترونیک��ی دولت در پاکت )الف( بارگ��ذاری و ثبت نماید و اص��ل ضمانتنامه موصوف را تا س��اعت 16:15 

روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0 به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.
برآورد اولیه: مبلغ ۲0.691.۲1۳.80۳ ریال )بیس��ت میلیارد و شش��صد و نود و یک میلیون و دویس��ت و 

سیزده هزار و هشتصد و سه ریال( از محل بودجه جاري و طرح های غیر عمرانی شرکت مي باشد.
شرایط الزم پیشنهاد دهندگان:

1- تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می باشند.
2- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.

3- شرکت کنندگان در مناقصه نمی توانند به صورت مشارکتی در مناقصه حاضر شوند.
محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه: 

متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 1401/11/08 
 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه 1401/11/1۷ از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲00109۳۳56000068  اقدام نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه: 

ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک مربوط به اس��ناد ارزیابی کیفی و پ��اکات )الف، ب، ج( را 
حداکثر تا ساعت 16:15 روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
تاریخ گشایش پاكات ارزیابی كیفی: ساعت 16:۳0 روز یکشنبه مورخ 1401/11/۳0 می باشد.

تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 1۳:00 روز دوشنبه مورخ 1401/1۲/08 در محل دفتر قراردادها واقع 
در بزرگراه نواب صفوی،  تقاط�ع خیاب�ان امام خمیني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

سایر شرایط:
  هزینه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار می باشد.

  به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء  مدت مقرر واصل شود، 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران تا مورخ 140۲/0۳/08 مي باشد.

t5ww.tpww.ir :  نشاني سایت اینترنتي
 http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات

http:tender.nww.ir :نشاني سایت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
http://tender.bazresi.ir :نشاني سایت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات

یک مرحله اي
نوبت دوم

دانشکده علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی و درمانی شوش�تر در نظر دارد واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیس��ات )نگهداری راهبری و تعمیر و سرویس 
سیستم های حرارتی و برودتی تأسیسات مکانیکی و آب رسانی، تأسیس��ات فنی، گاز، تلفن و اطفاء حریق و ... بیمارس��تان خاتم االنبیاء )ص( و بیمارستان محلی شعیبیه( 
 را از طریق مناقصه عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجدش��رایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ 

اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 شرایط عمومی شركت در مناقصه:

  تصویر اساسنامه شرکت )الزم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد.(
  سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه )سوابق عقد قرارداد تأسیسات بیمارستانی(

  برگ تعیین صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی دارای اعتبار
  حداقل داشتن رتبه 5 تأسیسات حرارتی و برودتی

  مدارک احراز هویت شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیرعامل، امضاء هیاًت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
  استطاعت مالی شرکت جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل )شرکت باید توان پرداخت حداقل ۳ ماه حقوق پرسنل را داشته باشد(

مهلت دریافت اسناد: مورخ 1401/11/10 لغایت 1401/11/16
م�دارك موردنی�از جه�ت دریافت اس�ناد: فی��ش واریزی ب��ه مبل��غ ۲.000.000 ریال ب��ه شماره حس��اب بان��ک رف��اه ۲4۷۷5۲9۲۷ و ش��ماره شناس��ه واریز 

9۷051۷14۳۲۳۲00058 به نام تمرکز درآمد درمانی دانشکده.
میزان تضمین ش�ركت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه امور راهبری و نگهداری تأسیس��ات بیمارس��تان خاتم االنبیاء )ص( و بیمارستان محلی شعیبیه 
1.0۷۲.068.۳۳6 ریال )به حروف: یک میلیارد و هفتاد و دو میلیون و شصت و هشت هزار و س��یصد و سی و شش ریال( که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و 
با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و ُمهر بانک به شماره حساب ۲49۷96880 بانک رفاه مرکزی شوشتر باش��د و دارای اعتبار حداقل ۳ ماه و به نام دانشکده علوم پزشکی 

شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت )الف( قرار داده شود.
مهلت ارسال پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1401/11/۲6 ساعت 09:00 صبح می باشد.

محل تحویل پیشنهادات: شوشتر، خیابان ش��هید رجایی غربی، بیمارستان الهادی )ع(، اداره حراست دانشکده علوم پزش��کی شوشتر )شرکت کنندگان در نظر داشته 
باشند نحوه تحویل اسناد به صورت بارگذاری از طریق س��امانه ستاد می باش��د.( همچنین باید ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه را در پاکت )الف( قرار داده و به اداره محترم 

حراست دانشکده تحویل داده و رسید دریافت نمایند و تصویر ضمانتنامه را از طریق سامانه بارگذاری نمایند.
زمان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ 1401/11/۲6 ساعت 10:00 صبح

  لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر در منوی اخبار در س��ایت این دانش��کده به نش��انی:www.shoushtarums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 061-۳6۲۲8660 
اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.
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مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

آگهی   )تجدید شده(
نگهداری راهبری و تعمیر سرویس سیستم های حرارتی و برودتی تأسیسات مکانیکی و 
آب رسانی، تأسیسات برقی، گاز، تلفن و اطفاء حریق و... بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( 

و بیمارستان محلی شعیبیه در سال 14۰1

دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی شوشتر

 ش�ركت نق�ش اول كیفی�ت در نظر دارد نس��بت ب��ه شناس��ایی پیمانکاران 

حائز شرایط در حوزه تولید و یا تأمین باتری لیتیومی اقدام نماید.

موضوع فراخوان: تأمین باتری 48 ولت 100 آمپرساعت لیتیومی

مهلت خرید اسناد: 

ساعت 1۷:00 روز پنج شنبه مورخ 13 بهمن 1401

مهلت بارگذاری اسناد: 

ساعت 1۷:00 روز یکشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1401

  سایر موارد در اسناد فراخوان درج گردیده است.

  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 فراخوان اقدام نمایند.

  تولیدکنن��دگان و تأمین کنندگان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر با 

ش��ماره تلفن ه��ای 091۲800969۲ و 81۷1811۳ )واح��د زنجی��ره تأمین( 

تماس حاصل نمایند.
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آگهی فراخوان

نوبت اول

01
/1

1/
10

 -3
72

6 
–

ه 
ام

وزن
ر

روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHD-9711015-T15

موضوع آگهی:  

خرید گریتینگ فلزی

برای كسب اطالعات بیشتر به سایت این شركت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی

نوبت اول
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روابط عمومی و  امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-0024405001-T29

موضوع آگهی: ساخت 
FLOATING ROOF TANK SEALING 

SYSTEM

برای كسب اطالعات بیشتر به سایت این شركت
 WWW.BAORCO.IR 

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

   عمومی

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه همدان

شرکت مخابرات ایران 
منطقه همدان

 ش�ركت مخابرات ایران منطقه همدان در نظ��ر دارد تعدادی از ام��الک مازاد را 
به فروش برساند.

متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه آگهی فراخوان در س��ایت 
 www.hamedan.tci.ir ی��ا www.tci.ir ش��رکت مخابرات ای��ران ب��ه آدرس 

مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان
مزایده امالک مازاد استانی 14۰1
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آگهی    عمومی با ارزیابی کیفی )همزمان(
شماره 14۰1-37

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان »تأمین تعداد 1۲ نفر پرسنل نوبت کار به صورت ۲4 ساعت کار 
و 48 ساعت استراحت جهت ارائه خدمات و انجام بخشی از خدمات نگهبانی برون سپاری شده و حفاظت فیزیکی از اماکن و تأسیسات 
در محدوده عملیاتی آب و فاضالب استان تهران« به ش��ماره ۲0010945660000۳9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پیش��نهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

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

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/10
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1401/11/18

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1401/1۲/0۲
زمان گشایش پاكات: ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/1۲/0۳ در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.

 2. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۲۳.840.48۲.۷۷۷ ریال )بیس��ت و س��ه میلیارد و هش��تصد و چهل میلیون و چهارصد و هشتاد و 
دو هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ریال( می باشد.

3.  مدت كار: از مورخ 140۲/01/01 به مدت دوازده ماه شمسی.
4. شرایط شركت كنندگان:

الف( ارائه رونوش��ت مصدق اساس��نامه و آگهي تأس��یس و آخرین تغییرات در مورد دارن��دگان امضاي مجاز پیش��نهاددهنده براي 
اسناد مالي و تعهدآور.

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

چ( دارای مجوز نیروی انتظامی و حضور در لیست تأییدشده از سوی مرکز حراست وزارت نیرو.
د( ارائه حداقل ۲ قرارداد منعقده با دستگاه های اجرایی و یا شرکت های آب و فاضالب کش��ور مرتبط با موضوع مناقصه )مشابه با 

موضوع مناقصه و حداقل به مقدار مبلغ برآورد مناقصه(.

و( ارائه دو رضایت نامه مرتبط از کارفرمای��ان قبلی )متناظر با قراردادهای ارائه ش��ده دربند « د«( که با تائید باالترین مقام ش��رکت یا 
معاونت یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.

ه( ارائه حداقل ۲ سال مفاصا حساب مالیاتي از 5 سال گذشته یا ارائه برگ تشخیص قطعی مالیات عملکرد و مستندات پرداخت آن.
ی( آدرس و کروکي دفتر مرکزي و تعداد کارمندان شاغل در شرکت.

تذكر مهم 1: با توجه به ارزیابی کیفی به روش ساده )همزمان( عدم ارائه هر یک از موارد فوق منجر به عدم تائید و عدم بازگشائی پاکت 
قیمت مناقصه گر خواهد شد و مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.

تذكر مهم 2:  برنده مناقصه می بایس��ت دارای دفتر کار در ش��هر تهران باش��د. بدیهی اس��ت حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ 
قرارداد می بایست مستندات موردنظر را ارائه نماید.

5. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 
مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 915.۲15.000 ریال )نهصد و پانزده میلیون و دویس��ت و پانزده هزار ریال( می باشد که می توانند 
 IR۳۲0600۳00۳01109۷۷188100۲ به صورت فیش واریز نقدی به حس��اب ج��اری ۳00۳119۷۷1881۲ و به ش��ماره ش��با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ به نام شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران 
 تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف )سپرده( می بایست با درج شماره مناقصه

 و مش��خصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیکی ب��ه دبیرخانه ش��رکت واق��ع در می��دان تجریش، خیاب��ان فنا خس��رو، پالک 18، 
شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه تحویل گردد.

6. محل تأمین اعتبار: بودجه جاري )طرح های غیر عمراني(.
7. سایر شرایط: به پیشنهادهاي فاقد امضا، مش��روط و مخدوش و پیش��نهاداتي که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، 

مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- نشانی سایت های اینترنتی: 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور http://www.nww.ir و ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و آبفای منطقه یک 

www.t1ww.tpww.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir  می باشد.
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.
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شرکت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
نوبت اول

 واگذاری 19 معدن قم 
به برندگان مزایده 

افتتاح 477 طرح صنعتی و معدنی 
در دهه فجر

رئیس س��ازمان صنعت، معدن وتجارت اس��تان قم، گفت: معدن و محدوده 
به مزایده گذاش��ته ش��د که ۳0 نفر ش��رکت کردند و 19 معدن به اف��راد برنده 
واگذار ش��د و بخش��ی از محدوده ها و معادن هم تجدید مزایده ش��ده است که 
در آینده  نزدی��ک در همین م��اه واگذار می ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
اکبر ابدالی؛ در جلس��ه شورای معادن اس��تان قم از امضای تفاهم نامه سه جانبه  
اس��تانداری، معاونت معادن وزارت صمت و سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنایع معدن��ی خبرداد و اف��زود: در این تفاهم نامه برخ��ی دغدغه های مطرح 
شده در زمینه فرآوری و محیط زیس��تی مدنظر قرار گرفته است. وی با اشاره به 
نتایج مزایده دی ماه امسال، مطرح کرد: 66 معدن و محدوده به مزایده گذاشته 
ش��د که ۳0 نفر ش��رکت کردند و 19 معدن به افراد برنده واگذار ش��د و بخشی 
از محدوده ها و معادن هم تجدید مزایده ش��ده اس��ت که در آین��ده  نزدیک در 
همین ماه واگذار می شود. رئیس س��ازمان صنعت، معدن وتجارت استان قم، از 
اکتشاف محدوده های فلزی در اس��تان خبر داد و گفت: این محدوده ها از جنس 
آهن، طال، مس و نقره اس��ت که در اولویت کاری س��ازمان صمت اس��تان قرار 
دارد چرا که ارزش افزوده و ثروت بیش��تری را جذب اس��تان می کند. در ادامه، 
سیدمحمدتقی شاهچراغی؛ استاندار قم، اظهار کرد: اگرچه معادن متعددی در 
حوزه کانی های فلزی در قم وجود دارد اما متأسفانه بهره  اقتصادی از این معادن 
صورت نمی گیرد. وی با اش��اره به اینک��ه وزرات صمت باید توج��ه بیش تری به 
معادن قم داشته باشد، مطرح کرد: اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان قم نیز 
باید در راستای کم کاری های انجام ش��ده در این حوزه پاسخگو باشد. استاندار 
قم، با بیان اینکه باید با س��رعت و جدیت ب��ه دنبال رفع موان��ع فعالیت معادن 
باشیم، عنوان کرد: در اکتش��افات اولیه، هیچ مانعی برای کاشفان معدن وجود 
ندارد. وی با اشاره به اینکه باید اس��تفاده از ظرفیت استان در حوزه فرآوری مواد 
خام معدنی در دس��تور کار قرار بگیرد، خاطرنش��ان کرد: یکی از این ظرفیت  ها 

فرآوری از معادن منگنز استان است.

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن وتج��ارت، از افتتاح 4۷۷ ط��رح در بخش 
صنعت و معدن به مناس��بت دهه فجر خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، امید 
قالیباف؛ در نشس��ت خبری با بیان اینکه به اس��تناد اطالعات مرکز آمار بخش 
صنعت در نیمه اول امس��ال 4.9 درصد رش��د داش��ته گفت: ای��ن رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد بوده است. همچنین در نیمه اول امسال اشتغال 
بخش صنعت از هشت میلیون نفر گذشت و تولید خودرو با رشد ۳0 درصدی به 
باالی یک میلیون دستگاه رس��ید. وی درباره پروژه هایی که در دهه فجر افتتاح 
می ش��ود نیز، گفت: در بخش صنعت و معدن 4۷۷ طرح با ارزش سرمایه گذاری 
88 هزار و 95۳ میلیارد تومان افتتاح خواهد ش��د که بی��ش از ۲8 هزار و ۳۷9 
اشتغال جدید ایجاد می کند. س��خنگوی وزارت صمت، افزود: از تعداد یاد شده 
1۲8 طرح ملی است که ارزش سرمایه گذاری آن  ها 80 هزار و 5۳۳ هزار میلیارد 
تومان و اش��تغال آن  ها 18 هزار و ۳9۷ نف��ر خواهد ب��ود. همچنین ۳49 طرح 
به ارزش 84۲0 میلیارد تومان و اش��تغال 99۲۲ نفر در س��طح اس��تانی افتتاح 
می شود. به گفته وی، بیش ترین طرح ملی در اس��تان تهران است که ۲1 طرح 
را به خود اختصاص داده است. بعد از تهران، خراسان رضوی و فارس قرار دارند. 
البته در مجموع کل طرح های ملی و اس��تانی، فارس و اردبیل با 40 و ۳6 طرح، 

در صدر قرار دارند.

معادن راكد استان تهران در مسیر مزایده
معاون معادن س��ازمان صمت اس��تان تهران، از واگذاری 
بخشی از معادن راکد اس��تان تهران از طریق مزایده خبر داد. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، علی عبدی؛ با اش��اره به واگذاری 
بخش��ی از معادن راکداس��تان تهران از طریق مزایده، افزود: 
هم اکنون 80درصد معادن اس��تان با اش��تغالزایی مس��تقیم 

حدود پن��ج هزار نف��ر فعال هس��تند. عبدی؛ اظهار داش��ت: 
مع��ادن راکد اس��تان ته��ران از ابتدای س��ال پایش ش��ده و 
مراح��ل فعالی��ت مجدد ای��ن معادن طی ش��ده اس��ت. وی 
گفت: تهران حدود ۳50 معدن دارد، ک��ه ۲80 معدن دارای 
بهره ب��ردار ب��وده و ۷0 معدن دیگر راکد اس��ت، ک��ه در حال 

بهره برداری اس��ت. مع��اون معادن س��ازمان صمت اس��تان 
تهران، دلیل غیرفعال بودن برخی معادن را مش��کالت بازار، 
محیط زیس��ت و یا منابع طبیعی دانس��ت و گفت: بیش از 80 
درصد از معادن اس��تان تهران فعال اس��ت. وی با بیان اینکه 
عمده مع��ادن اس��تان ته��ران در زمینه مصالح س��اختمانی 

اس��ت، گفت: در اس��تان تهران معدن مس، فس��فات، منگنز 
و... نیز داری��م، معدن آهک نیز در اس��تان تهران اس��ت، که 
کارخانه ه��ای س��یمان را تغذی��ه می کنند. عب��دی؛ افزود: 
 این مع��ادن به طور مس��تقیم برای چه��ار الی پنج ه��زار نفر 

اشتغالزایی کرده اند.

گروه زمین و معدن

نائب رئی��س انجمن مس ایران، معتقد اس��ت 
که اختالف قیمت دالر در ب��ورس کاال و بازار آزاد 
باعث ایجاد ش��کاف بین این دو بخش و رانت برای 
برخی دالالن ش��ده، به ع��الوه اینکه این ش��کاف 
قیمتی انگی��زه تولیدکنن��دگان را تضعیف کرده 
اس��ت، چراکه با توجه به تولید و عرض��ه داخلی، 
مبنا قرار دادن ارزنیمایی برای این تولیدکنندگان 
برای فروش منطقی به نظر نمی رس��د. به گزارش 
مناقصه مزایده، کورش شعبانی؛ افزود: قیمت دالر 
نیمایی ح��دود ۲8 هزار و 500 توم��ان و دالر آزاد 
نیز 45  هزار توم��ان معامله می ش��ود و در نهایت 
اختالف 15  هزار تومانی و حدود 40 درصد را ناشی 
می ش��ود که قطعاً این مابه التفاوت و سود حاصل 
از آن ب��ه جی��ب صنعتگ��ران نمی رود. ش��عبانی؛ 
عنوان کرد: تمام هزینه های تولی��د و نگهداری به 
جز بخش کوچکی که یارانه س��وخت به آن تعلق 
می گیرد، براس��اس قیمت ها در ب��ازار آزاد برآورد 
می   ش��وند؛ تولیدکنن��ده صنای��ع پایین   دس��تی 
تاکن��ون هزین��ه دس��تگاه و ماش��ین   آالت و مواد 
اولیه و هیچ هزینه    دیگ��ری را طبق نرخ ارزنیمایی 
پرداخت نکرده اس��ت. به عبارتی تمام هزینه های 
تولیدکننده ه��ای کوچ��ک و متوس��ط مقیاس، 
براساس بازار آزاد اس��ت اما فروش این واحدهای 
تولی��دی برمبنای یک فرم��ول دس��توری به نام 
بورس کاال و براساس دالرنیمایی محاسبه می شود 
   و درآمد 40 درصدی حاص��ل از فعالیت واحدهای 
تولیدی کوچک و متوس��ط مقیاس در جیب افراد 

دیگ��ری می رود ک��ه نقش��ی در تولی��د و صنعت 
ندارند   . این در شرایطی اس��ت که تولیدکننده در 
صنعت لیچینگ در همین س��ال جاری به واسطه 
هزینه های نامتعارف افزایش حقوق و دس��تمزد و 
همچنین افزایش قیمت اس��ید در رأس هزینه ها 
و توأمان افزای��ش دیگر هزینه ه��ای تولید به مرز 
تعدیل نیرو و ع��دم صرفه اقتص��ادی ادامه تولید 

رسیده بود. ش��عبانی؛ اظهار داشت: پیش از تغییر 
رئی��س کل بانک مرکزی بخش��نامه   ای به گمرک 
ابالغ ش��د ک��ه در آن قید ش��ده بود مبن��ای دالر 
مابین دالر نیمایی و آزا د به ش��کلی توافقی باش��د 
که ای��ن موضوع تا ح��دودی به نف��ع تولیدکننده 
ب��ود و می��زان اخت��الف از 40 درصد ب��ه چیزی 
ح��دود 15 درصد تقلی��ل می   یافت ام��ا این طرح 

نی��ز ب��ا تغیی��رات ایجاد ش��ده در بانک مرکزی به 
فراموشی س��پرده و ملغی ش��د و همچون گذشته 
40 درص��د اخت��الف ن��رخ دالر نیمای��ی و آزاد به 
س��ود افراد دیگری به جز تولیدکنن��ده و صنعتگر 
ش��د. ای��ن موض��وع تولیدکننده و ش��رکت های 
کوچک مقیاس را ه��ر روز به تعطیل��ی نزدیک   تر 
می کند. ح��ال آن که تولی��د در واحدهای کوچک 

و متوس��ط مقیاس بسیار پرهزینه اس��ت و به هیچ 
عنوان با تولید ش��رکتی همچون صنایع ملی مس 
قابل مقایس��ه نیس��ت اما با همان فرمول فروشی 
که ب��رای ش��رکت م��س در نظر گرفته می ش��ود 
ش��رکت های کوچ��ک و متوس��ط مقیاس نی��ز با 
همان رون��د و فرمول، محاس��بات خ��ود را لحاظ 
کنند. این رویکرد آس��یب جدی ب��ه بدنه این نوع 
ش��رکت ها وارد می کند. نائب رئیس انجمن مس 
ایران، اظهار داش��ت: در راس��تای تحق��ق برنامه 
افزایش می��زان تولی��د کاتد ک��ه مدیریت جدید 
ش��رکت ملی مس در دس��تور کار خود ق��رار داده 
اس��ت، بازوهای حمایتی این میزان افزایش برخی 
از ش��رکت های کوچک مقیاس هس��تند که ادامه 
این سیاست غیرکارشناس��انه از نظر تولیدکننده 
باعث ح��ذف برخی از ای��ن واحده��ای کوچک و 
متوس��ط می ش��ود و عماًل تحقق برنام��ه افزایش 
میزان تولید کاتد در س��طح کش��ور را غیرممکن 
می کن��د و این ه��دف ب��زرگ از دس��ترس خارج 
می ش��ود. همچنین تعطیل ش��دن تولیدی های 
کوچک و متوس��ط مقیاس بیکاری تعداد بسیاری 
از نیروهای انس��انی را به دنبال خواهد داش��ت که 
این مورد نیز با ه��دف اش��تغالزایی مغایرت دارد. 
وی تأکید کرد: باید به این نکته توجه داش��ت که 
تعداد معادن کوچک مقیاس در کش��ور زیاد بوده 
و اش��تغالزایی در این نوع معادن نسبت به معادن 
بزرگ مقیاس بیشتر اس��ت و در معرض خطر قرار 
گرفتن صنایع کوچک و متوس��ط آسیب جدی به 
 صنعت مس کش��ور و در ادامه بدنه اقتصاد کشور 

وارد می کند.

نائب رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد

  تأثیر تفاوت نرخ ارز در بورس  کاال 
و واقعیت بازار بر صنعت مس

https://monaghesatiran.ir/126103-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/126106-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/126109-3726-%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%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/126112-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/126115-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/126118-3726-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/126121-3627-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%ae/
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بانک
بیمه و بورس

شرکت مخابرات ایران- منطقه اردبیلدستگاه مناقصه گزار
عملیات میدانی و اجرایی نگهداری و بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار منطقه اردبیلموضوع مناقصه

تضمین شركت در 
مناقصه

 پیشنهاددهندگان بایستی تضمینی به مبلغ ۲.۲10.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی رمزدار )چک تضمین شده( تهیه و تسلیم 
و یا نقداً به حساب شماره 5۷894۳5865 )با کد شناسه 1000080808161( نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل واریز و فیش آن را ارائه نمایند.

ضمناً به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارائه نامه بالمانع از اداره کل عملیات شبکه ارتباطات سیار ایران برای شرکت در مناقصه الزامی استتأییدیه

مدت فروش اسناد 
 5 روز کاری پس از چاپ آگهیمناقصه

آخرین مهلت تحویل 
5 روز کاری پس از آخرین مهلت فروش اسناد مناقصهمدارك و اسناد مناقصه

اولین روز کاری پس از اتمام مهلت تحویل مدارک رأس ساعت 10:00 صبح در اتاق کمیسیون معامالت منطقهگشایش پاكت ها

چگونگی و محل دریافت 
اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی می توانند با ارائه فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 1660۲60۲۳۲ )با کد شناسه 10000801191۲0( نزد بانک ملت شعبه 
مرکزی اردبیل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبیل، طبقه دوم مراجعه و 
اسناد را دریافت نمایند و یا با واریز مبلغ ۲50.000 ریال به حساب فوق در مهلت مقرر از طریق اینترنت به سایت این شرکت به آدرس www.ar.tci.ir مراجعه 

و اسناد را دریافت دارند و جهت اطالع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه بایستی تا پایان مهلت تحویل پیشنهادات به سایت مذکور مراجعه نمایند.
 در ضمن به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد الک و مهر و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
اردبیل، خیابان جمهوری اسالمی، میدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه، طبقه همکف، دبیرخانهمحل تحویل پیشنهادات

۳۳۳64855-045شماره تلفن تماس
۳۳۳6۳555-045دورنگار

توضیح اینکه ساعت کاری مخابرات منطقه اردبیل برای فروش اسناد و تحویل پاکت از شنبه تا چهارشنبه ساعت 0۷:۳0 تا 15:۳0 و پنج شنبه از ساعت 08:00 لغایت 1۳:00 می باشد.
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آگهی تجدید   عمومي
شرکت مخابرات  ایرانشماره 14۰1/۲9

منطقه اردبیل )سهامی عام(
دومرحله ای 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان
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ش�ركت آب و فاضالب خوزس�تان در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات، پروژه زیر را به ش��رکت های واجدش��رایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه 
شماره 94/۳059۳ مورخ 94/0۳/05 و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد؛ و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 0۲1-419۳4

شماره 
مناقصه در 

روزنامه

شماره فراخوان در سامانه 
تداركات الکترونیکی 

دولت
رشته كاري عنوان مناقصه

موردنیاز

برآورد
 )میلیون 

ریال(

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق 

سایت ستاد

تاریخ و ساعت
آخرین مهلت تحویل مدارك 

از طریق سایت ستاد

1401/11۲۲۲001005۷44000۳8۷
عملیات اصالح و توسعه شبکه توزیع آب و انشعابات 
خانگی منطقه زوویه و بخش باقیمانده و تکمیلی 

آسیه آباد

آب پایه 5 و 
تا مورخ 1401/11/16 ۳60.956باالتر

ساعت 10:00
 1401/11/ ۳0
ساعت 10:00

عملیات اصالح و توسعه شبکه توزیع آب و انشعابات 1401/11۲۳۲001005۷44000۳88
خانگی باقیمانده منطقه عین دو قطعه اول

آب پایه 5 و 
تا مورخ 1401/11/16 ۲۳9.5۲8باالتر

ساعت 10:00
 1401/11/ ۳0
ساعت 11:00

*** پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصات خواهد بود.***

  داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
  اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد؛ و بر اساس زمان بندی قیدشده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

  تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.
  گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت می باشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است.

  آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتي شرکت: www.abfakhz.ir می باشد.

آگهي استعالم ارزیابی کیفی مناقصات 
شماره 14۰1/11۲۲ و 14۰1/11۲3 در روزنامه و شماره ۲۰۰1۰۰5744۰۰۰387 و 

۲۰۰1۰۰5744۰۰۰388 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب خوزستان

نوبت اول

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرس�تان قزوین بنابر مجوز ش��ماره 9۲۲89مورخ 1401/10/04 نماینده محترم ولی فقیه و سرپرس��ت س��ازمان اوقاف و امور خیریه به 
تصدی از رقبات موقوفات حاج محمدحس��ین امین الرعایا در نظر دارد تعداد 15 قطعه از قطعات مس��کونی واقع در  اقبالیه را برابر نظریه کارشناسان دادگستری را از طریق 

مزایده به شرح ذیل با اعطای حق تملک اعیان به اجاره واگذار نماید. 
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1401/11/۲5از س��اعت 0۷:۳0 الی 14:۳0 به دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان قزوین واقع در خیابان نواب ش��مالی، مجتمع ادارات، س��اختمان 

دارالقرآن مراجعه نمایند.
شماره تماس:  6- ۳۳۳۷96۷5 واحد اجارات، داخلی: 10۷-105-106

مبلغ سپرده به ریال اجاره سالیانه به 
مدت سه سال ارزش كل به ریال قیمت پایه هر 

مترمربع به ریال
مساحت به 

مترمربع آدرس شماره 
قطعه ف

ردی

1.080.000.000 4.500.000 10.800.000.000 ۷۲.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
 معروف به اراضی هشت بهشت

100 1

1.080.000.000 4.500.000 10.800.000.000 ۷۲.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
101 معروف به اراضی هشت بهشت ۲

1.005.000.000 4.000.000 10.050.000.000 6۷.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 115 ۳

1.005.000.000 4.000.000 10.050.000.000 6۷.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
116 معروف به اراضی هشت بهشت 4

1.005.000.000 4.000.000 10.050.000.000 6۷.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 11۷ 5

1.005.000.000 4.000.000 10.050.000.000 6۷.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
118 معروف به اراضی هشت بهشت 6

1.005.000.000 4.000.000 10.050.000.000 6۷.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 119 ۷

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 1۳5 8

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 148 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
1۳6 معروف به اراضی هشت بهشت 9

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 1۳۷ 10

9۷5.000.000 4.000.000 9.۷50.000.000 65.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 150 11

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
168 معروف به اراضی هشت بهشت 1۲

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم
169 معروف به اراضی هشت بهشت 1۳

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت 1۷0 14

1.050.000.000 4.500.000 10.500.000.000 ۷0.000.000 150 اقبالیه، خیابان چهارده معصوم 
معروف به اراضی هشت بهشت

1۷1 15

آگهی   

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین

اداره اوقاف و امور خیریه نوبت اول
شهرستان قزوین
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ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)یکش��نبه( با 5۷ هزار و 900 واح��د کاهش در ارتفاع 
یک میلی��ون و 54۲ هزار واحدی ایس��تاد. به گزارش 
ایرنا، ش��اخص هم وزن با 19 هزار و 56۲ واحد کاهش 
به 484 هزار و 6۳9 واحد و ش��اخص قیمت با 11 هزار 
و 6۲5 واحد افت به ۲88 هزار و هش��ت واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول، 49 هزار و 8۳9 واحد و شاخص بازار دوم، 9۳ هزار و 
۷۳0 واحد کاهش را ثبت کردند. در معامالت بورس تهران، بیش از 1۲ 
میلیارد و 406 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 65 هزار 

و 9۷5 میلیارد ریال معامله شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 604 واحد کاهش داش��ت و به ۲0 
هزار و ۲۲۳ واحد رس��ید. در این بازار بیش از ش��ش میلی��ارد و 545 
میلی��ون برگ��ه س��هم و اوراق مالی دادوس��تد ش��د و تع��داد دفعات 
معامالت فراب��ورس بیش از ۲۷۲ ه��زار و 18۷ نوبت بود. س��نگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پلیمر آریاساسول )آریا(، 
پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، 
 مجتمع جهان فوالد س��یرجان )فجهان( با تأثیر منفی بر این شاخص 

همراه بودند. 

شاخص بورس منفی ماند

مدیرعام��ل پس��ت بانک ایران، ب��ا بیان اینک��ه میزان 
وثیقه تعیین کننده س��المت بازپرداخت تس��هیالت 
بانکی نیس��ت، تصریح کرد: آنچه وضعیت پرونده های 
تسهیالتی را شکل می دهد، میزان وثیقه نیست، بلکه 
نحوه بررسی پرونده و رعایت بهداشت اعتباری است و 
داده های آماری در پست بانک ایران نیز نشان می دهد 
که اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه محوری شود و هر چه کارشناسی 
دقیق تر باشد، به همان اندازه میزان نکول تسهیالت هم کمتر می شود. 
به گزارش مناقصه مزایده به نقل از اداره کل روابط عمومی پس��ت بانک 
ایران، بهزاد ش��یری؛ در جلس��ه ارزیابی عملکرد اه��داف کمی پایش و 
پویش دی ماه که در س��الن همایش آموزش بانک برگزار شد، با اشاره به 
اینکه در شاخص های مختلف میانگین عملکردی بانک در دی ماه عدد 
14۷درصد را نشان می دهد، گفت: متغیرهای کالن اقتصادی پولی در 
چند ماه اخیر نوس��انات زیادی داشته و همه کسب وکار ها و سپرده های 
بانک��ی را تحت تأثیر قرار داده اس��ت و ب��ا توجه به همه درخش��ش  ها 
عملکردی بانک در دی ماه، پست بانک ایران هنوز فرصت رشد بیشتری 
برای خدمت به مردم در اختیار داشته است و امیدوارم در دو ماه پایانی 
سال که بستن صورت وضعیت مالی بانک اس��ت، کارنامه بهتری برای 

ذی نفعان ارایه دهیم.

اعتبارسنجی باید جایگزین وثیقه 
محوری در پرداخت تسهیالت شود بانک  مركزی شرایط واردات طال را 

تسهیل كرد
بانک مرکزی از دیروز )یکش��نبه( ش��رایط واردات طال 
به کش��ور را تس��هیل کرد. به گزارش ایس��نا، طبق مصوبه 
بانک مرک��زی که از ام��روز قابلیت اجراء دارد، تس��هیالت 
متعددی برای واردات طال به کش��ور فراهم ش��ده است. بر 
این اساس، ش��رط الزام به گشایش اعتبار اس��نادی برای 
واردات ط��ال حذف ش��د و از ای��ن به بع��د، واردکنندگان 
می توانند با اس��تفاده از کلیه روش ها و ابزارهای پرداخت، 
اقدام به واردات طال کنند. همچنین، محدودیت اس��تفاده 
از منابع ارزی خ��ود واردکننده ب��رای واردات طال حذف و 
اس��تفاده از منابع ارزی حاصل از ص��ادرات خود، صادرات 
دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طال فراهم شد. عالوه 
بر این، تسهیالتی در رابطه با ثبت اطالعات وارده در سامانه 
تأمین ارز، در نظر گرفته شده که جزییات آن در بخشنامه 
ارزی بانک مرکزی به کلیه مؤسسات بانکی ذکر شده است. 

در این راستا انتظار می رود با مصوبه فوق موانع ورود طال به 
کشور برطرف شده و شاهد افزایش ورود طال به کشور و به 

تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم.

 نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات 
به صورت اسکناس 

براساس اعالم س��ازمان توس��عه تجارت ایران، از دوم 
بهمن م��اه صادرکنن��دگان می توانند اس��کناس حاصل از 
صادرات خود را به شعب بانک ملی ایران در مبادی ورودی 
دهند و رسید آن را دریافت کنند. به گزارش مهر، براساس 
دستعورالعمل سازمان توس��عه تجارت از تاریخ دوم بهمن 
1401 صادرکننده/آورنده در مبادی ورودی کش��ور پس 
از طی تش��ریفات گمرکی، اس��کناس حاصل از صادرات را 
تحویل ش��عب/باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی 
ورودی می ده��د. بانک ملی ایران معادل ریالی اس��کناس 
تحویلی را براساس نرخ خرید اس��کناس مندرج در تابلوی 
صرافی ملی ایران محاس��به و نس��بت به تحویل رسید آن 
)به نام صادرکننده/صادرکنندگان( به صادرکننده/آورنده 
اس��کناس اقدام می کند. صادرکنن��دگان می توانند در هر 
زمان با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه رسید، 

نسبت به دریافت ریال در حس��اب ریالی خود اقدام کنند. 
بدیهی اس��ت؛ بانک ملی ایران براس��اس تاریخ تحویل ارز، 

نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام خواهد کرد. 

گروه بانك، بیمه، بورس

تفاهم نامه هم��کاری ایران و روس��یه با موضع 
اتص��ال پیام رس��ان های مال��ی دو کش��ور بعد از 
ظهر دی��روز )یکش��نبه( ب��ه امضاء رس��ید که در 
این راس��تا تبادالت مالی و بانکی دو کش��ور و 1۳ 
کش��ور دیگر که در روس��یه حضور دارند، تسهیل 
ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، محس��ن کریمی؛ 
معاون امور بین المل��ل بانک مرکزی، در مراس��م 
امض��ای تفاهم نام��ه ایران و روس��یه ب��ا موضوع 
اتصال پیام رس��ان های مالی دو کشور، اظهار کرد: 
از یکسال گذشته س��ند اقدامات مشترک ایران و 
روسیه به امضای طرفین رس��ید و این تفاهم نامه 
اولین اقدام ب��ود که عملیاتی ش��د از ای��ن به بعد 
پیام رس��ان های مالی همه بانک های ایران و همه 
بانک های روس��یه به یکدیگر متصل ش��دند. وی 
اف��زود: براس��اس ای��ن تفاهم نام��ه س��امانه های 
پیام رس��ان دو کش��ور به یکدیگر متصل خواهند 
شد و همه بانک های ایران و همه بانک های روسیه 
می توانند پیام های استاندارد بانکی داشته باشند 
و همه بانک های ای��ران در خارج از کش��ور و همه 
بانک های خارجی متصل به س��امانه پیام رس��ان 
روسیه که ش��امل بیش از 100 بانک در 1۳ کشور 

خارجی )ب��ه غیر از روس��یه( اس��ت می توانند در 
قالب بستری فراهم شده با بانک های ایران تبادل 

داشته باشند. 

تفاهم نامه ایران و روسیه در راستای 
تسهیل روابط بانکی است

معاون امور بین المل��ل بانک مرکزی جمهوری 

اس��المی ایران، با اش��اره به این که این تفاهم نامه 
در راس��تای تس��هیل روابط بانکی ب��وده و اجرای 
آن تس��هیل مب��ادالت تج��اری و کار بازرگان��ان 

و تج��ار کشورهاس��ت، گف��ت: در بس��تر این دو 
پیام رس��ان هم��ه پیام ه��ای اس��تاندارد بانکی از 
جمل��ه حوال��ه، ضمانت نام��ه، ال س��ی و... قاب��ل 
تبادل اس��ت و ب��ا توج��ه ب��ه این ک��ه بانک های 
 مرکزی دو کش��ور تبادل و تعامالت ش��ان بر پایه 
زیرساخت های ملی خودشان است این تفاهم نامه 
غیرقابل توق��ف و تحریم ناپذیر اس��ت. کریمی؛ با 
بیان این که امش��ب اولین تبادل پیام را بین یکی 
از بانک های ایران و روسیه برقرار می کنیم، گفت: 
طی روزه��ای آینده ب��ا توجه به حض��ور تیم فنی 
بانک مرک��زی روس��یه در تهران زمین��ه برقراری 
ارتب��اط همه بانک های ایران و روس��یه در بس��تر 
این پیام رس��ان  ها فراهم خواهد ش��د. والدیسالو 
گردچی��ن؛ نماینده بانک مرکزی روس��یه، در این 
باره گف��ت: بزرگ ترین مزیت ای��ن تفاهم نامه این 
اس��ت که تحریم های غرب��ی نمی توان��د روی آن 
اثر بگذارد و س��ازمان های مالی ما پ��س از امضای 
ای��ن تفاهم نامه به صورت گس��ترده تری با س��ایر 
نهاد ه��ا و س��ازمان های مال��ی ای��ران در ارتباط 
خواهن��د ب��ود. وی اظهارک��رد: ای��ن تفاهم نامه 
مربوط به پیام رس��ان های مال��ی و نقل وانتقاالت 
 وجوه اس��ت که بس��یار به تجار دو کش��ور کمک 

خواهد کرد.

سوئیفت بانکی ایران و روسیه متصل شد

https://monaghesatiran.ir/126094-3726-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/126097-3726-%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-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/126100-3726-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3/
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کیوسک اخبار 

 CNG 8۰ درصد جایگاه های 
به مدار برگشتند

مصرف ساالنه ۲۲8 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی در ایران

 تعرفه گاز تغییر نکرده، 
فقط تخفیف دادیم

مس��ؤول تدوین تعرفه ش��رکت ملی گاز، با اعالم اینکه تعرف��ه گاز تغییری 
نکرده گفت: به دلیل شرایط خاص و س��رمای بی سابقه در زمستان امسال صرفاً 
قرار شد تا پایان امسال تخفیفی در قبض گاز بدهیم. به گزارش مناقصه مزایده، 
کمال  آبادی  فراهانی؛ درباره ماجرای تخفیف اخیر قبض های نجومی گاز، گفت: 
امسال در قانون بودجه مجلس شورای اسالمی دولت را در دو بند »ک« تبصره 
15 و بند م تبص��ره)1( مکلف کرد اصالح الگ��وی مصرف انجام بده��د، بر این 
اساس اصالح تعرفه گاز به تصویب هیأت وزیران رس��ید و آیین نامه اجرایی آن 
در تاریخ 16 آذر به ما ابالغ ش��د و ما هم موظف بودیم ک��ه این تعرفه ها را اعمال 
کنیم. وی گفت: در جدول تعرفه جدید به این ص��ورت بود که در پله های پایین 
یعنی پله های 1 تا ۳ که مصارف متعارف هس��تند ما هیچ گون��ه تغییر تعرفه ای 
نداشته باشیم، این تغییر تعرفه برمی گردد به س��ال های خیلی گذشته یعنی از 
سال 1۳94 ما برای مش��ترکین هیچ تغییر تعرفه و افزایش قیمتی را نداشتیم. 
کمال آبادی؛ افزود: اما در پله های باالتر به این ش��کل است که در پله های چهار 
تا شش، ۳0 درصد افزایش تعرفه داش��ته، هفت تا 10، 50درصد افزایش تعرفه 
و پله های 11 تا 1۲ که مشترکین بسیار پرمصرف ما هس��تند با مبالغ پنج هزار 
تومان و ش��ش هزار تومان باش��د. این جدول تعرفه ها را به ای��ن صورت در نظر 
گرفت که بیشتر مش��ترکین با مصارف متعارف شامل یا افزایش��ی نباشند و یا 
افزایش خیلی در واقع چشمگیری را نداشته باش��ند، 60 درصد مشترکین گاز 
در پله های یک تا سه قرار می گیرند. مس��ؤول تدوین تعرفه شرکت ملی گاز، در 
پاس��خ به این س��ؤال که آیا این تخفیف ۷0 درصد به نوعی عقب نشینی است؟ 
گفت: من حقیقت این را نمی توانم این طور تفسیر کنم. گزارشاتی بعد از صدور 
قبض  ها داده شد، مبنی بر اینکه برودت هوا را داش��تیم و غیر از اینکه ما کاهش 
دما را داشتیم سرمای ش��دید فراگیر بود و خیلی از استان های ما را درگیر کرده 
بود. کمال آبادی فراهانی؛ افزود: س��رمای پایدار باعث شد که مصارف در یکی از 
بخش هایی که خیلی سردس��یر بود خیلی باال رفت و مردم هم نتوانستند بحث  
بهینه س��ازی و مدیریت مصرف را ش��اید به خوبی انجام بدهند. همین مسائل 
منجر به ارایه گزارش وزیر نفت به رئیس جمهور و دستور ایشان برای اعالم یک 
تخفیف تا پایان س��ال گردید. وی گفت: نحوه اجرای این دس��تور و اینکه به چه 

صورت باشد هنوز به ما ابالغ نشده و مصوبه ای هنوز برای ما نیامده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن سی ان جی کشور، گفت: در حال حاضر 80 درصد 
از جایگاه ه��ای CNG به مدار بازگش��تند. به گزارش مناقصه مزایده؛ محس��ن 
جوهری؛ اف��زود: هم اکنون در تهران قطع��ی یا محدودی��ت گاز در جایگاه های 
سی ان جی نداش��ته ایم و همه جایگاه ها در تهران فعال هس��تند. وی با اشاره به 
قطع بودن برخی از جایگاه های سوخت، گفت: خوشبختانه بخشی زیادی حدود 
80 درصد جایگاه های CNG وارد مدار ش��ده اند و سوخت رس��انی بی وقفه در 
حال انجام اس��ت. جوهری؛ تصریح کرد: گاز در جایگاه های سی ان جی برخی از 
استان های کش��ور به صورت مدیریت مصرف در حال انجام است. به گفته رئیس 
هیأت مدیره انجمن سی ان جی کش��ور، در حال حاضر با توجه به تعطیلی نیمی 

از جایگاه ها در برخی نقاط کشور، امروز بخش زیادی به مدار تولید برگشته اند.

مدیر هماهنگی امور گازرس��انی ش��رکت ملی گاز ای��ران، با تأکی��د بر اینکه 
بهینه سازی مصرف گاز تنها مختص به بخش خانگی نیس��ت، اعالم کرد: مصرف 
ساالنه گاز طبیعی کش��ور بیش از ۲۲8 میلیارد مترمکعب است که ۷0 درصد آن 
در بخش صنعتی و ۳0 درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود. به گزارش 
مناقصه مزایده، مسلم رحمانی؛ گفت: یکی از شاخص های پیشرفت در دنیا، توزیع 
انرژی در یک کشور است. وی افزود: ایران هم به واس��طه وجود ذخایر بسیار غنی 
در منطقه پارس جنوبی و دیگر مناطق، یکی از کش��ورهای غنی از نظر انرژی گاز 
است که س��بب ش��ده در این زمینه اقدام های بزرگی انجام شود. مدیر هماهنگی 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با اش��اره به عملیاتی شدن شعار »گاز، محور 
توسعه«، تصریح کرد: در کشوری که بیش از ۲8 پاالیشگاه گازی، ۳8 هزار کیلومتر 
خطوط انتقال گاز و بیش از 440 هزار کیلومتر ش��بکه توزی��ع گاز دارد، همچنین 
بیش از ۳6 هزار روستا و هزار و ۲۲0 ش��هر گازرسانی شدند، می توان گفت اقدامی 
بس��یار بزرگ در بحث توسعه انجام ش��ده، اما این توس��عه و پایداری به اقدام های 
بعدی نیز نیاز دارد. رحمانی؛ با بیان اینکه س��رعت توسعه به هر حال در جایی ُکند 
می شود و اکنون گازرس��انی جز در چند استان در حال تکمیل اس��ت، ادامه داد: 
اکنون بسیاری از شرکت های خارجی از توان داخلی در ساخت پاالیشگاه، ایستگاه 
و خطوط انتقال گاز ایران مبهوت ش��ده اند و باور نمی کنند ایران به این س��طح از 
پیشرفت رسیده باشد، هرچند جا برای این توسعه همچنان وجود دارد و می توان 
اقدام های جدیدی داش��ت. وی بیان ک��رد: ورود گاز به هر منطق��ه تبعاتی مانند 
ایجاد رفاه و آسایش، توسعه صنعتی، اشتغال، رشد شاخص های اقتصادی، کمک 
به نگهداشت محیط زیس��ت و هوای دارد. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران گفت: استانی مانند سیستان وبلوچستان در بحث گازرسانی نسبت 
به دیگر استان  ها عقب اس��ت، اما با برنامه ریزی و با یاری استان های دیگر به عنوان 
معین گازرسانی این عقب ماندگی هم برطرف می شود. در همین استان به ویژه در 
منطقه مکران با اینکه خط انتقال گاز در حال اجراس��ت، صنای��ع بزرگی در صف 
گازرسانی هستند و شاهد توسعه قابل توجهی در این استان خواهیم بود. رحمانی؛ 
تأکید کرد: تاکنون گازرسانی به ۳95 نیروگاه، ۳1 مشترک پتروشیمی که هریک 
شامل چند مجموعه پایین دستی هس��تند، ۷8 صنعت س��یمانی، ۲85 صنعت 
فوالدی، بیش از 14۲ صنعت در شهرک های صنعتی و خارج از آنها، ۲۲00 جایگاه 
عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( و ۳0 میلیون واحد مسکونی در کشور انجام 
شده است. وی با اعالم اینکه مصرف ساالنه گاز طبیعی کشور اکنون بیش از ۲۲8 
میلیارد مترمکعب است که ۷0 درصد آن در بخش صنعتی و ۳0 درصد در بخش 
خانگی و تجاری مصرف می ش��ود، توضیح داد: این نس��بت در زمستان برعکس 
اس��ت و ۷0 درصد گاز از س��وی مش��ترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
مصرف می ش��ود و این مقدار به 80 درصد هم رس��یده اس��ت. مدیر هماهنگی 
امور گازرس��انی ش��رکت ملی گاز ایران، با تأکید بر ضرورت بهینه سازی مصرف 
گاز طبیعی، افزود: با توجه به ش��رایط کنونی، یکی از مدیریت های مغفول مانده 
بحث مصرف گاز است. رحمانی؛ تصریح کرد: تولید، پاالیش، انتقال و توزیع گاز 
مهم  ترین وظیفه ش��رکت ملی گاز ایران اس��ت که در این زمینه هم بسیار موفق 
بوده اس��ت، اما در بحث مدیریت مصرف کمی عقب هس��تیم. وی گفت: در این 
روزهای زمس��تان با وجود تولی��د و تزریق بیش از 848 میلی��ون مترمکعب گاز 
در روز به خطوط سراس��ری، اکنون بیش یک ماه اس��ت که روزانه بیش از 600 
میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شود 
که هدررفت منابع، س��رمایه و ثروت را در پی دارد، هرچند رفاه و آس��ایش مردم 
اولویت دولت و صنعت گاز اس��ت، اما آنچه به نام رفاِه پایدار کمک می کند بحث 
مدیریت مصرف این انرژی پاک اس��ت، زیرا بخش صنع��ت در این روز ها مظلوم 
واقع می ش��ود و ما به ایده ها و روش های نو برای بهینه سازی و کاهش مصرف در 
همه بخش  ها )خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی( نیاز داریم. مدیر هماهنگی 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با قدردانی از برگزاری رویداد ملی آوای گاز 
خلیج فارس از سوی شرکت گاز اس��تان بوشهر، بر ضرورت فعالیت های فرهنگی 
تأکید کرد. رحمانی؛  در پایان همچنین با اش��اره به ضرورت افزایش ایمنی گاز، 
تصریح کرد: هرس��اله حدود 400 نفر جان خود را در اثر استنش��اق گاز از دست 

می دهند، بنابراین این موضوع هم باید به جد پیگیری شود.

كاهش 6 درصدی حجم آب موجود در سدهای مهم كشور
حجم آب موجود در س��دهای کش��ور از ابتدای سال آبی 
جاری )ابتدای مهرماه( تا هش��تم بهمن ماه ب��ه 19 میلیارد و 
960 میلیون مترمکعب رس��ید که در هم س��نجی با پارسال 
افت شش درصدی نشان می دهد. به گزارش مناقصه مزایده، 
با وجود بارش های اخیر وضعیت س��دهای کش��ور همچنان 
نامناس��ب ارزیابی می شود. براس��اس تازه  ترین گزارش دفتر 
اطالعات و داده های آب ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران، 
حجم آب موج��ود در س��دهای کش��ور از ابتدای س��ال آبی 

جاری در حالی به رقم 19 میلی��ارد و 960 میلیون مترمکعب 
رس��یده که این رقم در سال آبی گذش��ته ۲1 میلیارد و 190 
میلیون مترمکعب بوده اس��ت و کاهش ش��ش درصدی دارد. 
می��زان آب ورودی به س��دهای کش��ور از ابتدای س��ال آبی 
جاری )ابت��دای مهر( ت��ا هش��تم بهمن ماه هف��ت میلیارد و 
۳60 میلیون مترمکعب بوده که نس��بت به مدت مش��ابه در 
سال آبی گذشته ۲1 درصد کاهش را نش��ان می دهد. میزان 
آب ورودی به سدهای کش��ور در سال آبی گذش��ته )ابتدای 

مهر 1400 تا آخر ش��هریور 1401( طی مهر تا اول بهمن ماه 
س��ال گذش��ته 9 میلی��ارد و ۲۷0 میلیون مترمکع��ب بوده 
است که مقایس��ه آن با مدت مشابه س��ال آبی جاری کاهش 
ورودی به س��د ها را نش��ان می ده��د. حجم خروج��ی آب از 
سد ها نیز از ابتدای س��ال آبی جاری تا هش��تم بهمن ماه رقم 
ش��ش میلیارد و 500 میلیون مترمکعب اس��ت، درحالی که 
این میزان در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته هف��ت میلیارد و 
۳80 میلیون مترمکعب بوده و کاهش��ی به میزان 1۲ درصد 

یافته است. درصد پُرشدگی سد ها تا هش��تم بهمن ماه به 40 
درصد رسیده است. به گفته مس��ؤوالن، امسال خشک  ترین 
پاییز در 50 سال گذش��ته را پشت سر گذاش��تیم. باتوجه به 
اینکه ای��ران در کمربند خش��ک جهانی قرار گرفته اس��ت و 
حدود یک سوم متوس��ط جهانی بارندگی دارد که متناسب با 
جمعیت و وسعت کشورمان نیس��ت، صرفه جویی در مصارف 
 آب و س��ازگاری با کم آبی توس��ط همه نهاد ها و س��ازمان ها 

ضروری است. 

امکان تحویل ساالنه 10 میلیون كارت هوشمند سوخت 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفت��ی، گفت: ب��ا راه ان��دازی س��امانه هوش��مند 
س��وخت در س��ال 1۳85 و س��همیه بندی بنزین 
در س��ال 1۳86، از مصرف افسارگس��یخته بنزین 
در کش��ور جلوگیری ش��د و ش��اهد کاهش 1۲.5 
درصدی مص��رف بنزی��ن در کش��ور بودی��م. به 
گ��زارش مناقصه مزای��ده، علی اکب��ر نژادعلی؛ در 
آیین رونمایی از تولید کارت هوش��مند س��وخت، 
گفت: یک��ی از چالش های ما در ح��وزه تجهیزات 
س��امانه هوش��مند س��وخت، انحص��اری ب��ودن 
فناوری تراش��ه های کارت هوش��مند سوخت بود 
که تنه��ا در اختیار چند کش��ور ب��ود، هم اکنون 
ب��ه س��مت بومی س��ازی در ح��وزه کارت ه��ای 
هوشمند سوخت گام برداش��ته  و امیدواریم همه 
فرآیند تولید کارت های هوش��مند س��وخت و نیز 
تجهیزات این سامانه بومی سازی ش��ود و بتوانیم 
از کش��ورهای خارجی به طور کامل بی نیاز باشیم. 
وی افزود: در زمین��ه تولید و تحوی��ل کارت های 
هوش��مند س��وخت با مش��کالتی روبه رو ش��ده 
بودیم که با کمک دوس��تان ما در ش��رکت چاپ و 
نش��ر بانک ملی، این مش��کل برطرف شده است. 
 مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های 
نفتی، بی��ان کرد: ق��رارداد امضاء ش��ده ب��ا بانک 
ملی ایران مبنی ب��ر تولید و تحوی��ل یک میلیون 
قطعه کارت هوش��مند سوخت اس��ت که تاکنون 
800 هزار قطع��ه از آن تحویل ش��ده و ۲00 هزار 
قطعه دیگر نیز ب��ه زودی تحویل خواهد ش��د که 

امیدواریم بتوانی��م با این فرآیند، کارت س��وخت 
مال��کان خودرو ها را با س��رعت بیش��تری تحویل 
دهی��م. نژادعل��ی؛ همچنی��ن ب��ا دع��وت از همه 
ش��رکت های دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات 
کارت هوش��مند س��وخت برای تکمی��ل فرآیند 
بومی س��ازی این تجهی��زات، گف��ت: امیدواریم با 
همکاری ش��رکت های دوازده گانه ای که در حوزه 

پرداخ��ت الکترونی��ک فعال هس��تند و می توانند 
ب��ا س��رمایه گذاری در زمینه نوس��ازی تجهیزات 
جایگاه ه��ای عرض��ه هم��کاری کنند، به س��مت 
نوس��ازی تجهی��زات س��خت افزاری و نرم افزاری 
سامانه هوشمند س��وخت در کشور حرکت کنیم. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه فناوری س��امانه هوش��ند 
س��وخت نی��از ب��ه تع��دادی ادوات و اب��زار دارد، 

گفت: م��ا از خدمات بعضی از ش��رکت ها به منظور 
نوسازی این سامانه اس��تفاده کرده ایم، اما با توجه 
ب��ه تأکیده��ای مقام معظم رهبری ب��ر حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان به دنبال ش��رکت هایی 
هس��تیم ک��ه بتوانند فناوری س��امانه هوش��مند 
س��وخت را بومی س��ازی کنند. مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، با اشاره به فرسوده 

و ناکارآمد ش��دن بعضی از تجهیزات جایگاه های 
عرضه س��وخت، اظهار کرد: تاکنون موفق شده ایم 
بعضی از تجهیزات س��امانه هوش��مند سوخت که 
قدمت ۲0 س��اله دارند، با همکاری چند ش��رکت 
دانش بنی��ان بومی س��ازی کنیم که ام��روز چند 
نمونه از آن در جایگاه های عرضه س��وخت نصب و 
راه اندازی و آزمون های چندباره آن نیز انجام شده 
و به مرحله قرارداد رس��یده و تولید انبوه آن آغاز و 
با تجهیزات قدیمی جایگزین شده است. در ادامه 
این مراس��م، ابوالفضل نجارزاده؛ سرپرست بانک 
ملی، با اش��اره به برنامه تحویل یک میلیون قطعه 
کارت هوشمند سوخت تولیدی در شرکت چاپ و 
نشر بانک ملی به شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران، گف��ت: این ش��رکت آمادگ��ی دارد 
س��االنه 10 میلیون کارت هوش��مند س��وخت را 
در اختیار ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
قرار دهد. وی با اش��اره به همکاری های بانک ملی 
با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
تأکید کرد: بانک مل��ی ایران عالقه مند اس��ت در 
زمینه تجهی��ز جایگاه های س��وخت و ابزارهای نو 
پرداخت نیز با ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی همکاری و در فراخوان نیز ش��رکت کرده ایم. 
امیدواری��م بتوانیم س��ال آینده کیفیت و س��طح 
امنیتی این کارت های هوش��مند تولیدی را باالتر 
ببریم. این ظرفیت در همکاران ما وجود دارد و این 
دانش حاضر اس��ت و امیدواریم بتوانیم از این توان 

استفاده کنیم.

وزارت انرژی؛ زنجیر حلقه گم شده مدیریت انرژی 
گروه انرژي

در  ان��رژی  غیریکپارچ��ه  مدیری��ت  و  برنامه ری��زی 
وزارتخانه ه��ای نف��ت و نی��رو و تمرک��ز الیه ه��ای نظارتی و 
مدیریت��ی در ای��ن دو وزارتخان��ه از مهم  تری��ن چالش های 
حاکمیت ان��رژی در ایران می باش��د. در حال حاض��ر برنامه 
یا اس��تراتژی کاملی برای مدیریت مصرف ان��رژی نداریم؛ به 
دلی��ل اینکه در ای��ران وزارتخانه مس��تقلی ب��رای پرداختن 
به مباحث انرژی وجود ن��دارد، وزارت نفت و نی��رو که انرژی 
برق و س��وخت های فس��یلی را زیر نظر دارند، خود را مسؤول 
مدیریت انرژی می دانند. بنابراین تعریف درستی از مدیریت 
انرژی در کش��ور وجود ندارد. این در حالی است که از سالیان 
قبل ادغ��ام وزارت نیرو و نفت و تش��کیل وزارت انرژی مطرح 
می باش��د چرا که با تش��کیل این وزارتخانه می توان مدیریت 
انرژی را در کل کش��ور انجام داد. اما دس��ت های پش��ت پرده 
از ادغام ای��ن دو وزارتخان��ه جلوگیری می کنن��د و همچنان 
شیوه مدیریت انرژی در کش��ور س��نتی باقی مانده است. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، در ای��ن باره، نس��رین محدث؛ یک 
کارش��ناس صنعت برق، با بیان اینکه اگر سیاس��ت گذاری و 
مدیریت انرژی در وزارتخانه ای به ن��ام وزارت انرژی یکپارچه  
و تجمیع ش��ود، هماهنگی ه��ای این حوزه راحت ت��ر انجام و 
مزیت بیشتری حاصل خواهد ش��د، ادامه داد: این هماهنگی 
تضاد بین دس��تگاه ها را از میان برده و مدیریت بهتری انجام 
خواهد ش��د. وی با بیان اینک��ه یکی از موانع اجرایی نش��دن 
برنامه توس��عه، عدم اعتماد به کار کارشناس��ی بود، گفت: در 
این خصوص فقط نباید محدود به افزایش تعرفه ها می شدیم، 
بلکه با تنظیم رفتار مصرفی مش��ترکان، تعیین س��اعات اوج 

بار، ارایه مشوق  ها و امتیازات به مش��ترکان و... می توانستیم 
هزینه عرضه ب��رق را کاهش دهیم که بررس��ی و ارایه راهکار 
ب��رای تمامی این م��وارد نیاز به کار کارشناس��ی داش��ت که 
ب��ه کارشناس��ان اعتماد نش��د. یکی دیگ��ر از موان��ع اجرای 
این قانون، ع��دم هماهنگی بین دس��تگاه ها ب��ود و به بخش 
کارشناس��ی صنعت برق اختیاری داده نش��د. این موضوع در 
بسیاری از کش��ورهای دیگر نیز مطرح شده که با کارشناسی 
 و تغیی��ر رفتار مصرفی مش��ترکان به هدف مورد نظر دس��ت 

پیدا کردند. 
90 درصد مشتركان بخش خانگی رفتار مصرفی 

مشابهی دارند
محدث؛ با بیان اینکه دسته بندی مشترکان برق براساس 
مصرف کار اشتباهی نیس��ت و در بعضی کش��ور ها هم اجراء 
شده اس��ت، افزود: 90 درصد مش��ترکان بخش خانگی رفتار 
مصرفی مش��ابهی دارن��د، بخش های مختل��ف اقتصادی هم 
شناس��ایی و در یک دس��ته ق��رار می گیرند. می ت��وان برای 
بخش خانگی تعرفه خاصی تعریف و رفتار آن ها را به س��مت 
درس��ت هدایت کرد. گاهی چندنرخی ب��ودن مزیت خاصی 
دارد و دولت  ه��ا در اقتص��اد کالن برای برخ��ی فعالیت  ها در 
بازه زمانی مش��خصی امتیاز ویژه ای درخصوص تعرفه انرژی 
در نظر می گیرند. به گفته وی، هدف از این کار ترغیب فعاالن 
اقتصادی آن حوزه برای تغییر ش��یوه های تولید و استفاده از 
روش های تولید کم انرژی بر است. این سیاست در بلندمدت 
هم به نفع دولت و هم به نف��ع تولیدکننده خواه��د بود که با 
به روزرسانی شیوه تولید و اس��تفاده از تکنولوژی های جدید، 
به س��مت صرف انرژی کمتر برای تولید بیشتر حرکت کرده 
و در نهایت به س��ود خود، اقتصاد کالن و محیط زیست عمل 

کرده اس��ت. این کارش��ناس حوزه برق، با بیان اینکه هدف از 
تعرفه گ��ذاری و تعیین قیمت برق جبران هزینه هایی اس��ت 
که برای تولید صرف ش��ده اس��ت، افزود: هزینه و درآمد این 
صنعت باید متوازن باشد. در این مسیر یکی از اقدامات تغییر 
رفتار مصرفی مش��ترکان اس��ت، ل��ذا راهکار ارایه ش��ده باید 
منجر به عرضه برق با هزینه کمتری ش��ود و برای مش��ترکان 
پی��ام اقتصادی داش��ته باش��د تا انگی��زه الزم برای درس��ت 
مصرف ک��ردن را در آن ها ایجاد کند، گفت: این سیاس��ت که 
از مشترکان پرمصرف هزینه بیش��تری دریافت شود، حاوی 
پیام درس��تی نخواهد بود. محدث؛ افزود: کارشناسان صنعت 
برق باید با تجزی��ه و تحلیل رفتار مش��ترکان و س��اعاتی که 
مصرف آن ها به اوج می رس��د، الگوی مصرف مناس��بی تهیه 
کنن��د. بیش تری��ن مصرف ب��رق در ای��ران مرب��وط به فصل 
گرما و وس��ایل سرمایشی است که در بس��یاری موارد درایت 
کافی صورت نگرفت��ه و نظارتی بر اس��تفاده از کولر ها با توجه 
به ش��رایط منطقه نش��ده اس��ت. از طرف دیگر مشترکان در 
خرید وس��ایل برقی محدودیت دارند و دستش��ان باز نیست، 
براین اس��اس نمی ت��وان مش��ترکی را در انتخاب وس��ایل و 
سیاس��ت گذاری های بهینه س��ازی اختیاری نداش��ته است، 
پرمصرف خطاب و تعرفه بیش��تری از او دریاف��ت کرد. وی با 
بیان اینکه دول��ت باید با ارای��ه راهکار و مهیا کردن ش��رایط 
مش��ترکان را به سمت مصرف کمتر س��وق دهد، اگر امکانات 
الزم در اختیار باش��د مش��ترکان خودبه خود به این س��مت 
حرکت خواهند کرد که مثال بارز آن تمایل مردم به اس��تفاده 
از المپ های کم مصرف اس��ت که طی س��ال های اخیر اتفاق 
افتاده اس��ت، گفت: تعریف تعرفه های غیریارانه ای کمکی به 
اس��تفاده بهینه نخواهد کرد و درآمدی از مسیر این سیاست 

عاید صنعت برق نخواهد ش��د و نهایتاً ه��دف اصلی که تغییر 
رفتار مش��ترکان و منطقی کردن آن اس��ت، محقق نخواهد 
ش��د. به گفته این کارش��ناس حوزه برق، یک��ی از علت هایی 
که در س��ال های اخیر منجر به ایجاد مش��کالت برای صنعت 
برق ش��ده، عدم اعتماد ب��ه کار کارشناس��ی در بخش مالی و 
اقتصادی صنعت برق است. متأسفانه بحث کارشناسی هم در 
بودجه و هم در اقتصاد از کارشناسان صنعت برق گرفته شده 
است. اعتماد به بخش خصوصی و کارشناسان این بخش باید 
در مجلس و دولت ایجاد ش��ود تا مش��کالت مربوط به اقتصاد 
برق و تعرفه گذاری با راهکارهای ارایه شده از سوی آن ها حل 
ش��ود. محدث؛ با بیان اینکه برنامه های عملیاتی بودجه های 
س��االنه بای��د ب��ا اه��داف و سیاس��ت های کالن برنامه های 
توس��عه منطبق باشد، اظهار کرد: س��رمایه گذاری در صنعت 
زیربنایی برق باید طبق برنامه انجام ش��ود در غیر این صورت 
در مس��یر اجرای س��ایر برنامه ها نیز خلل ایجاد خواهد کرد. 
تمام برنامه های بودجه باید واقع گرایانه باش��د ت��ا به مرحله 
عملیاتی و اجراء برس��د. ب��ه گفت��ه وی، بخش خصوصی باید 
در جلس��ات نهادهای مرتب��ط و کمیس��یون های تخصصی 
ش��رکت کرده، نظرات و پیش��نهادهای این بخش را به گوش 
مس��ؤوالن و مقامات برساند. کارشناس��ان صنعت برق باید با 
تهیه گزارش های کارشناس��ی در بخش های مالی، اقتصادی 
و فنی و مهندس��ی اعتماد س��ازمان ها و دس��تگاه ها را جلب 
کنند، با این اعتماد و اعتبار است که به تدریج بخش خصوصی 
داده  مش��ارکت  تصمیم س��ازی  ها  و  تصمیم گیری  ه��ا  در 
خواهد ش��د. صنع��ت موت��ور محرک اقتصاد کش��ور اس��ت 
 و بای��د ط��وری هدایت ش��ود ک��ه از حج��م مش��کالت آن 

کاسته شود.




