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 شرکت پتروشیمی ایالم

شرکت پتروشیمی ایالم به اس��تناد مجوز صادره از کمیس��یون معامالت، در نظر دارد 
 مطابق مش��خصات درج شده در اس��ناد مناقصه 66 تن مستربچ مش��کی موردنیاز خود را 

از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای خریداری نماید.
لذا بدین وسیله از شرکت های واجدش��رایط دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در 
 این مناقصه، از مورخ 1401/12/14 به سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم 
به نش��انی samim.ilampetro.com مراجعه و نس��بت به ثبت نام و دریافت اس��ناد 
مناقصه اقدام و حداکثر تا س��اعت 13:00 م��ورخ 1401/12/23 پیش��نهادات خود را در 
سامانه مذکور بارگذاری نمایند. مناقصه گران می بایست اسناد ارزیابی کیفی را همزمان با 

اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.
  کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی معامالت ش��رکت 
پتروشیمی ایالم انجام خواهد ش��د و صرفاً اصل ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه به صورت 

فیزیکی دریافت می گردد.
  مناقص��ه گر الزم اس��ت توانای��ی تودی��ع ضمانتنام��ه ش��رکت در مناقصه ب��ه میزان 

یک میلیارد ریال را داشته باشد.
  سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. 

  در صورت نیاز به کس��ب اطالع��ات بیش��تر، مناقصه گ��ران می توانند با ش��ماره تلفن 
38390000-084 داخلی 3003 یا 4215 تماس حاصل فرمایند.

آگهی   عمومي

آدرس: ایالم، چوار، نرسیده به روستای آبزا، مجتمع پتروشیمی ایالم
samim.ilampetro.com :پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت

تلفن: 32723948-084،  تلفکس: 084-32723948
کدپستی: 6936159700
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به بهانه درآمد 838 هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات در سال آینده

بهار مالیاتی!

گروه سیاسی 

مقام معظم رهب��ری انق��الب اس��المی تأکید 
کردن��د: اگ��ر مس��مومیت دانش آم��وزان اثبات 
ش��ود، باید عوامل ای��ن جنایت به اش��د مجازات 
برس��ند. به گ��زارش مناقص��ه مزای��ده، حضرت 
آی��ت ا... خامن��ه ای؛ رهب��ر انق��الب مناقص��ه 
 مزای��ده، همزم��ان ب��ا روز درخت��کاری صب��ح 
دی��روز )دوش��نبه( س��ه اصل��ه نهال کاش��تند. 

پ��س  اس��المی  انق��الب  مقام معظم رهب��ری 
از کاش��ت نهال   ه��ا ب��ه موض��وع »مس��مومیت 
دانش آم��وزان« نیز اش��اره کردند و ب��ا تأکید بر 
اینک��ه مس��ؤوالن و دس��تگاه های اطالعات��ی و 
انتظام��ی بای��د ب��ا جدی��ت آن را دنب��ال کنند، 
گفتن��د: ای��ن موض��وع ی��ک جنایت ب��زرگ و 
 غیرقابل اغماض است و اگر کسانی در این ماجرا 
دس��ت داش��ته باش��ند، باید عوامل و مس��ببین 
آن به اش��د مج��ازات برس��ند. حضرت آی��ت ا... 

خامن��ه ای؛ ای��ن موض��وع را جنای��ت درح��ِق 
معصوم   تری��ن عناص��ر جامعه یعنی ک��ودکان و 
 همچنین موجب ناامنی روان��ی جامعه و نگرانی 
خانواده ه��ا دانس��تند و خاطرنش��ان کردن��د: 
هم��ه بدانن��د اگ��ر کس��انی به عن��وان عوام��ل 
ای��ن جنای��ت شناس��ایی و محک��وم ش��وند، 
هی��چ عفوی در م��ورد آن  ه��ا نخواهد ب��ود، زیرا 
 بای��د به اش��د مج��ازات برس��ند تا مای��ه عبرت 

دیگران شود.

مقام معظم  رهبری

 مسمومیت دانش آموزان یک جنایت بزرگ 
و غیرقابل اغماض است

 رقیب دوقلوهای افسانه ای!  
 در خبر اس��ت ک��ه وکیل المله های بهارس��تانی، وزارت 
کریمه صمت را مکل��ف کرده اند که در صورت درخواس��ت 
وزارت قویه دف��اع برای تولید انبوه انواع خودروهای س��بک 
و س��نگین و خودروهای��ی با کارب��ری خ��اص، مجوزهای 
مربوط��ه را صادر و ب��ا ای��ن وزارتخان��ه همکاری های الزم 
را انج��ام بدهند )به زب��ان خودمان��ی یعنی اینکه، س��نگ 
نیندازند، چوب الی چرخ نکنند، پش��ت پ��ا نزنند، مقررات 
و دس��تورالعمل های خلق الس��اعه اب��داع نکنن��د و ایج��اد 
 یک ُقل جدی��د را ب��ه فال نی��ک گرفت��ه و هم��ه را به یک 

چشم ببینند!(. 
راس��تش را بخواهید، آین��ده نه چندان نزدی��ک معلوم 
خواهد کرد که این مج��وز و مصوب��ه و ورود وزارت دفاع به 
اردوی تولیدکنن��دگان خ��ودروی تجاری، به نف��ع ملک و 
میهن و خلق ا... اس��ت و یا توفیری در این فضای نابه سامان 

و ب��ازار ملته��ب و کیفی��ت بی بدی��ل و کمی��ت رویایی به 
وجود نخواه��د آمد و در بر همان پاش��نه خواه��د چرخید، 
 و ی��ا نقض غرض ش��ده و نقص��ان م��دارج باالت��ری را طی 

خواهد کرد! 
اما اینکه باالخره یک رقیب قدر ق��درت و صاحب ابزار و 
تجهیزات و فضا و توان، برای خودروسازان وطنی و خصوصاً 
دوقلوهای افسانه ای، پیدا می ش��ود و یحتمل این رقابت کار 
را به افزای��ش کیفیت و کمیت و تالش برای کس��ب رضایت 
مصرف کننده، می کش��اند و بع��د از هرگز، خل��ق ا... گزینه 
جدیدی ه��م ب��رای انتخاب خواهند داش��ت، هم��ه این ها 
خودبه خود مطلوب و خوشایند اس��ت و امید حذف این بازار 
آزاد متالط��م بی ربط که محل جوالن س��فته بازان و دالالن 
شده است را بیش��تر می کند. به هرحال امید بر جوانان عیب 

نیست، باشد که صبح دولتمان بدمد! 

البته اگر خدای ناخواس��ته، عزیزان تازه وارد به س��اخت 
خ��ودروی تج��اری و باتجربه س��ابقه دار در س��اخت برخی 
خودروهای خاص و جنگ��ی، کاًل بی خی��ال روش و منش و 
دس��تورالعمل و چارت س��ازمانی و بروکراس��ی و نحوه کار 
و در ی��ک کالم الگو ب��رداری از دیگر خودروس��ازان وطنی 
نش��وند و یا زبان م��ان الل، ب��ه فک��ر اس��تفاده از مدیران و 
مس��ؤوالن قدیمی و جدیدی که دستی در کار خودروسازی 
و خودروس��ازان مربوطه داش��ته و دارند بیفتن��د. معلوم و 
مبرهن اس��ت که آن آینده نه چندان معل��وم، کاماًل معلوم 
 و همین��ه که هس��ت خواهد ب��ود و از این رهگ��ذر آبی گرم 

نخواهد شد! 
ما که خیلی بیش��تر خوش به حالمان می شد که اگر این 
مصوبه اخیر )که هنوز تأییدیه ش��ورای نگهبان، الزم است( 
کاًل انحصار خودروسازی را از دست دولت خارج می فرمود و 
بارعام می داد که هرکسی می خواهد خودرو بسازد و ادعایی 
در این زمینه دارد، وارد گود و میدان ش��ود، ش��رط و شروط 
هم برای بزرگ و کوچک یکی باش��د نه یک اما و اگر بیش��تر 
و نه ی��ک چطور و چگونه کمت��ر، اینجوری با ی��ک تیر چند 
نشان زده می شد هم اشتغالزایی خودروسازی و قطعه سازی 

رونق بیش��تری می گرفت و اینک��ه گفته می ش��ود واردات 
خودرو خارجی و ی��ا تعطیلی خودروس��از داخلی موجب از 
دس��ت رفتن میلیونی شغل ها می ش��ود، حل وفصل می شد 
و هم اینکه باالنش��ینی های خودروه��ای نه چندان وطنی، 
رنگ می باخت و مضاف بر آن همه کس��انی که در باالی گود 
نشسته اند و به خودروسازان می گویند لنگش کن، به وسط 
میدان می آیند و معلوم می ش��ود یک من ماست چقدر کره 
دارد و حس��اب خوش بود گ��ر محک تجربه آید ب��ه میان تا 
سیه روی شود هرکه در او غش باش��د بهتر و بیشتر از قبل، 

تکلیفش معلوم می شد. 
به هرحال این مصوب��ه اخیر را به فال نی��ک می گیریم و 
منتظر می مانیم تا ببینیم که چه وقت، کش��تی طوفان زده 
بازار پرتالطم، قدم رنج��ه کردن اولی��ن خودروهای رقیب 
تازه نفس کهنه کار خودروسازان را جشن می گیرد و باالخره 
به س��احل آرامش می رس��د و از همه مهم تر یا بهتر بگوییم 
تنها مهم این قصه پرفرازونش��یب، آیا خلق ا... عامی جماعت 
هم در این جشن و خوشامدگویی و آرامش، حضور خواهند 

داشت و یا همچنان دست ما کوتاه و خرما بر نخیل... .

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

به بهانه درآمد 838 هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات در سال آینده

بهار مالیاتی!  
هانیه قناد زاده

 اوضاع نابه سامان اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست؛ 
از رکوردزن��ی قیمت ها گرفته ت��ا وضعیت نابه س��امان تولید. 
قیمت ارز به عنوان شاخصی مهم در اقتصاد کشور طی دو هفته 
گذش��ته مرز 60 هزار تومان را نیز رد کرد و از حاال همه نگران 
وضعیت اقتصادی در س��ال آینده هس��تند زیرا به طور طبیعی 
قیمت ها با آغاز س��ال جدید باز هم باال خواه��د رفت. منصفان 
قیمت ه��ا را با حقوق  ها افزای��ش می دهند و الباق��ی هم نان به 
نرخ روز خ��ود باقی خواهن��د ماند. در چنین ش��رایطی یکی از 
مهم  ترین ابزاری ک��ه دولت می تواند قیمت ه��ا را کنترل کند، 
درآمدزایی اس��ت. دولت ب��رای این ام��ر مالی��ات را به عنوان 
نزدیک   ترین ابزار در دس��تور کار خود قرار داده است، به طوری 
که در الیحه بودجه ارس��الی خود به مجلس اع��الم کرده که از 
محل مالیات در س��ال آینده بیش از 838 هزار میلیارد تومان 

درآمد کس��ب کند؛ یعنی نزدیک به 60 درصد بیشتر از امسال! 
حال س��ؤال این اس��ت که در ش��رایط وخیم اقتصادی امروز، 
چگونه مالیات دهندگان می توانند خودش��ان را برای پرداخت 

این مالیات وفق دهند؟ 
سهم 57 درصدی مالیات از بودجه

در همی��ن رابطه دی��روز )دوش��نبه(، داوود منظور؛ رئیس 
س��ازمان امور مالیاتی، در یک نشس��ت خبری حض��ور یافت. 
رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی، گفت: س��هم بودجه کش��ور از 
درآمدهای مالیات��ی برای س��ال آینده به 5۷ درص��د افزایش 
می یابد. منظور؛ اظهار کرد: امس��ال براس��اس عملکرد بودجه 
درآمده��ای مالیاتی در 11 م��اه حدود 52 درص��د کل بودجه 
جاری را تأمی��ن کرده و س��ال قبل ای��ن رق��م 45 درصد بود 
و پیش بین��ی برای س��ال آینده این اس��ت که مالی��ات حدود 
5۷ درصد از بودجه کش��ور س��هم داشته باش��د. وی در مورد 
درآمدهای مالیاتی کش��ور، اب��راز کرد: امس��ال تاکنون 440 

هزار میلی��ارد تومان مالیات وصول ش��ده که تا پایان س��ال به 
4۷0 هزار میلی��ارد تومان می رس��د و این در حالی اس��ت که 
پیش بینی ش��ده بود امس��ال 450 هزار میلیارد تومان مالیات 
جمع آوری شود و اکنون با تحقق 105 درصدی برنامه ها، سال 
را به اتمام می رس��انیم. رئیس س��ازمان امور مالیاتی، با اشاره 
به اینک��ه مالیات های مس��تقیم با 60 درصد بیش  ترین س��هم 
در وصول مالی��ات را دارد، بی��ان کرد: در این بخش اش��خاص 
حقوقی و ش��رکت ها بیش  ترین مالی��ات را پرداخت می کنند. 
وی س��هم مالیات های غیرمس��تقیم از کل مالیات های وصول 
شده را 40 درصد برش��مرد و گفت: در این بخش نیز مالیات بر 
ارزش افزوده بیش  ترین س��هم را دارد و عالوه ب��ر مالیات هایی 
که به دولت واریز می ش��ود، چهار واحد درص��د از 9 درصد این 
بخش نیز به ش��هرداری   ها اختصاص داده شده است و این رقم 
برای امس��ال 100 هزار میلی��ارد تومان خواهد ب��ود. منظور؛ 
ادامه داد: میزان چهار درصد از مالیات ب��ر ارزش افزوده ماهانه 

هش��ت هزار میلیارد تومان اس��ت و پیش بینی این اس��ت که 
هر م��اه 12 هزار میلیارد تومان و در س��ال 150 ه��زار میلیارد 
توم��ان وصول مالی��ات از مح��ل ارزش اف��زوده تحق��ق یابد. 
وی با اش��اره به اینکه ب��ه تدریج نقش مالیات ب��ر ارزش افزوده 
در تأمین مالی دولت ب��اال می رود، تصریح ک��رد: اعتقاد داریم 
در وص��ول مالیات ه��ای این بخ��ش عقب ماندگ��ی داریم و با 
توجه به اینک��ه به بس��یاری از مش��اغل فراخوان داده ش��ده، 
هنوز برخ��ی از واحدهای صنف��ی وارد زنجی��ره ارزش افزوده 
نش��دند و به زودی پرونده آن   ها تکمیل می شود. منظور؛ اظهار 
کرد: س��عی کردیم افزایش درآمدهای مالیاتی را بین استان   ها 
براس��اس ظرفیت های اس��تانی تقس��یم کنیم، بنابراین رشد 
اس��تان   ها بین 40 تا 60 درصد توزیع ش��ده و اس��تان هایی که 
از ظرفی��ت پایین تری برخوردار هس��تند رش��د کمتر اس��ت 
 و اس��تان هایی ک��ه ظرفی��ت باالتری دارند، رش��د بیش��تری 

خواهند داشت. 

https://monaghesatiran.ir/131225-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%db%b7%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/131222-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7/
https://monaghesatiran.ir/131219-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131216-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b2%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131213-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
https://monaghesatiran.ir/131210-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a8%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131207-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131204-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131201-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131198-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131195-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131193-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%88-%d8%ba/
https://monaghesatiran.ir/131190-3754-%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%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-66-%d8%aa%d9%86/
www.qanoonnameh.ir
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فناوري  اطالعات
و دانش

معاون توس��عه نوآوری صندوق نوآوری و ش��کوفایی، گفت: این صندوق در 
س��ال دانش بنیان چهارهزار و 500 میلیارد تومان تس��هیالت به ش��رکت های 
دانش بنیان اعطاء کرده است. سیاوش ملکی فر؛ در گفت وگو با مهر، اظهار کرد: 
تبدیل ش��دن ایران به یک اقتصاد دانش بنیان به معنای س��هم معنادار توس��عه 
و تجاری س��ازی فناوری در اقتصاد کش��ور اس��ت. وی درخصوص رش��د تعداد 
شرکت های دانش بنیان، افزود: امسال مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی 
خود تأکید کردند که تعداد ش��رکت های دانش بنیان باید به دو برابر برس��د. اما 
تاکنون تعداد ش��رکت ها به 8000 رس��یده و البته این تعداد همچنان در حال 
افزایش اس��ت. معاون نوآوری صندوق نوآوری و ش��کوفایی، با بیان اینکه قطعاً 
ش��رکت های دانش بنیان در این عرصه نق��ش جدی دارند، گفت: چندس��الی 
اس��ت که رقابت برای توس��عه اقتصاد دانش بنیان به منطقه ما و همسایگان ما 
نیز تسری یافته است. وی اضافه کرد: اکنون شاهد س��رمایه گذاری های جدی 
کشورهای منطقه به ویژه کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در حوزه فناوری و 
نوآوری هس��تیم. ملکی فر؛ با بیان اینکه صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی در این 
زمینه نقش به س��زایی داشته اس��ت، افزود: در س��ال های اخیر صندوق به رغم 
محدودیت س��رمایه تالش کرده است با جلب مشارکت س��ایر نهادهای تأمین 
مالی، به وی��ژه بانک ها، گام ه��ای مؤث��ری در زمینه تأمین مالی ش��رکت های 
دانش بنیان بردارد. به گفت��ه وی، تا کنون صندوق نوآوری و ش��کوفایی بیش از 
19 هزار میلیارد تومان تسهیالت و بیش از 10 هزار میلیارد تومان ضمانت نامه 
در اختیار ش��رکت های دانش بنی��ان قرار داده اس��ت. وی میزان تس��هیالت و 
ضمانت نامه های صندوق نوآوری در سال جاری به ش��رکت های دانش بنیان را 

به ترتیب 4500 و 3,140 میلیارد تومان اعالم کرد.

4500 میلیارد تومان به دانش بنیان ها 
اعطاء شد

مدی��رکل دفتر صنایع ل��وازم خانگ��ی و اداری وزارت صمت، اع��الم کرد: با 
گران فروشان بازار موبایل به شدت برخورد می شود و در صدد هستیم این امکان 
را فراهم کنیم تا خریداران متضرر مابه التفاوت را از فروش��نده دریافت کنند. به 
گزارش سیتنا، از حدود دو هفته قبل نوسانات شدید قیمت در بازار تلفن همراه 
مشاهده شد. این نوس��انات که به دلیل مس��ائل مربوط به نرخ ارز بود، باعث شد 
برخی از فروشندگان تلفن همراه روی موج نوسانات س��وار شده و گوشی  ها را با 
قیمت باال به مردم بفروش��ند. در این زمینه، محسن ش��کراللهی؛ مدیرکل دفتر 
صنایع ل��وازم خانگی و اداری وزارت صمت، از برخورد ش��دید ب��ا این افراد خبر 
داد و گفت: خریدارانی که گوش��ی با قیمت گران تر از بازار به آن  ها فروخته شده 
است، می توانند ش��کایت خود را به ثبت برس��انند و این بخش در صدد است تا 
مابه التفاوت از طریق فروش��نده به خریدار پرداخت ش��ود. وی افزود: مشخص 
بودن فرآیندهای مربوط ب��ه واردات و ترخیص تلفن همراه، ش��فافیت این بازار 
به واس��طه س��امانه »افق«، ضوابط قیمت گذاری و همچنین اجباری بودن درج 
برچس��ب قیمت روی کاال، همگی باعث ش��ده بازار تلفن همراه یک بازار شفاف 
و روشن باش��د. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، اضافه 
کرد: ما دو نوع رفتار در بازار داریم؛ یک نوع رفتار در راس��تای همراهی با کشور 
است به شکلی که شرکت ها در فضای عمومی کش��ور و زمانی که مشکالتی در 
تأمین ارز وجود داشت کمک حال اقتصاد بودند و با هماهنگی و تعامل با وزارت 
صمت اقدامات خود را انجام دادند تا به این واس��طه هم قیمت گذاری درس��ت 
انجام شش��ده و هم اجحافی در حق مصرف کننده انجام نشود. وی با بیان اینکه 
اکنون یک سری از ش��رکت های خوب توزیع کننده تلفن همراه با واردکنندگان 
تلفن همراه و وزارت صمت کاماًل هماهنگ هس��تند و به ب��ازار کمک می کنند، 
بیان داشت: در مقابل تعدادی شرکت هستند که پا را از قوانین فراتر گذاشته اند 
و اقدامات ناپسندیده ای انجام داده و به وضوح گران فروشی کرده اند. شکراللهی؛ 
ادام��ه  داد: ما به عنوان دفت��ر تخصصی این حوزه با ارس��ال نامه ای به س��ازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواس��ت کردیم کسانی که در 
بازار تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت گذاری و درصدهای سود مشخص کاال 
را به خریدار فروخته اند، توسط بازرسی مورد بررسی قرار دهند و گزارشی برای 
ما ارس��ال کنند. پس از آن با متخلفین در این حوزه برخورد جدی خواهد شد تا 
ما شاهد اجحاف در حق مصرف کننده نباشیم. وی با بیان اینکه در صدد طراحی 
س��ازوکاری هس��تیم تا اگر طبق فاکتور ها مشخص ش��د مصرف کننده متضرر 
شده، فروش��نده مابه التفاوت را به خریدار عودت دهد، یادآور شد: اکنون سامانه 
124 برای رص��د قیمت تلفن همراه و لوازم خانگی توس��عه داده ش��ده تا بتوان 
قیمت روز را رصد کرد. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، 
اضافه کرد: اگر کاالیی با قیمت بیش��تر از قیمت اعالمی این س��امانه به فروش 
رسیده باشد، خریدار می تواند با این سامانه تماس گرفته و شکایت خود را ثبت 
کند. پس از ثبت شکایت س��ازمان حمایت و بازرسی های اس��تان به این مسأله 
ورود خواهد کرد. وی درباره چگونگی برخورد با متخلفان نیز تصریح کرد: طبق 
بررس��ی هایی که در حال انجام است، اگر تخلفی انجام ش��ده باشد، فرد خاطی 
به طور حتم جریمه می شود، ضمن اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه ای 
برای رتبه بندی واردکنندگان و فروش��ندگان زیس��ت بوم تلفن همراه اس��ت و 
اگر فروش��نده ای تخلف کند، این تخلف در رتبه بندی وی تأثیرگذار می ش��ود. 
شکراللهی؛ همچنین گفت: هنوز برآوردی از حجم و تعداد شرکت هایی که این 
تخلف را انجام داده اند، به دست نیامده است و زمانی که بررسی  ها به پایان برسد 

به طور حتم به مردم اعالم خواهیم کرد.

  برخورد شدید وزارت صمت 
با گران فروشان تلفن همراه

 جایگاه بخش خصوصی و دانش بنیان ها 
در برنامه ۱0 ساله فضایی کجاست؟! 

رئی��س س��ازمان فضای��ی، ب��ا تأکید بر 
اینک��ه ح��وزه اقتصاد فض��ا ج��زء الینفک 
برنام��ه 10 س��اله فضای��ی اس��ت، گف��ت: 
در ای��ن برنام��ه جای��گاه وی��ژه ای ب��رای 
حمای��ت از بخش خصوصی و ش��رکت های 
دانش بنیان این حوزه دیده ای��م. به گزارش 
مناقصه مزایده ب��ه نقل از س��ازمان فضایی 
ایران، حسن ساالریه؛ معاون وزیر ارتباطات 
و رئیس س��ازمان فضایی ایران، در دورهمی 
ش��رکت های دانش بنی��ان خصوصی حوزه 
فضایی، با اش��اره به تجربه در زمینه تأسیس 
و رشد بخش خصوصی دانش بنیان و آشنایی 
با مش��کالت آن گفت: امی��د دارم که بتوانم 
موانع پی��ش روی ش��رکت های دانش بنیان 
و بخش خصوص��ی را از پیش پا  ب��ردارم. وی 
با بی��ان اینک��ه امیدواری��م بخش خصوصی 
حوزه فضای��ی را تقویت کنیم، اف��زود: البته 
این توقع وج��ود دارد ک��ه بخش خصوصی 
هم باید به بخش دولتی کمک کند و ش��اید 
به ترین کمک این اس��ت که بخش خصوصی 
بدان��د، مکم��ل بخ��ش دولت��ی اس��ت. در 
مقابل ما ه��م موظفیم ب��ه بخش خصوصی 

کمک کنیم و مس��یر حرکتش را ت��ا جایی که 
می توانیم، هموار کنیم. ساالریه؛ تصریح کرد: 
ما موظفیم مس��یر را طوری هم��وار کنیم که 
بخش خصوصی در مس��یر اجرای بس��یاری از 
پروژه های مهم فضایی کش��ور گام  بردارد. وی 
با ذکر مثالی از ت��الش س��ازمان فضایی برای 
تقویت بخش خصوصی، خاطرنش��ان کرد: در 
س��ال 1401 نزدیک به 500 میلی��ارد تومان 
مناقص��ه ب��ا ترک تش��ریفات از طری��ق قانون 
ساخت اول که در تاریخ کشور بی سابقه است، 
به کم��ک معاونت علم��ی، در حوزه س��اخت 

ماه��واره در بخش خصوصی را دنب��ال کردیم 
که در شرف عملیاتی ش��دن است. معاون وزیر 
ارتباطات، با اش��اره به اینکه سازمان فضایی به 
سمتی در حال حرکت اس��ت که برای تقویت 
بخش خصوص��ی، خری��د تضمین��ی تصاوی��ر 
ماهواره ای از ش��رکت های دانش بنی��ان را در 
دس��تور کار دارد، گف��ت: توقع این اس��ت که 
بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان نیز 
بسیار بیشتر از شرایط فعلی، متحد عمل کنند 
و در کنار هم یک مجموعه منس��جم تش��کیل 
دهن��د. س��االریه؛ تصریح ک��رد: در تالش��یم 

هفته آین��ده سیاس��ت  ها و برنامه های کالن 
برنامه 10 س��اله فضایی را در نشستی برای 
بخش خصوصی تشریح کنیم تا میزان توجه 
بخش دولت��ی به تقوی��ت بخش خصوصی و 
ش��رکت های دانش بنیان بهتر شود. رئیس 
س��ازمان فضایی ایران، ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
ح��وزه اقتص��اد فضا ج��زء الینف��ک برنامه 
10 س��اله فضایی اس��ت، اظهار کرد: در این 
برنام��ه جای��گاه وی��ژه ای ب��رای حمایت از 
بخش خصوصی و ش��رکت های دانش بنیان 
حوزه فضای��ی دیده ایم. وی اف��زود: ما حتی 
در برنامه 10 س��اله فضای��ی، مجموعه های 
مختلف دولتی را از ورود ب��ه حوزه هایی که 
بخش خصوصی و ش��رکت های دانش بنیان 
توانمن��دی انج��ام کار دارن��د را ممن��وع 
کرده ای��م و بس��یاری از پروژه ه��ای مهم را 
ک��ه بخش خصوص��ی توانمندی اج��راء آن 
دارد را صرفاً ب��رای این بخش گذاش��ته ایم 
که از جمله آن ها پ��روژه منظومه ماهواره ای 
ش��هید س��لیمانی اس��ت که اج��رای آن را 
ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار می کنی��م و در 

حال حاضر مناقصه آن نیز برگزار شده است.

افزایش چشمگیر حمالت سایبری در تمام دنیا!  
ان��واع حم��الت س��ایبری روزب��ه روز در حال 
افزایش است و داش��تن اطالعات کافی و مناسب 
درب��اره آن ه��ا می توان��د کارب��ران را در برابر این 
حمالت مقاوم و مجهز کن��د و یکی از این حمالت، 
»درپشتی« یا »Back Door« است. به گزارش 
ایسنا، Back Door یا درپشتی یک نوع نرم افزار 
مخرب یا یک ضعف امنیتی اس��ت که دسترس��ی 
هکر ه��ا را به سیس��تم کارب��ران میس��ر می کند. 
در ای��ن روش هکر ه��ا ب��ا دور زدن مکانیزم های 
امنیتی به ص��ورت غیرمجاز به سیس��تم کاربران 
دسترسی پیدا می کنند به نحوی که کاربران حتی 
متوجه نفوذ هکر ها نمی ش��وند چ��ون که آن ها در 
پس زمینه سیس��تم کاربران فعالی��ت می کنند و 
شناس��ایی آن ها برای کاربران عادی کار س��ختی 
اس��ت. درحقیقت Back Door یا درپش��تی، از 
راه های مختلف ب��ه هکر ها این ام��کان را می دهد 
که به سیستم کاربران نفوذ کنند و اطالعات آن ها 
را دس��تکاری کنند. معموالً هکر ها ب��رای کنترل 

سیس��تم کاربران از بدافزار ها اس��تفاده می کنند؛ 
آن  ه��ا از راه دور می توانن��د اطالع��ات ش��خصی 
کارب��ران را به س��رقت ببرند یا دس��تکاری کنند. 
همین طور آن  ها می توانند ب��دون اطالع کاربران، 
فرمان های مختلفی را روی سیس��تم کاربر اجراء 
کنند و ه��ر تغییری را در سیس��تم کاربران اعمال 
کنند. مثاًل نام کاربری، پس��وردهای نرم افزارهایی 
که اس��تفاده می کنند و مهمت��ر از آن  ها اطالعات 
حساسی مانند اطالعات بانکی کاربران را از روش 
Back Door یا درپشتی به سرقت ببرند و آن ها 

را لو بدهند.
اما راه های مقابله با درپشتی چیست؟

علی اصغر زارعی؛ کارش��ناس ارش��د مدیریت 
سیستم های اطالعاتی، مهندسی فناوری اطالعات 
در این زمین��ه، گفت: حتم��اً نرم افزاره��ای آنتی 
ویروس و ض��د بدافزار را روی سیس��تم خود نصب 
داشته باش��ید. آنتی ویروس مناس��ب برای امنیت 
دس��تگاه خیلی مهم و ض��روری اس��ت ولی کافی 

نیس��ت و در کنار آن یک Anti Malware امن 
را هم برای شناس��ایی اپلیکیشن های مخرب روی 
سیس��تم تان نصب کنید. وی ادامه داد: همچنین 
از نرم افزاره��ای متن باز ی��ا Open Source که 
معموالً رایگان هم هس��تند اس��تفاده کنید، چون 
که کد این برنامه ها در دس��ترس عموم هس��ت و 
ع��ده ای متخصص آن  ه��ا را بررس��ی می کنند که 
آیا Back Door یا درپش��تی یا ک��د مرجع آن  ها 
وجود دارد یا خیر. پس Back Door یا درپشتی 
به سراغ اپلیکیشن هایی می رود که خیلی راحتر و 

مناسب تر برای هک هستند.
چگونه اپلیکیشن های متن باز را پیدا کنیم؟ 
ای��ن کارش��ناس می گوی��د: در ی��ک موت��ور 
جس��ت وجو مانند گوگل نام نرم اف��زار را به همراه 
 Open Source Alternative عب��ارت 
جست وجو کنید و معادل کد باز آن را پیدا و نصب 
کنید. فراموش نکنید نسخه های شکسته ویندوز 
و مابقی نرم افزار ها همیش��ه Back Door یا در 

پش��تی دارند. اما نکته ای که وجود دارد این است 
که برنامه های مورد نیاز خ��ود را فقط از مارکت  ها 
و منابع معتبر، دانلود کنی��د چون که مارکت های 
غیررسمی ممکن اس��ت اپلیکیشن هایی را عرضه 
کنند که دارای Back Door یا درپشتی باشند یا 
اینکه اپلیکیشن های مخربی باشند. درکنار موارد 
گفته ش��ده برای مقابله با درپش��تی، باید سیستم 
عامل و برنامه های خود را همیش��ه به روزرس��انی 
کنید و همیشه مطمئن باشید که از آخرین نسخه 
اپلیکیشن  ها استفاده می کنید. همچنین از امنیت 
وب س��ایت هایی که اس��تفاده می کنی��د مطمئن 
ش��وید زیرا وب س��ایت های که امنیت پایین تری 
دارند، می توانند آلوده به ابزار خاصی باشند که راه 
را ب��رای ورود به Back Door یا درپش��تی مهیا 
کنند. هیچ وق��ت فایل های مش��کوک دریافتی را 
روی سیس��تم خود باز نکنید؛ فایل های مشکوکی 
که از طرف افراد ناشناس برایتان ارسال می شود را 
به هیچ عنوان باز نکنید زیرا این فایل  ها می توانند 

حاوی ویروس و بدافزار باش��ند و راه را برای ورود 
به Back Door یا در پش��تی مهیا کنند. کلیک 
روی لینک های آلوده و مخرب حریم خصوصی تان 
را به خط��ر می اندازد و سیس��تم تان را ویروس��ی 
و آلوده می کن��د که راه را ب��رای Back Door یا 
درپش��تی باز می کند. پس بیش از هر چیز از آلوده 
نبودن لینک های ارس��الی اطمینان حاصل کنید. 
برای تشخیص لینک های مش��کوک، وارد سایت 
 URL ش��وید و روی ت��ب Virustotal.com
کلی��ک کنی��د و بع��د از وارد کردن لین��ک روی 
دکمه Enter یا آیک��ون ذره بین بزنید، در صورت 
 No Engines flagged This دریافت پیغ��ام
URL، لینک مورد نظر امن و فاقد تهدید امنیتی 
اس��ت؛ یعنی هیچ یک از موتورهای جس��تجوگر 
آنتی ویروس این س��ایت، لینک مورد نظر را آلوده 
 Back Door تش��خیص ندادند. بنابراین مراقب
یا درپشتی باشید تا هیچ کس به جز خود شما وارد 

سیستم تان نشود.

تخفیف 20 درصدی پست به کسب وکارهای داخلی 
اطالع��ات،  فن��اوری  س��ازمان  رئی��س 
گف��ت: بس��ته های تش��ویقی ب��رای خدمات 
پس��تی مدنظر قرار گرفته و براس��اس تعامل 
ص��ورت گرفته ش��رکت پس��ت 20 درصد به 
کس��ب وکارهای داخلی در راس��تای ارس��ال 
مرس��والت تخفی��ف خواهد داد. ب��ه گزارش 
خانه ملت، جلس��ه بررس��ی آیین نامه حمایت 
از کس��ب وکارهای اقتصاد دیجیتال با حضور 
فاطمه قاسم پور؛ عضو کمیس��یون اجتماعی 
و فاطم��ه رحمان��ی؛ نماین��ده مردم مش��هد 
و کالت و همچنی��ن جمع��ی از مس��ؤوالن 
وزارتخانه های ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان 
کس��ب وکارهای مجازی برگزار ش��د. در این 
جلس��ه، محم��د خوانس��اری؛ مع��اون وزیر 
ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوری اطالعات، 
در گزارش��ی، ابع��اد آیین نام��ه حمای��ت از 
کس��ب وکارهای اقتصاد دیجیتال را تش��ریح 
کرد و گفت: براس��اس ای��ن آیین نامه وزارت 
ارتباطات تکالیف��ی را برعهده دس��تگاه های 
مختلف گذاشته اس��ت. وی با اشاره به برخی 
تکالیف دس��تگاه های اجرایی درباره حمایت 
از کس��ب وکارهای فضای مجازی، اظهارکرد: 
ای��ن وزارتخان��ه انج��ام مکاتبات ب��ه منظور 
معرفی نماین��ده تام االختیار ب��ا کلیه وزرای 
دس��تگاه های دارای تکلی��ف را مدنظ��ر قرار 
داده و تاکنون 10 جلس��ه به ص��ورت منظم با 
نمایندگان معرفی ش��ده برگزار کرده اس��ت. 
خوانساری؛ با بیان اینکه تدوین شاخص های 
ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان 
و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله 
نکات آیین نامه فوق اس��ت، گفت: براس��اس 
ای��ن آیین نام��ه س��ایت 1649 راه ان��دازی و 

مرک��ز تماس��ی در این بخش مس��تقر ش��ده 
اس��ت. همچنین تاکنون س��ه جلس��ه برای 
تدوین دستورالعمل ارس��ال پیامک تبلیغاتی 
و اس��تفاده از ظرفی��ت کانون ه��ای تبلیغاتی 
برگزار ش��ده اس��ت. ع��الوه بر این جلس��ات 
متع��ددی می��ان ه��ر ی��ک از دس��تگاه ها با 
س��کوهای مش��مول داوطلب، اجرای پایلوت 
تکالی��ف مربوطه انجام ش��ده اس��ت. معاون 
وزی��ر ارتباط��ات و رئی��س س��ازمان فناوری 
اطالع��ات، در ادام��ه با اش��اره به شناس��ایی 
س��کو ها و س��طح بندی آن ه��ا در آیین نام��ه 
فوق، اظهار ک��رد: پیرامون ای��ن مبحث بانک 
مرکزی ب��ا هم��کاری وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارایی از طری��ق ش��رکت های ارایه دهنده 
خدم��ات پرداخ��ت بانک ها، خدمات��ی نظیر 
پرداخت مستقیم، حس��اب امانی، کیف پول 
الکترونی��ک را در اختیار س��کو ها قرار خواهد 
داد. همچنی��ن در این بخش موض��وع فراهم 
نم��ودن پرداخت مبتن��ی بر ری��ال دیجیتال 
مدنظر اس��ت. در این بخش نس��خه آزمایشی 
آم��اده ش��ده و در ح��ال گذران��دن مراح��ل 
تست برای نس��خه عملیاتی است. همچنین 
بانک های مل��ی، مل��ت و تجارت ب��ه صورت 
پایلوت ای��ن موض��وع را در اپلیکیش��ن های 
خود پیاده کرده اند. وی در ادامه، با اش��اره به 
تکالیف سازمان صداوس��یما جهت حمایت از 
توسعه سکوهای داخلی، گفت: صداوسیما به 
واس��طه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و 
معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، 
همچنین در این آیین نامه مقرر ش��ده انتقال 
کلیه تعامالت سازمان صداوس��یمای ایران با 
مردم در س��کوهای داخلی مدنظر قرار گیرد 
که این مس��أله به نس��بت خوبی انجام شده و 

اما در برخی م��وارد به طول انجامیده اس��ت. 
خوانس��اری؛ با اش��اره ب��ه هم��کاری وزارت 
ارتباطات با ش��رکت ملی پس��ت در راستای 
حمایت از کس��ب وکارهای فض��ای مجازی، 
گفت: در این راستا بس��ته های تشویقی برای 
خدمات پس��تی مدنظر قرار گرفته و براساس 
تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد 
به کس��ب وکارهای داخلی در راستای ارسال 

مرسوالت تخفیف خواهد داد.

ضرورت تقویت آیین نامه حمایت از 
کسب وکارهای  اقتصاد دیجیتال

در این جلس��ه، فاطمه قاس��م پ��ور؛ عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: یکی 
از مس��ائلی که در حال حاضر کسب وکارهای 
خرد و مش��اغل خانگی با آن درگیر هس��تند، 
بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی 
اس��ت ک��ه ب��ا نوس��انات تصمیم گیری های 
صورت گرفت��ه در زمینه فض��ای مجازی، این 

کس��ب وکار ها ب��اال و پایین می ش��وند. اخیراً 
دولت برای حمایت و ساماندهی کسب وکار ها 
در فض��ای مج��ازی آیین نام��ه ای طراح��ی 
و تصویب ک��رده که متاس��فانه ب��دون دقت 
نظر کارشناس��ی ص��ورت گرفته و نتوانس��ته 
رافع مس��ائل باش��د. ضمن آن که فعاالن این 
عرصه و صاحب��ان کس��ب وکار ها ه��م از آن 
اس��تقبال نکرده اند. وی با اش��اره ب��ه برخی 
از مهم  تری��ن مس��ائل کس��ب وکار ها، گفت: 

تأمین زیرس��اخت پایدار و مطمئ��ن، تدوین 
س��ازوکارهای ش��فاف حمای��ت از حق��وق 
مش��تریان، طراح��ی فرآیندهای مش��خص 
مربوط به اخذ مالیات، س��ازوکارهای حفاظت 
از حری��م خصوص��ی کارب��ران و حمای��ت و 
تس��هیل فعالی��ت ش��اغلین آزاد برخ��ی از 
مس��ائل این کسب وکارهاس��ت. قاس��م پور؛ 
خاطرنش��ان ک��رد: آیین نامه دول��ت اگرچه 
س��عی کرده دغدغه های فعاالن کس��ب وکار 
اقتص��اد دیجیت��ال را رف��ع کند ام��ا نیازمند 
بازنگری کلی و اصالحات متعددی اس��ت که 
تاکن��ون در جلس��ات کمیس��یون اجتماعی 
به این موارد پرداخته ای��م. در حال حاضر هم 
مقرر ش��د نکات و مالحظات اصالحی توسط 
مرکز پژوهش های مجلس تکمیل ش��ده و در 
تعامل ب��ا وزارتخانه های مربوط��ه اصالحات 
لحاظ ش��ود. طبق اطالعات سایت خانه ملت، 
فاطم��ه رحمانی؛ عضو کمیس��یون اجتماعی 
مجل��س ش��ورای اس��المی، در این جلس��ه 
ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات نق��ش محوری را در ای��ن بخش ایفا 
می کند، تصری��ح کرد: طب��ق گفت وگوهایی 
که با صاحبان کس��ب وکار ها داشته ایم، آن ها 
تأکید داش��تند ک��ه ای��ن آیین نامه مس��ائل 
م��ا را رف��ع نمی کن��د، همچنی��ن صاحبان 
کس��ب وکارهای مجازی تأکید داش��تند که 
تنها ارایه تس��هیالت ب��ه آن ه��ا نمی تواند در 
این بخش پیشران باش��د. وی با بیان اینکه با 
این آیین نام��ه وضعیت کس��ب وکار ها تغییر 
چندانی نداشته اس��ت، گفت: نگاه ما همواره 
بر این اساس اس��ت که از این سکو ها در حوزه 
اقتص��اد حمایت ش��ود. در ادامه این جلس��ه 
ایمان تهران��ی، مدیر گروه کس��ب وکار مرکز 

پژوهش ه��ای مجلس با اش��اره ب��ه آیین نامه 
حمایت از کس��ب وکارهای اقتصاد دیجیتال، 
گفت: این موضوع بس��یار حائز اهمیت است و 
به همین دلیل به سه دفتر مرکز پژوهش های 
مجلس ارجاع داده شده است. این آیین نامه با 
ارایه یکسری تس��هیالت قرار است مشکالت 
برخ��ی س��کوهای خ��اص را برط��رف کند؛ 
با در نظر گرفتن این مس��أله بای��د گفت؛ این 
آیین نام��ه رافع مش��کالت کس��ب وکارهای 
فض��ای مج��ازی نیس��ت. همچنی��ن ظاهراً 
قب��ل از اینک��ه ای��ن آیین نامه تدوین ش��ود، 
مش��اوره الزم صورت نگرفته اس��ت. ایمانی؛ 
با بیان اینکه مش��کل کس��ب وکارهای فضای 
مجازی تنها تس��هیالت نیس��ت، گف��ت: این 
در حالی است که تنها مش��کل کسب وکار ها 
در آیین نام��ه فوق، مس��أله تس��هیالت بوده 
اس��ت. وی ضمن انتق��اد از ارزیاب��ی صورت 
گرفته در ای��ن آیین نام��ه، گفت: بن��ده باید 
تأکید کن��م ک��ه کس��ب وکارهای دیجیتال، 
زیرس��اخت و اینترن��ت می خواهن��د، لذا این 
آیین نامه نش��ان می دهد که دول��ت در زمینه 
اقتصاد دیجیت��ال به نتیجه گیری مناس��بی 
دست پیدا نکرده اس��ت. در ادامه این جلسه، 
موس��وی؛ فعال حوزه کارآفرین��ی اجتماعی 
گفت: اص��والً ن��ام کارآفرین��ی اجتماعی در 
کش��ور ش��نیده نش��ده و ما مصوبه ای در این 
بخش نداری��م، اینکه ب��ه س��کوهای داخلی 
اعتماد الزم ص��ورت نمی گی��رد، دلیلش این 
است که بسیاری از صاحبان این کسب وکار ها 
تأکی��د دارن��د ک��ه مش��تریان ش��ان حاضر 
نیس��تند به این سکو ها وارد ش��وند که ما باید 
 بستری برای انتقال مش��تریان به این سکو ها 

پیش بینی کنیم.
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اخذ تخفیف در معامالت عمومی؟!
قسمت آخرنگاهی به اخذ تخفیف در معامالت عمومی دستگاه های اجرایی

3-5-1. تعیین قیمت قرارداد 
در روش ه��ای مس��ابقه ای تعیی��ن قیمت ق��رارداد مطابق ن��ص قانون، 
با بیش��ترین قیمت پیش��نهادی )در مزایده( ی��ا کمترین قیمت متناس��ب 
پیش��نهادی )در مناقص��ه( می باش��د،  بنابرای��ن کاهش ی��ا افزایش قیمت 
پیش��نهادی مناقصه گر ک��ه مهمترین بخش ایجاب وی محس��وب ش��ده و 
براساس شرایط مندرج در اس��ناد مسابقه از س��وی وی با تحلیل و استنتاج 
مالی ارایه شده است، خالف مقتضای ذات چنین ایجابی بوده و با اصل »منع 

اضرار به غیر« نیز در تضاد است. 
مطابق این اصل اَعمال دولت��ی نباید موجبات ضرر رس��اندن به حقوق و 
منافع فردی و نی��ز، منافع عمومی گردد.  بر مبنای نظر جان اس��توارت میل، 
اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران به عنوان هنجاری نگریسته می شود 
که آزادی ه��ا را تعدیل می کند. اف��راد از طرفی آزادی عم��ل دارند و از طرف 
دیگر، نباید به حقوق و آزادی دیگران ضرر وارد س��ازند.  این اصل در فقه انور 
هم با عنوان قاعدۀ »الَضرر و ال ِضرار فی االس��الم« دارای س��ابقۀ دیرینه و از 
قواعد اساسی اس��ت که، به مرور در دادرس��ی اداری نیز به رسمیت شناخته 

شده است.
3-5-2. ممنوعیت های قانونی اخذ تخفیف در فرآیند مسابقه  

ممنوعیت »اخذ تخفی��ف« را می توان از مواد دیگ��ری از قوانین عمومی 
کشور نیز استنتاج نمود که عبارتند از:

1- مطابق مت��ن م��اده 600 قانون مجازات اس��المی )بخ��ش تعزیرات 
و مجازات ه��ای بازدارن��ده( »هر یک از مس��ؤولین دولتی و مس��تخدمین و 
مأمورینی که مأمور تش��خیص یا تعیین یا محاس��به یا وصول وجه یا مالی به 
نفع دولت اس��ت بر خالف قانونی یا زیاده ب��ر مقررات قانونی اق��دام و وجه یا 
مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد 
ش��د. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز 
مجری است و در هر حال آن چه بر خالف قانون و مقررات اخذ نموده است به 
ذیحق مسترد می گردد.« لذا عمل »اخذ تخفیف« در فرآیند های مسابقه ای 
چون در هیچ ماده ای به آن اشاره نشده است خود از موجبات اخذ وجه یا مال 

محسوب شده و در محدوده این جرم تعریف خواهد شد.
2- مطابق ج��زء 5 بند الف ماده 24 قانون برگ��زاری مناقصات »باال بودن 
قیمت ها به نحوی ک��ه توجیه اقتصادی ط��رح منتفی گ��ردد.« از موجبات 
تجدید مناقصه ذکر ش��ده، این درحالی اس��ت که با اخذ تخفیف از برنده که 
در ظاهر معقول هم به نظر می رس��د ش��اید می ش��د از منتفی شدن توجیه 
اقتصادی طرح و تجدید مناقصه و صرف زمان بیش��تر برای برگزاری مناقصه 
جدید جلوگیری نمود. اما اجرای این امر در هیچ بخش��ی از قوانین و مقررات 
نیامده و حتی به معکوس آن اشاره شده اس��ت به نحوی که در مصوبه شماره 
3۷2-384۷ مورخ 13۷2/6/9 محرمانه )خارج ش��ده اس��ت از طبقه بندی( 
هیأت وزیران؛ آمده است؛ »دس��تگاه های اجرایی در جریان انجام مناقصات 
به گونه ای عمل نمایند که نی��ازی به اخذ تخفیف از برنده مناقصه نباش��د« 
و در ادامه ال��زام نموده چنانچه »در م��واردی که نیاز به اخ��ذ تخفیف محرز 
ش��ود، مناقصه مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد«،  که مؤید این ممنوعیت 

می باشد.

3-1-3-1. مزایده  حضوری: 
مزایده  حض��وری یا حراج در معامالت گروه متوس��ط )در س��ال 99 بین 
45 تا 450 میلیون تومان( با درج آگه��ی در روزنامه و تعیین زمان حراجی و 
با حضور و رقابت اشخاص متقاضی در محل حراجی ش��روع شده و باالترین 
پیشنهاد در جلسه حراج، به عنوان برنده تعیین می گردد که 10 درصد مبلغ 
پیش��نهادی خود را به عنوان تضمین انجام تعهدات خواهد سپرد تا نسبت به 

انجام قرارداد در فرصت تعیین شده اقدام نماید.

3-1-3-2. مزایده  کتبی: 
در این ش��کل مزای��ده، م��ورد قابل ف��روش، با انتش��ار آگه��ی روزنامه، 
اطالع رسانی ش��ده و متقاضیان پیش��نهادهای خود را به صورت پاکت های 
دربس��ته به س��ازمان مزایده گزار در موعد مقرر تحویل می دهند و برنده در 

همان روز گشایش پاکت ها اعالم می شود.

3-2. توافق ناشی از مذاکره
روش مذاکره با  فرآیندهایی مانند ترک تش��ریفات مناقصه/مزایده، عدم 
الزام به برگزاری مناقصه/مزای��ده و حتی روش خریدهای کوچک )توس��ط 
کارپرداز( و متوس��ط )اس��تعالم کتبی( ظهور می یاید. در این روش متصدی 
توافق که همان دس��تگاه کارفرمایی بوده و به شکل افراد حقیقی آن دستگاه 
از جمله مدیران، کارشناسان یا اعضای کمیس��یون معامالت ظهور می یابد، 
باید نسبت به افزودن منافع عمومی از قیمت پیشنهادی متقاضیان بکاهد تا 

صرفه و صالح و غبطه سازمان عمومی را به عنوان امین رعایت نماید.

3-2-1. روش مذاکره مسابقه ای: 
در این روش کارپرداز یا مأمور خرید با مراجعه به اشخاص مورد وثوق خود 
ضمن استعالم ش��فاهی با تکیه بر اصول مذاکره موجود در بازار آزاد سعی در 
کاهش دادن قیمت پیشنهاد شده از سوی آنها می باشد ولی در انعقاد قرارداد 
باید براساس خواسته واحد متقاضی س��ازمان عمومی اقدام نماید، البته این 
مورد محدود و منحصر در معامالت س��اده و کم اهمیت در س��طح معامالت 

کوچک )در س��ال 99 تا 45 میلیون تومان( اس��ت ول��ی در معامالت  
متوسط اس��تعالم کتبی آن هم حداقل از سه نفر الزامی بوده 

و در نهایت انتخ��اب طرف معامله باید ب��ه تأیید مدیر 
تدارکات یا مقام همتراز وی برسد.

3-2-2. روش مذاکره مس�تقیم یا 
ترک تشریفات: 

ای��ن روش ش��بیه ش��یوه انعق��اد 
قراردادهای خصوصی اس��ت و طرفین 
بیش��تری  عم��ل  آزادی  ق��رارداد، 
دارند زی��را این گونه معام��الت بزرگ 
در ش��رایط اضط��راری )اورژانس��ی( 
و خاص ب��رای جلوگی��ری از تعطیلی 
خدمات ده��ی عمومی به ش��کل ترک 
تش��ریفات مناقصه ی��ا مزای��ده، برگزار 

می گ��ردد و طرفی��ن ممکن اس��ت بدون 
پیش شرطی یا ش��روط غیر قابل تغییری با 

هم به مذاکره بپردازند.

3-2-3. روش ه�ای منجر به مذاک�ره یا عدم 
الزامی: 

به موجب م��اده ۷9 قانون محاس��بات عموم��ی و م��اده 29 قانون 
برگزاری مناقصه، در معدودی از خریدها، الزام به اس��تفاده از کل یا بخش��ی 
از فرآیند مناقصه/مزایده برداشته ش��ده و با روش های دیگری ضمن کاستن 
یا افزودن به گام های فرآیند مسابقه از قبیل تشخیص باالترین مقام اجرایی، 
جلب نظر کارشناس، اس��تفاده از تعرفه های رس��می موجود؛ سرعت انعقاد 

قرارداد یا کیفیت خرید را باال می برند.

3-3. اجباری یا اختیاری بودن فرآیندها: 
در نظام حقوق��ی ایران، هر دو روش توافقی و مس��ابقه ای پذیرفته ش��ده 
اس��ت؛ ولی اصل بر اجب��اری ب��ودن کاربرد روش مس��ابقه ای اس��ت. یعنی 
قانون گذار الزام نم��وده معامالت دولت��ی از طریق مزایده ی��ا مناقصه انجام 
پذیرد و برای انجام آنها نیز نصاب و حدی معین نموده اس��ت که طبق قانون 
مناقصات ]نصاب س��ال 99[، معامالت کوچک، معامالتی است که مبلغ آن 
کمتر از 45 میلیون تومان؛ معامالت متوس��ط، معامالت��ی که مبلغ آن از این 
عدد شروع ش��ده و تا ده برابر ادامه دارد؛ معامالت بزرگ، هم معامالتی است 

که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک باشد.

3-4.  تعیین قیمت و انعقاد قرارداد در روش مذاکره 
اصوالً در روش ه��ای مذاکره و خصوص��اً هنگام برگزاری ترک تش��ریفات 
مناقصه یا مزای��ده و یا موارد عدم الزام چون مس��ابقه از قبل تعیین ش��ده ای 
در کار نیست که براساس ش��رایط بسته و فرم شده ای پیش��نهاد ارایه گردد، 
مسؤولین دستگاه اجرایی الزم است با توجه به اصل »حفظ نفع برتر عمومی«  
و به جهت رعای��ت صرفه و صالح دولت و ف��رار از اتهام جرم اهم��ال یا تفریط 
موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، موضوع ماده 598 قانون مجازات اسالمی؛ 
حتماً به کاهش قیمت های پیش��نهادی اولی��ه اقدام نمایند ک��ه این عمل را 
می توانند با »اخذ تخفی��ف«  از قیمت اولیه یا گرفتن قیم��ت جدید به انجام 
برسانند و تا به مبلغ مورد نظر خود نرسیده اند، همچنان حق دارند معامله ای 
انجام ندهد، البته به ش��رطی که اصل »ت��داوم خدمات دهی عمومی« یا اصل 

»ارایه به موقع خدمات عمومی«  را توأمان در نظر داشته باشند.
بنابراین در روش توافق بر مبنای مذاکره، اخذ تخفیف 
یا چانه زن��ی و ی��ا ارایه تخفی��ف از س��وی طرف یا 
طرف های مذاکره از اصول اساسی فرآیند است.

3- مطابق م��اده 11 قانون محاس��بات 
 1366 مص��وب  کش��ور  عموم��ی 
دریافت ه��ای دول��ت عبارت اس��ت از: 
»کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد 
عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد 
ش��رکت های دولتی و س��ایر منابع 
تأمین اعتبار و س��پرده ها و هدایا به 
اس��تثناء هدایایی که برای مصارف 
خاصی اهداء می گردد و مانند این   ها 
و س��ایر وجوهی که به موجب قانون 
باید در حس��اب های خزانه داری کل 
متمرکز شود«، لذا اخذ هرگونه تخفیف 
که از منظر اداری نوعی دریافت اس��ت و 
اصوالً پ��س از تهی��ه صورتجلس��ات تعیین 
برن��ده )و البته نه اعالم برن��ده( رخ می دهد؛ اوالً 
الزم اس��ت در یکی از اشکال نام برده ش��ده در ماده 
مزبور بگنجد و ثانیاً بای��د به موجب قانون مصوب باش��د و 
باید توجه داش��ت که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات 
مالی دولت مص��وب 1380؛ »دریافت هرگونه وج��ه، کاال و یا خدمات تحت 
هر عنوان از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی توس��ط وزارتخانه ها، مؤسس��ات 
و ش��رکت های دولتی غیر از مواردی ک��ه در مقررات قانون��ی مربوط معین 
شده یا می ش��ود.... ممنوع می باش��د.« و حتی در ماده 49 قانون محاسبات 

عمومی کش��ور اذعان ش��ده اس��ت: »وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر 
میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشأ این دریافت اضافی، اشتباه 
پرداخت کننده یا مأمور وص��ول و یا عدم انطباق مبل��غ وصولی با مورد 
باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و 
یا مقامات قضایی حاصل شود، باید از محل درآمد عمومی به نحوی که 

در ادای حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد، رد شود.« 
4. نتیجه گیری

اوالً اخ��ذ تخفیف از س��وی مناقصه گزار در فرآیندهای مس��ابقه ای 
جایگاه قانونی ندارد زیرا مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخش��ی از مقررات 
مالی دول��ت مصوب 1380»دریاف��ت هرگونه وج��ه، کاال و یا خدمات 
تحت هر عنوان از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی توس��ط وزارتخانه ها، 
مؤسس��ات و ش��رکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی 

مربوط معین شده یا می شود.... ممنوع می باشد.« و 
ثانیاً حتی اگ��ر برنده مناقصه حاض��ر به ارایه تخفیف ش��ود این امر 
باید مطابق ماده 11 قانون محاس��بات عمومی کشور جزء دریافت ها در 
سیستم اداری ثبت گردد و چون جزء درآمدهای دستگاه و سایر منابع 
تأمین اعتبار و سپرده ها نیست پس لزوماً باید جزء هدایا محسوب شود 
که مطابق ماده 4 پیش گفت��ه ».... اخذ هدایا و کمک نقدی و جنس��ی 
در قبال کلیه معامالت اع��م از داخلی و خارجی توس��ط وزارتخانه ها و 
مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسس��ات و نهادهای عمومی 
غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که ش��مول قانون بر آن  ها مستلزم 
ذکر نام یا تصری��ح نام اس��ت و یا تاب��ع قوانین خاص هس��تند ممنوع 
می باش��د.«  نتیجه آن که در فرآیندهای مس��ابقه ای ارجاع کار، »اخذ 
تخفیف« جایگاهی نداشته و جرم و تخلف می باشد ولی در فرآیندهای 
مذاکره ای کاس��تن قیمت طرف پیش��نهاددهنده برای رعایت صرف و 
صالح، اصل بوده، لذا تالش به »اخ��ذ تخفیف« به عنوان یکی از راه های 

کاستن از قیمت الزم و ضروری است.
امضای صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه با کیست؟  
با توجه به اینکه این صورتجلس��ه باید توسط دس��تگاه مناقصه گزار 
به عنوان یک��ی از ارکان مناقصه )به اس��تناد بند 1۷ م��اده 2 آیین نامه 
مستندسازی( و پاسخگو )به استناد جزء 1 بند الف ماده 24( تهیه شود 
و باید؛ ابتدا خالصه مذاکرات در جلس��ات،  س��پس تصمیم های جلسه 
و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حس��ب م��ورد در آن ثبت و درج 
گردد )به اس��تناد جزء 3 تا 5 بند ت ماده 5 آ.م.س( ک��ه خود می تواند 
ش��امل؛ 1-متن پرس��ش های مناقصه گران و پاس��خ های مناقصه گزار 
2-اطالعیه جلس��ات پرس��ش و پاس��خ حضوری 3-تش��ریح برخی از 
ابهام های مربوط به مفاد اس��ناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخش��ی 
از اس��ناد )بند الف ماده 24( باش��د.  ل��ذا دبیران کمیس��یون مناقصه 
می توانند به نمایندگی از دس��تگاه مناقصه گزار در همان جلسه )حتی 
به صورت دس��تنویس( آن را تهیه نماین��د زیرا امض��ای آن با نماینده 
یا نماین��دگان دس��تگاه مناقصه گزار اس��ت؛ بنابراین امض��اء اعضای 
کمیس��یون برای تکمی��ل آن الزم نیس��ت و صرفاً جه��ت اطالع برای 
آنها ارسال خواهد ش��د اما اگر افراد دیگری در جلس��ه حضور داشتند، 
اخذ امض��ای حاضری��ن )از نماین��دگان مناقصه گران ت��ا نمایندگان 
واحد متقاضی یا فنی دس��تگاه( به عنوان مس��تند ب��رای جلوگیری از 

ریسک های آتی کارکرد مناسبی خواهد داشت. 

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

روش مذاکره با  
فرآیندهایی مانند ترک تشریفات 

مناقصه/مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه/
مزایده و حتی روش خریدهای کوچک )توسط 

کارپرداز( و متوسط )استعالم کتبی( ظهور می یاید. در 
این روش متصدی توافق که همان دستگاه کارفرمایی 

بوده و به شکل افراد حقیقی آن دستگاه از جمله مدیران، 
کارشناسان یا اعضای کمیسیون معامالت ظهور 
می یابد، باید نسبت به افزودن منافع عمومی از 
قیمت پیشنهادی متقاضیان بکاهد تا صرفه 

و صالح و غبطه سازمان عمومی را 
به عنوان امین رعایت نماید

https://monaghesatiran.ir/131187-3754-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86/


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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عمران
راه و شهرسازی

روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي  عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت اول
روز سه شنبه ۱40۱/۱2/۱6
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شماره: ۱40۱/70۱
کارفرما: شرکت پتروشیمي مارون

موضوع مناقصه: ترمیم دیواره داخلي حوضچه های کولینگ واحد الفین و آفسایت در تعمیرات اساسي 1402
محل اجرا: مجتمع پتروشیمي مارون واقع در منطقه ویژه اقتصادي ماهشهر، سایت 2

محل دریافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي، سایت 2، امور حقوقی و قراردادها )اتاق 203(
میزان سپرده شرکت در مناقصه:3,8۷0,000,000ریالبه صورت ضمانتنامه بانکي یا چک تضمین شده بانکي
مهلت دریافت اسناد: از مورخ1401/12/20 لغایت پایان وقت اداري مورخ1401/12/22 )به جزء ایام تعطیل(

حداقل شرایط حضور در مناقصه:
 داشتن ش��خصیت حقوقي � ارائه مدارک مثبته دال برداش��تن توان مالي و تجهیزاتي و فني–گواهینامه صالحیت پیمانکاري دریکی از رش��ته های ابنیه- داشتن تجربه و 

حسن سابقه در انجام حداقل دو پروژه مشابه در زمینه اجراي پوشش های آببند در صنایع مشابه )پتروشیمي، نیروگاه( و ...
قیمت اسناد و نحوه واریز: 1,500,000ریال واریز به حساب شماره 601۷032281 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: 061-52295140
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

www.mpc.ir
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

روابط عمومی شرکت 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 دوم
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران

روابط عمومی شرکت 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 دوم

 کاهش پروازهای خارجی 
به دلیل افزایش نرخ ارز

کارخانه »صنایع مخابرات راه دور 
ایران« به مزایده  رفت 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری، از صدور 600 مجوز پرواز فوق العاده 
در مسیرهای داخلی و خارجی برای ایام نوروز خبر داد و گفت: پروازهای خارجی 
نه تنها افزایش نیافته بلکه به دالی��ل افزایش نرخ ارز و تحوالت بازار در مقایس��ه 
با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، جعفر 
یازرلو؛ درباره جزئیات پروازهای نوروزی، اف��زود: برای عملیات پروازهای نوروزی 
س��ال 1402 که از 25 اس��فندماه 1401 آغاز و تا 20 فروردین م��اه 1402 ادامه 
خواهد داش��ت، حدود 5500 پرواز برنامه ای و منظم در مس��یرهای داخلی برای 
ش��رکت های هواپیمایی داخلی برنامه ریزی ش��ده اس��ت. وی افزود: س��ازمان 
هواپیمایی کشوری به منظور رفاه حال مس��افران، خدمت رسانی بیشتر به مردم 
و همچنین باتوجه به افزایش تقاضا برای مس��افرت های ن��وروزی، عالوه بر مجوز 
پروازهای برنامه ای، ح��دود 350 مج��وز فوق العاده برای مس��یرهای داخلی در 
بازه زمانی مذکور صادر کرده اس��ت. یازرلو؛ کاهش تأخیرات، توانایی، توانمندی 
و پاسخگویی مناسب و به موقع توسط ش��رکت های هواپیمایی را از جمله شروط 
سازمان هواپیمایی کش��وری در موافقت با صدور مجوزهای بیشتر در مسیرهای 
داخلی و خارج��ی در عملی��ات نوروزی امس��ال عن��وان کرد و گف��ت: چنانچه 
ش��رکت های هواپیمایی تقاضای افزایش پرواز بیش��تر در بازه زمان��ی مذکور را 
داشته باش��ند، این درخواست از سوی س��ازمان هواپیمایی کشوری مورد اجابت 
قرار خواهد گرفت. سخنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری، در پاسخ به ابهامات 
مطرح شده درخصوص افزایش پروازهای خارجی گفت: پروازهای خارجی نه تنها 
افزایش نیافته بلکه به دالیل افزایش نرخ ارز و تحوالت بازار و شرایط کشور ترکیه 
بعد از وقوع زلزله، در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته با کاهش مواجه بوده 
است. وی تصریح کرد: تعداد 2200 مجوز پرواز برنامه ای و تقویمی توسط سازمان 
هواپیمایی کش��وری صادر ش��ده که با مجوز حدود 250 پرواز فوق العاده در این 
مس��یر ها موافقت ش��ده اس��ت. یازرلو؛ با تأکید بر اینکه حفظ و استمرار خطوط 
پروازی در 36 مقصد خارجی برای اقتصاد ملی و شرکت های هواپیمایی ضروری 
اس��ت، گفت: عالوه بر اس��تفاده هموطنان عزیزمان در این پروازها، دانشجویان، 

موضوعات حوزه درمانی، اقتصادی و تجاری نیز مورد توجه قرار دارند. 

کارخانه 49 ساله صنایع مخابرات راه دور ایران )آی تی آی( فارس، پس از 16 
سال تعطیلی با برنامه ریزی های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در 
لیست مزایده قرار گرفته اس��ت. کارخانه  ای تی ای که یک ملک غیرمؤثر بر روند 
تولید بوده و که در رهن بانک است که براس��اس آخرین تصمیمات گرفته شده 
مقرر ش��د که این کارخانه در قالب مزایده کامل به س��رمایه گذار جدید واگذار 
شود تا عالوه بر پرداخت مطالبات کارگران و بدهی های آن راه اندازی مجدد نیز 
صورت پذیرد. به گزارش مناقصه مزایده، محس��ن ربانی زاده؛ معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اس��تانداری فارس، گفت: مزایده کارخانه  ای تی ای )مخابرات راه 
دور ایران( که در نوبت قبل )26 آذر( به دلیل فراهم کردن شرایط برای برگزاری 
مزایده به شکل یکجا و نه جداگانه ابطال ش��د، دوباره 15 اسفندماه برگزار  شد. 
ربانی زاده؛، افزود: نکته مهم و اصلی که در این مزایده مدنظر اس��ت بحث اهلیت 
فرد یا افراد پیش��نهاد دهنده است که این مس��أله قبل از ارائه پیشنهاد باید هم 
به لحاظ فنی و هم مالی مش��خص ش��ود و چنانچه اهلیت افراد تأیید شد آن ها 
می توانند در مزایده ش��رکت کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
فارس، ادامه داد: اگر مزایده به نتیجه نرسید، با توجه به اینکه کارخانه ای تی ای 
هم اینک در رهن بانک ملی اس��ت، این بانک در قبال مطالبه حدوداً 50 میلیارد 
تومانی خود به ش��کل ُمش��اعی در مالکیت این کارخانه س��هیم می شود و سایر 
بدهی های کارخانه نیز با فروش تدریجی دیگر بخش ها پرداخت می ش��ود. وی 
اظهار داش��ت: این کارخانه دارای یک س��اختمان در خیابان اردیبهشت شیراز 
نیز هس��ت که که 50 درصد درآمد حاصل از فروش آن بناس��ت صرف پرداخت 
مطالبات کارگران که در اولویت پرداخت تمام مطالبات قرار دارد ش��ود. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری ف��ارس، اف��زود: ارزش کارخانه  ای تی ای 
براساس آخرین کارشناسی انجام ش��ده ۷50 میلیارد تومان تعیین شده است. 
ربانی زاده؛ گفت: امیدواریم با برگ��زاری این مزایده تکلی��ف کارخانه  ای تی ای 
مشخص ش��ود و با واگذاری مالکیت به خریدار جدید، فعالیت کارخانه با حفظ 
کاربری ادامه یابد. وی ادامه داد: برنده مزایده باید ابتدا 10 درصد مبلغ مزایده را 
پرداخت کند و مابقی مبلغ نیز قابل مذاکره است و از آنجا که بخش قابل توجهی 
از آن مربوط به بانک هاس��ت و با توجه به صحبت هایی که با بانک ها شده، آن ها 
می توانند مطالبان خود را امهال کنند که نیازی به پرداخت نقدی این مطالبات 
از جانب خریدار نباش��د و اگر بدهی های مالیاتی و دولتی دیگری هم باشد سعی 
می کنیم در بحث پرداخت آن ها نیز با خریدار مس��اعدت کنیم که در پرداخت 

کل مبلغ کارخانه دچار مشکل نشود. 

مدیرعامل راه آهن مطرح کرد

تحول صادراتی در گروی تحوالت ریلی 
مدیرعامل راه آهن، گفت: بندرخشک ریلی 
تحول صادرات��ی را به همراه خواهد داش��ت. به 
گ��زارش مناقصه مزای��ده، میع��اد صالحی؛ در 
مراس��م افتتاحیه بندر خش��ک ریلی تهران در 
اسالمش��هر، اظهار داش��ت: بهره ب��رداری بندر 

خش��ک ریلی تهران تح��والت صادرات��ی را به 
همراه خواه��د داش��ت و می تواند جهش��ی در 
حوزه باری بین المللی داشته باشد. وی در ادامه 
بیان کرد: ب��ا توجه به اینکه اولی��ن قطار باری از 
بندرعباس به تهران رس��یده اس��ت با توجه به 

اینکه اسالمش��هر در منطق��ه کارخانه تولیدی 
اس��ت و این قطارهای ب��اری می تواند خدمات 
ارزنده ای ب��رای جهش تولی��د، کاهش آلودگی 
و صرفه جوی��ی در مص��رف س��وخت خواه��د 
داش��ت. مدیرعامل راه آهن در ادام��ه، افزود: با 

توجه به حمایت های دولت س��یزدهم و تسریع 
در تکمیل بخش ه��ای ریلی نش��ان حمایت از 
بخش خصوص��ی دارد و این خط ریل��ی الگویی 
برای س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در کنار 
دولت است و می تواند کمک بخش خصوصی را 

افزایش دهد. وی در ادامه، از هاب بندر خش��ک 
ریلی، گفت: هاب بندر خش��ک ریل��ی در مرکز 
کشور ایجاد شده است و حتی بارگیری و تخلیه 
بار از این خط ریلی به صورت تستی تاکنون سه 

بار صورت گرفته است.

راه و شهرسازی

وزیر راه وشهرس��ازی، با اش��اره ب��ه اینک��ه بزرگ ترین بندر 
خش��ک کش��ور ب��ا س��رمایه گذاری 1000 میلی��ارد تومان��ی 
بخش خصوصی با هدف افزایش ظرفی��ت تجاری و کاهش زمان 
ترخیص کاال افتتاح ش��د، گفت: دلیل بروز مشکل برای مردم در 
خرید بلیت قطارهای نوروزی محدودیت ظرفیت ناوگان اس��ت. 
به گزارش مناقصه مزای��ده، مهرداد بذرپاش؛ در مراس��م افتتاح 
بندر خش��ک ریلی تهران، اظهار ک��رد: ام��روز بزرگ ترین بندر 
خشک ملی کش��ور در حالی به بهره برداری رسید که چند سال 
است بنادر خش��ک در جهان در حال استفاده اس��ت، اما تهران 
از وجود چنین بندری مح��روم بود و برای بهره ب��رداری از بندر 
خش��ک تهران اقدامات متنوعی انجام شد. وزیر راه وشهرسازی، 
با اشاره به اینکه اجرای این پروژه به دلیل نزدیکی اسالمشهر به 
پایتخت در اولویت قرار گرفت و به س��رعت تکمیل شد، تصریح 
کرد: این بندر عالوه ب��ر اینکه ظرفیت خوب��ی در حوزه تجارت 
کش��ور اضافه می کن��د، مهم  تری��ن دس��تاورد آن کاهش زمان 
معطلی حمل کاالست. وی ادامه داد: این پروژه با سرمایه گذاری 
یک هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی البته با ارزش روز بیش 
از پنج هزار میلیارد تومانی در زمینی به وسعت 55 هکتار در 20 
کیلومتری تهران اجراء ش��ده اس��ت که وارد فاز خدمات رسانی 
ش��ده و فعالیت گمرک هم در آن آغاز ش��د. بذرپاش؛ با اش��اره 
به اینکه بنادرخش��ک در حذف قوانین بعض��اً زائد نقش کلیدی 
دارند، بیان کرد: توس��عه بنادر خش��ک در ش��هرهای بزرگ در 
دس��تور کار دولت قرار دارد؛ به عنوان مثال در اس��تان اصفهان 
یک بندر خشک در حال مراحل ساخت و در خراسان رضوی یک 
بندر خش��ک بزرگ در حال طراحی اس��ت تا ظرفیت اقتصادی 

را در بخش تجارت ق��رار دهیم. همچنین در غرب کش��ور ایجاد 
بنادر خش��ک در دس��تور کار ق��رار دارد. وزیر راه وشهرس��ازی، 
 تأکی��د ک��رد: توس��عه ریل��ی می توان��د درآمدزایی بیش��تر از 
درآمدزایی های نفتی داش��ته باش��د چرا که ای��ن کریدورهای 

بین المللی راهبرد تجاری دارند.
 افزایش 15 درصدی ظرفیت ناوگان ریلی 

در مسیر مشهد
وی همچنی��ن درب��اره گالی��ه م��ردم از عدم دسترس��ی به 

بلیت قط��ار و محدودی��ت ظرفی��ت قطارهای ن��وروزی، اظهار 
داش��ت: حتماً مدیرعامل راه آهن و بنده این مش��کل را پیگیری 
می کن��م؛ اما دلیل اصل��ی که برخ��ی از مردم نتوانس��تند بلیت 
تهیه کنن��د به خاطر افزایش تقاضای بیش از ظرفیتی اس��ت که 
برای اس��تفاده از خطوط ریلی وجود دارد. وزیر راه وشهرسازی، 
درباره تمهیدات اندیش��یده ش��ده برای تهیه بلی��ت قطارهای 
نوروزی، گفت: ظرفیت ش��بکه را تا 10 درص��د افزایش دادیم؛ 
اما تقاضای س��فر ب��ا قط��ار به خاطر قیم��ت تمام ش��ده زیاد و 
ظرفیت ناوگان محدود اس��ت. بذرپاش؛ توضی��ح داد: از آنجایی 
که بیش ترین مقصد مسافرت ریلی مش��هد مقدس است، برای 
ن��وروز 1402 ظرفیت ن��اوگان در مس��یر مش��هد را 15 درصد 
افزایش دادیم و در س��ایر مس��یر ها 10 درصد افزایش یافت، اما 
به هر حال ظرفیت ن��اوگان ریلی محدود و تقاضا زیاد اس��ت. به 
گفته وزیر راه وشهرس��ازی، بلیت قطار برای عرضه اس��ت و هیچ 
شرکتی بلیت  ها را احتکار نکرده است؛ اما تقاضا به نسبت عرضه 
زیاد اس��ت که به دنبال حل آن هس��تیم. بذرپ��اش؛ درخصوص 
آخرین وضعیت هم��کاری روس ها برای س��اخت ابرپروژه ریلی 
رشت-آستارا، اظهار کرد: بنده مس��ؤول این پروژه در مذاکره با 
روس ها هستم و کار با س��رعت در حال پیگیری است. وی ادامه 
داد: از چند وقت آین��ده فعالیت اجرایی این پ��روژه آغاز خواهد 
شد. وزیر راه وشهرس��ازی، درباره انباشت کاالی اساسی در بنادر 
و احتمال کمبود آن در کشور نیز، گفت: به همه بنادر ابالغ شده 
که هیچ بهانه ای برای نگهداشت و انباشت کاالی اساسی نداشته 
باش��ند. بذرپاش؛ تأکی��د کرد: گم��رک هم در ح��ال همکاری 
اس��ت، ضمن اینک��ه اخیراً در س��تاد اقتص��ادی دول��ت در این 
 رابطه بحث ش��د که هر چه کاال در بنادر باقیمانده در اسرع وقت 

ترخیص شود.

وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد

افتتاح بزرگ ترین بندر خشک کشور با سرمایه گذاری 
۱000 میلیارد تومانی بخش خصوصی 

کاهش 35 هزار میلیارد تومانی 
درآمدهای گمرک  

رئیس کل گم��رک  از کاهش 35 هزار میلیارد تومان��ی درآمدهای گمرک به 
دلیل کاهش تعرفه گمرکی ترخیص کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید خبر داد. 
به گزارش مناقصه مزایده، محمد رضوانی فر؛ اظهار کرد: براساس سند تدوین شده 
اولیه برنامه هفتم توسعه، هدف آرمانی توسعه اقتصادی عدالت محور در دستور 
کار قرار گرفته است. وی افزود: یکی از اصلی  ترین موضوعات برنامه هفتم، توسعه، 
تسهیل و کاهش هزینه های فرآیند حوزه های مرتبط با تجارت است. وی تصریح 
کرد: در ذیل این برنامه، مجموعه بسته های سیاس��تی و حمایتی در نظر گرفته 
شده که می توان به روان سازی و حمل یکس��ره کاال و استفاده از ظرفیت ماده 42 
قانون امور گمرکی اشاره کرد. بر این اساس کاال با حداقل زمان ترخیص خواهند 
ش��د.  وی با تأکید بر این بر تسریع و تس��هیل انجام امور و فرآیندهای گمرکی و 
عوارض گمرکی را کاهش داده ایم، توضیح داد: با توجه به اینکه تعرفه گمرکی 
ترخیص کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید از چهار به یک درصد کاهش یافته 

درآمدهای گمرک از این محل 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. 

https://monaghesatiran.ir/131178-3754-%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%ac%d9%87%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131181-3754-%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/131184-3754-%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%b1%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%af%d9%8a%d9%88/
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موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل در پروژه 
 راه آه��ن چابهار- زاهدان )قطع��ه 6( رابه پیمان��کاران واجد صالحی��ت واگذارنماید 

لذا ازمتقاضیان دعوت به همکاری به عمل می آید.
نام و نشانی مناقصه گزار: 

مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان 26
تلفن: 3۷6۷1491-051 داخلی: 514۷  و  09155188226

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال( برآورد اولیه )ریال( موضوع

ف
ردی

۷,500,000,000 150,000,000,000 دپوزنی در خاک و سنگ 
با بلدوزر 1

۷,500,000,000 150,000,000,000 بارگیری و حمل و تخلیه تا 
فاصله حداکثر 2 کیلومتر 2

۷,500,000,000 150,000,000,000
حفاری با دریل واگن، دپو، 
بارگیری، حمل تا فاصله 

حداکثر 2 کیلومتر
3

 محل، زمان و مهلت دریافت اس�ناد: امور قراردادهای موسس��ه سازندگی نصر، 
از روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 الی 1401/12/2۷ از ساعت 0۷:30 الی 15:00

مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 01/16/ 1402
زمان و مکان گشایش پیشنهادات: 

روز شنبه مورخ 1402/01/19موسسه سازندگی نصر

یک مرحله ای

فراخوان
نوبت اول  عمومی

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

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 98% )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 12:00 روزش��نبه مورخ 1401/12/2۷ به نشانی: استان خوزستان،بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی، سایت 3، کد پستی 63561۷8۷34 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: 52126593-061 )دفتر واحد تدارکات( و مابقی موارد را با امور حقوقی و 

پیمان ها با تلفن: 521264۷4-061 تماس حاصل نمایند.

توضیحات:  این فراخوان صرفاً جهت شناسایی می باشد.
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نوبت دوم
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 2 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:63561۷8۷34
تلفن: 061-52126000

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: 1401/12/16 لغایت 1401/12/21( 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 تکمیل و تحویل مدارک: مهلت تکمیل و تحویل مدارک ۷ روز کاری )تاریخ: 1401/12/28( 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 چکنی، 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  

 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 12:00 روز ش��نبه  مورخ 1401/12/2۷ به نش��انی: اس��تان خوزستان، 

بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، کد پستی 63561۷8۷34 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 52126101-061 و جه��ت اطالع��ات حقوقی ب��ا تلف��ن: 061-521264۷4 

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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موضوع عرضه خودرو در بورس کاال و همچن��ان این روش فروش 
خودرو، ابهاماتی را به همراه دارد که تا االن به آن ها پاسخی داده نشده 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزای��ده، در این زمین��ه، منوچهر منطقی؛ 
معاون صنای��ع حمل ونقل وزارت صم��ت، در گفت وگویی توضیحاتی 

را ارایه کرده است: 
* خودروسازهای خصوصی در ایران پا می گیرند؟ 

خودروسازهای خصوصی باید عمق ساخت داخل را بیشتر کنند و 
با توجه به اینکه ش��رکای خارجی دارند توسعه مدل ها را داشته باشند 
که قابلیت صادرات داشته باشد. در انتهای سال آینده دو مجموعه که 
در این مسیر حرکت کرده باشند را خواهیم داشت. ما 28 تا خودروساز 
در کش��ور داریم که مجوز به آن ها داده شده اس��ت، در گام اول مجوز 
داده می شود اما باید سیاست گذاری ش��ود تا واقعاً خودروساز شوند و 
س��طح تولید را باال ببرند. این ها کم کم باید در کنار ه��م قرار گیرند و 

اتحادهای راهبردی با هم داشته باشند و تشکیل کنسرسیوم بدهند.
* یکی دیگر از فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور افزایش 

کیفیت بود، چه اتفاقی در این خصوص افتاده است؟
 س��طح کیفیت خودروهای قدیم��ی از یک ح��دی باالتر نمی رود 
بنابراین کم کم باید از رده خارج ش��ده و خودروهای جدید با سیستم 
ایمنی باال جایگزین آن ها ش��وند. ۷0 درصد کیفی��ت خودرو مربوط 
به قطعات می ش��ود و قرار ش��ده مس��ؤولیت کیفیت قطع��ات با خود 
قطعه ساز ها باش��د. همچنین یک نکته دیگر اینکه قباًل قطعات قاچاق 
داش��تیم که با کاری ک��ه در وزارت صم��ت انجام ش��ده االن قطعات 
کدرهگیری دارن��د و تحت کنترل هس��تند. با ای��ن اقدامات رضایت 
مشتری 11 تا 16 درصد نس��بت به سال 1400 بهتر شده است و البته 

این مسیر ادامه خواهد داشت.
* برای خودروی اقتصادی چه کار کردید؟

 بیش از 65 درصد مش��تریان خودرو توان خرید خودروهای باالی 
10 هزار دالر را ندارن��د اما باید با مبلغ پایین خ��ودروی مدرن و ایمن 
نصیب آن ها شود. یک مدل خودروی اقتصادی را با ایران خودرو ادامه 
دادیم که آن را س��ه بخش کردیم یک بخش در س��ایپا انجام ش��د که 
انتهای بهمن سال آینده به بازار عرضه می ش��ود، یک مدل خودروی 
برقی داریم ک��ه در ایران خودرو تولید می ش��ود و یک خ��ودرو هم در 
بخش خصوص��ی تولید خواهد ش��د. در مجم��وع س��االنه 300 هزار 
دس��تگاه خودروی اقتص��ادی با قیمت ح��دود 220 میلی��ون تومان 
خواهیم داشت در کل باید زیر شش هزار دالر به مشتری عرضه شود. 

* وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟
در عرضه خودرو در بورس فرآیند غلطی را جلو رفتیم. بورس راه حل 
موقت برای حالتی که قیمت گذاری غیرواقعی داریم، است. قیمت گذاری 
دستوری نباید باشد اما شرایطی دارد که یکی از آن شروط تعادل عرضه 
و تقاضاست. سال آینده تولید خودرو در کش��ور به حد تقاضا در شرایط 
نرمال می رس��د. تقاضای نرمال 1,4 میلیون دس��تگاه در سال است که 
امسال به این میزان رسیدیم اما تقاضای انباشته از قبل هم داشیم. سال 
آینده با احتس��اب واردات و تولید داخلی به عرضه 1,8 میلیون دستگاه 
خودرو می رسیم که با تقاضا همخوانی خواهد داشت. سعی می کنیم به 

آن شرایطی برسیم که عوامل انحصاری را از بین ببریم.
* در حذف قرعه کشی به کجا رسیدیم؟

 االن قرعه کشی حذف و صف خرید جایگزین آن شده است. بعد از 
کرونا درخواست خودرو باال رفته است و در همه جای دنیا برای خرید 
خودرو صف دارند. در این صف حتماً به هم��ه متقاضیان خودرو داده 
می شود اما مکانیزمی برای تعیین نوبت هر متقاضی و زمان تحویل به 
صورت رندومی وجود دارد. راه دیگری هم پیشنهاد شده که هر کسی 

پول کامل بدهد در اول صف باشد که روی آن فکر می کنیم.
* برای خودروهای وارداتی هم صف تشکیل شده است؟ 

در مرحله اول ثبت سفارش 100 هزار دستگاه است که متقاضیان 
ثبت ن��ام کرده اند س��پس در فرآین��د نوبت دهی قرار می گی��رد و این 

خودرو ها به نوبت تحویل داده می شود.
* عرضه در بورس منتفی است؟

 خیر؛ این طرح مجلس اس��ت که همه خودرو ه��ا در بورس عرضه 
شوند. باید قیمت پایه داش��ته باشند که ش��ورای رقابت این را تعیین 
می کند. هر گاه قیمت پایه به بورس نزدیک تر شود مشتریان با قیمت 

واقعی تری می  توانند خودرو تهیه کنند.
* با حذف قرعه کشی، واگذاری خودرو به مادران چه می شود؟

 تمام خودروسازان دو لیس��ت برای مش��تریان معمولی و مادران 
دارای دو فرزند به باال دارند. هر حالتی که برای فروش ایجاد شود این 

دو لیست وجود دارد و دچار مشکل نخواهد شد.
* خودروهای فرسوده چطور؟

 این طرح فقط برای قرعه کش��ی بود که گفته ش��ده بود 20 درصد از 
قرعه کش��ی به خودروهای فرس��وده اختصاص یابد بنابراین از این به بعد 
حذف می شود. اما پیش بینی شده که با افزایش تولید خودرو، 400 تا 500 
هزار دستگاه ظرفیت برای جایگزینی با خودروهای فرسوده باقی می ماند.

* آخرین خبر از برخورد با دس�تگاه ها و خودروس�ازهای 
متخلف برای فروش خودرو رانتی به دستگاه ها چیست؟

 تأکید رئیس جمهور بر عرضه شفاف خودرو است و جایی که صف 
فروش اس��ت عرضه باید طبق روال قرعه کشی باشد. خودروسازهایی 
که در قرعه کش��ی بودند و خ��ارج از فرآیند قرعه کش��ی، خ��ودرو به 
دس��تگاهی ارای��ه دادند، تخل��ف کرده اند ک��ه این موض��وع در حال 
 بررسی است و اواخر س��ال یا نهایتاً اوایل س��ال آینده نتایج مشخص 

خواهد شد.

 عرضه خودرو در بورس منتفی 
خواهد شد؟

افزایش 20 درصدی قیمت تایر رادیال سواری
س��خنگوی انجمن صنعت تایر، از افزای��ش 20 درصدی 
قیمت تایر رادیال س��واری به صورت مش��روط خب��ر داد. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، مصطفی تنها؛ اف��زود: با هماهنگی 
انجام ش��ده با س��تاد تنظیم ب��ازار، این افزای��ش قیمت 20 
درصدی از روز 13 اس��فندماه مش��روط به عرضه بخش��ی از 

محص��والت کارخانج��ات در فروش��گاه های اینترنت��ی مثل 
دیجی کاال، ب��ا س��الم و... اعمال ش��د. وی گف��ت: هم اکنون 
به طور متوس��ط اختالف قیم��ت 80 ت��ا 120 درصدی بین 
نرخ های کارخان��ه ای و بازاری انواع تایر وج��ود دارد به طوری 
که ی��ک جفت تای��ر پرایدی ک��ه در کارخانه ی��ک میلیون و 

400 هزار تومان قیم��ت دارد، در بازار تا س��ه میلیون تومان 
خری��د و فروش می ش��ود. س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر، 
اف��زود: انتظ��ار می رود ب��ا افزایش عرض��ه ناش��ی از افزایش 
20 درصدی قیمت، بی��ن ۷0 تا 80 درص��د از قیمت بازاری 
تایر ها کاس��ته ش��ود. تنها؛ گفت: عرضه بخشی از محصوالت 

در فروش��گاه های اینترنت��ی مذک��ور به نف��ع مصرف کننده 
خواهد بود، ضم��ن اینکه تا حدودی از زی��ان تولیدکنندگان 
کاس��ته خواهد ش��د. وی همچنین از افزای��ش 15 درصدی 
 قیمت تای��ر موت��ور و دوچرخه ب��ا هماهنگی س��تاد تنظیم 

بازار خبر داد. 

گروه خودرو

 دبیر انجمن قطعه سازان، گفت: در سال جاری 
ش��اهد رش��د 15 درص��دی کیفی��ت خودرو ه��ا 
بودیم ک��ه بر همین اس��اس هزینه ه��ای کیفیت 
خودروس��ازان هزار میلیارد توم��ان کاهش یافت. 
به گ��زارش مناقصه مزای��ده، منص��ور منصوری؛ 
در نشس��ت خبری، با اش��اره وضعی��ت تولید در 
س��ال آینده، اظهار کرد: یکی از م��وارد مهمی که 
س��ال آینده با آن مواجه می ش��ویم افزایش تیراژ 
تولید اس��ت؛ هم اکن��ون س��ایپا روزان��ه دو هزار 
و ایران خ��ودرو دو ه��زار و 400 دس��تگاه تولی��د 
می کنن��د که به ص��ورت عبور مس��تقیم اس��ت و 
دیگر خودروی ناق��ص تولید نمی ش��ود؛ بنابراین 
وظیفه قطعه س��ازان س��نگین تر می ش��ود. دبیر 
انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای 
خودرو ب��ا بی��ان اینکه ارتق��ای کیفی��ت خودرو 
ه��م م��ورد توجه اس��ت، گف��ت: در س��ال جاری 
در بخش افزای��ش کیفی��ت خودرو ها رش��د 15 
درص��دی داش��ته اس��ت. ب��ر همین اس��اس نیز 
 خودروسازان در س��ال جاری کاهش هزار میلیارد 
تومان��ی در هزینه ه��ای کیفیت داش��تند. وی به 
توس��عه محص��والت جدید اش��اره ک��رد و افزود: 
س��ال آینده ش��اهد تولید خودروه��ای جدید از 
جمله اطل��س خواهیم بود. یکی از خودروس��ازان 
امس��ال 1400 میلی��ارد تومان ب��رای پروژه های 
جدید س��رمایه گذاری کرده اس��ت. دبیر انجمن 
س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو، 

با بی��ان اینکه هم��ه این م��وارد مس��تلزم تعامل 
خوب بین قطعه س��از و خودروساز اس��ت، گفت: 
تعوی��ق قیم��ت قطع��ات باید انج��ام ش��ود؛ در 
 حال حاض��ر ای��ن تعوی��ق در انتهای س��ال انجام 
می شود که قطعه س��ازان را دچار مشکل می کند 
زیرا قطعه س��از طب��ق قیمت روز هزین��ه می کند 
ام��ا مطالبات را ب��ا قیمت قبلی دریاف��ت می کند. 

منص��وری؛ اف��زود: پرداخت مطالب��ات باید 120 
روزه باش��د ام��ا اتفاق��ی نیفت��اده اس��ت؛ حدود 
20 ه��زار میلی��ارد توم��ان مطالب��ات 120 روزه 
س��ازندگان قطع��ه از خودروس��ازان اس��ت. وی 
یادآور ش��د: تأمی��ن ارز م��ورد نیاز قطعه س��ازان 
به موق��ع انجام نمی ش��ود و در این زمینه ش��اهد 
افزای��ش 40 درص��دی هزینه ها هس��تیم، این در 

حالی است که بین 10 تا 15 درصد خودروهای با 
درصد داخلی س��ازی باال را نیز مواد اولیه و قطعات 
خارجی تش��کیل می دهد که نیازمن��د تأمین ارز 
است. منصوری؛ تصریح کرد: دشواری تأمین مواد 
اولیه داخل��ی از جمله فوالد، م��س، آلومینیوم و... 
و متوقف ش��دن فروش اعتب��اری کارخانجات به 
قطعه س��ازان از دیگر مش��کالت و موانع موجود بر 

س��ر راه تولید قطعه س��ازان اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه ش��اهد افزایش قیمت مواد اولیه هس��تیم، 
گفت: براس��اس برنامه وزارت صمت یک میلیون 
و 800 هزار دس��تگاه خودرو باید در س��ال 1402 
تولید ش��ود. همچنی��ن فرهاد به نی��ا؛ عضو هیأت 
مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، اظهار کرد: بسیاری از بنگاه های قطعه ساز 
هنوز مطالبات خ��ود را از خودروس��ازان دریافت 
نکرده ان��د. وی اف��زود: اگر ب��رای تأمی��ن قطعه و 
پرداخت مطالب��ات اتفاق��ی نیفتد، چگون��ه قرار 
اس��ت 1,8 میلیون دس��تگاه خودرو تولید شود؟ 
به نیا؛ اضافه ک��رد: قراردادهای بین قطعه س��ازان 
و خودروسازان نیز شفاف نیس��ت. باید قرارداد ها 
اصالح ش��ود. همچنین نیاز اس��ت ک��ه قرارداد ها 
یکسان س��ازی ش��وند زیرا در حال حاضر ش��کل 
قرارداد ه��ا بین ش��رکت های مختل��ف، متفاوت 
اس��ت. وی گفت: ب��ا وج��ود نق��ش ۷5 درصدی 
قطعه سازان در تولید خودرو تا امروز در هیچ کدام 
از جلس��ات خودرویی وزارت صمت، قطعه سازان 
حضور نداش��ته اند. به نیا؛ افزود: قطع��ات را به نرخ 
س��ال 1400 و با دالر 26 هزار توم��ان فروختیم و 
همین االن دالر بس��یار باالتر از این ارقام است. ما 
مواد اولیه از جمله فوالد را نقدی از بازار می خریم. 
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان، گفت: اگر 
وضعیت به همین منوال پیش رود س��ال آینده با 
مش��کالت جدی در صنعت قطعه س��ازی مواجه 
می ش��ویم. خودروس��از باید به فکر به روزآوری و 

پرداخت مطالبات باشد.

 دبیر انجمن قطعه سازان 

 تولید هر خودرو 2هزار دالر ارزبری
به همراه دارد!

https://monaghesatiran.ir/131166-3754-%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%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131169-3754-%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/131172-3754-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae/
https://monaghesatiran.ir/131175-3754-%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%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4/
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: خرید درام مگنت سپراتور

محل تحویل موضوع مناقصه: 
منطقه معدنی پروده واقع در ۷5 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دومیلیارد ریال)دویست میلیون تومان(
آخرین مهلت خرید اسناد: 

پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ1401/12/25
آخرین مهلت تحویل پاکات: 

حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ1402/01/0۷
تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ1402/01/0۷ رأس ساعت 11:00 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  متقاضیان واجد ش��رایط می توانن��د با واریز مبلغ ی��ک میلیون ریال به شماره حس��اب 
11880019۷803 نزد بانک سپه مرکزی، طبس نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق 

ایمیل اقدام نمایند.
  جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانی��د ب��ا ش��ماره 056-32824551-5 

)داخلی 3653 و3654( تماس حاصل فرمایید.

آگهی     عمومی 
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای شماره ۱40۱/33

پروده طبس
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: 

خرید روتور و استاتور،  استیج پمپ و اینترمدیت پمپ به همراه متعلقات مربوطه
محل تحویل موضوع مناقصه: 

منطقه معدنی پروده واقع در ۷5 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

دو میلیارد و پانصد میلیون ریال)دویست و پنجاه میلیون تومان(
آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ1402/01/0۷
تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ1402/01/0۷ رأس ساعت 09:30 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  متقاضیان واج��د ش��رایط می توانند با واری��ز مبلغ یک میلی��ون ریال به شماره حس��اب 
11880019۷803 نزد بانک س��په مرکزی طبس، نسبت به خرید اس��ناد مناقصه از طریق 

ایمیل اقدام نمایند.
  جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانی��د ب��ا ش��ماره 056-32824551-5 

)داخلی 3653 و 3654( تماس حاصل فرمایید.

آگهی     عمومی 
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای شماره ۱40۱/32

پروده طبس
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
55000MWH موضوع مناقصه: خرید دیماند برق به میزان

محل تحویل موضوع مناقصه: 
منطقه معدنی پروده واقع در ۷5 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال )یکصد و پنجاه میلیون تومان(

آخرین مهلت خرید اسناد: 
پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25

آخرین مهلت تحویل پاکات: 
حداکثر تا ساعت 0۷:30 صبح روز دوشنبه مورخ1402/01/0۷

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ1402/01/0۷ رأس ساعت 08:00 صبح
  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد ش��رایط می توانن��د با واریز مبلغ ی��ک میلیون ریال به شماره حس��اب 
11880019۷803 نزد بانک سپه مرکزی، طبس نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق 

ایمیل اقدام نمایند.
  جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانی��د ب��ا ش��ماره 056-32824551-5 

)داخلی 3653 و3654( تماس حاصل فرمایید.

تجدید   عمومی 
یک مرحله ای شماره ۱40۱/3۱

  شرکت زغال سنگ
پروده طبس
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موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد »تهیه، خرید و حمل آهن آالت موردنیاز 
استرات و همچنین ساخت و نصب و حمل اس��ترات شفت ایستگاه میدان اتریش 

در پروژه خط 10 متروی تهران« را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجرا:  

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 45 روز تقویمی تعیین می گردد.
نحوه پرداخت: به صورت 40% نقد و 60% تهاتر می باشد.

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 
مطابق ماده 6 تصویب نامه 123402/ت 50659 ه��� مورخ94/09/22آیین نامه 
تضامین معام��الت دولتی مبلغ 10,000,000,000 ریال می باش��دکه به صورت 

انواع تضامین مورد قبول درآیین نامه معامالت دولتی ارائه گردد.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: 

تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24
تاریخ گشایش پاکات: گشایش پاکات توسط کمیسیون مناقصه کارفرما انجام 

خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلبان می توانند به منظور دریافت اس��ناد مناقص��ه از همان روز چاپ آگهی 
در روزنامه سه ش��نبه مورخ 1401/12/16 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1401/12/23 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.
  ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارس��ت، کوچ��ه چهاردهم، پالک 3، 
موسسه رهاب

شماره تماس: 88۷31۷02-021 داخلی 181
آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت، میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، 

کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط 10 مترو تهران

تجدید    عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب

نوبت اول
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: 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: 6445165129(
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 حساب360005240 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 دوم 
دومرحله ای قابل توجه معدنکاران و پیمانکاران محترم معادن سنگ ساختمانی
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شرکت معدن  فرآور امداد در نظر دارد مزایده های پیمانکاری در مناطق مختلف معادن  سنگ تراورتن حاجی آباد و آتشکوه را با شرایط زیر برگزار نماید:

منطقه – معدن
9 آتشکوهL9 حاجی آبادL2 حاجی آباد6 غربی حاجی آباد1 حاجی آبادشرح

سنگ جویی و تعهد به خرید سنگمعدن کاری و تعهد به خرید سنگنوع قرارداد
350 تن4,000 تن2,500 تن3,2003,000 تنتعهد ماهانه تولید و بارگیری )سال اول قرارداد(

2 سال2 سال2 سال1 سال1 سالمدت قرارداد
323518313تضمین شرکت در  مزایده )میلیارد ریال(

6 × تناژ تعهد ماهانه × قیمت پیشنهاد خرید هر تن سنگتضمین حسن انجام تعهدات )سال اول قرارداد(
  مزایده  های فوق بدون قیمت پایه است.

  در صورت اتمام ذخیره مناطق فوق، قرارداد منفسخ می گردد.
  سایر شرایط، اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده ها درج شده است.

از متقاضیان دعوت می گردد از مورخ 1401/12/16 لغایت 1401/12/23 جهت دریافت و تحویل اس��ناد مزایده ها و یا کسب اطالعات بیش��تر به دفتر شرکت مراجعه و یا 
تماس حاصل نمایند.

آدرس دفتر محالت: استان مرکزی، شهرستان محالت، کوی بعثت، خیابان جانبازان جنوبی، جنب اداره گاز
تلفن: 43242046-086 و 09209513012

آدرس های محل بازدید:
معدن حاجی آباد: استان مرکزی، شهرستان محالت، کیلومتر 5 جاده محالت - خمین

معدن آتشکوه: استان مرکزی، شهر نیم ور، کیلومتر 3 جاده نیم ور- دلیجان
  امکان دریافت اسناد مزایده از طریق سایت www.emco.ir  نیز فراهم می باشد.

  هزینه کارشناسی رسمی و چاپ آگهی، به عهده برندگان مزایده ها  می باشد.

 ایران در بین بزرگان دارنده 
ذخایر لیتیوم 

 تعدد متولیان اکتشافات معدنی 
در کشور 

لیتیوم فلز بسیار مهمی اس��ت که در آینده نقش��ی حیاتی و مهم در زندگی 
بشر خواهد داش��ت. این فلز وزن کم این فلز در مقایسه با سایر فلزات و پتانسیل 
برتر الکتروش��یمیایی از جمله مزیت های خاص لیتیوم اس��ت که باعث شده در 
بسیاری از وسایل  های تک و باتری  ها مورد اس��تفاده قرار گیرد در همین رابطه 
به تازگی یکی از مس��ؤولین وزارت صنعت، معدن وتجارت خبر از کش��ف معدن 
لیتیومی با ذخیره هش��ت میلیون و 500هزار تن کانس��نگ لیتیوم داده است. 
معدن لیتیوم کشف شده در دش��ت قهاوند )در نزدیکی  شهر قهاوند( در ابعادی 
به مقیاس پنج تا ش��ش کیلومترمربع واقع شده اس��ت، در این دشت دو معدن 
لیتیوم دیگر نیز چند س��ال پیش کشف ش��ده ا س��ت. اگرچه گفته می  شود که 
8,5 میلیون تن کانسنگ لیتیوم کشف شده است، اما به نظر می رسد موجودی 
لیتیوم کمتر از این عدد خواهد بود، زیرا که بس��تگی به نوع کانس��نگ و میزان 
ppm موجودی لیتیوم در کانس��نگ دارد. اگر ppm کانسنگ باال باشد، ایران 
یک ش��به در لیس��ت چندکش��ور اول دارای منابع عظیم لیتیومی در دنیا قرار 
می دهد! براساس آمار سازمان زمین شناسی آمریکا، بولیوی بزرگ  ترین دارنده 
ذخایر لیتیوم در جهان است و 21 میلیون تن از ذخایر این فلز را در اختیار دارد. 
آرژانتین با 21 میلیون تن، ش��یلی با 11 میلیون تن، استرالیا با ۷,9 میلیون تن، 
چین با 6,8 میلیون تن و هند با 5,9 میلیون ت��ن در رتبه های بعدی قرار دارند. 
ایران با این کشف در جایگاه هفتمین کش��ور جهان از نظر میزان ذخایر لیتیوم 
قرار می گیرد. با این حال اگرچه کش��ف ذخایر لیتیوم حائزاهمیت است اما تنها 
زمانی این کشف سودمند است که بتوان فلز ارزش��مند لیتیوم را از آن برداشت 
کرد. به گفته احمدی؛ چهار سال طول می کشد تا عملیات بهره برداری از معدن 
کش��ف ش��ده اورانیوم که محدوده ای ش��ش کیلومترمربع��ی را در برمی گیرد 
آغاز ش��ود. به عالوه ایران برای بهره ب��رداری از این ذخایر نیازمند دس��تیابی به 

تکنولوژی های جدید است که باید به آن دست یابد.

معاون توسعه معادن و صنایع معدنی ش��رکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات، گفت: در ایران متولیان اکتشاف س��ازمان های مختلفی هستند از جمله 
این س��ازمان ها می توان به ایمیدرو، ش��رکت ملی مس در حوزه مس، س��ازمان 
زمین شناس��ی نیز در برخی بخش  ها و... اش��اره نمود. به گزارش مناقصه مزایده، 
امین صفری؛ اظهار داشت: هر کشوری که معدن خیز باشد، برای تأمین مواداولیه 
صنایع خود نیاز به اکتشاف دارد. کش��ور ایران به لحاظ معدنی در بین 10 کشور 
پر پتانسیل قرار دارد. اکتشافات در کشور ما در طی 60 تا ۷0 سال اخیر به صورت 
سیستماتیک انجام می شود و در طی این دوره عمده اکتشافات هوایی که شامل 
معادنی مانند سرچش��مه، چغ��ارت، چادرملو و گل گهر اس��ت کش��ف گردید. 
همچنین در اواخر دهه 80 نیز برنامه ریزی کالنی برای کشور انجام شد که در پی 
آن پهنه های معدنی تعریف گردید و معادنی مانند مس جانجا از این اکتشافات به 
دست آمدند. معاون توسعه معادن و صنایع معدنی »ومعادن«، درخصوص متولی 
اکتشافات در ایران اظهار داش��ت: جایگاه سازمان زمین شناسی در تمام کشور ها 
تولید دیتا و انجام کارهای ابتدایی از جمله ژئوش��یمی نقشه های زمین شناسی 
و انتقال به بخش هایی اس��ت که کارهای اکتش��افی انجام می دهند، اما در ایران 
متولیان اکتشاف سازمان های مختلفی هس��تند از جمله این سازمان ها می توان 
به ایمیدرو، ش��رکت ملی مس در حوزه مس، سازمان زمین شناسی نیز در برخی 
بخش  ها و... اش��اره نمود. وی درخصوص حضور هلدینگ های سرمایه گذاری در 
کل زنجیره فوالد از اکتش��اف تا فرآوری نیز، اظهار داش��ت: ش��رکت های بزرگ 
متوجه این شده اند که منابع اولیه روبه اتمام است، در همین راستا مجموعه هایی 
همچ��ون فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفه��ان که در انتهای زنجیره قرار داش��تند، 
ابتدای زنجیره را نیز تش��کیل داده و عملیات اکتشاف انجام می دهند، همچنین 
ش��رکت هایی که در ابتدای زنجیره قرار داش��تند نیز مانند چادرمل��و تا انتهای 
زنجیره پیش رفته اند. به اعتقاد صفری؛ حاکمیت اگر می خواهد توازنی ایجاد کند 
باید با دستور العمل  ها و روش های خود این مسیر را هموار سازد. وی اظهار داشت: 
هر چه مجموعه ها به س��مت تکمیل زنجیره پیش روند و شرکت های کوچک تر 
با یکدیگر ادغام شوند موفقیت های بیش��تری حاصل خواهد شد. وی با اشاره به 
اینکه در جذب سرمایه باتوجه به شرایط تحریم کشور دچار مشکل است، گفت: 
کشور ما در بخش تکنولوژی و فناوری فاصله زیادی با دنیا دارد و این فاصله لحظه 
به لحظه درحال افزایش اس��ت. از جمله این موارد می ت��وان به تدریس مباحثی 
هم چون آمار و احتماالت، زمین شناس��ی و... به روش سنتی در دانشگاه ها اشاره 
کرد. صفری؛ همچنین درخصوص اس��تفاده از تکنولوژی و فن��اوری روز دنیا در 
بخش فرآوری نیز، گفت: به طور مثال، ما می گوییم س��نگ آهن کشور رو به اتمام 
اس��ت درصورتی که در زمینه ذخایر هماتیتی اقدامات الزم صورت نگرفته است. 
از دیگر نگرانی های مس��ؤوالن صنع��ت فوالد کاهش قیمت کامودیتی هاس��ت، 
زیرا قیمت تمام ش��ده ما بس��یار باالس��ت به دلیل آنکه در کش��ور از تجهیزاتی 
اس��تفاده می ش��ود که بهره وری پایینی دارند، ضمن  آن که در تولید محصوالت 
فرعی هم چون کک، فرومنگنز، فروس��یلیکومنگنز می ت��وان از روش های تولید 
متفاوتی بهره برد. این کارش��ناس صنایع معدنی کش��ور، دلیل ع��دم فعالیت در 
تولید فوالدهای خ��اص را نبود تکنولوژی ه��ای الزم جهت تولید دانس��ت. وی 
درخصوص قیمت گذاری های دستوری، گفت: در حالی که سرمایه گذاران با دالر 
آزاد تجهیزات و مواد مصرفی خود را تأمین می کنند و از طرفی در انتهای زنجیره 
بر روی محصوالت قیمت گذاری دستوری اعمال می ش��ود، بسیار طبیعی است 
که عمال زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم می کنیم. صفری؛ با تأکید بر اینکه با 
اعمال قیمت   گذاری دستوری عماًل  »توازن« در صنعت فراهم نمی شود، تصریح 
کرد که این مهم درحالی اس��ت که همه مس��ؤوالن و مدیران تالش می کنند تا 
با دس��تور العمل  ها و قیمت گذاری های دستوری مش��کالت اقتصادی را برطرف 
نمایند اما چون این موارد به صورت جزیره ای صورت می گیرد و دارای نقش��ه  راه 

محکم و مشخصی نیست با مشکالت زیادی مواجه می شوند. 

 نمایش قابلیت های بخش معدن 
با اجرای طرح »گذر معدن«

 رئیس خانه معدن ایران، از موافقت ش��ورای ش��هر تهران با راه اندازی »گذر 
معدن« در پایتخت با هدف نمایش قابلیت های بخش معدن خبر داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، محمدرضا بهرامن؛ افزود: این مهم ی��ک اقدام علمی و فرهنگی 
است که در راستای مسؤولیت های اجتماعی خانه معدن ایران عملیاتی و اجرایی 
می ش��ود. وی با اش��اره به کلید خوردن این طرح از س��ال 1400 که به تازگی از 
سوی شورای شهر با آن موافقت شد، بیان داش��ت: این طرح از بخشی از خیابان 
»سمیه« تهران آغاز می شود و تا دانش��گاه پلی تکنیک ادامه خواهد یافت که در 
آن از ظرفیت پیاده روی مسیر در قالب سنگ فرش های معدنی، استراحت گاه های 
خاص، کتابخانه، کافه معدن و... به منظور به س��ازی معابر اس��تفاده خواهد شد. 
بهرامن؛ وجود وزارت صنعت،معدن وتجارت، س��ازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، اتاق بازرگانی، شرکت هپکو، خانه معدن ایران و 
همچنین دفاتر شرکت های بزرگ معدنی کشور در این محدوده را دلیل انتخاب 
این خیابان به این منظور عنوان کرد. رئیس خانه معدن با بیان اینکه در این زمینه 
طرح مد نظر با همکاری خانه معدن ایران تهیه ش��ده و قرار است فاز نخست آن 
توسط خانه معدن اجرایی شود، تأکید کرد: اجرای این طرح ملی نیازمند حمایت 

ایمیدرو، شرکت های بزرگ معدنی و همراهی اتاق بازرگانی است. 

افزایش 14 درصدی تولید 
کنسانتره فسفات اسفوردی

مجتم��ع  کنس��انتره  تولی��د 
فس��فات اس��فوردی طی 10 ماهه 
امس��ال، حدود 14 درصد افزایش 
یافت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
مجتم��ع فس��فات اس��فوردی از 
ابتدای فروردین ت��ا پایان دی، 56 
ه��زار و 99 ت��ن کنس��انتره تولید 
کرد. این رق��م طی مدت مش��ابه 
سال گذش��ته، 49 هزار و 29۷ تن 

بود. این ش��رکت طی 10 ماهه امس��ال، 244 هزار و 953 ت��ن ماده معدنی 
استخراج کرد که نس��بت به رقم مدت مشابه سال گذشته )2۷4 هزار و 629 
تن(، حدود 11 درصد کاهش یافت. مجتمع فس��فات اسفوردی در ماه دی، 
5305 تن کنس��انتره تولید و 21 هزار و 458 تن ماده معدنی استخراج کرد 
که نسبت به آمار مدت مشابه س��ال گذش��ته )435۷ تن تولید کنسانتره و 
 13 هزار و 980 تن اس��تخراج( ، ب��ه ترتیب 22 درص��د و 53 درصد افزایش 

نشان می دهد.

 برداشت سنتی؛ تهدیدی 
برای ذخایر معدنی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، گفت: برداشت 
س��نتی، ضمن اینکه به روند استحصال مواد معدنی آس��یب رسانده، ذخایر 
معدنی را نی��ز تهدید می کند. به گ��زارش مناقصه مزایده، جواد اش��رفی؛ در 
جلسه سرمایه گذاری و بررسی ظرفیت  ها و پتانسیل های معدنی شهرستان 
س��رایان، اظهار کرد: تغییر شیوه های برداشت و اس��تحصال ذخایر معدنی، 
اصل بسیار مهمی اس��ت که باید مورد توجه معدن داران اس��تان قرار گیرد. 
وی با اش��اره به تکلیف شرکت های س��رمایه گذاری در بحث مسؤولیت های 
اجتماعی، تصریح ک��رد: ایمیدرو در بحث تحقق مس��ؤولیت های اجتماعی 
خود در بخش هایی از استان اقداماتی انجام داده که از آن جمله اجرای پست 
400 کیلوولت نهبندان را می توان نام برد. معاون اقتصادی استاندار، با اشاره 
به نقش ایمیدرو در تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: این هلدینگ می تواند 
در تولید ناخالص داخلی خراس��ان جنوبی نیز نقش مؤثری ایفا کند. اشرفی؛ 
با تأکید بر ضرورت توس��عه فعالیت های این دو سازمان در بحث بهره برداری 
از ذخایر معدنی اس��تان، گفت: آن چ��ه می تواند برای ذخای��ر معدنی غنی 
خراسان جنوبی، ارزش افزوده به همراه داشته باشد، تکمیل زنجیره فرآوری 

مواد معدنی است. 

گروه زمین و معدن

رئی��س انجمن س��نگ آهن ایران، ب��ا انتقاد از 
سیاست  های حوزه ارزی کش��ور، گفت: تعادل در 
کفه ترازوی زنجیره فوالد متأس��فانه برهم خورده 
و تولیدکنندگان باالدس��تی و پایین دست زنجیره 
شرایط س��ختی را تجربه می کنند زیرا که در سایه 
برخی تصمیم��ات دولت ق��درت صادرکنندگان 
کاهش یافته اس��ت. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
مهرداد اکبریان؛ با اشاره به سیاست جدید وزارت 
صمت مبنی بر محاسبه قیمت فوالد بر مبنای ارز 
نیمایی، افزود: زنجیره تولید فوالد طوری طراحی 
ش��ده که باید در هم��ه مقاطع آن از باالدس��ت تا 
پایین دس��ت مانن��د ش��مش ، میلگ��رد ، گندله و 
کنس��انتره صادرات انجام ش��ود. در این ش��رایط 
به دلیل مش��کالتی نظیر قطع��ی آب و برق اغلب 
واحدهای تولی��دی با نیمی از ظرفیت خودش��ان 
کار می کنن��د و تنها راه کنترل درآم��د و هزینه ها 
توسعه صادرات و ورود به بازارهای خارجی است. 
حاال با این ش��رایط اگر بنا باش��د درباره صادرات 
سخت گیری مانند تعهدات بازگشت ارز به قیمت 
نیمایی را اعمال کنیم؛ قدرت را از صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان س��لب خواهیم کرد. وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بی��ن ارزنیمایی مبادالتی و 
ارز آزاد فاصله زیادی در بازار وجود دارد، ادامه داد: 
با توجه به این ش��رایط کار ک��ردن از ارزنیمایی با 

تعهدات باالیی ارزی چیزی شبیه به شوخی است 
و می توان با جرأت، گفت؛ این ش��رط با ممنوعیت 
صادرات فرقی ن��دارد. این فعال معدنی، با اش��اره 
به نق��ش حیات��ی ارز ب��رای تولیدکنن��دگان این 
عرصه، اظهار داش��ت: موضوع ارز ب��ه قدری برای 

فعاالن عرصه فوالد مهم اس��ت که چند ماه پیش 
موض��وع در نظر گفت��ن ارزی با قیمت مش��خص 
ب��رای تولیدکنندگان عرصه فوالد مطرح ش��دکه 
حاکی از دغدغه تولیدکنندگان از نوس��انات ارزی 
بود. اکبری��ان؛ با تأکید بر عرض��ه انواع محصوالت 

باالدست مانند سنگ آهن، کنس��انتره و گندله با 
قیمت واقع��ی، تصریح کرد: اگر قرار باش��د مبنای 
محاس��به قیم��ت تمام ش��ده س��نگ آهن را دالر 
نیمایی ی��ا قیمت ه��ای محصوالت پایین دس��ت 
زنجیره مثل آهن اس��فنجی تعیی��ن کند؛ قیمت 

س��نگ آهن که باال تری��ن محصول چرخ��ه تولید 
فوالد اس��ت؛ مورد س��رکوب ق��رار می گی��رد که 
این سیاس��ت  ها با ه��دف ظرفیت س��ازی انبوه در 
تولید و صنع��ت کامال مغایر اس��ت. وی با اش��اره 
به اینک��ه باید بی��ن قیمت های جهان��ی با قیمت 
تمام ش��ده محصول تع��ادل برقرار کنی��م ، گفت: 
ارز نیمای��ی 28 ه��زار و 500 تومان تنه��ا بر روی 
کاغذ س��ندیت دارد و عماًل دول��ت خدمات خود 
را ب��ا ارزهای باالت��ری عرضه می کن��د؛ قیمت ارز 
مبادله ای که بین تولیدکنن��ده و صادرکننده رد و 
بدل می ش��ود حدود 43 هزارتومان است؛ قیمت 
ارز آزاد 54 هزار تومان اس��ت که تا 62 هزار تومان 
هم پی��ش روی ک��رد و در مجم��وع؛ هزینه جاری 
بس��یاری از واحدهای تولی��دی و کارخانه ها با ارز 
آزاد تأمی��ن می ش��ود. رئیس انجمن س��نگ آهن 
ای��ران، با بی��ان اینکه بخ��ش عم��ده ای از درآمد 
تولیدکنندگان صرف نوس��انات ارزی می ش��ود، 
افزود: دادوس��تد در بورس کاال ه��م رانت ویژه ای 
برای عده ای ایجاد کرده اس��ت که به طور مستمر 
از این سفره تغذیه می کنند، که این رویکرد نتیجه 
سیاست گذاری های یک شبه اس��ت. اکبریان؛ در 
پایان یادآور ش��د: تولی��د در زنجیره ف��والد مانند 
یک ت��رازو به دو کف��ه متع��ادل نی��از دارد و عدم 
تعادل ای��ن دوکف��ه، نارضایت��ی تولیدکنندگان 
 عرص��ه ف��والد را از ابت��دا ت��ا انته��ای زنجی��ره 

ایجاد کرده است.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران عنوان کرد 

 برهم خوردن تعادل زنجیره فوالد 
به واسطه سیاست  های ارزی دولت 

https://monaghesatiran.ir/131147-3754-%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-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d8%a2/
https://monaghesatiran.ir/131150-3754-%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/131153-3754-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131157-3754-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/131160-3754-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-2/
https://monaghesatiran.ir/131163-3754-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-3/
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 ش�رکت آب و فاضالب خوزس�تان درنظردارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به ش��رکت های واجدش��رایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه ش��ماره 94/30593 مورخ 94/03/05 
و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذارنماید.

  www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس 
انجام خواهد شد؛ والزم 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.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

شمارة مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

رشته کاري عنوان مناقصه
موردنیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در فرایند 
ارجاع کار )ریال(

برآورد
 )میلیون ریال(

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از طریق سایت 

ستاد

تاریخ و ساعت گشایش 
پاکت های مناقصه از طریق 

سایت ستاد

عملیات احداث الگون پیش ته نشینی 1401/11412001005۷44000449
تصفیه خانه آب شرب شهر هندیجان

آب پایه 5 و 
تا مورخ1401/12/24 2,134,840,00042,696باالتر

15 /1402/01 ساعت 12:00ساعت 10:00

1401/11312001005۷44000450

 عملیات تهیه مصالح و اجرای شبکه 
 توزیع آب و انشعابات خیابان های 

 شهید مطهری و غزالی)بخش هایی از 
ناحیه 14 و فاز 6 ماهشهر(

آب پایه 5 و 
تا مورخ1401/12/24 5,600,000,000111,944باالتر

26 /1402/01 ساعت 11:00ساعت 10:00

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

  داش��تن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادرشده توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی الزامی می باشد.

  اسناد مناقصه از طریق س��امانه س��تاد قابل دریافت مي باشد؛ وبر اس��اس زمان بندی قیدشده در 
سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

  تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه مي باشد.
  آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 10:00 روز گشایش پاکت ها مي باشد.

محل تحویل پاکت »الف« اس�ناد مناقصه:  عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
در بستر سامانه ستاد، مناقصه گر مي بایس��ت اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان 

پاکت »الف« قرار داده و الک و مهر نماید. روي »پاکت الف«، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات 
مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زماني اعالم ش��ده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس: 
 اهواز، کیانپارس، فلک��ه اول،  ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان، طبقه پنجم، دبیرخانه حراس��ت و 

امور محرمانه، تحویل دهد.
  گش��ایش پاکت ها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادهاي این 

شرکت می باشد وحضورپیشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است.
  آدرس پای��گاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور http://iets.mporg.ir و س��ایت اینترنتي 

شرکت:www.abfakhz.ir می باشد.

آگهی     
شماره۱40۱/۱۱4۱ در روزنامه و شماره 200۱005744000449 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

و آگهی تجدید  
شماره ۱40۱/۱۱3۱ در روزنامه و شماره 200۱005744000450 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب خوزستان نوبت اول

روابط عمومي شرکت 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 20010010080002۷3(  
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 2(گروه انرژي2
ژئوتکنیک )پایه 2(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 1401/12/16 

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 1401/12/16 تا 
1401/12/20 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 1401/12/28 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:021-23819

نوبت دوم

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

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

 امکان صدور »چکن��و« در وجه مش��تریان حقوقی با 
انتشار نس��خه جدید همراه بانک صادرات ایران فراهم 
شد. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی 
بانک ص��ادرات ای��ران، نس��خه جدی��د 2,6 نرم افزار 
همراه بانک صادرات ایران ویژه سیستم عامل اندروید 
با قابلیت ص��دور »چکنو« در وجه مش��تریان حقوقی 
منتش��ر ش��د و متقاضیان می توانند با مراجعه به س��ایت این بانک به 
نش��انی: www.bsi.ir و به روزرس��انی نرم افزار همراه بانک صادرات 
ایران، از خدمت نوین چکن��و در این نرم افزار بهره مند ش��وند. مطابق 
نقشه راه توسعه س��امانه چکنو بانک صادرات ایران، ارایه خدمات این 
سامانه برای مشتریان حقوقی بانک تا پایان سال 1401 مدنظر بود که 
این موضوع عملیاتی و در فاز نخس��ت آن، صدور چ��ک امن دیجیتال 
در وجه مش��تریان حقوقی بانک امکان پذیر ش��د. بانک صادرات ایران 
همواره به ویژگی های خاص گروه های مختل��ف مخاطبان خود توجه 
داش��ته و تالش کرده اس��ت از طریق ایجاد محصوالت شخصی سازی 
ش��ده، ش��رایط بهبود تجربه مش��تریان را فراهم کند. این موضوع در 
ارتباط ب��ا ارایه خدمات بانکی به مش��تریان حقوقی در س��امانه چکنو 
نیز لحاظ ش��ده به نحوی که با توجه به ماهی��ت و ویژگی های متمایز 
فعالیت های تجاری مش��تریان حقوقی نسبت به مشتریان حقیقی و به 
تبع آن شکل گیری نیازهایی خاص و منحصربه فرد توسط این گروه از 
مشتریان، تالش شده اس��ت تا در طراحی خدمات ارایه شده در سامانه 

چکنو برای مشتریان حقوقی این تفاوت  ها لحاظ شود.

صدور چکنو در وجه مشتریان 
حقوقی عملیاتی شد

مدیرعامل ش��رکت آرمان وفاداری آریا وابسته به بانک 
ایران زمین، گفت: اعتم��اد مردم به بانک ها بیش��تر از 
فین تک ها اس��ت. به گزارش مناقصه مزای��ده به نقل از 
روابط عمومی بانک ایران زمی��ن، امین رضا ریاضتی؛ در 
پنل بررس��ی اکوسیس��تم فین تک در نهمین همایش 
بانکداری، افزود: با توجه ب��ه اینکه بانک ها فین تک  ها را 
پذیرفته اند و دوس��ت دارند این همکاری اتفاق بیفت��د. به نظر من، هیچ 
بانکی نیست که گارد خودش را در اینباره بس��ته باشد؛ حتی بانک های 
دولتی که این همه دغدغه دارند. فین تک  ها هم ناامید نمی ش��وند. این 
موضوع ه��م خیل��ی امیدوارکننده اس��ت. مع الوصف، بنده ب��ا توجه به 
ش��رایطی که کش��ور دارد و جوانانی که امیدوارانه مانده اند، خوش بین 
هس��تم. واقعاً ما در زمینه افرادی که ناامید می شوند و در حال مهاجرت 
هستند، بسیار تحت فش��ار هس��تیم؛ خصوصاً در حوزه فنی. اگر تغداد 
زیادی مدیران کس��ب کاری، با ایده های جدید خوب داش��ته باشیم اما 
افراد فنی نباشند که این ها را بس��ازند، قطعاً باز هم به مشکل می خوریم. 
امیدوارم افرادی که االن در حوزه فین تک کار می کنند و مدیرانی که در 
بانک ها تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، ناامید نشوند و بیش از پیش، به 
این موضوع اعتقاد داشته باشند که این سعی و خطا، می تواند به موفقیت 
منجر ش��ود و آنچه را که باید، بس��ازد. وی افزود: از نگاه غیربانکی عرض 
می کنم، اینکه فین تک  ها توقع داش��ته باش��ند، هر سرویسی که بانک 
می خواهد، ب��ه مدلی که آن ها دوس��ت دارند، به آن ه��ا بدهد، منصفانه 
نیست. بانک، به منظور ارایه یک س��رویس به صنف بیرونی، هزینه های 
نامشهودی دارد. اصل و اساس اینکه یک فین تک را در چنینی جایگاهی 
بدانیم، چیست؟ در بخش��ی از سخنان گفته ش��د، فین تک  ها معتقدند 
بانک ها از روی دست آن ها کپی کرده اند. اگر قرار باشد فین تک ها، همان 
چیزی که بانک ها ارایه می دهند، عرضه کنند، اینکه چیز جذابی نیست. 

 اعتماد مردم به بانک ها بیشتر 
از فین تک ها است

مراقب ضرر ناگهانی در خرید و فروش دالر باشید
دبیر کل س��ابق کانون صرافان، با اشاره به نابه سامانی های 
ب��ازار ارز، گف��ت: م��ردم در معام��الت خود صاح��ب اختیار 
هس��تند اما فرض را بر این بگذارند که ممکن اس��ت با تغییر 
ناگهانی قیمت ها دچار ضرر و زیان ش��وند. ب��ه گزارش مهر، 
بنابر اعالم س��ید احس��ان خان��دوزی؛ س��خنگوی اقتصادی 
دول��ت، بانک مرک��زی ش��رایطی فراه��م ک��رده اس��ت که 
ه��م بانک ه��ای دولت��ی و صرافی ه��ای زیرمجموع��ه و هم 
صرافی های تضامنی، ارز خود را ارایه کنن��د. بنابراین راهکار 
 بانک مرک��زی در این زمین��ه به خوب��ی اجراء خواهد ش��د. 
بناب��ر نظ��ر برخ��ی کارشناس��ان اقتص��ادی، بانک مرکزی 
برای کنترل ب��ازار ارز نیاز به اختیارات قانونی جدید داش��ته 
اس��ت؛ از همی��ن رو ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتص��ادی 
یکش��نبه ش��ب با حضور س��ران س��ه قوه و دیگر اعض��اء به 
ریاس��ت س��یدابراهیم رئیس��ی تش��کیل جلس��ه داد و در 
جلس��ه هش��تادویکم ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتص��ادی 
مهم تری��ن موضوعات مهم اقتصادی کش��ور مط��رح و مورد 
بررسی قرار گرفت. س��ران قوا و اعضای ش��ورا در این جلسه 
 ب��ا تأکید ب��ر ل��زوم هماهنگی و هم��کاری مجلس ش��ورای 
اس��المی، قوه قضاییه و دس��تگاه های اجرایی ب��رای کنترل 
و کاه��ش ن��رخ ارز و تأمی��ن ارز ب��رای واردات کااله��ای 
مورد نی��از، بس��ته پیش��نهادی بانک مرکزی ب��رای دریافت 
اختی��ارات الزم با ه��دف مه��ار قیم��ت ارز و حف��ظ ارزش 
پ��ول مل��ی بررس��ی و ب��ه تصوی��ب رس��اندند. در همی��ن 

راس��تا، جعفر ق��ادری؛ عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس، در م��ورد نشس��ت نماین��دگان مجلس ب��ا اعضای 
 دول��ت درخص��وص بررس��ی ش��رایط کش��ور در ح��وزه 
توس��عه ظرفی��ت مناب��ع ارزی گف��ت: مجل��س و دول��ت 

قرار اس��ت جلس��ات مش��ترکی درباره ب��ازار ارزی س��که و 
 ط��ال و همچنی��ن وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور برگ��زار 
کنند تا دولت از مش��ورت های اقتصادی مجلس در راس��تای 
اجرای بهت��ر و کم اش��تباه تر تصمیمات اقتصادی اس��تفاده 

کن��د. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس، با اش��اره به س��یر 
صعودی نرخ ارز در کش��ور، گفت: اگ��ر بخواهیم ن��رخ ارز را 
تثبیت کنیم، این مس��أله منجر به کاهش صادرات غیرنفتی 
خواهد ش��د. زمانی می توان این کار را انجام داد که سیاس��ت 
ارزی ش��ناور و مدیریت ش��ده را کنار بگذاریم و به سراغ نظام 
ارزی ثاب��ت برویم ک��ه آن هم مس��تلزم وجود مناب��ع ارزی 
 قابل قبول اس��ت که در ش��رایط فعل��ی این ام��ر امکان پذیر 

نخواهد بود.
تقاضای غیرواقعی بازار ارز را به تالطم انداخت

احمد لواس��انی؛ دبیرکل س��ابق کانون صراف��ان، درباره 
وضعیت ب��ازار ارز، گف��ت: اگر قرار باش��د اتف��اق مثبتی رخ 
دهد؛ یک ط��رف آن خود مردم هس��تند که باید ب��ه نوعی با 
همدلی و مس��اعدت این مش��کل را حل کنند. در حال حاضر 
تراز تج��اری برخ��الف ادع��ای مس��ؤوالن منفی نیس��ت و 
ارز حاص��ل از صادرات به اندازه نیاز کش��ور موجود اس��ت اما 
متأسفانه آن چیزی که نگران کننده اس��ت، موضوع تقاضای 
غیرواقعی اس��ت که بازار را ب��ه تالطم انداخت��ه و امیدواریم 
در روزهای آین��ده این عامل نی��ز فروکش کن��د. وی افزود: 
مردم در معام��الت صاحب اختیار هس��تند؛ اما ف��رض را بر 
ای��ن بگذارند ک��ه اگر بازار ب��ا ای��ن افزایش قیم��ت ناگهانی 
که داش��ته اس��ت، در روزهای آت��ی کاهش پیدا کن��د، آنگاه 
 کس��انی که سرمایه شان اندک اس��ت ممکن است دچار ضرر 

و زیان شوند.  

گروه بانک، بیمه، بورس

اس��المی،  ش��ورای  مجل��س  نماین��دگان 
بانک مرکزی را موظف کردند ت��ا اطالعات مربوط 
ب��ه تس��هیالت و تعه��دات کالن و تس��هیالت و 
تعهدات اش��خاص مرتبط با تعریف ش��ورای پول 
و اعتبار، به تفکیک هر یک از اش��خاص را منتش��ر 
کند. به گزارش مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلس��ه علنی نوبت صبح دیروز 
)دوش��نبه( و در جریان بررس��ی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه 1402، با پیش��نهاد علی خضریان؛ 
مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 16 الیحه موافقت 
کردند. براس��اس این بن��د الحاقی ب��ه تبصره 16؛ 

شفافیت تسهیالت کالن و اموال مازاد:
الف- بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران 
موظف است با استفاده از س��امانه اطالعاتی خود 
و اطالعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانک��ی )موضوع ج��زء )ب( این بن��د(، موارد 
ذیل را به تفکی��ک هر یک از بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری غیربانکی بر تارنمای خود در دس��ترس 
عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر 

فصل به روزرسانی نماید.
1- اطالع��ات مربوط به تس��هیالت و تعهدات 
کالن و تس��هیالت و تعهدات اش��خاص مرتبط با 
تعری��ف ش��ورای پول و اعتبار )مرتبط ب��ا ذی نفع 
واحد(، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان 
پرداختی و مان��ده به تفکیک ارزی ی��ا ریالی، نرخ 
س��ود، مدت بازپرداخت، دوره تنف��س، وضعیت 
بازپرداخت )جاری، سررس��ید گذش��ته، معوق یا 

مش��کوک الوصول(، نوع و میزان وثیق��ه دریافت 
ش��ده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه 
بانک ی��ا مؤسس��ه اعتب��اری غیربانک��ی تعریف 
بانک مرکزی از حدود و مصادق تس��هیالت کالن 
قابل اس��تفاده نباش��د، بانک مرکزی موظف است 
تس��هیالت و تعهدات باالی 500 میلیارد ریال هر 

ذی نفع واحد را منتشر نماید.

2- اطالع��ات مرب��وط ب��ه ام��وال غیرمنقول 
به تفکیک ه��ر یک از آن ها ش��امل س��ال و نحوه 
تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، 
وضعیت بهره برداری فعلی )ش��عبه، ستاد، منازل 
س��ازمانی، اس��تیجاری و...( و اقدامات انجام شده 

برای واگذاری یا مولدسازی
3- اطالعات مرب��وط به مالکی��ت بیش از 20 

درصد )به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم( سهام 
شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک 
از آن ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و 
برآورد ارزش روز و ش��اخص های کلیدی عملکرد 
اعم از نرخ بازدهی، س��رمایه؛ بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری غیربانکی ب��ا هم��کاری بانک مرکزی و 
سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های 

مالی حسابرسی شده این ش��رکت ها را در سامانه 
کدال منتشر نمایند.

4- میزان تس��هیالت یا تعه��دات پرداختی به 
هر یک از دس��تگاه های اجرایی موض��وع ماده 29 
قانون برنامه شش��م توس��عه )به تفکیک دستگاه( 
توس��ط بانک مرک��زی ی��ا بانک ه��ا و مؤسس��ات 
اعتب��اری غیربانکی به هم��راه نرخ س��ود، میزان 
دوره بازپرداخ��ت و تنفس، وثیقه ی��ا ضمانت نامه 
دریافتی، وضعیت بازپرداخت )به تفکیک جاری، 
سررسید گذش��ته معوق یا مش��کوک الوصول( و 
مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی 
و در دس��ترس عموم قرار داده و ب��ه صورت فصلی 

به روزرسانی نماید.
ب- بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی 
موظفن��د اطالعات من��درج در جزء ی��ک این بند 
را با قابلی��ت خوان��ش رایانه ای به ص��ورت فصلی 
در اختی��ار بانک مرکزی ق��رار دهن��د. در صورت 
اس��تنکاف از ارسال تمام یا بخش��ی از اطالعات در 
موعد مقرر، مؤسس��ه اعتباری حس��ب م��ورد به 
تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در 
ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای 3 یا 4 
بند »الف« ماده 14 قانون برنامه پنج س��اله ششم 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد 
مذک��ور محکوم می گ��ردد. بانک مرک��زی موظف 
است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون 
اصل 90 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران و 

دیوان محاسبات کشور ارایه نماید. 

سازوکار مجلس برای شفافیت تسهیالت کالن بانکی

کاهش 10 هزار واحدی شاخص کل بورس تهران
ش��اخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز 
)دوش��نبه( با 10 هزار و 2۷6 واحد کاه��ش در ارتفاع 
یک میلی��ون و ۷85 ه��زار واحدی ایس��تاد. به گزارش 
ایرنا، ش��اخص هم وزن با ۷11 واح��د افزایش به 538 
هزار و 2۷5 واحد و ش��اخص قیمت با 421 واحد رشد 
به 319 ه��زار و 143 واحد رس��ید. در معامالت بورس 
ته��ران، بی��ش از 11 میلی��ارد و 312 میلیون س��هم، 
حق تق��دم و اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۷1 ه��زار و 554 
میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچ��اد( ب��ا 314 واحد، پتروش��یمی پارس 
)پارس( ب��ا 284 واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با 2۷4 واحد، س��یمان فارس و خوزس��تان )سفارس( 
با 256 واح��د، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران 
)حکش��تی( با 205 واحد و ب��ورس کاالی ایران )کاال( 
با 1۷8 واحد تأثیر مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. 

در مقاب��ل فوالدمبارک��ه اصفهان )فوالد( ب��ا دو هزار و 
1۷ واحد، توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه 
)میدکو( با یک ه��زار و 332 واحد، گ��روه مپنا )رمپنا( 
با یک هزار و 223 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( 
با 8۷8 واحد و نفت و گاز پتروشیمی تأمین )تاپیکو( با 
689 واحد و تأثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه شد. 
بر پایه این گزارش، نماد زامی��اد )خزامیا(، ایران خودرو 
)خ��ودرو(، ش��رکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شس��تا(، فوالدمبارکه اصفهان )فوالد(، بورس کاالی 
ایران )کاال(، سایپا )خس��اپا( و گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو )خگس��تر( در نماده��ای پُرتراکنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم صدرنشین بر ترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه دو میلی��ارد و 422 میلیون 
برگ��ه س��هم ب��ه ارزش 9 ه��زار و 62۷ میلی��ارد ریال 

دادوستد شد. 

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 61 واح��د کاهش 
داش��ت و به 22 هزار و ۷22 واحد رس��ید. در این بازار 
بیش از شش میلیارد و 905 میلیون برگه سهم و اوراق 
مالی دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت فرابورس 
بی��ش از 266 ه��زار و 643 نوب��ت بود. گ��روه انتخاب 
الکترونیک آرمان )انتخاب(، س��یمان س��اوه )ساوه(، 
کلر پ��ارس )کل��ر(، س��رمایه گذاری مس سرچش��مه 
)سرچشمه(، فرابورس ایران )فرابورس(، تجلی توسعه 
معادن و فلزات )تجلی( و توکاریل )توریل( تأثیر مثبت 
بر شاخص فرابورس داش��تند. همچنین بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، پوی��ا زرکان آق دره )فزر(، آه��ن و فوالد غدیر 
ایرانیان )فغدیر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پلیمر 
آریاساسول )آریا( و سرمایه گذاری صباتأمین )صبا( با 

تأثیر منفی بر این شاخص همراه بودند. 

پرداخت سود سنواتی سهامداران در مرز 7 هزار میلیارد تومان 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه، اعالم کرد: از ابتدای س��ال جاری ت��ا پایان هفته 
دوم اس��فند ماه بی��ش از ش��ش ه��زار و 955 میلیارد 
تومان س��ود س��نواتی از سوی س��مات با اس��تفاده از 
سامانه سجام پرداخت ش��د. به گزارش مناقصه مزایده 
به نقل از روابط عمومی ش��رکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه، اطالعات منتش��ر ش��ده 
درخصوص جزییات واریز مطالبات جاری س��هامداران 
نش��ان می دهد که تا پایان 10 اس��فند ماه سال جاری، 
323 ناش��ر، س��ود س��نواتی 31 میلیون و 505 هزار و 
35۷ سهامدار را که شامل ش��ش هزار و 955 میلیارد 
و 384 میلیون تومان می ش��ود را با اس��تفاده از سامانه 
جامع اطالعات مشتریان )س��جام( پرداخت کرده اند. 
همچنی��ن در این بازه زمانی 496 ناش��ر، س��ود جاری 
58 میلی��ون و 533 هزار و 495 س��هامدار که ش��امل 

66 ه��زار و 25 میلیارد و 802 میلیون تومان می ش��ود 
 را از طریق اطالعات س��امانه س��جام توس��ط س��مات 

واریز کرده اند. 
سامانه سجام چیست؟

الزم به ذکر اس��ت؛ سجام یک س��امانه زیرساختی 
برای شناسایی مش��تریان جهت ورود به باشگاه بزرگ 
بازارس��رمایه ایران اس��ت که تمام فعاالن این بازار اعم 
از »سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها« در این 
سامانه، فقط یک بار برای همیش��ه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند ک��رد و پس از اح��راز هویت حضوری 
و غیرحض��وری ق��ادر به دریاف��ت خدم��ات مبتنی بر 
داده های تأیید شده خواهند بود. براساس این گزارش، 
از طریق این س��امانه اطالعات هویتی، شماره حساب، 
ش��ماره موبای��ل، آدرس الکترونیک��ی و اقامت دائمی 
فرد ثبت می ش��ود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی 

به دریاف��ت مج��دد اطالع��ات آن س��هامدار را ندارد. 
www. س��هامداران می توانند ب��ا مراجعه به س��ایت

Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت س��جام را به صورت 
الکترونیکی انجام دهند. 

مزایای سجامی شدن
گفتنی اس��ت »دریافت کد معامالتی ب��رای ورود 
به بازارس��رمایه، دریافت س��ودهای جاری، سنواتی و 
س��ود س��هام عدالت، امکان ورود ب��ه درگاه ذی نفعان 
بازارسرمایه و استفاده از خدمات آن شامل میز خدمت 
الکترونیک، مشاهده و گزارش دارایی، دریافت گواهی 
س��هام، لیس��ت مجامع و برگزاری مجام��ع به صورت 
الکترونیک، گزارش سود های پرداخت شده، تاریخچه 
سود س��هام عدالت و گزارش حق تقدم استقاده نشده« 
از جمله مزایای ویژه ثبت نام و احراز هویت در س��امانه 

سجام به شمار می رود. 

https://monaghesatiran.ir/131141-3754-%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/131144-3754-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

پرسشوپاسخمعامالتیخودرادراینسایتبیابید
qanoono.ir

کیوسک اخبار 

وزارت نفت باید برای توسعه 
زیرساخت  ها به دریافت بودجه 

دولتی اکتفا نکند

 مشکلی در رفع خرابی 
و تأمین قطعات دستگاه های 

جایگاه های سوخت وجود ندارد 

صادرات 50 درصد از محصوالت 
پتروشیمی 

رونمایی از سند تجارت جهانی گاز 

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توس��عه صنایع تکمیلی پتروشیمی، با اشاره 
به لزوم جلوگیری از خام فروش��ی با تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی، 
گفت: حدود 50 درصد محصوالت پتروش��یمی صادر می ش��ود در حالی که که در 
مواردی تا ۷0 درصد ظرفیت صنایع تکمیلی پتروش��یمی خالی اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، رشید قانعی؛ در نشست خبری، با اشاره به اینکه پترول از سال های 
قبل ش��ش طرح نیمه کاره داش��ت، افزود: براس��اس هدف گذاری ها، س��ال آینده 
این شش طرح بهره برداری می رسند که س��هم مهمی در جلوگیری از خام فروشی 
محصوالت پتروش��یمی خواهند داش��ت. وی با بیان اینکه دغدغه اصلی در اجرای 
طرح های پتروشیمی این است جلوی خام فروشی را بگیریم، ادامه داد: درست است 
که هر واحد اقتصادی به دنبال افزایش سودآوری است اما می توان با حفظ سود، از 
خام فروشی نیز جلوگیری کرد. قانعی؛ با اشاره به پیشنهاد پترول برای همکاری با 
صادرکنندگان برتر صنایع تکمیلی پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش، گفت: 
براساس این پیشنهاد، کف عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس رعایت می شود 
و از محل محصوالتی که صادر می شوند، صنایع پایین دستی توسعه پیدا می کنند. 
البته در این بین مخالفت هایی وجود دارد که امیدواریم در س��ال آینده رفع شود. 
وی با بیان اینکه حدود 50 درصد محصوالت پتروش��یمی صادر می ش��ود، افزود: 
این در حالی است که در مواردی تا ۷0 درصد ظرفیت صنایع تکمیلی پتروشیمی 
در کشور خالی اس��ت و می توان بخش��ی از محصوالت نیمه خام پتروشیمی را به 
جای صادرات به سمت صنایع پایین دس��تی برد. با این کار عالوه بر ایجاد اشتغال، 
ارزآوری در کشور بیش��تر خواهد ش��د. مدیرعامل پترول، تأکید کرد: ساالنه 14 
میلیارد دالر صادرات پتروشیمی در کشور انجام می شود و این محصوالت قابلیت 
تکمیل زنجیره ارزش را دارد تا ارزش افزوده باالتری به کشور وارد کنند. وی گفت: 
طرح پترول که سال 1402 به بهره برداری می رسد، 500 میلیون دالر به ارزآوری 
کشور کمک می کند و این شش طرح در یک س��ال همزمان افتتاح خواهد شد تا 

گامی برای جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش باشد.

س��ند تجارت جهانی گاز با حضور مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران، رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس و جمعی از مدیران ارش��د صنعت گاز در مرکز مطالعات 
بین المللی انرژی رونمایی ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، این سند شامل کتاب 
شش جلدی با عنوان »برنامه ها، راهبرد ها و فرآیندهای اجرایی جهت تحقق اهداف 
و چش��م اندازهای جمهوری اس��المی ایران بر تجارت گاز طبیعی و فرآورده های 
جانبی« همچنین مجموعه ای از هفته نامه ها، ماهنامه  و چندین گزارش می شود 
که با حضور مجید چگینی؛ مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمدصادق جوکار؛ 
رئیس مؤسس��ه مطالعات بین المللی انرژی، فریدون حسنوند؛ رئیس کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران ارشد صنعت گاز رونمایی شد.

نائب رئیس کمیس��یون عمران مجلس، گفت: وزارت نفت باید برای توسعه 
زیرساخت های نفتی، گازی و پتروشیمی به دریافت بودجه دولتی اکتفا نکرده و 
سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کند. کمال علی پورخنکداری؛ در گفت وگو 
با خانه ملت، افزود: وزارت نفت نباید در تأمین مالی مجموعه خودش مش��کلی 
داشته باش��د چراکه 14ونیم درصد از فروش نفت به هر قیمتی، به وزارت نفت 
برای توس��عه زیرس��اخت  ها تعلق می گیرد، ضم��ن آن که وزارت نف��ت باید به 
دریافت بودجه دولتی برای توسعه این زیرساخت  ها اکتفا نکرده و سرمایه گذار 
جذب کند. نماینده مردم قائم ش��هر، س��وادکوه، جویبار، س��یمرغ و سوادکوه 
شمالی در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: کش��ورهای که مانند ایران منابع 
عظیم نفت��ی و گازی دارند از طری��ق »قراردادهای بیع متقابل« ش��رکت های 
خارجی را دعوت به هم��کاری می کنند، بدین صورت که ش��رکت های خارجی 
در قبال زیرس��اخت های ایجاد کرده از تولیدات نفت��ی و گازی آن  ها طی چند 
سال استفاده می کنند، همچنین وزارت نفت می تواند برای جذب سرمایه گذار 
از طریق فایناس نیز اقدام کند. وی با بیان اینکه وزارت نفت س��ال گذش��ته در 
بحث اوراق مالی مش��ارکت ضعیف عمل کرد، افزود: همچنین وزارت نفت برای 
توسعه زیرس��اخت های نفتی، گازی و پتروش��یمی می  تواند از روش های دیگر 
 BOO، ق��رارداد ،)BOT(تأمین مالی و مرس��وم در جهان همچ��ون بی اوتی
B.L.T و... اس��تفاده کند. علی پورخنکداری؛ به موانع س��رمایه گذاری خارجی 
در ایران اش��اره کرد و توضیح داد: موانع و مشکالت اقتصادی همچون گسترش 
بیش از حد بخش دولتی، نوس��انات ارزی و نبود ثبات اقتص��ادی، مالیات ها، و 
خدمات پس از س��رمایه گذاری ازجمله این موانع به شمار می آیند. نائب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه عالوه بر موانع همچون 
تحریم ها، موانع و مش��کالت حقوقی نیز در این مس��یر وجود دارد، گفت: وجود 
قوانین و مق��ررات و خط مش��ی های مرتبط با س��رمایه گذاری خارجی از قبیل 
قوانین گمرکی، مالیات، تجاری، مش��کالت اجرای قوانی��ن از قبیل تنوع مراکز 
تصمیم گیری و تخلف��ات اداری و ابهام��ات حقوقی ازجمله موانع و مش��کالت 

حقوقی در این مسیر است که دولت  ها باید در راستای رفع آن  ها تالش کنند.

مدیریت سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، گفت: 
اکنون هیچ گونه مش��کلی درخصوص رفع خرابی و تأمین قطعات دس��تگاه های 
جایگاه س��وخت نداریم. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، محمد صادق��ی؛ درباره 
آخرین خرابی کارتخوان های س��امانه هوش��مند س��وخت، اظهار داشت: تمامی 
کارتخوان های مربوط به سامانه هوشمند سوخت در سطح جایگاه ها، صرفاً توسط 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأمین و پشتیبانی می شوند. وی افزود: خرابی 
کارتخوان های سامانه هوشمند سوخت، موضوعی معمول بوده و با توجه به میزان 
استفاده، آب و هوا و س��ایر عوامل عملیاتی کاهش یا افزایش می یابد، اما علی رغم 
شرایط ویژه کرونایی و مش��کالت تأمین قطعات این دستگاه ها، فرآیند تعمیرات 
آن ها به طور مستمر انجام می شود. مدیریت سامانه هوشمند کارت سوخت، گفت: 
در ماه های گذش��ته یکی از عوامل ایجاد صف های طوالن��ی در مقابل جایگاه های 
س��وخت، خرابی کارتخوان های س��وخت ب��ود که از اوایل س��ال قب��ل با معضل 
خرابی های مکرر کارتخوان های س��وخت مواجه بودیم ک��ه در برخی ماه ها بیش 
از حد بوده اس��ت. صادقی؛ اظهار داش��ت: اکنون کل خرابی کارتخوان های کشور 
نسبت به کل نازل فعال زیر پنج درصد است، به طوری که نرم استاندارد 10 درصد 
است. وی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در نوروز تمامی کارتخوان های 
جایگاه های کشور فعال است و در صورت خرابی تعمیرگاه های فعال حضور دارند 
و در اسرع وقت نس��بت به رفع خرابی  ها اقدام می کند. مدیر سامانه کارت سوخت، 
گفت: خوشبختانه هیچ گونه مش��کالتی درخصوص رفع خرابی و تأمین قطعات 
دس��تگاه های جایگاه س��وخت نداریم. صادقی؛ ادامه داد بعض��ی کارتخوان های 
منصوبه در مجاری عرضه به دلیل عدم فروش بنزین س��وپر در جایگاه ها غیرفعال 
هستند. مدیریت سامانه کارت سوخت، افزود: پرداخت الکترونیکی در جایگاه های 
عرضه سوخت، توسط شرکت های دارای مجوز از طرف بانک مرکزی انجام می شود 

و اصوالً اختالل در این شبکه ارتباط مستقیمی به سامانه هوشمند سوخت ندارد.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت عنوان کرد 

بلعیده شدن میادین مشترک توسط همسایگان  
 رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نف��ت ایران، 
گفت: با توجه به نقش خطرناک تحریم ها همسایگان ما در حال 
بلعیدن میادین مشترک نفتی هستند در حالی که ما آرام آرام 
پیش می رویم. احس��ان ثقفی؛ در گفت وگو ب��ا اقتصادآنالین، 
درخصوص وضعیت تجهیزات نفت در ایران، بیان کرد: توانایی 
س��اخت بالغ بر هش��تاد درصد از تجهیزات صنع��ت نفت، در 
داخل وج��ود دارد و حدود هفتاد درصد این تجهیزات، تس��ت 
شده و جواب گرفته اند و در حال حاضر، در خطوط نفت و گاز و 
پتروشیمی، مورد استفاده قرار گرفته اند. توانایی آن 15 درصد 
باقی مانده نیز در داخل وجود دارد اما هنوز یا سفارش نیست یا 
به شکل آزمایشگاهی ساخته ش��ده و هنوز در خط تولید قرار 
نگرفته اس��ت. ثقفی؛ اضافه کرد: اینکه می گوی��م تماماً تولید 
داخل، به این معناس��ت که ما به تکنولوژی دست پیدا کردیم 
اما ممکن اس��ت بعضی از قطعات و یا مواد اولی��ه از خارج وارد 
شوند. وی با اشاره به تأثیر تحریم ها روی ساخت قطعات، بیان 

کرد: تحریم ه��ا تأمین مواد اولیه را دچار دس��ت انداز می کند و 
هزینه  تعمیر را بسیار باال می برد و بعضاً برای برخی تجهیزات ما 
را دچار مشکل می کند؛ شاید به خاطر دو درصد کمبود قطعاتی 
که باید از خارج وارد می ش��ده، کل تجهیز قطعه متوقف  شود. 
ثقفی؛ با بیان اینکه نرخ مبادله  پول، با توجه به ش��رایط تحریم 
بسیار س��خت اس��ت، گفت: من بار ها و بار ها روی این موضوع 
تأکید کردم ک��ه نباید به تحریم ه��ا، صفر و یکی ن��گاه کنیم؛ 
بلکه این ن��گاه باید صفر و یک باش��د. وی ادام��ه داد: تحریم ها 
از یک منظ��ر برای صنعتگ��ران مفید بوده چ��ون متقاضیان و 
مصرف کنندگان، اجباراً به س��ازنده ی داخلی مراجعه کرده اند. 
از س��وی دیگر، س��ازنده ی داخلی خودش را مقی��د کرده که 
آنچه مورد نیاز مصرف کننده است را بسازد و این باعث ارتقای 
دانش و محصول کیفیت شده اس��ت. رئیس انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت، با اش��اره به روی منف��ی تحریم ها نیز، 
بیان کرد: آنچه اش��اره کردم، بخش مثبت تحریم ها بوده که به 

گونه ای یک توفیق اجباری محس��وب می شود اما طرف منفی 
تحریم ها نیز باعث ش��ده با توجه به پر هزینه  بودن، طرح های 
توسعه  متوقف ش��وند. در حال حاضر تولیدات ما به دلیل اینکه 
به تکنولوژی برتر دسترس��ی نداریم، کم و محدود است. ثقفی؛ 
افزود: تحریم ها نقش بس��یار خطرناکی در حوزه های مشترک 
ایفا می کند به طوریکه همس��ایگان ما در حال بلعیدن میادین 
مشترک هستند در حالی که ما آرام آرام پیش می رویم. رئیس 
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت، درخصوص ارتباط 
ایران با چین و اینکه آیا این کشور می تواند در رشد صنعت نفت 
تأثیری داشته باش��د یا خیر، عنوان کرد: ما از سفر اخیر ریاست 
جمهوری چندان متوجه عایدات آن نش��دیم؛ همان طور که از 
قرارداد 25 س��اله با چین، اطالعات چندانی در دس��ت نیست؛ 
این قرارداد بسیار محرمانه پیش رفته و اطالعتمان از آن، جسته 
گریخته اس��ت در صورتی که ما بار ها مطرح کردیم، آن بخشی 
که مربوط به صنعت اس��ت و ب��ه ما مرتبط می ش��ود را باید در 

اختیارمان بگذارید. وی اضافه کرد: صنعتگر و سازنده ی داخلی 
که در این س��ال  ها در میدان جنگ اقتصادی ایستاده بود نباید 
فراموش شود و اگر قرار است 400 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
صورت بگیرد، قطعاً صنعتگر و سازنده ی داخلی باید از جزئیات 
آن آگاه باشد در حالی که پیمان ما با چین هنوز برای من مبهم 
است. ثقفی؛ با اش��اره به اینکه درصورت توافق و برداشته شدن 
سد تحریم ها، ایران می تواند در حوزه  صادرات تجهیزات نفتی 
نیز در جهان نق��ش خوبی ایفا کند گفت: م��ا از نظر تکنولوژی 
تجهیزات به جایی رس��یده ایم ک��ه می توانیم ص��ادرات انجام 
دهیم. وی در پای��ان گفت: ما دارای ش��رکت های دانش بنیان 
خوبی هس��تیم که اصوالً هم تجاری هس��تند و توانسته اند در 
حد تجاری س��ازی ارایهی خدمات کنند و محصول بفروش��ند 
و توانس��ته اند هم در داخل و هم در خارج، محصول بفروشند. 
یک سی ام شرکت های دانش بنیان عضو ما هستند اما رقمی که 

می فروشند قریب به 11 درصد فروش کل دانش بنیان هاست. 

با تصویب نمایندگان در بودجه 1402

تعرفه آب، برق و گاز مشترکین پُرمصرف، غیریارانه ای و پلکانی محاسبه می شود
نمایندگان مجلس شورای اس��المی، وزارتخانه های نفت 
و نیرو را موظ��ف کردند تا تعرف��ه آب، برق و گاز مش��ترکین 
پرمصرف باالت��ر از الگوی مص��رف به ص��ورت غیریارانه ای و 
براس��اس الگوی افزای��ش پلکان��ی تعیین کنند. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 1402 کل کشور، 
بن��د الحاقی 3 تبصره 15 ای��ن الیحه را به ش��رح زیر تصویب 

کردند:
- بند الحاقی 3- در سال 1402 وزارتخانه های نفت و نیرو 
موظفند تعرفه آب، برق و گاز مش��ترکین خانوارهای کش��ور 
را به گونه ای اص��الح نمایند که با رعای��ت مناطق جغرافیایی 
کشور، تعرفه مشترکین تا س��قف الگوی مصرف خانواده های 
تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( و س��ازمان 
بهزیس��تی برابر صفر، مش��ترکین تا الگوی مصرف به صورت 

یاران��ه ای، مش��ترکین پرمص��رف باالتر از الگ��وی مصرف به 
صورت غیریارانه ای و براس��اس الگوی افزای��ش پلکانی)آی.
بی.تی( تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور 

براساس بُعد خانوار محاسبه می شود. 
- میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوی 
مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان 
کردن تعرفه مش��ترکین کم مصرف را جب��ران نماید و نیاز به 

تأمین منابع جدید نداشته باشد.
- آیین نام��ه اجرای��ی ای��ن بن��د به پیش��نهاد مش��ترک 
وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از 

ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند؛ گزارش عملکرد این 
بند را هر س��ه ماه یکبار به کمیس��یون های انرژی و اجتماعی 

مجلس شورای اسالمی ارایه نمایند.«

براساس یافته های یکی از پژوهش های کلیدی در صنعت نیروگاهی

ظرفیت بالقوه ایران در راه اندازی نیروگاه های دودکش خورشیدی 
محققان دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر، موفق 
شدند طی پژوهشی نشان دهند که ایران ظرفیت 
راه ان��دازی نیروگاه ه��ای دودکش خورش��یدی 
را دارد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، محس��ن 
رحیمی لرکی؛ محقق دانش��گاه صنعتی امیرکبیر 
و مج��ری ط��رح »تحلی��ل دینامی��ک س��یاالت 
محاس��باتی )CFD( و بهب��ود عملک��رد نیروگاه 
بزرگ مقیاس دودکش خورش��یدی با پیکربندی 
ش��یبدار«، گفت: ب��ا توجه ب��ه پتانس��یل بالقوه 
کش��ور م��ا در بهره ب��ردن از انرژی خورش��یدی، 
ایجاد بس��تر مناس��ب جهت تولی��د محصوالت از 
فناوری انرژی خورش��یدی ضروری است. محقق 
دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر، گف��ت: در آینده 
نزدی��ک آب و ان��رژی، محص��والت خورش��یدی 
به عنوان س��رمایه های کلیدی به ش��مار می روند 
ک��ه در حال حاض��ر س��امانه های فتوولتائیک در 
دنی��ا به بل��وغ رس��یده و به ط��ور گس��ترده مورد 
استفاده قرار گرفته اس��ت. وی ادامه داد: نیروگاه 
 دودکش خورش��یدی یکی از فناوری های نس��بتا 
جدید و در عی��ن حال کارآمد انرژی خورش��یدی 
اس��ت که با وجود برخ��ی از محدودیت  ه��ا نظیر 
بازده پایی��ن تبدی��ل ان��رژی، به دلیل س��ادگی 
س��اختار و عملک��رد، هزینه نس��بتاً کم س��اخت 
و بهره ب��رداری، مالحظ��ات تعمی��ر و نگهداری و 
عمرکاری به عن��وان یکی از گزینه ه��ای مطرح و 
رقابت پذیر ب��رای تولید توان الکتریک��ی از انرژی 

خورش��یدی در مناط��ق بیابان��ی و نیم��ه بیابانی 
مطرح اس��ت. به گفته وی، هدف اصلی این پروژه 
ارزیاب��ی عملکرد نی��روگاه دودکش خورش��یدی 
تحت تأثی��ر عوام��ل محیط��ی نظیر ب��اد و تابش 
اس��ت. رحیمی؛ اظهار کرد: بدون شک در ایران با 
شناسایی مناطق مستعد و مناس��ب برای احداث 

چنین نیروگاه هایی می  ت��وان گام مهمی در جهت 
فناوری  ه��ای خورش��یدی و در نتیج��ه تأمی��ن 
ان��رژی ارزان و باثبات و همچنین کاهش مش��کل 
روزافزون آلودگی هوا برداش��ت. محقق دانش��گاه 
صنعت��ی امیرکبیر، یادآور ش��د: از پژوهش حاضر 
می توان به عنوان یک��ی از پژوهش های کلیدی در 

صنعت نیروگاهی و فناوری ه��ای تجدیدپذیر نام 
برد. وی با اش��اره به ادامه این پ��روژه، گفت: ادامه 
کار کنونی مربوط به س��اخت ی��ک پایلوت بزرگ 
مقیاس و مقایس��ه عملکرد آن با مدل ارایه ش��ده 
در پژوه��ش حاضر خواه��د بود. محقق دانش��گاه 
صنعت��ی امیرکبی��ر، در معرف��ی ویژگی های این 

طرح، گفت: ارایه مدل فن��ی قابل اطمینان جهت 
ارزیابی عملکرد پیکربندی  ه��ای مختلف نیروگاه 
دودکش خورش��یدی ب��ا در نظر گرفتن ش��رایط 
مختلف محیطی نظیر تابش و ب��اد محیطی، ارایه 
آنالیز ابع��ادی منحصربه فرد برای توس��عه نتایج 
پایلوت آزمایش��گاهی به پایلوت واقعی، ارزیابی و 
ارایه بهینه وضعیت پیکربن��دی نیروگاه دودکش 
خورش��یدی برای توس��عه در مناط��ق بادخیز از 
ویژگی های طرح محس��وب می ش��ود. وی گفت: 
هزینه احداث این نیروگاه )به خصوص پیکربندی 
ش��یبدار( در مقایس��ه ب��ا س��ایر فناوری ه��ای 
خورش��یدی کمت��ر ب��وده و ب��ا فناوری ه��ای به 
بلوغ رس��یده تجدیدپذی��ر نظیر نی��روگاه توربین 
ب��ادی و فتوولتائیک هم ت��راز اس��ت. وی تصریح 
ک��رد: همچنین این نی��روگاه نیازمن��د هیچ گونه 
آب مصرف��ی در چرخ��ه اصلی یا به عنوان س��یال 
خن��ک کاری نبوده و در مقایس��ه ب��ا نیروگاه های 
تجدیدپذی��ر و خورش��یدی دیگ��ر نی��ز مزی��ت 
نس��بی دارد. وی ادامه داد: نیروگاه های متوس��ط 
مقی��اس و بزرگ مقی��اس دودکش خورش��یدی 
اعم از ثابت، ش��ناور و یا ش��یب دار )س��اخته شده 
ب��ر روی ناهمواری ه��ای آفتاب گیر س��رزمینی(، 
س��امانه های تهوی��ه طبیع��ی س��اختمانی های 
مسکونی، تجاری و صنعتی، س��امانه های هیبرید 
 خورش��یدی با فتوولتائی��ک از کاربرده��ای این 

پروژه هستند.

گروه انرژي

مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ای��ران، گفت: در 
حال حاضر حوزه گاز محوری  ترین موضوع در کشور 
است، گفت: زیرا ۷5 درصد از س��بد انرژی کشور به 
گاز وابسته اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، مجید 
چگینی؛ در سالروز تأسیس خانه گاز ایران، با اشاره 
به اهمیت انرژی و نقش گاز در تأمین انرژی کشور، 
افزود: اکنون ۷5 درصد انرژی کش��ور وابسته به گاز 
اس��ت.وی ادامه داد: بیش از 26 میلیون مش��ترک 
خانگی،  33 هزار صنعت بزرگ و 99 نیروگاه کش��ور 
به شبکه گاز متصل هس��تند. چگینی؛ تأکید کرد: 
اهمیت حوزه گاز قابل توصیف نیس��ت و کش��ور با 
توجه به بهره مندی از این نعمت متولیان امر بتوانند 
تصمیم س��ازی کنند و مطالع��ات علمی متمرکزی 
در این زمین��ه انجام ش��ود. وی با بی��ان اینکه باید 
پایگاهی ایجاد می ش��د ت��ا نخبگان کش��ور فارغ از 
مس��ائل سیاس��ی و جناحی، کار کنند، گفت: باید 
اهداف راهبردی کشور مورد بررسی قرار گیرد. ایران 
چالش های زی��ادی در داخل کش��ور و تجارت گاز 
دارد و مسائل زیست محیطی، قیمت گذاری و... نیز 
وجود دارد. معاون وزیر نفت، افزود: اندیشکده هایی 
که در سطح دنیا هستند در موضوعاتی مانند امنیت 
انرژی، تجارت انرژی و... فعالیت می کنند و خانه گاز 
بر همین اساس تأسیس شد تا با مسأله یابی راه حل 
درس��تی برای مش��کالت پیدا کنیم. وی با اشاره به 
اینکه دو حوزه تحلیل ب��ازار انرژی و تج��ارت گاز و 
آینده پژوهی و مدل س��ازی اقتصادی در ابتدا برای 
خانه گاز تعریف شد، ادامه داد: سه مأموریت دیگر 

نیز تعریف ش��ده که به تدریج انجام خواهد ش��د. 
معاون وزیر نفت در امور گاز، با اشاره به تعرفه باالی 
گازبها برای برخی مش��ترکان با توج��ه به مصوبه 
دولت، اظهار کرد: برخی مشترکان مصارف بی رویه 
داشتند اما تعداد کل چنین قبوضی کمتر از چهار 
درصد بوده که خارج از الگو مص��رف کرده اند و در 

عین حال تخفیف ۷0 درص��دی با توجه اقلیم های 
مختلف اعمال ش��ده اس��ت، البته اعت��راض همه 
مش��ترکان به قب��وض گاز بررس��ی خواهد ش��د. 
چگینی؛ در پایان بر ضرورت بهینه س��ازی مصرف 
انرژی و افزایش و اصالح قیم��ت گاز برای نهادینه 

کردن فرهنگ صرفه جویی تأکید کرد.

حل مشکل ناترازی گاز با توجه به 
سیاست های غیرقیمتی 

در ادامه، محمدصادق جوکار؛ رئیس مؤسس��ه 
مطالع��ات بین المللی انرژی، گفت: ش��رکت ملی 
گاز ایران باید برنامه منس��جم تر مدیریت مصرف 
را با تأکید بر سیاس��ت های غیرقیمت��ی در پیش 

بگیرد. جوکار؛ با اش��اره به اینکه این خانه با هدف 
پیوند بین نهادهای دانش��ی، نهاده��ای اجرایی و 
حوزه های تصمیم ساز تشکیل ش��ده است، افزود: 
این ایده در غالب خانه گاز عملیاتی شد. وی ادامه 
داد: براس��اس مطالعات صورت گرفته در یک سال 
گذش��ته ش��ش تهدید و هفت فرصت در بازار گاز 
ایران شناسایی ش��د. جوکار؛ عدم قطعیت باال در 
پروژه ه��ای تولید را یک��ی از چالش ها دانس��ت و 
گفت: افزایش روبه رش��د تقاض��ای داخلی چالش 
بعدی است. وی افزود: سیاس��ت  ها و ابزار قیمتی 
جهت مدیری��ت مصرف ب��ا وج��ود کارآمدی در 
ش��رایط داخلی کش��ور عالوه بر موانع اجتماعی با 
موانع س��اختاری روبه رو هس��تند. رئیس مؤسسه 
مطالع��ات بین المللی ان��رژی، ادام��ه داد: آینده 
جایگاه ش��رکت ملی گاز نیز باید م��ورد توجه قرار 
گیرد. وی با تأکید بر اینک��ه در بحث صادرات گاز 
مبتنی بر فرصت های تجارت گاز و بر چش��م انداز 
عرضه و تقاضا، مشخص اس��ت که نه تنها فضایی 
برای افزایش س��هم ص��ادرات وجود ن��دارد، بلکه 
حفظ س��هم اندک کنونی نیز با چال��ش و بحران 
مواجه خواهد ش��د، گفت: همچنین شرکت ملی 
گاز ایران ب��ا محوریت خ��ود، برنامه منس��جم تر 
مدیری��ت مصرف را ب��ا سیاس��ت های غیرقیمتی 
در پیش بگیرد. ج��وکار؛ تأکید ک��رد: باید فرآیند 
تصمیم گی��ری اثرگ��ذار بیرونی بر ش��رکت ملی 
گاز در مش��ارکت کلی��دی ب��ا محوریت ش��رکت 
ملی گاز انجام ش��ود. از س��وی دیگر باید توس��عه 
پتروش��یمی های گازپایه محدود ش��ود و توسعه 

پتروشیمی غیرگازی مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر نفت اعالم کرد

وابستگی 75 درصدی انرژی کشور به گاز




