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از س��رگیری روابط ایران و عربس��تان با میانجیگری چین 
بعد از هفت س��ال خب��ری مهم ب��رای خاورمیانه ب��ود. مهم از 
آن جهت که دو کش��ور ایران و عربس��تان بدون شک دو قطب 
بزرگ خاورمیانه هس��تند. دو قطب��ی که حاال با واس��طه یک 
قدرت بزرگ دیگر راضی به حل مناقشات ش��ان ش��دند تا هم 
کشورهایش��ان وضعیت بهتر اقتص��ادی را تجرب��ه کنند و هم 
خاورمیانه به آرامش بیشتری برس��د. در واقع ایران و عربستان 
دارای مش��کالت عدی��ده ای بودند که ریش��ه در تاری��خ دارد؛ 
از نقش عربس��تان در جدایی بحرین از ایران گرفته تا کش��تار 
حاجیان ایرانی در س��ال 1366، از منازعه در کشورهای عراق، 
سوریه، یمن تا تجاوز جنسی پلیس فرودگاه جده به دو نوجوان 
ایرانی که باعث لغو س��فر عمره ایرانیان به عربس��تان ش��د، از 
فاجعه منا ت��ا در نهایت حمله به س��فارت عربس��تان در تهران 
که باعث قطع کامل روابط دو کش��ور به مدت هفت س��ال شد. 
مذاکرات حل وفصل مناقش��ات بین دو کشور از چند روز پیش 
به میزبانی چین شروع ش��د تا اینکه روز جمعه گذشته به طور 
رس��می توافقاتی از این مذاکرات به بیرون درز کند. از س��وی 
دیگر میانجیگری چین ب��رای حل وفصل دو غ��ول خاورمیانه 
پیام روشنی برای آمریکا نیز داشت. چین با این عمل به آمریکا 
نشان داد که پاسخ رفتارهای یانکی ها را در مواجه با این کشور 
به هر ش��کلی که بتواند می دهد. پیش تر نیز دو کشور عربستان 
و چین روابط خودش��ان را به شکل بی س��ابقه ای وسعت دادند 

که این امر موجب نارضایتی ش��دید آمریکا شده بود و بسیاری 
همکاری عربس��تان و چی��ن را بی س��ابقه و دهن کجی متحد 

آمریکا یعنی عربستان دانسته بودند. 
استقبال اتحادیه اروپا از احیای روابط ایران و عربستان

در ادامه واکنش های بین المللی به توافق ایران و عربس��تان، 
اتحادیه اروپا نیز از احیای روابط دیپلماتیک بین ریاض و تهران 
اس��تقبال کرد. پیتر استانو؛ س��خنگوی ارش��د اتحادیه اروپا با 

انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که این اتحادیه از توافق عربس��تان و 
ایران برای احیای روابط دیپلماتیک استقبال می کند. در بیانیه 
استانو که در وب سایت این اتحادیه منتشر شده آمده؛ »اتحادیه 
اروپا از توافق اعالم شده درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک بین 
جمهوری اس��المی ایران و پادشاهی عربستان سعودی استقبال 
می کند و منتظ��ر اجرای این توافق اس��ت.« اتحادیه اروپا ضمن 
»قدردانی از تالش های دیپلماتیکی که منج��ر به این گام مهم 

ش��ده« اعالم کرد: »از آنجایی که هم ایران و هم عربستان برای 
امنیت منطقه مهم و مرکزی هس��تند، احی��ای روابط دوجانبه 
ای��ن دو کش��ور می تواند ب��ه ثب��ات کل منطقه کم��ک کند.« 
بیانیه س��ه جانبه ای در پکن با امضای علی ش��مخانی؛ نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، »مس��اعد 
بن محمد العیبان«؛ وزیر مشاور و عضو ش��ورای وزیران و مشاور 
امنیت ملی عربستان س��عودی و »وانگ ئی« عضو دفتر سیاسی 
کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس دفتر کمیسیون مرکزی 
امور خارجی حزب و عضو ش��ورای دولتی جمهوری خلق چین 
صادر شد. در نتیجه  گفت وگوهای انجام شده، جمهوری اسالمی 
ایران و پادشاهی عربستان س��عودی توافق کردند ظرف حداکثر 
دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از س��ر گرفته و سفارتخانه ها و 
نمایندگی  ها را بازگش��ایی کنند. وزرای امورخارجه دو کش��ور 
جهت اج��رای این تصمیم و انج��ام تمهیدات الزم ب��رای تبادل 
س��فرا با یکدیگر مالقات می کنند. دو کش��ور با تأکید بر احترام 
به حاکمی��ت و عدم دخال��ت در امور داخلی یکدیگ��ر در زمینه 
اجرای موافقت نامه همکاری های امنیتی امضاء ش��ده در تاریخ 
1380/1/28 خورش��یدی براب��ر ب��ا 2001/4/17 می��الدی و 
نی��ز موافقت نامه عموم��ی همکاری های اقتص��ادی، بازرگانی، 
س��رمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضاء 
ش��ده در تاریخ1377/3/6 خورش��یدی برابر ب��ا 1998/5/27 
میالدی توافق کردند. اعالم توافق غیرمنتظره ایران و عربستان 
و احیای روابط دیپلماتیک پس از هفت سال، با واکنش گسترده 

منطقه ای و بین اللملی روبه رو شد.

ضرب شست چین به آمریکا؛ ایران و عربستان در آغوش هم

 عید زود رس!  
 هوش��نگ خانی که ما باش��یم، فکر می کردیم امس��ال 
به واس��طه این وضعیت افتضاح قیمتی و رکوردشکنی پشت 
س��ر هم تورم و ایضاً تالطم جامعه و ش��رایط جوی نامساعد 
روحیه خلق ا... و داس��تان های ریز و درش��ت دیگر، آنچنان 
عیدی ب��رای برگ��زاری متصور نیس��ت و همین نو ش��دن 
طبیعت بهانه ای می شود برای اندکی دلخوشی و دورهمی و 
امیدواری به روزهای نوتر و با طراوت تر ارزانی و ثبات قیمتی 

و خجالت نکشیدن والدین و همدلی و همراهی بیشتر. 
البته باتوجه به ش��روع ماه رمضان از روز س��وم سال نو، 
بحث س��فر و مس��افرت و گش��ت و گذار اگرچه به تیر غیب 
افزایش هزینه ها گرفتار ش��ده بود اما با ای��ن بهانه، یحتمل 
با قاطبه خلق ا... قهر کرده و روی خوش نش��ان نخواهد داد، 
اال برای اندک کس��انی که یا در مقصد، خان��ه پدری و منزل 

دوست و آشنا منتظرشان هس��ت و یا جزء آن یکی دو دهک 
باالنشین هستند که اساس��اً برای هیچ تورم و جهش و پرش 
قیمتی تره خ��رد نمی کنند و کیف و حال و س��فر همیش��ه 

برقرار و مستدام است. 
اما با همه این تفاصیل به نظر می رس��د که برعکس افکار 
پریشان هوشنگ خانی ما، عید امسال از اتفاق، برای برخی ها 
خیلی هم زودرس و پرجاذبه تش��ریف دارد و بچه زرنگ های 
دالل و س��فته باز و ایضاً برخی کس��به و تولید و توزیع کننده 
و اندک فرصت طلبان خیل عظی��م ارایه دهندگان خدمات 
و هرکس��ی که به واس��طه هنر ابن الوقتی می توانست در این 
آش��فته بازار کالهی از نمد نی��از و اجبار خل��ق ا... برای خود 
بدوزند، پر از رونق و پول و س��واری گرفت��ن و یکه تازی بود 

و همچنان هست! 

اگر ق��رار ب��ود از اول س��ال آتی، عی��د نیم بن��دی برای 
اهالی این ملک رقم بخ��ورد، اما برای موجودات مش��روحه 
فوق از مدت ها قب��ل این عید پرناز و نعمت، ش��روع ش��ده 
اس��ت عده ای که ب��ا ش��روع نوس��انات دالر و س��که خود 
را ب��ه وس��ط معرک��ه رس��انده و کاس��ب کارانه ماهی های 
 درش��ت از آب گل آل��ود گرفتن��د و هرط��ور که توانس��تند 
التهاب و تالط��م را در نقطه اوج نگه داش��تند ت��ا همچنان 
تورش��ان، صیدهای بزرگ تری برایش��ان بگیرد، یکس��ری 
دیگر هم که همزمان با نوس��ان و اوج گیری ن��رخ ارز و طال، 
هر روز و چه بس��ا س��اعتی بر روی نرخ کاال ها و خدمات خود 
گذاش��تند و تا آنجا که زورشان رس��ید خلق ا... را مورد لطف 
و عنایت طمع و س��یری ناپذیری خود قرار دادند، خیلی هم 
فرقی نداشت کسی که جیب های گش��اد، بی انصافی کافی، 
فرصت مناس��ب و حرص بی اندازه داش��ته باش��د، راهش را 
پیدا می کن��د، حتی اگر فرص��ت هم برایش فراهم نباش��د، 
 بلد اس��ت چطور مس��یر نامردمی را یافته و بر دوش خلق ا... 

آوار شود. 
این فرقه حتی از مس��ؤولین مالی و پولی هم حواسشان 

بیش��تر جمع افزایش قیم��ت لحظ��ه ای و فردای��ی دالر و 
س��که بود، حتی در چند روز انفجاری قیم��ت ارز و طال، به 
هنر پیشگویی و پیش بینی هم آراسته ش��ده بودند و چنان 
شتابان دست پیش را گرفته بودند که صرافی ها قیمت های 
آتی را براس��اس رفتار این بندگان خدا حدس می زدند! عید 
این بچه زرنگ ها آنقدر تماشایی و جذاب است که حتی بعد 
از فروکش کردن نس��بی قیمت دالر و س��که، همچنان و تا 
همین امروز در حال افزایش روزان��ه و نهایتاً چند روز یک بار 
قیمت ها هستند و ش��نوایی مصلحتی ایش��ان مدت هاست 
که هیچ خب��ری از بازار ارز و طال را نمی ش��نود و اگر کس��ی 
درب��اره اثرگ��ذاری کاهش نرخ طال و س��که ب��ر روی کاال و 
خدمات ایش��ان با ای��ن ابن الوقت ها صحبت کن��د، احتماالً 
ب��ا قیافه ای ح��ق به جان��ب فرمای��ش می کنند ک��ه  ای آقا 
قیمت های ما حس��اب و کتاب دارد، اتحادی��ه و صنف آن ها 
را مشخص می کند، کار و کاسبی ما چه دخلی به دالر و طال 
 و ارز و س��که دارد، ما یک گوش��ه ای داریم ماست خودمان 

را می خوریم! 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

معاون وزیر آموزش و پرورش

مدارس تا 28  اسفندماه باز هستند 
معاون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پرورش، با اعالم اینکه فعالیت و جریان آموزشی 
و تربیتی مدارس تا آخرین روز اس��فندماه س��ال 
1401 ادام��ه دارد، از ب��از ب��ودن م��دارس خبر 
داد. به گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از مرکز اطالع 

 رس��انی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
محمدمهدی کاظم��ی؛ گفت: م��دارس مطابق 
روال هرس��اله تا آخرین روز کاری س��ال 1401 
باز اس��ت و کادر اداری و آموزش��ی ب��ا حضور در 
مدرسه به فعالیت های آموزش��ی و تربیتی خود 

می پردازند. امس��ال هم آخرین روز کاری س��ال 
28 اسفندماه اس��ت. وی ادامه داد: از خانواده ها 
می خواهیم، ب��ا توجه ب��ه محدودی��ت زمانی تا 
پای��ان س��ال تحصیل��ی، حض��ور دانش آموزان 
در م��دارس را پیگیری کنند تا بع��د از تعطیالت 

نوروز شاهد عقب افتادگی های درسی و آموزشی 
دانش آموزان نباشیم. معاون آموزش متوسطه، با 
اش��اره به اهداف نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: 
مدرس��ه مهم  ترین و بهترین مکان برای تربیت و 
رش��د اجتماعی دانش آموزان است که کودکان و 

نوجوانان در محیطی امن و س��الم رشد و تربیت 
می یابند و امکان ورود دانش آم��وزان به اجتماع 
فراهم می ش��ود، لذا ض��رورت دارد، خانواده ها بر 
حضور دانش آموزان در مدرس��ه تأکید داش��ته 

باشند و این موضوع را پیگیری کنند. 

https://monaghesatiran.ir/131388-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%af%d8%9f/
https://monaghesatiran.ir/131400-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d9%84/
https://monaghesatiran.ir/131410-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-4-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88/
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فناوري  اطالعات
و دانش

بس��یاری از ارزهای رمزنگاری ش��ده، ازجمله بیت کوین با ضررهای شدید 
معامله می ش��وند؛ به عنوان مثال در زمان نگارش این مطلب، برخی از سکه های 
برتر ازجمله ریپ��ل و بایننس بیش از پنج درصد در 24 س��اعت کاهش یافتند و 
بیت کوین در 24 س��اعت کاهش 7.88 درصدی و اتریوم کاهش 8.89 درصدی 
را ثبت کردن��د. به گزارش ایتن��ا به نق��ل از کریپتو، با نگاهی ب��ه کاهش قیمت 
هفتگی، بیت کوی��ن در هف��ت روز گذش��ته 10.88 درصد و اتری��وم در همان 
بازه زمانی 10.94 درصد از دس��ت داده است. س��ایر آلتکوین  ها مانند بایننس 
در روند قیمت 24 س��اعته و هف��ت روزه خ��ود 6.62 درص��د و 6.66 درصد از 
دس��ت داده اند. این ضرر ها ارزش کلی بازار کریپتو را به زی��ر 900 میلیارد دالر 
رسانده اس��ت. از آنجایی که بازار در حال کاهش شدید است، پیتر شیف، منتقد 
سرسخت ارزهای دیجیتال به س��رمایه گذاران توصیه کرد که بیت کوین خود را 
بفروشند. پیتر شیف در پست توئیتر خود پیش بینی کرد که موارد ورشکستگی 
بیشتری به این صنعت ضربه می زند و زمس��تان کریپتو را عمیق تر خواهد کرد. 
شیف به س��یلور گیت، بانک دوس��تدار رمزنگاری که اخیراً س��قوط کرده است 
نیز اشاره کرد. حتی اگر سرمایه گذاران از تحلیل ش��یف حمایت نکنند اما روند 
نزولی اخیر ممکن اس��ت ادعاه��ای وی را تقویت کند. این اولین بار نیس��ت که 
پیتر شیف از س��رمایه گذاران می خواهد تا دارایی های خود را بفروشند؛ توصیه 
وی در حال��ی مطرح ش��د که بازار از انتش��ار اولی��ن داده های ش��اخص قیمت 
مصرف کننده )CPI( برای سال 2023 بیم داش��ت با این حال، به جای کاهش 
ش��دید، بیت کوین افزایش یافت و به 25هزار دالر رس��ید. از طرفی نفوذ اقتصاد 
کالن و آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکش��اورزی اداره آمار و کار احتماالً 
بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاش��ت. این گزارش نشان می دهد که 
ایاالت متحده در ماه گذشته 311 هزار ش��غل ایجاد کرد که باالتر از پیش بینی 
205 هزار شغل بود. سقوط بانک سیلورگیت نیز باعث ویرانی قیمت بیت کوین 
ش��د و بر س��ایر ارزهای دیجیتال تأثیر گذاش��ت. در زمان نگارش ای��ن مقاله، 
بیت کوین و س��ایر ارزهای دیجیتال همچنان در نمودار روزانه با مشکل مواجه 

هستند و قیمت بیت کوین در محدوده 20 هزار دالر است.

 بازار رمزارز ها 
همچنان ناامیدکننده است! 

نگاهی به جایگاه ایران برای توسعه علم و فناوری در سازمان شانگهای   
دبیرکل س��ازمان همکاری ش��انگهای، گف��ت: ایران در 
س��ازمان همکاری های ش��انگهای می تواند با پیش��نهادات 
و تجربیات خود به عن��وان یک عضو اثرگ��ذار در عرصه علم و 
فناوری نقش آفرین ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزایده به نقل 
از معاونت علمی، ژان��گ مینگ؛ دبیرکل س��ازمان همکاری 
ش��انگهای نیز، در این دی��دار، با بی��ان این که کش��ور ایران 
دارای توانمندی بس��یار خوب��ی در حوزه فناوری اس��ت که 
می تواند ش��کل تازه ای به هم��کاری با اعضای این س��ازمان 
ببخش��د، افزود: ایران در حوزه های گوناگون فناوری، فعالیت 
و دستاوردهای خوبی داش��ته و یکی از مهم ترین بخش ها در 
س��ازمان همکاری های ش��انگهای، در زمینه عل��م و فناوری 
است و می تواند به تعالی کش��ورهای عضو این سازمان کمک 
کند. وی افزود: قطعاً اس��تفاده از ظرفیت های ایران در بستر 
همکاری شانگهای می تواند زمینه س��از تعالی کشور ها باشد، 
ضمن آن که ایجاد این بس��تر تعامل، می تواند در اس��تفاده از 
ظرفیت نیروی انس��انی جوان ایران و سایر کشور ها از یک سو 
و ایجاد اشتغال از س��وی دیگر اثرگذار باش��د. مینگ؛ با بیان 
این که عضویت ایران در س��ازمان همکاری های ش��انگهای 
می تواند زمینه س��از اس��تفاده از تجربیات این کش��ور توسط 
اعضای س��ازمان ش��ود، عنوان کرد: معتقد هس��تم که ایران 
پ��س از عضویت قطع��ی، همکاری های بس��یار س��ودمند و 
مفیدی خواهد داش��ت. قطعا با توجه به این س��طح و جایگاه 
خوب ایران پس از به رس��میت در امدن عضویت در س��ازمان 
همکاری ش��انگهای نق��ش این کش��ور به عن��وان یک عضو 
اثربخش و مح��وری، افزایش خواهد یافت. دبیرکل س��ازمان 

همکاری ش��انگهای، اظهار کرد: ایران در ح��وزه فناوری های 
پیش��رفته و نوظهوری همچون فناوری اطالعات و ارتباطات، 
هوش مصنوعی و زیس��ت فناوری توانس��ته خودش را مطرح 
کن��د و اطمین��ان دارم که ای��ران در س��ازمان همکاری های 
ش��انگهای، می تواند با پیش��نهادات و تجربیات خود به عنوان 
یک عضو اثرگذار در عرصه علم و فناوری، نقش آفرین ش��ود. 
مین��گ؛ ادام��ه داد: در س��ازمان همکاری ها بخ��ش ویژه ای 
مختص دانش و فناوری داریم و هرساله، همایشی بین المللی 
در همین راس��تا برگزار می ش��ود. حضور ایران در این رویداد 
می تواند بس��یار تأثیر گذار باشد و س��نگ بنای تدوین و ارایه 
راهبردهای تازه ای در عرصه علم و فناوری شود. به گفته وی، 
همچنین بر بستر س��ازمان همکاری شانگهای، سازوکارهای 
همکاری های دانش��گاهی نیز تعریف شده اس��ت و می توانیم 
این همکاری ه��ای علم��ی را بین دانش��گاه و مراک��ز علمی 

کشور ها گسترش دهیم.
 تعامالت فناورانه ایران و اعضای سازمان 

همکاری های شانگهای 
طی نشست دبیرکل س��ازمان همکاری شانگهای و مرکز 
تعام��الت بین المللی عل��م و فن��اوری، قرار اس��ت؛ تعامالت 
فناورانه ایران و اعضای سازمان همکاری های شانگهای رونق 
بگیرد. نشست مشترک دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و 
رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری برگزار شد. در 
این دیدار بر ضرورت تعامل و همکاری ه��ای علمی و فناوری 
ایران و سایر اعضای س��ازمان همکاری های شانگهای تأکید 
شد. امیرحس��ین میرآبادی؛ رئیس مرکز تعامالت بین المللی 

علم و فن��اوری معاونت علمی، فن��اوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری، با اشاره به ظرفیت های کشور در گسترش 
تعامل ه��ای فناورانه ایران با کش��ورهای عضو این س��ازمان 
عنوان کرد: معاونت علمی مصمم است تا با استفاده از ظرفیت 
و توانمندی فناورانه  ش��رکت های دانش بنیان، فصل جدیدی 
از روابط مش��ترک را با بخش های متناظر در کشورهای عضو 
سازمان شانگهای ش��کل دهد. این توانمندی در ایران وجود 
دارد اما ضروری است که سازوکارهای مشخصی برای تسهیل 

و تسریع این همکاری فناورانه تعریف شود.
توسعه پروژه های کالن فناوری در قالب 

کنسرسیوم های مشترک
میرآب��ادی؛ یک��ی از ش��اخص های دان��ش و فن��اوری را 
اثرگذاری این حوزه بر مردم و جوامع دانست و گفت: همکاری 
کش��ور ها در حوزه فن��اوری، نیازمن��د ایجاد زیرس��اخت  ها 
و س��ازوکارهای ویژه ای اس��ت ت��ا ش��کل گیری تعامالت را 
سرعت بخش��یده و تس��هیل کند. ایجاد چنین پلتفرم هایی 
می تواند یکی از مهم ترین فعالیت های مش��ترک در سازمان 
همکاری های ش��انگهای باش��د. آمادگی داریم ت��ا همکاری 
مشترک و هم افزایی با سایر کشور ها را در زمینه علم و فناوری 
بر محور این پلتفرم  ها توسعه دهیم. وی با بیان این که توسعه 
همکاری مبتنی بر ظرفیت شرکت های دانش بنیان و در قالب 
کنسرس��یوم های دانش بنی��ان از اولویت اصل��ی همکاری  ها 
اس��ت، عنوان کرد: یکی از اقداماتی که جمهوری اس��المی با 
جدیت دنب��ال می کند تقوی��ت زمینه ش��کوفایی اقتصادی 
دانش بنی��ان اس��ت، چراکه ب��ر مبنای اس��ناد باالدس��تی و 

راهبردهای ایران، اقتصاد دانش بنیان محرک توسعه فناوری 
و پیش��رفت پایدار قرار دارد. با هم افزایی فن��اوری محور را با 
اعضای سازمان همکاری های شانگهای، فرصتی برای تبادل 
توانمندی ها و تجارب و ایجاد بستری برای توسعه محصوالت 
نوآورانه می دانیم. ایجاد کنسرس��یوم و ش��بکه ارتباطی بین 
شرکت های دانش بنیان در این زمینه می تواند راهگشا باشد. 
رئیس مرکز تعام��الت بین المللی علم و فن��اوری، ادامه داد: 
پروژه هایی مانند خودروهای برقی، قطار و هواپیما و خودروی 
برق��ی و هیبرید و فعالیت ه��ای بزرگ این چنین��ی، از جمله 
طرح های بزرگ و آینده نگرانه ای به شمار می رود که می تواند 
در این قالب همکاری، توسعه یابد. میرآبادی؛ تعریف و تدوین 
استانداردهای مشترک تجاری بین کشورهای عضو را از دیگر 
پیش��نهادات توس��عه همکاری های علمی و فن��اوری و رونق 
تولیدات دانش بنیان دانس��ت و افزود: تعریف استانداردهای 
مشترک، باعث تسهیل تبادالت تجاری بین کشورهای عضو 
می ش��ود. وی افزود: همچنین تعریف بورس��یه های فناورانه 
مش��ترک بین کش��ورهای عضو، می تواند تب��ادل فناوری و 
علمی را بین کش��ورهای عض��و افزایش ده��د. رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری، از ضرورت تعریف صندوق 
سرمایه گذاری و تأمین مالی مش��ترک پروژه های فناورانه با 
تعیین سهم مشخص هریک از کشورهای عضو به عنوان یکی 
دیگر از اقدامات تسهیل کننده همکاری های میان کشورهای 
عضو س��ازمان همکاری های ش��انگهای یاد کرد و افزود: این 
اقدام می تواند به رش��د قابل توجه پروژه های فناورانه و نتیجه 

بخشی این طرح  ها منجر شود.

عب��دا... احم��دی؛ کارش��ناس کس��ب وکار و 
اس��تارت آپ ها، گفت: آم��ار دقی��ق از تعطیلی و 
زیان اس��تارت آپ  ها وجود ندارد، ام��ا به طور کلی 
ُکن��دی اینترنت که این چند روز نیز آن را بیش��تر 
احس��اس کردیم تأثیر مش��خصی بر فعالیت این 
نهاد  ها دارد. شما در نظر بگیرید کسی که بخواهد 
خری��د اینترنتی بکند ی��ا کار دیگری را در بس��تر 
اینترنت انجام دهد وقتی با کندی مواجه ش��ود از 
آن کار منصرف می ش��ود یا از طریق دیگری انجام 
می دهد. مهم  ترین ضربه ای که به اس��تارت آپ  ها 
می کند عدم قابلیت پیش بینی در زمینه اینترنت 
است. 10س��ال اخیر، یکی از همراهان همیشگی 
فعاالن اس��تارت آپ ها، قطعی اینترنت و یا کاهش 
س��رعت و فیلترینگ گس��ترده بوده است، که این 
همراه بد همواره منجر به کاهش انگیزه و سرمایه 
در زمینه توس��عه اس��تارت آپ  ها و تولی��د علم و 
فن��اوری اینترنتی به خصوص میان جوانان ش��ده 
اس��ت. س��ال 1401 نیز از قطعی و کاهش سرعت 
اینترن��ت بی بهره نب��ود و فضای س��ختی را برای 
اس��تارت آپ  ها به وجود آورد که میزان زیان آن  ها 
از این تصمیمات در حوزه اینترنت هنوز مشخص 
نیس��ت. عبدا... احمدی؛ کارش��ناس کسب وکار و 
اس��تارت آپ ها، در آغاز درباره کند شدن اینترنت 
در روز ه��ای اخی��ر و آم��ار تأثیر کاهش س��رعت 
مقطعی اینترن��ت بر روند کاری اس��تارت آپ  ها به 
»انتخاب« گفت: آمار به ص��ورت دقیق از تعطیلی 
و زیان اس��تارت آپ  ها وجود ندارد، اما به طور کلی 
کن��دی اینترنت که این چند روز نیز آن را بیش��تر 
احس��اس کردیم تأثیر مش��خصی بر فعالیت این 
نهاد  ها دارد. شما در نظر بگیرید کسی که بخواهد 
خری��د اینترنتی بکند ی��ا کار دیگری را در بس��تر 
اینترنت انجام دهد وقتی با کندی مواجه ش��ود از 
آن کار منصرف می ش��ود یا از طریق دیگری انجام 
می دهد. مهم  ترین ضربه ای که به اس��تارت آپ  ها 
می کند عدم قابلیت پیش بینی در زمینه اینترنت 
است. او افزود: در فعالیت اقتصادی یک سری عدم 

قطعیت دارد، اما یک فعالی��ت اقتصادی اینترنتی 
در بس��تر اینترنت به عنوان زیرساعت درگیر عدم 
قطعیت باشد آس��یب زیادی می زند، اگر بخواهیم 
مقایس��ه کنیم مثاًل در کار ه��ای صنعتی برق یک 
زیرساخت اساس��ی اس��ت. وقتی برق وجود دارد 
نیروی انس��انی مشغول به کار می ش��ود، اما وقتی 
برق قطع باش��د عماًل تولید معنی ن��دارد، نتیجتاً 
وجود زیرس��اخت  ها یکی از مؤلفه های اولیه برای 
توسعه کشور است. مثاًل پاکستان زیرساخت برق 
ندارد و چند سالی اس��ت در حال ایجاد زیرساخت 

برق هس��تند، اما کشور ما زیرس��اخت برق خوبی 
داش��ته اس��ت، اما چند سالیس��ت که قطعی  ها را 
داریم، این مثال  ه��ا را زدم تا به اینترنت برس��یم. 
برای ی��ک تولیدکننده صنعتی برق بس��تر اصلی 
اس��ت، اما اینترنت در این کار ی��ک مؤلفه بدیهی 
در نظ��ر گرفته می ش��ود و کس��ی ک��ه در زمینه 
اس��تارت آپ های اینترنت��ی می خواه��د فع��ال 
باش��د نباید نگران قطع��ی اینترنت باش��د تا تمام 
فعالیت های��ش بی اثر ش��ود و مش��تری هایش را 
نیز از دس��ت دهد. وی درب��اره مهم  ترین اثر منفی 

قطع��ی اینترنت ب��ر فعالیت های اس��تارت آپ  ها، 
افزود: از همه مهم تر بنظر من سیگنال ناامیدی به 
آیندگان است، ما در هر دوره ای یک سری افرادی 
را داریم ک��ه فعالیت اقتص��ادی دارند، همیش��ه 
یک س��ری از این  ها ممکن اس��ت به ه��ر دلیلی از 
بیزینس خارج شوند یا شکست بخورند و یک سری 
ت��ازه وارد  ها ب��ه فعالی��ت ورود کنن��د؛ این قطعی 
اینترن��ت و عدم اطمینان س��یگنال را به کس��انی 
می دهد که تازه می خواهند وارد شوند. وقتی طرف 
مقایس��ه می کند که در کار اینترنت��ی قطعی های 

جدی وجود دارد چرا سراغ بیزینس های سنتی تر 
ن��رود؟ این اتف��اق با توس��عه روز جهان تناس��بی 
ن��دارد. البته کس��ب وکار های س��نتی نی��ز مهم 
هس��تند، اما بس��تر فعالیت های مدرن باید ایجاد 
ش��ود و شکس��ت های این چنینی در بیزنیس های 
استارت آپی جبران س��ختی دارد. احمدی؛ درباره 
آینده اس��تارت آپ  ها ب��ا وجود قطعی ه��ای مکرر 
اینترنت گف��ت: قطع ش��دن اینترن��ت صرفاً یک 
قطعی نسبی یک ساعته نیس��ت، بلکه ضربه زدن 
به سرمایه گذاری های آینده اس��ت. تجربه امسال 
نیز یک تجربه عدم قطعیت بود، ب��ه این معنی که 
هیچکس��ی نمی تواند پیش بینی کن��د چه اتفاقی 
می افتد؛ بنابراین س��رمایه گذاری  ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد و از دو جنبه م��ادی و معنوی نگرانی 
ب��ه وج��ود می آی��د و از آن مهم تر اینک��ه فضای 
استارت آپی یک فضای شونده اس��ت و با این عدم 
قطعیت یک سیگنال منفی به تازه وارد  ها می دهیم 
که بعدا قرار اس��ت برند های بزرگ بشوند. این قشر 
معموالً درگیر صبر می ش��وند تا فضا آرام شود، اما 
چند م��اه دیگر ممکن اس��ت وارد ش��غل دیگری 
ش��وند و این روند به آینده موکول می ش��ود، مگر 
اینکه انس��ان های خاصی پیدا شوند که با وضعیت 
فعل��ی کار هایی انج��ام دهن��د، اما عمدتا دش��وار 
اس��ت، چون اینترنت یا هست یا نیس��ت و گزینه 
میانه ندارد، ش��رکت تولیدکننده نیز اگر اینترنت 
نباش��د دیگر هیچ کاری نمی تواند انج��ام دهد. او 
ادامه داد: کس��ب وکار هایی هم ک��ه از قبل موجود 
بودند یک س��ری جایگزین  ها را پیگیری می کنند، 
اما عموم��اً آن هایی که مبتنی بر خدمات هس��تند 
آسیب بیش��تری دیده اند، چون اتصال لحظه ای به 
اینترنت برایش��ان مهم اس��ت و زمانی که اختالل 
برای مش��تری  ها پیش می آی��د از اس��تفاده از آن 
اس��تارت آپ صرف نظر می کنند. این وضعیت نیز 
اگر ادامه پیدا کرد فقط کس��انی در استارت آپ  ها 

باقی خواهند ماند که از گذشته فعالیت کرده اند.
منبع: انتخاب

مهم  ترین ضربه به استارت آپ ها، عدم قابلیت 
پیش بینی در زمینه اینترنت است

دالیل زیادی وج��ود دارد که ش��اید بخواهید یک اپلیکیش��ن محبوب را از 
گوش��ی خود حذف کنید و یافته های یک تحقیق جدید نشان می دهد که تنها 
شما نیستند که می خواهید این کار را انجام دهید. به گزارش ایرنا، نتایج بررسی 
 VPNOverview ترندهای جست وجو توس��ط وب سایت امنیت س��ایبری
نش��ان می ده��د بیش تری��ن جس��ت وجوی کارب��ران آمریکایی ب��رای حذف 
اپلیکیشن ها در شش ماه گذش��ته، مربوط به اپلیکیش��ن های شبکه اجتماعی 
محبوب اینس��تاگرام و فیس بوک ش��رکت متا و اس��نپ چت بوده اس��ت. طبق 
گزارش فوریه این وب س��ایت، در این مدت، کارب��ران آمریکایی بیش از 9000 
جس��ت وجو درباره نحوه حذف یا غیرفعال کردن اینس��تاگرام انجام داده اند که 
بیش از هر اپلیکیش��ن دیگری در فهرست 30 اپلیکیش��ن محبوب از نظر تعداد 
دانلود بوده اس��ت. وب س��ایت VPNOverview ب��ا اس��تفاده از اطالعات 
وب سایت keywordtool.io و شرکت تحلیل وب »سیمیالر وب«، به تحلیل 
حجم جس��ت وجوی مربوط به حذف یا غیرفعال کردن اپلیکیشن های محبوب 
پرداخته و دریافته اس��ت که بیش ترین جس��ت وجو مربوط به پنج اپلیکیش��ن 
اینس��تاگرام، فیس بوک، اس��نپ چت، توئیتر و تلگرام بوده اس��ت. از یک س��و، 
شاید دلیل تمایل بیش��تر افراد به حذف اینس��تاگرام و فیس بوک این باشد که 
این اپلیکیشن ها در گوشی افراد زیادی وجود دارند. به عنوان مثال، اینستاگرام 
دومین اپلیکیش��ن پردانلود س��ال 2022 بود که بی��ش از 548 میلیون بار در 
سراسر جهان دانلود شد و پس از تیک تاک، با 672 میلیون بار دانلود قرار گرفت. 
البته، این اپلیکیش��ن ها به ای��ن زودی، در معرض خطر از بین رفتن نیس��تند. 
پلتفرم های اینستاگرام و فیس بوک در س��ال 2022 با کند شدن رشد کاربران 
و کاهش نرخ تعامل آن ها روبه رو ش��دند. بررس��ی های انجام شده در سال های 
اخیر، نشان می دهد که بی اعتمادی روبه رشدی نسبت به اپلیکیشن های شبکه 
اجتماعی در خص��وص اطالعات نادرس��ت، آزار و اذیت آنالی��ن، کالهبرداری 
فیش��ینگ، نگرانی ه��ای حریم خصوصی و جم��ع آوری اطالعات وج��ود دارد. 
براس��اس گزارش ش��بکه سی ان بی س��ی، بعضی از کاربران نگران تأثیر شبکه 
اجتماعی روی سالمت روان کودکان و نوجوانان هس��تند. مطالعات داخلی متا 
که به بیرون درز پیدا کرده، تأثیرات منفی استفاده از اینستاگرام و فیس بوک بر 

کاربران خردسال را نشان داده است.

سازندگان تلفن هوشمند 
چینی پ��س از ای��ن که یکی 
از بد تری��ن س��ال های ب��ازار 
را پش��ت س��ر گذاش��تند، 
اکن��ون درص��دد رخن��ه به 
بازار گوش��ی های ب��اال رده، 
ب��رای ب��ه چالش کش��یدن 
برت��ری اپ��ل و سامس��ونگ 

هستند. به گزارش ایسنا، در نمایش��گاه »کنگره موبایل جهان« که بزرگ ترین 
نمایشگاه تلفن همراه در جهان اس��ت و هفته گذشته در بارسلون اسپانیا برگزار 
ش��د، س��ازندگان تلفن هوش��مند چینی حضور پررنگ و پرقدرتی داشتند و از 
محصوالت جدی��دی رونمایی کردند. اوپ��و که چهارمین س��ازنده بزرگ تلفن 
هوش��مند جهان است، ماه گذش��ته تلفن هوش��مند تاش��و به نام »فایند ان تو 
فلیپ« )Flip Find N2( را رونمایی کرد ک��ه بیش از 1000 دالر قیمت دارد. 
رقیب بزرگ ترش، ش��یائومی هم گوش��ی های باالی 1000 دالر شیائومی 13 
و ش��یائومی 13 پالس را معرفی کرد. ش��رکت »آنر« )Honor( که از هواوی 
جدا ش��ده اس��ت، تلفن هوش��مند تاش��وی 1690 دالری خود به نام »مجیک 
وی اس« )Magic Vc( را رونمای��ی ک��رد. ای��ن گوش��ی های گ��ران قیمت، 
نشان دهنده تغییر راهبرد ش��رکت های چینی است که طی س��ال های اخیر با 
عرضه گوش��ی های موبایل ارزان تر که قابلیت های مشابه گوشی های پرچمدار 
را داش��تند، نفوذ بیش��تری پیدا کرده بودند. بن وود؛ مدیر تحقیقات ش��رکت 
»سی سی اس اینس��ایت« به شبکه سی ان بی سی گفت: ش��رکت های متعددی 
نظیر اوپو، ش��یائومی، وان پالس، ویوو، ریل می و برنده��ای دیگر تالش خود را 
به کار بسته اند جایی در بازار، کنار اپل و سامسونگ که بزرگ ترین فروشندگان 
گوشی موبایل هس��تند، پیدا کنند. این تغییر تاکتیک شرکت های چینی، پس 
از آن روی داد که فروش تلفن هوش��مند در س��ال 2022، به پایین  ترین رکورد 
از سال 2013 س��قوط کرد اما سهم گوش��ی های باال رده که قیمت باالی 800 
دالر دارند، از 11 درصد در س��ال 2020، به 18 درصد در س��ال 2022 افزایش 
یافت. این فرصت همچنان س��ودمند است و فروشندگان چینی تالش می کنند 
درآمدشان را تقویت کنند. اقدام س��ازندگان تلفن هوشمند چینی برای ورود به 
بازار گوشی های باال رده، با بازگش��ایی چین از تدابیر س��ختگیرانه کرونایی در 
دس��امبر، مصادف ش��د و برای مدیران چینی که از اوایل س��ال 2020 در چین 
گیر افتاده بودند، سفر به خارج را راحت تر کرده است.همچنین با تجدید انگیزه 
شرکت های چینی برای توس��عه نفوذ جهانی شان، همزمان ش��ده است. سهم 
بازار برندهای چینی ریل می، اوپو و ش��یائومی در س��ال 2022 در اروپا کاهش 
یاف��ت در حالی که اپل و سامس��ونگ، نس��بتا ثابت بودند. ش��رکت های چینی 
امیدوارند اکنون که اقتصاد داخلی بازگش��ایی شده اس��ت، این وضعیت تغییر 
کند. س��ازندگان تلفن هوشمند چینی هنوز نتوانس��ته اند به بخش گوشی های 
گران قیمت بازار رخنه کنند. تنها استثنا، هواوی بود که در این بخش موفق شد 
و در سال 2020 و پیش از این که تحریم های آمریکا، کسب وکار گوشی موبایل 
این ش��رکت را فلج کند، به بزرگ ترین سازنده تلفن هوش��مند در جهان تبدیل 
شد. براساس گزارش شبکه سی ان بی س��ی، به گفته تحلیلگران، شیائومی، اوپو، 
آنر و س��ایر برندهای چینی در بخش گوش��ی های گران قیمت، با چالش هایی 
روبه رو هس��تند. نخس��تین چالش، شناخته ش��دن برند اس��ت اما بزرگ ترین 

چالش، سودآوری پایدار است.

 »اینستاگرام« رکورددار جست وجوی 
کاربران برای حذف اپلیکیشن شد

نفوذ برندهای چینی به بازار 
گوشی های موبایل گران قیمت

فعالیت پست در روزهای پایانی سال چگونه است؟
معاون فن��ی و بازرگانی ش��رکت ملی پس��ت، 
گفت: پیش بینی می ش��ود حج��م کار در 10 روز 
آین��ده افزایش پی��دا کن��د و حتی ممکن اس��ت 
زمانی ک��ه هم��کاران ما جه��ت توزیع مرس��وله 
مراجع��ه می کنن��د، گیرنده در نش��انی نباش��د، 
بنابراین برنامه ری��زی کردیم مدت زمان نگهداری 
مرس��والت در باجه ه��ای معطله بیش��تر ش��ود. 
محمد احم��دی؛ در گفت وگو ب��ا ایس��نا، درباره 
فعالیت پست در روزهای پایانی سال و تعطیالت، 
اظهار کرد: واقعیت این اس��ت ک��ه از همان اوایل 
اس��فند حجم فعالیت خدمات پس��تی نس��بت به 
رویه روتین ماه های گذش��ته افزای��ش پیدا کرده 
است، در حال حاضر بخش��ی از خدمات ما نزدیک 
به 50 درص��د افزای��ش روی��ه و فعالیت داش��ته 
اس��ت. وی افزود: اما ما در ماه اس��فند یک طرحی 
را تح��ت عن��وان به��ار آورده 1402 طرح ری��زی 
و اجراء کرده ایم ک��ه مبتنی بر آن از بس��یج همه 
نیروهایمان ب��رای اینک��ه فعالیت ه��ای اجرایی 
در زمان��ی مق��رر انج��ام ش��ود، اس��تفاده کنیم. 
همچنین ای��ن ظرفیت را به وج��ود آوردیم که در 
جایی که نیاز باش��د بتوانی��م از نیروهای پاره وقت 
که ب��ه ص��ورت برنامه ریزی ش��ده از قب��ل برای 
کمک فعالیت های روتین داریم، اس��تفاده کنیم.

احم��دی؛ با بی��ان اینک��ه بخش��ی از موضوعات، 
ظرفیت های حمل ونقلی اس��ت گف��ت: با توجه به 
ش��رایط خاص کش��ور به ویژه در کالنش��هر ها در 
روزهای آخر س��ال اتفاقاتی که رخ می دهد خارج 
از کنترل ماس��ت، موضوع ترافیک شهری همیشه 
زمان بندی هایی که ما تعریف کرده ایم را به لحاظ 
ارس��ال و در جمع آوری با چال��ش مواجه می کند 
اما در مس��یرهای بین ش��هری به دلی��ل اینکه از 
س��اعت ش��ب گاهی اس��تفاده می کنی��م چالش 
بحران��ی نداریم. مع��اون فنی و بازرگانی ش��رکت 
ملی پس��ت، ادامه داد: این موضوع سبب می شود 

در جمع آوری مرس��والت ش��هری ب��ا تأخیر یک 
روز مواجه ش��ویم. فعالیت های پس��ت به صورت 
روتی��ن رص��د می ش��وند و اگ��ر جایی ب��ا چالش 
روبه رو ش��ویم، س��عی می کنی��م ظرفیت هایمان 
را در آنج��ا ایج��اد کنی��م و درگاه ارتباط��ی 
 193 فرص��ت ارتباط��ی اس��ت ک��ه ش��هروندان 
عزی��ز می توانن��د اگ��ر ب��ا چالش ه��ای در زمینه  
پیگیری مرسوالتشان روبه رو شدن از آن استفاده 
کنن��د. وی بابیان اینکه برای پیگیری مرس��والت 
مسیر روتینی که بر روی وب س��ایت وجود دارد و 
ش��هروندان می توانند از طریق با همکاران بخش 
کال س��نتر جه��ت کم��ک و راهنمایی اس��تفاده 

کنند، تش��ریح کرد: پیش بینی ما این است که در 
10 روز پایانی باقیمانده س��ال حجم مرس��والت 
بیش��تر خواهد بود، موضوعات دیگ��ری که وجود 
دارد، عدم حضور گیرندگان در نش��انی اس��ت که 
باعث می ش��ود بعداً مرس��والت ب��ه ادارات توزیع 
برگش��ت بخورند. احمدی؛ ادامه داد: ما باجه های 
معطله خود را فع��ال کرده ای��م، همچنین در این 
ایام زمان باجه های قبول و توزیع مان ساعت ش��ان 
را تا س��اعت 18 و بعضاً 20 افزایش دادیم که مدت 
زم��ان خدمت به م��ردم افزای��ش یاب��د، بنابراین 
فرصت مناس��بی اس��ت برای کس��انی که درگیر 
کارند تا بعدازظهر ها بتوانن��د خدمات خود را ارایه 

بدهند. شهروندان باید بدانند که زمانی ساعت 14 
مرسوالت خود را تحویل باجه می دهند، فردای آن 
روز در چرخه ارس��ال قرار می گیرند. معاون فنی و 
بازرگانی شرکت ملی پس��ت، با بیان اینکه بعضی 
نقاط و مسیر ها چالش هایی دارند که از اختیارات 
خارج اس��ت، گفت: به طور مثال چند روز گذشته 
اتفاقات��ی افتاد که در مس��یرهایی مانن��د چابهار 
به زاه��دان کامیون پس��تی تصادف ک��رد و منجر 
به ضرب و ج��رح راننده ش��د اما س��ریعاً کامیون 
دیگری جهت جایگزینی ارس��ال شد. مشکالتی از 
این دس��ت وجود دارد که س��بب می شود موضوع 
کنترل فراتر از زمان تعهد ش��ده برای توزیع شود. 

در 10 روز آین��ده پیش بینی این اس��ت که حجم 
کار افزای��ش پیدا می کن��د و حتی ممکن اس��ت 
گیرنده در نشانی نباش��د و همکاران ما که مراجعه 
می کنند توانند مرسوالت را توزیع کنند. بنابراین 
از روز شنبه )دیروز( برنامه ریزی می کنیم که مدت 
زمان نگهداری مرس��والت در باجه ه��ای معطله 
بیشتر شود که اگر احیاناً مرس��وله ای توزیع نشد، 
ش��هروندان تا س��اعت 20 به باج��ه معطله جهت 
دریافت حضوری مراجعه کنند یا درخواست دهند 
برای روز بعد که منزل هستند مرسوله ارسال و آن 

را دریافت کنند.
پست در ایام نوروز تعطیل نیست

وی درباره فعالیت پس��ت در تعطیالت نوروز، 
اظهار کرد: فق��ط روز عید نوروز همکاران پس��ت 
تعطیل هس��تند که در آن روز خاص هم تعدادی 
کش��یک خواهیم داش��ت اما بقیه روزه��ای این 
ایام به ص��ورت روتین فعالیت ها انجام می ش��ود و 
فعالیت های پست تعطیل نیس��ت. همان گونه که 
می دانید پست در تمام سال فقط پنج روز تعطیلی 
دارد و بقی��ه روز ها تعطیل نیس��ت ول��ی واقعیت 
این اس��ت که در سنوات گذش��ته اتفاق افتاده که 
مرس��والتی که در تاریخ ه��ای 28 و 29 اس��فند 
دریافت می شوند. برای ایام سوم و چهارم روز عید 
می مانند و با اس��تفاده از بس��یج همکاران آن ها را 
توزیع خواهیم کرد. احمدی؛ در پایان تأکید کرد: 
م��ا از روز دوم تعطیالت باجه های کش��یک فعال 
خواهند بود و ب��ه صورت روتی��ن فعالیت  ها انجام 
می شود، در این حوزه هم درگاه وب سایت سامانه 
رهگیری مرسوالت وجود دارد که مردم می توانند 
موقعیت مرس��والت خود را پیدا کنند؛ همچنین 
س��امانه 193 و کال س��نتر هم فعال خواهند بود 
که حداقل به صورت کش��یک فعالیت کنند و اگر 
 برای شخصی مس��أله ای رخ داد پیگیری های الزم 

انجام شود.
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بانک ملی ایران در نظر دارد در راس��تای اجرای مصوبه 44122/ت 52573 م��ورخ 1395/04/19 هیأت محترم وزیران و بر اس��اس قوانین و مقررات 
حدود 5000 تن  چای سنواتی تاریخ گذش��ته موجود در انبارهای امین آباد شهرری را از طریق مزایده سراس��ری الکترونیکی و در بستر سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )س��تاد ایران( صرفاً برای مصارف صنعتی و صادرات به کشورهای آسیای میانه و روس��یه به باالترین قیمت پیشنهادی به صورت نقدی با شرایط مندرج در 
اسناد مزایده / برگ شرایط شرکت در مزایده به فروش برساند.

 مبلغ پایه مزایده: 825.000.000.000 ریال )معادل حروفی هشتصد و بیست و پنج میلیارد ریال( برای حدود 5000 تن

قیمت پایه مزایده )ریال(شرح کاالشماره مزایده ثبت در سامانه ستاد ایران

حدود 5000 تن چای سنواتی تاریخ گذشته 100109121800014
انبارهای امین آباد شهرری

 825.000.000.000
هشتصد و بیست و پنج میلیارد ریال

شرایط فروش: صرفاً نقدی و بدون تخفیف
  تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت 12:00 مورخ 1401/12/20 لغایت ساعت 19:00 مورخ 1402/02/09 می باشد.

  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12:00 مورخ 1401/12/20 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/01/29 می باشد.
  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12:00 مورخ 1401/12/20 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/02/09 می باشد.

  مهلت بازدید از اموال مورد مزایده صرفاً در روزهای 1402/01/20، 1402/01/21، 1402/01/22 از ساعت 10:00- 12:00 می باشد.
  تاریخ گشایش پاکت های الکترونیکی ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/02/10 خواهد بود.

 توجه: الف- امکان ش��رکت در مزایده بدون دریافت اس��ناد مزایده میس��ر نمی باش��د ل��ذا متقاضیان ش��رکت در مزای��ده حتماً می بایس��ت جهت ش��رکت در مزایده تا 
 قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت 19:00 مورخ 1402/01/29( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( 

اقدام نمایند.
ب- بر اساس دس��تورالعمل های موجود هر مرتبه بازدید از اموال مورد مزایده مس��تلزم فک پلمپ و حضور نمایندگان س��ازمان ها و نهادهای مختلف منجمله پلیس امنیت 
اقتصادی، اداره کل اطالعات، اداره کل اس��تاندارد، س��ازمان غذا و دارو، س��ازمان چای، نماینده بانک ملی ایران و ... و س��پس پلمپ مجدد انبارها پس از )هر مرحله بازدید( 

می باشد لذا انجام بازدید از اموال مورد مزایده صرفاً با ارائه درخواست کتبی متقاضی برای بازدید رأس تاریخ و ساعت مندرج در سامانه ستاد ایران ممکن می باشد.
ج- بازدید از اموال مورد مزایده صرفاً با ارائه درخواست کتبی متقاضی به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد میسر می باشد.

  متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
1- تماس تلفنی با شماره 60994040 - 60993372

2- مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir  بخش مناقصه و مزایده  مزایده سراسری نوبت اول چای سنواتی
3- مراجع��ه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت )س��تاد ای��ران( www.setadiran.ir مزای��ده  مزایده دس��تگاه اجرای��ی  مزایده گر   )مزایده ش��ماره 

1001091218000014 اموال منقول(
4- مراجعه حضوری به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران )به آدرس تهران، خیابان فردوسی، ادارات مرکزی، ساختمان فردوسی، طبقه اول(

نوبت اول
آگهی مزایده فروش چای سنواتی  بانک ملی ایران 

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به ش��عبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و 
به صدور دادنامه 1145 - 1396/12/5منتهی ش��ده اس��ت که ذیاًل منعکس 

می گردد: 
 "فرجام خواهی نس��بت ب��ه دادنامه فرجام خواس��ته موج��ه و مؤثر به نظر 
نمی رس��د و فرجام خ��واه در این مرحله اعت��راض مؤثری که موجب خدش��ه 
رأی صادره گردد نس��بت به آن به عمل نیاورده اس��ت و فرجام خواه دلیلی بر 
پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهراً کارش��ناس حقوقی آن 
اداره بوده و کارمند رس��می آن اداره محسوب می ش��ده ارایه نکرده است، لذا 
رأی صادره به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرس��ی مدنی ابرام و پرونده را به 

مرجع مربوطه اعاده می نماید." 
با توجه به مراتب فوق، چون ش��عبة سوم دیوان عالی کش��ور طی دادنامه 
133 -1397/3/12 با استناد به مقررات تبصرۀ 30 قانون بودجه سال 1339 
و ماده واحده، قانون اجازۀ پرداخ��ت 50% از حق الوکاله وصولی به نمایندگان 
قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مص��وب 1344 و تبصره 132 قانون 
بودجه س��ال 1390 مطالبه خس��ارت حق الوکاله توس��ط ادارات دولتی را در 
مواردی که محکوم له واقع می ش��وند، حق آن ها دانس��ته و اعالم میزان آن را 
مطابق آیین نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، الزم تش��خیص داده است ولی 
ش��عبه پنجم طی دادنامه 1145 - 1396/12/5 صدور حکم به پرداخت آن را 
به ارایه دلیل از س��وی ادارۀ دولتی موکول کرده و تصری��ح نموده فرجام خواه 
)ادارۀ منابع آب( دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نمایندۀ حقوقی خود ... ارایه 

حس��ب تبصرۀ 30 قانون بودجة س��ال 1339 مص��وب 1338/12/19در 
دعواهایی که دول��ت محکومٌ له واقع می ش��ود، با درخواس��ت نمایندۀ دولت، 
دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خس��ارت حق الوکاله توسط محکومٌ علیه 
مطابق آیین نامة قانون وکالت اس��ت و نظر به مادۀ واحدۀ قانون اجازۀ پرداخت 
50% از حق الوکاله ه��ای وصولی ب��ه نماین��دگان قضایی و کارمن��دان مؤثر 
در پیش��رفت دعاوی دولت مصوب 1344/12/10 و حکم مق��رر در بند 132 
قانون بودجة س��ال 1390 مصوب 1390/2/19 چون دع��اوی راجع به حفظ 
بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراض��ی و اموال دولتی و عمومی از 
پرداخت هزینة دادرس��ی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون 
اجازه پرداخت 50% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان 
مؤثر در دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 از مح��ل اعتبارات مصوب آن ها 
و در شرکت های دولتی و مؤسس��ات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی 
آن ها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت 
و ش��رکت دولتی محکومٌ له واقع می شود مکلف اس��ت به درخواست نماینده 
قضایی حکم به تأدیه خس��ارت حق الوکال��ه مطابق آیین نام��ة قانون وکالت 
صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی ش��عبة سوم 
دیوان عالی کش��ور را که با این نظر منطبق اس��ت صحیح و قانونی تش��خیص 
می دهد. این رأی طبق دس��تور م��اده 471 قانون آیین دادرس��ی کیفری در 
موارد مشابه برای ش��عب دیوان عالی کش��ور، دادگاه ها و س��ایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن الزم االتباع است. 
هیأت  عمومی دیوان عالی  کشور

بررسی و توضیح: 
در ای��ن پرون��ده اختالف نظ��ر ش��عب دیوان عالی کش��ور این ب��وده که 
حق الوکاله به نماینده دولتی چ��ه زمانی قابل پرداخت اس��ت. در واقع هر دو 

شعب در اصل پرداخت حق الوکاله اختالف نظری نداشتند.  
وفق تبصرۀ 30 قانون بودجة س��ال 1339 "دعواهایی که دولت محکومٌ له 
واقع می ش��ود، با درخواس��ت نمایندۀ دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به 
تأدیه خس��ارت حق الوکال��ه توس��ط محکومٌ علی��ه مطابق آیین نام��ة قانون 
وکالت اس��ت..."، صرف نظر از این که بیان این حکم در قان��ون بودجه به علت 
ماهیت موقتی و یک س��اله بودن آن روا نیس��ت و همین امر س��بب شده رویه 
قضایی هم نس��بت به آن تردید کند4، مالحظه می ش��ود که چنانچه نماینده 
خسارت ناش��ی از حق الوکاله را درخواس��ت کند دادگاه تکلیف دارد آن رأی 
دهد و س��خنی از این که این حق الوکاله پرداخت ش��ود یا خیر به میان نیامده 
اس��ت. به عالوه ماهیت این حق الوکاله ت��ا حدی ب��ا حق الوکاله های دیگر که 
وکالی دادگستری دریافت می کنند متفاوت اس��ت. حق الوکاله های موضوع 
آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المش��اوره و هزینه س��فر وکالی دادگستری 
مصوب 139/12/28 رئیس قوه قضاییه، منوط به این نیس��ت که وکیل نتیجه 
دلخواه موکل را کس��ب کند و حتی در صورت عدم نتیجه نیز قابلیت پرداخت 
دارد مگر این که بین طرفین شرطی دیگری شده باشد. به عبارت دیگر وکیل 
دادگس��تری نمی تواند نتیجه را تضمین کند و اصطالحاً گفته می ش��ود تعهد 
او تعهد به وس��یله اس��ت. ضمن آن که به موجب ماده 22 آیین نامه موصوف 
"حق الوکاله هر مرحل��ه در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می ش��ود؛ مگر 
این که به نحو دیگری توافق شده باش��د." اما حق الوکاله توسط ادارات دولتی 
مشروط بر این است که حکم به نفع آن  ها صادر گردد و محکوم له واقع شوند و 
باید حتماً نتیجه مطلوب به نفع دولت به دست آید و مداخله نماینده هم مؤثر 

بوده باشد.  
نکته دیگر این که ش��رط پرداخ��ت حق الوکاله، وصول آن اس��ت. تبصره 
30 قانون بودجه 1399، صرفاً به تکلیف دادگاه ب��رای اعالم آن در حکم خود 
نظر داشته اس��ت اما حس��ب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از 
حق الوکاله های وصولی ب��ه نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیش��رفت 
دعاوی دولت مصوب 1344، قانون گذار اجازه داده اس��ت در دعاوی که دولت 
در محاکم قضای��ی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خس��ارت حق الوکاله در 
حق دولت محکوم می گردد س��ی درص��د از حق الوکاله وصول��ی مورد حکم 
را به نماینده قضایی دخالت کننده پرداخت ش��ود مش��روط به اینکه کارمند 
وزارتخانه مربوطه بوده و دادرس��ی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باش��د و 
بیس��ت درصد آن را به تش��خیص وزارتخانه مربوط��ه به کارمندان��ی که در 
پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان 
پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضای��ی از چهار ماه حقوق و در 

مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. 
رأی شعبه دوم حقوقی دادگاه شهرس��تان کبودرآهنگ که به تأیید شعبه 
پنجم دیوان عالی کش��ور هم رس��یده قابل ایراد اس��ت. این ش��عبه از دادگاه 
بدوی اعتقاد داش��ته "اوالً رقم حق الوکاله در پرونده مش��خص نش��ده و ثانیاً 
مدرکی دال ب��ر پرداخت حق الوکال��ه نمایندۀ حقوقی از س��وی خواهان ابراز 
نگردیده اس��ت" در این خصوص باید گف��ت اوالً؛ قانون بودج��ه 1339 گفته 
طبق آیین نامه قانون وکالت. به عبارت دیگری مالک مش��خص ش��دن آن را 
بیان کرده اس��ت و لزومی ندارد تا مبلغ حق الوکاله مش��خص ش��ود. افزون بر 
آن اساس��اً تعیین حق الوکاله ناظر بر آن دس��ته از دعاوی اس��ت که با حضور 
وکیل دادگس��تری مورد رس��یدگی قرار بگیرد. زیرا آن دعاوی موکل و وکیل 
مکلفند قرارداد وکالت منعق��د کنند و حتی در م��اده 3 آیین نامه اخیر تعرفه 
حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری درج مبلغ ضرورت 
دارد5 اما در آن دس��ته از دعاوی که بای��د نماینده قضای��ی اداره دولتی در آن 
ش��رکت کند، اساس��اً تعیین حق الوکال��ه موضوعیت ندارد چ��ون کارمندان 
دستگاه های اجرایی مکلف به تبعیت از رؤس��ای مافوق خود هستند6 و قیاس 

نکرده و با این ترتیب چون از ش��عب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد 
مشابه با اختالف اس��تنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد 
ماده 471 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1392 ط��رح موضوع را برای 

صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. 
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
 "براساس استدالل های هر دو ش��عبه دیوان عالی کش��ور به نظر می رسد 
که هر دو ش��عبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق الوکاله ب��رای نماینده حقوقی 
براس��اس قانون بودجه قابل پرداخت اس��ت ولیکن اختالف نظر در این است 
که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارایه معرفی نامه از س��وی نماینده قانونی 
به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق الوکاله کافی اس��ت 
یا عالوه بر تقاض��ای پرداخت حق الوکاله، دلیل و م��درک پرداخت آن نیز باید 
ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف 
تقاض��ای پرداخت حق الوکاله کافی اس��ت ولیکن ش��عبه پنج��م دیوان عالی 
کش��ور معتقد اس��ت که دلیل و مدرک پرداخت حق الوکاله نیز باید ضمیمه 
درخواست باشد. به نظر می رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صائب 
است زیرا تبصره 30 قانون بودجه س��ال 1339 مقرر می دارد: "در دعاوی که 
دول��ت محکوم له واقع می ش��ود حق مطالبه خس��ارت حق الوکال��ه را مطابق 
آیین نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه ها مکلفن��د این حق را به تقاضای 
نماینده دولت با ص��دور حکم اعالم دارند" همانگونه که مالحظه می ش��ود به 
صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم له واقع می ش��ود اس��تحقاق 
دریافت حق الوکاله ایجاد می ش��ود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیس��ت 
که دول��ت محکوم له واقع می ش��ود ی��ا محکوم علیه پس چط��ور اداره متبوع 
قباًل حق الوکاله نماین��ده حقوق��ی را پرداخت نماید و م��درک آن را ضمیمه 
درخواس��ت حق الوکاله کند بنابرای��ن دادگاه ها مکلفند براس��اس این تبصره 
چنانچه دولت محکوم له واقع ش��ود با تقاضای نماینده حقوق��ی و بدون ارایه 
دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق الوکاله نمایند. با توجه به مراتب 

فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم."  
ج: رأی وحدت روی�ة ش�مارة 771 - 1397/5/16  هی�أت  عمومی 

دیوان عالی  کشور

آن با حق الوکاله وکالی دادگستری قیاسی مع الفارق و مقایسه نادرست است. 
ثانیاً؛ به موجب تبصره 132 قانون بودجه سال 1390، "... وجوه موضوع قانون 
اجازه پرداخ��ت پنجاه درص��د)50%( حق الوکاله هاي وصولي ب��ه نمایندگان 
قضایي و کارمن��دان مؤثر در دع��اوي دولت مص��وب 1344/10/12 از محل 
اعتبارات مصوب آن ها و در شرکت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غیردولتي 
از محل منابع داخلي آن ها قابل پرداخت اس��ت." یعنی ای��ن وجوه صرف نظر 
از این که چه موقع از محکوم علیه دریافت ش��ود قابلی��ت پرداخت به نماینده 
دارد که این حکم قانون جه��ت ترغیب نمایندگان قضایی ب��وده تا در دعاوی 
دعاوي راجع ب��ه حفظ بیت المال به وی��ژه در پرونده هاي مرب��وط به اراضي و 

اموال دولتي و عمومي نهایت تالش خود را به عمل آورند. 
نتیجه آن که بخش��ی از این اختالف نظ��ر به این موضوع ب��ر می گردد که 
دادگاه این حق الوکاله را مش��ابه با حق الوکاله وکالی دادگس��تری دانسته اند 
در حالی که ش��رایط و احکام هر کدام متفاوت است. بخش دیگر این آشفتگی 
مربوط به قانون گذاری اس��ت که باعث شده این آش��فتگی به رویه قضایی هم 
س��رایت کند و در این مقاله دیدیم نس��بت به موضوع واح��د دادگاه ها و حتی 
دیوان اتفاق نظر نداش��تند. وجود احکام پراکنده در قوانین بودجه س��ال های 
دور و فقدان رویه قضایی مس��نجم، به اختالف نظر ها دامن زده اس��ت. اصلح 
اس��ت در این موارد شایسته است با اس��تفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح 
قوانین و مقررات کش��ور مص��وب 1389، معاون��ت قوانین مجلس ش��ورای 
اس��المی، به طور رس��می مبادرت به تنقیح قوانین مربوط ب��ه وکالت نماید. 
هرچند بخش��ی از این تکالیف رعایت ش��ده لیکن همچنان بسیاری از قوانین 
وجود دارند که وضعیت آن  ها مشخص نیست و تنقیح کامل قوانین مربوط به 

هر حوزه ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.  

پی نوشت ها:
4-  در این خصوص حتی رویه قضایی هم آش��فته اس��ت. در یک��ی از دعاوی مطالب��ه این نوع 
حق الوکاله دادگاه بدوی آن را پذیرفته و دادگاه تجدیدنظر به این دلیل که مس��تخدم مکلف به انجام 
وظایف محموله بود و حقوق و مزایا خ��ود را از اداره مربوط دریافت می نماید و از س��وی دیگر منعی 
برای استخدام وکیل وجود نداشته و نیز اعتبار قانون بودجه یکساله است آن را رد کرده است. احکام 

صادره ذیاًل منعکس می گردند: 
رأی دادگاه بدوی "دعوی د.ت به طرفیت ش.ت به خواس��ته مطالبه حق الوکاله موضوع پرونده 
کالس��ه 842/86 بر مبنای تعرفه قانونی با احتس��اب خس��ارات دادرسی می باش��د بدین شرح که 
خواهان مدعی اس��ت به موجب دادنامه ش��ماره 984 مورخ 1387/9/3 صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوق��ی تهران و تأیید آن ب��ه موجب دادنامه ش��ماره 1339 مورخ 14/10/1388 ش��عبه 
29 دادگاه تجدید نظر اس��تان تهران ش.ت به پرداخت مبلغ ش��صت و یک میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیارد و دویست و نوزده میلیون و نهصدوپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق د.ت محکوم گردیده اس��ت و رأی صادره نیز اجرا گردیده اس��ت و با عنایت ب��ه تبصره ماده 
30 قانون بودجه 1339 و قان��ون اجازه پرداخت 50درصد حق الوکاله وص��ول به نمایندگان قضایی 
تقاضای دریافت حق الوکاله موصوف را نموده اس��ت ب��ا عنایت به دادخواس��ت تقدیمی خواهان رو 
نوش��ت مصدق دادنامه ش��ماره 984 صادره در پرونده کالسه 86/824 ش��عبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی تهران که طی آن خوانده به پرداخ��ت قیمت روز زمین به مبلغ ش��صت و یک میلیارد ریال 
محکوم ش��ده اس��ت و علی رغم اینکه خوانده ب��ه پرداخت هزینه دادرس��ی محکوم گردیده اس��ت 
درخصوص حق الوکاله نماینده قضایی نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نگردیده اس��ت بنابراین با عنایت به 
قطعیت حکم موصوف و اجرای آن دادگاه دعوی خواه��ان را درخصوص مطالبه حق الزحمه نماینده 
قضایی وارد دانسته و به اس��تناد مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ماده 30 قانون 
بودجه 1339 و قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر 
در پیش��رفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 خوانده را به پرداخت 362.000.000 ریال بابت 
حق الزحمه نماینده قضای��ی در حق خواهان محک��وم و اعالم می دارد رأی ص��ادره حضوری ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان تهران می باشد .   دادرس 

شعبه)1( دادگاه حقوقی تهران" 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان 

 "درخصوص تجدیدنظ��ر خواهی ش.ت به طرفیت د.ت نس��بت به دادنامه ش��ماره 910477-
1391/5/25 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومی��ت تجدیدنظرخواه به 
پرداخت مبلغ 362.001.000 بابت حق الزحمه نماینده قضایی می باشد در پرونده کالسه 842/86 
موضوع دادنامه شماره 984/87/9/3 ک حسب آن شهرداری تهران بپرداخت خسارت وارده از باب 
تجاوز در حق دادگاه محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه در پرونده مذکور د.ت فاقد وکیل 
بوده نماینده قضایی بعنوان مس��تخدم مکلف به انجام وظایف محموله ب��ود و حقوق و مزایا خود را از 
اداره مربوط دریافت می نماید و از طرفی دیگر منعی برای اس��تخدام وکیل از طرف د.ت نبوده است 
و النهایه اینکه تبصره ماده 30 قانون بودجه سال 1339 واجد اعتبار یکساله در محدوده زمانی سال 
1339 بوده و تس��ری آن بر س��الهای بعد نیاز به تنفیذ مجدد قانون گذار در قوانی��ن برنامه ای موقت 
یکس��اله آینده تحت عنوان قانون بودجه دارد که مانحن فیه فاقد آن اس��ت فلذا ب��ا عنایت به مراتب 
مذکور مس��تند به ماده 358 قانون آیین دادرس��ی مدنی با نقض رأی معترض عنه حکم بر بی حقی 
تجدیدنظرخواه صادر و اعالم می گردد رأی دادگاه قطعی اس��ت  .   رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه 
تجدید نظر اس��تان تهران" اس��تدالل های دادگاه تجدیدنظر و بالتبع رأی صادره قابل انتقاد به نظر 
می رسد زیرا هرچند نماینده قضایی بعنوان مس��تخدم مکلف به انجام وظایف محموله می باشد ولی 
این تکلیف مانع اس��تحقاق او از پرداخت حق الوکاله ای که قانون گذار تجویز کرده نمی باشد، در واقع 
فلسفه وضع قوانین مرتبط با این موضوع همین امر بوده است. یعنی مقنن علم به این موضوع داشته 
که نماینده حقوقی که با دولت رابطه اس��تخدامی دارد باید در حدود تکالیف محوله وظایف خویش 
را انجام دهد اما برای این که این وظایف را به نحو احس��ن انجام دهد و انگیزه و کارایی الزم را داشته 
باشد اجازه داده 30 درصد از حق الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل پرداخت 
شود. البته مشروط به اینکه دادرس��ی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد. ضمن آن که  20 درصد 
آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیش��رفت دادرسی مؤثر شناخته می شوند 

قابل پرداخت است.  
5-  م��اده 3-  وکیل مکلف اس��ت در فرم وکالتنام��ه مبلغ حق الوکال��ه را درج نمای��د و نباید از 
عباراتی مانند "طبق تعرفه" اس��تفاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف 
اس��ت ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظه��ار نماید. چنانچه در 
نتیجه توافق وکیل و موکل و حس��ب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین ش��ده باشد. 
دادگاه نس��بت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد، اما مبلغ 
علی الحس��اب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحس��اب مالیاتی موض��وع ماده 103 قانون 

مالیات ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد. 
6-  حس��ب ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، "کارمندان دس��تگاه های اجرایی مکلف 
می باش��ند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤس��ای مافوق خود را در ام��ور اداری اطاعت 
نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مق��ام مافوق را برخالف قوانین و مقررات اداری تش��خیص دهند، 
مکلفند کتباً مغایرت دس��تور را با قوانین و مق��ررات به مقام مافوق اطالع دهن��د. در صورتی که بعد 
از این اطالع، مقام مافوق کتباً اجراء دس��تور خود را تأیی��د کرد، کارمندان مکلف به اجراء دس��تور 
صادره خواهند بود و از این حیث مس��ؤولیتی متوج��ه کارمندان نخواهد بود و پاس��خگویی با مقام 

دستوردهنده می 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 
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عمران
راه و شهرسازی

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 1402/01/07

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 35.870.400.000 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: 1.276.112.000 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 30031197718812 و به ش��ماره 
شبا IR320600300301109771881002 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

شركت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
آگهي  تجدید   عمومی با ارزیابی کیفینوبت دوم

شماره 1401-44
ش�رکت آب و فاضالب منطقه یک ش�هر تهران در نظر دارد فراخوان »اجرای عملیات خاکی، پی سازی، 
نصب مخزن، اجرای خطوط و حوضچه ه��ای مرتبط با 5 باب مخزن فوالدی توزی��ع آب اضطراری در محدوده 
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران )بخش دوم(« به شماره 2001094566000046 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگ��زاري فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا گش��ایش پیش��نهادات از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان ش��رکت در فراخ��وان در صورت عدم عضویت در س��امانه، نس��بت ب��ه ثبت ن��ام و دریافت گواهي 
 امض��اي الکترونیکي )به ص��ورت برخط( ب��راي کلی��ه صاحبان امض��اي مجاز و مهرس��ازمانی اق��دام الزم را 

به عمل آورند.
1.      مواعد زماني:

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/21
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/16

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/29
زمان گشایش پاکات: 

ساعت: 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.
2. برآورد مبلغ مناقصه: 

معادل 49.581.971.167 ریال )چهل و نه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و 
یکصد و شصت و هفت ریال(  براساس فهرست بهای سال 1401 سازمان برنامه وبودجه می باشد.

3.   مدت زمان اجرای کار:  از تاریخ صورت جلسه تحویل زمین به مدت پنج ماه شمسي.

4.   شرایط شرکت کنندگان:
الف( ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ب(  ارائه گواهینامه احراز صالحیت )رتبه 5( در رش��ته آب یا ابنیه از معاونت برنامه ری��زی و نظارت راهبردي 
ریاست جمهوري.

5. مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ 1.687.460.000 ریال )یک میلیارد و شش��صد و هشتاد و هفت 
میلیون و چهارصد و ش��صت هزار ریال( می باش��د ک��ه می توانند به صورت فی��ش واریز نقدي به حس��اب جاري 
 30031197718812 و به شماره شبا IR320600300301109771881002 بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکي به همان مبلغ به نام شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تهیه 
و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند. پاکت الف )سپرده( می بایست با 

درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه گردد.
6.   محل تأمین اعتبار: بودجه جاري )طرح های غیر عمراني(.

7. سایر شرایط: به پیشنهادهاي فاقد امضا، مش��روط و مخدوش و پیشنهاداتي که پس از انقضا مدت مقرر در 
فراخوان واصل ش��ود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد.  هزینه خرید اس��ناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد.  

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
نشانی سایت های اینترنتی: 

 http://iets.mporg.ir و ملی مناقصات http://www.nww.ir شرکت مهندسی آب و فاضالب کش��ور 
 و آبفای منطقه یک www.t1ww.tpww.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir  می باشد.

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
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شرکت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شركت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
نوبت اول
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

تجدید    عمومي  401/69 نوبت دوم

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 2001093763000069 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

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 3 شهرتهران

تجدید    عمومي  401/68 نوبت دوم

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 2001093763000068 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

 راه  اندازی سامانه یکپارچه 
صدور صورتحساب سازمان بنادر 

آغاز گشت های نوروزی ایرالین ها 

مدیرکل ترانزیت، لجس��تیک و توافقنامه های س��ازمان بنادر اصالح ساختار 
تعرف��ه و راه اندازی س��امانه تعرفه و س��امانه یکپارچه صدور صورتحس��اب را از 
مهم  ترین دس��تور کارهای س��ال آینده س��ازمان بنادر در این حوزه اعالم کرد. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، خس��رو س��رایی؛ در حاش��یه نوزدهمی��ن همایش 
کارشناسی تعرفه در بندر شهیدرجایی اظهار کرد: اجرای طرح مطالعاتی اصالح 
س��اختار تعرفه تأثیر بس��یار زیادی در اجرای سیاس��ت های دولت الکترونیک، 
شفاف س��ازی و رضایت مندی مش��تریان و ذی نعفان خواهد داش��ت. وی ادامه 
داد: تخفیفات اعطایی در تعرفه های خدمات دریای��ی و بندری با هدف اثربخش 
ب��ودن و هماهنگی بیش��تر رویکردهای تعرفه ای با سیاس��ت های کلی کش��ور 
در حال بازنگری اس��ت و یکی از دغدغه ه��ای اصلی در این کار بهره مند ش��دن 
مصرف کننده نهایی از تخفیفات اس��ت. به گفته مدیرکل ترانزیت، لجس��تیک 
و توافقنامه ها س��ازمان بنادر و دریانوردی؛ آنچه که در قانون تس��ریع به سازمان 
بنادر تکلیف ش��ده، تعرفه گذاری اثر برای تس��هیل ورود و خروج شناور ها و کاال 
و کانتینر به بنادر کش��ور است. س��رایی؛ بیان کرد: افزایش بهره وری و اثربخشی 
از تجهیزات و تأسیس��ات بندری و دریایی و جذب بیش��تر کشتی، کاال و کانتینر 
و کمک به بهبودی ش��رایط اقتصادی فعالیت های دریای��ی و بندری برای جذب 
س��رمایه گذاری و بهبود کیفیت خدمات با ابزار نظام تعرفه ای از مهم  ترین موارد 
در حال پیگیری است. وی با اش��اره به برگزاری نوزدهمین همایش کارشناسی 
تعرفه در بندر شهیدرجایی، گفت: با توجه به اجرای طرح اصالح ساختار تعرفه ها 
برای س��اده بودن س��اختار، منصفانه بودن تعرفه ها، توجه ب��ه منافع اقتصادی 
ملی نحوه پیاده س��ازی و ممی��زی این موارد ب��ا توجه به حضور کارشناس��ان و 

دست اندرکاران اجرای تعرفه در بنادر کشور به بحث و نظر گذاشته شد. 

با توجه به در پیش بودن س��فرهای نوروزی، س��ازمان بازرسی کل کشور در 
راس��تای رعایت حقوق عامه در نامه ای هشداری به رئیس س��ازمان هواپیمایی 
کشوری، خواستار اعمال نظارت بیش��تر بر فروش بلیت به نرخ های اعالمی شد. 
به گزارش مناقصه مزایده، همچنین س��ازمان بازرسی کل کشور خواستار اعمال 
نظارت روزانه و برنامه ریزی شده بر عملکرد شرکت های هواپیمایی، سامانه های 
فروش بلیت، آژانس های مسافری و دفاتر فروش، شرکت های خدمات هندلینگ 
و فرودگاه های کش��ور از طریق انجام بازدیدهای میدانی و کنترل های فرآیندی 
و مبتنی بر داده های کالن ش��د. در این راس��تا، جعفر یازرلو؛ سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کش��وری، گفت: گش��ت های نوروزی ب��رای عدم ایج��اد تخلف در 
ایرالین ها کارخ��ود را آغاز کرده اند. یازرلو؛ افزود: مس��یرهایی که دارای بس��ته 
هستند به زودی اعالم خواهد ش��د و طبق مجوزهای داده ش��ده ایرالین  ها حق 
فروش این بسته ها را دارند منتهی در مس��یرهای پر فروش معموالً بسته ای ارایه 
نمی ش��ود و اگر کس��ی برای خرید بلیت مراجعه کند ایرالین نمی تواند مجبور 
کنند تا بسته ای خریداری شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در ادامه 
بیان کرد: فروش این بس��ته ها بدون رضایت مش��تری خالف اس��ت و ایرالین  ها 
نمی توانند به صورت بسته ای اجبار به فروش بلیت کنند و حتی نمی توانند خارج 
از عرف که قیمت ها اعالم شده بلیتی را به فروش رسانند. وی گفت: در حال حاضر 
گش��ت های نوروزی و تعزی��رات حکومتی برای رس��یدگی به ش��کایات مردم و 

همچنین رسیدگی به تخلفات ایرالین  ها کار خود را  آغاز کرده اند.

وزیر راه وشهرسازی خبر داد

اصالح 350 نقطه حادثه خیز در کشور  
وزی��ر راه وشهرس��ازی، گف��ت: 350 نقطه 
پرحادثه و حادثه خیز تا پایان امس��ال در کشور 
اصالح و رفع خطر ش��د که این منجر به کاهش 
تصادف های ج��اده ای و حفظ ج��ان هموطنان 
می ش��ود. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، مهرداد 
بذرپ��اش؛ در آیی��ن بهره ب��رداری از 33 ط��رح 
راهداری در هرمزگان با اش��اره به وجود بیش از 
220 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی آسفالته در 
کشور، افزود: برای حدود 878 نقطه حادثه خیز 
این جاده ها در دولت سیزدهم هدف گذاری شده 
که تاکنون برخی از آن  ها با انجام کارهای اندکی 
قابل اصالح و رفع شده است. وی ادامه داد: برخی 
دیگر از این نقاط حادثه خیز که تعدادی از آن  ها 
در اس��تان هرمزگان قرار دارد، به انجام کارهای 

عمرانی بیشتری نیاز دارد که امیدواریم تا پایان 
دولت سیزدهم این کار به اتمام برسد. بذرپاش؛ 
بابیان اینکه کریدور س��احلی جنوب حدود یک 
ه��زار و 800 کیلومتر ط��ول دارد ک��ه از چهار 
استان هرمزگان، سیستان وبلوچستان، بوشهر و 
خوزستان عبور می کند که هرمزگان بیش ترین 
طول این مس��یر را به خود اختصاص داده است 
تصریح کرد طرح ه��ای وزارت راه ب��ا محوریت 
کریدور س��احلی جنوب در دستور کار است. وی 
اضافه کرد: 25 کیلومتر از کریدور ساحل جنوبی 
کش��ور در اس��تان هرمزگان مورد بهره برداری 
قرار گرفت که هفته گذش��ته نی��ز 25 کیلومتر 
این مسیر در بوش��هر به بهره برداری رسید. وزیر 
راه وشهرس��ازی، اظه��ار ک��رد: همچنین هفته 

آین��ده 50 کیلومت��ر در سیستان وبلوچس��تان 
به بهره برداری می رس��د و در مجم��وع تا پایان 
س��ال جاری یکصد کیلومتر از این مسیر افتتاح 
خواهد ش��د. بذرپاش؛ اظهار امی��دواری کرد: تا 
پایان دولت س��یزدهم عملی��ات اجرایی احداث 
کریدور س��احل جنوبی کش��ور تکمیل می شود 
که س��هم به س��زایی در ترانزی��ت کاال و افزایش 
زیرساخت های اقتصادی کش��ور خواهد داشت. 
وی درخصوص تکمیل زنجیره بزرگراهی کشور 
نیز، بیان کرد: همچنین عملیات اجرایی احداث 
36 کیلومتر از مسیر بندرعباس به الر آغاز شده 
که به استان فارس منتهی می ش��ود. این مسیر 
هم س��هم قابل توجهی در ترانزیت و حمل ونقل 
دارد و یک��ی از اصلی  ترین راه هایی که س��وخت 

به مرکز کش��ور منتقل می ش��ود، از این مس��یر 
می گ��ذرد. وی گف��ت: هم اکن��ون ظرفیت های 
بزرگراهی، اجازه انتقال چنی��ن حجمی از تردد 
را نمی ده��د و احداث این مس��یر کمک مؤثری 
برای ترانزیت س��وخت و انتقال آن برای مصارف 
داخلی اس��ت. همچنین در ادامه سفر وزیر راه به 
هرمزگان10 طرح دریایی و بندری به ارزش 42 
هزار و 951 میلیارد ریال در بندر ش��هیدرجایی 
استان هرمزگان افتتاح شد. این 10 طرح شامل 
ش��ش پروژه بهره ب��رداری ب��ه ارزش 19 هزار 
و 32 میلی��ارد ریال، س��ه پروژه آغ��از عملیات 
اجرایی به ارزش 21 ه��زار و 729 میلیارد ریال 
و یک پروژه بهره ب��رداری از تجهیزات به ارزش 
دو ه��زار و 190 میلیارد ریال اس��ت. فاز س��وم 

طرح توس��عه بندر ش��هیدرجایی ش��امل س��ه 
پس��ت اس��کله و 51 هکتار اراضی پس��کرانه با 
اس��تفاده از مدرن  ترین تکنولوژی بندرس��ازی 
و س��ازه های دریایی که ظرفیت ای��ن بندر را از 
شش میلیون به هش��ت میلیون TEU در سال 
افزایش می دهد به بهره برداری رسید. همچنین 
ساختمان مرجع دریایی و بخش جدید فاز سوم 
بندر ش��هیدرجایی به همراه دو دستگاه مکنده 
در این بن��در افتتاح و ب��ه بهره برداری رس��ید. 
بهره برداری از بن��در جدیداالحداث خمیر نیز از 
دیگر طرح های شاخصی افتتاحی بود اثرگذاری 
بسیار زیادی در توس��عه صادرات مواد معدنی و 
ایجاد اش��تغال و رونق معیش��ت ساحل نشینان 

این منطقه دارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 

10 درصد اراضی سکونتگاه های غیررسمی تصرفی است
مدیرعام��ل ش��رکت بازآفرینی ش��هری ای��ران، با 
بیان اینکه 60 درصد اس��ناد سگونتگاه های غیررسمی 
ع��ادی و قولنامه ای اس��ت، گف��ت: ح��دود 10 درصد 
از اراضی این س��کونتگاه ها تصرفی اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، محم��د آئین��ی؛ درباره اج��رای بند 
»ک« تبصره 11 م��اده واحده قان��ون بودجه 1401 و 
صدور س��ند برای س��کونتگاه های غیررس��می، اظهار 
 کرد: مش��کل اصل��ی در س��کونتگاه های غیررس��می 
نداش��تن س��ند رس��می اس��ت. برآورد ه��ا حاک��ی 
اس��ت ک��ه ح��دود 30 درص��د از ام��الک واق��ع در 
س��کونتگاه های غیررس��می دارای س��ند هس��تند 
که در طول س��ال  ها مش��کل آن ها حل ش��ده و س��ند 
دریاف��ت کرده ان��د. مدیرعام��ل ش��رکت بازآفرین��ی 

ش��هری ایران، افزود: ح��دود 70 درص��د از واحدهای 
ش��هری اس��ناد ع��ادی )قولنام��ه ای( دارن��د. ای��ن 
واحد ها و خانه ه��ا تصرفی به ش��مار نمی روند و دارای 
س��ند مادر ی��ا بنچ��اق ب��وده و مالکیت اصل��ی آن ها 
مش��خص اس��ت. اما به دلی��ل ع��دم رعای��ت ضوابط 
 طرح های توس��عه ش��هری دارای مش��کالتی هستند.
 وی ادام��ه داد: ب��رای واحده��ای دارای س��ند مادر، 
س��ند قولنامه ای و بنچ��اق در قالب  س��ازوکار موجود 
با رعایت ضوابط مورد عمل س��ازمان ثبت و مش��خص 
بودن سلس��له ایادی مالکیت می توان س��ند رس��می 
صادر ک��رد. مالکان ای��ن واحد ها و خانه ه��ا، می توانند 
از ظرفی��ت م��اده 9 قانون حمای��ت از احیا، بهس��ازی 
و نوس��ازی ش��هری نیز اس��تفاده کنند. مع��اون وزیر 

راه وشهرس��ازی، ب��ا بیان این ک��ه کمت��ر از 10 درصد 
اراضی س��کونتگاه های غیررس��می تصرفی هس��تند، 
اضافه کرد: ای��ن اراضی به عنوان اراض��ی دولتی تحت 
مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن یا سایر دستگاه ها 
و نهاد ها ق��رار دارن��د. اراض��ی مربوط به ش��هرداری، 
اراض��ی بنی��اد مس��تضعفان، آس��تان قدس رض��وی، 
اراضی اوقاف و اراضی خصوصی واقع در س��کونتگاه ها 
از جمله ای��ن اراضی هس��تند که عموم��اً تحت عنوان 
اراضی به تصرف درآمده ش��ناخته می ش��وند. آئینی؛ 
افزود: آمار ها نش��ان می دهد که در 18 اس��تان 1400 
هکت��ار اراض��ی دولتی ط��ی س��ال های گذش��ته به 
 تصرف درآمده و در آن ها مس��کن غیررس��می احداث 

شده است.

طرح  های بزرگ زیرساختی کشور در حال ساخت است
مع��اون وزی��ر و مدیر ش��رکت س��اخت و توس��عه 
راه های کش��ور، گفت: طرح های بزرگ زیرس��اختی از 
جمله سه هزار و 300 کیلومتر مس��یر ریلی و یک هزار 
و 50 کیلومتر مس��یر آزادراهی و نزدیک به ش��ش هزار 
کیلومتر مس��یر بزرگراهی در کش��ور درحال س��اخت 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، خی��را... خادمی؛ در 
آیی��ن بهره ب��رداری از 25 کیلومتر از کریدور س��احل 
جنوبی کش��ور در هرم��زگان، اف��زود: ای��ن طرح  ها به 
مرور زمان و متناس��ب ب��ا اعتباری ک��ه تخصیص داده 
می ش��ود، به بهره برداری می رس��د ک��ه امیدواریم در 
س��ال آینده اقدام بزرگی در توسعه ش��بکه ریلی کشور 
انجام ش��ود. وی ادامه داد: این اقدام در قالب پنج طرح 
که نزدیک ب��ه 405 کیلومتر آماده ش��ده و س��ه مرکز 
اس��تان به مس��یر ریلی دسترس��ی یابن��د. مدیر عامل 
شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور، 

اضافه کرد: همچنی��ن در بخش آزادراه��ی نیز نزدیک 
به 291 کیلومتر راه برای س��ال آینده خواهیم داشت و 
بلند ترین آزادراه مربوط به ش��یراز ب��ه اصفهان بوده که 
اوایل سال آینده آماده خواهد ش��د. خادمی؛ بیان کرد: 
اگر متوسط ساخت  ها را در نظر بگیریم به طور متوسط 
س��االنه 170 کیلومتر مس��یر ریلی در کش��ور ساخته 
شده اس��ت و برای اینکه در س��ال آینده 400 کیلومتر 
مس��یر ریلی س��اخته ش��ود حدود دوونیم برابر ساالنه 
محسوب می شود. وی اش��اره کرد: در زمینه آزادراهی 
س��االنه 80 کیلومتر احداث ش��ده و اگر بتوان در سال 
آینده 291 کیلومت��ر آزادراه احداث کرد یعنی افزون بر 
سه برابر متوسط ساالنه آماده ش��ده است. معاون وزیر 
راه وشهرسازی، با اش��اره به بهره برداری از 25 کیلومتر 
کریدور ساحل جنوبی کش��ور، گفت: حدود 45 درصد 
کریدور س��احل جنوبی کش��ور در اس��تان هرمزگان 

قرار دارد ک��ه نزدیک به 640 کیلومت��ر بزرگراه درحال 
اس��تفاده بوده و ح��دود 200 کیلومت��ر آن باقی مانده 
اس��ت. خادمی؛ افزود: بس��یاری از بخش های قسمت  
غرب هرمزگان به خصوص از محور بندرلنگه به س��مت 
پارس��یان باقی مانده ک��ه امید می رود بت��وان برای آن 
تأمین اعتبار ویژه ای انج��ام داد؛ آن��گاه می توان طبق 
وعده داده شده در مدت سه سال این کریدور را تکمیل 
کرد. بنابه گفته وی، همچنین محور الر به شیراز مسیر 
اصلی سفر مردم به شیراز است، از سویی هم این مسیر 
ترافیک بسیاری داشته و همه ترافیک پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس از این مس��یر عبور می کند. خادمی؛ اشاره 
کرد: روزانه نزدی��ک به 800 کامی��ون نفت کش از این 
مسیر عبور می کند که در محدوده هرمزگان نزدیک به 
180 کیلومتر می شود و امید می رود عملیات اجرایی را 

با اولویت قراردادن آن پیش برد. 

راه و شهرسازی

دولت بودج��ه عمران��ی س��ال 1402 در حالی ح��دود 26 
درصد نسبت به امس��ال افزایش داده که متناس��ب با نرخ تورم 
40 درص��دی نیس��ت. در بودج��ه 1402 در کنار نب��ود احکام 
و منابع اعتباری الزم جهت پاس��خگویی ب��ه نیازهای این حوزه 
دارای ضعف ه��ای همچون کم توجه��ی به ام��کان تأمین مالی 
و تس��هیل ورود بخش خصوصی به ایجاد و مش��ارکت در توسعه 
زیرساخت های خدمات و زیرس��اخت های شهری می باشد که با 
توجه به افزایش شدید قیمت مصالح س��اختمانی، حمل ونقل و 
دیگ��ر ملزومات مس��کن باید بودج��ه بخش عمرانی متناس��ب 
با نرخ ت��ورم افزای��ش پیدا می ک��رد. در ای��ن ب��اره، محمدرضا 
رضایی کوچ��ی؛ رئی��س کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای 
اس��المی، با انتقاد از بی توجهی دولت به حوزه مسکن در الیحه 
بودجه 1402 گف��ت: برای صن��دوق ملی مس��کن اعتباری در 
الیحه دول��ت پیش بینی نش��ده و ای��ن امر تکمی��ل پروژه های 
مسکن س��ازی را تحت تأثی��ر ق��رار می ده��د.  رضایی کوچی؛ با 
اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در الیحه بودجه سال 1402 
گفت: متأسفانه حوزه مس��کن ش��رایط خوبی در الیحه بودجه 
س��ال آتی نداش��ته و مورد بی توجهی قرار گرفته است. از طرفی 
برای صندوق ملی مس��کن اعتباری در الیح��ه دولت پیش بینی 
نشده اس��ت. این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه افزایش 
روند ساختمان س��ازی موجب رونق بس��یاری از حرفه ها شده و 
اش��تغالزایی فراوانی دارد، تصریح کرد: بی تردید هیچ برنامه  ای 

مانن��د افزایش ساختمان س��ازی به ایجاد ش��غل کمک نخواهد 
کرد چرا که س��اخت یک میلیون واحد مس��کونی تعداد زیادی 
ش��غل در کش��ور ایجاد می کن��د. رئی��س کمیس��یون عمران 
 مجلس، با اش��اره به وضعیت اعتبارات حوزه راه در الیحه بودجه 
س��ال 1402اضافه کرد: برای بهبود وضعیت راه ها منابعی را در 
بخش های مختلف از جمل��ه، مجوز تهاتر نفت جهت نوس��ازی 
ن��اوگان حمل ونقل، افزایش س��هم تس��هیالتی دس��تگاه های 

اجرایی تا س��قف 50 هزار میلیارد تومان از محل ماده 56 قانون 
تنظیم مق��ررات مال��ی بانک ها به کم��ک پروژه ه��ای عمرانی 
و ام��کان تهاتر نفت ب��ا بدهی پیمان��کاران، پیش بین��ی کردیم 
کمک بس��یار زی��ادی تکمیل پروژه ه��ای عمرانی و راهس��ازی 
می کند. این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی، با اشاره 
به ضرورت هم��کاری بانک ها در پرداخت تس��هیالت س��اخت 
مس��کن، گفت: در قانون جهش تولید مس��کن بانک ها را مکلف 

کردیم که 360 ه��زار میلیارد توم��ان در س��ال اول و با افزایش 
ساالنه متناس��ب با نرخ تورم از محل منابع تس��هیالتی خود به 
حوزه مسکن اختصاص دهند که متأس��فانه همکاری الزم را در 
این س��ال  ها نداش��تند و امس��ال نیز مجدداً بر آن تأکید کردیم. 
ضمن اینک��ه درخصوص عدم هم��کاری بانک ها ب��ا قوه قضاییه 
مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررس��ی و پیگیری اس��ت. 
رضایی کوچی؛ با اشاره به افزایش نرخ س��ود تسهیالتی بانک ها 
از 18 ب��ه 23 درص��د، خاطرنش��ان ک��رد: پرداخت تس��هیالت 
با ن��رخ 23 درص��د نیز یک��ی دیگ��ر از چالش ه��ای پیش روی 
مسکن سازی در کشور بوده که اقش��ار کم درآمد را در پرداخت 
اقس��اط با مش��کل مواجه می کند. در قانون جهش تولید مسکن 
پیش بینی شده تا برای کاهش نرخ س��ود تسهیالت بانکی حوزه 
مسکن، ما به التفاوت نرخ سود تس��هیالت بانکی اعالمی توسط 
بانک مرکزی با نرخ س��ود پلکانی پرداختی به اقش��ار کم درآمد 
از مح��ل صن��دوق ملی مس��کن پرداخت ش��ود که متأس��فانه 
منابع��ی داخل این صن��دوق وجود ن��دارد. این نماین��ده مردم 
در مجلس ش��ورای اس��المی، عنوان کرد: از طرفی برای تکمیل 
زیرس��اخت های ش��هری از منابع داخل صندوق ملی اس��تفاده 
می ش��ود و در صورت خال��ی بودن آن، زیرس��اخت ش��هرهای 
جدی��د نیز نیمه تم��ام مان��ده و عماًل س��اختمان ها ب��ه مرحله 
بهره برداری نخواهند رس��ید. امیدواریم دولت ب��رای این موارد 
مهم تدابیری اتخ��اذ کند. مجلس نیز آماده هم��کاری با دولت و 
 وزارت راه وشهرس��ازی در س��اخت خانه های طرح نهضت ملی 

مسکن است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد 

بی توجهی دولت به حوزه مسکن در بودجه 140۲ 

https://monaghesatiran.ir/131489-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%8a%d9%83-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131508-3756-%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/131493-3756-%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/131496-3756-%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/
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خـودرو

 ش�رکت فاضالب تهران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای به ش��رح زیر را از محل اعتب��ارات جاری و ب��ا رعایت آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاض��الب از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید.

1-نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم غربی )شهید گودرزی(، تلفن: 88435961-021 و فکس: 021-88409194
2-مهلت های زمانی:

دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/01/19 

تاریخ گشایش پاکات: ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/20 خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

خرید لوله و اتصاالت پلي اتیلن دوجداره ُکرتیوب بااتصال جوش الکتروفیوژن 1
1.550.000.0002001005420000139به قطر 1200 میلی متر و طول 1500 متر

1.628.000.0002001005420000140خرید لوله و اتصاالت پلی اتیلن دوجداره کرتیوپ به اقطار 900،1000،1200 میلی متر2

  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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آگهي تجدید فراخوان   عمومي
)بدون ارزیابی کیفی(نوبت اول

شركت فاضالب تهران

فراخوان   عمومی
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

ش�رکت پتروش�یمی اروند )س�هامی عام( به عنوان مناقصه گ��زار در نظ��ر دارد اجرای 
 عملیات موضوع بند ی��ک فراخوان حاض��ر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی دومرحله ای 
با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط 

واگذار نماید.
1- موضوع و م�دت مناقصه: خرید قطعات کنترل س��پنل طبق درخواس��ت 9960071 

شرکت پتروشیمی اروند به مدت 8 ماه شمسی.
2- میزان برآورد کلی مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 360.000 یورو می باشد.

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

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

از مورخ 1401/12/23 لغایت 1401/12/29 اعالم می گردد.
3.3. متقاضیان در صورت اختالل در اینترنت و عدم دسترس��ی و دریافت اس��ناد مناقصه از 
طریق سامانه مندرج دربند 3.1، می توانند پس از تماس با شماره تلفن: 061-52126476، 
در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت 08:30 تا پایان 
وقت اداری مندرج دربند 3.2 به کمیسیون معامالت پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه 

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

می گردد.
 3.5. ش��رکت هایی که به هر نحوی پرونده اختالفی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی و غیره 

با پتروشیمی اروند دارند. امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.
4- میزان س�پرده و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: میزان س��پرده ش��رکت در 

مناقصه به مبل��غ 4.750.000.000 ریال به ص��ورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین ش��ده 
بانکی و ی��ا واریز وجه نقد( ب��ه شماره حس��اب 6094200030 عهده بانک تجارت – ش��عبه 

شرکت پتروشیمی اروند.
5- جلسه توجیهی و شفاف سازی: 

جلسه توجیهی در تاریخ 1401/01/06 ساعت 10:00 برگزار می گردد.
6- پیش نیاز ارزیابی کیفی متقاضیان: 

1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه )موضوع خریدوفروش( یا موضوع مشابه
2- گواهی از صالحیت از ادارات مربوطه / کارت بازرگانی

3-ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروش��یمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت 
)توجه: الزم به ذکر است الزامات عنوان شده، پیش ش��رط بررسی اسناد ارزیابی کیفی مناقصه 

گر می باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می شود(
7- نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مناقص�ه: مناقصه گران پس از دریافت اس��ناد مناقصه، 
براس��اس ماده 6 دستورالعمل ش��رکت در مناقصه نس��بت به تکمیل، تنظیم و تحویل پاکات 

اسناد مناقصه بر اساس زمان و نشانی مندرج دربند 8 اقدام نمایند.
 8- زمان و نحوه تحویل پاکات مناقصه: مناقصه گران می بایس��ت پ��اکات خود را حداکثر تا 
ساعت 14:00 مورخ 1401/01/15 به صورت حضوری به آدرس: استان خوزستان، بندر امام خمینی، 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.
9-پیش پرداخت: دارد، 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

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

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

1401/01/29 ساعت 14:00 برگزار می گردد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند 

با شماره تلفن: 52126603-061 و 521026477-061 تماس و همچنین آگهی فوق 
را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به شماره 1/1401/056

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شركت پتروشيمی اروند

نوبت اول
دومرحله ای 

فراخوان   عمومی
CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  CH2=CH2  

ش�رکت پتروش�یمی اروند )س�هامی عام( به عنوان مناقصه گ��زار در نظ��ر دارد اجرای 
عملیات موضوع بند یک فراخ��وان حاضر را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی دومرحله ای با 
ارزیابی کیفی وفنی بازرگانی بدون قیمت تراز ش��ده به یکی از اش��خاص حقوقی واجدشرایط 

واگذار نماید.
1- موضوع و م�دت مناقصه: خری��د لوله های پای��پ نیکل طبق درخواس��ت 0159647 

شرکت پتروشیمی اروند به مدت 8 ماه شمسی.
2- میزان برآورد کلی مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 130.000 یورو می باشد.

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

دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
3.2. مدت زمان مراجعه به س��ایت الکترونیک��ی جهت بارگذاری اطالعات و دریافت اس��ناد 

مناقصه از مورخ 1401/12/22 لغایت 1401/12/28 اعالم می گردد.
3.3. متقاضیان در صورت اختالل در اینترنت و عدم دسترس��ی و دریافت اس��ناد مناقصه از 
طریق سامانه مندرج دربند 3.1، می توانند پس از تماس با شماره تلفن: 061-52126476، 
در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت 08:30 تا پایان 
وقت اداری مندرج دربند 3.2 به کمیسیون معامالت پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه 

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

می گردد.
3.5. شرکت هایی که به هر نحوی پرونده اختالفی در مراجع قضایی، اداری، نظارتی و غیره با 

پتروشیمی اروند دارند. امکان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.
4- میزان س�پرده و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: میزان س��پرده ش��رکت در 

مناقصه به مبل��غ 1.600.000.000 ریال به ص��ورت )ضمانتنامه بانکی، چک تضمین ش��ده 
بانکی و ی��ا واریز وجه نقد( ب��ه شماره حس��اب 6094200030 عهده بانک تجارت – ش��عبه 

شرکت پتروشیمی اروند.
5- جلسه توجیهی و شفاف سازی: 

جلسه توجیهی در تاریخ 1401/01/08 ساعت 14:00 برگزار می گردد.
6- پیش نیاز ارزیابی کیفی متقاضیان: 

1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه )موضوع خریدوفروش( یا موضوع مشابه
2- گواهی از صالحیت از ادارات مربوطه / کارت بازرگانی

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

مناقصه گر می باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می شود(
7- نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مناقص�ه: مناقصه گران پس از دریافت اس��ناد مناقصه، 
 براس��اس ماده 6 دستورالعمل ش��رکت در مناقصه نس��بت به تکمیل، تنظیم و تحویل پاکات 

اسناد مناقصه بر اساس زمان و نشانی مندرج دربند 8  اقدام نمایند.
8- زمان و نحوه تحویل پاکات مناقصه: مناقصه گران می بایست پاکات خود را حداکثر تا ساعت 
 14:00 تاریخ 1401/01/15 به صورت حضوری به آدرس: اس��تان خوزس��تان، بندر امام خمینی، 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3، شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.
9-پیش پرداخت: دارد، 25 درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

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

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

1401/01/29 ساعت 14:00 برگزار می گردد.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، می توانند با شماره 

تلفن: 52126603-061 و 521026477-061 تماس و همچنین آگهی فوق را از 
طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir  مالحظه نمایند.
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با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی بدون قیمت تراز شده به شماره 1/1401/057

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شركت پتروشيمی اروند

نوبت اول
دومرحله ای 

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 

2001005070000020 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 2.314.347.000 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: 88992879

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

شركت آب و فاضالب استان تهران

طبق اعالم انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی 
کش��ور هفت��ه گذش��ته آرش محبی ن��ژاد )دبی��ر انجم��ن همگن 
قطعه سازی( و کاظم جاللی )س��فیر ایران در روس��یه( در جلسه ای 
آنالین با یکدیگر به مس��ائل مرتبط با توس��عه همکاری ه��ای ایران 
و روس��یه به ویژه در بخش خصوصی، ب��ه گفت وگ��و پرداخته اند. به 
گزارش مناقصه مزای��ده، آرش محبی نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازان خودرو کشور، در این جلس��ه آنالین، گزارشی از آخرین 
وضعیت همکاری های خودرویی و قطعه س��ازی ای��ران با طرف های 
روس ارایه کرد. وی همچنین پیش��نهادهای انجمن مذکور )انجمن 
صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو کش��ور( در جهت تسریع در آغاز 
همکاری های مش��ترک را تش��ریح و اظه��ار کرد: زیرس��اخت های 
صنعت خودرو روس��یه بیش��تر معطوف محصوالت فرانسوی است و 
قطعه سازان ایرانی نیز به واس��طه همکاری با یک شرکت خودروساز 
این کش��ور در س��ال های گذش��ته، تجربه ها و توانمندی الزم برای 
پوش��ش نیازهای طرف روس را دارند. محبی نژاد؛ اف��زود: برای آغاز 
همکاری  ها در کوتاه مدت می توان روی این موضوع کار کرد و در ادامه 
با مشارکت خودروسازان و قطعه س��ازان بزرگ دو کشور گزینه هایی 

همچون طراحی و تولید خودرو مشترک دور از دسترس نخواهد بود.
 افزایش تعامالت ایران و روسیه در بخش خصوصی 

با سرعت بیشتر دنبال می شود
کاظم جاللی؛ س��فیر جمهوری اس��المی ایران در روس��یه نیز، 
در این دیدار مجازی، اظه��ار کرد: روابط تهران-مس��کو به ویژه در 
حوزه اقتصادی مسیر صعودی دارد و س��رعت افزایش این تعامالت 
در بخش خصوصی بیش��تر اس��ت. طی ماه های اخیر، شرکت های 
ایرانی و روس ش��ناخت بهتری نس��بت ب��ه توانمندی های یکدیگر 
پیدا کرده که این امر باعث افزایش س��طح همکاری های اقتصادی 
خواهد ش��د. وی ضمن اش��اره به فضای جدیدی که صنعت خودرو 
روسیه تجربه کرده اس��ت، افزود: خودروس��ازان روس برای بی اثر 
کردن تحریم ش��رکای غربی خود، توس��عه روابط با خودروس��ازان 
و قطعه س��ازان ایران، ترکیه و چین را در دس��تور کار ق��رار داده اند 
که در این بی��ن، صنعتگ��ران ایرانی ب��ه دلیل اش��تراک های فنی 
مهندس��ی محصوالتی که در گذش��ته در روس��یه تولید می ش��د، 
 از جای��گاه وی��ژه ای برخ��وردار هس��تند. کاظم��ی؛ تأکی��د کرد: 
حضور خودروسازان و قطعه س��ازان ایران در نمایشگاه سال 2022 
مس��کو، آغاز خوبی برای هم��کاری فعاالن صنعت خودرو کش��ور 
بوده و پس از آن نیز پیگیری های الزم از س��وی وزارت امورخارجه 
و سفارت ایران در روسیه، وزارت صمت و س��ازمان توسعه تجارت، 
انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور و دو خودروس��از کشور 
انجام ش��ده اس��ت که این فعالیت  ها ادامه دارد و به نتایج بیشتری 
نیز ختم خواهد شد. سفیر ایران در روسیه، در رابطه با انتشار برخی 
اخب��ار پیرامون حض��ور خودروهای ایران��ی در روس��یه نیز، گفت: 
متأس��فانه گاه اخباری از تعامالت دو کش��ور در حوزه های مختلف 
منتش��ر می ش��ود که صحیح نیس��ت و حتی برخی اوقات اقدام به 
انتشار اخبار جعلی هم می ش��ود. جاللی، در پایان خاطرنشان کرد: 
مذاکرات و قراردادهای صنعت خودرو و قطعه سازی ایران و روسیه 
روند رو به رش��دی دارد و پس از ط��ی مراحل طبیع��ی حوزه های 
استاندارد و بازاریابی و... ش��اهد حضور خودروهای ایرانی در مسکو 

به طور کلی همکاری های خودرویی دو کشور خواهیم بود. 

 خودروهای ایرانی به روسیه 
می  رسند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

نظریه بورس محل فروش خودرو نیست، اثبات شد!
عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس، 
گفت: در ط��رح یکپارچه عرضه خ��ودرو از آنجا 
که پول متقاضیان بلوکه می شود، خودرو باید به 
قیمت روز به افراد تحویل داده ش��ود. به گزارش 
خانه ملت، لطف ا... سیاهکلی؛ درباره طرح وزارت 
صمت ب��رای فروش خ��ودرو، گفت: ما ت��ا امروز 
بار ها توضیح دادی��م که بازار خودرو با تناس��ب 
عرضه و تقاضا کنترل می شود و از آنجا که عرضه 
خودروسازان کمتر از تقاضاست، بازارسیاه ایجاد 
شده اس��ت، در این ش��رایط با هر روش��ی اعم از 
قرعه کشی، عرضه خودرو در بورس و... دالالن به 
فعالیت خود در این بازار ادامه می دهند بنابراین 
هر فردی که مدعی شود، می تواند با به کارگیری 
سیاس��ت و روش خاصی دالالن را از بازار حذف 
کند، ادعای نادرستی کرده است. نماینده مردم 

قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: برخی ادعا کردند که ب��ا عرضه خودرو در 
بورس دس��ت دالالن از بازار کوتاه خواهد ش��د 
حال آن که در چند ماه گذش��ته اثبات ش��د که 
با به کارگیری ای��ن روش نه تنه��ا دالالن از بازار 
خودرو حذف نش��دند، بلکه قیمت خ��ودرو نیز 
چند برابر ش��د و پول هنگفتی از جیب مردم به 
خودروس��ازان رس��ید و مردم خس��ارت دیدند. 
وی اضافه کرد: از همان ابتدا م��ا بر نکته تصریح 
کردیم که نه قرعه کش��ی و نه عرض��ه خودرو در 
بورس منطقی نیست، زیرا اگر این شیوه درست 
بود بهای خودروی 400 میلیونی در بورس به دو 
میلیارد نمی رسید. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم، با اشاره به اینکه شیوه عرضه خودرو در 
بورس موجب شد که قیمت پراید به حدود 370 

میلیون برس��د، ادامه داد: برای همه ثابت شد که 
بورس محل فروش خودرو نیس��ت. سیاهکلی؛ 
تصریح کرد: باوجود اینکه ب��رای تنظیم بازار در 
مجلس قانون دایمی تصویب شد، وزیر صمت آن 
را به سرعت اجراء نکرد و اکنون زمزه هایی مبنی 

بر واردات خودرو شنیده می شود. 
 هیچ فرمول دیگری برای تنظیم بازار 
 و حذف دالالن به جز رشد تیراژ تولید 

و واردات وجود ندارد
وی با بی��ان اینک��ه راه کنترل ب��ازار خودرو 
افزایش عرضه اس��ت، گفت: عرض��ه از دو مولفه 
تولی��د و واردات تش��کیل می ش��ود و ت��ا زمانی 
که تولید به میزان نیاز نباش��د، بای��د از ظرفیت 
واردات به��ره بگیریم هیچ فرم��ول دیگری برای 
تنظیم ب��ازار و ح��ذف دالالن به جز رش��د تیراژ 

تولی��د و واردات وجود ن��دارد. وی درب��اره طرح 
یکپارچه عرضه خودرو، بیان ک��رد: در این طرح 
به جای قرعه کش��ی خودرو، زمان را قرعه کشی 
می کنن��د این روش از ش��یوه قبلی قرعه کش��ی 
و عرضه خودرو در بورس بهتر اس��ت مشروط بر 
دو موضوع؛ نخست آنکه از آنجاکه پول متقاضیان 
بلوکه می ش��ود، خودرو باید به قیم��ت امروز به 
افراد تحویل داده ش��ود حتی اگر ن��ام فرد برای 
یک سال دیگر درآمده باش��د زیرا خریدار اکنون 
بخش��ی از پول خودرو را به حساب خودروسازان 
واریز می کند و شرط دوم آنکه به همه افرادی که 
ثبت نام می کنند خودرو داده شود. سیاهکلی؛ با 
بیان اینکه این طرح باید به گونه ای باشد که همه 
افرادی که ثبت نام می کنند خودرو دریافت کنند، 
اضافه کرد: قیمت قطعی خودرو در این طرح باید 

اکنون مش��خص و درصد از این مبلغ از متقاضی 
دریافت ش��ود و فق��ط زم��اِن تحویِل خ��ودرو، 
قرعه کش��ی ش��ود. وی تصریح کرد: با این شیوه 
از یک س��و خودروس��ازان از وام بانکی با سود باال 
خالص می شوند و از سوی دیگر از آنجاکه با پول 
مشتری می تواند تیراژ تولید خود را افزایش دهد 
باید قیمت کنون��ی خودرو مالک ق��رار گیرد در 
واقع قیمت خودرو در این طرح باید قطعی باشد، 
اگر این شرط در قرعه کشی جدید وزارت صمت 
اعمال نشود این ش��یوه نیز به نفع خودروساز و به 
ضرر مردم است. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، گفت: برای خری��د خودروهای وارداتی 
نیز باید هر فردی که تمای��ل دارد، ثبت نام کند و 
فقط زم��ان تحویل خودرو را قرعه کش��ی در این 

حوزه نیز قیمت خودرو باید قطعی باشد. 

مهدی قره داغلی

قرعه کشی خودرو مس��أله ای بود که از حدود دو سال پیش به 
میان آمد و کاهش تولید خودروس��ازان و عرضه های قطره چکانی 
سبب آن شد که سیل عظیمی از مردم به س��مت آن روانه شوند و 
همین عرضه های قطره چکانی س��بب ایجاد بازار دونرخی قیمت 
خودرو ش��د که رفته رفته قیمت ها نیز افزای��ش یافت تا جایی که 
قیمت برخ��ی خودروهای تولی��د داخل به عدد ه��ای میلیاردی 
رسید. خودروهایی که به ادعای مس��ؤوالن جزء تولیدات ملی به 
حساب می آیند. اما داس��تان به اینجا ختم نشد، با تصمیم عرضه 
خ��ودرو در بورس در س��ال جاری ضربه مهلک دیگ��ری بر پیکره 
بازار خودرو وارد ش��د که این عامل نیز خود سبب ایجاد نرخ سوم 
و چهارم در قیمت خودرو در ب��ازار گردید و با ادامه دادن این روش 
غلط علی رغم هشدار کارشناس��ان این حوزه، سبب گران تر شدن 
قیمت خودرو ها ش��د. اما در هفت��ه گذش��ته وزارت صمت وعده 
عرضه 500هزار خودرو را بدون قرعه کشی داد. وعده ای که بیش 
از یک سال تأخیر اعالم شد. اما طبق اعالم شرایط این طرح فروش 
خودرو به نظر می رس��د که همچنان قرعه کشی خودرو ادامه دارد 
و فقط اس��م آن به لیس��ت نوبت دهی خودرو تغییر کرده است. با 
این اوصاف به نظر نمی رس��د که این روش نیز بتواند دردی از پیکر 
بی جان بازار خودرو دوا کند و فقط افزایش قیمت و دشواری خرید 
خودرو را برای مصرف کننده به همراه خواهد داش��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، در همین راس��تا نی��ز، عب��دا... توکلی الهیجانی؛ 
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صم��ت، توضیحاتی را در 
مورد این طرح داد. وی با اشاره به رشد تولید خودرو، اظهار کرد: از 
سال 1397 تا 1400 هر سال کمتر از یک میلیون دستگاه و حدود 
700 تا 800 هزار دس��تگاه خودرو تولید می شد که 20 درصد آن 

هم خودروهای ناقص بود، اما امس��ال از ای��ن بحران کاهش تولید 
خودرو عبور کردیم. وی افزود: برآورد می ش��ود تا پایان س��ال به 
تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه برس��یم که افزایش تولید 
40 درصدی محقق خواهد ش��د و عماًل تثبیت جری��ان تولید در 
کشور اتفاق افتاده اس��ت. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت 
صمت، گفت: با توجه به رشد مستمر تولید خودرو و با الگوبرداری 
از کش��ورهای موفق دنیا از دیروز بیستم اس��فند ماه طرح بزرگ 
عرضه یکپارچه خودروهای داخلی ش��روع خواهد شد که مرحله 
اول پیش ثبت نام متقاضیان اس��ت که با وکالتی کردن حس��اب 

ش��خصی خود به نفع س��ازمان حمایت که در آن مبلغ اعالم شده 
وجود دارد، می توانن��د اقدام به ثبت نام کنن��د. توکلی الهیجانی؛ 
ادامه داد: از روز 26 تا 28 اسفندماه هم افرادی که حساب وکالتی 
 با مبلغ اعالم ش��ده ایجاد کردند، می توانند در سایت اعالم شده، 
اقدام به پیش ثبت نام به منظور قرارگیری در لیس��ت نوبت دهی 
خودروی مدنظر خود کنند. این مقام وزارت صمت، درباره حذف 
قرعه کش��ی هم، گفت: قرعه کش��ی به معنای واگذاری خودرو به 
عده ای و عدم واگذاری به س��ایرین اس��ت، اما در ش��یوه فعلی به 
همه متقاضیان واجد ش��رایط خودرو تعلق خواهد گرفت و فقط 

نوبت تحویل خودرو و یا اولویت آن  ها مش��خص خواهد شد. وی 
تأکید ک��رد: به عبارت��ی همه متقاضی��ان در لیس��ت انتظار قرار 
خواهند گرفت و نوبتشان مشخص می ش��ود، اما هر فرد می تواند 
با انصراف از طرح، مبلغ مس��دود شده در حساب شخصی وکالتی 
خود را آزاد کن��د یا آن که پس از اعالم نتای��ج در صورت تمایل به 
تحویل گیری خودرو در زمان اعالم ش��ده نسبت به قطعی کردن 
ثبت نام در طرح فروش خودروساز براساس قیمت روز اقدام کند. 
توکلی الهیجانی؛ گف��ت: بر مبنای برنامه تولید خودروس��ازان و 
تثبیت جریان تولید، از فروردین سال آینده نوبت تحویل خودرو 
به همه متقاضیان، اعالم خواهد شد و از آن پس، براساس فراخوان 
خودروس��ازان و قیمت روز مص��وب ش��ورای رقابت، متقاضیان 
می توانند نس��بت به قطعی کردن ثبت نام اق��دام کنند. مدیرکل 
دفتر خ��ودروی وزارت صمت، تأکید کرد که ب��ا اجرای این طرح 
و واگذاری خودرو، پیش بینی می ش��ود که بازار خودرو در س��ال 
آینده به سمت رقابتی شدن پیش برود. وی درباره امکان ثبت نام 
همزمان در فروش اخیر ایران خودرو و طرح بزرگ فروش خودرو 
هم گفت: افرادی که تا زمان اعالم نتایج در س��امانه فروش بزرگ 
خودرو، در طی مدت اعالم ش��ده در اطالعیه این طرح در سامانه 
esalecar.ir از خودروسازان کش��ور خودرویی خریداری کرده 
باش��ند از لیس��ت حذف خواهند ش��د؛ در این زمین��ه باید دقت 
کرد که برای این طرح فروش الزم اس��ت وکالتی کردن حس��اب 
شخصی به نفع س��ازمان حمایت و مس��دود کردن 100 میلیون 
تومان وجه اعتبار تا زمان اعالم نتایج نوبت دهی انجام شود، پس 
از آن یا متقاضی با زمان نوبت اعالمی موافق اس��ت که نس��بت به 
قطعی کردن ثبت ن��ام و پرداخت وجه خودرو براس��اس فراخوان 
طرح فروش خودروساز اقدام می کند و یا آن که انصراف خود را از 

قرارگیری در لیست انصراف اعالم می کند.

بساط قرعه کشی خودرو جمع شد؟

ترخیص و شماره گذاری کامیون های کارکرده وارداتی »بدون شرط اسقاط« تصمیمی غیرکارشناسی است
دبی��ر انجم��ن مراکز اس��قاط و بازیاف��ت کل کش��ور، ترخیص و 
ش��ماره گذاری کامیون های کارکرده وارداتی بدون ش��رط اس��قاط 
را تصمیم��ی غیرکارشناس��ی و عامل توق��ف فعالیت مراکز اس��قاط 
 خوان��د. به گ��زارش خبرخ��ودرو، س��یدامیر احمدی دبی��ر انجمن 
مراک��ز اس��قاط و بازیاف��ت کل کش��ور عن��وان ک��رد: ب��ا توجه به 

نق��ش فرس��ودگی ن��اوگان ج��اده ای در تصادف��ات بین ش��هری و 
از طرف��ی بح��ران آلودگی هوا و رش��د مصرف س��وخت در کش��ور 
 ترخی��ص کامیون ه��ای واردات��ی بدون ش��رط اس��قاط تصمیمی 
غیرکارشناس��ی بوده و به تعطیلی مراکز اس��قاط منجر خواهد شد. 
دبیر انجمن مراکز اس��قاط و بازیافت کل کش��ور در ادام��ه، تصریح 

کرد: ش��رط اس��قاط هر دس��تگاه کامیون فرس��وده به ازای واردات 
ی��ک دس��تگاه کامی��ون در حال��ی از قانون حذف ش��ده اس��ت که 
 مس��ؤولین منتقد عدم اجرای قانون هوای پاک در کش��ور هس��تند. 
دبی��ر انجمن مراک��ز اس��قاط و بازیافت کل کش��ور مراکز اس��قاط، 
اظهار داش��ت: متأس��فانه ممنوعی��ت واردات خ��ودرو و نبود طرح 

و برنام��ه ای برای خ��روج خودروهای فرس��وده فرس��وده ها موجب 
هش��ت س��ال رکود فعالی��ت مراک��ز اس��قاط در دولت قبل ش��د و 
 در دول��ت فعل��ی نیز ش��اهد حذف ش��رط اس��قاط ب��رای ترخیص 
کامیون ه��ای واردات��ی و ع��دم اج��رای صحی��ح ط��رح جایگزینی 
خودروهای فرس��وده هس��تیم که بیانگر بی توجهی دولت به اهمیت 

موضوع اسقاط در کشور اس��ت. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت 
کل کش��ور  همچنین از اختالل س��امانه س��تاد مدیریت حمل ونقل 
و س��وخت نیز انتقاد کرد و گفت: اختالل در س��امانه ستاد مدیریت 
 حمل ونقل و س��وخت نی��ز روند اس��قاط خودروهای س��بک را کند 

کرده است. 

https://monaghesatiran.ir/131476-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/131479-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131483-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae/
https://monaghesatiran.ir/131486-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88/


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

روزنامه6

Sunday  12.Mar.2023  Vol.18  No.3756یکشنبه 21 اسفند 1401  19 شعبان 1444  سال هجدهم  شماره 3756

شرکت س�یمان بهبهان در نظر دارد ترمیم و بهسازی س��یلوی شماره 3 این 
شرکت را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و خرید برگ ش��رایط مناقصه به سایت 
شرکت سیمان بهبهان www.behcco.ir مراجعه نمایند.

  مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:00 مورخ 1402/01/07 می باشد.
  متقاضیان می بایس��ت ابتدا پاکت پیش��نهاد خود را در دبیرخانه اداری به طور 
رسمی ثبت و سپس به واحد حراس��ت شرکت س��یمان بهبهان تحویل و رسید 
دریافت دارند. به استحضار می رساند کسورات قانونی با برنده مناقصه بوده و رد یا 

قبول پیشنهادها از اختیارات این شرکت می باشد.
  ضمناً گشایش پاکات بدون حضور متقاضیان انجام می گردد.

تلفن تماس: 4 -52723031-061 داخلی 280
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 یک ش�رکت دولت�ی در نظ��ر دارد م��وارد ذی��ل را از طری��ق مناقصه عمومی
تأمین نماید.

1- سازه های جوشکاری فوالدی با دقت باال
2- ماشین کاری سنگین

 لذا از شرکت های توانمند در این حوزه درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ آگهی جهت دریافت اس��ناد مناقصه با ش��ماره تلف��ن 051-32400729 
داخلی 87300 و 87316 و یا شماره تلفکس 32401087-051 اعالم آمادگی 

خود را  اعالم نمایند.
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فراخوان  
ساخت سازه های جوشکاری فوالدی 

و ماشین کاری سنگین با دقت خاص
نوبت اول
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 ش�رکت پتروش�یمي خراس�ان )س�هامي عام(، زم��ان مناقصه عمومی 
مربوط به تأمین نیروي انس��اني جهت انجام تعمیرات  جزئي ، کلي ، نگهداشت ، 
پیش��گیري ، ترمیمي، اصالحي  و دس��تور کاره��اي  اداره  مهندس��ي مرتبط با 
واحدهاي صنعتي و غیر صنعتی و  تأسیس��ات و ابنیه موجود و سایر تأسیسات 
صنعتي متعلق به مجتمع پتروشیمي خراس��ان تا تاریخ 1402/01/14 تمدید 

گردیده است. 
لذا بدین وسیله از کلیه پیمانکاران واجدشرایط دعوت به عمل می آورد نسبت به 

دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به سایت www.khpc.ir  اقدام نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر تماس با تلفن 058-3133

داخلی تعمیرات: 2630
داخلی منابع انسانی: 2710

داخلی پیمان ها: 2760

تمدید   عمومی

روابط عمومی شرکت  پتروشیمی خراسان )سهامی عام( 

شماره ))95-1401((
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از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شركت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره د 31/ 1401 / م ۲ )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 490700001000222898535003 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 دوم
یک مرحله ای 

01
/1

2/
 2

1-
37

56
 –

ه 
ام

وزن
ر

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 27، 
دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. )تلفن تماس: 021-88607072(

  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 دوم
شركت پژوهش و فناوری پتروشيمیکد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات: 53.140.۲69

 ش�رکت س�یمان بهبه�ان در نظ��ر دارد مق��دار )25%+( 40.000 ت��ن
سنگ سیلیس را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و خرید برگ ش��رایط مناقصه به سایت 
شرکت سیمان بهبهان www.behcco.ir مراجعه نمایند.

  مهلت ارائه پیش��نهادات و تحویل پاکت تا ساعت 14:00 مورخ 1402/01/07 
می باشد.

  ضمناً متقاضیان می بایس��ت پیش��نهادات خود را در دبیرخان��ه اداری به طور 
رسمی ثبت و س��پس به واحد حراست ش��رکت سیمان بهبهان تس��لیم و رسید 

دریافت دارند.
  الزم به ذکر است که هزینه یک نوبت چاپ آگهی و کسورات قانونی با برنده مناقصه 

بوده و شرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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 شرکت س�یمان بهبهان در نظر دارد مقدار )25%+( 30.000 تن سنگ آهک 
با عیار باال را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و خرید برگ ش��رایط مناقصه به سایت 
شرکت سیمان بهبهان www.behcco.ir مراجعه نمایند.

  مهلت ارائه پیش��نهادات و تحویل پاکت تا ساعت 14:00 مورخ 1402/01/07 
می باشد.

  ضمناً متقاضیان می بایس��ت پیش��نهادات خود را در دبیرخان��ه اداری به طور 
رسمی ثبت و س��پس به واحد حراست ش��رکت سیمان بهبهان تس��لیم و رسید 

دریافت دارند.
  الزم به ذکر است که هزینه یک نوبت چاپ آگهی و کسورات قانونی با برنده مناقصه 

بوده و شرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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شرکت س�یمان بهبهان در نظر دارد مقدار )25%+( 20.000 تن سرباره اهواز 
را  از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و خرید برگ ش��رایط مناقصه به سایت 
شرکت سیمان بهبهان www.behcco.ir مراجعه نمایند.

  مهلت ارائه پیش��نهادات و تحویل پاکت تا ساعت 14:00 مورخ 1402/01/07 
می باشد.

  ضمناً متقاضیان می بایس��ت پیش��نهادات خود را در دبیرخان��ه اداری به طور 
رسمی ثبت و س��پس به واحد حراست ش��رکت سیمان بهبهان تس��لیم و رسید 

دریافت دارند.
  الزم به ذکر اس��ت که هزینه یک نوبت چاپ آگهی و کس��ورات قانونی با برنده 

مناقصه بوده و شرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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ش�رکت س�یمان بهبهان در نظر دارد مق��دار )25%+( 30.000 تن س��رباره 
اصفهان را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع و خرید برگ ش��رایط مناقصه به سایت 
شرکت سیمان بهبهان www.behcco.ir مراجعه نمایند.

  مهلت ارائه پیش��نهادات و تحویل پاکت تا ساعت 14:00 مورخ 1402/01/07 
می باشد.

  ضمناً متقاضیان می بایس��ت پیش��نهادات خود را در دبیرخان��ه اداری به طور 
رسمی ثبت و س��پس به واحد حراست ش��رکت سیمان بهبهان تس��لیم و رسید 

دریافت دارند.
  الزم به ذکر است که هزینه یک نوبت چاپ آگهی و کسورات قانونی با برنده مناقصه 

بوده و شرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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 رشد فصلی ۲.6  درصدی 
بخش معدن در پاییز

وجود ظرفیت های بزرگ معدنی 
مس و طال در کرمان 

وزیر صنعت،معدن وتجارت، با بیان اینکه رش��د اقتصادی در بخش صنعت و 
معدن در کشور افزایش یافته است، گفت: رشد فصلی بخش معدن به 2.6 درصد 
رسیده و در صنعت به رشد پنج درصد دست یافته ایم. به گزارش مناقصه مزایده، 
سیدرضا فاطمی امین؛ در همایش بنگاه؛ فناوری و رشد اقتصادی، اظهار داشت: 
روند تولید در کشور بسیار خوب است. براساس آمار مرکز آمار در بخش صنعت و 
معدن شاهد رشدهای خوبی بوده ایم. تابستان 1400 رشد فصلی معدن منهای 
3.7 بوده که در پاییز امس��ال به مثبت 2.6 درصد رس��یده اس��ت. وزیر صمت، با 
بیان اینکه رش��د فصلی بخش صنعت در تابس��تان 1400 دودرص��د بود که در 
پاییز سال جاری به پنج درصد رسیده است، افزود: رش��د بخش صنعت در 9 ماه 
نخست امسال از سال قبل و از میانگین رشد اقتصاد کل کشور بیشتر بوده و پنج 
درصد رشد داشته اس��ت و این آمار نشان می دهد که روند رش��د در حال تداوم و 
حرکت است. وی ادامه داد: در 15 سال گذش��ته تمرکز در بخش صنعت، عرضه 
محور بود و بیش��تر به س��مت اس��تفاده از محصوالت پارک های فناوری حرکت 
می کردیم، اما اکنون در کنار تقویت عرضه دانش بنیانی باید رویکرد تقاضامحور 
را تقویت کنیم تا متناس��ب با تقاضا، صنعت کارهای دانش بنیانی ش��کل بگیرد. 
فاطمی امین؛ خاطرنش��ان کرد: در هر محصول معدنی که بی��ش از یک میلیون 
دالر واردات داریم، باید تولید داخل ش��ود. از طرفی س��امانه ای راه اندازی شده تا 
34 هزار تجهیزات صنعتی در داخل ساخته ش��ود که اکنون 24 هزار تقاضا برای 
ساخت ثبت شده است. ما باید با توجه به رشد صنعت یک رویکرد تقاضامحور را 
در پیش بگیریم. وزیر صمت، تصریح کرد: قدم س��وم این اس��ت که اگر شاخصی 
پیدا کنیم که علم و ثروت و قدرت را همزمان اندازه گیری کند، بسیار عالی است. 
علم؛ قدرت اس��ت و باید این دو را به یکدیگر متصل کنیم. ش��اخصی که قدرت و 
دانش بنیان را بررسی می کند، شاخص »پیچیدگی« است که قصد داریم از رتبه 
65 آن را به جایگاه 40 برسانیم. ممکن است در شاخص های علم سنجی و مقاله 
رتبه خوبی داشته باشیم، اما در آن به جای حل مسائل خودمان، مسائل دیگران 
را حل کنیم. وی با بیان اینکه زمانی علم، علم اس��ت که به تولید محصول منجر 
شود و محصوالتی که مبتنی بر دانش باشند، گفت: زمانی محصول، دانش بنیان 
اس��ت که کمتر کش��وری بتواند آن را تولید کند. اگر کش��وری توانست این کار 
را انجام دهد، قدم ویژه ای برداش��ته اس��ت. فاطمی امین؛ خاطرنش��ان کرد: این 
شاخص براس��اس تنوع محصوالت صادراتی و اینکه کدام کش��ور ها آن را تولید 
می کنند، به شاخص ارزیابی کشور ها می پردازد. این شاخص علم را اندازه گیری 
کرده و قدرت اقتصادی در کشور ها را براساس تولید محصول »پیچیده« ارزیابی 
می کند. وزیر صمت، گفت: بنابراین در صحنه بین الملل��ی از نظر اقتدار و قدرت 
اقتصادی دو شاخص وجود دارد که یکی از آن  ها شاخص پیچیدگی است که علم 

و دانش را به یکدیگر متصل کرده و قدرت کشور را افزایش می دهد.

اس��تاندار کرمان، با اش��اره به ظرفیت های متنوع اقتصادی اس��تان، گفت: 
کرمان ظرفیت های بزرگ معدنی دارد و مس، فوالد و ط��ال از جمله این معادن 
اس��ت. محمدمهدی فداکار؛ در دیدار با س��فیر چین در ایران اظهار کرد: فصل 
خوبی به اس��تان کرمان آمده اید  و تمام ت��الش خود را خواهیم ک��رد تا میزبان 
خوبی برای ش��ما باش��یم. وی با اش��اره به ظرفیت های متنوع اقتصادی استان، 
افزود: کرمان ظرفیت ه��ای بزرگ معدنی دارد و مس، ف��والد و طال از جمله این 
معادن اس��ت. اس��تاندار کرمان، با بیان این مطلب که در مس رتبه پنجم دنیا را 
داریم و معادن بزرگ مس در کرمان وجود دارد، اظهار کرد: کرمان در سه حوزه 
کشاورزی از جمله تولید پس��ته، خرما و صیفی جات فعال است. ساالنه بیش از 
100 هزار تن پس��ته در استان کرمان تولید می ش��ود. وی با بیان این مطلب که 
کرمان در مسیر جاده اصلی کوریدور شرق به مرکز کشور است، عنوان کرد: پنج 
فرودگاه فعال در استان کرمان وجود دارد. فداکار؛ در ادامه از سایر ظرفیت های 
استان کرمان س��خن گفت و افزود: کرمان دارای س��ه منطقه ویژه اقتصادی در 
شهرهای سیرجان، رفسنجان و بم است که فرودگاه در نزدیکی این مناطق قرار 
دارد. استاندار کرمان، سفر رئیس جمهور به کشور چین را دارای اهمیت دانست 
و عنوان کرد: روابط اقتصادی و سیاسی استان کرمان با چین توسعه پیدا کرده و 

آماده هرگونه توسعه فعالیت های اقتصادی با چینی  ها در کرمان هستیم. 

معاون معدنی وزیر صمت عنوان کرد  

تأمین دانش فنی چالش تولید لیتیوم در کشور 
معاون مع��دن و ف��رآوری مواد وزی��ر صمت، با اش��اره به 
کش��ف ذخایر لیتیوم در هم��دان درخص��وص فاصله زمانی 
دس��تیابی به تولید لیتیوم در کش��ور، گفت: انتظار من برای 
تحقق این امر در دو تا س��ه س��ال آینده اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، رضا محتش��می پور؛ درخصوص اس��تفاده از 
ظرفی��ت بخش خصوصی در حوزه ف��رآوری لیتی��وم، اظهار 
کرد: گرچه س��رمایه زیاد مورد نیاز اس��ت ولی مسأله سرمایه 
نیس��ت، و تأمین دانش فنی اس��ت. تقریباً در تم��ام فلزات و 
 عناصر نادر مس��أله اصلی در کش��ور ها فرآوری اس��ت. مثاًل 
درب��اره همین م��اده لیتی��وم، ش��اهدیم که کش��ور بولیوی 
به تنهای��ی 50 درصد لیتی��وم دنی��ا را در اختی��ار دارد، ولی 
مس��أله ای که دارد این اس��ت که، چون دانش ف��رآوری این 

ماده معدنی را ن��دارد، در واقع مداخ��الت خارجی را به خاطر 
این ذخایر تحمل می کند و نتوانس��ته ت��ا االن از این ظرفیت 
اس��تفاده بکند. معاون معدن و فرآوری م��واد وزیر صمت، در 
مورد کش��ف یک ذخیره هش��ت ونیم میلیون تنی لیتیوم در 
همدان، گفت: یک معدن رسی با ذخیره کانسنگ هشت ونیم 
میلیون تن اس��ت که با توجه به عیاری که دارد ذخیره حدود 
680 تن فلز محتوا می ش��ود این عیار با توجه به اینکه رس��ی 
اس��ت یک مقداری به لحاظ فرآوری محدودیت هایی دارد، و 
این اولین پروانه ای بوده که در لیتیوم غیرشورابه ای در کشور 
برای این معدن در همدان صادر ش��ده اس��ت. محتشمی پور؛ 
با اش��اره به اینکه اساس��اً ذخایر اصلی لیتیوم��ی در همه دنیا 
و کش��ور ما ش��ورابه ها هس��تند، افزود: ما دریاچ��ه نمک قم 

را با همه عظمت��ش داریم ک��ه چندین میلی��ارد مترمکعب 
ش��ورابه را در خ��ودش ذخی��ره دارد که خل��وص لیتیوم آن 
در حدود ب��االی 50 پی پ��ی ام اعالم می ش��ود. ای��ن عدد با 
توجه ب��ه اینک��ه در لیتیوم های خاک��ی فرآیند اس��تحصال 
را هم داریم، ول��ی در ش��ورابه نداریم، از ع��دد ذخیره ای که 
 جدی��داً اعالم ش��ده خیل��ی بزرگ ت��ر اس��ت. وی همچنین 
در م��ورد اس��تفاده از ظرفی��ت بخش خصوص��ی در ح��وزه 
ف��رآوری، گفت: مس��أله س��رمایه نیس��ت، این  ها س��رمایه 
س��نگین می برد و تا حاال کسی از ما بحث س��رمایه را مطرح 
نک��رده این  ه��ا بحث تأمی��ن دانش فنی اس��ت. ب��ه هر حال 
دانش فنی صنعت��ی دراختیار کش��ورهای زیادی نیس��ت و 
ش��رکت های متعددی هم ندارد این  ها شرکت های محدودی 

هس��تند که باید حاضر باش��ند هم��کاری کنند ح��اال چه به 
صورت مش��ارکت و چه به صورت فروش دانش فنی، مس��أله 
اساس��اً هیچ وقت س��رمایه نبود. محتش��می پور؛ درخصوص 
فاصل��ه زمانی دس��تیابی به تولی��د لیتیوم در کش��ور، اظهار 
کرد: انتظار من برای تحقق این امر در دو تا س��ه س��ال آینده 
اس��ت. معاون معدن و ف��رآوری مواد وزیر صم��ت، همچنین 
درب��اره اس��تفاده از س��رمایه گذاری با طرف ه��ای خارجی 
نیز گف��ت: طرف های خارج��ی به س��رمایه گذاری عالقه مند 
هس��تند، ولی برای تأمین چرخه های فناوری خودشان باید 
کنستانتره سازی انجام بدهند و کنس��تانتره منتقل بشود به 
 واحدهای فرآوری خودش��ان، که این طبیعت��اً برای ما خیلی 

مطلوب نیست.

گروه زمین و معدن

طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش 
مع��دن و صنایع معدنی )ایمین��و( و صندوق بیمه 
سرمایه گذاری  فعالیت های معدنی با هدف تقویت 
و توسعه زیس��ت بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی 
این عرصه، تفاهم نامه هم��کاری امضاء کردند. به 
گ��زارش مناقصه مزایده، ایمین��و  و صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری  فعالیت های معدنی، در راس��تای 
بهره مندی از ظرفیت های موجود س��رمایه گذاری 
و بهب��ود وضعیت کس��ب وکارهای نوپ��ای مورد 
تأیید تفاهم نامه امضاء کردن��د تا از طریق حمایت 
مال��ی و پرداخ��ت تس��هیالت به اس��تارت آپ ها، 
س��رمایه گذاران  و  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
اعم از ش��تابدهنده ها، س��رمایه گذاران فرش��ته و 
سرمایه گذاران خطرپذیر و... زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری رونق پیدا کند. مجید وفایی فرد؛ مجری 
 طرح زیس��ت بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و 
صنایع معدن��ی در مراس��م انعقاد ای��ن تفاهم نامه 
با تأکید بر عملیات��ی بودن مف��اد آن، اظهار کرد: 
تفاهم نام��ه ایمین��و و صندوق بیم��ه فعالیت های 
معدن��ی با هدف پاس��خ ب��ه نیازهای زیس��ت بوم 
ن��وآوری بخش مع��دن به امض��اء رس��ید چرا که 
بازیگ��ران آن برای توس��عه ب��ازار خود ب��ا چالش 
تأمین مالی مواجه هستند. وی با اش��اره به اینکه 

س��رعت بخش��یدن ب��ه هوشمندس��ازی معادن 
نیازمند بس��ترهای حمایتی اس��ت، عن��وان کرد: 
بسته حمایتی صندوق بیمه فعالیت های معدنی، 

پازل همکاری ارکان پژوهش��ی ایمیدرو را تکمیل 
کرد چرا که ایمینو، مرک��ز تحقیقات مواد معدنی، 
صندوق بیمه معادن، یونیدرو و رصد ش��ریف قرار 

است با یک هم افزایی به ش��رکت های دانش بنیان 
معدنی و ایده های ارزش آفرین معدن و گروه های 
اس��تارت آپی خدمات تس��هیلگری ارای��ه کنند. 

در ادام��ه این مراس��م، فرید دهقان��ی؛ مدیرعامل 
صن��دوق بیم��ه س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای 
معدنی، ب��ا تأکید بر ایج��اد ارتباط س��ازنده میان 
کس��ب وکارهای نوپ��ا و دانش بنیان ه��ای بخش 
معدن و صنایع معدن��ی، مطرح کرد: شناس��ایی، 
پای��ش، ارزیاب��ی طرح ه��ای نوآوران��ه ج��ذاب و 
انتخاب اس��تارت آپ های توانمند و ش��رکت های 
سرمایه گذاری و صندوق های خطرپذیر و معرفی 
آن ها به صندوق از تعهدات طرح محسوب می شود 
و ارایه تس��هیالت و بس��ترهای حمایت��ی به این 
بازیگران زیست بوم ارایه خواهد ش��د. وی با بیان 
اینکه پرداخت تسهیالت در قالب صدور بیمه نامه 
س��رمایه گذاری و اعتب��اری ص��ورت می گی��رد، 
عنوان کرد: پوش��ش ریس��ک س��رمایه گذاری از 
سوی صندوق برای هر تیم اس��تارت آپی براساس 
س��طح آمادگی فن��اوری ارزیابی ش��ده، متفاوت 
خواهد بود و برای تأمین مالی آن ه��ا از یک تا 10 
میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است. 
براس��اس مفاد تفاهم نامه می��ان ایمینو و صندوق 
بیم��ه فعالیت های معدنی پرداخت تس��هیالت به 
ش��رکت های دانش بنیان دارای مج��وز از معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تس��هیالت با 
یارانه چهار درصد و با ش��رایط یک س��ال تنفس و 
چهار سال بازپرداخت یا 18 ماه تنفس و 5/3 سال 

بازپرداخت اعطاء می شود.

با انعقاد تفاهم نامه همکاری ایمینو و صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی صورت می گیرد

ارایه تسهیالت 4 درصدی به هسته های فناور معدنی 

https://monaghesatiran.ir/131449-3756-%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/131452-3756-%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/131455-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-25-20-000-%d8%aa%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131458-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-25-30-000-%d8%aa%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131461-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-25-40-000-%d8%aa%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131464-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4/
https://monaghesatiran.ir/131467-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-25-30-000-%d8%aa%d9%86-2/
https://monaghesatiran.ir/131470-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/131473-3756-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%8a/
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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس�ت انرژی فالت، 
ب��ه نش��انی کارگاه بندرعب��اس خونس��رخ، جن��ب پاالیش��گاه نف��ت قدی��م، 
 پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره خلیج فارس، شرکت فرادس��ت انرژی فالت، 

کدپستی: 7931184199
 2-  موض�وع مناقص�ه:  اج��رای فونداس��یون و س��ازه بتنی س��اختمان های 

غیر صنعتی )N.I.B( پروژه پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

3-1-  متقاضی��ان می بایس��ت جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ب��ا ایمی��ل 
Tenderaffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. 

)در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد(
 3-2- هزینه خرید اس��ناد مع��ادل 3.000.000 ریال اس��ت که می بایس��ت 
به شماره حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 
 به نام ش��رکت فرادس��ت انرژی ف��الت واریز و رس��ید بانکی واریز وج��ه تحویل 

دستگاه مناقصه گزار گردد.
5- محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: 

 ش��رکت کنندگان می توانند اس��ناد ش��رکت در مناقصه خ��ود را در وقت مقرر 
به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

6- ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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موسسه مهندس�ی رهاب در نظر دارد »عملیات ارائه خدمات مشاوره مدیریت طرح 
 و نظارت برای شناس��ایی تکمیل��ی، جابجایی یا نگهداری تأسیس��ات ش��هری معارض 

در فاز اول پروژه خط 10 متروی تهران« را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.
مدت زمان اجرا:  از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 18 ماه شمسی تعیین می گردد.

نحوه پرداخت: به صورت 60 % تهاتر و 40% نقد می باشد.
شرایط مناقصه گر: مشاور باید حتماً سابقه انجام قرارداد رفع معارض )مشابه( داشته 
باشد و تحویل رونوشت به همراه اسناد مناقصه الزامیست و همچنین می بایست دارای 

رتبه بندی )گرید( تأسیسات برقی و مکانیکی و آب و فاضالب و محیط زیست باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه مطابق ماده 6 
تصویب نامه 123402/ ت 50659 ه� م��ورخ 94/09/22 آیین نامه تضامین معامالت 
دولتی مبلغ 2.000.000.000 ریال می باشد که به صورت انواع تضامین موردقبول در 

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

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1402/01/20
تاریخ گش�ایش پاکات: گشایش پاکات توس��ط کمیس��یون مناقصه کارفرما انجام 

خواهد شد و نتیجه به صورت کتبی به برنده مناقصه اعالم می گردد.
  داوطلب��ان می توانن��د به منظ��ور دریافت اس��ناد مناقص��ه از روز سه ش��نبه مورخ 
1401/12/16 ت��ا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 1402/01/17 با در دس��ت 

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم، پالک 3، موسسه رهاب
شماره تماس: 021-88731702

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

آگهی   عمومی
یک مرحله ای

مؤسسه مهندسی رهاب
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 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 1402/01/17

 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 7 روز پس از اعالم برنده مناقصه می باشد.
4- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه، در سامانه بارگذاری خواهد شد.

آگهی   عمومي
نوبت دوم

شماره فراخوان )مناقصه(: ۲001000016000007یک مرحله ای

ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)ش��نبه( با 845 واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون 
و 816  هزار واحدی ایستاد. به گزارش ایرنا، شاخص 
هم وزن با سه هزار و 607 واحد افزایش به 549 هزار 
و 264 واحد و ش��اخص قیمت با 2 هزار و 137 واحد 
رش��د به 325 هزار و 354 واحد رس��ید. در معامالت 
بورس تهران، بی��ش از 14 میلیارد و 879 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار ب��ه ارزش 659 هزار و 488 میلیارد ریال معامله ش��د. 
همچنی��ن بانک مل��ت )وبملت( ب��ا یک ه��زار و 929 واح��د، بانک 
پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 862 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 755 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 566 واحد، س��رمایه گذاری صندوق 
بازنشس��تگی )وصن��دوق( ب��ا 565 واح��د و بانک ص��ادرات ایران 
)وبصادر( با 405 واحد و بانک پارس��یان )وپارس( با 378 واحد تأثیر 
مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقاب��ل فوالدمبارکه اصفهان 
)فوالد( ب��ا دو هزار و 594 واح��د، ملی صنایع مس ای��ران )فملی( با 
یک ه��زار و 740 واحد، معدن��ی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با 995 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 798 واحد، معدنی 
و صنعتی چادرملو )کچاد( با 418 واحد و ش��رکت س��رمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شس��تا( ب��ا 400 واح��د تأثیر منفی بر ش��اخص 
بورس همراه ش��د. بر پایه این گزارش، نماد ش��رکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شس��تا(، فوالدمبارکه اصفهان )فوالد(، بانک ملت 
)وبملت(، زامیاد )خزامیا(، ایران خودرو )خودرو(، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( بانک تجارت )وتجارت( در نمادهای پُرتراکنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم صدرنشین بر ترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه دو میلیارد و 123 میلیون برگه س��هم به ارزش هش��ت 

هزار و 225 میلیارد ریال دادوستد شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 37 واح��د افزایش داش��ت و به 
23 هزار و 83 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از هش��ت میلیارد و 
190 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوس��تد شد و تعداد دفعات 
معام��الت فرابورس بیش از 328 ه��زار و 798 نوبت ب��ود. فرابورس 
ایران )فراب��ورس(، مدیریت انرژی تاب��ان هور )وه��ور(، بیمه کوثر 
)کوثر(، س��یمان ساوه )س��اوه(، شرکت س��رمایه گذاری صباتأمین 
)صبا( و بیمه س��امان )بس��اما( تأثی��ر مثبت بر ش��اخص فرابورس 
داش��تند. همچنین پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، پتروش��یمی 
تندگویان )شگویا(، پویا زرکان آق دره )فزر(، کلر پارس )کلر(، زغال 
س��نگ پرورده طبس )کزغال( و گ��روه انتخ��اب الکترونیک آرمان 

)انتخاب( با تأثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

اُفت ۸45 واحدی شاخص کل  بورس

کارکن��ان و مدی��ران بان��ک ص��ادرات ای��ران، مبلغ 
25 میلی��ارد ری��ال کمک نق��دی به آس��یب دیدگان 
زلزل��ه در آذربایجان غرب��ی، اهدا کردند. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی بان��ک 
صادرات ای��ران، به دنبال س��فر رئی��س هیأت مدیره 
بانک صادرات ای��ران به آذربایجان غربی در راس��تای 
عمل ب��ه مس��ؤولیت های اجتماع��ی بانک، مبل��غ 25 میلی��ارد ریال 
از محل کمک های نقدی مدی��ران و کارکنان بانک ص��ادرات ایران به 
آس��یب دیدگان زلزله شهرس��تان خوی اه��دا و همچنین مقرر ش��د 
تسهیالت واجدین ش��رایط در شهرستان خوی و روس��تاهای اطراف 
بدون در نظر گرفت��ن نوبت و با حداقل تش��ریفات الزم ب��ا اولویت باال 
انجام پذیرد. یاس��ر مرادی؛ در این س��فر، ضمن بازدید از برخی شعب 
این استان، با مردم و آسیب دیدگان مناطق زلزله زده شهرستان خوی 
و روستاهای اطراف دیدار و گفت وگو کرد. وی با تأکید بر اینکه حمایت 
و کمک به مردم در حوادث غیرمترقبه یکی از مسؤولیت های اجتماعی 
بانک صادرات ایران اس��ت، ب��رای حمایت و کمک به مردم ش��هر ها و 
روستاهای آسیب دیده از زلزله در آذربایجان غربی اعالم آمادگی کرد. 
مرادی در این سفر که به همراه منصور شیخ االسالمی؛ مدیر امور حوزه 
مدیریت و ارتباطات و همچنین وحید نصیری؛ مدیر امور شعب شمال 
کشور بانک صادرات ایران انجام ش��د، با کارکنان بانک و خانواده های 
آن ها که در این حادثه آس��یب دیده اند، نیز دیدار ک��رد و ضمن تأکید 
بر مس��اعدت حداکثری بیمه س��رمد با همکاران بانک برای بازسازی 
واحدهای آس��یب دیده در جریان مش��کالت آن ها قرار گرفت. بازدید 
از ش��عب و باجه های آس��یب دیده از زلزله و پیگیری خدمات رس��انی 
به مردم از دیگر برنامه ه��ای رئیس هیأت مدیره بان��ک صادرات ایران 
در این س��فر بود که مقرر شد بازسازی واحدهای آس��یب دیده به ویژه 
حوزه سرپرس��تی خوی به قید فوریت انجام ش��ود. مرادی؛ همچنین 
ضمن بررسی وضعیت و اهداف شعب شهرس��تان خوی، بر بازاریابی و 
جذب منابع، وصول مطالبات، صدور ضمانت نامه و اعتبارات اس��نادی، 
بازاریابی و پرس��تاری پایانه های فروش، افتتاح حس��اب های حقوقی، 

استفاده از ابزار ها و محصوالت بانکی علی الخصوص چکنو تأکید کرد.

 کمک ۲5 میلیارد ریالی بانک صادرات 
به زلزله زدگان آذربایجان غربی

رئیس سازمان بورس پاسخ داد

چرا پاالیش یکم رشد کرد اما دارا یکم نه؟! 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در م��ورد دالیل 
رش��د صندوق ETF پاالیش��ی یکم و رش��د نکردن صندوق 
ETF دارا یک��م توضیحات��ی را ارایه کرد. مجید عش��قی؛ در 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درم��ورد صندوق ه��ای پاالیش یکم و 
دارایک��م عنوان کرد: از س��ال گذش��ته پیگی��ر بحث اصالح 
اساس��نامه این دو صندوق ش��دیم که این اص��الح در هیأت 
 دولت انجام ش��د. چند ماه درگیر تعیین بازارگ��ردان بودیم 
کار انج��ام ش��د و بازارگ��ردان در حال حاض��ر ب��ه ص��ورت 
فعال روی نم��اد پاالیش��ی یکم فعال اس��ت. وی ادام��ه داد: 
 NAV پاالیش��ی یکم پیش از اصالح اساس��نامه زیر قیمت
معامله می ش��د اما اکنون باالی 90 درصد معامله می ش��ود. 

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در م��ورد دالیل اینکه 
صندوق دارایکم هن��وز زیرقیمت NAV معامله می ش��ود، 
توضیح داد: این موض��وع به ماهیت دو صن��دوق برمی گردد. 
صنعت پاالیش س��ال جاری رشد خوبی داش��ته وضعیت آن 
مناس��ب تر اس��ت. صنعت بانکداری ماهی��ت متفاوتی دارد. 
این موضوع باعث ش��ده اس��ت دارا یکم نتواند مانند پاالیش 
 یکم رش��د کند. براس��اس این گزارش، در روزهای رو به اوج 
ب��ازار س��رمایه در س��ال 1399 ب��ود ک��ه وعده عرضه س��ه 
صندوق دولت��ی در قالب ETF از س��وی دولتم��ردان داده 
و قرار ش��د صندوق نخس��ت بانکی و بیم��ه ای، صندوق دوم 
پاالیشی و صندوق س��وم خودرویی و فلزی باش��د. دولت بنا 

داش��ت تا باقیمانده س��هم خود در برخی بانک ه��ا، بیمه ها، 
پاالیش��گاه ها، ش��رکت های خودرویی و ف��والدی را در بازار 
عرضه و از این طریق س��هام خود را به م��ردم واگذار کند. این 
صندوق ها ب��ا 20 تا 30 درص��د تخفیف به مردم واگذار ش��د 
و هر ایرانی دارای کدملی می توانس��ت خریدار آن ها باش��د. 
اما ای��ن صندوق  ها هم در گ��رداب ریزش بورس ق��رار گرفته 
 و تا مدت  ها زی��ر قیمت NAV معامله می ش��دند. اتفاقی که 
باعث شد رئیس س��ازمان بورس دس��ت به اصالح اساسنامه 
صندوق  ها بزند و برای این صندوق  ها بازارگردان تعیین کند. 
اصالحات اساسنامه صندوق های س��رمایه گذاری دارا یکم و 
پاالیش��ی که به تصویب هیأت وزیران رس��ید به این صورت 

اس��ت که: این صندوق  ها ب��ه صندوق های س��رمایه گذاری 
بخشی تبدیل ش��دند. همچنین مدیریت صندوق از مدیریت 
غیرفعال به فعال تبدیل ش��د. از طرف دیگر رکن بازارگردان 
ب��رای صندوق های مزب��ور اضافه ش��د. با اعم��ال اصالحات 
اساس��نامه به ش��رح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام 
خود مطاب��ق امیدنامه و صنعت مربوط��ه را دارد و بازارگردان 
صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه 
ش��ده و در راس��تای نقدش��وندگی صندوق و کاهش فاصله 
بین nav و قیم��ت بازار مجاز ب��ه صدور و ابط��ال واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق ه��ای س��رمایه گذاری دارا یک��م و 

پاالیشی یکم است. 

گروه بانک، بیمه، بورس

در جلسه فوق العاده س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دولت ضم��ن ارایه گزارش بانک مرک��زی از کاهش 
نرخ دالر ب��ر ضرورت جلوگیری از نوس��ان قیمت ها 
در حوزه ه��ای مختل��ف تأکی��د ش��د. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسه 
ویژه و فوق العاده تشکیل داد و چند موضوع اقتصادی 
کشور را بررسی کرد. براس��اس این گزارش، در این 
جلس��ه که به ریاست حجت االسالم س��یدابراهیم 
رئیسی برگزار ش��د، بعد از گزارش س��ازمان برنامه 
و بودجه از تصوی��ب الیحه بودجه س��ال آینده کل 
کشور و میزان تغییرات و اصالحات به عمل آمده در 
این الیحه در مجلس ش��ورای اسالمی، موضوع نرخ 
ارز و کاهش��ی شدن آن بررسی ش��د و بانک مرکزی 
گزارش��ی از اقداماتش در حوزه داخلی و بین المللی 
در این راستا ارایه کرد. در جلسه شامگاه جمعه ستاد 
هماهنگی اقتصادی همچنین بر ضرورت جلوگیری 
از نوس��ان قیمت ها در حوزه ه��ای مختلف از جمله 
ارز، دارو، م��واد غذایی، مس��کن و صنای��ع تولیدی 
و پرمصرف و ل��زوم ایجاد ثبات و آرام��ش در بازار در 
روزهای پایانی س��ال و نیز ارایه برنامه تثبیت بازار و 
کاهش التهاب در س��ال 1402 تأکید و راهکارهای 
پیشنهادی در این زمینه بررسی شد. بررسی الزامات 
تحقق رونق تولی��د و ارایه راهکاره��ای تأمین مالی 
برای اجرا و تکمیل پروژه های بزرگ و زیرس��اختی 
کش��ور در جهت تحقق رش��د هدف گذاری شده و 

لزوم تالش پیگیر و منسجم همه دستگاه ها و نهاد ها 
با مش��ارکت بخش عمومی و دولتی در این زمینه از 
دیگر محورهای دستور کار جلسه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت بود.
بررسی دالیل افزایش نرخ ارز

یک استاد دانشگاه، اظهار داشت: بانک مرکزی 
در تصمیم گیری ه��ای ارزی با هی��چ محدودیتی 

مواجه نبوده، به عنوان مثال وقتی ارز 4200 تومانی 
را اردیبهش��ت ماه حذف کردند و آن را در س��ه ماه 
آخر س��ال تا 28 هزار و 500 تومان افزایش دادند، 
آیا با محدودیتی مواجه بودن��د؟ برخی از آقایان در 
مجلس اصرار داش��تند که ارز 4200 تومانی حذف 
شود و امروز مطالبه گر هستند و می گویند که چرا 
نرخ دالر باال رفته است؟ پاس��خ این است که خود 

این افراد باعث بی ثباتی بازار ارز شدند و توصیه های 
همین افراد منجر به این ش��رایط در اقتصاد ش��د. 
حس��ین صمصامی؛ درب��اره دالی��ل افزایش نرخ 
ارز در کش��ور و ناتوانی دول��ت و بانک مرکزی برای 
کنترل و س��اماندهی بازار ارز، اظهار داش��ت: آنچه 
که در اقتصاد م��ا ام��روز رخ داده مجموع��ه ای از 
سیاست هایی اس��ت که در بانک مرکزی اتخاذ و در 

مجلس و دولت از آن حمایت ش��ده ک��ه در نتیجه 
آن به ش��رایط امروز رس��یده ایم. سرپرست اسبق 
وزارت اقتص��اد، با بیان اینک��ه در رأس نمایندگان 
مجلس ک��ه این تصمیم��ات غلط را ب��رای اقتصاد 
کش��ور توصیه کردند، رئیس کمیسیون اقتصادی 
قرار دارد، گفت: در همین شرایط اقتصادی کشور 
هم این توصیه ه��ای غیرعلمی و غیرکارشناس��ی 
در مجلس ادام��ه دارد و متأس��فانه رئیس مجلس 
هم آگاهی الزم در ای��ن باره را ندارد ک��ه این افراد 
در تبیین سیاس��ت های ارزی تصمیمات اش��تباه 
می گیرند. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در 
آذرماه سال جاری بس��ته ای را برای ساماندهی ارز 
از س��وی مجلس پیش��نهاد داد که ضمن حمایت 
مج��دد از سیاس��ت ح��ذف ارز 4200 تومانی به 
توصیه سیاس��ت های اش��تباه ارزی ادام��ه دادند. 
این کارش��ناس اقتصادی، با اشاره به سیاست غلط 
حذف ارز 4200 تومان��ی و تبع��ات آن، گفت: ارز 
4200 تومانی را ح��ذف کردند و م��ا اعالم کردیم 
ک��ه ح��ذف ارز 4200 تومانی باع��ث افزایش نرخ 
تورم می ش��ود. اما این افراد مدعی شدند که حذف 
ارز ترجیحی تورم زا نیس��ت و موج��ب حذف رانت 
می ش��ود اما امروز شاهد رش��د تورم پس از حذف 
ارز 4200 تومانی هس��تیم و مش��خص نیست این 
رانت  ها به چه س��متی رفت��ه و کجاس��ت. افرادی 
ک��ه در ح��ذف ارز 4200 تومانی نقش داش��تند و 
مقصر بودند چ��ه آق��ای پورابراهیم��ی؛ به عنوان 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س و چه رئیس 

کمیسیون تلفیق امروز باید پاسخگو باشند.  

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفت

ارایه گزارش بانک  مرکزی از کاهش نرخ دالر 

بازدهی 25 درصدی بازارهای فرابورس در سال جاری
بازارهای فرابورس در حالی به آخرین روزهای 
سال نزدیک می شوند که بازدهی این بازار از ابتدای 
سال تا پایان هفته گذشته از 25 درصد فراتر رفت. 
به گزارش مناقصه مزایده به نق��ل از روابط عمومی 
فرابورس ای��ران، بازاره��ای فراب��ورس طی هفته 
منتهی به 19 اسفندماه در حالی به کار خود پایان 
دادند که ش��اخص کل با بازدهی 0.2 درصدی در 
س��طح 23 هزار و 46 واحد تثبیت ش��د. همچنین 
در چهار روز معامالتی هفته گذش��ته، ارزش بازار 
فراب��ورس هم اندک��ی باال رف��ت و به ح��دود 2.2 
میلیون میلیارد تومان رسید. بررسی آمار معامالت 
در هفته ای که گذش��ت نش��ان می دهد طی چهار 
روز، بیش از 29 میلی��ارد و 750 میلیون برگه انواع 
دارایی مالی به ارزش��ی بالغ  بر 302 ه��زار میلیارد 
تومان در بازارهای فرابورس دست به دس��ت شده 
است که این معامالت در 1.1 میلیون نوبت به ثبت 
رسید. مقایسه متغیرهای معامالتی طی چهار روز 
هفته گذش��ته با پنج روز معامالت��ی هفته ماقبل، 
حاکی است ارزش معامالت بدون تغییر محسوسی 
تن ها سه درصد پایین آمده است و حجم معامالت 
هم 31 درص��د اف��ت داش��ت. ارزش معامالت به 
تفکیک بازار ها نشان می دهد در مدت مورد بررسی 
بازار پای��ه با معامالتی به ارزش س��ه ه��زار و 500 
میلیارد تومان هرچند افت 20 درصدی را نس��بت 

به هفته ماقبل خود ثب��ت کرد اما بیش ترین ارزش 
معامالت را در بین بازارهای س��هامی فرابورس به 
خود اختصاص داد. پ��س از آن ب��ازار اول با ارزش 
معامالت نزدیک به سه هزار و 200 میلیارد تومان 
بیش ترین ارزش معام��الت را در می��ان بازارهای 
س��هامی داش��ت. ارزش معامالت در بازار دوم نیز 

بالغ  بر دو هزار و 500 میلیارد تومان بود. همچنین 
طی این م��دت بیش از 63 میلیارد توم��ان در بازار 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط معامالت به ثبت 
رسید که رشد 28 درصدی نس��بت به هفته پیش 
از آن داشت. از سوی دیگر در بازار ابزارهای مشتقه 
در این مدت 16 میلیارد تومان معامالت ثبت شد. 

همچنین بازار ابزارهای نوین مالی شاهد دادوستد 
بالغ بر 293 هزار میلیارد تومان دارایی بود. 

 ارزش معامالت بازار ابزارهای نوین مالی 
به تفکیک

نگاهی به آمار معامالت ابزارهای نوین مالی طی 
هفته ای که گذشت نشان می دهد ارزش معامالت 

اوراق مالی اسالمی با یک درصد رشد در عدد 282 
هزار میلی��ارد توم��ان ق��رار دارد. همچنین ارزش 
معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
بیش از 11 ه��زار میلیارد تومان ب��ود. در این مدت 
بیش از 78 میلیارد تومان اوراق گواهی تس��هیالت 

مسکن نیز در فرابورس خریدوفروش شد. 
نگاهی به صنایع پیشرو معامالت

در پای��ان معام��الت هفت��ه گذش��ته ارزش 
معامالت خرد بازار س��هام و اختیار سهام به حدود 
هش��ت هزار و 600 میلیارد تومان رس��ید. ارزش 
معامالت به تفکی��ک صنایع نش��ان می دهد طی 
این مدت گ��روه خودرو بی��ش از 12 درصد ارزش 
معامالت را در اختیار داشت. همچنین 10 درصد 
ارزش معامالت متعلق به محصوالت شیمیایی و 9 
درصد نیز سهم گروه فلزات اساسی بود. چهارمین 
گروه مورد توجه هفته گذش��ته، سرمایه گذاری  ها 
بودند که هش��ت درصد ارزش معامالت را به خود 
اختص��اص دادند و پ��س از آن گ��روه محصوالت 
غذایی با س��هم هف��ت درصدی ق��رار دارد. به این 
ترتیب در معامالت هفته منتهی به 19 اس��فندماه 
پنج صنعت خودرو و س��اخت قطعات، محصوالت 
ش��یمیایی، فلزات اساس��ی، س��رمایه گذاری  ها و 
محصوالت غذایی جمعاً 46 درصد ارزش معامالت 

خرد را به خود اختصاص دادند.  
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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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یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

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

کیوسک اخبار 

 اکتشاف هیدرات های گازی 
در دریای عمان

 عرضه گواهی سپرده نفت خام 
در ایستگاه پایانی 

گواهی سپرده نفت خام قرار است در 21 اسفندماه با حضور وزیر نفت و وزیر 
اقتصاد راه اندازی و از روز دوش��نبه هفت��ه جاری قابل معامله ش��ود. به گزارش 
ایس��نا، درحالی که مدت هاس��ت زمزمه ه��ای عرضه گواهی س��پرده نفت خام 
به گوش می رس��د، می توان گفت؛ عرضه این گواهی به ایس��تگاه پایانی نزدیک 
شده و قرار است یکش��نبه این گواهی راه اندازی شود. اواس��ط تابستان بود که 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت به گواهی سپرده نفت خام اش��اره و اعالم کرد که 
قرار است این طرح همس��و با اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد باشد و به 
تنوع روش های فروش در ش��رکت ملی نفت ایران کمک کن��د. وی از این روش 
به عنوان ابزاری نو یاد کرد و گفت: طبقه ای تازه از دارایی  ها برای سرمایه گذاری 
مردم و ب��ازاری نو برای نفت خ��ام و میعان��ات گازی فراهم خواهد ش��د؛ به این 
ترتیب مردم ق��ادر خواهند بود به صورت اوراق بهادار با پش��توانه نفت، ش��کلی 
نوین از س��رمایه گذاری و پس انداز را تجربه کنند که س��بب ثروت اندوزی ملی 
می ش��ود. این روش می تواند کنترل کننده ت��ورم و ایجادکننده رونق اقتصادی 
در سطح کالن باشد. در نهایت اوایل اسفندماه مدیرعامل بورس انرژی جزئیات 
جدیدی از انتش��ار گواهی س��پرده نفت خام ارای��ه کرد و گفت: ای��ن گواهی به 
صورت مس��تقیم ارتباطی به اشخاص حقیقی نخواهد داش��ت و حداقل خرید، 
حجم باالیی خواهد بود؛ درواقع مخاطبان این گواهی اشخاص حقوقی هستند 
و اش��خاص حقیقی به صورت غیرمس��تقیم وارد بازار می ش��وند، زیرا هدف آن 
سهامدار خرد و مردم عادی نیستند. سهامداران خرد نیز از طریق صندوق های 
کاالیی یا از طریق شرکت های سبدگردان می توانند نسبت به خرید این گواهی 
اقدام کنند. مدیرعام��ل بورس ان��رژی، در ادامه در مورد نح��وه فروش گواهی 
س��پرده نفت خام و میعانات گازی نیز، توضیح داد: دارایی این گواهی نفت خام 
یا میعانات گازی خواهد بود و خریداران وارد فرآیند فروش و تحویل می ش��وند. 
در واقع این گواهی سررس��ید ندارد. گواهی میعانات گازی ب��رای بازار داخلی و 
برای شرکت های پاالیشگاه های کوچک طراحی می شود تا این پاالیشگاه ها به 
خوراک پایدارتری دست پیدا کنند. بر این اساس خبر ها از این حکایت دارد که 
گواهی مذکور یکش��نبه )امروز( با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصاد راه اندازی و از 

روز دوشنبه قابل معامله خواهد شد. 
تفاوت گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی

تفاوت نخست گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی که در دولت دوازدهم 
مطرح شد این است که گواهی سپرده نفت یک ابزار استاندارد و شفاف برای فروش 
است که به پش��توانه نفت موجود در مخازن یا انبارهای شرکت ملی نفت منتشر 
شده و به صورت فروش قطعی نفت بوده و سررسید ندارد، در حالی که اوراق سلف 
موازی استاندارد بر مبنای عقد سلف منتشر ش��ده و برای تأمین مالی پروژ ها در 
چارچوب پیش فروش نفت در سررسید مش��خصی در آینده انجام می شود. اوراق 
سلف جزء ابزارهای تأمین مالی محسوب شده و س��بب ایجاد تعهدات برای ناشر 
آن می ش��ود که حجم و میزان انتش��ار آن می تواند تبعاتی را برای ایفای تعهدات 
در آینده داش��ته باشد اما در گواهی س��پرده، ناش��ر )انباردار( ضامن تحویل کاال 
طبق شرایط اعالمی اس��ت. تضمین تحویل دارایی پایه را به عنوان دومین تفاوت 
عمده گواهی سپرده نفت خام با اوراق سلف نفتی اس��ت. گواهی سپرده نفت خام 
طبق شرایطی که در اطالعیه گشایش انبار منتشر می شود منجر به تحویل شده 
و اشخاصی که به میزان معینی از گواهی  ها را در اختیار داشته باشند، درخواست 
تحویل خود را به ش��رکت ملی نف��ت ارایه و نس��بت به تحویل اق��دام می کنند، 
همچنین شرکت ملی نفت ایران این قابلیت را هم ایجاد کرده برای سایر اشخاصی 
که توانایی تحویل ندارند در قالب ایجاد کنسرس��یومی این ش��رکت به وکالت از 
دارندگان گواهی فرآیند تحویل را انجام دهد و برای این ابزار مالی امکان تس��ویه 
نقدی وجود ندارد اما در قراردادهای س��لف موازی استاندارد امکان اعمال اختیار 
خرید یا فروش و تس��ویه بر مبنای نرخ اختیار دیده ش��ده اس��ت. سومین تفاوت 
این اس��ت که عمده خریداران قرارداهای سلف موازی اس��تاندارد نهادهای مالی 
از صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه هستند اما در گواهی 
س��پرده فعاالن حوزه نفت و فرآورده های نفتی و س��رمایه گذاران بازارهای مالی 
حضور دارند. همچنین تفاوت دیگر این است که در طرح قبلی قرار بود حداقلی از 
سود برای خریداران اوراق تضمین شود. اما گواهی چنین نیست و سرمایه گذاران 
با توجه به قیمت های نفت خام می توانند به صورت روزانه نسبت به خرید یا فروش 

گواهی  ها تصمیم گیری کند. 

مدیر اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران، از اکتش��اف هیدرات های گازی در 
دریای عمان خبر داد و گفت: اردیبهش��ت ماه س��ال آینده اطالعات و مطالعات 
اولی��ه تکمیل می ش��ود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، مه��دی فک��ور؛ درباره 
فعالیت های اکتش��افی نفت و گاز در دریای عمان، اظهار داش��ت: در دنیا 200 
حوضه رسوبی وجود دارد، برخی کش��ورهای منطقه از جمله عربستان، امارات 
و قطر تنها یک  حوضه رس��وبی دارند اما ایران یکی از بهترین کش��ورهایی است 
که 9 حوض��ه رس��وبی دارد و از این تعداد س��ه حوضه از بارز تری��ن حوضه های 
رسوبی کل دنیا اس��ت. وی با بیان اینکه حوضه زاگرس جنوبی باال ترین ذخایر 
هیدروکربوری را در خود گنجانده اس��ت، افزود: در حال حاض��ر کار تحقیقات 
هیدرات های گازی دریای عمان تکمیل ش��ده و طبق ب��رآورد TCF 200 گاز 
متان ذخیره دارد. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، خاطرنشان کرد: اکنون 
یک کشتی در منطقه در حال برداشت اطالعات اس��ت، اردیبهشت سال آینده 
اطالعات و مطالعات اولیه تکمیل می ش��ود، س��پس با قطعیت بیشتر می توانیم 
بگوییم میزان ذخایر چقدر افزایش یافته اس��ت. وی درباره پروژه شیل نفتی در 
قالی کوه لرس��تان نیز، گفت: نفت موجود در این منطقه بسیار سبک و ارزشمند 
اس��ت. فکور؛ در ادامه تأکید کرد: برای فعالیت های آینده اکتشافی 1.4 میلیارد 
یورو برای هفت س��ال تقاضا کردی��م که در صورت وجود ش��رایط امکان تحقق 
100 هزار کیلومتر مربع لرزه نگاری س��ه  بعدی شامل 90 هزار کیلومترمربع در 

دریا و 10 هزار کیلومترمربع در خشکی وجود دارد.

استفاده از کارت سوخت شخصی در راستای مدیریت بهتر توزیع 
همزم��ان با نزدیک ش��دن ایام نوروز ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران در اطالعی��ه ای هم��ه دارندگان 
کارت هوش��مند س��وخت را مل��زم ب��ه اس��تفاده از آن در 
هن��گام س��وختگیری ک��رد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، 
رض��ا نواز؛ س��خنگوی صن��ف جایگاه��داران کش��ور در این 
ب��اره، گف��ت: اطالعی��ه ش��رکت های تابع��ه وزارت نف��ت 
 مبنی ب��ر دع��وت از م��ردم ب��ه اس��تفاده از کارت س��وخت
ش��خصی جهت مدیریت بهتر توزیع س��وخت است به معنای 
غیرفع��ال ش��دن کارت ه��ای آزاد جایگاه ه��ا نیس��ت و در 
صورتی که م��ردم از کارت س��وخت خود اس��تفاده کنند در 
ش��لوغی های نوروزی پمپ بنزین  ها با مشکل مواجه نخواهند 

ش��د. نواز؛ با بیان اینکه به دلیل اینکه تع��داد کارت های آزاد 
در جایگاه ها محدود اس��ت، گفت: برای جلوگیری از هرگونه 
مش��کل الزم اس��ت دارندگان خودرو کارت سوخت شخصی 
به همراه داش��ته باش��ند. س��خنگوی صن��ف جایگاهداران 
کش��ور، با تأکید بر اینکه تعداد کارت های آزاد بنزین به اندازه 
 تعداد نازل های س��وخت نیس��ت و ای��ن نوع کارت ه��ا صرفاً 
برای استفاده اضطراری اس��ت، گفت: خصوصاً در استان های 
م��رزی، به دالیل��ی نظیر مدیری��ت توزی��ع و جلوگی��ری از 
انحراف ف��رآورده، تع��داد کارت های آزاد جایگاه ها را بس��یار 
کم کرده ان��د و همراه داش��تن کارت س��وخت ش��خصی در 
کل کش��ور خصوصاً این اس��تان ها اکی��داً توصیه می ش��ود. 

نواز؛ ب��ا تأکی��د براینک��ه اس��تفاده عموم��ی هم��ه مالکان 
خودرو ه��ا از کارت ه��ای س��وخت جای��گاه از ابت��دا تصمیم 
درس��تی نبود و جایگاه��داران دخالتی درخصوص س��همیه 
و قیمت س��وخت ندارن��د، گفت: تصمیم س��ازان بای��د قباًل 
هم اکن��ون  و  می دادن��د  انج��ام  را  الزم  پیش بینی ه��ای 
مش��کلی وجود نداش��ت، البته مس��ؤوالن باید هر چه زودتر 
 کارت های المثن��ی و جدید را در اختیار مال��کان خودرو قرار 
دهند. وی با بی��ان اینکه قب��ل از اجرای ه��ر تصمیمی ابتدا 
بای��د زیرس��اخت های آن اجرای��ی ش��ود و مش��ورت از این 
بخش خصوصی اخذ ش��ود، گف��ت: حذف کام��ل کارت آزاد 
جایگاه های سوخت عملی نیس��ت و هر تصمیم شتاب زده ای 

در این مورد موج��ب ایجاد مش��کالت متعدد ب��رای مردم و 
مال��کان جایگاه ها خواهد ش��د. ب��ه گفته س��خنگوی صنف 
جایگاهداران کش��ور، تمهیدات الزم برای نوروز در جایگاه ها 
درنظر گرفته ش��ده و انش��اا... مش��کلی برای تأمین سوخت 
وجود نخواهد داشت. همچنین اسدا... قلی زاده؛ رئیس صنف 
جایگاهداران کش��ور، با تأیید این س��خنان، گف��ت: اطالعیه 
ش��رکت های تابعه وزارت نفت مبن��ی بر دع��وت از مردم به 
استفاده از کارت سوخت شخصی جهت مدیریت بهتر توزیع 
س��وخت اس��ت و در صورتی که مردم از کارت س��وخت خود 
استفاده کنند در شلوغی های نوروزی پمپ بنزین  ها با مشکل 

مواجه نخواهند شد.

با ص��دور قب��وض گازی جدی��د برخ��ی از مش��ترکان خانگی 
شاهد افزایش چشمگیر قبوض صادره نس��بت به ماه های گذشته 
بودند که این مسأله سبب ش��ده تا ابهاماتی در نحوه تعرفه گذاری 
ایجاد ش��ود. در همی��ن رابطه رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، 
کمیس��یون انرژی را مأمور کرد تا علت افزایش چش��مگیر قبوض 
گاز را بررس��ی کرده و گزارش آن را به صحن مجل��س ارایه کند. به 
گزارش مناقصه مزایده، در این باره، احمد مرادی؛ عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس شورای اس��المی، درباره مأموریت رئیس مجلس به 
کمیس��یون انرژی برای پیگی��ری علت افزایش چش��مگیر قبوض 
برق و گاز خانگی در برخی از مناطق کش��ور، با بی��ان اینکه خیلی 
خوش��حال هستیم از اینکه ش��خص رئیس مجلس نس��بت به این 
موض��وع ورود پیدا ک��رد، اظهار داش��ت: تعداد زی��ادی از مردم به 
نمایندگان خ��ود درخصوص افزای��ش قبوض ب��رق و گاز مراجعه 
داش��تند و به وفور در حوزه انتخابیه بنده نیز این گالیه وجود دارد 
چراکه ما در منطقه گرمس��یر هس��تیم و مردم در منطقه گرمسیر 
به نس��بت س��ایر مناطق هم آب بیش��تری مصرف می کنند و هم 
از برق بیش��تری اس��تفاده می کنند. وی در ادامه، اظه��ار کرد: در 
مناطق سردسیر نیز در فصل زمس��تان طبیعتاً مردم گاز بیشتری 

نسبت به سایر مناطق اس��تفاده می کنند و این خانوار ها بعضاً هیچ 
راهی ب��رای صرفه جویی ندارند. قبوضی که ب��رای این خانوار ها در 
مناطق سردس��یر و گرمسیر صادر ش��ده اس��ت واقعا سرسام آور 
اس��ت، به گونه ای که قبوض صادر ش��ده برای خانوار ه��ا با درآمد 
آن ها همخوانی ندارد. نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: در استان های خوزستان، بوشهر یا هرمزگان 
حتما باید در فصل تابس��تان کولر روشن باشد. در مناطق سردسیر 
نیز حتماً باید در فصول سرد سال وس��ایل گرمایشی روشن باشد. 
مرادی؛ درباره اینکه آی��ا افزایش قیمت قبوض ب��رق و گاز مصوبه 
مجلس بوده اس��ت؟ خاطرنش��ان کرد: مجلس چنی��ن اجازه ای را 
نداده است. به نظر می رسد وزارت نیرو آیین نامه ای را برای خودش 
تعریف کرده و براس��اس آن در یک جاهایی به صورت خودس��رانه 
افزایش قیمت ب��رق را اعمال کرده اس��ت که خالف قانون اس��ت. 

این عضو کمیس��یون انرژی مجلس، گفت:  رئیس مجلس شورای 
اسالمی به کمیسیون انرژی مأموریت داد تا افزایش قیمت قبوض 
برق و گاز را بررسی کند که انشاا... کمیس��یون انرژی بررسی همه 
جانبه ای پیرامون این موضوع خواهد داش��ت ت��ا آنچه که به صالح 
مردم اس��ت رقم بخ��ورد، حتی اگر الزم ش��د در قال��ب یک قانون 
دایمی این موضوع در مجلس دنبال خواهد ش��د. همچنین مالک 
شریعتی نیاسر؛ س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس، با اشاره به 
مأموریت رئیس مجلس به کمیس��یون انرژی ب��رای پیگیری علت 
افزایش چش��مگیر قبوض ب��رق و گاز خانگی در برخ��ی از مناطق 
کش��ور، بیان کرد: ریل گذاری پیرامون تعیی��ن تعرفه گاز در قانون 
بودجه س��ال 1400 و 1401 انجام شد. بنا ش��د تا مصارف باالتر از 
الگوی مصرف یارانه دریافت نکنن��د و در ازای آن مصارف پایین تر 
از الگو نیز تعرفه رایگان داش��ته باش��ند. این قانون مصوب مجلس 

اس��ت. دولت آیین نامه این قانون را تهیه ک��رده و قیمت گذاری از 
سوی دولت صورت گرفته اس��ت. وی در ادامه، اظهار کرد: مجلس 
در این حوزه نقش سیاست گذاری داشته است. تکلیف مجلس این 
بوده که سطح الگوی مصرف تعیین ش��ود و به مصارف باالتر از الگو 
یارانه تعلق نگی��رد و به مصارف پایین تر از الگو یارانه بیش��تر تعلق 
گیرد. تعرفه خانوارهای محروم نیز صفر باشد. این سیاست گذاری 
مجلس ب��وده و از آن نیز دفاع می کنی��م. اما در تدوی��ن آیین نامه 
اجرایی قاعدتاً دولت باید تمام جوانب را به درستی می دید و سطح 
الگوی مصرف را به درستی تعیین می کرد. نماینده مردم تهران در 
مجلس ش��ورای اس��المی، تصریح کرد: دولت باید پلکان افزایش 
قیمت را نیز به درس��تی تعیین می کرد. به نظر بنده آیین نامه اولیه 
تهیه شده خیلی سخت گیرانه بوده چراکه فاصله زیادی ایجاد شده 
است. دولت در تدوین آیین نامه اش��تباه کرده است. دولت مصارف 

زیر الگوی مصرف در حوزه گاز را 64 درصد در نظر گرفته در حالی 
که نظر کمیس��یون انرژی 75 درص��د بود. مانند ح��وزه برق که ما 
در قانون مانع زدای��ی از صنعت برق 75 درص��د را تصویب کردیم. 
ما گفتیم هر سال س��طح الگو معادل مصرف 75 درصد مشترکان 
س��ال قبل اس��ت. وی در ادامه، تأکی��د کرد: ای��ن 75 درصد برای 
دریافت یارانه منطقی اس��ت ام��ا در ح��وزه گاز آن را 64 درصد در 
نظر گرفته اند که خودش فاصله معناداری است. افزایش قیمت در 
پلکان را نیز دولت مصوب کرده اس��ت. دولت خودش تخفیف 70 
درصدی به غیر از پله ه��ای 11 و 12 داده اس��ت و آن طور که به ما 
گفتند قبض های باالی دو میلیون توم��ان را دیگر تخفیف ندادند. 
برخی گزارش ها از افزایش قیمت قبوض به مجلس رسیده و رئیس 
مجلس نیز جهت پیگیری این موضوع را به کمیس��یون تخصصی 
ارجاع دادند. ما نیز در اولین جلسه کمیس��یون انرژی این موضوع 
را دنبال خواهیم کرد. وی افزود: دو حالت وج��ود دارد. یا این افراد 
جزء مصارف نجومی هس��تند ک��ه باید هزینه قب��وض را پرداخت 
کنند. یا اینکه اش��تباهی چه در حوز کنتور ه��ا و چه در دوره ای که 
تعرفه ها محاسبه ش��ده صورت گرفته و ما از ش��رکت گاز خواهیم 

خواست تا آن را اصالح کند.

سخنگوی صنعت برق خبر داد

افزایش 7000 مگاواتی تولید برق تا تابستان 1402  
س��خنگوی صنعت برق، گفت: 1478 مگاوات 
نی��روگاه حرارت��ی صنای��ع ت��ا اوج مص��رف برق 
در س��ال جدی��د وارد مدار می ش��ود. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، مصطفی رجبی مش��هدی؛ با بیان 
اینکه برنامه ریزی ش��ده اس��ت تا بیش از 7000 
مگاوات ب��ه ظرفی��ت تولی��د ب��رق نیروگاه های 
موجود ت��ا تابس��تان س��ال 1402 اضافه ش��ود، 
گف��ت: وزارت نیرو در س��ال دوم دول��ت مردمی 
س��یزدهم برنامه ای مش��تمل ب��ر 140 اق��دام را 
تنظیم کرده اس��ت که شامل س��ه بخش تولید و 
تأمین برق، مدیریت مص��رف و تقاضا و برنامه های 
ضروری ب��رای رفع محدودیت های ش��بکه انتقال 
و فوق توزیع کش��ور در تابس��تان 1402 می شود. 
 س��خنگوی صنعت برق، افزود: ای��ن 140 برنامه 
در حوزه تولید منج��ر به افزای��ش ظرفیت تولید 
نیروگاه ه��ای جدی��د ب��ه می��زان 6000 مگاوات 
افزای��ش ظرفی��ت نیروگاه ه��ای  و همچنی��ن 
موج��ود و رف��ع نیروگاه ه��ای آس��یب دی��ده در 
مجموع به می��زان 1700 مگاوات اس��ت و بر این 
اس��اس 7700 م��گاوات ب��ه ظرفی��ت تولید برق 
نیروگاه های موجود افزوده خواهد ش��د تا بتوانیم 
تابس��تان را از لح��اظ ظرفی��ت تولی��د به ش��کل 
مطمئن تری پش��ت س��ر بگذاریم. وی همچنین 

با اش��اره به پیش بین��ی برنامه ه��ای کاربردی در 
بخش ش��بکه های انتق��ال، ادام��ه داد: در بخش 
ش��بکه های انتقال ب��ا توجه ب��ه محدودیت هایی 

که س��ال 1401 در تأمین برق وجود داش��ت، 47 
 برنامه ش��امل 63 پروژه پیش بینی ش��د که شامل 
خط��وط انتق��ال و همچنین احداث پس��ت های 

انتق��ال و ف��وق توزیع ب��وده که خوش��بختانه در 
دست اقدام اس��ت. مدیرعامل ش��رکت مدیریت 
ش��بکه برق ایران، درباره اقدام��ات صورت گرفته 

در راس��تای اح��داث نیروگاه ه��ای اختصاص��ی 
اظه��ار ک��رد: براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده 
در توس��عه برق صنای��ع 1478 م��گاوات نیروگاه 
حرارت��ی صنای��ع تا اوج ب��ار مصرف ب��رق 1402 
در مدار تولی��د ق��رار خواهند گرف��ت. این حجم 
تولید شامل پنج ساختگاه اس��ت. وی در این باره، 
تصریح کرد: نیروگاه س��منان واحد چهارم خود را 
بزودی در مدار تولی��د قرار خواه��د داد، در فوالد 
مبارک��ه دو واحد نیروگاه��ی کالس F در مجموع 
به ظرفیت 614 م��گاوت و همچنی��ن واحدهای 
اول نیروگاه ه��ای گل گهر، الم��رد و المهدی برای 
ش��رکت های فوالد گل گهر، آلومینیوم س��الکو و 
آلومینی��وم المهدی اح��داث می ش��وند. به گفته 
رجبی مش��هدی؛ ب��ا ظرفیت هایی ک��ه واحدهای 
نیروگاه��ی صنای��ع مذکور اختص��اص می دهند، 
در تابس��تان 1402 اجرای برنامه های »مدیریت 
مصرف« بخش صنعت نسبت به سال قبل کاهش 
پی��دا خواهد ک��رد. س��خنگوی صنعت ب��رق، در 
پایان خاطرنش��ان کرد: امیدواریم ب��ا برنامه ریزی 
انجام شده، انرژی بیش��تری را تحویل بخش های 
متقاضی کش��ور به ویژه صنعت دهیم و در بخش 
خانگی، تجاری و خدمات محدودیت و یا خاموشی 

نداشته باشیم.

 زهرا قره داغی

وزیر نفت، با اش��اره به اینکه امس��ال س��همیه 
بنزین نوروزی نداریم، گف��ت: با برنامه ریزی انجام 
ش��ده تمامی جایگاه های سوخت کش��ور تجهیز 
ش��ده و 60 هزار نفر در ایام عید ن��وروز آماده باش 
هس��تند. به گزارش مناقصه مزای��ده، جواد اوجی؛ 
در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه خط 
انتقال 16 این��چ تربت جام در جم��ع خبرنگاران، 
با اش��اره ب��ه اقدام ه��ای کوتاه م��دت و بلندمدت 
ب��رای اس��تمرار پای��داری گاز در کش��ور، افزود: 
ذخیره س��ازی گاز طبیع��ی  س��ی.ان.جی و اس .

ان .ج��ی، ذخیره س��ازی گاز در مخزن ش��وریجه 
دی، ساخت ایس��تگاه تقویت فش��ار گاز آرادان و 
خط لول��ه محمدی��ه در منطقه پارچی��ن احداث 
دو خط لوله به سمت شمال ش��رق کشور از جمله 
اقدام هایی اس��ت که برای پایداری گاز کش��ور در 
اس��تان های خراسان، سمنان و گلس��تان در حال 
اجراس��ت. وزیر نفت، ادامه داد: امس��ال باال ترین 
رقم تولید گاز ب��ه میزان یک میلی��ارد مترمکعب 
را داش��تیم، همچنین باال ترین می��زان فرآورش 
گاز در 21 پاالیش��گاه را داش��تیم، به عبارت دیگر 
باال ترین رقم تولید، ف��رآورش و انتقال گاز را بدون 
لحظه ای توقف داش��تیم که باعث شد زمستان را 
با کم ترین چالش پش��ت س��ر بگذاریم. وزیر نفت، 
اضافه ک��رد: امس��ال 1.8 میلیارد لیتر س��وخت 
مایع بیشتری توزیع کردیم و میزان تولید گاز 20 
میلی��ون مترمکعب افزایش یافت. وی با اش��اره به 
اینکه در فاز 11 در 20 س��ال گذش��ته هیچ اقدام 
عملی صورت نگرفته بود، گفت: خوش��بختانه در 

س��تاد وزارت نفت اقدامات عملیاتی با جابه جایی 
س��کوی فاز12 و حفر چاه در موقعیت فاز 11، در 
دو ماه آینده شاهد بهره برداری از آخزین فاز پارس 
جنوبی هس��تیم. وزیر نفت، اضافه کرد: پروژه های 
مختلفی با چی��ن تعری��ف کردی��م و قرارداد ها و 
توافق نامه های��ی با چینی  ها منعقد ش��ده اس��ت 
که بهره خوبی برای ایران و چین خواهد داش��ت. 

اوجی؛ تأکید کرد: در سال آینده هیچ گونه افزایش 
قیمت��ی در بنزی��ن و گازوئیل نخواهیم داش��ت و 
این موضوع ن��ه در الیحه دولت و ن��ه در مذاکرات 
مجلس مطرح نشده اس��ت. وی با اشاره به نزدیک 
ش��دن به روزهای پایانی س��ال و افزای��ش تقاضا 
برای بنزین، بیان کرد: با برنامه ریزی انجام ش��ده 
تمام��ی جایگاه ها مجهز ش��ده و 60 ه��زار نفر در 

ایام عید نوروز آماده باش خواهیم داش��ت و تولید 
بنزین افزایش پیدا کرده اس��ت و همچنین انتقال 
و لجس��تیک مطلوب خواهد بود و هیچ مش��کلی 
در تأمین بنزی��ن در ایام عید نخواهیم داش��ت. و 
امیدواریم با ی��اری مردم با کمب��ود بنزین مواجه 
نمی ش��ویم. اوجی؛ در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر 
اینکه آی��ا واردات بنزین پیش رو خواهیم داش��ت: 

فرآورده نفت��ی در حال مبادله اس��ت چه در بحث 
نفت س��فید و چه بنزین و تمام نیاز داخل با تدابیر 
پاالیش��گاه ها و مدیریت مص��رف در داخل تأمین 
می ش��ود. وی درخص��وص اختص��اص س��همیه 
نوروزی بنزین نیز، گفت: در ای��ن مورد تصمیمی 

در دولت گرفته نشده است.
تقویت شبکه گاز شمال شرق ایران با اجرای 

چند پروژه 
مجی��د چگن��ی؛ مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ای��ران، در این مراس��م، اظهار داش��ت: این پروژه 
با توج��ه ب��ا تأکیدهای وزی��ر نفت ب��رای تقویت 
گازرسانی به شمال شرق کش��ور و تسریع در آغاز 
عملیات های اجرای��ی صنعت گاز ب��ه این مناطق 
آغاز شده است. وی با بیان اینکه چند پروژه اصلی 
به منظور تقویت ش��بکه گاز به مناطق شمال شرق 
ای��ران در دس��تور کار وزارت نفت اس��ت، تصریح 
کرد: برای پایداری گازرسانی به این مناطق پروژه 
احداث خط لوله گاز 36اینچ دوراهی دش��تک به 
نهبندان به زودی آغاز می شود، آغاز عملیات خط 
انتقال گاز لوله یازدهم و س��اخت ایستگاه تقویت 
فش��ار آرادان هم در دس��تور کار ق��رار دارد که در 
تقویت ش��بکه گاز شمال شرق کش��ور بسیار مهم 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران، افزود: 
بحث ذخیره س��ازی گاز در ش��هرک های صنعتی 
نیز پیگیری می ش��ود که همه با توجه به ش��رایط 
مناطق و مش��ترکان اجرایی خواهند ش��د. معاون 
وزیر نفت، خاطرنشان کرد: با تکمیل پروژه تقویت 
خ��ط انتقال گاز 16این��چ حدفاص��ل صالح آباد به 
تربت جام 10 شهر با 166 هزار مشترک گازرسانی 

می شوند.

وزیر نفت

سهمیه بنزین نوروزی نداریم 
شکستن رکورد تولید گاز با تولید یک میلیارد مترمکعب 

عضو کمیسیون انرژی مجلس

افزایش قبوض برق و گاز قانونی نیست




