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اخذ تخفیف در معامالت عمومی؟!
کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

بعد از دو س��ال تعطیلی م��دارس به خاطر ش��یوع ویروس 
کرونا، دانش آموزان به کالس های حضوری دعوت شدند غافل 
از اینکه پس از مقابله با این وی��روس خارجی این بار باید با یک 
ویروس داخلی دس��ت وپنجه نرم کنند! ویروس��ی که به گفته 
معاون وزارت بهداشت، عامدانه به مدارس دخترانه کشور وارد 
ش��ده و همچنان در حال اذیت و آزار دختران ایرانی اس��ت. اما 
با گذش��ت بیش از 100 روز از آغاز حمالت برنامه ریزی ش��ده 
ش��یمیایی به مدارس دخترانه، همچنان خبری از دستگیری 
عامالن اصلی این جنایت نش��ده است. حمالتی که سروصدای 
زی��ادی در رس��انه های داخل و خ��ارج به پا ک��رده و همچنان 
همگان در انتظار اعالم رس��می مس��ؤوالن نس��بت به عامالن 
این جنایت و عقبه پش��ت آن هس��تند؛ بی ش��ک با طوالنی تر 
شدن روند مشخص ش��دن ابعاد این جنایت هولناک، شایعات 
پررنگ ت��ر خواهن��د ش��د. ن��وری؛ وزیر آم��وزش و پ��رورش، 
به عنوان متول��ی اصلی آم��وزش و پرورش کش��ور گفته؛ بابت 
مسمومیت دانش آموزان عذرخواهی می کنیم؛ نگرانی والدین 
دانش آموزان را درک و بابت این اتفاقات عذرخواهی می کنیم. 
منتظر اعالم نتایج آزمایش  ها هس��تیم. در استان های مختلف 
به طور جد پیگیر ماجرا هس��تیم و کمیت��ه فوریت  ها در ادارات 
مختلف آموزش و پرورش اس��تان  ها تش��کیل شده است. طبق 
خبرهای منتش��ر ش��ده تاکنون بیش از 70 مدرس��ه دخترانه 
در سراسر کش��ور مورد این حمالت ش��یمیایی قرار گرفته اند. 
نمایندگان مجلس در خانه ملت به عنوان وکالی ملت طی این 

مدت مورد بازخواست مردم قرار گرفته اند. 

مسمومیت دانش آموزان نوعی ترور بیولوژیک است
در همین رابطه، محمدحس��ن آصفری؛ عضو کمیس��یون 
امور داخلی و شورا ها مجلس، گفت: جمهوری اسالمی مطمئناً 
عناصر این موضوع را شناس��ایی و مش��خص خواه��د کرد و به 
مردم معرفی می کند، توان این کار در دس��تگاه های امنیتی و 
اطالعاتی م��ا وج��ود دارد، همان طور که س��ایر گروهک های 
تروریس��تی و خراب��کار را توانس��تند شناس��ایی و دس��تگیر 
کنند. این مس��أله هم موضوعی نیس��ت که قابل شناس��ایی و 

دس��تگیری نباش��د. وی در گفت وگو با خبرن��گار ایلنا، گفت: 
مس��أله مس��مومیت دانش آموزان امری نیس��ت که مجلس، 
دولت و قوه قضاییه بخواهند از آن کوتاه بیایند یا نس��بت به آن 
کم توجهی کنند. این مسأله باید به طور جد دنبال شود، به نظر 
من این موضوع یک ترور بیولوژیک اس��ت که باید پیگیری  ها با 
جدیت انجام شود. هیچ نظامی چنین کاری با مردم خود انجام 
نمی دهد؛ دش��منان یا نظام را نمی شناسند یا اینکه آنقدر کینه 
و مشکل با نظام دارند که س��عی می کنند این چیز ها را حتی با 

دروغی آشکار گردن نظام بیندازند.
 مسؤوالن با جدیت به موضوع مسمومیت  ها 

رسیدگی کنند
س��یدغنی نظری خانقاه؛ نماینده خلخال نیز، در نشس��ت 
علنی نوبت دیروز )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه س��ال 1۴0۲ کل کشور، 
در اخطاری با اس��تناد به اصل )۸۶( قانون اساس��ی به موضوع 
مسمومیت  ها در مدارس این شهرستان اش��اره کرد و گفت: ما 
نمایندگان وظیفه اعالم این م��وارد و پیگیری این موضوعات را 
داریم، همچنین مس��ؤوالن مربوطه نیز باید با جدیت موضوع 

مسمومیت  ها در مدارس را پیگیری کنند.
دولت و مجلس با جدیت روی موضوع مسمومیت 

دانش آموزان کار می کنند
ج��واد کریمی قدوس��ی؛ عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس نیز، گفت: این نظامی که توانس��ت 
پ��وزه ۴7 س��رویس اطالعاتی دش��من را در جن��گ ترکیبی 
اخیر به خاک بمال��د، از پس توطئه مس��مومیت دانش آموزان 
بر نمی آی��د؟ از دوس��تان خواهش کردم به عن��وان یک همکار 
قبل از اینکه موضوع مس��تند ش��ود یا با فضایی که دشمن در 
پی ایجاد الته��اب اس��ت، بنزی��ن در التهاب دش��من نریزند. 
ریاس��ت جمهور به وزیر کش��ور و اطالع��ات دس��تور دادند و 
آن ه��ا نی��ز کار می کنند. وحی��دی؛ وزیر کش��ور نی��ز، بیانیه 
حکیمان��ه ای پخش ک��رد ک��ه حاک��ی از مس��ؤوالن امنیتی 
و بهداش��تی در ای��ن حوزه اس��ت. نظ��ام جمهوری اس��المی 
 صادق، قوی و مقتدر اس��ت؛ صادق در برابر م��ردم و مقتدر در 

برابر دشمن. 

اول کرونا، حاال مسمومیت؛ دختران دانش آموز را دریابید

 اَبَر بحران تراشی!  
 کاًل دق��ت کردید برخ��ی از ما مل��ت و ایضاً مس��ؤولین و 
خصوصاً بخش��ی از رس��انه ای های ملی و میلی و خصوصی و 
عمومی، از کلمه اَبَربحران خوش��مان می آید، هرجایی هم که 
دلمان می خواهد دیگران صدایمان را بشنوند و یا بهتر و بیشتر 
دیده شویم و یا غلظت و ش��وری و پیازداغ چیزی را آنقدر باال 
ببریم که گوش ها تیز و چش��م ها ِگرد ش��ود، از این عبارت اَبَر 

بحران و یا هم خانواده  اش ابرچالش استفاده می کنیم. 
البت��ه به واس��طه هنرمای��ی چندین س��اله مس��ؤولین 
و مدی��ران و خل��ق ا... و بی برنامگ��ی و یل��ه و رهاش��دگی و 
مصرف زدگی و بی خیالی و لج و لجبازی و خوش بینی مفرط 
و قس علیهذا خیلی از این ابرچالش ه��ا همچین بی ربط هم 
نیس��ت، اما اینکه به وضعیت مس��کن و خودرو می رس��یم، 
یک راس��ت به س��راغ ابرچالش می رویم، ح��رف از بودجه و 

اعتبارات می ش��ود، ابربح��ران را در بوق و ُکرن��ا می کنیم، 
داستان کاهش رشد جمعیت و ایضاً ازدواج و فرزندآوری را با 
ابربحران قرن و ورود به دره هولناک جمعیتی، تیتر می زنیم 
و با همین دس��ت فرمان کلی اَبَر و َمَبر! برای خودمان ردیف 
کرده ایم و روی دس��ت کش��ور گذاش��ته ایم که یک خط در 
میانش کاًل بزرگنمایی و اغراق و اَبَرتوهم است، دیگه خیلی 

نوبر است! 
فهم و عقل هوش��نگ خانی ما می گوید که وقتی در بیان 
درس��ت و دقیق مطلبی، دچار نقص اطالعات هس��تیم و یا 
می خواهی��م بدون ورود ب��ه جزییات و ادله و یک، دو، س��ه، 
حرفی بزنیم و دیگ��ران آن را باور کنند و ی��ا تحت تأثیر قرار 
بگیرند این عبارت ابربحران به فریادمان می رس��د و حسابی 
ج��اده را برایمان ص��اف می کند ت��ا هرچ��ه می خواهیم در 

ادامه  اش بگوییم و بنویسیم و دیگران هم هنوز در شوک آن 
اَبَر اول کار مانده باشند! 

به هرحال خدمت عزی��زان مدیر و رئیس و رس��انه ای و 
خبری و ایضاً اهل علم و دانشگاه و بزرگوارانی که مسؤولیتی 
برعهده دارند و از پس آن مسؤولیت بر نیامده اند و یا اساتید 
و صاحب نظ��ران محترمی ک��ه هرچه از عمق یک مش��کل 
صحبت می کنند کس��ی توجه نمی کند و ما خل��ق ا... عامی 
جماعت ک��ه می خواهی��م حرفمان خریدار داش��ته باش��د 
و دیگرانی ک��ه از این اب��زار قدرتمن��د )ابر ابزار!( اس��تفاده 
می کنند، عرض می کنیم که با این دس��ت فرمانی که برخی 
از ما ها می رویم و هرچیزی را به ابرچالش و ابربحران توصیف 
کرده و ش��دت و ِحدت و عمقش را تا ح��د اعلی و درجه آخر 
تنظی��م می کنیم، مثل خیل��ی از عب��ارات و اصطالحات، تا 
چارصباح��ی دیگر این عب��ارت هم کاًل از هیب��ت می افتد و 
از اصل معنی خالی می ش��ود و همان ش��واف و ش��عار و غلو 
 باقی می ماند. اگ��ر تبدیل به بیان عکس و منباب ش��وخی و 

مزاح نشود!! 
حواس��مان به این جفای مس��تمر به عب��ارات و صفات و 

کلمات باشد و حد اعتدال در مصرف و به کارگیری را رعایت 
کنیم و آنقدری تخ��ت گاز نرویم که کاًل موتور بس��وزاند و از 

حیز انتفاع ساقط شود. 
البته تا خاطر مبارکمان نرفته است عرض کنیم که همه 
این ها که عرض کردیم در مورد مس��ائل و موضوعاتی است 
که اگر بحران و ابربحران نیس��ت، انصاف��اً در ردیف معضل و 
مشکل قرار دارد و فقط میزان الحراره ای که برای آن در نظر 
گرفته شده اس��ت، تنظیم و واقعی نیس��ت، وگرنه آن دسته 
از ما ها که همچی��ن به صورت خودجوش و میل��ی، کار را به 
جایی رس��انده ایم که حتی فرصت و موقعیت ها را هم با این 
اَبَر خان می آرایی��م و از آن، ابر بحران اس��تخراج می کنیم، 
وای به مش��کل و تحدید و تهدید که احتم��االً دیگر عبارتی 
در خور برایش پی��دا نخواهیم کرد، بماند ک��ه برخی مواقع 
از دل بحران و فاجع��ه و مصیبت، فرصت های ناش��ناخته و 
موقعیت های ن��اب و همه چیز به س��امان و طبیعی اس��ت، 
اس��تخراج می کنیم و بحران تراش��ی هایمان هم مصلحتی 

است و خیلی ربطی به اصل قصه ندارد... .

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

اصالح مصوبه مزایده فروش امالک شهرداری تهران در شورای شهر 
اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر تهران، مصوبه 
مجوز ف��روش و واگ��ذاری ش��ش فق��ره امالک 
متعلق به ش��هرداری ته��ران را در پ��ی اعتراض 
فرمانداری با اکثریت آراء اصالح کردند. به گزارش 
ایس��نا، اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر تهران در 

یکصدوسی وسومین جلسه علنی شورای اسالمی 
ش��هر تهران بررس��ی اعتراض فرمانداری تهران 
درخصوص مصوبه مجوز فروش و واگذاری و انجام 
معامله ش��ش فقره امالک متعلق به ش��هرداری 
تهران را در دس��تور کار خود داشتند که در همین 

راستا نرجس س��لیمانی؛ با اش��اره به اینکه شیوه 
این واگذاری مش��خص نشده اس��ت، افزود: بهتر 
اس��ت جمله ترجیحاً واگذاری به شرکت مپنا در 
این مصوبه حذف ش��ود. چمران؛ ریاست شورای 
ش��هر تهران نیز، درباره این مصوبه گفت: تأکید بر 

اینکه کارشناس��ی به بهای روز باش��د باید در این 
مصوبه گنجانده شود و موضوع ترجیحاً واگذاری به 
شرکت مپنا حذف شود. در ادامه تشکری هاشمی؛ 
دیگر عضو ش��ورای ش��هر تهران نیز، تصریح کرد: 
براساس کارشناسی بهای روز این معنا را می دهد 

که عوارض نیز در آن محاسبه ش��ده است. نهایتاً 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران پس از بحث و 
بررسی با ۲0 رأی موافق پیشنهاد حذف واگذاری 
به ش��رکت مپنا و گنجانده ش��دن کارشناسی به 

بهای روز را به تأیید رساندند. 
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https://monaghesatiran.ir/130978-60-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/130984-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131025-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131009-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131005-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/130993-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%9f/
https://monaghesatiran.ir/130990-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86/
www.qanoonnameh.ir
https://monaghesatiran.ir/130939-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
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  عمومي
)تجدید مدت دریافت اسناد( نوبت دوم

 ش�رکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه اراک - خرم آباد در نظر دارد 
 )اج�اره 9 دس�تگاه دی�زل ژنرات�ور ب�ا ظرفیت ه�ای 5 دس�تگاه 500 کاوا،
2 دس�تگاه 300 کاوا و 2 دس�تگاه 200 کاوا( جهت تأمین برق ایس�تگاه های 
عوارضی و تونل های آزادراه اراک- خرم آباد( لذا از ش��رکت های واجدش��رایط 
 دع��وت می ش��ود از م��ورخ 1۴01/1۲/1۶ لغای��ت 1۴01/1۲/۲0 جه��ت دریافت 
اس��ناد مناقصه از س��اعت 0۸:00 صبح الی 1۶:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، 

خیابان خالد اسالمبولی )وزراء(، کوچه پنجم، پالک ۲۴، طبقه سوم مراجعه نمایند.
 شماره تماس: ۸۸109۲17-0۲1 داخلی )1۴3۸(

مدت اجرای کار: 1۲ ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲.۴00.000.000 ریال

  مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  مناقصه گ��ران پ��س از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه حداکثر ت��ا پایان وق��ت اداری 
مورخ 1۴01/1۲/۲3 اسناد مربوطه را در پاکت الک و مهرشده به نشانی مناقصه گزار 

تحویل نمایند.
  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده می باشد.

مجتمع دخانیات اس�تان اصفهان در نظر دارد تعداد 5 دس��تگاه خودرو اس��تیجاری 
س��بک به هم��راه رانن��ده را از طری��ق برگ��زاری مناقصه عمومی تأمی��ن نمای��د. لذا از 
متقاضیان واجدش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد شرکت در مناقصه 
 از مورخ 1۴01/1۲/1۴ لغایت پایان وقت اداری مورخ 1۴01/1۲/۲3 به نشانی: اصفهان، 
 خیاب��ان کم��ال اس��ماعیل، مجتم��ع دخانی��ات اس��تان اصفه��ان، واح��د ت��دارکات 
)با همراه داشتن فیش واریز وجه 500.000 ریال به حساب ۶150۴۴۸۲۲5 بانک ملت به نام 
 مجتمع دخانیات اس��تان اصفهان( و یا پس از تکمیل فرآیند ثبت ن��ام و دریافت کد کاربری

 www.iets.mporg.ir در پایگاه مل��ی مناقص��ات و به ص��ورت رای��گان ب��ه آدرس  
اسناد مناقصه را طبق تاریخ های یادشده دریافت نمایند.

1- تعداد و نوع آن ها: 5 دستگاه خودرو استیجاری سبک به همراه راننده
2-مقدار برآورد اولیه موضوع مناقصه: 

مبلغ 1۲.000.000.000 ریال، تمام کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها:  از آخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه می باشد.
4-تضمین شرکت در مناقصه: 

مبلغ ۶00.000.000 ریال واریز به حس��اب ش��ماره ۶150۴۴۸۲۲5  بانک ملت شعبه 
خواجو اصفهان و یا ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه بدون هیچ گونه قید 

و شرط و قابل تمدید.
5- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و محل آن: 

 ت��ا س��اعت 1۶:00 عص��ر روز دوش��نبه م��ورخ 1۴0۲/01/1۴ دبیرخان��ه حراس��ت 
مجتمع دخانیات استان اصفهان.

6-زمان گشایش پاکات: ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1۴0۲/01/15
7-سایر شرایط: مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد.

8- داش��تن گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کد فعالیت 
مربوطه الزامی است.
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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران

آگهی   عمومی
یک مرحله ای 

تأمین 5 دستگاه خودروی استیجاری سبک به همراه رانندهنوبت دوم
)کد فراخوان 53/140/193(

در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 32224182-031 اداره تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمائید

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

آگهي تجدید مناقصات عمومي 
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت 97۶۴، شناس��ه ملي 10100۴0۲۶۶۴ و کد پستي 19۸19۶99۶1، به نشاني تهران، س��عادت 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 تجدید مناقصات: مناقصات عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی به شرح زیر: 

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

زمان گشایش پیشنهاداتشرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(

واگذاری خدمات ترابری امور انتقال 1۴01/1۲051۲00100100۸000۲71
یکشنبه مورخ 1۴0۲/01/۲0 3.050.000.000-نیروی دو تهران

ساعت 09:00

دوشنبه مورخ 1۴0۲/01/۲1 1۶.۶1۶.99۲.0۲0۸30.۸50.000خرید مفصل و سرکابل ۶3 کیلوولت1۴01/110۲3۲00100100۸000۲۶۸
ساعت 09:00

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس�ناد: متقاضیان می توانند از مورخ 1۴01/1۲/15 لغایت 1۴01/1۲/۲1، به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه و با پرداخت 
مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حس��اب ۴00105090۴005۶55 )شماره شبا IR ۸9010000۴00105090۴005۶55( به نام ش��رکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه 

بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-۸۲-۲۲1500-7۴-0509-۶۴-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5-ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرآین�د ارج�اع کار: مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فرآین��د ارج��اع کار به ص��ورت ضمانتنام��ه بانک��ي معتبر ی��ا واری��ز نق��دي به حس��اب ۴00105090۶37۲۸۲۲ 
)شماره شبا IR 7۴010000۴00105090۶37۲۸۲۲ و شماره شناسه 9۶۲۲۲1500100000000000000000001( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

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

پیشنهاددهندگان می باید ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1۴0۲/01/19، نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط 
درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک و مهرشده تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1۴0۲/01/19، 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 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.

9- سایر شرایط:
9-1-مناقصه شماره 1401/12051

9-1-1- ارائه تائیدیه صالحیت معتبر در رسته حمل ونقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
9-1-2- ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.

9-1-3- سوابق اجرایي شامل موافقت نامه قرارداد و حسن انجام کار )رضایت نامه( از کارفرمایان قبلي حداقل دو مورد
9-2-مناقصه شماره 1401/11023

9-2-1- ارائه تایپ تست معتبر از مراکز مجاز و معتبر داخلي و خارجي
9-2-2- ارائه یک موردقرارداد به همراه حسن انجام تعهدات در خصوص فروش محصوالت سرکابل و مفصل در سطح فوق توزیع و انتقال به همراه رضایت نامه از خریداران

تذکر مهم: برای تمامی مناقصات: مناقصه گرانی که در 5 سال گذشته با شرکت برق منطقه ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باش��ند و قرارداد آن ها پایان یافته و یا ۸0 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 اعالم خواهد شد.

   الزم به ذکر است سوابق قراردادي آن مناقصه گر در روز افتتاح پاکات تحویل کمیسیون مناقصه می گردد.
   عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸9۶9737 و ۸51937۶۸ و مرکز تماس ۲7313131 تماس حاصل نمایند.

شماره های  1401/12051 و 1401/11023یک مرحله ای 

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

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

نوبت دوم

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

 ش�رکت س�هامي ب�رق منطق�ه اي ته�ران در نظ��ر دارد فراخ��وان خدم��ات 
»نظارت بررفتار ن��گاری، کنترل پای��داری، بهره برداری، نگهداري و تعمیرات س��دها و 
مخازن نیروگاه سیاه بیش��ه«  را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی )فراخوان ارزیابی کیفی 
 در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دول��ت ب��ه ش��ماره ۲00100100۸000۲73(  
نس��بت ب��ه دع��وت از ش��رکت های داراي گواهینام��ه صالحی��ت معتبر از س��ازمان 

برنامه وبودجه با شرایط ذیل برگزار نماید.
تخصصگروهردیف

سدسازی)پایه 1(گروه مهندسي آب1
انتقال نیرو)پایه ۲(گروه انرژي۲
ژئوتکنیک )پایه ۲(گروه مهندسي آب3

توجه: مشاور می بایس��ت براي ارائه خدمات، داراي گواهینامه صالحیت مشاوره معتبر 
)مطابق جدول فوق( از س��ازمان برنامه وبودجه باش��د ویا به صورت مشارکت همکاري 
نماید.)همکاري به صورت مش��ارکت، فرم مشارکت نامه پیوست اس��ناد در دفاتر اسناد 

رسمي ثبت گردد.(
  ش��رکت کنندگانی که به صورت گروه مش��ارکت در فراخوان ش��رکت می کنند،باید 
مدارک خود را به ص��ورت ترکیبي)یکجا( ارائ��ه نمایند و از بارگذاري م��دارک جداگانه 

خودداري نمایند.
  رعایت سایرشرایط مندرج در اسناد الزامي می باشد.

  کلیه مراحل برگزاري فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد تا تهیه فهرس��ت مشاوران 
داراي صالحیت، ارس��ال درخواس��ت پیش��نهاد )RFP(، ارائه پیش��نهاد مش��اوران و 
 گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم 

عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ي امضاء الکترونیکي را 
جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1۴01/1۲/1۶ 

می باشد.
  بدین وسیله از کلیه شرکت های واجدش��رایط که مایل به شرکت در این ارزیابی کیفی 
هس��تند دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از مورخ 1۴01/1۲/1۶ تا 
1۴01/1۲/۲0 س��اعت 19:00 به س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس مذکور 

مراجعه و اقدام نمایند.
  اسناد تکمیل ش��ده می بایست تا ساعت 19:00 روز یکش��نبه مورخ 1۴01/1۲/۲۸ از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ثبت و ارسال گردد.
توجه: شرکت کنندگان می بایست پیش��نهاد خود را قبل از به اتمام رسیدن زمان ارائه 
پیشنهاد بارگذاری نمایند، در غیر این صورت به هیچ عنوان مهلت زمانی برای بارگذاری 

تمدید نخواهد شد.
  شرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسي اس��ناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج 
در پرسش��نامه در چارچوب ضوابط و مقررات نس��بت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان 
 اقدام و از ش��رکت های واجدش��رایط جهت دریافت اس��ناد ارزیابي فني مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آورد.
نشاني و آدرس:

تهران، سعادت آباد، کوي فراز، بلوار شهداي برق، شرکت برق منطقه ای تهران
تلفن:0۲1-۲3۸19

نوبت اول

ضمنًا اطالعات فوق در شبكه اطالع رسانی
  www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( 

و پایگاه ملي مناقصات http://iets.mporg.ir   موجود مي باشد.

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد چند گروه از اقالم بال مصرف و ضایعاتی 
خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری حراج حضوری به فروش رساند.

 )مخازن سوخت بین 13000 تا 15000 لیتر، لوازم اداری مستعمل، الستیک 
مس��تعمل خودروه��ای س��نگین و لیفت��راک، روغن س��وخته، بش��که فلزی، 
کاغذ ضایعاتی، 7 ع��دد جت پرینتر، لوازم تأسیس��اتی و برودتی و گرمایش��ی، 
باس��کول و ترازو، دتکتور و لوازم اع��الن حریق، لوازم صنف خیاطی و نس��اجی 
شامل چرخ خیاطی و پارچه و ...( متقاضیان جهت دریافت برگ شرایط مزایده، 
 ضمن واریز مبلغ 1.000.000ریال به حس��اب درآمد مجتمع دخانیات تهران 
 ب��ه ش��ماره ۸5۲3۴۲19 ن��زد بانک ملت ش��عبه س��المت و جه��ت بازدید از 
 ساعت 09:00 صبح الی 11:30 و 1۴:00 الی 1۶:00 روزهای شنبه و یکشنبه مورخ

 1۴01/1۲/۲0 و 1۴01/1۲/۲1 به نشانی: خیابان قزوین، مجتمع دخانیات تهران، 
اداره تدارکات مراجعه نمایند. 
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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران

حراج حضوری
آگهی   

در صورت نیاز جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
51046211 -021 تماس حاصل فرمائید.

فروش ضایعات استحصالی

مبلغ دریافتی فوق قابل استرداد نمی باشد.

قائم مقام و مش��اور مع��اون فرهنگی و اجتماع��ی وزارت علوم، از تش��کیل 
کارگروه ه��ای معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری 
خبر داد. ب��ه گزارش ایس��نا، جعفرپ��ور؛ گفت: مع��اون فرهنگ��ی و اجتماعی 
براساس جلس��ات متعدد کارشناسی، مش��ورتی و تخصصی با معاونان، مدیران 
و کارشناس��ان حوزه های مختل��ف فرهنگ��ی و اجتماعی دانش��گاه ها، برخی 
از مهم ترین نظام مس��ائل فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه ها را اخ��ذ و با توجه به 
ظرفیت معاونت های فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه ها احکام دبیران کارگروه ها 
را صادر کرد. وی ب��ا بیان اینکه ای��ن کارگروه ها می توانن��د از ظرفیت معاونان، 
مدیران و کارشناس��ان و صاحب نظران فرهنگ��ی و اجتماعی اس��تفاده کنند، 
افزود: نحوه تعیی��ن اعضای این کارگروه ها با مش��ورت مدیران و کارشناس��ان 
س��تاد معاونت فرهنگی وزارت علوم و همکاری اساتید و صاحب نظران فرهنگی 
و اجتماعی خواهد بود. قائم مقام و مش��اور معاونت فرهنگی با اش��اره به ظرفیت 
باالی تخصصی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها وجود دارد، بیان 
کرد: امید داریم که این 15 کارگ��روه بتوانند راهبرد ها و راهکارهای مناس��بی 
برای ارتقای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه ها ارایه کنند. جعفرپور؛ 
با بیان اینک��ه رویکرد معاون��ت فرهنگی و اجتماع��ی وزارت علوم اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای متعدد علم��ی، پژوهش��ی و مش��ورتی اس��اتید و صاحب نظران 
فرهنگی و اجتماعی اس��ت، عنوان کرد: کارگروه های مصوب معاونت فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم عبارتند از؛ کارگروه تش��کل های اس��المی دانشجویان، 
کارگروه خانواده و دانشگاه، کارگروه رس��انه و فضای مجازی، کارگروه مدیریت 
اعتراض های دانش��جویی، کارگروه اردوه��ای فرهنگی و اجتماع��ی، کارگروه 
مس��ؤولیت اجتماعی، کارگروه همبس��تگی اجتماعی و هویت مل��ی، کارگروه 
رتبه بن��دی فرهنگی و اجتماع��ی دانش��گاه ها، کارگروه س��اختار معاونت های 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، کارگروه کانون های فرهنگی و هنری، کارگروه 
عفاف و حجاب، کارگروه کرسی های آزاداندیشی، کارگروه اخالق دانشگاهیان، 
کارگروه سبک زندگی دانشجویی اسالمی- ایرانی و کارگروه انجمن های علمی. 

 دبیران کارگروه های معاونت فرهنگی 
و اجتماعی وزارت علوم منصوب شدند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 

مخابرات به دلیل سیاست های غلط از آهنگ توسعه کشور عقب افتاد 
مدیرعامل ش��رکت مخاب��رات ایران، گفت: ش��رکت های 
نوآور بعد از اینکه ای��ده ای ارایه می دهن��د، نیازمند حمایت، 
اعتب��ار و پش��تیبانی هس��تند اما ب��ه خاطر سیاس��ت های 
غل��ط، مخاب��رات از آهنگ توس��عه عق��ب افتاده اس��ت. به 
گ��زارش ایس��نا، مجی��د س��لطانی؛ مدی��ر عام��ل ش��رکت 
مخابرات ای��ران، در همایش ن��وآوری در حوزه زیرس��اخت 
مخابرات��ی و  ای س��ی تی، اظه��ار ک��رد: صنع��ت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وابس��ته به ش��رکت مخابرات ایران است، 
 ش��رکت مخابرات ایران 50 س��ال قدم��ت دارد و بزرگ  ترین

 زیرس��اخت ارتباط��ی کش��ور را در دس��ت دارد. مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات ایران با اش��اره به ارتباطات ثابت و همراه، 
اظهار کرد: اگر مخابرات که اصطالحاً لوکوموتیو قطار کش��ور 
اس��ت، در این مس��یر درس��ت کار کند، بقیه هم درست کار 
می کنند. س��لطانی؛ با تأکید بر لزوم حمایت از ش��رکت های 
ن��وآور و اس��تارت آپی، تصریح ک��رد: از ش��رکت های بزرگ 
کش��ور باید حمایت ش��ود زی��را زمان��ی که از ش��رکت های 

ب��زرگ حمای��ت ش��ود، دیگ��ر ش��رکت های کوچ��ک هم 
به درس��تی عمل خواهند کرد. مدیرعامل ش��رکت مخابرات 
ای��ران با بی��ان اینکه بخ��ش ارتباط��ات ثاب��ت کاًل پرهزینه 
اس��ت و نه فقط در کش��ور م��ا، تصریح ک��رد: برای توس��عه 
ارتباطات ثاب��ت هزینه ها زیاد اس��ت و دولت  ه��ا و حاکمیت 
کش��ورهای غربی در س��الیان گذش��ته اعتبارات س��نگین و 
بس��یاری را به ح��وزه تلکام خ��ود کمک کردن��د. مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات ای��ران در ادامه ب��ه ذکر مثال��ی پرداخت: 
به عن��وان نمون��ه دولت آلم��ان به ی��ک ش��رکت آلمانی که 
 در زمین��ه فیبرن��وری فعالیت می ک��رد، 7.۲ میلی��ارد یورو 
کمک کرد، درصورتی که ش��رکت خصوصی بود. س��لطانی؛ 
اف��زود: دولت  ه��ا و حاکمیت  ه��ا برای توس��عه زیرس��اخت 
س��رمایه گذاری می کنن��د و دلی��ل آن ه��م این اس��ت اگر 
ش��رکت ها به مش��کل بر بخورند، سایر ش��رکت ها با مشکل 
مواجه می ش��وند ام��ا این اتفاق 1۲ س��ال اس��ت ک��ه برای 
ش��رکت مخابرات ای��ران رخ نداده اس��ت. وی با بی��ان اینکه 

حوزه فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات حوزه مش��کل داری 
است چون سیاس��ت گذاری خوبی انجام نش��ده است، گفت: 
ش��رکت مخابرات ایران برنامه های خوب��ی را دنبال می کند 
که یک��ی از آن این اس��ت ک��ه فعالیت های مرتب��ط با تحول 
این صنعت و ارتباط با ش��رکت های ن��وآور را دنبال می کند. 
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ای��ران در ادامه س��خنان خود 
به بررس��ی وظیف��ه ش��رکت مخابرات ای��ران در ای��ن حوزه 
پرداخ��ت و بی��ان ک��رد: برنامه س��ازی، تقوی��ت و افزای��ش 
اس��تفاده از فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات در حمای��ت از 
اقتصاد دیجیت��ال، کاهش ش��کاف دیجیت��ال، فراهم آوری 
دسترس��ی و پهنای بان��د، مدیری��ت مخاب��رات، چالش  ها و 
فرصت های موضوع ناش��ی از رشد س��ریع فناوری اطالعات و 
ارتباطات، تقوی��ت همکاری میان همه بازیگ��ران، حمایت از 
تمام اهداف راهب��ردی، توانمندس��ازی فعالیت های نوآورانه 
در فن��اوری اطالع��ات خانوار ه��ا ب��رای حمای��ت از تحول 
دیجیتال��ی جامعه ازجمل��ه وظایف ش��رکت مخاب��رات در 

این حوزه اس��ت. مدیرعامل ش��رکت مخابرات ای��ران گفت: 
30 میلی��ون خانوار از بخ��ش تلفن ثابت اس��تفاده می کنند، 
ش��ش میلیون مش��ترک باند پهن داریم و اگر ش��رکت های 
اس��تارت آپی کار نوآورانه انجام دهند بس��تر برای مش��تری 
فراه��م اس��ت. همچنی��ن در خردادم��اه س��ال جاری طرح 
نجما و طرح های اس��تانی مطرح ش��د به عبارتی کار جهادی 
در توس��عه فیبرن��وری و موبایل س��ازی صنای��ع انجام ش��د 
که از منابع خود ش��رکت مخابرات ش��روع کردیم. همچنین 
یاس��ر باقری؛ مدیر توس��عه کس��ب وکار ش��رکت مخابرات 
ایران، در ادامه ای��ن همایش اظهار کرد: زمانی که از توس��عه 
کس��ب وکار در عص��ر کنونی صحب��ت می کنی��م، نمی توان 
تحول دیجیت��ال را نادیده گرف��ت و مخابرات ای��ران باید به 
تقویت س��بک رهب��ری جهت رس��یدن به تح��ول دیجیتال 
توجه کند. وی تأکی��د کرد که دیگر دوران استانداردس��ازی 
 گذش��ته اس��ت و اکنون موضوع توانمندس��ازی اهمیت پیدا 

کرده است. 

گروه فناوری

رئیس کنسرس��یوم ش��رکت های دانش بنیان 
صنع��ت فضایی، با اش��اره ب��ه طراحی و س��اخت 
دو ماهواره از پرتاب آن ها ب��ا پرتابگر خارجی خبر 
داد. به گزارش مناقصه مزایده، حس��ین ش��هرابی 
رئی��س کنسرس��یوم ش��رکت های دانش بنی��ان 
صنع��ت فضای��ی مدیرعامل کنسرس��یوم فضایی 
در چهارمین دورهمی ش��رکت ها و دانش��جویان 
فع��ال در زیس��ت بوم فضا ک��ه در مح��ل صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی برگ��زار ش��د، با اش��اره به 
تصوی��ب برنامه 10 س��اله صنعت فضایی کش��ور، 
اف��زود: براس��اس ای��ن برنام��ه ق��رار اس��ت طی 
 10 س��ال آین��ده پن��ج میلی��ارد دالر در صنعت 
فضای��ی هزینه ش��ود که ای��ن ع��دد قابل توجهی 
ش��رکت های  کنسرس��یوم  رئی��س  اس��ت. 

دانش بنی��ان صنع��ت فضای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
تنه��ا جای��ی ک��ه می تواند ای��ن چرخ��ش مالی 
دانش بنی��ان  ش��رکت های  کن��د،  ایج��اد  را 
بخش خصوصی اس��ت، اظهار کرد: انتق��اد ما این 
اس��ت ک��ه س��هم فعالیت ه��ای بخش خصوصی 
 در صنع��ت فضای��ی دی��ده ش��ود، ول��ی تاکنون 
رخ نداده اس��ت. رئیس کنسرس��یوم شرکت های 
دانش بنی��ان صنعت فضایی در ادامه خاطر نش��ان 
کرد: نمونه آن برگزاری نمایش��گاه صنعت فضایی 
است که بدون حضور شرکت های دانش بنیان بوده 
است. ش��هرابی؛ با تأکید بر اینکه این انتقاد نسبت 
به ترکیب ش��ورای عالی فضایی وجود دارد، یادآور 
ش��د: ش��ورای عالی فضایی در حالی راه اندازی شد 
که نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تشکیل نشده بود و در ترکیب این شورا نمایندگان 
بخش خصوصی حض��ور ندارند و به نظر می رس��د 

بخش دولت��ی و خصولتی اج��ازه عرض ان��دام به 
 ش��رکت های دانش بنی��ان نمی ده��د. مدیرعامل 
اس��تارت آپ امیدفضا، توسعه زیس��ت بوم فضایی 
را از برنامه ه��ای ج��دی ای��ن کنسرس��یوم ذک��ر 
ک��رد و ادامه داد: در این راس��تا در تالش هس��تیم 
صنعت فضایی را ع��الوه بر حوزه های باالدس��تی 
به بخش های پایین دس��تی چون اینترنت اشیاء و 
کشاورزی تسری دهیم؛ از این رو با مشارکت چهار 
شرکت، کنسرسیومی در این صنعت ایجاد کردیم. 
شهرابی؛ از طراحی و س��اخت دو ماهواره خبر داد و 
گفت: با همکاری پرتابگر خارجی قرار است این دو 
ماهواره با پرتابگر خارجی به مدار تزریق ش��وند. به 
گفته رئیس کنسرسیوم ش��رکت های دانش بنیان 
صنعت فضای��ی، ق��رارداد پرتاب ای��ن دو ماهواره 
بخش خصوص��ی ایرانی با پرتابگ��ر خارجی منعقد 

شده است. 

رئیس کنسرسیوم شرکت های دانش بنیان صنعت فضایی 

 دو ماهواره بخش خصوصی با پرتابگر خارجی 
پرتاب می شوند

دو آس��یب پذیری ج��دی در میکروچیپ ه��ای TPM امنی��ت میلیارد ها 
دس��تگاه به خصوص ادوات اینترنت اش��یاء )IoT( را به خطر انداخته اس��ت. به 
 TPM گزارش  ای تی جو، اخیراً دو نقص امنیتی ج��دی در کتابخانه نرم افزاری
یافت شده است که می  تواند منجر به افشای اطالعات دستگاه میزبان یا افزایش 
 Trusted Platform مخف��ف TPM .س��طح دسترس��ی مهاجمان ش��ود
Module، یک چیپ مخصوص رمزنگاری اس��ت که در س��ال ۲009 توس��ط 
Trusted Computing Group )TCG( معرف��ی ش��د. ای��ن قطع��ه 
س��خت افزاری کوچک، وظیفه احراز هویت قطعات دس��تگاه و صحت عملکرد 
آن را دارد. یک��ی از این آس��یب پذیری  ها ک��ه CVE-۲0۲3-1017 نام دارد، 
از نوع out-of-bounds write اس��ت و مهاجمی که بتوان��د با موفقیت از 
این آسیب پذیری س��وء اس��تفاده کند، می تواند منجر به انکار سرویس )از کار 
انداختن تراش��ه/فرآیند TPM و غیرقابل اس��تفاده ش��دن آن( و یا اجرای کد 
 101۸-۲0۲3-CVE شود. آس��یب پذیری دیگر که TPM دلخواه در زمینه
ن��ام دارد، از نوع آس��یب پذیری out-of-bounds read اس��ت و مهاجمی 
که بتواند با موفقیت از این آسیب پذیری سوء اس��تفاده کند، می تواند داده های 
حس��اس ذخیره ش��ده در TPM را بخواند یا به آن  ها دسترس��ی داشته باشد. 
شرکت امنیت سایبری Quarkslab این نقض های امنیتی را در نوامبر ۲0۲۲ 
کش��ف و گزارش کرده اس��ت. این نقص های امنیتی همچنان در حال بررسی 
و تجزیه و تحلیل دقیق تر توسط مؤسس��ه ملی فناوری و استانداردهای ایاالت 
متحده )NIST( هس��تند. آس��یب پذیری های ذکر ش��ده می توانند از طریق 
برنامه های نصب ش��ده با ارس��ال دس��تورات مخرب به ماژول TPM ۲.0 که 
سیس��تم عامل آن آسیب دیده اس��ت، ایجاد ش��ود. نکته جالب توجه این است 
 ۲.0 TPM که مایکروسافت برای ارتقای امنیت سیس��تم عامل خود، داشتن
را به عنوان یکی از پیش نیازهای ویندوز11 لحاظ کرده است و دستگاه هایی که 
این چیپ را در مادربورد خود نداشته باش��ند، از امکان نصب ویندوز11 محروم 
هستند و حاال می توان گفت تمام دس��تگاه هایی که توانس��ته اند ویندوز11 را 
نصب کنن��د، دارای این ماژول هس��تند و باید نس��بت به این آس��یب پذیری  ها 

حساس باشند. 

 امنیت میلیارد ها دستگاه 
اینترنت  اشیاء )IoT( در خطر است

https://monaghesatiran.ir/131122-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%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-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0/
https://monaghesatiran.ir/131125-3753-%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%86%da%af%d9%87%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/131131-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab%d8%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/131134-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/131128-3753-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7/
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مقاله

چكیده
همیش��ه با توجه به اصل »رعایت صرف��ه و صالح دس��تگاه های اجرایی 
کشور توس��ط کارپردازان دولتی« بحث اخذ تخفیف در زمان انعقاد قرارداد 
و یا کس��ر از صورت وضعیت های پیمانکاران در حین ق��رارداد مطرح بوده و 
از س��ویی بحث غیر قانونی بودن اخذ مال بدون مقرره با توجه به اصل »عدم 
صالحیت مطلق کارگزار دولتی«  و اصل »حاکمیت قانون«  مطرح اس��ت که 
به امری چالش��ی بین مدیران اجرایی و مدیران مالی یا حقوقی دستگاه بدل 
می ش��ود. در همین راس��تا ورود به ماهیت امر و امکان یا ع��دم امکان چنین 
امری در محیط حقوق مالی اداری به عنوان یک��ی از فضاهای حقوق عمومی 
الزم و ضروری اس��ت. همچنین توجه به محل وقوع چنین حالتی )امکان  یا 
عدم امکان اخذ تخفیف( در فرآیندهای تش��ریفاتی حقوق عمومی و جرایم 
و تخلفات قانون��ی قابل تعمیم به آنها بس��یار مهم می باش��د زی��را کارکنان 
دستگاه های اجرایی با تهدیداتی مواجه می ش��وند که بعد از وقوع به راحتی 

قابل جبران نیست. 
 کلمات کلیدی: 

اخذ تخفیف، تهدی��دات کیفری کارکن��ان دولت، اص��ل رعایت صرفه و 
صالح، اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صالحیت مطلق کارگزار دولتی.

1. مقدمه
در معامالت عمومی که توس��ط دس��تگاه های اجرایی انجام می ش��ود و 
منجر به انعقاد ق��رارداد و یا اخذ فاکتور می گردد، یک ط��رف معامله با توجه 
به الحاقی ب��ودن اکثریت قراردادهای عمومی همیش��ه باید ش��روط از قبل 

تعیین ش��ده توس��ط حاکمیت و دولت را پذیرفته و حق اعتراض به آنها را از 
خود اس��قاط نماید. این معامالت و قراردادها از زمان تشکیل دولت در ایران 
و تصویب قانون محاس��بات عمومی در س��ال 1۲۸9 مورد توجه بوده است و 
در ماده ۲3 آن  روش رس��یدن به آن را از دو فرآیند مناقصه و مزایده طراحی 
نموده بود و برخی اس��تثنائاتی را هم دیده بود. در این میان و با گذشت بیش 
از صد س��ال همچنان هنگام انجام معامله اتفاقات��ی رخ می دهد که مأموران 
دس��تگاه های  اجرایی را با چالش روبه رو می کن��د. از مهمترین این چالش ها 
اس��تدالل منطقی مأمور یا دس��تور مقام��ات باالتر به اخ��ذ تخفیف از طرف 
معامله در هنگام انعقاد قرارداد یا کاس��تن از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار 
طرف معامله در هن��گام پرداخت آن ب��رای رعایت صرفه و صالح دس��تگاه 

می باش��د. این امر گرچه در محیط حقوق خصوصی بس��یار رایج و 
معمول اس��ت زیرا اَعمال اش��خاص حقوق خصوص��ی، بدواً و 

مطابق اصاله االباحه، با مانعی روبه رو نیس��ت؛ زیرا ایشان 
می توانند براس��اس اصل آزادی اراده ه��ا، تا حّدی که از 
خطوط قرمز تبیین ش��ده در قوانین آم��ره، پای فراتر 
ننهند، ابراز ارادۀ انشایی نمایند  ولی در محیط حقوق 
عمومی جای بح��ث دارد. اول اینکه باید ش��ناختی 
کلی نسبت به روش های انجام معامله و فرآیند های 
ارجاع کار پیدا ک��رد و از نظر حقوقی ماهیت هر کدام 
را مورد بررس��ی قرار داد تا بتوان امکان یا عدم امکان 

اخذ تخفیف را شناسایی نمود.
2. معامالت عمومی 

معامله ب��ا توجه به اینک��ه طرفین آن اف��راد خصوصی یا 
دولتی باش��ند به معامالت بخش خصوصی و معام��الت دولتی یا 

عمومی تقسیم می شود.
2-1. انواع قراردادهای عمومی

قراردادهای دولت��ی، خود به دو نوع قراردادهای اس��تخدامی و معامالتی 
تقسیم می شود. در قراردادهای استخدامی روابط به کار گرفتن افراد با اجرت 
و کار معلوم در مدت مش��خص تعیین گردیده و افراد براساس آن به خدمت 
دولت در می آین��د، ولی در قراردادهای معامالتی در راس��تای انجام عملیات 
تصدی گری برای حس��ن اج��رای وظایف پش��تیبانی با اش��خاص حقیقی و 
حقوقی دیگر روابطی تنظیم و منعقد می گردد. البته ممکن اس��ت به موجب 

قوانین و مجوزهای خاص دیگری، این قرارداد ها منعقد شوند.
قراردادهای معامالتی خود نیز چند نوع هس��تند و در مس��ائلی همچون 
خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، س��اخت، مش��اوره، آم��وزش، فاینانس و 

سرمایه گذاری و... کاربرد دارند.
2-2. اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی گری

نکته اینکه، هر دولتی دارای اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی گری اس��ت 

که اعمال حاکمیتی آن ناش��ی از قدرت عموم��ی و دارای خصیصه اقتدار و 
الزام اس��ت و غیرقابل واگذاری اس��ت و هر قراردادی که در راس��تای اعمال 
حاکمیتی ظاهر ش��ود، یک طرفه و در ش��کل و قالب قوانی��ن حکومتی نمود 
می یابد. که ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه تحقق آن ها را موجب اقتدار 
و حاکمیت کشور دانسته مانند برقراری تأمین اجتماعی، قانون گذاری، امور 
ثبتی، استقرار نظم و امنیت و تنظیم روابط کار و...، همچنین براساس ماده ۸ 
قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که 
تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کش��ور است و منافع آن بدون محدودیت 
ش��امل همه اقش��ار جامعه گردیده و بهره مندی از این ن��وع خدمات موجب 

محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
اما اعم��ال تصدی گری اعمالی اس��ت که دول��ت از نقطه نظر 
حقوقی مش��ابه اعم��ال اف��راد خصوصی انج��ام می دهد و 
اص��ول و قواعد حق��وق خصوص��ی بر آن حاکم اس��ت 
و قابل واگذاری ب��ه غیر بوده و در قال��ب قراردادهای 
غی��ر یک طرفه که تاب��ع قوانین و مق��ررات تجاری، 
مدنی، جزای��ی، کار و بیم��ه و... می باش��د صورت 
می پذی��رد. م��اده واح��ده »قانون تعیی��ن مرجع 
دع��اوی بی��ن اف��راد و دول��ت« مص��وب 1307، 
اعم��ال تصدی گ��ری را اینگونه تعری��ف می کند: 
»اعمال تص��دی اعمالی اس��ت که دول��ت از نقطه 
نظر حقوق��ی مش��ابه اعمال اف��راد انج��ام می دهد، 
مانن��د خرید و ف��روش ام��الک ... اجاره و امث��ال آن«. 
ضم��ن اینکه با توجه مس��تفاد م��اده 11 قان��ون مدیریت 
خدمات کش��وری می توان گف��ت، اعمال تصدی گ��ری اعمال 
مربوط به امور اقتصادی اس��ت که دولت متصدی اداره و بهره برداری از 
اموال جامعه اس��ت و مانند اش��خاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی 
عمل می کن��د، از قبیل تص��دی در امور صنعت��ی، کش��اورزی، حمل ونقل، 
 بازرگانی، مس��کن و بهره برداری از طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، 

ارتباطات و راه.
به هر ح��ال در قراردادهای ناش��ی از اعمال تصدی، اختی��ارات هر یک از 
طرفین قرارداد ناشی از مفاد قرارداد یا منابع قانونی است و در انعقاد آن اصوالً 
نباید اراده هیچ یک بر دیگری برتری و مزیت داش��ته باش��د و در صورت بروز 

اختالف محاکم دادگستری، صالح به رسیدگی می باشند.
اما باید توجه داش��ت در عمل به علت قدرت فائقه دولت در انعقاد تمامی 
قراردادها حت��ی در قراردادهای تصدی گری نیز یک طرف��ه بودن قراردادها 
به ش��دت خودنمایی نم��وده و در م��وارد متع��ددی حتی به تنظی��م نمونه 
قراردادهای همس��ان از پیش تعیین شده مانند ش��رایط عمومی پیمان های 

مختلف صادر از سوی سازمان برنامه و بودجه منجر شده است.

3. فرآیند ارجاع قراردادهای عمومی
 به طور کلی ش��یوه های انعقاد قراردادهای عموم��ی را که به فرآیند 

ارجاع کار معروف است می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: 
گروه اول: قراردادهای مبتنی بر رقابت ناشی از مسابقه؛ 
گروه دوم: قراردادهای مبتنی بر توافق ناشی از مذاکره؛

3-1. رقابت ناشی از مسابقه
روش مس��ابقه با فرآیندهایی مانند برگزاری مناقص��ه یا مزایده در 

معامالت بزرگ )بیش از ۴50 میلیون تومان در سال 99( بروز می یابد.
در روش مسابقه، افرادی با یکدیگر به رقابت بر سر قیمت )یا کیفیت 
قابل تبدیل به قیمت( می پردازند و در نهایت یکی از آن ها در این رقابت 

اقتصادی با کاستن از منافع و سود خود، به برتری می رسد. 
3-1-1. فرآیند مناقصه

مناقصه فرآیندی است که در آن س��ازمان های عمومی، خرید کاال، 
خدمت یا حق��وق مورد نیاز خ��ود را به رقابت و مس��ابقه می گذارند و با 
اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت متناسب  مطابق شرایط 

را پیشنهاد می کنند، معامله می نمایند. 
3-1-2. اقسام مناقصه: 

مناقصه براساس ماده ۴ قانون برگزای مناقصات از باب روش دعوت 
به دو نوع عمومی و محدود و از باب نوع رس��یدگی به پیشنهادها به دو 
نوع یک مرحله ای و دومرحله ای تقس��یم می گ��ردد که ضمن ترکیب با 
هم امکان برگزاری به ۴ شکل را خواهد داشت که عبارتند از؛ -مناقصه 
عموم��ی یک مرحل��ه ای، -مناقصه عموم��ی دومرحل��ه ای، - مناقصه 

محدود یک مرحله ای -مناقصه محدود دومرحله ای.
3-1-۲-1. مناقص��ه عموم��ی: روش��ی اس��ت ک��ه در آن دول��ت ی��ا 
س��ازمان های عمومی، انجام عمل، خرید کاال،  خدمات یا حقوق   مورد نیاز 
خود را از طریق اعالن و انتشار آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار به اطالع 
عموم داوطلبان رسانده و ارایه پیشنهاد از سوی آنها را به مسابقه می گذارد.

3-1-۲-۲. مناقص��ه محدود: روش��ی ک��ه در آن اخذ پیش��نهاد با 
دعوت از همه اش��خاص حقیقی یا حقوقی صالحی��ت داری که از قبل 
مورد شناسایی سازمان های عمومی قرار گرفته و لیست شده اند، برگزار 
می شود. البته شروع این کار به تشخیص و مسؤولیت باالترین مقام آن 

سازمان و با ذکر ادله امکان دارد.
3-1-۲-3. مناقص��ه یک مرحل��ه ای: روش��ی اس��ت ک��ه در اخذ 
پیشنهادها براساس ش��رایط از قبل اعالم ش��ده حداقلی، فقط قیمت 

تعیین کننده برنده و طرف قرارداد دستگا های عمومی است.
3-1-۲-۴. مناقصه دومرحله ای: روشی است که در اخذ پیشنهادها 
عالوه بر ش��رایط از قبل اعالم ش��ده حداقلی، معیارهایی فنی و کیفی 
وجود دارد که با توج��ه به آنها، ام��کان خرید به ظاه��ر گران تر ولی به 
صرفه تر وج��ود دارد ل��ذا رقابت عالوه ب��ر قیمت در کیفیت براس��اس 
معیارهای از قبل تعیین شده جاری اس��ت و برنده براساس تراز نمودن 

قیمت تعیین می گردد.
3-1-3. فرآیند مزایده: 

یکی دیگ��ر از فرآینده��ای پیش بینی ش��ده در قانون محاس��بات 
عموم��ی، مزایده برای انعق��اد پیمان ه��ای عمومی می باش��د. مزایده 
فرآیندی اس��ت که در آن س��ازمان عموم��ی، ف��روش کاال ، خدمات یا 
حقوق را از طریق درج آگهی در روزنامه  کثیراالنتشار به رقابت عمومی 
گذارده و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء )به شرط عادله بودن( را 

پیشنهاد کند، منعقد می نماید. مزایده خود بر دو نوع می باشد:
3-5.  روش انعقاد قرارداد در مسابقه

در فرآیندهای مس��ابقه ای انعقاد قرارداد با برن��ده از الزامات فرآیند 
اس��ت. همچنان که در بند »الف« ماده ۲1 قانون برگ��زاری مناقصات 
مصوب 13۸3 اذعان شده است؛ »قرارداد  با برنده مناقصه باید پیش از 

پایان مدت اعتبار پیشنهاد ها  منعقد شود...«
همچنی��ن س��ازمان های عموم��ی حق دخ��ل و تص��رف در متن 
پیش نویس قرارداد به مسابقه گذاشته شده را ندارند، این امر در انتهای 
ماده  ۸ آیین نامه معامالت دولتی مصوب س��ال 13۴9 با عنوان منظور 
داش��تن امتیازات جدید برای برنده به صراحت ذکر شده است؛  که این 
امتیاز جدی��د می تواند به ش��کل ایجابی )با افزودن ش��رطی جدید( یا 

سلبی )با حذف شرط موجود(، صورت پذیرد.
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شرکت نساجی حجاب شهرکرد در نظر دارد »عملیات اجرایی اصالح و تکمیل تصفیه خانه جدید پساب کارخانه 
حجاب ش��هرکردبه صورتPC«را از طریق مناقصه عموم��ی دومرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی با ش��رایط ذیل به 

اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1- سپرده شرکت در مناقصه 1۶.000.000.000 ریال)شانزده میلیارد ریال( است که به صورت ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی به شماره ش��بای IR۸۲01۶0000000000۸0۸۸55۶53  نزد بانک کشاورزی شعبه دانشگاه الهیات 

تهران کد 1155انجام می شود.
2- کارفرما در رد یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- هزینه آگهی روزنامه و سایر هزینه ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.
4- هزینه خرید اسناد مبلغ 5.000.000 ریال می باشد.

از کلیه شرکت های دارای گرید رش��ته آب پایه 5 یا باالتر به همراه یکی از دو رشته تأسیسات و تجهیزات و یا ابنیه پایه 
5 یا باالتر به صورت توأمان از سازمان برنامه  وبودجه باس��ابقه کار حداقل دو تصفیه خانه فاضالب صنعتی و یا شهری، 

دعوت می گردد بر اساس برنامه زمانی زیر نسبت به دریافت و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمایند:
1- دریافت اسناد تا ساعت 1۶:00روز یکشنبه مورخ 1۴01/1۲/۲1 از طریق مراجعه به واحد مالی/دبیرخانه شرکت

2- بازدید محلی و شرکت در جلسه توجیهی روز دوشنبه مورخ 1۴01/1۲/۲۲ ساعت 10:00 صبح در محل کارخانه
3- تحویل اسناد تا ساعت 1۶:00 روز یکشنبه مورخ 1۴01/1۲/۲۸ از طریق مراجعه به واحد مالی/دبیرخانه شرکت

آدرس کارخانه: شهرکرد، کیلومتر 7 جاده خوزستان، کارخانه واحد 1، واحد مالی، تلفن: 03۸-3339913۶
آدرس دفتر مرکزی: تهران: خیابان قائم مقام فراهانی،پایین تر از خیابان شهید مطهری، کوچه الوند، پالک 9

تلفن: 0۲1-۸۸55۶۶57
زمان و مكان گشایش پاکت ها )مرحله اول(:

 روز چهارشنبه مورخ 1۴0۲/01/1۶ساعت 11:00در محل کارخانه به صورت غیرحضوری

  عمومي 
 نوبت اول

دومرحله ای

روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي  عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم
روز دو شنبه 1401/12/15
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شماره: 1401/709
کارفرما: شرکت پتروشیمي مارون

موضوع مناقصه: تأمین نیروي انساني بازرسي فني و تعمیرات در تعمیرات اساسي سال 1۴0۲
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 ۲03(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 3.500.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا چک تضمین شده بانکي
مهلت دریافت اسناد: از مورخ 1۴01/1۲/13 لغایت پایان وقت اداري مورخ 1۴01/1۲/۲0 )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: 1.500.000 ریال واریز به حساب شماره ۶01703۲۲۸1 بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمي مارون با شناسه بانکي 3115015.
براي دریافت غیرحضوری اسناد. مدارک مربوطه )نامه آمادگي و فیش واریزي( را به آدرس پست الکترونیکي tenders@mpc.ir  ارسال نمایند. 

تلفن:701- 0۶1-5۲۲951۴0
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

www.mpc.ir
روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي  عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم
روز دو شنبه 1401/12/15
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توأم با ارزیابی کیفی- شماره 1401/700
کارفرما: شرکت پتروشیمي مارون

موضوع مناقصه: تأمین ماشین آالت سنگین جهت تعمیرات اساسی
محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي، سایت ۲، مجتمع پتروشیمي مارون

محل و مهلت دریافت اسناد: از مورخ 1۴01/1۲/15 لغایت پایان وقت اداري مورخ 1۴01/1۲/۲۴ )به جزء ایام تعطیل(
 براي دریافت اس��ناد، مقرر دارید به ص��ورت غیرحضوري رونوش��ت فیش واری��زي را طي یک نامه درخواس��ت با ذک��ر آدرس پس��ت الکترونیک��ي )Email( به آدرس 

tenders@mpc.ir  ارسال نمایند.
تلفن: 0۶1-5۲۲951۴0

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 9.500.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا چک تضمین شده بانکي
حداقل شرایط حضور در مناقصه:

داشتن شخصیت حقوقي - ارائه سوابق و مدارک انجام حداقل سه کار مشابه - ارائه مدارک دال برداشتن توان مالي و توان تجهیزاتي و ...
قیمت اسناد و نحوه واریز: مبلغ 1.500.000 ریال واریز به حساب شماره ۶01703۲۲۸1 بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمي مارون با شناسه بانکي 3115015

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

روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي  عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم
روز دو شنبه 1401/12/15
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شماره: 1401/705
کارفرما: شرکت پتروشیمي مارون

PCT موضوع مناقصه: تأمین مواد شیمیائي و خدمات کنترل شیمیائي و بهسازي آب در گردش برج خنک کننده
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 ۲03(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۴0.000.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکي یا چک تضمین شده بانکي

مهلت دریافت اسناد: از مورخ 1۴01/1۲/13 لغایت پایان وقت اداري مورخ 1۴01/1۲/۲1 )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:1.500.00 ریال واریز به حساب شماره ۶01703۲۲۸1 بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمي مارون با شناسه بانکي 3115015.

براي دریافت غیرحضوری اسناد، مدارک مربوطه )نامه آمادگي و فیش واریزي( را به آدرس پست الکترونیکي tenders@mpc.ir  ارسال نمایند. 
تلفن:701- 0۶1-5۲۲951۴0

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

اخذ تخفیف در معامالت عمومی؟!
قسمت اولنگاهی به اخذ تخفیف در معامالت عمومی دستگاه های اجرایی

https: //t.me/qarahdaghli
علی قره داغلی

در 
معامالت عمومی که 

توسط دستگاه های اجرایی 
انجام می شود و منجر به انعقاد 

قرارداد و یا اخذ فاکتور می گردد، یک 
طرف معامله با توجه به الحاقی بودن 
اکثریت قراردادهای عمومی همیشه 
باید شروط از قبل تعیین شده توسط 
حاکمیت و دولت را پذیرفته و حق 
اعتراض به آنها را از خود اسقاط 

نماید

https://monaghesatiran.ir/131110-3753-%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%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%8a%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131113-3753-%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%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b4/
https://monaghesatiran.ir/131116-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131119-3753-%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%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%88%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:

روزنامه4

Monday  6.Mar.2023  Vol.18  No.3753دوشنبه 15 اسفند 1۴01  13 شعبان 1۴۴۴  سال هجدهم  شماره 3753

عمران
راه و شهرسازی

آگهی فراخوان شناسایی
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

 ش�رکت پتروش�یمی اروند )س�هامی خ�اص( در نظ��ر دارد جهت شناس��ایی ش��رکت های دانش بنی��ان فع��ال و توانمن��د جهت س��اخت قطعات مب��دل حلزونی
43E-44001&53002  مربوط به واحد SPVC را مطابق با شماره درخواست 0159533و مشخصات مندرج در سایت شرکت پتروشیمی اروندبه شرح ذیل اقدام نماید:

DATA SHEET-1
 لذا از ش��رکت های فعال در این زمینه دعوت می ش��ود اس��ناد و مدارک ذیل را حداکثر تا س��اعت 1۲:00 روز ش��نبه  مورخ 1۴01/1۲/۲7 به نش��انی: اس��تان خوزستان، 

بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، کد پستی ۶35۶17۸73۴ امور حقوقی و پیمان ها شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند:
الف- اساسنامه، آگهی تاسیس، پروانه فعالیت

ب- معرفی کارخانه یا کارگاه 
ج- سوابق اجرایی کار مشابه یا  مرتبط 

د- رزومه علمی و فنی
ه- سوابق گواهی حسن انجام کارمشابه یا مرتبط با کار

و- معرفی نفر فنی )رابط( به همراه شماره تماس )موبایل(
1( بر روی پاکت ارسال مدارک، موضوع و شماره فراخوان مندرج گردد.

2( به پاکت های ارسالی که پس از تاریخ مندرج در آگهی تحویل گردد؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3( متقاضی��ان در ص��ورت نیاز ب��ه اطالع��ات  فنی  بیش��تر می توانند ب��ا ش��ماره تلف��ن 5۲1۲۶101-0۶1 و جه��ت اطالع��ات حقوقی ب��ا تلف��ن: 0۶1-5۲1۲۶۴7۴ 

تماس حاصل نمایند.
4( تصویر آگهی به همراه شرح مختصر کار و نقشه های مربوطه از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  قابل مالحظه می باشد.

  شایان ذکر است این فراخوان صرفاً جهت شناسایی می باشد.
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روابط عمومی شرکت پتروشيمي اروند
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شرکت پتروشیمی اروند

نوبت اول

آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان 
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی ش��رکت های واجدشرایط جهت تأمین  ماده شیمیایی اسیدس��ولفوریک غلیظ 9۸% )نودو هشت درصد( خود ، 

مطابق با مشخصات فنی مندرج در سایت پتروشیمی اروند به نشانی )www.arvandpvc.ir(، از طریق این آگهی فراخوان اقدام نماید.

1. متقاضیان می بایست اسناد و مدارک ذیل را حداکثر تا ساعت 1۲:00 روزش��نبه مورخ 1۴01/1۲/۲7 به نشانی: استان خوزستان،بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی، سایت 3، کد پستی ۶35۶17۸73۴ امور حقوقی و پیمان ها شرکت پتروشیمی اروند، تحویل نمایند:

الف - اساسنامه، آگهی تاسیس، پروانه فعالیت.

ب- سوابق اجرایی کارهای مشابه و یا سوابق مرتبط.

ج- معرفی کارخانه / کارگاه.

د- سوابق گواهی حسن انجام کار مشابه.

ه-دارای مجوز سازمان محیط زیست)ثبت در سامانه جامع مدیریت پسماند / محیط زیست(.

و-دارای مجوز سازمان غذا و دارو کل کشور.

2. متقاضیانی که قصد ارائه مدارک رادارند بر روی پاکت ارسالی موضوع و شماره فراخوان را مندرج نمایند.

3. متقاضیان می بایست اعالم آمادگی و نماینده فنی )با قید شماره تماس مستقیم( خود را به صورت مکتوب اعالم و به همراه مدارک ارسال نمایند.

4. متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، جهت سؤاالت فنی می توانند با ش��ماره تلفن های: 5۲1۲۶593-0۶1 )دفتر واحد تدارکات( و مابقی موارد را با امور حقوقی و 

پیمان ها با تلفن: 5۲1۲۶۴7۴-0۶1 تماس حاصل نمایند.

توضیحات:  این فراخوان صرفاً جهت شناسایی می باشد.
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نوبت اول
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی

CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

ش�رکت پتروش�یمی اروند در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان جهت اجرای واحد س��ولفات از آب نمک )SRS( از طریق انجام ارزیابی کیفی، 
به منظور انتخاب پیمانکار واجدشرایط و توانمند که دارای سوابق کافی و مرتبط باشد، برگزار نماید.

موضوع مناقصه: انجام مهندسی تفصیلی، خرید اقالم و تجهیزات، ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی واحدSRS شرکت پتروشیمی اروند و یوتیلیتی و آفسایت 
این واحد پتروشیمی اروند

محل اجرای پروژه: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، پتروشیمی اروند
شرایط متقاضیان:

متقاضیان می باید دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه ۲ یا باالتر نفت و گاز، زیر رش��ته واحدهای پاالیش��گاه نفت و گاز و پتروشیمی به همراه گواهینامه صالحیت 
خدمات مشاور رتبه یک نفت و گاز تخصصی پاالیشگاه نفت، گاز و پتروشیمی از سازمان برنامه  و بودجه کشور باشند.
متقاضیان فوق می بایست دارای صورت های مالی حسابرسی شده به روز و همچنین ظرفیت آزادآماده به کار باشند.

آدرس مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند، کد پستی:۶35۶17۸73۴
تلفن: 0۶1-5۲1۲۶000

مهلت و نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می بایس��ت از زمان درج آگهی نوبت دوم لغایت 3 روز کاری )از م��ورخ: 1۴01/1۲/1۶ لغایت 1۴01/1۲/۲1( با 
مراجعه به وب سایت پتروشیمی اروند www.arvandpvc.ir  بخش کمیسیون معامالت یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661  پس از ثبت نام در سامانه 

مذکور،نسبت به دریافت اسناد اقدام کنند.
مهلت تكمیل و تحویل مدارک: مهلت تکمیل و تحویل مدارک 7 روز کاری )تاریخ: 1۴01/1۲/۲۸( پس از پایان مهلت دریافت اسناد بوده و می بایست تا پایان وقت اداری 

روز مقرر به آدرس مناقصه گزار تحویل گردد.
  بدیهی اس��ت در مرحله مناقصه تنها از متقاضیانی دعوت به عمل خواهد آمد که صالحیت و توانایی آنان در انجام موضوع مناقصه مطابق با ش��رایط و معیارهای مندرج در 

اسناد ارزیابی کیفی مورد تأیید قرارگرفته باشد و ارسال مدارک متقاضیان هیچ گونه حقی را جهت حضور ایشان در فرآیند مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر،می توانند با شماره تلفن: 52126475-061 و 061-52126477 

 )آقای بشارتی-جهت سؤاالت ثبت نام و سامانه( و شماره تلفن:88839508-021 )آقای چكنی، جهت سؤاالت فنی در رابطه با ارزیابی کیفی(
تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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موسسه مهندس�ی رهاب در نظر دارد »عملیات ارائه خدمات مشاوره مدیریت طرح 
 و نظارت برای شناس��ایی تکمیل��ی، جابجایی یا نگهداری تأسیس��ات ش��هری معارض 

در فاز اول پروژه خط 10 متروی تهران« را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجرا:  از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 1۸ ماه شمسی تعیین می گردد.

نحوه پرداخت: به صورت ۶0 تهاتر و ۴0% نقد می باشد.
شرایط مناقصه گر: مشاور باید حتماً سابقه انجام قرارداد رفع معارض )مشابه( داشته 
باشد و تحویل رونوشت به همراه اسناد مناقصه الزامیست و همچنین می بایست دارای 

رتبه بندی )گرید( تأسیسات برقی و مکانیکی و آب و فاضالب و محیط زیست باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه مطابق ماده ۶ 
تصویب نامه 1۲3۴0۲/ ت 50۶59 ه� م��ورخ 9۴/09/۲۲ آیین نامه تضامین معامالت 
دولتی مبلغ ۲.000.000.000 ریال می باشد که به صورت انواع تضامین موردقبول در 

آیین نامه معامالت دولتی ارائه گردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: 

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1۴0۲/01/۲0
تاریخ گش�ایش پاکات: گشایش پاکات توس��ط کمیس��یون مناقصه کارفرما انجام 

خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلب��ان می توانن��د به منظ��ور دریافت اس��ناد مناقص��ه از روز سه ش��نبه مورخ 
1۴01/1۲/1۶ ت��ا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 1۴0۲/01/17 با در دس��ت 

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم، پالک 3، موسسه رهاب
شماره تماس: 0۲1-۸۸73170۲

آدرس محل پروژه: اتوبان ش��هید همت، میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 
کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط 10 مترو تهران

آگهی   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس�ت انرژی فالت، 
 به نش��انی کارگاه خوزس��تان )جاده اهواز- خرمش��هر، قبل از پ��ادگان حمید، 
 به س��مت منطقه جفیر، روبروی روس��تای جفیر ثانی،کارخان��ه گاز و گاز مایع 

غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فالت، کدپستی: ۶۴۴51۶51۲9(
NGL3200 2- موضوع مناقصه:  اجرای داربست بندی، مربوط به پروژه

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

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

3-2- مهل��ت دریافت اس��ناد مناقصه پنج روز بع��د از چاپ آگه��ی نوبت دوم 
می باشد.

3-3- هزینه خرید اس��ناد معادل 3.000.000ریال اس��ت که می بایس��ت به 
شماره حساب3۶0005۲۴0 نزد بانک تجارت به نام شرکت فرادست انرژی فالت 

واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
4- محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه:

 ش��رکت کنندگان می توانند اس��ناد ش��رکت در مناقصه خ��ود را در وقت مقرر 
به مدیریت حقوقی و قراردادهای کارگاه )جفیر(تحویل نمایند.

5- ارائه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

   عمومی 
نوبت اول 

دومرحله ای

 پنجره واحد مدیریت زمین 
سدی محکم در برابر زمین خواران 

سال هاس��ت که اراضی ملی و منابع طبیعی گرفتار افراد سودجویی شده که 
به بهانه های مختلف عرصه های طبیعی تصاحب و ایج��اد تغییرات باعث از بین 
رفتن اکو سیس��تم های زیس��ت محیطی می ش��وند. »زمین خواری« در مفهوم 
عام عبارت اس��ت از تصاحب یا بهره ب��رداری غیرقانونی از اراض��ی بی صاحب و 
فروش آن به دیگران عنوان می ش��ود که در اش��کال گوناگون متبلور می شود. 
»زمین خواری« در برخی مواقع با اش��کال ظاهری و مصادیق ب��ارز آن از قبیل 
تص��رف و تصاحب غیرقانون��ی اراضی ملی ص��ورت می گیرد ک��ه در این حالت 
برخورد قانونی و قضای��ی با زمین خوار و رف��ع تصرف از اراضی مل��ی به راحتی 
امکان پذیر اس��ت. اما مش��کل اصلی در برخورد با زمین خواری زمانی است که 
این موضوع با سوءاس��تفاده از مجاری قانونی یا خألهای قانونی محقق می شود 
و زمین خ��واران در قال��ب بس��ترهایی همچون س��رمایه گذاری، گردش��گری 
و طرح های بهره برداری، به ح��وزه اراضی ورود پیدا می کنن��د. بدین ترتیب که 
پس از واگذار ش��دن اراضی ملی به آنان، آن هم به ش��یوه قانونی، زمین خواران 
برخالف قراردادهای واگذاری عمل کرده و »زمین خ��واری« را رقم می زنند. از 
آنجا که در سال های گذشته سازوکارهای پیچیده ۲0 دستگاه های متولی حوزه 
زمین همچون کاغذبازی، عدم ش��فافیت، عدم اط��الع متقاضیان برای مراجعه 
به دس��تگاه های متولی و تداخل مح��دوده تصمیم گیری و دخالت دس��تگاه ها 
غیرشفاف بودن وظایف دس��تگاه ها مش��کالت زیادی را برای متقاضیان ایجاد 
کرده بود، در همین راس��تا جهت س��اماندهی خدمات حوزه زمین و پیشگیری 
از تخلفات حوزه زمین و مبارزه سیس��تمی با این پدیده در سال 1397 مصوب 
شد، س��امانه ای ایجاد ش��ود که به صورت متمرکز اراضی و خدمات حوزه زمین 
را به صورت یکپارچ��ه به مردم ارایه دهد و در س��ال 1۴00 زیرس��امانه پایش و 
سال 1۴01 درگاه متقاضیان ایجاد شد و در حال حاضر درگاه متقاضیان سامانه 
پنجره واحد زمین در بیش از ۲0 اس��تان بهره برداری ش��ده است و با اتصال 11 
دستگاه در حوزه زمین و 17 عنوان مجوز و اس��تعالم به مردم ارایه می شود. این 
در حالی است که با اس��تفاده از تصاویر ماهوار ه ای تغییر کاربری و ویالسازی  ها 
در اراضی مختلف کشور رصد می ش��ود. حس��ین میررجبی؛ معاون حفاظت و 
امور اراضی س��ازمان منابع طبیع��ی و آبخیزداری کش��ور، درخصوص ضرورت 
مبارزه با زمین خ��واری، گف��ت: ارایه آمار زمین خ��واری در چندین دس��تگاه 
پراکنده اس��ت؛ از س��ال 139۶ کارگروه مبارزه با زمین خواری و س��تاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی پیگی��ر موضوع عدم وجود س��امانه صدور مج��وز در حوزه 
زمین و سامانه هوش��مند در پایش اراضی بوده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر 
صدور مجوز ها و همچنین در پاس��خگویی به اس��تعالمات با چالش های بسیار 
زیادی مواجه هس��تیم و مردم از نحوه صدور مجوز ها ناراضی هس��تند. زمان بر 
بودن، تداخل وظایف، عدم ش��فافیت و ران��ت اطالعاتی در بعضی دس��تگاه ها 
جهت صدور مجوز ها وج��ود دارد. میررجب��ی؛ ادامه داد: س��امانه پنجره واحد 
مدیریت زمین یک سامانه هوشمند اس��ت که در موضوع سرمایه گذاری کاماًل 
ش��فاف عمل می کند. در ضوابط اجرایی س��ازمان منابع طبیعی کشور به عنوان 
راهبر سامانه معرفی ش��د و بنا داریم در قالب بارگذاری الیه های مختلف حوزه 
عملیاتی دستگاه ها، صدور مجوز ها را تس��هیل نماییم. این مقام مسؤول، اظهار 
داشت: در درجه اول موضوع مهم و بس��یار جدی که در کشور وجود دارد برنامه 
آمایش س��رزمین اس��ت. الیه اولی��ه ای که قصد تکمی��ل آن را داری��م موضوع 
بارگذاری نقشه های مطالعاتی آمایش س��رزمین است. سایر دستگاه ها از جمله 
س��ازمان منابع طبیعی، وزارت راه وشهرس��ازی س��ازمان اوقاف، ام��ور خیریه، 
 بنیاد مسکن و سایر دس��تگاه ها باید نقش��ه حوزه عملیاتی خود را در آن سامانه 

بارگذاری نمایند. 

وزیر راه وشهرسازی

25 هزار واحد باقیمانده مسكن مهرتا پایان اسفند تحویل می شود 
وزی��ر راه وشهرس��ازی، ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
براساس تفاهم با کمیته امداد امام)ه( و سازمان 
بهزیستی، مددجویان در اولویت دریافت مسکن 
قرار دارند، از تحویل ۲5 هزار واحد مس��کن مهر 
تا پایان اس��فندماه س��ال جاری خبر داد و گفت: 
صنعتی سازان را برای س��اخت و پیشبرد هر چه 
بهت��ر نهضت ملی مس��کن دع��وت می کنیم. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، مه��رداد بذرپاش؛ در 

آیین افتتاح ۲3 هزار واحد مسکونی مددجویان 
تحت کمیته امداد امام خمینی )ره( که با حضور 
رئیس جمه��ور انج��ام ش��د، اظهار داش��ت: در 
روس��تا ها و ش��هرهای زیر ۲5 هزار نفر جمعیت 
احداث مسکن با مسؤولیت بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی اس��ت. وی اضافه کرد: براساس تفاهم 
با کمیت��ه امداد امام )ه( و س��ازمان بهزیس��تی، 
مددجوی��ان در اولوی��ت دریافت مس��کن قرار 

دارند. وزی��ر راه وشهرس��ازی، تصریح ک��رد: تا 
پایان امس��ال ۲5 هزار واحد از مسکن مهرهای 
ناتم��ام تکمی��ل و تحویل متقاضیان می ش��ود. 
بذرپاش؛ با اشاره به فراهم ش��دن زمینه حضور 
صنعتی س��ازان در نهضت ملی مس��کن، گفت: 
صنعتی س��ازان را برای س��اخت و پیش��برد هر 
چه بهتر نهضت ملی مس��کن دع��وت می کنیم. 
وی بی��ان ک��رد: وزارت راه وشهرس��ازی زمین 

مورد نیاز و همچنین بخش��ی از تسهیالت را در 
این طرح تأمین می کند. وزیر راه وشهرس��ازی، 
گفت: فعاالن صنع��ت ساخت وس��از می توانند 
ب��ا بهره مندی از ای��ن ظرفیت اقدام به س��اخت 
مسکن کرده و پس از ساخت به اندازه مشارکتی 
که داشتند قدرالس��هم خود را بردارند. بذرپاش؛ 
ادام��ه داد: بقیه خانه های س��اخته ش��ده را نیز 
به وزارت مس��کن و شهرس��ازی داده ای��م تا در 

حوزه نهضت ملی مس��کن، تحوی��ل متقاضیان 
دهیم. وی با اش��اره ب��ه تحویل مس��کن مهر به 
متقاضیان با ی��ادآوری اینکه 10 ه��زار واحد از 
این خانه ه��ا توس��ط رئیس جمهور ب��ه مالکان 
ارایه ش��د، گفت: 10 هزار واحد دیگ��ر تا پایان 
س��ال افتتاح می ش��ود و پنج هزار واح��د نیز در 
 س��ایر ش��هر ها تکمیل و به متقاضی��ان تحویل 

داده می شود. 

راه و شهرسازی

 ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی و صنایع و معادن س��ال آینده 
در اولویت دریافت تس��هیالت و مزایده اس��تفاده از پس��اب قرار 
گرفتند تا میزان برداشت صنایع از آب های متعارف کاهش یابد. 
به گزارش مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، 
در ادامه بررس��ی جزییات بخش هزینه ای الیحه بودجه 1۴0۲ 
کل کش��ور، ب��ا بنده��ای )م(، )ن(، )س(، )ع( و بندهای الحاقی 
)5( و )۶( تبصره ۸ موافقت کردند. براس��اس بند )م( تبصره )۸( 
کاشت زمین های کشاورزی مورد اختالف کش��اورزان با ادارات 
منابع طبیعی اس��تان  ها که پرونده آن ها در نوبت بررس��ی قرار 
دارد ب��ا رعایت نظری��ه ش��ماره 590۸ فقهای ش��ورای نگهبان 
م��ورخ ۲۴ فروردین م��اه 1373 تا زم��ان تعیین تکلی��ف نهایی 
در کمیته های رف��ع تداخ��الت جهادس��ازندگی از جانب خود 
کش��اورز بالمانع اس��ت. طب��ق بن��د )ن( تبص��ره )۸( پرداخت 
حقوق و مزایای کارکنان )پرس��نل( ش��رکت های آب و فاضالب 
استانی و ش��رکت های توزیع برق اس��تان  ها که  به صورت مأمور 
در شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور و ش��رکت توانیر ارایه 
خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی ش��رکت های اس��تانی 
مذکور، بالمانع است. نمایندگان در بند )س( تبصره )۸( مصوب 
کردن��د، وزارت نی��رو مکلف اس��ت به منظور کاه��ش هدررفت 
آب در ش��بکه های توزیع و خط��وط انتقال آب ش��رب از طریق 
نش��ت یابی و رفع نش��ت و همچنین رف��ع انش��عابات غیرمجاز، 
در قالب مش��ارکت با بخش غیردولتی و با اس��تفاده از سازوکار 
بیع متقابل یا س��ایر روش  ها در قالب قراردادهای منعقده جهت 

تأمین منابع آبی اعم از آب یا پس��اب معادل تمام یا بخشی از آب 
صرفه جویی ش��ده، پس��اب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق 
اصالح ش��بکه های توزیع، در اختیار سرمایه گذار جهت استفاده 
در مصارف صنعت قرار دهد. همچنین براس��اس بند )ع(، وزارت 
نیرو مکلف اس��ت حداکثر طی مدت س��ه ماه از ابالغ این قانون 
نس��بت به باز تخصیص آب مصرفی رش��ته فعالیت های صنایع 
و معادن و ابالغ زمان بن��دی آب جایگزین با اولوی��ت منابع آبی 
نامتع��ارف در هماهنگی ب��ا وزارت صنعت،معدن وتجارت اقدام 

نماید. بهای آب تحویلی/برداش��تی رش��ته فعالیت های صنایع 
و معادن از منابع آب��ی، در پایان زمان بندی ابالغ ش��ده، معادل 
متوس��ط بهای تمام ش��ده طرح های  اجرایی جایگزین تأمین و 
براس��اس آخرین فهارس به��ای ابالغ��ی در محدوده اس��تقرار 
صنایع تعیی��ن می گردد. در پایان زمان بندی ابالغ ش��ده وزارت 
نیرو مجاز اس��ت صددرصد به��ای آب را از ای��ن صنایع و معادن 
دریافت نمای��د. ش��هرک ها و نواحی صنعتی و صنای��ع و معادن 
مش��مول این بن��د در دریافت تس��هیالت و مزایده اس��تفاده از 

پس��اب در اولویت می باش��ند. در ادامه این بند آمده است: کلیه 
منابع حاصله به حساب درآمد ش��رکت مدیریت منابع آب ایران 
نزد خزانه داری کل کش��ور واریز نمای��د و ماهانه و متناس��ب با 
وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه س��االنه شرکت با تأیید 
رئیس مجم��ع عمومی )وزی��ر نیرو( ص��رف اح��داث و تکمیل 
طرح ه��ای اولویت دار تأمی��ن و انتق��ال آب از جمل��ه؛ پایداری 
تأمین آب ش��رب، بهره  برداری، مرمت و بازسازی  تأسیسات برق 
آبی، آبرسانی به روس��تا ها و مناطق عش��ایری با اولویت مناطق 
محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمی��ل طرح های نیمه تمام 
منابع آب، جلوگی��ری از آلودگی منابع آبی، اج��رای طرح های 
احیاء و تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی و آبرس��انی به استان 
سیستان وبلوچس��تان و ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی و مناطق 
ویژه اقتصادی هزینه می ش��ود. دس��تورالعمل نحوه محاس��به 
بهای تمام ش��ده و نحوه مصرف توس��ط وزارت نیرو با هماهنگی 
سازمان  برنامه وبودجه کش��ور تهیه و ابالغ می گردد. نمایندگان 
در بند الحاقی 5 مصوب کردند که ص��ادرات محصوالت باغی از 
الزام به پیمان سپاری ارزی معاف اس��ت. همچنین براساس بند 
الحاقی۶، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور 
مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحس��اب آب و برق مصرفی 
توسط کلیه دستگاه، مؤسسات، س��ازمان ها و نهادهای موضوع 
ماده )1( قانون برگزاری مناقصات با اعالم وزارت نیرو )شش ماه 
پس از مهلت مندرج در قبوض( نس��بت به برداش��ت هزینه آب 
و برق مصرفی اعالم ش��ده از اعتبارات و یا حس��اب تمرکز وجوه 
واحد بدهکار اقدام و به حس��اب شرکت های ذی ربط وزارت نیرو 

پرداخت نماید.

با تصویب نمایندگان در بودجه 1402

 شهرک های صنعتی در اولویت دریافت تسهیالت 
و مزایده استفاده از پساب قرار گرفتند

https://monaghesatiran.ir/131094-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131098-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131101-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/131104-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131107-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b9%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:
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آگهی فراخوان شناسایی وارزیابی کیفی
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 ش�رکت پتروش�یمی ارون�د در نظر دارد مناقصه یک مرحل��ه ای ب��ا ارزیابی کیفی غیر همزم��ان جهت س��اخت و اح��داث دوربرگردان های کارخانه اس��تحصال نمک 
)شامل تأمین مصالح و انجام عملیات س��اختمان و نصب و راهاندازی( از طریق انجام ارزیابی کیفی، به منظور انتخاب پیمانکار واجدشرایط و توانمند که دارای سوابق کافی و 

مرتبط باشد، برگزار نماید.
موضوع مناقصه: ساخت و احداث دوربرگردان های کارخانه نمک پتروشیمی اروند

محل اجرای پروژه: استان خوزستان، کیلومتر 7 جاده بندر امام )ره( - آبادان
شرایط متقاضیان:

  متقاضیان می باید دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 5 یا باالتر در زمینه راه و ترابری از سازمان برنامه وبودجه باشند.
  متقاضیان فوق می بایست دارای صورت های مالی حسابرسی شده به روز و همچنین ظرفیت آزاد آماده به کار باشند.

آدرس مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند 
کد پستی: ۶35۶17۸73۴ -  تلفن: 0۶1-5۲1۲۶000

 مهلت و نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی:  متقاضیان می بایس��ت از زمان درج آگهی نوبت دوم لغایت 3 روز کاری )از م��ورخ: 1۴01/1۲/15 لغایت 1۴01/1۲/1۸( 
 با مراجعه به وب س��ایت پتروش��یمی اروند www.arvandpvc.ir  بخش کمیس��یون معامالت یا به نش��انی مس��تقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 پس از ثبت نام در 

سامانه مذکور، نسبت به دریافت اسناد اقدام کنند.
مهلت تكمیل و تحویل مدارک: مهلت تکمیل و تحویل مدارک 7 روز کاری )تاریخ: 1۴01/1۲/۲7( پس از پایان مهلت دریافت اسناد بوده و می بایست تا پایان وقت اداری 

روز مقرر به آدرس مناقصه گزار تحویل گردد.
  بدیهی اس��ت در مرحله مناقصه تنها از متقاضیانی دعوت به عمل خواهد آمد که صالحیت و توانایی آنان در انجام موضوع مناقصه مطابق با ش��رایط و معیارهای مندرج در 

اسناد ارزیابی کیفی مورد تأیید قرارگرفته باشد و ارسال مدارک متقاضیان هیچ گونه حقی را جهت حضور ایشان در فرآیند مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند با شماره تلفن: 52126475-061 و 52126477-061 )آقای بشارتی، جهت 

سؤاالت ثبت نام و سامانه( و شماره تلفن: 88839508-021 )آقای چكنی، جهت سؤاالت فنی در رابطه با ارزیابی کیفی( تماس و همچنین آگهی فوق را از 
طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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نوبت دوم

آگهی فراخوان شناسایی
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

شرکت پتروشیمی اروند )سهامی خاص( در نظر دارد جهت شناسایی ش��رکت های دانش بنیان فعال و توانمند جهت ساخت قطعات مبدل های حرارتی از نوع کتابی یا 
صفحه ای واحد کلر آلکالی را مطابق با شماره ایندنت 00۶0703 و مشخصات مندرج در سایت شرکت پتروشیمی اروند به شرح ذیل اقدام نماید:

DRAWING-1
DATA SHEET-2

 لذا از ش��رکت های فعال در این زمینه دعوت می ش��ود اس��ناد و مدارک ذیل را حداکثر تا ساعت 1۲:00 روز چهارش��نبه مورخ 1۴01/1۲/۲۴ به نش��انی استان خوزستان،
 بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، کد پستی ۶35۶17۸73۴ امور حقوقی و پیمان ها شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند:

الف- اساسنامه، آگهی تاسیس، پروانه فعالیت
ب- معرفی کارخانه یا کارگاه

ج- سوابق اجرایی کار مشابه یا مرتبط
د- رزومه علمی و فنی

ه- سوابق گواهی حسن انجام کار مشابه یا مرتبط با کار
و- معرفی نفر فنی )رابط( به همراه شماره تماس )موبایل(

1( بر روی پاکت ارسال مدارک، موضوع و شماره فراخوان مندرج گردد.
2( به پاکت های ارسالی که پس از تاریخ مندرج در آگهی تحویل گردد؛ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3( متقاضی��ان در صورت نیاز ب��ه اطالعات  فنی  بیش��تر می توانند با ش��ماره تلف��ن 5۲1۲۶101-0۶1 و جه��ت اطالعات حقوقی ب��ا تلف��ن: 5۲1۲۶۴7۴-0۶1 تماس 
حاصل نمایند.

4( تصویر آگهی به همراه نقشه های مربوطه از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  قابل مالحظه می باشد.
  شایان ذکر است این فراخوان صرفاً جهت شناسایی می باشد.
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نوبت دوم

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

شرکت پتروشیمی اروند )س�هامی عام( به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات 
موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی 

و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1- موضوع و م�دت مناقصه: خرید حمل و تحویل تیوب مبدل طبق درخواس��ت ش��ماره 

00۶0۴7۲ شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۶ ماه شمسی.
2- میزان برآورد کلی مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 330.000 یورو می باشد.

3-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
3.1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایس��ت به سایت پتروشیمی اروند به نشانی 
الکترونیکی www.arvandpvc.ir  بخش کمیس��یون معامالت یا به نش��انی مس��تقیم 
Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطالعات مربوطه نس��بت به 

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطالعات و دریافت اسناد مناقصه 

از تاریخ 1۴01/1۲/1۶ لغایت 1۴01/1۲/۲۲ اعالم می گردد.
3.3. متقاضیان در صورت اختالل در اینترنت و عدم دسترس��ی و دریافت اس��ناد مناقصه از 
طریق سامانه مندرج دربند 3.1، می توانند پس از تماس با شماره تلفن: 0۶1-5۲1۲۶۴7۶، 
در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت 0۸:30 تا پایان 
وقت اداری مندرج دربند 3.۲ به کمیسیون معامالت پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه 

را دریافت نمایند.
3.4. مناقصه گرانی که در سال های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته اند 
موظف به ارائه گواهی حس��ن انجام کار از شرکت پتروش��یمی اروند می باشند در غیراین صورت 

پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می گردد.
3.5. شرکت هایی که به هر نحوی پرونده اختالفی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی و غیره با 

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

میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ ۴.500.000.000 ریال به ص��ورت )ضمانتنامه 
 بانکی، چک تضمین ش��ده بانکی و یا واریز وجه نقد( به شماره حس��اب ۶09۴۲00030 

عهده بانک تجارت- شعبه شرکت پتروشیمی اروند.
5- جلسه توجیهی و شفاف سازی: 

جلسه توجیهی در تاریخ 1۴01/1۲/۲۴ ساعت 1۴:00 برگزار می گردد.
6- پیش نیاز ارزیابی کیفی متقاضیان: 

1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه )موضوع خریدوفروش( یا موضوع مشابه
2- پروانه بهره برداری/مجوز دانش بنیان بودن در زمینه مناقصه فوق

3-ارائه گواهی حس��ن انج��ام کار از پتروش��یمی اروند در ص��ورت وجود س��ابقه کار با این 
شرکت )توجه: الزم به ذکر است الزامات عنوان شده، پیش ش��رط بررسی اسناد ارزیابی کیفی 

مناقصه گر می باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می شود(
در ضمن این مناقصه ضریب تأثیر امتیاز فنی بازرگانی ندارد.

7- نحوه تكمیل و تنظیم پاکات مناقص�ه: مناقصه گران پس از دریافت اس��ناد مناقصه، 
براس��اس ماده ۶ دستورالعمل ش��رکت در مناقصه نس��بت به تکمیل، تنظیم و تحویل پاکات 

اسناد مناقصه بر اساس زمان و نشانی مندرج دربند ۸ اقدام نمایند.
8- زمان و نحوه تحویل پاکات مناقصه: 

مناقصه گران می بایست پاکات خود را حداکثر تا ساعت 1۴:00 تاریخ 1۴0۲/01/15 به صورت 
حضوری به آدرس: اس��تان خوزس��تان، بندر امام خمینی،  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.
9-پیش پرداخت: دارد، ۲5 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

10-تعدیل: دارد.
11- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

12- گشایش پاکات: در صورت تأیید و کس��ب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی، 
از مناقصه گ��ران جهت گش��ایش پاکات دع��وت به عمل می آید. گش��ایش پ��اکات در مورخ 

1۴0۲/01/۲1 ساعت 1۴:00 برگزار می گردد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند 

با شماره تلفن: 52126603-061 و 521026477-061 تماس و همچنین آگهی فوق 
را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به شماره 1/1401/054
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شرکت پتروشیمی اروند دو مرحله ای 
نوبت دوم

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

شرکت پتروشیمی اروند )س�هامی عام( به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات 
موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی 

و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
1- موض�وع و م�دت مناقص�ه: خرید قطع��ات یدکی کمپرس��ورهای س��ردکننده طبق 

درخواست شماره VAS-9960557 شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۶ ماه شمسی.
2- میزان برآورد کلی مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 310.000 یورو می باشد.

3-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
3.1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایس��ت به سایت پتروشیمی اروند به نشانی 
 الکترونیک��ی www.arvandpvc.ir  بخش کمیس��یون معامالت یا به نش��انی مس��تقیم

Tender.arvandpvc.ir:5661  مراجع��ه و پس از بارگذاری اطالعات مربوطه نس��بت به 
دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

3.2. مدت زمان مراجعه به س��ایت الکترونیک��ی جهت بارگذاری اطالعات و دریافت اس��ناد 
مناقصه از مورخ 1۴01/1۲/1۶ لغایت 1۴01/1۲/۲۲ اعالم می گردد.

3.3. متقاضیان در صورت اختالل در اینترنت و عدم دسترس��ی و دریافت اس��ناد مناقصه از 
طریق سامانه مندرج دربند 3.1، می توانند پس از تماس با شماره تلفن: 0۶1-5۲1۲۶۴7۶، 
در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت 0۸:30 تا پایان 
وقت اداری مندرج دربند 3.۲ به کمیسیون معامالت پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه 

را دریافت نمایند.
3.4. مناقصه گرانی که در س��ال های گذشته، با این ش��رکت قرارداد مش��ابه موضوع مناقصه 
داش��ته اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروش��یمی اروند می باشند در غیر 
این صورت پیشنهاد مالی آن ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می گردد.

 3.5. ش��رکت هایی که به هر نحوی پرونده اختالفی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی و غیره 
با پتروشیمی اروند دارند. امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.

4- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  
میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ ۴.000.000.000 ریال به ص��ورت )ضمانتنامه 
 بانکی، چک تضمین ش��ده بانکی و یا واریز وجه نقد( به شماره حس��اب ۶09۴۲00030 

عهده بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند.
5- جلسه توجیهی و شفاف سازی: 

جلسه توجیهی در تاریخ 1۴01/1۲/۲۴ ساعت 10:00 برگزار می گردد.
6- پیش نیاز ارزیابی کیفی متقاضیان: 

1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه )موضوع خریدوفروش( یا موضوع مشابه
2- پروانه بهره برداری/مجوز دانش بنیان بودن در زمینه مناقصه فوق

3-ارائه گواهی حس��ن انج��ام کار از پتروش��یمی اروند در ص��ورت وجود س��ابقه کار با این 
شرکت )توجه: الزم به ذکر است الزامات عنوان شده، پیش ش��رط بررسی اسناد ارزیابی کیفی 

مناقصه گر می باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می شود(
در ضمن این مناقصه ضریب تأثیر امتیاز فنی بازرگانی ندارد.

7- نحوه تكمیل و تنظیم پ�اکات مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اس��ناد مناقصه، 
براس��اس ماده ۶ دستورالعمل ش��رکت در مناقصه نس��بت به تکمیل، تنظیم و تحویل پاکات 

اسناد مناقصه بر اساس زمان و نشانی مندرج دربند ۸  اقدام نمایند.
 8- زمان و نحوه تحویل پاکات مناقصه: 

مناقصه گران می بایست پاکات خود را حداکثر تا ساعت 1۴:00 تاریخ 1۴0۲/01/15 به صورت 
حضوری به آدرس اس��تان خوزس��تان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،  

سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.
9-پیش پرداخت: دارد، ۲5 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

10-تعدیل: دارد.
11- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

12- گشایش پاکات: از مناقصه گران در صورت تأئید و کس��ب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 
و فنی بازرگانی، جهت گش��ایش پ��اکات دعوت به عمل می آید. گش��ایش پ��اکات در مورخ 

1۴0۲/01/۲1 ساعت 1۴:00 برگزار می گردد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند

 با شماره تلفن: 52126603-061 و 521026477-061 تماس و همچنین آگهی فوق 
را  از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به شماره 1/1401/055
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نوبت دوم

در نشست بررسی وضعیت خودروهای توقیفی مرتبط با پرونده های 
مواد مخدر در استان تهران با حضور علی  القاصی؛ رئیس کل دادگستری 
اس��تان تهران، علی صالحی؛ دادس��تان تهران، عباس جوهری؛ معاون 
اس��تاندار تهران، یحیی جعفری؛ رئیس کل محاک��م عمومی و انقالب 
تهران، فرماندهان انتظامی، معاونان قضایی رئیس کل، دادس��تان های 
حوزه های قضایی استان تهران و مس��ؤوالن شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر در سالن والیت دادگستری کل استان تهران تشکیل شد. به 
گزارش مناقصه مزایده، رئیس کل دادگس��تری استان تهران، با اشاره به 
بازدید اخیر خود از پارکینگ خودروهای توقیف غیرمرتبط با پرونده های 
مواد مخدر در غرب اس��تان تهران، گفت: در یک پارکینگ چندین هزار 
خودرو به صورت ر ها ش��ده و در کنار یک دیگر در معرض آس��یب گرما و 
سرما قرار داشتند و این وضعیت به گونه ای شده بود که برخی از خودرو ها 
که مدت زیادی در این پارکینگ ر ها ش��ده بودند، عماًل قابل اس��تفاده 
نبودند. القاصی؛ با تأکید بر وظایف دستگاه های متولی در این حوزه اظهار 
کرد: تمام دستگاه هایی که در قبال حقوق بیت المال و جامعه مسؤولیت 
دارند باید با هماهنگی و در تعامل با سایر دس��تگاه ها هر چه سریع تر در 
جهت تعیین تکلیف این خودرو ها اقدام کنند؛ چ��را که همه ما در حوزه 
صیانت از اموال عمومی، بیت المال و اموال مردم مسؤولیت داریم. رئیس 
کل دادگستری اس��تان تهران، در بخش دوم این نشست پس از استماع 
اظهارات حاضری��ن در واکنش به گ��زارش نماینده یکی از دس��تگاه ها 
پیرامون ماندگاری 10 ساله پنج خودروی توقیفی در حوزه پرونده های 
مرتبط با موادمخدر در یکی از پارکینگ  ها اذعان کرد: باید مشخص شود 
که علت ماندگاری این خودرو ها چیست و در اس��رع وقت موانع موجود 
در جهت تعیین تکلیف این خودرو ها برطرف شود؛ چرا که به هیچ عنوان 
قابل پذیرش نیست که پس از 10 س��ال همچنان فرآیند تعیین تکلیف 
این خودرو ها طی نشده باشد. القاصی؛ با تأکید بر ضرورت تهیه و تدوین 
یک دس��تورالعمل به منظور ایجاد وح��دت رویه در فرآین��د پذیرش و 
تعیین تکلیف خودروهای توقیف��ی مرتبط با پرونده ه��ای مواد مخدر، 
اظهار کرد: این دس��تورالعمل باید تبدیل به مبنای عم��ل برای تمامی 
دس��تگاه های دخیل در این حوزه ش��ود تا از زمان توقیف یک دستگاه 
خودرو تا تعیین تکلیف نهایی آن تمامی فرآیند ها و مسؤولیت  ها به نحو 
درس��ت و مطلوب تعریف ش��ود. وی ضرورت ایجاد هم افزایی و افزایش 
تعامالت میان دستگاه های دخیل در حوزه خودروهای توقیفی مرتبط 
با پرونده های مواد مخدر را یادآور ش��د و گف��ت: به منظور تعیین تکلیف 
خودروهای توقیفی مرتبط ب��ا پرونده های مواد مخدر ض��رورت دارد تا 
کارگروهی به صورت موقت در هر حوزه قضایی تش��کیل ش��ود و در این 
کارگروه، دادس��تان هر شهرس��تان به عنوان مدعی العموم با مساعدت 
نماینده ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر اشخاص دخیل 
در این فرآیند وضعیت خودروهای توقیفی را بدون استثنا و به صورت یک 
به یک مورد بررسی قرار دهد و تصمیمات الزم در ذیل این کارگروه اتخاذ 
ش��ود. القاصی؛ با اش��اره به حجم قابل توجه خودروهای توقیفی مرتبط 
با پرونده های مواد مخ��در با ماندگاری باال، اظهار ک��رد: از جمله وظایف 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناس��ایی و فروش خودروهای 
توقیفی است؛ لذا ضرورت دارد تا شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اشخاصی را به عنوان نماینده در جهت تعیین تکلیف پرونده های مرتبط 
با این خودرو ها معرفی نماید تا اقدامات الزم از سوی دستگاه قضا صورت 

گیرد و آخرین وضعیت این خودرو ها احصاء شود. 

 تأکید دادستان تهران بر تسریع 
انجام روند مزایده خودرو های توقیفی

وزارت دفاع مجاز به تولید و فروش خودرو شد
 نماین��دگان م��ردم در مجل��س، وزارت صم��ت را مکلف 
کردند در ص��ورت درخواس��ت وزارت دفاع ب��رای تولید انبوه 
انواع خودروهای س��بک و س��نگین و خودروه��ای با کاربری 
خاص مجوزهای الزم را ص��ادر و همکاری های الزم را معمول 
کن��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، نمایندگان در نشس��ت 

علنی نوبت س��وم مجلس شورای اس��المی در جریان بررسی 
بخ��ش هزینه ای الیح��ه بودجه س��ال 1۴0۲ کل کش��ور، به 
پیش��نهاد محمود عب��اس زاده مش��کینی؛ با الح��اق یک بند 
به تبصره 7 م��اده واحده الیح��ه مذکور ب��ا 1۲1 رأی موافق، 
۴1 رأی مخال��ف و 1۲ رأی ممتنع از مجم��وع ۲0۸ نماینده 

حاضر در صح��ن موافقت کردند. براس��اس این بن��د الحاقی؛ 
وزارت صم��ت مکلف اس��ت در ص��ورت درخواس��ت وزارت 
دفاع ب��رای تولید انب��وه انواع خودروهای س��بک و س��نگین 
و خودروه��ای با کارب��ری خ��اص مجوزه��ای الزم را صادر و 
همکاری ه��ای الزم را معمول نماید. با توجه به زیرس��اخت ها 

و ظرفیت های موجود در صنعت دفاعی کش��ور، وزارت دفاع 
می تواند با رعای��ت ملزومات اصل 110 قانون اساس��ی و اخذ 
مجوزهای الزم مرتبط ب��ا همین اصل با همکاری س��تاد کل 
 نیروهای مسلح نس��بت به تولید و فروش خودروهای مذکور 

اقدام نماید.

مهدی قره داغلی

با توجه به این موضوع که واردات خودرو از سال 
97 به دلیل خارج ش��دن آمریکا از برجام و آشفتگی 
قیمت و کمبود ارز ممنوع اعالم شد، همین امر سبب 
آن گردید که بازار خودرو به آش��فتگی فاجعه باری 
فرو برود. اکثریت مردم جامعه برای حفظ س��رمایه 
خود هجوم گس��ترده ای به این بازار آورند. به طوری 
که آنق��در می��زان تقاضاس خ��ودرو ب��اال رفت که 
سیاس��ت گذاران این بخش عرضه خ��ودرو را ملزم 
به انجام قرعه کش��ی کردند. این روش هم منجر به 
آن گردید که قیمت س��ازی های مختلف��ی در بازار 
خودرو صورت گیرد و ب��ازار خودرو های خارجی نیز 
از این غائله مس��تثنی نبود و هر روز ش��اهد افزایش 
قیمت ها بود تا جایی که خودروی مونتاژی که یکی 
از خودروس��ازان داخلی آن را در سال 9۶ به قیمت 
زیر 100 میلیون و با ش��رایط اقساطی می فروخت، 
امروز در ب��ازار به قیم��ت باالی دو میلی��ارد قیمت 
بخورد. اما امس��ال با توجه به پس��تی وبلندی های 
فراوان قرار شد که واردات خودرو های خارجی از سر 
گرفته ش��ود، آن هم با ش��رایط و ضوابط خاص ولی 
جالب تر از آن موضوع فروش این خودروهاس��ت که 
اصاًل مشخص نیست قرار است چه تعداد از چه برند 
و مدلی باشد با همه این اوصاف وزارت صمت خود را 
مجری فروش این خودرو ها کرده و برای خرید 100 
هزار دستگاه خودروی وارداتی این شرط را گذاشته 
که هر متقاضی باید مبل��غ 500 میلیون تومان را در 
حسابش داشته باشد و در زمان نام نویسی این مبلغ 
تا اعالم نتایج قرعه کشی این خودروهای وارداتی در 
حساب بلوکه کند که با احتساب تعداد خودرو های 
وارداتی این مبلغ ب��ه رقم 50 هزار میلیارد برس��د. 
اما بنابر اعالم وزارت صم��ت متقاضیان ۲0هزار نفر 

بیش��تر از تعداد خودروهای وارداتی هس��تند و این 
مبلع نزدیک ب��ه ۶0 هزار میلیارد رس��یده اس��ت. 
چیزی که به نظر می رس��د این اس��ت که این روش 
فروش خودرو با این شرایط بیش��تر شبیه آن است 
که وزارت صمت قصد دارد پول های س��رگردان را از 
دس��ت مردم خارج کند تا بتواند کمک حال وزارت 
اقتصاد در کاهش تورم باش��د. در این راستا نیز مدیر 
طرح واردات خودروی وزارت صمت، ضمن اش��اره 
به اینکه ح��دود 1۲0 ه��زار نفر ب��رای خودروهای 
وارداتی ثبت ن��ام کرده ان��د از آغاز بررس��ی تطابق 
شرایط ثبت نام کنندگان با ش��رایط طرح خبر داد و 
اعالم کرد تالش ما بر این اس��ت که قرعه کشی روز 
سه ش��نبه 1۶ اس��فند در حضور نهادهای نظارتی و 
به صورت فیزیکی انجام شود. به دنبال اتمام مهلت 
ثبت نام خودروهای وارداتی در ساعت ۲۴ شنبه 13 
اسفند، مهدی ضیغمی؛ در گفت وگو با ایسنا، اعالم 

کرد: طی مدت ثبت نام حدود 1۲0 ه��زار نفر برای 
خودروهای خارجی واردات��ی ثبت نام کرده اند؛ پس 
از پایان ثبت نام، بررس��ی  ها برای اس��تعالم شرایط 
ثبت نام کنن��دگان آغاز ش��ده و بعد از اس��تعالمات 
الزم، ثبت نام کنندگان قطعی مش��خص می شوند. 
مدیر طرح واردات خ��ودروی وزارت صمت، تأکید 
ک��رد: اس��تعالم  ها برای بررس��ی ش��رایط عمومی 
)مش��ابه طرح های فروش خودروه��ای وارداتی( و 
اختصاصی که بحث حس��اب های وکالتی و مسدود 
ب��ودن مبل��غ 500 میلیون توم��ان اس��ت. پس از 
اس��تعالم، ثبت نام کنندگان قطعی اع��الم و از میان 
آن ها، قرعه کش��ی ب��رای نوبت دهی انج��ام خواهد 
ش��د. وی اف��زود: قرعه کش��ی در روز سه ش��نبه یا 
چهارشنبه هفته جاری در حضور نهادهای نظارتی 
در محلی مش��خص )وزارت صمت یا مکانی دیگر( 
که اعالم خواهد ش��د ب��ه صورت فیزیک��ی )گوی و 

گردونه( انجام می ش��ود؛ س��عی ما بر این است که 
عصر روز سه شنبه )1۶ اس��فند( قرعه کشی برگزار 
ش��ود. نوبت  ها بالفاصل��ه پس از قرعه کش��ی اعالم 
خواهد ش��د. ضیغمی؛ در پاس��خ به این س��ؤال که 
بحث مس��دود بودن وجه 500 میلیون در حس��اب 
وکالتی متقاضیان، پیش از ثبت نام اس��تعالم شده 
یا در بررسی های جاری انجام می ش��ود؟ پاسخ داد: 
هم پیش از ثبت نام توس��ط بانک ها استعالم صورت 
گرفته و هم در بررس��ی های کنونی به  جهت اینکه 
همچنان وج��ه موجود باش��د، ص��ورت می گیرد. 
همان طور که قباًل نیز تأکید ش��ده اس��ت، بایستی 
این وجه ه��ای واری��ز تا زم��ان تحویل خ��ودرو در 
حساب افراد موجود باش��د و در صورت برداشت در 
هر مرحله از ثبت ن��ام، نوبت اف��راد منقضی خواهد 
شد. یادآوری می شود که فرآیند فروش خودروهای 
وارداتی، در س��ه مرحله ثبت نام متقاضیان و انجام 

فرآیند نوبت دهی، انتش��ار آگهی عرضه خودروهای 
واردات��ی و اقدام ب��ه خرید توس��ط متقاضیان حائز 
ش��رایط طبق نوبت و در نهایت تحویل خودروهای 
وارداتی به خریداران انجام خواهد ش��د. پیش شرط 
ثبت نام نیز موجودی حساب بانکی با مبلغ متقاضی 
500 میلی��ون تومان به ط��ور علی الحس��اب بوده 
است و از جمله سایر ش��رایط ثبت نام مشابه شرایط 
عمومی طرح های فروش ه��ای خودروهای داخلی 
طی س��ال های اخیر نظیر نداش��تن س��ابقه خرید 
خودروی صفر از خودروس��ازان داخل��ی یا از طریق 
بورس کاال طی ۴۸ ماه گذشته، دارا بودن گواهینامه 
رانندگی، عدم پالک انتظامی فعال )تا زمان تحویل 
خودروهای وارداتی، ش��رط نداشتن پالک انتظامی 
فعال، بررسی می ش��ود(، عدم ثبت نام در طرح های 
فروش خودروسازان و عرضه آن  ها در بورس کاال و... 
در نظر گرفته شده است. همچنین سخنگوی وزارت 
صمت، با اش��اره به پایان مهلت ثبت ن��ام خودروی 
وارداتی در ساعت ۲۴ ش��نبه 13 اسفندماه، گفت: 
میزان ثبت ن��ام جهت خرید ای��ن خودروها، مطابق 
هدف گذاری وزارت صمت اس��ت. امی��د قالیباف؛ 
س��خنگوی وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق، 
افزود: بالفاصله پ��س از پایان ثبت ن��ام خودروهای 
وارداتی، همه اطالعات متقاضیان براس��اس شرایط 
اعالم ش��ده بررس��ی می ش��ود و فهرس��ت نهایی 
احتماالً عصر سه ش��نبه 1۶اس��فندماه برای تعیین 
اولویت خرید، قرعه کش��ی خواهد ش��د. وی ادامه  
داد: متقاضیانی که بعد از اع��الم اولویت بندی قصد 
انصراف داشته باش��ند، بالفاصله مبلغ مسدود شده 
آنان )که در حس��اب خودشان اس��ت( آزاد خواهد 
ش��د. س��خنگوی وزارت صمت همچنی��ن، گفت: 
میزان ثبت نام جهت خرید خودروی وارداتی مطابق 

هدف گذاری وزارت صمت است.

60 هزار میلیارد تومان پول سرگردان 
در سبد خودروهای وارداتی!

https://monaghesatiran.ir/131082-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ad/
https://monaghesatiran.ir/131085-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%d9%84/
https://monaghesatiran.ir/131088-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%b9/
https://monaghesatiran.ir/131091-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7/
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

روابط عمومی شركت عمران شهر جدید پردیس

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اس��اس بند 2 صورت جلسه ش��ماره 917/37 مورخ 1401/11/19 هیأت مدیره شرکت عمران شهر 
جدید پردیس جهت آماده س��ازی، محوطه س��ازی و زیرس��اخت ضلع جنوب ش��رقی حدفاصل خیابان 27 و  خیابان 34  و  35 فاز 11 ش��هر جدید پردیس، 

براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجدشرایط جهت تهیه فهرست کوتاه اقدام نماید.
1    موضوع: آماده سازی، محوطه سازی و زیرساخت ضلع جنوب شرقی حدفاصل خیابان 27 و خیابان 34 و 35 فاز 11 شهر جدید پردیس.

2    نوع فراخوان: ارزیابی کیفی پیمانکاران.
3    شماره ثبت در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 2001001098000124 اس��ت. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و بارگذاری 

اسناد استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.
4    نام و نشانی کارفرما: ش��هر جدید پردیس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین ش��مالی، خیابان پیام، خیابان عم��ران، شرکت عمران شهر جدید 

پردیس. تلفن: 74902، داخلی 266.
5    مدت پیمان: 9 ماه شمسی.

6    مبلغ برآورد اولیه: 5.629.896.729.317 ریال )پنج  هزار و ش��ش  صد و بیس��ت  و نه  میلیارد و هش��ت  صد و نود و ش��ش  میلی��ون  و هفت  صد و
بیست  و نه  هزار و سی  صد و هفده ریال(.

7    گواهینام�ه صالحی�ت: حداقل رتب��ه 2 در رش��ته ابنیه و رتب��ه 5 در رش��ته آب )به ص��ورت ت��وأم( ص��ادره از س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور که 
 )در زمان برگزاری فراخوان( دارای اعتبار باش��د. داش��تن ظرفی��ت آزاد )تعدادی و ریالی( در رش��ته  مربوط و نیز معتبر بودن اس��م ش��رکت در پایگاه

http://sajar.mporg.ir  برای پیمانکاران ضروری است.
8    در اجرای ماده 2 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی پیمانکاران، ارائه صورت های مالی حسابرسی 
 ش��ده س��ال 1400 در پاکت »اس��ناد ارزیابی کیفی« الزامی اس��ت. در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به حسابرس��ی، پیمانکار از فرایند ارزیابی کیفی 

حذف می شود.
9    دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستاد: 

از ساعت 08:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/12/16 تا ساعت 16:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25.
10    تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 

به صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/01/10 در سامانه ستاد بارگذاری شود.
11    زمان و محل گشایش پاکت  اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 

ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/15، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12    هزینه خرید اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستاد 1.000.000 ریال )یک میلیون ریال( است.

13    پیمانکاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از تهیه فهرست کوتاه و کس��ب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی )60(، در صورت نیاز در مراحل بعدی از آن ها 
دعوت به عمل می آید.

14    سایر موارد و مشخصات در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج می باشد.

کد:35-401-200-ر نوبت اول
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

روابط عمومی شركت عمران شهر جدید پردیس

 ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس در نظر دارد بر اس��اس بند 2 صورت جلس��ه ش��ماره 917/37 مورخ 1401/11/19 هیأت مدیره ش��رکت عمران 
 شهر جدید پردیس جهت آماده سازی، محوطه سازی و زیرساخت ضلع شمال شرقی حدفاصل خیابان 27 به  B0  و  خیابان شماره 1 فاز 11 شهر جدید پردیس، 

براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجدشرایط جهت تهیه فهرست کوتاه اقدام نماید.
1    موضوع: آماده سازی، محوطه سازی و زیرساخت ضلع شمال شرقی حدفاصل خیابان 27 به  B0  و خیابان شماره 1 فاز 11 شهر جدید پردیس.

2    نوع فراخوان: ارزیابی کیفی پیمانکاران.
3    شماره ثبت در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 2001001098000123 اس��ت. کلیه مراحل ارزیابی کیفی از دریافت و بارگذاری 

اسناد استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران و گشایش پاکت ها از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.
4    نام و نشانی کارفرما: شهر جدید پردیس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس

تلفن: 74902، داخلی 266.
5    مدت پیمان: 9 ماه شمسی.

6    مبلغ برآورد اولیه:
3.257.297.840.036 ریال )سه  هزار و دویست  و پنجاه  و هفت میلیارد و دویست  و نود  و هفت میلیون  و هشت  صد و چهل  هزار و سی  و شش  ریال(.

7    گواهینام�ه صالحی�ت: حداقل رتب��ه 3 در رش��ته ابنیه و رتب��ه 5 در رش��ته آب )به ص��ورت ت��وأم( ص��ادره از س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور که 
 )در زمان برگزاری فراخوان( دارای اعتبار باش��د. داش��تن ظرفی��ت آزاد )تعدادی و ریالی( در رش��ته  مربوط و نیز معتبر بودن اس��م ش��رکت در پایگاه 

http://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران ضروری است.
8    در اجرای م��اده 2 آیین نامه راهکاره��ای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرس��ی و س��نجش توان مال��ی پیمانکاران، ارائ��ه صورت های مالی 
حسابرس��ی ش��ده س��ال 1400 در پاکت »اس��ناد ارزیابی کیفی« الزامی اس��ت. در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به حسابرس��ی، پیمانکار از فرایند 

ارزیابی کیفی حذف می شود.
9    دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستاد: 

از ساعت 08:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/12/16 تا ساعت 16:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25.
10    تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی: به صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز پنج شنبه مورخ 1402/01/10 در سامانه ستاد بارگذاری شود.

11    زمان و محل بازگشایی پاکت  اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/15، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
12    هزینه خرید اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستاد 1.000.000 ریال )یک میلیون ریال( است.

13    پیمانکاران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از تهیه فهرست کوتاه و کس��ب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی )60(، در صورت نیاز در مراحل بعدی از آن ها 
دعوت به عمل می آید.

14    سایر موارد و مشخصات در اسناد استعالم ارزیابی کیفی مندرج می باشد.

کد:36-401-200-ر نوبت اول

ش�رکت بهره برداري نفت و گاز کارون)س�هامي خ�اص( درنظ��ردارد فراخوان 
ارزیابی کیف��ی جه��ت برگ��زاری مناقص��ه  عموم��ی تع��داد ۲35 عدد کپس��ول های 
خاموش کننده موردنیاز خود را، مطابق شرح درخواس��ت در گزارش شناخت از طریق 

مناقصه عمومی با شماره فراخوان ۲00109۲5۴۴000190برگزار نماید.
به همی��ن منظورکلیه مراحل برگ��زاری فراخ��وان ارزیابی کیف��ی از دریافت و تحویل 
اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقص��ه، از طریق 
  www.setadiran.ir درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد ب��ه آدرس 

انجام خواهد شد. 
در همین راستا الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت در سامانه ستاد، مراحل 
ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه 

محقق نمایند. تاریخ انتشارمناقصه درسامانه مورخ1۴01/1۲/۲3 مي باشد.
  اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس��ال 

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

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
مورخ 1۴0۲/01/30تا ساعت 13:30

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی: 
مورخ1۴0۲/0۲/۲0تا ساعت 13:30

  از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جداً خودداری نمایید.
آدرس دستگاه مناقصه گزار: 

اهواز، ناحیه صنعتي کارون، ش��رکت بهره برداري نفت و گاز کارون، ساختمان والفجر، 
تدارکات و امور کاال، واحد خرید و بررسي منابع کاال

فكس:0۶1-3۲۲۴9۸0۶
تأیید فكس:3۴1-۶7۶10 0۶1

تلفن:0۶1-3۲۲۶۲۴7۸
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفتر مرکز تماس: 0۲1-۴193۴
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روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری    عمومی
دومرحله ای

نوبت اول

شناسه:1465861

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

م ک ک1401/063
تقاضاي شماره 001-81-98603-31 )کپسول های خاموش کننده(

نوبت دوم
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روابط عمومی و امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-7302507549-T19

موضوع آگهی:  
DUKE  خرید قطعات یدکی کنترل ولوهای

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

  عمومی
نوبت دوم
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روابط عمومی و امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHP-0024511004-BA/T33

موضوع آگهی:  
خرید کک

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

  عمومی

سامانه نظارت دقیق بر میزان 
 استخراج معادن کشور 

ایجاد می شود
وزارت صنعت، معدن وتج��ارت، مکلف ب��ه راه اندازی س��امانه های الکترونیکی 
نظارت دقیق بر میزان اس��تخراج معادن کش��ور ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، 
نمایندگان شورای اسالمی در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
1۴0۲ کل کشور، با بندالحاقی 1، 7 و ۸تبصره 7 موافقت کردند. در بند الحاقی)1( 
تبصره 7 آمده اس��ت: بانک مرکزی، س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی مکلفن��د، در چارچوب ماده )۸( قانون حداکثر اس��تفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کش��ور و حمای��ت از کاالی ایران��ی، کلیه مقدم��ات الزم اعم از 
راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابالغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های 
الزم و همچنین فراهم ش��دن س��ازوکار انتق��ال تضامین طلب ب��ه نهادهای مالی 
فاکتورینگ )موضوع تبصره)۲( ماده)۸( قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی( در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی 
ش��دن تأمین مالی فاکتورینگ تا س��قف ۶00 هزار میلیارد ریال ب��رای طرح های 
تملک دارایی های س��رمایه ای قانون بودجه )تحت مدیریت س��امانه فاکتورینگ 
سازمان برنامه و بودجه کش��ور موضوع تبصره)1( ماده)3( آیین نامه اجرایی نحوه 
واگذاری مطالبات ق��راردادی( و همچنین طرح های مصوب ش��ورای اقتصاد برای 
ماده)1۲( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و تا س��قف 
۸00 هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی ش��رکت های دولتی، 
بانک ها و سایر مش��موالن در تبصره)۴( ماده)3( آیین نامه نحوه واگذاری مطالبات 
قراردادی )تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی( فراهم 
کنند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کش��ور و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه 
و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال کند. براساس بند الحاقی )7( 
تبصره )7( ماده واحده الیحه بودج��ه 1۴0۲؛ وزارت صنعت،معدن وتجارت مکلف 
است با اس��تفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه برداری، اس��تفاده از پهپاد )پرنده 
هدایت پذیر از دور( تصاویر ماهواره ای، باس��کول)قپان( های هوشمند، سامانه های 
الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان اس��تخراج معادن کش��ور را فراه��م و از معادن 
بازدیدهای دوره ای به عمل آورد. براس��اس بند الحاقی )۸( تبصره )7( ماده واحده 
الیحه بودجه 1۴0۲؛ به منظور جبران بخشی از خس��ارات وارده به شبکه جاده ای 
ناش��ی از بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان 
موظف است ۲5درصداز وصولی حقوق دولتی سهم اس��تان  ها را از طریق اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای همان اس��تان برای نگهداری و بهس��ازی محورهای 
جاده ای با اولوی��ت جاده های مورد اس��تفاده مع��ادن اختصاص ده��د. به منظور 
جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناش��ی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی، 
کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
در خروجی واحد تولیدی نس��بت به اس��تقرار دفتر صدور بارنامه اق��دام نمایند، 
تخصیص س��همیه س��وخت به ناوگان حمل ونقل محصوالت واحدهای تولیدی 
معادن و ش��ن و نمک مش��روط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل 
راهداری حمل ونقل جاده ای اس��تان است. براس��اس بند الحاقی )۲( تبصره )7( 
ماده واحده الیحه بودجه 1۴0۲؛ کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد 
استخراج س��نگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه 
و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و یا ش��رکت های تابعه است، 
موظفند بابت حق انتف��اع دارنده پروانه بهره برداری به مأخ��ذ حداقل پنج درصد 
میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی ش��مش فوالد خوزس��تان به ازای 
هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( پرداخت کند. درخصوص آن دس��ته از اشخاص 
حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( که حق انتفاع دارنده پروان��ه بهره برداری )ایمیدرو( در قرارداد، از 

طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نیست. 

وزیر کار

 اکتشافات جدید در معادن زمینه ساز تحول اقتصادی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اثرگذاری حوزه معادن 
در تقویت اقتصاد ملّی اش��اره کرد و گفت: اکتشافات جدید در 
کشور می تواند عالوه بر اش��تغال آفرینی برای جوانان به رونق 
تولید و صادرات نیز منجر ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
س��یدصولت مرتضوی؛ در آیی��ن انعقاد تفاهم نام��ه همکاری 
»اکتشاف، استخراج و فرآوری کانس��نگ مواد پرتوزا و عناصر 
همراه« با س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران گف��ت: بهره مندی از 
ظرفیت های معدنی ایران اس��المی در س��ال های اخیر مورد 
تأکید مقام معظم رهبری بوده است. وی با بیان اینکه ایران در 
حوزه معادن، جزء کشورهای سرآمد دنیاست، افزود: دستیابی 
دانش��مندان جوان کش��ور به تکنولوژی ژئوفیزی��ک هوابرد، 
امیدآفرین و نویدبخش آینده درخش��ان این حوزه است. وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دس��تیابی به اهداف تعریف ش��ده 
در حوزه صنایع مادر، تأمین مواد اولیه صنعت فوالد کش��ور و 
ایجاد و توسعه فرصت های ش��غلی جدید با رویکرد منطقه ای 
و بومی را از اه��داف تفاهم نامه فیمابین ش��رکت مهندس��ی 
اکتش��اف و اس��تخراج کانی های نوین پارس)اسکام( به عنوان 
نماینده س��ازمان انرژی اتمی و ش��رکت س��نگ آهن مرکزی 
ایران از ط��رف وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد. 
محمد اس��المی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران نیز، در این نشس��ت با اش��اره به اینکه در شکوفایی 
اقتصادی ایران یک��ی از الزامات توس��عه فعالیت های معدنی 
اس��ت، اظهار کرد: بهره برداری از معدن الزم اس��ت به صورت 
حرفه ای و با فناوری های نوین انجام شود. وی افزود: در همین 

چارچوب با ت��وکل به خداوند و در راس��تای اج��رای منویات 
مقام معظم رهبری و تدابیر دولت سیزدهم اراده ما در سازمان 
انرژی اتمی این بوده است که توسعه همه جانبه در بهره برداری 
از معادن داشته باش��یم. اس��المی؛ تصریح کرد: براساس این 
سیاست در ابتدا فرآیندهای مربوط به چرخه سوخت هسته ای 
که برای تولید انرژی مورد نیاز اس��ت را گس��ترش می دهیم و 
همچنین عناصر همراه را در قالب مشارکت با بنگاه های بزرگ 
دارای صالحیت به صورت توأمان اس��تخراج می کنیم. رئیس 
سازمان انرژی اتمی، با اش��اره به اینکه توقف چندساله و موانع 
به منظور بهره برداری از عناصر همراه معادن در دولت سیزدهم 
و توسط این سازمان رفع شده اس��ت، گفت: به شکل جدی به 
این حوزه وارد ش��ده ایم و اکنون ش��اهد انعقاد این تفاهم نامه 

به عنوان پنجمین کار معدنی مشترک هستیم. وی ادامه داد: با 
همه ظرفیت سازمان انرژی اتمی در خدمت وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هس��تیم زیرا اعتقاد داریم باید از وزارت تعاون 
کاماًل حمایت ش��ود تا با ایجاد قدرت برای کشور بتواند جامعه 
هدف خود را بهتر پشتیبانی کند. معاون رئیس جمهور، تصریح 
کرد: طرح »اکتشاف، استخراج و فرآوری کانسنگ مواد پرتوزا 
و عناصر همراه« در اس��تان یزد با وزارت تعاون فصل مشترک 
خوبی اس��ت تا بتوانیم ذخایر را شناس��ایی کنیم و با تجزیه و 
تحلیل داده های به دست آمده برای بهره برداری، ابزار آن را به 
ش��کل مدرن و مجهز فراهم سازیم. اس��المی؛ گفت: این طرح 
مهم در دس��تور کار س��ازمان انرژی اتمی قرار دارد و امروز نیز 

تفاهم نامه آن امضاء و مبادله شد. 

گروه زمین و معدن

رئیس هی��أت عامل ایمی��درو، خب��ر داد: طرح 
توانمند س��ازی فارغ التحصیالن جوان )طرح فاجد( 
در بخش معدن و صنایع معدنی، در آس��تانه اجرایی 
ش��دن اس��ت. به گزارش مناقصه مزای��ده، وجیه ا... 
جعفری؛ با بیان این مطلب، گفت: ایمیدرو به عنوان 
متولی و تسهیل گر توس��عه زنجیره بخش معدن و 
صنایع معدنی، با همکاری س��ازمان نظام مهندسی 
معدن ایران، در نظر دارد با هدف توانمندسازی این 
بخ��ش و تأمین نیروی انس��انی متخصص و مجرب 
مورد نیاز، اقدام به اجرای طرح فاجد کند. وی افزود: 
این طرح، با برگزاری دوره های کارورزی و در نتیجه، 
کارآمدتر کردن تحصیالت دانشگاهی، بستر ایجاد 
فرصت های ش��غلی فراگیر ب��رای فارغ التحصیالن 
جوان دانشگاه ها و مؤسس��ات آموزش عالی را فراهم 
می کند. رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو، با اش��اره به 
اینک��ه در مرحله نخس��ت ای��ن ط��رح، ۲00 نفر از 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی حائزش��رایط مورد 
پذیرش ق��رار می گیرن��د، تصریح ک��رد: دارندگان 

م��درک مقطع کارشناس��ی و باالتر در رش��ته های 
زمین شناس��ی )همه گرایش ها( و مهندسی معدن 
)هم��ه گرایش ه��ا(، در این طرح آم��وزش خواهند 

دید. وی ادام��ه داد: فارغ التحصیالن کارشناس��ی 
در رشته های مهندس��ی صنایع، مهندسی شیمی، 
شیمی، مهندس��ی متالورژی، مهندسی مکانیک، 

مهندسی برق و انرژی، مهندسی عمران و ژئوفیزیک 
)همه گرایش ها به جز زلزله( و بهداش��ت حرفه ای و 

ایمنی، از دیگر پذیرفته شدگان خواهند بود.

پرداخت 50 درصد هزینه های 
فارغ التحصیالن، توسط ایمیدرو

قاس��م حس��ن زاده؛ مجری طرح توانمندسازی 
فارغ التحصیالن جوان، درب��اره جزئیات این طرح 
اذعان کرد: دوره دیدگان طرح یاد شده، تحت عنوان 
کارورز به واحدهای پذیرنده مرتبط با بخش معدن 
و صنایع معدنی، معرفی و به مدت 11 ماه مشغول به 
کار خواهند ش��د تا از نزدیک با محیط کار و شرایط 
حاکم بر آن آشنا شوند. در طرح فاجد، کمک هزینه 
پرداختی، برای کارورز براس��اس حداقل دستمزد 
مورد تأیید وزارت کار در نظر گرفته ش��ده است که 
50 درصد آن توسط بنگاه های پذیرنده و 50 درصد 
دیگر توس��ط ایمیدرو )از محل ماده 17 اساسنامه( 
تأمین اعتبار خواهد شد. پیش بینی می شود پس از 
پایان دوره مذکور، بیشتر این کارورزان در بنگاه های 
پذیرن��ده مش��غول ب��ه کار ش��وند. مج��ری طرح 
توانمند س��ازی فارغ التحصیالن جوان، خاطرنشان 
کرد: عالقه مندان برای ش��رکت و ثبت نام در طرح 
مذکور، می توانند به آدرس س��امانه ساتنم )لینک 

زیر( مراجعه کنند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو خبر داد

 طرح توانمندسازی فارغ التحصیالن بخش معدن 
و صنایع معدنی در آستانه اجراء

https://monaghesatiran.ir/131067-3753-%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%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131070-3753-%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%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%a7-2/
https://monaghesatiran.ir/131073-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/131076-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-2/
https://monaghesatiran.ir/131079-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%83%d8%a7/
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بانک
بیمه و بورس

بدین وس��یله به آگاه��ی عموم می رس��اند کارت خودرو و س��ند )برگ س��بز( به ش��ماره 
 س��ریال 101/0090۸99 مربوط به کامیون کفی بغل��دار )جرثقیل( به ش��ماره انتظامی
۲9۴ س ۸9 ایران33  متعلق به شرکت جهاد نصر تهران به شناسه ملی 10100190153 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سید محمد میر بزرگی- مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره
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شرکت جهاد نصر تهران

ش�رکت اکتش�اف و حفاري صدر تأمی�ن در نظر دارد نس��بت به شناس��ایی و 
 ارزیابی ش��رکت های واجدشرایط جهت تأمین دس��تگاه های حفاری با شرایط ذیل 

دعوت به عمل آورد.
  دستگاه حفاری مغزه گیری با عمق بیش از 1000 متر

ضمناً اعالم می دارد آخرین تاریخ تس��لیم پاکت های حاوی اسناد فراخوان عمومی، 
ساعت 1۶:00 ظهر مورخ ۲3 اس��فندماه س��ال 1۴01 خواهد بود، لذا از متقاضیان 
 دعوت می گ��ردد حداکث��ر ت��ا م��ورخ 1۴01/1۲/۲3، اطالع��ات درخواس��تی را 
 به ش��رکت اکتش��اف و حفاري ص��در تأمین به نش��انی: ته��ران، خیاب��ان ولیعصر، 
 خیابان رحیمی، پالک ۲، طبقه 5، دبیرخانه ش��رکت اکتشاف و حفاری صدر تأمین 

ارسال نمایند. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 091۲۲۸۶7۴11 

تماس حاصل نمایند.
ضمناً مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

مستندات و مدارک:
1- اساسنامه و روزنامه رسمی

2-  آخرین آگهی تغییرات شرکت
3- مشخصات فنی و کاتالوگ دستگاه

4-  گواهی مالیات بر ارزش افزوده
5-  پروانه بهره برداری و یا گواهی نمایندگی انحصاری و خدمات پس از فروش

 6- ارائ��ه توضیحات الزم در خص��وص )تجهیزات فروخته ش��ده و فع��ال در ایران، 
نحوه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، رزومه کاری و ...( 

  پیشنهادات می بایست در پاکت الک و مهرشده به دبیرخانه شرکت تا پایان تاریخ 
مذکور در متن آگهی تسلیم گردد.

  بررسی فنی و ارزیابی شرکت ها بر اساس سیستم امتیازدهی بوده و از شرکت های 
واجدشرایط در مرحله دوم دعوت به مناقصه انجام خواهد پذیرفت.

  داشتن کارت ملی و معرفی نامه از سوی شرکت جهت ارائه اسناد الزامی است.
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آگهی فراخوان  عمومی011203
شناسایی تأمین کنندگان دستگاه حفاری شرکت اکتشاف و حفاري صدر تأمین

دانش�كده علوم پزش�كی و خدمات بهداش�تی و درمانی شوش�تر در نظر دارد 
واگذاری مناقصه عمومی پایگاه س��المت ش��هرک نور محمدی را همراه ب��ا ارزیابی طبق 
موارد مش��روح ذیل واگ��ذار نماید.لذا از کلیه ش��رکت های واجدش��رایط دعوت به عمل 
می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اس��ناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.
شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

  تصویر اساس��نامه ش��رکت )الزم به ذکر اس��ت موضوع فعالیت ش��رکت باید مطابق با 
موضوع فراخوان باشد.(

  سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه )س��وابق عقد قرارداد ابنیه 
و تأسیسات(

  برگ تعیین صالحیت از سازمان برنامه  وبودجه
  حداقل داشتن رتبه 5 ابنیه

  مدارک اح��راز هویت ش��امل: کپی شناس��نامه، کپ��ی کارت ملی مدیرعام��ل، امضاء 
هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی

  شرکت استطاعت مالی الزم جهت انجام پروژه داشته باشد
  گواهینامه ایمنی )HSE(، گواهی نامه ثبت نام ارزش افزوده معتبر

  برآورد اولیه پروژه: 19.993.739.۲5۸ ریال
  محل تأمین اعتبار ملی )تفاهم نامه( عمرانی

  متراژ زیربنا ۲55 متر مرب��ع ***** ۶9/3 مترمربع محوطه س��ازی- ۲۶/3 مترمربع 
احداث دیوار و درب ورودی

  قرارداد سرجمع فهرست بهای 1۴01
مدت: اجرای پیمان ۶ ماه می باشد.

محل اجرای پروژه: شهرستان شوشتر،  بخش میان آب شهرک نور محمدی
مهلت دریافت اسناد: مورخ 1۴01/1۲/15 لغایت 1۴01/1۲/۲1

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت اس�ناد: فی��ش واریزی به مبل��غ ۲.000.000 ریال

به شماره حساب بانک رفاه۲۴775۲9۲7 و شماره شناسه واریز 9705171۴3۲3۲0005۸ 
به نام تمرکز درآمد درمانی دانشکده.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: 
 مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقصه عمومی پایگاه س��المت ش��هرک ن��ور محمدی در 
سال 1۴01 به مبلغ 999.۶۸۶.9۶3 ریال )به حروف: نهصد و نود و نه میلیون و ششصد و 
هشتاد و شش هزار و نهصد و شصت و سه ریال( که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی 
و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و ُمهر بانک به شماره حساب۲۴979۶۸۸0 
بانک رفاه مرکزی شوشتر باشد و دارای اعتبار حداقل 3 ماه و به نام دانشکده علوم پزشکی 
شوش��تر صادر و اص��ل آن را در پاکت )ال��ف( قرار داده ش��ود. )ش��رکت کنندگان مکلف 
می باشند که اصل ضمانتنامه بانکی را به صورت فیزیکی به اداره محترم حراست دانشکده 
تحویل نمایند و رسید دریافت کنند و همچنین تصویر ضمانتنامه بانکی را در سامانه ستاد 

ایران در پاکت الف بارگذاری نمایند.(
مهلت ارسال پیشنهادات:  مورخ1۴0۲/01/05می باشد.

محل تحویل پیشنهادات:  )ش��رکت کنندگان در نظر داشته باشند نحوه تحویل اسناد 
به صورت بارگذاری از طریق سامانه ستاد می باش��د.( و همچنین مکلف به ارائه ضمانتنامه 
 ش��رکت در مناقصه به اداره محترم حراست دانش��کده علوم پزشکی شوش��تر می باشند 
و رسید دریافت نمایند و تصویر ضمانتنامه شرکت در مناقصه را در سامانه بارگذاری نمایند.  
شوشتر، خیابان شهید رجایی غربی، بیمارس��تان الهادی )ع(، اداره حراست دانشکده علوم 

پزشکی شوشتر
  اسناد ارزیابی کیفی باید به صورت دستی 
به اداره منابع فیزیكی تحویل داده شوند

زمان گشایش پیشنهادات: مورخ 1۴0۲/01/0۶
 لطفًا جهت کسب اطالعات بیشتر در منوی اخبار در سایت این دانشكده 

 به نشانی:www.shoushtarums.ac.ir مراجعه گردد. 
و یا با تلفن36228660-061 اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.
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مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

آگهی   عمومی )تجدید شده(
دانشكده علوم پزشكی و پایگاه سالمت شهرک  نور محمدی در سال 1401

خدمات بهداشتی شوشتر
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه ش�ش ش�هر تهران در نظر دارد ، تجدید مناقصه عمومی ب��ا ارزیابی کیفی را از طریق س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان ۲00109۲500000079 برگزار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

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

2- موضوع تجدید مناقصه: خرید و تحویل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی.
3- مهلت خری�د و محل دریافت اس�ناد تجدید مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه برای دریافت و خرید اس��ناد این 
 مناقصه حداکثر تا س��اعت 1۶:15 مورخ 1۴01/1۲/۲3 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت مبلغ 1.000.000 ریال 

به حساب جاری۸1۸۴0۲5۸۶۶001 بانک سامان شعبه شهرری واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری می باشد.

4- مدت تحویل کاال: 3 ماه شمسی
5- شرایط اختصاصی شرکت درتجدید مناقصه:

 اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.
6- مبلغ تضمین ش�رکت در تجدید مناقصه: ب��ه میزان ۶50.000.000 ریال )شش��صد و پنجاه میلیون ریال( می باش��د که 

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به یکی از طرق ذیل به نام شرکت آب و فاضالب منطقه ۶ شهر تهران تهیه نمایند.
6-1- ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ مذکور به مدت اعتباری حداقل س��ه )3( ماه و قابل تمدید، صادره از یکی از بانک های دولتی 

یا خصوصی کشور دارای مجوز الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران
 6-2- رس��ید پرداخ��ت ب��ه می��زان مبلغ مذک��ور به عن��وان س��پرده نق��داً به حس��اب ج��اری ش��ماره 0107۸07۸7۴000 
 و ش��ماره ش��با IR090170000000107۸07۸7۴000 نزد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری به نام ش��رکت آب و فاضالب 

منطقه شش شهر تهران

 6-3- چک بانک��ی تضمینی به می��زان مبلغ مذکور ص��ادره از یک��ی از بانک های دولتی ی��ا خصوصی کش��ور دارای مجوز الزم از 
بانک مرکزي جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران

6-4- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادهای مناقصه گر از سوی امور مالی مناقصه گزار.
تبصره: هرگون��ه تضمین دیگری ک��ه به  غی��ر ازروش های فوق به عنوان س��پرده ش��رکت در مناقص��ه ارائه گ��ردد، باعث حذف 
 ش��رکت کننده مربوطه خواهد ش��د و به پیشنهادهای فاقد س��پرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان قیدشده، 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- مهلت و محل تحویل پیشنهادها:

پیشنهاددهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا ساعت 1۶:15 روز سه شنبه مورخ 1۴0۲/01/15 در س��امانه ستاد ارائه و بارگذاری 
)به صورت الکترونیکی( و همچنین پاک��ت الف را به صورت فیزیکي تحوی��ل دفتر قراردادها و امور بازرگانی ش��رکت آب و فاضالب 

منطقه شش شهر تهران تحویل نمایند.
8- تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 0۸:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴0۲/01/1۶

9- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب فاضالب منطقه ۶ شهر تهران در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1۴0۲/01/۲1

10 - هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه گزارمی باشد.
11- نشاني سایت ها:

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الكترونیكی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات

www.nww.ir :سایت آب و فاضالب مهندسی کشور 
www.t6ww.tpww.ir :6 سایت آب و فاضالب منطقه

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود 
است.  مرکز تماس: 0۲1-۴193۴

دفترقراردادها و اموربازرگانی شركت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

 شماره 27-1401یک مرحله ای 
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شرکت داروسازي ثامن وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد گالن مصرفي محلول 
همودیالیز و کپ بطري 1000، سالیانه خود را  از طریق مناقصه عمومی خریداري نماید. 

  www.samenco.com متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت
مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیش��نهادات در پاکت ممهور شده و دربس��ته تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 
مورخ 1۴01/1۲/۲۲ می باشد.

تلفن شرکت در مشهد: 051-350001۲۲
شرکت داروسازی ثامن

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

موضوع مناقصه: 
خرید تجهیزات و اجرای خدمات کانال سازی مسیر پروتکشن مرکز مخابراتی

شماره مناقصه: 1۴011117-03
مهلت خرید اسناد مناقصه: 

ساعت 17:00 روز پنج شنبه مورخ 18 اسفندماه 1۴01
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت 1۶:00 روز یکشنبه مورخ 21 اسفندماه 1۴01
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

۲.۲00.000.000 ریال که  بایس��تی به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39۲۲۲0100۲۸۶73۴۲7۲01 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت 

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

  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 m.alhouei@nak-mci.ir 091۲5055۴03 و ۸171۸555 و ایمی��ل

)واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند.
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آگهی 
نوبت دوم

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 
شهرستان های رباط کریم و بهارستان

سازمان مدیریت پسماند ش�هرداری های شهرس�تان های رباط کریم و 

بهارستان در نظر دارد نس��بت به راه اندازی خطوط پردازش، تفکیک و مدیریت 

شیرابه در قالب سرمایه گذاری اقدام نماید. 

بدین وسیله از کلیه شرکت های تخصصی فعال در زمینه مدیریت پسماند دعوت 

می شود طرح های سرمایه گذاری، مطالعاتی و امکان سنجی و اجرایی خود در این 

زمینه را تا پایان فروردین ماه سال 1۴0۲ به نش��انی:رباط کریم، میدان آزادگان، 

بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پالک 7۴۲، واحد 1 ارائه نمایند.

  در ضمن ارائه اساسنامه مرتبط و رزومه کاری در این خصوص ضروریست.

سازمان در صورت لزوم نسبت به اخذ قیمت پیش��نهادی شرکت ها اقدام خواهد 

نمود ونسبت به انتخاب یک طرح یا رد کلیه طرح ها مختار است.

  داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی ضروریست.

  برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس مذکور مراجعه فرمایید.

pasmandrobatkarim.ir@gmail.com :آدرس ایمیل

شماره تماس: 0۲1-5۶7300۶3-۶۴
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آگهی فراخوان عمومی
طرح سرمایه گذاری، مطالعاتی،امکان سنجی و 

اجرایی پسماند

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادارگفت: بورس یک 
بازار کامال رقابتی اس��ت و ش��ورای رقابت برای اینکه 
بتواند انحص��ار را مدیریت کند، دس��تورالعملی ارایه 
کرده که اتفاق��اً در عرضه در بورس عملیاتی تر اس��ت. 
زیرا زمانی ک��ه کاال در ب��ورس عرضه می ش��ود همه 
موضوعات شفاف است. مجید عش��قی در گفت وگو با 
ایسنا،  درواقع خود عرضه کننده است که تصمیم می گیرد عرضه کند. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به این س��وال که اگر خودروساز ها 
برنامه عرض��ه بدهند اما به آن عمل نکنند، س��ازمان ب��ا آن  ها برخورد 
خواهد کرد یا خیر؟ پاسخ داد: اگر کاالیی پذیرش شود اما عرضه کننده 
به تعهد خود عمل نکند س��ازمان برخورد خواهد کرد. عشقی؛ درمورد 
تصمیم گیری درباره اینکه مابه تفاوت قیمت عرضه خودرو در بورس با 
بازار آزاد نصیب دولت شود یا خیر؟ توضیح داد: در ابتدا باید قیمت پایه 
اصالح شود. زیرا قیمت های کارخانه برای دو سال قبل است و با تورمی 
که روی مواد اولیه رخ داده اس��ت هماهنگی ن��دارد. یک خودرویی در 
کش��ور ۲00 میلیون تومان یا ۴000 دالر قیم��ت دارد در حالی که در 
دنیا هیچ خودرویی با ای��ن قیمت وجود ندارد. اگ��ر قیمت پایه اصالح 
شود منطقی تر می شود اما اگر قیمت پایه را تقریباً صفر در نظر بگیریم 
و بگوییم هرچه رقابت شد به دولت می رس��د، صنعت را زمین می زند. 
درمورد اینکه مابه تفاوت قیم��ت عرضه خودرو در بورس ب��ا بازار آزاد 
نصیب دولت ش��ود یا خیر هنوز تصمیم نهایی در مجلس گرفته نشده 
اس��ت. این موضوع در صحن مطرح و اگر به صورت قانون درآمد اجراؤ 
می شود. وی ادامه داد: اگر دولت تش��خیص دهد صنعتی سود زیادی 

دارد می تواند برای آن مالیات یا عوارض در نظر بگیرد.

همه چیز درباره عرضه خودرو در بورس 

بان��ک س��په 17 درصد از س��هام خ��ود در ش��رکت 
سرمایه گذاری امید را از طریق مزایده در بورس واگذار 
می کند. ب��ه گزارش ایبن��ا، در پی تأکی��د رهبر معظم 
انقالب و سیاس��ت های دول��ت مبنی بر خ��روج نظام 
بانک��ی از بنگاهداری، بانک س��په 17 درصد از س��هام 
خود در ش��رکت س��رمایه گذاری امید را که مهم ترین 
بنگاه اقتصادی آن به ش��مار می رود، از طریق مزای��ده در بورس واگذار 
می کند. عطف به اطالعیه ش��ماره 1۸1/1۲۶5۸9 ب��ورس اوراق بهادار 
تهران، قیمت پایه هر سهم برابر با 31700 ریال اعالم شده است و بانک 
مذکور شرایط ویژه واگذاری با اقس��اط بلندمدت و حداقل حصه نقدی 
را برای این شرکت در نظر گرفته اس��ت. ارزش روز فعلی گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید بیش از 150 هزار میلیارد تومان می باشد و با دارا 
بودن مالکیت عمده شرکت های معدنی چادرملو، گل گهر و گهرزمین، 

نقش کلیدی در زنجیره فوالد و سنگ آهن کشور ایفا می کند. 

 واگذاری 17 درصد از سهام بانک سپه 
در سرمایه گذاری امید با  برگزاری مزایده

مدیر ت��االر ارز خدماتی مرک��ز مبادله ایران، 
از تخصیص و معامله حدود ی��ک میلیارد و 700 
میلیون ی��ورو ارز در مرکز مبادله ای��ران در قالب 
ارز نیمای��ی، حواله و خدماتی از زم��ان راه اندازی 
این مرکز تاکنون خب��ر داد. مس��عود توکلی؛ در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: پ��س از راه اندازی 
مرکز مبادله ایران، از دوم اسفندماه تا قبل از انجام 
معامالت روز گذشته حدود 7۶3 میلیون و 500 
هزار یورو معامله در سامانه نیما انجام شده است. 
در تاالر حواله نیز در همین بازه زمانی حدود ۸15 

میلیون و ۴00 هزار یورو معامله ش��د و نهایتاً در 
تاالر ارز خدماتی نیز ح��دود هفت میلیون و 500 
هزار یورو ارز تخصیص پیدا کرد. وی یادآور ش��د: 
انواع ارزهای م��ورد نیاز در مرک��ز مبادله ایران به 
متقاضیان داده ش��ده اما آمار آن ب��ر مبنای یورو 
محاسبه و اعالم می شود. توکلی درباره بیش ترین 
ارز اختصاص یافته در تاالر ارز خدماتی به مصارف 

تعیین ش��ده، افزود: در این میان بیش ترین سهم 
ارز خدماتی به شرکت های هواپیمایی اختصاص 
پیدا ک��رد ک��ه مربوط ب��ه هزینه ه��ای خدمات 
هواپیمای��ی در فرودگاه های خارج از کش��ور بود. 
پس از آن نیز هزینه فدراس��یون های ورزش��ی و 
اعزام تیم های ورزش��ی به کش��ورهای مختلف، 
ارز مسافری و دانش��جویی عمده  ترین سهم را در 

ارز ها خدماتی پرداخت شده دارند. مدیر تاالر ارز 
خدماتی مرک��ز مبادله ایران، گفت: روز گذش��ته 
نیز در مرک��ز مبادله ای��ران، ۲7۴ میلی��ون یورو 
عرضه ش��د و از این میزان 53 میلیون و ۶00 هزار 
یورو معامله صورت گرفت. همچنین در س��امانه 
نیما 301 میلی��ون یورو عرضه ص��ورت گرفت و 
57 میلی��ون و ۲00 هزار یورو معامله انجام ش��د. 

توکلی؛ با اش��اره به اینکه دی��روز ۴00 هزار یورو 
ارز در ت��االر ارز خدمات��ی تخصیص پی��دا کرد، 
گفت: یکی از اهداف راه ان��دازی تاالر ارز خدماتی 
و تدوین و ابالغ مقررات ارزی جدید، تسهیل گری 
و پوش��ش حداکث��ری نیازهای مردم اس��ت. در 
همی��ن راس��تا تس��هیل گری در فرآیند ها مورد 
بازنگری قرار گرفت. یک��ی از مهم ترین اقدامات 
انجام شده در این زمینه استقرار نماینده نهاد ها و 
دستگاه های تأییدکننده نیازهای ارزی مردم در 

مرکز مبادله ارز و طالی ایران است. 

گروه بانک، بیمه، بورس

دبی��رکل بانک مرکزی، گف��ت: ب��ا مصوبات جدی��د درباره 
صندوق های قرض الحسنه که در اوایل سال 1۴0۲ اتفاق خواهد 
افتاد، صندوق های قرض الحس��نه بزرگ تر و کاراتر خواهند شد. 
به گزارش مناقصه مزایده، محمد طالبی؛ دبیر کل بانک مرکزی، 
در نخس��تین همایش قرض الحس��نه، گفت: در بحث توس��عه 
قرض الحس��نه باید یک مرجع واحدی وجود داش��ته باش��د و از 
نظر اجتماعی و فرهنگی عقد قرض الحسنه خصوصیات ویژه ای 
دارد، به طوری که 10 درصد از تس��هیالت بانکی کشور مختص 
قرض الحسنه اس��ت. این مقام مس��ؤول، ادامه داد: صندوق های 
قرض الحس��نه محلی، خانوادگی و کوچک بای��د به فعالیت خود 
ادامه دهند اما باید اطالعات آن ها و رقم تس��هیالت در س��امانه 
بانک مرکزی ثبت شود. به گفته طالبی؛ با مصوبات جدید درباره 
صندوق های قرض الحسنه که در اوایل سال 1۴0۲ اتفاق خواهد 
افتاد، صندوق های قرض الحس��نه بزرگ تر و کاراتر خواهند شد. 
وی ادامه داد: باید اعتم��اد را در بانک و صندوق قرض الحس��نه 
دوچن��دان کرد تا ف��رد س��رمایه گذار یا ف��ردی که دنب��ال کار 
خیر اس��ت، بتواند ب��ا خیال راح��ت در بانک ه��ا و صندوق های 
قرض الحسنه س��رمایه گذاری کرده که از این راه به افراد نیازمند 
تسهیالت خرد کمک شود. طالبی؛ گفت: می توان منابع وقفی را 
هم در بحث قرض الحس��نه مطرح کرده تا راه جدیدی برای ارایه 

تسهیالت آسان باز شود.
 معوقات بانكی در بانک های قرض الحسنه 

فقط 0.5 درصد است
وزیر اقتصاد نیز، در ادامه این مراسم با اشاره به معوقات بانکی که 
حدود پنج درصد است، گفت: اما معوقات بانک های قرض الحسنه 
تنها نیم درصد است. سیدسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، در نخستین 
همایش ملی قرض الحس��نه، گف��ت: در مس��یرهای اصلی وزارت 
اقتصاد به دنبال تقویت عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران هستیم، 
اقتصاد پایدار محصول عدالت اجتماع��ی و حضور مردم در اقتصاد 
اس��ت و اگر بر حضور مردم و نظ��ارت ویژه م��ردم در اقتصاد اصرار 
داریم به دلیل همین امر اس��ت. وی ادام��ه داد: مجموعه دو بانک 

قرض الحسنه، ۲3 میلیون نفر عضو داشته اند که همین دو بانک به 
چهارونیم میلیون نفر تس��هیالت ارایه داده اند. به گفته خاندوزی؛ 
قرض الحسنه نماد بزرگی برای اقتصاد اسالمی بوده و هسته سخت 
اقتصاد اسالمی است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در بانک های دیگر پنج 
درصد معوقات وج��ود دارد اما معوقات بانک های قرض الحس��نه 
تنها نیم درصد اس��ت. خاندوزی؛ تصریح کرد: مزد خدمت به جای 
کارمزد در بانک های قرض الحسنه مطرح شده و این نوع نگاه تحولی 
در بانکداری ایجاد خواهد کرد، این کار را بقیه بانک های کشور نیز 
باید اجرا کنند و این مسیر اصالحی بسیار مبارک است. وی اظهار 
کرد: در کش��ور ما نزدیکی به منابع قدرت برای دسترسی به منابع 
بانکی قطعاً تأثیرگذار بوده و هر که نزدیکتر بوده س��هم بیش��تری 
داشته و هر که دورتر بوده دسترسی کمتری داشته است، اما دولت 
سیزدهم به دنبال ش��مولیت مالی برای عموم مردم است. به گفته 
وزیر اقتصاد، شبکه بانکداری کشور باید همراه شمولیت، شفافیت 
را نیز در راس��تای مهم ترین اهداف خود تعریف کند ت��ا اعتماد از 

دس��ت رفته مردم به ش��بکه بانکداری بازگردد. این مقام مسؤول، 
ادامه داد: ما سیاس��ت گذاران اقتصادی باید کاری کنیم تا فرهنگ 
سودهای غیرمولد و سوداگری باب نش��ودو باید به سمت فرهنگ 
نیکوکاری و قرض الحسنه رفته و عماًل با س��وداگری و سفته بازی 
در بازارهای مصرفی مبارزه کرد. وی در پایان گفت: سال 1۴0۲ با 
رفع محدودیت  ها از شبکه بانکداری قرض الحسنه به سمت توسعه 

بانکداری قرض الحسنه برویم.
 مدیران بانكی بابت هر قدم مردمی 

از خدا ثواب می گیرند
معاون امور بانک��ی وزارت اقتص��اد، اظهار داش��ت: در کمتر 
از دو س��ال 10۴ هزار میلیارد تومان افزایش س��رمایه بانک های 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد انج��ام گرفت و اگر تا پایان س��ال دو 
بانک دیگر بتوانند افزایش س��رمایه را انجام دهند با عدد رویایی 
در افزایش سرمایه می رس��یم. عباس حسینی؛ در اولین همایش 
ملی قرض الحس��نه با اش��اره به مس��ؤولیت دولت در برابر مردم، 

اظهار داشت: دولت  ها خودشان را مس��ؤول و پاسخگو به مردم و 
ملت می دانند، و به دلیل ویژگی های مردم ایران مس��ؤولیت های 
دولت هم بیشتر می شود. وی با اش��اره به ویژگی های مردم ایران 
گفت: مردم ایران جزء ش��یعیان حضرت علی هستند و می دانیم 
که علی )ع( معروف به بهترین س��روده آفرینش اس��ت و مالک 
پذیرش عملکرد تک تک ما خواهد بود. همچنین مردم ایران پیرو 
امام حسین)ع( هستند که هر اشکی برای امام حسین)ع( دنیا را 
متحول می کند و امام حس��ین بود که برای اص��الح و بقای دین 
جان خود و خانواده خود در س��بد اخالص گذاش��ت. معاون وزیر 
اقتصاد، افزود: باید دید برای ظهور امام زمان و حضرت مهدی)ع( 
چه کاری کرده ای��م و باید بتوانیم مقدمات ظه��ور را انجام دهیم 
و چه اقداماتی برای این امانت انجام دادیم. حس��ینی؛ ادامه داد. 
همواره به شبکه بانکی می گویم ش��ما در در جایگاهی قرار دارید 
که می توانید که ب��رای این مردم کاری انجام دهن��د. معاون امور 
بانکی وزارت اقتصاد، با اشاره به دو بانک قرض الحسنه در کشور، 
اظهار داش��ت: در همان ابتدای ش��روع به کار، در حین بررس��ی 
عملکرد بانک ها دیدیم که بانک های قرض الحس��نه ظرفیت های 
بزرگی دارند و در امور بانک ها بحث حمایت همه جانبه بانک های 
قرض الحسنه را پیش گرفتیم. از این رو به فوریت افزایش سرمایه 
بانک قرض الحسنه رس��الت تا 10 هزار میلیارد تومان را پیگیری 
کردیم که تاکنون به پنج هزار میلیارد تومان انجام شده است و در 
تابس��تان به عدد 10 هزار میلیارد تومان می رسیم. وی ادامه داد: 
نمی توانیم با قوانین بانک های تجاری و عام بانک های توس��عه ای 
درباره بانک های قرض الحسنه حرف بزنیم و میزان سپرده گذاری 
قانونی را برای بانک قرض الحس��نه هم همان 10درصد ش��بکه 
بانکی در نظر بگیریم. حسینی؛ با بیان اینکه1۶ درصد تسهیالت 
بانکی به تسهیالت خرد تخصیص یافته اس��ت و برای اولین بار به 
این آمار رس��یدیم، گفت: در کمتر از دو س��ال 10۴ هزار میلیارد 
تومان افزایش سرمایه بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد انجام 
گرفت و اگر تا پایان سال دو بانک دیگر بتوانند افزایش سرمایه را 
انجام دهند با عدد رویایی در افزایش سرمایه می رسیم و می توان 
از محل فروش دارایی مازاد افزایش س��رمایه را ادامه دهیم که در 

کنار آن ناترازی بانک ها را به طور جدی دنبال می کنیم. 

دبیرکل بانک  مرکزی

صندوق های قرض الحسنه بزرگ تر خواهند شد

چه کسانی در مرکز مبادله  ارز دریافت کردند؟
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https://monaghesatiran.ir/131052-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/131055-3753-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2/
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کیوسک اخبار 

 احیای چاه های کم  بازده نفتی 
به کمک شرکت های روسی 

تعمیر پمپ های پیستونی واحدهای 
بخار به دست کارکنان نیروگاه نکا 

 ترک  تشریفات مزایده 
جهت تسریع در ترمیم خرابی های 

رودخانه ناشی از سیل

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، به کارگروهی متش��کل از مسؤوالن 
اس��تانی اجازه دادند تا متناس��ب با میزان خس��ارت و خرابی برآورد ش��ده، با 
پیش��نهاد فرماندار شهرس��تان ذی ربط، مج��وز ترک تش��ریفات مزایده برای 
بهره ب��رداری از مصالح م��ازاد رودخان��ه ای و خ��اک م��ازاد آب بندان  ها برای 
پیمانکاران را صادر کنند. به گزارش مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جریان بررس��ی بخش هزینه ای الیحه بودجه 1۴0۲، بندهای »ط« 

و »ک« تبصره ۸ این الیحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ط-  به منظور تسریع در جبران خس��ارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع 
س��یل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از اس��تاندار یا معاون 
عمرانی وی )رئیس کارگروه(، مدیرعامل آب منطقه ای اس��تان و حس��ب مورد 
مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان برای این اس��تان، مدیرکل مدیریت 
بحران استان، مدیرکل صنعت،معدن وتجارت اس��تان و رئیس کل دادگستری 
استان مجازند متناس��ب با میزان خس��ارت و خرابی برآورد ش��ده، با پیشنهاد 
فرماندار شهرس��تان ذی ربط، مجوز ترک تش��ریفات مزایده برای بهره برداری 
از مصالح مازاد رودخان��ه ای و خاک مازاد آب بندان  ها ب��رای پیمانکارانی که در 
راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های س��یل بکار گرفته شده اند را صادر 
کنند. واگ��ذاری بهره ب��رداری از مصالح م��ازاد رودخانه ای برای س��اماندهی و 
الیروبی رودخانه مربوط در محدوده ش��هر ها از طریق ترک تش��ریفات مزایده 
به ش��هرداری همان ش��هر و وزارت راه وشهرس��ازی، توسط ش��رکت های آب 
منطقه ای استان  ها و حسب مورد س��ازمان آب و برق خوزستان برای این استان 

مجاز می باشد.
 ک- مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیأت  وزیران از مزایای مندرج 
در ماده )۸1( قان��ون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 

دولت )۲( بهره مند می گردند.

رئیس پ��ارک فناوری و ن��وآوری نف��ت و گاز، گفت: دومین ق��رارداد احیای 
چاه های کم بازده نفتی، با مشاوره یک شرکت روسی به یک شرکت دانش بنیان 
ایرانی، اجرایی ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، محمداسماعیل کفایتی؛ درباره 
امضای دومین ق��رارداد احیای چاه های کم بازده نفت بین ش��رکت نفت مناطق 
مرکزی ایران و یک ش��رکت دانش بنیان، گفت: بیش از 700 چاه نفت کم بازده 
و بسته در کشور وجود دارد که احیای آن ها، نس��بت به حفاری چاه های جدید، 
کم هزینه تر اس��ت واحیای هر یک از آن  ها نیز تکنول��وژی متفاوتی را می طلبد. 
این مقام مس��ؤول، با اش��اره به اس��تقبال ش��رکت های دانش بنی��ان مختلف با 
تکنولژی های متفاوت از طرح احیای چاه های کم ب��ازده نفت، اضافه کرد: برخی 
از چاه ها، متقاضیان متعددی داشته اند که باید بررسی شود، کدام یک می توانند 
روش بهتری را با خطر کم تر و بازدهی بیش��تر برای احیای چ��اه ارایه دهند. وی 
ادام��ه داد: تاکنون اطالع��ات ۸9 چاه به پ��ارک فناوری و نوآوری نفت رس��یده 
و ۲5 ش��رکت دانش بنیان از 50 ش��رکتی که از ابتدا در فراخوان ش��رکت کرده 
بودند، پروپوزال )طرح نام��ه( خود را برای احیای چاه ها ارای��ه کرده اند. برخی از 
۲5 ش��رکت باقیمانده نیز در انتظار فراخوان های بعدی هستند تا بررسی کنند 
که تکنولوژی شرکتشان با کدام چاه تناسب دارد. کفایتی؛ همچنین گفت: نکته 
مهم این اس��ت که برخی از این تکنولوژی  ها می توانند برای ازدیاد برداش��ت از 
چاه های معمولی هم مفید باش��ند. حتی یک درصد ازدیاد برداش��ت از چاه های 
نفتی نیز، برای افزایش استحصال از مخازن بس��یار مفید خواهد بود. وی تأکید 
کرد: مطابق با مصوبه شورای اقتصاد، چاه های نفتی به سه گروه سخت، متوسط 
و آسان تقسیم می ش��وند که برای هر کدام از آن ها، تعرفه ای در نظر گرفته شده 
است. شرکت های دانش بنیان، به ازای هر بشکه نفتی که از این چاه ها استحصال 
خواهند کرد، تعرفه می گیرند. یک س��ال ونیم هم برای آزمایش تکنولوژی خود 
بدون صدمه به آن  ها چاه ها فرص��ت دارند. رئیس پارک فن��اوری و نوآوری نفت 
و گاز همچنین، گفت: ش��رکت دانش بنیانی که دومین قرارداد احیای چاه های 
کم بازده با آن منعقد شده، دارای تکنولوژی بسیار جدیدی است. این تکنولوژی 
در سال ۲0۲0 میالدی در روسیه اجراء ش��ده و در ایران، برای اولین بار استفاده 
خواهد ش��د. وی با اش��اره به این که بررس��ی های کارشناس��ی حاکی از درصد 
موفقیت باالی این تکنولوژی دارد، افزود: یک ش��رکت روس��ی قرار اس��ت کار 
آموزش و مشاوره و پشتیبانی از مسائل فنی را انجام دهد و امیدواریم که الگویی 

برای سایر چاه ها و دانش بنیان شدن صنعت نفت شود.

کارکنان نیروگاه نکا برای نخس��تین بار موفق به تعمیر و بازسازی پمپ های 
پیس��تونی واحدهای نیروگاهی ش��دند. به گزارش مناقصه مزای��ده، علی اصغر 
مس��رور؛ مدیر امور تعمیرات ولو، محرک و بویلر ش��رکت مدیری��ت تولیدبرق 
نکا، با بیان این مطلب، اظهار داش��ت: در واحدهای بخار نی��روگاه نکا تعداد ۲0 
عدد از این پمپ ها وجود دارد که با فش��ار 300 ب��ار تأمین کننده روغن کنترل 
والوهای هیدرولیکی واحد ها هس��تند و در دیگر صنایع نیز کاربرد زیادی دارند. 
علی اصغر مس��رور؛ ادامه داد: بازدهی پمپ ها به دلیل ساعت کارکرد باال کاهش 
می یابد و ت��وان و قابلیت تأمین فش��ار الزم را از دس��ت می دهند و در ش��رایط 
تحریمی و نابه س��امانی قیمت ارز در بازار، خرید آن نیز هزینه و ارزبری بس��یار 
باالیی در پی خواهد داش��ت. وی افزود: آخرین بار در س��ال 1395 برای خرید 
هر کدام از ای��ن پمپ ها حدود ۲0 هزار دالر هزینه ش��ده بود ک��ه با فرض ثابت 
ماندن قیمت آن در کش��ور س��ازنده، با قیمت فعلی ارز در کشور بیش از هشت 
میلیارد ریال صرفه جویی در پی داشته اس��ت. همچنین در صورت ارسال برای 
تعمیرات نیز از خروج س��ه هزار دالر ارز جلوگیری ش��د. مس��رور؛ خاطرنشان 
س��اخت: پس از تعمیر و س��رویس پم��پ مذکور ب��رای اندازه گی��ری صحت 
عملکرد آن نیاز به دستگاه تست پمپ هیدرولیکی دس��تی در کارگاه احساس 
می ش��د که آن هم توس��ط کارکنان در داخل نیروگاه طراحی و س��اخته شد و 
 پس از تس��ت پمپ تعمیر ش��ده در کارگاه و حصول اطمینان از صحت عملکرد 
\آن در محل واحد نصب و راه اندازی شد. امس��ال با پیگیری اداره ساخت داخل 
نیروگاه، ۲۶1 نوع و 7۴01 قطعه مورد نیاز این نیروگاه با مش��ارکت متخصصان 
نیروگاه نکا و به فعلیت رس��یدن توانمندی سازندگان داخلی از طریق مهندسی 

معکوس بومی سازی شد.

رفع محدودیت سوختگیری در همه استان ها

ارایه بنزین و گازوئیل به جز باک خودرو ممنوع است
رئیس صن��ف جایگاه داران س��وخت، گف��ت: ارایه بنزین 
و گازوئیل ب��ه جز ب��اِک خودرو ممنوع اس��ت ولی پرس��نل 
پمپ بنزی��ن به ان��دازۀ مح��دود و کمت��ر از چهار لیت��ر برای 
جابه جایی خودروهای بنزینی در ش��رایط خ��اص همکاری 
می کنند. به گ��زارش مناقصه مزایده، اس��دا... قلی زاده رئیس 
صنف جایگاه داران س��وخت با بیان اینکه در قس��مت عرضه 

فرآورده ه��ای نفتی ۴۲30 جای��گاه و در بخش س��ی ان جی 
۲700 جایگاه در کش��ور فعال  هس��تند که از 15 اسفند وارد 
فاز اجرایی نوروز می ش��وند، اظهار کرد: در شرایط کنونی در 
اکثر جایگاه های کش��ور ممنوعیتی برای سوختگیری نیست 
و به جز اس��تانهای مرزی در اکثر اس��تان  ها محدودیت سقف 
س��وختگیری وجود ن��دارد و به م��ردم توصی��ه می کنیم در 

هنگام مراجعه به جایگاه با پرس��نل همکاری الزم را داش��ته 
باش��ند. رئیس صنف جایگاه داران س��وخت گفت: سیاس��ت 
دولت اس��تفاده مردم از کارت سوخت شخصی است و توصیه 
ما هم همین اس��ت چرا که ام��کان رهگیری و رس��یدگی به 
ش��کایات احتمالی در مواردی که با کارت س��وخت شخصی 
س��وختگیری انجام ش��ده باش��د س��ریع تر و دقیق تر است. 

قلی زاده؛ درخصوص مکمل هایی که در جایگاه های س��وخت 
عرضه می ش��ود، گف��ت: با اع��الم و اصرار ش��رکت های تابعه 
وزارت نفت، خرید و فروش مکمل در جایگاه ها ممنوع است و 
فروش اجباری مکمل که توسط پلیس گزارش آن در محل با 
 ذکر نام و کدملی پرسنل نوشته ش��ده باشد تعقیب قضایی به 

همراه دارد.

معاون پروژه های کالن انرژی ایدرو: ایران در برداشت گاز پارس جنوبی از قطر سبقت گرفت 

ایزوایكو برنده مناقصه ای در طرح توسعه فاز11 پارس جنوبی 
زهرا قره داغی

معاون پروژه های کالن انرژی سازمان گسترش 
و نوس��ازی، گفت: 150 میلیارد دالر پروژه صنعتی 
پارس جنوبی باعث ش��د در برداش��ت گاز از رقیب 
قطری جلوتر بزنیم با وجود اینک��ه مخازن قطر در 
میدان مش��ترک پارس جنوبی دو برابر ایران است 
اما ما بی��ش از آن ها تولی��د می کنیم. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، حمید بازارگان؛ در نشست خبری 
با بی��ان اینک��ه ف��از1۴ پارس جنوب��ی، مهم  ترین 
پروژه ه��ای صنعت��ی کش��ور ب��ود ک��ه به دس��ت 
متخصصان توانمند ایرانی محقق ش��ده، افزود: در 
توس��عه منطقه ویژه اقتصادی ان��رژی پارس 150 
میلیارد دالر هزینه کرد و این موضوع به پیش��تازی 
ما در پارس جنوبی از قطر منجر شد. معاون صنایع 
پیشرفته و پروژه های کالن انرژی ایدرو، با اشاره به 
توقف پنج س��اله این طرح درب��اره دلیل این توقف، 
گفت: در زمان توقف به لح��اظ قرارگیری موقعیت 
س��کوهای دریایی ف��از 1۴، مدیران وق��ت به این 
جمع بندی رسیدند که توسعه آن در اولویت نیست 
با این حال سازمان گس��ترش و نوسازی برای اینکه 
پیمانکاران با مش��کل روبه رو نشوند، با تزریق منابع 
مالی از خ��روج آن ها جلوگی��ری کرد. ب��ازارگان؛ 
در تشریح حمایت س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران از پیمانکاران، توضی��ح داد: به ویژه در 
سه سال گذش��ته با اقدام های س��ازمان توانستیم 
پروژه را به زمستان امسال برسانیم تا در فصل سرد 
بخشی از ناترازی گاز کش��ور را جبران کنیم. وی از 
نقش سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران در 
اجرای این پروژه یاد کرد و گفت: در این پروژه ایدرو 
۲ نقش مهم را ایفا کرد، در مرحله نخست مدیریت 

هش��ت ش��رکت پیمانکار و راهبری کل پ��روژه را 
به عه��ده داش��ت و در مرحله دوم از ش��رکت های 
دانش بنیان حمایت کرد و برای نمونه ریسک تولید 
محصوالت بار اول این ش��رکت ها را به عهده گرفت 

تا بتوانند کیفیت کاالهای خود را افزایش دهند.
مدیریت و ترکیب کنسرسیوم توسعه فاز 14 

به عهده ایرانیان
محمدرضا ناصح؛ مدیرعامل ش��رکت مدیریت 
طرح های صنعتی ای��ران نیز، به حضور س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی ایران در عم��ده پروژه های 
توس��عه ای کش��ور اش��اره کرد و گفت: با توجه به 
الزام حضور شرکت های ایرانی در کنار پروژه های 
عظیم کشور از ابتدای دهه ۸0 سازمان گسترش و 
نوسازی ایران در کنار شریکان خارجی در توسعه 
طرح های عظیم کش��ور حضور داش��ت و شرکت 
 )IPMI( مدیری��ت طرح ه��ای صنعت��ی ای��ران
به عنوان نماینده س��ازمان در طرح های پاالیشی 
حضور یافت. وی با بیان اینکه س��هم تولید داخل 
در آن زمان ک��م و مدیریت طرح  ها نیز بیش��تر با 
ش��رکت های خارجی بود، گفت: با وجود این لزوم 
حضور شرکت های ایرانی در کنار شریکان خارجی 
به همکاری ش��رکت مدیری��ت طرح های صنعتی 
ایران در توس��عه فازهای ۶، 7 و ۸ پارس جنوبی در 
کنار شریکان کره ای و ژاپنی منجر شد. مدیرعامل 
ش��رکت مدیریت طرح های صنعتی ای��ران، دیگر 
حضور ای��ن ش��رکت در پارس جنوبی را توس��عه 
فازه��ای 17، 1۸ و 1۴ پارس جنوب��ی دانس��ت و 
افزود: تفاوت ای��ن پروژه ها با پروژه های پیش��ین 
این بود که چینش ترکیب کنسرسیوم و مدیریت 
آن ها با سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران 
بود و دیگر ش��رکت های خارجی در مدیریت طرح 

نقش نداش��تند. ناصح؛ این موضوع را عاملی برای 
عن��وان »ایرانی ترین« ف��از پارس جنوبی برای فاز 
1۴ دانس��ت و تصریح کرد: مدیریت کنسرس��یوم 
از سوی س��ازمان گسترش و نوس��ازی به طراحی 
و مهندس��ی 100درصدی طرح و اجراء و نصب و 
راه اندازی تجهیزات به طور کامل به دست توانمند 
جوانان ایرانی منجر ش��د. وی از دو محدودیت این 
مگاپروژه ی��اد کرد و گفت: تحریم ه��ای ظالمانه و 
کرونا دو عاملی بود که منجر ش��د حتی تجهیزاتی 
که خری��داری و وارد ش��ده بود نتوانی��م نظارت و 
اجرای نیروهای خارجی را در داخل داشته باشیم، 
اما همین موضوع به استفاده از جوانانی منجر شد 
که در طرح های پیشین مشابه تجربه کسب کرده 

بودند و استعداد آن ها شکوفا شد.
ایزوایكو برنده مناقصه ای در طرح توسعه 

فاز11 پارس جنوبی 
مجتم��ع  مدیرعام��ل  ضرب��ی؛  س��لمان 
کشتی سازی و صنایع فراس��احل ایران )ایزوایکو( 
نیز با بیان اینکه این ش��رکت یک��ی از پیمانکاران 
اصلی توس��عه میدان ه��ای نفتی و گازی کش��ور 
بوده اس��ت، گفت: این ش��رکت در توسعه فازهای 
1، ۶، 7، ۸ و 1۲ پارس جنوبی نقش فعالی داش��ت 
و در توس��عه فاز 1۴ نیز به عن��وان پیمانکار اصلی 
بخش دریایی فعالی��ت می کرد. وی اف��زود: ما در 
توس��عه فاز1۶ نیز پیمانکار اصل��ی بودیم و اکنون 
در توس��عه میدان نفتی ف��روزان حض��ور داریم و 
به تازگی برنده مناقصه ای در طرح توس��عه فاز11 
پارس جنوب��ی ش��دیم. مدیرعام��ل ایزوایکو، این 
ش��رکت را پیش��تاز ترین پیمانکار فاز1۴ برشمرد 
و گفت: در س��اخت س��کو ها آن قدر از برنامه جلو 
بودی��م ک��ه دو س��کوی آم��اده را ب��رای فازهای 

17 و 1۸ پارس جنوب��ی و راه ان��دازی س��ریع تر 
آن تحوی��ل گرفتن��د. ضرب��ی؛ از جایگزینی یک 
ش��رکت ایرانی به جای ش��رکت ماهوت به منظور 
جابه جایی س��کو ها یاد کرد و افزود: این ش��رکت 
به دلیل تحریم ه��ا حاضر به انجام تعهد ها نش��د و 
ش��رکت ایرانی با روش ه��ای نوآوران��ه بارگیری 
و جابه جایی س��کو ها را در س��ریع تر زمان ممکن 
انج��ام داد. وی درب��اره راهکاره��ای نوآوران��ه در 
هوک آپ و راه اندازی س��کو ها توضیح داد و گفت: 
راه اندازی هر س��کو در کمتر از یک ماه انجام ش��د 
که حتی ش��رکت های توتال فرانس��ه و شل نیز به 

چنین رکوردی دس��ت نیافته بودن��د. مدیرعامل 
ایزوایکو در تش��ریح نقش این ش��رکت در توسعه 
ف��از 1۴ پارس جنوب��ی، گف��ت: س��اخت، نصب و 
راه ان��دازی س��کوهای دریای��ی این ف��از به عهده 
شرکت ایزوایکو بود. ضربی؛ س��اخت چهار سکو با 
ظرفیت 500 میلیون فوت مکع��ب را عمده  ترین 
کار این ش��رکت در فاز 1۴ برش��مرد و گفت: این 
س��کو ها به همراه جکت  ها در س��احل ساخته و به 
آب انداخته ش��دند، همچنین 3۲50 متر مس��یر 
 دسترسی بین مشعل و س��کو ها نیز در این شرکت 

ساخته شد. 

گروه انرژي

وزیر نفت، ب��ا تأکید بر اینکه هم��ه میدان های 
مش��ترک نفت و گاز ای��ران در دریا و خش��کی در 
این دولت تعیین تکلیف شده اس��ت، گفت: پروژه 
بزرگ ایران ال ان جی بعد از هش��ت م��اه تعطیلی 
دوباره فع��ال کردیم و پیش بینی می ش��ود بخش 
شیرین س��ازی این پ��روژه اوای��ل س��ال آینده به 
بهره برداری برس��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
جواد اوجی؛ در نشست مش��ترک با رئیس سازمان 
بازرسی کل کش��ور، با اشاره به س��رمای بی سابقه 
امس��ال در فصل زمس��تان و تالش ش��بانه روزی 
کارکنان صنع��ت نفت برای تأمی��ن امنیت انرژی 
۲۶ میلیون مشترک گاز در سراس��ر کشور، اظهار 
ک��رد: سوخت رس��انی ب��ه بی��ش از 100 نیروگاه 
کش��ور، همچنین صنایع عمده بخ��ش دیگری از 
وظایف مهم همکاران م��ن در وزارت نفت در فصل 
س��رما بوده اس��ت، ضمن اینکه بنزین، گازوئیل و 
سی ان جی مورد نیاز کش��ور امسال به خوبی تأمین 
شده اس��ت و به زودی گاز مایع هم به سبد سوخت 
بخش حمل ونقل افزوده می شود. وی تصریح کرد: 
از همان ابتدای دولت سیزدهم، بحث ناترازی ۲50 
میلیون مترمکعبی گاز مطرح بود ک��ه با اقدام  ها و 
راهکارهای کوت��اه  و بلندمدت ص��ورت گرفته و با 
همت کارکنان صنعت نفت توانس��تیم زمس��تان 
پارسال و تقریباً زمستان امسال را با کم ترین چالش 
و دغدغه پشت س��ر بگذاریم. وزیر نفت، در ادامه به 
عدم تأمین مال��ی و س��رمایه گذاری در پروژه های 
بخش های باالدس��تی در س��ال های گذش��ته در 
وزارت نفت و نات��رازی گاز اش��اره و تصریح کرد: تا 
پایان برنامه ششم باید به تولید یک میلیارد و ۲50 
میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز می رسیدیم، 
 در حالی ک��ه هم اکنون ای��ن مق��دار تولید حدود 
۸30 میلی��ون مترمکعب گاز اس��ت. در زمس��تان 
سال 1399 برای نخستین بار ما شاهد قطعی های 
طوالنی برق  در کش��ور به واسطه کمبود گاز بودیم. 
وی به وجود بی��ش از ۸7 میلیون بش��که میعانات 
ابت��دای  در  گازی ذخیره سازی ش��ده روی آب 
آغاز ب��ه کار دولت س��یزدهم به عن��وان یکی دیگر 
از چالش های وزارت نفت اش��اره و اظه��ار کرد: در 
آیین تودی��ع و معارفه بنده و وزیر وقت، ایش��ان به 
من گفتند مخزنی در خش��کی و دریا نداریم که از 
میعانات گازی پر نکرده باشیم، این در حالی بود که 
ایران روزانه ۸00 تا ۸5۴ هزار بشکه میعانات گازی 
تولید می کند، در همان زمان از س��وی وزارت نفت 

دولت دوازدهم ب��رای رفع دغدغه ذخیره س��ازی 
پیش��نهاد خرید 1۲ فروند نفتک��ش غول پیکر به 
دولت داده شده بود. وزیر نفت، با تأکید بر اینکه در 
دولت گذشته با توجه به اندیشیده نشدن راهکاری 
برای ذخیره سازی و فروش میعانات گازی، دستور 
کاهش تولید 50 ت��ا ۸0 میلیون مترمکعبی گاز در 
بخ��ش باالدس��تی را داده بودند، ادام��ه داد: امروز 
که این گزارش را در س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
ارایه می کن��م، رقم میعان��ات گازی روی آب ایران 
 به کمتر از ۲0 میلیون بش��که رس��یده است؛ این 
موض��وع در افزای��ش ف��روش ای��ن محص��ول و 
به کارگی��ری بیش��تر آن به عن��وان خ��وراک در 
پتروشیمی های کش��ور همچون پتروشیمی نوری 
و بوعل��ی و پاالیش��گاه های کوچک ریش��ه دارد. 
اوجی؛ تصریح کرد: براس��اس آمارهای موجود در 
سازمان بازرسی کل کش��ور، دیوان محاسبات کل 
کش��ور، بانک مرکزی و دیگر دستگاه های نظارتی 
صنعت نفت، پارس��ال به همه تکالی��ف بودجه ای 
کش��ور عمل ش��د و امس��ال نیز تا به امروز بخشی 
قابل توج��ه از تکالی��ف بودج��ه ای محقق ش��ده 
اس��ت. وی گفت: فروش نفت ایران در ماه گذشته 
با توج��ه ب��ه تحریم ه��ا قابل توجه اس��ت و انتظار 
می رود در ماه ه��ای آینده نیز افزای��ش یابد. منابع 

ارزی حاصل از این فروش نیز براس��اس رویه های 
موج��ود و قابل قبول خوش��بختانه وصول ش��ده 
به طوری که ب��ه جرأت می توانم بگوی��م این مقدار 
وصول حداقل ۲ تا ۲.5 برابر وصول مطالبات ارزی 
سال های پیش اس��ت. وزیر نفت به شرایط سخت 
تحریمی حاکم ب��ر صنعت نفت که حتی نس��بت 
به تحریم ه��ای س��ال 97 دوران رئیس جمهوری 
ترامپ سخت تر است، اش��اره و تصریح کرد: امروز 
 با دیپلماس��ی انرژی و ترفند ه��ا و راهکارهایی که 
در قراردادهای فروش نفت خام ب��ه کار گرفته ایم، 
توانس��ته ایم حداق��ل مبالغ��ی قابل توج��ه ب��ه 
س��امانه های ارزی داخلی کش��ور همچ��ون نیما 
تزریق کنیم، همچنین در 11 م��اه اخیر در بخش 
پتروشیمی نیز 1۴ میلیارد دالر وصول درآمدهای 
ارزی انجام شده و به س��امانه نیما و در سامانه تازه 
مبادالت ارزی تزریق ش��ده اس��ت. اوجی؛ با بیان 
اینکه امروز دش��من به این نتیجه رس��یده اس��ت 
اگر بتوان��د وزارت نف��ت را به عن��وان بزرگ  ترین 
تأمین کننده ارز و انرژی کش��ور فلج کند، می تواند 
به همه اهداف خود برس��د، اظهار کرد: دشمن باید 
بداند این مملکت صاح��ب دارد و کارکنان صنعت 
نفت اجازه نخواهند داد امنی��ت تأمین ارز و انرژی 
کش��ور با مخاطره روبه رو ش��ود. وی درباره آخرین 

وضع پروژه های نیمه کاره ای که رفع کننده ناترازی 
گاز و جلوگیری از خام فروشی هس��تند نیز افزود: 
متأسفانه در س��ال های اخیر اقدام های مؤثری در 
بخش تولید فرآورده متناس��ب ب��ا افزایش مصرف 
داخلی در کش��ور انجام نشده اس��ت و امروز شاهد 
برابری تولید و مصرف در بخش فرآورده های نفتی 
و دغدغه های به وجودآمده حاصل از آن هس��تیم، 
اگر امروز تولید فرآورده در کشور باال بود، به راحتی 
می توانس��تیم صادرات و وص��ول مطالبات حاصل 
از آن را بس��یار راحت تر از نفت خ��ام انجام دهیم. 
وزیر نف��ت، اجرای پروژه های نیم��ه کاره را اولویت 
اصلی خود در وزارت نفت اع��الم کرد و گفت: برای 
نمونه پروژه ب��زرگ ایران ال ان جی در عس��لویه را 
که بیش از هشت س��ال زیر باران و گرمای سوزان 
آن منطقه ر ها ش��ده بود توانس��تیم فع��ال کنیم و 
هم اکنون بیش از 700 نفر در این پروژه مش��غول 
به کار هس��تند؛ بخش یوتیلیتی آن آماده ش��ده و 
مخازن آن با 9۸ درصد پیشرفت فیزیکی به زودی 
به بهره برداری خواهد رس��ید. پیش بینی می شود 
بخش شیرین س��ازی این پروژه اوایل س��ال آینده 
به بهره برداری برس��د. واحد ال ان ج��ی این پروژه 
نیز از بخش های مختلف در حال پیگیری اس��ت و 
تالش می کنیم تا پایان این دولت به نتیجه برس��د. 

اوجی؛ با تأکید بر اینکه همه میدان های مش��ترک 
نفت و گاز ای��ران در دریا و خش��کی در این دولت 
تعیین تکلیف ش��ده اس��ت، اف��زود: 100 میلیارد 
دالر ق��رارداد و تفاه��م ب��رای تکمی��ل پروژه های 
بخش باالدس��تی و پایین دس��تی با ش��رکت های 
داخلی و خارجی امضای ش��ده ک��ه از این رقم ۴0 
میلیارد دالر تفاهم نامه و ۴.5 میلیارد دالر قرارداد 
با شرکت های روس امضاء ش��ده است. شایان ذکر 
اس��ت؛ با توجه به مذاکرات اخیر به زودی ش��اهد 
تبدی��ل تفاهم نامه ه��ا با این ش��رکت به ق��رارداد 
هس��تیم. وی گفت: برای اصالح الگ��وی مصرف و 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت وزارت نفت نزدیک 
به 3۶ میلی��ارد دالر پروژه به ش��ورای اقتصاد ارایه 
کرده و مصوب��ه آن را گرفته اس��ت، اما نکته مهمی 
که وج��ود دارد قان��ون م��اده 1۲ و اش��کاالت آن 
اس��ت. مذاکرات و مکاتبات��ی با مجلس ش��ورای 
اس��المی در این خص��وص انجام داده ای��م و در آن 
قال��ب پیش��نهادهای خوب��ی ارایه کرده ای��م. اگر 
این ماده اصالح نش��ود در بخش س��رمایه گذاری 
پروژه های بهینه سازی دچار مشکل می شویم زیرا 
س��رمایه گذار به صورت دالری در این گونه پروژه ها 
حضور می یابد، در حالی که برای بازگشت سرمایه 
و س��ود خود بای��د در انتظار جمع ش��دن و فروش 
گازوئیل 300 تومانی بماند. در طرحی که در قالب 
بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به مجلس 
ارایه شده، پیشنهاد ش��ده در ازای سرمایه گذاری 
در این گونه طرح ها، به سرمایه گذار حواله سوخت 
بدهیم که ای��ن راهکار پیش��نهاد بخش خصوصی 
نیز بوده اس��ت. وزیر نفت، درباره همکاری وزارت 
نفت و سازمان بازرسی کل کشور نیز، تصریح کرد: 
یکی از دستگاه های نظارتی کشور که دقیق  ترین و 
بهترین گزارش  ها را از ما می خواهد، این س��ازمان 
اس��ت. گرچه خیلی از گزارش های خواسته ش��ده 
این س��ازمان برمی گردد به عملک��رد وزارت نفت 
در دولت گذش��ته، در بحث فسادس��تیزی تأکید 
داری��م، ضم��ن آن ک��ه دغدغه های کارشناس��ان 
این سازمان همواره س��رفصل کار من و همکارانم 
بوده اس��ت. اوج��ی؛ اظهار ک��رد: هم اکن��ون 17 
راهکار و برنامه به غیر از راه��کار قیمتی برای مهار 
مقدار مصرف س��وخت مایع و گاز در دس��تور کار 
وزارت نفت ق��رار دارد. هم��کاران من ب��ا توجه به  
ش��دت مصرف انرژی در زمس��تان دغدغه کمبود 
گاز، در ای��ام ن��وروز دغدغه کمب��ود فرآورده های 
 نفت��ی و تابس��تان دغدغ��ه و اس��ترس س��وخت 

نیروگاه ها را دارند.

وزیر نفت عنوان کرد 

 تعیین تکلیف تمامی میادین نفتی و گازی مشترک 
در دریا و خشکی




