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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.
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به بهانه وام بانک جهانی

توسعه تجهیزات پزشکی 
و آزمایشگاهی کشور از 

طریق مناقصه 

پارک و دریاچه مصنوعی 
دوگنبدان 4 بار به مناقصه 

رفته است!

 تجهی��زات پزش��کی و آزمایش��گاهی از مهم ترین 
اولویت های بخش خدمات و درمان کش��ور اس��ت. 
دوران تحریم کش��ور تأثیر زیادی به بخ��ش دارو و 
درمان وارد کرده است؛ البته در ظاهر تحریم ها کاری 
با این بخش ها ندارند اما در عمل به  واسطه تحریم 

 ش��هردار دوگنبدان، گفت: طرح پ��ارک و دریاچه 
مصنوعی دوگنبدان تاکنون چهار مرتبه به مناقصه 
رفته و هم اکنون پیش��رفت فیزیک��ی 50 درصد از 
سال 99 تاکنون به دلیل نبود اعتبارات راکد است. به 
گزارش مناقصه مزایده، رضا قشقایی؛ با  بیان  اینکه 
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شناسایی140 هزار خانه لوکس مشمول 
دریافت مالیات 

تضعیف معادن کوچک با افزایش 
حقوق دولتی 

توسعه صندوق های سرمایه گذاری
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رئیس مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران عنوان کرد 

 مزایده خودروهای بی کیفیت در بورس 
به بهانه شفاف سازی!

کیوسک مناقصه  و مزایده

گروه اجتماعی 

 تجهیزات پزشکی و آزمایش��گاهی از مهم ترین اولویت های 
بخش خدمات و درمان کش��ور اس��ت. دوران تحریم کشور تأثیر 
زیادی به بخ��ش دارو و درمان وارد کرده اس��ت؛ البت��ه در ظاهر 
تحریم ها کاری با این بخش ها ندارند اما در عمل به واسطه تحریم 
مالی تقریباً مبادل��ه ارز برای این دو بخش فراهم نبوده اس��ت. بر 
همین اساس بسیاری از شرکت های خصوصی برای واردات دارو 
از کش��ورهای خارجی در مناقصات بین المللی شرکت می کنند. 
بخش درمان نیز همچون بخش دارو از تیغ تیز تحریم ها در امان 
نمانده است و در این بخش نیز مبادله مالی به واسطه تحریم ها به 
سختی صورت می گیرد. در واقع می توان گفت؛ بخش تجهیزات 
پزشکی با مشکالت عدیده ای مواجه است؛ این در حالی است که 
اغلب کشور ها به دس��تگاه های جدیدتر و پیشرفته ترمبوکتومی 
مجهز ش��ده اند؛ اما در ایران حتی دس��تگاه های معمولی آن هم 
وجود ندارد و به علت قیمت باالی آن امکان تهیه آن برای بیماران 
در ایران بسیار سخت اس��ت. بر همین اس��اس دولت تصمیم به 
گرفتن وام بانک جهانی برای توسعه بخش درمان کشور گرفت و 
تاکنون موفق شده دو وام 45 و 90 میلیون دالری را دریافت کند 

و برای وام سوم نیز، موافقت ضمنی بانک جهانی را گرفته است.
خرید مناقصه ای تجهیزات پزشکی از کشورهای خارجی 
در همین رابط��ه، حمید اس��دی؛ معاون مرک��ز هماهنگی 

اقتصادی وزارت بهداش��ت، در گفت وگو با مهر، گفت: همزمان 
با ش��روع پاندمی کرونا در جهان، نیاز کشور ها به خرید و تأمین 
تجهیزات کرونایی؛ ش��دت گرف��ت و ایران نی��ز در مرحله اول 

توانس��ت یک وام 45 میلیون دالری بابت خرید تجهیزات مورد 
نیاز مبارزه با کرونا، از بانک جهانی دریاف��ت کند. وی افزود: وام 
بانک جهانی در اختیار یکی از نهادهای بین المللی قرار می گیرد 
و ایران نیز، وام را از طریق س��ازمان جهانی بهداش��ت، دریافت 
می کند. اسدی؛ می گوید: نیاز به توس��عه زیرساخت های حوزه 
سالمت کش��ور در مبارزه با کرونا، باعث شده تا وزارت بهداشت 
بار دیگر برای دریاف��ت وام از بانک جهانی اقدام کند. وی تقویت 
شبکه آزمایشگاهی و توسعه درمان در راستای مبارزه با کرونا را 
از اهداف دریافت وام دوم از بانک جهانی می داند. و در نهایت به 
گفته وی، از محل وام 90 میلیون دالری بانک جهانی به وزارت 
بهداشت، 42 دس��تگاه  ام آر ای، 13 دستگاه سی تی اسکن، 128 
اسالی و دو دستگاه سی تی اس��کن 256 اسالی خریداری شده 
و قرار است از نیمه دوم اسفند 1401 به تدریج وارد کشور شود. 
اس��دی؛ بخش دوم وام 90 میلی��ون دالری را مربوط به تقویت 
شبکه های آزمایشگاهی کشور دانس��ته و بر همین اساس، بالغ 
بر 1200 قلم ملزومات آزمایشگاهی مورد نیاز به شکل مناقصه 
خریداری شده و از فروردین 1402 از کشورهای اروپایی و چین 
وارد و براساس نظام سطح بندی و شاخص های جمعیتی توزیع 

خواهد شد.

به بهانه وام بانک جهانی

توسعه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کشور از طریق مناقصه 

 برخورد شدید با متخلفین!  
مدت هاس��ت که جنابمان فکر می کنی��م ضعف مفرطی 
در ادبیات فارس��ی، خصوصاً در بخش معنی لغات و عبارات 
داریم چون در بس��یاری از امور فهم و درک ما از س��خنان و 
فرمایشات مسؤولین و مدیران با آنچه در مقام عمل به اجراء 
در می آید آنقدر توفیر دارد که به این نتیجه می رسیم که این 
ضعف قدیمی همچنان با ما همراه اس��ت و دست از سرمان 
برنداش��ته و همین موض��وع باعث می گردد همیش��ه دچار 
س��وء تفاهم ش��ده و توقعات زیاد از حدی از ای��ن بزرگواران 

داشته باشیم. 
باتوجه به این شرایط برای آن که برای بار شونصدم دچار 
این اشتباه و خبط نشده و با دیدن اقدامات مسؤولین شوکه 
نشویم، به این نتیجه رسیدیم که این دفعه موضوع را با شما 
بزرگواران در میان گذاش��ته تا با همراهی ه��م از این ورطه 

هولناک اعوجاج معانی و سهو قلم و عمل عبور کنیم.

 هوش��نگ خان )خودم��ان را می گویی��م( وقت��ی اعالم 
برخورد ش��دید با متخلفان اقتصادی، مالی و... که توس��ط 
مس��ؤولین بیان می ش��ود، برداش��ت جنابمان این اس��ت 
که حتماً و البد قرار اس��ت این بار طوری ب��ا متخلفین مثاًل 
گران فروش و کم فروش و رانتی و سفته باز و مرتکبین جعل 
و اختالس و ترک فعل و فرار مالیاتی و افرادی که نس��بت به 
تعهدات و مس��ؤولیت خود متعهد نبوده ان��د و غیره وذالک 
برخورد شود و آن ها را به واس��طه انجام این تخلفات نقره داغ 
نمایند که منبعد ن��ه آن فرد و ش��رکت و مجموعه و نه هیچ 
ش��خص حقیقی و حقوقی دیگر جرأت نکند دست از پا خطا 

کرده و مرتکب چنین فعلی شود و یا حتی به آن فکر نماید. 
نمی دان��م ش��ما ه��م همی��ن معن��ی و تلقی ب��ه ذهن 
مبارکتان می رس��د و یا قصه جور دیگری اس��ت و برداشت 
می فرمایی��د که ق��رار اس��ت فی المث��ل در قصه مب��ارزه با 

گران فروشی و کم فروش��ی ابتدا برای چند روز پی درپی در 
رادی��و و تلویزیون نوید برخورد ش��دید را بدهند، و بعد برای 
خالی نبودن عریضه چند بازرس��ی و پیگیری انجام ش��ود، 
گزارش آن به س��مع و نظر خلق ا... برس��د، چند گران فروش 
و یا کم ف��روش را ب��ه پرداخ��ت جریمه هایی ش��ندر غازی 
که در س��الیان دور قانون و میزانش مش��خص ش��ده است 
محک��وم کنند )ش��ما بخوانی��د ش��وخی کنن��د( و پس از 
 چن��د روز، کاًل آب ها از آس��یاب بیفتد و همه چی��ز به روال 

سابق برگردد! 
ی��ا در حرکتی دیگر و ب��رای شناس��ایی و برخورد خیلی 
شدید با مختلسین و افرادی که فرار مالیاتی انجام می دهند، 
کارگروه و قرارگاه راه اندازی ش��ود، کلی جلسه برگزار، چای 
و بیس��کوئیت و موز میل ش��ود و یک دوجی��ن آیین نامه و 
دستورالعمل تولید شود، قرار ش��ود چندین و چند دستگاه 
و س��ازمان با هم همکاری کنند و در نهایت ب��ه دلیل کافی 
نبودن و یا ابهام و س��کوت قوانین و ش��اید هم عدم پای کار 
آمدن دس��تگاه های مؤثر یا آماده نش��دن زیرساخت! تغییر 
فالن ریاست و بهمان مدیریت و قرائت های متفاوت این نهاد 
و آن وزارتخانه از مر قان��ون و نحوه اج��راء و ...، کار آرام آرام 

به طور کل به خنس بخ��ورد و عزیزان متخل��س و فراری به 
ادامه حال و حول و لفت و لیس خ��ود پرداخته و آب در دل 

هیچ کسی تکان نخورد! 
اوالً امیدوارم که ش��ما گرامیان آن برداش��ت کذایی این 
حقیر را از فرمایش بزرگواران مس��ؤول نداشته اید و شخصاً 
خیلی خوشحال می شوم که به این نتیجه برسم که حرف ها 
و عمل ها یکی و منطبق بر هم بوده و این کج فهمی ماست که 
روان ناآرام ما را متوهم کرده اس��ت، اما اگر خدای ناخواسته 
آن چیزی ک��ه م��ا درک کردیم همان��ی بود که ش��ما فهم 
فرمودید، قطع به یقین مشکل یا از گوش و قدرت شنوایی ما 
خلق ا... بینوای گرفتار به دس��ت هنرنمایی هاست که نیم بند 
و کم و زیاد می ش��نویم و بر همان اس��اس هم نتیجه گیری 
می کنی��م و یا زبان م��ان الل، به خاط��ر دل م��ردم، در بیان 
تصمیمات و اقدام��ات و طرح ها از پیازداغ اضافی اس��تفاده 
شده اس��ت وگرنه هیچ عقل س��لیم و روان پاکی بر صحت و 
دقت و درجه یک ب��ودن تمامی اعمال و رفت��ار متولیان در 
فق��ره برخورد ش��دید با متخلفی��ن، یک لحظه ه��م تردید 

نخواهد کرد.

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

دستمزد؛ 10 روز از ماه را کفاف می دهد!  
س��بد معیش��ت خانوارهای کارگری براساس 
داده های آماری بهمن 1401 )داده های رس��می 
مرکز آمار ای��ران( و با اتکاء به س��بد خوراکی های 
حداقلی خان��وار، نزدیک ب��ه 18 میلی��ون تومان 
اس��ت؛ به طور دقیق ت��ر، 1۷ میلی��ون و 843 هزار 
تومان. به گزارش ایلنا، س��بد معیشت خانوارهای 
کارگری تنه��ا مؤلفه قابل احصا ب��رای نرخ گذارِی 
شاخص هزینه های زندگی کارگران است. از میانه  
دهه90، عرف بر این ش��د که مذاک��رات مزدی با 

محاسبه  سه جانبه سبد معیشت، در کمیته ای ذیل 
شورای عالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده 41 قانون 
کار- تنها بند الزام آور م��زدی در قانون- نیز چیزی 
جز این نمی گوید. امس��ال اوضاع کام��اًل متفاوت 
از قبل اس��ت. برای مذاکرات م��زدی 1402، هنوز 
سبد معیش��ت خانوارهای کارگری محاسبه نشده 
اس��ت و این در حالیس��ت که نیمه  اس��فند را هم 
پشت سر گذاش��ته ایم؛ به نظر می رسد دولتی  ها و 
کارفرمایان اهتمامی ب��رای ورود جدی به مبحث 

سبد معیش��ت ندارند در واقع نمی خواهند ابزاری 
برای مطالبه گری مزدی در دس��ت کارگران باشد؛ 
ابزاری که نش��ان ده��د حتی صددرص��د افزایش 
دستمزد هم جوابگوی هزینه های پرشتاب زندگی 
نیس��ت و نمی تواند حداقل بگی��ران را به خط فقر 
برساند. در طول س��ال 1401، هزینه های حداقلی 
زندگی کارگران حداقل هشت میلیون و 868 هزار 
تومان افزایش یافته؛ این در حالیست که دستمزد با 
مزایا به زحمت به شش میلیون و 800 هزار تومان 

می رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه های زندگی در 
11 ماه سال جاری، بیش از صددرصِد دستمزد بوده 
اس��ت؛ و دقیقاً به همین دلیل است که صددرصد 
افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران 
را به خط فقر حداقلی بازنمی گرداند. سطح پوشش 
دس��تمزد به کم ترین میزان ممکن رسیده است؛ 
توفیقی؛ می گوید: مس��أله این اس��ت که حداقل 
دستمزد 1401 در بهمن ماه، به سختی 36 درصد 
سبد معیشت یا همان هزینه های حداقلی زندگی 

را پوشش می دهد؛ در واقع حداقل دستمزِد بهمن، 
به س��ختی برای 10 روز از ماه کفایت می کند. در 
چنین ش��رایطی، باید پرس��ید آیا اهتمامی برای 
عمل به تنها بند الزام آور دس��تمزد در قانون کار یا 
همان بند دوم ماده 41 وجود دارد؛ آیا طرف های 
دولتی  »می پذیرند« آنچه برای کارگران اهمیت 
دارد، هزینه های ریالی زندگی ا س��ت که س��ر به 
فلک کشیده و درصدهای صوری افزایش به هیچ 

کاری نمی آید؟!  

صفحه  5

https://monaghesatiran.ir/131233-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131236-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%ba-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/131239-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c140-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131242-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%87-4%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/131245-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/131248-%d8%aa%d8%b6%d8%b9%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131251-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131254-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%db%b5-%d9%85%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131344-3755-%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

موسس�ه فاطر در نظر دارد نس��بت به برگزاری مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و ساخت دو قطعه سوله 
 از فونداس��یون بدون جرثقیل س��قفی با ابعاد: سوله ش��ماره 1: ۷.5*15*36 و سوله ش��ماره 2: ۷.5*12*30 

که سوله شماره 2 به صورت 3 دهانه یک طبقه و سه دهانه دوطبقه طراحی و اجرا می شود، اقدام نماید.
 محل س�اخت: ایالم، بخ��ش صالح آب��اد، روس��تای گالن، پ��روژه کاره��ای تکمیلی طرح گرمس��یری 

)ساخت در محل ساختمان های کارفرما(
مدت اجراي کار: 2 ماه

 تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ به حروف: یک میلیارد و پانصد هزار ریال و به عدد: 1.500.000.000 ریال
 به صورت ضمانتنامه بانکي صادره از س��وي بانک ها و از س��وي مؤسس��ات اعتباري غیر بانکي داراي مجوز 
بانک مرکزي یا واریز وجه نقد به حساب جاری ش��ماره 5151۷18054006 بانک سپه شعبه احمد قصیر 

به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(- واحد اجرایی فاطر
 مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: دریافت اس��ناد مناقصه فقط به نماینده پیمانکار ب��ا ارائه مدارک معتبر 

با مهر و امضاي مجاز از ساعت 08:00 الی 16:00 از مورخ 1401/12/20 لغایت 1401/12/24
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 می باشد.

 محل دریاف�ت و تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه:  ته��ران، میردام��اد، خیاب��ان رودب��ار ش��رقی جنوبی، 
نبش بن بست شمشک، پالک 15، واحد دبیرخانه موسسه فاطر

تلفن تماس )گویا(: 2225034۷-021 ، تلفن گویا: 021-88552580
مبلغ اسناد مناقصه: به صورت رایگان می باشد.

سایر توضیحات: پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش از مناقصه حذف خواهند شد.
  پیشنهادهایی که بعد از انقضا مهلت تعیین شده در اسناد واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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   عمومی

کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی به عهده مناقصه گران برنده می باشد.

 پس���ت  بانک ایران در نظر دارد تع���داد یک رقبه ملک خود در ش���هر قم 

را از ط��ری����ق م��زای����ده عم��وم����ی ب���ه ش�������ماره ف���راخ�����وان  سی����س���تمی 

 2001001625000005 به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در 

مزایده می توانند ب���ه نش���انی www.setadiran.ir س���امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. 

 ضمناً اطالع���ات تکمیلی در وب س���ایت پس���ت بانک ایران به نش���انی

www.postbank.ir بخش مناقصه و مزایده درج شده است.

www.postbank.ir                      تلفن بانک: 84284-021            روابط عمومی

آگهی مزایده عمومی فروش
امالک پست بانک 140105
)مدیریت شعب پست بانک استان قم(
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مرکز توس��عه قراردادی وینوا در مرکز هم آفرینی ش��هید سلیمانی با حضور 
معاون علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان رئیس جمه��وری و رئیس جهاد 
دانش��گاهی افتتاح ش��د. به گزارش مناقصه مزای��ده به نق��ل از معاونت علمی، 
فناوری و اقتص��اد دانش بنیان، روح ا... دهقانی؛ معاون علم��ی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهوری با اشاره به نقش بخش خصوصی در رونق طرح های 
تولیدی و دانش بنیان، گف��ت: در این میان، صندوق پژوهش و فناوری اس��تان 
البرز جزو معدود صندوق های مبتنی بر بخش خصوصی واقعی اس��ت که به طور 
عملی و اجرایی توس��عه اقتصاد دانش بنیان را در دس��تور کار قرار داده اس��ت. 
دهقانی؛ افزود: مایه افتخار اس��ت که ع��ده ای از مال خود ب��رای آینده فرزندان 
این کش��ور می گذارند. س��رمایه گذاری در فناوری و نوآوری، باید به عنوان یک 
ضرورت فرهنگی ترویج پیدا کند. این مرکز با سهم بسیار اندک معاونت علمی، 
در زمان بس��یار کم و در زمان های که عده ای ترجیح می دهند س��رمایه خود را 
در حوزه های دیگری س��رمایه گذاری کنند، در حوزه دانش بنیان ایجاد شده که 
این امر از یک نگاه دوراندیش��انه نشأت می گیرد و شایس��ته تقدیر است. رئیس 
بنیاد ملی نخبگان، با اش��اره به اینک��ه حمایت از کارآفرین��ی، تولید و نوآوری، 
در راس��تای ارزش های دینی و معنوی است، افزود: در این ش��ب که مصادف با 
میالد منجی عالم بشرس��ت اس��ت، افتتاح این مرکز نیز دارای معنایی مقدس 
و بارقه هایی از نور امید و پیش��رفت اس��ت.هیچ کاری به اندازه ایجاد اش��تغال و 
زمینه س��ازی برای کس��ب روزی حالل توس��ط جوانان مقدس نبوده و در دین 
آس��مانی که بخش عمده ای از عبادت در آن کار کردن و تالش اس��ت. در دین 
مبین اس��الم، اش��تغال و تولید، به عن��وان یک عب��ادت ارزش گذاری ش��ده و 
مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. وی در این باره، گفت: مراک��ز هم آفرینی بر پایه 
دارایی های فکری و ارزش های نامشهود شکل  گرفته اند. جهان به سمت وسویی 
حرکت کرده که دارایی های مشهود جای خود را به دارایی های نامشهود داده اند 
و در نمونه های موفق کس��ب وکارهای ثروت آفرین دنی��ا، بخش قابل توجهی از 
س��رمایه ها به دارایی های فکری اختصاص دارد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمه��وری، ادامه داد: در دوره کنونی توس��عه زیرس��اخت، 
خریداری تجهی��زات و ایجاد زیرس��اخت ها صرفه اقتصادی ندارد. بس��یاری از 
تجهیزات صنعتی باید حداقل 20 س��اعت در روز کار کنن��د تا توجیه اقتصادی 
داشته باش��ند. مراکز هم آفرینی فرصت هایی هستند و فرصتی فراهم می سازند 
تا صاحب��ان فناوری و نوآوری بتواند در یک مرکز مش��ترک تولی��د را به صورت 
اش��تراکی انجام دهند. وی اف��زود: تعامل و هم��کاری س��ه مجموعه صندوق 
پژوهش و فن��اوری الب��رز، جهاد دانش��گاهی و پژوهش��گاه رویان، س��ازمانی 
پرافتخار و ارزشمند اس��ت که حجم قابل توجهی از افتخارات آن، پنهان بوده و 
متواضعانه کم تر رسانه ای می شود. مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی 
باید شکوفا و به ظرفیتی برای ایجاد اشتغال گس��ترده در این زیست بوم یکصد 
هکتاری تبدیل ش��ود ما نیز آمادگی داریم تا از تحول این زیرس��اخت عظیم به 
فضای مساعد اش��تغال و ارزش آفرینی جوانان اس��تان البرز تبدیل شود. در این 
مراس��م س��ه تفاهم نامه و موافقت نامه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهوری، رئیس جهاددانش��گاهی و رئیس پژوهشگاه رویان 
به امضاء رس��ید. نخس��تین توافق نامه بین صندوق پژوهش و فن��اوری البرز و 
معاونت علمی برای توس��عه و احداث مراکز توس��عه و تولید قراردادی به ارزش 
1000 میلیارد ریال در منعقد شد. تفاهم نامه دوم بین معاونت علمی و صندوق 
پژوهش فناوری درخصوص تجاری سازی یافته های پژوهشی در مراکز نوآوری 

امضاء شد.

 آغاز حمایت هزار میلیارد ریالی 
از توسعه قراردادهای فناوری 

امضای الکترونیکی در فضای اداری به کجا رسید؟ 
امض��ای الکترونیکی که چند س��الی اس��ت راه خ��ود را در 
دس��تگاه ها و س��ازمان های گوناگ��ون بازکرده اس��ت مزایای 
فراوانی به هم��راه دارد که از آن جمله می ت��وان به حذف کاغذ 
و مراجعات حض��وری به دس��تگاه های اجرایی اش��اره کرد. به 
گزارش ایتنا، دولت الکترونیکی فرصت��ی را در اختیار دولت  ها 
قرار می دهد ت��ا نه تنها اطالع��ات و خدمات خود را ش��فاف  تر 
س��ازند بلکه آن  ها را سریع تر، آس��ان تر و کم هزینه  تر در اختیار 
ش��هروندان قرار دهند. توس��عه دولت الکترونیکی نیازمند آن 
اس��ت که هر یک از وزارتخانه   ها و س��ازمان  های مرتبط با مردم 
خدمات خود را در مراحل اطالع  رس��انی، درخواس��ت خدمت، 
تولید خدم��ت و ارای��ه خدمت تا ج��ای ممک��ن الکترونیکی 
و ش��فاف س��ازند. یکی از روش  ها ب��رای محقق ک��ردن دولت 
الکترونیک��ی، ح��ذف کاغذب��ازی در جهت تس��هیل کارهای 
اداری اس��ت و امض��ای الکترونیکی را هم می ت��وان یکی از این 
ملزومات موضوع دانس��ت. امضای الکترونیکی عبارت اس��ت 
از هر نوع عالمت که به صورت الکترونیک ایجاد ش��ده و ممکن 
اس��ت یک عالمت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر 
دیجیتال ی��ک امضای دس��ت نویس، یا هر نش��ان الکترونیک 
اثبات هویت باش��د که به طری��ق منطقی ب��ه داده پیام متصل 
شده و برای شناس��ایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار 
می گیرد. این نوع امضاء همانند امضای دست نویس دارای آثار 
حقوقی احزار هویت امضاکننده س��ند و التزام وی به مندرجات 
آن اس��ت. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش  ها و 
معامالت الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع 
سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می کند و 
با استفاده از آن می توان س��ندیت متون الکترونیکی را بررسی 
کرد و اسناد قابل پیگیری می شوند. بس��یاری از کشورها، بین 
س��ال های 1996 ت��ا 2001 میالدی، ب��ا اس��تفاده از مقررات 
بین المللی موجود و رهنمون های ارایه شده درخصوص امضای 
الکترونیک مبادرت به قانون گذاری در ای��ن زمینه کرده اند. در 

حال حاضر می توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام های 
حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته اس��ت. در ایران بحث امضای 
الکترونیک و ش��رایط آن ابت��دا در قانون تج��ارت الکترونیک 
)مصوب س��ال 1382( مورد توجه قرار گرف��ت. در این قانون 
 )Electronic Signature( در توضیح امضای الکترونیکی
آمده اس��ت: »هر نوع عالمت  منضم ش��ده یا ب��ه نحو منطقی 
متصل ش��ده ب��ه »داده پی��ام« اس��ت که ب��رای شناس��ایی 
امضا کنن��ده »داده پیام« م��ورد اس��تفاده ق��رار می گیرد.« 
همچنین در ماده ۷ این قانون نوش��ته ش��ده »ه��رگاه قانون، 
وجود امض��اء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی اس��ت.« 
با داش��تن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای 
اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داش��ته باشید، 
می توانید خ��ود را به  گونه ای معرفی کنید ک��ه طرف مقابل به 
شما اعتماد کند و گیرنده می تواند از ماهیت فرستنده و اینکه 
اطالعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ عالوه بر 

این مزایا، فرستنده نمی تواند امضای داده را انکار کند.
انواع امضاهای الکترونیکی

در روش س��اده و رای��ج گذرواژه ه��ا، از ی��ک گ��ذر واژه 
منحصربه فرد با اس��تفاده از یک ش��ماره هویت ش��خصی در 
انتهای اس��ناد استفاده می ش��ود که امنیت آن بس��یار پایین 
اس��ت و به راحت��ی توس��ط نفوذگر ها شناس��ایی ش��ده و به 
س��رقت می رود. امضای بیت مپ با اس��تفاده از اسکن امضای 
دس��ت نویس افراد که ش��خص روی کاغذ امض��اء می کند، به 
دست می آید و سپس ش��خص این اس��کن را به عنوان امضاء 
به ه��ر داده پیامی ضمیمه می کند. در فن��اوری قلم نوری فرد 
با این قلم روی صفح��ه مخصوص دیجیتال��ی امضاء می کند 
و همان امضاء روی نمایش��گر رایانه پدیدار می ش��ود؛ درواقع 
چیزی ش��بیه اینکه فرد در صفح��ه مانیتور امض��اء می کند، 
اتفاق می افتد. این روش ساده نیز امنیت باالیی ندارد و امکان 
جعل آن زیاد اس��ت. در روش امضای بیومتریک با استفاده از 

مؤلفه های ف��ردی از قبیل خصوصیات رفت��اری همانند نحوه 
انجام امضای دس��ت نویس و خصوصیات فیزیولوژیک همانند 
اثر انگشت، امضاء حاصل می شود. مش��کل اساسی این روش 
در این اس��ت که علی رغم منحصربه فرد بودن، با افزایش سن 
افراد، بیماری و... امضای بیومتریک افراد ممکن اس��ت تغییر 
کند و می توان گفت؛ این امضاء نیز مصون از اش��تباه نیس��ت. 
امضای دیجیتال بهترین و پیشرفته  ترین و پرکاربرد ترین نوع 
از امضاهای الکترونیک اس��ت که به دلیل امنی��ت باالی آن، 
جایگزین س��ایر روش های موجود ش��ده و اکثر قانون گذاران 
از جمله قانون گ��ذاران تج��ارت الکترونیک ای��ران که مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک است، این ش��یوه امضاء را پذیرفته 
است. گواهی امضای دیجیتال، یک س��ند الکترونیکی امضاء 
شده است و برای یک ش��خص یا س��ازمان صادر می شود و با 
استفاده از اطالعات آن می توان دارنده گواهی را برای برقراری 
ارتب��اط امن ب��ا وی، شناس��ایی ک��رد. صاحبان ای��ن گواهی 
الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، س��ازمان ها، مؤسس��ات 
یا ش��رکت و یا مؤلفه های س��خت افزاری و نرم افزاری هستند. 
در همی��ن رابطه، مرکز ص��دور گواهی الکترونیکی س��المت 
در پاییز س��ال 1399 رونمایی ش��د و با رونمایی از این مرکز، 
امضاهای کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای 
الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. در این فرآیند امضاهای 
الکترونیکی ابتدا در س��امانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و 
پس از تأیید، امضای م��ورد نظر پذیرش و س��پس در فرآیند 
ام��ور به کارگی��ری می ش��ود. فعالیت رس��می مرک��ز صدور 
گواهی الکترونیکی میانی س��المت، حاصل همکاری متقابل 
وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن وتجارت و بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت گواهی های 
الکترونیکی خود در سطوح اطمینان 1و2 در زیرساخت کلید 
عمومی کش��ور ذیل مرکز ریشه کش��ور و طبق قانون تجارت 
الکترونیک��ی و آیین نامه ه��ای آن، از مرک��ز توس��عه تجارت 

الکترونیکی ش��د. راه اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی 
به امضاهای الکترونیکی صادرش��ده برای پزش��کان می شود. 
این امضاها در پروژه ه��ای حوزه س��المت الکترونیکی مانند 
»نس��خه الکترونیک��ی« و »پرون��ده الکترونیکی س��المت« 
پش��تیبانی می ش��ود و همچنین قابلیت بهره برداری از اسناد 
امضاءش��ده در فرآیندهای بیمه درمانی )از جمله در سازمان 
تأمین اجتماعی و س��ازمان بیمه س��المت ایران( و همچنین 
فرآیندهای س��ازمان پزشکی قانونی کش��ور را فراهم می کند 
که اهمی��ت بس��زایی در پیش��رفت پروژه ه��ای الکترونیکی 
حوزه س��المت خصوصاً در ش��رایط کرون��ا دارد. بنابراین، از 
مزایای اس��تفاده از امضای الکترونیکی در سامانه ها می توان 
به حذف کاغذ و ح��ذف مراجعات حضوری به دس��تگاه های 
اجرایی اشاره کرد. بررس��ی  ها حاکی از آن است که از ابتدای 
راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور تا نیمه اسفندماه 
س��ال 1400، بالغ بر دو میلیون و 400 ه��زار گواهی امضای 
الکترونیک��ی ب��رای کارب��ران در س��امانه های مختلف صادر 
ش��ده که از این تعداد ح��دود ۷۷0 ه��زار گواه��ی طی یک 
دوره 10 س��اله در س��ال های 1389 تا 1398 صادر شده بود. 
با تالش ه��ای انجام گرفته در راس��تای تس��هیل فرآیندهای 
صدور و تمدی��د گواه��ی الکترونیکی در س��ال های 1399 و 
1400 و همچنین توس��عه به کارگیری گواه��ی الکترونیکی 
در کش��ور و افزایش تعداد س��امانه های مجهز به زیرس��اخت 
کلید عمومی، تعداد گواهی های صادر ش��ده در این دو سال، 
رشد قابل توجهی نسبت به دوره 10 س��اله پیش از آن داشته 
به طوری که تعداد 540 ه��زار گواهی در س��ال 1399 صادر 
شده که نسبت به گواهی های صادر شده در سال 1398 بیش 
از 224 درصد رش��د داشته اس��ت. این عدد در سال 1400 به 
صدور بی��ش از یک میلی��ون گواهی امض��ای الکترونیکی در 
زیرس��اخت کلید عمومی کش��ور رسید که نس��بت به مدت 

مشابه در سال 1399 نزدیک به 92 درصد رشد داشته است.

به دلیل اهمیت توس��عه ش��بکه ملی اطالعات 
در الیح��ه بودج��ه س��ال 1402 اعالم ش��ده بود 
صندوقی تح��ت عنوان صندوق توس��عه ش��بکه 
ملی اطالعات ایجاد می ش��ود اما مجلس ش��ورای 
اس��المی اخیراً در تبص��ره ۷ الیحه بودجه س��ال 
آین��ده عن��وان »صن��دوق توس��عه ش��بکه ملی 
اطالعات« را به »حساب توسعه فیبرنوری« تغییر 
داد. به گزارش ایس��نا، به خدمتی هوشمند گفته 
می ش��ود که آن خدمت ب��دون مراجعه حضوری، 
به صورت برخط و بدون ارس��ال ه��ر گونه مدرکی 
قابل دریافت باش��د که مورد آخ��ر نیازمند اتصال 
بانک ه��ای اطالعاتی هم��ه دس��تگاه های دولتی 
به همدیگر اس��ت ت��ا اطالع��ات خود را ب��ا هم به 
اش��تراک بگذارن��د، در همین رابط��ه در مجلس 
ش��ورای اس��المی و در جلس��ه ای که روز ش��نبه 
گذش��ته برگزار شد، دس��تگاه های اجرایی مکلف 
ش��دند کلیه خدمات خود را از طری��ق پنجره ملی 
خدمات دولت هوش��مند ارایه کنند. از سوی دیگر 
در این جلس��ه علنی نوبت عصر روز شنبه بندهای 
)ی(، )ک(، )م(، )ن( و )س( تبص��ره ۷ در بخ��ش 
هزین��ه ای را تصویب کردن��د که به دول��ت اجازه 
داده  می ش��ود، به منظور توس��عه تار )فیبر(نوری 
من��ازل حس��ابی تحت عنوان »حس��اب توس��عه 
فیبرنوری«، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات ایجاد کن��د. در همین رابطه 
س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی؛ رئیس فراکسیون 
راهبردی مجلس شورای اس��المی، اخیراً با اشاره 
ب��ه آخرین وضعی��ت توس��عه ش��بکه فیبرنوری، 
اظهار کرده اس��ت کمیت��ه ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات فراکس��یون راهبردی مجلس ش��ورای 
اس��المی نزدیک به یک سال است که فعالیت های 
گس��ترده ای درخصوص »صندوق توس��عه شبکه 

فیبرن��وری« آغاز کرده اس��ت؛ بر همین اس��اس 
موضوع صندوق توسعه شبکه فیبرنوری به منظور 
دسترسی نهایی ش��بکه اینترنت ثابت برای مردم 
در مجلس مدنظر بود و خوش��بختانه کلیات طرح 
ی��ک فوریتی متمرکزس��ازی منابع مالی توس��عه 
این شبکه در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رس��ید و منتظریم این 
طرح مربوطه اعالم وصول شود. طبق گفته وی، بر 
همین اس��اس در الیحه بودجه 1402 پیشنهادی 
از س��وی دولت درخصوص ایجاد صندوق توسعه 
شبکه ملی اطالعات مطرح و در کمیسیون تلفیق 

بررسی ش��د اما این موضوع با پیشنهاد فراکسیون 
به دلیل وج��ود ضعف هایی اصالح ش��د و مجلس 
ش��ورای اس��المی در بند )س( تبصره ۷ در الیحه 
بودج��ه 1402 عنوان »صندوق توس��عه ش��بکه 
ملی اطالعات« را به »حس��اب توسعه فیبرنوری« 
تغییر داد و در کمیس��یون صنایع و معادن موضوع 
»صندوق توس��عه ش��بکه فیبرن��وری« منطبق با 

الیحه بودجه تکمیل می شود.
سیاست های غلط دلیل عقب افتادن 

مخابرات از آهنگ توسعه
ام��ا مجی��د س��لطانی؛ مدی��ر عامل ش��رکت 

مخابرات ای��ران؛ هم در همایش��ی تح��ت عنوان 
نوآوری در حوزه زیرساخت مخابراتی و  ای سی تی 
اعالم ک��رد ک��ه صنع��ت ارتباط��ات و فن��اوری 
 اطالع��ات، وابس��ته به ش��رکت مخاب��رات ایران 
اس��ت و ای��ن ش��رکت 50 س��ال قدم��ت دارد و 
بزرگ  تری��ن زیرس��اخت ارتباط��ی کش��ور را در 
دس��ت دارد. او تأکید کرد که باید از ش��رکت های 
ب��زرگ کش��ور بای��د حمایت ش��ود زی��را زمانی 
ک��ه از ش��رکت های ب��زرگ حمایت ش��ود، دیگر 
شرکت های کوچک هم به درس��تی عمل خواهند 
کرد. ش��رکت های نوآور بعد از اینکه ایده ای ارایه 

می دهند، نیازمن��د حمایت، اعتبار و پش��تیبانی 
هس��تند ام��ا ب��ه خاط��ر سیاس��ت های غل��ط، 
مخاب��رات از آهن��گ توس��عه عقب افتاده اس��ت. 
همچنین اخیراً اعالم ش��د 11 میلی��ون کاربر در 
پنج��ره مل��ی خدمات دول��ت هوش��مند ثبت نام 
کردند. در ای��ن باره ج��واد موحد؛ مع��اون دولت 
الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات، حوزه های 
مأموریت��ی دولت ه��ای هوش��مند در دنی��ا را در 
پنج بخ��ش معرفی کرد و گف��ت: تحویل خدمات، 
پ��ردازش  تصمیم گی��ری،  و  خط مش��ی گذاری 
و عملی��ات، تنظیم گ��ری و اج��راء، نی��روی کار، 
 حوزه های مأموریت دولت هوشمند هستند که در 
حوزه تحوی��ل خدمات، بحث دول��ت بدون تماس 
یا دولت ی��ک مطرح اس��ت. در این می��ان، آینده 
دولت هوشمند در ایران در حوزه تحویل خدمات 
به س��متی پیش م��ی رود ک��ه ارای��ه خدمت در 
آینده نزدیک نباید صرفاً به درخواس��ت ش��هروند 
باش��د. بلکه باید با توجه به نیاز آن ها ارایه ش��ود. 
در ح��وزه خط مش��ی گذاری نیز موض��وع دولت 
پیش بین��ی کننده ب��ا اس��تفاده از کالن داده ها و 
تحلیل س��ناریو مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح 
اس��ت که طی س��ال های اخیر مورد توجه وزارت 
ارتباطات در دولت هوشمند نیز قرار گرفته است. 
وی اعالم ک��رد: در پنج��ره ملی خدم��ات دولت 
هوش��مند، با فراهم کردن زیرس��اخت های مورد 
نیاز برای دس��تگاه ها و ارایه خدم��ات الکترونیکی 
دس��تگاه های متعدد با یک بار احراز هویت، تجربه 
کاربری متفاوتی را برای م��ردم ایجاد کرده ایم. در 
حال حاضر 95 درصد دس��تگاه ها ب��ه این پنجره 
متصل هس��تند و 11 میلیون کاربر رجیستر شده 
نیز از ش��هریورماه تاکنون از خدم��ات این پنجره 

استفاده می کنند.

آیا مجلس بلوغ شبکه ملی اطالعات را در توسعه 
فیبرنوری می داند؟! 

برای چندین دهه، دانشمندان ایده پیوند س��خت افزار و نرم افزار با بافت های 
زنده را دنبال کرده اند. اکنون محققان »دانشگاه غرب انگلستان« موفق شده اند 
تا با اس��تفاده از نوعی ق��ارچ، یک کامپیوتر زن��ده تولید کنند. پروفس��ور »اندرو 
آداماتزک«؛ محقق اصلی این پژوهش، توضی��ح می دهد که قارچ  ها ایده آل  ترین 
موجودات زنده برای انجام چنین آزمایش هایی هس��تند، زیرا میس��یلیوم آن  ها 
مانند مغز انس��ان  ها عمل می کند. میس��یلیوم قس��مت های نازک ش��بیه به مو 
ریش��ه قارچ  ها هس��تند که برخالف س��یناپس نمی توانند تکانه های الکتریکی 
را منتقل کنن��د. درواقع، قارچ هایی که به ش��بکه مش��ابهی از میس��یلیوم های 
زیرزمینی متصل هس��تند، گاهی اوقات می توانند در فواصل زمانی قابل توجهی 
با س��یگنال های الکتریک��ی ارتباط برق��رار کنن��د. همین ویژگی باعث ش��د تا 
دانشمندان از قارچ  ها به عنوان یک مادربرد کامپیوتر استفاده کنند. آداماتزک به 
Popular Science توضیح می دهد: »ما متوجه شدیم که قارچ  ها سنبله هایی 
با پتانسیل عملکرد تولید می کنند. همان سنبله هایی که نورون  ها تولید می کنند. 
ما اولین آزمایش��گاهی هس��تیم که در مورد فعالیت افزایش ناگهانی زیاد قارچ  ها 
که توس��ط میکروالکترود ها اندازه گیری می ش��ود، گزارش می دهیم و همچنین 
اولین آزمایشگاهی هستیم که محاس��بات قارچی و الکترونیک قارچی را توسعه 
می دهیم.« همان طور که انتظار می رود، نمی توان انتظار داشت که این رایانه های 
ساخته شده توسط قارچ از نظر عملکرد با سیستم های سنتی قابل مقایسه باشند. 
منبع: دیجیاتو

 دانشمندان با استفاده از قارچ، 
»کامپیوتر زنده« ساختند! 

پیوند شرکت های بزرگ با دانش  بنیان  ها شدنی است؟! 
معاون علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان 
ریاس��ت جمهوری، گف��ت: وج��ود ش��رکت های 
دانش بنی��ان و ن��وآور در زنجی��ره ارزش صنای��ع 
ب��رای خل��ق ارزش اف��زوده و اش��تغال واقع��ی و 
تخصصی ض��رورت دارد. ب��ه گزارش س��یتنا، در 
توافق نامه س��ه جانبه ای که می��ان معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاس��ت جمهوری، 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی و ش��رکت 
س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شس��تا( منعقد 
ش��د، »مش��ارکت در تأس��یس صندوق ه��ای 
پروژه ه��ای کالن  »تعری��ف  س��رمایه گذاری«، 
دانش بنیان«، »رفع نیازهای صنعتی به ویژه ارزبر، 
گلوگاهی و راهبردی کش��ور با محوریت نیازهای 
هلدینگ  ها و ش��رکت های تابعه و وابسته با ایجاد 
کنسرس��یوم های تخصصی دانش بنی��ان« مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. مبلغ تعری��ف پروژه ها در 
طی دوره این توافق نامه ب��ه میزان هدف 40000 
میلیارد ری��ال تعیین ش��ده اس��ت که ب��ا انعقاد 
قراردادهای مجزا اختصاص می یابد. صندوق های 
سرمایه گذاری در س��ال اول اجرای توافقنامه پس 
از طی تش��ریفات قانون��ی و قراردادی با س��رمایه 
20هزار میلیارد ری��ال و بهره من��دی از بند »ت« 
ماده 11 قان��ون جهش تولی��د دانش بنیان پس از 

اخذ مجوزهای الزم تأسیس می شوند.
اتکای اقتصاد دانش بنیان بر دارایی های 

نامشهود
روح ا... دهقانی فیروزآب��ادی؛ مع��اون علم��ی، 
فناوری و اقتص��اد دانش بنی��ان رئیس جمهوری، 
در این مراسم که با حضور س��یدصولت مرتضوی؛ 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی، ابراهیم بازیان؛ 
مدیرعامل شس��تا و جمعی از فعاالن شرکت های 
فن��اور و دانش بنی��ان زیرمجموعه ای��ن هلدینگ 
برگزار ش��د، نق��ش ای��ن مجموعه به عن��وان یک 
شرکت پیش��ران در توس��عه اقتصاد دانش بنیان 

اش��اره کرد و گفت: اقتصاد دانش بنی��ان، مبتنی 
و متکی ب��ر دارایی های نامش��هود اس��ت. نگاه به 
ش��رکت های برجس��ته کنونی دنیا نشان می دهد 
بعضاً 100 تا 120 درصد از ارزش این ش��رکت ها 
مبتنی ب��ر دارایی ه��ای نامشهودش��ان اس��توار 
اس��ت. دهقانی فیروزآب��ادی؛، با بی��ان مثالی، به 
تبیی��ن اهمیت حلقه ه��ای پایین و ش��رکت های 
کوچ��ک در زنجی��ره ارزش اف��زوده پرداخ��ت و 
گفت: مع��دن بزرگ س��نگ آهن ش��امل چند ده 
هکتار زمین، صد ه��ا تجهیز صنعت��ی، چند هزار 
نی��روی کار و ابعاد گس��ترده اس��ت ک��ه چندین 
هزارتن کنس��انتره آهن را اس��تخراج و با قیمتی 
پایین عرض��ه می کن��د. در پایین دس��ت زنجیره 
ارزش ای��ن صنعت، ی��ک مجموع��ه دانش بنیان، 
در فضایی کم ت��ر از چند هزار مت��ر، ایمپلنت های 
دندان��ی را تولید می کن��د که ارزش اف��زوده چند 
هزار برابری را از همان منبع خ��ام ایجاد می کند. 
این مثال نشان دهنده ضرورت وجود شرکت های 
دانش بنیان و نوآور در زنجی��ره ارزش صنایع برای 
خلق ارزش افزوده و اش��تغال واقع��ی و تخصصی 
اس��ت. رئیس بنیاد ملی نخبگان، ب��ا بیان این که 
دنیا به این باور رس��یده اس��ت که اقتص��اد امروز 
مبتنی بر دان��ش، فناوری و نوآوری اس��ت، افزود: 
اگر کش��وری می خواهد به توس��عه و پیش��رفت 
برس��د، ناگزیر از ورود دانش و فن��اوری به اقتصاد 
اس��ت . اما چرا کش��ور ما نسبت به س��ایر کشور ها 
در اقتص��اد دانش بنیان مزی��ت دارد و می تواند در 
اقتص��اد دانش بنیان فرص��ت آفرین باش��د؟ باید 
بپذیریم که در زیرس��اخت و تجهیزات، نسبت به 
کشورهای پیش��رفته توانمندتر نیستم، در حوزه 
سرمایه گذاری نیز حجم سرمایه گذاری کشورمان 
در اقتصاد دانش بنیان با کش��ورهای توسعه یافته 
قابل مقایسه نیس��ت. اما در حوزه نیروی انسانی و 
مغزافزار دارای مزیت نسبی فوق العاده ای هستیم. 

نیروی انس��انی ارزان ت��ر، ضریب هوش��ی باالتر و 
البت��ه انگیزه مندی ب��اال تنها بخش��ی از ظرفیت 
مغزافزاری کش��ورما اس��ت. ضمن این که از تعداد 
بس��یار بیش تری نی��روی انس��انی دانش آموخته 
در رش��ته های تحصیلی و تخصص ه��ای مختلف 
برخوردار هس��تیم. وی ادامه داد: اگر این مزیت را 
به خوبی بشناس��یم و از آن بهره بجوییم می توانیم 
پیش��روان اقتصاددانش بنی��ان در دنی��ا باش��یم. 
مع��اون علم��ی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان 
رئیس جمه��وری، با اش��اره به نقش ش��رکت های 
ب��زرگ در حمای��ت از ایجاد ارزش افزوده توس��ط 
شرکت های دانش بنیان، گفت: حجم قابل توجهی 
از اقتصاد ما دولتی است و اگرچه بخش خصوصی، 
تا حد قابل توجه��ی به حوزه اقتص��اد دانش بنیان 
ورود کرده، اما بخ��ش دولتی که س��هم عمده ای 
از س��رمایه گذاری های کالن را دارد، در ش��رایط 
کنون��ی در س��رمایه گذاری های کالن توانمن��د 
نیست؛ پس برای شکل گیری اقتصاد دانش بنیان 
و س��رمایه گذاری ب��رای کم��ک به اس��تقرار این 
اقتص��اد، ش��رکت هایی مانن��د »شس��تا« را نیاز 
داریم که با س��رمایه گذاری های عمده و گسترده، 
لوکوموتی��و اقتصاد دانش بنیان را ب��ه پیش ببرند. 
با س��رمایه گذاری های خرد و استارت آپی، اقتصاد 
دانش بنی��ان ش��کل نمی گی��رد گرچ��ه ممک��ن 
است اش��تغال  ایجاد ش��ود، اما تحقق این اقتصاد 
ب��ه وج��ود پیش��ران های قدرتمن��دی همچون 
شس��تا نیاز دارد. معاون علمی، فن��اوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهوری، بزرگ  ترین حمایت 
از دانش بنیان  ه��ا را ایجاد بازار گس��ترده و واقعی 
برای محصوالت و خدمات دانش بنیان دانس��ت و 
گفت: شس��تا این قابلیت را دارد که در حلقه های 
پایین دستی زنجیره ارزش، س��رمایه گذاری های 
پرتعداد و گس��ترده انج��ام دهد. وی اف��زود: اگر 
یک درخت را ب��ه زنجی��ره ارزش تش��بیه کنیم، 

ش��رکت های دانش بنیان به مثابه شکوفه های سر 
شاخه ها هس��تند که ش��یره و عصاره تنه درخت 
یعنی الیه باالیی زنجی��ره ارزش را ب��ه میوه های 
ش��یرین و آبدار ارزش اف��زوده تبدی��ل می کنند. 
دهقانی فیروزآب��ادی؛ ادام��ه داد: شس��تا، یکی از 
همین درختان ارزش��مند اس��ت که در اتصال به 
ش��رکت های دانش بنی��ان، آن محص��والت اولیه 
همچون سنگ آهن را به ثمره ارزش��مند، اقتصاد 
و اش��تغال آفرین محصول دانش بنی��ان تبدیل و 

ارزش افزوده خلق می کنند.
ضرورت استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها

س��یدصولت مرتض��وی؛ وزی��ر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماع��ی، در این مراس��م با تأکی��د بر نقش 
معاونت علمی در استفاده از ظرفیت های نوآورانه 
و دانش بنیان، اظهار کرد: بای��د از ظرفیت جوانان 
دانش آموخته، نوآور و صاح��ب تخصص بهره مند 
ش��ویم تا به اقتدار ملی دس��ت یابیم، ضمن اینکه 

در بس��یاری از حوزه ها به این عزت و اقتدار دست 
یافته ایم. وی اف��زود: پیوند بین صنع��ت و دانش، 
به رونق اقتص��اد دانش بنیان کم��ک خواهد کرد 
و ش��کوفایی اقتص��اد را رقم می زند. وزی��ر تعاون، 
کار و رفاه اجتماع��ی، تأکید کرد: اگ��ر فناوری  ها و 
ش��رکت های دانش بنیان به کمک تولی��د بیایند 
در این ص��ورت می��زان برداش��ت و تی��راژ تولید 
افزایش پی��دا خواهد کرد هزینه ه��ا کاهش یافته 
و رقابت پذی��ری در اقتصاد ص��ورت می گیرد. وی 
با اش��اره به امضای توافق نامه بین ش��رکت شستا 
و معاونت فناوری ریاس��ت جمه��وری، بیان کرد: 
محوریت این رویداد دو موضوع بس��یار مهم است، 
مبحث اول مبادله توافق نامه بین ش��رکت شس��تا 
و ش��رکت های دانش بنیان ریاس��ت جمهوری با 
محوری��ت دانش بنیان  ها و مبح��ث دوم رونمایی 
 از محص��والت دانش بنی��ان در ح��وزه بهداش��ت 

و درمان است.
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مقاله

کارکنان واحده��ای حقوقی دس��تگاه های دولتی 
وظایف مهمی برعه��ده دارند. در عین ح��ال که مانند 
س��ایر کارکنان موظف ب��ه حضور در مح��ل کار خود و 
رعایت قوانین س��ازمان متبوع خود هس��تند، مکلفند 
همواره از منافع س��ازمان خ��ود پش��تیبانی کنند. این 
پشتیبانی می تواند در قالب انجام اقدامات و فعالیت های 
حقوقی از قبیل تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در 
مراحل رسیدگی، حل اختالفات حقوقی، مستندسازی 
و تثبیت مالکیت بر ام��وال غیرمنق��ول، تنقیح قوانین 
و مق��ررات، پاس��خ ب��ه اس��تعالمات، تهی��ه و تنظیم 
پیش نوی��س لوای��ح و مصوب��ات، تهیه و تنظی��م متون 
الزم و دارای ضمانت اجراهای مناس��ب ق��راردادی، در 
امر حفاظت از بیت المال و حق��وق و اموال دولت، طرح 
دعوا، دفاع از دعاوی مطروحه علیه س��ازمان، ش��رکت 
در محاکمات و امثال آن باش��د. اما به دلیل این که این 
اشخاص حقوق مش��ابهی با س��ایر کارکنان هم رده در 
س��ازمان خود دریافت می کنند امکان دارد انگیزه الزم 
برای دفاع یا حمایت از منافع س��ازمان خود را نداش��ته 
باش��ند زیرا ممکن اس��ت خود را با س��ایر اشخاصی که 
تحصیالت حقوقی داشته و پروانه وکالت دارند مقایسه 
کنند و در نتیج��ه این امکان دارد بعد از س��ال  ها کار در 
اداره و کسب تجارب فراوان و آش��نایی با ریزه کاری ها، 
با دریاف��ت پروانه وکالت، از س��ازمان متبوع خود خارج 
ش��وند. این پدیده یکی از معضالت ادارات دولتی بوده 
و هست. در همین راس��تا از س��الیان دور قوانین سعی 
کرده اند مشوق هایی برای این دسته از کارکنان در نظر 

بگیرند.  
تبصرۀ 30 قانون بودجه س��ال 1339 و ماده واحده، 
قانون اج��ازۀ پرداخ��ت 50% از حق الوکال��ه وصولی به 
نماین��دگان قضایی و کارمندان مؤث��ر در دعاوی دولت 
مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه س��ال 1390 
در ش��رایطی پرداخ��ت حق الوکاله را ب��رای کارمندان 
دولت به رس��میت ش��ناخته اس��ت. البته پرداخت این 

حق الوکاله تابع شرایط خاصی است. 
موضوع توجه به کارکن��ان واحدهای حقوقی نه تنها 
در قوانین بودج��ه مورد تأکید بوده، بلک��ه قانون برنامه 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ایران هم حکمی به آن اختصاص داده اس��ت. 
بند )خ( ماده 113 این قانون به این موضوع اشاره کرده 
اس��ت. به موجب این بند " ماده113- به منظور افزایش 
دقت و س��رعت در ارایه خدمات قضایی، تحقق عدالت 
قضایی و احیای حقوق عامه، ارتق��ای کیفیت و کاهش 
اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد 
مردم به خدم��ات قضایی و کاه��ش ورودی پرونده ها و 
پیش��گیری از وقوع جرم و دعاوی و اص��الح مجرمان و 

کاهش جمعیت کیفری: 
خ- در جه��ت حفاظت بهین��ه از بیت المال و حقوق 
و اموال دولت، دستورالعملی مش��تمل بر سازوکارهای 
مختلف تش��ویق و ماندگاری ش��اغالن در پس��ت های 
تخصصی حقوقی در دس��تگاه های اجرایی از جمله در 
مورد فوق العاده حمایت قضایی مش��ترکاً توسط معاون 
حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان 
اداری و استخدامی کشور و رئیس س��ازمان پیشنهاد و 
پس از تصویب هیأت وزیران در چارچ��وب قانون  ابالغ 
می گردد."1 در هر ح��ال توجه به کارکن��ان واحدهای 
حقوقی دس��تگاه های دولتی در قوانین م��ا پیش بینی 
گردیده است و هر چند نحوه اجرای این قوانین همیشه 

انتقادبرانگیز بوده است. 
  در همین راس��تا ش��عب مختلف دیوان عالی کشور 
در موردی مش��ابه مربوط به حق الوکاله نماینده قضایی 
ادارات دولتی، آرای متفاوتی صادر کرده اند که به دلیل 
این که ش��رایط الزم رای ص��دور رأی وح��دت رویه را 
طبق ماده 4۷1 قانون آیین دادرسی کیفری دارد بود2، 

موضوع در هیأت عموم��ی دیوان عالی مطرح و منجر به 
صدور رأی وح��دت رویه ۷۷1 گردی��د. در ادامه ضمن 
ارایه گ��زارش این پرون��ده، توضیح��ات تکمیلی برای 

خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد. 
شماره 110/152/10486 - 139۷/6/19  

مقدمه
جلس��ة هیأت  عمومی دیوان عالی کش��ور در مورد 
پرون��دۀ وحدت روی��ة ردی��ف 9۷/25 رأس س��اعت 
8:30 روز سه ش��نبه م��ورخ 139۷/5/16 به  ریاس��ت 
حجت االسالم والمس��لمین جناب آقای حسین کریمی 
رئی��س دیوان عالی   کش��ور و با حضور حجت  االس��الم  
والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندۀ محترم 
دادستان  کل  کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و 
اعضای  معاون کلیة ش��عب دیوان عالی کشور، در سالن 
هیأت  عمومی تش��کیل ش��د و پس از ت��الوت آیاتی از 
کالم ا... مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررس��ی 
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد 
و استماع نظر نماینده دادستان محترم  کل  کشور که به 
 ترتیب  ذی��ل منعکس  می گردد، به  ص��دور رأی وحدت  
رویة  قضایی شمارۀ ۷۷1 - 139۷/5/16 منتهی گردید. 

الف: گزارش پرونده
طبق گ��زارش مورخ��ه139۷/4/10 آق��ای رئیس 
ش��عبه دوم دادگاه عموم��ی حقوق��ی کبودرآهن��گ 
همدان، از ش��عب س��وم و پنج��م دیوان عالی کش��ور، 
ب��ا اخت��الف اس��تنباط از مق��ررات قانون بودج��ه، به 
ترتیب، ط��ی دادنامه ه��ای 133 - 139۷/3/12 و 69 
- 1396/12/5آراء متف��اوت ص��ادر گردیده اس��ت که 

خالصه جریان هر کدام به شرح ذیل می باشد: 
الف - به داللت محتویات پروندۀ 9۷0125 ش��عبة 
سوم دیوان عالی کش��ور، ادارۀ منابع آب کبودرآهنگ با 
نمایندگی آقای س��عید ... دادخواستی به طرفیت آقای 
علی ... به خواس��ته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی 
از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، 
به استناد پروندۀ کیفری کالسه 940011 شعبه 11 
دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس 
به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده اس��ت 
خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق 
)پر و مس��دود نمودن( ی��ک حلقه چ��اه غیرمجاز در 
روس��تای قباق تپه کبودرآهنگ، محکوم ش��ده است 

از آنجا که حف��ر چاه های غیرمج��از و بهره برداری از آن 
موجب ورود خس��ارت به منابع آب زیرزمینی می گردد 
لذا طبق مق��ررات م��اده 45 قانون توزی��ع عادالنه آب 
عالوه ب��ر صدور حک��م محکومیت به جبران خس��ارت 
وارده آبخ��وان، پرداخت س��ایر هزینه ه��ای قانونی از 
جمله حق الوکاله نمایندۀ قانون نیز مورد استدعاس��ت. 
دادخواست تقدیمی پس از ثبت به ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان مزبور ارجاع گردیده و پس 
از طی تش��ریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب 

دادنامه 695 - 1396/9/1 چنین رأی داده اند: 
 "درخص��وص دادخواس��ت تقدیم��ی اداره مناب��ع 
آب شهرس��تان کبودرآهن��گ ب��ه طرفیت آق��ای علی 
... و ب��ه خواس��ته ال��زام خوانده ب��ه جبران خس��ارت 
ناش��ی از برداش��ت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان 
ناش��ی از جرم فعاًل مق��وم 1.000.000 تومان با جلب 
نظر کارش��ناس موض��وع پرون��ده کیفری به کالس��ه 
920491 ش��عبه 101 به عالوه کلیه خسارت و هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله نماین��ده قانونی، ب��ا عنایت به 
محتوی��ات پرون��ده و تصویر مص��دق دادنامة ش��مارۀ 
92099۷8123500692 مورخ 1392/6/1۷... شعبه 
101 دادگاه کیف��ری شهرس��تان کبودرآهنگ ... که به 
موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه 
آب بدون رعایت مقررات قانونی ب��ه پرداخت مبلغ 10 
میلیون ریال جزای نقدی بدل از ش��الق و اعاده به وضع 
س��ابق صادر و اعالم گردیده اس��ت و همچنین تصویر 
مصدق دادنامه ش��مارۀ 116 مورخ 138۷/2/1 صادره 
از مرجع مذک��ور که به موجب آن حک��م به محکومیت 
خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیرمجاز به پرداخت 
یکصد هزار تومان جزای نق��دی بدل از حبس و اعاده به 
وضع سابق صادر و اعالم گردیده اس��ت و اینکه دادگاه 
موضوع را به کارشناس رس��می دادگستری در امور آب 
ارجاع نموده که کارش��ناس منتخب با حضور در دادگاه 
و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه 
به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را 

به آبخوان به مبلغ یک صد و پنجاه و دو میلیون و نهصد 
و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده اس��ت 
و اعتراض موجهی نیز از س��وی خواهان نسبت به آن به 
عمل نیامده است. علیهذا دعوی مشاٌرالیه از نظر دادگاه 
وارد و مقرون به صحت تش��خیص و مستنداً به مواد 2 و 
1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/۷ و مادۀ 45 
قانون توزیع عادالنه آب مص��وب 1361/12/16 و مواد 
198 و 515 و 519 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدن��ی مصوب 13۷9 حکم به 
الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 1529۷۷5000 
ریال بابت خس��ارت وارده به آبخ��وان و پرداخت مبلغ 
390.000 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی و پرداخت 
مبل��غ 2005000 ریال باب��ت هزینه کارشناس��ی در 
حق خواهان ص��ادر و اعالم می گ��ردد لکن درخصوص 
حق الوکال��ه نماینده حقوقی ب��ا عنایت ب��ه محتویات 
پرونده نظر به اینک��ه دلیل و مدرک��ی دال بر پرداخت 
حق الوکال��ه ب��ه نماین��ده حقوق��ی از س��وی خواهان 
در پرونده ام��ر اب��راز نگردیده اس��ت. علیه��ذا دعوی 
مش��اٌرالیه از نظر دادگاه غیر وارد تش��خیص و مستنداً 
به ماده 19۷ از قانون آیین دادرس��ی مارالذکر حکم به 
بطالن دعوی خواهان موصوف ص��ادر و اعالم می گردد 
رأی صادره حض��وری ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان همدان 

می باشد."  

ب - ادارۀ منابع آب کبودرآهنگ ب��ا نمایندگی آقای 
س��عید ...، در فرجة قانون��ی از این حک��م فرجام خواهی 
کرده اس��ت با این مضمون که دادگاه ه��ا مطابق مقررات 
قانون بودجه سال 1339 و سایر مقررات مربوط، مکلفند 
پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت 
حق الوکال��ه نماین��دگان قضای��ی آن ها را نیز مش��خص 
کنند که در این قس��مت حکم به بط��الن دعوی خواهان 
صادر شده اس��ت ... این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم 
دیوان عالی کش��ور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه 

133 - 139۷/12/3 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: 
حقوق��ی  عموم��ی  دادگاه  از  ص��ادره   "دادنام��ة 
کبودرآهنگ در آن قس��متی ک��ه م��ورد فرجام خواهی 
واقع ش��ده اس��ت مخدوش و مغای��ر با قوانی��ن موضوعه 
اس��ت به موجب تبص��ره 30 قانون بودجه س��ال 1339 
مص��وب 1338/12/19 "در دعاوی ک��ه دولت محکوم له 
واقع می شود حق مطالبة خس��ارت حق الوکاله را مطابق 
آیین نام��ة قانون وکال��ت از طرف دع��وی دارد دادگاه ها 
مکلفن��د این حق را ب��ه تقاضای نماینده دول��ت با صدور 
حکم اعالم دارن��د" تبصره صراح��ت در دخالت نماینده 
س��ازمان دولتی در دع��وی مطروحه دارد که به اس��تناد 
دخال��ت نماینده می ت��وان مطالب��ه حق الوکال��ه کرد و 
ارتباطی ب��ه دخالت وکیل دادگس��تری ن��دارد زیرا اگر 
مقصود وکیل دادگس��تری بود نیازی ب��ه تصویب تبصره 
فوق نبود و حس��ب مادۀ واح��دۀ قانون اج��ازه پرداخت 
50% از حق  الوکاله ه��ای وصولی به نماین��دگان قضایی 
و کارمن��دان مؤث��ر در پیش��رفت دعاوی دول��ت مصوب 

1344/10/12 مقرر شده اس��ت "به وزارت دارایی اجازه 
داده می ش��ود نس��بت به دعاوی ک��ه دول��ت در محاکم 
قضای��ی محکوم ل��ه واقع و ط��رف به پرداخت خس��ارت 
حق الوکال��ه در ح��ق دولت محک��وم می گ��ردد 30% از 
حق الوکاله های وصولی مورد حک��م را به نماینده قضایی 
ذی مدخل مش��روط به اینکه کارمن��د وزارتخانه مربوط 
بوده و دادرس��ی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باش��د 
و 20% آن را به تش��خیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی 
که در پیشرفت دادرسی مؤثر ش��ناخته می شوند پراخت 
نمای��د و در هر ص��ورت می��زان پرداختی در ه��ر دعوی 
نباید در م��ورد نماین��ده قضایی از چهار م��اه حقوق و در 
مورد س��ایر کارمن��دان از دو ماه حقوق تج��اوز نماید." و 
در تبصر ۀ 18 - ال��ف از قانون الحاق دو تبص��ره به قانون 
متمم بودجة سال 134۷ کل کشور مصوب 1348/3/25 
تصریح گردیده اس��ت "وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی 
و وابس��ته به دولت می توانند عالوه بر اس��تفاده از وکالی 
دادگس��تری برای دف��اع و تعقی��ب دع��اوی مربوطه از 
کارمندان رس��می خود با داش��تن یکی از ش��رایط ذیل 
به عنوان نماین��ده قضایی اس��تفاده نماین��د..." که برای 
آن دو ش��رط ذکر ش��ده اس��ت ولی اخیراً ماده 32 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب 
مصوب 13۷9 ک��ه در تکمیل تبصره 18 یادش��ده مقرر 
داشته اس��ت: "وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی و وابسته 
به دولت ش��رکت های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی 
و مؤسس��ات عمومی غیردولتی ش��هرداری  ها و بانک ها 
می توانند عالوه بر اس��تفاده از وکالی دادگس��تری برای 
طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دع��اوی مربوط از ادارۀ 
حقوقی خود یا کارمندان رس��می خود با داش��تن یکی از 
شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی اس��تفاده نمایند. 1 
- ... 2 - ..." ارای��ه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع 
قضایی الزامی است و باالخره بند 132 قانون بودجه سال 
1390 مص��وب 1390/2/19 مقرر م��ی دارد: "دعاوی 
راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط 
به اراضی و اموال دولتی و عموم��ی از پرداخت هزینة 
دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع 
قانونی اجازه پرداخ��ت 50% حق الوکاله های وصولی 
به نماین��دگان قضای��ی و کارمندان مؤث��ر در دعاوی 
دول��ت مص��وب 1344/10/12 از مح��ل اعتب��ارات 
مص��وب آن ه��ا در ش��رکت های دولتی و مؤسس��ات 
عمومی غیردولت��ی از مح��ل منابع داخل��ی آن ها قابل 
پرداخت اس��ت علی هذا ش��رکت های دولتی وابس��ته به 
دولت و مؤسس��ات عمومی می توانند با رعایت ش��رایط 
مقرره، توس��ط نماینده قضایی خود ط��رح دعوی و از آن 
دفاع نماین��د. ]و مطابق[ بن��د 132 قانون بودجه س��ال 
1390 ناظر به تبص��ره  ... 30 قانون بودجه س��ال 1339 
و مادۀ واحدۀ قانون اجازه پرداخ��ت 50% از حق الوکاله ها 
... مصوب 1344/10/12 ... در مقام رس��یدگی به دعاوی 
خود توس��ط نماینده قضایی، مطالبة حق الوکاله نماینده 
و حس��ب بند 132 قان��ون بودج��ه س��ال 1390 مؤخر 
]التصویب[ مش��مول مق��ررات مزبوره هس��تند نظر به 
مراتب یادش��ده، دادنامة فرجام خواس��ته در بخش��ی که 
مورد فرجام خواهی واقع ش��ده اس��ت با التفات به قوانین 
موضوعه مرقوم و بند دو ماده 3۷1 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی3 نقض و رس��یدگی بعدی طبق بند "ج" ماده 401 
همان قانون به ش��عبه دیگ��ری از دادگاه ه��ای عمومی 

حقوقی کبودرآهنگ محول می شود." 
ب - حس��ب محتوی��ات پرون��دۀ 9610۷6 ش��عبة 
پنجم دیوان عالی کش��ور ادارۀ مناب��ع آب کبودرآهنگ با 
نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت س��ه 
نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی 
از برداش��ت غیر مجاز از منابع آب به مبلغ س��ی میلیون 
ریال با جلب نظر کارش��ناس با اس��تناد به ماده 45 قانون 
توزیع عادالنه آب و پرونده کیفری 940011 شعبه 101 
دادگاه جزای��ی محل و دادنام��ه قطع��ی دادگاه حقوقی 
مبنی بر مس��لوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیرمجاز 
به مشخصات مذکور در دادخواس��ت اقامه دعوی کرده و 
صدور حکم به پرداخت خس��ارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل را نیز خواس��تار شده اس��ت. پرونده پس از ثبت به 
کالسه 3200069 در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
این شهرس��تان مط��رح و پس از س��یر مراح��ل قانونی و 
تکمیل و تحقیق��ات، با اعالم ختم دادرس��ی طی دادنامه 
491 - 1396/6/2۷ دع��وی ادارۀ خواه��ان را در م��ورد 
مطالبه خس��ارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرس��ی 

وارد تش��خیص و حکم به پرداخت 23.9۷6.000 تومان 
بابت اصل خواس��ته و س��یصد هزار تومان باب��ت هزینه 
دادرس��ی صادر و در مورد حق الوکاله م��ورد ادعا نظر به 
اینک��ه اوالً رقم حق الوکاله در پرونده مش��خص نش��ده و 
ثانیاً مدرکی دال بر پرداخ��ت حق الوکاله نمایندۀ حقوقی 
از س��وی خواهان ابراز نگردیده اس��ت دع��وی را در این 
قسمت غیر وارد تش��خیص و با اس��تناد ماده 19۷ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به بطالن آن صادر کرده ان��د و ادارۀ منابع آب از این 
حکم فرجام خواهی کرده و تأکید نم��وده، قانون گذار در 
قانون بودجه سال 1339 و در قانون اجازه پرداخت %50 
از حق الوکاله های وصولی به نماین��دگان قضایی مصوب 
1344 به ای��ن موضوع صحه گذاش��ته و قائل به پرداخت 
حق الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و 

هیچ کدام از این قوانین نسخ نشده اند... . 
پی نوشت ها:

1-  الزم به توضیح اس��ت که این دس��تورالعمل با تأخیر در 
سال 1399 به تصویب هیأت وزیران رسید. به موجب بند 2 ماده 
3 این دس��تورالعمل "به مش��مولین دس��تورالعمل که با تنظیم 
دادخواس��ت و لوایح و با حضور در مراحل رس��یدگی، از پرونده 
مربوط و حق��وق و اموال دولت، دف��اع مؤثر نماین��د، به گونه ای 
که منجر ب��ه صدور رأی به نفع دولت یا دس��تگاه اجرایی ش��ود، 
یا با انجام اقدامات و فعالیت ه��ای حقوقی از قبیل حل اختالفات 
حقوقی، مستندس��ازی و تثبیت مالکیت بر ام��وال غیرمنقول، 
تنقیح قوانی��ن و مقررات، پاس��خ به اس��تعالمات، تهیه و تنظیم 
پیش نویس لوایح و مصوبات، تهیه و تنظی��م متون الزم و دارای 
ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، در امر حفاظت از بیت المال 
و حقوق و اموال دولت مش��ارکت مؤثر داشته باشند، به پیشنهاد 
مدیر واحد حقوقی و تش��خیص باالترین مقام مجاز دستگاه، در 
هر مورد عالوه بر تش��ویق های معنوی در چارچ��وب اختیارات 
دس��تگاه ها، براس��اس اهمیت موضوع و آثار مال��ی و اقتصادی 
آن، حداکث��ر ب��ه میزان پنج��اه درص��د )50 %( حق��وق ثابت و 
فوق العاده های مس��تمر فرد به ص��ورت غیرمس��تمر و حداکثر 
تا چهار بار در هر س��ال )در مقاطع س��ه ماه��ه( پرداخت خواهد 
ش��د." به رغم این ک��ه در نهایت ای��ن دس��تورالعمل به تصویب 
رس��ید، متأسفانه دس��تگاه های اجرایی مش��مول رویکرد واحد 
و رویه یکس��انی درخصوص اج��رای این دس��تورالعمل از خود 
نش��ان نداده اند و اراده الزم برای اجرای آن وجود نداشته است. 
مخصوص��اً این که در حال حاض��ر نیز مدت اعتب��ار قانون برنامه 
ششم نیز به پایان رسیده است و در نتیجه برای ممانعت از خروج 
کارکنان متخصص واحدهای حقوقی دس��تگاه های اجرایی ابزار 

تشویقی مؤثری وجود ندارد.  
2-  ب��ه موج��ب م��اده 4۷1 قانون آیی��ن دادرس��ی کیفری 
مصوب 1392، "ه��رگاه از ش��عب مختلف دیوان عالی کش��ور یا 
دادگاه ها نس��بت به موارد مش��ابه، اعم از حقوق��ی، کیفری و امور 
حسبی، با اس��تنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، 
رئیس دیوان عالی کش��ور یا دادستان کل کش��ور، به هر طریق که 
آگاه ش��وند، مکلفند نظر هی��أت عمومی دیوان عالی کش��ور را به 
منظور ایجاد وح��دت رویه درخواس��ت کنند. هر ی��ک از قضات 
ش��عب دیوان عالی کش��ور یا دادگاه ها ی��ا دادس��تان ها یا وکالی 
دادگس��تری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی 
کشور یا دادستان کل کش��ور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع 
درخواس��ت کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور به ریاس��ت 
رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادس��تان کل کشور یا 
نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون 
تمام شعب تشکیل می ش��ود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و 
نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیرآن الزم االتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است . 
درصورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق 
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی 
جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه 
باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است 

و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود." 
3-  ماده 3۷1- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 

 1   - دادگاه صادرکننده رأی، صالحیت ذاتی برای رس��یدگی 
به موضوع را نداش��ته باش��د و در م��ورد عدم رعای��ت صالحیت 

محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد  . 
 2  -   رأی ص��ادره خ��الف موازین ش��رعی و مق��ررات قانونی 

شناخته شود  . 
 3   - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب 
دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار 

قانونی بیندازد . 
 4   - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع 

و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد  . 
 5- تحقیقات انجام ش��ده ناقص بوده و یا به دالیل و مدافعات 

طرفین توجه نشده باشد. 

دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی 

حق الوکاله نماینده قضایی در دعاوی ادارات دولتی
نگاهی به رأي وحدت رویه شماره 771 دیوان عالی کشور 

قسمت اول
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روزنامه4

Saturday  11.Mar.2023  Vol.18  No.3755چهار شنبه 20 اسفند 1401  18 شعبان 1444  سال هجدهم  شماره 3۷55

عمران
راه و شهرسازی

 ش�رکت پاالی�ش گاز بیدبلن�د خلیج ف�ارس در نظ��ر دارد تأمی��ن متری��ال و 
 اجرای حصار حفاظت��ی و امنیتی تکمیلی بخش��ی از گاردریل های پاالیش��گاه خود را 
از طریق مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای ب��ا ارزیابی کیفی به اش��خاص توانمند در این 

زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:

 یک روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند 3
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه:

 مورخ 1402/01/22 به نشانی مندرج دربند 3
3- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

ب��ه نش��اني:  بیدبلن��د خلیج ف��ارس  پاالی��ش گاز  اینترنت��ی ش��رکت    س��ایت 
"www.pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر 1۷ 

بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس مراجعه نمایند.
نکته 1: سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه آمده است.

نکته 2: فاصله بین آگهی اول و دوم، سه روز می باشد.
شماره تماس: 061-52102266
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روابط عمومی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

تجدید   عمومی
نوبت اول

یک مرحله ای
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شناسه: 1466329

ش�رکت پژوهش و فناوري پتروش�یمي به عنوان کارفرم��ای پروژه احداث س��اختمان مرکز 
پژوهش های پلی الفین مرکز اراک واقع در اراک، کیلومتر 21 جاده بروجرد جنب پتروشیمي شازند 
در نظر دارد »خری��د خدمات نظارت کارگاهي بر عملیات س��اخت س��اختمان مرکز پژوهش هاي 
 )RFQ( پلي الفین مرکز اراک« را از طریق فرآیند خرید خدمات مشاوره مطابق توضیحات مندرج در
و با استفاده از روش کیفیت )QBS(، به یک مشاور ذیصالح و داراي توان و تجربه کافي در این زمینه 
واگذار کند. )شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2001090260000082(. کلیه مراحل برگزاري 
فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا تهیه فهرس��ت مش��اوران داراي صالحیت، ارس��ال 
درخواست پیش��نهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مش��اوران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 

کلیه ش��رکت های مش��اور معتب��ر داراي رتبه یک ی��ا دو )گروه ه��ای معماري و شهرس��ازي با 
تخصص س��اختمان های مس��کوني، تج��اري، اداري، صنعت��ي و نظامي، گ��روه تخصص هاي 
مش��ترک با تخصص تأسیس��ات برق و مکانیک، گروه تخصص هاي مش��ترک با تخصص سازه و 
گروه تخصص هاي مش��ابه که طبق نظر مناقصه گزار، مرتبط با موضوع خرید خدمات مش��اوره 
حاضر باشد( )با حداقل داشتن صالحیت رتبه 2 در تخصص س��اختمان های مسکوني، تجاري، 
 اداري، صنعتي و نظامي( می توانند از س��اعت 08:00 صبح روز دوش��نبه مورخ 1401/12/20 

تا ساعت 19:00 روز ش��نبه مورخ 1402/01/19 منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( براي دریافت اسناد اقدام کنند.

:)RFQ( مهلت زماني ارسال استعالم ارزیابی کیفی تکمیل شده
تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/28

انجام ارزیابی کیفی و اعالم نتایج آن: تا ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخ 1402/02/12
توضیحات:

  نمونه فرم ارزیابی کیفی بر روي سایت شرکت به آدرس www.npc-rt.ir  قابل مشاهده است.
  به مشاوراني که در ارزیابی کیفی حداقل 60 امتیاز کسب کنند، براي ارائه پیشنهاد دعوت نامه 

ارسال خواهد شد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

 تهران،  می��دان ون��ک، خیابان مالص��درا، خیاب��ان ش��یراز جنوبی، کوچه س��رو، پ��الک 2۷، 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 021-8860۷0۷2(

  مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز از آخرین مهلت امکان تغییر پاکت ج خواهد بود.
چنانچه قباًل عضو سامانه ستاد نشده اید، برای انجام مراحل عضویت با شماره هاي: 
 مرکز تماس: 1456-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس گرفته 

و یا به آدرس اینترنتي سامانه مراجعه شود.
روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گراننوبت اول
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمیکد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.140.269

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان تهران در نظر دارد تجدید فراخوان انج��ام خدمات کارکنان 
پیمانکاری تأمین نیروی انس��انی در س��ال 1402 با به کارگیری 29 نفر به ش��ماره سیس��تمی 

20010050۷0000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد.
مناقصه گران در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت به ثبت نام و دریاف��ت گواهی امضای 
الکترونیکی )به صورت برخط( ب��رای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرس��ازمانی اقدام الزم را به 

عمل آورند.
صالحیت های موردنیاز:

  تائیدیه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  تائیدیه صالحیت ش��رکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندس��ی در کد فعالیت شماره 4، 

از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/12/20

مهلت دریافت اسناد فراخوان: حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
مهلت ارسال پاسخ فراخوان: حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/20

زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ 1402/01/20
  زمان گشایش پاکات قیمت متعاقباً اعالم خواهد شد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 2.314.34۷.000 ریال )دو میلیارد و سیصد و 
چهارده میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار ریال( به یکي از روش های ضمانتنامه بانکی، رسید 
پرداخت نقدی، چک بانکی تضمینی و یا مطالبات قطعی تائید و بلوکه ش��ده اشخاص حقیقی یا 

حقوقی نزد این شرکت، می باشد.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس: تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، شرکت آب و فاضالب استان تهران
 تلفن: 889928۷9

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 1456
  جهت دریافت اطالعات تکمیلی به اسناد مناقصه مراجعه فرمایید.

نوبت اول
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  عمومي همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه(
تجدید فراخوان انجام خدمات کارکنان پیمانکاری یک مرحله ای

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب استان تهران
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: خرید انواع لباس کار

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

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال )صد و چهل میلیون تومان(

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
آخرین مهلت تحویل پاکات: 

حداکثر تا ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1402/01/0۷
تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 1402/01/0۷ رأس ساعت 12:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  متقاضیان واجدش��رایط می توانند ب��ا 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 5 - 32824551 – 056 

)داخلی 3653 و 3654( تماس حاصل فرمایید.

آگهی     عمومی 
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای شماره 1401/34

پروده طبس
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
 B2 موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف الیه

معدن مرکزی به میزان تقریبی 2800 متر
محل اجرای موضوع مناقصه: 

منطقه معدنی پروده واقع در ۷5 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال )پانصد میلیون تومان(

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
آخرین مهلت تحویل پاکات: 

حداکثر تا ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 
تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 رأس ساعت 09:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  متقاضی��ان واجدش��رایط می توانند با واری��ز مبلغ یک میلی��ون و پانصد ه��زار ریال به 
شماره حس��اب 11880019۷803 نزد بانک سپه مرکزی طبس نس��بت به خرید اسناد 

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

)داخلی 3653 و 3654( تماس حاصل فرمایید.

آگهی     عمومی 
  شرکت زغال سنگدومرحله ای شماره 1401/36

پروده طبس
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شرکت زغال س�نگ پروده طبس در نظر دارد نسبت به شناس��ایی و انتخاب مشاور در حوزه مشاوره 
و ارائه طرح جامع در خصوص بازطراحی بهبود و بهینه س��ازی فضای تمام��ی انبارها و همچنین طراحی 
مدل صحیح کنترل موجودی، سفارش گذاری و تعیین نقطه س��فارش جهت کاالهای فعال در انبارهای 

شرکت اقدام نماید.
 لذا بدین وسیله از شرکت های مشاور صاحب صالحیت و توانمند که دارای تجربه کاری مرتبط و فعال در 
حوزه مزبور می باش��ند و تمایل به انجام موضوع رادارند درخواست می ش��ود رزومه کاری خود را تا مورخ 

1401/12/28 به آدرس ایمیل dabir@tpc.co.ir   ارسال نمایند.
بدیهی اس��ت پس از وصول رزومه و بررسی نس��بت به دعوت از مش��اور انتخابی برای مذاکره و پیشنهاد 

قیمت و متعاقباً انعقاد قرارداد اقدام به عمل خواهد آمد.
شرح خدمات موضوع:

  بازطراحی بهبود و بهینه سازی فضای تمامی انبارهای شرکت به منظور افزایش ظرفیت تجمیع انبارها 
و تفکیک و طبقه بندی صحیح کاالهای موجود برحس��ب انبار کاهش فضای پرت و چیدمان اصولی کلیه 

اقالم و کاالها.
  طراحی و پیشنهاد مناس��ب ترین سیس��تم های به روز قفس��ه بندی با در نظر گرفتن گروه بندی اقالم 
و س��طح مکانیزاس��یون، در قالب چند طرح عملیاتی و کارب��ردی و همچنین ارزیابی مقایس��ه و برآورد 

بودجه ای طرح های پیشنهادی به تفکیک انبارها
  شناسایی تأمین کنندگان واجدشرایط و انتخاب تأمین کننده برتر

  شناسایی و تفکیک کاالهای فعال مازاد راکد و تمامی اقالم موجود در انبارها بر مبنای ماهیت و محل مصرف
  طراحی مدل کنترل موجودی، س��فارش گذاری و تعیین نقطه سفارش جهت کاالهای فعال در انبار بر 

مینای نقاط کنترلی کاالها و شرایط و محدودیت های شرکت
  همکاری با کارفرما جهت تدوین دستورالعمل های موردنیاز و شرح وظایف واحدهای مرتبط با موضوع 

سیستم سفارش گذاری
  پیشنهاد نحوه ی پیاده سازی الگوی کنترل موجودی و سفارش گذاری طراحی شده.

  آموزش کاربردی و عملی پرس��نل انب��ار در حوزه ه��ای اصول انب��ارداری نوین و همچنی��ن اصول و 
استانداردهای نگهداری کاال

داده های موضوع فراخوان:
  نرم افزار انبار و تدارکات راهکاران )محصول شرکت همکاران سیستم(

  تعداد انبار فعال 12 واحد
  تعداد کاالی فعال در نرم افزار: 40000 قلم و تعداد کاالی دارای گردش 20000 قلم

  تعداد نیروی انبار 30 نفر
محل اجرای موضوع:

خراسان جنوبی، طبس گلشن، منطقه معدنی پروده، ۷5 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5 - 32824551 - 056 

داخلی 3653 تماس حاصل فرمایند.

 فراخوان شناسایی مشاور
  شرکت زغال سنگ

پروده طبس
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: خرید قطعات مربوط به پمپ اسالری

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

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: نهصد میلیون ریال )نود میلیون تومان(
آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/12/28

آخرین مهلت تحویل پاکات: 
حداکثر تا ساعت 0۷:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/01/14

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 رأس ساعت 08:00 صبح
  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجدش��رایط می توانند ب��ا واریز مبل��غ یک 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 5 - 32824551 - 056 

)داخلی 3653 و3654( تماس حاصل فرمایید.

آگهی     عمومی 
  شرکت زغال سنگیک مرحله ای شماره 1401/35

پروده طبس

ش�رکت بهره برداري نفت و گاز کارون)س�هامي خ�اص( درنظ��ردارد فراخوان 
ارزیابی کیف��ی جه��ت برگ��زاری مناقص��ه  عموم��ی تع��داد 235 عدد کپس��ول های 
خاموش کننده موردنیاز خود را، مطابق شرح درخواس��ت در گزارش شناخت از طریق 

مناقصه عمومی با شماره فراخوان 2001092544000190برگزار نماید.
به همی��ن منظورکلیه مراحل برگ��زاری فراخ��وان ارزیابی کیف��ی از دریافت و تحویل 
اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقص��ه، از طریق 
  www.setadiran.ir درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد ب��ه آدرس 

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

محقق نمایند. تاریخ انتشارمناقصه درسامانه مورخ1401/12/23 مي باشد.
  اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس��ال 

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

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 
مورخ 1402/01/30تا ساعت 13:30

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی: 
مورخ1402/02/20تا ساعت 13:30

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

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

فکس:061-32249806
تأیید فکس:341-6۷610 061

تلفن:061-322624۷8
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دفتر مرکز تماس: 021-41934
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روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری    عمومی
دومرحله ای
نوبت دوم

شناسه:1465861

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

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

پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان 
4 بار به مناقصه رفته است!

مقاوم سازی همه واحدهای مسکونی 
روستایی تا 1410  

 شهردار دوگنبدان، گفت: طرح پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان تاکنون 
چهار مرتبه ب��ه مناقصه رفته و هم اکنون پیش��رفت فیزیکی 50 درصد از س��ال 
99 تاکنون به دلیل نبود اعتبارات راکد اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، رضا 
قشقایی؛ با بیان اینکه پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان در زمینی به مساحت 
60 هزار مترمربع در حال ساخت اس��ت، افزود: از این مجموع 40 هزار مترمربع 
آن پارک و بقیه دریاچه مصنوعی اس��ت. وی تصریح ک��رد: عملیات اجرایی این 
طرح در سال 93 آغاز ش��د که به دلیل نبود اعتبارات از سال 1399 تاکنون راکد 
بوده اس��ت. ش��هردار دوگنبدان، گفت: 200 میلیارد ریال تاکنون برای ساخت 
دریاچه مصنوعی دوگنبدان هزینه ش��ده ک��ه از این میزان 30 میلی��ارد ریال از 
س��وی اداره ورزش و جوانان بوده اس��ت. قش��قایی؛ با بیان اینکه این طرح چهار 
مرتبه به مناقص��ه رفته، گفت: این طرح عمران ش��هری در قال��ب طرح دریاچه 
بوستان ش��هدای گمنام با اعتبار 25 میلیارد ریال در سال 93، احداث پارک آبی 
بوستان ش��هدای گمنام با اعتبار 24 میلیارد ریال در س��ال 94، تکمیل دریاچه 
مصنوعی با اعتب��ار 63 میلیارد ریال در س��ال 95 و تکمیل پارک نفت ش��هدای 
گمنام با 49 میلیارد ریال در س��ال 9۷ به مناقصه رفت. شهردار دوگنبدان، ابراز 
کرد: این طرح عمران شهری هم اکنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
وی با بیان اینکه در س��ال جاری اعتباری برای این طرح عمران ش��هری در نظر 
گرفته نشده، گفت: با توجه به تکمیل نشدن این طرح رفاهی، تفریحی و ورزشی 
ش��هرداری دوگنبدان برای تأمین بودجه از محل منابع داخلی درخواستی برای 
تعریف اعتبار به شورای شهر دوگنبدان ارسال کرده که در صورت تأیید عملیات 
اجرایی بخشی از این طرح در س��ال آینده آغاز خواهد شد. قشقایی؛ تصریح کرد: 
در صورت تأیید و تأمین اعتبار از ش��ورای ش��هر دوگنبدان در اوایل سال آینده 
عملیات اجرایی زیرس��اخت های این طرح شامل پیاده رو سازی دوچرخه سواری 
و فضای س��بز انجام خواهد ش��د. وی ابراز کرد: یکی از دالیل اصل��ی راکد بودن 
این پروژه عدم تزریق اعتبار بوده که هم اکنون نیز طبق دس��تورالعمل کشوری 
اعتبارات شهرداری های کل کش��ور در یک سرفصل به عنوان کانال ها مسیل ها و 
ساماندهی و ایجاد آن ها قرار گرفته است. شهردار دوگنبدان، گفت: برای تکمیل 
پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان بیش از 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز اس��ت. 
قش��قایی؛ ابراز کرد: هم اکنون دریاچه مصنوعی این طرح عمران شهری تکمیل 

شده که پس از کارهای تأسیساتی آبگیری خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کش��ور، با اشاره به اینکه 342 هزار واحد 
مسکونی شهری، روستایی و بافت فرس��وده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در حال ساخت اس��ت، گفت: مقاوم سازی همه واحدهای مس��کونی روستایی 
در افق 1410 هدف گذاری شده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، اکبر نیکزاد؛ 
اظهار داش��ت: بنیاد مسکن انقالب اس��المی در زمینه طرح نهضت ملی مسکن 
هم با تمام وجود وارد میدان شده و 102 هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور 
توسط این بنیاد در حال س��اخت اس��ت. وی ادامه داد: 229 هزار واحد مسکن 
روستایی در کش��ور و 11 هزار واحد مس��کونی نیز در بافت فرسوده شهر تهران 

توسط بنیاد مسکن در حال ساخت است.

شناسایی140 هزار خانه لوکس مشمول دریافت مالیات  
رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور، گفت: 
تاکنون اطالعات هویتی مال��کان 140 هزار خانه 
لوکس مش��مول مالیات در کش��ور شناس��ایی و 
روند وص��ول مالیات از آنان آغاز ش��ده اس��ت. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، داوود منظور؛ در اجالس 
مدیران امور مالیاتی سراس��ر کش��ور، افزود: این 
رقم یک دهم تعداد واقعی خانه های لوکس اس��ت 
که انتظار می رود با همکاری شهرداری  ها و به ویژه 

شهرداری تهران، سال آینده این رقم به شناسایی 
یک میلیون خان��ه لوکس افزایش پی��دا کند. وی 
ادامه داد: خانه های خالی و خودروهای گران قیمت 
نیز از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات 
از آن  ها نتیجه بخش بوده و ب��رای 300 هزار خانه 
خالی، برگ تش��خیص و مطالبه صادر و به مالکان 
آن  ها ابالغ شده اس��ت. وی تصریح کرد: چنانچه 
این مودیان پس از اخط��ار اول و دوم مالیات ابالغ 

شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از 
حساب آن  ها انجام خواهد شد. منظور؛ متذکرشد: 
رقم مالیات س��ه مورد یادش��ده )خانه، خودروی 
لوکس و من��ازل خالی( در مقایس��ه ب��ا مجموع 
مالیات کش��ور چندان زیاد نیس��ت ول��ی از نظر 
حیثیتی مهم بوده که ادارات کل امور مالیاتی باید 
با جدیت آن  ها را پیگیری کنند. این مسؤول ارشد 
اقتصادی، شناسایی موارد فرارهای مالیاتی بزرگ 

را مهم  ترین سرفصل و اولویت سال آینده اعالم و 
اضافه کرد: کمیته ای متشکل از وزارت اطالعات، 
پلیس امنیت اقتصادی و دادس��تانی های سراسر 
کش��ور در این زمینه ب��ا وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی همکاری می کنند. س��ال آین��ده باید 
حداقل 50 ه��زار میلی��ارد تومان ف��رار مالیاتی 
کشف شود. منظور؛، انتقال پرونده مالیاتی صنایع 
و شرکت ها به اس��تان های محل فعالیت آن  ها را 

یکی دیگر از برنامه هایی معرفی کرد که با جدیت 
در حال پیگیری است. به گفته وی در سال جاری 
دوهزار و 600 پرونده مالیاتی به ارزش پنج هزار 
و 600 میلیارد تومان و ارزش افزوده هش��ت هزار 
و 600 میلیارد تومان به اس��تان  ها منتقل ش��ده 
اس��ت. برخی پرونده های مالیاتی چند اس��تانی 
است که استان رس��یدگی کننده باید سهم سایر 

استان های سهیم را محاسبه و پرداخت کند. 

راه و شهرسازی

وزیر راه وشهرس��ازی، با اش��اره به اینکه تع��داد قابل توجهی 
از واحدهای مس��کونی مهر در کش��ور نیمه تمام مانده است، از 
نهایی شدن کاهش سود تس��هیالت نهضت ملی مسکن تا پایان 
س��ال خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، مه��رداد بذرپاش؛ در 
حاشیه مراس��م بهره برداری از پروژه های مسکن مهر هشتگرد با 
اش��اره به اینکه تعاونی های مس��کن به عهد خود وفا نکردند در 
حالی که متقاضیان با پرداخت تمام س��هم خ��ود، هنوز واحدی 
را تحویل نگرفته ان��د. اظهار کرد: در حال حاض��ر تعداد زیادی از 
واحدهای مس��کن مهر در سراسر کش��ور نیمه تمام مانده است. 
وی بیان کرد: دولت س��یزدهم قصد دارد ت��ا تمامی این واحد ها 
را تا پایان سال 1402 تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهد. 
وزیر راه وشهرس��ازی، تصریح ک��رد: دولت ب��ا برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته بر تکمی��ل پروژه ه��ای نیمه تم��ام عمرانی مهم 
مانند مس��کن مهر تمرکز کرده اس��ت. وی با بی��ان اینکه بخش 
عمران��ی کش��ور در مس��کن مهر و ط��رح نهضت ملی مس��کن 
شتاب گرفته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: تمام ظرفیت  ها را به کار 
گرفته ایم تا به انتظار چندین س��اله مردم برای تحویل مس��کن 
مهر پایان بخش��یم. بذرپاش؛ گف��ت: طی هفته آین��ده نیز 10 
هزار واحد مس��کونی مهر در ش��هر جدید پردیس استان تهران 
به صاحبان آن تحویل داده می ش��ود تا به بخش��ی از تعهد خود 
عمل کنیم. وزیر راه وشهرس��ازی، بیان ک��رد: دولت قصد دارد تا 
طرح س��اخت مس��کن ویالیی در یک هزار و 200 ش��هر زیر 25 
هزار نفر جمعیت اجرای��ی کند. وی تصریح کرد: در ش��هرهایی 
که بی��ش از 25 هزار نفر جمعی��ت دارند و همچنین ش��هرهای 
جدید هم در صورت��ی که زمین این گونه مس��کن ویالیی تأمین 
ش��ود این پروژه اجرای��ی خواهد ش��د. بذرپاش؛ متذکر ش��د: با 

تالش های دولت طی س��ه ماه گذش��ته 25 هزار واحد مسکونی 
مهر تحویل متقاضیان ش��ده اس��ت. وی درباره توافق چینی ها 
برای س��اخت مس��کن در ایران نیز، گفت: اجازه دهید کار جلو 
برود. وزیر راه وشهرسازی، از نهایی شدن کاهش سود تسهیالت 
نهضت ملی مس��کن تا پایان س��ال خبر داد. مهرداد بذرپاش؛ با 
بیان اینک��ه، متروی هش��تگرد به ظرفی��ت کامل نرس��یده و با 
همکاری ش��هرداری و اس��تانداری تهران در حال پیگیری رفع 
این مش��کل هس��تیم، تأکید کرد: پس از حل مشکالت ظرفیت 

جابه جایی مس��افر متروی هشتگرد دو تا س��ه برابر خواهد شد. 
وی در رابطه ب��ا افزایش قیمت تمام ش��ده قیم��ت نهضت ملی 
مس��کن افزود: با روش های دیگری در حال حل مشکل افزایش 
قیمت تمام ش��ده واحد های نهضت ملی مسکن هستیم تا آورده 
مردم کاهش پیدا کند. نرخ سود تس��هیالت نهضت ملی مسکن 
23 درصد بود که ب��ا تأکید رئیس جمهور در حال کاهش س��ود 
تسهیالت هس��تیم و با تأکید رئیس جمهوری مبنی بر باال بودن 
آن، این س��ود کاهش می یابد. وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه 

در شورای پول و اعتبار وزارت راه وشهرسازی طرح خود را درباره 
نرخ سود تس��هیالت و کاهش آن ارایه کرده و منتظر نظر کمیته 
است، تأکید کرد: تا پایان سال کاهش نرخ سود تسهیالت نهضت 
ملی مس��کن به جمع بندی نهایی می رس��د. بذرپاش؛ افزود: در 
قیمت تمام ش��ده برای متقاضیان در آورده اولیه س��ختی هایی 
ایجاد ش��ده و ب��رای متقاضیانی ک��ه تحت پوشش��ی نهادهای 
 حمایتی هس��تند روش هایی برای کاهش قیمت تمام ش��ده در 

نظر گرفته ایم. 
تأمین منابع مالی مسکن مهر 

در ادام��ه، علیرضا جعف��ری؛ معاون وزیر راه وشهرس��ازی، با 
تأکید بر اینکه مشکالت مس��کن مهر را با سرعت رفع می کنیم، 
از دس��تور وزی��ر راه وشهرس��ازی ب��رای تأمین مال��ی تکمیل 
مس��کن های مهر خبر داد. وی با بیان اینکه در مس��کن مهر کار 
نک��رده و نواقص بس��یار زیادی داری��م، افزود: صب��ر متقاضیان 
برای رفع مش��کالت و نواقص موج��ود به تکمی��ل واحد کمک 
می کن��د. جعف��ری؛ تأکید کرد: براس��اس برنامه ری��زی صورت 
گرفته بس��یاری از مش��کالت و نواقص مس��کن مهر سال آینده 
رفع می شود. مدیرعامل شرکت عمران ش��هرهای جدید ایران، 
یادآور ش��د: با توجه به دس��توری وزی��ر راه وشهرس��ازی برای 
 تأمین منابع، مشکالت پروژه ها را با س��رعت بیشتری پشت سر 

خواهیم گذاشت.
اتمام مسکن مهر هشتگرد تا پایان سال آینده

عب��اس قنب��ری؛ مدیرعام��ل ش��رکت عمران ش��هر جدید 
هشتگرد نیز در حاشیه این مراسم از اتمام مساکن مهر این شهر 
تا پایان س��ال آینده خبر داد و گفت: حدود 6000 واحد مسکن 
باقیمانده که 3000 واحد آن را تا خرداد 1402 تکمیل می شود. 
قنبری؛ بی��ان کرد: 3000 واحد دیگر نیز ش��هریور س��ال آینده 

تکمیل خواهد شد. 

وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد 

کاهش سود تسهیالت نهضت ملی مسکن تا پایان سال
نیمه تمام بودن تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر !

https://monaghesatiran.ir/131314-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%ae%db%8c%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%b9/
https://monaghesatiran.ir/131317-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%85%d9%8a/
https://monaghesatiran.ir/131320-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131323-3755-%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%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131326-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/131329-3755-%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%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131332-3755-%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/131335-3755-%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/
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

تجدید    عمومي  401/69 نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر ته�ران در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی دومرحله ای 
 ب��ا موض��وع خری��د تع��داد 14 ایس��تگاه 5 پارامت��ری اندازه گی��ری مش��خصات کیف��ی آب 
)دما، کلر، کدورت،EC، PH( به صورت پیوسته همراه با فونداسیون، سیستم ذخیره سازی برق، 
سامانه ارتباطی اس��کادا در مخازن اضطراری برای ش��رکت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران را 

به شماره 2001093۷63000069 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش 
www.setadiran.ir :پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:
متقاضیان جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و فنی و اس��ناد مناقصه مي توانند از روز یکش��نبه 
م��ورخ 1401/12/21 تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه م��ورخ 1401/12/28 از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.
2-مبلغ برآورد و مدت اجراي کار: 63.000.000.000 ریال و به مدت 14 ماه شمسی.

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

2.090.000.000 ری��ال )دو میلیارد و ن��ود میلیون ری��ال( را به صورت چک بانک��ی تضمیني، 
ضم�انتنامه بانک�ي، واریز نق�دي به حساب شماره 884-40-404109-3 نزد بانک سامان شعبه 
کوی نصر به نام شرکت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و بلوکه شده 
نزد این شرکت به عنوان س��پرده ش��رکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در پاکت )الف( بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 1402/01/26 به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5-مهل�ت ارائ�ه پیش�نهاد: ش��رکت کننده در مناقص��ه می بایس��ت کلیه م��دارک مربوط 
به اس��ناد ارزیابی کیفی و فن��ی و پاکات )ال��ف، ب، ج( را حداکثر ت��ا پایان وقت اداری روز ش��نبه 
 www.setadiran.ir :مورخ 1402/01/26 در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس

بارگذاری و ثبت نماید.
6-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در محل دفتر 
قراردادها و امور بازرگانی واقع در: تهران، جالل آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضالب 

منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.
7-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشانی های سایت اینترنتي: 
)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

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

بنویسیم آب؛ بخوانیم زندگی

دومرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

تجدید    عمومي  401/68 نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب منطقه 3 ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عموم��ی دومرحله ای، با 
موضوع خرید انواع ش��یرآالت برای خطوط انتقال و ش��بکه توزیع آب برای شرکت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر تهران را به شماره 2001093۷63000068 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نمای��د. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( 
به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
1-مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و فنی و اسناد 
مناقصه می توانند از روز یکش��نبه م��ورخ 1401/12/21 تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 
 www.setadiran.ir :1401/12/28 از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس

اقدام نمایند.
2- مدت اجراي کار: 3 )سه( ماه شمسی.

3-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شرکت.
4-مبل�غ و ن�وع س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مبل��غ 
1.054.152.000 ریال )یک میلیارد و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار ریال( 

 را به صورت چک بانک��ی تضمیني، ضم����انتنامه بانک�ي، واریز نق������دي به حس��اب ش��ماره
3-404109-40-884 نزد بانک س��امان شعبه کوی نصر به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه 3 
ش��هر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و بلوکه ش��ده نزد این ش��رکت به عنوان سپرده شرکت در 
مناقصه دریافت و تصویر آن را در س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت در پاکت )الف( بارگذاری 
 و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1402/01/26 به دفتر قراردادها و 

امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.
5-مهلت ارائه پیشنهاد: 

شرکت کننده در مناقصه می بایس��ت کلیه مدارک مربوط به اس��ناد ارزیابی کیفی و فنی و پاکات 
)الف، ب، ج( را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه م���ورخ 1402/01/26 در سامانه تدارکات 

الکترونیک���ی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.
6-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 در محل دفتر 
قراردادها و امور بازرگانی واقع در: تهران، جالل آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضالب 

منطقه 3 شهر تهران خواهد بود.
7-سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشانی های سایت اینترنتي: 
)http://tender.bazresi.ir( و )http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir(

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

بنویسیم آب؛ بخوانیم زندگی

دومرحله ای
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره د 31/ 1401 / م 2 )اولین نوبت(

ش�رکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر ته�ران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای ب��ا ارزیابی کیف��ی ذیل را 
از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت برگ��زار نماید. کلی��ه مراحل برگ��زاري مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه تا 
 ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ه��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ي دولت )س��تاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت 

مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- موضوع مناقصه: وصول مطالبات معوقه و فروش و اصالح قرارداد انش��عابات آب در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه 

دو شهر تهران
2-  نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران.

3- برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي کار: 105.542.921.550 ریال 12 ماه
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غیر عمراني.

5- شرایط اختصاصي شرکت در مناقصه:  داش��تن حداقل 3 سال س��ابقه اجرایي و انجام حداقل 3 مورد انجام کارهاي 
مرتبط با موضوع مناقصه )حوزه مش��ترکین(  ارائه حداقل 3 رضایت نامه کتبي از کارفرمایان و یا دس��تگاه نظارت جهت کار 

معرفی شده.  گواهینامه صالحیت ایمني پیمانکاري صادرشده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي
6- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهي با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 25/ 12/ 1401 اسناد را 

به صورت الکترونیکي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7-  مبلغ سپرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 3.255.429.215 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 490۷00001000222898535003 به صورت فیش واریز نقدي به حساب جاري 3 - 98535-8-102 و به شماره شبا
 بانک رسالت شعبه ش��ریعتي یا ضمانتنامه بانکي به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران و یا ارائه گواهي صادره از 
امور مالي شرکت آب و فاضالب منطقه دو ش��هر تهران مبني بر کسر از مطالبات قطعي ش��ده تهیه و در بخش تعیین شده در 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند.

)به پیشنهادهایی که فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر 
داده نخواهد شد(.

 8- مهلت و مح�ل تحویل پیش�نهاد: ش��رکت کنندگان می بایس��ت پیش��نهادات خود را حداکث��ر تا پای��ان وقت اداري 
 روز سه ش��نبه مورخ 1402/01/15 در س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دول��ت )www.setadiran.ir( بارگ��ذاري نمایند. 
پاکت الف )سپرده( می بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه شرکت 

واقع در تهران، خیابان کریم خان زند ، خیابان شهید عضدي )آبان( شمالي گردد.
9- زمان و محل برگزاري جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/01/16 
در محل دفتر دبیر کمیته ارزیابي ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران. )تاریخ و زمان گش��ایش سایر پاکات متعاقباً به 

مناقصه گران واجدشرایط اعالم خواهد شد که حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد(
10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران: از تاریخ تحویل پیشنهاد به مدت 3 ماه می باشد.

11- به پیشنهادهاي فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهي واصل شود، 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
13- هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده مناقصه گزار اس��ت و کمیس��یون در رد یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار است و 

مبلغ پرداختي بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد.
http://iets.mporg.ir :نشاني سایت ملي مناقصات

http://t2ww.tpww.ir :نشاني سایت شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران
http://www.nww.ir :نشاني سایت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور 

http://www.setadiran.ir :نشاني سایت ستاد ایران
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفای��ل تأمین کننده/مناقصه گر 

موجود است.  مرکز تماس:021-41934

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

نوبت اول
یک مرحله ای 

آگهي    عمومی با ارزیابی کیفی ساده )همزمان(
شماره 1401-43

شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان »تأمین تعداد 20 دستگاه خودرو سواری داراي مجوز 
ورود به محدوده طرح ترافیک، به همراه راننده« به شماره 2001094566000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا گشایش پیشنهادات از طریق درگاه 

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

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

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/20
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/0۷

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/21
زمان گشایش پاکات: 

ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.
2. برآورد مبلغ مناقصه: 

معادل 35.8۷0.400.000 ریال )سی و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و چهارصد هزار ریال( می باشد.
3. مدت کار: از تاریخ تنظیم صورت جلسه شروع به کار به مدت دوازده ماه شمسی می باشد.

4. شرایط شرکت کنندگان:
الف( ارائه رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي 

اسناد مالي و تعهدآور.
ب (  ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مستندات ثبت نام.

ت ( ارائه مجوز معتبر از سازمان تاکسیراني و یا اتحادیه مؤسسات توریستي و اتومبیل کرایه.
ث ( ارائه حداقل 2 قرارداد منعقده با دس��تگاه های اجرایی و یا شرکت های آب و فاضالب کش��ور مرتبط با موضوع مناقصه 

)مشابه با موضوع مناقصه(.

ج ( ارائ��ه دو رضایت نامه مرتبط از کارفرمای��ان قبلی )متناظر با قراردادهای ارائه ش��ده دربند قبل( که ب��ا تائید باالترین مقام 
شرکت یا معاونت یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.

ح ( ارائه حداقل 2 سال مفاصا حساب مالیاتي از 5 سال گذشته یا ارائه مالیات بر درآمد قطعی واریزشده.
خ ( آدرس و کروکي دفتر مرکزي و تعداد کارمندان شاغل در شرکت.

 تذکر1: برنده مناقصه می بایس��ت دارای دفتر کار در شهر تهران باشد. بدیهی اس��ت حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ 
قرارداد می بایست مستندات موردنظر را ارائه نماید.

5. مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: 1.2۷6.112.000 ریال )یک میلیارد و دویست و هفتاد و ش��ش میلیون و یکصد و 
دوازده هزار ریال( می باش��د که می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حس��اب جاری 3003119۷۷18812 و به ش��ماره 
شبا IR320600300301109۷۷1881002 بانک قرض الحسنه مهر ایران ش��عبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به 
همان مبلغ به نام شرکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران تهیه و در بخش تعیین شده در س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف )سپرده( می بایست با درج ش��ماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به صورت فیزیکی 
 به دبیرخانه ش��رکت واقع در میدان تجریش، خیابان فناخس��رو ، پالک 18، ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران، 

طبقه اول، واحد دبیرخانه تحویل گردد.
6. محل تأمین اعتبار: بودجه جاري )طرح های غیر عمراني(.

7. سایر ش�رایط: به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتي که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل 
شود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگش��ت نمی باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه 

در اسناد مناقصه مندرج است.
نشانی سایت های اینترنتی: 

 http://iets.mporg.ir و مل��ی مناقص��ات http://www.nww.ir ش��رکت مهندس��ی آب و فاض��الب کش��ور 
 و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir  می باشد.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در س��ایت س��امانه www.setadiran.ir  بخش ثبت نام/ پروفای��ل تأمین کننده/ مناقصه گر 
موجود است. مرکز تماس: 021-41934
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شرکت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
نوبت اول

روابط عمومي و امور بين الملل شرکت پتروشيمي مارون

نام روزنامه: مناقصه مزایده آگهي  عمومي
تاریخ درج آگهی نوبت دوم

روز  شنبه 1401/12/20
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شماره: 1401/701
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:3.8۷0.000.000ریال به 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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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 6 شهر تهران

فراخوان تجدید   عمومي با ارزیابی کیفی نوبت دوم

ش�رکت آب و فاضالب منطقه ش�ش ش�هر تهران در نظر دارد ، تجدید مناقصه عمومی ب��ا ارزیابی کیفی را از طریق س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره فراخوان 20010925000000۷9 برگزار نماید. کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

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

2- موضوع تجدید مناقصه: خرید و تحویل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی.
3- مهلت خری�د و محل دریافت اس�ناد تجدید مناقصه: متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه برای دریافت و خرید اس��ناد این 
 مناقصه حداکثر تا س��اعت 16:15 مورخ 1401/12/23 باید از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت مبلغ 1.000.000 ریال 

به حساب جاری8184025866001 بانک سامان شعبه شهرری واریز تا بتوانند اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
محل اعتبار: از محل اعتبارات جاری می باشد.

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

 اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.
6- مبلغ تضمین ش�رکت در تجدید مناقصه: ب��ه میزان 650.000.000 ریال )شش��صد و پنجاه میلیون ریال( می باش��د که 

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

یا خصوصی کشور دارای مجوز الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت آب و فاضالب منطقه شش شهر تهران
 6-2- رس��ید پرداخ��ت ب��ه می��زان مبلغ مذک��ور به عن��وان س��پرده نق��داً به حس��اب ج��اری ش��ماره 010۷80۷8۷4000 
 و ش��ماره ش��با IR0901۷000000010۷80۷8۷4000 نزد بانک ملی ش��عبه بلوار ش��هرری به نام ش��رکت آب و فاضالب 

منطقه شش شهر تهران

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

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

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

پیشنهاددهندگان باید پیش��نهادهای خود را تا ساعت 16:15 روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 در س��امانه ستاد ارائه و بارگذاری 
)به صورت الکترونیکی( و همچنین پاک��ت الف را به صورت فیزیکي تحوی��ل دفتر قراردادها و امور بازرگانی ش��رکت آب و فاضالب 

منطقه شش شهر تهران تحویل نمایند.
8- تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/01/16

9- محل و زمان گشایش پاکت های )الف، ب، ج(: 
دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب فاضالب منطقه 6 شهر تهران در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/21

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

 www.setadiran.ir :سایت تدارکات الکترونیکی دولت
www.iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
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اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود 
است.  مرکز تماس: 021-41934

دفترقراردادها و اموربازرگانی شرکت آب و فاضالب منطقه 6 شهر تهران

 شماره 27-1401یک مرحله ای 

عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی، درخصوص تأثیر اخ��ذ مالیات ب��ر خودروه��ای لوکس بر 
افزایش قیمت خ��ودرو در بازار، گفت: مالیات ب��ر خودروهای لوکس، 
مالیات بر مصرف ب��وده، بنابراین بر بازار اثرگذار نیس��ت و بازار به طور 
معمول از مالیات بر تولید متأثر می  ش��ود.به گ��زارش مناقصه مزایده، 
جعفر ق��ادری؛ اظهار داش��ت: نمایندگان مجل��س در بودجه، 1402 
کف قیمت خودرو برای دریافت مالیات را س��ه میلیارد تومان در نظر 
گرفته ان��د. بر همین اس��اس، خودروهای بیش از س��ه میلیارد تومان 
مش��مول مالیات بر خودروهای لوکس به میزان ی��ک درصد از قیمت 
خودرو می ش��وند. وی افزود: با توجه به اینکه عدد مالیات لحاظ شده 
در بودجه نرخ قابل توجهی نیس��ت، درآمد چندانی برای دولت ندارد 
و به عنوان عام��ل بازدارنده برای اس��تفاده از خودروه��ای لوکس نیز 
محسوب نمی شود. نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی، 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا وضع مالیات ب��ر خودروهای لوکس 
موجب افزایش قیمت خ��ودرو در بازار نخواهد ش��د، گفت: مالیات بر 
خودروهای لوکس، مالی��ات برمصرف بوده، بنابراین ب��ر بازار اثرگذار 
نیس��ت و به طور معمول بازار، از مالیات بر تولید متأثر می  ش��ود. وی 
تصریح کرد: خودروی بیش از سه میلیارد تومان بیشتر مورد استفاده 
اقشار با درآمدهای متوسط به باال است و اثر سوئی بر تولید نیز نخواهد 
داشت. عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای 
اسالمی، با اش��اره به اینکه تحصیل اثرات مثبت مالیات بر خودروهای 
لوکس منوط ب��ر وض��ع آن در قوانین دایمی اس��ت، اذعان داش��ت: 
این موضوع در قوانین یک س��اله چندان جدی گرفته نمی ش��ود و تا 

آماده سازی مقدمات اجرای آن، سال به پایان رسیده است. 

مدیرعامل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا، گفت: ش��ورای رقابت تا 
هفته بعد قیمت ه��ای واقعی خودرو را مش��خص می کن��د که گامی 
مهم در کاهش زیان خودروس��ازان اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، 
محمدعلی تیموری؛ اف��زود: پیش از ای��ن قیمت گذاری  ها باعث زیان 
برای دو خودروس��از بزرگ کش��ور ش��ده بود به نحوی که بیش از 80 
درصد هزینه ها ناش��ی از افزایش قیمت نهاده های تولید مانند فوالد، 
مواد پتروش��یمی و قطعات الکترونیکی به درستی در قیمت گذاری  ها 
محاس��به نمی ش��د و این قیمت گذاری نامناس��ب، فاصل��ه قیمتی از 
کارخانه تا بازار ایجاد می کرد و سود آن در اختیار دالل قرار می گرفت 
که با ش��رایط جدید این ران��ت حذف خواه��د ش��د. وی اضافه کرد: 
همچنین افزایش اس��تاندارد های اجباری که در س��ال های گذش��ته 
تعدادی از آن در حال��ت تعلیق بود ب��رای هر خودرو ب��ه مبلغ هزار و 
620 دالر ارزب��ری ایجاد می کرد. تیم��وری؛ گفت: ب��ا قیمت گذاری 
جدید شورای رقابت امیدواریم در س��ال آینده خودروسازان بتوانند از 
محل سودی که بر این اساس ایجاد می شود مالیات دولت را پرداخت 
 کنند و همچنین برای تجهیز و تأمین ماش��ین آالت، س��رمایه گذاری 

انجام شود.

مالیات خودروهای لوکس تأثیری 
در افزایش قیمت خودرو ندارد

 رفع زیان خودروسازان 
با قیمت گذاری شورای  رقابت سخنگوی وزارت صمت خبر داد 

آغاز عرضه خودرو بدون قرعه کشی از امروز
س��خنگوی وزارت صنعت، معدن وتج��ارت 
دولت س��یزدهم گف��ت: ط��رح یکپارچه عرضه 
خ��ودرو از امروز ش��نبه آغاز می ش��ود و در گام 
نخس��ت متقاضیان خرید خ��ودروی داخلی تا 
سه ش��نبه 23 اس��فندماه فرصت دارن��د مبلغ 
100 میلی��ون توم��ان در حس��ابی مش��خص 
مس��دود کنن��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
امید قالیب��اف؛ اظهار داش��ت: در گام نخس��ت 
متقاضی��ان خرید خ��ودروی داخلی از ش��نبه 
تا سه ش��نبه 23 اس��فند فرصت دارند حس��اب 
ش��خصی وکالتی ب��ه ن��ام س��ازمان حمایت از 
تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان ایج��اد و 
مبلغ 100 میلیون تومان در آن مس��دود کنند. 

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن وتجارت دولت 
س��یزدهم افزود: همچنی��ن متقاضی��ان نباید 
پالک فعال ب��ه نام خود داش��ته باش��ند و طی 
48 ماه گذش��ته از ایران خودرو و س��ایپا خودرو 
نخریده باش��ند. وی با اش��اره به اینکه در طرح 
یکپارچه عرضه خودرو قرعه کش��ی حذف شده 
اس��ت، تصریح کرد: پس از بررسی حساب های 
وکالت��ی متقاضیان، مرحل��ه دوم از تاریخ 26 تا 
28 اسفندماه اجراء می ش��ود که در این مرحله 
متقاضی��ان می توانن��د ب��ا مراجعه به س��امانه 
ثبت ن��ام  ب��ه  نس��بت   www.esalecar.ir
خ��ودروی مورد نظر اق��دام کنند. مش��اور وزیر 
صمت، خاطرنش��ان کرد: بالفاصله پس از پایان 

ثبت ن��ام ابتدا اولوی��ت بندی متقاضی��ان انجام 
می شود و س��پس با توجه به برنامه تولید نسبت 
به زمان بندی خودروی درخواستی به متقاضی 
اقدام می ش��ود که این مرحله حداکث��ر تا پایان 
فروردین طول خواه��د کش��ید و در این مدت 
مبلغ مسدود ش��ده باید در حساب خریدار باقی 
بماند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن وتجارت 
دولت س��یزدهم  اف��زود: پ��س از ای��ن مرحله 
چنانچ��ه زم��ان تحوی��ل خ��ودروی ش��خص 
بیشتر از س��ه ماه باش��د، می تواند نسبت به رفع 
انس��داد )با حفظ نوب��ت( اقدام نماید و س��پس 
براساس فراخوان خودروس��از منطبق با لیست 
انتظ��ار هرمحصول درخص��وص قطعی نمودن 

ثبت نام اقدام کنند. مش��اور وزیر صمت، اسامی 
بانک هایی ک��ه ام��کان ایجاد حس��اب وکالتی 
دارند را تا زمان انتش��ار خبر به این ش��رح اعالم 
کرد: رس��الت، آینده، اقتصادنوین، ایران زمین، 
گردشگری، سینا، ش��هر، مهر ایران، کشاورزی، 
پست بانک، سرمایه، تجارت و ملت. قالیباف؛ در 
عین حال اف��زود: این فهرس��ت در حال تکمیل 
اس��ت و لیس��ت نهایی روز ش��نبه )ام��روز( در 
سامانه ذکر ش��ده اعالم خواهد شد. سخنگوی 
وزارت صم��ت، مرحل��ه آخ��ر ط��رح یکپارچه 
عرضه خودرو را تکمیل یا واری��ز وجه و دریافت 
خودرو ذکر ک��رد و گف��ت: خری��داران خودرو 
توجه داشته باش��ند قیمت روز خودرو در زمان 

تحویل، قیمت روز اعالمی مطابق دستورالعمل 
ش��ورای رقابت خواهد بود و کس��انی ک��ه صرفاً 
با هدف کس��ب درآمد قصد ثبت ن��ام دارند باید 
خطر باالی این کار را در نظ��ر بگیرند. قالیباف؛ 
هدف از این طرح را عرضه گس��ترده و ش��فاف 
خودروه��ای داخلی با توجه به کس��ب موفقیت 
افزایش بی��ش از 30 درصدی تولی��د خودرو در 
سال جاری و تثبیت جریان تولید و برنامه ریزی 
دقیق تر برای تولید خودرو در س��ال 1402 ذکر 
کرد و گف��ت، این طرح براس��اس الگوبرداری از 
نحوه فروش بس��یاری از خودروس��ازان جهانی 
 و به منظور شفاف س��ازی عرضه خودروس��ازان 

انجام می شود. 

گروه خودرو

نماین��دگان مجل��س، در روند بررس��ی بودج��ه 1402 بند 
مربوط به عرضه خودرو در ب��ورس کاال را به دلیل افزایش قیمت 
خودرو حذف کردن��د و بر این اس��اس فرآیند عرض��ه خودرو از 
طری��ق دول��ت و ش��ورای رقابت اعمال می ش��ود. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، مالک ش��ریعتی؛ نماینده مردم ته��ران، در این 
باره گفت: بند الحاقی عرضه خودرو در ب��ورس کاال، بند موجب 
افزایش قیمت خودرو بوده و ب��ه همین دلیل نمایندگان مجلس 
آن را ح��ذف کرده اس��ت. البته دول��ت اختیار ای��ن کار را دارد! 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی، تصریح کرد: از 
آنجایی که تعداد متقاضی خودرو همیشه بیشتر از عرضه است، 
کس��انی که برای خرید خودرو در بورس کاال ثبت نام می کردند، 
اگر می خواس��تند برنده ش��وند بای��د روی س��قف قیمت مجاز 
ثبت نام می کردند که این برخالف س��ازوکار بورس است. بر این 
اس��اس عماًل قیمت پایه خودرو در بورس کاال 20 درصد افزایش 
پیدا می ک��رد. در این باره، حس��ین نوش آب��ادی؛ رئیس مجمع 
نمایندگان شهرس��تان های اس��تان تهران، در انتق��اد به عرضه 
خ��ودرو در بازار بورس ، گفت: ش��رکت های دولت��ی و خصوصی 

خودروسازی به بهانه  شفاف س��ازی، تولیدات بی کیفیت خود را 
در واقع به مزایده گذاشته اند و این با ش��فافیت و تعادل بازار که 
از اهداف بورس کاالست، مغایرت دارد. نوش آبادی؛ خاطرنشان 

ک��رد: س��ال جاری، وزارت صنای��ع، مع��ادن و تجارت ب��ا اتخاذ 
سیاس��ت عرضه خودرو در بازار بورس، موجب التهاب و افزایش 
بی رویه قیمت خ��ودرو ش��د و االن می خواهد ب��ا گرفتن مجوز 

از مجلس به سیاس��ت قبلی خود ادامه ده��د. وی یکی از دالیل 
گرانی خودرو در س��ال جاری را عرضه  بی ضابطه خودرو در بازار 
بورس دانست و خواس��تار اصالح این سیاست غلط شد. نماینده 
شهرس��تان های ورامین، قرچک و پیش��وا در مجلس ش��ورای 
اسالمی، افزود: در عرضه خودرو در بورس، دولت به دنبال منافع 
85 درصدی ناش��ی از افزایش قیمت خودرو در بازار بورس است 
و ش��ورای رقابت و خودروس��از هم به دنبال جب��ران ضرر و زیان 
خود از جیب مردم اس��ت. نوش آبادی؛ با اش��اره به اینکه در بازار 
بورس، خ��ودرو به دس��ت مصرف کننده  واقعی نمی رس��د، بلکه 
خودرو به یک کاالی س��رمایه ای تبدیل ش��ده و با سوءاستفاده 
افراد س��ودجو و دالل، همچن��ان افراد ضعیف جامع��ه موفق به 
خرید خودرو نمی شوند، یادآور ش��د: وقتی قیمت نهایی فروش 
خودرو در ب��ورس با قیمت پایه  عرضه ش��ده، س��ه برابر اختالف 
دارد، با شعار عدالت اجتماعی سازگاری ندارد و ادعای حمایت از 
مصرف کننده  که مردم کم درآمد کش��ور هستند، بی مورد است. 
به گفته کارشناس��ان این بخش، این گونه تصمیم��ات یکباره و 
خلق الس��اعه منجر به وجود آمدن فضایی غیرجذاب و نامطمئن 
برای سرمایه گذاران ش��ده و تا زمانی که این قبیل اقدامات ادامه 

داشته باشد، بازار سرمایه شرایط عادی را تجربه نخواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان های استان تهران عنوان کرد 

 مزایده خودروهای بی کیفیت در بورس 
به بهانه شفاف سازی !

https://monaghesatiran.ir/131296-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131299-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1-2/
https://monaghesatiran.ir/131302-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131305-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131308-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b4%d8%b4-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131311-3755-%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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موسس�ه س�ازندگی نصر در نظر دارد انجام عملی��ات اجرایی مش��روحه ذیل در 
 پروژه راه آهن چابهار – زاهدان )قطعه 5( و پروژه احداث بوس��تان بزرگ در س��ایت 
 هزار پیچ گ��رگان را به پیمان��کاران واجد صالحیت واگ��ذار نماید ل��ذا از متقاضیان 

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

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
برآورد اولیه )ریال( موضوع

ف
ردی

8.۷23.520.000 1۷4.4۷0.400.000
خرید و حمل مصالح سنگی 
شامل شن نخودی بادامی 

و ماسه شسته
1

1.000.000.000 20.000.000.000   ZL 50 اجاره یک دستگاه لودر  
یا معادل آن 2

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

مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/01/14
زمان و مکان گشایش پیشنهادات: 

روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 موسسه سازندگی نصر

یک مرحله ای

فراخوان
نوبت دوم  عمومی

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

مناقصه گزار: قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(، هلدینگ تخصصی دریایی 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )طرح توسعه پلیمر کنگان(

موضوع مناقصه: 
عملیات تراکم دینامیکی جهت بهسازی زمین به مساحت 3۷ هکتار

مهلت مناقصه: از مورخ 1401/12/20 لغایت 1401/12/2۷ )هفت روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1401/12/2۷

تاریخ گشایش پاکت:  1401/12/28 
مدت قرارداد:  شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 13.000.000.000 ریال )به حروف سیزده میلیارد ریال(

به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دس��تگاه مناقصه گزار )ضمانتنامه های صادره 
توس��ط مؤسس��ات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز رس��می از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند موردپذیرش می باشد(؛ و یا واریز وجه نقد
  این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر، شهرستان کنگان، روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 
موسسه عمران س��احل، کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک، امور قراردادها، 

آقای مهندس عبداهلل زاده آقای مهندس روستا
تلفن: 5-313۷8۷02-0۷۷ و 0938۷64654۷ و 093۷8061106

 تهران، تهران پارس، اتوبان شهید عباس دوران )اسبدوانی قدیم( میدان شهید مهتدی،
جنب نیروی دریای سپاه، موسسه عمران ساحل

آگهی   عمومي
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چاپ دومیک مرحله ای

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
نوبت اول

مدت اجرای پروژه:
مدت اجرای پروژه 6 ماه شمسی خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد پیش ارزیابی: 
کلیه متقاضیان می بایس��ت نامه اع��الم آمادگی کتبی خ��ود را حداکثر تا تاریخ 
  a.shirojan@sanganco.ir 1401/12/24، به نش��انی پس��ت الکترونیک

ارسال نمایند تا فرم ارزیابی اولیه پیمانکاران جهت متقاضیان ارسال گردد.
  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر در ساعات اداری به شماره 

09356203۷28 تماس حاصل نمایند.

پس از پایان مرحله ارزش�یابی مناقصه گران، دعوت نامه ش�رکت در مناقصه 
برای مناقصه گرانی که صالحی�ت ارزیابی اولیه را احراز نمودهاند، ارس�ال و 
فرآیند انجام مناقصه وفق ش�رایط اعالم شده در اس�ناد مناقصه مورد اقدام 

واقع خواهد شد.

تذکر 
1

اعالم آمادگی هیچ گون�ه حقی را برای متقاضیان جهت ش�رکت در مناقصه 
ایجاد نخواهد کرد.

تذکر 
2

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. تذکر 
3
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شرح مختصری از مناقصه:
  عملیات س��اختمانی پس��ت ها و ترنچ ه��ای ارتباطی تکمیل ش��ده اس��ت و 
همچنین تأمین تجهیزات اصلی پست ها شامل کابل های ارتباطی 33 کیلوولت، 

ترانس های قدرت 33/0.4 و تابلوهای اصلی پست ها انجام شده است.
  ش��رح خدم��ات پیمان��کار در ای��ن بخ��ش ش��امل عملی��ات تأمی��ن و 
نصب سینی گذاری، تأمین کابل های ارتباطی داخلی و انجام عملیات کابل کشی 

و سرکابل زنی و نصب راه اندازی و تست تجهیزات خریداری شده خواهد بود.

ش�رکت صنعت�ی و معدنی ف�والد س�نگان خراس�ان در نظر دارد نس��بت 
به شناس��ایی و پی��ش ارزیاب��ی پیمان��کاران واج��د صالحیت جه��ت دعوت به 
 مناقص��ه انج��ام خدم��ات مهندس��ی، تأمین، اج��را، نص��ب، تس��ت و راه اندازی 
 5 پست 33/0.4 کیلوولت یوتیلیتی و مسیر برق رسانی آن در مجتمع فوالد سنگان 

اقدام نماید.

موضوع فراخوان:

آخرین مهلت تحویل اسناد: 
پایان وقت اداری مورخ 1402/01/19 خواهد بود.

محل اجرای پروژه:

شرایط مناقصه گران:

خراسان رضوی، شهرس��تان خواف، منطقه س��نگان، کیلومتر 11 بلوار توسعه )رجکو(، 
روبروی معدن دولتی، کارخانه صنایع معدنی فوالد سنگان

  در اختیار داش��تن امکانات )عملیات��ی و اجرایی، مدیریتی، توانای��ی مالی، توانایی در 
تأمین متریال و مصالح و تجهیزات و ابزار، داشتن تجربه مرتبط با موضوع مناقصه(

  داش��تن صالحیت معتبر و ظرفیت در ارتباط با موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی به شرط داشتن ظرفیت کاری }حداقل رتبه 5 در رشته نیرو{

  ارائه گواهینام��ه تائید صالحیت ایمن��ی امور پیمان��کاری از اداره تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی

  داش��تن ظرفیت آزاد و ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده قبل از انعقاد قرارداد 
توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خوزستان
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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     
شماره1401/1141 در روزنامه و شماره 2001005744000449 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

و آگهی تجدید  
شماره 1401/1131 در روزنامه و شماره 2001005744000450 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب خوزستان نوبت دوم

 سوءاستفاده مالی 
در »فوالدمبارکه« تأیید شد

 50 درصد معادن زنجان 
غیرفعال هستند 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سوءاس��تفاده مالی در »فوالدمبارکه« را 
تأیید کرد و گفت: دادس��رای تهران رقم نهایی را اعالم خواه��د کرد. به گزارش 
تسنیم، ذبیح ا... خدائیان؛ از تأیید وقوع سوءاس��تفاده در فوالدمبارکه خبر داد و 
اظهار کرد: پیش از این، سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده و پرونده ای 
تشکیل شده بود که پیش��تر در مرجع قضایی بود و اکنون در پرونده اخیر، ادغام 
شده اس��ت. رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور، خاطرنش��ان کرد: همان طور 
که پیش تر اش��اره ش��د، میزان سوءاس��تفاده ای که در حدود 92 هزار میلیارد 
اعالم شد، صحت نداش��ته اس��ت. وی با تأکید بر اینکه در وقوع سوءاستفاده در 
»فوالدمبارکه« شکی نیس��ت، تصریح کرد: ریاس��ت محترم قوه قضاییه شعبه 
ویژه ای را برای رس��یدگی ب��ه این پرونده اختص��اص دادند و دادس��تان تهران 
مأموریت پیدا کرد که این موضوع را خارج از نوبت بررس��ی و رس��یدگی کند و 
در حال حاضر در حال انجام کارشناس��ی هس��تند. خدائیان؛ متذکر شد: قطعاً 
در آین��ده نزدیک، دادس��رای عمومی و انق��الب تهران میزان سوءاس��تفاده در 
این پرونده را اعالم خواهند کرد. مدتی قبل بود که حجت االسالم والمس��لمین 
محمد مص��دق؛ مع��اون اول قوه قضاییه در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره پرونده 
موس��وم به فوالدمبارک��ه گفته ب��ود: »آدم غیرمس��ؤولی مصاحب��ه می کند و 
می گوید در فالن ش��رکت 92 هزار میلیارد اختالس ش��ده اس��ت. جامعه حق 
دارد که بررس��ی کند این 92 میلیارد کجاس��ت؟ ما بررس��ی کردی��م و دیدیم 
این چیزی که گفته ش��ده نبوده اس��ت.« هفتم ش��هریورماه رئیس قوه قضاییه 
با اش��اره به واصل ش��دن گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره فوالدمبارکه 
به دس��تگاه قضایی، مجدداً خط��اب به دادس��تان تهران تأکید کرد که ش��عبه 
ویژه ای را برای رس��یدگی به ای��ن موضوع اختصاص دهد و هم��ه جوانب قضیه 
 مذکور با نهایت دقت، مورد بررس��ی ق��رار گیرد تا به آنچه حق و انصاف اس��ت، 

عمل شود. 

رئیس س��ازمان صنعت،معدن وتجارت اس��تان زنجان، گف��ت: 441 معدن 
معادل 50 درصد از معادن اس��تان غیرفعال اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
مجید گلشنی منفرد؛ اظهار داشت: هزار و 231 واحد تولیدی صنعتی در استان 
وجود دارد که یک درصد واحدهای صنعتی کشور را شامل می شود و این استان 
به لحاظ حجم س��رمایه گذاری نیز2.5 درصد سهم کش��ور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. وی افزود: همچنین بیش از 39 ه��زار واحد صنفی ثبت ش��ده در 
اس��تان وجود دارد که زیر نظر 90 اتحادی��ه فعالیت می کنند. رئیس س��ازمان 
صنعت،معدن وتجارت اس��تان زنجان، ادامه داد: بر این مبنا در س��ند راهبردی 
س��ازمان هدف بزرگ رش��د 10.9 درصدی برای صنعت و معدن در نظر گرفته 
که عدد بزرگی اس��ت و برای تحقق این امر باید س��االنه 15 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری جذب شود. گلشنی منفرد؛ یادآور ش��د: در سند راهبردی سهم 
رش��د بخش بهره وری 40 درصد در نظر گرفته شده اس��ت و این یعنی اینکه به 
فکر جدید نیاز داریم و در این میان تش��کل  ها در توس��عه صنعتی نقش مهمی 
دارند. وی ادامه داد: نگاهمان به تش��کل های صنعتی صرف��اً به عنوان بازوهای 
اجرایی نیست، بلکه باید بازوی فکری باشند تا در پیش��برد کار ها نقش آفرینی 
کنند. رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان زنجان، گفت: مشکل اساسی 
استان این است یک زنجیره های حلقه تولید باید شکل بگیرند و نکته دوم اینکه 

ارتقای تنوع سبد محصوالت استان در گروی ارتقای دانش فنی است.

تضعیف معادن کوچک با افزایش حقوق دولتی 
مدیرعامل ش��رکت فوالد س��نگان، افزایش ح��ق انتفاع 
از مع��ادن را به ض��رر معادن کوچک دانس��ت و عن��وان کرد: 
حقی که دولت تاکن��ون از معادن دریاف��ت می کرد کافی بود 
و افزایش��ش باعث ضع��ف توجیه مع��دن داری می ش��ود. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، علی امرایی؛ گف��ت: مجموعه فوالد 
سنگان در راستای تحقق شعار س��ال با حمایت شرکت های 
 دانش بنی��ان س��ه ق��رارداد ب��ا ش��رکت های دانش بنی��ان 
خراس��ان رضوی امض��اء کردی��م. یک��ی از ای��ن قرارداد ه��ا 
مربوط ب��ه نمونه داخل��ی ی��ک ماش��ین الینرهندلربود که 

به مبل��غ 13میلیارد تومان بس��ته ش��د که نمون��ه خارجی 
آن ح��دود هفت تا هش��ت میلیون یورو اس��ت. وی با اش��اره 
ب��ه راه ان��دازی پردی��س صنایع معدن��ی دانش بنی��ان را در 
ش��رق کش��ور، تصریح ک��رد: از ش��رکت های دانش بنیان با 
 ایج��اد زیرس��اخت حمای��ت می کنی��م ع��الوه ب��ر اینک��ه 
صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی حمای��ت از صنایع معدنی و 
ش��رکت های دانش بنیان��ی ک��ه در صنایع معدن��ی فعالیت 
دارند هم وج��ود دارد که در دس��ترس این شرکت هاس��ت. 
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد س��نگان، تبع��ات افزایش حق 

انتف��اع از مع��ادن را این گونه، تش��ریح ک��رد: قطعاً بیش��تر 
ش��دن حق انتفاع باعث می ش��ود ک��ه قیمت تمام ش��ده در 
صنع��ت ف��والد باالت��ر رود و رقابت پذی��ری محص��والت ما 
در ب��ازار جهانی کم می ش��ود. به نظ��ر من تاکن��ون حقوقی 
 که دول��ت از مع��ادن می گرف��ت مناس��ب ب��ود افزایش این 
مبلغ باعث می ش��ود خیل��ی مع��ادن از معادن راکد ش��وند. 
وی اف��زود: معادن بزرگی ک��ه در اختیار ش��رکت های بزرگ 
معدنی هستند تنها مالک نیستند بخش اعظم معادن کشور 
ما معادن کوچکی هس��تند که بخش ه��ای خصوصی و افراد 

مش��غول بهره برداری از آن هس��تند. تورم س��االنه، نوسانات 
قیمت ارز، فرسوده بودن ماش��ین آالت معدنی مسائلی است 
که وجود دارد وقت��ی قیمت ماده معدنی ب��رای یک معدنکار 
گران تمام ش��ود و حقوق دولت هم از امس��ال چندبرابر شود 
توجیه اقتص��ادی معدن��کاری کم رنگ می ش��ود. امرایی؛ در 
پایان با اش��اره به اینکه وقت��ی حقوق دولتی از م��اده معدنی 
افزایش پی��دا کند معدنکار ضعیف می ش��ود، گفت: به همین 
جهت افزایش ناگهانی حق��وق معدنی معدنکار را با مش��کل 

مواجه می کند.

گروه زمین و معدن

عضو ات��اق بازرگان��ی ای��ران، گفت: ای��ران از 
انق��الب صنعتی چه��ارم و معدن��کاری دیجیتال 
عقب مانده به ط��وری که نیاز بوده از نگاه س��نتی 
به معادن خارج ش��ده و رگوالت��وری، معدنکاری 
دیجیتال را ایجاد کن��د. به گزارش مناقصه مزایده، 
اسماعیل کیومرثی؛ با اش��اره به اینکه معدنکاری 
نوین و دیجیتال یک��ی از پایه های انقالب صنعتی 
چهارم به ش��مار می رود و با توجه بر وجود اس��ناد 
متعدد ترس��یم ش��ده در ایران، حوزه معدنکاری 
دیجیت��ال، همچن��ان در صف عق��ب متغیر های 
اقتصادی به س��ر می ب��رد، اظهار ک��رد: قطعاً دنیا 
ب��رای افزای��ش بهره ب��رداری از ذخای��ر طبیعی، 
معدن��کاری دیجیت��ال را انتخاب ک��رده تا عالوه 
بر کاه��ش نیروی انس��انی و خطرات��ش، به حوزه 
اکتش��اف و اس��تخراج سرعت بیش��تری ببخشد. 
وی ارای��ه خدم��ات فین تک ها در بخ��ش معدن 
کاری دیجیتال کش��ور را همس��و ب��ا متغیرهای 
جهانی ندانس��ت و تصریح کرد: متأسفانه با توجه 
به وجود ذخایر بس��یار معدنی در ایران، اگر حتی 
امروز در این مس��یر حرکت و زیرس��اخت های آن 
را تأمین کرد، 10 سال آینده می توان در جایگاهی 
ایس��تاد که امروز ش��رکت های بزرگ معدنی دنیا 
در آن قرار دارن��د. کیومرثی؛ با مدنظ��ر قرار دادن 

آمارهای جهانی، تأکید کرد: پیش بینی ش��ده که 
حجم بازار معدنکاری دیجیت��ال از حدود 9300 
میلیون دالر در س��ال 2019 به بی��ش از 23هزار 
میلیون دالر در س��ال 202۷ برس��د و این نش��ان 

می دهد که اکتشاف، استخراج و فرآوری به عنوان 
سه رکن اساس��ی در بخش معدن به شمار می روند 
و هر ک��دام از این بخش ه��ا وابس��تگی زیادی به 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات دارن��د. وی معتقد 

اس��ت: بخش معدن در دنیا با اس��تفاده از فناوری 
و ایده ه��ای نوآورانه به س��وی کاه��ش خطرات و 
افزایش سرعت معدنکاری رفته است بنابراین نیاز 
بوده تا در ایران نیز زیرساخت های این مهم ایجاد 

و عقب ماندگی ها جبران شود. عضو اتاق بازرگانی 
ایران، با تأکید بر اینکه تنها پنج درصد شرکت های 
دانش بنیان کش��ور در حوزه معدن فعالند، گفت: 
مطابق اع��الم معاون��ت علمی، فن��اوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاس��ت جمهوری، بی��ش از 8۷00 
شرکت دانش بنیان در کش��ور وجود دارد که فقط 
450 مورد آن ها )ح��دود پنج درص��د( معدنی یا 
مرتبط ب��ا حوزه زنجی��ره مع��دن و صنایع معدنی 
هس��تند؛ به طوری که ب��ا وجود مناب��ع متعدد، از 
آن بهره برداری نمی ش��ود و همچنان نگاه سنتی 
به مع��دن و کار در آن حاکمی��ت دارد. کیومرثی؛ 
ادامه داد: براس��اس همین آمارها، تنها 36 شرکت 
دانش بنیان در حوزه مس، 44 ش��رکت در زنجیره 
اکتشافات و استخراج، 15 ش��رکت نیز در زنجیره 
س��رب و روی فعالیت خود را ثبت و ب��ه ارایه ایده 
مش��غولند. وی ب��ا تأکید ب��ر تالش هوش��مندانه 
برای سربلندی ایران، شکس��تن این نگاه سنتی و 
به ثمر رس��اندن ایده های خام را از الزامات خروج 
معدن از ش��رایط کنونی دانس��ت گف��ت: عناصر 
نادر خاک��ی، اس��تراتژیک و از اولویت های وزارت 
صمت و ایمیدرو به ش��مار م��ی رود. بنابراین باید 
عالوه بر شناسایی نوآوران و فناوران بخش معدن 
و صنایع معدنی، فرصتی را ب��رای آن ها ایجاد کرد 
تا ایده هایش��ان به س��مت بومی س��ازی هدایت و 

تجاری سازی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد

 گذر از نگاه سنتی به بخش معدن
 شرط ورود به معدنکاری دیجیتال 
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 س�ازمان امور اراضی کش�ور در نظر دارد نس��بت به »واگ��ذاری امور خدمات عموم��ی س��اختمان های اداری س��ازمان امور اراضی کش��ور« مطابق ش��رایط مندرج در 
 اس��ناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش��رح ذیل به ش��رکت های دارای مجوز واگ��ذار نماید. کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و تعیین برنده مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
الف- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: به استناد ماده )6( آئین نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 1394/09/22 

هیأت محترم وزیران، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 3.000.000.000 ریال و به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد.
 ب- ش�رایط مناقصه گران: مناقصه گران می بایس��تی دارای گواهینامه تعیین صالحیت معتب��ر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان ها فعالی��ت در حوزه های: 

خدمات عمومی، تعمیر و نگهداری )امور تأسیساتی( بوده و دفتر شرکت در استان های تهران و یا البرز باشد.
ج- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  از ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/22 تا ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
2- مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/01/1۷

 3- زمان گشایش پیشنهادها: س��اعت 10:00 روز ش��نبه مورخ 1402/01/19 در محل س��الن جلسات س��ازمان امور اراضی کشور به نش��انی: تهران، خیابان طالقانی، 
نبش خیابان ملک الشعرای بهار، پالک یک.

د- سایر شرایط:
 1- مناقصه گران موظف اند عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار در س��امانه، حداقل 2 س��اعت قبل از زمان گش��ایش پیش��نهادها، اصل تضمین را 

در پاکت »الف« گذاشته و به صورت مکتوب به اداره کل امور مالی و ذی حسابی سازمان امور اراضی کشور تحویل نمایند.
2- مدت اعتبار پیشنهادها 90 روز پس از تاریخ گشایش پیشنهادها می باشد.

3- زمان انعقاد قرارداد حداکثر ۷ روز پس از اعالم برنده مناقصه می باشد.
4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه، در سامانه بارگذاری خواهد شد.

آگهی   عمومي
نوبت اول

شماره فراخوان )مناقصه(: 2001000016000007یک مرحله ای

https://monaghesatiran.ir/131281-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131284-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131287-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131290-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131293-3755-%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%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/


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

7 روزنامه
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ش�رکت تکنو انرژی س�پهر کیش )تس�کو( در نظر دارد خدم��ات ترابری 
پاالیش��گاه یازدهم پارس جنوبی )فاز 13( را از طری��ق مناقصه عمومی به همراه 
ارزیابی کیفی )غی��ر یکپارچه( ب��ه پیمانکار واجدش��رایط واگذار نمای��د؛ لذا از 
متقاضیان دعوت می ش��ود حداکث��ر ظرف م��دت 1 روز پس از انتش��ار آگهی 
نوبت دوم، با ارس��ال ایمیل با موض��وع اعالم تمای��ل به ش��رکت در مناقصه به 
نش��انی پس��ت الکترونی��ک TENDER@TESCOOIL.COM اقدام 
و اس��ناد ارزیابی کیف��ی را دریافت نم��وده و حداکثر تا پایان وق��ت اداری مورخ 
1402/01/15 مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و به نشانی تهران، شهرک غرب، 
بلوار ش��هید دادمان، نبش خ شفق، س��اختمان توحید، طبقه ۷، واحد حقوقی و 

امور قراردادها ارسال نمایند.
اس��ناد مناقصه پ��س از برگ��زاری فرآین��د ارزیابی کیف��ی از طری��ق ایمیل به 

مناقصه گران دارای صالحیت ارسال می گردد.
  موضوع ایمیل عبارت )نام ش��رکت + ارزیابی کیفی مناقص��ه خدمات ترابری 

پاالیشگاه یازدهم پارس جنوبی( درج گردد.
1- محل اجرای کار: پاالیشگاه یازدهم پارس جنوبی )فاز 13(

2- مبلغ برآورد اولیه: 1.980.000.000.000 ریال
3- در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.

نحوه تودیع تضمین شرکت در مناقصه:
 ارائه ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماه.

 ارائه رسید واریز نقدی در وجه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش.
جهت رفع ابهام و هرگونه سؤال با ش��ماره 8-885۷6340-021 داخلی 14۷1 

و 14۷2 تماس حاصل فرمایید.
  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومي 
نوبت اول 

به همراه ارزیابی کیفی 
)غیر یکپارچه(

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(- هلدینگ تخصصی نیرو، موسسه ایستاب، 
کارگاه آب رسانی شرب به روستاهای گیالن

موضوع مناقصه: اجرای عملیات احداث مخزن بتنی نیمه مدفون به ظرفیت 500 مترمکعب 
و یک دستگاه ساختمان ایس��تگاه پمپاژ به همراه حوضچه ها و ساختمان های جانبی طبق 

نقشه ها و مشخصات فنی ابالغی در پروژه آبرسانی به روستاهای استان گیالن
مدت قرارداد: 8 ماه

مهلت مناقصه: از روز شنبه مورخ 1401/12/20 به مدت 9 روز
تاریخ تحویل پاکت: پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/01/16 

تاریخ گشایش پاکت: 
روز یکشنبه مورخ 1402/01/20، پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران می باشد.

مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: 3.200.000.000 ریال )س��ه میلیارد 
 و دویس��ت میلی��ون ری��ال( به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی به نف��ع دس��تگاه مناقصه گزار 
 )ضمانتنام��ه صادره توس��ط مؤسس��ات اعتباری غی��ر بانکی ک��ه دارای مجوز رس��می از 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند موردپذیرش می باشد( و یا واریز وجه نقد
  این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

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

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان مالصدرا، نبش خیابان شاد، پالک 11

نش�انی محل فروش اس�ناد: گیالن، رش��ت،  مابین میدان فرهنگ و چهارراه میکائیل،  
جنب بانک س��په ، طبقه باالی نمایشگاه پورشه،  کارگاه آبرسانی ش��رب روستاهای گیالن 

موسسه ایستاب ، مدیریت فنی و مهندسی
  دریافت اس��ناد فقط با ارائه فیش واریز وجه مبلغ 2.000.000 ری��ال )دو میلیون ریال( 
 IR۷40150000005151۷18069003 به حساب 5151۷18069003 شماره ش��با

بانک سپه، شعبه مالصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است.
  وجه مذکور به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
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  عمومي
یک مرحله ای

نوبت اول

ش�رکت صنای�ع چ�وب و کاغ�ذ ای�ران )چ�وکا( در نظ��ر دارد ب��ا جذب 
س��رمایه گذار )اش��خاص حقیق��ي و حقوق��ي دارای س��ابقه فعالی��ت در 
صنعت تولید نئوپان و س��ایر( نس��بت ب��ه بهره ب��رداری کامل واح��د تولیدی 
صنایع چ��وب اس��الم،  ش��امل خط تولی��د نئوپ��ان ب��ا ظرفیت اس��می تولید 
250.000 ورق در س��ال، خ��ط تولی��د چس��ب اوره ب��ا ظرفی��ت اس��می 
 2۷.000 ت��ن در س��ال، روکش مالمین��ه با ظرفی��ت اس��می 480.000 ورق 
در سال و واحدهای پالت سازی و مبل س��ازی از طریق فراخوان عمومي به جهت 

تولید کارمزدی با افراد واجدشرایط اقدام  نماید. 
 ل��ذا متقاضیان می توانند طرح پیش��نهادی به همراه اس��ناد توانمن��دی مالی و 
رزومه کاری خود را ظرف هش��ت روز از تاریخ انتش��ار این آگهی به آدرس ذیل 

ارسال نمایند. 
  در صورت ل��زوم جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانید با ش��ماره تلفن 

09112820۷68 آقای نصیری تماس حاصل نمایید.
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 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران  )چوکا(

فراخوان شناسایی سرمایه گذار
مرحله اول

آدرس کارخانه: گیالن، کیلومتر 35 جاده انزلی به تالش
کد پستي: 4386199531
تلفن: 013-43608001-4
فکس: 013-44608809

 ش�رکت صنایع چوب و کاغذ ای�ران )ت�وکا( در نظر دارد نس��بت به تولید 

کاغذ الینر و تس��ت الینر جمعاً ب��ه میزان 3000 ت��ن در ماه بنا به درخواس��ت 

متقاضیان به صورت مش��ارکتی )تهیه آخال توسط س��رمایه گذار و تولید کاغذ 

توسط شرکت چوکا( اقدام نماید. 

لذا از کلیه متقاضیان حقوقی و حقیقی دارای س��ابقه فعالی��ت در صنعت تولید 

کاغذ و س��ایر درخواس��ت می گردد، پیش��نهاد و رزومه خود را به همراه مدارک 

 هویت��ی ظ��رف هش��ت روز از تاریخ انتش��ار این آگهی ب��ه آدرس ذیل ارس��ال 

و یا تحویل نمایند. 

 ضمن��اً ام��کان بازدی��د از مح��ل کارخانه ب��رای متقاضی��ان فراهم می باش��د 

 که در ص��ورت لزوم جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و ب��ا هماهنگ��ی می توانند 

 با ش��ماره تم��اس 09113821۷۷9 آقای س��لمانی ام��ور قراردادها ش��رکت 

تماس حاصل نمایند.
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 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران  )چوکا(

فراخوان شناسایی سرمایه گذار
مرحله اول

آدرس کارخانه: گیالن، کیلومتر 5 جاده رضوانشهر به تالش
کد پستي: 4386199531
تلفن: 013-43608001-4
فکس: 013-44608809

 ش�رکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چ�وکا( در نظر دارد نس��بت به تولید 

کاغذ الینر و تس��ت الینر جمعاً ب��ه میزان 3000 ت��ن در ماه بنا به درخواس��ت 

متقاضی��ان به صورت کارمزدی )تهیه آخال توس��ط س��رمایه گذار و تولید کاغذ 

توسط شرکت چوکا( اقدام نماید.

 لذا از کلیه متقاضیان حقوقی و حقیقی دارای س��ابقه فعالی��ت در صنعت تولید 

کاغذ و س��ایر درخواس��ت می گردد، پیش��نهاد و رزومه خود را به همراه مدارک 

 هویت��ی ظ��رف هش��ت روز از تاریخ انتش��ار این آگهی ب��ه آدرس ذیل ارس��ال 

و یا تحویل نمایند. 

 ضمن��اً ام��کان بازدی��د از مح��ل کارخانه ب��رای متقاضی��ان فراهم می باش��د 

 که در ص��ورت لزوم جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و ب��ا هماهنگ��ی می توانند 

 با ش��ماره تم��اس 09113821۷۷9 آقای س��لمانی ام��ور قراردادها ش��رکت 

تماس حاصل نمایند.
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 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران  )چوکا(

فراخوان شناسایی سرمایه گذار
مرحله دوم

آدرس کارخانه: گیالن، کیلومتر 5 جاده رضوانشهر به تالش
کد پستي: 4386199531
تلفن: 013-43608001-4
فکس: 013-44608809

شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران )چوکا( در نظر دارد با جذب سرمایه گذار 

)اشخاص حقیقي و حقوقي دارای سابقه فعالیت در صنعت تولید نئوپان و سایر( 

نس��بت به بهره برداری کامل واحد تولیدی صنایع چوب اس��الم،  ش��امل خط 

تولید نئوپان با ظرفیت اس��می تولید 250.000 ورق در سال، خط تولید چسب 

اوره با ظرفیت اس��می 2۷.000 تن در س��ال، روکش مالمینه با ظرفیت اسمی 

480.000 ورق در سال و واحدهای پالت س��ازی و مبل سازی از طریق فراخوان 

عمومي و با روش های مرسوم  مشارکتي با افراد واجدشرایط اقدام  نماید. 

 لذا متقاضی��ان می توانند طرح پیش��نهادی به هم��راه اس��ناد توانمندی مالی 

و رزومه کاری خود را ظرف هش��ت روز از تاریخ انتش��ار این آگهی به آدرس ذیل 

ارسال نمایند. 

  در صورت ل��زوم جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانید با ش��ماره تلفن 

09112820۷68 آقای نصیری تماس حاصل نمایید.
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 شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران  )چوکا(

فراخوان شناسایی سرمایه گذار
مرحله دوم

آدرس کارخانه: گیالن، کیلومتر 35 جاده انزلی به تالش
کد پستي: 4386199531
تلفن: 013-43608001-4
فکس: 013-44608809
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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 ش��نبه مورخ 1401/12/20 تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه 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 دوم

نوبت دوم
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روابط عمومی و امور بین الملل

درخواست شماره: 
RHD-0113034-T17

موضوع آگهی:  
خرید رنگ صنعتی اینترنشنال

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

مراجعه نمایید.

با اخذ سپرده

  عمومی

مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت تأمین سرمایه 
تم��دن به منظ��ور اس��تماع گ��زارش هی��أت  مدیره و 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی درخصوص تصویب 
صورت های مال��ی منته��ی به1401/9/30ونیز اتخاذ 
تصمیمات در زمینه نحوه تقس��یم سود و س��ایر موارد 
برگ��زار گردید. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از 
مدیریت ارتباط��ات و رس��انه تأمین س��رمایه تمدن، مجم��ع عمومی 
س��الیانه با حضور 100درصد س��هامداران رس��میت یافت و در راستای 
اجرای قانون تجارت میثم قاس��می به عنوان رئیس مجمع و مینا طبیبی 
فرهاد ابراهیمی پور ناظر و بهنام محس��نی؛ مدیرعامل ش��رکت به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب ش��دند. بهنام محس��نی؛ مدیرعامل شرکت تأمین 
س��رمایه تمدن، در تش��ریح گزارش عملکرد ش��رکت به مجمع عمومی 
عادی صاحبان س��هام، گفت: در سال مالی مذکور س��ود خالص شرکت 
ب��ا افزایش 42.04درص��دی به بی��ش از 1290میلیارد توم��ان افزایش 
یافت که باال ترین رقم سود در طول 11س��ال فعالیت شرکت بوده است. 
مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن در تش��ریح عملکرد شرکت عنوان کرد: 
بیش از ۷3هزار میلی��ارد تومان س��رمایه تحت مدیری��ت، تأمین مالی 
بیش از 15هزارو 600میلیارد تومانی و کس��ب عنوان اولین و تنها تأمین 
سرمایه دانش بنیان در بین تأمین سرمایه کشور بخشی از دستاورد های 
شاخص شرکت می باشد. بهنام محس��نی؛ در ادامه تصریح کرد: انتخاب 
ش��رکت به عنوان مش��اورپذیرش برتر سال 1400براس��اس رتبه بندی 
مش��اوران پذیرش توس��ط فرابورس ایران، کس��ب جایگاه پنجم گروه 
واسطه گری های مالی از لحاظ شاخص فروش در میان 500شرکت برتر 
کشور، مشاور انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی، اخذ 
مجوز پردازش اطالعات مالی، اخذ موافقت اصولی اولین صندوق طالی 
تأمین سرمایه تمدن و توسعه چش��مگیر خدمات تأمین مالی جمعی از 

دیگر دستاورد های شرکت در سال مالی مورد بررسی می باشد.

 مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت تأمین سرمایه تمدن برگزار شد

ک��وروش پرویزی��ان؛ مدیرعام��ل بانک پارس��یان، در 
همایش و نمایش��گاه تخصصی عملکرد بانک پارسیان 
در حمایت از اکوسیس��تم دانش بنیان، گفت: این بانک 
به تنهایی 1۷ درصد ش��رکت های دانش بنیان خدمات 
گیرنده از بانک ها را تحت پوش��ش خود قرار داده است. 
ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نق��ل از روابط عمومی 
بانک پارس��یان، کوروش پرویزیان؛ مدیرعامل بانک پارس��یان، در این 
همایش گفت: امسال به فرمان مقام معظم رهبری نام سال 1401 به نام 
دانش بنیان مزین شد و ایشان بر حوزه حمایتی دانش بنیان بسیار تأکید 
داشتند از این رو قانون جهش تولید دانش بنیان نیز مصوب شد تا زمینه 
خوبی برای توسعه و رشد ش��رکت های دانش بنیان و ارایه خدمات بهتر 
و گس��ترده تر برای این گروه پیشتاز در اقتصاد فراهم ش��ود. وی با اشاره 
به اینکه در ابتدای س��ال یک تفاهم نامه مش��ترک بین بانک پارسیان و 
معاونت علمی و فن��اوری امضاء ش��د، گف��ت: این بانک براس��اس این 
تفاهم نامه مصمم شد تا نقش آفرینی خود را در زیست بوم فناوری پررنگ 
کرده و از تولی��د با ارزش افزوده باال در ش��رکت های دانش بنیان حمایت 
کند. پرویزی��ان؛ در ادامه به گ��زارش عملکرد بانک پارس��یان در حوزه 
خدمات بانکی به شرکت های دانش بنیان پرداخت و گفت: نسبت آماری 
پوشش شرکت های دانش بنیان در بانک پارس��یان به حدود 1۷ درصد 

رسیده است که از نظر حجمی و تعدادی دراین باره قابل مالحظه است. 

 نقش آفرینی پُررنگ بانک پارسیان 
در حمایت از اکوسیستم دانش بنیان

کوچ نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت
ش��اخص کل بورس در س��ومین هفته اس��فندماه روند 
اصالحی به خ��ود گرفت و روزهای پرافت وخیزی را پش��ت 
س��ر گذاش��ت. به گزارش تجارت نی��وز، اگرچه ش��اخص 
کل بورس در آخری��ن روز معامالتی هفته گذش��ته دوباره 
توانس��ت س��طح 1.8 میلیون واح��دی را پس بگی��رد اما 
پایین تر از ارتفاع هفته گذش��ته ایس��تاد. در هفته گذشته 
همچنین ش��اهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم. شاخص 
کل بورس هفته گذشته روی عدد یک میلیون و 821 هزار 
واحد به کار خود پایان داده بود؛ این هفته اما ش��اخص کل 
بورس در محدوده یک میلیون و 81۷ هزار واحدی ایس��تاد 
و در نهایت افت 0.2 درص��دی را در کارنامه خود ثبت کرد. 
در سوی دیگر بازار، شاخص کل هم وزن رشد 1.4 درصدی 
را ثبت ک��رد و ش��اخص کل فرابورس نیز ب��ا افزایش 0.1۷ 

درصدی در ارتفاع 23 هزار و 46 واحدی ایستاد. 
کاهش ارزش معامالت

ارزش معام��الت بازار س��هام نس��بت هفت��ه اخیر خود 
کاهش��ی بود و بر همین اس��اس ارزش معامالت روز شنبه 
برابر با ش��ش ه��زار و 63۷ میلی��ارد تومان، روز یکش��نبه 
پن��ج ه��زار و 81۷ میلی��ارد تومان، روز دوش��نبه ش��ش 
ه��زار و 590 میلیارد توم��ان و در آخری��ن روز کاری هفته 
یعنی سه ش��نبه هش��ت هزار و 356 میلیارد تومان بود. در 
نهایت ارزش معامالت ای��ن هفته برابر ب��ا 2۷ هزار و 400 
میلیارد تومان بود؛ درحالی که این ش��اخص بازار در هفته 

گذش��ته برابر با 49 هزار و 583 میلیارد توم��ان بود. هفته 
گذشته تنها چهار روز کاری داش��ت و در این مدت سه روز 
خروج نقدینگی حقیق��ی و یک روز ورود پول ثبت ش��د. بر 
همین اس��اس تنها در روز سه ش��نبه 342 میلی��ارد تومان 
پول حقیقی وارد بازار ش��د و روزهای ش��نبه 85۷ میلیارد 
تومان، روز یکش��نبه 133 میلی��ارد تومان و روز دوش��نبه 
30۷ میلی��ارد تومان پ��ول حقیق��ی از بازار س��هام خارج 
ش��د. از س��وی دیگر اما این هفته صندوق های درآمد ثابت 
شرایط بهتری داشتند و روز ش��نبه 65 میلیارد تومان، روز 
 یکش��نبه 288 میلیارد توم��ان، روز دوش��نبه 255 میلیاد 
تومان و در نهایت روز سه ش��نبه 145 میلی��ارد تومان ورود 

پول حقیقی به صندوق  ها ثبت شد.
اخبار جدید برای بورس

در هفته ای که گذش��ت س��فر رافائل گروسی؛ مدیرکل 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی به تهران، باعث ش��د قیمت 
دالر روند کاهشی به خود بگیرد و همین موضوع تا حدودی 
روی بازارس��رمایه تأثیرگذار بود. اما مس��أله مهم اینجاست 
که بورس این هفته با کاهش قیمت دالر کاهش��ی نش��د و 
ش��اهد یک واگرایی میان دالر و بورس بودیم. همچنین در 
آخرین روز کاری این هفته محمدرضا میرتاج الدینی؛ عضو 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه س��ال 1402 اعالم کرد که 
موضوع عرضه خ��ودرو در بورس کاال از الیحه بودجه س��ال 

آتی حذف شده است.  

توسعه صندوق های سرمایه گذاری
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تصمیمات 
این س��ازمان برای بازگش��ت اعتماد به بازار س��هام در سال 
1401 گفت: مسأله حمایت از حقوق سهامداران، مهم  ترین 
موضوعی بود که در س��ال جاری در دولت و سازمان بورس به 
آن پرداخته ش��د و این موضوع در بخش ه��ای مختلف مورد 
پیگیری قرار گرف��ت. مجید عش��قی؛ در گفت وگو ب��ا ایرنا، 
به تصمیمات اتخاذ ش��ده در س��ازمان بورس ب��رای بهبود 
وضعیت معامالت بازار اش��اره کرد و افزود: س��ازمان بورس 
طبق قانون و اساس��نامه دارای برخی وظایف است که تالش 
کرد تا در س��ال 1401 بر مح��ور این وظای��ف حرکت کند. 
وی اقدام دیگر س��ازمان بورس را انحصارزدایی از مجوزهای 
نهادهای مالی بازارس��رمایه عنوان کرد و گفت: با وجود همه 
س��خت گیری  ها در ارایه مج��وز و رعایت قوانی��ن و مقررات 
اما در س��ال جاری مجوزهای خوب��ی در ح��وزه کارگزاری، 
ش��رکت های س��بدگردان، صندوق های س��رمایه گذاری، 
مشاور س��رمایه گذاری ارایه ش��د تا بتوان خدمات بهتری را 
از طریق بازارس��رمایه به مش��تریان ارایه دهیم. عشقی؛ به 
تأکید س��ازمان بورس بر س��رمایه گذاری غیرمستقیم و نیز 
راه اندازی صندوق ه��ای جدید س��رمایه گذاری تأکید کرد 
و اظهار داش��ت: یکی از مش��کالت موجود در بازارس��رمایه 
ارایه پیش��نهادات مختلف در بازار برای همه س��لیقه ها بود. 
رئیس س��ازمان بورس ادامه داد: در ادامه چنین تصمیمی، 
طی یک سال گذشته برای نخس��تین بار اقدام به راه اندازی 

پنج نوع صندوق س��رمایه گذاری جدید مانند صندوق های 
اهرم، صن��دوق تضمین اصل س��رمایه، صن��دوق امالک و 
مستغالت، صندوق س��رمایه گذاری بخشی و صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق دولت��ی کردی��م. وی با اش��اره به 
اینکه این صندوق  ها ج��زء صندوق هایی هس��تند که قادر 
به جذب اف��راد ب��ا ذائقه و ریس��ک های مختلف هس��تند، 
گفت: این صندوق  ه��ا می توانند از کم ریس��ک  ترین ابزار تا 
پرریس��ک  ترین ابزار را به سرمایه گذاران پیش��نهاد دهند. 
عشقی؛ اظهار داش��ت: این صندوق  ها برای سرمایه گذارانی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از دانش و وق��ت کافی برای 
تحلیل کل بازار برخوردار نیس��تند، در این راس��تا درصدد 
هستیم اقدام به توس��عه این صندوق  ها تا سال آینده کنیم. 
عشقی به پرداخت سود س��هامداران از طریق سامانه سجام 
اشاره کرد و گفت: اقدام دیگر که امس��ال انجام دادیم بحث 
پیگیری پرداخت س��ودهای نق��دی ش��رکت ها به صورت 
متمرکز از طریق سامانه س��جام و شرکت سپرده گذاری بود 
که این اتفاق جز اقدامات بزرگ این سازمان تلقی می شود. 
رئیس سازمان بورس اعالم کرد که به دنبال چنین اقدامی، 
از ابتدای امسال دیگر الزم نبود که سهامداران برای دریافت 
س��ود به بانک ها و ش��رکت ها مراجعه کنن��د. وی در ادامه 
افزود: افزایش س��رمایه از محل آورده نق��دی و مطالبات به 
صورت الکترونیکی، اقدام دیگری بود که در راستای تسهیل 

سرمایه گذاری و خدمت به سهامداران انجام شد. 

گروه بانک، بیمه، بورس

معامالت گواهی سپرده ش��مش طال در بورس 
کاالی ای��ران از س��اعت 12 روز پنجش��نبه هفته 
گذش��ته با ثبت قیم��ت 306 ه��زار و 569 تومان 
به ازای هر گواهی س��پرده ش��مش طال )یک دهم 
گرم( با عیار 995 آغاز و در پای��ان معامله 16 هزار 
و 844 )معادل یک کیلو 684 گ��رم طال 24 عیار( 
گواهی سپرده ثبت شد. به گزارش مناقصه مزایده 
به نقل از کاالخبر، نشست هماهنگی آغاز معامالت 
گواهی سپرده شمش طال در بورس کاالی ایران با 
حضور مدیران سازمان توس��عه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و ش��رکت گسترش 
مع��ادن و صنایع معدن��ی طالی زرش��وران برگزار 
و معامالت گواهی س��پرده ش��مش طال آغاز به کار 
کرد. وجیه ا... جعف��ری؛ معاون وزیر صمت و رئیس 
هیأت عامل ایمیدرو، در این نشست ضمن تقدیر از 
تمامی دست اندرکاران راه اندازی معامالت گواهی 

سپرده ش��مش طال، گفت: با شروع به کار معامالت 
گواهی سپرده ش��مش طال قطعاً آثار بسیار خوبی 
را در س��رمایه گذاری و هدایت نقدینگی به سمت 

تولید طال شاهد خواهیم بود. وی افزود: در ساعات 
اولیه آغاز این معامالت بالغ ب��ر 1.5 کیلوگرم طال 
فروخته ش��د که معامل��ه این حجم از ط��ال در روز 

نخس��ت نش��ان می دهد ابزار مذکور قادر به جذب 
نقدینگی باالی��ی خواهد بود. رئی��س هیأت عامل 
ایمیدرو، گفت: معامالت گواهی س��پرده ش��مش 

طال، ب��ازاری ج��ذاب ب��رای حفظ س��رمایه های 
مردم و جذب س��رمایه ها به س��مت تولید اس��ت. 
جعفری؛ اف��زود: این معام��الت در ثب��ات نرخ ارز 
نی��ز کمک کنن��ده خواهد ب��ود و موض��وع مهم، 
مش��ارکت مردم در این معامالت ب��ه دلیل امکان 
ورود س��رمایه های خرد حتی به مق��دار یک دهم 
گرم طالس��ت که می توان��د بخ��ش قابل توجهی 
از نقدینگی را به س��مت ب��ازار قانونمند طال جذب 
کند. وی ضمن اش��اره ب��ه همکاری مؤث��ر وزارت 
صمت و ش��خص وزیر صمت نس��بت به راه اندازی 
این معامالت اظهار کرد: تاکن��ون در بازار فیزیکی 
بورس کاال ابعاد معامله ش��مش طال یک کیلوگرم 
بود ک��ه این موضوع ب��رای مصرف کنن��دگان طال 
کاربرد داشت اما با راه اندازی گواهی سپرده شمش 
طال می توان ش��اهد مشارکت بس��یاری از مردم با 
اعداد و ارقام کوچک بود. خریدهای خرد 0.1 گرم 
صورت گرفت به معنای پش��تیبانی از سرمایه های 

بسیاری از خانواده ها است. 

معامله 16 هزار و 844 گواهی سپرده طال در بورس

https://monaghesatiran.ir/131257-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b9-%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0/
https://monaghesatiran.ir/131260-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b9-%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/131263-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b9-%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88-2/
https://monaghesatiran.ir/131266-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%8a%d8%b9-%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d9%83%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88-3/
https://monaghesatiran.ir/131269-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131272-3755-%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/131275-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/131278-3755-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/
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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.
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کیوسک اخبار 

افزایش رقابت بین تولیدکنندگان 
نفتی با انتشار گواهی سپرده نفت

 دبیرخانه شورای عالی انرژی 
باید فعال تر شود

 پایانه نفتی نکا؛ مدرن   ترین 
پایانه  نفتی دریای خزر 

فراخوان جدید طرح احیای 
چاه های بسته و کم بازده نفتی

پارک فناوری و نوآوری نف��ت و گاز، فراخوان جدید ط��رح احیای چاه های 
بس��ته و کم بازده نفتی را منتش��ر کرد. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، به منظور 
اجرای بندهای 14 و 15 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مبنی بر افزایش 
ذخایر نفت و گاز کشور و توس��عه ظرفیت های تولید و برداشت صیانتی از منابع 
هیدروکربوری کش��ور و مس��تند به قانون اساسنامه ش��رکت ملی نفت ایران و 
اساس��نامه پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز و عطف به مصوبه شورای اقتصاد 
)مکاتبه 18۷549 مورخ 21 تیرماه امس��ال از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه 
کش��ور( و با عنایت به مفاد قان��ون جهش تولید دانش بنیان و ب��ا اهداف تقویت 
درون زایی، تحقق اقتص��اد دانش بنیان، تکیه بر توان تولی��د داخل و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در کسب وکارهای مرتبط با احیای چاه ها، 
فراخوان ثبت ن��ام از متقاضیان جدید ط��رح احیای چاه های بس��ته و کم بازده 
نفتی از س��وی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز منتش��ر می ش��ود. نخستین 
بار، بهمن م��اه 1400 بود که 53 ش��رکت دانش بنیان و فن��اور در فراخوان این 
طرح ثبت نام کردند که با تالش شایسته  تمام ارکان ستادی و عملیاتی ذی ربط 
ذیل ش��رکت ملی نفت ایران و پارک فن��اوری و نوآوری نفت و گاز، نخس��تین 
قرارداد ط��رح در بهمن ماه 1401 میان پ��ارک فناوری و ن��وآوری نفت و گاز و 
یکی از ش��رکت های فناور حاضر در طرح به امضاء رس��ید. از آن زمان تاکنون و 
با توجه به برگزاری نشس��ت های متعدد در محل پارک بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان و فناور و س��ایر مؤسس��ات مرتبط برای ثبت نام در طرح ابراز عالقه 
کرده اند. از تمام ش��رکت ها، مؤسس��ات، واحدهای تحقیق و توس��عه و یا سایر 
اشخاص حقوقی و همچنین مشارکت های مبتنی بر تولید، توسعه و پیاده سازی 
فناوری و س��رمایه گذاری خطرپذیر که دارای یک ایده/فناوری خالقانه، جدید، 
مشخص و آماده پیاده س��ازی در حوزه احیای چاه های کم بازده و غیرفعال بوده 
و در چارچوب ضوابط مربوطه از قابلیت اخذ پذیرش در پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت برخوردار باشند برای ثبت نام دعوت به عمل می آید. متقاضیان باید 
با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی خود در زمینه کسب وکارهای مرتبط 
با محوریت یک ایده نو و یا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی 
مهندس��ی، مهندس��ی معکوس، انتقال و مدیری��ت فناوری و ی��ا ارایه خدمات 
تخصصی کسب وکار )از فناوری تا بازار( به منظور تجاری کردن نتایج تحقیقات 
 اقدام به ثبت ن��ام کنن��د. متقاضیان ب��ا مراجعه ب��ه تارنمای پ��ارک به آدرس 
www.petropark.ir می توانند ضمن کسب اطالع از جزییات، در فراخوان 

جدید طرح ثبت نام کنند.

رئیس کمیس��یون بازرگانان اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت، 
گفت: با عرضه گواهی نفت در بورس انرژی تولیدکنندگان نفت و میعانات، سبد 
تولیدات خود را به منظور افزایش رقابت در راس��تای کشف قیمت های مناسب 
افزایش می دهند. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، احمد صرامی؛ درب��اره مزایای 
انتش��ار گواهی س��پرده نفت، اظهار کرد: موانع هرکاالیی با ورود به بازارسرمایه 
به سبب شفافیت و قوانین این بازار بر طرف می ش��ود و بنا به شرایط عرضه کاال 
تصمیماتی نیز در راستای بهره مندی س��رمایه گذاران اتخاذ می شود. وی بیان 
کرد: عرضه گواهی س��پرده های انواع نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی 
اقدام مناسب و قابل توجهی برای اشخاص حقوقی است که می خواهند در بحث 
نفت و میعان��ات اقداماتی را همچون بازارگردانی و بازارس��ازی و تأمین خوراک 
انجام دهند. رئیس کمیس��یون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، تصریح کرد: سرمایه گذاران بازارس��رمایه از این اوراق می توانند به عنوان 
ی��ک اب��زار اس��تاندارد در زمینه های��ی همچون خری��د و فروش نفت و س��ایر 
ضمانت   ها بهره گیرند. صرامی با بیان اینکه نفت به س��بب آن که در زمره مسائل 
اس��تراتژیکی قرار می گیرد، از موقعیت سیاس��ی و اقتصادی خاصی برخوردار 
اس��ت، گفت: ش��رکت ملی نفت ایران و بورس انرژی به منظور ارتقا شفافیت و 
رقابت می بایست نگاه چندجانبه ای را در حوزه عرضه گواهی سپرده نفت داشته 
باشند. رئیس کمیس��یون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
در پایان بیان کرد: با عرضه انتش��ار گواهی نفت در بورس انرژی تولیدکنندگان 
نفت و میعانات سبد تولیدات خود را به منظور افزایش رقابت در راستای کشف 

قیمت های مناسب افزایش می دهند.

رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجلس، گف��ت: پیگیر هس��تیم که جلس��ات 
ش��ورای عالی ان��رژی، بیش از ی��ک بار در س��ال برگ��زار ش��ود و دبیرخانه آن 
که اکنون زیر نظر س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت را به جای��ی منتقل کنیم که 
مؤثر باش��د. به گزارش مناقصه مزایده، فریدون حس��نوند؛ با اشاره به گزارشات 
ناترازی گاز در جلس��ات غیرعلنی و علنی مجلس، افزود: در الحاقیه تبصره )1( 
بودجه سال 1402، س��عی کردیم حدود 200 هزار میلیارد تومان در حوزه گاز 
و فعالیت های شرکت ملی نفت که به تولید گاز بر می گردد، برای سرمایه گذاری 
در نظر بگیریم. وی اظهار داش��ت: آن گزارش  ها و تأثیرش��ان در جلسات سران 
قوا و همچنین پیگیری  ها و سیاس��ت گذاری ها، منجر به این شد که نمایندگان 
مجلس در بودجه 1402 به این موضوع توجه جدی داش��ته باشند و امیدواریم 
که آثار آن را ببینیم. رئیس کمیس��یون انرژی مجلس، در پاس��خ به این سؤال 
که مجلس چه نظارت��ی بر اجرای قانون ب��ر زمین مانده اص��الح الگوی مصرف 
انرژی مصوب س��ال 1389 دارد؟، گف��ت: در اعتبارات بودجه، دو ب��ال را برای 
دولت تعریف کردیم که انجام دهد؛ یکی س��رمایه گذاری و دیگری، بهینه سازی 
و جلوگیری از هدررفت انرژی اس��ت. وی ادامه داد: در بحث تقنیح و نظارت نیز 
سعی کردیم که به س��اختار بهینه س��ازی توجه کنیم. وزارتخانه های مختلف با 
این موضوع را به کمیسیون دعوت کردیم و به دنبال اصالح ساختار در این حوزه 
هستیم. حس��نوند؛ تأکید کرد: پیگیر هستیم که جلسات ش��ورای عالی انرژی، 
بیش از یک بار در سال برگزار شود. در ارتباط با شورای عالی انرژی نیز، جلسات 
برگزار شده اما به دنبال این هس��تیم که دبیرخانه آن که اکنون زیر نظر سازمان 

برنامه و بودجه است را به جایی منتقل کنیم که مؤثر باشد. 

سرپرست شرکت پایانه های نفتی ایران، گفت: شرکت پایانه های نفتی ایران 
به عنوان س��ازمانی مأموریت گرا تالش دارد که مأموریت اصلی و وظایف محوله 
در حوزه های تخصصی ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور 
را به صورت ایمن، به موقع با رعایت استاندارد  ها و به نحو مطلوب به انجام رساند. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، عباس غریبی؛ اف��زود: در پایانه نفت��ی نکا به عنوان 
مدرن   ترین پایانه  نفتی دریای خزر، مجهز  ترین وس��ایل اندازه گیری و امکانات 
استاندارد به کار گرفته شده است. مدیریت ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران، 
یادآور شد: این پایانه با در اختیار داشتن نیروی انسانی خالق و توانمند می تواند 
کمک بزرگی به چرخه تولید، صادرات و ارزآوری به کش��ور کند. غریبی؛ ادامه 
داد: نیروی انسانی به عنوان ارزشمند  ترین دارایی سازمان است و هدف و برنامه 
ما همسو با اهداف تعیین شده از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کسب 

رضایتمندی حداکثری کارکنان و افزایش بهره وری است.  

سخنگوی دولت عنوان کرد

پیشرفت قابل توجه در گازرسانی به سیستان وبلوچستان
س��خنگوی دول��ت، گف��ت: اولوی��ت دولت س��یزدهم از 
ابت��دا، خدمت گ��زاری ب��ه مناط��ق کم برخ��وردار و جبران 
عقب ماندگی   ها بوده و هس��ت و از این رو توج��ه ویژه ای نیز به 
اس��تان سیستان وبلوچستان داش��ته تا روند عملیات اجرایی 
گازرسانی به این استان با قوت و تالش شبانه روزی همکاران 
در وزارت نف��ت ادام��ه دارد. به گ��زارش مناقصه مزایده، علی 
بهادری جهرمی؛ درباره گازرسانی به شهرهای جنوبی استان 

سیستان وبلوچس��تان، گفت: همزم��ان با میالد با س��عادت 
حضرت ولی عصر)عج(، خ��ط انتقال گاز ایرانش��هر به چابهار 
به طول 290 کیلومتر و با هزین��ه 410 میلیون دالر )معادل 
معادل 20 هزار میلی��ارد تومان( آماده افتت��اح و بهره برداری 
شده است. وی درخصوص گازرسانی به شهرستان های زابل، 
زهک، نیمروز، هیرمند وهامون، گفت: خط انتقال گاز زاهدان 
به منطقه سیستان هم در اردیبهشت ماه سال جاری در دولت 

سیزدهم تزریق گاز ش��د و در حال حاضر در این منطقه، شهر 
زابل گازدار است. وی افزود: ش��هر زابل 500 کیلومتر شبکه 
مورد نیاز دارد که تاکنون 4۷0 کیلومتر اجراء و 200 کیلومتر 
نیز گازدار شده است، در این ش��هر حدود 20 هزار علمک نیز 
مورد نیاز اس��ت که نصب علمک  ها آغاز ش��ده است و در حال 
تکمیل اس��ت. س��خنگوی دولت، در مورد وضعیت پیشرفت 
گازرسانی به سایر ش��هرهای اس��تان سیستان وبلوچستان، 

ادامه داد: ش��بکه های م��ورد نیاز ش��هرهای ادیم��ی )مرکز 
نیم��روز(؛ دوس��ت محمد )مرک��ز هیرمن��د(؛ محمدآب��اد 
)مرکزهامون( و زهک )مرکز زهک( نیز ب��ا متراژ حدود 280 
کیلومتر به ص��ورت کامل اجراء ش��ده و فق��ط مراحل نهایی 
اجرای خطوط تغذیه بین این ش��هر  ها باقیمانده است که در 
حال اجراست، پیش بینی می ش��ود این چهار شهر در ماه های 

ابتدایی سال آینده گازدار شوند.

مدیرعامل گروه صنعتی مپنا عنوان کرد 

اصالح اقتصاد آب با طرح های مردم محور 
مدیرعامل گ��روه صنعتی مپنا، ب��ا بیان اینکه 
بهره وری در تولید و مصرف آب نیازمند بازتعریف 
براساس وضعیت های جدید اس��ت، گفت: اصالح 
اقتصاد معیوب فعلی آب ب��ا طرح های مردم محور 
می تواند کمک بسیار خوبی به بهینه سازی مصرف 
داش��ته باش��د. به گزارش مناقصه مزایده، عباس 
علی آبادی؛ افزود: آب مسأله بسیار مهمی است که 
جزء 10 چالش اصلی از سال های گذشته تاکنون 
در همه جهان ب��وده و خواهد ب��ود. وی ادامه داد: 
پیش بینی ه��ای جهان��ی از آن حکای��ت دارد که 
تداوم وضعی��ت فعلی آب اوض��اع را وخیم تر کرده 
و در کش��ور ماهم چنین خواهد ب��ود. مدیرعامل 
گروه صنعتی مپنا، خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم بر 
بخش عمده ای از منابع آب جهانی تأثیر گذاش��ته 
و همین تأثی��رات را ب��ر منابع آبی در کش��ورمان 
داشته اس��ت. علی آبادی؛ با بیان اینکه باید نگران 
چالش های آب باش��یم، گفت: پی��ش روی آب به 
دلیل آب ش��دن یخ های قطبی بخشی از سرزمین 
مان را تحت تأثیر قرار خواه��د داد و از طرف دیگر 
بروز خشکس��الی   ها بخش های وس��یع دیگری را 
درگیر کرده اس��ت. وی ادامه داد: آب های شیرین 
و شور کش��ور هرکدام با چالش های جدی روبه رو 
ش��ده اند و برای مدیریت بهینه این چالش   ها باید 
به س��مت اس��تفاده از فناوری های جدی��د که در 

حال توس��عه رفت. مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، 
بیان کرد: افزای��ش بهره وری در تولی��د و مصرف 
آب باید به طور جد در دس��تور کار قرار گیرد، زیرا 
ما در مصرف آب دق��ت الزم را نداریم. علی آبادی؛ 

خاطرنش��ان کرد: بهره وری در تولید و مصرف آب 
نیازمن��د بازتعریف براس��اس وضعیت های جدید 
است و باید براساس شرایط هر زمان تعریف شود. 
وی تولی��د آب را زمانی هوش��مندانه توصیف کرد 

که با کمک اقدام ه��ای دانش بنیان صورت گیرد و 
در غیر این صورت مش��کالت تولید کماکان ادامه 
خواهد داش��ت. مدیرعامل گروه صنعت��ی مپنا بر 
ضرورت بازچرخانی آب تأکید کرد و گفت: گرچه 

اقدام های برای بازچرخانی ش��روع شده اما کامل 
نیس��ت و باید جدی ت��ر گرفته ش��ود. علی آبادی؛ 
اضافه کرد: آب بای��د باز چرخانده ش��ده و مجدد 
مورداس��تفاده قرار گیرد ک��ه البته ای��ن موضوع 
نیازمند مطالع��ات دقیق و کاملی اس��ت تا معایب 
و محاسن آن را به طور دقیق بررس��ی کرده باشد. 
وی کاهش تلفات آب را مس��أله ای مه��م ارزیابی 
کرد و خواس��تار توجه جدی تر به این موضوع شد. 
مدیرعامل گ��روه صنعتی مپنا، ادام��ه داد: بخش 
کشاورزی با روش های س��نتی بخش قابل توجهی 
از آب را ه��در می ده��د و این بخش هن��وز از آب 
تصفیه شده اس��تفاده می کند باید مطالعه صورت 
گیرد ک��ه ام��کان اس��تفاده از روش ه��ای دیگر 
تأمی��ن آب در این بخش وج��ود دارد. علی آبادی؛ 
گفت: باید اصالح الگوی مص��رف از طریق تبیین 
اف��کار عمومی جدی ت��ر گرفته ش��ود. وی اصالح 
قیمت آب را مس��أله ای مه��م در مدیریت مصرف 
برش��مرد و خاطرنش��ان س��اخت: اصالح قیمت 
باید از طریق طرح های م��ردم محور صورت گیرد 
ت��ا کارایی الزم را داش��ته باش��د. مدیرعامل گروه 
صنعتی مپنا، ادامه داد: اصالح نش��دن قیمت آب 
به هدررفت آن بس��یار کمک کرده است؛ بنابراین 
 باید برای کاهش مصرف به کم��ک اصالح قیمت 

اقدام کرد.

گروه انرژي

اگر متوس��ط رش��د مص��رف برق ط��ی برنامه 
هفت��م را برابر با متوس��ط رش��د مص��رف در یک 
ده��ه گذش��ته )4.5 درص��د( در نظ��ر بگیری��م، 
صنعت برق کش��ور نیازمند احداث ساالنه حدود 
5000 م��گاوات نی��روگاه و توس��عه ش��بکه های 
انتق��ال و توزیع نی��روی برق متناس��ب ب��ا آن با 
س��رمایه گذاری بالغ بر پنج میلیارد دالر در س��ال 
خواهد ب��ود. در کنار پاس��خگویی به ای��ن میزان 
از رش��د مصرف، می بایس��ت نات��رازی حدود 15 
هزار مگاواتی تولید و مصرف س��ال های گذش��ته 
را نیز طی س��ال های برنامه هفت��م جبران کرد که 
این مهم نیازمن��د احداث س��االنه حداقل 3000 
م��گاوات نی��روگاه جدی��د اس��ت. با ف��رض عدم 
بازنشس��تگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال حاضر 
 حداق��ل ۷000 م��گاوات از نیروگاه ه��ای موجود 
در اولوی��ت بازنشس��تگی هس��تند، صنعت برق 
س��االنه نیاز به اح��داث 8000 م��گاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید دارد. س��اخت این میزان ظرفیت 
نیروگاه��ی جدید نیازمند سیاس��ت هایی اس��ت. 
تأمین منابع مالی م��ورد نیاز صنعت برق کش��ور 
که صندوق توس��عه مل��ی در ای��ن خصوص نقش 
پررنگی داشته و این نقش می باید بیش از گذشته 
مورد توج��ه برنامه ریزان برنامه هفت��م قرار گیرد، 
بسیج امکانات کشور برای س��اخت داخل توربین 
و تجهی��زات نیروگاه��ی در ش��رایط رقابتی برای 
تأمین و نص��ب س��االنه 8000 م��گاوات نیروگاه 
جدید که باید در اولویت سیاس��ت گذاران کش��ور 
ق��رار گیرد. همچنی��ن تأمین انرژی اولیه ش��امل 
گاز طبیع��ی ی��ا س��وخت مای��ع ظرفی��ت جدید 
نیروگاه��ی کش��ور حداق��ل مع��ادل 10 درصد 
س��وخت تحویلی فعلی ب��ه نیروگاه ه��ای موجود 
باید در اولویت برنامه هفتم باشد. افزایش بازدهی 
نیروگاه های موجود با احداث و تکمیل واحدهای 
بخ��ار نیروگاه ه��ای س��یکل ترکیب��ی، توس��عه 
نیروگاه ه��ای تجدیدپذی��ر ب��رای کاهش مصرف 
س��وخت های فس��یلی و طرح های بهینه س��ازی 
مصرف ان��رژی بای��د در اولوی��ت اول کش��ور، در 
بخش برق یا گاز ق��رار گیرد. برنامه بهینه س��ازی 
مصرف فق��ط وابس��ته ب��ه دو وزارتخان��ه متولی 
انرژی یعنی وزارت نف��ت و وزارت نیرو نیس��ت و 
الزم اس��ت همه دس��تگاه های اجرای��ی در قبول 
تقاضاهای جدید در اح��داث کارخانه ها و واردات 
تجهیزات انرژی بر و س��اخت مسکن و... معیار  ها و 
استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده ای 
 را ب��رای ع��دم رعای��ت ای��ن اس��تاندارد  ها وضع 
کنند. اگرچه احکامی در برنامه های توس��عه قبلی 
برای پیش��برد این اقدامات پیش بینی شده بود اما 
روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد 
کمتر از برنام��ه احداث نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر 
حاک��ی از ناموف��ق ب��ودن سیاس��ت گذاری   ها یا 
شیوه های اجرایی در این دو حوزه است. علی رغم 
تنوع سیاس��ت   ها و احکام متنوع در این برنامه ها، 
نقش پررنگ توس��عه ظرفیت نیروگاه��ی در این 
برنامه ها بیش��تر دیده می ش��ود. بن��د »ب« ماده 
25 قانون برنامه چهارم توس��عه، ماده 133 قانون 
برنامه شش��م توس��عه و بندهایی از مواد 44 و 48 
قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه ها و مقررات 
ابالغی مرتب��ط با این مفاد ش��اهدی ب��ر این ادعا 
بوده، ه��ر چند اح��کام غیرمس��تقیم و تأثیر گذار 
دیگری نیز در متن برنامه های فوق وجود داش��ته 
اس��ت. ام��ا در عم��ل و مق��ام اج��راء، بخش های 

مذکور چندان که بای��د مورد توجه ق��رار نگرفته 
اس��ت. آن طور ک��ه مصطف��ی رجبی مش��هدی؛ 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت ش��بکه ب��رق ایران، 
گفت��ه، ب��ا م��روری ب��ر آیین نامه ه��ای اجرایی، 
دس��تورالعمل   ها و مصوبات مربوط کمتر نش��انی 
از س��ایر بخش های زنجیره تأمین ب��رق از تأمین 
سوخت تا توزیع، بهینه سازی مصرف، انرژی های 
 پاک، رگوالت��وری صنعت ب��رق، مدیریت تأمین 
تجهیزات، فن��اوری، کارآیی و بازده��ی و... دیده 
می ش��ود. علی رغم تأکیدات ف��وق، در فاصله 10 
س��ال منتهی به س��ال 1400، رش��د مصرف برق 
همواره بیش��تر از رش��د ظرفیت نیروگاهی نصب 
شده کش��ور بوده و توس��عه ظرفیت نیروگاهی از 
میزان تقاضا عقب مان��ده اس��ت. وی تأکید کرد: 
به منظور رفع ناترازی های صنعت برق، در س��ال 
1401 مجلس شورای اس��المی قانون مانع زدایی 
از توس��عه صنعت برق را تصویب ک��رد که در آن، 
مواد مهمی نظیر تأمین س��وخت مایع نیروگاه ها، 
احداث نیروگاه توس��ط صنایع ان��رژی بر، افزایش 
تعرف��ه صنای��ع انرژی ب��ر و پرمص��رف، پرداخت 
مطالب��ات صنعت برق از دولت باب��ت مابه التفاوت 
قیمت تکلیف��ی و تعرفه های ف��روش، جایگزینی 
نیروگاه های فرس��وده با نیروگاه های ب��ا راندمان 
ب��اال و تأمین مال��ی پروژه های صنعت ب��رق مورد 
تصویب قرار گرفته اس��ت. سخنگوی صنعت برق، 
معتقد اس��ت: هر چند این قانون در بخش برق در 
نوع خود به لحاظ تمرکز بر مش��کالت صنعت برق 

و برطرف ک��ردن ناترازی  ها بی نظی��ر و یا کم نظیر 
اس��ت اما اجرایی ش��دن مواد این قان��ون نیازمند 
برنامه های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت اس��ت. 
برنامه هفتم توس��عه فرصت مناسبی برای صنعت 
برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه های 
می��ان م��دت در چارچ��وب قوانین باالدس��تی از 
جمله قان��ون مانع زدایی اق��دام کند. ب��ه منظور 
جلوگی��ری از تکرار برخ��ی از تجربی��ات ناموفق 
گذش��ته در برنامه های پنجم و شش��م توسعه به 
نظر می رس��د صنعت برق کشور می بایست نسبت 
به پیگی��ری م��واردی در تدوی��ن برنام��ه تمرکز 
بیشتری داش��ته باش��د. به گفته رجبی مشهدی، 
 هر چند طی 10 س��ال گذش��ته، تمرک��ز اصلی و 
عمده برنامه های صنعت برق کشور بر بخش تولید 
بوده، اما متأس��فانه این امر فاقد ساختار یکپارچه 
بوده اس��ت. کمبودهای موجود در بخش تولید که 
فش��ار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد 
کرد، می تواند نشان دهنده آن باشد که روش های 
پیش��ین درخصوص خرید تضمینی برق، گواهی 
 ،ECA ظرفی��ت، قرارداده��ای خری��د تضمینی
نقش پر رن��گ وزارت نی��رو در تعیین ش��رایط و 
کنترل ورود س��رمایه گذاران جدید، عدم کنترل 
ریسک های س��رمایه گذاری و فضای ناامن تجارت 
ب��رق و... پاس��خگوی نیاز کش��ور نب��وده و نیاز به 
رویکردی جدید در این حوزه وج��ود دارد. فارغ از 
میزان س��رمایه گذاری، با توجه به کمبود سوخت 
اولی��ه، تغیی��ر فن��اوری و ورود تجدیدپذیر  ه��ا و 

مس��ائل زیس��ت محیطی به نظر می رس��د، بخش 
توس��عه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه 
بلندم��دت جدیدی اس��ت. برنامه هفتم توس��عه 
می تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار 
باش��د. تعیین برنامه بلندمدت تأمین و تخصیص 
انرژی کش��ور، س��هم نیروگاه های مختلف از سبد 
تأمین ب��رق، افزای��ش بازدهی و کاه��ش مصرف 
س��وخت، جایگزینی نیروگاه های قدیمی، شیوه و 
مدل گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر، مبادالت 
برق با کش��ورهای همس��ایه از مواردی اس��ت که 
بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای 
ش��ود. تمرکز زیاد روی افزایش ظرفیت تولید در 
س��ال های گذش��ته در کنار کاهش قیمت نسبی 
قیمت ب��رق با توج��ه به می��زان ت��ورم در اقتصاد 
ایران منجر به رش��د س��الیانه ح��دود پنج درصد 
مصرف برق در س��ال های گذش��ته در کشور شده 
اس��ت. تغییرات اقلیم��ی، کاهش ذخایر س��د  ها 
و افزای��ش دما در ایام تابس��تان منجر به تش��دید 
ناترازی تولید و مصرف برق کش��ور ش��ده اس��ت. 
تبیین س��ازوکارهایی ب��رای ورود ش��رکت های 
خدمات انرژی، مش��ارکت صنایع انرژی بر کشور 
در بهینه س��ازی مصرف، تدوین و تعریف ابزارهای 
مالی برای تأمین مال��ی این پروژه )نظیر راه اندازی 
بازار گواهی انرژی صرفه جویی که در دس��ت اقدام 
است( در کنار سیاس��ت های قیمتی مناسب برای 
مش��ترکین پرمصرف می تواند ب��ه کاهش مصرف 
برق کش��ور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک 

شایانی کند. باید توجه کرد که با توجه به مشکالت 
مربوط به توس��عه بخش تولید، سیاس��ت گذاری 
و ارای��ه برنام��ه بلندم��دت در ای��ن بخ��ش برای 
مجموعه حکمرانی کش��ور اجتناب ناپذیر اس��ت 
و می بایس��ت از اولویت های برنامه هفتم توس��عه 
کشور باش��د. براس��اس سیاس��ت های کلی اصل 
44 شبکه های برق کش��ور در اختیار دولت بوده و 
قابل واگذاری به بخش خصوصی نیس��ت. از سوی 
دیگر توس��عه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب 
در ش��بکه برق کش��ور، عم��اًل کم��ک چندانی به 
تأمین برق کش��ور نخواهد کرد. توجه اساس��ی به 
سرمایه گذاری، توس��عه و نگهداری، بهره برداری، 
نرخ گذاری و تأمین مالی ش��بکه برق کشور باید از 
اولویت های برنامه هفتم توسعه باشد. متأسفانه با 
توجه ب��ه ماهیت انحصار طبیع��ی و مالکیت 100 
درصدی دولت در این بخش و ع��دم صدور اجازه 
به بخش خصوص��ی برای مش��ارکت در توس��عه 
ش��بکه برق کش��ور، در برنامه های گذشته توجه 
کافی و مناسبی به این بخش نش��ده و شبکه برق 
کش��ور نیازمن��د س��رمایه گذاری کالن��ی در این 
حوزه اس��ت. در حال حاضر نرخ گذاری هزینه های 
اتصال و خرید انش��عاب و ترانزیت برق پاسخگوی 
هزینه های بلندمدت ش��بکه برق کش��ور نیست. 
تعیی��ن س��ازوکار قیمت گ��ذاری، تأمی��ن مالی 
و دسترس��ی عادالن��ه به ش��بکه انتق��ال و توزیع 
می بایست از اولویت های دیگر برنامه هفتم توسعه 

قرار گیرد.
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