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بحران مس��مومیت دانش آموزان دختر از 9 آذرماه از قم آغاز 
ش��د ؛ بحرانی که بیش از 110 روز از آغازش گذش��ته، باالخره با 
توجه به ادعای برخی مقامات ارش��د کش��ورمان به پایان رسید 
تا دانش آم��وزان بتوانند با فراغ بال به تحصی��ل بپردازند. بحران 
مسمومیت دانش آموزان دختر به 26 استان کشور سرایت کرد. 
طی این مدت بیش از پنج هزار دختر دانش آم��وز از طریق مواد 
شیمیایی مسموم شده و بسیاری از آن ها راهی بیمارستان شدند. 
در همه مدارس که مس��مومیت دانش آموزان صورت گرفته در 
ابتدای ورود دانش آموزان به مدرسه و کالس درس اوضاع کاماًل 
آرام بوده ولی بعد از مدتی به گفته یکی از ش��اهدان عینی »... در 
کالس نشسته بودیم که ناگهان گفتند کالس را خالی کنیم. به 
س��رعت بیرون آمدیم، در راهرو بوی عجیبی پیچیده بود؛ شبیه 
گوگرد و تخم مرغ گندیده. نفس همه بچه ها بند آمده بود، اصاًل 
نمی توانستند راه بروند. به زور خودمان را به حیاط رساندیم. چند 
آمبوالنس جلوی در مدرس��ه بود و به ما رسیدگی کردند.« ادامه 
این اتفاقات باعث شد موجی از نگرانی در مدارس دخترانه کشور 
به راه بیفتد؛ کار حتی به جایی رس��ید که برخی ها عناصر تندرو 
مذهبی را عامل آن ذکر کنند. معاون وزیر بهداش��ت چندی بعد 
از آغاز این جریان، مس��مومیت ها را عامدانه دانست اما تنها چند 
ساعت بعد اعالم کرد که این نقل قول از جانب وی نادرست بوده 
است! به هر حال بعد از گذشت بیش از سه ماه از آغاز این بحران، 
بنا به گفته مقامات، عامالن این جنایت دستگیر شدند تا دختران 

ایرانی مجدداً بتوانند سر کالس درس بروند. 
کارگروه ویژه حقیقت یاب مسمومیت دانش آموزان

مجلس با تش��کیل کارگروه ویژه حقیقت یاب مس��مومیت 

دانش آموزان، به دنبال کش��ف حقیقت رفت. در همین رابطه، 
یحی��ی ابراهیمی؛ نماینده مردم سلس��له و دلف��ان در مجلس 
یازدهم، چنین می گوید: مس��مومیت  ها عمدتاً با بوی گندیده 
و تند خ��ود را نش��ان داده و عالی��م آن با س��رفه و تنگی نفس 
ظاهر می ش��ود و س��پس دانش آموزان دچار ضعف و بی حالی 
می ش��وند که پس از انتقال به بیمارستان  ها یک تا شش ساعت 
بس��تری و آزمایش��ات اولیه ب��ر روی آن  ها انج��ام و اکثر آن  ها 

 هم از بیمارس��تان مرخص ش��دند؛ در این رابط��ه هیچ مرگ و 
میری نداشتیم.

تمام عوامل دستگیر شدند
 ی��ک نماینده مجلس نی��ز، گفت: در مورد مس��أله بدحالی 
دانش آم��وزان، براس��اس گزارش ه��ای ارای��ه ش��ده تم��ام 
عوامل پش��ت پرده این اتفاقات دس��تگیر ش��دند. محمدرضا 
میرتاج الدینی؛ عضو کمیس��یون برنامه بودجه مجلس شورای 

اسالمی، با اش��اره به جلس��ه غیرعلنی صبح دیروز )یکشنبه( 
مجلس شورای اس��المی، افزود: کس��انی که به صورت عمد در 
ماجرای مس��مومیت دانش آموزان دس��ت داش��تند، دستگیر 

شدند و به اشد مجازات با آن ها برخورد خواهد شد.
دانش آموزان می توانند مدرسه بروند

وزیر آموزش و پ��رورش، درباره آخری��ن وضعیت پیگیری 
مس��مومیت س��ریالی دانش آموزان، گفت: منتظری��م نتیجه 
قطعی را به ما بدهند، در این رابطه هر روز جلس��ه داریم. تا االن 
به ما گفتند مش��کلی نیست، می توانیم مدرس��ه را باز بگذاریم 
و دانش آموزان می توانند هر روز مدرس��ه باشند. یوسف نوری؛ 
در مراسم بزرگداشت یکصدویکمین سال تأسیس شورای عالی 
آموزش و پ��رورش، افزود: خبر ما را »مس��مومیت« و »س��م« 
منتشر کردند و این در حالی است که اگر این امر برای مثال در 
هیروشیما رخ داده بود می گفتند »یک بوی بد با منشأ نامعلوم 
تع��دادی از دانش آموزان را راهی بیمارس��تان ک��رد«؛ درواقع 
اولین عبارتی که م��ا می آوریم آخرین حرفی اس��ت که باید به 
کار بگیریم . نوری؛ با بیان اینکه محی��ط پیرامون دانش آموزان 
آن ها را احاط��ه کرده اس��ت، ادام��ه داد: رس��انه ای  ها اهداف 
رس��انه ای خود را روی دانش آموزان پیاده می کنند و از جامعه 
مخاطب بهره خ��ود را می گیرن��د. در واقع رس��انه های بیگانه 
خبرفروش��ی خود را انجام می دهند. دانش آم��وزان در محیط 
و اتمس��فری قرار گرفتند که همه این ها می تواند فرصت باشد 
اما تهدید آن هم زیاد اس��ت. وقتی که دانش آم��وزان ما آماده 
نباشند دچار مشکل می ش��وند و تهدید این فضا برایشان زیاد 
می شود چراکه سواد رسانه ای دانش آموزان کم است و ما درس 
 سواد رس��انه ای را در س��الی قرار دادیم که دغدغه دانش آموز، 

کنکور است. 

دستگیری تمام عوامل مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه

 دالر ارزان، سر کوچه ما!  
 چن��د روزی اس��ت ک��ه بدف��رم خوش��حالی و س��رور 
وصف ناپذیری خلق ا... ایرانی جماعت را فرا گرفته است، البته 
حال و هوای متولی��ان محترم پولی و اقتص��ادی و ایضاً دیگر 
مس��ؤولین و مدیران که از دور و نزدیک دس��تی بر امور ریالی 
ارزی دارند و یا حتی ندارند! خیلی باحال تر و سرخوش��انه تر 
از مردم است، باالخره هرچه باش��د دالر از قله های فراتر از 60 
چوق به زیر عدد 50 رسیده است و چه کسی است که نداند که 
این اتفاق مبارک از هنر و تدابیر و کفایت مس��ؤوالن مربوطه 
است که با مدیریتی بی مانند توانستند دالر زبان نافهم را به زیر 

کشیده و ریال مادرمرده را به صدر بنشانند! 
شرمنده، یک لحظه مثل برخی از مدعیان، جوگیر شدم 
وگرنه آن ریال را ک��ه خدایش بیامرزد، مدت هاس��ت هیچ 
چیز جز حقوق کارگ��ر و کارمند با این زبان بس��ته پرداخت 

نمی ش��ود و اگر ه��م می بینید ک��ه قیمت کاال ها ب��ه ریال 
مش��خص و درج می ش��ود، ابتدا به دالر محاسبه شده است 
تا مبادا از قافله پرش��تاب گرانی و تورم عق��ب بماند و بعد از 
س��ر اجبار با وجه رایج کشور مبادله می ش��ود وگرنه نه این 
جناب ریال فرتوت بی رم��ق، جان و قوه حف��ظ نرخ برابری 
خودش را دارد و نه کسی به دنبال درمان دردهای مزمن این 
بنده خداست که عمری به ایران و ایرانی خدمت کرد ولی در 
این روزهای پیری و کوری کسی دستگیرش نیست، هرچند 

که اگر بتوانند، لگدی هم حواله سر و کله  اش می کنند! 
به هرح��ال حکماً م��ردم گرفت��ار به دس��ت هنرمندی 
متولیان، علی الحساب در ش��وک به سر می برند وگرنه اینکه 
دالر از حول و حوش 30 ه��زار تومان خ��ودش را در عرض 
یکی، دو ماه به جایی برس��اند که در خواب هم کسی متصور 

نبود و بعد با کمی مالحظه و مماش��ات یکی، دو پله پایین تر 
از 50 هزارتوم��ان آرام بگیرد، آنقدر تلخ��ی و زهرمار با خود 
همراه دارد ک��ه حال کوچک و ب��زرگ را الاقل برای چندین 
س��ال ناخوش نماید و این خوش��حالی نیم بند خلق ا... خود 
نش��انه ناخوشی احوال و پریش��انی روزگار اس��ت که از بین 
مصیبت و فاجع��ه، فی المجلس مصیب��ت را برگزیده اند که 

کورسوی امید همچنان باز باشد. 
البته عزیزان بانک��ی و اقتصادی و ط��راح و برنامه ریز که 
آن باالرفتن کهکش��انی نرخ دالر و سکه را به گردن نگرفتند 
و همه را ماحصل نابلدی و بی هنری اس��الف خود می دانند 
ولی فروکش کردن اندکی از ش��عله خانمان س��وز قیمت ها 
را شش��دانگ به نام خود س��ند زده اند، اگر اج��ازه فرمایند و 
حرف ناش��یانه ما را زیرس��بیلی رد کنند، ما یک خط و ربط 
خیلی ریز که اصاًل به چشم نمی آید بین کرنش این روزهای 
قیمت دالر و سکه و صلح و صفای نسبی پیش آمده با آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی و ایضاً با کش��ور نس��بتاً دوس��ت و 
همسایه در نظر بگیریم که البته این دالیل حتی یک درصد 
از ارزش های هیچ متولی و مسؤول و صاحب منصبی در این 

فقره کم نمی کند. 
 هرحال اگر این روز ه��ا مردم از ارزان ش��دن دالر حرف 
می زنند، منظورش��ان گرانی س��ر به فلک کش��یده ای است 
که بیم آن می رفت که کاًل افس��ارش از دس��ت به در شود و 
عزیزان خیلی به خودش��ان نگیرند، چ��ون از قدیم االیام در 
کنار گوجه فروش س��ر کوچ��ه، دالر و ارز ارزان هم به فروش 
می رس��د، حتی این طور برایت��ان بگویم که این س��رکوچه 
ما با آن س��رکوچه های دیگران، تومانی، 9 قِ��ران توفیر دارد 
هرچیزی در این ملگ گران بش��ود یا کم و نایاب باش��د، در 
اینجا ف��ت و ف��راوان و ارزان، ریخت��ه! ک��ه آورده اند روزی 
مالنصرالدی��ن منباب مطایبه به مردم گف��ت که آخر کوچه 
ما آش نذری می دهند، مردم خوشحال که راهی شدند، مال 
دید سیل جمعیت زیاد است و از هرکسی می پرسد چه خبر 
است می گویند، آخر این کوچه آش نذری می دهند، با خود 
گفت شاید جدی جدی  اش نذری در کار باشد او هم فی الفور 
به خانه رفت قابلمه ای برداشت و با سرعت برای گرفتن آش 

روان شد تا از قافله خلق ا... عقب نماند! 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

برگزاری مزایده 284 وسیله نقلیه مربوط به پرونده های مواد مخدر  
رئیس کل دادگس��تری هرم��زگان، از صدور 
دس��تور ویژه قضایی برای برگزاری مزایده فروش 
دو فرون��د لنج، 1۷۷ دس��تگاه خ��ودرو، دو فروند 
قایق و 103 دس��تگاه موتورس��یکلت توقیفی در 

پرونده های مواد مخدر این اس��تان خب��ر داد. به 
گزارش ایس��نا، مجتبی قهرمانی اف��زود: با توجه 
به دس��تور رئی��س قوه قضایی��ه برای تس��ریع در 
تعیین تکلی��ف ام��وال توقیف��ی در پرونده ه��ای 

موادمخ��در و نامه دادس��تان کل کش��ور در این 
خصوص و به منظور جلوگی��ری از تضییع اموال و 
تخریب آن ها و در راس��تای اجرای مفاد ماده 215 
قانون مجازات اسالمی و شیوه نامه ابالغی، مزایده 

شماره 63 برای فروش بخش قابل توجهی از اموال 
توقیفی در پرونده های موادمخدر استان هرمزگان 
برگزار خواهد ش��د. وی افزود: این مزایده توس��ط 
ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با موادمخ��در تحت 

نظارت دادس��تانی عمومی و انقالب مرکز استان 
هرمزگان برگزار می شود و در نتیجه آن دو فروند 
لنج، 1۷۷ دستگاه خودرو، دو فروند قایق و 103 

دستگاه موتورسیکلت فروخته خواهند شد. 
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فناوري  اطالعات
و دانش

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی، گفت: صندوق نوآوری در 
طول چهار سال گذش��ته 30 هزار میلیارد تومان تس��هیالت و خدمات مالی به 
ش��رکت های دانش بنیان اعطاء کرده اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، به نقل 
از صندوق نوآوری و ش��کوفایی، علی وحدت؛ در جریان س��فر اس��تانی خود به 
اس��تان یزد از ش��ش طرح دانش بنیان بازدید کرد. وحدت؛ پس از بازدید از این 
ش��ش طرح دانش بنیان، گفت: سیاس��ت صندوق نوآوری به عنوان نظام دهنده 
زیس��ت بوم تأمین مالی کش��ور متمرکز بر این مسأله اس��ت که فرآیند تأمین 
مالی دانش بنی��ان از طریق ابزارهایی غی��ر از وام صورت پذی��رد. امروزه فرآیند 
دریافت وام، ش��رکت های دانش بنیان را مس��تهلک می کند ام��ا تعریف ابزاری 
مانند هم س��رمایه گذاری یا ابزارهای دیگر می تواند در توسعه فعالیت های آن  ها 
راهگش��ا باش��د. وی افزود: اینکه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد توانسته 
است 30 میلیارد تومان س��رمایه گذاری بر طرح های دانش بنیان را ممکن سازد 
اتفاق مهمی اس��ت. باید بدانیم که هم س��رمایه گذاری فقط اعطای پول نیست، 
بلکه همیاری با ش��رکت دانش بنیان، کمک های مدیریتی و تالش��ی برای بهتر 
شدن فرآیند فنی کار اس��ت. امیدوارم اتفاقی که در یزد شکل گرفته ادامه پیدا 
کند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اظهار کرد: اصرار ما در فرآیند حمایت 
از شرکت های دانش بنیان این اس��ت که این حمایت ها و س��رمایه گذاری  ها به 
شکلی باش��د که دخالت دولتی در آن به حداقل ممکن برس��د و عماًل کار ویژه 
اجرایی این حمایت ه��ا را صندوق های پژوهش و فن��اوری غیردولتی با نظارت 
صندوق نوآوری به عهده گیرند. وحدت؛ خبر داد: صندوق نوآوری در چهار سال 
گذشته به مدد اهرمی کردن منابع خود و با کمک گرفتن از تمامی ظرفیت های 
زیس��ت بوم تأمین مالی ن��وآوری، توانس��ته مبلغ 30 ه��زار میلی��ارد تومان به 
شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف تس��هیالت و خدمات ارایه دهد. 
وی ادام��ه داد: از جمله ابزارهای نوین��ی که صندوق ن��وآوری در فرآیند تأمین 
مالی فناوری تعریف کرده می توان به تأس��یس صندوق های جس��ورانه بورسی 
اشاره کرد که قرار اس��ت یکی از این صندوق  ها نیز در اس��تان یزد افتتاح شود. 
صندوق های PE نیز از دیگر ابزارهایی هس��تند که به کمک توسعه فناوری در 
کشور می آیند. وحدت؛ خاطرنش��ان با اش��اره به اینکه صندوق های پژوهش و 
فناوری نیز در س��طوح خردتر می توانند در فرآیند تأمی��ن مالی نوآوری، نقش 
خود را ایفا کنند، تصریح کرد: تا چهار س��ال پیش س��رمایه این صندوق  ها روی 
هم رفته به ۸0 میلی��ارد تومان می رس��ید اما ام��روزه در هر اس��تان و در کنار 
هر دانش��گاه  مادر در کش��ور، یک صندوق پژوهش و فناوری وج��ود دارد که به 
تأمین مالی ش��رکت های فعال در زیس��ت بوم فناوری می پردازد. س��رمایه این 
صندوق  ها ام��روز به هزار و 500 میلیارد تومان رس��یده اس��ت. رئیس صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی، تأکید کرد: فرآیند طراحی و تعیین ابزارهای تأمین مالی 
و بخش های مربوط به آن این گونه نیس��ت که با یک دس��تور و یا تهیه سرمایه، 
امکان پذیر باش��د. صندوق نوآوری در طول سه س��ال گذشته برای شکل گیری 
هر یک از این ابزار ها و فرآیند ها فعالیت های وی��ژه و برنامه ریزی هایی را به ثمر 
رس��انده تا ابزاری مانند صندوق جسورانه بورس��ی، صندوق پژوهش و فناوری، 
س��کوهای تأمین مالی و... به صورت م��داوم فعالیت خود را آغ��از کنند و ادامه 
دهند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که 
ابزارهای صنعت بیمه در حوزه تأمین مالی دانش  بنیان می تواند تاثیرات مثبتی 
در توسعه نوآوری کشور داشته باش��د که نباید از آن غافل بود. وحدت؛ در پایان 
با اش��اره به ظرفیت های موجود در قانون جهش تولید دانش بنیان برای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان در کش��ور، خاطرنش��ان کرد: براس��اس این قانون، صنایع 
بزرگ اگر به س��مت فرآیندهای تحقیق و توس��عه حرکت کنند از معافیت های 
مالی برخوردار خواهند ش��د. تمرکز بر تحقیق و توس��عه به کمک شرکت های 
دانش  بنیان میسر است. بنابراین قانون در این زمینه آورده خوبی را برای توسعه 
ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته است. ش��رکت های دانش بنیان استان 
یزد نیز می  توانند در این زمینه توس��عه فناوری  ها و تحقیقات نوآورانه خود را با 

سرعت بیشتری دنبال کنند.

 ۳٠ هزار میلیارد تومان 
 تسهیالت و خدمات مالی در طول 

٤ سال برای دانش بنیان ها

وعده وزیر؛ آیا 100 درصدِ خدمات دولت الکترونیکی می شود؟! 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات، گفت: س��ال آینده 
صددرص��د خدم��ات دولت ب��ه ص��ورت الکترونیک��ی و 20 
درصد آن ها به صورت هوش��مند ارایه می ش��ود. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده به نق��ل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
عیس��ی زارع پور؛ در جلس��ه تکری��م مرتضی س��لیمان زاده و 
معارفه عبدالرحمان آقایی به عنوان مسؤول جدید هماهنگی 
هیأت های رس��یدگی ب��ه تخلف��ات اداری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، سازمان ها و ش��رکت های تابعه و همچنین 
آغاز دوره تازه فعالیت هیأت رس��یدگی به تخلف��ات اداری با 
حضور اعضای جدید و با حضور علی دستافر، دبیر هیأت عالی 
نظارت بر تخلفات اداری، گفت: به استناد گزارشات ارایه شده 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات جزء دس��تگاه هایی با 
کم ترین تخلفات اداری اس��ت که این جای خوش��حالی دارد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه کار در هیأت های رس��یدگی ب��ه تخلفات 
اداری با س��ختی هایی همراه اس��ت، افزود: در روند رسیدگی 
به تخلفات عموماً ه��ر تصمیمی که اخذ و ه��ر رأیی که صادر 
می ش��ود حتماً یک طرف رضای��ت ن��دارد و همچنین اعضای 
هیأت نیز با اعمال فش��ارهایی مواجه خواهند ش��د؛ بنابراین 
قبول مسؤولیت در چنین ش��رایطی جای تقدیر و تشکر دارد. 
زارع پور؛ با اشاره به آغاز دور تازه فعالیت هیأت های رسیدگی 
به تخلفات اداری وزارت ارتباطات، س��ازمان ها و شرکت های 
تابعه با حضور اعض��ای جدید، تصریح کرد: امی��دوارم در این 
دوره با حض��ور اعضای جدی��د، آم��ار پرونده ه��ای تخلفات 
به ش��کل واقعی کاه��ش پیدا کن��د. اگر چه رس��یدگی به هر 
پرونده ای س��رنخی برای کشف یک اش��کال در سیستم است 
که با دنبال کردن این سرنخ  ها اش��کال ها، شناسایی و برطرف 
می ش��ود. گاهی اوقات دنبال ک��ردن این س��رنخ  ها می تواند 
منجر ب��ه اصالح یک روی��ه و حتی ی��ک فرآیند و یا س��اختار 

ش��ود. زارع پور؛ با بیان اینکه یکی از ش��عارهای اساسی دولت 
سیزدهم مقابله با فساد اس��ت، گفت: مردم به این دولت امید 
بسته اند تا با کاهش تخلفات، فساد هم در دستگاه های اجرایی 
کاهش پیدا کن��د؛ بنابراین باید این مس��أله را مورد توجه قرار 
داد که باید با هرگونه تخلفی که سرمنش��أ فس��اد است بدون 
مماش��ات، محکم و قاطع برخورد ش��ود. اگرچه درعین حال 
باید از نیروی انس��انی به عنوان یک سرمایه در دستگاه اجرایی 
به وی��ژه در وزارت ارتباطات به عنوان یک دس��تگاه تخصصی 
صیانت کرد و حفظ آب��روی افراد را تا پی��ش از اثبات هرگونه 
اتهامی مورد توج��ه قرار داد. وی ب��ا تأکید ب��ر اهتمام وزارت 
ارتباطات و دولت س��یزدهم بر هوشمندس��ازی دولت، افزود: 

اعتقاد راس��خ داریم که دولت الکترونیکی و هوشمند س��ازی 
دولت در کاهش فساد و تخلفات اثر بس��یاری ویژه ای دارد. بر 
همین اس��اس هدف گذاری ش��ده و در قانون بودجه نیز لحاظ 
شده است که س��ال آینده صددرصد خدمات دولت به صورت 
الکترونیکی و 20 درصد آن ها به صورت هوش��مند ارایه ش��ود. 
وزیر ارتباط��ات، تصریح کرد: تعریف هوشمندس��ازی هم این 
اس��ت که ارایه خدمت بدون هی��چ مراجعه حض��وری، بدون 
ارس��ال هیچ گونه مدرکی و بدون دخالت انسان صورت پذیرد. 
این رویه باعث می ش��ود که تصمیم گیری و مداخالت انسانی 
صفر شود. اساس��اً مراجعه حضوری به دس��تگاه های اجرایی و 
دولتی یکی از مسائلی اس��ت که زمینه ساز فساد و تخلف است؛ 

بنابراین اگر بتوانیم مراجعات ارباب رجوع را از اساس کم کنیم 
می توانیم شاهد کاهش محسوس فساد و تخلف بود. زارع پور؛ 
با تأکید بر اینکه امسال گام بسیار بلندی برای هوشمند سازی 
دولت برداشته ش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: امس��ال 93 درصد 
دس��تگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوش��مند 
متصل ش��ده اند و در حال حاض��ر تقریب��اً 40 درصد خدمات 
دستگاه ها از این طریق ارایه می ش��ود. این مسیر تا ارایه کامل 
خدمات دولتی از طریق پنجره مل��ی خدمات دولت ادامه پیدا 
می کند و معتقدی��م که اثر جدی در کاه��ش تخلفات دارد. در 
این جلس��ه، عبدالرحمان آقایی؛ مس��ؤول جدی��د هماهنگی 
هیأت های رس��یدگی به تخلفات اداری وزارت و دستگاه تابعه 
با اشاره به برنامه های خود در دوره جدید گفت: تالش خواهیم 
کرد در دوره جدید با برگزاری جلسات منظم با مدیران نسبت 
به آسیب شناس��ی علل وقوع تخلفات و شناسایی گلوگاه های 
فس��اد اقدام کنیم. وی با اش��اره به ضرورت برگزاری دوره های 
آموزش��ی برای کارکنان و مدیران تأکید کرد: براس��اس نتایج 
حاصل ش��ده بخش عمده بروز تخلفات ناش��ی از عدم آموزش 
بوده اس��ت و ب��ر همین اس��اس ت��الش خواهیم ک��رد برای 
پیش��گیری از تخلفات اداری برگزاری دوره های آموزش��ی را 
موردتوجه قرار دهیم. درعین حال نیز تالش می کنیم که روند 
رس��یدگی به پرونده های ارجاع ش��ده به هیأت های تخلفات 
را نیز کوتاه کنیم. س��لیمان زاده؛ مس��ؤول س��ابق هماهنگی 
هیأت های رس��یدگی به تخلفات اداری وزارت و دستگاه تابعه 
نیز در ابتدای این جلس��ه گزارش��ی از عملکرد سه ساله هیأت 
رس��یدگی به تخلفات اداری کارکنان ارایه کرد. همچنین در 
پایان این جلسه اعضای جدید هماهنگی هیأت های رسیدگی 
به تخلفات اداری وزارت و دس��تگاه تابعه، برای عمل به وظایف 

خود بر مبنای قانون، عدل وانصاف قسم یاد کردند.

یکی از چیزهایی که ایالن ماس��ک آن را ندارد شکیبایی است. این کارآفرین 
فناوری به طور مداوم و با ص��دای بلند در مورد پیش��رفت در نورالینک صحبت 
کرده و توئیت کرده اس��ت. در نوامب��ر 2022، او در یک س��خنرانی زنده گفت: 
»من می توانم یک دس��تگاه نورالینک را همین االن ایمپلنت کنم، و شما حتی 
آن را نمی دانی��د.« در اوایل س��ال 2022، نورالینک متعلق به ایالن ماس��ک، از 
FDA برای راه اندازی آزمایشات انس��انی برای تراشه های ایمپلنت مغزی خود 
درخواست تأییدیه کرد. رویترز در آغاز مارس 2023 فاش کرد که هفت کارمند 
فعلی و س��ابق س��ازمان غذا و دارو خبر رد آن را تأیید کرده اند. قبل از این افشا، 
 FDA رد شدن آن گزارش نشده بود و جزئیات جامع درخواست و نگرانی های
)که در نهایت باعث ش��د این سازمان پیش��نهاد نورالینک را رد کند( ناشناخته 
باقی مانده بود. نورالین��ک حداقل از س��ال 201۸ آزمایش هایی روی حیوانات 
انجام داده اس��ت و استفاده از آن برای ش��روع آزمایش های انسانی مطمئناً یک 
گام بزرگ به جلو اس��ت، اما زودهنگام درخواس��ت داده اس��ت. FDA معموالً 
درخواس��ت هایی را از س��وی ش��رکت هایی دریافت می کند که به دنبال انجام 
آزمایش های انس��انی هس��تند، البته پس از اینک��ه حداق��ل دو دور مطالعات 
غیرانس��انی را تکمیل کرده باشند. مشخص نیس��ت که نورالینک چند مطالعه 
اختصاصی انجام داده است، اما خود FDA خاطرنشان می کند که یک آزمایش 
دارویی معمولی هشت س��ال و نیم طول می کش��د، که بسیار بیش��تر از زمانی 
اس��ت که نورالینک پا به عرصه وجود گذاشته است، چه رس��د به مطالعه اثرات 
محصوالت آن. این ناکامی بدان معناس��ت که اگر این ش��رکت بخواهد در بازار 
واقعاً شلوغ تحقیق و توسعه محصول ایمپلنت انس��انی رقابت کند باید خود را با 

این وضعیت وفق دهد.
 نورالینک سال هاست که درباره محصوالت خود صحبت می کند

یکی از چیزهایی که ایالن ماس��ک آن را ندارد شکیبایی است. این کارآفرین 
فناوری به طور مداوم و با ص��دای بلند در مورد پیش��رفت در نورالینک صحبت 
کرده و توئیت کرده است. در نوامبر 2022، او در یک سخنرانی زنده گفت: »من 
می توانم یک دس��تگاه نورالینک را همین االن ایمپلنت کنم، و شما حتی آن را 
نمی دانید.« ماس��ک در بلندپروازانه  ترین جدول زمانیش امی��دوار بود که این 
شرکت تأییدیه FDA را برای شروع آزمایش های انسانی در پایان سال 2020 
)از ژوئیه 2019( دریاف��ت کند. این نام تجاری بی س��ر و صدا در س��ال 2016 
تأسیس شد و در س��ال 201۷ فاش ش��د، این یک چالش بزرگ برای رویارویی 
بود زیرا این برند باید یک محلول ایمپلنت قاب��ل دوام را هم ایجاد و هم آزمایش 
کند که برای اس��تفاده مفید و ایمن باش��د. همچنین، این جدول زمانی بسیار 
فش��رده، جایی برای خطا یا تنظیم مجدد دس��تگاه ها باقی نمی گ��ذارد. منابع 
خبری رویترز نگرانی های عمده FDA را شامل حرکت سیم کشی ایمپلنت در 
مغز، ایمنی پیرامون باتری لیتیومی که انرژی تراشه ها را تأمین می کند و ایمنی 
روش های برداش��تن نهایی آن بیان کرده اند. در حالی که ماس��ک ممکن است 
در مورد آینده فناوری ایمپلنت عصبی بلندپروازی های بس��یاری داشته باشد، 
اما کیپ لودویگ، مدیر برنامه سابق مهندسی عصبی در مؤسسه ملی بهداشت 
ایاالت متحده، چندان خوشبین نیست. او گفت: »به نظر نمی رسد که نورالینک 

ذهنیت و تجربه الزم برای عرضه آن به این زودی  ها را نداشته باشد.«

 پاسخ منفی FDA به درخواست 
آزمایش ایمپلنت مغزی انسان! 

دبیر ستاد توسعه نانو

400 پروژه نانویی برای صنایع انجام شد  
دبیر ستاد توس��عه فناوری نانو، گفت: تاکنون 
ش��رکت های دانش بنیان با صنایع مختلفی پروژه 
مش��ترک تعریف کرده اند که براساس آمار حدود 
400 پ��روژه موف��ق را ب��ه کارفرما ها و ش��رکای 
صنعتی خ��ود تحوی��ل داده اند. عم��اد احمدوند؛ 
در گفت وگ��و ب��ا مهر، درخص��وص آخری��ن آمار 
 تولید و فروش ش��رکت های نانوی��ی، اظهار کرد: 
براس��اس آمار انته��ای بهمن ماه، 342 ش��رکت 

فناور در حوزه نانو توانس��ته اند یک ه��زار و 42۸ 
محص��ول نانویی را وارد ب��ازار کنن��د. وی، با بیان 
اینکه ت��ا انتهای س��ال گذش��ته این ش��رکت ها 
1111 محص��ول را وارد بازار ک��رده بودند، گفت: 
از نظر کمیت رش��د مطلوبی داش��ته ایم. به گفته 
احمدون��د؛ مس��أله کم��ک ب��ه ورود محصوالت 
 دانش بنیان به ب��ازار از اهمیت باالی��ی برخوردار 
اس��ت که در س��تاد به این موضوع توج��ه ویژه ای 

داری��م و در قال��ب حمایت های توانمندس��ازی، 
س��طح  از  ش��رکت ها  ت��ا  می کنی��م  کم��ک 
اثب��ات فن��اوری فرات��ر بروند ب��ه مرحل��ه تولید 
 و ورود ب��ه ب��ازار برس��ند. دبی��ر س��تاد توس��عه 
فناوری نان��و، درخصوص یک��ی دیگ��ر از اهداف 
س��تاد توس��عه فناوری نانو، گفت: هدف ما صرفاً 
افزایش تعداد ش��رکت های دانش بنیان حوزه نانو 
نیس��ت، بلکه باید کم��ک کنیم که ش��رکت های 

موج��ود بزرگ ت��ر و مؤثرتر ش��وند. وی ب��ا تأکید 
بر اینکه در م��واردی که یک ش��رکت، دارای یک 
فن��اوری پلتفرم��ی اس��ت و ظرفیت فن��ی برای 
افزایش تع��داد محصوالت مبتنی ب��ر آن فناوری 
 پای��ه را دارد، ب��ه توس��عه س��بد محصوالت��ش 
کم��ک می کنی��م، گف��ت: همچنی��ن کم��ک به 
ب��ا  دانش بنی��ان  ش��رکت های  ارتباط گی��ری 
صنایع موج��ود کش��ور و تالش برای ش��ناخت و 

ح��ل چالش ه��ای صنای��ع، از دیگ��ر مأموریت  ها 
و اه��داف ماس��ت. احمدون��د؛ گف��ت: ب��ا کمک 
س��ازوکاری ک��ه تح��ت عن��وان ش��بکه تب��ادل 
فناوری در س��تاد نانو ایجاد ش��ده، ش��رکت های 
دانش بنی��ان با صنای��ع مختلفی پروژه مش��ترک 
تعری��ف ک��رده و تاکن��ون ح��دود 400 پ��روژه 
 موفق را ب��ه کارفرما ه��ا و ش��رکای صنعتی خود 

تحویل داده اند.

تغییر معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
معاون علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان 
ریاست جمهوری، گفت: ش��رکت های دانش بنیان 
نوپ��ا در تعامل ب��ا دانش��گاه ها ش��کل می گیرند و 
ارزیابی این ن��وع از ش��رکت ها ب��ه مجموعه هایی 
در وزارت عل��وم واگ��ذار می ش��ود. ب��ه گ��زارش 
مناقصه مزایده به نق��ل از معاونت علمی، نشس��ت 
امض��ای توافق نام��ه معاون��ت علم��ی و وزارت 
صنعت،معدن وتجارت برگزار ش��د. روح ا... دهقانی؛ 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با اشاره 
به برنامه های راهب��ردی و اولویت های این معاونت 
برای توس��عه علم تا تحق��ق اقتص��اد دانش بنیان، 
گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاس��ت جمه��وری، در پن��ج ح��وزه کم��ک ب��ه 
اندیشه ورزی، توسعه علم و توسعه فناوری، توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و در نهایت توس��عه کارآفرینی 
را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده اس��ت. جنس و 
ماهیت فعالیت معاونت علمی از نوع س��تادی بوده 
و بخش خصوصی، یک��ی از پایه های اصلی حمایتی 
اس��ت. وی با بیان این که در مرحله ای هس��تیم که 
باید زمینه ب��رای اتصال دان��ش به ب��ازار و اقتصاد 
دانش بنیان فراهم ش��ود، عنوان ک��رد: به یک نقطه 
حساس و راهبردی رس��یده ایم که می بایست برای 
عبور از آن، عزم جزم کرد و گامی جدی برداش��ت. 
دهقانی؛ با اشاره به راهبرد ها و سیاست گذاری های 
جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاس��ت جمه��وری در راس��تای تکمی��ل زنجیره 
ارزش صنایع، ایجاد اف��زوده و اش��تغال از فناوری 
عن��وان ک��رد: در دوره جدی��د با اتخاذ یک س��ری 
سیاس��ت گذاری های جدی��د، ت��الش می کنیم تا 
زمینه ب��رای تبدیل علم ب��ه اقتص��اد دانش بنیان 
فراهم ش��ود. وی افزود: برای تولی��د علم، حمایت و 
توس��عه از بنیاد علم ایران به عنوان مجموعه ای که 
نوک پیکان تولید علم به ش��مار م��ی رود و می تواند 

الگوس��ازی کند، در دس��تور کار قرار گرفته است. 
در توس��عه فناوری نیز مراکز رشد، شتاب دهنده ها 
و پارک های علم و فناوری، عمدتاً در س��مت عرضه 
قرار داشته و عمده تمرکزشان در حوزه کارآفرینی 
بود، ام��ا اکنون به عنوان بس��ترهایی برای توس��عه 

فناوری و اقتصاد، مورد توجه جدی قرار دارند.
ایجاد ستادهای تخصصی و موضوعی توسعه 

اقتصاد دانش بنیان
معاون علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان، 
ب��ا اش��اره ب��ه ش��کل گیری س��تادهای تخصصی 
اقتص��اد دانش بنی��ان در حوزه ه��ای گوناگ��ون 
موضوع��ی و اولوی��ت دار با ه��دف توس��عه اقتصاد 
دانش بنی��ان در آن حوزه ها، عنوان ک��رد: معاونت 
علمی، فن��اوری و اقتصاد دانش بنیان در س��اختار 
جدی��د، دو دس��ته س��تاد ب��رای عملیات توس��عه 
اقتص��اد دانش بنی��ان فعالیت خواهند داش��ت که 
دس��ته اول در این س��اختار، س��تادهایی با هدف و 
مأموریت توس��عه فناوری های راهبردی هس��تند 
و این نوع س��تادها، توس��عه فناوری هایی همچون 
ش��ناختی، هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری هایی 
از این دس��ت را دنبال خواهند کرد. وی با اش��اره به 
شکل گیری س��تادهای توس��عه فناوری موضوعی 
عنوان کرد: یک س��ری فن��اوری نیز برای توس��عه 
اقتصاد دانش بنیان بخش تعریف ش��ده اند. به طور 
مثال ستاد توس��عه اقتصاد دانش بنیان کشاورزی، 
مع��دن و س��ایر حوزه ه��ای اولویت دار، براس��اس 
فناوری روز و منطبق با نیاز کش��ور، از س��تادهایی 
هستند که ش��کل می گیرند. معاون علمی، فناوری 
و اقتص��اد دانش بنی��ان رئیس جمه��وری، اف��زود: 
در س��تادهای توس��عه فناوری، عمده همکاری  ها 
با وزارت عل��وم ب��وده و همکاری  ها در س��تادهای 
توس��عه اقتصاد دانش بنی��ان با محوری��ت صنعت 
و در هم��کاری ب��ا وزارت صنعت،معدن وتجارت و 

سایر وزارتخانه ها ش��کل می گیرد. دهقانی؛ با بیان 
این که رف��ع موانع اولوی��ت دار و راهبردی کش��ور، 
محوریت فعالیت این ستاد هاس��ت، عنوان کرد: در 
برنامه پیش روی معاونت علم��ی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاس��ت جمهوری، ت��الش می کنیم تا 
نقش آفرینی و تعامل با وزارت صمت برای توس��عه 
اقتص��اد دانش بنی��ان و عب��ور از موان��ع، پررنگ و 
عملیات��ی ش��ود. دهقان��ی؛ همچنین از تش��کیل 
کنسرس��یوم های بزرگ با کمک صنعت، نهادهای 
مالی و وزارتخانه ه��ا در حوزه های کالن و راهبردی 
گفت و ادامه داد: این کنسرسیوم  ها عالوه بر این که 
خروجی خوبی خواهند داش��ت، از جمله یک مرکز 
تولید ق��راردادی، آزمایش��گاه مل��ی و مراکز بزرگ 
تولید، پیمودن گام های ب��زرگ و تعریف پروژه های 

کالن را به شرکت ها خواهد آموخت.
معیارهای نوآورانه در ارزیابی شرکت های 

دانش بنیان
مع��اون علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان 
رئیس جمهوری، با اش��اره به این که در س��ال آینده 
مفاهی��م و معیارهای ارزیابی تح��ول خواهد یافت، 
عن��وان ک��رد: در فرآین��د ارزیابی جدی��د، ارزیابی 
دانش بنیانی بر مبن��ای نوع یک، نوع دو و نوع س��ه 
نخواهد بود و اساس��اً ارزیابی بر مبن��ای خروجی و 
میزان ارزش افزوده ایجاد ش��ده ص��ورت می گیرد. 
بر این اساس، ش��رکت های دانش بنیان نوپا، فناور 
و نوآور تقسیم خواهد شد. شرکت های دانش بنیان 
نوپ��ا در تعامل ب��ا دانش��گاه ها ش��کل می گیرند و 
ارزیابی این نوع از ش��رکت ها ب��ه مجموعه هایی در 
وزارت عل��وم و پارک های عل��م و فن��اوری واگذار 
می ش��ود. ش��رکت های نوپا ش��رکت های با سابقه 
و توانمندی هس��تند ک��ه فناوری تولی��د می کنند 
و ضمن ایج��اد اش��تغال، از فن��اوری ارزش افزوده 
خل��ق خواهن��د ک��رد. وی ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش 

ش��رکت های دانش بنیان ه��ای نوآور در رس��اندن 
فناوری ب��ه صنعت، گف��ت: نوآوری نقط��ه اعتالی 
شرکت هاس��ت و ش��رکت های نوآور، هم��ان نقطه 
پیون��د میان دان��ش، فن��اوری با صنعت هس��تند. 
تعامل صنع��ت با ش��رکت های دانش بنی��ان فناور 
که اش��تغال، محص��ول و فناوری تولی��د می کنند، 
دانش بنیان نوآور شناخته می شوند. مالک ارزیابی 
دانش بنیان های فن��اور، همکاری با دانش��گاه ها و 
م��الک ارزیاب��ی دانش بنیان های ن��وآور، تقاضای 
صنعت خواهد بود. مع��اون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنی��ان رئیس جمهوری، ادام��ه داد: در قالب 
این زنجیره ارزش، دانش��گاه ها نق��ش تولید علم و 
دان��ش را ایفا می کنن��د و دانش بنیان  ها مش��تری 
این دان��ش و تولیدکننده فن��اوری خواهن��د بود. 
صنعت مش��تری این فناوری تولید ش��ده توس��ط 
ش��رکت های دانش بنی��ان فن��اور اس��ت. مالک و 
س��نجه ارزیابی یک ش��رکت دانش بنیان، برون داد 
و نقش آفرین��ی در حل مس��ائل راهب��ردی خواهد 
ب��ود و امیدواریم در قالب ای��ن توافقنامه همکاری، 
 ارتباط میان فناوری شرکت های دانش بنیان و بازار

 محقق شود.
توسعه محصوالت راهبردی در قالب 

کنسرسیوم های دانش بنیان
 در ای��ن مراس��م، توافقنامه هم��کاری به ارزش
40 هزار میلیارد ریال، توسط معاون علمی، فناوری 
و اقتص��اد دانش بنی��ان رئیس جمه��وری و وزی��ر 
صنعت،معدن وتجارت، با محوریت تجاری س��ازی 
و توس��عه فناوری ه��ای گلوگاه��ی و راهب��ردی 
امضاء ش��د. این حمای��ت 40 هزار میلی��اردی در 
ش��کل  ها و قالب های گوناگون از جمله اعتبارهای 
مالیات��ی، ضمانت نامه ه��ا و تس��هیالت و... ب��رای 
 تولید محصوالت اولوی��ت دار و گلوگاهی تخصیص 

خواهد یافت.
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مقاله

در ادامه سلسله مقاالت بررس�ی نظام تدارکات 
عموم�ی کش�ورهای جه�ان در ای�ن ش�ماره نظام 
تدارکات عمومی کشور فیلیپین را برای خوانندگان 

گرامی روزنامه مناقصه مزایده تبیین خواهیم کرد.  

معرفی فیلیپین
فیلیپین که نام رس��می آن جمهوری فیلیپین اس��ت، 
کش��وری مجمع الجزایری در جنوب ش��رقی آسیاس��ت. 
به طوری ک��ه بی��ش از ۷600 جزیره دارد. ن��ام فیلیپین از 
"فیلیپ دوم" پادش��اه اس��پانیا گرفته شده اس��ت. به علت 
موقعیت جغرافیای��ی منحصربه فرد فیلیپین، این کش��ور 
با هیچ کشوری مرز خش��کی ندارد اما از ش��مال با تایوان، 
از شمال ش��رقی با ژاپن، از شرق و جنوب ش��رقی با پاالئو، 
از جنوب با اندون��زی، از جنوب غربی با مال��زی، از غرب با 
ویتنام و از ش��مال غربی با چی��ن مرز آبی مش��ترک دارد. 
فیلیپین کشوری نسبتاً پرجمعیت اس��ت و در حال حاضر 

جمعیت آن حدود 110 میلیون نفر است.  
پایتخت فیلیپین شهر مانیل اس��ت و بزرگ ترین شهر 

آن، کزون سیتی می باشد.  
زبان رس��می فیلیپین زبان انگلیس��ی و زبان فلیپینی 

است. اما زبان های محلی زیادی هم تکلم می شود.  
این کش��ور س��ال های طوالنی تحت اس��تعمار اسپانیا 
بود. فردیناند ماژالن؛ کاش��ف پرتغالی و اولین کسی که با 
کشتی به دور کره زمین س��فر کرد، باعث شد اسپانیایی  ها 
به این منطقه نظر خاصی داش��ته باش��ند. سیطره طوالنی 
مدت اسپانیایی  ها باعث ش��د کاتولیک مذهب غالب سکنه 
فیلیپین ش��ود و مانیل نیز به قطب غربی تجارت اقیانوس 
آرام تبدیل ش��د. بعد ها در جنگ آمریکا و اسپانیا، فیلیپین 
مس��تعمره آمریکا ش��د و در نهایت مس��تعمره امپراتوری 
ژاپن گردید تا اینکه س��رانجام با کش��کمش های فراوان به 

استقالل دست یافت.  
در اثر حاکمیت طوالنی مدت اسپانیایی ها، بیش از 90 
درصد جمعیت فیلیپینی ها مس��یحی و کاتولیک ش��دند. 
عالوه بر این، عده زی��ادی از مردم اس��پانیایی زبان از اروپا 
و آمریکای جنوبی با س��فر به فیلیپین و سکونت در آن جا 
کلم��ات و ویژگی های زبانی خ��ود را وارد زب��ان فیلیپینی 
کردند و محیط و فرهنگ این کش��ور را شبیه به کشور های 
التین کردند. اسالم در قرن هش��تم قمری به این کشور راه 
یافت، مسلمانان پس از مسیحیان بزرگ ترین اقلیت دینی 

فیلیپین را تشکیل می دهند. 
مجموعه جزیره های فیلیپین از ش��مار بس��یار زیادی 
جزیره کوچک و بزرگ تش��کیل ش��ده اس��ت که بر روی 
هم 300 هزار کیلومتر مربع وس��عت دارن��د. بیش از نیمی 
از خاک فیلیپین پوش��یده از جنگل اس��ت. جزایر فیلیپین 
به طور کلی در س��ه گروه بزرگ طبقه بندی می شوند. این 

سه مجمع الجزیره عبارتند از: لوزون، میندانائو، و  ویسایا. 
موقعی��ت جغرافیای��ی فیلیپی��ن ب��ر روی حلقه آتش 
اقیانوس آرام و نزدیکی به گس��ل های متعدد احتمال وقوع 
آتش فش��ان ها، زلزله ها، طوفان و س��ونامی را در این کشور 
باال می ب��رد و در عین حال منابع وس��یع و غن��ی طبیعی 
در کن��ار گوناگونی زیس��ت محیطی گس��تره در مقایس��ه 
با س��ایر نقاط جهان را برای این کش��ور فراهم می کند. دو 
جزیره لوزون و میندانائو مجموعاً 66درصد کل مس��احت 
فیلیپین را ش��امل می ش��وند. از ۷10۷ جزی��ره فیلیپین 
فقط 100 جزیره  قابلیت س��کونت دارند و مسکونی است. 
فیلیپین به علت موقعیت جغرافیایی آن مناظر گردشگری 
زی��ادی دارد. ب��وراکای ) Boracay ( جزی��ره ای کوچک 
در مرک��ز مجم��ع الجزایر فیلیپین اس��ت. ای��ن جزیره در 
315 کلیومتری جن��وب مانیل   )پایتخ��ت فیلیپین( و دو 
کیلومتری ش��مال غرب جزیره   Panay  واقع شده است.     
 این جزیره گرمس��یری که فقط حدود هفت  کیلومتر طول 
دارد، به دلیل برخورداری از س��واحل زیبا، اقامت گاه های 
مجلل و جاذبه ه��ای طبیعی بس��یار به محل رف��ت و  آمد 
گردش��گرانی از نقاط مختلف جهان تبدیل ش��ده اس��ت.    
بوراکای نه تنها از زیبا ترین جزایر آس��یا که دومین ساحل 

برتر جهان است. بزرگ ترین کوه فیلیپین به نام کوه آپو در 
این جزیره قرار دارد که هم بین کوهنوردان محبوب اس��ت 
و هم بین عالقه مندان به طبیعت، چون فقط بیش از 2۷2 

گونه پرنده در آن زندگی می کنند.  
اقتصاد فیلیپین

فیلیپین چهلمین اقتصاد بزرگ دنی��ا را دارد.    فیلیپین 
یکی از بازارهای نوظهور با س��ریع  ترین رش��د و چهارمین 
اقتصاد برت��ر در آس��یای جنوب ش��رقی براس��اس تولید 
ناخالص داخلی اسمی در سال 2021 بوده است. واحد پول 

فیلیپین پزوی فیلیپین است. 
فیلیپین یک کشور تازه صنعتی در نظر گرفته می شود 
ک��ه دارای اقتصادی در ح��ال  گذار از اقتص��ادی مبتنی بر 
کش��اورزی به اقتصادی مبتنی بر خدمات و تولید اس��ت.   
 چین، آمریکا، ژاپ��ن، کره جنوبی، هنگ کنگ، س��نگاپور، 

آلمان از شرکای تجاری فیلیپین هستند. 
فیلیپی��ن در کن��ار اندونزی، مال��زی، ویتن��ام و تایلند 
به عنوان یکی از اقتصادهای بچه ببر1 نام گذاری شده است.  

لوازم و تجهی��زات الکترونیکی، روغن نارگیل، س��نگ 
معدن، میوه، محصوالت پالس��تیکی، جواهرات، تجهیزات 

اداری از عمده  ترین کاالهای صادراتی فیلیپین است.  
نظام حقوقی  

قانون اساس��ی فعل��ی فیلیپی��ن در همه پرس��ی دوم 
فوریه 19۸۷ به تصویب رس��ید که باال تری��ن و عالی  ترین 
قانون حاک��م در فیلیپین می باش��د. به موج��ب این قانون 
س��اختار حکومتی فیلیپین از س��ه قوه مقنن��ه، مجریه و 
قضاییه تش��کیل می ش��ود. فیلیپی��ن دارای یک حکومت 
دموکراتیک   در شکل جمهوری مش��روطه با نظام ریاستی 
اس��ت. رئیس جمهور رئی��س دولت اس��ت و ه��م رئیس 
حکومت و عالی  ترین مقام نظامی هم محس��وب می ش��ود. 

رئیس جمه��ور از طری��ق انتخابات مس��تقیم برای یک 
دوره ش��ش س��اله انتخاب می ش��ود. مسؤولیت 

تعیی��ن کابینه و ریاس��ت کابینه نی��ز برعهده 
اوس��ت. قوه مقننه دو مجلس��ی متش��کل از 
مجلس نمایندگان و سنا منبع قانون اساسی 
اس��ت. قوه قضاییه ه��م منبع ص��دور آراء و 

احکام قضایی است. 
نظام حقوقی فیلیپین غالب��اً ترکیبی از نظام 

حق��وق نوش��ته و کامن الس��ت. این به دلیل س��لطه 
اس��پانیا وآمریکا در قرن 19 و اوایل قرن 20 نس��بت به 
این کش��ور بوده اس��ت. به عالوه حقوق عرفی و نیز یک 

نظام حقوقی اسالمی برای اقلیت مسلمان های این کشور 
را شاهد هستیم.  

قانون مدن��ی فیلیپی��ن در س��ال 1950 ب��ه تصویب 
رس��ید و ضمن این که چندی��ن بار اصالح ش��ده، تاکنون 
به قوت و اعتبار خود باقی مانده اس��ت. قان��ون مدنی اولیه 
فیلیپین تحت تأثیر قانون مدنی اس��پانیا بود، که نخستین 
بار در س��ال 1۸۸9 در فیلیپین زمانی که هنوز مس��تعمره 
امپراتوری اس��پانیا بود، الزم االجرا ش��د و    حت��ی در تمام 
دوران ای��ن کش��ور توس��ط آمریکا معتب��ر بود. در س��ال 
1940، دولت مش��ترک المنافع کمیس��یونی را تش��کیل 
داد که وظیف��ه آن تهیه پیش نویس کد جدی��د بود. اما کار 
کمیس��یون با تهاجم ژاپن و جنگ جهانی دوم متوقف شد. 
حاصل دس��تاوردهای کمیس��یون در طول نبرد مانیل در 

سال 1945 از بین رفت. 
در س��ال 194۷، رئیس جمه��ور دس��تور تش��کیل 
کمیس��یون جدی��دی را ص��ادر ک��رد ک��ه اعض��ای آن از 
حقوقدانان برجسته بودند. کمیس��یون قانون پیش نویس 
نهایی قانون مدنی جدی��د را در 194۷ تکمیل و به کنگره 
ارایه نم��ود، که النهای��ه به تصویب رس��ید و پ��س از طی 
تشریفات ی در سال 1950 الزم االجرا شد. قانون مدنی به 
دلیل شمول و اثر گسترده آن موضوع مطالعه و تفسیرهای 

مفصل بوده است.  
نظام دادگاه ها در فیلیپین سلس��له مراتبی است. یعنی 
دع��اوی مدنی و کیف��ری در دادگاه ه��ای ابتدایی )بدوی( 
رسیدگی می ش��ود. ریاس��ت هر دادگاه بدوی با یک قاضی 
است. تصمیمات دادگاه های بدوی توسط دادگاه استیناف 
)تجدیدنظر( قابل اعتراض است. این محاکم در 23 بخش 
این کش��ور توزیع ش��ده اند. که با حضور سه قاضی تشکیل 
می ش��ود. در راس این سلس��له مراتب، دیوان عالی کشور 
وجود دارد که متشکل از 15 قاضی برجسته است. پروند ها 
نزد دیوان عالی کش��ور در دیوان عالی به ص��ورت هیأتی یا 
مجزا رس��یدگی می ش��وند. در حال حاضر دیوان عالی سه 

بخش دارد.  
ورزش

بس��کتبال، بوکس، تنیس، فوتبال، بیلی��ارد و والیبال. 

اسکیت روی یخ از رشته های ورزشی محبوب در فیلیپین 
هستند. اس��کریما که آرنیس و آرنیس نیز نامیده می شود 
معروف تری��ن هنر رزمی فیلیپینی اس��ت که ط��ی قانونی 
در س��ال 2009 به عن��وان هن��ر و ورزش رزم��ی فیلیپین 

شناسایی شده است. 
ورزش��کاران فیلیپینی تاکنون فقط موفق به کسب 14 
مدال در تمام ادوار بازی های المپیک ش��ده اند که حاصل 
آن یک مدال طال، پنج مدال نقره و هش��ت مدال برنز بوده 
است. هیدیلین دیاز توانست در المپیک توکیو اولین مدال 
طالی تاریخ کش��ور فیلیپین را برای این کش��ور به ارمغان 

بیاورد.    
تیم ملی فوتب��ال فیلیپین تاکنون موف��ق به حضور در 
رقابت های جام جهانی فوتبال نشده اس��ت و تنها یک بار، 
در س��ال 2019، در جام ملت های آس��یا حاضر بوده است. 
بر خالف اکثر کش��ورهای جنوب شرقی آس��یا که فوتبال 
پرطرفدار ترین ورزش است، محبوب  ترین ورزش فیلیپین 
بسکتبال و بوکس است که نتیجه حضور آمریکایی  ها بوده 

است. 
تدارکات عمومی  

مهم  تری��ن قان��ون درخص��وص خریده��ای دولتی در 
فیلیپین، قانون 91۸4 موس��وم به قانون اصالح خریدهای 
دولتی2 است. این قانون دارای ۷۸ ماده )بخش( است که از 

26 ژانویه سال 2003 الزم االجرا گردیده است.  
قانون اصالح ت��دارکات دولتی یک چارچوب یکس��ان 
را برای ت��دارکات بخش عمومی در فیلیپی��ن فراهم کرده 
است. قبل از تصویب این قانون، تدارکات عمومی مشمول 
قوانین و مقررات پراکنده گوناگونی از جمله اسناد مختلف 
)از قوانین کنگره گرفته تا دس��تورات ریاس��ت جمهوری، 
دفت��ر برنامه ری��زی اقتصادی س��نا( بود. به ه��ر حال این 
قانون، فرآیندهای بررسی و گزینش را ساده تر کرده است. 
فرآیند ها و فرم های تدارکات استاندارد؛ مشارکت نهادینه 
شده؛ مناقصه آزاد و رقابتی را به عنوان روش تدارکات اولیه 
الزامی کردن اس��تفاده از سیس��تم ت��دارکات الکترونیکی 
ب��رای ارتقای ش��فافیت و رقابت از دیگ��ر نوآوری های این 

قانون است. 
براس��اس این قان��ون، ت��دارکات عمومی ش��امل کلیه 
"خری��د کاالها، خدم��ات مش��اوره و انعقاد ق��رارداد برای 
پروژه های زیربنایی توسط هر ش��عبه، بخش، اداره، آژانس 
یا دستگاه دولتی" می ش��ود، از جمله خرید پروژه هایی که 

تمام یا قسمتی از آن توسط خارجی تأمین می شود. 
قانون همچنین به عنوان ی��ک قاعده کلی مقرر می دارد 
که همه تدارکات باید تح��ت مناقصه رقابتی قرار گیرند، به 
اس��تثنای موارد خاص که روش های جایگزین خرید مانند 
مناقصه منبع محدود، قرارداد مس��تقیم، تکرار س��فارش، 
خرید مستقیم و مذاکره انجام ش��ود. تدارکات مجاز است. 
این م��وارد خاص من��وط به تأیی��د قبلی رئیس س��ازمان 
تدارکاتی ) HOPE ( اس��ت و باید با ش��رایط ارایه شده در 

قانون توجیه شود.  
بخش 3 از م��اده )1( قانون خریده��ای دولتی به اصول 

حاکم بر این خرید ها اشاره کرده است. به موجب این ماده 
تدارکات عمومی دولت، وزارتخانه ه��ا و ادارات و نهادهای 
مربوط به آن، از جمله دانش��گاه  ها، ش��رکت های دولتی و/

یا تحت کنترل، مؤسس��ات مالی دولتی و واحدهای دولتی 
محلی، در همه موارد تابع اصول ذیل هستند: 

الف- شفافیت در فرآیند تدارکات و اجرای قراردادهای 
تدارکاتی. 

ب- رقابت پذیری از طریق گس��ترش فرصت های برابر 
برای قادر س��اختن اش��خاص خصوصی که واجد ش��رایط 

شرکت در مناقصه باشند. 
ج- فرآیند تدارکاتی غیرپیچیده ک��ه به طور کلی برای 
هم��ه خریدهای دولت��ی اعمال ش��ود. فرآیند ت��دارکات 
باید س��اده و قایب تطبیق ب��ا فناوری های نوین باش��ند تا 

روش های مؤثر و و کارآمد تضمین شود.  
د- نظام پاس��خگویی که در آن مقام��ات دولتی به طور 
مستقیم اشخاصی که در فرآیند یا اجرای آن مداخله دارند 
به طور غیرمس��تقیم و طرف ه��ای خصوصی ک��ه با دولت 
معامله می کنند دارند، در ص��ورت اقتضا باید مورد تحقیق 

قرار گرفته و نسبت به اقدامات خود مسؤول باشند.  
ه- نظارت عمومی نس��بت به فرآینده��ای تدارکاتی و 
اجرای قراردادهای واگذار شده با هدف این که قراردادهای 
مزبور با رعایت مقررات این قان��ون و ضوابط و مقررات با آن 
واگذار ش��ده و اجرای کلیه قرارداد ها مطابق با الزامات آن 

باشد.  
ماده 2 به پلن تدارکات پرداخته است. به موجب بخش 
۷ این ماده همه ان��واع تدارکات بای��د در چارچوب بودجه 
مصوب نهاد تدارکاتی باشد و باید به طور دقیق توسط نهاد 
تدارکاتی مربوطه برنامه ریزی ش��ود. هیچ تدارکات دولتی 
برگزار نمی شود مگر اینکه مطابق با برنامه تدارکات ساالنه 
مصوب نهاد تدارکاتی باش��د. این برنام��ه باید به تأیید 
رئیس نهاد تدارکاتی برس��د و هماهنگ با بودجه 

ساالنه باشد.  
در قوانی��ن خریدهای دولت��ی فیلیپین 
اس��تفاده از ش��یوه های نوین ارتباطی برای 
خریدهای دولتی م��ورد توجه بوده اس��ت. 
بخش ۸ این قانون با عن��وان تدارکات از طرق 
ابزارهای الکترونیکی، بیان داش��ته در راستای 
ارتقای ش��فافیت و کارایی، بای��د در اجرای رویه های 
تدارکات فناوری اطالعات و ارتباطات بکار گرفته ش��ود. 
بر این اس��اس، باید یک پورتال واحد وجود داش��ته باشد 
که به عنوان منب��ع اولیه اطالعات در م��ورد تمام تدارکات 

دولتی عمل کند. 
مقص��ود از این پرتال، س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
دولت  3 اس��ت که در بخش پنجم یعنی قس��مت تعاریف 
به آن اشاره شده است. س��امانه مزبور باید به عنوان منبع 
اصلی اطالعات در مورد تدارکات دولت��ی عمل کند. کلیه 
دستگاه های دولتی باید این س��امانه برای خریدهای خود 
اس��تفاده کنند. س��امانه موصوف باید امنیت، یکپارچگی 
و محرمانه بودن اس��ناد ارس��ال ش��ده از طریق سیس��تم 
را تضمین کند. به عالوه باید ش��رایطی داش��ته باش��د که 

حسابرسی برای تراکنش های آنالین را فراهم کند.  
تعارض منافع  

یکی از موضوعات مهم در قوانین تدارکاتی بس��یاری از 
کش��ورهای جهان، موضوع تعارض منافع اس��ت. در قانون 
فیلیپین نیز به این موضوع توجه ش��ده است. ماده 15 این 
قانون با عنوان افشای روابط به این موضوع پرداخته است. 
به موجب این م��اده عالوه بر مف��اد پیش��نهادی فرخوان 
موضوع در ماده 21 این قانون، کلیه اس��ناد مناقصه باید به 
همراه سوگندنامه امضاء شده توس��ط شرکت کننده باشد 
مبنی ب��ر این که خود یا ه��ر یک از کارکنان شرکت ش��ان 
هیچ گون��ه ارتباطی ب��ا رئیس دس��تگاه ت��دارکات ندارند 
)وابس��تگی یا خوشاوندی تا درجه س��وم(. علی ایحال عدم 
رعایت مفاد فوق ب��ه صورت خودکار موجب رد پیش��نهاد 

مطابق با ماده 30 این قانون خواهد شد. 
ش��اید مهم ترین موض��وع در ای��ن قان��ون روش های 
برگزاری تدارکات می باش��د که در بخش 4۸ الی 53 )ماده 
15 به آن پرداخته ش��ده اس��ت. به موجب این مقررات، با 
تأیید قبلی رئیس دس��تگاه تدارکاتی و در مواردی اوضاع و 
احوال اقتضا کند و شرایط آن مهیا باشد، دستگاه تدارکاتی 
می تواند ب��ه یک��ی از روش ه��ای جایگزین را ک��ه در این 
ضوابط پیش بینی شده است، متوس��ل شود. به هر حال در 
همه موارد، نه��اد تدارکاتی باید اطمین��ان حاصل کند که 

سودآور ترین قیمت برای دولت به دست آمده است. 
البته به عنوان یک قاعده کل��ی، نهادهای تدارکاتی باید 
مناقصه عمومی را به عن��وان روش عمومی تدارکات دنبال 

کنن��د ودر واقع اص��ل برگ��زاری مناقصه عمومی اس��ت. 
روش های جایگزین فق��ط در موارد اس��تثنایی که در این 

قانون پیش بینی شده است، قابل استفاده است. 
روش های جایگزین که در این قانون پیش بینی ش��ده 
عبارتن��د: مناقصه محدود )بخش 49(، قرارداد مس��تقیم4 
)بخش 50(، س��فارش از مناقصه گر قبلی )تکرار سفارش( 
)بخش 51(، خرید مس��تقیم )بخ��ش 52(، ت��دارکات با 

مذاکره5 )بخش 53(. 
در راس��تای اجرای اصل ش��فافیت و رفت��ار برابر6 در 
تدارکات، هرگونه الزامات، دس��تورالعمل ها، اسناد یا سایر 
اطالعات مربوط به مذاکرات که توس��ط نه��اد تدارکاتی به 
تأمین کننده، پیمانکار ابالغ می ش��ود، باید به طور مساوی 
به س��ایر تأمین کنندگان، پیمانکاران یا مش��اورانی که در 

مذاکرات شرکت می کنند، ابالغ شود.  
گفتنی اس��ت بخ��ش 53 این قان��ون در ادام��ه به نحو 
مفصل ضوابط و الزامات اس��تفاده از این شیوه را ذکر کرده 

است.  
حل و فصل اختالف

یکی از م��واردی که باعث می ش��ود قوانی��ن تدارکات 
مطلوب تلقی ش��ود، پیش بین��ی مکانیس��م حل اختالف 
به صورت دقیق و عادالنه اس��ت. این موض��وع در ماده 1۷ 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. به موجب این ماده اعتراض 
به تصمیمات کمیته مناقصه باید به رئیس دس��تگاه ارسال 

گردد و به صورت کتبی باشد.  
علی ایح��ال   به هی��چ وج��ه اعتراض��ی که نس��بت به 
تصمیمی که در این ماده اتخاذ می ش��ود، باع��ث توقف یا 
تأخیر در روند مناقصه نمی ش��ود. لیکن قب��ل از واگذاری 
قرارداد باید ابتدا تکلیف اعتراض مشخص شود. در صورتی 
که اختالف به این ش��یوه حل و فصل نشود، امکان شکایت 
در محاکم وج��ود دارد. به لحاظ صالحیت��ی، دادگاه بدوی 
محل صالحیت رس��یدگی به تصمیمات نهای��ی رئیس را 

دارد. 
به موجب بخ��ش 59 این قانون، همه اختالفات ناش��ی 
از اجرای قرارداد مش��مول این قانون طب��ق مقررات قانون 
ش��ماره ۸۷6 به داوری در فیلیپین ارجاع می ش��ود. بخش 
60 نیز رأی داوری و هر تصمیمی که مطابق بند فوق صادر 

شود را قابل تجدیدنظر دانسته است. 
مق��ررات ناظر بر ت��دارکات در فیلیپین ب��ه نحو کاملی 
مراحل تدارکات را تشریح کرده اس��ت به نحوی که در هر 
مرحله دس��تگاه خری��دار می داند چگونه بای��د عمل کند. 
نکته مهم در این مقررات، تووجه ب��ه اصول تدارکات مانند 
شفافیت، رقابت، رفتار برابر و... اس��ت که باعث شده قانون 
تدارکات این کش��ور در زمره قوانین مترقی محسوب شود. 
به رغم این نوآوری های قالب توجه این قانون چالش هایی 
نیز مطرح بوده است. مش��کالت در دسترسی و استفاده از 
سیس��تم تدارکات الکترونیکی دولتی، و محدودیت  ها در 
نظارت و مکانیس��م های اجرایی، از جمله چالش های این 

قانون است. 
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1- Tiger Cub Economies
2- RA 9184 or the Government Procurement Reform Act (GPRA) 
3- Government Electronic Procurement System (G-EPS) 

4-  در این ش��یوه از تأمین کننده خواسته می ش��ود که پیش��نهاد قیمت یا یک پیش 
فاکتور به همراه ش��رایط فروش ارسال کند. پیش��نهاد ممکن اس��ت بالفاصله یا پس از 
چند مرحله مذاکره پذیرفته ش��ود. ممکن اس��ت تحت هر یک از ش��رایط زیر این شیوه 

انتخاب شود: 
الف( تهیه کاالهایی با ماهیت انحصاری که فقط از منبع اختصاصی قابل دریافت است، 
یعنی زمانی که اختراعات، اس��رار تجاری و حق چاپ دیگ��ران را از تولید همان کاال منع 

می کند . 
ب( تهیه اجزای ضروری از یک تأمین کننده خاص

ج( آنهایی که توسط یک فروشنده یا سازنده انحصاری فروخته می شود که نمایندگی 
و نمی توان جایگزین مناسبی برای آنها با شرایط سودمندتر تهیه کرد. 

5- این روش در جایی استفاده می ش��ود که   دو مناقصه برگزار شوند و منتچ به انتخاب 
تأمین کننده نشوند. علی ایحال باید تعداد کافی تأمین کننده، پیمانکار یا دعوت شوند تا 

از رقابت مؤثر اطمینان حاصل شود. 
6- Equal treatment  
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عمران
راه و شهرسازی

 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: ۸۸435961-021 و فکس: 021-۸۸409194
2-مهلت های زمانی:

دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 1۸:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/2۸
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 با  اتصال جوش الکتروفیوژن 1
1.550.000.0002001005420000139به قطر 1200 میلی متر و طول 1500 متر

1.62۸.000.0002001005420000140خرید 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.

01
/1

2/
22

 -3
75

7 
–

ه 
ام

وزن
ر

آگهي تجدید فراخوان   عمومي
)بدون ارزیابی کیفی(نوبت دوم

شرکت فاضالب تهران

 ش�رکت فاضالب تهران در نظ��ر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش��رح زی��ر را از محل اعتبارات ج��اری و با رعای��ت آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید.

1- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم، تلفن: ۸۸435961-021 و فکس: 021-۸۸409194
2- مهلت های زمانی  دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 1۸:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/09

3- مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/01/26
4- تاریخ گشایش پاکات: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/01/26 خواهد بود.

ف
مبلغ سپرده شرکت در موضوع مناقصهردی

شماره مناقصهمناقصه )ریال(

5.93۷.000.0002001005420000142انجام بخشی از خدمات نگهباني و حفاظت فیزیکي شرکت با تأمین و به کارگیری 121 نفر نیروی انسانی1

3.351.000.0002001005420000143انجام بخشی از خدمات نگهباني و حفاظت فیزیکي شرکت با تأمین و به کارگیری 34 نفر نیروی انسانی2

  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 فراخوان   عمومي
)به همراه ارزیابی کیفی(نوبت اول

شرکت فاضالب تهران

ش�رکت فاضالب تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به ش��رح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعایت آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب 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(، شماره 14 
تلفن: ۸۸435961-021 و فکس: 021-۸۸409194

2-مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 1۸:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/2۸

مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/16
تاریخ گشایش پاکات: ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/01/19 خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

1.955.000.0002001005420000141تأمین ماشین آالت موردنیاز تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران1

  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 فراخوان   عمومي
)بدون ارزیابی کیفی(نوبت اول

شرکت فاضالب تهران
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 شرکت پتروشیمي خراسان )سهامي عام( در نظر دارد خرید یک دستگاه 
FTIR موردنی��از مجتمع پتروش��یمي خراس��ان را از طری��ق مناقصه عمومی 

و بر اس��اس ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان 
ذیصالح تأمین نماید. لذا بدین وس��یله از کلیه فروشندگان واجدشرایط دعوت 
 به عمل می آورد نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از طریق مراجعه به س��ایت

www.khpc.ir  اقدام نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر تماس با تلفن 05۸-3133

واحد بازرگاني: داخلي 2510 – 2513
واحد خدمات فني: داخلي 24۸0 -24۸3

واحد پیمان ها: داخلي 2۷65 - 2۷۸0

آگهي   عمومی

روابط عمومی شركت  پتروشیمی خراسان )سهامی عام( 

))PKD-40111254(( شماره

 ش�رکت سازه گس�تر س�ایپا از کلی��ه ش��رکت های خدمات مهندس��ی که 
در زمین��ه ارائه خدمات مهندس��ی و بازرس��ی کیف��ی قطعات خ��ودرو فعالیت 
 دارند دع��وت می نماید در صورت تمای��ل و آمادگی هم��کاری در نظارت کیفی 
بر فرآیندهای تولید، محصول و محموله های ارسالی س��ازندگان زنجیره تأمین 
سازه گس��تر س��ایپا مراتب را به صورت کتبی همراه با رزومه فعالیت ش��رکت به 

معاونت کیفیت شرکت سازه گستر سایپا اعالم نمایند. 
حداقل الزامات به شرح ذیل می باشد:

  دارا بودن مجوز تأسیس/پروانه خدمات مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
ISO9001 دارا بودن گواهی معتبر سیستم مدیریت کیفیت  

  دارا بودن حداقل 2 سال س��ابقه فعالیت در زمینه بازرسی و خدمات مهندسی 
صنعت خودرو

 تلفن تماس: 48912018 آقای انیسی نیا

آگهی فراخوان همکاری شرکت های خدمات مهندسی
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ارتباطات شرکت سازه گستر سایپا
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روابط عمومي شركت سهامی برق منطقه اي خوزستان

 1- ن�ام و نش�انی مناقصه گ�زار: ش��رکت س��هامی ب��رق منطق��ه ای خوزس��تان، ب��ه شناس��ه مل��ی 101009۸0544 ک��د اقتص��ادی ۷69۸-316۷-4113 و 
کدپستی: 613۷6۷4۷64 به نشانی: اهواز، بلوار کارگر شرقی، ساختمان ۸، طبقه سوم، بلوک A،  امور تدارکات و قراردادها

2- مشخصات مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل:

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه
مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

تعویض مقره کششی خط 400 کیلوولت 01/10210462001001262000159/م
20.۸65.۸32.4241.043.291.621شمال غرب، مهزیار، میالد و میالد، ماهشهر

3- محل انجام کار: خطوط انتقال نیرو شرکت برق منطقه ای خوزستان
4- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: 

 www.setadiran.ir متقاضیان می توانند از ساعت 0۸:00 مورخ 1401/12/22 لغایت ساعت 1۸:00 مورخ 1401/12/2۸ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم به شماره 40011220040231۷5 به نام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و 

سایر درآمدهای شرکت برق منطقه ای خوزستان در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
5- زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه: 

 مناقصه گران می بایس��ت ضمن بارگ��ذاری تصویر کلیه مس��تندات پاکات )الف، ب و ج( در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت تا س��اعت 1۸:00 م��ورخ 1402/01/26 
 اصل ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار خود را نیز در پاکت )الف( به صورت الک و مهرش��ده بگذارند و نهایتاً پاکت مذکور را تا پای��ان وقت اداری مورخ 1402/01/2۷ 

به نشانی مندرج دربند یک ارسال و رسید دریافت دارند تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.
6-گشایش پیشنهادات: 

پیشنهادات ارائه شده در سامانه مورخ 1402/01/2۸ ساعت 09:00 صبح در سالن مناقصات ساختمان ۸ طبقه شرکت برق منطقه ای خوزستان گشایش خواهد یافت.
7- سایر شرایط:

  رتبه بندی کار از سازمان برنامه وبودجه کشور: رشته ی نیرو به شرط داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( حداقل معادل برآورد مناقصه
  داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

  به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی می بایس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند.

»با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق از قطع آن جلوگیری کنیم« شناسه: 1468937 

فراخوان برگزاری   عمومي  
یک مرحله ای

نوبت اول

»مسکن« می تواند به عنوان پیشران 
بروز اعتراضات در سال آینده باشد

احداث بیمارستان ۶٤  تختخوابی 
زبرخان در انتظار برگزاری مناقصه 

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی، در توئیتی نوش��ت: با توجه به افزایش شدید 
قیمت ارز در صورت عدم اجرای برنامه های عملیاتی و حمایتی مناس��ب از قشر 
مستأجر در ماه های پیش رو شاهد بروز بحران اجتماعی- اقتصادی در این حوزه 
باش��یم. به گزارش مناقصه مزایده، مجتبی توانگر؛ در توئیتی نوشت: بیش از 50 
درصد جمعیت کالنشهر تهران اجاره نش��ین و تا ۷0 درصد درآمد ماهانه خانوار 
صرف پرداخت اجاره بها می ش��ود. با توجه به افزایش شدید قیمت ارز در صورت 
عدم اجرای برنامه های عملیاتی و حمایتی مناس��ب از قشر مستأجر در ماه های 
پیش رو ش��اهد بروز بحران اجتماعی-اقتصادی در این حوزه باشیم. در صورت 
عدم توجه به این مهم، مس��کن می تواند به عنوان پیشران بروز اعتراضات جدید 
در سال آینده و موتور اغتشاشات باشد. امیدوارم دولت به قانون تن داده، مصوبه 
 مجلس در قانون مالیات بر خانه ه��ای خالی، قانون جهش تولید مس��کن و... را 

به طور جدی در دستور کار قرار دهد.

مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان زبرخان، با اش��اره به پایان مطالعات احداث 
بیمارستان 64 تختخوابی این شهرس��تان گفت: امیدواریم هرچه زودتر مناقصه 
آن برگزار ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، حامد س��لیمانی؛ خاطرنش��ان کرد: 
تاکنون مطالعات خاک این پروژه انجام و نقش��ه های بیمارس��تان نهایی شده و 
فقط منتظر تأیید دفتر فنی اس��تانداری هس��تیم. وی اف��زود: امیدواریم هر چه 
زودتر برای آغاز فرآیند عملیاتی س��اخت بیمارس��تان مناقصه انتخاب پیمانکار 
برگزار شود، اگر تا پایان امس��ال عملیات عمرانی آغاز نش��ود قطعاً ابتدای سال 
آینده عملیات س��اخت اولین بیمارس��تان شهرستان ش��روع خواهد شد. مدیر 
ش��بکه بهداش��ت و درمان زبرخان، بیان کرد: هرچند براس��اس مصوبه سازمان 
برنامه وبودجه کشور بیمارستان 64 تختخوابی اس��ت اما با پیگیری های صورت 
گرفته تالش می ش��ود ب��ه 96 تختخواب ارتق��اء یابد. وی زیربنای بیمارس��تان 
شهید حاج قاسم س��لیمانی را ۸000 مترمربع اعالم کرد و گفت: این بیمارستان 
از تمامی بخش های یک بیمارس��تان عمومی برخوردار خواهد بود. س��لیمانی؛ 
خاطرنشان کرد: اگرچه در شهرس��تان با داشتن چهار مرکز شبانه روزی مشکلی 
برای بس��تری موقت بیماران نداریم، اما برای جراحی و عمل باید به نیش��ابور و 
یا مرکز اس��تان بروند. وی با توجه به وضعیت موجود س��رعت بخشی به احداث 
بیمارستان 64 تختخوابی این شهرس��تان را ضروری دانست و گفت: اولویت اول 
شهرس��تان آغاز عملیات ساخت بیمارس��تان دانست. مدیر ش��بکه بهداشت و 
درمان زبرخان، افزود: امیدواریم برخالف رویه های معمول که احداث پروژه های 
بیمارس��تانی بیش از یک دهه زمان می برد این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن 
به بهره برداری برس��د. وی تصریح کرد: تالش می کنیم ب��ا کمک دولت و خیران 
شهرس��تان زبرخان عملیات س��اخت بیمارس��تان را هر چه زودت��ر آغاز کنیم. 
س��لیمانی؛ اظهار کرد: هرچند اعتباراتی که س��ازمان برنامه و بودجه تخصیص 
می دهد ناچیز اس��ت، اما از محل وزارت بهداش��ت و درم��ان 10 میلیارد تومان 
اعتبار برای بیمارس��تان گرفته ای��م، هرچند در بودجه 1402 ه��م پنج میلیارد 
تومان پیش بینی شده اما مهم این است که در آینده چه میزان تخصیص بدهند. 

مدیرکل امالک شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد 

استفاده از ظرفیت مردمی، اولویت اصلی در نوسازی بافت های فرسوده  
مدی��رکل دفت��ر تجهی��ز مناب��ع مال��ی، 
فن��ی اقتص��ادی و ام��الک ش��رکت بازآفرینی 
ش��هری ایران، گف��ت: اولویت نخس��ت وزارت 
راه وشهرس��ازی اس��تفاده از ظرفیت مردمی در 
نوس��ازی بافت های فرسوده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، امیرحس��ین ثروت جو؛ با اشاره 
به اینک��ه اولوی��ت اول وزارت راه وشهرس��ازی 
اس��تفاده از ظرفی��ت خ��ود مردمی و نوس��ازی 
مردم��ی در بافت های فرس��وده اس��ت، افزود: 
برای پیش��برد این امر مش��وق های مختلفی در 
نظر گرفته ش��ده که یک��ی از آن  ها اس��تفاده از 
تس��هیالت ارزان قیمت در بافت های فرس��وده 
و ناکارآم��د، مبل��غ ای��ن تس��هیالت در تهران 
450 میلیون توم��ان، در ش��هرهای باالی یک 

میلیون نف��ر جمعیت 400 میلی��ون تومان و در 
س��ایر ش��هر ها 350 میلیون تومان اس��ت که با 
س��ود 10 تا 12 درصد ارایه می ش��ود. ثروت جو؛ 
ادام��ه داد: متقاضیانی که دارای پروانه س��اخت 
بوده و ملک آن ها در بافت فرس��وده واقع اس��ت 
www.facility.udrc. می توانند در س��ایت
ir ثبت ن��ام کنن��د و بع��د از آن ب��رای دریافت 
تس��هیالت به بان��ک معرفی می ش��وند. تاکنون 
ح��دود 3۷ ه��زار و 500 نف��ر در ای��ن س��امانه 
ثبت ن��ام کرده ان��د، همچنین تس��هیالت بیش 
از 1۷ ه��زار و 500 واحد مس��کونی نیز مصوب 
و تش��کیل پرونده انجام شده اس��ت و در مرحله 
اخذ تس��هیالت قرار دارند. متقاضی��ان احداث 
15 ه��زار و 300 واحد نیز حداقل یک قس��ط از 

تس��هیالت را دریافت کرده اند. مدی��رکل دفتر 
تجهیز مناب��ع مالی، فن��ی اقتص��ادی و امالک 
ش��رکت بازآفرینی ش��هری ای��ران با اش��اره به 
اینکه متقاضیان دریافت تس��هیالت نوسازی با 
معرفی شرکت بازآفرینی ش��هری ایران به بانک 
عامل، وام ودیعه برای اسکان موقت نیز دریافت 
می کنند، گفت: مبلغ وام ودیع��ه در حال حاضر 
60 میلیون تومان ب��رای تهرانی  ها و 45 میلیون 
تومان برای س��اکنان س��ایر شهرهاس��ت. نرخ 
س��ود وام ودیعه این دس��ته از افراد چهار درصد 
قرض الحسنه اس��ت و بازپرداخت وام ودیعه 36 
ماهه در نظر گرفته شده است. ثروت جو؛ با بیان 
اینکه این مهم از طریق اقناع و آگاه س��ازی مردم 
جامه عمل می پوشاند، تصریح کرد: در این راستا 

همکاری خوبی با رس��انه های مختلف داش��ته و 
همچنین تعامالت بسیار خوبی با شهرداری های 
سراس��ر کش��ور داریم، ش��هرداری  ها به عنوان 
خط مق��دم ای��ن موض��وع در مح��الت حضور 
دارند و م��ردم را توجی��ه می کنندت��ا بتوانیم از 
 این ظرفی��ت به خوبی اس��تفاده کنیم. مدیرکل 
دفتر تجهی��ز مناب��ع مال��ی، فنی اقتص��ادی و 
امالک ش��رکت بازآفرینی شهری ایران، با تأکید 
بر اینک��ه نوس��ازی مردمی بافت های فرس��وده 
و حفظ ج��ان انس��ان  ها اولویت اصل��ی وزارت 
راه وشهرسازی اس��ت، افزود: در کنار تسهیالت 
مالی، مش��وق های دیگ��ری نیز دیده ش��ده که 
ب��رای س��ازندگان دارای اهمی��ت اس��ت مانند 
بس��ته کالبدی تش��ویقی شهرس��ازانه )شامل 

طبقات اضاف��ی، در اضاف��ی( همچنین تخفیف 
حداقل 50 درص��دی در صدور پروانه س��اخت 
مس��کونی را می توان ن��ام برد. وی در پاس��خ به 
اینکه ش��هروندان چگونه می توانند مطلع شوند 
که مل��ک آن  ه��ا در بافت فرس��وده ق��رار دارد، 
توضیح داد: بافت فرسوده مش��خصاتی دارد که 
کارشناسان این موارد را بررس��ی می کنند و در 
مراجع قانونی مربوطه مصوب می شود. مدیرکل 
دفتر تجهیز منابع مالی، فنی اقتصادی و امالک 
شرکت بازآفرینی ش��هری ایران نفوذناپذیری و 
ناپایداری س��ه مش��خصه اصلی بافت فرس��وده 
به ش��مار می رون��د و ه��ر محله ای که این س��ه 
 ش��اخص را دارا باش��د به عنوان بافت فرس��وده 

مصوب می شود. 

راه و شهرسازی

یک عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی، با 
اش��اره به اینکه ظرفی��ت ناوگان ریلی کش��ور پاس��خگوی نیاز 
مردم نیست، گفت: مش��کالت امروز حوزه ریلی کشور محصول 
عدم توجه و عدم س��رمایه گذاری در طول چندین سال گذشته 
است. به گزارش مناقصه مزایده، غالمرضا ش��ریعتی؛ با تأکید بر 
ضرورت ارتقای ناوگان ریلی کش��ور و تجدید نظر در س��ازوکار 
فروش بلیت قطار ب��ه ویژه در ای��ام پیک، بیان کرد: متأس��فانه 
ما در حوزه ریل یعن��ی هم در حوزه ناوگان ریل��ی و هم در حوزه 
زیرس��اخت های مربوط به راه آهن دچار عقب افتادگی هستیم. 
از س��وی دیگر عقب افتادگی ها در طول چند دهه گذشته سبب 
ش��ده نتوانیم به درس��تی به نیازهای مردم در حوزه مس��افری و 
حتی باری پاسخ دهیم. وی در ادامه، اظهار کرد: مشکالت امروز 
حوزه ریلی کش��ور محصول عدم توجه و عدم سرمایه گذاری در 
طول چندین سال گذشته اس��ت. بسیاری از مردم متقاضی سفر 
با قطار به عنوان یک س��فر ایمن هستند پس الزم است که دولت 
تمرکز ویژه تری به این حوزه داش��ته باشد. بعد از انقالب اسالمی 
ما خطوط ریلی کشور را توسعه دادیم ولی در حوزه ناوگان ریلی 
به شدت دچار عقب افتادگی هس��تیم. نماینده مردم بهشهر در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: کمیسیون عمران تاکنون 
بحث های جدی درخصوص لزوم توجه به ناوگان مس��افربری و 
حمل ونقل بار در حوزه ریل دنبال کرده است. وی افزود: واقعیت 
این است که مادامی که ظرفیت قطارهای ما پایین است و تقاضا 
برای سفر با قطار باال اس��ت نمی توان به درس��تی به نیاز جامعه 
پاسخ داد. ش��ریعتی؛ در پایان گفت: در حال حاضر بهترین نحوه 
فروش بلیت قطار، فروش اینترنتی اس��ت؛ حداقل از این طریق 
اجح��اف کم تری در حق مردم می ش��ود. مش��کالتی ک��ه بعضاً 
مس��افران در ایام پیک برای تهیه بلیت تجربه می کنند به دلیل 

پایین بودن ظرفیت قطار هاست که اهتمام ویژه ای را می طلبد. 

عضو کمیسیون عمران

ناوگان ریلی پاسخگوی نیاز مردم نیست

https://monaghesatiran.ir/131632-3757-%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/
https://monaghesatiran.ir/131636-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131639-3757-%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%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131642-3757-%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%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131645-3757-%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%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%8a%d9%83/
https://monaghesatiran.ir/131648-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7/
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خـودرو

ش�رکت تامین آب صنایع و معادن ) ایمواس�کو ( به عنوان س��رمایه گذار و مجری طرح انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی کش��ور در نظر دارد به منظور انجام 
خدماتی به شرح ذیل از کلیه شرکت های واجد شرایط، جهت ارائه اسناد و مستندات برای ارزیابی کیفی دعوت به عمل آورد.

BOT 1- موضوع مناقصه: سرمایه گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی به روش
2- رشته صالحیت پیمانکار: گواهینامه طرح و س��اخت رسته یک تولید یا کنسرسیوم شامل ش��رکت مشاور )پایه یک( تولید نیرو در رش��ته مرتبط از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی ایران به همراه رتبه یک نفت و گاز زیر شاخه ساخت نیروگاه و یا گواهی های مشابه برای متقاضیان خارج از کشور که به تایید اتاق بازرگانی داخلی رسیده است.
3- تاریخ و مهلت استعالم ارزیابی کیفی: مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه مناقصات وبگاه شرکت تا ساعت 24روز دوشنبه 1402/01/2۸ می باشد.

4- نش�انی دریافت و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی: ش��رکت های حقوقی که گواهینامه صالحیت در رشته های مذکور را دارا می باش��ند، می توانند جهت دریافت 
اس��ناد ارزیابی کیفی به آدرس الکترونیکی www.imwas-co.ir )بخش مناقصات( مراجعه و پس از ثبت نام در کارگروه " احداث نیروگاه س��یکل ترکیبی 1000مگاواتی 
)BOT(" و دانلود سند پیش ارزیابی، اسناد و فرم های تکمیل ش��ده و ممهور به مهر و امضای مجاز ش��رکت در مهلت مقرر را بارگذاری نموده و نسبت به واریز هزینه بررسی 

)سی میلیون ریال( در وبگاه مذکور اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
   الزم به ذکر است تکمیل و بارگذاری اسناد و واریز وجه هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند و کارفرما در ارزیابی مدارک ارسالی مختار است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران
BOTسرمایه گذاری و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 1٠٠٠ مگاواتی به روش

شرکت تامین آب صنایع و معادن ) ایمواسکو (
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آگهي  تجدید   عمومی با ارزیابی کیفی
شماره ٤٤-1٤٠1

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 49.5۸1.9۷1.16۷ 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 1.6۸۷.460.000 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 
 3003119۷۷1۸۸12 و به شماره شبا IR320600300301109۷۷1۸۸1002 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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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
نوبت دوم

آگهي     عمومی با ارزیابی کیفی )همزمان(
شماره ٤5-1٤٠1

شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان »انجام خدمات وظایف نگهباني و حفاظت از کلیه ساختمان های 
اداري، تأسیس��ات و تجهیزات ش��رکت آب و فاضالب منطقه یک ش��هر تهران با تأمین تعداد 30 نفر نیروي انس��اني جهت ارائه خدمات 
نگهبانی برون سپاری شده و حفاظت فیزیکی از اماکن و تأسیسات در محدوده کار استان تهران« به شماره 200109456600004۷  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 س��امانه 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 امض��ای الکترونیکی )به صورت 

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

تاریخ انتشار فراخوان: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/12/22
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 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.

2. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۸9.۸02.525.3۷2 ریال )هش��تاد و نه میلیارد و هش��تصد و دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و 
سیصد و هفتاد و دو ریال( می باشد.

3.  مدت کار: از تاریخ تنظیم صورت جلسه شروع به کار به مدت دوازده ماه شمسی.
4. شرایط شرکت کنندگان:

 الف( ارائه رونوش��ت مصدق اساسنامه و آگهي تأس��یس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پیش��نهاددهنده براي اسناد 
مالي و تعهدآور یا ارائه پروانه فعالیت مرتبط از اتحادیه مربوطه و موضوع فعالیت اصلي ش��رکت کنندگان که می بایس��ت در اساس��نامه 

قیدشده باشد.
ب(  ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ارائه مستندات ثبت نام از سایت مربوطه.

پ( حضور در لیست تأییدشده از سوي مرکز حراست وزارت نیرو و حضور در لیست مؤسسه انتظام.
ت( ارائه حداقل 2 قرارداد منعقده با دس��تگاه های اجرایی و یا ش��رکت های آب و فاضالب کش��ور مرتبط با موضوع مناقصه ) مشابه با 

موضوع مناقصه(.

ث( ارائه دو رضایت نامه مرتبط از کارفرمایان قبلی متناظر با قراردادهای ارائه شده دربند "ت" که با تائید باالترین مقام شرکت یا معاونت 
یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.

ج( ارائه حداقل 2 سال مفاصا حساب مالیاتي از 5 سال گذشته یا ارائه برگ تشخیص قطعی مالیات عملکرد و مستندات پرداخت آن.
چ( ارائه آدرس و کروکي دفتر مرکزي و تعداد کارمندان شاغل در شرکت.
ه( ارائه تصویر آخرین مدرک تحصیلي مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.

ی( ارائه نوع سیستم نرم افزار مالي و سیستم نرم افزار پرسنلي مورداستفاده پیمانکار با مستندات مربوطه.
تذکر مهم 1: با توجه به ارزیابی کیفی به روش س��اده )همزمان( عدم ارائه هر یک از موارد فوق منجر به عدم تائید و عدم گش��ایش پاکت 

قیمت مناقصه گر خواهد شد و مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.
تذکر مهم 2: برنده مناقصه می بایست دارای دفتر کار در شهر تهران باش��د. بدیهی است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ قرارداد 

می بایست مستندات موردنظر را ارائه نماید.
5. مبلغ س�پرده شرکت در مناقصه: مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه 2.۸94.0۷6.000 ریال )دو میلیارد و هش��تصد و نود و چهار 
میلیون و هفتاد و ش��ش هزار ریال( می باش��د که می توانند به ص��ورت فیش واریز نقدی به حس��اب ج��اری 3003119۷۷1۸۸12 و به 
شماره شبا IR320600300301109۷۷1۸۸1002 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همان 
مبلغ به نام ش��رکت 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 شماره مناقصه و مشخصات ش��رکت همزمان به صورت فیزیکی به دبیرخانه شرکت واقع در 

میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پالک 1۸، شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه تحویل گردد.
6. محل تأمین اعتبار: بودجه جاري )طرح های غیر عمراني(.

7. سایر شرایط: به پیشنهادهاي فاقد امضا، مش��روط و مخدوش و پیش��نهاداتي که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشانی سایت های اینترنتی: 
 ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور http://www.nww.ir و ملی مناقص��ات http://iets.mporg.ir  و آبف��ای 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/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است. 

مرکز تماس: 021-41934
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شركت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

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

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

آگهي   عمومي با ارزیابی کیفی
به شماره   ب ۳۲/ 1٤٠1 / م ۲

ش�رکت آب و فاضالب منطقه دو ش�هر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلی��ه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد  مناقصه گران و 
گش��ایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است 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: انجام کلیه عملیات امداد، رفع حوادث و اتفاقات و اجراي اقدامات برنامه ای و اصالحي تأسیسات شبکه توزیع و 

انشعابات آب  در محدوده عملیاتي ناحیه یک 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: 261.1۷1.22۸.006 ریال 24 ماه
4- محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غیر عمراني.

5- ش�رایط اختصاصي ش�رکت در مناقصه:   ارائه س��ابقه کاري و تحویل موقت یا قطع��ي حداقل دو مورد و ب��ه مبلغ قرارداد 
حداقل 100 میلیارد ریال  س��االنه و  یا یک مورد به مبلغ ق��رارداد 50 میلیارد ریال  فعالیت مرتبط با موض��وع مناقصه )رفع حوادث و 
اتفاقات شبکه توزیع و انشعابات آب( براي نواحي تهران و ش��هرهاي بزرگ مانند مش��هد، اصفهان و تبریز و همچنین براي شهرهاي 
اقماري تهران نی��ز حداقل یک موردقرارداد 40 میلیارد ریالي.   گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رش��ته آب از س��ازمان 
 برنامه وبودجه کش��ور و گواهینامه حداقل رتبه 5 بهره برداری ش��بکه آب رسانی از ش��رکت مهندسي آبفاي کش��ور با حداقل سابقه  
دو کار مشابه    ارائه گردش مالي یک س��ال گذش��ته   گواهینامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاري صادرشده توسط وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعي.
6-  مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانن��د از تاریخ درج آگهي با مراجعه به س��امانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )www.setadiran.ir( حداکثر تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/12/2۸ اسناد را به صورت 

الکترونیکي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان 4.۸11.۷12.2۸0 ریال می باش��د که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR 490۷00001000222۸9۸535003 به صورت فیش واریز نقدي به حساب جاري 3 - 9۸535-۸-102 و به شماره شبا

بانک رسالت شعبه شریعتي یا ضمانتنامه بانکي به نام ش��رکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران و یا مطالبات قطعي شده تائید شده 
نزد مناقصه گزار تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند.

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

8- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 
1402/01/15 در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت www.setadiran.ir بارگذاري نمایند. پاکت الف )سپرده( می بایست با درج 
شماره مناقصه و مشخصات شرکت 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 گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10:00 صبح روز چهارش��نبه مورخ 1402/01/16 در 
محل دفتر دبیر کمیته ارزیابي شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران. )تاریخ و زمان گشایش 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- کمیسیون در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
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 سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر موجود است. 

 مرکز تماس:021-41934

شركت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

نوبت اول
یک مرحله ای 

عض��و هیأت علم��ی دانش��گاه عل��م و صنعت ای��ران، با اش��اره به 
تبعات بلندمدت عرضه خ��ودرو از طریق س��امانه یکپارچه تخصیص 
خ��ودروی وزارت صمت، گف��ت: اتخ��اذ تصمیماتی ب��دون مطالعه و 
دان��ش کاف��ی از س��وی سیاس��ت گذار خودرویی وضعی��ت صنعت و 
بازار خ��ودرو را تحت تأثیر محرک های بیرونی ق��رار داده و تقاضا برای 
خ��ودرو را تحریک خواه��د کرد. ب��ه گ��زارش خبرخودرو، س��لمان 
ابراهیمی نژادرفس��نجانی؛ درخصوص چرایی تصمی��م وزارت صمت 
مبنی بر عرضه و فروش خودروهای داخلی از طریق س��امانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، اظهار داش��ت: به نظر می رس��د وزارت صمت با این 
تصمیم قصد مدیریت نقدینگ��ی خریداران خ��ودرو را دارد چراکه در 
روش های قبل��ی که خودرو از طریق بورس و یا س��امانه ش��رکت های 
خودروس��ازی عرضه می ش��د مدیریت نقدینگی در اختیار س��ازمان 
بورس و شرکت های خودروسازی قرار داشت. وی افزود: از طرف دیگر 
وزارت صمت به عن��وان متولی اصلی صنعت خودرو ب��ا توجه به اعمال 
نفوذ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مدیریت نقدینگی مش��تریان 
بازار خودرو تصمیم به پیاده سازی سیاس��ت های کالن پولی در کشور 
گرفته اس��ت و به این ترتیب دول��ت با مدیریت نقدینگ��ی متقاضیان 
س��رعت گردش پول را کاهش داده و تنها یک نهاد تصمیم گیر عرضه 
و فروش خودرو را مدیریت خواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو، 
ادامه داد: دلیل دیگر فروش از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
عرضه خارج از ضابطه خودرو از س��وی شرکت های خودروسازی است 
و در واقع وزارت صمت از این طریق س��عی دارد مسؤولیت پاسخگویی 
به نیاز خریداران خ��ودرو را به عهده بگی��رد که البته ای��ن تصمیم در 
کوتاه مدت خطرناک اس��ت زیرا دخالت دولت با توجه به حضور هیأت 
مدیره شرکت های خودروس��ازی تبعات جبران ناپذیری برای صنعت 
و ب��ازار خودرو به هم��راه خواهد داش��ت. عضو هیأت علمی دانش��گاه 
علم و صنعت ای��ران، با اش��اره به تبع��ات بلندمدت عرضه خ��ودرو از 
طریق س��امانه یکپارچه تخصیص خ��ودروی وزارت صمت، بیان کرد: 
اتخاذ تصمیماتی بدون مطالعه و دانش کافی از س��وی سیاس��ت گذار 
خودروی��ی وضعیت صنعت و ب��ازار خ��ودرو را تحت تأثیر محرک های 
بیرونی ق��رار داده و برنامه ریزی برای خرید خودرو را با مش��کل مواجه 
کرده است. ضمن اینکه تصمیماتی از این قبیل موجب تحریک تقاضا 
نیز است و همان طور که اخیراً شاهد بودیم 40 هزار نفر برای عرضه 10 

هزار دستگاه خودرو در بورس ثبت نام کرده اند.

در یکصدوبیس��ت وهفتمین نشس��ت کمیس��یون ایمنی راه های 
کشور گزارش آماری از تصادفات و کشته ش��دگان تصادفات در 10 ماه 
نخس��ت 1401 ارایه و با توجه به رش��د حدود 14 درصد تلفات در این 
دوره، بر تحلیل دقیق با هدف ریشه یابی چرایی افزایش تصادفات تأکید 
ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی، 
بر تشکیل منظم کمیسیون های ایمنی اس��تان  ها با ریاست استانداران 
تأکید و بیان کرد: با توجه به آغاز سفرهای نوروزی 1402، تشکیل ستاد 
نوروزی برای هرچه ایمن بودن س��فر ها و ت��الش همگانی برای کاهش 
تصادفات و مدیریت هرچه بهت��ر تردد ها در این ای��ام تأکید کرد. دبیر 
کمیسیون ایمنی راه ها، عنوان کرد: اطالع رس��انی مناسب صداوسیما 
برای کاهش س��رعت و افزایش ایمنی س��فر ها می تواند یکی از عوامل 
تأثیرگذار مهم در کاهش تصادفات و به تبع آن کاهش کشته ش��دگان 
ناش��ی از این تصادفات باش��د. وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه زمان اندک 
باقیمانده تا آغاز س��فرهای نوروزی کلیه مدیران کل راه وشهرس��ازی 
استان  ها به عنوان رؤسای شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان  ها و 
سایر مدیران کل که اعضای این شورا می باشند؛ بایستی از این ظرفیت 
بهره برده و در هماهنگی منظم و مس��تمر با صداوسیما از ظرفیت های 
این س��ازمان برای ارای��ه راهکارهای افزایش ایمنی و کاهش س��رعت 
رانندگان در س��فرهای ن��وروزی اس��تفاده کنند. افن��دی زاده؛ یادآور 
ش��د: بنا به تأکید وزی��ر راه وشهرس��ازی، مقرر ش��د، ۸000 کیلومتر 
از محورهای مواصالتی مهم کش��ور و 200 نقطه پرتصادف در س��طح 
کشور تا قبل از ش��روع طرح نوروزی ایمن سازی، آشکارسازی و اصالح 
هندسی شود. در ادامه این نشست از سامانه ارجاع کار طراحی و نظارت 
بر راه ه��ای اختصاصی واق��ع در حریم راه های اصلی نی��ز که با همت و 
همکاری مش��ترک س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان 
نظام مهندسی تهیه و راه اندازی شده اس��ت، رونمایی شد. این سامانه 
برای سیس��تماتیک کردن فرآین��د طراحی و نظارت دسترس��ی های 

اختصاصی برون شهری ایجاد شده است.

چرا وزارت صمت تصمیم به عرضه 
خودرو از سامانه یکپارچه گرفت؟

کاهش 1٠ کیلومتری سرعت مجاز 
در سفرهای نوروزی

طرح دولت برای فروش خودروهای وارداتی عماًل شبیه یک قمار است 
با پایان زم��ان ثبت نام ب��رای حدود 100 ه��زار خودروی 
وارداتی، مشخص ش��د که 120 هزار نفر در این طرح ثبت نام 
کرده و ب��ا بلوکه کردن نف��ری 500 میلیون توم��ان، 60 هزار 
میلیارد توم��ان در بانک ها بلوکه کرده اند تا نتایج قرعه کش��ی 
مش��خص ش��ود. قرار اس��ت با انجام اس��تعالم، اف��رادی که 
از ش��رایط ذکرش��ده برخوردارن��د مش��خص و می��ان آن ها 
قرعه کشی ش��ود و بقیه حذف شوند. قرعه کش��ی هم که قرار 
بود روز سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل برگزار منتفی و به این 
هفته موکول ش��د. به گزارش اقتصادآنالین، در همین زمینه 
امیرحس��ن کاکایی؛ کارش��ناس بازار و صنعت خودرو، گفت: 
برخالف صحبت های رئیس جمهور در ابتدای س��ال و فرمان 
هش��ت ماده ای او که یکی از موارد آن خصوصی س��ازی کامل 
خودروساز بود، شاهد این هس��تیم که دولت نه تنها به کنترل 
مستقیم فروش خودروهای داخلی قانع نش��ده که قصد دارد 
خودروهای وارداتی را هم رأس��ا به فروش برس��اند که این در 
تناقض با صحبت های قبلی رئیس جمهور است. وی ادامه داد: 
اگر دولت متصدی خوبی برای صنعت بود، دو خودروس��ازی 
که دست خودش است را درست می کرد. کجای دنیا دولت ها 
فروش��نده خوبی اند؟ دولت ق��رار بود به خصوص ب��ا واردات، 
رقابت ایجاد کن��د ولی عماًل با این کار رانت ایجاد کرده اس��ت 
و ناکارآمدی موجود را به واردات هم تعمیم داده اس��ت. دولت 
برای اینکه بازار را کنترل کند س��طح خ��ودش را پایین آورده 
است و به جای اینکه جایگاه حاکمیتی داشته باشد و مراقبت 
کند که خودرو باکیفیت و س��ود کم وارد بازار ش��ود، خودش 
متصدی شده و عماًل فروش را هم در دس��ت گرفته و ذی نفع 
در عرضه خودرو شده که کار بس��یار خطرناکی است. کاکایی؛ 
تصریح کرد: چرا رئیس جمه��ور به این موضوع ک��ه با آبروی 
دولت دارند بازی می کنند، توج��ه نمی کند. اصل 44 و فرمان 
رئی��س جمهور این اس��ت که صنعت دس��ت بخش خصوصی 
باش��د. دولت و یا به عبارت��ی وزارت صمت بای��د حاکمیت و 

مراقبت کننده باشد، نه این که بروند خودشان متصدی شوند. 
مشخص است که دولت دارد به اس��م کنترل بازار، چه خطای 
بزرگی می کند. دولت همان طور که نتوانس��ته بازار گوشت و 
مرغ را کنترل کند، مطمئن باش��ید که نمی تواند با این کارها، 
بازار خ��ودرو را هم کنترل کن��د و نظام بازار و تولی��د را به هم 
می ریزد. خودروس��ازی یک صنع��ت بزرگی اس��ت که ضربه 
زدن به آن بی پاس��خ نمی ماند و اثرش را در اقتصاد می بینیم؛ 
همان طور که دو خودروس��ازی ما بی��ش از 140 هزار میلیارد 
زیان دادند و اثر آن در بورس و اقتصاد کش��ور محرز است. وی 
افزود: وزارت صمت به دنبال این اس��ت که کار واردات خودرو 
را با عجله انجام دهد تا از آن به عنوان دس��تاورد خود نام ببرد 
و ادعا کند که وعده امس��ال را به ثمر رس��انده است. انجام این 
کار به یکباره و در عرضه سه ماه باعث تأثیر در بازارهای جهانی 
و افزایش قیمت خ��ودرو در منطقه می ش��ود. کاکایی؛ گفت: 
برای مثال در سال ۸6 که دس��تور گازسوز کردن ماشین های 
داخلی و وارداتی صادر ش��د، تقاضا که برای کپسول گاز یک تا 
یک ونیم میلیون بود یکدفع��ه چهار برابر تقاضای عادی جهان 
ش��د و قیمت این کپس��ول  ها در بازار جهانی دوونیم برابر شد. 
در حال حاضر عالوه ب��ر تأثیر تقاضای یکباره، در ش��رایط بعد 
از کرونا هس��تیم، تولید خودرو کاهش یافته و کمبود تراش��ه 
وجود داد و برای خری��د از خیلی از خودروس��ازان بین المللی 
باید در صف بمانید. ضمن اینکه هیچ خودروس��از معتبری به 
ایران خ��ودرو نمی دهد و این خودروه��ای وارداتی از کف بازار 
جمع می ش��وند. حداقل دولت بیاید به جای سه ماه این 100 
هزار خودرو را طی یک س��ال و طبق یک برنامه وارد کند. این 
برنام��ه و روش اجرایی که دول��ت در پیش گرفت��ه خطرناک 
است، سر تا پایش اشکال دارد و ش��ک نکنید که رانت بزرگی 
این وسط اس��ت.  این استاد دانش��گاه، بیان کرد: دولت از یک 
طرف قرعه کش��ی خودروهای داخلی را حذف و از طرف دیگر 
وقتی دی��د برای خودروه��ای وارداتی تقاضا زیاد اس��ت بازی 

درآورد و گفت که با قرعه کش��ی عرضه می کند و 500 میلیون 
بریزید تا بعد ببینیم چه می شود. نه نوع خودرو ها معلوم است، 
نه زمان تحویل و نه مبنای قیمت گذاری. چنین روشی هم در 
خرید و هم در فروش اشکال دارد و شبیه یک قماربازی است. 
قباًل ادعا می شد که میلیون  ها نفر متقاضی داریم. اما االن 120 
هزار نفر ش��رکت کردند. چون تعداد زیادی حاضر نیستند در 
این قمار ش��رکت کنند و افرادی که دل شیر داش��تند و یا به 
دنبال هیجان و قمار بودند ثبت نام کردند. دولت هم س��ودش 
را برده چرا ک��ه 60 هزار میلیارد تومان را تا مدت نامش��خصی 
از دست مردم خارج کرده که مثاًل نروند سراغ دالر و قیمت ها 
را باال و پایی��ن کنند و حداق��ل خیالش راحت اس��ت که این 
رقم بلوکه اس��ت. کاکایی؛ تصریح کرد: حدود 10 درصد مردم، 
یعنی بیش از هش��ت میلیون نفر میلیاردر هستند. از این تعداد 
می توان ادعا کرد که حداقل ی��ک درصد )حدود ۸00 هزار نفر( 
مولتی میلیاردر هستند و حاال از این تعداد 120 هزار نفر ثبت نام 
کرده اند که چیز عجیبی نیست. حتماً فیلم هایی را دیده اید که 
آدم های پولداری هس��تند و اصاًل پول برایشان مهم نیست، و با 
شرکت در قمار، احساس هیجان می کنند. عماًل افرادی هم که 
در این معامله مبهم با دولت ش��رکت کرده ان��د، انتظار یک برد 
خیلی باال یک باخت کم را دارند. وی افزود: به عبارتی یک قمار 
که برای آن ها ریس��کش می ارزد و البته هیجان انگیز است. اگر 
ببرند، یک دفع��ه چیزی در حدود یکی، دو میلیارد نصیبش��ان 
می ش��ود و اگر هم باختند، نهایتاً 500میلیونشان مدتی از دور 
بازدهی خارج شده است. در حالی که برای آدم مولتی میلیاردر 
این اعداد پول خورد اس��ت. البته بعداً وزارت صم��ت نرود و در 
بیاورد که چن��د آدم معمولی هم در این بازی ش��رکت کرده اند 
و جواب مرا بدهد، چرا که خرید کد ملی کار س��ختی نیس��ت. 
کاکایی؛ گفت: 120 هزار نفر هم زیاد نیس��ت، حتی بیش از این 
هم پتانسیل ثبت نام وجود داش��ت ولی به دلیل ابهامات خیلی 
زیادی که وجود داشت عدهای ثبت نام نکردند. اما کمی هم در 

مورد خطر بزرگ پیش روی دولت بگویم و توضیح دهم که چرا 
این حرکت برای وزارت صمت یک قمار است. اگر وزارت صمت 
بتواند به تمام تعهدات خود در این معامله پایبند باش��د، نهایتاً 
یک دستاورد بسیار کم ارزش در سطح دولت به دست آورده اند. 
چرا که فقط تعداد کمی پولدار از آن منتفع می ش��وند و تغییر 
خاص��ی در قیمت های خودرو ب��رای عامه م��ردم که وعده اش 
را داده ب��ودن، رخ نخواه��د داد. وی اف��زود: ب��ازی میلیاردر ها 
کمی، آن هم به طور موقت تغییر می کند و مثال خودروی س��ه 
میلیاردی می ش��ود دو و نیم میلیارد. اما برعک��س، اگر وزارت 
صمت مانند همین یک س��ال که ادعا کرده بود، نتواند ارز مورد 
نظر را جور کند، یا ب��ه هر دلیلی خودرو ها به موقع نرس��ند و یا 
مشخصات فنی مطابق با اس��تاندارد ها نباش��د و یا مشکالتی 
در خود خودرو ها پیش بیاید )که مش��ابه تمام ای��ن موارد را در 
سال های گذشته تجربه کرده ایم(، آبروی وزارت صمت می رود. 
در س��ال 1396 و 139۷، آبروی فروش��ندگان و واردکنندگان 
رفت. اما االن دولت مقابل مردم اس��ت و این آبروی دولت است 
که گرو گذاشته شده است. این استاد دانش��گاه در پایان، بیان 
کرد: از نظر من آب��رو، گران قیمت  ترین دارایی هر انس��ان و هر 
دولتی اس��ت. پس من اگر جای رئیس جمهور بودم، به وزارت 
صمت اجازه نم��ی دادم خودم را بین مردم و فروش��ندگان قرار 
دهد و دس��تور می دادم که واردکنندگان طب��ق ضوابط عمل 
کنند و خودشان با پول خودش��ان خودرو را وارد کنند و مسیر 
قانونی مس��تقیم را طی کنند و هر وقت خودرو ها به این طرف 
مرز در داخل کشور منتقل ش��د، خودرو را بفروشند. همچنین 
وزارت صم��ت موظف اس��ت ک��ه تعه��دات س��نگینی از این 
واردکنندگان ب��رای عرضه گارانت��ی و خودرو ها طبق نرم های 
بین الملل��ی و داخلی بگیرد و نگ��ذارد مانند آن بالیی که س��ر 
خریداران خودروهای وارداتی در س��ال 1396 به بعد در بخش 
قطعات یدکی و خدمات پ��س از فروش رخ داد، س��ر این افراد 

جدید بیاید. 

گروه خودرو

ک��رد:  اع��الم  صم��ت،  وزارت  س��خنگوی 
متقاضیانی ک��ه در دو ط��رح یکپارچ��ه و فروش 
ایران خ��ودرو ش��رکت کرده ان��د عالوه ب��ر اینکه 
باید موجودی مع��ادل 230 میلی��ون تومان را در 
حساب وکالتی مورد نظر داش��ته باشند، بایستی 
به بانک عامل نیز اعالم کنند که حس��اب وکالتی 
مذکور عالوه بر شرکت ایران خودرو برای سازمان 
حمایت نیز تأیید شود. به گزارش مناقصه مزایده، 
امید قالیباف؛ اظهار ک��رد: متقاضیانی که در طرح 
اخی��ر ف��روش فوق الع��اده ایران خ��ودرو ثبت نام 
کرده اند ام��ا تا زمانی ک��ه نتیجه قرعه کش��ی آن 
مش��خص ش��ود، می خواهن��د، فرص��ت ثبت نام 
اولیه در طرح یکپارچه خودروه��ای داخلی را هم 
از دس��ت ندهند، )البته به ش��رطی ک��ه در طرح 
ایران خ��ودرو برنده اع��الم نش��وند( می توانند از 
همان حس��اب وکالتی تعریف ش��ده ب��رای طرح 
ایران خودرو خود هم اس��تفاده کنن��د و ضروری 
نیس��ت که دو حس��اب افتتاح کنند، اما بایس��تی 
حتماً موج��ودی دو ط��رح مع��ادل 230 میلیون 
توم��ان )130 میلی��ون ب��رای ایران خ��ودرو و 
100 میلی��ون تومان طرح یکپارچ��ه خودروهای 
داخلی( را در حس��اب خود داش��ته باشند. ضمن 
اینک��ه، آن حس��اب وکالت��ی را ع��الوه ب��ر اینکه 
وکالت ب��ا ایران خودروس��ت، با س��ازمان حمایت 
تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان نی��ز وکالتی 

کنند. س��خنگوی وزارت صنعت،معدن وتجارت، 
تأکید: در حقیقت بایس��تی نزد بان��ک عاملی که 
حساب وکالتی تعریف کرده اند، درخواست دهند 
که ب��رای س��ازمان حمای��ت هم حس��اب مذکور 
را وکالتی کنن��د. وی تأکی��د کرد: البت��ه تنها در 
صورتی ثبت ن��ام در طرح یکپارچه ب��ر قوت خود 
باقی خواهد مان��د که اف��راد برنده ط��رح فروش 
فوق العاده اخیر ایران خودرو اعالم نشوند. چنانچه 

افراد ج��زء برندگان ط��رح ایران خودرو باش��ند، 
به  هیچ وجه ام��کان ثبت ن��ام در ط��رح یکپارچه 
خودروهای داخلی را نخواهند داش��ت و به صورت 
اتوماتیک ح��ذف خواهند ش��د. اما اگ��ر افراد در 
طرح ایران خودرو برنده نش��ده باش��ند، می توانند 
130 میلی��ون توم��ان )وی��ژه حس��اب وکالت��ی 
ایران خ��ودرو( را برداش��ت کنن��د و 100 میلیون 
تومان ویژه ط��رح یکپارچه را در حس��اب وکالتی 

همچنان مس��دود نگه دارن��د. قالیب��اف؛ تصریح 
کرد: در طرح یکپارچ��ه خودروهای داخلی، طرح 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کاماًل اجرایی 
خواهد ش��د و 50 درصد تولید خودروس��ازان، به 
م��ادران دارای ش��رایط اختص��اص پی��دا خواهد 
کرد. س��ازوکار نیز بدین ترتیب خواه��د بود که در 
همان ابتدای ثبت ن��ام، دو طرح وی��ژه متقاضیان 
عادی و طرح وی��ژه مادران مش��مول طرح جوانی 

جمعیت اج��راء خواه��د ش��د. پ��س از ثبت نام، 
تخصی��ص خ��ودرو 50-50 خواه��د ب��ود؛ بدین 
معنا که به طور مث��ال، اگر یکی از خودروس��ازان 
در فروردین ماه 1402، 60 هزار دس��تگاه خودرو 
تولید و در س��امانه عرضه کند، 30 هزار دس��تگاه 
به متقاضیان عادی و 30 هزار دس��تگاه به مادران 
تخصیص داده می ش��ود. سخنگوی وزارت صمت، 
خاطرنش��ان کرد: چنانچه مادران متقاضی بیش 
از این 30 هزار باش��ند، وارد مرحل��ه تعییِن نوبِت 
تخصیص خواهند شد و قرعه کش��ی برای تعیین 
نوبت انج��ام خواهد ش��د. ام��ا به هرح��ال زودتر 
از متقاضی��ان ع��ادی، خ��ودرو تحوی��ل خواهند 
گرفت. وی ادامه داد: نکت��ه حائزاهمیت دیگر این 
اس��ت که علی رغم اینک��ه در طرح های گذش��ته 
خودروس��ازان نیاز به تعریف حساب وکالتی برای 
مادران نب��ود و تنها برای متقاضی��ان عادی لحاظ 
می ش��د، در این طرح یکپارچه خودروها، مادران 
نیز بایس��تی برای تعریف حس��اب وکالتی و واریز 
وجه 100 میلی��ون تومان اق��دام کنند. مش��اور 
وزی��ر صنعت،معدن وتج��ارت، اعالم ک��رد: نکته 
مهم این اس��ت که برای خودروهای فرس��وده در 
این طرح یکپارچه خودروهای داخلی س��همیه ای 
نخواهیم داش��ت؛ چرا ک��ه طبق قانون س��همیه 
جایگزینی خودروهای فرسوده بایستی 10درصد 
از قرعه کشی باش��د و چون قرعه کشی حذف شده 
است، بنابراین خودروهای فرسوده سهمی در این 

طرح یکپارچه ندارند.

 خودروهای فرسوده
 سهمی در طرح فروش یکپارچه خودرو ندارند

https://monaghesatiran.ir/131619-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%ad/
https://monaghesatiran.ir/131622-3757-%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/
https://monaghesatiran.ir/131626-3757-%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/131629-3757-%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/
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موسسه ای اقتصادي در نظر دارد  مقادیری س��که و طالی آب شده را  از طریق 

حراج حضوري به باالترین قیمت پیشنهادي به صورت نقدي به فروش برساند.

قابل توجه اینکه متقاضیان بایس�تي 20% مبلغ خرید را به صورت نقدي 

یا چک تضمیني و ی�ا پرداخت از طری�ق کارت خوان بانک�ي همزمان با 

خرید در محل حراج پرداخت نمایند.

زمان بازدید و مکان برگزاري حراج

روز سه شنبه مورخ:  1401/12/23 از ساعت 14:00 الي 1۸:00 بعدازظهر

مکان ح�راج: تهران، خیابان ش��هید س��روان خالد اس��المبولي )وزراء سابق(، 

خیابان 21، شماره 15، طبقه همکف

تلفن تماس: ۸۸656۷93

)توضیح اینکه زمان بازدید و برگزاري حراج همزمان می باشد(
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حراج حضوري طال

ضمنًا شرکت کنندگان محترم باید هنگام 
ورود به سالن حراج، مبلغ 5.000.000 ریال

چک تضمیني با اخذ رسید تحویل نمایند که 
در زمان خروج از محل، عینًا مسترد خواهد شد.
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01/1673 ق
ش�رکت توس�عه آهن و فوالد گل گهر در نظ�ر دارد »اجرای کابل کش�ی کابل قدرت 
داخ�ل لدر و کابل کش�ی کاب�ل کنترل�ی داخ�ل س�ینی و س�رکابل های GIS و ریکم 
 کارخانه آهن اس�فنجی مگا مدول طوبی  ش�رکت توس�عه آهن و ف�والد گل گهر« 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:
س��ایت اینترنتی ش��رکت به آدرس WWW.GISDCO.COM، بخ��ش مزایده ها و 

مناقصه ها اقدام نمایند.
مناقصه گران جهت بازدید از پروژه و همچنین س��ؤاالت و موارد فنی خود به شماره 

09162489372 جناب آقای مهندس سهرابی تماس حاصل نمایند.
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 4 -88197670-021 داخلی 212 و 
09133919110 به نام آقای قاسمی در روزهای ش��نبه الی چهارشنبه در ساعات اداری 

08:00 تا 16:15 تماس حاصل فرمایید.
مناقصه حاضر به صورت دومرحله ای می باشد؛ بنابراین نحوه ارسال پاکات مناقصه 

به ترتیب ذیل می باشد:
مناقصه گران در ابتدا می بایس��ت پاكت »ال��ف« و »ب« را ش��امل ضمانتنامه و 
پیش��نهاد فنی خود را در زمان و محل مقرر تحویل نمایند. پیشنهاد فنی ارائه شده 
توسط مدیریت انرژی بررسی ش��ده و پس از تائید، نحوه ارائه پیشنهاد مالی پاكت 

»ج« اطالع رسانی خواهد گرديد.
تحویل مدارک

 تهران، می��دان آرژانتی��ن، خیابان الون��د، خیابان س��ی و یکم غرب��ی، پالک 22، 
 ش��رکت توس��عه آهن و فوالد گل گه��ر، واح��د بازرگان��ی جناب آقای قاس��می 

با شماره تماس 09133919110 تحویل فرمایید.
آخرین مهلت ارسال مدارک مرحله اول: مورخ 1401/12/24

آگهی مناقصه 
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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: ۷9311۸4199
 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 1۸033۸0 
 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.

   عمومی 
نوبت دوم

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 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 99600۷1 

شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۸ 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: 061-521264۷6، 
در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت 0۸:30 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 4.۷50.000.000 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 ۸ 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 ٠5۶/1/1٤٠1

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند

01
/1

2/
22

 -3
75

7 
–

ه 
ام

وزن
ر

شرکت پتروشیمی اروند

نوبت دوم
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 015964۷ 

شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۸ 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 1401/12/2۸ 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: 061-521264۷6، 
در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به صورت حضوری از ساعت 0۸:30 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 1401/01/0۸ 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 ۸  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 ٠5۷/1/1٤٠1

روابط عمومی شركت پتروشيمي اروند
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شرکت پتروشیمی اروند

نوبت دوم
دومرحله ای 

احیای دوباره معدن زغال سنگ 
سنگرود رودبار با تأیید صالحیت 

برنده مزایده

برگزاری مزایده واگذاری۲89 
 معدن غیرفعال آذربایجان غربی 

در ماه های آینده

ف��از یک مع��دن ب��زرگ زغال س��نگ س��نگرود رودب��ار، پس از 30 س��ال 
دوباره با تأیی��د صالحیت برن��ده مزایده و با حضور اس��تاندار، رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن وتجارت گیالن و جمعی از مس��ؤوالن اس��تانی و شهرستانی احیا 
و راه اندازی ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، معدن سنگرود که پس از زلزله سال 
69 به دالی��ل مختلف از جمله کمب��ود ذخایر و عدم توانایی ش��رکت بهره بردار 
غیرفعال ش��ده بود و در س��ال 94 هم ش��رکت به طور کل منح��ل و در نهایت 
به ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی واگذار ش��ده بود امروز دوباره فعال ش��د، 
معدنی که 30 س��ال غیرفعال و راکد بود. مساحت شرکت س��نگرود 36 هکتار 
اس��ت و پس از س��ال  ها به تازگی به ش��رکت برنده مزایده ک��ه صالحیت آن در 
کمیته فنی و کارشناس��ی معدن تأیید شده است، واگذار ش��د تا امور اکتشافی 
جهت تعیین میزان ذخایر زغال س��نگ و س��ایر م��واد معدن��ی از جمله خاک 
نس��وز و عناصر دیگر را انجام دهد. سنگرود در س��ال های گذشته به تدریج روبه 
نابودی رفته و تعطیل ش��ده بود و حدود س��ه هزار نفر افراد شاغل در این معدن 
بیکار ش��دند که با پیگیری های مجدانه مسؤوالن اس��تانی و شهرستانی دوباره 
افتتاح و با اش��تغالزایی قابل توجه به چرخه تولید بازگش��ت. رئیس س��ازمان، 
صنعت، معدن وتجارت گیالن هم در این رابطه، راه اندازی معدن س��نگرود را از 
برنامه های اصلی این س��ازمان اعالم کرد و افزود: کار اس��تخراج از این معدن با 
وس��عت س��ه هزار و 600 هکتار در منطقه عمارلو رودبار از اوای��ل دهه 40 آغاز 
ش��ده و پیش از آن س��ال ها نیمه تعطیل بود و س��ال93 به دلیل اتم��ام ذخایر 
استخراجی به عدم توجیه اقتصادی به طور کامل تعطیل شد و در فرآیند مزایده 
قرار گرفت. تیمور پورحیدری؛ اضافه کرد: امروز این ش��رکت ب��ه برنده مزایده 
تحویل ش��د و کار اجرایی را آغاز می کن��د ضمن آن که تم��ام پروانه هایی که به 
لحاظ فنی اکتش��افات ذخایر معدنی در این محدوده قرا می گیرد صادر ش��ده و 
کار هرچه سریع تر شروع خواهدش��د و به اشتغال مطلوب مدنظر دست خواهند 
یافت. وی تأکید کرد: از ابتدای دولت س��یزدهم ۷1 مح��دوده معدنی در گیالن 
شناس��ایی ش��د و در فرآیند مزایده قرار گرفت و امیدواریم در سال آینده شاهد 
بهره برداری از این معادن باشیم. گفته می ش��ود با بازگشایی این واحد تولیدی، 
نرخ بیکاری در اس��تان به صورت محسوس��ی کاهش می یابد، همچنین با فعال 
کردن واحدهای دیگر، بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید شرایط اشتغال 
در گیالن ش��تاب خواهد گرفت. همچنین یک واحد صنعتی دانه بندی ش��ن و 
ماسه با ظرفیت تولید س��االنه 500 هزار تن با ۷00 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در گنجه رودبار با اش��تغالزایی 120 نفر به صورت مس��تقیم و ۸00 نفر بصورت 
غیرمس��تقیم به بهره برداری رس��ید. گی��الن 52 مع��دن فع��ال دارای پروانه 
 بهره برداری معدنی دارد که برای بیش از دو هزار و 500 نفر اش��تغال مس��تقیم 

ایجاد می کند.

رئیس سازمان صمت آذربایجان غربی، گفت: 2۸9 معدن و محدوده معدنی 
دارای پروان��ه معتبر شناس��ایی و جهت فعال س��ازی در ماه های آت��ی از طریق 
برگزاری فرآیند مزایده عمومی به درخواس��ت کنندگان دارای ش��رایط قانونی 
واگذار خواهد ش��د. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، عبدالحمید س��رتیپی؛ اظهار 
داش��ت: در راس��تای فعال س��ازی معادن دارای پروانه بهره برداری، اکتش��افی 
و گواهی کش��ف که بنا ب��ه دالیلی در س��ال های گذش��ته راکد ش��ده بوداند با 
برگزاری فرآیند مزایده عمومی به درخواس��ت کنندگان دارای ش��رایط قانونی 
واگذار گردید. رئیس س��ازمان صمت آذربایجان غربی افزود: جهت فعال سازی 
 163 مع��دن دارای پروان��ه بهره ب��رداری، اکتش��افی و گواهی کش��ف فرآیند 
مزای��ده عموم��ی برگ��زار و 13 مح��دوده اکتش��افی دارای پروانه اکتش��اف، 
19 مع��دن دارای پروان��ه بهره ب��رداری، هف��ت مع��دن دارای گواهی کش��ف 
و دو مح��دوده دارای مج��وز برداش��ت جه��ت فعال س��ازی و بازگردان��ی ب��ه 
چرخ��ه تولی��د ب��ه درخواس��ت کنندگان دارای صالحی��ت قانون��ی واگ��ذار 
گردید. س��رتیپی؛ تصریح ک��رد: در ادامه فعال س��ازی مع��ادن و محدوده های 
 راک��د اس��تان 2۸9 مع��دن و مح��دوده معدن��ی دارای پروان��ه معتب��ر 
شناس��ایی و جهت فعال س��ازی در ماه ه��ای آت��ی از طریق برگ��زاری فرآیند 
مزایده عمومی به درخواس��ت کنندگان دارای ش��رایط قانون��ی واگذار خواهد 
ش��د. مدیرکل س��ازمان صم��ت اس��تان آذربایجان غرب��ی، خاطرنش��ان کرد: 
طی 11 ماهه نخس��ت س��ال جاری دوهزار و ۸00 میلیارد ری��ال حقوق دولتی 
از معادن اس��تان اخذ و به خزانه مرکز دولت واریز ش��ده اس��ت. رئیس سازمان 
صمت آذربایجان غربی، گفت: ذخیره قطعی معادن س��نگ تزئینی در اس��تان 
حدود ۷0 میلیون تُن ب��وده که البته بخ��ش عمده ای از آن را س��نگ مرمریت 
تش��کیل می دهد. س��رتیپی؛ اف��زود: از ای��ن می��زان، 4۸ میلیون تُن س��نگ 
 مرمری��ت، 15 میلیون تُ��ن تراورتن و 4.5 میلی��ون تُن گرانی��ت و بخش کمی 
را هم س��نگ های تزئینی دیگری نظیر مرمر تش��کیل می دهد. وی اضافه کرد: 
ظرفیت تولید س��االنه مع��ادن آذربایجان غرب��ی در بخش س��نگ های تزئینی 
حدود 2.5 میلیون تُن اس��ت که البت��ه در حال حاضر نزدیک ب��ه یک میلیون و 
350 هزار تُن اس��تخراج می ش��ود. رئیس س��ازمان صم��ت آذربایجان غربی، 
ادامه داد: از میزان اس��تخراج س��نگ های تزئین��ی هم 49 درصد ب��ه مرمیت، 
2۸ درص��د تراورت��ن، 10 درصد مرمر، هش��ت درص��د گرانی��ت و پنج درصد 
چینی اس��ت. س��رتیپی؛ اظه��ار کرد: یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت در حوزه 
س��نگ های تزئینی اس��تان، ظرفیت پایین ف��رآوری ب��وده به طوری که عمده 
س��نگ های اس��تخراجی از آذربایجان غربی خارج شده و در اس��تان های دیگر 
فرآوری می ش��ود. رئیس س��ازمان صمت آذربایجان غربی در پایان یادآور شد: 
 در حال حاضر ح��دود 30 درص��د در آذربایجان غربی ظرفیت ف��رآوری در این 

بخش داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 

سازمان انرژی اتمی پهنه های معدنی راور را ُقرق کرده است
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، گفت: سازمان انرژی 
اتمی پهنه های معدنی راور را قرق کرده که با رئیس س��ازمان 
صحبت کردیم و اع��الم آمادگی کردند در قالب یک ش��رکت 
اکتشافی و حضور ش��رکت های بزرگ معدنی کار را جلو ببرند 
و همه مواردی که نیاز ب��ه فعال س��ازی دارد در قالب قرارداد 
با این دو س��ازمان پی��ش برود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
محمدرضا پورابراهیمی؛ در نشس��ت شورای اداری شهرستان 
راور اظهار ک��رد: با پیگیری های انجام ش��ده، احداث کارخانه 
ذوب فوالد س��ازی راور در بازه زمانی یک سال ونیم انجام شده 
که این یک رکورد محس��وب می ش��ود. وی اف��زود: این پروژه 
آماده انجام تست س��رد و گرم اس��ت و 1200 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری و 300 اشتغال مستقیم برای شهرستان ایجاد 

می ش��ود. پورابراهیمی؛ بیان کرد: س��ه موض��وع درخصوص 
فوالد راور پیگیری می ش��ود ک��ه موضوع اول ب��رق این پروژه 
اس��ت و جمع بندی این بود به صورت خ��ط اختصاصی انجام 
و تفاهم نام��ه امضاء ش��د تا هرچه س��ریع تر تأمی��ن برق 19 
مگاواتی برای این پروژه را داش��ته باش��یم. وی افزود: توسعه 
صنعت��ی در راور تنها مختص فوالد نیس��ت و در م��وارد دیگر 
نیاز به توس��عه زیرس��اخت ها داریم و تأمین آب، برق، گاز و... 
الزمه توس��عه صنعتی اس��ت و نیاز به طرح جامع برق داریم و 
راور به زودی یکی از قطب های صنعتی ش��مال استان کرمان 
خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: تأمین 
خوراک و م��واد اولیه طرح بریکت س��ازی مجموعه فوالد راور 
به زغال سنگ نیاز دارد که در همین راس��تا در جلسه شورای 

معادن درخواس��ت مطرح و مصوب ش��د و قرار است ظرفیت 
معدنی زغال شهرستان در اختیار شرکت فوالد راو قرار بگیرد 
تا برای خوراک خودشان استحصال انجام بدهند و برآورد این 
است 100 نفر اش��تغال در این بخش ایجاد می شود و عالوه بر 
تأمین نیاز، می توانند زغال را به واحدهای دیگر ارائه کندد زیرا 
اکنون زغال سنگ از ظرفیت بس��یار باالی صادراتی برخوردار 
است. وی افزود: موضوع دیگر کارخانه فوالد راور بحث تأمین 
مالی اس��ت که مقرر ش��د در کمیس��یون اقتصادی برای اخذ 
تس��هیالت به میزان 1000 میلیارد تومان تأمین منابع مالی 
برای طرح های توس��عه فوالد راور از طری��ق بانک های عامل 
پیگیری شود. پورابراهیمی، با اشاره به اجرای پروژه دیگر این 
شرکت افزود؛ تولید لوله های بدون درز یکی دیگر از طرح های 

توس��عه کارخانه فوالد راور اس��ت و در آین��ده نزدیک نهایی 
می ش��ود که ظرفیت خیلی خوبی برای ص��ادرات دارد. وی با 
اش��اره به انعقاد تفاهم نامه با س��ازمان انرژی اتمی و سازمان 
محیط زیس��ت برای آزادس��ازی پهنه های معدنی شهرستان 
راور، افزود: س��ازمان محیط زیس��ت آماده اس��ت موضوعات 
مرتبط با ایج��اد تفاهم نامه ب��رای بهره ب��رداری از معادن را با 
سازمان صمت اس��تان انجام دهد. پورابراهیمی؛ افزود: انرژی 
اتمی پهنه ه��ای معدن��ی راور را قرق کرده با رئیس س��ازمان 
صحبت کردیم و اع��الم آمادگی کردند در قالب یک ش��رکت 
اکتشافی و حضور ش��رکت های بزرگ معدنی کار را جلو ببرند 
و همه مواردی که نیاز به فعال س��ازی دارد در قالب قرارداد با 

این دو سازمان پیش برود. 

گروه زمین و معدن

مدیرکل بهره برداری از مع��ادن وزارت صمت، از آغاز مزایده 
واگذاری ش��ش هزار معدن متروکه و غیرفعال کش��ور خبر داد. 
به گ��زارش مناقصه مزای��ده، مهدی حمی��دی؛ اف��زود: مرحله 
س��وم مزایده معادن متروکه و غیرفعالی که پیش تر در ش��رایط 
مزایده قرار گرفته بود و به اس��تان  ها ابالغ ش��ده بود از یکشنبه 
)دیروز( آغاز شد. حمیدی؛ اظهار داش��ت: با ابالغ این دستور به 
31 استان و جنوب کرمان، اداره های کل صمت استانی مکلفند 
تا پایان س��ال آگهی را منتشر کنند و در س��ایت های هر استان 
محدوده ه��ای معدنی مش��خص ش��ود. وی اف��زود: متقاضیان 
و س��رمایه گذاران 31 استان می توانند به س��ایت استانی وزارت 
صمت و س��امانه س��تاد )ت��دارک الکترونیک دول��ت( مراجعه 
کنن��د. مدیرکل بهره ب��رداری از مع��ادن وزارت صم��ت، افزود: 
فرصت کافی به متقاضیان داده ش��ده و تا انته��ای فروردین ماه 
س��ال 1402 فرصت دریافت اس��ناد و تا انتهای اردیبهشت ماه 
1402 می توانن��د از محدوده ه��ا بازدید و مدارک و مس��تندات 
را مطالعه و در مزایده ش��رکت کنن��د. وی در ادامه، با اش��اره به 
الکترونیک��ی برگزار ش��دن مزای��ده از برگزاری مرحل��ه پایانی 
مزای��ده مع��ادن باقیمان��ده در تابس��تان 1402 هم خب��ر داد. 
حمی��دی؛ اف��زود: در ای��ن دوره از مزایده ها برای نخس��تین بار 
م��اده ۸3 آیین نامه اجرایی قان��ون معادن اجرایی می ش��ود، به 
این صورت که محدوده ها و معادن مورد مزایده به فاصله ش��ش 
ماه می توانند در دو مزایده ش��رکت کنند )ب��ه مزایده بروند(، در 
صورتی که در این دو مرحل��ه از مزایده برنده ای وجود نداش��ته 
باشد، به نخس��تین متقاضی که درخواست س��رمایه گذاری در 
حوزه معدن را داشته باش��د، واگذاری معادن انجام می شود. وی 
ادامه داد: در مرحله اول برگ��زاری مزایده معادن که پاییز برگزار 
ش��د، پنج هزار و 349 مجوز معدنی به مزایده گذاشته شد و هزار 
معدن بهره بردار خود را ش��ناخت، در مرحل��ه دوم هم که 2۸0 
محدوده و معدن در غالب 46 بسته سرمایه گذاری بود، برندگان 
 این بسته های سرمایه گذاری هم مشخص و در مرحله انتصاب و 

واگذاری است. 

مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صمت عنوان کرد

 آغاز مرحله سوم مزایده معادن 
غیرفعال کشور 

https://monaghesatiran.ir/131604-3757-%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/131607-3757-%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/131610-3757-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d9%84%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131613-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131616-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%88-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%da%af%d9%84-%da%af%d9%87%d8%b1-%d8%a7/
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بانک
بیمه و بورس

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
نوبت دوم

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

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

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

09356203۷2۸ تماس حاصل نمایند.

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

واقع خواهد شد.

تذکر 
1

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

تذکر 
2

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

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

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

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

اقدام نماید.

موضوع فراخوان:

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

محل اجرای پروژه:

شرایط مناقصه گران:

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

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

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

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

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

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

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

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

2- مبلغ برآورد اولیه: 1.9۸0.000.000.000 ریال
3- در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.

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

 ارائه رسید واریز نقدی در وجه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش.
جهت رفع ابهام و هرگونه سؤال با ش��ماره ۸-۸۸5۷6340-021 داخلی 14۷1 

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

  عمومي 
نوبت دوم 

به همراه ارزیابی کیفی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های )غیر یکپارچه(

شهرستان های رباط کریم و بهارستان

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان 

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

قالب سرمایه گذاری اقدام نماید. 

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

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

زمینه را تا پایان فروردین ماه سال 1402 به نش��انی:رباط کریم، میدان آزادگان، 

بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پالک ۷42، واحد 1 ارائه نمایند.

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

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

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

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

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

pasmandrobatkarim.ir@gmail.com :آدرس ایمیل

شماره تماس: 021-56۷30063-64
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آگهی فراخوان عمومی
طرح سرمایه گذاری، مطالعاتی،امکان سنجی و 

اجرایی پسماند نوبت دوم 

ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)یکش��نبه( با 33 هزار و 542 واحد کاهش در ارتفاع 
یک میلیون و ۷۸3 هزار واحدی ایس��تاد. به گزارش 
ایرنا، ش��اخص هم وزن با 9 هزار و 609 واحد کاهش 
به 539 هزار و 651 واحد و ش��اخص قیم��ت با پنج 
ه��زار و 6۸6 واحد افت ب��ه 319 ه��زار و 36۸ واحد 
رسید. در معامالت بورس تهران، بیش از 12 میلیارد و 655 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۸5 ه��زار و 34۸ میلیارد 
ریال معامله ش��د. بر پایه این گزارش، نماد ش��رکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شس��تا(، س��ایر اش��خاص بورس ان��رژی )انرژی 
3(، فوالدمبارک��ه اصفهان )ف��والد(، ایران خودرو )خ��ودرو(، زامیاد 
)خزامیا(، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( و سایپا 

)خساپا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 365 واحد کاهش داش��ت و به 
22 هزار و ۷1۸ واحد رس��ید. در ای��ن بازار بیش از هف��ت میلیارد و 
۷61 میلیون برگه س��هم و اوراق مالی دادوستد ش��د و تعداد دفعات 
معامالت فرابورس بی��ش از 33۸ هزار و 542 نوبت ب��ود. بیمه کوثر 
)کوث��ر(، توکاریل )توریل(، گروه س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی 
)سمگا( و بیمه س��امان )بس��اما( تأثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس 
داش��تند. همچنین بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، آهن و فوالد عدیر ایرانیان 
)فغدیر(، پلیمر آریاساسول )آریا( و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( با 

تأثیر منفی بر این شاخص همراه بودند. 

تداوم ُافت شاخص بورس در دومین 
روز هفته

امکان معرفی حس��اب وکالتی برای ثبت نام در طرح 
یکپارچه عرضه خودروهای داخلی وزارت صمت، در 
بانک ایران زمین فراهم شد. به گزارش مناقصه مزایده 
به نقل از روابط عموم��ی، عالقه مندان می توانند برای 
معرفی حساب وکالتی و تأمین وجه به صورت آنالین 
از طریق همراه بانک فراز یا س��ایت بانک ایران زمین 
اقدام کنید. مشتریان جهت اطالع بیشتر می توانند به شعب بانک در 
سراسر کشور مراجعه نمایند یا با شماره 02124۸09 مرکز ارتباط با 

مشتریان بانک تماس حاصل نمایند.

 ثبت نام خرید خودرو 
در بانک ایران زمین

س��اعات کاری س��امانه های »س��اتنا«، »پای��ا« و   
»چکاوک« بان��ک ص��ادرات ای��ران در ای��ام پایانی 
س��ال اعالم ش��د. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از 
روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، س��اعات کاری 
سامانه های »س��اتنا«، »پایا« و »چکاوک« این بانک 
در ایام پایانی سال اعالم ش��د که براساس آن ساعت 
پایان واگذاری چک های عادی سامانه چکاوک در روزهای پنج شنبه 
و ش��نبه به ترتیب 25 و 2۷ اسفندماه سال جاری س��اعت 12 و زمان 
پایان تعیین وضعیت آن 15:30 تعیین ش��ده است. همچنین ساعت 
پایان واگذاری چک ه��ای عادی س��امانه چکاوک در روز یکش��نبه 
2۸ اس��فندماه س��اعت 13 و زمان تعیین وضعین آن 16:30 خواهد 
بود. زمان پایانی واگ��ذاری چک های رمزدار نی��ز در دو روز 25 و 2۷ 
اس��فندماه س��اعت 13 و زمان پایان تعیین وضعیت آن ها در ش��عب 
ساعت 14:45 اعالم شده است. زمان پایان واگذاری چک های رمزدار 
در روز یکش��نبه 2۸ اس��فندماه س��اعت 14 و زمان تعیین وضعیت 
آن ها 15:45 در نظر گرفته شده اس��ت. براساس این اطالعیه سامانه 
چکاوک در روز 29 اس��فندماه غیرفعال اس��ت. همچنین براس��اس 
اطالعیه اداره کل خزانه داری بانک صادرات ایران، س��امانه ساتنا این 
بانک در روز پنجشنبه 25 اس��فندماه طبق روال عادی از ساعت ۸ تا 
14:30 فعال است و در روزهای شنبه و یکش��نبه 2۷و 2۸ اسفندماه 
سال جاری زمان خدمت رس��انی این سامانه از هش��ت تا 20 و در روز 
دوشنبه29 اسفندماه از هشت تا 19 به مشتریان خدمت ارایه خواهد 
کرد. همچنین س��امانه پایا در بانک صادرات ای��ران طبق روال عادی 
در روزهای 25، 2۷، 2۸ و 29 اسفندماه س��ال جاری در چهار چرخه 

زمانی 03:45، 10:45، 13:45 و 1۸:45 فعال خواهد بود.

خدمات »چکاوک«، »ساتنا« و »پایا« 
بانک صادرات در روزهای پایانی سال

ایران چک های 200 هزار تومانی به بازار می آید
ایران چک ه��ای 200 ه��زار تومان��ی با رنگ آب��ی و طرح 
س��د کارون ب��ه زودی وارد ب��ازار خواه��د ش��د. ب��ه گزارش 
ایس��نا، ایران چک ه��ای 200 ه��زار تومان��ی ک��ه ب��رای 
اولین بار )20 اس��فندماه س��ال 1401( منتش��ر شده است، 
به زودی و با رن��گ آبی و طرح س��د کارون وارد ب��ازار خواهد 
ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت این ایران چک های جدی��د دارای 
 ویژگی های امنیتی متعددی اس��ت که می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1- نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک

این نخ دارای پوش��ش ویژه ای اس��ت که در مقابل نور و با 
تغییر زاویه دید، به صورت هفت رنگ دیده می شود. همچنین 

روی آن عدد 2.000.000 به صورت التین درج شده است.
2- نخ امنیتی پنهان 

ن��خ امنیت��ی پلی اس��تر فلورس��نتی ب��ه هم��راه عبارت 
»بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران«، زیر نور ماوراء بنفش 

در سه رنگ قرمز، آبی و سبز نمایان می شود.
3- چاپ برجسته

این نوع چاپ با انگش��تان دس��ت به س��هولت قابل لمس 
و شناس��ایی اس��ت. تصویر اصل��ی روی ایران چ��ک، عبارت 
بانک مرک��زی جمه��وری اس��المی ای��ران و ارزش اس��می 

ایران چک به این روش چاپ شده اند.

4- واترمارک
تصویر س��ه بعدی پرتره حکیم ابوالقاسم فردوسی به شکل 

مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و مقابل نور قابل رؤیت است.
5- تصویر مکمل

قس��متی از ع��دد 2.000.000 در رو و قس��متی دیگر از 

آن در پشت اس��کناس چاپ ش��ده که در مقابل نور همدیگر 
 را تکمی��ل ک��رده و ای��ن ع��دد را به ص��ورت کام��ل نمایان 

می سازد.
6- مرکب حرارتی

رن��گ ب��ه کار گرفته ش��ده در چ��اپ آرم بانک مرک��زی 

به گونه ای اس��ت که با لمس انگشتان دس��ت و افزایش گرما، 
ناپدید و پس از سرد شدن مجدداً ظاهر می شود.

7- الیاف فلورسنتی نامرئی
در فرآیند س��اخت کاغ��ذ ایران چک از الیاف فلورس��نت 
نامرئی اس��تفاده ش��ده اس��ت که زیر ن��ور ماوراءبنفش، در 

رنگ های مختلف قابل مشاهده است.
8- شماره سریال

چاپ شماره سریال  ها با اس��تفاده از مرکب قرمز و مشکی 
فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراءبنفش به طالیی 

مایل به زرد و سبز تغییر طیف می دهند.
9- چاپ با مرکب فلورسنت

نوعی مرکب که در چاپ افست بخش هایی از زمینه به کار 
رفته اس��ت. این مرکب با تابش نور ماوراءبنف��ش، بازتاب نور 

شدید داشته و به رنگ سبز فسفری تغییر می کند.
10- ریزنوشته )میکروپرینت( 

نوش��ته های بس��یار ریزی که ب��ا اب��زار بزرگ نمایی قابل 
 رؤیت هستند و فقط دس��تگاه های چاپ امنیتی قادر به چاپ 

آن ها هستند.
11- طراحی خطی سه بعدی )مدالین(

نوع ویژه ای از طراحی امنیتی اس��ت ک��ه در آن نقوش به 
صورت برجسته به نظر می آیند. 

گروه بانک، بیمه، بورس

رئیس س��ازمان ب��ورس، اظهار داش��ت: هزار 
همت ارزش مبادالت بورس کاال بوده و همچنین 
در طول یک س��ال گذش��ته 110 میلیون تن کاال 
در ب��ورس کاال معامله ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، مجید عش��قی؛ در مراس��م افتتاح 
مراس��م معامالت ش��مش طال  در بازارهای مالی و 
مشتقه بورس کاالی ایران، با بیان اینکه توانستیم 
در زنجیره ابزارهای س��رمایه گذاری مربوط به طال 
که یکی از ابزارهای جذاب محسوب می شود اقدام 
جدیدی را اضافه کنیم، اظهار داش��ت: از س��الیان 
گذشته در بازارس��رمایه در حوزه های مختلف این 
ابزار راه اندازی ش��ده و یک��ی از حلقه های مفقوده 
ش��مش طال بود امروز توانس��تیم به ای��ن مرحله 
برس��یم که معامالت ش��مش طال را افتتاح کنیم. 
وی ادامه داد: بورس کاال به عنوان بازار ش��فاف در 
س��الیان گذش��ته نقش مهمی در مبادالت کاال ها 
به ویژه کااله��ای واس��طه ای را بازی ک��رده و در 
حوزه پتروش��یمی، فلزی نقش محوری داشته که 
این نقش خود را ایفا کرده اس��ت. رئیس س��ازمان 
بورس، با بیان اینکه به رکوردهای خوب در بورس 
کاال دس��ت یافتیم، تأکید کرد: هزار همت ارزش 
مبادالت ب��ورس کاال ب��وده و همچنی��ن در طول 
یک سال گذش��ته 110 میلیون تن کاال در بورس 
کاال معامله شده است. عش��قی؛ افزود: مبادله کاال 
در بورس کاال مناف��ع زی��ادی دارد از جمله اینکه 
معامالت کاماًل قابل ردیابی است و دو طرف عرضه 
و تقاضا قابل نظارت هس��تند و ابزار قوی در دست 
سیاست گذار محسوب می شود که با توجه به آمار 
بورس کاال بتواند ب��رای آین��ده برنامه ریزی کند. 
همچنین ب��ورس کاال به به عنوان دماس��نج عمل 
می کند با ابزارهای مختل��ف می تواند به مدیریت 

بازار کمک کند. 
بورس کاال روش تنظیم بازار کاالها

رئیس س��ازمان بورس، ب��ا بیان اینک��ه از ابزار 
بورس کاال می توان برای ب��رای تنظیم بازار کاال ها 
استفاده کرد، اظهار داشت: همکاری های خوبی با 
ذی نفع های این بازار ها انجام ش��ده و اخیراً انتشار 
اوراق س��لف س��که بانک مرکزی راه اندازی شد و 
بخشی از نیاز بازار را پاس��خ داد و همچنین فروش 
س��که از طریق ب��ورس کاال انجام ش��د. عش��قی؛ 
با اش��اره به راه ان��دازی معامالت ش��مش طال در 
بورس کاال، گفت: با توجه به مشکل در معادن طال 
درخواست زیادی در بازار طال داشتیم و به همین 
دلیل ابازار ش��مش طال در ب��ورس کاال راه اندازی 
ش��د که مردم بتوانند از طریق بورس کاال بر روی 
قطعات یک گرمی طال س��رمایه گذاری کنند. وی 
با بیان اینکه بازارهای غیررسمی لطمات غیرقابل 
جبرانی را به اقتص��اد وارد می کنند، ادامه داد: این 
ابزار کمک می کند مردم هم بتوانند از طریق بازار 
رسمی در بازار طال سرمایه گذاری کنند و این ابزار 
نه تنها به نفع مردم اس��ت، بلکه ب��ه تنظیم بازار و 
به ذخایر طال هم کمک می کند. از س��وی دیگر در 
بازارهای رس��می به راحتی می توان نظارت داشت 

و داد و ستد ها قابل رصد هس��تند. رئیس سازمان 
ب��ورس، با تأکید براینکه گواهی س��پرده ش��مش 
به عنوان دارایی س��رمایه ای امکان توثیق را دارد، 
گفت: خریداران می توانند از این گواهی س��پرده 
به عنوان وثیقه استفاده کنند. عش��قی؛ ادامه داد: 
از دیگر مزیت های این اب��زار جمع آوری نقدینگی 
م��ردم ب��رای حف��ظ س��رمایه و دارایی هایش��ان 
اس��ت. وی همچنین با اش��اره به عرضه خودرو در 
بورس، گف��ت: در روال قیمت گ��ذاری در خودرو 
در نهای��ت دود آن به چش��م مصرف کننده رفته و 
از س��وی دیگر باعث ش��ده بود که خودروساز هم 
نتواند تولی��دات با کیفی��ت به م��ردم ارایه دهد و 
همچنین تولیدات کاهش یافته بود. هدف این بود 
که از نحوه قیمت گذاری در ب��ازار فاصله بگیریم از 
این رو اصالح قیمتی که در دو س��ال گذش��ته در 
حال انجام اس��ت، اتفاق بیفتد ه��م مصرف کننده 
و هم تولیدکنن��ده می تواند منتفع ش��وند. رئیس 
س��ازمان ب��ورس، تأکید ک��رد: برای توس��عه این 
ح��وزه از وزارت صمت درخواس��ت کردیم که در 
نحوه قیمت گذاری جدید شرکت های خودروساز 
زیان نکنند و سود منطقی داشته باشند تا بتوانند 
محصوالت بهت��ری در اختیار م��ردم بگذارند. وی 
همچنین با اشاره به راه اندازی صندوق کاالیی در 
بازارس��رمایه، گفت: فعالیت صندوق کاالیی فلزی 

مطرح ش��ده که بحث این اس��ت که ب��رای اینکه 
بتوانیم کاالهایی که برای مردم جذاب اس��ت را به 
آن ها ارایه کنیم این اقدام را در قالب صندوق های 
که انجام دهیم و یونیت ه��ای آن را عرضه کنیم و 
مردم بتوانند از این اقدام اس��تفاده کنند. عشقی؛ 
ادامه داد: همچنین امکان توثیق گواهی س��پرده 

شمش طال بعد از عید وجود دارد.
بازار ارز به آرامش رسید

وزی��ر اقتص��اد، اظهار داش��ت: در ی��ک هفته 
گذشته ش��اهد کاهش 40 درصدی میزان دارایی 
افرادی بودیم که نس��بت به خری��د ارز اقدام کرده 
 بودند و زی��ان بزرگ��ی را تجربه کردند. احس��ان 
خان��دوزی؛ در مراس��م معامالت ش��مش طال  در 
بازارهای مالی و مشتقه بورس کاالی ایران با بیان 
اینکه مدت  ها منتظر این روز بودیم، اظهارداشت: 
بس��یاری از این دس��تورات و اقدام��ات دولت در 
مقابل چشم مردم انجام نمی ش��ود اما امروز برای 
افزایش قدرت م��ردم برای حف��ظ دارایی خود در 
برابر تورم سپرده نفت و شمش طال به اجراء رسید 
که اجرای این دو اق��دام را مدی��ون پیگیری های 
مخبر هستیم. وی ادامه داد: این دو اقدام مقارن با 
ثبات و آرامش بازار ارز پس از نوسانات اخیر انجام 
و باعث می ش��وند در چش��م انداز پیش رو اقتصاد 
ایران اتفاقات هفته گذشته رخ ندهد. وزیر اقتصاد 

با تأکید بر اینکه در اقتص��اد ایران بازارهای عمیق 
و رس��می برای اینک��ه دارایی های م��ردم در این 
بازار ها مصون از تورم بمانن��د، وجود ندارد، گفت: 
به همین دلیل است که دشمن از طریق انتظارات 
تورمی ت��الش می کند اقدامات��ی را انجام دهد که 
نوس��انات آن س��رریز کند و آثار آن در متغیرهای 
اساسی اقتصاد خود را نش��ان می دهد. خاندوزی؛ 
افزود: اگر مدیران س��ال های پیش ب��ه راه اندازی 
این ابزار ها فک��ر می کردند ک��ه دارایی های مردم 
را مصون از ت��ورم نگهدارند و به س��راغ این ابزار ها 
می رفتند امروز هجوم س��فته بازانه م��ردم به بازار 
ارز و بازار مسکن و... ش��کل نمی گرفت و نوسانات 
دوره ای در این بازار ها رخ نمی داد. وی با اش��اره به 
زیان بزرگ مردم از خرید ارز در روزهای نوس��ان 
این بازار، تأکید کرد: دریک هفته گذش��ته شاهد 
کاهش 40 درصدی میزان دارای��ی افرادی بودیم 
که نس��بت به خرید ارز اق��دام کرده بودند و زیان 
بزرگی را تجربه کردن��د. وزیر اقتصاد، با بیان اینکه 
متغیرهای بنیادی آنقدر دچار مشکل نشده بودند 
که چنین اتفاقاتی در بازار ارز بیفتد، اظهار داشت: 
بازاره��ای غیررس��می و کم عمق داری��م که چند 
بازیگر می توانن��د در این دریاچ��ه کم عمق موج و 
نوس��ان ایجاد کنند. خاندوزی؛ ادامه داد: اگر بازار 
عمیقی داش��تیم ورود و خروج عمده س��فته بازان 

موج ایجاد نمی کرد و مردم را هم آشفته نمی کرد. 
اگر در همی��ن حوزه ط��ال، زودتر و در س��ال های 
گذشته اقدام می ش��د آن 35 تن طالیی که وجود 
دارد 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی به س��مت 
آن انجام می ش��د و همچنی��ن توانس��تیم امکان 
فروش ریال��ی نفت را با همکاری وزی��ر نفت ایجاد 
کردی��م و این خواس��ته ای بود که هم��واره وجود 
داشت و اگر این ابزار ها ایجاد می شد، امروز شاهد 
این مصیبت  ها در اقتصاد نبودی��م. وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه امروز نفت و طال به س��بد دارایی مردم 
وارد کردیم و از هفت��ه آینده مس هم وارد س��بد 
دارایی مردم خواهد ش��د، گفت: مردم می توانند با 
خرید رس��می این دارایی  ه��ا از آن به عنوان وثیقه 
اس��تفاده کنند. همچنی��ن بانک ها و ش��رکت ها 
می توانند از این ابزار ها در بازار باز بانکی اس��تفاده 
کنن��د. از ای��ن ابزار ها می ت��وان هم ب��رای جذب 
نقدینگی و هم در مسیر ش��فافیت اقتصادی و هم 
از بین بردن رانت اس��تفاده کرد. خاندوزی؛ ادامه 
داد: چرا ب��رای کاهش حباب س��که باید از فروش 
ذخایر بانک مرکزی اس��تفاده ک��رد ؟ در حالی که 
در تمام دنیا از این ابزار ها اس��تفاده می کنند. وزیر 
اقتصاد افزود: امی��دوارم در این هفته بحث مالیات 
بر س��وداگری هم در مجلس به نتیجه برس��د تا از 

اقتصاد مولد حمایت شود.  

رئیس سازمان بورس

ارزش معامالت بورس کاال هزار همت شد

https://monaghesatiran.ir/131594-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87/
https://monaghesatiran.ir/131597-3757-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/
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چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

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

کیوسک اخبار 

 سود 1۶1 میلیارد دالری آرامکو 
از فروش نفت

ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی 
همزمان با تحوالت جهانی

مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، با اش��اره به تحوالت 
عظیم جهانی بخش انرژی طی س��ال های آینده، گفت: باید استفاده از ظرفیت 
دانش بنیان  ه��ا را برای حرکت همزمان ب��ا تحوالت جهانی توس��عه و در زمینه 
تولید دان��ش ریل گذاری هدفمن��د انجام دهیم. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
عبدالعل��ی علی عس��کری؛ در نشس��ت تخصص��ی »بررس��ی نق��ش صنع��ت 
پتروشیمی در تحقق شعار س��ال به اهمیت موضوع دانش بنیان و فاصله گرفتن 
از خام فروشی اش��اره و اظهار کرد: کارهای ارزش��مندی در صنعت پتروشیمی 
محقق ش��ده اس��ت، اما به اندازه کافی در زنجیره ارزش حرکت نش��ده است و 
دچار خام فروش��ی در این حوزه هس��تیم. وی با بیان اینکه طی سال های آینده 
تحوالت عظیم��ی در جهان ان��رژی رخ خواه��د داد، افزود: باید ب��رای حرکت 
همزم��ان با تح��والت جهانی، اس��تفاده از ظرفی��ت دانش بنیان  ه��ا را با وجود 
جوانان توانمند در کش��ور توس��عه دهیم و در زمینه تولید دان��ش ریل گذاری 
هدفمند انج��ام دهیم. مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، با 
تأکید بر اینکه این ش��رکت حمایت از دانش بنیان  ها را با ق��درت پیش می برد، 
ادام��ه داد: هلدین��گ خلیج فارس ب��ا برگزاری روی��داد »پتروف��ن« در آذرماه 
امس��ال، نیازهای فناورانه ش��رکت های زیرمجموعه را ب��ه دانش بنیان  ها ارایه 
کرد. این رویداد ب��ا حضور 200 ش��رکت در هفت حوزه مختل��ف نقطه عطفی 
برای شرکت های زیرمجموعه همس��و با تحقق شعار س��ال بود. علی عسکری؛ 
به برگ��زاری چهارمین نمایش��گاه و همای��ش حمایت از س��اخت داخل در ماه 
گذش��ته اش��اره و اظهار کرد: در این نمایش��گاه نیز 1۷0 ش��رکت دانش بنیان 
حضور فعالی داش��تند. وی ب��ه مطالعات جهان��ی انجام ش��ده در زمینه صنایع 
پایین دس��تی پتروش��یمی از س��وی هلدینگ خلیج فارس اش��اره کرد و گفت: 
براس��اس این مطالعات احداث 13 پارک شیمیایی در دس��تور کار قرار گرفت 
که هم اکنون هفت پارک مکان یابی و مقدمات کار فراهم ش��ده اس��ت. به گفته 
مدیرعامل شرکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، چابهار، جاسک، سیریک، 
نایبند، دیلم، دشس��تان مکان های منتخب برای احداث این پارک هاس��ت و از 
همه فعاالن عالقه مند برای حضور در صنعت پتروش��یمی اس��تقبال می کنیم. 
علی عسکری؛ به تشکیل صندوق خطرپذیر شرکتی برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان اشاره کرد و افزود: هلدینگ خلیج فارس از سهم مالیات می تواند در 
این صندوق س��رمایه گذاری کند و تا دو هزار میلیارد تومان تعهد کرده ایم. وی 
ادامه داد: توسعه صنایع پایین دستی پتروش��یمی با توانمندی داخلی همسو با 
 شعار سال 1401 اس��ت. این صنعت افزون بر اش��تغالزایی باال، دانش بنیان نیز 

خواهد بود.

آرامکو که بزرگ ترین ش��رکت نفتی جهان اس��ت، در س��ال 2022 درآمد 
خالص 161 میلیارد دالر داش��ت که بزرگ تری��ن درآمد از زم��ان عرضه اولیه 
عمومی این شرکت در سال 2021 است. به گزارش ایسنا، حمله نظامی روسیه 
به اوکراین که به افزایش شدید قیمت ها منجر ش��د، به عملکرد مالی درخشان 
آرامکو کمک کرد. ش��رکت آرامکوی سعودی برای اس��تفاده از درآمد هنگفتی 
که س��ال میالدی گذش��ته در پی افزایش چش��مگیر قیمت نفت و گاز، نصیب 
این شرکت شد، پرداخت س��ود نقدی س��هام را افزایش داد و هزینه سرمایه را 
باالتر می برد. آرامکو پرداخت س��ود نق��دی که منبع مهم تأمی��ن بودجه برای 
دولت عربستان سعودی اس��ت را برای س��ه ماهه چهارم به 19.5 میلیارد دالر 
افزایش داش��ت که چهار درصد باالتر از سه ماهه س��وم بود. شرکت های نفتی 
آمریکایی و اروپایی نظیر ش��ورون و ش��ل ه��م درآمده��ای خیره کننده ای را 
گزارش کرده و با پرداخت س��ود نقدی باالتر و بازخرید س��هام، میلیارد ها دالر 
را به سهامدارانش��ان برمی گردانند. آرامکو تاکنون به اس��تفاده از درآمد اضافی 
برای افزایش تولید، متمرکز بوده اس��ت. قیمت نفت از اواس��ط س��ال 2022، 
س��یر نزولی پیدا کرد و از ابتدای س��ال می��الدی جاری تاکن��ون، چهار درصد 
نزول کرده و هر بش��که نفت برنت، اکنون پایین ۸3 دالر معامله می ش��ود. این 
کاهش قیمت نفت تحت تأثیر مواضع سیاس��ت پولی فدرال رزرو بوده که برای 
مقابله با تورم، به تحکیم سیاس��ت پولی ادامه می دهد و س��رمایه گذاران دیگر 
انتظار ندارند ن��رخ بهره در نیمه دوم س��ال 2023، در یک مس��یر نزولی واضح 
باش��د. س��ود آرامکو در فاصله اکتبر تا دس��امبر به 30.۷ میلیارد دالر رس��ید 
که در مقایس��ه با 42.4 میلیارد دالر در س��ه ماهه س��وم، کاهش داشت. درآمد 
شرکت ش��یمیایی س��ابک که تحت کنترل آرامکو قرار دارد، اواخر سال 2022 
تحت تأثیر کندی اقتصاد جهانی و ضعیف ش��دن تقاضا ب��رای محصوالت این 
ش��رکت، نزول کرد. بس��یاری از معامله گران همچنان تص��ور می کنند قیمت 
نفت امس��ال صعود کرده و ممکن است به 100 دالر در هر بش��که برگردد زیرا 
تقاضای چین برای سوخت با بازگش��ایی اقتصاد این کشور، رو به افزایش است. 
آرامکو دوباره گوش��زد کرد س��رمایه گذاری جهانی اندک��ی در تولید نفت و گاز 
وجود دارد و محدودیت عرضه در بازار ممکن است باعث افزایش قیمت ها شود. 
عربستان سعودی از دولت  ها و شرکت های انرژی غربی برای پیشبرد بیش از حد 
سریع  گذار انرژی، انتقاد کرده است. آرامکو در حال هزینه میلیارد ها دالر برای 
باال بردن ظرفیت تولید روزانه از 12 میلیون بشکه فعلی، به 13 میلیون بشکه و 
افزایش 50 درصدی تولید گاز تا س��ال 202۷ است. میانگین تولید نفت آرامکو 
در س��ال 2022، به 10.5 میلیون بشکه در روز رس��ید که باال ترین میزان برای 
عربس��تان بود. این افزایش با تصمیم اوپک پالس برای افزایش تدریجی عرضه 
پس از کاهش چش��مگیری که در اوج بح��ران پاندمی کووی��د، در میزان تولید 
انجام داده ب��ود، روی داد. امین ناصر، مدیرعامل آرامک��و در بیانیه ای اعالم کرد 
با توجه به این که انتظار داریم نفت و گاز برای آین��ده قابل پیش بینی، ضروری 
بماند، ریس��ک های س��رمایه گذاری اندک در صنعت ما، واقعی بوده و می تواند 
به قیمت باالتر انرژی منجر ش��ود. آرامکو اعالم کرد این ش��رکت 3۷.6 میلیارد 
دالر برای پروژه های س��رمایه در س��ال 2022 هزینه کرده اس��ت و این رقم را 
امس��ال به 45 تا 55 میلیارد دالر افزایش خواهد داد. سود نقدی ۷5.۸ میلیارد 
دالر برای کل س��ال، با جریان نقدی آزاد که به حدود 149 میلیارد دالر افزایش 
پیدا کرد، به راحتی تأمین خواهد ش��د. آرامکو همچنین یک پاداش سهم برای 
هر 10 سهم، عرضه خواهد کرد. براس��اس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی 
در س��ال 2019 عرضه اولیه عمومی انج��ام داد. عربستان س��عودی همچنین 
مالک حدود 9۸ درصد این ش��رکت اس��ت ارزش ب��ازار آرامک��و 1.9 تریلیون 
 دالر اس��ت و ای��ن ش��رکت پ��س از اپ��ل، دومی��ن ش��رکت ب��اارزش بزرگ 

جهان است. 

وزیر نیرو 

حجم تبادالت برق ایران و پاکستان به 200 مگاوات افزایش می یابد 
وزیر نی��رو، در دی��دار ب��ا وزیر ان��رژی پاکس��تان، گفت: 
در توافق جدید، حجم تب��ادل برق دو طرف ب��ه حدود 200 
مگاوات افزایش می یابد. به گ��زارش مناقصه مزایده، علی اکبر 
محرابیان؛ در حاش��یه دی��دار با »خرم دس��تگیرخان«؛ وزیر 
انرژی پاکس��تان، با اش��اره به اش��تراکات فرهنگی دو کشور، 
گف��ت: در کن��ار ظرفیت های مش��ترک تمدن��ی و مذهبی، 
ایران و از دیرب��از و در طول اعصار دارای ریش��ه های فرهنگی 
مش��ترک ف��راوان از جمله ه��ای زب��ان فارس��ی و ش��عرای 
مش��ترک به نامی چ��ون عالمه اقب��ال الهوری هس��تند که 

باعث حفظ و توس��عه روابط مثبت می ش��وند. وزی��ر نیرو، در 
ادامه با اش��اره به تأکی��د دولت س��یزدهم مبنی ب��ر تعمیق 
و توس��عه روابط ایران با همس��ایه، اف��زود: در زمین��ه روابط 
اقتص��ادی همکاری های خوبی بین دو کش��ور وج��ود دارد، 
به طوری که حجم مب��ادالت اقتصادی ایران و پاکس��تان در 
 سال برابر باش��د، دو دالر است. وی با اش��اره به انجام عملیات 
طراحی و اجرای خط انتقال برق ایران به پاکس��تان در کمتر 
از یک س��ال، توضیح داد: آزمای��ش و آزمایش ه��ای الزم در 
این زمینه انجام ش��د و این خط هم اکنون برق اس��ت. امروز 

درخصوص تجارت و مب��ادالت برق دو طرف ب��ا حضور وزیر 
انرژی کش��ور پاکس��تان و تیم های فنی و مدیریتی در حوزه 
تجارت صورت گرفت. محرابی؛ احتمال امیدواری برای ایجاد 
توافق دو کش��ور برای برق، اظهار کرد: در تبادل توافق جدید، 
حجم تبادل ایران و در حدود 2000 مگاوات افزایش می یابد 
که این امر گامی بلند برای توسعه روابط می یابد و می تواند به 
آن تبدیل شود. پایدارس��ازی تبادل برق بین دو کشور باشیم. 
در ادامه، »خرم دس��تگیر خان«؛ با اشاره به سفر پیشین خود 
به ایران، گفت: در این سفر پیشبرد توافقات قبلی درخصوص 

مبادالت برق بین دو کش��ور ایران و از طریق خط انتقال برق 
پیگیری و تالش ش��د تا توافق��ات نهایی حاصل ش��ود. وزیر 
انرژی پاکس��تان، با تأکید بر امید به توس��عه و تعمیق روابط 
دو کش��ور ایران و پاکس��تان، گفت: با هدف توافق نهایی ذیل 
تشکیل جلس��ات فنی و تجاری، توس��عه و گسترش تبادالت 
برق بین دو کش��ور اس��ت. وی خاطرنش��ان ک��رد: روابط دو 
مل��ت فرات��ر از رویدادهای منطق��ه ای و بین المللی اس��ت و 
 هر دو کش��ور دارای مش��ترکات ق��وی فرهنگ��ی، تاریخی و 

جغرافیایی هستند.

زهرا قره داغی

وزیر نفت، با اش��اره به اینکه همکاری نزدیکی 
ب��ا عربس��تان در جلس��ات و تصمیم گیری ه��ای 
اوپک و اوپک پالس داریم، گفت: براس��اس اوراق 
نفتی که منتش��ر خواهد شد، س��االنه ۷2 میلیون 
بش��که گواهی س��پرده نفت خام و میعانات گازی 
عرضه می ش��ود. به گزارش مناقصه مزایده، جواد 
اوجی؛ در حاش��یه آیین رونمایی از گواهی سپرده 
نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی در جمع 
خبرنگاران، با بیان اینکه این طرح در آستانه ملی 
شدن صنعت نفت رونمایی می ش��ود، اظهار کرد: 
بیش از یک س��ال روی این طرح در بورس انرژی 
کار کارشناس��ی انجام شده تا از س��رمایه گذاران 
داخل��ی و مش��ارکت مردم��ی برای ف��روش نفت 
استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه گواهی سپرده 
نفت خام و میعانات گازی در جمع آوری نقدینگی 
مؤثر اس��ت، افزود: امیدواریم در آینده نزدیک در 
حوزه بهینه سازی گاز نیز بتوانیم با شرکت بورس 
انرژی ایران انرژی همکاری داش��ته باشیم. اوجی؛ 
تأکید کرد: س��االنه ۷2 میلیون بش��که نفت خام و 
میعانات گاز در بورس ان��رژی از طریق این گواهی 
عرضه خواهد ش��د. وزی��ر نفت، با اش��اره به اینکه 
امروز باال ترین رقم صادرات نفت نسبت به دو سال 
اخیر در حال انجام اس��ت، اظهار ک��رد: ارز حاصل 
از این ص��ادرات در سررس��ید مش��خص دریافت 
و به س��امانه نیما و س��امانه جدید معامالتی واریز 
ش��ده اس��ت. اوجی؛ ادامه داد: قیمت گذاری نفت 
و میعان��ات در بورس انرژی نی��ز در یک بازه زمانی 
مشخص به همان قیمتی که به مشتریان خارجی 
عرضه می ش��ود به متقاضیان داخلی هم در بورس 
عرضه می ش��ود و امیدواریم کش��ورهای همسایه 
هم در خرید این گواهی س��پرده مشارکت داشته 
باش��ند. وزیر نفت، با اش��اره به اینکه در 11ماهه 
س��ال 1401 حدود 14 میلیارد دالر در س��امانه 
نیما و مرکز مبادالت ارزی، ارز عرضه ش��ده است، 
افزود: در 11ماهه امسال 190 میلیون بشکه نفت 
بیشتر از سال 99 و نسبت به س��ال 1400 حدود 
۸3 میلیون بشکه نفت بیش��تری فروختیم و پول 
همه را وص��ول کردی��م. اوجی؛ با تأکی��د بر اینکه 
درآمدهای ارزی کش��ور امروز بیش��تر از نیازهای 
ارزی اس��ت، ادامه داد: امس��ال ص��ادرات گاز 15 
درصد بیشتر ش��ده و 6.5 میلیارد دالر در صادرات 
ال پی جی وصول کردیم. وی گفت: با افتتاح فاز 14 
ساالنه یک میلیون تن ال پی جی و اتان به ظرفیت 
تولید کشور اضافه می ش��ود. وزیر نفت، ادامه داد: 
۸۷ میلیون بش��که نفت و میعان��ات گازی ذخیره 
شده بود و امروز حدود 20 میلیون بشکه میعانات 
گازی ذخیره شده اس��ت؛ همچنین شیرین سازی 
میعانات گازی فازهای 2 و 3 انجام شد تا صادرات 
تسهیل ش��ود. وی با اش��اره به توافق دیپلماتیک 
ای��ران و عربس��تان در روزه��ای اخی��ر، گفت: در 
نشس��ت های اوپک همکاری نزدیکی با عربستان 
داری��م و تصمیم های خوب��ی در ماه ه��ای اخیر با 
مش��ارکت هم گرفته ایم. در توس��عه میدان های 
مشترک پیش��نهادهایی ارایه ش��ده و هم اکنون با 
عمان توافق نامه امضاء شده اس��ت و امیدواریم در 
دیگر میدان های نفتی با کش��ورهای دیگر هم این 
موضوع به نتیجه برس��د. وزیر نفت، ب��ا بیان اینکه 
با ش��رکت های بزرگ روس نی��ز 40 میلیارد دالر 
توافق نامه و 4.5 میلیارد دالر قرارداد داریم، گفت: 
امیدواریم توافق نامه ها به زودی به مرحله قرارداد 
برسند. اوجی؛ با اشاره به قراداد سوآپ روزانه پنج 
میلیون مترمکعبی گاز با جمه��وری آذربایجان و 

افزایش آن به 10 میلی��ون مترمکعب در ماه های 
اخی��ر گفت: مذاک��رات با ترکمنس��تان در همین 

زمینه در حال انجام است.
اوراق سپرده نفتی ضمانت شده است

در ادام��ه، محس��ن خجس��ته مهر؛ مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه گواهی سپرده 
نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی به عنوان 
ابزار نو فروش نفت با همکاری بورس رونمایی شد، 
گفت: امکان تحویل فیزیکی نفت خام به مشتریان 
داخلی برای نخس��تین بار اس��ت که تاریخ صنعت 
نفت ایران فراهم ش��ده اس��ت. مع��اون وزیر نفت، 
حنثی سازی تحریم ها را از اولویت های وزارت نفت 
در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: حدود یک سال 
و بیش از 3000 س��اعت کار کارشناسی بر موضوع 
معام��الت گواهی س��پرده نفتی در ب��ورس انرژی 
کار ش��د. وی ادامه داد: این کار جدی��د و مبتکرانه، 
با ط��رح ب��ورس نفت و گش��ایش نفت��ی در دولت 
قب��ل، تفاوت های معناداری دارد ک��ه به طوری که 
دارن��دگان اوراق می توانند مالک فیزیکی نفت خام 
باشند و به شرط آن که مجموعا بتوانند به اندازه یک 
محموله اوراق دراختیار داشته باشند، امکان خروج 
نفت خام از انبار و ف��روش آن در ای��ن طرح وجود 
دارد. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران، با اش��اره 
به بازشدن نماد اوراق س��پرده در بورس انرژی در 
روز جاری و آغاز معامالت از روز آتی، گفت: روزانه 
100 هزار بش��که نفت خ��ام س��نگین و 100 هزار 
بشکه میعانات گازی عرضه خواهد شد که در طول 
سال 36 میلیون بشکه نفت خام و 36 میلیون بشکه 
میعانات گازی به مجموع ارزش شش میلیارد دالر 
خواهد بود. مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران، 
تصریح کرد: ای��ن امکان وج��ود دارد متقاضایان و 
فعاالن بازارس��رمایه ب��ه قیم��ت روز بانک مرکزی 
می توانند معادل ریالی قیمت نفت خام را پرداخت 
کنند و در بازار ثانویه اوراق خ��ود را خرید و فروش 
کنند. آن دسته از فعاالن بازار که کد حقوقی دارند 
می توانند از 500 بش��که نفت خام به باال در بورس 
انرژی خرید و فروش کنند؛ همچنین امکان خرید 
این اوراق برای شرکت های خارجی به صورت ارزی 
وجود دارد. وی افزود: دارندگان ارز و ریال، به جای 
آن که به خرید و سرمایه گذاری در ارز و سکه و طال 
توجه کنند، طالی س��یاه بخرند و ای��ن امکان، در 

بورس انرژی فراهم شده اس��ت. معاون وزیر نفت، 
با بیان اینکه »با اج��رای این طرح، هیچ گونه بدهی 
برای دولت ایجاد نمی ش��ود و ماب��ه ازای فیزیکی، 
اوراق سپرده به فروش رسیده در انبارهای شرکت 
ملی نفت موجود اس��ت«، گفت: مناب��ع حاصل از 
فروش این اوراق نی��ز، مطابق قان��ون، مثل منابع 
حاصل از ص��ادرات نفت خام خواهد بود و ش��رکت 
ملی نفت سهم 14.5 درصدی از این منابع خواهد 
داشت و ضمانت شده اس��ت. وی ادامه داد: امکان 
خرید و ف��روش ای��ن اوراق در ب��ازار ثانویه وجود 
دارد و با مجوز ش��ورای عالی اقتصاد، ش��رکت ملی 
نفت و چن��د بانک و مؤسس��ه مالی، ام��کان ریالی 
خرید این اوراق را از دارندگان آن خواهند داش��ت. 
خجسته مهر؛ اظهار کرد: ش��رکت ملی نفت ایران 
با وجود تحریم مش��تریان خارجی خ��ود را دارد و 
ص��ادرات نفت ایران در ش��رایط کنون��ی به خوبی 
در حال انجام اس��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه خارج از 
بلوک های کنونی میدان مشترک پارس جنوبی در 
حال کار عملیات اکتشافی هستیم، گفت: به تازگی 
در یکی از چاه های اکتشافی در این میدان به نتایج 
خوبی رس��یده ایم و با حفاری چند حلقه چاه دیگر 
به طور دقی��ق مقدار ذخای��ر احتمالی ت��ازه اعالم 

خواهد شد.
قراردادهای آتی و اختیار معامله نفت خام 

راه اندازی می شود
مدیرعامل بورس انرژی از رونمایی قراردادهای 
آتی و اختیار معامله نفت خ��ام خبر داد. به گزارش 
مناقصه مزایده، عل��ی نقوی؛ در مراس��م رونمایی 
از گواهی س��پرده نفت خ��ام و میعان��ات گازی با 
اشاره اینکه 19 اسفند ماه س��الروز آغاز معامالت 
در بورس انرژی اس��ت، افزود: در یک دهه فعالیت 
بورس انرژی در حوزه معامالت نفت خام، میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی اقدام��ات مهمی انجام 
دادیم. وی با بی��ان اینکه عرضه نف��ت در بورس از 
موضوع��ات حاکمیتی بوده اس��ت، ادام��ه داد: با 
تغییرات در ش��رکت نف��ت در دولت س��یزدهم، 
راه اندازی ب��ازار کاغذی نفت در دس��تور کار قرار 
گرف��ت و انتش��ار گواهی س��پرده به عن��وان ابرار 
اس��تاندارد مورد تأیید ق��رار گرف��ت. مدیرعامل 
بورس انرژی، افزود: پس از بررس��ی های مقدماتی 
و آسیب شناس��ی انواع مدل های قابل انجام انتشار 

گواهی س��پرده پس از چندین ماه کار فش��رده در 
س��طوح مختلف و طرح موض��وع در هیأت مدیره 
ش��رکت ملی نف��ت ای��ران در نهای��ت چارچوب 
اجرایی ای��ن کار در ش��هریورماه س��ال جاری در 
هیأت مدیره مش��رکت نف��ت به تصویب رس��ید 
و پ��س از ط��ی فرآینده��ای قانون��ی و اب��الغ آن 
درخواس��ت پذیرش مخ��ازن متعلق به ش��رکت 
ملی نف��ت در بورس مطرح و پذیرش ش��د. نقوی؛ 
ادامه داد: همچنین با همکاری س��ازمان برنامه و 
بودجه این موضوع در ش��ورای اقتصاد هم به تأیید 
و تصوی��ب رس��ید. در طراحی و پیاده س��ازی این 
گواهی ب��ا توجه به نظرات ذی نفع��ان مختلف و به 
منظور ارایه یک مدل مناس��ب از مشارکت عمده 
فعاالن حوزه نفت و بازارس��رمایه اس��تفاده شده و 
بسیاری از زیرس��اخت های معامالتی این گواهی 
در پاسخ به دغدغه ها و پیش��نهاد فعاالن این بازار 
بوده اس��ت. وی با بیان اینکه مدت دوره معامالتی 
36 ماهه و س��فارش گذاری به صورت ارزی است، 
عنوان ک��رد: ام��کان غلطاندن نم��اد معامالتی به 
دوره های معامالتی بعدی، تضمین ش��رکت ملی 
نفت ای��ران مبنی ب��ر اولویت داش��تن دارندگان 
گواهی در تحویل، قبولی وکالت شرکت نفت برای 
دارندگانی که ام��کان تحویل ندارن��د، اجازه اخذ 
موقعیت در بازار مشتقه توس��ط شرکت ملی نفت 
ایران، تخصیص منابع ب��رای بازارگردانی و ایجاد 
صندوق ه��ای بازارگردان��ی، روزه��ای معامالتی، 
ورود اش��خاص حقیقی به صورت غیرمس��تقیم، 
عدم اخ��ذ هزینه انب��ارداری ت��ا 1۸ م��اه، اعمال 
تخفیف حجمی و پذیرش این گواهی به عنوان ابزار 
توثیق و تضمین نزد شرکت ملی نفت ایران و سایر 
نکات اعالمی از جمله مواردی ب��وده با کار جمعی 
و کارشناسی حاصل شده است. مدیرعامل بورس 
انرژی، با اشاره به صادرات بالغ بر 14 میلیارد دالر 
فرآورده های نفتی از مس��یر بورس انرژی در پنج 
س��ال گذش��ته، گفت: افزایش درآمدهای دولت و 
عرضه کنندگان ناش��ی رقابت حاصل��ه در رینگ 
صادراتی به می��زان بالغ ب��ر 10۸ میلیون دالر که 
نزدیک به یک س��وم آن به میزان 32 میلیون دالر 
صرفا در س��ال جاری حاصل ش��ده و افزایش 43 
درصدی حجم صادرات گاز مایع در س��ال جاری، 
معامله بیش از س��ه میلیون و 600 هزار تن بنزین 

در یک روز و کس��ب رکورد بازارس��رمایه در سال 
1399، افزای��ش تع��داد خری��داران در برخی از 
فرآورده ها و ایجاد بازارهای جدید در منطقه، همه 
حاکی از آن اس��ت که در صورت نظم و اس��تمرار 
عرضه فرآورده های نفتی در مس��یر شفاف بورس، 
شاهد افزایش درآمدهای عرضه کنندگان خواهیم 
بود. نقوی؛ اف��زود: گرچه این نکته را ه��م نباید از 
نظر دور داشت افزایش ش��دت مصرف داخلی در 
برخی از فرآورده های اصلی مانند بنزین و گازوییل 
تهدیدی برای درآمدهای صادراتی کش��ور خواهد 
بود. در س��ال آینده با برنامه ری��زی صورت گرفته 
قصد داریم تا عالوه بر عمق بخشی و افزایش سهم 
معام��الت گواهی س��پرده نفت خام، ب��ا همکاری 
شرکت ملی نفت و با توجه به پذیرش قراردادهای 
آتی نفت خام و میعانات گازی در بورس، معامالت 
ای��ن قرارداد ها را ب��رای فعالین برق��رار کنیم و در 
گام بعدی از قراردادهای اختی��ار معامله رونمایی 
خواهیم کرد. وی ادام��ه داد: همچنین با توجه به 
ناترازی ناشی از افزایش مصرف و لزوم بهینه سازی 
مصرف، با همکاری س��ازمان برنامه و شرکت ملی 
گاز ایران اماده انجام معامالت گواهی صرفه جویی 

گاز هستیم. 
 افزایش صادرات نفت ایران با وجود 

ادامه تحریم ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: صادرات 
نفت ایران در ش��رایط فعلی نس��بت به س��ه سال 
گذشته افزایش داشته و در کنار آن، عرضه داخلی 
نفت نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش 
مناقصه مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ با اشاره به 
اینکه نفت در قرن گذش��ته یکی از کلیدواژه های 
پربسامد در اقتصاد ایران بوده اس��ت، اظهار کرد: 
نفت از نقطه غرورانگیز ملی ش��دن صنعت نفت تا 
دش��واری های صادرات آن به واسطه تحریم ها، در 
شرایط سیاس��ی و اقتصادی ایران مؤثر بوده است. 
وی ادام��ه داد: در هم��ه ای��ن ابعاد و زوای��ا، نحوه 
مش��ارکت بخش خصوصی در معامالت نفت یکی 
از گوش��ه ها و نمونه های مهمی است که تا سالیان 
طوالنی مشکل ساز بوده است. وزیر اقتصاد، تأکید 
کرد: بخشی از این مش��کالت در دهه ۸0 با اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی حل ش��ده اس��ت 
و بخش��ی نیز به واس��طه تحریم ها و خنثی سازی 
آن محقق می ش��ود. خاندوزی؛ با بیان اینکه پس 
از یک س��ال تالش مش��ترک بی��ن وزارت نفت و 
اقتصاد، گواهی س��پرده نفت خام منتش��ر ش��ده، 
گفت: اگر این مس��یر از س��مت سیاس��ت گذاران 
ادامه پیدا کن��د و ابزاره��ای مال��ی و اقتصادی را 
تعریف کنیم تا بخش��ی از زنجیره نفت را توس��عه 
دهی��م، نقطه عطف��ی در مس��یر اقتص��اد انرژی 
ایران در س��ال های آینده خواهد بود. وی تصریح 
کرد: ب��ه لحاظ صادرات نفت نس��بت ب��ه ماه های 
گذش��ته، وضعیت بهتری داریم و همزمان تالش 
شده مس��یر فروش ریالی نفت در داخل نیز فراهم 
ش��ود که ابزاری جدید روی میز س��رمایه گذاران 
حرف��ه ای خواه��د ب��ود. وزی��ر اقتص��اد، گف��ت: 
 تالش در دولت س��یزدهم این بوده که به س��مت 
رقابتی تر و شفاف تر ش��دن حرکت کنیم و حضور 
فعاالن بخش غیردولتی در عرضه گواهی نفت خام 
نیز تقویت ش��ود. خاندوزی؛ با تأکید ب��ر اینکه در 
اتاق شیشه ای بورس انرژی عرضه گواهی نفت خام 
آغاز می ش��ود، اف��زود: دغدغه اقتص��اد کالن این 
مسأله، کمک به این بود که هدایت نقدینگی های 
کشور به س��مت فعالیت های مولد انجام شود. وی 
گفت: تنه��ا معام��الت کاغذی انجام نمی ش��ود و 

درباره معامالت فیزیکی صحبت می کنیم. 

وزیر نفت اعالم کرد

عرضه ساالنه ۷۲ میلیون بشکه گواهی سپرده نفت خام 
و میعانات گازی در بورس انرژی

موافقت اصولی احداث 15 هزار مگاوات نیروگاه جدید صادر شد 
مجری طرح احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه، با اشاره به استقبال 
صنایع از طرح احداث حداقل 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی 
)س��یکل ترکیبی( و تجدیدپذیر، گفت: تاکنون برای 34 ش��رکت به 
میزان 15 هزار مگاوات موافقت اصولی صادر ش��ده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزایده، سیدزمان حس��ینی؛ افزود: براساس اقدام های صورت 
گرفته، انتظار می رود دومین نیروگاه گازی موضوع تفاهم نامه وزارت 
نیرو و وزارت صمت تا پایان س��ال جاری در س��منان به شبکه متصل 
شود. وی ادامه داد: همچنین دومین واحد گازی نیروگاه شهید باکری 
سمنان با تالش شبانه روزی و حداقل زمان در مرحله تست و راه اندازی 
قرار گرفت؛ عملیات اجرایی این نیروگاه در بهار 1401 آغاز شده بود. 
وی توسط صنایع درباره اس��تقبال صنایع از طرح احداث حداقل 10 

هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی س��یکل ترکیب��ی و تجدیدپذیر، 
خاطرنشان کرد: تاکنون برای 34 ش��رکت به میزان 15 هزار مگاوات 
موافقت اصولی صادر شده است، همچنین تقاضای 11 شرکت حدود 
3200 مگاوات برای صدور موافقت اصولی در دس��ت بررس��ی است. 
حس��ینی؛ گفت: در حال حاضر 5696 مگاوات نیروگاه در فاز اجرایی 
و عملیاتی قرار گرفته است، به طوری که نخس��تین واحد گازی طرح 
به ظرفیت 1۸3 مگاوات در نیروگاه ش��هید ش��اکری سمنان در زمان 
کوتاه پنج ماهه به اتمام و در تابستان 1401 به بهره برداری رسید. وی 
با اشاره به اینکه ش��ش واحد گازی جمعاً به ظرفیت 14۷۸ مگاوات تا 
تابستان سال جدید وارد مدار خواهند ش��د، مابقی ظرفیت عملیاتی 
ش��ده به میزان 4035 م��گاوات به تدری��ج از س��ال 1402 به مرحله 

بهره برداری می رسد. وی ادامه داد: نیروگاه 600 مگاوات خورشیدی 
کوهپایه اصفه��ان متعلق به صنای��ع فوالدمبارکه با تهی��ه زمینی به 
مساحت 1200 هکتار و ش��روع س��اخت پنل های خورشیدی در فاز 
عملیاتی قرار گرفته است. حسینی؛ افزود: شرکت های صنایع معدنی 
که موافقت اصولی آن  ها برای احداث نیروگاه صادر ش��ده پس از انجام 
دوره پیش برد ط��رح، تأمین س��وخت، اخذ مجوز اتصال به ش��بکه و 
اخذ مجوز محیط زیس��ت در 19 اس��تان اصفهان، هرمزگان، کرمان، 
یزد، فارس، مرکزی، خراسان ش��مالی، س��منان، آذربایجان ش��رقی، 
خراس��ان جنوبی، خوزستان، قم، بوش��هر، همدان، کاشان، مازندران، 
لرس��تان، ایالم و کردس��تان، مبادرت به احداث نی��روگاه می کنند. 
وی با اش��اره به پیش��رفت 40 درصدی 22 نیروگاه در دوره پیشبرد، 

گفت: واحدهای گازی ش��ماره 1 و 2 فوالد مبارکه به ظرفیت 30۷×2 
مگاوات، واحدگازی شماره 2 نیروگاه شهید باکری سمنان به ظرفیت 
1۸3 مگاوات، واحد گازی ش��ماره یک بلوک 2 س��یرجان به ظرفیت 
1۸3 م��گاوات، واحد گازی ش��ماره یک نی��روگاه آلومینیوم المهدی 
به ظرفیت 1۸3 م��گاوات و نیروگاه گازی المرد )س��الکو( به ظرفیت 
315 مگاوات جمع��اً 6 نی��روگاه گازی به ظرفی��ت 14۷۸ مگاوات تا 
تابستان 1402 به ش��بکه متصل و به بهره برداری می رسند. حسینی 
توسط صنایع درباره جزئیات تأمین سوخت نیروگاه ها، افزود: تاکنون 
نیروگاه ه��ای فوالدمبارکه، س��منان، گل گهر س��یرجان، آلومینیوم 
المهدی، المرد )سالکو( و خوزستان مجوز تخصیص سوخت دریافت 

داشته اند و این امر درخصوص سایر نیروگاه ها در حال پیگیری است.




