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چالش مجدد نمایندگان  به بهانه قانون مولد سازی اموال دولتی

آیا مجلس در رأس امور است؟!

کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه سیاسی 

مجل��س براس��اس اص��ول ۶۶ و ۱۶۳ قانون اساس��ی، چه 
از نظر تصویب قوانین و چ��ه از نظر تنظیم بودج��ه و چه از نظر 
نظارت بر روند قضایی و امکان پیگی��ری پرونده های خاص، در 
امور قوه قضایی��ه هم دارای اختیارات اس��ت. مجلس ش��ورای 
اس��امی در تنظیم امور نظامی، دفاع��ی و امنیتی و در تصویب 
س��ازمان های نظام��ی کش��ور و تنظی��م بودج��ه آن��ان نقش 
قابل توجه��ی دارد. بر همین اس��اس ه��م بود ک��ه بنیان گذار 
جمهوری اس��امی فرمودند؛ مجلس در رأس امور است؛ دهه ها 
از این جمله تاریخی بنیان گذار جمهوری اسامی گذشته است 
اما طی این دهه ها اتفاقاتی رخ داده که بسیاری را به این پرسش 

مهم رسانده است که آیا مجلس همچنان در رأس امور است؟ 
مجلس در رأس امور نیست! 

اولین بار محم��ود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور اس��بق ایران 
بود ک��ه در ش��هریورماه س��ال ۱۳89 در گفت وگو ب��ا روزنامه 
دولت، چنین گفت: »مجلس اکنون در رأس امور نیست. اتفاقاً 
قوه مجریه، قوه اول کش��ور اس��ت، بعضي  ها یک جمله حضرت 
امام)ره( را متعلق به زماني که نظام ما پارلماني بوده برجس��ته 
مي کنند، آن زمان رئیس جمهور مس��ؤول اداره کش��ور نبوده، 
بلکه نخست وزیر مس��ؤول اداره کشور بوده که از طریق مجلس 
انتخاب مي ش��ده اس��ت. آن موقع مجلس باال ترین بود. اکنون 
در قانون اساس��ي قوه مجریه بار اصلي اداره کش��ور را بر دوش 
دارد و قواي دیگر باید کمکش کنند.« س��خنی که در آن زمان 

سروصداهای بس��یاری را بلند کرد و بس��یاری از کارشناسان و 
دولتمردان سابق نسبت به آن موضع گرفتند.

افزایش قیمت بنزین بدون هماهنگی با نمایندگان! 
چال��ش بعدی و ج��دی مجلس با این س��ؤال ک��ه در رأس 
امور اس��ت یا خیر، مربوط به افزایش قیم��ت بنزین در آبان ماه 
۱۳98 بود. حسن روحانی؛ رئیس جمهور اعام کرد که تصمیم 
افزایش قیمت بنزین را سران قوا گرفتند و حتی خود او هم تازه 
صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین مطلع ش��ده است! در واقع 

انتقاد از اینکه مجلس در رأس امور نیس��ت ب��ا تصمیم افزایش 
نرخ بنزین بار دیگر ب��ه موضوع داغ می��ان نمایندگان مجلس 
و مسؤوالن تبدیل ش��د. نمایندگان به تصمیم علی الریجانی؛ 
رئیس وق��ت مجل��س، در مقام یکی از س��ران ق��وا در افزایش 
نرخ بنزین اعتراض داش��تند و از هر راهی ای��ن اعتراض را ابراز 
کردند. برخی اعتراض خود را از پش��ت تریب��ون مجلس اعام 
کردند، بعضی از نمایندگان در مصاحبه هایش��ان اعتراض خود 
را نش��ان دادند و تعدادی از نمایندگان هم استیضاح الریجانی 

را دنبال کردن��د. اگرچه تعدادی از نماین��دگان اعام کردند به 
دلیل در جری��ان و در رأس نبودن مجل��س و نمایندگان قصد 
اس��تعفا دارند، اما تنها نماینده بوکان اس��تعفای خود را تقدیم 

هیأت رئیسه مجلس کرد. 
قانون مولد سازی اموال دولتی

آغاز هفته اما ب��ا جنجال دیگری همراه ش��د تا ب��از هم این 
سؤال که آیا مجلس در رأس امور اس��ت، مطرح شود. خبر قانون 
مولد س��ازی اموال دولتی در حالی به گوش نمایندگان رسید که 
محرمانه بودن آن باعث ایجاد ناراحتی بین نمایندگان مردم شد. 
در همین رابطه، روز دوش��نبه هفته جاری محمدرضا صباغیان؛ 
نماینده مردم بافق و مهریز در جلس��ه علنی مجلس طی اخطار 
قانون اساس��ی و به اصل ۷۱ قانون اساسی، چنین گفت: »قانون 
مولد س��ازی اموال دولتی که توس��ط س��ران قوا تصویب شده و 
متأس��فانه حالت محرمانه دارد، سبب ش��ده تا حق نظارت را از 
مجلس شورای اسامی و رس��یدگی را از قوه قضاییه سلب کند. 
با این اق��دام ناقوس مرگ مجلس ب��ه صدا در آمده اس��ت؛ قبًا 
ش��وراهای مختلف قانون گذاری کرده و امروز ش��اهد هس��تیم 
که س��ران قوا این کار را انج��ام می دهند. ما امروز ب��رای یک تُن 
آس��فالت با ش��ما دعوا داریم اما قانون گ��ذاری در جای دیگری 
صورت می گیرد. نمی شود که سران قوا بنشینند و ۲9۰ نماینده 
و ش��ورای نگهبان را کنار گذاش��ته و هرچه می خواهند تصویب 
کنند. ما چگونه در چش��م 8۶ میلیون ایرانی نگاه کرده و سکوت 
کنیم. آقای قالیباف زمانی که مس��ؤولیت شما تمام شد، چگونه 

می خواهید در برابر نخبگان و افکار عمومی پاسخگو باشید.«  

چالش مجدد نمایندگان  به بهانه قانون مولد سازی اموال دولتی

آیا مجلس در رأس امور است؟!

 خیلی نزدیک، خیلی دور!  
  فیل��م س��ینمایی خیل��ی دور خیل��ی نزدی��ک جناب 
میرکریمی را که حتماً دیده اید، لُب کامش این بود که آنچه 
ما برای خودمان خیلی دور می پنداریم، ممکن اس��ت زودتر 
از هرکس دیگری به سراغ ما بیاید حال چه از دسترس رفتن 
فرزند باشد، چه جان شیرین، چه گرفتاری یکه و تنها وسط 
بیابان و چه مداوای بیماری هزاران کیلومتر دورتر از مطب و 
حس بیم و امید، نجات زندگ��ی در اوج ناامیدی و...، اما چند 
روزی اس��ت که حواس جنابمان بدفرم جمع خیلی نزدیک، 
خیلی دور ش��ده اس��ت، البته به نظرم عبارت َدم دستی های 

دور از دسترس، بیشتر حق مطلب را ادا می کند.
کافی اس��ت یک نگاهی به دور و اطراف مان بیندازیم، با 
این اوضاع شیرتوشیری اقتصاد و گرانی و تورم َدم به ساعتی 
که ظاهراً قراری هم نیس��ت جلو آن گرفته ش��ود و خلقیات 

تغییر یافته بخش بزرگی از جامعه و آوار س��نگین خبرهایی 
که بر روی س��رمان می ریزد و ش��انه هایی که مدت هاس��ت 
تحملی برایش باقی نمانده و...، اوضاع جوری ش��ده است که 
زندگی در حاش��یه ش��هر و خرید خانه در آن مناطق که در 
روزگاری نه چن��دان دور، خیلی دم دس��تی و بهتر بگویم در 
حد ش��أن و منزلت قاطبه خلق ا... نبود، این روز ها شده است 
آرزو و امکانی که باید برایش س��ال ها برنامه ریزی و پس انداز 
کرد )آن هم با درآم��دی که کفاف هزینه ه��ای یومیه را هم 
نمی دهد(، حتی اجاره کردن یک خانه 5۰ متری هم از توان 

افراد زیادی خارج شده است. 
یا خرید یک ماش��ین ُقراضه مدل پایین که چنان دور از 
دسترس شده اس��ت که هیچ معجون شفابخشی نمی تواند 
وضعیت بازار دره��م و بَرهم روبه صعود آن را س��امان دهد، 

هرچند با تصمیمات خلق الس��اعه و دس��توری و بستن راه 
واردات و بورس��ی کردن، ش��وکران به حلق ب��ازار ریختند، 

معجون شفابخش پیشکش! 
واقعاً که ما دل خوش��ی داریم! ملت در خرید پوش��اک و 
ایضاً مسافرت سالیانه و تهیه مایحتاج روزانه و هزینه درمان 
و درس و تحصیل و اغراق نکنیم خرید چند فافل ناقابل که 
جایگزین خرید رویایی غ��ذا از طباخی های بیرون بر )رفتن 
به رس��توران که کًا از حافظه تاریخی ملت پاک شده است( 
شده بود، از توان مردم خارج شده است و ما هنوز حواسمان 
به خرید خانه و ماش��ین و البد لوازم خانگی توس��ط خلق ا... 

است. 
هنر و کفای��ت متولیان و برنامه ری��زان و مجریان به جای 
خود که آن هم حکایت همان خیلی دور ش��ده اس��ت. اما از 
حق نگذریم یک در میان ما مردم هم حال و روز خوش��ی از 
این بابت نداریم، خیلی وقت اس��ت که حواسمان به یکدیگر 
نیس��ت، برای رس��یدن به چهار ریال پول بیشتر، چشم مان 
را روی انصاف و ماحظ��ه می بندیم، زبان مان الل بخش��ی 
از ما خل��ق ا...، برای نان حال هم تره خرد نمی کنیم، رس��م 

همدلی و جوانمردی و جویای حال همسایه و آشنا شدن که 
در حال َور افتادن است، کاسب و کارمند و بازاری و خانه دار 
و تولیدکنن��ده و توزیع کننده هم ندارد، فقط حواس��مان به 
جیب و خوش��ی و راحتی و کش��یدن گلیم خودم��ان از آب 

است، متر و خط کش همه چیز شده است جناب پول! 
عرض مان این است که بس��اط گرانی و مشکل معیشت 
و فش��ارهای این س��الیان دراز، اخاق و منش و مرام برخی 
از مردم را تغییر داده اس��ت. غیرممکن اس��ت قدمی از قدم 
 بردارند که حس��اب و کتاب نفع و ضرر م��ادی  اش را نکرده 
باشند )باشم!( حساب سود و ضرر، سرمان را بخورد، برخی از 
ما ها دو ریال منفعت بیشتر را به خانه خرابی دیگران ترجیح 
می دهیم، اخ��اق و معرف��ت و مرامی ک��ه روزگاری خیلی 
نزدیک و اصًا از جزیی از خود ما بود، این روز ها خیلی دور از 
دسترس شده است و عجالتاً فقط بلدیم ُغر به جان مسؤولین 
و مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران بزنیم! اگرچه این 
بزرگوران هم هر روز برگه ای نو رو می کنند و کورسوی امید 

را به دیار عدم می فرستند... .

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

آغاز مزایده 532 میلیارد تومانی اموال تملیکی در هرمزگان 
رئی��س کل دادگس��تری هرم��زگان، از آغاز 
مزایده 5۳۲ میلی��ارد تومانی ام��وال تملیکی در 
این اس��تان خبر داد. مجتبی قهرمانی؛ در تشریح 
این خبر، اظهار کرد: با توجه به دس��تور ریاس��ت 
قوه قضایی��ه درخصوص ل��زوم نظارت مس��تمر 

و س��اماندهی انبارهای س��ازمان جم��ع آوری و 
فروش اموال تملیکی، مزایده سراس��ری ش��ماره 
۲۶5 اس��تان هرمزگان ش��امل ان��واع پله برقی، 
موادشیمیایی، ماشین آالت راهسازی، تجهیزات 
صنعتی، لوازم و کااله��ای الکترونیک، تجهیزات 

پاالیشگاهی و سایر کاالهای عمومی با ارزش پایه 
5۳۲ میلیارد تومان تا تاریخ یکش��نبه ۱۶ بهمن 
۱۴۰۱ برگزار می شود. وی افزود: عاقه مندان به 
شرکت در این مزایده می توانند با مراجعه به دفاتر 
پیش��خوان دولت و دفترخانه های اسناد رسمی، 

پس از دریافت امضای الکترونیک نسبت به رؤیت 
لیس��ت کاال ها و ارایه پیش��نهاد قیم��ت از طریق 
www. :س��امانه های اینترنت��ی به آدرس ه��ای
اق��دام   www.setadiran.ir و   tamliki.ir
کنند. قهرمان��ی؛ با بیان اینک��ه دریافت جزییات 

ای��ن مزایده ب��رای متقاضیان از طریق مش��اهده 
متن فراخوان امکان پذیر اس��ت، خاطرنشان کرد: 
عموم مردم می توانند با مراجعه به اداره کل اموال 
تملیکی هرمزگان از تمامی کاالهای موضوع این 

مزایده بازدید کنند. 

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir
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https://monaghesatiran.ir/126260-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/126279-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/126388-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%db%b7%db%b6-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/126391-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%85%da%a9%d9%86-%d9%86%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/126291-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88/
www.qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجديد   عمومي  
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وزارت نيرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ کد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶59۱۶9 و کد پستی ۱98۱9۶99۶۱، به نشاني تهران، 
انتهاي بلوار سعادت آباد، بلوار برق، باالتر از کوي فراز، شرکت برق منطقه اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

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

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه تداركات 
میزان تضمین )سپرده(موضوع تجدید مناقصهالکترونیکي دولت

زمان گشایش پیشنهاداتشركت در فرآیند ارجاع كار )ریال(

سیستم یکپارچه اعان و اطفا حریق ۱۴۰۱/۱۲۰۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰۲۴۷
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱.۷5۰.۰۰۰.۰۰۰شرکت برق منطقه ای تهران

ساعت ۰9:۰۰ صبح

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: 
متقاضیان مي توانند از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱9، به س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت ب��ه آدرس  www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخ��ت مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال 
 از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب ۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5۶55 )شماره ش��با IR 89۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5۶55( به نام ش��رکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل 

خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-8۲-۲۲۱5۰۰-۷۴-۰5۰9-۶۴-۳ جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

5-نوع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا واریز نقدي به حساب ۴۰۰۱۰5۰9۰۶۳۷۲8۲۲ 
)شماره شبا IR ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۶۳۷۲8۲۲ و شماره شناسه 9۶۲۲۲۱5۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱( 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 نس��بت به ارس��ال اصل مدارک مطابق شرایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه، در پاکت الک و مهرش��ده تا س��اعت ۱۳:۰۰ روز دوش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱، 
به دبیرخانه حراست به نشاني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند و تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( را تا ساعت ۱9:۰۰ همان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 

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 پیش�نهادات: پیشنهادات ارائه ش��ده در س��امانه در روز سه ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ س��اعت ۰9:۰۰ صبح در س��الن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم س��اختمان ستادي 

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

  مجوز کار از اتحادیه یا سازمان آتش نشانی
  ارائه گواهینامه معتبر تائید صاحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  ارائه گواهي صاحیت پیمانکاري از سوي اداره کار و امور اجتماعي، حداقل پایه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات
  عاقه من��دان ب��ه ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جه��ت ثبت ن��ام و دریافت گواه��ي امض��اي الکترونیک��ي )توک��ن( ب��ا ش��ماره های دفت��ر ثبت ن��ام 889۶9۷۳۷ و 85۱9۳۷۶8 و 

مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/12041يک مرحله ای 

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

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

نوبت اول

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

1- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم، تلفن: 88۴۳59۶۱-۰۲۱ و فکس: ۰۲۱-88۴۰9۱9۴
2- مهلت های زمانی:

دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱8:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

 تاریخ گشایش پاكات: ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ خواهد بود.

شماره مناقصه در سامانه ستادمبلغ تضمین شركت در مناقصه )ریال(نوع مناقصهنام مناقصه

خرید )ساخت( اسکرو کانوایر واحد آشغال گیر و واحد آبگیری لجن 
۱.۰۴۷.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰5۴۲۰۰۰۰۱۲8یک مرحله ایمدول های ۱ الی ۴ تصفیه خانه فاضاب جنوب تهران

  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 تجديد فراخوان  عمومي
 )به همراه ارزیابی کیفی(نوبت اول

شركت فاضالب تهران

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي مناقصات عمومي 
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وزارت نيرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

 1-نام و نش�اني مناقصه گزار: ش��رکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت 9۷۶۴، شناس��ه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و کد پس��تي ۱98۱9۶99۶۱، به نش��اني تهران، سعادت آباد، 
باالتر از کوي فراز، بلوار برق تهران، شرکت برق منطقه ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

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

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

زمان گشایش پیشنهاداتفرآیند ارجاع كار )ریال(

واگذاری خدمات ترابری۱۴۰۱/۱۲۰۴5۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰۲۴۱
یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۶.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰ امور انتقال نیروی یک تهران

ساعت ۰8:۳۰

واگذاری خدمات ترابری۱۴۰۱/۱۲۰۴۶۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰۲۴۲
یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۴.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ امور انتقال نیروی نواحی تهران

ساعت ۱۰:۰۰

واگذاری خدمات ترابری ۱۴۰۱/۱۲۰۴۷۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰۲۴۳
یکشنبه مورخ ۴.۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۱۱/۳۰امور انتقال نیروی البرز

 ساعت ۱۱:۰۰

واگذاری خدمات ترابری۱۴۰۱/۱۲۰۴8۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۲۴۴
یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۲.۷۶۱.۰۰۰.۰۰۰ امور انتقال نیروی قم

ساعت ۱۲:۰۰

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: 
 متقاضیان می توانند از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۷، به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس   www.setadiran.ir  مراجعه و با پرداخت مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال
  از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب ۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5۶55 )ش��ماره ش��با IR 89۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5۶55( به نام ش��رکت برق منطق��ه ای تهران نزد 

اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-8۲-۲۲۱5۰۰-۷۴-۰5۰9-۶۴-۳ جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

5-نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: 
IR ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۶۳۷۲8۲۲ مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا واریز نقدي به حساب ۴۰۰۱۰5۰9۰۶۳۷۲8۲۲ )شماره شبا 

 و شماره شناسه 9۶۲۲۲۱5۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.
6-نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني مندرج دربند یک

7-زمان و محل تحویل پیشنهادات:
پیشنهاددهندگان می باید ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت تا ساعت ۱9:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶، نسبت 
به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهرشده تا س��اعت ۱5:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶، به دبیرخانه حراست به نشاني مندرج 

دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت می پذیرد.
8-گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه مطابق جدول باال در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.

9- سایر شرایط:
9-1- ارائه تائیدیه صاحیت معتبر در رسته حمل ونقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

9-2- ارائه گواهینامه معتبر تائید صاحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
9-3- سوابق اجرایي شامل موافقت نامه قرارداد و حسن انجام کار )رضایت نامه( از کارفرمایان قبلي حداقل دو مورد

تذكر مهم: مناقصه گرانی که در 5 سال گذشته با ش��رکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باش��ند و قرارداد آن ها پایان یافته و یا 8۰ درصد آن انجام شده 
باشد، ارائه یک فقره رضایت نامه انجام کار از قرارداد مذکور الزامی می باشد، در صورت عدم ارائه رضایت نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعام خواهد شد.

  الزم به ذکر است سوابق قراردادي آن مناقصه گر در روز افتتاح پاکات تحویل کمیسیون مناقصه می گردد.
  عاقه مندان ب��ه ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت ن��ام و دریافت گواه��ي امض��اي الکترونیکي )توک��ن( با ش��ماره های دفت��ر ثبت ن��ام 889۶9۷۳۷ و 85۱9۳۷۶8 و 
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چت بات یا ربات گفتگوگِر چت جی پی تی می تواند به هر س��ؤالی پاسخ دهد، 
برای حل مسائل پیچیده دوره مدرس��ه و حتی دوره دانشگاه راه حل ارایه کند و 
تنها ظرف چند ثانیه در هر موضوعی مقاله  و تحقیقی بنویسد. به گزارش سیتنا 
به نقل از یورونیوز، ابزارهای جدی��د هوش مصنوعی )AI( مانند چت جی پی تی 
)ChatGPT( معلمان و اساتید دانشگاه را نسبت به کاهش کارآیی شیوه های 
رایج آموزش نگران کرده است. چت جی پی تی )ChatGPT( ، قدرتمند ترین 
»مدل زبانی« )Language Model( مبتنی بر هوش مصنوعی اس��ت که تا 
به حال توسط ش��رکت اوپن ای آی )OpenAI( توس��عه یافته است. چت بات 
یا ربات گفتگوگِر چت جی پی تی می تواند به هر س��ؤالی پاس��خ دهد، برای حل 
مسائل پیچیده دوره مدرسه و حتی دوره دانشگاه راه حل ارایه کند و تنها ظرف 

چند ثانیه در هر موضوعی مقاله  و تحقیقی بنویسد.
پاسخ  ها و راه حل های ارایه شده

از س��وی چت جی پی تی و کیفیت مقاله های نوش��ته شده توس��ط او، برای 
برآورده ک��ردن انتظ��ارات معلم��ان دوره متوس��طه و حتی اس��تادهای دوره 
کارشناس��ی نیز کافی به نظر می رس��د. سیس��یل کاتلین، معلم دبیرستانی در 
شهر تور فرانس��ه به یورونیوز نکس��ت، گفت: »همه ما از این که چت جی پی تی 
چقدر سریع و مناسب پاسخ می دهد، شگفت زده ش��ده ایم.« کاتلین؛ می گوید: 
8۰ ت��ا 9۰ درصد از همکاران��ش با رواج اس��تفاده از ابزاره��ای هوش مصنوعی 
مخالفند، چرا که ب��ه راهی برای تقلب دانش آموزان بدل ش��ده و روند یادگیری 
آن ها را مختل می کند. در ایاالت متحده، مدارس دولتی در نیویورک و س��یاتل 
تصمیم گرفته اند که دسترس��ی ب��ه چت جی پی تی را از طریق ش��بکه اینترنت 
بی سیم )WiFi( خود مسدود کنند. در فرانس��ه نیز دانشگاه معتبر سیانس پو 
)Sciences Po( در پاریس به تازگی اس��تفاده از آن را برای دانشجویان خود 

ممنوع کرده است.
اما آیا چنین محدودیت  ها و ممنوعیت هایی واقعًا مؤثر هستند؟

آمل��ی کوردیه؛ م��درس هوش مصنوعی در دانش��گاه لیون۱ معتقد اس��ت: 
»در چند س��ال آین��ده، دانش آموزانی ک��ه م��ا االن محدودش��ان می کنیم با 
افرادی روبه رو خواهند ش��د که حق اس��تفاده از چت جی پی تی را داش��ته اند و 
به همین دلیل راه درس��ت اس��تفاده از آن را یاد گرفته اند و فهمیده اند که تا چه 
حد می توان به محتوای تولیدی آن اعتماد کرد.« کوردیه؛ یادآور ش��د: »جهان 
الگوریتم های��ی که چت جی پی تی به آن متکی اس��ت به اس��ناد و صفحات وبی 
که توس��عه دهندگان آن به م��دل داده اند، خاصه می ش��ود و ب��ه همین دلیل 
توانای��ی آن در درک واقعیت ه��ای قابل تأیید بس��یار ضعیف اس��ت.« بنابراین 
متن تهیه ش��ده توس��ط چت جی پی تی می تواند حاوی نقل قول های اش��تباه 
 و اطاعات نادرس��ت باش��د. آلن گودی؛ دانش��یار بخش دیجیتال در مدرس��ه 
کس��ب وکار نئوم��ا )NEOMA(، در ح��ال بررس��ی س��ناریوهای متفاوتی 
ب��رای روش ه��ای آموزش اس��ت ک��ه ب��ا واقعی��ت ابزاره��ای هوش مصنوعی 
س��ازگار باش��د. یک��ی از آن ها تطبی��ق روش ه��ای ارزیاب��ی دانش آم��وزان و 
دانش��جویان ب��ا برگ��زاری امتحان��ات حض��وری در کاس ی��ا ارایه ش��فاهی 
اس��ت. وی گفت: »اگ��ر چت جی پی ت��ی امتحان��ی را با موفقیت پش��ت س��ر 
 بگ��ذارد، بای��د س��ؤال های آن امتح��ان را تغیی��ر دهی��م.« گ��ودی؛ ی��ادآور 
می ش��ود که با فراگیر ش��دن اس��تفاده از ماشین حس��اب ، تدری��س ریاضیات 
متوقف نش��د بلک��ه دس��تورالعملی برای مح��دود ک��ردن اس��تفاده از آن در 
مدارس اعمال ش��د. س��ام آلتمن؛ مدیرعامل اوپن ای آی )OpenAI( هم در 
مصاحبه اخیرخود مث��ال گوگل را زده و گفت��ه که پیش از فعالی��ت این موتور 
جس��تجو، چیزهای زیادی را حفظ می کردیم ولی با ظهر گوگل روش تدریس 
تغییر کرد و این روز ه��ا نیز با خل��ق چت جی پی تی در آس��تانه انقاب دیگری 
در عرصه آموزش هس��تیم. سیس��یل کاتلین؛ معلم دبیرس��تانی در ش��هر تور 
فرانس��ه، می گوی��د: »چت جی پی ت��ی فرصت��ی ب��رای یادگیری به ش��یوه ای 
متفاوت ب��رای کودکانی ک��ه زبان مادری آن ها فرانس��وی نیس��ت ی��ا معلول 
هس��تند، فراهم می کند چون که می تواند متنی با س��طوح مختلف زبان تولید 
کند.« کاتلی��ن؛ اس��تفاده از چت جی پی تی را آغاز ک��رده و به عن��وان نمونه از 
دانش آموزانش می خواهد که یک تکلیف انجام ش��ده توس��ط چت جی پی تی را 
به روش بهت��ری انجام دهند ی��ا مطلب تهیه از س��وی آن را ارتق��اء دهند. او به 
س��ایر هم��کاران خود نی��ز توصیه ک��رد که ب��ا توجه به ش��تاب ب��االی تحول 
 دیجیت��ال، خود را ب��رای انطب��اق ب��ا آن و یافت��ن روش های آم��وزش جدید 

آماده کنند.

ChatGPT؛  پایان تکلیف نویسی 
دانش آموزان و پایان نامه نویسی 

دانشجویان

جوالن آیفون های كپی و فیک در بازار ایران!  
گوشی های آیفون۱۴ فیک یا کپی معموالً به صورت قاچاق 
وارد کشور شده و شماره سریال  آن ها جعل می شود و فروشش 
هم غیرقانونی اس��ت. به گزارش ایس��نا، امروزه افراد بسیاری 
به خرید گوش��ی آیفون عاقه مند و از طرف��داران پر و پا قرص 
این برند هس��تند؛ به گونه ای که پ��س از عرضه هر مدل جدید 
این گوشی به بازار، س��عی در تهیه آن دارند؛ اما با توجه اینکه 
این گوش��ی یکی از محصوالت گران قیمت و لوکس محسوب 
می شود، ممکن اس��ت برخی در کنار عاقه مندی به تهیه آن، 
بودجه کافی برای خرید نداش��ته باش��ند و در نتیجه به سراغ 
تهیه و خرید فیک یا کپی این مدل گوش��ی که از نظر ظاهری 
بسیار ش��بیه به مدل اصلی آن اس��ت می روند. این موضوع در 
ایران هم باب ش��ده و می توان بس��یار راحت صاحب گوش��ی 
آیفون فیک ش��د که بس��یار ارزان تر از اصل آن در دس��ترس 
است. به اعتقاد کارشناسان، نکته مهم این است که آیفون های 
فیک فقط از نظر ظاهری به نس��خه اصل آن ش��باهت دارند و 
در بخش های دیگر تفاوت  ها بسیار اس��ت. به عبارتی همزمان 
ب��ا افزایش قیمت گوش��ی های آیف��ون، بازار خری��د و فروش 
گوش��ی های فیک آیفون به دلیل افزایش تقاضا داغ ش��ده اما 
س��ؤالی که مطرح می شود این اس��ت که این گوشی  ها چگونه 

وارد کشور و رجیس��تری می ش��وند؟ با بررس��ی سایت های 
فروش آناین و فروشگاه های فروش موبایل می توان مشخص 
شد بسیاری به صورت دست فروش��ی به فروش این گوشی  ها 
که گفته ش��ده قیمتش یک پنجم نسخه اصلی آن است، اقدام 
می کنند. اغلب این گوشی های فیک ساخت کشورهایی مانند 
تایلند، چین و فیلیپین هستند اما چگونگی ورود آن به کشور 
هنوز مش��خص نیس��ت اما به دلیل وفور باالی آن در بازار، به 
نظر می رسد واردات این گوش��ی عاوه بر مسافری نیست، به 
صورت قاچاق هم وارد کشور می شوند. در همین رابطه مهدی 
محبی؛ رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی 
و لوازم جانبی استان تهران، درباره این موضوع، گفت: معموالً 
آیفون های ۱۴ کپی به صورت قاچاق وارد کش��ور می ش��وند و 
سریال های آن هم جعل شده و فروشش هم غیرقانونی است. 
وی با بی��ان اینکه در زمین��ه نظارت بر آیفون ه��ای ۱۴ کپی، 
اگر ش��کایت به ما اعام ش��ود، حکمش را می دهیم و مشخصا 
فروش آن را تخل��ف می دانیم، درب��اره قیمت های آیفون های 
۱۴ کپی تصریح کرد: در رابطه با قیمت های این نوع گوش��ی 
به دلیل اینکه اطاعاتی کافی در ای��ن زمینه ندارم، نمی توانم 
قیمت های دقیق این گوش��ی  ها را اعام کنم. محبی؛ در ادامه 

س��خنانش تأکید کرد: آیفون های ۱۴ کپی ب��ه دلیل اینکه به 
صورت قاچاق وارد می شوند رجیستری آن ها هم جعلی است. 
به عبارتی این گوش��ی  ها از راه قانونی وارد کش��ور نمی شوند 
و غیرقانون��ی هس��تند؛ چون گمرکی گوش��ی اپ��ل از ارزش 
قانونی آن کاال بیش��تر اس��ت و به همین دلی��ل قانونی وارد 
نش��ده و کاالی فیک هم که اجازه ندارد به ج��ای اصلی وارد 
شود زیرا تخلف محس��وب می ش��ود. وی گفت: ممکن است 
گوشی فیک و قاچاق، قطع ش��ود و هر اتفاقی برایش رخ دهد، 
چون قانونی وارد کشور نشده اس��ت و رجیستری که احتماالً 
بر روی آن خورده اس��ت هم غی��ر قانونی اس��ت بنابراین اگر 
در مکانی کپی های این مدل از گوش��ی به فروش برس��د و ما 
شناسایی کنیم، نامه آن را به س��ازمان صمت ارسال خواهیم 
کرد. رئیس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی و ارتباطی 
و لوازم جانبی استان تهران، در پایان خاطرنشان کرد: توصیه 
می ش��ود مردم هر گوش��ی را از هر فروش��گاه یا از هر طریقی 
تهیه یا خریداری می کنند، حتماً از طریق #۷۷۷۷* استعام 
بگیرند و پس از ای��ن اقدام به دارندگان گوش��ی موبایل اعام 
می شود که اوالً این چه مدل گوش��ی است که وارد کشور شده 
و واردکننده آن چه کس��ی اس��ت؛ بنابراین این موضوع با یک 

استعام خیلی راحت اطاع رس��انی می شود. تقریباً از مهرماه 
که آیفون ۱۴ وارد ایران ش��د، مدتی موضوع رجیس��تری آن 
در هاله ای از ابهام قرار داش��ت اما درنهایت دی ماه از س��وی 
سخنگوی وزارت صنعت،معدن وتجارت اعام شد که واردات 
رسمی و تجاری آیفون انجام نخواهد شد و درباره رجیستری 
آیفون ۱۴ وارد ش��ده از طریق رویه مسافری نیز هنوز تصمیم 
گرفته نش��ده اس��ت. آیفون ۱۴ در حال حاضر فق��ط از رویه 
مس��افری یا با سوءاس��تفاده از این رویه به ص��ورت قاچاق به 
کشور وارد شده و تاکنون درباره واردات تجاری آن اظهار نظر 
قطعی نشده بود. اما گوشی های وارداتی مسافری هم تاکنون 
رجیستر نش��ده اس��ت. هر کاالیی که از طریق رویه مسافری 
وارد ش��ود، اگ��ر در گم��رکات اظهار ش��ده باش��د، می تواند 
رجیستر ش��ود، اما اگر اظهار نشده باش��د، غیرقانونی است و 
رجیستر هم نمی ش��ود. اما در حال حاضر مسأله این است که 
اصًا رجیستر شدن یا نش��دن آیفون ۱۴، تعیین تکلیف نشده 
اس��ت. البته اگر کاالیی به صورت قانونی از رویه مسافری وارد 
شده باشد، اجازه استفاده تجاری ندارد و نباید خرید و فروش 
ش��ود. اما در این زمینه خأل قانونی وجود دارد و این کاال ها در 

بازار فروخته می شوند.

معاون سیاست گذاری معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنی��ان ریاس��ت جمهوری، گفت: 
ه��دف معاون��ت علمی کم��ک به تجاری س��ازی 
محص��والت دانش بنی��ان اس��ت. ب��ه گ��زارش 
ایرن��ا، مهدی الیاس��ی؛ مع��اون سیاس��ت گذاری 
معاونت علم��ی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان 
ریاست جمهوری، در نشست کشت و صنعت های 
بزرگ با محوریت بهره وری و تبیین نظام مالی که 
در معاونت علمی برگزار ش��د، عن��وان کرد: قانون 
حمای��ت از ش��رکت ها و مؤسس��ات دانش بنیان 
و تجاری س��ازی ن��وآوری و اختراع��ات در س��ال 
۱۳89 نگاش��ته ش��د و به تصویب مجلس رسید. 
معاون سیاس��ت گذاری معاونت علم��ی، فناوری 
و اقتص��اد دانش بنی��ان ریاس��ت جمهوری افزود: 

از آن زم��ان تاکن��ون ش��رکت های دانش بنی��ان 
رشد چشمگیری داش��ته اند به طوری که گردش 
مالی زیادی دارند و همچنین تعداد آن ها بس��یار 
زیاد ش��ده اس��ت. بنابراین نی��از بود ک��ه قوانین 
جدیدی براس��اس ش��رایط موجود تدوین ش��ود. 
به گفته الیاس��ی؛ قانون جهش تولید دانش بنیان 
ش��رکت ها  از  حمای��ت  قان��ون   تکامل یافت��ه 
و مؤسس��ات دانش بنیان است؛ این قانون می تواند 
اتکاء به ت��وان داخلی و ش��رکت های دانش بنیان 
را بیش از گذش��ته کند تا اث��رات آن را در اقتصاد 
دانش بنی��ان ببینی��م. معاونت سیاس��ت گذاری 
معاون��ت علم��ی، تأکید ک��رد: بای��د فعالیت های 
فناوران��ه و نوآوران��ه در نظ��ام اصل��ی اقتص��اد 
دانش بنی��ان اتف��اق بیفت��د. وی ب��ا بی��ان اینکه 

شرکت های دانش بنیان توان تشکیل یک زنجیره 
تولید را ندارند، افزود: مشارکت در سرمایه گذاری 
و انجام تحقیق و توس��عه در بنگاه های بزرگ ذیل 
قان��ون جهش تولی��د دانش بنیان اجرایی ش��ده 
و می ش��ود تا تولیدات دانش بنیان ب��ه بازار عرضه 
ش��ود. به گفته الیاس��ی؛ 8۳ درصد تولیدناخالص 
داخلی در تولید کش��ت و صنعت است؛ این میزان 
می تواند به واسطه شرکت های دانش بنیان بیشتر 
شود. الیاسی؛ گفت: براس��اس قانون جهش تولید 
دانش بنیان ضمانت نامه هایی که صندوق نوآوری 
و شکوفایی به ش��رکت ها ارایه می دهد مانند سند 
بانکی عم��ل می کن��د. وی تأکید ک��رد: معاونت 
علم��ی در راس��تای تجاری س��ازی محصوالت به 

شرکت های دانش بنیان کمک می کند.

براساس قانون جهش تولید دانش بنیان 

 ضمانت نامه های صندوق نوآوری و شکوفایی 
حکم سند بانکی را دارد! 

https://monaghesatiran.ir/126379-3727-%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%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/126382-3727-%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-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0/
https://monaghesatiran.ir/126385-3727-%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%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7/


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

3 روزنامه

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  9 رجب ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره ۳۷۲۷ Tuesday  31.Jan.2023  Vol.18  No.3727

مقاله

چکیده
هدف پژوه��ش حاضر تبیی��ن تفاوت تأثی��ر تأمین مال��ی از طریق مش��ارکت عمومی-

 خصوصی با س��ایر روش های تأمین مالی بر اهداف توس��عه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه 
پژوهش داده های پیمایشی سال۱۳9۶ به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل 
واریانس یک طرفه، کروس��کال- والیس و حداقل اختاف معنادار آزمون ش��ده اند. یافته ها 
تفاوت معناداری بی��ن تأثیر تأمی��ن مالی از طریق مش��ارکت عمومی- خصوص��ی با روش 
تأمین مالی از طریق اخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش س��هام بر اهداف توسعه ای را نشان 
می دهد. تفاوت معناداری بی��ن تأمین مالی از طریق مش��ارکت عمومی- خصوصی و بودجه 
دولت از نظر تأثیر بر اهداف توس��عه ای وجود ن��دارد. برای تحقق اهداف توس��عه ای افزایش 
سهم روش تأمین مالی عمومی- خصوصی در بین سایر روش های تأمین مالی ضرورت دارد. 

آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فراهم می آورد. 
واژه های كلیدی: تأمین مالی، مشارکت، عمومی، خصوصی، توسعه. 

G38 ،G28 ،G18   : JEL  طبقه بندی

1- مقدمه
تئوری های زیادی ب��رای تبیین رابطه بی��ن روش های تأمین مالی و توس��عه وجود 
دارد. ای��ن ارتباط متناس��ب با نحوه تأمی��ن مالی و س��اختار اقتصادی تغیی��ر می کند. 
روش های تأمی��ن مالی که به ان��واع مختلفی اعم از ف��روش اوراق قرضه، اس��تقراض از 
خارج، سرمایه   گذاری مستقیم خارجی، مش��ارکت عمومی- خصوصی قابل تقسیم اند، 
می توانند بر شاخص های توسعه مؤثر باشند. مسأله اصلی عدم تمایز و عدم وجود تبیین 

علمی برای این تفاوت ها می باشد. 
مش��ارکت عمومی- خصوصی مکانیزمی اس��ت که در آن بخش عموم��ی به منظور 
تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده می نماید. در مشارکت 
عمومی- خصوص��ی نقش دول��ت از س��رمایه   گذار، مج��ری و بهره ب��ردار در پروژه های 
زیرس��اختی به سیاس��ت گذار و تنظیم   کننده مقررات و ناظر بر کیفی��ت وکمیت ارایه 
خدمات تبدیل می ش��ود )دانش جعفری، داوود، ۱۳9۱(. مشارکت عمومی- خصوصی 
تنها با ه��دف تأمین مال��ی پروژه انج��ام نمی ش��ود و بهره گیری از دیگ��ر ظرفیت های 
بخش خصوصی مانند دان��ش و تجربه تخصص��ی، مهارت های مدیریت��ی، انگیزه برای 

مصرف بهینه منابع نیز می تواند مورد توجه باشد. )پرسش بین، علی، ۱۳9۲( 
سرمایه یکی از مهم ترین عوامل توسعه اس��ت و روش تأمین مالی سرمایه بر عملکرد 
بنگاه های اقتص��ادی تأثیر وی��ژه ای دارد. )کرانن۱، ۲۰۱۶( در بیش��تر مطالعات مربوط 
به تبیی��ن و تعیین تفاوت تأثی��ر به ویژه در عل��وم اقتصادی از داده های ثبتی اس��تفاده 
نموده اند و در این مقاله از روش دلفی فازی۲ استفاده می شود. تأمین منابع مالی در همه 
کشور ها موضوعی مهم و درخور توجه اس��ت. هدف این مقاله تبیین تفاوت تأثیر تأمین 
مالی از طریق مش��ارکت عمومی- خصوصی با س��ایر روش های تأمی��ن مالی بر اهداف 
توسعه ای است. درآزمون فرضیه   ها، داده های پیمایشی سال ۱۳9۶ به روش دلفی فازی 
جمع آوری و تلخیص شده اند، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه،کروسکال ۳- والیس۴ و 

حداقل اختاف معنادار5 برای ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفته اند. 
 در بخ��ش اول ادبی��ات موض��وع، در بخ��ش دوم روش شناس��ی و در بخش س��وم 
آزمون فرضیه ها در قالب الگوی مناس��ب برآورد ش��ده اند. بخش پایانی به نتیجه گیری 

اختصاص دارد.  

حسن نوعی اقدم
دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

شمس الدین حسینی
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 

تهران، ایران )نویسنده مسؤول( 

عباس معمارنژاد
استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

کریم امامی جزء
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، 

تهران، ایران  

فصلنامه اقتصاد مالی، سال چهاردهم، 
شماره 52 ،  پاییز 1399  

اثر بخشی تأمین مالی از طریق 
مشارکت عمومی- خصوصی

در تحقق اهداف توسعه ای

قسمت اول
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معاونت و پدافند غیرعامل فراجا در نظر دارد به منظور احداث طرح موردنیاز، با مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط زیر، نسبت به برگزاري تشریفات قانوني مناقصه اقدام نماید.

ف
مقدار زیر پروژهمحل پروژهردی

سرمایش و نوع اسکلت)مترمربع(
مبلغ ضمانتنامهبرآورد كل )ریال(گرمایش

توضیحات)ریال(

تهران، ساختمان اداری، ۱
بهاران

فلزی۱۷۴۷ساختمان
کولرآبی، موتورخانه 

۲۱۶.۱۳۰.۶۳9.۶۰۰۱۰.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰مرکزی
)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی 
یا فیش واریز نقدی موردقبول 

است(

بتنی۳۰دژبانی
۱۴5دیوار محوطه
8۰۰محوطه سازی

تهران، ساختمان اداری، ۲
علی آباد

فلزی۱۷۴۷ساختمان
کولرآبی، موتورخانه 

مرکزی

  
۲۲۱.۳۳8.۴۰۴.۶۶۰۱۰.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰

)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی 
یا فیش واریز نقدی موردقبول 

است(

بتنی۳۰دژبانی
۱95دیوار محوطه
۱۱8۰محوطه سازی

تهران، ساختمان اداری، ۳
شهید بهشتی

فلزی۱۷۴۷ساختمان
کولرآبی، موتورخانه 

مرکزی

  
)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی ۲۳5.5۱8.۷۲۰.۲9۰۱۰.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰

یا فیش واریز نقدی موردقبول 
است(

بتنی۳۰دژبانی
۲۶5دیوار محوطه
۲۶۷۰محوطه سازی

تهران، ساختمان اداری، ۴
نظام آباد

فلزی۱۷۴۷ساختمان
کولرآبی، موتورخانه 

مرکزی
۲۱۱.۳5۰.۶۲9.9۳۰۱۰.۲۲8.۰۰۰.۰۰۰

)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی 
یا فیش واریز نقدی موردقبول 

است(

بتنی۳۰دژبانی
۱۰8دیوار محوطه
۳9۰محوطه سازی

تهران، ساختمان اداری، 5
امامزاده حسن

فلزی۱۷۴۷ساختمان
کولرآبی، موتورخانه 

مرکزی
)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی ۲۱۷.8۱۶.۴۳۷.۰۰۰۱۰.۳5۷.۰۰۰.۰۰۰

یا فیش واریز نقدی موردقبول 
است(

بتنی۳۰دژبانی
۱5۰دیوار محوطه
۱۰۰۰محوطه سازی

تهران، ساختمان اداری، ۶
پژوهش

فلزی۱۷۴۷ساختمان
کولرآبی، موتورخانه 

مرکزی
۲۲۴.۱۴8.8۳۴.۰۳8۱۰.۴8۳.۰۰۰.۰۰۰

)فقط ضمانتنامه معتبر بانکی 
یا فیش واریز نقدی موردقبول 

است(

بتنی۳۰دژبانی
۱8۰دیوار محوطه
۱۶۷۴محوطه سازی

الف( محل تأمین اعتبار:  از طرح های عمرانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسامی ایران به شرح اسناد مناقصه می باشد.
ب( شرایط اجرای طرح: پیمان به صورت اجراي کارهاي س��اختماني به صورت سرجمع پیمان )بخشنامه 9۶/۱۲99۱88 مورخ ۱۳9۶/۰5/۰۴( و بر اس��اس فهرست بهای پایه ابنیه، مکانیکي و 

برقي سال ۱۴۰۱ و احتساب کلیه ضرایب متعلقه به فهرست بهاء است.
د(كسورات: کسورات مطابق با ضوابط و اباغیه های مورد عمل در طرح های عمرانی پرداخت ارائه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.

ه(  پیش پرداخت: برابر آئین نامه تضمین معامات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت 5۰۶59 ه مورخ ۱۳9۴/۰9/۲۲ پرداخت می گردد.
و( مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه می باشد.

ز( شرایط مناقصه گزار: در رد یا قبول تمامی و یا هر یک از پیشنهادات، مختار است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ح( تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ می باشد.

ط( آخرین مهلت قبول پیشنهادات: مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ می باشد.
ی( تاریخ گشایش پاكات مناقصه: مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ می باشد.

ک( محل گشایش پاكات مناقصه: به آدرس، تهران، اتوبان کردس��تان شمال، خیابان رشید یاسمی، ستاد فراجا، مهندسی فراجا، مرکز عمران و نوس��ازی، اداره پیمان و رسیدگی می باشد ، لذا از 
تمامی پیمانکاران دارای گواهی صاحیت پیمانکاري معتبر صادره از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در سامانه س��اجات WWW.SAJAT.IR و ساجار WWW.SAJAR.IR قابل رؤیت 
بوده و دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه )دارای ظریفت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل پروژه( می باشند و داراي گواهی صاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی )HSE(، دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت ۴ روز از تاریخ درج آگهی نوبت با به همراه داش��تن فتوکپي برابر با اصل رتبه بندی ش��رکت )تأییدیه صاحیت پیمانکاري س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور( گواهینامه مؤدیان مالیاتی )مالیات بر ارزش افزوده(، صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده منتهی به س��ال جاری )برای پروژه ها با برآورد بیش از ۱۰ برابر سقف معامات عمده 
 دولتی(، یک جلد رزومه کاري پنج سال اخیر ش��رکت، جهت اعام آمادگي و دریافت اسناد به منظور ارزیابی توان اجرایي کار توسط دس��تگاه مناقصه گزار به آدرس: تهران، اتوبان کردستان شمال،
خیابان رشید یاسمی، ستاد فراجا، مهندسی فراجا، مرکز عمران و نوسازی، اداره پیمان و رسیدگی یا تهران، انتهای همت غرب، خروجی آبشار، خیابان جدی اردبیلی، بعد از منازل سازمانی ثامن االئمه، 

جنب مدرسه پسرانه فرزانگان، دفتر مجری طرح های عمرانی عمومی کشور مراجعه نمایند. تلفن: 8۱8۷۱۷۱۳-۰۲۱ و 8۱8۷۱۷۱۱-۰۲۱ ،  دورنگار: ۰۲۱-8۱8۷۱5۱۰
  هزینه درج هر نوبت آگهي و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهي    عمومي يک مرحله ای )نوبت اول(
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 ش��ركت پت�روگ�وه�ر ف��راس��احل كی�ش در نظ���ر دارد ت�أمی��ن

   Make :  Sullair  Electrical  Spares Parts  For  Air  Compressor"

دکل س��یباس موض��وع مناقص��ه )ش��ماره ۶۶-۴۰۱( را از طری��ق برگ��زاری 

مناقصه عمومی واگذار نماید. 

لذا از اشخاص یا شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 

 لغای��ت ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه از س��اعت ۰8:۰۰ صبح 

الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، ش��هرک قدس )غرب(، بلوار دادمان، خیابان شفق، 

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

 ش��رکت پتروگوهر فراس��احل کیش )تلف��ن: ۶۰-885۷۶۳5۶ داخلی ۲۱۷5( 

به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت زمان تحویل كاال: ۱ ماه

محل تحویل كاال موردنظر: 

DDP- انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- عسلویه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 55۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار تا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲5 روز سه ش��نبه 

ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه گزار می باشد.

  عمومی
نوبت اول

 2- ادبیات موضوع 
قاع��ده رفتار عقایی ب��رای تبیین رفتاره��ای اقتصادی یک اصل طایی محس��وب 
می شود. بوکانان۶ معتقد است که تمامی انسن  ها و از جمله دولتمردان هدفشان حداکثر 
کردن منافع شخصی است. لذا مناسب است قانون به گونه ای ساخته شود که اگر افراد به 
جامعه و مصالح آن زیانی وارد آورند نتیجه این باشد که به منافع شخصی خودشان زیان 
وارد شود. با توجه به اینکه دولت از یک س��و برای رفع ناکامی های بازار وارد عرصه اقتصاد 
می شود و از سوی دیگر خود دولت نوعی عدم کارایی دیگر را واردنظام اقتصادی می کند، 
عقایی اس��ت که حضور دولت در اقتصاد به گونه ای باشد که کم ترین زیان عدم کارایی را 

به همراه داشته باشد )رضایی، محمدجواد و مهدی موحدی بک نظر، ۱۳9۱( 
حتی در اقتصادهایی که با درجه باالیی از آزادی اقتصادی شناخته می شوند و در آن ها 
تمامی سیستم انگیزشی و نهادی کشور به س��ود بخش خصوصی عمل می کند. بخشی از 
فعالیت های اقتصادی کماکان در اختیار دولت باقی مانده است. مشاهده این واقعیت این 
پرسش را پدید می آورد که چرا بخشی از فعالیت های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی 
نیست و دولت متولی آن است؟ چرا دس��ت نامرئی آدام اسمیت۷ از آن کوتاه مانده؟ مگر نه 
اینکه مکانیسم بازار قادر است منابع را به طور بهینه تخصیص دهد و ضمن اینکه تولید را با 
حداقل هزینه ها ممکن می سازد مصرف   کنندگان را به باال ترین سطح مطلوبیت می رساند؟ 

)خداپرست مشهدی مهدی، روح ا... نظری، بهرام فتحی، ۱۳9۰(. 
همواره تعیین نقش و کارکردهای دولت مس��أله ای مناقشه برانگیز بوده است. اینکه 
دولت چه کاری انجام دهد یا ندهد، از گذش��ته ای دور مورد پرس��ش واقع شده و هر بار 
به مقتضای زمان و مکان، پاس��خی متفاوت دریافت داشته است. مثا ً سوداگران عقیده 
داش��تند که دولت همواره باید در خدمت توس��عه صادرات و حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی باشد و در بازار دخالت کند. به عکس، با گذش��ت زمان حامیان بازار آزاد و دست 
نامرئی اندیشه خود را گس��ترش دادند و پس ازآن با بروز بحران بزرگ دهه۳۰ میادی 
دولت رفاه ظاهر شد. ظهور دولت رفاه واکنشی به اندیشه لیبرالیسم سنتی قرن نوزدهم 
است. در اندیشه س��نتی لیبرال، حکومت تنها به ش��کلی انفعالی از امنیت و جان و مال 
افراد از تعدی دیگران دفاع می کند و مس��ؤولیتی در قابل آثار منفی سرمایه داری و بازار 
آزاد ندارد. از دید طرفداران اقتصاد بازار، حیات اقتصادی مهم تر از حیات سیاس��ی است 
و دولت باید تنه��ا در صورت لزوم و به عن��وان آخرین راه حل پا در می��دان گذارد. با این 
حال وجود نارس��ایی هایی مانند وجود انحص��ار طبیعی برای برخ��ی تولیدکنندگان و 
خدمات دهندگان و یا عدم دسترس��ی عادالنه به اطاعات برای همه که منجر به شرایط 
نابرابر می ش��د و س��بب عدم توزیع عادالنه ث��روت در جامعه می گردید، موجب ش��د تا 
در اواخر قرن نوزده��م دولت رفاه در برخی از کش��ورهای اروپای��ی پدید اید. طرفداران 
اقتصاد رفاه معتقدند که بازار نمی تواند رفاه اجتماعی کل را به حداکثر رساند و نهادهای 
سیاس��ی باید به عنوان مکمل یا جایگزین آن ها عمل کنن��د. )جعفری صمیمی، احمد، 

حسن زرین اقبال، محمدرضاغ زیبایی، کاوه درخشانی درآبی، ۱۳95( 
بازار س��رمایه   از اجزاء تش��کیل   دهنده بازار مالی اس��ت و در واقع یکی از شریان های 
اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محس��وب می گ��ردد. )فرمان آرا، وحی��د و همکاران، 
۱۳98( تأثیر بازارس��رمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر ش��دن به رشد و توسعه 
اقتصادی، مسأله ای مهمی اس��ت که اخیراً با نگاه به رشد مس��اعد بازار سرمایه در ایران 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و س��ایر بخش های 
اقتصادی وجود نداش��ته باش��د، احتمال بروز اخت��االت و نقصان هایی در س��از و کار 
اقتصاد وجود دارد. بازار س��رمایه به س��بب نقش اساس��ی در گردآوری منابع از طریق 
پس   اندازها، بهینه   س��ازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای 
سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی تأثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور ها ایفا 
می کنند به طوری که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اندکه تفاوت اقتصادهای توس��عه 
یافته و توس��عه نیافته، نه در تکنولوژی پیش��رفته، بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه 

فعال و گسترده است. 

دانش جعفری )۱۳9۱( در مقاله ای باعنوان، بررس��ی الگوی جمهوری اسامی ایران 
در ترتیبات مش��ارکت عمومی-خصوصی در چارچوب چش��م انداز ۲۰ساله کشور بیان 
می کند که منظور از مش��ارکت عمومی- خصوصی انواع روش های ممکن همکاری بین 
بخش خصوصی و س��ازمان های عمومی یا دولتی در موض��وع زیربنا ها و یا دیگر خدمات 
اس��ت. دو عبارت مش��ابه دیگر در این زمینه وجود دارد. یکی مشارکت بخش خصوصی 
و دیگری خصوصی س��ازی اس��ت که در مجموع هر س��ه عبارت در مح��اورات مردمی 
به ص��ورت جایگزین هم مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د ولی واقعیت این اس��ت که این 
عبارت ها بایکدیگر تفاوت هایی دارند. منظور از مش��ارکت عمومی- خصوصی چارچوبی 
اس��ت که از توانایی های بخش خصوصی در تأمین نیازهای عمومی یا دولتی اس��تفاده 

می شود. برخی از مهم ترین این مشارکت ها عبارتند از: 
  قراردادهای خدمت8

  قراردادهای مدیریت9
  قراردادهای اجاره به شرط تملیک۱۰

  قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال و موارد مشابه آن۱۱
  قراردادهای امتیازی۱۲

  قراردادهای مشارکت مدنی۱۳
مشارکت های انجام شده در کانشهرهای کش��ور بیشتر به صورت مشارکت مدنی و 

روش ساخت و بهره   برداری و انتقال می باشد. 
در سال های اخیر به دلیل افزایش کسری بودجه دولت در ایران، استقال مالی دولت 
و کاهش وابستگی به نفت به مرز نگران کننده ای رسیده اس��ت )هاشمی، فرزاد، ۱۳9۶( 
به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتص��اد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوس��انات بودجه و 
سیاس��ت های مالی دولت که از نوس��انات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، 
نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. بررس��ی رابطه بین درآمد ها و مخارج دولت با 
استفاده از آزمون همجمعی انگل گرینجر نش��ان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج 
بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های همجمعی، حاکی از آن 
است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است و با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمد ها 
افزایش می یابد که این خود تأیی��دی بر وجود ناپایداری مالی در ایران اس��ت )فاحتی، 

علی، شهرام فتاحی، علی حیدری دیزگرانی، نعیم شکری، ۱۳9۶(. 
تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تأثیرات متقابل و قابل توجهی بر رشد اقتصادی 
اس��ت. ارتباط مثبتی میان تکانه های نفتی و بی ثباتی در رش��د اقتصادی درکشورهای 
خاورمیانه صادرکننده نفت وجود دارد. همچنین در این کش��ورها، توس��عه مالی تأثیر 
نوسانات نفتی بر رش��د اقتصادی را میرا می سازد. بر این اساس، توس��عه مالی می تواند 
بخشی از اثرات منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رش��د اقتصادی را تعدیل و باعث رشد 

اقتصادی پایدار شود )زارعی، بتول، حسن الجوردی، ۱۳9۷(. 
آک��وال، مت��ب و والس��ک۱۴ )۲۰۱۷( یک چارچ��وب تش��خیصی برای شناس��ایی 
فرآیندهای سازمانی در ایجاد مشارکت عمومی- خصوصی برای نوآوری های کشاورزی 
ارایه می دهند. چارچوب تش��خیصی که در اینجا پیشنهاد شده است عملکرد مؤسسات 
را با اس��تفاده از تکنول��وژی ترکیب می کند. این پژوهش براس��اس داده های س��ازمان 
تحقیقات کش��اورزی ملی اوگاندا به این نتیجه می رسد که مشارکت عمومی- خصوصی 

نتایج تجربی مفید و مؤثری به همراه داشته است. 
بس��لی و قتک۱5 )۲۰۱۷( به بررس��ی تف��اوت ارایه خدمات توس��ط دول��ت یا یک 
سازمان غیردولتی و یک بنگاه مشارکت خصوصی و دولتی می پردازند. این مقاله مدلی 
را ارایه می ده��د که در آن ی��ک خصلت عمومی نیاز ب��ه ورودی های مختل��ف دارد که 
امکان مشارکت را برای بهره برداری از مزایای نس��بی احزاب مختلف به وجود می آورد. 
اما مش��کات ناش��ی از ناتوانی در تعیین وظایف مانع جدا ش��دن مالکی��ت و مدیریت 
می ش��ود. این واقعیت که کاالهای عمومی، دارایی های غیررقابتی است و سازمان های 
غیردولتی غالباً به طور غیرمس��تقیم عمل می کنند از مهم ترین نتایج این پژوهش است. 
سازمان های غیردولتی در کشورهای در حال توس��عه در چند دهه گذشته به شدت در 

ظرفیت های گوناگون به ارایه طیف وسیعی از کاالهای عمومی و خدمات پرداخته اند. 
دی��از )۲۰۱۷(؛ از قرارداده��ای مش��ارکت عمومی- خصوص��ی در کش��ورهای در 
حال توسعه به طور گس��ترده   ای به عنوان وس��یله ای برای ترویج و جذب سرمایه   گذاری 
خصوصی درصنایع استفاده ش��ده اس��ت. این قرارداد ها به طور خاص حقوق و تعهدات 
مربوط به طراحی، س��اخت، بهره ب��رداری و نگهداری زیرس��اخت     ها و مکانیس��م   های 
نظ��ارت را تعریف می کنند، همچنین ممکن اس��ت ش��امل مفادی در م��ورد تعرفه ها، 
امور حقوقی و یا س��طوح خدمات و ش��رایطی که به لحاظ مفهومی به عن��وان مقررات 
اقتصادی محسوب می ش��وند، باشند. اس��ترن )۲۰۰۳( تأکید کرده است که استفاده از 
چنین قراردادهایی در کش��ورهای در حال توس��عه، به کاهش خطرات ناشی از مداخله 
اداری دولت در خصوص س��رمایه گذاری خصوصی منجر شده اس��ت. این مقاله شواهد 
تجربی از کش��ور پرو ارایه می دهد.  کیم و چوبی )۲۰۱8(؛ در چند دهه گذش��ته شاهد 
افزایش تعداد پروژه های توسعه شهری در مقیاس بزرگ در زمینه همکاری های دولتی 
و خصوصی هس��تیم. با توجه به مشکات مش��ارکت دولتی و خصوصی، توجه جدی به 
جداس��ازی نقش عمومی و خصوصی بخش ها و قراردادهای خارج از پروژه می شود. در 
یک قرارداد توسعه شهری که توسط بخش خصوصی هدایت می شود، وظایف، ریسک ها 
و مس��ؤولیت های توس��عه به بخش خصوصی منتقل می گردد. مطالع��ه تجربی موردی 
شهر نیوساندو در کره که ادعا می شود بزرگ ترین توسعه بخش خصوصی در جهان است 
حاکی از این اس��ت که مزایای مش��ارکت عمومی- خصوصی غیر از فرصت توسعه ارایه 

شده به بخش خصوصی باعث چالش های کمتر در پروژه های بخش عمومی می شود. 
پی نوشت ها:

1- Keränen,Outi
2-Fuzzy Delphi
3- ANOVA
4- Kruskal-Wallis
5- LSD
6- Buchanan
7- Adam Smith
8- Service Contracts
9- Management Contracts
10- Leasing
11- BOT,BOLT,... 
12- Concessions
13- Joint Venture
14- Akulloa, Diana Maatb; Harro, Walsc, Arjen E.J
15- Besley ,Timothy; Ghatak, Maitreesh

https://monaghesatiran.ir/126373-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%a3%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/126376-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%a7/
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عمران
راه و شهرسازی

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

قاسم سلیمانی شیراز
الف( موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاکبرداری ترانشه س��نگی با پیکور، خردایش مصالح انفجاری، 
 اصاح ترانش��ه، دپو، بارگی��ری و حمل مصال��ح حاصل از خاکب��رداری به فاصله 

۲۰ کیلومتر در ترانشه کیلومتراژ ۶+۲۰۰
ب( محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت خرید اس��ناد مناقصه به نش��انی: شیراز، 
فلکه قصر دش��ت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، 

واحد امور قراردادها، شماره تماس: ۰9۱۷۰۷۱۱۰۷۲ مراجعه نمایند. 
)ساعت تماس ۰8:۰۰ الی ۱۶:۰۰(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: 
تا ساعت ۱8:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲5

تاریخ گشایش پاكات مناقصه: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱5 
ج ( مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه:

۳.۲۲9.9۱۶.۶5۰ ریال )س��ه میلیارد و دویست و بیس��ت و نه میلیون و نهصد و 
شانزده هزار و ششصد و پنجاه ریال( می باشد.

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

آگهی فراخوان   عمومي
يک مرحله ای
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نوبت اول

   شركت عمران شهر جدید پرند

شركت عمران ش�هر جدید پرند، به آدرس: کیلومتر ۳۰  اتوبان تهران- ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه س��ام در نظر دارد اجرای پروژه خط انتقال پساب از تصفیه خانه 
 به مخازن ذخیره آب فضای س��بز پرند )احداث ایس��تگاه پمپ��اژ و خطوط انتقال پس��اب به مخازن ذخی��ره آب و احداث مخ��زن متعادل کننده ۲۰۰ مترمکعب��ی( در قبال
۲۰ درصد نق��د و 8۰ درصد تهاتر اراضي در ش��هر جدید پرند را حس��ب مش��خصات ذیل به پیمانکار واجدش��رایط ک��ه داراي حداقل رتب��ه ۴ آب و ظرفیت آزاد، بر اس��اس 
بخش نامه ش��ماره 99/۴۰۴۲۴5 مورخ ۱۳99/۰۷/۲9 و بخش نامه ۱۴۰۰/۱9۴۰9۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲8 از س��ازمان برنامه وبودجه کشور می باش��ند را با شماره سیستمی 

۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰5۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها اعام به برنده و غیره از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
جمع كل برآورد: ۳59.۱۲۴.59۶.۷9۳ ریال )بر اساس فهارس بهاي سال ۱۴۰۱(

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی(
نوع و تضمین ش�ركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي به مبلغ ۱۳.۱8۲.۴9۱.9۳۶ ریال حس��ب بخشنامه ش��ماره ۱۲۳۴۰۲/ت 5۰۶59 ه� مورخ 9۴/۰9/۲۲ و همچنین 

اصاحیه آن به شماره 5۲۱۱/ت 5۷59۲ ه� مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
الف( چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ می باشد.

ب( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8 از سامانه مذکور می باشد.
پ( آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ می باشد.

ت( آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف )تضمین( به صورت الک و مهرشده تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند 
الزامی می باشد. )در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(

ث( تاریخ گشایش پیشنهادها ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ صبح )اتاق جلسات(
  در صورت نی��از به اطاع��ات بیش��تر متقاضیان می توانن��د ب��ا تلف��ن 5۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخل��ی 58۰ بابت اس��ناد و بابت مس��ائل فنی ب��ا آقای مهن��دس حاجیان 

با شماره موبایل ۰9۱۲۰۷9۲889 تماس حاصل نمایید.

تجديد آگهی   عمومي )همراه با ارزيابی کیفی(
شماره 11-7
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 شركت عمران 
شهر جديد پرند

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

   شركت عمران شهر جدید پرند

ش�ركت عمران ش�هر جدید پرند، به آدرس: کیلومتر ۳۰  اتوبان تهران- س��اوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه س��ام در نظر دارد س��اخت مجموعه تج��اری میدان نظامی 
)تجاری گنجه( واقع در جنوب فاز ۳ ش��هر جدید پرند، بر اس��اس بخش نامه س��رجمع )به صورت مقطوع( در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جدید پرند 
را حسب مش��خصات ذیل به پیمانکار واجدش��رایط که داراي حداقل رتبه ۴ ابنیه و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش نامه ش��ماره 99/۴۰۴۲۴5 مورخ ۱۳99/۰۷/۲9 و بخش نامه 
۱۴۰۰/۱9۴۰9۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲8 از س��ازمان برنامه وبودجه کشور می باشند را با ش��ماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰5۷ از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی، 

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

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
جمع كل برآورد: ۲5۷.8۱۲.۴۷۷.۳۴8 ریال )بر اساس فهارس بهاي سال ۱۴۰۱(

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله اي )با ارزیابی کیفی(
نوع و تضمین ش�ركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکي به مبلغ ۱۱.۱5۶.۲۴9.5۴۷ ریال حس��ب بخشنامه ش��ماره ۱۲۳۴۰۲/ت 5۰۶59 ه� مورخ 9۴/۰9/۲۲ و همچنین 

اصاحیه آن به شماره 5۲۱۱/ت 5۷59۲ ه� مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
الف( چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ می باشد.

ب( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8 از سامانه مذکور می باشد.
پ(  آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ می باشد.

ت( آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف )تضمین( به صورت الک و مهرشده تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند 
الزامی می باشد. )در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف )تضمین(، پاکات ب و ج گشایش نمی گردد(

ث( تاریخ گشایش پیشنهادها ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰ ظهر )اتاق جلسات(
  در ص��ورت نیاز به اطاعات بیش��تر، متقاضی��ان می توانند ب��ا تلف��ن 5۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی 58۰ بابت اس��ناد و بابت مس��ائل فنی ب��ا آقای مهن��دس معادی خواه 

با شماره موبایل ۰9۳58۲۳۴۲8۳ تماس حاصل نمایید.

تجديد آگهی   عمومي )همراه با ارزيابی کیفی(
شماره 11-8
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 شركت عمران 
شهر جديد پرند

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

 س�ازمان جهاد دانش�گاهی صنعت�ی ش�ریف در نظ��ر دارد دو دس��تگاه 
آپارتمان مس��کونی را از طریق مزایده به فروش برس��اند. متقاضی��ان می توانند 
 ت��ا پای��ان وق��ت اداری م��ورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱9 پیش��نهادات خ��ود را به صورت 
پاکت دربسته به دفتر مرکزی جهاد دانش��گاهی واقع در خیابان انقاب اسامی، 
رو به روی درب اصلی دانشگاه تهران، پاک ۱۲۷۰، ساختمان جهاد دانشگاهی، 

اداره کل امور مالی، کدپستی ۱۳۱۴۷۴۴5۱۳ ارسال نمایند.
1-آپارتمان ۱۱۰ متری با مبلغ پایه ۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
2-آپارتمان ۱۲۰ متری با مبلغ پایه ۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

آدرس ساختمان مورد مزایده: 
تهران، خیابان جمال زاده، باالتر از خیابان فرصت شیرازی، کوچه اعتماد

سپرده ش��رکت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه به شماره حس��اب ۱۳585۱558 
بان��ک تجارت ش��عبه اردیبهش��ت به ن��ام جهاد دانش��گاهی ب��ا شناس��ه واریز 

۱5۰۰۰۰۱۰۰۲۰ واریز گردد. 
  عاقه من��دان می توانن��د ب��ا پرداخ��ت ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حس��اب ش��ماره 
۶9۴9559۰۴۳ بانک ملت به نام جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اسناد مناقصه 

01را دریافت نمایند. 
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 به منظور هماهنگی و كسب اطالعات تکمیلی با شماره 021-67641326 
و شماره همراه 09123859844 تماس حاصل فرمایید.

آگهی    عمومی
فروش ساختمان نوبت سوم

آگهی   عمومی
 يک 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 ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دو میلیون ریال( به حساب جاری ۰۲۰۰۱۲۰۰۶۲۰۰5 نزد بانک ملی به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-  صنعتی چابهار واریز گردد.
تاریخ دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱9
آخرین مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱5:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

محل فروش و تحویل اسناد: 
چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه. شماره تماس ۳5۳۱۲۳۳8-۰5۴ یا به آدرس www.cfzo.ir مراجعه نمایید.

محل و تاریخ گشایش پیشنهادها: 
روز دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ در محل دفتر کمیسیون معامات، 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 دوم

 اجاره هواپیما از سایر کشور ها 
ممکن نیست

پروژه ساختمان سنجش و مهارت های 
فنی قزوین در مرحله مناقصه 

چندی پیش سیدصادق حسینی؛ رئیس سازمان حج و زیارت، درباره مدت 
زمان س��فر حج ۱۴۰۲ گفته بود: کاهش ای��ن مدت تابع مؤلفه پرواز اس��ت که 
به دلیل تحریم ها ناچاری��م از ظرفیت داخل��ی و هواپیمای خودمان اس��تفاده 
کنیم که زمان س��فر حج را طوالنی می کند، اما اگر هواپیم��ای بزرگ در اختیار 
داش��ته باش��یم مدت س��فر حج به کمتر از ۳۰ روز کاهش می یاب��د. به گزارش 
مناقصه مزایده،  اگر س��ازمان هواپیمایی بتواند هواپیماهای کشورهای دیگر را 
اجاره کند و غربی  ها هم اذیت نکنند، مدت زمان سفر حج را کاهش می دهیم. با 
وجود این اظهارات، محمد محمدی بخش؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 
گفت که اجاره هواپیما با شرایط فعلی بازار جهانی امکان پذیر نیست. بنابراین به 
نظر می رسد در ش��رایط فعلی، حج ۱۴۰۲ هم با همان میانگین یک ماهه انجام 

خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان قزوین، با اش��اره به ثبت نام بیش از ۱۰۷ 
هزار و ۴۰۰ نفر در طرح ملی مس��کن اس��تان، گفت: پروژه ساختمان سنجش 
و مهارت ه��ای فنی و حرفه ای اس��تان قزوین را ب��ا ۱۱۰۰ مترمرب��ع زیربنا، در 
مقدمات مناقصه است. به گزارش مناقصه مزایده، سیدعلی هاشمی؛ در نشست 
خبری، اظهار کرد: اداره کل مسکن  و شهرسازی باهدف ارایه خدمات به مناطق 
کم تر برخوردار، مس��جد ش��هر مهرگان را در قالب تملک دارایی دس��تگاه های 
دولتی، در اوایل فروردین س��ال جاری تکمیل و به بهره برداری رس��انده است. 
وی ادامه داد: ساخت بازارچه مهرگان به مس��احت ۱۳5۷ مترمربع و همچنین 
ساخت تعداد هشت واحد تجاری در محمدیه را اجراء کردیم و پایگاه بهداشتی 
محله باغی ش��هر قزوین که از پروژه ه��ای بازآفرینی با ۲۴۰ مترمربع اس��ت، 
اج��راء و تحویل علوم پزش��کی  داده ایم. هاش��می؛ بیان کرد: بهس��ازی بیش از 
۳۴۰۰ مترمربع از معاب��ر بوئین زهرا، بهس��ازی ۱8۰۰ مترمربع از معابر ش��هر 
اقبالیه، بهس��ازی 8۰۰ متر از معابر محله فردوس آبیک، بهس��ازی ۱۳۰۰ متر 
از معاب��ر خیابان ولیعصر بوئین زه��را، احداث کانتری مه��رگان که به زودی به 
بهره برداری خواهد رس��ید و اجرای ۲5۰۰ مترمربع فنداس��یون و دیوارکشی 
از س��اختمان فرمان��داری آوج از جمله اقدامات س��ازمان راه وشهرس��ازی در 
سال ۱۴۰۱ بوده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: اجرای بخش��ی از اسکلت مصلی 
در تاکستان با ۶5 درصد پیش��رفت فیزیکی، بهس��ازی معابر هادی آباد قزوین 
با بی��ش از ۷5 درص��د پیش��رفت فیزیک��ی از دیگ��ر پروژه های اجرای��ی ما در 
سال جاری بوده اس��ت. مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان قزوین، تصریح کرد: 
برخی پروژه های سازمان راه وشهرسازی مطالعاتی و مناقصه ای است؛ به عنوان 
مثال پروژه ساختمان س��نجش و مهارت های فنی و حرفه ای استان قزوین را با 
۱۱۰۰ مترمربع زیربنا، در مقدمات مناقصه اس��ت. وی گفت: احداث سردخانه 
پاس��مای خون قزوین به مس��احت ۱۱۰۰ مترمربع که مطالعات برآورد آن در 
حال انجام اس��ت، از دیگر پروژه های این اداره کل است. همچنین احداث خانه 
 فرهنگ آوج به مس��احت 98۰ مترمربع در دس��ت اق��دام و در مرحله انتخاب 

پیمانکار است.

صرفه جویی اقتصادی با برقی شدن قطار تهران -  مشهد 
به گفته یکی از مدیران پیش��ین راه آهن ایران، برقی کردن 
قطار تهران- مش��هد هم به  واس��طه آثار اقتصادی و اجتماعی 
برای مردم ی��ک ضرورت اس��ت و هم مس��تقیماً روی کاهش 
هزین��ه دولت تأثی��ر می گ��ذارد. عب��اس قربانعلی بی��ک؛ در 
گفت وگو با ایس��نا، بیان ک��رد: قطارهای ما از حدود ۴۷ س��ال 
پیش ک��ه توربوترن )قطارهای سریع الس��یر( وارد ایران ش��د، 
س��یر بیش��تری دارند یعنی در حال حاضر قط��اری نداریم که 
سرعتش مانند  ۴۷ سال پیش باشد، با وجود این اکنون تمایل 
مردم به سفرهای هوایی افزایش یافته و علت این نیاز همزمان 
سیر کمتر با هواپیماس��ت. وی با بیان اینکه برقی کردن قطار 
تهران-مش��هد هم یک ضرورت اس��ت و هم اقتصادی اس��ت، 

گفت: ممکن اس��ت راه ان��دازی مت��رو یک ضرورت باش��د اما 
به خودی خ��ود اقتصادی نیس��ت، بلک��ه اثرات��ش اقتصادی 
اس��ت، زیرس��اخت مترو درآمد ندارد اما منجر به یک س��ری 
صرفه جویی های اجتماعی می ش��ود؛ در مقاب��ل برقی کردن 
تهران - مش��هد هم به  واس��طه آثار اقتصادی و اجتماعی برای 
مردم یک ضرورت اس��ت و هم مس��تقیماً روی کاهش هزینه 
دولت تأثیر می گذارد. این پیشکسوت حوزه حمل ونقل ریلی، 
با اش��اره به صرفه جویی اقتصادی با برقی شدن قطارها، اظهار 
کرد: اگر پروژه تهران - مشهد برقی ش��ود، در سال اول بیش از 
یک میلیارد دالر به نفع دولت است. این پروژه عاوه بر کاهش 
مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده ای و کاهش زمان سیر 

مس��افر، هزینه خرید ناوگان را کم می کند و مسافر را با واگن و 
لکوموتیو کمتر می توان جابه جا ک��رد. برای مثال اگر بخواهیم 
۲۰ میلیون مس��افر را با لکوموتیو دیزلی جابه جا کنیم، ۱۰۰۰ 
واگن می خواهیم، اما با لکوموتیو برقی به ۲5۰ واگن نیاز داریم. 
قربانعلی بی��ک؛ درباره عل��ت صرفه جویی ب��ا قطارهای برقی، 
توضیح داد: علت اول این اس��ت که واگن در حالت برقی، رفت 
و برگشتی می ش��ود و در یک روز می تواند مسیر رفت وبرگشت 
را طی کند، در صورتی که در حال��ت دیزلی فقط می تواند یک 
س��رویس انجام دهد و روزانه یک رفت یا برگشت داشته باشد. 
علت دوم اینکه به  دلیل کاهش زمان س��یر، دیگر به کوپه نیاز 
نیس��ت و قطار ها اتوبوس��ی خواهد بود و این موضوع، ظرفیت 

واگن را دو براب��ر می کند؛ در نتیج��ه تعداد واگن م��ورد نیاز، 
یک چهارم می شود، به همین ترتیب تعداد لکوموتیوهای مورد 
نیاز هم کاهش می یابد. وی ادامه داد: این ها همه مواردی است 
که مستقیم برای دولت هزینه دارد، زیرا برای بخش خصوصی 
اقتصادی نیس��ت که بخواهد س��رمایه گذاری کند و به  همین 
دلیل سال هاست که بخش خصوص به خرید واگن اقدام نکرده 
و دولت مجبور شده ناوگان بخرد. همان طور که آقای وزیر هم 
در صحبت های اخیر خود گفتن��د؛ در حال حاضر از ۲۰۰۰ به 
۱۱۰۰ واگن رسیدیم، اما بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
به بازگش��ت س��رمایه نیاز دارد و ای��ن کار را نمی کند و دولت 

مجبور است به خرید واگن اقدام کند.

راه و شهرسازی

رئیس مرک��ز ایمن��ی حمل ونق��ل و مدیریت 
بح��ران وزارت راه وشهرس��ازی، از آماده س��ازی 
پایانه ها، نصب عائم، خط کشی و روکش آسفالت 
ش��بکه جاده ای و بهس��ازی ناوگان بخش ریلی و 
دریایی خب��ر داد و گفت: پیش بینی می ش��ود در 
نوروز ۱۴۰۲ حدود ۱۰ تا ۱5 درصد افزایش س��فر 
را نسبت به سال گذشته داش��ته باشیم. به گزارش 
مناقصه مزایده، رضا نفیسی؛ در اولین جلسه ستاد 
س��فرهای نوروزی با اعام اینکه زمان اجرای طرح 
از روز ۲۴ اس��فند تا ۱5 فروردین اس��ت، گفت: با 
توجه به تق��ارن تعطیات نوروزی س��ال ۱۴۰۲ با 
ایام ماه مبارک رمضان، پیش بینی می شود سفر ها 
در روزهای قبل از ماه رمضان اوج بگیرد. وی گفته 
است: همچنین با توجه به ایام مبارک نیمه شعبان 
در ۱5 اس��فندماه، پیش بین��ی می ش��ود ش��اهد 
آغاز س��فر ها همزمان با این روز باش��یم. نفیس��ی؛ 
اقدامات مرتبط به س��فرهای نوروزی را قبل، حین 
و بعد از سفر دانس��ت و افزود: اقدامات قبل از سفر 
ش��امل بهس��ازی مس��یرهای تردد، آماده سازی 
پایانه ها، نصب عائم، خط کشی و روکش آسفالت 
ش��بکه جاده ای و بهس��ازی ناوگان بخش ریلی و 

دریایی می ش��ود و طبق گزارش های ارایه شده از 
س��وی س��ازمان های تابعه وزارت راه وشهرسازی 
برنامه های��ی ب��رای بهبود ش��رایط س��فر در همه 

حوزه ه��ای حمل ونقل دریای��ی، هوای��ی،  ریلی و 
جاده ای در دست اقدام اس��ت. رئیس مرکز تدوین 
مقررات، ایمن��ی حمل ونقل، پدافن��د غیرعامل و 

مدیریت بحران وزارت راه وشهرسازی، خاطرنشان 
کرد: پیش ف��روش بلیت های راه آه��ن و اتوبوس  ها 
توسط سازمان های مس��ؤول در دست برنامه ریزی 

بوده و در اسرع وقت اطاع رسانی های الزم صورت 
خواهد گرفت. وی از هماهنگی با همه سیس��تم  ها 
و س��ازمان ها از جمله هال احمر، پلیس، اورژانس 
و... برای حض��ور در جاده ها خب��ر داد و گفت: میز 
خدمت نیز در پایانه ها و مجتمع ه��ای برپا خواهد 
ش��د تا افرادی با حضور در این میز ها پاس��خگوی 
مشکات مردم باش��ند و همچنین پاسخگویی به 
هرگون��ه تأخیر در س��فرهای ش��یوه های مختلف 
حمل ونقل در دس��تور کار س��ازمان های مسؤول 
قرار دارد. رئی��س مرکز ایمن��ی حمل ونقل وزارت 
راه وشهرسازی، با بیان اینکه سفرهای نوروز ۱۴۰۱ 
نس��بت به دوران قبل از کرونا یعنی سال 98 روند 
افزایشی داشت، افزود: پیش بینی می شود در نوروز 
۱۴۰۲ نیز حدود ۱۰ تا ۱5 درصد افزایش س��فر را 
نسبت به س��ال گذشته مش��اهده کنیم. وی ادامه 
داد: س��فرهای هوایی نوروز ۱۴۰۱ نس��بت به قبل 
از کرونا یعنی سال 98 حدود 5۰ درصد، سفرهای 
ریل��ی ۴5 درصد و س��فرهای ج��اده ای حدود ۲۷ 
درصد رشد داشته است. به گفته نفیسی؛ سفرهای 
برون مرزی جاده ای و سفرهای خارجی هوایی نیز 
رشد بیشتری خواهد داش��ت. همچنین سفرهای 
جاده ای با وسایل نقلیه ش��خصی بیشتر از وسایل 

نقلیه عمومی خواهد بود.

رئیس مرکز ایمنی حمل ونقل خبر داد

 اصالح شبکه راه  های کشور قبل از شروع 
سفرهای نوروزی

https://monaghesatiran.ir/126358-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98/
https://monaghesatiran.ir/126361-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/126364-3727-%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/126367-3727-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/126370-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%d8%af/


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

5 روزنامه

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  9 رجب ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره ۳۷۲۷ Tuesday  31.Jan.2023  Vol.18  No.3727

خـودرو

 ش�ركت پاالی�ش گاز بیدبلند خلیج ف�ارس در نظ��ر دارد عملی��ات الیروبی انهار 
آب ورودی رودخانه جراحی ب��ه تاالب بین المللی ش��ادگان را از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اس��ناد مناقصه، یک هفته پس از انتش��ار نوبت دوم آگهی به نش��انی 

مندرج دربند ۳
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه، ۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه 

به نشانی مندرج دربند ۳
3- متقاضیان برای كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی: 

 www. pgbidboland.ir :سایت اینترنتی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به نشاني 
یا به دفتر امور حقوقی و پیمانها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان-رامهرمز، 

شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نکته 1: سایر اطاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.

نکته 2: فاصله آگهی نوبت اول و دوم یک هفته می باشد.
شماره تماس: 5۲۱۰۲۲۶5-۰۶۱ و ۰۶۱-5۲۱۰۲۲۶۶
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

  عمومی
نوبت اول

يک مرحله ای

روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي  عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم
روز  سه شنبه 1401/11/11
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شماره: 1401/698
كارفرما: شرکت پتروشیمي مارون

 10-C-3701 10 و-C-3601 موضوع مناقصه: تعمیرات اساسي توربوکمپرسور
واحد الفین شرکت پتروشیمی مارون

محل اجرا: 
مجتمع پتروشیمي مارون واقع در منطقه ویژه اقتصادي ماهشهر، سایت ۲

محل دریافت اسناد: 
بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي، سایت ۲، امور حقوقی و قراردادها 

)اتاق ۲۰۳(
میزان سپرده شركت در مناقصه:

 8.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا چک تضمین شده بانکي
 مهل�ت دریاف�ت اس�ناد: از م��ورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰8 لغای��ت پایان وق��ت اداري 

مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ )به جزء ایام تعطیل(

حداقل شرایط حضور در مناقصه:
  داشتن شخصیت حقوقي

  داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام حداقل سه کار مشابه
  ارائه مدارک مثبته دال برداشتن توان مالي و تجهیزاتي و فني و ...

قیمت اسناد و نحوه واریز: 
۱.5۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حس��اب ش��ماره ۶۰۱۷۰۳۲۲8۱ بانک تجارت شعبه 

مجتمع پتروشیمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱5۰۱5
براي دریافت غیرحضوری اسناد، مدارک مربوطه )نامه آمادگي و فیش واریزي( را 

به آدرس پست الکترونیکي tenders@mpc.ir   ارسال نمایند.
تلفن:۷۰۱- ۰۶۱-5۲۲95۱۴۰

  سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
www.mpc.ir

موسسه اروندان در نظر دارد اجرای عملیات حفاری کانال جهت استقرار لوله سایز 
۲۰۰۰ میلی متر به طول تقریبی 5۰۰۰ متر مربوط به پروژه طرح انتقال آب طالقان به 
تهران را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای-توأم با ارزیابی کیفی به ش��رکت های 

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

 ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(
 متقاضی��ان محت��رم در ص��ورت تمایل جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکثر 
 ظرف مدت س��ه روز پس از انتش��ار آگهی دوم با در دس��ت داش��تن فی��ش واریزی 
به مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال )پانصد هزار ریال( نزدیکی از ش��عب بانک سپه به شماره شبا 
IR98۰۱5۰۰۰۰۰۰5۱5۱۷۱8۰۶۱۰۰5 به نام واحد اجرایی اروندان و معرفی نامه 

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

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

آگهی  فراخوان    عمومی
توأم با ارزیابی کیفی
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

تجديد   عمومي 401/61 نوبت اول

ش�ركت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عموم��ی دومرحله ای با 
موضوع خرید فلومتر الکترومغناطیس��ی و التراس��ونیک برای اجرای برنامه بهره وری در شرکت 
آب و فاضاب منطقه ۳ ش��هر تهران را به ش��ماره ۲۰۰۱۰9۳۷۶۳۰۰۰۰۶۱ از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراح��ل برگ��زاری مناقصه از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه گران و 
 گش��ایش پاکت ها از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و فنی و اس��ناد مناقصه می توانند از روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱9 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2-مبلغ برآورد و مدت اجراي كار: 

۲5.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به مدت ۶ ماه شمسی.
3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شرکت

 4-مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه:  پیشنهاددهنده مکلف است مبلغ 95۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
)نهصد و پنجاه و ش��ش میلیون ری��ال( را به صورت چک بانک��ی تضمین��ي، ضم�انتنامه بانک�ي، 
واریز نق�دي به حس��اب ش��ماره ۳-۴۰۴۱۰9-۴۰-88۴ نزد بانک سامان ش��عبه کوی نصر به نام 
شرکت آب و فاضاب منطقه ۳ شهر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و بلوکه شده نزد این شرکت 
 به عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در 
پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ 

به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5-مهلت ارائه پیشنهاد: 

ش��رکت کننده در مناقصه می بایست کلیه مدارک مربوط به اس��ناد ارزیابی کیفی و فنی و پاکات 
)الف، ب، ج( را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
6-زمان گشایش پیشنهادها: 

ساعت ۱۱:۳۰ روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در محل دفتر قراردادها امور بازرگانی واقع در: 
تهران، جال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضاب منطقه ۳ شهر تهران خواهد بود.

7-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانی های سایت اینترنتي: 
)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران )سهامی خاص(

آب = آبادانی

دومرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

آگهی   عمومي  401/62 نوبت اول

ش�ركت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر ته�ران در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی دومرحله ای 
با موضوع خرید تع��داد ۱۴ ایس��تگاه 5 پارامتری اندازه گیری مش��خصات کیف��ی آب )دما، کلر، 
کدورت،PH، EC( به صورت پیوس��ته همراه با فونداسیون، سیستم ذخیره س��ازی برق، سامانه 
ارتباطی اسکادا در مخازن اضطراری برای ش��رکت آب و فاضاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره 

۲۰۰۱۰9۳۷۶۳۰۰۰۰۶۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش 
 www.setadiran.ir :پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:

 متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و فنی و اس��ناد مناقصه می توانند از روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ تا پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱9 از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2-مبلغ برآورد و مدت اجراي كار: ۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به مدت ۱۴ ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شرکت
4-مبل�غ و ن�وع س�پرده ش�ركت در مناقص�ه: پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مبلغ 

۲.۰9۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال )دو میلیارد و ن��ود میلیون ری��ال( را به صورت چک بانک��ی تضمیني، 
ضم�انتنام��ه بانک�ي، واریز نق�دي به حس��اب ش��مار  ۳-۴۰۴۱۰9-۴۰-88۴ نزد بانک س��امان 
ش��عبه کوی نصر به نام ش��رکت آب و فاضاب منطقه ۳ ش��هر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و 
بلوکه شده نزد این شرکت به عنوان س��پرده ش��رکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری 

روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5-مهلت ارائه پیشنهاد: 

 ش��رکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلی��ه مدارک مرب��وط به اس��ناد ارزیابی کیف��ی و فنی و 
پاکات )الف، ب، ج( را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
6-زمان گشایش پیشنهادها: 

ساعت ۱۱:۰۰ روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ در محل دفتر قراردادها امور بازرگانی واقع در: 
تهران، جال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضاب منطقه ۳ شهر تهران خواهد بود.

۷-سایر اطاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
نشانی های سایت اینترنتي: 

)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران )سهامی خاص(

آب = آبادانی

دومرحله ای

آگهی    عمومی با ارزيابی کیفی )همزمان(
شماره 1401-37

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان »تأمین تعداد ۱۲ نفر پرسنل نوبت کار به صورت ۲۴ ساعت کار 
و ۴8 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 فاضاب استان تهران« به ش��ماره ۲۰۰۱۰9۴5۶۶۰۰۰۰۳9 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 ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
زمان گشایش پاكات: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.

 2. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۲۳.8۴۰.۴8۲.۷۷۷ 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ 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 صاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مستندات ثبت نام.
ج( دارای گواهینامه صاحیت 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 فاضاب 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 اباغ 
قرارداد می بایست مستندات موردنظر را ارائه نماید.

5. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 
مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 9۱5.۲۱5.۰۰۰ ریال )نهصد و پانزده میلیون و دویس��ت و پانزده هزار ریال( می باشد که می توانند 
 IR۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰9۷۷۱88۱۰۰۲ به صورت فیش واریز نقدی به حس��اب ج��اری ۳۰۰۳۱۱9۷۷۱88۱۲ 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 فاضاب 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، پاک ۱8، 
شرکت آب و فاضاب 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 اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- نشانی سایت های اینترنتی: 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضاب 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.
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است.

مركز تماس: ۰۲۱-۴۱9۳۴
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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
منطقه يک  شهر تهران

يک مرحله ای
نوبت دوم

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خوزستان
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آگهی  عمومی دومرحله ای

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
۳.59۰.۰88.۰۰۰خرید ۷۰۰۰ کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم فهام ۲ جهت واحد مشترکین۱۴۰۱/۱۲۳
۱.۳۶۶.۷۶۶.۰۰۰خرید 5۰۰۰ متر کابل آلومینیوم فشار ضعیف ۳5+۷۰*۳ و ۱۰۰۰۰متر 5۰*۴ جهت واحد مهندسی۱۴۰۱/۱۲۴

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
محل دریافت اسناد مناقصه: 

آگهی و اسناد مناقصه در سایت ستاد ایران )www.setadiran.ir( قابل رؤیت می باشد.
)دانلود اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد قیمت و ثبت پاکات از طریق ستاد ایران امکان پذیر است(

تاریخ تحویل پاكات مناقصه: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
محل تحویل پاكات مناقصه: اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، 

طبقه اول، دفتر حراست و امور محرمانه
تاریخ گشایش پاكات )ب(: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰8 ساعت ۰8:۳۰

تاریخ گش�ایش پاكات )الف(: روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ س��اعت ۰8:۳۰ و 
تاریخ گشایش پاکت ج )پیشنهادها( توسط کمیسیون اعام می گردد.

مبل�غ خری�د اس�ناد مناقص�ه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال واری��ز به حس��اب س��پهر ش��ماره 
۰۱۰۴9۷8۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

  پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور 
را به حساب بانکی ش��رکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه ش��رکت تهیه و حسب مورد 

ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
  به پیش��نهاد های فاقد س��پرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر یا 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاد آتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شركت توزيع نيروي برق 
خوزستان

نوبت اول

مدیرکل دفتر صنای��ع خودروی��ی وزارت صنعت، معدن وتجارت، 
گفت: موتورسیکلت سازان کش��ور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳8۰ 
هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال )۱98 هزار دستگاه( رشد بیش از 88 درصدی نشان می دهد. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، عب��دا... توکلی الهیجان��ی؛ ارتقای عمق 
داخلی سازی محصوالت تولیدی توس��ط تولیدکنندگان و دستیابی 
به بُن س��ازه )پلتفرم( مش��ترک بومی درخصوص مدل های پُرفروش 
موتورس��یکلت و دوچرخه را به عن��وان راه حلی مؤث��ر جهت افزایش 
تولید، کاهش ارزبری، کنترل قیمت و رس��وب دان��ش فنی طراحی و 
ساخت موتورسیکلت براساس نیاز مصرف کنندگان داخلی، ارایه کرد. 
وی با اش��اره به تکالیف قانونی از رده خارج کردن موتورسیکلت های 
فرسوده به منظور بهبود کیفیت هوا و نیز هدف گذاری برای دستیابی 
به فناوری ه��ای پی��ش روی صنعت موتورس��یکلت، تولی��د، عرضه، 
اقتصادی س��ازی و ترویج استفاده از موتورس��یکلت های برقی را جزء 
برنامه ه��ای اصل��ی وزارت صنعت، معدن وتج��ارت و تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت تلقی کرد. مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرویی وزارت 
صمت، اعام کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت با همکاری شهرداری 
تهران و بانک تجارت در ح��ال تدوین طرحی مل��ی و کان به منظور 
جایگزینی موتورس��یکلت های فرسوده اس��ت. وی از تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت دعوت به عم��ل کرد ت��ا در این ط��رح کان حداکثر 
همکاری و مش��ارکت را داش��ته باش��ند. توکلی الهیجانی؛ همچنین 
به لزوم فعال ش��دن ظرفیت ه��ای معط��ل در تولید موتورس��یکلت 
کش��ور تأکید و ابراز امی��دواری کرد: ب��ا اجرای برنامه های نوس��ازی 
موتورس��یکلت و  تولید موتورس��یکلت های برقی در کشور، نرخ رشد 
تولید موتورسیکلت در س��ال آتی نیز با قدرت بیشتری ادامه یابد. وی 
به برگزاری سومین نمایش��گاه بین المللی موتورسیکلت، دوچرخه و 
ماشین برقی از چهارم تا هفتم بهمن ماه در محل نمایشگاه  بین المللی 
شهرآفتاب اش��اره کرد و گفت: بهره گیری از همه ظرفیت های موجود 
در کارخانه ه��ای تولی��د موتورس��یکلت، افزای��ش تولید ب��ه منظور 
پاس��خگویی به نیاز داخل و جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده، از 
جمله اولویت های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای سیاست گذاری 
و حمایت از این صنعت اس��ت. گفتنی اس��ت؛ در س��ومین نمایشگاه 
بین المللی موتورسیکلت، دوچرخه و ماشین برقی تهران، بیش از 9۰ 
شرکت تولیدکننده موتورس��یکلت و همچنین قطعه سازان و صنایع 
وابسته، در فضایی به وس��عت ۱۱ هزار مترمربع آخرین دستاورد ها و 

محصوالت خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

رشد 88  درصدی تولید 
موتورسیکلت  کشور

شرایط مزایده عمومی ایران خودرو اعالم شد
شرکت ایران خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهای سواری 
آس��یب دیده صفر و کارکرده را از طریق مزای��ده عمومی و به روش 
اینترنتی به فروش برس��اند. به گ��زارش مناقصه مزایده، ش��رکت 
ایران خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهای سواری آسیب دیده 

صفر و کارک��رده را از طریق مزایده عمومی و ب��ه روش اینترنتی به 
فروش برساند.

زمان برگزاری مزایده ایران خودرو
* از روز سه شنبه ۱۱ بهمن تا روز شنبه ۱5 بهمن

آدرس محل برگزاری مزایده ایران خودرو
برای مش��اهده وضعیت خودروهای قابل عرضه در این مزایده، 
از س��اعت 8:۳۰ ال��ی ۱5 روزه��ای مذک��ور می توانید به س��ایت 
مزایده های ایران خودرو واقع در کیلومت��ر۱۴ اتوبان تهران-کرج، 

به س��مت شهرک س��رو آزاد )پیکانش��هر(، خیابان هش��تم غربی، 
انته��ای بل��وار گیاه شناس��ی مراجع��ه کنی��د. فرآیند پیش��نهاد 
 قیمت اما اینترنت��ی و از طریق س��ایت مزایده ه��ای ایران خودرو 

خواهد بود.

گروه خودرو

 ۱۱8 فعال بازارس��رمایه، با اش��اره به تصمیم شورای رقابت 
برای لغو عرضه خودرو در بورس کاال و افت ۱۰۰هزار میلیاردی 
ارزش بورس، خواس��تار حمای��ت عملی رئیس جمهور ش��دند. 
به گزارش مناقصه مزایده، ۱۱8 فعال بازارس��رمایه، با اش��اره به 
نامه بدون هماهنگ��ی و غیرمحرمانه دوم بهمن ش��ورای رقابت 
مبنی بر لغ��و عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس کاال و همچنین خبر 
پنجم بهمن رئیس س��ازمان ب��ورس از اثر تصمیم خلق الس��اعه 
ش��ورای رقابت بر اُفت ۱۰۰ هزار میلیاردی ارزش بازارس��رمایه 
و ضرر س��هامداران، خواس��تار حمایت عملی ابراهیم رئیس��ی 
ش��دند. این فع��االن در نامه خود نوش��تند که ه��دف از نگارش 
این نامه، حمایت همه جانبه از مس��یر ش��فاف و ضدرانت عرضه 
خودرو در بورس کاالس��ت، چرا که این اقدام باعث ش��ده عاوه 
بر جان گرفت��ن صنعت خودرو و رش��د تولید براس��اس آخرین 
آمارهای خودروس��ازان بزرگ به مرور اس��تناد ب��ه قیمت های 
کاذب بازار غیررس��می خودرو کمرنگ ش��ود و همه مردم برای 
دریافت قیمت ه��ای واقعی خودرو به تابلوی ب��ورس نگاه کنند، 
قیمت هایی که در صورت حمایت دول��ت و افزایش حجم عرضه 
خودروه��ای تولید داخل در ب��ورس کاال، ظرف م��دت کوتاهی 
آرام گرفته و مردم نیز پس از چند س��ال پرالته��اب بازار خودرو، 
ش��رایط متعادل و خرید به صرفه خ��ودرو را تجربه خواهند کرد. 
در شرایطی که صنعت اش��تغالزا و ارزش��مند خودرو با استفاده 
از ظرفیت های داخلی و ب��ر پایه اصول علم اقتصادی در مس��یر 
اصاح بازار ق��رار گرفت��ه، نگذارید ع��ده ای با ایجاد حاش��یه و 
جوس��ازی علیه ش��رکت های خودروسازی و بازارس��رمایه، کام 
تولیدکنن��ده، س��هامداران و مردم را تل��خ کنند. آمار رس��می 
معامات خودرو در ب��ورس کاال، حمایت همزم��ان این اقدام از 
تولیدکننده، سهامدار و مصرف کننده را نشان می دهد، به طوری 
که نتیجه فروش ۴8 هزار و 8۴۴ خ��ودرو در بورس کاال تا هفته 
اول بهمن ماه، انتق��ال ۱۶.5 هزار میلیارد تومان س��ود از جیب 
دالالن به تولیدکننده، مردم و دولت بود، از س��وی دیگر استمرار 
عرضه چند مدل خ��ودرو بیانگر کاهش قیمت کشف ش��ده این 
خودرو ها در عرضه های بعدی در بورس است که درست از همین 

زمان فش��ار ها ب��رای توقف عرضه خ��ودرو در ب��ورس کاال قوت 
گرفت. التهاب بازار خودرو به دلیل اجرای سیاست های نادرست 
از دولت ه��ای قب��ل تاکن��ون ادام��ه دارد و انواع روش  ه��ا برای 
سرکوب بازار به نیت کنترل قیمت ها آزموده شده و نتیجه ای در 
پی نداشته است. از س��پردن قیمت ها به شورای رقابت تا شورای 
سیاس��ت گذاری اقتصادی دولت و قرعه کشی های عجیب همه 
اقداماتی بوده که سیاست گذار با هدف کنترل بازار به کار گرفته 
اما این دس��ت تاش  ها نه تنها به تعادل بازار کمکی نکرده، بلکه 
براس��اس اعام فعاالن صنعت خودرو رانت ۲5۰ ه��زار میلیارد 
تومانی ناش��ی از قیمت گذاری دس��توری را نصیب ویژه خواران 
کرده اس��ت. همچنین طب��ق آمارهای رس��می، پدیده ش��وم 
قیمت گذاری دس��توری، صنعت خ��ودرو را با زی��ان ۱۲۰ هزار 
میلیارد تومانی مواجه س��اخته که این مش��کات باعث ش��د تا 
مسیر شفاف و قانونی به نام بورس کاال برای رهایی این صنعت از 
قیمت گذاری دس��توری انتخاب شود. واکاوی جزئیات معامات 
ب��ورس کاال از آغ��از عرضه خ��ودرو تاکنون )اردیبهش��ت ماه تا 
هفت��ه اول بهمن ماه( حکای��ت از احیای س��ودآوری در صنعت 
خودروس��ازی و در مقابل حمای��ت از مصرف کنن��دگان نهایی 

دارد که با ادامه این روند و البته رش��د عرضه خودروس��ازان در 
بورس کاال این آمار ها بهبود نیز خواهد یافت. امید می رود دولت 
س��یزدهم طبق برنامه های اعامی برای مبارزه با رانت و فس��اد 
از فروش بدون واس��طه خ��ودرو زیر نورافکن های بازارس��رمایه 
حمایت کند. بررس��ی روند معام��ات خودرو در ب��ورس کاال از 
ابتدای عرضه یعنی ۲8 اردیبهش��ت ماه تا هفت��ه اول بهمن ماه 
روند سودآوری خودروس��ازان و مصرف کنندگان نهایی را نشان 
می دهد. طبق آمار در مجموع هش��ت ش��رکت خودروس��ازی 
موفق به ف��روش ۴8 ه��زار و 8۴۴ دس��تگاه خ��ودرو در بورس 
کاال ش��دند که با احتس��اب اختاف قیمت کارخانه با بازار آزاد، 
حدود ۱۶.5 هزار میلیارد تومان مناف��ع حاصل از فروش خودرو 
در بورس کاال به خودروس��از، خریداران نهایی و دولت رس��ید، 
از این میزان 9.۳۷ هزار میلیارد تومان ناش��ی از اختاف قیمت 
دستوری کارخانه و قیمت کشف شده در بورس به خودروسازان، 
۷.۱ هزار میلیارد تومان ناش��ی از اختاف قیمت بازار غیررسمی 
و قیمت بورس به مردم به عن��وان مصرف کنندگان نهایی و 8۴۰ 
میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شده از طریق مالیات بر 
ارزش افزوده به دولت رسید. اگر همین حجم محدود خودرو در 

بورس کاال معامله نمی ش��د، ۱۶.5 هزار میلی��ارد تومان به دلیل 
س��ازوکار سراس��ر نادرس��ت قرعه کش��ی و اجبار خودروسازان 
به فروش با قیمت های دس��توری به جیب عده ای واس��طه روانه 
می ش��د. به واس��طه عرضه خودرو در بورس، ۶.8۳ هزار میلیارد 
تومان س��ود نصیب ایران خودرو ش��د و س��ود حاصل از فروش 
محصوالت در بورس کاال ب��رای بهمن موتور ۱.۴ ه��زار میلیارد 
تومان، آرین پ��ارس موتور ۷55 میلی��ارد تومان، س��یبا موتور 
۱5۲ میلیارد توم��ان، بهمن دیزل ۱۳۷ میلیارد تومان و س��ایپا 
85 میلی��ارد تومان برآورد می ش��ود که به معن��ای تزریق منابع 
مالی به چرخ��ه تولید اس��ت. در مقاب��ل مصرف کنن��دگان نیز 
از این فرآیند س��ود برده اند و این س��ود در خودروهای مختلف 
متفاوت بود. بررسی میزان سود همه خریداران خودرو از بورس 
کاال به جز یک محصول ایران خ��ودرو و یک محصول گروه بهمن 
که برای نخس��تین بار در بورس کاال عرضه ش��دند و قیمت بازار 
برای آن ها موجود نیس��ت، قابل محاس��به اس��ت و در مجموع 
خریداران خودرو مع��ادل ۷.۱ هزار میلی��ارد تومان محصوالت 
مورد نیاز را ارزان تر از بازار غیررس��می خریده اند. بخش زیادی 
از افزای��ش قیمت خودرو ناش��ی از ممنوعی��ت واردات تا همین 
چند هفته گذشته اس��ت که سیاس��ت گذار در حمایت از تولید 
داخلی وضع کرده بود، همچنین به دلیل محاسبه تعرفه واردات 
براس��اس آخرین نرخ ارز الجرم هزینه فرص��ت خرید خودرو در 
بازار آزاد با نرخ ارز فارغ از س��ازوکار عرضه نوس��ان خواهد کرد. 
بنابراین بخش��ی از افزایش قیمت خودرو در بازار ناش��ی از این 
مس��أله بوده اما حامیان رانت خودرو به دلی��ل همزمانی افزایش 
ن��رخ ارز با عرضه خ��ودرو در ب��ورس کاال طی چن��د هفته اخیر 
به اش��تباه یا آگاهانه سازوکار ش��فاف عرضه در بورس کاال را زیر 
س��ؤال می برند. نکته بعدی روند کاهش��ی قیم��ت خودروهایی 
اس��ت که حجم بیش��تری از عرضه های ب��ورس کاال ب��ه آن ها 
اختصاص یافته است. خودروی تارا دس��تی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک 
و دستی شرکت ایران خودرو و خودروی ش��اهین شرکت سایپا 
از محصوالتی هس��تند که به دلیل عرضه ه��ای منظم با کاهش 
قیمت ها در بورس و بازار آزاد مواجه ش��دند، ای��ن روند به دلیل 
 ایج��اد برخی موان��ع بر س��ر راه عرضه خ��ودرو در ب��ورس فعًا 

متوقف شده است.

در نامه ۱۱۸ فعال بورس به رئیس جمهور عنوان شد

لزوم حمایت از عرضه خودرو در بورس

https://monaghesatiran.ir/126335-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/126338-3727-%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%87-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/126341-3727-%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%b2%db%8c%d8%b9-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/126346-3727-%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%87-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1-2/
https://monaghesatiran.ir/126349-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/126352-3727-%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-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/126355-3727-%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/


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

روزنامه6

Tuesday  31.Jan.2023  Vol.18  No.3727سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  9 رجب ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره ۳۷۲۷
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پروژه خط 3 قطار شهری مشهد در نظر دارد »خرید لوازم یدکی لوکوموتیو )SCHÖMA( پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد« را به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید.
 بدین منظور از فروشنده واجدش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مش��هد، بلوار سجاد، سجاد ۳، نبش میاد ۲، س��اختمان پروژه خط ۳ 

قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها ، تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱
سایر شرایط:

1- مدت اجرای كار: ۱۲۰ روز تقویمی
2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه:  

mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به نشانی
3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 5.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.

 ال�ف- ضمانتنامه بانک��ی با م��دت اعتبار حداقل س��ه م��اه، صادره از س��وی بانک ه��ا یا از س��وی مؤسس��ات اعتباری غی��ر بانک��ی دارای مج��وز بانک  مرک��زی در وجه 
»قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  )ص(- مؤسسه مهندسی رهاب«

 ب- واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام مؤسس��ه رهاب- پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد به ش��ماره شبای: 
IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲

4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، مؤسسه مهندسی رهاب
5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

6- مبلغ قرارداد در قالب 8۰% تهاتر با ملک و ۲۰%  نقدی قابل پرداخت خواهد بود.
7- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای
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پروژه خط 3 قطار شهری مشهد در نظر دارد اتمام سازه اصلی )هسته مرکزی( ایستگاه ترمینال پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
 بدین منظور از پیمانکاران واجدش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مشهد، بلوار سجاد، س��جاد ۳، نبش میاد ۲، ساختمان پروژه خط ۳ 

قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها ، تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱
سایر شرایط:

1- مدت اجرای كار: ۲۷۰ روز تقویمی
2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه: 

mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به  نشانی
3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.

 ال�ف- ضمانتنام��ه بانکي با م��دت اعتبار حداقل س��ه م��اه، صادره از س��وي بانک ه��ا یا از س��وي مؤسس��ات اعتباري غی��ر بانک��ی داراي مج��وز بانک  مرک��زي  در وجه 
قرارگاه  سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه مهندسی رهاب

 ب- واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام موسس��ه رهاب- پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد به ش��ماره شبای: 
IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲

4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، موسسه مهندسی رهاب 
5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 

6- مبلغ قرارداد در قالب ۴۰% تهاتر با ملک و۶۰% نقدی قابل پرداخت خواهد بود.
7- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای
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 پروژه خ�ط 3 قطار ش�هری مش�هد در نظر دارد تأمی��ن قطع��ات موردنیاز تعمیرات اساس��ی )قطع��ات خاص( دس��تگاه حف��اری مکانیزه پروژه خط ۳ قطار ش��هری مش��هد را 
به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید.

 بدین منظور از فروش��نده واجدش��رایط دعوت ب��ه عمل می آید جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مش��هد، بلوار س��جاد، س��جاد ۳، نبش میاد ۲، س��اختمان پ��روژه خط ۳ 
قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها، تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱

سایر شرایط:
1- مدت اجرای كار: ۱۲۰ روز تقویمی

2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه:  
mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به نشانی

3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.
 ال�ف- ضمانتنام��ه بانک��ی با م��دت اعتب��ار حداق��ل س��ه م��اه، ص��ادره از س��وی بانک ها ی��ا از س��وی مؤسس��ات اعتب��اری غی��ر بانک��ی دارای مج��وز بان��ک  مرک��زی در وجه 

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  )ص(- مؤسسه مهندسی رهاب
 ب- واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام مؤسس��ه ره��اب- پروژه خط ۳ قطار ش��هری مش��هد به ش��ماره ش��بای: 

IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲
4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، مؤسسه مهندسی رهاب

5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
6- مبلغ قرارداد در قالب 8۰% تهاتر با ملک و ۲۰% نقدی قابل پرداخت خواهد بود.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای
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پروژه خط 3 قطار شهری مشهد در نظر دارد خرید و ساخت قطعات موردنیاز دستگاه حفاری مکانیزه پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد را به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید.
 بدین منظور از فروشنده واجدش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مش��هد، بلوار سجاد، سجاد ۳، نبش میاد ۲، س��اختمان پروژه خط ۳ 

قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها، تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱
سایر شرایط:

1- مدت اجرای كار: ۱۲۰ روز تقویمی
2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه: 

mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به نشانی
3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ ۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.

 ال�ف- ضمانتنامه بانک��ی با م��دت اعتبار حداقل س��ه م��اه، صادره از س��وی بانک ه��ا یا از س��وی مؤسس��ات اعتباری غی��ر بانک��ی دارای مج��وز بانک  مرک��زی در وجه 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  )ص(- مؤسسه مهندسی رهاب

 ب- واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام مؤسس��ه رهاب- پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد به ش��ماره شبای: 
IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲

4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، مؤسسه مهندسی رهاب
5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

6- مبلغ قرارداد در قالب 8۰% تهاتر با ملک و ۲۰% نقدی قابل پرداخت خواهد بود.
7- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای
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پروژه خط 3 قطار شهری مشهد در نظر دارد خرید قطعات موردنیاز بازس��ازی اساسی کمپرسورهای دستگاه حفاری پروژه خط ۳ قطار ش��هری مشهد را به فروشنده واجدشرایط 
واگذار نماید.

 بدین منظور از فروش��نده واجدش��رایط دعوت ب��ه عمل می آید جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مش��هد، بلوار س��جاد، س��جاد ۳، نبش میاد ۲، س��اختمان پ��روژه خط ۳ 
قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها،  تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱

سایر شرایط:
1- مدت اجرای كار: ۱۲۰ روز تقویمی

2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه: 
mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به نشانی

3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ ۲.۷5۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.
الف- ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه، صادره از سوی بانک ها یا از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک  مرکزی در وجه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  )ص(- 

مؤسسه مهندسی رهاب
 ب- واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام مؤسس��ه ره��اب- پروژه خط ۳ قطار ش��هری مش��هد به ش��ماره ش��بای: 

IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲
4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، مؤسسه مهندسی رهاب

5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
6- مبلغ قرارداد در قالب 8۰% تهاتر با ملک و ۲۰% نقدی قابل پرداخت خواهد بود.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای
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 پروژه خط 3 قطار شهری مش�هد در نظر دارد اجرای ماشینی شمع های سازه نگهبان ورودی و س��ازه جانبی غربی ایس��تگاه ترمینال پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد را 
به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

 بدین منظور از پیمانکاران واجدش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مشهد، بلوار سجاد، س��جاد ۳، نبش میاد ۲، ساختمان پروژه خط ۳ 
قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها،  تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱

سایر شرایط:
1- مدت اجرای كار: ۱۲۰ روز تقویمی

2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه: 
mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به  نشانی

3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ ۱.55۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال می باشد.
 ال�ف- ضمانتنام��ه بانکي با م��دت اعتبار حداقل س��ه م��اه، صادره از س��وي بانک ه��ا یا از س��وي مؤسس��ات اعتباري غی��ر بانک��ی داراي مج��وز بانک  مرک��زي  در وجه 

قرارگاه  سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه مهندسی رهاب
 ب- واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام موسس��ه رهاب- پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد به ش��ماره شبای: 

IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲
4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، موسسه مهندسی رهاب 

5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. 
6- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای

 توسعه اکتشافات معدنی
 راه مقابله با کاهش ذخایر سنگ آهن

معاون امور معادن و صنایع معدنی ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن 
و فلزات، گفت: با توجه به ذخایر س��نگ آهن کش��ور، برای تحقق افق ۱۴۰۴ با 
کاهش ذخایر مواجه هس��تیم، شرکت توس��عه معادن و فلزات بحث اکتشاف را 
به عنوان یک محور اصلی در نظر گرفته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، امین 
صفری؛ افزود: متأس��فانه در بحث اکتش��اف، معضات قانونی و محدودیت های 
مهندس��ی در کش��ور وجود دارد که از جمله ای��ن چالش ها می ت��وان به بلوکه 
ش��دن محدوده های معدنی توس��ط برخ��ی از بخش ه��ا مثل س��ازمان انرژی 
اتمی، س��ازمان زمین شناس��ی و حتی ایمیدرو ب��ه دالیل قانونی اش��اره کرد. 
وی ادامه داد: ب��ا این محدودیت ه��ا و بلوکه ش��دن حتی اگر خود س��ازمان ها 
و ش��رکت ها نیز بخواهند کار اکتش��افی انجام دهند با مش��کات قانونی مواجه 
می ش��وند چون فرآیند ها خیلی کند و س��خت پیش می رود. معاون امور معادن 
و صنایع معدنی ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات، با بیان اینکه 
بخش عم��ده ای از صفحه ها و محدوده های کش��ور به دالیل محیط زیس��تی و 
منابع طبیعی و س��ازمان انرژی اتمی قابل کار نیس��ت، گفت: از طرفی به لحاظ 
فناوری و دانش فنی در حوزه اکتش��اف فاصل��ه ما با دنیا به مرور زیاد می ش��ود 
و واقعیت این اس��ت ک��ه روش های نوین در اکتش��اف آمده اس��ت. معاون امور 
معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات ادامه داد:  
از ابزار و تجهیزات بس��یار جدید چه در حوزه ژئوفیزیک، حف��اری و یا در حوزه 
آنالیزهای مواد معدنی، در حوزه تحلیل های زمین شناس��ی اس��تفاده می شود. 
وی اف��زود: این فاصل��ه دانش فن��ی وقتی زیاد می ش��ود، امکان کش��ف ذخایر 
کاهش پیدا می کند و ریسک س��رمایه گذاری در بخش اکتش��اف باال می رود و 
در مجموع آن اتفاقی که بای��د به عنوان انقاب معدنی در کش��ور بیفتد، محقق 
نمی ش��ود. صفری؛ گفت: ما به عنوان ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و 
فلزات اقداماتی را انج��ام دادیم و تجهیزات حفاری را وارد کردیم. ش��رکت های 
تخصصی را صرفاً برای اکتش��اف تأس��یس کردیم همچنی��ن در حوزه حفاری 
نیروی انس��انی را در حوزه مختلف آموزش دادیم و س��عی کردیم از متخصصان 
اکتشاف با عناوین ش��وراهای اکتشاف یا کمیته های اکتش��افی استفاده کنیم. 
وی به افزایش ذخایر س��نگ آهن در غرب کش��ور اش��اره کرد و افزود: در حوزه 
سنگ آهن در غرب کشور در صبانور ذخایر خوبی داش��تیم، این ذخایر بین ۷۰ 
تا 8۰ درص��د افزایش پیدا می کند همچنین در حوزه جنوب ش��رق کش��ور، در 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محدوده های اکتش��افی را آغاز کردیم 
که امیدواریم نتایج خوبی را ظرف یکی، دو س��ال آینده به دست آوریم. صفری؛ 
ادامه داد: با توجه به ذخایر اکتشافی که انجام ش��ده است، ذخایر سنگ آهن ما 
بیش از صد میلیون تن افزایش پیدا می کند. زنجیره صبانور در حوزه سنگ آهن 
و فوالد هم در کنس��انتره، گندله اس��فنجی و ش��مش افزایش پیدا می کند. وی 
گفت: واقعیت این اس��ت که حوزه اکتشاف هم ریس��ک پذیر است و هم زمان بر 
یعنی این طور نیس��ت که محدوده ها انتخاب ش��وند و س��ریع به نتیجه برسند، 
در نتیجه هم باید تحمل داش��ته باش��یم و هم راه هایی را برای ارتقای فناوری و 
دانش فنی ایجاد کنیم که متأس��فانه اکنون این امکان وجود ندارد. معاون امور 
معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات، افزود: در 
حوزه مس و طا در جنوب ش��رق کش��ور کار می کنیم که در نتیج��ه آن ها باید 
کمی صبر کنیم، امیدواریم ظرف یکی، دو سال آینده نتایج خوبی داشته باشیم. 
صفری؛ همچنین به عمق اکتش��افات اش��اره کرد و افزود: ماشین آالت فرسوده 
هستند، دانش فنی مان فاصله گرفته، تجهیزاتی برای کارهای ژئوفیزیکی وجود 
دارد که ما کمتر داری��م، دانش فنی متخصصان کمی مربوط به ۳۰ س��ال پیش 
است. دانش��گاه هایمان همچنان دروس ۳۰ س��ال پیش را تدریس می کنند و 
به روز نیستند. باید متخصصان بروند و معادن بزرگ و روش های اکتشافی دنیا را 

ببینند تا این فاصله کم شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد

الزام دولت به جبران خسارات منابع طبیعی و محیط زیست از حقوق معادن
سخنگوی کمیس��یون کش��اورزی مجلس، 
گفت: در بن��د )ه�( تبص��ره)۷( الیح��ه بودجه 
س��ال آین��ده دول��ت موظف ش��ده اس��ت که 
بخش��ی از س��هم ۱5درصدی حق��وق معادن را 
به جبران آس��یب های وارده به محیط زیس��ت، 
مناب��ع طبیع��ی و زی��ر س��اخت  ها اختص��اص 
ده��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، ذبی��ح ا... 
نشس��ت  تش��ریح  در  اعظمی س��اردوئی؛ 
کمیسیون متبوع خود، گفت: با حضور معاونین 

وزارتخانه ه��ای مربوطه و دس��تگاه های اجرایی 
ذی رب��ط تبصره ه��ای مختل��ف الیح��ه بودجه 
که به مس��ائل کش��اورزی ارتباط داش��ت مورد 
بحث و بررس��ی ق��رار گرف��ت. نماین��ده مردم 
 جیرفت و عنبرآباد در مجلس ش��ورای اسامی 
ادام��ه داد: در بن��د )ه���( تبص��ره)۷( الیح��ه 
بودجه س��ال آینده دولت موظف شده است که 
بخش��ی از س��هم ۱5درصدی حق��وق معادن را 
به جبران آس��یب های وارده به محیط زیس��ت، 

منابع طبیع��ی و زیرس��اخت  ها اختصاص دهد 
و گ��زارش اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه را باید هر 
۱5 روز ی��ک ب��ار ب��ه کمیس��یون های صنایع و 
معادن و کش��اورزی مجل��س ارای��ه کنند. وی 
ادام��ه داد: در قوانین بودجه س��نواتی گذش��ته 
 دولت موظف ش��ده که هوشمند س��ازی کنتور 
چاه ه��ای آب کش��اورزی را انجام ده��د اما در 
الیح��ه بودجه س��ال آین��ده آمده اس��ت که از 
چاه ه��ای مجاز و غیرمج��از مبالغ��ی را دریافت 

کند، نحوه محاس��به اضافه برداشت مبهم است 
و از س��وی دیگر دولت نی��ز به وظیف��ه خود در 
سال های گذش��ته عمل نکرده است. سخنگوی 
کمیس��یون کش��اورزی، آب، مناب��ع طبیعی و 
محیط زیس��ت مجلس شورای اس��امی، گفت: 
بند )ج( تبص��ره )8( الیحه بودجه س��ال آینده 
حذف ش��د زیرا دول��ت نهاده های کش��اورزی 
را به منظ��ور مدیری��ت اجرای الگوی کش��ت با 
ن��رخ آزاد عرضه می کن��د و این مس��أله به زیان 

کشاورز است. اعظمی؛ با تأکید بر اینکه بند )د( 
تبصره)8( الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۲به افزایش 
تعرفه ص��ادرات محص��والت آب ب��ر اختصاص 
داش��ت که کلمه آب بر به کلمه گیاه��ان با نیاز 
آبی باال تغیی��ر پیدا کرد، ادام��ه داد: محصوالت 
گلخانه ای و زیر پوشش پاستیک که در مناطق 
جنوبی در فصل زمس��تان کش��ت می شوند در 
 س��ایر تبصره های الیحه بودجه م��ورد حمایت 

قرار گرفته اند.

گروه زمین و معدن

معاون وزی��ر صنعت، معدن وتجارت، اعام ک��رد: تفاهم نامه 
سه جانبه متشکل از ایمیدرو، معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صم��ت و وزارت کار، ب��رای ارتقای س��طح ایمنی معادن 
منعقد خواهد ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، وجیه ا... جعفری؛ 
در نشس��ت با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داش��ت: تفاهم نامه ایمنی معادن پس از تشکیل و بررسی 
مسائل مربوط به معادن، در بازه زمانی کوتاه اجرایی خواهد شد. 
وی افزود: در طول س��ال نیز کارگروه مرتبط با این تفاهم نامه با 
برگزاری جلسات مستمر، اقدام به پایش چگونگی اجراء و نتایج 
نحوه اجرای تفاهم نامه خواهد کرد ت��ا بتوانیم با نظارت پایدار به 
سمت ارتقای ایمنی معادن و تحقق چشم انداز صفر گام  برداریم. 
جعفری؛ با بیان اینکه در تبصره 5 ماده ۱۴ قانون معادن در قالب 
بهره وری، بهین��ه و صیانت از ذخایر معدن��ی و...، به تأمین منابع 
مالی آن اشاره ش��ده است، گفت: ُحس��ن این تبصره قانونی این 
است که پیش از واریز حقوق دولتی به خزانه، می توان ۲۰ درصد 
آن را برای این موضوع ها برداش��ت کرد. وی ادامه داد: درباره این 
موضوع، با مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صمت 
مذاکره می کنیم تا بتوانیم درص��دی از این حقوق را برای ایمنی 
معادن اختص��اص و آن را عملیاتی کنیم. ب��رای انجام یک اتفاق 
ارزشمند در حوزه ایمنی معادن، نیازمند هماهنگی بیشتر میان 

نهاد ها هستیم.
سه اقدام مهم ارتقای ایمنی

امی��ر ولدخان��ی؛ مدی��ر ایمنی، بهداش��ت و محیط زیس��ت 
ایمیدرو، در این نشست با اش��اره به اقدامات انجام شده در حوزه 
ایمنی مع��ادن، گفت: برای استانداردس��ازی آم��وزش، در حال 
تدوین استاندارد آموزشی با دانش��گاه امیرکبیر روی ۳۶ عنوان 
در س��طح کارشناس��ی و کارگری هس��تیم و پس از این مرحله، 

تحت نظ��ارت وزارت کار و دانش��گاه مذک��ور، عملیاتی خواهد 
شد. مدیر ایمنی، بهداش��ت و محیط زیست ایمیدرو افزود: با این 
اقدام، آموزش  ها در معادن استاندارد خواهند شد و در نتیجه در 
معادن مختلف آموزش های مختلف نخواهیم داشت. همچنین، 
با توجه به نداش��تن مدل های اس��تاندارد ب��رای تجهیزات، این 
موضوع اجرایی می ش��ود. ولدخانی؛ خاطرنشان کرد: با همکاری 
انجمن مهندس��ی معدن، کل قوانین و مقرارت ملی و بین المللی 
را مقایس��ه و موارد هم پوش��انی، دارای ضعف و اختاف بررسی 
و ب��ه در اختیار نهادهای مربوطه )وزارت بهداش��ت، بازرس��ی و 
تحقیقات وزارت کار( قرار داده ش��د تا آیین نام��ه ایمنی معادن 
به روز ش��ود و بدین ترتیب ش��رایط مناس��ب تری ب��رای نظارت 
 و مطالب��ه در ام��ور پیمان��کاری ش��رکت های تابع��ه ایمیدرو، 

داشته باشیم.
طرح تهیه دستورالعمل كنترل ایمنی

غامرض��ا ماطاه��ری؛ مدیر آم��وزش، پژوه��ش و فناوری 
ایمی��درو نی��ز، در این جلس��ه گف��ت: ط��رح پژوهش��ی تهیه 
دس��تورالعمل کنترل ایمن��ی با هم��کاری دانش��گاه تهران در 
حال اجراس��ت. در این طرح، اس��ناد مرتبط با کنت��رل ایمنی از 
شرکت های بزرگ معدنی دریافت شده و پس از ترجمه و مقایسه 
به آیین نامه موجود، در قالب یک دستورالعمل کنترل ایمنی در 

اختیار شرکت های قرار خواهد گرفت.
بازخوانی تفاهم نامه سال های قبل

علی حس��ین رعیتی فرد؛ مع��اون رواب��ط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در این جلس��ه، اظهار داش��ت: حوادث حوزه 

معدن کم تکرار اما پر ش��دت اس��ت، به طوری که برد رسانه ای و 
بین الملل��ی آن باال و ش��دت حادثه زی��اد اس��ت. وی گفت: در 
س��ال 98 تفاهم نامه ای بین ایمیدرو و معاونت روابط کار وزارت 
کار مبنی بر فعالیت ه��ای آموزش، ارتقای ایمن��ی و بهره وری و 
منعقد ش��د، اما اکنون اعتبار آن به اتمام رس��یده و نیاز به اقدام 
کارشناس��ی و بازخوانی بین دو طرف برای اج��رای مجدد دارد. 
رعیتی فرد؛ اب��راز امیدواری ک��رد: هم افزای��ی در بخش آموزش 
کارگران و نیز ارتقای ایمنی معادن انجام شود تا آسیب های این 

حوزه را به حداقل برسانیم.
ضرورت تداوم آموزش نیروی انسانی معادن

احمدرضا پرن��ده؛ مدیرکل بازرس��ی کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز در این جلس��ه، گفت: توج��ه به صیانت نیروی 
کار یکی از اهداف مقدس ما اس��ت و باید شرایط را در محیط کار 
به گونه ای فراهم کنیم تا کارگران س��الم به خانواده برگردند. وی 
ادامه داد: در س��ال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱9۰ حادثه برای کارگران 
معدن رخ داده ک��ه ۳5 مورد به فوت منجر ش��ده اس��ت. پرنده 
خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه تفاهم نامه س��ال 98، در کارگروه 
مش��ترک بین ایمیدرو و وزارت کار با محوری��ت مرکز تحقیقات 
و دفت��ر HSE ایمی��درو، برنامه ریزی برای آم��وزش ۱5۴ هزار 
نفر- ساعت انجام ش��د و امیدواریم در تفاهم نامه جدید، موضوع 
تداوم آموزش ها در نظر گرفته و نظارت ویژه بر مسؤوالن ایمنی 
معادن انجام ش��ود. وی ادامه داد: باید برای نوس��ازی تجهیزات 
ایمنی معادن، تس��هیاتی اعطاء ش��ود، آم��وزش پیمانکاران، 
مدی��ران، سرپرس��تان و کارگ��ران در برنامه باش��د و همچنین 
بازدیدهای مشترک بین کارشناسان ایمیدرو و وزارت کار برقرار 
ش��ود. مدیرکل بازرس��ی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بیان داش��ت: معادن باالی ۲5 نفر باید مس��ؤول ایمنی داش��ته 
باشند و معادن کمتر این میزان نیروی انسانی نیز از آن برخوردار 

باشند.

با امضای تفاهم نامه سه جانبه 

ایمنی معادن ارتقاء می یابد 

https://monaghesatiran.ir/126316-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/126319-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84/
https://monaghesatiran.ir/126322-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-2/
https://monaghesatiran.ir/126325-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/126328-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82/
https://monaghesatiran.ir/126332-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82-2/


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:
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اداره تداركات و پشتیبانی اداره كل راه آهن فارس

 اداره كل راه آهن فارس در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بن��د )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات 
به روش ارزیابی کیفی از مناقصه گران واجدشرایط و داراي صاحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر 

اقدام نماید.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: اجاره هفت دستگاه خودرو سواری سبک با راننده

2- مدت و مح�ل انج�ام كار: از تاری��خ انعقاد قرارداد به مدت یک س��ال شمس��ی و مح��ل انجام کار 
ایستگاه های اداره کل راه آهن فارس می باشد.

2-1- مناقصه گران می بایس��ت از ش��رکت های حمل ونقل بوده و مجوزه��ای الزم را از مراجع ذیصاح 
قانونی )اعم از تاکس��یرانی یا ش��هرداری ها( و یا کد حمل ونق��ل از ادارات تعاون، کار و رف��اه اجتماعی و 

همچنین صاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.
3- ب�رآورد مناقصه: به مبلغ ۱9.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار مبلغ 

9۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
4- کلیه مناقصه گران برای شرکت در مناقصه از ابتدای کار تا انتهای فرآیند مناقصه می بایست از طریق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( اقدام نمایند. شماره فراخوان این مناقصه 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰۰۷ می باشد.
5- پایگاه ملی اطاع رس��انی مناقصات http://iets.mporg.ir فقط جهت رؤیت اس��ناد مناقصه و 

صورت جلسات مناقصه خواهد بود.

6- آخرین مهلت دانلود و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، روز دوشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ می باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد، روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ می باشد.

8- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.
9 - در پایان فرآیند ارزیابی کیفی از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کس��ب کرده باش��ند 

پاکات )الف، ب، ج( آن ها بر اساس قانون برگزاری مناقصات بازگشائی خواهد شد.
10- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس: اداره کل راه آهن فارس و تلفن: ۰۷۱-۳۶۱9۲۲5۶-۷
11- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۰۲۱-۴۱9۳۴

دفتر ثبت نام سامانه ستاد: 889۶9۷۳۷-۰۲۱ و ۰۲۱-85۱9۳۷۶8
12– با توجه به برگزاری مناقصه به صورت فش��رده کلیه مناقصه گران می بایست اس��ناد ارزیابی کیفی و 
اسناد مناقصه را در موعد مقرر دانلود و کلیه اس��ناد مزبور به همراه اسناد و مدارک درخواستی را در موعد 

مقرر بارگذاری نمایند.
  پاکت )الف( ح��اوی تضمین ش��رکت در فرآیند اجرای کار می بایس��ت عاوه بر بارگذاری در س��امانه 

به صورت دستی در موعد مقرر تسلیم گردد.

 آگهي دعوت به ارزيابی کیفی
وزارت راه وشهرسازی

راه آهن جمهوري اسالمي ايران )سهامي خاص(
اداره كل راه آهن فارس

نوبت اول
 يک مرحله ای به صورت فشرده همراه با ارزیابی کیفی شماره 129-401-58 )فراخوان اول(
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پروژه خط 3 قطار ش�هری مش�هد در نظر دارد تأمین قطعات موردنیاز تعمیرات اساس��ی )هیدرولیکی( دس��تگاه حفاری مکانیزه پروژه خط ۳ قطار شهری مش��هد را به فروشنده 
واجدشرایط واگذار نماید.

 بدین منظور از فروش��نده واجدش��رایط دعوت ب��ه عمل می آی��د جهت دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس: مش��هد، بلوار س��جاد، س��جاد ۳، نبش میاد ۲، س��اختمان پ��روژه خط ۳ 
قطار شهری مشهد، طبقه دوم، امور قراردادها، تلفن: ۳۷۰۰۴۲9۴- ۰5۱

سایر شرایط:
1- مدت اجرای كار: ۱۲۰ روز تقویمی

2- مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه: 
mashhadmetroline3@chmail.ir :ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا ارسال رایانامه به نشانی

3- تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
الف- ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه، صادره از سوی بانک ها یا از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک  مرکزی در وجه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا  )ص(- 

مؤسسه مهندسی رهاب
 ب- واری��ز نق��دی به حس��اب ش��ماره 5۱5۴8۷8۱۱۲۰۰۲ بانک س��په ش��عبه احمدآباد مش��هد به نام مؤسس��ه ره��اب- پروژه خط ۳ قطار ش��هری مش��هد به ش��ماره ش��بای: 

IR-۱۰۰۱-5۰۰۰-۰۰۰5-۱5۴8-۷8۱۱-۲۰۰۲
4- محل گشایش پاكات: آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، انتهای کوچه ۱۴ غربی، پاک ۳، مؤسسه مهندسی رهاب

5- مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
6- مبلغ قرارداد در قالب 8۰% تهاتر با ملک و ۲۰% نقدی قابل پرداخت خواهد بود.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری )ساعت ۱۴:۰۰( روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ می باشد.

فراخوان   عمومي   يک مرحله ای

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجديد   عمومي  
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وزارت نيرو
شركت 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 ۱۴۰۱/۲۲۰۰۲۲۰۰۱۰۰۱۰۰8۰۰۰۲۴۰
۱۲.98۳.۴۰۶.۴۶5۶5۰.۰۰۰.۰۰۰رادیو ترانک آبعلي

روز دوشنبه
 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 

ساعت ۱۱:۳۰

 www.setadiran.ir 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱8، به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس 
 مراجعه و ب��ا پرداخت مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال از طری��ق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب ۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5۶55 )ش��ماره ش��با IR 89۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5۶55( به نام 

شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-8۲-۲۲۱5۰۰-۷۴-۰5۰9-۶۴-۳ جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5- نوع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا واریز نقدي به حساب ۴۰۰۱۰5۰9۰۶۳۷۲8۲۲ 
)شماره شبا IR ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۶۳۷۲8۲۲ و شماره شناسه 9۶۲۲۲۱5۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱( 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 ۱9:۰۰ روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰( 

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 صاحیت 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 اعام می گردد.
  عاقه 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 889۶9۷۳۷  و 85۱9۳۷۶8  و مرکز تماس 

۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.

به شماره 1401/22002يک مرحله ای 

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

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

نوبت دوم

ش��اخص کل بورس ته��ران در پایان معام��ات دیروز 
)دوش��نبه( با دو هزار و 5۰۶ واحد کاهش در ارتفاع یک 
میلی��ون و 5۳9 هزار واحدی ایس��تاد. به گ��زارش ایرنا، 
ش��اخص هم وزن با پنج هزار واحد کاهش به ۴۷9 هزار و 
۶۳9 واحد و شاخص قیمت با دو هزار و 9۷۲ واحد افت به 
۲85 هزار و ۳۷ واحد رسید. ش��اخص بازار اول، یک هزار 
و ۷۳۶ واحد و ش��اخص ب��ازار دوم، پنج هزار و ۳۴۴ واح��د کاهش را ثبت 
کردند. در معامات بورس تهران، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۶۲ میلیون سهم، 

حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و 59۲ میلیارد ریال معامله شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۶۰ واحد کاهش داشت و به ۲۰ هزار و 
۶۲ واحد رسید. در این بازار بیش از 9 میلیارد و ۳۲5 میلیون برگه سهم 
و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامات فرابورس بیش از ۳۳۷ 
هزار و 9۱۱ نوبت بود. پویا زرکان آق دره )فزر(، س��یمان س��اوه )ساوه(، 
داروسازی دانا )ددانا(، پاالیش نفت شیراز )ش��راز(، قاسم ایران )قاسم( 
و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا( تأثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس داش��تند. همچنین بیمه پاس��ارگاد )بپ��اس(، صنعتی مینو 
)غصینو(، مدیریت ان��رژی تابان هور )وهور(، تولید نی��روی برق دماوند 
)دماوند( و اعتباری ملل )وملل( با تأثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

افت 2 هزار واحدی شاخص کل بورس 

 ششمین نشست ش��ورای اطاع رس��انی دستگاه های 
تابعه وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ب��ه میزبانی بانک 
ص��ادرات ایران و حض��ور رئیس مرکز اطاع رس��انی و 
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نائب رئیس 
هیأت مدیره بانک صادرات ایران و رؤسای روابط عمومی 
دس��تگاه های زیرمجموع��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی و 
دارایی و با تأکید بر هم افزایی، مسأله شناس��ی و مخاطب شناس��ی برای 
انعکاس مطلوب اقدامات و دس��تاوردها در مش��هد مقدس برگزار ش��د. 
به گزارش مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی بان��ک صادرات ایران، 
مهدی محمدی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی با قدردان��ی از میزبان��ی بانک صادرات 
ایران، حضور مسؤوالن روابط عمومی زیرمجموعه های وزارت اقتصاد را 
موجب هم افزایی و افزایش دامنه ارتباطی برای بررسی مسائل و نظرات 
کارشناسی دانست و گفت: پیشبرد اهداف و برنامه های آتی و همچنین 
پوش��ش خبری و انعکاس عملکرد و خدمات دولت مردمی با استفاده از 
ظرفیت ها و ابزارهای موجود به صورت جدی در دس��تور کار قرار گیرد. 
وی با قدردانی از مدیران و مجموعه بانک صادرات ایران به دلیل میزبانی 
این نشست افزود: نگاه پیشرو و خاقانه و توس��عه گرا در مجموعه بانک 
صادرات ایران بای��د به مجموعه های اس��تانی و منطق��ه ای و مجموعه 

مویرگی این بانک در سراسر کشور تسری پیدا کند. 

میزبانی بانک صادرات از نشست 
شورای اطالع رسانی وزارت اقتصاد

معاون فناوری های نوین بانک  مرکزی اعالم کرد

بررسی افزایش كارمزد خدمات بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اس��امی 
ای��ران، با اش��اره به اینک��ه افزای��ش کارمزد خدم��ات بانکی 
مانند سنوات اخیر در ش��ورای مربوطه بررس��ی و درباره آن 
تصمیم گیری خواهد شد، گفت: از سال آینده ارایه تسهیات 
خرد به م��ردم مج��ازی خواهد ش��د. مهران محرمی��ان؛ در 
گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به س��ؤالی درباره اینکه آیا کارمزد 
خدمات بانکی در س��ال آینده افزایش خواه��د یافت یا خیر؟ 
اظهار کرد: این مسأله براس��اس مقررات مربوطه هر سال این 
موضوع بررسی می شود و امس��ال هم مانند سال های دیگر به 
ش��ورای مورد نظر خواهد رفت و در این رابطه تصمیم گیری 
خواهد ش��د. وی اف��زود: البت��ه آخری��ن باری ک��ه خدمات 
بانکی مانن��د کارم��زد تراکنش ه��ای بانک��ی و نقل وانتقال 
 پول افزایش یافت ح��دود ۲۰ درصد بود که در آذرماه س��ال

۱۳99 بود. 
اعطای تسهیالت خرد مجازی می شود

مع��اون فناوری ه��ای نوی��ن بانک مرک��زی جمه��وری 
اس��امی ای��ران، اع��ام ک��رد: در زمین��ه برخ��ی خدمات 
بانکی مانن��د دسترس��ی به تس��هیات خ��رد ش��اید هنوز 
زیرس��اخت های الزم به وجود نیامده اس��ت. به همین دلیل 
به صورت خ��اص مس��أله اعتبارس��نجی را به عن��وان پروژه 
اولویت دار مدنظر م��ا قرار داده ایم و درصددی��م تا در ماه های 
باقیمان��ده امس��ال و البت��ه ماه ه��ای ابتدای��ی س��ال آینده 
 روی آن تمرک��ز کنی��م. اگر اعتبارس��نجی ب��ه بهره برداری 
برس��د مس��لماً تأثیر به س��زایی در این زمینه خواهد داشت. 
محرمیان؛ درب��اره اینکه پرداخت تس��هیات خرد به صورت 
مجازی در برخی بانک ها با مشکات بس��یاری مواجه بوده و 

دریافت تس��هیات به صورت حضوری ب��ه مراتب راحت تر از 
آن اس��ت، گفت: البته مش��کاتی در این زمینه وجود دارد و 
زمانی حل می ش��ود که اعتبارس��نجی به صورت متمرکز و از 
طریق بانک مرکزی و پایگاه داده اعتبارس��نجی انجام شود. به 
نظر می رسد اتفاق بسیار خوبی در س��ال آینده در این زمینه 
می افتد. مع��اون فناوری های نوین بانک مرک��زی جمهوری 
اس��امی ایران با اش��اره به نقش فناوری های نوی��ن در ارایه 
خدمات بانکی ب��ه مردم، گفت: در این زمینه ش��مولیت مالی 
در سیستم بانکی در ایران برای افراد باالی ۱5 سال در حدود 
9۳.5 درصد بوده و جزء کش��ورهای پیشرو هستیم. به عنوان 
مثال این آم��ار در آمریکا ح��دود 9۲.5 تا 9۳ درصد اس��ت و 
برخی کشورهای اروپایی هم در این رنج قرار دارند که بعضی 
از آن ه��ا باالتر یا و برخ��ی دیگر پایین تر از این عدد هس��تند. 

مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی، اضاف��ه کرد: البته در 
منطقه رتبه نخس��ت را از این حیث داریم. ب��ه این معنی که 
هیچ کش��وری از نظر خدمات بانکی الکترونیک��ی باالتر از ما 
نیست و از سوی دیگر س��ابقه خوبی در این زمینه داریم. چرا 
برخی از کش��ورها که طی س��ال های اخیر در حال پیشرفت 
در این زمینه هس��تند به تازگی ب��ه اعداد ۷۰ ت��ا 8۰ درصد 
رس��یده اند. اما ایران طی س��الیان گذش��ته همواره روی 9۳ 
درصد بوده  است. وی ادامه داد: مهم ترین اتفاقی که رخ داده، 
این اس��ت که در سال ۱۳98 و با ش��یوع و همه گیری ویروس 
کرونا، بدون اینک��ه اتفاق خاصی رخ دهد، عمًا اس��کناس از 
جیب مردم حذف ش��د. یعنی در آن ایام هیچ مش��کلی مانند 
اختال در س��امانه های بانکی و... ناش��ی از افزایش ناگهانی 

تراکنش ها نداشتیم.  

نعیمه تپه افشاری

 قائم مق��ام بیمه مرکزی، با اش��اره ب��ه دالر ۴۰ 
هزار تومانی، گف��ت: با این نرخ صنع��ت بیمه ایران 
در منطق��ه جای��گاه نخس��ت و در خاورمیانه رتبه 
ششم را داراس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، مجید 
مشعل چی؛ قائم مقام بیمه مرکزی، در یک نشست 
خبری با بیان اینک��ه با مجلس درب��اره مبلغ ۶۰۰ 
میلیارد تومان بیمه شخص ثالث رایزنی کردیم که 
این مبلغ کمتر شود، گفت: مقرر شد در بودجه سال 
۱۴۰۲ ارایه گزارش از نهادهایی که از این مبلغ ۶۰۰ 
میلیارد تومان استفاده می کنند هر سه ماه یک بار 
ارایه شود. وی ادامه داد: سازوکار هر شرکت بیمه ای 
به صورت مستقل بوده و نمی توان در مسائل جزیی 
دخالت ک��رد، هر ش��رکت بیمه ای موظف اس��ت 
سخنگو داشته باشد تا به رسانه ها پاسخگویی بیشتر 
ش��ود. قائم مقام بیمه مرکزی به بیمه عمر نیز اشاره 
کرده و افزود: بیمه مرکزی برای نظارت بر بیمه عمر 
و زندگی اصلی ترین ذخیره، ذخیره ریاضی است که 
این بدهی قطعی به بیمه گذاران است، بحث بعدی 
سود مشارکت در منافع است و بیمه گذار می تواند به 

صورت آناین وضعیت را مشاهده کند. 
استقبال صنعت بیمه از هر نوع 

سرمایه گذاری
وی درباره کمیت و کیفیت ش��رکت های بیمه 

نیز، گف��ت: در صنعت بیمه از هر س��رمایه گذاری 
ب��رای س��رمایه گذاری در صنعت بیمه اس��تقبال 
می کنیم، هر چن��د که در صنعت بیمه به س��مت 
ش��رکت های تخصصی رفت��ه و از ای��ن به بعد نیز 

ش��رکت هایی مج��وز خواهن��د گرفت ک��ه تمام 
فرآیندهای آن فناورانه باش��د. این مقام مسؤول، 
ادامه داد: درب��اره کیفیت نیز بحث های��ی مانند، 
ش��فافیت، زمان، الکترونیکی بودن مطرح اس��ت 

که بیمه مرکزی بر روی آن تمرکز کرده است. وی 
گفت: در ارتباط با دانش و توس��عه نیروی انسانی 
صنعت بیم��ه ضعیف عم��ل کرده ای��م و در حال 
برنامه ریزی برای توس��عه دانش و مهارت هستیم. 

مش��عل چی؛ تصریح ک��رد: بای��د ورود جوانان به 
صنعت بیمه را تسهیل کرد تا توسعه کمی، کیفی 

صنعت اتفاق بیفتد. 
ضریب نفوذ صنعت بیمه در بین مردم

وی به ضریب نفوذ صنع��ت بیمه در بین مردم، 
اش��اره کرد و افزود: ضری��ب نف��وذ دو مؤلفه حق 
بیمه تولی��دی و gdp دارد. ضری��ب نفوذ متفاوت 
اس��ت و عددهای اعام ش��ده از جه��ات مختلف 
درست است، رش��د بیمه در کش��ور خیلی بهتر از 
مؤلفه های دیگر اقتصادی اس��ت، از سال 9۰ یک 
دهه گذش��ته اس��ت و در آن زمان اگ��ر حق بیمه 
تولیدی 5۰ درصد بیش��تر می ش��د طی ۱۰ سال 
ضریب نفوذ هفت درصد بین مردم بیشتر می شد. 
این مقام مسؤول گفت: در آن سال ها هدف گیری 
برای رشد اقتصادی هش��ت درصد و تورم هشت و 
هش��ت دهم درصد بود که اتفاق نیفتاد، ۳9 درصد 
بیمه های دنیا مبتنی بر ریسک نبوده و ۶۱ درصد 
مبتنی بر ریسک است اما در کش��ور ما 9۰ درصد 
بیمه مبتنی ب��ر ریس��ک و تنها ۱۰درص��د برای 
سرمایه گذاری است. مشعل چی؛ خاطرنشان کرد: 
هدف گذاری برای ضریب نفوذ در س��ال ۱۴۰۴ به 
میزان سه درصد است، بیمه های تولیدی طی ۱۰ 
س��ال از 9۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۲۷ درصد تا س��ال 
95 و ۳۶ درصد از سال 95 تا ۱۴۰۰ است یعنی ما 

توانستیم نزدیک به 5۰ درصد برسانیم. 

جایگاه نخست صنعت بیمه ایران در منطقه

https://monaghesatiran.ir/126303-3727-%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-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/126306-3727-%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/126309-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/126313-3727-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%b7-3-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86/
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

پرسش وپاسخ  معامالتی خود را در این سایت  بیابید
qanoono.ir

کیوسک اخبار 

 هیچ کارت سوختی
تا پایان سال ابطال نمی شود

 چند درصد از گاز کشور 
در بخش خانگی مصرف می شود؟

 تولید روزانه بیش از 700 هزار 
بشکه میعانات گازی در پارس جنوبی

 پایداری شبکه برق زمستان 
با صرفه جویی 10 درصدی مشترکان 

مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران، گفت: با توج��ه به اطاعیه 
سازمان هواشناسی که از ورود سامانه بارشی برف و باران به کشور خبر می دهد، 
از هموطنان درخواس��ت می کنیم باصرفه جویی در مصرف گاز وبرق به پایداری 
ش��بکه برق کمک کنند. به گزارش مناقصه مزایده، مصطفی رجبی مش��هدی؛ 
افزود: با توجه به ورود سامانه جدید سرما و ادامه بارش برف و باران و کاهش دما 
در کشور، امکان یخ زدگی راه های کشور و احتمال اختال در سوخت رسانی به 
نیروگاه ها وجود دارد، بر همین اساس صرفه جویی ۱۰درصدی در مصرف گاز و 
برق در کشور ضروری است. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اظهار 
کرد: هم اکنون شبکه سراس��ری برق در وضعیت پایدار است، اما میزان مصرف 
گاز و برق به ش��دت افزایش یافته و ب��رای تأمین برق پایدار ب��ه ویژه در مناطق 
سردس��یر ضرورت دارد هموطنان نس��بت به کاهش مصرف خود به طور جدی 
اقدام کنند. رجبی مش��هدی؛ تأکید کرد: با توجه به برودت هوا و افزایش مصرف 
گاز و برق، از هموطنان عزیز درخواس��ت می کنیم با رعایت نکات ساده از جمله 
تنظیم دمای وسایل گرمایش��ی منزل بین ۱8 تا ۲۱ درجه سانتی گراد و حذف 

مصارف غیرضروری، انرژی کمتری مصرف کرده تا از این شرایط عبور کنیم.

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت، گفت: هیچ کارت سوختی تا پایان سال 
نمی س��وزد و مالکان خودرو نسبت به س��وختگیری در این زمینه اقدام کنند. به 
گزارش مناقصه مزایده، محمد صادقی؛ با اش��اره به خبری مبنی بر ابطال کارت 
س��وخت های بدون تراکنش، افزود: در واقع هدف از این کار شناس��ایی افرادی 
است که کارت سوخت دارند و باید حداقل یکبار با کارت خود سوختگیری کنند. 
وی اظهار داشت: اگر خودرویی ظرف یکسال از کارت سوخت خود سوختگیری 
نکرده باش��د، غیرفعال می ش��ود و نمی س��وزانیم تا تکلیف این کارت س��وخت 
مشخص شود. مدیر سامانه کارت س��وخت گفت: افرادی که در حال حاضر فاقد 
کارت س��وخت هس��تند، با مراجعه به پلیس +۱۰ اقدام کنند. اما بدلیل کمبود 

قطعه، صدور کارت سوخت مالکان با تأخیر انجام می شود.

معاون عملیات مرکز دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران، با اشاره به مصرف 
۷۶ درصد از گاز تولیدی کشور در بخش خانگی، گفت: اکنون حدود ۶۰ درصد از 
نیاز سوخت نیروگاه ها با گاز تأمین می شود و ۴۰ درصد نیز از طریق سوخت مایع 
شامل نفت گاز و مازوت است. احمد کاظمی؛ در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به اینکه 
تولید گاز در ش��رایط حداکثری قرار دارد، افزود: در بخش تولید از پاالیش��گاه و 
سکوهای گازی شرایط حداکثری را داریم. وی ادامه داد: در انتقال گاز نیز شرایط 
پایدار است و با تقویت فشار گاز در خطوط فشار قوی، به صورت حداکثری گاز به 
مبادی مصرف می رس��د. کاظمی؛ با تأکید بر اینکه شبکه گاز کشور کامًا پایدار 
است، گفت: هیچ قطعی و افت فش��اری در ش��بکه گاز وجود ندارد. وی، مصرف 
بخش خانگی در شبانه روز گذشته را ۶۳۳ میلیون مترمکعب برشمرد و ادامه داد: 
بخش خانگی ۷۶ درصد از تولی��د گاز را مصرف می کند. مع��اون عملیات مرکز 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، به موضوع ورود سامانه جدید بارشی به کشور 
اشاره کرد و تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی، تمرکز بارش  ها در مناطق غرب 
و شمال غرب و تا حدودی مرکز کشور است و انتظار می رود مصرف گاز خانگی تا 
حدود ۶5۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش پی��دا کند. وی با تأکید بر پایداری 
شبکه گاز و عدم افت فشار، تصریح کرد: انتظار این است که مصرف کنترل شود، 
زیرا مصرف ۷۶ درصد از گاز تولیدی کش��ور در بخش خانگی بس��یار زیاد است. 
کاظمی؛ بر لزوم صرفه جوی��ی در مصرف گاز تأکید کرد و گف��ت: با صرفه جویی 
بخش خانگی در مص��رف گاز و رعایت الگ��وی مصرف، امکان تأمین گاز س��ایر 

بخش  ها از جمله صنایع و نیروگاه ها فراهم خواهد بود.

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، 
با اش��اره به اینکه این مجموعه همچنان بزرگ  ترین تولیدکننده میعانات گازی 
در خاورمیانه است، گفت: روزانه بیش از ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در این 
۱۳ پاالیش��گاه تولید می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، علی احمدی؛ اظهار 
داش��ت: ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی از بزرگ  ترین تولیدکننده های گاز 
و محص��والت جانبی در ای��ران و خاورمیانه اس��ت و تولید گاز ای��ن مجموعه از 
۱۳ پاالیش��گاه اکنون روزانه بیش از 5۷۰ میلیون مترمکعب گاز اس��ت. وی با 
بیان اینکه با تاش کارکنان این مجتمع گازی توانس��تیم در 9 ماهه امسال ۲.۶ 
درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش تولید داشته باشیم، افزود: این گاز 
فرآورش ش��ده برای مصرف تج��اری، خانگی و صنایع عمده به خط سراس��ری 
تزریق می شود، همچنین تأمین کننده خوراک شرکت های پتروشیمی بوشهر، 
پتروپاالیش کنگان و پتروشیمی پارس است، افزون بر این تأمین کننده کمبود 
خوراک پاالیشگاه فجر جم تا ۴۰ میلیون مترمکعب در روز هستیم. رئیس امور 
هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: در 9 ماه 
امسال بیش از ۱8۶ میلیون بش��که میعانات گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی 
تولید شد که نسبت به س��ال پیش افزایش قابل توجهی داش��ته است و شرکت 
پاالیش نفت س��تاره خلیج فارس، پتروش��یمی برزویه و مقاص��دی که در مرکز 
ایران اس��ت از منابع و محل مصرف این میعانات بهره می برند که از طریق تانکر 
بارگیری می ش��ود. احمدی؛ با تأکید بر اینکه هیچ محدودت��ی بابت صادرات و 
ارس��ال این محصوالت در 9 س��ال ۱۴۰۱ نبوده است، بیان داش��ت: یکی دیگر 
از محصوالت راهبردی ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی اتان اس��ت و ظرفیت 
تولید روزانه ۱5 ه��زار و 5۰۰ تن از ای��ن محصول در مجموعه ۱۳ پاالیش��گاه 
وجود دارد و به پتروش��یمی های منطقه ارس��ال می ش��ود و پتروش��یمی های 
مروارید، کاویان و جم مصرف کننده های این محصول هستند. وی تصریح کرد: 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بزرگ  ترین تولیدکننده گاز مایع )ال پی جی( 
در ایران و یکی از بزرگ  ترین تولیدکنندگان این محصول در خاورمیانه اس��ت 
که ظرفیت تولید روزانه بی��ش از ۲۲ هزار تن این محص��ول را دارد. رئیس امور 
هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوب��ی، ادامه  داد: این 
محصول توس��ط تانکر ها و به صورت زمینی یا با کش��تی به مقاصد ش��رق آسیا 
صادر می ش��ود که در 9 ماهه امس��ال، این مقدار تولید نس��بت به زمان مشابه 
پارس��ال ۲5 درصد افزایش یافته ک��ه به دلیل افزایش صادرات ذخیره س��ازی 
در مخازن اس��ت. وی با اش��اره به تولید گوگ��رد در این مجتم��ع عظیم گازی، 
گفت: اکنون ظرفیت تولی��د روزانه دوهزار و ۳۰۰ تن گوگ��رد در پارس جنوبی 
وجود دارد که در 9 ماه س��ال ۱۴۰۱ در ش��رایط کامًا ایمن و با رعایت مسائل 
محیط زیس��تی توانس��تیم بیش از ۴8۰ هزار ت��ن گوگرد را از ای��ن مجتمع به 
مقاصد شرق آسیا صادر کنیم. احمدی؛ بیان  داشت: محصول مهم و قابل توجه 
دیگری که در سایت یک مجتمع تولید می شود، ماده بودارکننده است و ما تنها 
تولیدکننده ای��ن ماده در خاورمیانه هس��تیم که ظرفیت تولی��د 5۰ تن در ماه 
را داریم و تولید آن تا پایان پاییز امس��ال، نس��بت به مدت زمان مشابه پارسال 
 ۱۲ درص��د افزایش یافت��ه و در اختیار ش��رکت های داخلی و گاز اس��تانی قرار 

گرفته است. 

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد

لزوم همگرایی پتروشیمی  ها برای »ساخت بار اول«  نیازهای صنعت
مدیر طرح های ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، گفت: 
همکاری و همگرایی میان کارگروه ه��ای خودکفایی طرح  ها 
و مجتمع ه��ای پتروش��یمی می توان��د نیازهای آن ه��ا را در 
زمینه تأمی��ن قطعه ها و تجهی��زات برطرف کن��د. به گزارش 
مناقصه مزایده، احمد ش��کری؛ در پنجمین نشست کارگروه 
فرعی س��اخت بار اول و دانش بنیان شدن صنعت پتروشیمی، 
اظهار کرد: دس��تاورد ها و تاش های ارزش��مندی از س��وی 
پتروشیمی  ها برای داخلی س��ازی قطعه و تجهیزات مورد نیاز 
به ثبت رسیده و اعتماد به ساخت داخل در حال نهادینه شدن 
اس��ت. وی به اهمیت تحقق برنامه های ساخت داخل و بار اول 
در صنعت پتروشیمی، اشاره کرد و گفت: احصای تجهیزات و 
قطعات مورد نیاز صنایع پتروشیمی، شناسایی توانمندی های 
س��اخت داخل و دانش بنیان و به هم رس��انی عرضه و تقاضا در 
این ح��وزه، از جمله مهم  ترین فعالیت ه��ای مرکز خودکفایی 
صنعت پتروشیمی اس��ت. مدیر طرح های شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی، افزود: با وجود برخی مش��کات، رون��د تأمین 

نیاز طرح های پتروشیمی از سوی س��ازندگان توانمند ایرانی 
به خوبی در حال انجام اس��ت و در س��اخت ب��ار اول بعضی از 
نیازهای صنعت نیز باید گفت؛ طرح  ه��ا و مجتمع  ها نیازهای 
خود را ب��ا باال تری��ن اس��تاندارد و کیفیت دریاف��ت کرده اند. 
ش��کری؛ ادامه داد: کمیته های خودکفایی ش��رکت ها باید با 
بررس��ی دقیق و کارشناس��ی، دانش و توانمندی شرکت های 
ایران��ی به ویژه ش��رکت های دانش بنی��ان را ب��رای مجموعه 
مدیریتی خود تبیی��ن کنند و تجهیز طرح  ها ب��ا بهره گیری از 
تخصص شرکت های داخلی و تولید بومی انجام شود. وی بیان 
کرد: تش��کیل کارگروه های تخصصی برای ه��ر گروه کاالیی 
و اس��تفاده از تجارب کمیته ه��ای خودکفایی ش��رکت های 
پتروشیمی روند داخلی س��ازی و به ویژه ساخت اول را تسهیل 
خواهد کرد و می ت��وان از ظرفیت های موج��ود این کمیته ها 
به بهترین ش��کل بهره برد و به این منظور شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمیی آماده هرگونه همکاری اس��ت. مدیر طرح های 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با بیان اینکه ایده ها، تجربه ها 

و دانش اعضای کمیته های خودکفایی مس��یر توسعه صنعت 
پتروشیمی را هموارتر می کند، گفت: کمیته های خودکفایی 
در طرح  ها و مجتمع های پتروش��یمی باید شرکت هایی را که 
متعهد به انجام کار نیس��تند، از فهرس��ت خود حذف کنند و 
با ش��رکت هایی کار کنند که دارای تجرب��ه، تخصص و دانش 
روز جهان هس��تند. عضو هی��أت مدیره ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی، با بیان اینکه ۴۰ تا 9۰ درص��د نیازهای صنعت 
از سوی س��ازندگان ایرانی تأمین می شود، اظهار کرد: در طرح 
اس��ام آباد غرب که با دانش فنی ایرانی در حال ساخت است، 
تأمین حداکثری نیازهای طرح را شاهد هستیم و این موضوع 
نشان دهنده وجود تخصص و تجربه شرکت های داخلی فعال 
در صنعت پتروش��یمی است. ش��کری؛ افزود: مستندسازی و 
بهره مند ش��دن از تجربه های موفق و استانداردس��ازی آن ها 
بای��د از س��وی کارگروه ه��ای خودکفای��ی مورد توج��ه قرار 
 گیرد و الگویی برای دیگر ش��رکت ها باش��د تا نیازهای خود را 

تأمین کنند. 

حمایت از ساخت بار اول در صنعت پتروشیمی
علی باق��ری؛ مش��اور مدی��ر طرح  ه��ا و مس��ؤول کمیته 
خودکفایی صنعت پتروش��یمی نیز، در این نشست با تشریح 
عملکرد این مرکز، اظهار کرد: همکاری صنعت و س��ازندگان 
می تواند زمینه س��از تأمین بیش��تر نیازهای صنعت از سوی 
ش��رکت های ایرانی باش��د. وی افزود: ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��می به عنوان نماینده حاکمیت بومی س��ازی قطعه ها 
و تجهی��زات س��اخت اول را ب��ا توجه ب��ه دس��تورالعمل  ها و 
استانداردهای موجود ضمانت می کند و به دنبال بی نیازی در 
تأمین نیاز پتروش��یمی  ها از خارج از کش��ور هستیم. مسؤول 
کارگ��روه خودکفای��ی صنع��ت پتروش��یمی، تصری��ح کرد: 
همکاری شرکت های پتروشیمی زمینه ساز تحول در ساخت 
نیازهای صنع��ت می ش��ود و از دانش و تجربه ش��رکت های 
توانمند ایرانی برای توس��عه صنعت پتروشیمی می توان بهره 
گرفت تا برنامه ریزی های انجام ش��ده در مس��یر توس��عه این 

صنعت ارزش آفرین محقق شود.

بهره مندی بیش از 99 درصد جمعیت شهری و 85 درصد روستایی از آب سالم و پایدار
عملکرد وزارت نیرو در چهار دهه گذشته سبب 
بهره مندی بیش از 99 درصد جمعیت شهری و 85 
درصد جمعیت روستایی کشور از آب سالم و پایدار 
شده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، بهره مندی 
مناطق مختلف کش��ور از آب سالم و پایدار از جمله 
وظایف اصلی دولت محس��وب می ش��ود که برای 
تحقق این اصل از ابتدای انقاب اس��امی ایران تا 
به ام��روز اقدام های بنیادینی انجام ش��ده و وزارت 
نیرو به عنوان یک��ی از ارکان دولت به منظور ارتقای 
س��طح کیفی و کمی آب در ش��هر ها و روستاهای 
کش��ور برنامه های مختلفی را پیش بینی و اجرایی 
کرده است. براساس آخرین آمار دفتر برنامه ریزی 
راهبردی و تلفیق��ی وزارت نیرو، میزان بهره مندی 
جمعیت شهری از آب س��الم، بهداش��تی و پایدار 
در ابتدای دولت س��یزدهم برابر ب��ا 99.8۷درصد 
اس��ت، این در حالی اس��ت که این عدد در ابتدای 
انقاب اس��امی ۷۴.۶ درصد را ش��امل می ش��د. 
همچنین می��زان بهره مندی جمعیت روس��تایی 
کشور در س��ال ۱۳5۷ برابر با ۱۲ درصد بوده که با 
اقدام های جهادی انجام شده برای تأمین آب شرب 
س��الم و پایدار، میزان بهره مندی روس��تا ها از این 
امکان در دی ماه س��ال جاری به بیش از 85 درصد 
رس��یده اس��ت. اما در بخش س��اخت و راه اندازی 
تصفیه خانه های آب شهری نیز شاهد حرکت رو به 
پیشرفت کشور هستیم؛ در ابتدای انقاب اسامی 

مجم��وع کش��ور از ۲۷ تصفیه خان��ه آب ش��هری 
بهره مند بود، اما امروز این عدد به ۱۶9 تصفیه خانه 
شهری ارتقاء یافته است. در حوزه اجرای طرح های 
ویژه آبرسانی دولت س��یزدهم نیز اجرای 8۷ طرح 
ویژه در دس��تور کار قرار گرفت؛ در این باره ساخت 
۳۲ تصفیه خان��ه آب ب��ه ظرفی��ت ۲.۶5 میلیون 
مترمکعب در روز، احداث ۱5۰۰ کیلومتر خطوط 
انتقال آب و نیز راه اندازی س��امانه های نمک زدایی 
در مناطق مختلف پیش بینی ش��ده است. توسعه 
و س��اخت تصفیه خانه ه��ای آب و فاض��اب نیز از 
جمله اقدام هایی است که دولت جمهوری اسامی 
ای��ران از ابتدای پی��روزی انقاب اهتم��ام ویژه ای 
نسبت به آن داشته اس��ت، زیرا توجه به بخش آب 
و فاضاب کشور در س��امت جامعه و پیشگیری از 
شیوع بیماری  ها نقش به سزایی دارد. براین اساس، 
با وجود فق��ط چهار تصفیه خان��ه آب و فاضاب در 
ابتدای انقاب اسامی، امروز ش��اهد بهره برداری 
از ۲۶۳ تصفیه خانه در سراس��ر کش��ور هستیم. از 
برنامه ه��ای ویژه دولت س��یزدهم در ای��ن زمینه 
می ت��وان به اج��رای ۱۰۱ ط��رح وی��ژه فاضاب و 
اح��داث ۶9 تصفیه خان��ه فاض��اب ش��هری ب��ه 
ظرفیت ۱.۷ میلیون مترمکعب در روز اش��اره کرد. 
عاوه برآن، توس��عه  چه��ار ه��زار و ۶۰۰ کیلومتر 
ش��بکه  جمع آوری فاض��اب و افزایش ش��اخص 
تحت پوش��ش از 5۲.۶۴ به 5۶.۶۴ درصد، از دیگر 

اقدام ه��ای دولت مردمی درخص��وص صنعت آب 
و فاضاب محسوب می ش��ود. در بخش دیگری از 
آمار ارس��الی دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی 
وزارت نی��رو به عملک��رد قابل ماحظ��ه دولت در 
زمینه سدسازی اشاره شده اس��ت. باتوجه به رشد 
جمعیت ش��هری و افزایش مصرف منابع طبیعی، 
اهمی��ت تأمی��ن و ذخیره س��ازی آب مصرفی در 
بخش های شرب، کش��اورزی و صنعتی دوچندان 
ش��ده و این مهم به نوع��ی به یک��ی از دغدغه های 
جدی متولی��ان امر به وی��ژه وزارت نی��رو تبدیل 
شده اس��ت که ش��اهد عملکرد مطلوب این بخش 
در حوزه سدس��ازی هس��تیم؛ تا جایی ک��ه تعداد 
۱9 س��د در ابت��دای انق��اب اس��امی، اکنون به 
۱95 س��د رس��یده اس��ت. همچنی��ن، ت��ا اوایل 
انقاب اس��امی، 55۲ هزار هکتار شبکه آبیاری و 
زهکشی در کل کشور احداث شده بود که این رقم 
در دولت س��یزدهم به بی��ش از ۲۳88 هزار هکتار 
رسیده اس��ت. از دیگر اقدام های ویژه صنعت آب 
و فاضاب در دولت س��یزدهم، می ت��وان به طرح 
جهاد آبرس��انی و تأمی��ن آب ۱۰ هزار روس��تای 
کش��ور با جمعیت تحت پوش��ش چه��ار میلیون 
و ۷5۰ هزار نفر اش��اره کرد؛ در ای��ن طرح بیش از 
۲۱ هزار کیلومتر خطوط انتقال آب احداث ش��ده 
اس��ت. با در نظر گرفتن گس��تردگی و پراکندگی 
روس��تایی در کش��ور، این طرح با رش��د مناسبی 

در ح��ال اجراس��ت به طوری ک��ه تاکن��ون طرح 
جهاد آبرس��انی در بخش قابل توجهی از روستا ها 
اجرایی شده است؛ عملیات آبرس��انی به ۱۰ هزار 
روس��تا با اعتبار ۱9 هزار میلیارد توم��ان از اوایل 
س��ال ۱۴۰۱ آغاز و مقرر ش��د این طرح در مرحله 
نخس��ت در ۷۱۳8 روس��تا طی سه س��ال اجرایی 
شود. بازس��ازی و ارتقای تأسیس��ات آب به طول 
۱۴ هزار کیلومتر، کاهش هدررفت آب ش��هری به 

میزان پنج درصد، افزایش توان ذخیره س��ازی آب 
به ظرفیت ۱.5 میلی��ون مترمکعب، تأمین ۱۰۰5 
دستگاه تانکر آبرس��انی سیار، تأمین ۶۰۰ مگاوات 
مولد ب��رق اضطراری، حف��ر و تجهی��ز یک هزار و 
۱5۰ حلقه چ��اه در قالب اج��رای یک هزار و 98۴ 
پ��روژه از جمل��ه اقدام های دولت س��یزدهم برای 
 مدیریت تنش آبی در ش��هر ها و روستاهای کشور 

محسوب می شوند. 

گروه انرژي

 عض��و هی��أت  مدی��ره انجم��ن س��ازندگان و 
انرژی ه��ای  خدم��ات  و  کاال  تأمین کنن��دگان 
تجدیدپذیر )س��اتکا(، با اش��اره به اینکه صنایعی 
که تقاضای برق آن ها بیش��تر از یک مگاوات است، 
موظفند که در سال نخس��ت معادل یک درصد و تا 
س��ال پنجم معادل پنج درصد از مصرف برق خود 
را از طریق س��اخت نی��روگاه تجدیدپذی��ر تأمین 
کنند، گفت: 8۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی در ایران 
ظرفیت اح��داث پنج هزار م��گاوات نیروگاه جدید 
خورش��یدی را دارد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
محم��ود کریم��ی؛ در جم��ع خبرن��گاران، افزود: 
در صورتی که صنای��ع از این ال��زام قانونی تبعیت 
نکنند، یک تا پن��ج درصد از برق مصرف��ی آن ها با 
نرخ تجدیدپذیر محاس��به و در قبوض آن ها اعمال 
می ش��ود. وی ادامه  داد: در هفته های اخیرش��اهد 
قطعی مکرر ب��رق صنای��ع در کش��ور بوده ایم که 
دلیل آن س��رمای هوا، مصرف زیاد گاز و کس��ری 
تراز گاز اعام شده اس��ت. این عضو انجمن ساتکا، 
خاطرنش��ان  کرد: قطعی برق در سال های اخیر در 
انتهای بهار و تابستان نیز تکرار شده، به صورتی که 
برق واحدهای صنعتی که در شهرک های صنعتی 
واقع هس��تند، یک روز در هفته قطع بوده اس��ت. 
کریمی؛ گفت: این در حالی اس��ت که ایران دارای 
قابلیت بسیار باال برای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر 
از جمله نیروگاه های بادی و خورش��یدی است که 
در فص��ول مختلف س��ال می توانند ب��دون نیاز به 

سوخت، برق تولید کند. 
پتانسیل پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی 

روی سقف صنایع در شهرک های صنعتی 
وی ب��ا تقس��یم صنایع ب��ه دو بخ��ش صنایع 
ب��زرگ و صنای��ع کوچک و متوس��ط، ادام��ه  داد: 
نزدیک به 8۳۰ ش��هرک و ناحیه صنعتی در ایران 
وجود دارد ک��ه از این تعداد، حدود 5۰۰ ش��هرک 
صنعتی، بیش از ۳۲۰ ناحی��ه صنعتی و حدود ۱۰ 
منطقه ویژه اقتصادی هس��تند. در این شهرک ها 
و نواحی صنعتی ح��دود 5۰ ه��زار واحد صنعتی 
کوچک و متوس��ط وجود دارد. عضو هیأت مدیره 

انجمن س��اتکا، افزود: اگر هر ک��دام از واحدهای 
صنعت��ی به طور متوس��ط ح��دود ۱۰۰ کیلو وات 
نیروگاه خورشیدی نصب کنند، پنج هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به مدار می آید 
که در ظهر تابس��تان به داد صنای��ع و وزارت نیرو 
خواهد رس��ید. کریمی؛ خاطرنش��ان کرد: وزارت 
نی��رو از صنایعی ک��ه اقدام ب��ه اح��داث نیروگاه 
خورش��یدی تا س��ه مگاوات کنند، طب��ق قرارداد 
خرید تضمینی ۲۰س��اله، برق را با نرخ های خرید 
تضمین��ی خریداری می کند نرخ ه��ای پایه خرید 
تضمین��ی ب��رای نیروگاه ه��ای با ظرفی��ت تا ۲۰ 
کیلووات برابر ۱۷5۰ تومان و ب��رای نیروگاه های 
۲۰ ت��ا ۲۰۰ کیلووات برابر ۱۶5۰ تومان اس��ت. تا 
س��ه مگاوات نیز ام��کان احداث نی��روگاه و خرید 
تضمینی وجود دارد. وی گفت: نرخ های پایه خرید 
تضمینی مش��مول ضری��ب تعدیل می ش��وند که 

براس��اس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش می یابند، 
به طوری که نرخ های پایه سال های قبل هم اکنون 
مش��مول ضرایب تعدیل ت��ا پنج برابر ش��ده اند و 
درآم��د این نیروگاه ها پنج برابر ش��ده اس��ت. این 
فعال انرژی های تجدیدپذی��ر، ادامه داد: باتوجه به 
اینکه در ش��هرک های صنعتی تعداد زیادی واحد 
صنعتی )عموم��اً بین هفت ت��ا ۷۰ واحد صنعتی( 
روی یک خ��ط ۲۰ کیلوولت قرار دارن��د، در زمان 
مدیریت بار، ش��رکت های توزیع برق کل خط ۲۰ 
کیلوولت را قط��ع می کنند و در نتیج��ه برق همه 
واحدهای صنعتی که روی این خط هستند، با هم 
قطع می شوند. کریمی؛ بیان داشت: انجمن ساتکا 
در حال رایزنی با ش��رکت های توزیع برق است که 
این مشوق برای صنایع تعریف ش��ود که در زمان 
مدیریت برق در تابس��تان، صنایعی ک��ه نیروگاه 
خورش��یدی نصب کرده ان��د، از ش��مول مدیریت 

برق مس��تثنی هس��تند. برق، می توان واحدهای 
صنعتی ک��ه اقدام ب��ه نصب نیروگاه خورش��یدی 
کرده اند به صورت انفرادی را از قطعی بار مستثنی 
کرد مواردی که اینجا گفته ش��د مربوط به صنایع 
کوچ��ک و متوس��ط داخل ش��هرک های صنعتی 
است. عضو انجمن س��اتکا، با بیان اینکه هزینه هر 
کیلووات نیروگاه خورش��یدی ع��ددی بین ۲۰ تا 
۲5 میلیون تومان است که براساس نوع تجهیزات 
استفاده ش��ده و ظرفیت نصب شده متفاوت است، 
افزود: بنابراین یک نی��روگاه ۲۰ کیلوواتی قیمت 
حدود ۴۰۰ ت��ا 5۰۰ میلیون توم��ان، یک نیروگاه 
۱۰۰ کیلووات��ی بین دو ت��ا۲.5 میلی��ارد تومان و 
یک نیروگاه ۲۰۰ کیلوواتی ح��دود چهار میلیارد 
تومان قیم��ت دارد. وی خاطرنش��ان کرد: انجمن 
س��اتکا بخش��ی را برای پاس��خگویی ب��ه صنایع 
راه اندازی کرده اس��ت که به صنای��ع درخصوص 

احداث نی��روگاه تجدیدپذیر و محاس��به ظرفیت 
معادل پن��ج درصد ب��رق مصرفی واح��د صنعتی 
مش��اوره می ده��د و همچنی��ن باتوجه ب��ه وجود 
کمیته مش��اوران و کمیته پیمان��کاران در انجمن 
س��اتکا و دارا بودن حدود ۲۰۰ ش��رکت فعال در 
زمین��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر، این ش��رکت ها 
ق��ادر هس��تند طراح��ی، امکان س��نجی، تأمین 
تجهیزات و احداث نیروگاه را ب��رای صنایع انجام 
دهند. کریم��ی؛ اف��زود: انجمن س��مینارهایی را 
در ش��هرک های صنعت��ی از جمل��ه عباس آباد و 
ش��مس آباد برای صنایع برگزار کرده است که در 
این س��مینار ها واحدهای صنعت��ی ازیک طرف و 
شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
از طرف دیگر حضور دارند و به س��ؤاالت واحدهای 
صنعتی پاسخ داده می ش��ود. وی گفت: همچنین 
قرار است انجمن س��میناری را برای صنایع بزرگ 
در اسفندماه برگزار کند که موارد مختلف قانونی، 
فنی و اقتصادی مرب��وط به اح��داث نیروگاه های 
تجدیدپذی��ر در صنایع به ص��ورت تخصصی مورد 

بحث قرار گیرد.
 تهاتر برق تجدیدپذیر تولیدی 

صنایع با شبکه برق
عضو انجم��ن س��اتکا درخصوص ع��دم قطع 
برق صنای��ع طب��ق مصوب��ه وزارت نی��رو که در 
تیرماه امس��ال اباغ ش��د، گفت: برق این صنایع 
در نقطه مصرف به میزان ب��رق تولیدی به صورت 
هموار از ش��مول قطع یا محدودیت برق مستثنی 
خواه��د ب��ود. وی خاطرنش��ان کرد: معن��ای برق 
تولیدی به صورت هموار این اس��ت که اگر صنعت 
به صورت سه شیفت یا تک ش��یفت کار کند، برق 
هموار به صنعت تحویل داده ش��ود. بدین منظور 
قرارداد س��ه جانبه ای طراحی ش��د ت��ا بین واحد 
صنعتی، ساتبا )س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر( 
و توانیر منعقد ش��ود. به گفته کریمی؛ درخواست 
بخش خصوصی این است که شرکت توانیر هر چه 
سریع تر نس��بت به تعیین تکلیف این قرارداد اقدام 
کند، زیرا موضوع عدم قطع برق به توانیر مرتبط و 
از نظر ما این موضوع بیشتر مربوط به صنایع بزرگ 

می شود.

عضو هیأت مدیره انجمن ساتکا عنوان کرد  

 ظرفیت 5 هزار مگاواتی شهرک های صنعتی 
در ایجاد نیروگاه های خورشیدی 

الزام صنایع به تأمین یک تا 5 درصد از برق مصرفی از انرژی های تجدیدپذیر




