
اجتماعی  ، فرهنگی  ، سیاسی  ، اقتصادی

روزنامه

آیا هزینه مسدودسازی اینترنت کمتر از باز بودن پلتفرم  های خارجی است؟ سؤال روز

فراخوان های امروزفراخوان های امروز

Tuesday    14.Mar.2023  Vol.18  No.3758   50000RIs  ISSN:2008-2886 سه شنبه 23  اسفند 1401   21  شعبان 1444  سال هجدهم  شماره 3758   قیمت 50000 ریال  8 صفحه

شرکت گسترش معادن و 
صنایع معدنی طالي زرشوران

هلدینگ تخصصی 
صنعت و معدن– مؤسسه امین

مجتمع دخانیات تهران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و  حرفه ای

شرکت فاضالب تهران

شرکت گاز استان تهران

موسسه مکین

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه 2 شهرتهران

 شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک شهرتهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

موسسه عمران ساحل

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir

می توانید با خرید نسخه کاغذی نسخه 
الکترونیکی را   رایگان دریافت کنید

شما به راحتی می توانید  در این نشریات 
موضوعات مورد نظر خود را جستجو کنید

ویرایش یازدهم

اولین کتاب کاغذی
 قابل جستجو در متن

به تعداد 

محدود موجود 

می باشد

اداره کل انتقال خون 
استان تهران

شرکت سهامی 
برق منطقه ای تهران

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

  آغاز تعمیرات اساسی 
اسکله گرد بندر انزلی بعد 

از  برگزاری مناقصه

 تعیین پیمانکار 
احداث پل بی صفر 

 کمربندی شمالی کرج 
بعد از برگزاری مناقصه 

برگزاری نخستین مزایده 
 پسماند روی کشور 

به حجم 10 میلیون تُن

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 6

نگاهی به جشن آخرین سه شنبه سال

چهارشنبه سوری؛ نماد شکرگزاری 
ایرانیان از خداوند و مخالفت با اعراب! 

اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد 
بلندمدت فروش نفت 

)ضمیمه قرارداد باالدستی( 

 امکان صدور سند رسمی برای امال ک 
با سند عادی فراهم شد  

افزایش دامنه نوسان بورس 
تا ۱۰ درصد

دبیر سندیکای صنعت برق عنوان کرد 

 بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت 
به وزارت نیرو 

صفحه  1

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 2

 شورای  رقابت اوایل سال آینده 
قیمت خودرو را تعیین می کند

کیوسک مناقصه  و مزایده
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 چهارشنبه س��وری یکی از بزرگ ترین اعیاد ایرانیان است؛ 
جشنی که هم ریشه در فرهنگ یکی از قدیمی  ترین کشورهای 
تاریخ یعنی ایران عزیزمان دارد و هم یکی از مهم ترین نمادهای 
مخالفت ایران با اعراب بوده اس��ت. جش��ن چهارشنبه سوری 
جشنی بود که پس از جشن س��ور از زمان های بس��یار دور در 
ایران مرسوم بوده است. قبل از ورود اسالم به ایران هر سال ۱۲ 
ماه و هر ماه ب��ه ۳۰ روز بوده که هر کدام از این ۳۰ روز اس��می 
مشخص داشته اس��ت که بعد از ورود اسالم به ایران تقسیمات 
هفته نیز به آن اضافه شد. در ایران باستان به دلیل آن که بیشتر 
مردمان کشورمان در آن زمان کشاورز بودند به شکرانه برکات 
خداوند در پایان هر ماه جش��ن و پایکوبی با نام س��ور مرس��وم 
برپا می کردند؛ پس از حمله اعراب به کش��ورمان این جشن به 
سختی و بیشتر در خفا برگزار می شد و ایرانیان با توجه به نفرت 
اعراب از این جشن به هر ش��کل ممکن آن را برگزار می کردند. 
کار به جایی رسید که ایرانیان تصمیم گرفتند تا هفت روز آخر 
س��ال را به برپایی آتش بپردازند و به دلیل آن که اعراب ش��ب 
چهارشنبه را شب نفرت می دانس��تند، ایرانیان در آخرین شب 

چهارشنبه سال، جشن چهارشنبه سوری را بنا نهادند. 
آماده باش پلیس

در آستانه برگزاری جشن چهارشنبه س��وری رئیس پلیس 
پایتخت در یک نشس��ت خبری، گفت: در آس��تانه چهارشنبه 

آخر س��ال هس��تیم که فرماندهی نیروی انتظامی هم درباره آن 
فرمودند که دیدگاه ما نس��بت به این روز یک دیدگاه اجتماعی 
است و متأس��فانه س��ال های اخیر این روز تبدیل شده به روزی 
که برای نوجوانان و جوانان ایجاد خطر می کند. امسال براساس 

دیدگاه فرمانده فراجا، ما نیز در پایتخت اقداماتی علیه افرادی که 
در زمینه قاچاق، تولید و توزیع مواد محترقه فعالیت می کردند، 
انجام دادیم که مهم ترین آن، شناس��ایی انبار ها و مکان های بود 
که مواد اولیه ب��رای فروش دوو داش��تند. خواه��ش من از همه 

شهروندان این است که از جوانانشان حفاظت کنند. جمع شدن 
جوانان کنار هم به تنهایی می تواند احساسات نوجوانی را در آن 
پررنگ کند که باعث ایجاد خطر می ش��ود ما امیدواریم امسال را 
بتوانیم بدون حادثه پشت سر بذاریم. البته آنچه در حوزه پلیس 

است به صورت لحظه ای اطالع رسانی خواهیم کرد.
 هشدار وزیر بهداشت درباره حوادث چهارشنبه 

آخر سال
به��رام عین اللهی؛ وزیر بهداش��ت نیز، با هش��دار نس��بت 
به ح��وادث مرتبط با چهارش��نبه آخر س��ال به وی��ژه صدمات 
جبران ناپذیر حوادث چشمی ناش��ی از انفجار مواد محترقه، در 
عین حال از آماده باش مراکز درمانی از جمله بیمارس��تان های 
تخصصی چشم و س��وختگی خبر داد. وی در حاشیه دیدارش 
با وزیر بهداش��ت بورکینافاس��و، با حضور در جمع خبرنگاران، 
اف��زود: برخی تصور می کنند فقط کس��انی که در این مراس��م 
شرکت کرده یا از وسایل آتش زا اس��تفاده می کنند، دچار این 
حادثه می ش��وند، در حالی که بیش ترین حوادث را در عابرین 
و افرادی که تماش��ا می کنند، دیده ایم. وی با بیان اینکه توصیه 
می کنم که م��ردم از اجس��ام انفجاری اس��تفاده نکنند، گفت: 
باید توجه کرد ک��ه موج انفج��ار می تواند همه چی��ز را پرتاب 
کرده و منجر به صدمه ش��ود. در عین حال م��ا به عنوان وزارت 
بهداش��ت، به همه مراکز درمانی آماده باش کامل دادیم به ویژه 
مراکز سوختگی و تخصصی چشم. امیدواریم با کم ترین حادثه 

چهارشنبه سوری را بگذرانیم.

نگاهی به جشن آخرین سه شنبه سال

چهارشنبه سوری؛ نماد شکرگزاری ایرانیان از خداوند و مخالفت با اعراب! 

 فروشگاه گردی با اعمال شاقه!  
 این یک مدلش را نه من دیده بودم و نه حتی شنیده بودم، 
یعنی این طور برایتان بگویم که قیمت ها و شرایط و مهم تر از 
همه ذخیره جیب مبارک، با هماهنگی و همدستی یکدیگر 
چنان سناریویی برایمان ساخته و پرداخته کرده اند که چند 
سال پیش عمراً در خواب هم به س��راغ مان نمی آمد، ولی در 
این ایام و آن هم روز روش��ن و ِزل آفتاب، جلویت س��بز شده 
و چشم در چش��م تکان هم نمی خورد، یک چیزی می گویم 
یک چیزی می شنوید، سراغ پوش��اکی ها که می روی، کافیه 
قیمت یکی، دو قلم را سؤال کنی، فی الفور شست مبارک خبر 
می ش��ود که اوضاع بدفرم بی ریخت اس��ت و باید خیلی ِملو، 
محترمانه و البته دست از پا درازتر خود را به بیرون فروشگاه 
پرتاب کن��ی وگرنه همی��ن دی��دن قیمت ها هم دل ش��یر 
می خواهد و هم َزهره می ترکاند، چه رس��د به دست در جیب 

کردن و خریدن، اما چه می شود کرد، خودت و همسر گرامی 
را هم که فاکتور بگیری، دلبند یا دلبندان را که نمی ش��ود با 
وعده درمانی و بُزک نمیر بهار می��اد، بی خیال کرد، حتی اگر 
آن ها هم س��خت نگیرند ولی درد آبرو را چه می ش��ود کرد؟ 

فی الحال که عجالتاً دست ما کوتاه وخرما بر نخیل! 
اصاًل بهتر اس��ت خرید را به جای پوش��اک از آجیل عید 
شروع کرد که گفته اند ش��گون دارد، بنابراین به امید اینکه 
هرچیزی راجع به گرانی پس��ته و فندق و بادام ش��نیده ای، 
کذب مح��ض و ش��ایعه ای��ادی بورکینافاس��وی جهانخوار 
باش��د، خودت را ب��ه راس��ته آجیل فروش ها می رس��انی تا 
همه چیز را به قیمت ک��ف بازار بخری و با گردنی افراش��ته 
به خانه برگردی، البته همان اول با دی��دن نیش تا بناگوش 
باز شده پسته های ریز و درش��ت و اکبری و کله قوچی و قبل 

از رؤیت قیمت ها، تَ��ه دلت خالی می ش��ود و حس می کنی 
که خنده های امس��ال با س��ال های قبل ف��رق دارد و انگار 
می خواهند ش��وخی ش��وخی، خبر ش��ومی را به تو بدهند 
و این خنده ه��ا َزهرش بیش��تر از مهرش اس��ت و مصیبت 
اینجاست که شست مبارک درس��ت خبر داده و همین که با 
اتیکت قیمت ها چشم در چش��م می شوی، انگاری که سقف 
آجیل فروشی بر سرت آوار می ش��ود با تمام وجود می فهمی 
که ش��وم تر از جیب خالی، امید واهی است، و تا چند دقیقه 
بعد که کمی حالت جا بیای��د و با چاش��نی آب قند و بدرقه 
مش��تریانی که درد تو را بهتر از هرکس��ی می فهمند، تلو تلو 
خوران به بیرون از فروشگاه هدایت می شوی، تازه می فهمی 

که با خودت و جیبت و قیمت ها چند چندی! 
خیل��ی س��رتان را درد نیاورم، پوش��اک و آجی��ل و گز و 
ش��یرینی ندارد، کفش و میوه و گوشت و مرغ هم همین طور 
حتی موقع خرید گل ش��ب بو و ماهی قرمز و سنجد و سماق 
هفت س��ین هم همین داستان اس��ت، خرید، خرید است و 
مش��کل هوش��نگ خان، بی هنری در همی��ن خرید کردن 
اس��ت که به یمن جیب خالی، ش��ده اس��ت همراه و همدل 

همیش��گی، بماند که امثال ما علی الحس��اب یک هیچ از آن 
بنده خداهایی که اساس��اً برای خرید پاپی��ش نمی گذارند و 
همان اس��م عید و خرید ش��ب عید کافی اس��ت که آب قند 
الزم ش��وند، جلو هس��تیم و از قضا همان ها هم چند هیچ از 
خیل کس��انی که رسماً سال هاس��ت چیزی به نام عید نوروز 

را فراموش کرده و یا خود را به فراموشی می زنند، جلوترند! 
نظر هوش��نگ خانی ما این اس��ت که بر اکثر کس��به هم 
حرجی نیس��ت که آن بندگان خدا خودش��ان هم اجناس را 
گران می خرند و ناچاراً با چند درصد سود می فروشند تا روزی 
خود را درآورن��د، وقتی ارزش پول ملی به قهق��را رفته و هیچ 
یاری رسانی برایش پیدا نمی ش��ود، قصه پر غصه خرید شب 
عید همین می ش��ود که فی الحال در حال مشاهده هستیم و 
اکثر خلق ا... شده اند بازدیدکنندگانی که فقط نگاه می کنند، 
حس��رت می خورند و زیر لب دعاهای سخت می کنند. بماند 
که برخی کسبه هم خیلی وقت است که رسم کاسبی و دلیل 
الکاس��ب حبیب ا... را فراموش کرده اند و با انصاف قطع رابطه 

کرده و این هم نمکی است بر زخم و درد گرانی! 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

18۹ نفر  در راه حفظ طبیعت ایران جان خود را از دست داده اند 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیس��ت کشور، 
گفت: تاکن��ون ۱۸۹ نفر ش��امل ۱۴۴ محیط بان، 
۲۲ جنگل بان و نیروی حافظ منابع طبیعی، هفت 
نفر از همیاران مردمی محیط زیس��ت و ۱۵ نفر از 
همیاران مردمی منابع طبیعی در راستای حفاظت 
از عرصه ه��ای طبیع��ی، مناطق حفاظت ش��ده، 

حیات وحش و تنوع زیس��تی کش��ور ج��ان خود 
را از دس��ت داده اند، اما مش��کالتی درباره تعیین 
مصداق »شهید« و »جانباز« برای جان باختگان و 
آسیب دیدگان یگان های حفاظت محیط زیست و 
منابع طبیعی در قوانین کشور وجود دارد. جمشید 
محبت خان��ی؛ در همین راس��تا با اش��اره به آمار 

شهدای محیط بانی کشور به ایلنا، گفت: آیین نامه 
تعیین و اح��راز مصادیق عملی ش��هید، در حکم 
ش��هید و س��ایر مصادیق ایثارگری، مرجع قانونی 
شهید یا جانباز حساب ش��دن نیروهای یگان های 
حفاظت منابع طبیعی و محیط زیس��ت است، اما 
براس��اس این آیین نامه، از ۳۷ شهید و جان نثاری 

که ب��رای حفاظ��ت از عرصه های مناب��ع طبیعی 
کش��ور تقدیم به س��احت مقدس نظام اسالمی و 
ملت عزیز ش��ده اند، تا امروز فقط پنج نفر به عنوان 
شهید محسوب شده اند و از میان مجروحان منابع 
طبیعی نیز فقط س��ه نفر جانباز محسوب شده اند.  
وی ادامه داد: براس��اس رایزنی های انجام ش��ده، 

پرون��ده ۹ نف��ر دیگر از ۲۲ ش��هید نی��روی یگان 
حفاظت مناب��ع طبیعی کش��ور در مراحل نهایی 
تأیید قرار دارد و امیدواریم ب��ه زودی این افراد نیز 
در بنیادش��هید، با درجه ش��هادت به ثبت برساند 
و خانواده ه��ای آن ها بتوانند از مزای��ای مربوط به 

خانواده شهدا استفاده کنند. 
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فناوري  اطالعات
و دانش

س��ایت داون دتکتور که قطعی 
و اخت��الل س��رویس های آنالی��ن 
بزرگ تری��ن  می کن��د،  رص��د  را 
اینترن��ت در س��ال  قطعی ه��ای 
۲۰۲۲ را مرب��وط ب��ه پلتفرم های 
ش��بکه اجتماع��ی دانس��ته ک��ه 
۷۰ درص��د م��وارد قطع��ی بزرگ 
دسترس��ی را ب��ه خ��ود اختصاص 

داده اند. اگرچه قطعی پیام رس��ان واتس اپ در رتبه دوم بزرگ ترین قطعی های 
اینترنت در س��ال ۲۰۲۲ قرار دارد، ام��ا فیس بوک، توئیتر و اینس��تاگرام بیش 
از ۸۸.۵ درص��د از همه موارد اختالل دسترس��ی را به خود اختص��اص داده اند. 
به گزارش س��یتنا به نقل از وب س��ایت تِک رادار، آمار وب س��ایت داون دتکتور 
که موارد قطعی و اختالل وب س��ایت ها و س��رویس های آنالین را رصد می کند، 
بزرگ تری��ن قطعی های اینترنت در س��ال ۲۰۲۲ را نش��ان می ده��د. از قطعی 
بزرگ اسپاتیفای در مارس تا اختالل گسترده واتس اپ در اکتبر، این اختالالت 
دسترس��ی میلیون  ها کاربر به خدمات آنالین ض��روری را مختل کرد. در مارس 
سال ۲۰۲۲، دسترسی کاربران به پلتفرم پخش موس��یقی محبوب اسپاتیفای 
 به مدت حدود دو س��اعت مختلف ش��د اما با وجود این که ای��ن اختالل، باعث 
قطع دسترس��ی بی��ش از ۲.۹ میلیون کاربر ش��د ام��ا به گرد پ��ای بزرگ ترین 
اخت��الل س��ال ۲۰۲۱ که ط��ی آن دسترس��ی بی��ش از ۱۰.6 میلی��ون کاربر 
متا به پلتفرم های این ش��رکت در اکتبر س��ال ۲۰۲۱ قطع ش��د، نمی رسد. در 
رتب��ه دوم بزرگ تری��ن قطعی ه��ای اینترنت س��ال ۲۰۲۲، قطعی س��رویس 
پیام رس��ان واتس اپ ق��رار می گیرد ک��ه از نظ��ر تع��داد کارب��ران درگیر این 
اختالل، تنه��ا ۲۰۰ ه��زار کاربر کمت��ر از اس��پاتیفای ب��ود و در اکتب��ر اتفاق 
افتاد. اختالل ش��بکه اجتماعی دیس��کورد که در مارس اتفاق افت��اد و طی آن 
دسترس��ی ۱.۱ میلیون کاربر دچار وقفه شد، در رتبه س��وم قرار می گیرد. رتبه 
چهارم به روبلکس رس��ید ک��ه اختالل آن، باع��ث قطع دسترس��ی ۷۰۰ هزار 
کاربر در ماه مه ش��د و در رتبه پنجم، اینس��تاگرام قرار می گیرد ک��ه در ژوئیه، 
 دسترس��ی 6۰۰ هزار کاربر به این پلتف��رم، دچار وقفه ش��د. همچنین توئیتر با 
قطع دسترس��ی ۵۰۰ هزار کارب��ر در ژوئیه، ب��ازی »کال اف دیوت��ی« با قطع 
دسترس��ی ۳۵۰ هزار کاربر در اوت، ش��بکه اجتماعی ردیت با قطع دسترس��ی 
۳۰۰ هزار کاربر در آوریل، اس��نپ چت با قطع دسترسی ۳۰۰ هزار نفر در ژوئیه 
و تیک تاک با قطع دسترس��ی ۳۰۰ هزار نف��ر در س��پتامبر، در رتبه های بعدی 
این فهرس��ت قرار می گیرن��د. ش��اید قابل توجه  ترین نکته درب��اره بزرگ ترین 
قطعی های اینترنت در س��ال ۲۰۲۲، مش��کالتی اس��ت که پلتفرم های شبکه 
اجتماع��ی داش��تند و ۷۰ درص��د م��وارد قطعی ب��زرگ دسترس��ی را به خود 
اختصاص دادند. فیس بوک، توئیتر و اینس��تاگرام که طبق آمار اس��تات کانتر، 
س��ایت های ش��بکه اجتماعی محبوب هس��تند، بیش از ۸۸.۵ درص��د از همه 
موارد اختالل دسترس��ی را ب��ه خود اختص��اص دادند. اگرچه م��وارد قطعی از 
نظر ش��مار کاربرانی که دسترسی آن ها مختل ش��د و مدت زمان وقفه، متفاوت 
 اس��ت اما همه ای��ن موارد، ی��ادآور اهمی��ت حفظ اتص��ال ثاب��ت و مطمئن به 

اینترنت است.

واتس اپ در رتبه دوم بزرگ  ترین 
قطعی های اینترنت! 

دام کالهبرداری با شماره های ناشناس خارجی 
ش��اید ندانید که اگر تا به حال از ش��ماره ای 
بین المللی ناشناس با ش��ما تماس گرفته  شده، 
ممکن اس��ت ای��ن تم��اس یک کالهب��رداری 
باش��د که ب��ه آن Wangiri Fraud یا نوعی 
از کالهبرداری که می توان��د هزینه زیادی برای 
شما داشته باش��د، می گویند. به گزارش ایسنا، 
طی س��ال های گذش��ته مش��کلی تحت عنوان 
 Wangiri« ی��ا   »Wangiri Fraud«
Scam « ب��رای اپراتور ها به وج��ود آمده که در 
آن مهاجم یکسری ش��ماره های ویژه یا پرمیوم 
)premium( تهیه  می کند و از آن  ها به صورت 
رندوم به ش��ماره های سراسر دنیا تماس هایی را 
برقرار و بالفاصله قط��ع می کنند تا یک تماس از 
دست رفته )Missed Call( در گوشی قربانی 
مشاهده ش��ود. روش این کالهبرداری اینگونه 
اس��ت که کالهبرداران ابتدا یک تماس کوتاه با 
مشترک برقرار کرده و به سرعت قطع می کنند 
اما تعداد زیادی از مشترکان تلفن همراه عادت 
دارند پس از هر تماس ناموفق، اقدام به برقراری 

تماس با فرد تماس گیرنده کنند؛ به دلیل آن که 
این تماس  ها از سرشماره های بین المللی برقرار 
می ش��ود، به محض تماس هزینه های سنگینی 
به مش��ترک ایرانی تحمیل می شود. در صورتی 
 Call( که قربان��ی به برق��راری تماس مج��دد
Back( با مهاجم اقدام کند، یک پیام ضبط شده 
برای وی پخش ش��ده و بدون اینکه فرد متوجه 
باشد درگیر قبوض باال می شود؛ اغلب مهاجمان  
س��عی می کنند با طرح موضوعات جذاب مانند 
برن��ده ش��دن مش��تری در الت��اری و... قربانی 
را جه��ت صحب��ت بیش ت��ر ترغی��ب و هزینه 
بیش تری را به وی تحمی��ل کنند. کالهبرداری 
Wangiri ریش��ه ای چند س��اله دارد و برای 
اولین بار در س��ال ۲۰۱۳ در آمریکا ظاهر شد و 
پس از آن طی س��الیان، در حالی که بسیاری از 
آمریکایی  ها درگیر این کالهبرداری ش��ده اند، 
ش��هرتی جهانی یافت و در کش��ورهایی مانند 
ایرلند، اس��کاتلند و آلمان نیز گس��ترش یافت. 
همچنین از ابتدای س��ال می��الدی ۲۰۲۰، این 

ش��یوه کالهبرداری بار دیگر به آمریکا برگشت 
و آمریکایی  ها شاهد افزایش شدید تماس هایی 
با این شیوه از سمت آفریقای غربی بوده اند. این 
تماس  ها عمدتاً از کشورهای کوچک یا در حال 
توسعه منش��أ می گیرد. این کش��ور ها می تواند 
ش��امل بوتس��وانا، گینه و گویان نش��أت گرفته 
است. این کش��ور ها دارای کدهایی هستند که 
به ترتی��ب ب��ا +۲6۷، +۲۴۲۴ و +۵۹۲ ش��روع 
می ش��وند؛ البته این ش��ماره ها ممکن است از 
هر کجای جهان باش��د، همان طور که در ایران 
هم با پیش ش��ماره هایی از جمله +۹۹۴ متعلق 
به کشور آذربایجان با مش��ترکان تماس گرفته 
ش��ده اس��ت. اما در دول��ت گذش��ته از این نوع 
کالهبرداری به صورت گس��ترده از مش��ترکان 
تلفن همراه کش��ور خبر داده شده بود که هزینه 
زیادی را ب��رای قربانیان ایجاد کرده اس��ت، به 
گونه ای ک��ه وزیر س��ابق ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات عالوه ب��ر دس��تور پیگیری مس��أله 
کالهبرداری تماس تلفنی خارجی به ش��رکت 

ارتباط��ات زیرس��اخت برای شناس��ایی و قطع 
منشأ کالهبرداری تلفنی از روابط عمومی روابط 
عمومی وزارت ارتباطات، از اپراتور ها درخواست 
کرد ت��ا در این زمین��ه اطالع رس��انی های الزم 
را ب��ه منظور کاه��ش قربانی��ان انج��ام دهند. 
همچنین س��ازمان تنظیم مق��ررات ارتباطات 
هش��دارهای الزم را در این باره داده بود و اعالم 
ک��رد درصورت مش��اهده تماس ازدس��ت رفته 
)missed call( ب��ه کدهای تم��اس در زمان 
تماس دق��ت کنی��د و در صورتی ک��ه در زمان 
تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ 
یا ۹۸+، کد دیگری ش��ماره گیری شد، بالفاصله 
تماس را قطع کرده و ش��ماره را بررس��ی کنید. 
صرف نظر از منش��أ این تماس  ها و کالهبرداری 
که از داخل یا خارج از کش��ور هدایت می شود، 
توصیه می ش��ود که کارب��ران پ��س از برقراری 
هر تماس ناآش��نای بین المللی و قطع مکالمه، 
نس��بت به تم��اس دوب��اره ب��ا ش��ماره مذکور 
خودداری کنند تا هزینه های سنگینی به آن ها 

وارد نش��ود. متأس��فانه فردی که این گونه مورد 
کالهب��رداری ق��رار گرفته، ممکن اس��ت حتی 
تا زمان��ی که قبض خ��ود را دریاف��ت و خدمات 
پریمی��وم را روی قبض مش��اهده نکند، متوجه 
اتفاقی که برای��ش افتاده نش��ود، بنابراین اگر از 
یک شماره ناش��ناخته بین المللی یا غیرمعمول 
یک تماس غیرمنتظ��ره دریافت کردید، مراحل 
ساده ای وجود دارد که می توانید برای محافظت 
از خود در برابر کالهب��رداری Wangiri انجام 
دهی��د. اول اینکه ب��ه تماس ه��ای غیرمنتظره 
از ش��ماره های بین الملل��ی ی��ا غیرمعم��ول 
پاس��خ ندهید، دیگر اینک��ه اگر از یک ش��ماره 
بین المللی یا غیرمعمول، تماس ازدس��ت رفته 
دریافت کردید، برای تماس دوباره با آن شماره 
وسوسه نشوید؛ همچنین می توانید شماره های 
ناآش��نای خارج از کش��ور و خدمات پریمیوم را 
مس��دود کنید و این ش��ماره ها را با اپراتور خود 
 به اش��تراک بگذاری��د ت��ا بتوانن��د روی آن ها 

تحقیق کنند.

نماین��ده وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات، در نشس��ت 
کارگروه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص��ی در اتاق 
ایران، اعالم کرده که هزینه مسدودس��ازی اینترنت برای کشور 
در مقایس��ه با باز بودن پلتفرم های خارجی کمت��ر بوده و تأکید 
داش��ته که مبنای این تحلیل  ها از منظر امنیتی و اقتصادی بوده 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده ب��ه نقل از اتاق ایران، بررس��ی 
تأثیر محدودیت دسترس��ی به اینترنت و ش��بکه های اجتماعی 
بر کس��ب وکارهای مجازی و فعالیت اقتصادی موضوع نشس��ت 
کارگ��روه تخصصی ش��ورای گفت وگ��و در اتاق ایران ب��ود. این 
موضوع توس��ط کمیس��یون فناوری اطالع��ات و ارتباطات اتاق 
ایران مطرح ش��ده بود و با حض��ور نماین��ده وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، نمایندگان اتحادیه کش��وری کسب وکارهای 
مجازی، تع��دادی از صاحبان کس��ب وکارهای مج��ازی مانند 
دیجی کاال، اس��نپ و نماینده اپراتورهای همراه اول و ایرانس��ل 
بررسی شد. در ابتدای این نشست عنوان ش��د که از شهریورماه 
کسب وکار ها به واس��طه فیلترینگ وارد بحرانی شده که بسیاری 
از آن ها دچار زیان شدیدی شده اند. اگرچه آمار دقیقی از میزان 
خسارت  ها وجود ندارد اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای 
در آبان ماه نش��ان می دهد که بیش از ۴۱ درصد شرکت ها ۲۵ تا 
۵۰ درصد درآم��د خود را از دس��ت داده اند و ح��دود ۴۷ درصد 
هم بیش��تر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته اند. در این نشست 
عنوان ش��د: فیلترینگ کس��ب وکار ها را از نظر مالی و فنی دچار 
آس��یب کرده. اس��تفاده از vpn مخاطرات جدی ب��رای فضای 
کس��ب وکار ایجاد ک��رده اس��ت. فع��االن اقتص��ادی، و فعاالن 
کس��ب وکارهای مجازی نیاز به حمایت قانون گذار، حاکمیت و 
دولت دارند. باید ظرفیت های قانونی بررس��ی ش��ود و طبق این 
ظرفیت  ها از کس��ب وکار ها حمایت ش��ود. در نشس��ت کارگروه 
شورای گفت وگو به ظرفیت ماده ۳۳ منش��ور حقوق شهروندی 
و اصل ۷۹ قانون اساس��ی اش��اره ش��د که طبق این قوانین هیچ 
نهادی نمی تواند بی��ش از یک ماه محدودیت فض��ای مجازی را 
ادامه دهد، ام��ا در ادام��ه محدودیت اینترن��ت و فیلترینگ این 
قوانین نقض شده است. بعد از آن کمیس��یون فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات اتاق ایران گزارش��ی از بررس��ی آخری��ن وضعیت 
اینترنت و طرح موس��وم به اینترن��ت طبقاتی ارایه ک��رد. اینکه 
ارایه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد 
ش��د. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، س��رمایه گذاری محدود 
می ش��ود و با افزایش محدودیت، ش��یرازه فضای مجازی از هم 
می پاشد و باعث زیان گسترده خواهد ش��د. تنها راه حل ممکن، 
ایجاد اعتماد بین مصرف کننده، دولت و مردم اس��ت. میلیون  ها 
دالر برای دسترسی به اینترنت، سرمایه گذاری می شود و دولت 
می خواهد بار دیگر ب��ا فیلتر کردن جلوی آن س��رمایه گذاری و 
رش��د را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج ش��دن دولت از مسیرهای 
دسترس��ی به فضای مجازی و مدیریت آن اس��ت. شکس��ت در 
مدیریت فضای مج��ازی به دنبال خود مش��کالت خیلی زیادی 

دارد و دولت باید جلوی این ض��رر را بگیرد و نبای��د اجازه ادامه 
این خس��ارت را بدهد. دولت در ادامه مس��یر، توان خنثی کردن 
این محدودیت  ها را ن��دارد و فضای اینترنت و کس��ب وکارهای 
کش��ور ناامن خواهد ش��د. از طرفی هزینه ه��ای اینترنت خیلی 
گران شده اس��ت. در ادامه این نشس��ت به چالش منابع انسانی 
اش��اره ش��د که در اث��ر محدودیت  ها بدنه کارشناس��ی کش��ور 
تضعیف خواهد ش��د و باید به این موارد در موقع سیاست گذاری 
دق��ت ش��ود. همچنین ب��ه گفت��ه وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات ایران، اش��اره ش��د ک��ه عنوان ک��رده بود ب��ا تعطیلی 
 پلتفرم های خارج��ی، کاربران ب��ه پلتفرم ه��ای داخلی منتقل 
ش��ده اند. در این نشس��ت عنوان ش��د که اوالً باید ای��ن گفته ها 
راس��تی آزمایی ش��ود و در ادامه باید به این نکته توجه شود که 
چقدر و چند سال طول خواهد کش��ید تا کسب وکارهای خانگی 
به هم��ان رونق س��ابق خ��ود در پلتفرم ه��ای داخلی برس��ند؟ 
نائب رئیس کمیس��یون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران 
هم، در این نشست با اش��اره به اینترنت طبقاتی، گفت: اینترنت 
طبقات��ی عدالت اقتص��ادی را از بی��ن می برد و اگ��ر اینترنت به 
صورت انحصاری باش��د کس��ب وکار کوچک از بین خواهد رفت 
و باید در این زمینه گفت وگو ش��ود. ادامه دسترسی به اینترنت 
طبقاتی، باع��ث افزایش فاصل��ه طبقاتی خواهد ش��د. بعد از آن 
محمد اسکندری؛ مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو از ناکارآمدی 
فیلترینگ گفت و تأکید کرد: دسترس��ی آزاد به اینترنت مسأله 

کس��ب وکار ها اس��ت و ادامه این فرآیند ناکارامدی جدی دارد. 
حل مس��أله اینترن��ت مطالبه بخش خصوصی اس��ت. همچنین 
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: تمام فعالیت 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در راس��تای این اس��ت که 
فضا را برای کس��ب وکارهای داخلی هموار کند. دوستان ما این 
ارزیابی را داشتند که هزینه مسدودس��ازی اینترنت در مقایسه 
با باز ب��ودن پلتفرم های خارجی برای کش��ور کمتر بوده اس��ت. 
این تحلیل  ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام ش��ده اس��ت. او 
به اطالعات منتشر ش��ده شرکت شاپرک و ش��رکت ملی پست 
اش��اره کرد و ادعا کردد که محدودیت اینترنت تأثیر چندانی بر 
روند ها نداشته است. از شهریورماه تا بهمن ماه حدود ۲۴۰ هزار 
کسب وکار جدید در پلتفرم داخلی مش��غول به فعالیت شده اند. 
از لح��اظ تراکنش مال��ی نمی توانیم آم��ار دقیق ارای��ه دهیم و 
 نیازمند دسترسی بیشتری اس��ت. البته پلتفرم  ها تازه کارند و ما 
هم از آن ها حمای��ت می کنیم. تعهد ادامه س��رویس دهی تعهد 
مهمی اس��ت. حجم کارب��ران هم ع��دد قابل توجه اس��ت و این 
حدود ۵ برابر نس��بت به قبل بیشتر شده اس��ت.۳۲ میلیون نفر 
عدد قابل توجهی اس��ت. از طرف��ی طبق آمار پلی��س فتا جرایم 
ح��دود ۳۲ درص��دی کاه��ش داش��ته و این ب��ه دلی��ل امکان 
پیگی��ری در پلتفرم های داخلی اس��ت. در این نشس��ت فعاالن 
اقتصادی از واقعیت متش��نج فضای اقتص��اد دیجیتال گفتند و 
اینکه سیاس��ت های محدودس��ازی ب��ه نتیجه نخواهد رس��ید 

و باعث کندی مس��یر توس��عه خواهد ش��د. دولت به جای ادامه 
محدودیت  ها باید از صنع��ت و اقتصاد حمایت کن��د. باید غل و 
زنجیر از پای اقتصاد باز ش��ود تا توان رقابت در فضای بین المللی 
فراهم ش��ود. فیلترینگ بس��ترهای رقابت��ی را از بی��ن می برد. 
همچنین عنوان ش��د که ان��کار تأثیر فیلتر بر اقتصاد بخش��ی از 
راه حل نیس��ت. باید به اقتصاد اجازه داد در فض��ای بدون تنش 
رش��د کند. تأکید بر عدم ش��فافیت باعث رون��ق اقتصاد قاچاق 
خواهد ش��د که از آن هم دول��ت و هم ملت ض��رر خواهند کرد. 
اگر رویکرد کش��ور توس��عه صادرات مولد و ص��ادرات غیرنفتی 
اس��ت. باید به توس��عه خطوط همکاری بین المللی فکر ش��ود. 
اقتصاد دیجیتال در کش��ورهای با دسترس��ی باال ب��ه اینترنت 
تا ش��ش درصد GDP اس��ت ولی ما ب��ه این بخ��ش از اقتصاد 
بی توجه هس��تیم. E-commerce در س��الهای اینده بخش 
مهم��ی از اقتصاد اس��ت. قطع��ی اینترن��ت در این م��دت زیان 
زیادی به B۲B زده اس��ت و بخش خصوصی این خس��ارت ها را 
مطالبه می کند؛ مسیری که باعث ش��ده خط تولید واقعاً آسیب 
ببین��د. کارآفرین��ی از طری��ق اینترنت ممکن اس��ت. ام��ا باید 
به این پرسش پاس��خ داد که ما در این ش��رایط کجا ایستاده ایم. 
بحث های پارازیت و محدودیت دسترس��ی محکوم به فروپاشی 
اس��ت. در ادامه بار دیگر نماین��ده وزارت ارتباط��ات و اطالعات 
گفت: با پیگی��ری وزارت ارتباطات محدودیت  ها برخالف س��ال 
۱۳۹6 و ۱۳۹۸ زم��ان دار ب��ود و صرفاً روی ش��بکه موبایل بود و 
سرویس های داخلی س��رویس دهی می کردند. وزارت ارتباطات 
ایس��تادگی کرد که برای مردم و کس��ب وکار ها خسارات زیادی 
ایجاد نشود. در حوزه رفع محدودیت ها و مشکالت قضایی تالش 
کردیم. رویکرد ما حمایت از فعاالن داخلی است و برچسب رانتی 
بودن به وزارت ارتباطات برچسب درستی نیست. ما می خواهیم 
مشکالت مترفع شود. در ادامه مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو، 
گفت: باید صورت مسأله تأثیر قطعی اینترنت بر کسب وکار ها را 
بپذیرم و تمام ذی نفعان در این نشس��ت  ها حضور داشته باشند. 
ما هزین��ه گزافی بر محدودس��ازی اینترن��ت پرداخت می کنیم 
ولی ای��ن راهبرد کارآمد نیس��ت. طبق م��اده ۲ و ۳ قانون بهبود 
مستمر فضای کس��ب وکار ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن 
فرصت ه��ای اینده اس��ت. بخش خصوص��ی از توس��عه فناوری 
عقب افتاده و بازار ه��ا و تعامالت خود را از دس��ت می دهد. باید 
واقع بینانه مس��ائل اقتصادی بررسی ش��ود؛ پلتفرم داخلی توان 
رقاب��ت در دنیا را ن��دارد. مطالبه ج��دی بخش خصوصی اجرای 
قانون و آیین نامه هاست. در ادامه تأکید شد که دبیرخانه شورای 
گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی می خواهد ب��ا برگزاری 
سلس��له جلس��ه هایی در کارگروه تخصصی برآورد درس��تی از 
میزان خسارت فعاالن اقتصادی و کس��ب وکارهای مجازی ارایه 
ش��ود؛ همچنین آیین نامه حمایت از کس��ب وکارهای دیجیتال 
عملی شود و سطح کیفی و کمی فعالیت کسب وکارهای مجازی 

ارتقا یابد.

 آیا هزینه مسدودسازی اینترنت 
کمتر از باز بودن پلتفرم  های خارجی است؟

رئیس پلیس فتا اس��تان مرکزی، با هش��دار درخصوص عدم کلیک بر روی 
لینک های ناش��ناس از کش��ف پرونده  برداش��ت رایانه ای ۵۰۰ میلیون ریالی با 
ترفند لینک جعلی س��هام عدالت خبر داد. به گزارش س��یتنا، سرهنگ احسان 
آنقی؛ در تش��ریح این خبر گفت: با توجه به خبرهای منتشرش��ده درخصوص 
واگذاری س��هام عدالت به افراد، متأسفانه شاهد سوءاس��تفاده شیادان سایبری 
از این فضا هس��تیم که با ارس��ال لینک های جعلی فیش��ینگ اقدام به برداشت 
از حس��اب کاربران در فضای مجازی می کنند. این مقام مس��ؤول افزود: در پی 
مراجعه ش��هروندی اراکی به مجموعه پلیس فتا اس��تان پرون��ده ای با موضوع 
برداش��ت اینترنتی ۵۰۰ میلیون ریالی در این پلیس تش��کیل گردید که طبق 
اظهارات ابتدایی ش��اکی، وی با بی احتیاطی بر روی لینک��ی جعلی که با عنوان 
س��هام عدالت از طریق پیامک دریافت کرده بود کلیک می کن��د و پس از نصب 
نرم افزار مجرمانه حساب بانکی وی مورد س��رقت قرار می گیرد. سرهنگ آنقی؛ 
بیان کرد: با بررسی های تخصصی و فنی صورت گرفته و گردآوری ادله موردنیاز 
مشخص گردید وجوه برداشت ش��ده پس از جابه جایی در حساب های مجرمانه 
درنهایت در اختیار پدر و فرزندی دریکی از استان های هم جوار قرارگرفته است 
و توس��ط متهمین خرج گردیده اس��ت. وی افزود: با توجه به اطمینان از هویت 
متهمین و شناسایی صورت گرفته، هر دو فرد به مراجع قضایی معرفی گردیدند 
و اقدامات الزم تا به سرانجام رس��یدن پرونده در دس��تور کار قرارگرفته و وجه 
سرقت ش��ده به ش��اکی اراکی بازگردانده ش��د. این مقام انتظامی بیان داشت: 
هشدار درخصوص کلیک نکردن بر روی لینک های ناشناس که از طریق پیامک 
یا شبکه های اجتماعی برای افراد ارسال می ش��ود به صورت مستمر به کاربران 
فضای مجازی داده  شده اس��ت و انتظار می رود کاربران با دقت و هوشیاری باال 
نکات پیشگیرانه  کارشناس��ان پلیس فتا را س��رلوحه  فعالیت مجازی خود قرار 
دهند و در صورت بروز هرگونه مش��کل در فضای س��ایبر با کارشناس��ان مرکز 

فوریت های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹6۳۸۰ تماس حاصل نمایند.

مجم��ع عمومی ط��رح تمل��ک دارایی  ه��ا و س��رمایه ای س��ازمان فناوری 
اطالعات منتهی به س��ال ۱۴۰۰ برگزار شد. به گزارش س��یتنا، مجمع عمومی 
طرح تملک دارایی  ها و س��رمایه ای س��ازمان فناوری اطالعات منتهی به س��ال 
۱۴۰۰ با حض��ور »علی اصغر انصاری«، معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی، 
»محمد خوانس��اری«، معاون وزیر و رئیس س��ازمان فناوری اطالعات؛ اعضای 
مجمع، بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد. در این جلسه که به ریاست معاون 
برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی وزی��ر ارتباطات به عن��وان نائب رئیس مجمع 
تشکیل شد، نمایندگانی از س��ازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، سازمان اداری و اس��تخدامی و وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان 
صاحبان سهام سازمان فناوری اطالعات حضور داش��تند. در ابتدای این جلسه 
»محمد خوانساری« معاون وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوری اطالعات 
طی گزارشی عملکرد سازمان در یک سال گذش��ته و همچنین برنامه های آتی 
شرکت را تشریح کرد. توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند از طریق پروژه های 
همچون پنجره ملی خدمات دولت هوش��مند، درگاه ملی مجوزهای کسب وکار 
کشور، پنجره واحد زمین، سامانه رضایت سنجی کارکنان و نظرسنجی خدمات 
دولت و... توس��عه ش��بکه ملی اطالعات از طری��ق حمایت از کس��ب وکارهای 
خدمات پایه ش��بکه ملی اطالعات و توس��عه دانش و فناوری ه��ای نوین بخش 
ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات از مهم  تری��ن برنامه های آتی س��ازمان عنوان 
ش��د. در ادامه این جلس��ه انصاری رئیس جلس��ه انصاری با توجه به اظهارنظر 
مطلوب حس��ابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت ه��ای مالی طرح تملک 
دارایی س��رمایه ای منتهی به س��ال ۱۴۰۰ از مدیران، همکاران، مجریان طرح، 
تهیه کنندگان صورت های مالی و برگزارکننده جلسات مجمع عمومی صاحبان 
سهام س��ازمان فناوری اطالعات تقدیر و تش��کر کرد. وی همچنین با اشاره به 
تعیین ماموریت های جدید برای س��ازمان فناوری اطالع��ات در دوره جدید به 
ویژه در حوزه توسعه شبکه ملی اطالعات و دولت هوش��مند تأکید کرد که این 
س��ازمان باید بتواند نقش خ��ود را در ایفای این ماموریت ها ب��ه خوبی ایفا کند. 
انصاری؛ همچنی��ن با تأکید بر ض��رورت برنامه ریزی برای دس��تیابی به اهداف 
تعیین ش��ده در برنامه های آتی س��ازمان تأکید کرد که این برنامه ریزی  ها باید 
به گونه ای تدوین باشد که قابلیت اندازه گیری داشته باشد. در این جلسه با ارایه 
گزارش حسابرسی توسط حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی و بحث و بررسی 
موضوع توسط اعضای مجمع و پاسخ مدیران سازمان فناوری اطالعات، گزارش 

سالیانه صورت های مالی سال ۱۴۰۰ به تصویب اعضای مجمع رسید.

 کالهبرداری با  ترفند لینک جعلی 
سهام عدالت

 آخرین مجمع عمومی 
 سازمان فناوری اطالعات 

ورشکستگی بانک سیلیکون در 48 ساعت! در سال 1401 برگزار شد
س��یلیکون ولی، بانک حامی اس��تارت آپ های حوزه فناوری 
اواخر هفته گذش��ته و تنها ظرف ۴۸ س��اعت ورشکس��ت ش��د 
و نه تنه��ا مش��تریان، س��پرده گذاران و س��رمایه گذاران خود را 
ش��وکه کرد بلکه بازار پولی و مالی ایاالت متحده را نیز با نگرانی 
از س��رایت بحران مالی به س��ایر بانک ها مواجه کرد. به گزارش 
س��یتنا، چند س��اعت پس از آن که اعالم ش��د بانک »سیلیکون 
ولی« نتوانس��ته اس��ت س��رمایه موردنی��ازش را تأمی��ن کند، 
مقام ه��ای فدرال ای��االت متحده ای��ن بانک را تعطی��ل کردند. 
»س��یلیکون ولی«، بانک حامی اس��تارت آپ های حوزه فناوری 
به وی��ژه فناوری های مال��ی و فع��ال در زمینه رمزارز ه��ا اواخر 
هفته گذش��ته و تنها ظرف ۴۸ ساعت ورشکست ش��د و نه تنها 
مشتریان، س��پرده گذاران و س��رمایه گذاران خود را شوکه کرد 
بلکه بازار پولی و مال��ی ایاالت متحده را نیز با نگرانی از س��رایت 
بحران مالی به س��ایر بانک ه��ا مواجه کرد. ورشکس��تگی بانک 
»س��یلیکون ولی« ک��ه برخی ش��رکت های اعطاکنن��ده وام بر 
پای��ه ارزهای دیجیتال��ی همچون بالک ف��ای و نیز تع��دادی از 
ش��رکت های منتش��ر کننده ارز ه��ای دیجیتالی نی��ز از جمله 
س��پرده گذاران آن به شمار می رفتند، قطعی ش��د و این بانک از 
س��وی نهاد فدرال تنظیم مقررات بانکی تعطیل و تحت کنترل 
گرفته ش��د. این بزرگ ترین ورشکس��تگی یک بانک آمریکایی 
از زمان واش��نگتن میچ��وال )Washington Mutual( در 
جریان بحران مالی س��ال ۲۰۰۸ به ش��مار می رود. واش��ینگتن 
میچوال که در سال ۱۸۸۹ تاسیس ش��ده بود با وجود در اختیار 
داش��تن دارایی ۳۰۷ میلیارد دالری در سال ۲۰۰۸ ورشکسته و 

منحل شد.
 اما در مورد بانک »سیلیکون ولی« و ورشکستگی 

آن چه می دانیم؟
بانک س��یلیکون ولی )SVB( که در س��ال ۱۹۸۳ تأس��یس 
ش��د، چنان خود را به عنوان بانک متخص��ص در زمینه حمایت 
و پشتیبانی مالی از اس��تارت آپ های فناوری مطرح کرده بود که 
با جلب نظر س��رمایه گذاران آمریکایی، تقریباً تأمین مالی نیمی 
از شرکت های فعال در زمینه فناوری نو و مراقبت های بهداشتی 

را برعهده گرفته بود. براس��اس گزارش کمیس��یون بیمه سپرده 
فدرال )FDIC( ، در حالی که در خ��ارج از ایاالت متحده بانک 
»سیلیکون ولی« چندان شناخته شده نیست ولی با دارایی ۲۰۹ 
میلیارد دالری در پایان س��ال ۲۰۲۲ در می��ان ۲۰ بانک تجاری 

برتر آمریکا جای گرفته بود.
چرا »سیلیکون ولی« ورشکست شد؟

فدرال رزرو )بانک مرکزی ایاالت متحده( از یک س��ال پیش 
و با هدف کاهش نرخ تورم، ش��روع به افزایش مس��تمر نرخ بهره 
کرد. س��رعت فدرال رزرو برای افزایش نرخ ه��ای بهره چنان باال 
بود که هزینه های اس��تقراض و اخذ وام از س��رعت رشد قیمت 
س��هام  ش��رکت های فناوری که »س��یلیکون ولی« از آن س��ود 
می برد، فراتر رف��ت. نرخ های بهره باالت��ر همچنین ارزش اوراق 
قرضه بلندمدتی را که »سیلیکون ولی« و سایر بانک ها در دوران 
نرخ های بهره بسیار پایین و نزدیک به صفر خریده بودند، کاهش 

داد. در حال��ی که بازدهی اوراق ۱۰ س��اله ای که اخیرا از س��وی 
خزانه داری آمریکا منتشر شده به ۳.۹ درصد رسیده، به مجموعه 
اوراق قرض��ه ۲۱ میلیارد دالری »س��یلیکون ول��ی« تنها ۱.۷۹ 
درصد س��ود تعلق می گرفت. همزمان، سرمایه  گذاری پرریسک 
و مخاطره  س��یر نزولی به خود گرفت و اس��تارت آپ  ها را ناگزیر 
کرد که بیش از پیش به فکر اس��تفاده از سرمایه ها و سپرده های 
خود در »سیلیکون ولی« بیفتند. بنابراین، در شرایطی که بانک 
با کوهی از زیان از محل اوراق قرضه مواجه بود، سرعت برداشت 
مشتریان از حس��اب  ها و سپرده هایش��ان مدام در حال افزایش 
بود؛ سپرده هایی که بخش زیادی از آن صرف خرید اوراق قرضه 
شده بود. »س��یلیکون ولی« اعالم کرد که ناچار شده تا بخشی از 
اوراق بهادار خود را با متحمل ش��دن زیان، نقد کند و همچنین 
قصد دارد ۲.۲۵ میلیارد دالر سهام دیگر را نیز برای حفظ تعادل 
ترازنامه خود بفروشد. شرکت های سرمایه گذاری نگران شدند و 

برداشت های خود را از این بانک افزایش دادند. سقوط سهام این 
بانک صبح روز پنج شنبه آغاز ش��د و به سرعت قیمت سهام سایر 
بانک ها نیز در پی بروز نگرانی از تکرار بحران مالی س��ال ۲۰۰۸ 
نزولی شد. معامالت سهام »سیلیکون ولی« صبح جمعه متوقف 
شد و تالش های مدیران ارشد بانک برای افزایش سریع سرمایه 
یا یافتن خریدار هم به پایان بی نتیجه خود رس��ید. به این ترتیب 
نهاد تنظیم مقررات بانکی ایالت کالیفرنیا به سرعت مداخله کرد 
و پس از تعطیلی بانک، آن را تحت نظارت ش��رکت بیمه سپرده 

فدرال قرار داد.
چشم انداز آتی چگونه خواهد بود؟

اما این س��ؤال مطرح اس��ت ک��ه آیا ای��ن ورشکس��تگی اثر 
دومینویی خواهد داشت و سایر بانک های آمریکا را نیز از پا خواد 
انداخت؟  مارک زندی؛ اقتصاددان ارش��د مؤسسه اعتبارسنجی 
»مودیز« معتقد اس��ت: »بانک هایی که اکنون با مش��کل مواجه 
هستند بس��یار کوچک تر از آن هس��تند که تهدیدی معناداری 
برای سیستم بانکی گس��ترده  آمریکا باشند.« با این حال اد مویا، 
تحلیلگر ارش��د بازار در صرافی بین الملل��ی اوآندا )Oanda( بر 
این باور اس��ت که بانک های کوچک تری که به طور نامتناسبی با 
ش��رکت های فعال در حوزه فناوری و ارزهای دیجیتال همکاری 
می کنند، ممکن است در ش��رایط س��ختی قرار بگیرند. چراکه 
به زعم او سیاست افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نهایت 
منجر به نابودی بانک های کوچک خواهد شد. البته شرکت بیمه 
س��پرده فدرال هم اعالم کرده که حداکثر تا صبح دوشنبه، تمام 
سپرده گذاران که تحت پوشش بیمه بوده اند، به رقم سپرده خود 
دسترسی خواهند داش��ت و یک هفته بعد نیز به سپرده گذاران 
بیمه نش��ده، سوِد پیش��اپیش س��هام بانک »س��یلیکون ولی« 
پرداخ��ت خواهد ش��د. ش��رکت بیمه س��پرده ف��درال معموالً 
دارایی ه��ای ی��ک بان��ک ورشکس��ته را ب��ه بانک ه��ای دیگر 
می فروش��د و از درآمد حاصله برای بازپرداخت س��پرده گذارانی 
که وج��وه آن ها بیمه نش��ده، اس��تفاده می کند. هن��وز هم این 
 احتمال ضعی��ف وجود دارد که ب��رای بانک »س��یلیکون ولی« 

خریداری پیدا شود.
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مقاله

چکیده
مطابق ب��ا نظ��ر قانون گذار، جب��ران س��رمایه گذاری 
ش��رکت های نفتی در قراردادهای خدمات��ی )بیع متقابل 
و  IPC (، مش��روط به حص��ول تولید تجاری می��دان و از 
محل فروش همان تولی��دات یا عواید آن خواه��د بود. در 
این راس��تا، قراردادهای بلندمدت ف��روش نفت به صورت 
ضمیمه قرارداد باالدس��تی و ب��رای بازپرداخت هزینه ها و 
حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قرارداد  ها 
در طول زم��ان، تغییر ش��رایط در بازار داخل��ی و جهانی، 
اهمیت به س��زای نفت در تأمی��ن انرژی و آثار سیاس��ی و 
اقتصادی آن در منطقه و جهان، موجب ش��ده اس��ت این 
قرارداد  ه��ا در مع��رض تغییر ق��رار گیرند. بناب��ر اهمیت 
موضوع، پ��س از تعیین ماهی��ت قرارداده��ای بلندمدت 
فروش نف��ت ضمیمه، بررس��ی اختی��ار دول��ت در تغییر 
آن  ها و آثار و پیامدهای این تغیی��ر، از مباحث این تحقیق 
خواهد بود. در نهایت راه حلی مناس��ب برای حفظ حقوق 
س��رمایه گذار خارجی ارایه می شود؛ به گونه ای که حقوق و 
انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق 

قراردادی دولت، حفظ و تأمین شود. 
واژگان کلیدی

پیمانکار، تغییر ق��رارداد، دولت میزب��ان، قراردادهای 
بلندمدت فروش نفت. 

مقدمه  
دولت می تواند ب��رای انجام عملیات باالدس��تی، اقدام 
به انعقاد ق��رارداد "خرید خدمات" مال��ی، فنی و مدیریتی 
از بخش خصوصی یا خارج��ی کند. انعقاد ق��رارداد خرید 
خدم��ت مش��روط ب��ه مالکی��ت و مدیری��ت انحص��اری 
دولت بر عملیات باالدس��تی اس��ت )س��راج و ش��یروی، 
۱۳۹۹: 66۸(. نتایج قانونی چنین ش��رطی این اس��ت که 
محصوالت استخراج شده، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه 
نقل وانتقال و یا کس��ب عنوانی برای پیمانکار، کاًل متعلق 
به کش��ور میزبان اس��ت. البته به ش��رطی که بیع متقابل 
 Duval & ( از ش��روط قرارداد نباش��د )در برخی از انواع(
 Others,2009:86 (. بنابرای��ن، پیمان��کاران بین المللی 
می کوش��ند تا مالکیت میزان��ی از نفت اس��تخراجی را با 
قرارداد فروش��ی که ضمیمه ق��رارداد اصلی می ش��ود، به 
دست آورند. در چنین ش��رایطی ممکن اس��ت در آینده، 
تعارضی بین مناف��ع دولت ب��ا پیمانکار راجع ب��ه قرارداد 
فروش نف��ت۱ ب��ه وجود اید؛ زی��را دولت تمای��ل دارد- در 
حالت ع��ادی و خ��ارج از تحریم- نفت را بعد از اس��تخراج 
بنابر مصالح اقتصادی و سیاس��ی خود ب��ه باال  ترین قیمت 
و بهترین شرایط، با حق انتخاب خریدار بفروشد. بنابراین، 
ممکن اس��ت در راس��تای این تمایل و امکان تغییر اوضاع 
و احوال زمان انعقاد قرارداد، ناگزیر به تغییر در آن باش��د. 
با توجه ب��ه ویژگی های خاص قرارداده��ای فروش نفت از 
یک س��و و اصول کلی حاکم بر الگوی جدی��د قراردادهای 
ایران، از جمله حفظ حاکمی��ت و مالکیت دولت بر مخازن 
نفت و گاز، حفظ حداکثری منافع مل��ی و ثبات و پایداری 
روابط قراردادی طرفین از س��وی دیگر، پرس��ش مهم این 
است که آیا دولت می تواند فراتر از ضوابط پیش بینی شده 
در قرارداد، تغییراتی را به خریدار تحمیل کند؟ در صورت 
مثبت بودن پاسخ میزان و آثار این تغییر چه مقدار و چگونه 
است؟ بررس��ی حقوقی این موضوع با نگاهی گذرا به نظام 
حقوقی آمریکا و انگلس��تان در موضوع تغیی��ر قرارداد  ها و 
امکان اعمال مقررات ویژه قرارداده��ای دولتی به قرارداد 
فروش نفت ب��ه دلیل ضمیمه ب��ودن به ق��رارداد اصلی، از 

اهداف این نوشتار است. 
 1- ماهیت قراردادهای فروش نفت

بی ش��ک هر تغییری در مف��اد قرارداد، آث��ار و نتایجی 
جدید را نس��بت به حقوق و تکالیف طرفی��ن در اجرای آن 
ایجاد می کند. مهم ت��ر از تغییری که پدی��د آور این آثار و 
پیامدهاست، بستری اس��ت که تغییر در آن روی می دهد. 
گاهی اوقات با وجود این که تصمی��م مداخله گرانه دولت 
نسبت به طرف های داخلی یا خارجی قرارداد یکسان است 
اما با توجه به ن��وع قرارداد و ط��رف آن، نتایج این تصمیم، 
متفاوت خواهد بود. بنابراین، ضروری اس��ت پیش از ورود 
به بحث اختی��ار دولت در تغیی��ر قراردادهای فروش نفت، 
سیر تاریخی و ماهیت این نوع از قرارداد  ها به دقت بررسی 
ش��ود. خرید و فروش نفت در دنیا به دو صورت کلی انجام 
می شود: در صورت اول، کل یا بخشی از نفت تولیدی از یک 
میدان در مدت معینی )غالباً یک س��اله( فروخته می شود؛ 
در نوع دوم، محموله های نفت خام، آزادانه در بازار نقدی۲ 
 .) Duval &  Holloway,2012.:3  ( به ف��روش می رس��د
گفتنی اس��ت که قرارداد ف��روش نفت عنوان��ی جدید در 
ایران نیس��ت و در نام قرارداده��ای ۱۳۳۳ و ۱۳۵۲ از این 
عبارت استفاده شده اس��ت؛ اما با بررسی شروط و ماهیت 
این قرارداد  ها در می یابیم که دولت س��هم بسیار کمی در 
فروش نفت داشته و بیشتر به عنوان بازاریاب عمل می کرده 

تا فروشنده.۳
قان��ون نف��ت ۱۳۵۳ ب��رای نخس��تین بار قراردادهای 
بلندم��دت فروش نفت را به رس��میت می شناس��د و برای 
آن مقدمات و ش��رایطی را ب��ه صورت کلی برمی ش��مارد. 
نخس��تین این که با توجه ب��ه حضور پیمان��کار در مرحله 
اکتشاف و ریسک دس��تیابی به نفت در این مرحله، انعقاد 
قرارداد فروش ب��ه بعد از تجاری ش��ناخته ش��دن میدان 
موکول می ش��ود و ظاهراً این ق��رارداد، ضمیم��ه قرارداد 
اکتش��اف نخواهد بود. با توجه به تفکر س��نتی قانون گذار 
در آن زم��ان و براس��اس دی��دگاه س��نتی انتزاع��ی گرا، 
تحقق مالکی��ت که از مقوالت اضافی ش��مرده می ش��ود، 
منوط به تحق��ق مال اس��ت و از آنجا که م��ال -نفت و گاز 
قابل اس��تحصال- در لحظه عملیات اکتشافی قابل تبیین 
نیس��ت، نمی تواند موض��وع ق��رارداد فروش واقع ش��ود 
)ایرانپ��ور، ۱۳۸۹: 6۴(؛ دوم اینک��ه طرف ق��رارداد فقط 
پیمانکار اس��ت و قانون درباره انعقاد قرارداد یا تحویل نفت 
به اشخاص معرفی شده از سوی وی اظهارنظری نمی کند؛ 
س��وم اینکه قانون گذار حق خرید نف��ت را در ازای تحمل 
ریسک هزینه های اکتش��افی و تعهد به تأمین هزینه های 
توس��عه، برای پیمان��کار در نظ��ر می گی��رد. بنابراین، به 
محض تجاری ش��دن می��دان، این ح��ق ب��رای پیمانکار 
به وجود می آید و نی��ازی به تصریح در ق��رارداد یا هرگونه 
موافقت دیگری نیس��ت. با این تفصیل، دولت در فروش یا 
عدم فروش به پیمانکار اختیاری ن��دارد و متعهد به فروش 
است؛ چهارم اینکه جبران هزینه های پیمانکار تنها باید از 
نفت استخراج ش��ده از همان میدان انجام شود و مقرراتی 
درباره جایگزینی نفت و استفاده از نفت میادین دیگر )برای 
سهولت حمل ونقل یا مطابقت با پاالیش��گاه ها یا خواست 
متریان( مطرح نشده اس��ت. در توجیه این شرط می توان 
گفت که مصالح دولت ایجاب می کند تضمین بازپرداخت 
هزینه ها و س��ود پیمانکار را فقط از مح��ل تولیدات همان 
میدان تأمین کند تا پیمانکار در اج��رای پروژه دفت کافی 
به عم��ل آورد )ابراهیم��ی و تاجی��ک، ۱۳۹۲: ۴۷ و ۵۳(؛ 
پنجم اینکه قانون گذار بدون توجه به ن��وع میدان، میزان 
س��رمایه گذاری انجام ش��ده و شرایط برداش��ت، حداکثر 
مدت قرارداد فروش را پانزده س��ال می داند و ریسک عدم 
بازپرداخت هزینه ه��ای پیمانکار طی ای��ن دوره را به وی 
منتقل می کند؛ شش��م اینک��ه قانون گذار بع��د از محدود 
کردن زمان برداش��ت نفت، مقدار آن را نیز به پنجاه درصد 
تولید میدان محدود ک��رده و بی��ش از آن را حق پیمانکار 
نمی دان��د؛ اگرچ��ه مبل��غ س��رمایه گذاری وی بی��ش از 
این مقدار باش��د و از این طریق ریس��ک دیگری هم برای 
پیمانکار ایجاد می ش��ود. در واقع قانون گذار با این شرایط، 
دست کم پنجاه درصد تولید میدان را سهم دولت می داند 
و به ط��ور مطلق نمی پذی��رد که هیچ پیمان��کاری در هیچ 

قراردادی سهمی بیش از سهم دولت دریافت کند که البته 
در میادین پرریسک قابل انتقاد است. با در نظر گرفتن این 
ش��رط، قرارداد فروش در هر زمانی ک��ه پیمانکار نزیک به 
پنجاه درصد از می��زان نفت تخمینی میدان را برداش��ت 

کرده، پایان می یابد.۴
در قراردادهای نفتی، زمان��ی که بازپرداخت هزینه ها و 
نرخ خدمات ب��ه صورت نقدی پرداخت ش��ود، پیمانکار به 
پیش خرید ذخایری که معموالً در قراردادهای دیگر برای 
او مجاز بود، مجاز نیس��ت. اما زمانی که ای��ن بازپرداخت و 
هزینه ها، به ش��کل دیگری به غیر از نقدی، پرداخت شود، 
مثل توافق بیع متقابل، معموالً به پیمانکاران چون به عنوان 
س��ود اقتصادی اعط��اء می گ��ردد. این س��ود اقتصادی۵ 
می تواند به عنوان پیش خرید قسمتی از محصوالت، معادل 
مبلغی که باید بابت هزینه ها به پیمانکار پرداخت می شد، 
باش��د که در واقع دولت با تبدیل این مبلغ به بش��که های 
نفت و تحویل آن، در طول مدت پروژه موافقت کرده است 
اما زمانی که به صورت ش��فاف، روش��ن و مدون هیچ گونه 
حقی برای پیمان��کار در زمینه محص��والت در نظر گرفته 
نش��ود، پیش خرید محص��والت، امری ناممکن دانس��ته 
بنابرای��ن،   .) Duval&Others,2009: 87  ( می ش��ود 
اگر دولت متعهد ش��ود که برای جبران مبالغ اس��تحقاقی 
پیمانکار، مع��ادل آن به وی نفت بفروش��د، در این صورت 
ثبت ذخایر در دفاتر پیمانکار به میزان استحقاق پیمانکار، 
امکان پذیر اس��ت )امامی میب��دی و ه��ادی، ۱۳۹6: ۷۹؛ 
ش��یروی، ۱۳۹۳: ۴۳۹(. تحلیل ه��ای مختلف��ی درب��اره 
ماهیت قراردادهای بلندمدت فروش نفت قابل بیان است 

که در ادامه به آن  ها می پردازیم. 
 2- بیع متقابل 

ق��رارداد بیع متقاب��ل، در س��اده   ترین حال��ت خود به 
صورت قراردادی دوجانبه اس��ت. حقوق و تعهدات مربوط 
به فروش تجهی��زات و فناوری در ق��رارداد اولیه و تعهدات 
مربوط به فروش محصول به دس��ت آم��ده از به کارگیری 
تجهیزات و فن��اوری مذکور، در قرارداد بی��ع متقابل درج 
می گ��ردد و طرفین معامله ب��ه ترتیب نقش فروش��نده و 
خریدار را در مقابل طرف دیگر برعهده خواهند داشت. در 
صورتی که در قرارداد باالدس��تی، فروش نفت به پیمانکار 
در برابر جبران هزینه هایش تصریح شود و طرفین قرارداد 
هر دو به خرید و فروش ملزم ش��وند، تحلیل قرارداد فروش 
نفت بر مبنای قرارداد بیع متقابل صحیح به نظر می رس��د. 
در این حالت، پیمانکار با آوردن س��رمایه و انجام خدمات، 
محصولی را که همان نفت باشد، تولید کرده است و از آنجا 
که باید از طری��ق خرید همین محص��ول، هزینه هایش را 

جبران کند، عنوان بیع متقابل بر آن صادق است. 
تقریباً هم��ه حقوقدان��ان قراردادهای نفت��ی را که در 
ایران به عنوان بی��ع متقابل منعقد ش��ده اند، زیر مجموعه 
قراردادهای خرید خدمت می دانند. به نظر می رس��د آنچه 
باعث ش��ده اس��ت، نام بیع متقابل بر قراردادهای خدمت 
در ایران نهاده ش��ود، بحث ف��روش نف��ت در ازای جبران 
هزینه ها و حق الزحم��ه و در واقع جزء دوم قرارداد باش��د. 
اگرچه در فرضی که ش��رکت ملی در فروش مخیر باش��د، 
در وجود یکی از ارکان قرارداد بیع متقابل که همان فروش 
محصول اس��ت، تردید به وجود می آید. چنانچه پیمانکار 
نتواند تمام س��رمایه گذاری خ��ود را از طریق نفت هزینه و 
در مدت معلوم، جبران کند، این تردید دو چندان می شود؛ 
زیرا اصوالً قرارداد بیع متقابل آنق��در ادامه می یابد تا همه 

هزینه های پیمانکار و سود وی جبران شود. 
 3- شرط ضمن عقد 

به باور شماری از نویسندگان، قرارداد بلندمدت فروش 
نفت را می توان در زمره ش��رط ضمن عقد تلقی کرد. شرط 
ضمن عقد عبارت از شرط یا التزامی اس��ت که در قرارداد 
به نفع یا ضرر طرفین یا یکی از آن  ها یا ش��خص ثالث درج 
می ش��ود؛ هرچند مذاکره درباره آن قبل از عقد انجام شده 
باش��د. در این زمینه، ما با قراردادی رو ب��ه روییم که تعهد 
پیمانکار ب��ه ارایه خدم��ات و تأمین مالی پ��روژه، موضوع 
اصلی آن اس��ت و تعهد یا حق دولت در فروش نفت به وی 
به عنوان ش��رطی در ضمن تعهد اصلی قابل تحلیل اس��ت  

)منظور، ۱۳۹۷: ۸۴(. 

مطابق قانون مدنی شرط بر س��ه قسم است: ۱- شرط 
صفت که متعلق به صفات مورد معامله اس��ت؛ ۲- ش��رط 
نتیجه که غایب فعل مورد نظر اس��ت؛ ۳- ش��رط فعل که 
متعلق ب��ه فعل یک��ی از طرفین قرارداد یا ش��خص ثالثی 
باشد. با توجه به دشواری دسترس��ی به متن قراردادهای 
باالدس��تی ایران و دسترس��ی نداش��تن ب��ه ضمایم این 
قرارداد  ها از یک سو و تنظیم ش��روط هر قرارداد براساس 
مذاکره و تنوع آن  ها از سوی دیگر، به نظر می رسد بررسی 
فروض احتمالی این شرط ضمن عقد ضروری باشد. مفاد 
این شرط از س��ه حالت خارج نیس��ت: اول، دولت مختار 
به فروش و پیمان��کار خارجی ملزم به خرید باش��د؛ دوم، 
دولت مل��زم به ف��روش و پیمانکار مختار به خرید باش��د؛ 
س��وم، دولت و پیمان��کار ه��ر دو ملزم به ف��روش و خرید 
شوند. این سه حالت برای تنظیم شرط وجود دارد؛ اگرچه 
بیشتر نویس��ندگان از حالت اول س��خن گفته اند6 در این 
راستا، یکی از اس��تادان حقوق نفت و گاز معتقد است که 
فروش محصول )نفت و گاز( پ��س از تولید و در چارچوب 
قراردادهای تجاری اش��کالی ندارد اما تعهد به فروش آتی 
نفت و گاز در صورتی صحیح اس��ت که به انتقال مالکیت 
و یا ایجاد س��ایر حقوق عینی برای خری��دار نینجامیده و 
خریدار نتواند مالکیت یا هرگونه حق دینی دیگر بر نفت و 
گاز مشخصی را پیش از تحویل ادعا کند )شیروی، ۱۳۹۳: 

 .)۳۲۳
 4- وثیقه عمومی  

نظ��ر برخی دیگ��ر از اس��تادان حقوق درب��اره ماهیت 
قرارداد فروش نفت این اس��ت: "اینک��ه می گوییم از محل 
مناب��ع نفت��ی، هزینه های پیمان��کار جبران می ش��ود، به 
معنای تملیک نفت نیس��ت، بلکه نوع��ی وثیقه عمومی به 
حساب می آید. همان طور که در رهن، مال مرهونه به ملک 
مرتهن در نمی آید؛ در اینجا هم نف��ت به مالکیت پیمانکار 
در نمی آید." ش��رکت خارجی، مالک منطقه یا نفت و گاز 
نیس��ت، بلکه در نهایت اج��ازه ای به وی جه��ت عملیاتی 
اعطاء شده که سود آن برای طرفین است. این اجازه نسبت 
به منطقه، از جمله عقود اذنی ش��مرده می شود. نسبت به 
منابع نفت و گاز نیز دس��ت کم یک قرارداد اذنی اس��ت که 
اجازه اس��تخراج نفت و گاز را به ش��رکت می دهد. اگر هم 
در قرارداد حق خرید برای شرکت در نظر گرفته شود، این 
حق مانند وثیقه اس��ت که اگر طلب مرتهن وصول نشود، 
وی برای اس��تیفای طلب خود، حق ف��روش عین مرهونه 
را دارد. بنابرای��ن طبق این نظریه، پیمان��کار در آغاز حقی 
نس��بت به نفت ندارد، بلک��ه تنها در صورتی ک��ه دولت در 
ایفای تعهد خود نس��بت ب��ه بازپرداخت س��رمایه گذاری 
کوتاهی کند، این حق برای وی ایجاد خواهد ش��د. نزدیک 
به تحلیل اخیر، اصطالح دیگری به ن��ام تعهد عینی وجود 
دارد؛ ب��ه این معن��ا که دول��ت تعهد می کن��د هزینه های 
ش��رکت را از محل نفت و گاز اس��تخراجی تأمین کند که 
این تعهد، مالکیت عین برای ش��رکت نمی آورد؛ اما دولت 
را متعهد می کند تا نفت و گاز اس��تخراجی را در راس��تای 
حقوق ش��رکت خارجی هزینه کند )حق شرکت دینی، اما 

تعهد دولت عینی است.( 
 5- ضمیمه قرارداد باالدستی  

از آنجا که قراردادهای بلندمدت فروش نفت ضمیمه ای 
از قرارداد باالدستی اس��ت، یک تحلیل درباره ماهیت این 
قرارداده��ا، تعیین ماهیت ق��رارداد اصلی و س��رایت آن به 
قرارداد ضمیمه اس��ت. درباره ماهی��ت قراردادهای نفتی 
باالدس��تی تاکنون دو تحلیل عمده مطرح ش��ده است که 
در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند. به باور برخی اس��تادان، 
ش��رایط این گونه قرارداد  ها موضوع مذاکرات طوالنی قرار 
گرفت��ه و در نهایت به تواف��ق و انعقاد ق��رارداد می انجامد. 
همچنین ش��روط قراردادی با دقت بسیار تنظیم و طرفین 
با اراده کامل و صحیح نس��بت به بازبینی شرایط قراردادی 
و انعقاد قرارداد اقدام می کنند. همین امر س��بب می گردد 
کمت��ر در ماهیت ق��راردادی در مفهوم حق��وق خصوصی 
چنی��ن قراردادهای��ی تردید کنی��م. امروزه ب��ا گرایش به 
خصوصی س��ازی، حتی در کش��ورهای در حال توسعه و با 
عنایت به گس��ترش روابط تجاری بین الملل��ی، به ماهیت 
ق��راردادی این گون��ه از قرارداده��ای نفتی بی��ش از پیش 

توجه ش��ده و چنین قراردادهایی را به مانن��د یک قرارداد 
تج��اری بین المللی تلق��ی می کند که میان ش��رکت های 
نفت��ی خارجی و دول��ت و یا ش��رکت های دولت��ی منعقد 
می شود )ایرانپور، ۱۳۸6: ۱۵(. از س��وی دیگر، با مالحظه 
مفاد قراردادهای باالدس��تی ای��ران، به نظر می رس��د این 
قرارداد همه عناصر قراردادهای اداری را داراس��ت و وجود 
برخی از شروط قراردادهای حقوق خصوصی، ماهیت اداری 
بودن این قرارداد  ها را تغییر نمی دهد. در واقع، درج اصول و 
قواعد قراردادهای حقوق خصوصی منافاتی با اداری بودن 
قراردادهای بیع متقابل ن��دارد؛ زیرا دولت به رغم وجود این 
اصول و قواعد در قرارداد، چنانچه منافع عمومی اقتضا کند، 
همچنان می توان��د از قدرت حاکم خود در راس��تای منافع 

عمومی استفاده کند )حاتمی، ۱۳۹۳: 6۷۸(. 
در آخر به نظر می رسد با توجه به اینکه در قراردادهای 
نفتی یک طرف قرارداد ضرورتاً ش��رکت مل��ی نفت ایران 
اس��ت که به عنوان یکی از ش��رکت های تابعه وزارت نفت، 
ب��ه نمایندگی از س��وی دولت، وظیف��ه انعقاد ق��رارداد را 
برعهده دارد، نخس��تین ش��رط اداری محس��وب ش��دن 
قرارداد که وجود یک ش��خصیت حقوق��ی حقوق عمومی 
به عنوان یکی از طرفین قرارداد اس��ت، فراهم است. شرط 
دوم قرارداده��ای اداری آن اس��ت ک��ه ق��رارداد صرفاً به 
منظور انجام امور عمومی منعقد ش��ده باشد. مطابق ماده 
۲ قانون نفت، مناف��ع نف��ت و گاز جز انف��ال و ثروت های 
عمومی اس��ت. بنابراین، قراردادهایی که شرکت ملی نفت 
با ش��رکت های نفتی خارج��ی برای توس��عه میادین نفت 
و گاز منعق��د می کند، ب��ه منظور اجرای ی��ک امر عمومی 
اس��ت. در ضمن همه تأسیس��ات، تجهیزات شرکت ملی 
نفت ایران اس��ت که به عن��وان یکی از ش��رکت های تابعه 
وزارت نفت، به نمایندگی از س��وی دول��ت، وظیفه انعقاد 
قرارداد را برعهده دارد، نخس��تین ش��رط اداری محسوب 
ش��دن قرارداد که وجود ی��ک ش��خصیت حقوقی حقوق 
عمومی به عن��وان یکی از طرفی��ن قرارداد اس��ت، فراهم 
است. ش��رط دوم قراردادهای اداری آن اس��ت که قرارداد 
صرفاً به منظ��ور انجام امور عمومی منعقد ش��ده باش��د. 
مطابق ماده ۲ قانون نف��ت، منابع نفت و گاز ج��زء انفال و 
ثروت ه��ای عموم��ی اس��ت. بنابرای��ن، قراردادهایی که 
شرکت ملی نفت با شرکت های نفتی خارجی برای توسعه 
میادین نف��ت و گاز منعقد می کند، به منظ��ور اجرای یک 
امر عمومی اس��ت. در ضم��ن همه تأسیس��ات، تجهیزات 
و دارایی های نفت��ی در داخل و خارج از کش��ور متعلق به 
حکومت هس��تند. شرط سوم این اس��ت که این قرارداد  ها 
مش��مول محدودیت  ها و ممنوعیت های قانونی، از جمله 
رعایت قانون مناقص��ه و قانون حداکثر اس��تفاده از تولید 
داخل خواهند بود. در صورت پذی��رش قراردادهای نفتی 
ایران به عنوان قراردادهای حقوق عمومی، می توان نتیجه 
گرفت که همه اج��زا، ضمایم و الحاق��ات آن نیز در فضای 
حقوق عمومی قابل بررسی است؛ به ویژه این ضمیمه مهم 
که تأثیر بس��یاری در حفظ منافع ملی دارد و به وسیله آن 

درباره نیمی از تولید میدان تصمیم گیری می شود. 
پی نوشت ها:

۱  - ق��رارداد بلندم��دت فروش نفت ضمیم��ه قرارداد 
باالدستی، به  اختصار قرارداد فروش نفت و دولت میزبان، 

به اختصار دولت ذکر می شود. 
2- spot market 

۳  - ش��رکت ملی نفت ایران می تواند حداکثر تا سقف 
دوازده ونیم درصد از میزان کل نفت تولیدی در هر سال را 
براساس قیمت اعالم شده از س��وی شرکت های بازرگانی 
کنسرسیوم، از شرکت عامل اکتشاف و تولید، برای فروش 

به دیگر شرکت ها تحویل بگیرد )حاتمی، ۱۳۹۳: 6۲۲(. 
۴  - بند یکم ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳. 

5- economic intrest  
6  - توافق و فروش نفت از نوع ش��رط فعل است مبنی 
بر ال��زام پیمانکار خارجی به خرید نف��ت تولیدی از دولت 
به شرط تمایل دولت به فروش. ش��رط فعل الزام آور است 
و مش��روط علیه باید بر طبق ش��رط عمل کن��د )بهرامی 

احمدی، ۱۳۹۰: ۵۰(. 
7- federal acquisition regulation 
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اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت 
)ضمیمه قرارداد باالدستی( 

قسمت اول

محمدرضا افشاری  
دانشجوی دکتری رشته حقوق نفت و گاز دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  

سیدمحمد طباطبایی نژاد
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران - نویسنده مسؤول 

رضا طجرلو
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران  



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

روزنامه4

Tuesday  14.Mar.2023  Vol.18  No.3758سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱  ۲۱ شعبان ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره ۳۷۵۸

عمران
راه و شهرسازی

اداره کل انتقال خون اس�تان تهران در نظر دارد طي مناقصه عمومی ی��ک مرحله اي، نصب و راه اندازی، س��رویس، نگهداري و تعمیر تجهیزات فن��ي، برودتي و حرارتي 

)سردخانه ها( و انجام سرویس دوره ای حدود ۱۰۰۰ تجهیز پزشکي و غیرپزشکی و کلیه تأسیسات، موتورخانه، دیزل ژنراتور مربوطه با در نظر گرفتن انجام کلیه امور عمومي 

واحد فني مهندسي طبق نظر کارفرما در کلیه مراکز اهدای خون اداره کل انتقال خون استان تهران )س��اختمان ها و محوطه( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

شماره سامانه ۲۰۰۱۰۰۳۰۸۷۰۰۰۰۰۴ واگذار نماید.

متقاضیان باید اسناد مناقصه ش��امل ش��رایط عمومي و اختصاصي را حداکثر تا مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ از طریق س��امانه ستاد به نش��انیwww.setadiran.ir  دریافت و با 

توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه، مدارک الزم را ش��امل پاکت های الف، ب و ج تهیه و به روش آموزش��ي به صورت فایل هاي PDF تا مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ در سامانه درج و 

 رسید دریافت نمایند. پیش��نهادهاي دریافتی رأس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲6 در کمیس��یون مناقصه به نشاني اداره کل انتقال خون اس��تان تهران واقع در تهران، 

خیابان وصال شیرازی، بین خیابان ایتالیا و طالقانی، شماره ۹۹ در دفتر معاونت اداری و مالی بررسي و نتیجه متعاقباً اعالم خواهد شد.

با توجه به استقرار موضوع خدمت در تهران، تنها پیشنهاد شرکت هایی پذیرفته می شوند که اقامتگاه قانونی و محل عملیات آن ها در استان تهران باشد.

ضمانت ش��رکت در فرآیند ارجاع کار ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به صورت ضمانتنامه بانکي صادره از یکي از بانک هاي رسمي کش��ور به نام اداره کل انتقال خون استان تهران 

 )IR ۲۰۰۱۰۰۰۰۴۰۷۴۰۳۴۲۰۷۸6۵۲۴۹( ۴۰۷۴۰۳۴۲۰۷۸6۵۲۴۹ داراي اعتبار تا م��ورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ و قابل تمدید، یا به ص��ورت وجه نقد واریزش��ده به حس��اب 

به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل انتقال خون استان تهران نزد بانک مرکزي می باشد.

   مناقصه گران باید اصل ضمانت مذکور را تا مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ در پاکت الف به صورت الک و مهرشده به نشاني مذکور واحد امور قراردادها تحویل و رسی�د دریافت دارند.

  برای کسب اطالعات بیش��تر مي توانید با ش��ماره ۸۸۹۷۸۹۸۴ واحد امور قراردادها کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت ها از 

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه با مرکز تماس سامانه به 

شماره ۴۱۹۳۴ و دفتر ثبت نام به شماره ۸۸۹۹۹۹۳۷ تماس حاصل فرمایید. 
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روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان تهران

آگهی   عمومی
شماره 1/ 1402

شناسه: 14688۹8
م الف: 4۹77

نشانی سایت اینترنتی: 
  www.tehran.ibto.irاداره کل انتقال خون استان تهران
 www.Setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

 http://iets.mporg.ir ملی مناقصات

آگهي     عمومی با ارزیابی کیفی )همزمان(
شماره 1401-45

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 ۳۰ 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 ۲۰۰۱۰۹۴۵66۰۰۰۰۴۷  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 ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱6:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6

مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت ۱6:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
زمان گشایش پاکات: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار.

2. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۸۹.۸۰۲.۵۲۵.۳۷۲ 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 ۲ 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 ۲ سال مفاصا حساب مالیاتي از ۵ 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 ۲.۸۹۴.۰۷6.۰۰۰ 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 ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به 
شماره شبا IR۳۲۰6۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲ 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 ۱۸، 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: ۰۲۱-۴۱۹۳۴
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شرکت آب و فاضالب منطقه یک  شهر تهران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
منطقه یک  شهر تهران

یک مرحله ای
نوبت دوم
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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 32/ 1401 / م 2

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: ۲6۱.۱۷۱.۲۲۸.۰۰6 ریال ۲۴ 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 ۱۰۰ میلیارد ریال  س��االنه و  یا یک مورد به مبلغ ق��رارداد ۵۰ 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 ۴۰ میلیارد ریالي.   گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه ۵ در رش��ته آب از س��ازمان 
 برنامه وبودجه کش��ور و گواهینامه حداقل رتبه ۵ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ اسناد را به صورت 

الکترونیکي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( دریافت نمایند.
7- مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: به میزان ۴.۸۱۱.۷۱۲.۲۸۰ ریال می باش��د که ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند 
 IR ۴۹۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۲۸۹۸۵۳۵۰۰۳ به صورت فیش واریز نقدي به حساب جاري ۳ - ۹۸۵۳۵-۸-۱۰۲ 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 
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 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.
۹- زمان و محل برگزاري جلسه گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6 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 ۳ 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:۰۲۱-۴۱۹۳۴

شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران

نوبت دوم
یک مرحله ای 

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

زمینه واگذار نماید.
1-مهلت دریافت اسناد مناقصه:

 یک روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳
2-آخرین مهلت تسلیم پاکات مناقصه:

 مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ به نشانی مندرج دربند ۳
3- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

ب��ه نش��اني:  بیدبلن��د خلیج ف��ارس  پاالی��ش گاز  اینترنت��ی ش��رکت    س��ایت 
"www.pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان ها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ 

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

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

تجدید   عمومی
نوبت دوم

یک مرحله ای
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مناقصه گزار: قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( هلدینگ تخصصی دریایی 
واحد اجرایی موسس��ه عمران س��احل )پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های 

بندر پتروشیمی پارس(
موضوع مناقصه: خرید غذای پرسنل کارگاه

مهلت شرکت در مناقصه: از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱6
تاریخ تحویل پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

  این مؤسسه در رد و یا قبول پیشنهاد مختار است.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

آدرس جهت دریافت و تسلیم اسناد مناقصه:
بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، بندر پتروشیمی پارس، 

موسسه عمران ساحل، مدیریت امور قراردادها
تلفن تماس: ۰۹۱۰۳۹۵۸۱۹۵ و ۰۹۱۷۹۸۸۵۰۵۸ و ۰۹۹۲۰۰۲۰۵۱۵

  عمومی  
نوبت اول

لطفًا قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور 
تماس حاصل فرمایید.
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه مکین
مناقصه شماره: ۱۴۰۱/۱۲/۴۹

موضوع مناقص�ه: انجام عملیات اس��تخراج، تفکی��ک، دپو، بارگی��ری و حمل مصالح س��نگی مغزه 
)۱۷۲.۰۰۰ تن( ، فیلتر )۱۸.۰۰۰ تن( و آرمور )۱۵.۰۰۰ تن( توسط پیمانکاران واجد شرایط در معادن 
محدوده کارگاه موسس��ه مکین )فاصله حمل ۳۰ کیلومتر( از ط�ریق مناقصه عمومی؛ س��ایر اطالعات 

وجزییات مرتبط در اسناد مناقصه درج شده است. )مقادیر تقریبی می باشد(
محل اجرای پروژه: استان هرمزگان- محدوده بندر جاسک- کوه مبارک

مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان دارای تجربه و س��ابقه مرتبط می توانند از روز س��ه شنبه 
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ت��ا پایان وق��ت اداري روز دوش��نبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ با در درس��ت داش��تن معرفي نامه 
رسمي، اسناد حقوقی شرکت، رزومه )به صورت لوح فش��رده( و فیش واریز به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
به شماره حساب ۵۱۵۱۷۱۸۰۴۷۰۰۷ بانک سپه شعبه سید خندان، کد ۳۵۹ به نام قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیاء )ص( – موسسه مکین جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 آدرس: تهران، خیابان ش��ریعتی، خیاب��ان خواجه عبداهلل انص��اری، خیابان تیس��فون، نبش ایروان، 

پالک ۷۵، واحد ۹، مدیریت پیمان ورسیدگی
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات بیشتر: ۲۲۸۷۳۵۰۵-۰۲۱  داخلی ۳۵۲ و ۳۵۷ و ۳۴۱

مهلت تحویل اسناد به موسس�ه مکین: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ در 
همان محل خرید اسناد می باشد. موسسه مکین در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می باشد.

  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومی  
نوبت اول

 تعیین پیمانکار احداث 
 پل بی صفر کمربندی شمالی کرج 

بعد از برگزاری مناقصه 

  آغاز تعمیرات اساسی 
 اسکله گرد بندر انزلی بعد از 

برگزاری مناقصه

115 هزار واحد مسکونی شهری نهضت 
ملی مسکن بنیاد وارد فاز اجرایی شد  

معاون وزیر راه وشهرس��ازی، با تأکی��د بر ضرورت زمان بن��دی و برنامه ریزی 
دقیق برای پیش��برد پ��روژه کنارگذر ش��مالی کرج، گفت: س��اخت پل بی صفر 
پروژه کمربندی ش��مالی کرج نی��ز از طریق مناقص��ه و طبق قان��ون، پیمانکار 
پروژه انتخاب خواهد ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، خیرا... خادمی؛ در جلس��ه 
بررسی روند پیشرفت پروژه کمربندی شمالی کرج ضمن قدردانی از تالش های 
استاندار البرز برای گره گش��ایی از مس��یر این آزادراه و رفع تعارض های چندین 
ساله، افزود: وزیر محترم راه وشهرس��ازی در بازدیدی که در اسفندماه امسال از 
پروژه داشتند، برای حل موانع اعتباری، دستور ویژه ای داده است. وی با تأکید بر 
ضرورت زمانبندی و برنامه ریزی دقیق برای پیش��برد پروژه، ادامه داد: این پروژه 
برای تکمیل به مجموع شش هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که وزیر محترم 
راه وشهرس��ازی تقبل ۵۰ درصد از اعتب��ارات را به عهده گرفته اس��ت. خادمی؛ 
گفت: این توافق، طی نامه ای باید به هیأت دولت برسد و مصوبه الزم دریافت شود 

و البته باید اعتبار مورد نیاز باقی مانده باید از سوی شهرداری تأمین شود. 

معاون فنی و مهندس��ی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان گیالن، گفت: با 
برگزاری مناقصه و تعیی��ن پیمانکار، پروژه تعمیرات اساس��ی اس��کله گرد بلوار 
تاریخی بندر انزلی آغاز ش��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، مهدی نیک��وکار؛ در 
مورد پروژه تعمیرات اساسی اس��کله گرد بلوار تاریخی بندر انزلی، اظهار کرد: در 
راستای افزایش سطح تعامالت ش��هر و بندر که از موضوعات مورد تأکید سازمان 
بنادر و دریانوردی به ویژه در بنادر تاریخی کش��ور بوده اس��ت، این پروژه با هدف 
باز زنده سازی این نماد شهری-بندری ارزشمند در دس��تور کار اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام مطالعات جامع فنی-

مهندسی از سوی شرکت مشاور و تهیه نقشه های س��ازه های دریایی، معماری و 
تأسیس��ات برقی مورد نیاز و همچنین اکران عمومی و برگزاری مناقصه، عملیات 
اجرایی آن از تاریخ ۲۵ بهمن امسال با انجام تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار پروژه 
آغاز ش��د. معاون فنی و مهندس��ی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان گیالن، با 
اشاره به مدت زمان تکمیل این پروژه، خاطرنشان کرد: مدت زمان در نظر گرفته 
شده جهت انجام این پروژه با توجه به ویژگی های خاص اجرایی و موقعیت مکانی 
طرح، ۱۲ ماه تخمین زده می ش��ود. نیکوکار؛ با تش��ریح اقدام��ات در نظر گرفته 
ش��ده برای این پروژه، تصریح کرد: الیروبی محدوده اس��کله، اج��رای یک گمانه 
ژئوتکنیکی به ارتفاع ۳۰ متر، برچیدن پوشش فلزی شمع  ها و تیرهای رابط آنها، 
اجرای مجدد آن ها به انضمام پر کردن فضای بین شمع های بتنی و پوشش فلزی 
جدید، اتصال شمع  ها به عرش��ه و اجرای دال به ضخامت ۱۵ س��انتی متر در زیر 
عرشه موجود با اس��تفاده از بتن خود متراکم مسلح و کاشت میلگرد جهت اتصال 
عرشه جدید به عرشه موجود، برچیدن بتن روی یکی از راه پله های اسکله و احیای 
راه پله و سکو و همچنین اجرای نازک کاری شامل کف سازی، نرده، رنگ آمیزی به 

همراه نورپردازی اسکله از جمله فعالیت های اجرایی این پروژه است.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی، از اجرایی و عملیاتی شدن بیش از ۱۱۵ 
هزار واحد مسکونی شهری توس��ط آن بنیاد خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، 
حمیدرضا س��هرابی؛ درخص��وص روند اجرای ط��رح نهضت ملی مس��کن در 
ش��هرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و ش��هرهای تحت مس��ؤولیت بنیاد، گفت: 
در حال حاضر از ابت��دای اجرای طرح نهضت ملی مس��کن تاکنون بیش از ۱۱۵ 
هزار واحد مسکن شهری در شهرهای تحت مس��ؤولیت بنیاد وارد فاز عملیاتی 
و اجرایی شده اس��ت. معاون بنیاد مسکن انقالب اس��المی، درخصوص تأمین 
اراضی از سوی وزارت راه وشهرس��ازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در 
مناطق شهری توضیح داد: اراضی معرفی شده به بنیاد مسکن برای اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن به تعداد س��اخت ۲۰۰ هزار واحد اس��ت که برخی کاربری 
مسکونی داش��ته و به پروژه ها متصل شده اس��ت و برخی نیز مراحل بررسی را 

طی  می کند. 

امکان صدور سند رسمی برای امال ک با سند عادی فراهم شد  
مدی��رکل امور امالک س��ازمان ثبت اس��ناد 
و امالک کش��ور، از امکان صدور س��ند رس��می 
برای امالک با اس��ناد عادی خبر داد. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، عبدالحمید م��رادی مدیرکل 
امور امالک سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور 
درخص��وص روال س��نددار ش��دن واحده��ای 
مسکونی فاقد س��ند در مناطق ش��هری، گفت: 

بس��یاری از ام��الک دارای بن��ا ک��ه در تصرف 
اشخاص اس��ت از طریق هیأت مس��تقر در اداره 
ثبت به ن��ام هی��أت قان��ون تعیین تکلیف مورد 
رسیدگی قرار می گیرد و نس��بت به صدور سند 
برای آن  ها اقدام می ش��ود. مدیرکل امور امالک 
سازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور، ادامه داد: 
براس��اس ماده۲ قان��ون تعیین تکلی��ف، صدور 

س��ند برای اراضی دولتی و ملی که س��ال  ها در 
تصرف اشخاص بوده امکان نداش��ت و این افراد 
بالتکلیف بودند که با پیگیری های انجام ش��ده 
و اس��تفاده از ظرفیت بند »ک« تبصره ۱۱ ماده 
واحد قان��ون بودجه مصوب ۱۴۰۱ این مش��کل 
برای م��ردم حل ش��د. مدی��رکل ام��ور امالک 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور تصریح 

کرد: طب��ق بن��د »ک« تبصره ۱۱ م��اده واحده 
قانون بودجه مصوب ۱۴۰۱ اف��رادی که قبل از 
س��ال ۱۳۹۴ امالک دولتی و ملی دارای بنا را در 
تصرف داش��تند می توانند با مراجعه به سازمان 
مل��ی زمین و مس��کن، نس��بت به درخواس��ت 
انتقال مالکیت اقدام کنن��د و متعاقباً اداره ثبت 
ب��رای آن ها س��ند مالکیت ص��ادر می کن��د. به 

گفته مدیرکل امور امالک س��ازمان ثبت اسناد 
و امالک کش��ور در حال حاضر امالکی که برای 
س��ایر دس��تگاه ها از جمله بنیاد مس��تضعفان، 
بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران، آس��تان های 
مقدس و اوقافی یا امالک ش��هرداری هس��تند 
 بالتکلیف هس��تند که باید ب��رای آن امالک نیز 

چاره اندیشی شود.

محمد قره داغلی

س��ازمان مل��ی زمین و مس��کن در راس��تای مولدس��ازی و 
مش��ارکت بخش خصوص��ی در ط��رح نهض��ت ملی مس��کن، 
تفاهم نام��ه ای با ش��رکت های پیش��ران صنعتی چهار اس��تان 
برای س��اخت ۸۴ ه��زار واحد نهضت ملی مس��کن ب��ا واگذاری 
بی��ش از دوه��زار و 6۱۸ هکتار زمی��ن منعقد کرد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، ارسالن مالکی؛ سرپرس��ت سازمان ملی زمین و 
مس��کن، در مراسم امضای تفاهم نامه بین س��ازمان ملی مسکن 
و ش��رکت های صنعتی با بی��ان اینک��ه تأمین مس��کن یکی از 
مهم  ترین اولویت ه��ای دولت س��یزدهم بوده و هس��ت، گفت: 
هم افزایی بین مجلس و دولت برای تأمین مسکن مردم در قالب 
قانون جهش تولید و طرح نهضت ملی مس��کن تبل��ور پیدا کرد. 
وی با اش��اره به عقب ماندگی های بس��یار در بخش مسکن که از 
قبل باقی مانده اس��ت، گفت: در طول یک سال گذشته ۲۸ هزار 
هکتار زمین در شرایطی که در دولت های قبل حتی برای تأمین 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی کمبود زمین داش��ت، موفق به تأمین 
این میزان زمین در طول یک س��ال ش��دیم. سرپرست سازمان 
ملی زمین و مس��کن، با بیان اینک��ه این مقدار زمی��ن کارهای 
الحاق و تصویب خود را ط��ی کردند، گفت: در کن��ار تأمین ۲۸ 
هزار هکتار زمین، ۲۲ هزار هکتار زمین دیگر در مرحله بررس��ی 
و تصویب قرار گرفتن��د که در مجموع ۵۰ ه��زار هکتار از اراضی 
وزارت راه وشهرس��ازی در اختیار طرح نهضت ملی مس��کن قرار 
گرفته اس��ت. مالکی؛ تصریح کرد: در بخش مس��کن مهر نیز در 
قالب آن ۵۹۰ هزار متقاضی باید صاحبخانه می ش��دند که برای 
تأمین اراضی آن مشکل وجود داشت، اما هم اکنون با تأمین ۲۸ 
هزار هکت��ار نزدیک به 6۰۰ هزار متقاضی ب��ه این اراضی متصل 

می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه در برخی ش��هر ها م��ازاد زمین 
داریم؛ اما متقاضی وج��ود ندارد، گفت: با ه��دف خانه دار کردن 
کارکنان ب��ا تمام دس��تگاه های اجرایی دارای زمین هس��تند از 
جمله آموزش و پرورش و جهادکشاورزی تفاهم نامه هایی امضاء 
تا از زمین های خودش��ان برای کارکنانش��ان خانه ساخته شود. 
سرپرست س��ازمان ملی زمین و مسکن، گفت: همچنین با توجه 
به تأکید وزیر راه وشهرس��ازی درخصوص کارکن��ان واحدهای 

صنعتی، برای صاحبخانه ش��دن این افراد نیز اقداماتی انجام و با 
همکاری شرکت ها در تأمین آورده پرسنل به دنبال این هستیم 
تا این تفاهم نامه ها هر چه سریع تر اجرایی شود. همچنین هادی 
عباسی؛ معاون مسکن و س��اخت وزارت راه وشهرسازی، در این 
مراس��م، گفت: تالش بر این اس��ت که در کنار صنعت، سکونت 
کارکنان در نظر گرفته ش��ود. ب��ا توجه به اینکه شهرک س��ازی 
ش��ورای عالی مصوب گردیده اس��ت و مجوز ها داده ش��ده و به 

اجراء رس��یده اس��ت. وی در ادامه، با بیان اینکه: ش��ورای عالی 
پیش ق��دم ب��رای شهرک سازی هاس��ت، گف��ت: مه��م اجرای 
شهرک ها زیرس��اخت  ها و روبنایی بوده اس��ت که در حال حاضر 
چارچوب های مدنظر مورد رس��یدگی قرار گرفته است. گفتنی 
است که تفاهم نامه  س��ازمان ملی زمین و مسکن با شرکت های 
پیش��ران اس��تان های یزد، آذربایجان ش��رقی، کرمان و قزوین 
منعقد ش��د که در قالب ای��ن تفاهم نامه یک ه��زار و 6۹۴ هکتار 
زمین را در استان یزد به ش��رکت های چادرملو، جهان آباد میبد، 
س��نگ آهن مرکزی و س��نگ آهن کویر واگذار کرد تا به ساخت 
۴۴ ه��زار و ۳۵۰ واحد مس��کونی در ش��هرهای اردکان، میبد، 
بافق و مروس��ت اقدام کنند. میزان اراضی در نظر گرفته ش��ده 
برای ش��هر اردکان ۴۰۰ هکتار معادل ۱۲ هزار واحد مس��کونی 
و برای ش��هر میبد و بافق نیز ه��ر کدام 6۰۰ هکت��ار معادل ۱۵ 
هزار واحد مسکونی است. س��ازمان ملی زمین و مسکن در شهر 
مروست نیز ۹۴ هکتار زمین معادل ساخت دو هزار و ۳۵۰ واحد 
مس��کونی واگذار خواهد کرد. همچنین دو ش��هر بم و هرات در 
استان کرمان دیگر مناطق این تفاهم نامه هستند که با واگذاری 
۸۰۰ هکتار زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به شرکت 
عمران ارگ جدید بم، س��اخت ۳۷ هزار واحد مسکونی در آن ها 
آغاز می شود. براساس این تفاهم نامه ۱۲۰ هکتار زمین در استان 
آذربایجان شرقی، به شرکت مس مونگون واگذار خواهد شد که 
۱۱۰ هکت��ار آن در تبری��ز و ۱۰ هکتار آن در ش��هر ورزقان قرار 
دارد. این اراضی ظرفیت س��اخت دو هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی 
را دارد. قزوی��ن، دیگر صنعت ش��هر این تفاهم نامه اس��ت که با 
واگذاری ۴.۲ هکتار زمین در محدوده توسط سازمان ملی زمین 
و مس��کن به ش��رکت الماس الموت، شاهد س��اخت ۴۰۰ واحد 

مسکونی خواهد بود.

با امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان ملی زمین و شرکت های صنعتی محقق می شود 

ساخت ۸4 هزار واحد نهضت ملی مسکن با واگذاری 
261۸ هکتار زمین توسط بخش خصوصی 

https://monaghesatiran.ir/131828-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131831-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%aa%d9%81%da%a9/
https://monaghesatiran.ir/131834-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/131819-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131822-3758-%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/131825-3758-%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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 1- نام و نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: شرکت فرادس�ت انرژی فالت، 
به نش��انی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک ن��ژاد، بلوار دادمان، خیابان ش��فق، 

کوچه آفتاب، پالک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱
2-  موضوع مناقصه: 

Oil  Pump  مربوط به پروژه پترو پاالیشگاه مهر خلیج فارس
3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

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

)در متن ایمیل حتما موضوع و پروژه ذکر گردد(
 3-2- هزینه خرید اس��ناد مع��ادل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال اس��ت که می بایس��ت 
 به شماره حساب ۳6۰۰۰۵۲۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱۸۰۳۳۸۰ 
به  نام ش��رکت فرادس��ت انرژی فالت واریز و رس��ید بانکی واری��ز وجه تحویل 

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

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

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

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

   عمومی 
نوبت اول

دومرحله ای

 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: ۸۸۴۳۵۹6۱-۰۲۱ و فکس: ۰۲۱-۸۸۴۰۹۱۹۴
2- مهلت های زمانی  دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹

3- مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲6
4- تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲6 خواهد بود.

ف
مبلغ سپرده شرکت در موضوع مناقصهردی

شماره مناقصهمناقصه )ریال(

۵.۹۳۷.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۲انجام بخشی از خدمات نگهباني و حفاظت فیزیکي شرکت با تأمین و به کارگیری ۱۲۱ نفر نیروی انسانی۱

۳.۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۳انجام بخشی از خدمات نگهباني و حفاظت فیزیکي شرکت با تأمین و به کارگیری ۳۴ نفر نیروی انسانی۲

  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 دوم

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 ۱۴ 
تلفن: ۸۸۴۳۵۹6۱-۰۲۱ و فکس: ۰۲۱-۸۸۴۰۹۱۹۴

2-مهلت های زمانی:
دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6
تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

۱.۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۱تأمین ماشین آالت موردنیاز تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران۱

  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 دوم

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، تلفن: ۸۸۴۳۵۹6۱-۰۲۱ و فکس: ۰۲۱-۸۸۴۰۹۱۹۴
2- مهلت های زمانی:

دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲6

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲6 خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

۸۳۴.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۴انجام خدمات طبخ و توزیع غذا در رستوران های شرکت فاضالب تهران۱

  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
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روابط عمومي شرکت گاز استان تهران

با ارزیابی کیفی به صورت فشرده به شماره 2001092769000210

تجدید فراخوان   عمومي 

 DRS شرکت گاز اس�تان تهران در نظر دارد مقاوم س��ازی ایس��تگاه های تقلیل فشار
به روش بتن مس��لح ش��ده به الیاف TRC به همراه اجرای س��قف IGS در ۱۱ ایس��تگاه 
فلزی و بتنی واقع در شهرس��تان های استان تهران را با مشخصات و ش��رایط ذیل از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان تهران

تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، س��اختمان شماره ۱6۰، طبقه چهارم، 
بلوک ۷، امور ق�راردادها
2- موضوع مناقصه:

مقاوم سازی ایستگاه های تقلیل فشار DRS به روش بتن مسلح شده به الیاف TRC به همراه 
اجرای سقف IGS در ۱۱ ایستگاه فلزی و بتنی واقع در شهرستان های استان تهران می باشد.

3- مدت اجراء پروژه: ۵۴۰ )پانصد و چهل( روز تقویمی می باشد.
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: 

مدیریت مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان تهران
5- محل اجراء پروژه: 

در سطح شهرستان های استان تهران )اسالمشهر، شهریار، واوان، رباط کریم( می باشد.
6- برآورد اولیه کارفرما: 6۳.6۷۵.۵۲۴.۰۱۳ ریال می باشد.

7- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سامانه: 
از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تا مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ می باشد.

 8- تاریخ بارگذاری اس�ناد ارزیابی کیفی و مناقصه در س�امانه: تا ساعت ۱۹:۰۰ روز 
سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( هست.

۹- زمان گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰6 و محل 
گشایش آن سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد.

10- نوع و میزان تضمین ش��رکت در مناقص��ه مطابق مصوبه ش��ماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰6۵۹ 
 ه�- مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات محترم وزیران به مبلغ ۳.۱۸۳.۷۷6.۲۰۱ ریال )س��ه میلیارد و 

یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار و دویست و یک ریال( می باشد.

11-معیارهاي ارزیابی کیفی:
  تجربه و دانش در زمینه موردنظر.

  حسن سابقه در کارهاي قبلي.
  توان مالي.

  توان تجهیزاتي.
  توان فني و برنامه ریزی.

  بومی بودن.
12- شرایط متقاضي:

  آخرین تغییرات روزنامه رسمی )صاحبان امضاء مجاز شرکت(
  داشتن رتبه ۵ ابنیه و ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمني پیمانکاران.
  ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

  عطف به آئین نامه اجرای��ي راهکارهاي افزای��ش ضمانت اجرایي و تقویت حسابرس��ي، 
انعق��اد قرارداده��اي بی��ش از ۱۰ براب��ر نصاب معام��الت متوس��ط، صورت ه��ای مالي 
 حسابرسي ش��ده توسط حس��ابدار رس��مي، عضو جامعه حس��ابداران رس��مي موردنیاز 

می باشد.
  عطف به نامه ش��ماره ۱/۱۴۰۹۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن، تجارت کلیه ش��رکت کنندگان ملزم به داشتن مهر و امضاء دیجیتال 
اسناد بارگذاری ش��ده توسط صاحبان امضاء و ش��رکت، در س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( می باشند.
 متقاضیاني که داراي شرایط مذکور دربندهای "11" و "12" فوق بوده و 

 آمادگي اجراي پروژه رادارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر، 
جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه تدارک الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۰۲۱-۴۱۹۳۴

شناسه: 1468788

شرکت  ملی  گاز  ایران
شرکت  گاز استان تهران 

)سهامی خاص(
یک مرحله ای

نوبت اول

قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبی�اء)ص( )هلدینگ تخصص�ی صنعت و معدن- 
موسس�ه امین(، در نظر دارد عملیات مش��روحه ذیل را از طری��ق مناقصه عمومی به 

اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید:
1 – موض�وع مناقص�ه: اج��رای دس��تمزدی عملیات س��یویل احداث فونداس��یون 

ساختمان های کوره کارخانه فروسیلیس پروژه طرح گسترش فوالد شهریار بناب
2- مدت کار: ۴ ماه تقویمی

3- شرایط مناقصه گران: داشتن حداقل س��ه مورد سابقه کاری و داشتن تجهیزات و 
ملزومات مرتبط با موضوع مناقصه.

4- مهلت برگزاری مناقصه: 
جهت دریافت اس��ناد مناقصه به همراه اس��ناد فنی، مناقصه گ��ران متقاضی حداکثر تا 
س��اعت ۱۷:۰۰ روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به آدرس: آذربایج��ان غربی، ارومیه، 
 خیابان س��ربازان گمنام، جن��ب اداره کل ورزش و جوانان، س��اختمان امین، طبقه ۲،

واحد امور قراردادها مراجعه و در صورت نیاز با ش��ماره تماس: ۹ -۰۴۴-۳۳۴۷۷۳۰۰ 
داخلی ۲۰6 و ۲۰۷ تماس حاصل نمایند.

5- تضمین ش�رکت در مناقص�ه: تضمین ش��رکت در مناقصه بایس��تی به صورت 
ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س��ه ماه، صادره از سوی بانک ها در وجه قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء )ص( صادر گردد.
6- محل تأمین اعتبار: بودجه جاری )طرح های غیر عمرانی(

7- مهلت و محل ارائه پیش�نهادها: تاریخ ارائه پیش��نهادها حداکثر ساعت ۱۲:۰۰ 
روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ به دبیرخانه موسسه امین می باشد.

8- تاریخ و محل گشایش: 
ساعت ۱۴:۰۰ عصر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ستاد مرکزی موسسه امین.

۹ - سایر شرایط: هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 تبصره: دریافت اسناد مناقصه هیچ گونه حقی را برای مناقصه گران ایجاد نمی کند و 

کارفرما در رد یا قبول پیشنهادها بر اساس قانون مختار است.
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     عمومی 
)یک مرحله ای( نوبت اول

نماین��ده م��ردم اراک، کمیج��ان و خن��داب در مجلس ش��ورای 
اس��المی، در تش��ریح نشس��ت کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، 
گفت: در این جلس��ه موضوع هماهنگ��ی مقدماتی ب��رای پردازش و 
آماده س��ازی محورهای صنعت و معدن در برنامه هفتم توس��عه مورد 
بررس��ی قرار گرفت. به گزارش خانه ملت، علی اکب��ر کریمی؛ نماینده 
م��ردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اس��المی، افزود: 
دومین موضوع بررس��ی ش��ده در این نشست رس��یدگی به عملکرد 
صنعت خودروسازی در س��ال ۱۴۰۱ و چالش  ها و مشکالت این حوزه 
و برنام��ه وزارت صمت برای س��ال آینده بود. وی اضاف��ه کرد: خودرو 
یکی از مسائل چالشی امسال در کش��ور بود البته در سال جاری تولید 
خودرو رش��د قابل توجهی داش��ت و به طور میانگی��ن می توان گفت؛ 
تعداد خودروهای تولیدی س��واری و سنگین در سال جاری حدود ۲۰ 
درصد رشد داش��ت. کریمی؛ ادامه داد: مجموع تولید خودرو در سال 
گذش��ته حدود ۹۰۰ هزار دس��تگاه بود که این عدد تا پایان بهمن ماه 
امس��ال به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده و پیش بینی 
می ش��ود، تعداد خودروهای تولیدی تا پایان س��ال به ی��ک میلیون و 
۳۰۰ هزار دس��تگاه برس��د البته ۱۰۰ هزار دس��تگاه ناقص مربوط به 
سال گذشته نیز امسال تکمیل و به مشتری تحویل داده شده در واقع 
تعداد خودروهای تحویلی در س��ال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار دس��تگاه است و نس��بت به آمار سال گذشته رش��د قابل توجهی 
دارد هرچند با وجود رشد عرضه همچنان ش��کاف زیادی بین عرضه 
و تقاضا وج��ود دارد. این نماین��ده مردم در مجل��س یازدهم، تصویب 
واردات خودرو در کمیس��یون صنایع و مجلس یازدهم را اتفاقی مهم 
برشمرد و تصریح کرد: دولت نیز آیین نامه مربوط به آن را تدوین کرد 
و فرآیند واردات خودرو آغ��از و تاکنون تع��دادی از خودرو ها نیز وارد 
کشور شده اس��ت، این روند همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود 
در سال آینده نیز با شتاب بیشتری انجام شود. نائب رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجل��س، با بیان اینکه برای س��ال آین��ده تولید یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه هدف گذاری شده است، افزود: امیدواریم 
با افزایش واردات و تیراژ تولید، عقب افتادگی س��ال های گذش��ته در 
این حوزه جبران ش��ود زیرا از س��ال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید ساالنه خودرو 
کمتر از یک میلیون دس��تگاه خودرو تولید بود و این ش��رایط موجب 
ش��ده که تقاضای پاسخ داده نشده متراکم ش��ود که باید در سال های 
آینده پوشش داده ش��ود، اگرچه بحث نوس��ازی خودروهای فرسوده 
و جایگزین آن  ها نیز مطرح اس��ت ک��ه این موضوع نی��ز باید در تقاضا 
لحاظ شود. وی بیان کرد: یکی از گالیه های مطرح شده در کمیسیون 
موضوع نابه سامانی در نحوه عرضه و فروش خودرو بود که این مشکل 
در هفته های اخیر تش��دید شده اس��ت. این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم، با بیان اینکه یکی از مش��کالت اصلی صنع��ت و بازار خودرو 
اختالف ش��دید قیمت بین کارخانه و بازار است به زیان خودروسازان 
برای تولید برخ��ی خودرو ها اش��اره کرد و اف��زود: خ��ودرو را با زیان 
تولید می کنن��د و همین خودرو در ب��ازار با قیمت های باالتر دس��ت 
مصرف کننده واقعی می رس��د و رانت عظیمی در بازار توزیع می شود. 
وی ادامه داد: ش��ورای رقابت اوایل س��ال آینده موضوع قیمت  خودرو 
را با توجه به صورت های مالی خودروس��ازان، عوامل موثر در افزایش 
قیمت و قیمت تمام ش��ده خودرو تعیین می کند و پیش بینی می شود 

بخشی از فاصله قیمتی به این ترتیب تعیین تکلیف شود.

شورای  رقابت اوایل سال آینده 
قیمت خودرو را تعیین می کند

وزیر صمت

عرضه خودرو از سوی خودروسازان به شرکت های تابعه تخلف است
وزی��ر صنعت،معدن وتجارت، درباره عرض��ه بدون ضابطه 
خودرو در ش��رکت ایران خودرو به ش��رکت های تابعه، گفت: 
چنین مواردی تخلف اس��ت و من آن را پیگی��ری می کنم.  به 
گزارش مناقصه مزایده، س��یدرضا فاطمی امین؛ در پاس��خ به 
سؤالی در حاشیه پاسخگویی مستقیم وزرا به درخواست های 
مردم در مرکز ارتباطات مردمی ریاس��ت جمه��وری درباره 
عرضه بدون ضابطه خودرو به شرکت های تابعه، گفت: عرضه 
خودرو از طریق قرعه کشی و ثبت نام در سامانه یکپارچه انجام 

می ش��ود و موارد قبلی که مربوط به واگذاری خودروی هایما 
بود، نیز بازگردانده ش��ده اس��ت. وی افزود: امروز نوبت بندی 
ثبت نام کنندگان ب��رای خودروهای وارداتی انجام می ش��ود. 
وزی��ر صنعت،معدن وتج��ارت، درب��اره افزای��ش قیمت های 
اقالم ش��ب عید، گف��ت: در حال حاضر بازار ملته��ب ارز روند 
کاهش��ی به خود گرفته و در برخی اقالم این کاهش را شاهد 
هس��تیم البته همه کاهش  ها ناش��ی از کاهش نرخ ارز نیست 
و در هفته جاری و هفت��ه آینده همچنان قیمت ها کاهش��ی 

خواهد بود و فضا بهتر می ش��ود. فاطمی امین؛ در پاسخ به این 
س��ؤال خبرنگار ما که برخ��ی اقالم به بهانه ب��اال رفتن قیمت 
ارز افزایش یافت، افزود: راه حل کنت��رل قیمت ها بدون تأثیر 
از تغییر نرخ ارز این اس��ت که یک نظام ش��فاف فروش��گاهی 
وجود داشته باشد که این طرح را ش��روع کرده ایم و تا اواسط 
سال آینده به جایی می رسیم که می توانیم بر بازارهایی مانند 
خواربار، موبای��ل و بازاره��ای این چنینی به طور س��امانه ای 
نظارت کنیم و بر تراکنش  ها مس��لط ش��ویم. وزی��ر صمت، با 

بیان اینکه ارز، اقتصاد ما را از ش��ش مس��یر تح��ت تأثیر قرار 
می ده��د، گفت: ما این مس��یر ها را شناس��ایی ک��رده و برای 
هرک��دام یک راه حل طراح��ی کردیم به ط��ور نمونه در بحث 
واردات م��واد معدنی، قاعده گذاش��تیم هر م��واد معدنی که 
بیش از ی��ک میلی��ون دالر واردات دارد، باید س��اخت داخل 
باش��د و ای��ن کار را آغ��از کردیم و طبیعت��ا این ام��ر زمان بر 
 است و در س��ایر موارد هم متمرکز هس��تیم و برای حل آن  ها 

برنامه داریم. 

گروه خودرو

رئیس س��ازمان ب��ورس، در نشس��ت خبری 
با بیان اینکه امس��ال ش��اهد چند مرحل��ه فراز و 
فرود در بازارس��رمایه بودیم و اینک��ه این روند در 
بازارسرمایه طبیعی اس��ت، چراکه انواع متغیر ها 
اثرگ��ذار هس��تند، اظه��ار داش��ت: متغیر ه��ا و 
قیمت های جهانی، ریس��ک های سیس��تماتیک، 
ش��رایط ب��ازار و س��ایر متغیر ه��ا اُفت وخیزی در 
بازار ایجاد ک��رد که معتقدم نوس��انات با همراهی 
صندوق های تثبیت و توسعه تا حدی کنترل شد و 
روند بازار طبیعی است. به گزارش مناقصه مزایده، 
مجید عش��قی؛ ادامه داد: یکی از بحث های جدی 
که از س��ال گذش��ته دنبال می ش��ود، شکس��ت 
انحصار در ص��دور مجوز نهادهای مالی اس��ت که 
با رون��د خوبی ادامه پی��دا کرد و در ح��وزه صدور 
مجوز ش��رکت های کارگ��زاری، س��بدگردان و... 
اقدامات خوبی ش��کل گرفت تا به تعداد بیشتری 
از سهامداران خدمات ارایه ش��ود. رئیس سازمان 
بورس، درباره عرضه خ��ودرو در بورس کاال، اظهار 
داشت: موضوع اصلی در ش��رکت های خودروساز 
این اس��ت که از دو سال گذش��ته قیمت کارخانه 
اصالح نش��ده ب��ود وگرن��ه هم��ه می دانی��م که 
به خودی خود جای عرضه خودرو در بورس نیست 
اما ش��رایطی در نحوه فروش پیش آمده که نتیجه 
آن چیزی ج��ز از بین رفتن صنعت خ��ودرو نبوده 
اس��ت که در نتیجه دود آن به چشم مصرف کننده 
رفت. چراکه در این مدت حت��ی یک چراغ جدید 
هم وارد تولیدات نش��د و اگر روال گذش��ته ادامه 
پیدا کند اساس��اً تولی��دی نخواهیم داش��ت. وی 
ادامه داد: به دنبال این هس��تیم که فروش با سود 

منطقی انجام ش��ود و ف��روش بدون زی��ان انجام 
ش��ود و اگر خودرو با قیمت های دو س��ال گذشته 
به فروش برود دیگ��ر امکان تولید در س��ال آینده 
وج��ود ن��دارد. در حال حاض��ر، س��ازمان بورس 
مس��ؤولیت کامل ص��رف و صالح س��هامداران را 
متوجه هی��أت مدیره خودروس��ازان می دانند و با 
هر سیس��تمی که بخواهند تولی��د و محصوالت را 
بفروشند باید حقوق س��هامداران را حفظ کنند و 

هدف سازمان این اس��ت که خودروساز زیان نکند 
تا حقوق س��هامداران حفظ شود. عش��قی؛ درباره 
برخورد ب��ا خودروس��ازان ک��ه به تعهدات ش��ان 
در عرض��ه خ��ودرو بورس عم��ل نکردن��د، گفت: 
خودروسازان درباره تعهدی درباره عرضه داشتند 
اما به ای��ن تعه��د عم��ل نکردند، حساب کش��ی 
می ش��وند اما نمی خواهیم خودروس��از را مجبور 
به عرضه خودرو در بورس کنیم. رئیس س��ازمان 

ب��ورس، تأکی��د ک��رد: ایران خ��ودرو باب��ت عدم 
اجرای تعه��دات خود درباره عرضه باید پاس��خگو 
باش��د و برای پاس��خگویی و ارای��ه توضیحات به 
سازمان دعوت ش��ده است. عش��قی؛ در پاسخ به 
اینکه چرا م��ردم و خریداران ب��رای حفظ حقوق 
س��هامداران خودرویی، خ��ودرو را در بورس کاال 
با قیمت مزایده ای خریداری کنند و اساس��اً نحوه 
قیمت گ��ذاری در ب��ورس و کش��ف قیم��ت برای 

مردم مبهم است، اظهار داش��ت: در بحث خودرو 
سیاست اصولی ما این اس��ت که قیمت ها منطقی 
باش��د به این گونه که نه قرعه کش��ی انجام شود نه 
خودروس��از مجبور ب��ه فروش ش��وندو همچنین 
خودروس��ازان امکان افزایش تولید داشته باشند 
و تا در بازه زمانی ش��ش م��اه تا یک س��ال امکان 
تأمین نیاز مردم را داشته باش��ند. رئیس سازمان 
بورس، گفت: عرضه خودرو در بورس به هیچ وجه 
منتفی نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: توجه داشته 
باش��ید همین االن اگر اعالم کنند که شن و ماسه 
هم یک دهم قیم��ت بازار به ف��روش پیدا می کند 
مردم برای خرید آن صف می کشند و داللی پیش 
می آید. اگر قیمت خودرو منطقی باشد تمایلی به 
 عرضه آن در ب��ورس کاال نداریم. رئیس س��ازمان 
ب��ورس، افزود: اگ��ر روال س��ال های ۹۹ تا ۱۴۰۰ 
ادامه داشته باشد، خودروس��ازی باقی نمی ماند و 
باید اصالح قیمتی در قیمت کارخانه انجام ش��ود. 
درباره کش��ف قیمت ه��م در واق��ع در بورس کاال 
سیستم حراج اس��ت اما با چند بار عرضه نمی توان 
درباره اثرگ��ذاری آن بازار به ط��ور قطعی صحبت 
ک��رد.  وی با تأکی��د بر اینک��ه در این چن��د نوبت 
عرضه خودرو در بورس، قیمت ه��ا باالتر از قیمت 
کف بازار نبود، گفت: در ای��ن مدت افزایش قیمت 
خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد و عرضه 
به اندازه نبود که در ب��ازار آزاد اثر بگذارد. همچین 
از سوی دیگر وقتی سه الی چهار درصد تولید سال 
از طریق بورس عرضه می ش��ود رقمی نیس��ت که 
بخواهد در کاهش قیمت خودرو اثر بگذارد اما اگر 
عرضه ها مستمر انجام شود قیمت ها نزولی خواهد 
ش��د اما با دو الی س��ه بار عرضه نمی ت��وان انتظار 

کاهش قیمت را داشت.

عرضه خودرو در بورس ادامه خواهد داشت؟

https://monaghesatiran.ir/131804-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131810-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131812-3758-%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%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/131777-3758-%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/131807-3758-%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/131816-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%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%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d8%ae-%d9%88/
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شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران

پیرو آگه��ی فراخ��وان منتش��ره در روزنامه ه��ای جمه��ور م��ورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 
 و اطالع��ات م��ورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به منظ��ور ایج��اد فض��ای رقابت��ی بیش��تر،
 ش�رکت گس�ترش معادن و صنایع معدنی طالی زرش�وران در نظ��ر دارد با 
عنایت به قانون برگزاری مناقصات مص��وب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده 
)۱۲( قانون برگ��زاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارج��اع کار و انتخاب تأمین کننده 
ذیصالح نس��بت به تجدید فراخ��وان مذکور اقدام نمای��د. لذا از کلیه ش��رکت های 
ذیصالح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باش��ند دعوت به عمل مي آید جهت 
دریافت اس��ناد مناقصه با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی

www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۴۱۰۰۰۰۰۵۳ و واریز مبلغ 
۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )دو میلیون ریال( به شماره حس��اب ۴۰۰۱۰۵۴۲۰۴۰۵۰۷۱۸ 
به شناس��ه واریز ۳۲۳۰۵۴۲۷۴۲۹۵۷۳۰۴۰۰۰۱۴۰۰۵۲66۰۳۰ در وجه شرکت 
گس��ترش معادن و صنایع معدنی طالی زرش��وران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی 
اقدام نمایند. خاطرنش��ان می نماید این فراخ��وان هیچ گونه تعهدی ب��رای کارفرما 
جهت دعوت به مناقصه ش��رکت های دریافت کننده اس��ناد مناقصه ایجاد ننموده و 
تنها ش��رکت هایی که دارای شرایط مندرج در اس��ناد بوده و حائز حداقل امتیاز الزم 

)ارزیابی کیفی( شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.
1- نام و نشاني کارفرما:  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران 

به نشاني: تهران، میدان ولیعصر )عج(، خیابان شهیدان سازش، پالک ۵ و ۷
2- محل اجراي پروژه:  

 اس��تان آذربایج��ان غرب��ی، شهرس��تان ت��کاب، کیلومتر ۳۸ ج��اده تخت س��لیمان، 
روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران.

3- موضوع مناقصه:  
خرید و تحوی��ل ۴،6۸۰ کیلوگرم روغن دن��ده GEAR FLUID 550  مصرفی خط 

تولید طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
4- نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی

5- مدت زمان اجرای پروژه: پنج ماه کامل شمسی.
6- گواهی نامه صالحیت: متقاضی  می بایست؛

  دارای توانایي مال��ي الزم و کافي و توانای��ي ارائه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در 
فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات )در صورت برنده شدن( باشد.

  کلیه الزامات مراج��ع ذیصالح در اجراي فعالیت های مرتبط ب��ا موضوع مناقصه را 
رعایت نمایند.

  دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.
  دارا بودن مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصالح

  توانمندی در تأمین به موقع کاالی موضوع مناقصه
  دارا بودن تأییدیه و مجوز بازرگانی، مجوز گمرکات )ترخیص کاال(

  عدم داشتن سابقه منجر به فس��خ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط 
با موضوع مناقصه

  دارای شخصیت حقوقی باشد.
7- تأمین مالی: از منابع داخلی شرکت

8- مبلغ ضمانتنامه و نوع تضمین:
 نوع تضمین بر اس��اس آیین نام��ه تضمین معام��الت دولتی موض��وع تصویب نامه 
ش��ماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰6۵۹ ه  مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیأت محت��رم وزیران به مبلغ 
 ۱۰.۹۸۷.۹۹۱.۰۴۰ریال )ده میلیارد و نهصد و هش��تاد و هف��ت میلیون و نهصد و 
نود و یک هزار و چهل ریال( به عنوان تضمین ش��رکت در فرآین��د ارجاع کار خواهد 
بود و تضمین ارائه شده می بایس��ت برای مدت س��ه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول 

پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
۹-  زمان دریافت اسناد: 

از اش��خاصی که تمایل به ش��رکت در مناقصه مزبور رادارند دعوت ب��ه عمل می آید 
جهت دریافت اس��ناد مربوط��ه از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به 
 نش��انی www.setadiran.ir  از تاری��خ درج آگهی حداکثر تا پای��ان وقت اداری 

)ساعت ۱6:۰۰( روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ مراجعه نمایند.
10-  زمان و محل تحویل اسناد:  

 متقاضی��ان مکلف ان��د پیش��نهادهای خ��ود را حداکث��ر ت��ا پای��ان وق��ت اداری 
)ساعت ۱6:۰۰( روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ در س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند.
11- زمان گشایش پاکت  ارزیابی کیفی: 

ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ در نشانی مندرج دربند »۲« 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

 GEAR FLUID 550 خرید و تحویل 4،680 کیلوگرم روغن دنده
مصرفی خط تولید

شرکت گسترش معادن و صنایع 
معدنی طالي زرشوران
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شرکت دخانیات ایران در نظ�ر دارد، تأمین برخی از اقالم موردنیاز خطوط تولیدی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای بین المللی 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضی�ان واجدش��رایط دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ تا پایان وقت اداری م��ورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ پس از واریز مبلغ یک میلیون ری�ال 
به حساب شماره ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳66۰۹ به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان ش��عبه آزادی به آدرس: تهران، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش، 
طبقه اول، اداره دبیرخانه معامالت مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  اس��ناد مناقصه را به صورت رایگان 

دریافت نماید.
جدول شماره 1: مشخصات اقالم مناقصه )به تفکیک(

میزان کل برای تمامی انواع موردنیازواحد کاال شرح مواد اولیهردیف

۵۴.۲۴۰بوبینانواع کاغذ سیگارت۱

۳۵.۷۰۰بوبینانواع نوار چوب پنبه۲

6.۹۷۵بوبینانواع پالگ راپ۳

۱.۴۵۵.۰۰۰کیلوگرمانواع الیاف استات سلولز۴

۱.۵۵۸.۷۰۰.۰۰۰شاخهانواع شاخه فیلتر۵

۱۴۷.۱۰۰کیلوگرمچسب الحاق فیلتر6

۷۰.۰۰۰کیلوگرمپودر کاکائو۷

کلی��ه متقاضیانی که در بازه یک س��اله اخیر فاقد نمونه/کاال تائید ش��ده در ردیف های مورد درخواس��ت مناقصه از ش��رکت دخانیات ایران می باش��ند می بایس��ت از مورخ 
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ نس��بت به ارس��ال نمونه دربس��ته بندی اس��تاندارد و مقاوم به همراه برگه مش��خصات فن��ی )data sheet( ش��رایط نگهداری کاال 
)safety data sheet( به شرح مقادیر جدول ذیل و به آدرس این ش��رکت واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، ساختمان شهید گلچین، طبقه اول، مدیریت دفتر 

مرکزی حراست اقدام نمایند. مشخصات کامل و دقیق فروشنده می بایست بر روی نمونه ها درج شده باشد.

 جدول شماره 2: میزان نمونه ارسالی الزم جهت انجام تست های آزمایشگاهی و کاربردی

مقدار نمونه موردنیاز آزمایشگاهیمقدار نمونه موردنیاز کاربردیشرح کاالردیف

۱ بوبین۲ بوبینانواع کاغذ سیگارت۱

۱ بوبین۲ بوبینانواع نوار چوب پنبه۲

۱ بوبین۲ بوبینپالگ راپ۳

-۱ عدلانواع الیاف استات سلولز۴

۱ سینی۱ سینیانواع شاخه فیلتر۵

۱ لیتر۴۰ لیترچسب الحاق فیلتر6

۱ کیلوگرم-پودرکاکائو۷

جزئیات اقالم مورد مناقصه به تفکیک و میزان تضامین موردنیاز در هر ردیف به تفکیک اقالم در برگ ش��رایط مناقصه موجود می باش��د. مهلت ارائه پیش��نهادات و تحویل 
مدارک و پاکات به دبیرخانه دفتر مرکزی حراس��ت واقع  در ساختمان ش��هید گلچین، طبقه اول تا پایان  وقت اداري مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ می باشد. ضمناً جلسه کمیته فنی 
 و بازرگانی مناقصات مذکور در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰6 برگزار می گردد. تاریخ و محل گش��ایش پاکات پیش��نهادي، س��اعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ واقع در تهران: 

میدان قزوین، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، سالن اجتماعات امام علی )ع( می باشد.
تذکر 1: متقاضیان شرکت کننده در هر ردیف از اقالم مناقصه می توانند بر اساس جدول مندرج در برگ شرایط نسبت به ارائه تضمین شرکت در مناقصه همان ردیف اقدام و 

در همان ردیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
تذکر 2: هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ یک میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال بر عهده برندگان مناقصه به تناسب تعداد ردیف های برنده شدن خواهد بود.

تذکر 3: مناقصه گران می توانند جهت تضمین ش��رکت در مناقصه/انجام تعهدات نس��بت به ارائه ضمانتنام��ه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد یا اخ��ذ گواهی خالص مطالبات 
قطعی تائید شده و تکمیل فرم مندرج در برگ شرایط مناقصه اقدام نماید.
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مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران

آگهی   عمومی بین المللی
یک مرحله ای 

نوبت اول
خرید اقالم غیر توتونی خارجی موردنیاز سال 1402 شرکت دخانیات ایران

)کد فراخوان 53/141/019(

)در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 51261۹20 و 51261651 تماس حاصل فرمایید.(
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آگهی  
نوبت اول

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیشماره 1401/12

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد زمین گلستان واقع در مشهد را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با شرایط ذیل به فروش برساند.
1- آدرس مزایده گزار و محل برگزاری مزایده: 

استان البرز، کرج، حصارک، سه راه پست خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اتاق جلسات امور قراردادها و کمیسیون معامالت می باشد.
2- شماره تلفن موسسه: ۳۴۵۷۰۰۳۸ الی ۴6 و ۳۵۵۵۲۱۹۴-۰۲6 داخلی ۲۴۴6

3- موضوع مزایده: فروش زمین گلستان مشهد.
4- تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده در پاکت »الف« به مبلغ ۲۰۷.۵6۳.۱۵۰.۰۰۰ ریال می باشد.

5- مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار در روزنامه )مناقصه و مزایده( لغایت ۱6 فروردین ۱۴۰۲ می باشد.
6- مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت:

 از ساعت ۰۹:۰۰ صبح لغایت ۱6:۰۰ بعدازظهر از زمان درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری مورخ ۱6 فروردین سال ۱۴۰۲ می باشد.
7- زمان گشایش پاکت مزایده:  ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۲ می باشد.
تبصره: پیشنهاد قیمت برای پالک مذکور در مزایده به صورت مجزا در پاکت »ج« قرار داده شود.

8- قیمت پایه مزایده: ۲.۰۷۵.6۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال اعالم می گردد.
۹- اسناد را از سایت موسسه به آدرس HTTPS: //WWW.RVSRI.AC.IR/RESOURCES/AUCTION  اخذ نمایید.

 فعالیت 450 شرکت دانش بنیان 
در بخش معدن  

مجری طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی، 
با اش��اره به اینکه ۴۵۰ ش��رکت فعال دانش بنیان معدنی شناسایی شده است، 
گفت: ایمینو از ۲۵ ش��رکت دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی در س��ال 
۱۴۰۱ حمایت کرد. به گزارش مناقصه مزایده، مجی��د وفایی فرد؛ افزود: ایمینو 
با هدف شناس��ایی و حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان توانمن��د در بخش 
معدن و صنایع معدنی، برنامه برگزاری سلس��له رویداد های دای��ان را اجرایی و 
طی امس��ال، پن��ج روی��داد را در حوزه های ف��والد، ماش��ین آالت و تجهیزات، 
بهداشت، ایمنی و محیط زیس��ت، فرآوری مواد معدنی و انقالب صنعتی چهارم 
برگزار کرد. وی اظهار داش��ت: در فرآین��د برگزاری رویداده��ای دایان، پس از 
غربال اولیه شرکت های دانش بنیان توس��ط مدیران و کارشناسان ایمینو، یک 
نشست با حضور افراد ش��اخص و صاحب نظر در زمینه رویداد برگزار شده و پس 
از داوری، بین پنج تا ش��ش ش��رکت دانش بنیان برای ارایه محصوالت فناورانه 
خود در رویداد اصلی انتخاب می ش��وند. مجری طرح ایجاد زیس��ت بوم نوآوری 
و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی، با بیان اینکه از جمله ش��اخص های مهم 
توسعه کشورهای پیشرفته، اختصاص قابل توجه افزایش جی دی پی به ابداعات 
و اختراعات اس��ت، گفت: در ایران نیز در سیاست های کلی علم و فناوری در افق 
۱۴۰۴، سهم تعیین شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش بنیان، 
۵۰ درص��د )۱۰ درص��د فناوری های پیش��رفته و ۴۰ درصد س��ایر فناوری ها( 
اس��ت. وی ادامه داد: ایمیدرو در تالش اس��ت با اجرای طرح ایجاد زیس��ت بوم 
ن��وآوری و فناوری بخش مع��دن و صنایع معدن��ی و درنتیج��ه، حمایت مالی و 
معنوی از ش��رکت های دانش بنیان، حضور این ش��رکت ها را در توس��عه بخش 
معدن و صنایع معدنی پررنگ تر س��ازد. وفایی فرد؛ با بی��ان اینکه از میان ۸۱۲۴ 
شرکت های دانش بنیان ثبت ش��ده در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، 
۴۵۰ شرکت فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی شناسایی شده است، گفت: از 
این میان، ۱۰۸ شرکت در زنجیره صنعت فوالد، ۴۵ ش��رکت در زنجیره مس و 

۱۱۷ شرکت در حوزه ساخت ماشین آالت و تجهیزات هستند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان کاش��ی و سرامیک 
ای��ران، گفت: کاش��ی و س��رامیک ای��ران ب��ه ۵۲ کش��ور جهان 
صادرات می ش��ود ک��ه ۷۵ درصد ص��ادرات این بخش به کش��ور 
عراق اس��ت. به گ��زارش مناقصه مزای��ده، مرتضی صف��دری زاده؛ 
در نشس��ت خبری، اف��زود: صنعت کاش��ی و س��رامیک ظرفیت 
تولی��د ۷۰۰ میلیون مترمرب��ع را دارد که ۲۰۰ میلی��ون مترمربع 
آن را ص��ادر می کن��د. وی با بیان اینکه کاش��ی و س��رامیک ایران 
به ۵۲ کش��ور جهان صادر می ش��ود، گفت: ام��ا بیش ترین حجم 
صادرات ما به کش��ور عراق اس��ت و به عبارتی بی��ش از ۷۵ درصد 
ص��ادرات محصوالت ای��ن بخش به کش��ور عراق اس��ت، بنابراین 
تالش می کنیم که صادرات ما به کش��ورهای مختلف افزایش یابد، 
 زیرا تمرکز صادرات به یک کش��ور ممکن اس��ت مش��کالتی را به 
دنبال داش��ته باش��د. اخیرا نی��ز برابری دین��ار ع��راق و دالر نیز 
مش��کالتی را به وجود آورد، بنابراین توس��عه بازاره��ای صادرات 
و تقوی��ت بازاره��ای ه��دف صادرات��ی الزم و ض��روری اس��ت. 
صفدری زاده؛ بیان داش��ت: ارزش صادرات کاش��ی و س��رامیک به 
عراق حدود ۵۰۰ میلیون دالر اس��ت. رئیس هی��أت مدیره انجمن 
تولید کنندگان کاشی و س��رامیک ایران، اظهار داشت: کشورهای 

حوزه مشترک المنافع آسیای میانه CIS یکی از کشورهای هدف 
صادراتی اس��ت و با توجه به تفاهم نامه تجارت آزاد بین ایران و این 
کش��ور ها می تواند، فصل بهار، یا فصل تابستان سال آینده شروعی 
برای تجارت با این کش��ور ها در این حوزه صادراتی باشد. بازار این 
کشور ها بازار بزرگی برای ایران محس��وب می شود. صفدری زاده؛ 
اظه��ار داش��ت: مجموع��ه کش��ورهای آفریقای��ی و به خص��وص 
کش��ورهای ش��رق آفریقا نیز برای صادرات محصوالت کاش��ی و 
س��رامیک اهمیت دارد و لذا در مواردی به تج��ار و صادرکنندگان 
برای صادرات به این کش��ور ها کمک هایی شده است و پایگاه هایی 
در این کشور ها ایجاد شده است و خوشبختانه چندین تاجر ایرانی 
در کش��ورهای کنیا و الجزایر فعالیت دارند که نوید بخش توس��عه 
بازارهای صادراتی اس��ت. وی اظهار داش��ت: مجموع��ه ارتباطات 
ما با کش��ورهای حوزه خلیج فارس ب��ا توجه به نزدی��ک بودن این 
کش��ور و هزینه ه��ای کمتر حمل ونق��ل نیز دارای اهمیت اس��ت. 

البته در حفظ این بازار ها تحریم ها تأثیرات منفی داش��ته است، اما 
تالش می کنیم تا این کش��ور ها نیز به پایگاه ه��ای صادراتی ما در 
بخش کاشی و سرامیک تبدیل ش��ود. رئیس هیأت مدیره انجمن 
تولید کنندگان کاشی و س��رامیک ایران، بیان داش��ت: تحلیل ما 
از مجموعه کاش��ی و س��رامیک این اس��ت که محصوالت کاشی و 
س��رامیک ایرانی با برخ��ورداری از کیفیت و مش��خصات فنی که 
دارند، یک رقیب بالمنازع در منطق��ه خاورمیانه و بازارهای جهانی 
اس��ت. البته تهدیدی به عنوان رش��د صنعت کاش��ی و س��رامیک 
هند است که یک س��رعت خوبی را برای توس��عه صنعت و کاشی 
و س��رامیک در نظر گرفته اس��ت و لذا باید به دقت رفتارهایشان را 
رصد کنیم و مس��ؤوالن ایرانی را به این موض��وع آگاه کنیم و الزم 
وزارت صمت برای توس��عه صادرات همگرایی بی��ن وزارت صمت 
و انجمن کاشی و س��رامیک ایجاد شود. وی با اش��اره به رتبه بندی 
تولید کنندگان کاشی و س��رامیک، اظهار داش��ت: این موضوع به 

صورت داوطلبانه انجام خواهد شد، طرح رتبه بندی تولید کنندگان 
کاشی و سرامیک کشور برای این است که تجار بین المللی براساس 
رتبه بندی ب��ا اطمینان خاطر بیش��تری با تولیدکنن��دگان ایرانی 
ارتباط بگیرند. ضمن اینکه در ح��وزه رتبه بندی انجام تعهدات نیز 
مورد توجه قرار می گیرد و اگر تولید کنن��ده ای در اجرای تعهدات 
خود دقت نداش��ت، ای��ن موض��وع را از طریق رتبه بن��دی در نظر 
می گیرم و بعضاً ممکن اس��ت رتبه تولید کنن��دگان را پایین آورد.  
صفدری؛ بیان داش��ت: عراقی  ها جایگاه صنعت کاشی و سرامیک 
ایران را پذیرفته اند و اگرچه ما رقب��ای هندی و ترکیه ای داریم، اما 
به لحاظ کیفیت و کمیت عراقی  ها محصوالت ما را ترجیح می دهند 
و در مجم��وع بازار ع��راق بازار خوبی اس��ت. رئیس هی��أت مدیره 
انجمن تولید کنندگان کاش��ی و س��رامیک ایران، گفت: با توجه به 
بومی ش��دن صنعت، واردات مواد اولیه جدی نداریم. ضمن اینکه 
حتی دروازه ایران بر روی کاش��ی و س��رامیک ایران باز شود امکان 

فروش کاش��ی و س��رامیک خارجی در ایران وجود ندارد، زیرا این 
صنعت به جایی رسیده اس��ت که حتی اگر این محصوالت با تعرفه 
صفر وارد کش��ور ش��ود، محصول وارداتی نمی تواند با محصوالت 
تولیدی این بخش رقابت کند. وی با بیان اینکه یکی از کش��ورهای 
هدف صادراتی ما کش��ورهای آفریقایی اس��ت، گف��ت: پیش بینی 
می شود، در سال ۱۴۰۲ کش��ورهای آفریقایی کش��ورهای هدف 
صادراتی خوبی برای ایران در حوزه صادرات کاش��ی و س��رامیک 
باش��د، زیرا در این کش��ور ها س��رمایه گذاری های خوبی از سوی 
چین انجام ش��ده اس��ت و ل��ذا میزان مص��رف در بخ��ش مصالح 
ساختمانی در کش��ورهای آفریقایی افزایش یافته است و متعاقب 
آن نیز مصرف کاشی و سرامیک در این کش��ور ها افزایش می یابد. 
صفدری؛ اظهار داش��ت: البته ما با مشکل حمل ونقل برای صادرات 
به کش��ورهای آفریقایی مواجه هس��تیم، اما با مجموعه کشتیرانی 
مکاتباتی ص��ورت گرفته و مقرر ش��ده ت��ا در صورت��ی که کاالی 
صادراتی فراهم باش��د کش��تی مورد نیاز برای حمل ب��ار صادراتی 
فراهم ش��ود. وی افزود: برقراری الی��ن ثابت بین ای��ران و ونزوئال 
 نیز توجه صادرکنندگان کاش��ی و س��رامیک به این کشور را ایجاد 

کرده است .

گروه زمین و معدن

رئیس س��ازمان صنعت، معدن وتجارت استان 
زنجان، از برگ��زاری نخس��تین مزایده پس��ماند 
روی زنج��ان به حجم ۱۰ میلیون ت��ن خبر داد. به 
گزارش مناقصه مزایده، مجید گلش��نی؛ در جلسه 
بارگ��ذاری اس��ناد مزای��ده مدیریت برداش��ت و 
فروش پس��ماندهای روی، اظهار کرد: ۲۲ اسفند 
ماه اس��ناد مزای��ده مدیری��ت برداش��ت و فروش 
پس��ماندهای ش��هرک تخصص��ی روی زنج��ان 
در س��امانه س��تاد بارگذاری ش��د. رئیس سازمان 
صنعت، معدن وتجارت اس��تان زنجان، افزود: این 
موضوع که در اس��تان حدود یک ده��ه بالتکلیف 
مانده بود با تالش س��ه ماهه تیم فنی کلید خورد 
و هم اکن��ون همه اس��ناد به طور کامل آم��اده و به 
صورت ش��فاف در س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بارگذاری ش��د. وی با اش��اره ب��ه اینکه این 
مزایده با این حجم از دپو برای اولین بار در س��طح 
کش��ور در حال برگزاری اس��ت، تصریح کرد: این 
مزای��ده از ابعاد اجتماع��ی، اقتص��ادی و حقوقی 
حائزاهمیت اس��ت و برای نخس��تین بار در کشور 

اس��ت که مزای��ده دپویی ب��ا حج��م ۱۰ میلیون 
تن در حال برگزاری اس��ت. گلش��نی؛ با تأکید بر 
برگ��زاری مزایده به صورت ش��فاف، گف��ت: اداره 

کل صنعت، معدن وتج��ارت آم��اده پاس��خگویی 
به هم��ه ابهام��ات متقاضیان اس��ت ت��ا مزایده به 
صورت کاماًل ش��فاف و به دور از ابهام برگزار شود. 

رئی��س س��ازمان صنعت، معدن وتجارت اس��تان 
زنج��ان، عنوان ک��رد: هم��ه ش��رایط، قراردادها، 
پیوس��ت های قرارداد، فراخوان آگهی، نحوه اخذ 

ضمانت نامه  ه��ا، نح��وه ورود و... در ای��ن س��امانه 
به طور کامل و ش��فاف بارگذاری شده است تا همه 
متقاضیان بتوانند با اطالعات کامل در این مزایده 
شرکت کنند. وی یادآور ش��د: نظارت بر برگزاری 
فرآیند مزای��ده با توجه به ابعاد مال��ی، اجتماعی و 
زیس��ت محیطی از اهمیت باالیی برخوردار است 
که مورد توجه اس��ت. گلش��نی؛ با اش��اره به مدت 
۴۵ روزه پیش بینی ش��ده برای شرکت در مزایده، 
ادام��ه داد: عموم��اً مزایده مع��ادن ۱۵ روزه انجام 
می ش��ود اما اس��تثناً با توجه به در پیش بودن ایام 
عید نوروز به دلیل اینکه فرص��ت کافی برای همه 
متقاضیان برای دریافت اسناد و شرکت در مزایده 
وجود داش��ته باش��د، مدت زمان ش��رکت در این 
مزایده حداقل ۴۵ روزه خواهد بود. رئیس سازمان 
صنعت، معدن وتج��ارت اس��تان زنج��ان، افزود: 
خوش��بختانه بعد از حدود یک ده��ه بالتکلیفی، 
موضوع مالکی��ت پس��ماندهای روی زنجان کلید 
خورد که امیدواریم با اس��تقبال خوب متقاضیان 
این مزای��ده برگزار و تعیین تکلی��ف نهایی صورت 
 گیرد تا خیر و برکت آن ش��امل حال همش��هریان 

قرار گیرد.

 برگزاری نخستین مزایده پسماند روی کشور 
به حجم 10 میلیون تُن

صادرات کاشی و سرامیک ایران به 52 کشور جهان 

https://monaghesatiran.ir/131794-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131797-3758-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131800-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/


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

7 روزنامه

سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱  ۲۱ شعبان ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره ۳۷۵۸ Tuesday  14.Mar.2023  Vol.18  No.3758

بانک
بیمه و بورس

 دانش�گاه فنی و حرف�ه ای در نظر دارد خرید نرم افراز جامع دانش��گاه در حوزه اداری، 
مالی، پش��تیبانی، بودجه، نظ��ارت و فن��اوری را با ش��رایط زیر در س��ال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ 
به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. ل��ذا کلیه ش��رکت ها می توانند ب��رای دریافت 
 اس��ناد مناقصه و اطالعات بیش��تر ب��ه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت به آدرس

)www.setadiran.ir( به شماره مناقصه ۲۰۰۱۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۷۴ مراجعه نمایند.
1- زمان اعالن عمومی اسناد مناقصه: 

از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از ساعت ۱۴:۳۰ می باشد.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ می باشد.
3- مهل�ت بارگ�ذاری پاک�ت پیش�نهادات: از م��ورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ لغای��ت 
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ می باشد. )الزم به ذکر اس��ت پاکت الف حاوی ضمانتنامه الزاماً به صورت 
حضوری می بایست در روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل، در ساعات ۰۸:۰۰ 
لغایت ۱۴:۰۰ به آدرس: میدان ونک، خیابان برزیل ش��رقی، پ��الک چهار، طبقه دوم 

دبیرخانه مرکزی حراست( تحویل گردد.

4- تاریخ گشایش پاکت ها: 
ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ می باشد.

5- محل گشایش پاکت ها: 
تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پالک ۴، سالن جلس��ات معاونت اداری، مالی 

می باشد.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان( می باشد.
7- نوع تضمین: 

ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا وجه نقد می باشد.
8- هزینه درج این آگهی بر عهده  برنده  مناقصه می باشد.

۹- دانشگاه مجاز اس��ت در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی با عنایت 
به صرفه و صالح هریک از پیشنهادات را در هر مرحله رد یا قبول نماید.

۱۰- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان رسمی با در دست داشتن معرفی نامه کتبی 
و کارت شناسایی معتبر در جلسه کمسیون بالمانع می باشد.
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خرید نرم افراز جامع دانشگاه در حوزه اداری، مالی، پشتیبانی، بودجه، نظارت و فناوری 
در سال 1402-1401

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

موضوع مناقصه: اجرای عملیات احداث مخزن بتنی نیمه مدفون به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب 
و یک دستگاه ساختمان ایس��تگاه پمپاژ به همراه حوضچه ها و ساختمان های جانبی طبق 

نقشه ها و مشخصات فنی ابالغی در پروژه آبرسانی به روستاهای استان گیالن
مدت قرارداد: ۸ ماه

مهلت مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به مدت ۵ روز
تاریخ تحویل پاکت: پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6 

تاریخ گشایش پاکت: 
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰، پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران می باشد.

مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )س��ه میلیارد 
 و دویس��ت میلی��ون ری��ال( به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی به نف��ع دس��تگاه مناقصه گزار 
 )ضمانتنام��ه صادره توس��ط مؤسس��ات اعتباری غی��ر بانکی ک��ه دارای مجوز رس��می از 

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

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

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: 
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان مالصدرا، نبش خیابان شاد، پالک ۱۱

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

موسسه ایستاب ، مدیریت فنی و مهندسی
  دریافت اس��ناد فقط با ارائه فیش واریز وجه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال )دو میلیون ریال( 
 IR۷۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۷۱۸۰6۹۰۰۳ به حساب ۵۱۵۱۷۱۸۰6۹۰۰۳ شماره ش��با

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

 یک ش�رکت دولت�ی در نظ��ر دارد م��وارد ذی��ل را از طری��ق مناقصه عمومی
تأمین نماید.

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

 لذا از شرکت های توانمند در این حوزه درخواست می گردد حداکثر ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ آگهی جهت دریافت اس��ناد مناقصه با ش��ماره تلف��ن ۰۵۱-۳۲۴۰۰۷۲۹ 
داخلی ۸۷۳۰۰ و ۸۷۳۱6 و یا شماره تلفکس ۳۲۴۰۱۰۸۷-۰۵۱ اعالم آمادگی 

خود را  اعالم نمایند.
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فراخوان  
ساخت سازه های جوشکاری فوالدی 

و ماشین کاری سنگین با دقت خاص
نوبت دوم

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي تهران 

تجدید   عمومي  
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وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت ۹۷6۴، شناس��ه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲66۴ کد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱6۵۹۱6۹ و کد پس��تی ۱۹۸۱۹6۹۹6۱، به نشاني تهران، 
انتهاي بلوار سعادت آباد، بلوار برق، باالتر از کوي فراز، شرکت برق منطقه اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2-موضوع تجدید مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل: 

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه تدارکات 
میزان تضمین )سپرده( شرکت در موضوع تجدید مناقصهالکترونیکي دولت

فرآیند ارجاع کار )ریال(
زمان گشایش 

پیشنهادات

سیستم یکپارچه اعالن و اطفا حریق شرکت برق ۱۴۰۱/۱۲۰۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۷۵
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰منطقه ای تهران

ساعت ۱۱:۰۰ صبح

  www.setadiran.ir 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس�ناد: متقاضی��ان مي توانند از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت ب��ه آدرس 
 مراجعه و ب��ا پرداخت مبل��غ ۵۰۰.۰۰۰ ریال از طری��ق درگاه پرداخ��ت اینترنتي ب��ه شماره حس��اب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵6۵۵ )ش��ماره ش��با IR ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵6۵۵( به نام 

شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-6۴-۳ جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش ماه می باشد.

 5- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار به صورت ضمانتنام��ه بانکي معتبر یا واری��ز نقدي به حس��اب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰6۳۷۲۸۲۲ 
)شماره شبا IR ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰6۳۷۲۸۲۲ و شماره شناسه ۹6۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱( تمرکز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.

6- نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران به نشاني مندرج دربند یک.
 7-زم�ان و محل تحویل پیش�نهادات: پیش��نهاددهندگان مي باید نس��بت به ارس��ال اصل مدارک مطابق ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه، در پاکت الک و مهرش��ده تا س��اعت ۱۳:۰۰ 
 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6، به دبیرخانه حراست به نشاني مندرج دربند یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند و تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( را تا ساعت ۱۹:۰۰ همان روز 
»چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱6« در س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند. شایان ذکر اس��ت تمامي فرآیند برگزاري مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت 

می پذیرد.
8-گشایش پیشنهادات: 

پیشنهادات ارائه شده در سامانه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰ صبح در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه اي تهران گشایش خواهد یافت.
۹- سایر شرایط:

  پروانه کسب یا مجوز کار از اتحادیه صنفي یا سازمان آتش نشانی در زمینه سیستم های اعالن و اطفا حریق
  ارائه گواهینامه معتبر تائید صالحیت ایمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  ارائه گواهي صالحیت پیمانکاري از سوي اداره کار و امور اجتماعي، حداقل پایه ۵ رشته تأسیسات و تجهیزات
   عالقه مندان به ش��رکت در مناقصه می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره های دفتر ثبت ن��ام ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷6۸ و مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ 

تماس حاصل نمایند.

شماره 1401/12041یک مرحله ای 

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

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

نوبت اول

 فهرس��ت ش��عب منتخب بانک صادرات ای��ران برای 
تداوم خدمت رس��انی در ایام پایانی س��ال جاری و ایام 
نوروز۱۴۰۲ اعالم ش��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده 
به نق��ل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ش��عب 
منتخب این بانک در روز دوشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ 
و همچنین روزهای چهارش��نبه، پنجش��نبه و شنبه 
به ترتیب دوم، س��وم و دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۲ از س��اعت ۹ تا ۱۲ 
برای خدمت رس��انی به مشتریان و مردم سراسر کش��ور فعال خواهند 
بود. درگاه ه��ای بانکداری الکترونی��ک بانک صادرات ای��ران از جمله 
سامانه شمس، همراه بانک، اینترنت بانک، خودپرداز و سایر درگاه های 
ارایه دهن��ده خدمات غیرحضوری بس��تر مناس��بی برای اس��تفاده از 
خدمات گسترده این بانک است ضمن اینکه ش��عب منتخب بانک در 

ایام یایانی سال و ایام نوروز خدمات الزم را ارایه خواهند کرد.

شعب منتخب فعال بانک صادرات 
ایران در تعطیالت نوروز 1402

در نشست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که 
با حضور مدیرعامل این صندوق و جمعی از نمایندگان 
بانک ها برگزار ش��د، از بانک آینده نی��ز برای پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه اش��تغالزایی به متقاضیان 
معرفی شده، قدردانی ش��د. به گزارش مناقصه مزایده 
به نق��ل از روابط عمومی بانک آینده، در این نشس��ت، 
حس��ین مجاهدی؛ نایب رئیس هیأت مدیره و مع��اون اعتبارات بانک 

آینده، با اهدای لوح سپاس، مورد قدردانی قرار گرفت. 

قدردانی صندوق اشتغال و 
کارآفرینی ایثارگران از بانک آینده

ش��اخص کل بورس تهران در پای��ان معامالت دیروز 
)دوش��نبه( با یک هزار و ۵۷۱ واحد کاهش در ارتفاع 
یک میلی��ون و ۷۸۱ هزار واحدی ایس��تاد. به گزارش 
ایرنا، ش��اخص هم وزن با ۵۴6 واح��د کاهش به ۵۳۹ 
هزار و ۱۰۴ واحد و ش��اخص قیمت با ۳۲۳ واحد افت 
به ۳۱۹ ه��زار و ۴۴ واحد رس��ید. در معامالت بورس 
تهران، بی��ش از ۱۱ میلیارد و ۵۳6 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۷۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال معامله ش��د.  ش��اخص 
فرابورس نیز بی��ش از ۱۱ واحد کاهش داش��ت و به ۲۲ ه��زار و ۷۰۷ 
واحد رس��ید. در این بازار بی��ش از هفت میلی��ارد و ۹۳۴ میلیون برگه 
س��هم و اوراق مالی دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات معامالت فرابورس 
بیش از ۳۳۴ ه��زار و ۳۹۹ نوبت بود. پلیم��ر آریاساس��ول )آریا(، پویا 
زرکان آق دره )فزر(، زغال س��نگ پ��رورده طبس )کزغ��ال(، پاالیش 
نفت ش��یراز )ش��راز( تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجه��رم( و کلر پارس )کلر( تأثیر مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داش��تند. همچنین بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، سرمایه گذاری 
مالی س��پهر صادرات )وس��پهر(، توکاریل )توریل(، بان��ک دی )دی(، 
 بیمه کوثر )کوثر( و پخش البرز )پخش( با تأثیر منفی بر این ش��اخص 

همراه بودند.

شاخص کل بورس منفی ماند

مهسا براتی

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش دامنه نوسان تا 
۱۰ درصد و برخورد با ایران خودرو به دلیل تعهد نکردن به عرضه 
محصوالت خود در بورس کاال خبر داد. به گزارش مناقصه مزایده، 
مجید عشقی؛ امروز در نشست خبری با بیان اینکه بازارسرمایه در 
سال جاری چند مرحله فراز و فرود داشت، اظهار کرد: سال جاری 
تحوالت اقتصادی جهانی باعث شد قیمت ها ریزش داشته باشد، 
بعد از آن هم بحث های سیاس��ی روی ب��ازار تأثیر داش��ت. البته 
نوس��انات با صندوق های بازارگردانی و تثبیت و توس��عه کنترل 
ش��د و روند بازار منطقی بود. از سوی دیگر س��ازمان برنامه هایی 
که در س��ال ۱۴۰۰ اعالم کرده بود را با قوت پیگیری کرد. یکی از 
این برنامه ها شکس��ت انحصار در صدور مجوز نهادهای مالی بود 
که در حوزه ش��رکت های کارگزاری، سبدگردان، سرمایه گذاری، 
مشاوره س��رمایه گذاری و... بود. وی با تأکید بر اینکه شرکت های 
خدمات دهنده بازارسرمایه گس��ترش یافتند، عنوان کرد: در این 
راستا یکی از اهداف اصلی توس��عه صندوق غیرمستقیم با کمک 
نهادهای مالی بود. در سال آینده نیز توس��عه این صندوق  ها را در 
دستور کار داریم. رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به 
افزایش دامنه نوس��ان عنوان کرد: افزایش دامنه نوسان باعث شد 
نقدشوندگی سهم  ها افزایش پیدا کند. این موضوع در سال آینده 
با ساختار جدید و طبقه بندی بازار ها ادامه پیدا می کند تا به جایی 
برسیم که دامنه نوس��ان منطقی داشته باش��یم. البته دستکاری 
ممتد و پشت س��ر هم زیرس��اختارهای بازار خوب نیست. تاریخ 
مشخصی هم برای تغییر دامنه وجود ندارد. اما به طور کامل تا ۱۰ 

درصد افزایش خواهد یافت. 
ارتقای بازار پایه

عش��قی؛ همچنی��ن از ارتقای ب��ازار پای��ه خب��ر داد و گفت: 
ش��رکت های متعددی در بازار پایه قابلیت پذیرش دارند و دلیلی 
ندارد در بازار پایه باش��ند. این موضوع در فرابورس درحال بررسی 
است. سایر شرکت ها به بازار توافقی می روند که دستورالعمل آن 
مشخص شده اس��ت. رئیس سازمان بورس با اش��اره به راه اندازی 
گواهی شمش طال و گواهی سپرده نفت خام، گفت: گواهی سپرده 
نفت خام یک تحول بزرگ برای تنوع ف��روش نفت و فروش ریالی 
نفت است و باعث می شود سرمایه های خرد بتوانند وارد آن شوند. 

البته این موضوع به مراقبت و همراهی وزارت نفت نیاز دارد. 
برخی 100 میلیارد تومان سود سنواتی طلب داشتند

وی در ادامه، با اش��اره به واریز س��ودهای رسوب شده گفت: 
امس��ال به بیش از ۳۰ میلیون نفر واریز سود س��نواتی از طریق 
س��امانه س��جام صورت گرفت. برخی ۱۰۰ میلیارد تومان سود 
س��نواتی طلب داش��تند، برخی ۹۰ میلیارد تومان و برخی ۱۰ 

میلیارد تومان. 
برآورد خواسته های سازمان در بودجه

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
س��ازمان در مجموع با توجه به تمام متغیرهایی که وجود داشت 
به بخش مهمی از برنامه های خود رس��ید، عن��وان کرد: جو بازار 
فقط نتیجه عملکرد سازمان نیست بلکه متغیرهای زیادی روی 

بازار تأثیرگذار هستند. پیش از آن که بودجه تقدیم مجلس شود 
کمیته ای با حضور فعاالن بازارس��رمایه تشکیل شد که بندهای 
متعددی در آن بررسی و بیش از ۳۰ بند تهیه شد که در مجلس 
مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم به دولت و هم به کمیسیون 
تلفیق ارایه شد. عشقی؛ ادامه داد: بندهایی که در بودجه مد نظر 
س��ازمان بود برآورده ش��د. مثال درمورد خوراک بندی در الیحه 
بود که اصالح شد و روند س��ال قبل ادامه خواهد داشت. درمورد 
صندوق تثبیت، افزایش سرمایه شرکت ها و کاهش نرخ مالیات 
نیز خواسته های سازمان برآورده ش��د. وی درمورد کاهش نرخ 
مالیات شرکت های بورس��ی اظهار کرد: با اینکه دولت به شدت 
دنبال درآمد مالیاتی اس��ت اما امس��ال مالیات شرکت ها هفت 
واحد کاهش داشت. همچنین افزایش س��رمایه از سود انباشته 
شرکت ها معاف از مالیات اس��ت. در سال جاری حدود ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت ها به 

دست آمده است. 
امیدواریم ورود صندوق تثبیت به حداقل 

کاهش پیدا کند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه درمورد صندوق 
تثبیت اعالم ک��رد: این صندوق ی��ک دس��تورالعمل معامالتی 
دارد ک��ه روی آن نظ��ارت هم ص��ورت می گی��رد. عملکرد این 
صندوق درم��ورد اینکه چه زمانی وارد ش��ود و چه س��هم هایی 
بخرد مصوبه هی��أت امنا اس��ت و هیأت عام��ل روی آن نظارت 
دارد؛ اما ای��ن صندوق نمیتوان��د جزئیات نحوه ورود را منتش��ر 
کند زی��را نوس��ان گیران به راحت��ی می توانن��د کاری کنند که 
اقدامات بی اثر باش��د. ص��ورت مالی صندوق دوره قبل منتش��ر 
شد و در آینده هم منتشر می شود. عش��قی؛ درمورد واریز منابع 
از س��وی صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت عنوان کرد: نه 
تنها این صندوق بلکه افرادی که در بازارس��رمایه گذاری کردند 
نه تنها نمی خواهند س��رمایه خ��ود را خارج کنن��د بلکه تمایل 

دارند س��رمایه بیش��تری وارد کنند. به طور کلی امیدواریم ورود 
صندوق تثبیت به ب��ازار به حداقل کاهش پیدا کن��د. وی افزود: 
بعد از سال ۹۹ شاهد هس��تیم ش��اخص هم وزن به اعداد باالی 
سال ۹۹ رسیده است درحالی که ش��اخص کل هنوز به سال ۹۹ 
نرسیده است. این موضوع نشان می دهد شرکت هایی که منطق 
اقتصادی داشتند با س��رعت بهتری رش��د کردند و شائبه ای که 

توجه صندوق های حمایتی به شاخص کل است را رد می کند. 
آخرین تصمیم در مورد سهام عدالت متوفیان

رئیس س��ازمان بورس، در ادامه در مورد انتقال سهام عدالت 
متوفیان گف��ت: برای این فرآین��د وقف��ه ای درکار دفاتر قضایی 
ایجاد شد. طبق بررس��ی  ها می توان با کمک شعب کارگزاری  ها 
ای��ن کار را انج��ام داد. برای ای��ن منظ��ور الزم بود در س��امانه 
س��پرده گذاری تغییرات��ی صورت بگی��رد تا فرآین��د به صورت 
فیزیکی انجام نش��ود. در ماه های ابتدایی سال آینده این سامانه 
در اختی��ار کارگزاری  ها ق��رار می گی��رد. البته ق��وه قضایی هم 

درحال بررسی است و میتوان کار را همزمان پیش برد. 
دارایکم از سال آینده صاحب بازارگردان می شود

عش��قی؛ در ادامه با اشاره به اصالح اساس��نامه صندوق های 
دارایکم و پاالیشی یکم اساس��نامه صندوق  ها اصالح شده است، 
گف��ت: موضوعی که درم��ورد دارایکم وجود دارد این اس��ت که 
برگزاری مجمع و انتخاب بازارگردان انجام نش��ده است که این 

موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی می شود. 
احتمال پرداخت سود سهام عدالت در هفته آینده

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه درمورد آخرین 
وضعیت پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت، اظهار کرد: از ۳6 
شرکت بورسی شش یا هفت شرکت یا سود خود را واریز نکردند 
یا ناقص واریز کردند. از جمله این ش��رکت ها گل گهر، چادرملو، 
فارس، فوالد و فجر هستند. قرار است تا انتهای روز آینده بخش 
مهمی از سود واریز شود. اگر این اتفاق رخ دهد فرآیند واریز سود 

شنبه و یکشنبه هفته آینده انجام می شود.
موافقت نامه تأسیس بورس بین الملل صادر شده است

عش��قی؛ با اش��اره ب��ه اینک��ه موافقت نامه تأس��یس بورس 
بین المل��ل در ش��ورای عالی بورس صادر ش��ده اس��ت، عنوان 
کرد: چند شرط تعیین ش��ده اس��ت که اگر اجرایی شود بورس 
بین الملل تأس��یس خواهد شد. البته درخواس��ت دادند اجرای 
برخی ش��روط را به تأخی��ر بیندازیم، م��ا مانع خاص��ی نداریم 
اگر ش��روط را محقق کنند و لیس��ت س��هامداران تکمیل شود 
و زمان بندی تحقق ش��روط را اعالم کنند. وی ادام��ه داد: البته 

تأسیس آن به مناطق آزاد بستگی دارد.
دیجی کاال در راه پذیرش در بازارسرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه در مورد پذیرش 
ش��رکت های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در بازارس��رمایه، گفت: 
این شرکت ها دارایی مشهود ندارند و براس��اس دارای نامشهود 
ارزش تولید می کنند. باید س��هم بازارس��رمایه از این شرکت ها 
افزایش یابد البته این به معنی حمایت از این ش��رکت ها نیست. 
سال قبل با توجه یه حساسیت درخصوص پذیرش این شرکت ها 
با احتیاط اولین ش��رکت پذیرش ش��د و نتایج خوبی هم داشت. 
عشقی؛ افزود: شرکت های مش��ابه دیگر درحال تکمیل مدارک 
هس��تند که از جمله آن  ه��ا دی جی کاال اس��ت. ضوابط پذیرش 
شرکت های اقتصاد دیجیتال س��ختگیرانه است که این موضوع 
درحال اصالح اس��ت. وی در مورد عرضه س��هام تودلی سایپا و 
ایران خودرو، توضیح داد: تصمیم گیری با خودروساز ها است، اما 
تاکنون برای این مورد مراجعه ای به سازمان نداشتند. عشقی؛ با 
تأکید بر اینکه در بحث خودرو سیاس��ت اصولی ما این است که 
قیمت ها منطقی باش��د به اینگونه که نه قرعه کش��ی انجام شود 
نه خودروساز مجبور به فروش ش��وند و همچنین خودروسازان 
امکان افزایش تولید داشته باش��ند، گفت: تا در بازه زمانی شش 
ماه تا یک س��ال ام��کان تامین نیاز مردم را داش��ته باش��ند. وی 
ادامه داد: توجه داش��ته باش��ید همین االن اگر اع��الم کنند که 
ش��ن و ماس��ه هم یک دهم قیمت بازار به فروش م��ی رود مردم 
برای خرید آن صف می کش��ند و داللی پیش می آید. اگر قیمت 
خودرو منطقی باش��د تمایلی به عرضه آن در بورس کاال نداریم. 
رئیس س��ازمان بورس افزود: اگر روال سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ 
ادامه داش��ته باش��د، خودروس��ازی باقی نمی ماند و باید اصالح 
قیمتی در قیمت کارخانه انجام ش��ود. درباره کش��ف قیمت هم 
در واقع در بورس کاال سیس��تم حراج اس��ت اما با چند بار عرضه 
نمی توان درب��اره اثرگذاری آن بازار به ط��ور قطعی صحبت کرد. 
عش��قی؛ با تأکید بر اینکه در ای��ن چند نوبت عرض��ه خودرو در 
بورس، قیمت ه��ا باالتر از قیمت ک��ف بازار نبود، گف��ت: در این 
مدت افزایش قیمت خودرو به دلی��ل افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد 
و عرضه به اندازه نبود ک��ه در بازار آزاد اثر بگ��ذارد. همچنین از 
سوی دیگر وقتی سه الی چهار درصد تولید سال از طریق بورس 
عرضه می شود رقمی نیست که بخواهد در کاهش قیمت خودرو 
اثر بگذارد اما اگر عرضه ها مس��تمر انجام ش��ود قیمت ها نزولی 
 خواهد ش��د اما با دو الی س��ه بار عرضه نمی توان انتظار کاهش 

قیمت را داشت. 

افزایش دامنه نوسان بورس تا 10 درصد

افزایش رشد اقتصادی کشور به 5.3 درصد
مع��اون اقتص��ادی بانک مرک��زی اعالم کرد 
که رش��د اقتصادی کش��ور در ۹ ماهه نخس��ت 
امس��ال به ۵.۳ درص��د افزایش یافته اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، پیمان قربانی؛ اظهار کرد: رشد 
اقتصادی کش��ور به قیمت پایه س��ال ۱۳۹۵ به 
۵.۳ درصد رس��یده که در مقایس��ه با ش��اخص 
رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در همین بازه زمانی 
در س��ال گذش��ته ش��اهد افزایش این شاخص 
مهم بوده ایم. همچنین رش��د اقتص��ادی بدون 
نفت نی��ز ۴.۵ درص��د بوده اس��ت. وی ب��ا بیان 
این که باوجود کنترل نقدینگی، ش��اهد افزایش 
رشد اقتصادی در کش��ور بودیم، افزود: در سال 
گذشته، در اسفند س��ال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی 
کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی 
است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن 
به ۳۲ درصد رس��انده ایم؛ این درحالی است که 

نقدینگی اسفند سال قبل تا پایان بهمن امسال 
۲6.۳ درصد رشد داشته است. این نشان دهنده 
این است که برنامه پولی که توسط معاونت بانک 
اقتص��ادی مرکزی طراح��ی ش��ده و هدف ۳۰ 
درصدی برای رشد نقدینگی پیش بینی شده بود 
و توسط رئیس جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته 

بود محقق شده است. 
جزییات رشد اقتصادی در بخش های 

مختلف اقتصاد کشور
قربانی؛ با اش��اره به این که رشد اقتصادی در 
فص��ل اول ۲.۲ درصد، فص��ل دوم ۳.6 درصد و 
فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است، اضافه کرد: این 
ارقام به این معنی اس��ت که هم نس��بت به سال 
گذش��ته و هم نسبت به امس��ال، رشد اقتصادی 
رون��دی فزاینده داش��ته اس��ت. به گفت��ه وی، 
گروه کش��اورزی ۱.۱ درصد رش��د، گ��روه نفت 

۱۵.۴ درصد، گروه صنای��ع و معادن ۸.۹ درصد 
و بخش صنعت ۱۱.6 درصد رش��د داشته است؛ 
گروه خدمات نیز در این مدت رشد ۳.۳ درصدی 
را به ثبت رس��انده اس��ت. مع��اون بانک مرکزی 
با اش��اره به جزییات هزینه ناخال��ص داخلی در 
کش��ور گفت: ارقام این بخش امید بخش است؛ 
به طوری ک��ه در ۹ ماهه امس��ال رش��د مصرف 
خصوصی کشور ۷.۷ درصد بوده که تنها در پاییز 
این شاخص معادل ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده 
اس��ت. در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۹ 
درصد بوده اس��ت. مصرف دولتی نیز ۱6 درصد 
رشد داشته است. به گفته قربانی، نکته مهم رشد 
سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
اس��ت که در س��ه ماهه س��وم ۱6.6 درصد رشد 
داشته ایم و این عدد در حوزه ماشین آالت ۲۸.۳ 
درصد بوده و این رقمی اس��ت که در س��ال های 

اخیر بی سابقه بوده است و درحوزه ساختمان نیز 
رشد 6.۹ درصدی به ثبت رس��یده است. معاون 
اقتص��ادی بانک مرکزی ک��ه در یک گفت وگوی 
تلویزیون��ی صحبت می کرد، درباره دلیل رش��د 
اقتص��ادی ثبت ش��ده در بخش ه��ای مختلف، 
گفت: روند رشد اقتصادی کش��ور روند مثبت و 
امیدبخشی است و سرمایه گذاری انجام شده نیز 

روند خوبی را طی کرده است. 
جزییات مهار رشد نقدینگی و تورم

قربانی؛ در بخش دیگری از صحبت های خود 
به موضوع مهار رش��د نقدینگی و تورم در کشور 
اشاره کرد و افزود: در بهمن ماه تورم کشور ۴۳.6 
درصد ب��وده و این ارقام در س��ایت بانک مرکزی 
ق��رار گرفته و جزیی��ات تورم از س��ال ۱۳۹۷ به 
بعد نیز که پیش��تر منتشر نش��ده بود، اکنون در 
دسترس اس��ت. نرخ تورم تولیدکننده نیز ۳6.۱ 

درصد بوده اس��ت. در ماه های گذشته، التهابات 
موجود در بازار ها بر نرخ تورم نیز اثر گذاش��ت و 
نرخ تورم کش��ور را افزایش داد و این هم ناش��ی 
از جنگ ترکیبی بود که علیه اقتصاد کش��ور در 
جریان ب��ود؛ ولی خوش��بختانه ب��ا تحوالتی که 
اخیرا ش��اهد آن بودیم، امید داریم ک��ه تورم را 
کنترل کنیم. به گفته وی، در سال جاری حدود 
نیمی از تورم ناشی از شوک های ارزی بوده و این 
قاعدتاً در س��ال آینده کاهش پیدا خواهد کرد. 
نکته مهم دیگ��ر درخصوص مهار ن��رخ تورم در 
حوزه سیاست های پولی، کنترل رشد نقدینگی 
اس��ت که میزان رش��د نقدینگی در پایان بهمن 
نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل هفت درصد 
کاهش داشته و این نش��ان دهنده این است که 
انش��اا... بانک مرکزی به اهداف خ��ود در کنترل 

رشد نقدینگی دست پیدا خواهد کرد. 

https://monaghesatiran.ir/131780-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131782-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131786-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d8%ae%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/131790-3758-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4/
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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 

سهم صندوق توسعه ملی از منابع 
حاصل از فروش نفت 42 درصد شد

رونمایی از سامانه پایش تبخیر 

اجرایی شدن خطوط جدید 
 لوله های انتقال گاز کمتر از 

3 ماه از  برگزاری مناقصه 

 اولین معامالت اوراق گواهی 
سپرده نفت انجام شد 

مدیرعامل بورس ان��رژی، از آغاز اولی��ن معامالت گواهی س��پرده نفت خام و 
میعانات گازی در روز دوش��نبه )دیروز( خبر داد. به گ��زارش مناقصه مزایده، علی 
نقوی؛ گفت: دوشنبه اولین معامله گواهی س��پرده نفت و میعانات گازی ۰۵ برای 
اشخاص حقوقی در بورس انرژی آغاز شد و قرار است، در فاز بعدی اشخاص حقیقی 
نیز از طریق صندوق های سرمایه گذاری و یا سبدگردان  ها به صورت غیرمستقیم 
اوراق گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی را خریداری کنند. وی افزود: از امروز 
)سه شنبه( معامالت ثانویه اوراق گواهی سپرده نفتی انجام می شود و همچنین هر 
هفته روزهای دوشنبه تا چهارشنبه معامالت گواهی سپرده اوراق نفتی و میعانات 
که در انبار بورس انرژی پذیرش ش��ده اس��ت، به صورت مس��تمر انجام می شود. 
مدیرعامل بورس انرژی، گفت: افراد می توانند بر روی اوراق گواهی سپرده نفت خام 
و میعانات گازی معامالت مستمر داشته باش��ند و از روز سه شنبه معامالت ثانویه 
این اوراق آغاز می شود یعنی افرادی که دوش��نبه اوراق خریده اند امروز سه شنبه 
می توانند آن را بفروشند محدودیت عرضه وجود ندارد اما حداقل حجم خرید فعاًل 
هزار بشکه است و سقف خرید نیز محدودیتی ندارد. نقوی؛ در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به نوس��ان قیمت نفت خام در دنیا معامالت اوراق گواهی سپرده نفتی 
چگونه انجام می شود گفت: افراد فعال بازار براساس شرایط بازار جهانی نفت خام 
قیمت های پیش��نهادی خود را در تابل��و ارایه می کنند و قیمت ه��ا برگرفته نرخ 
جهانی نفت خام است بنابراین تغییرات جهانی نیز در آن اعمال می شود. وی دوره 
معامالت اوراق گواهی سپرده نفت و میعانات گازی را ۳6 ماهه عنوان کرد و گفت: 

معامالت ثانویه بر روی این اوراق در بورس انرژی انجام می شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۲ جزییات جلسه امروز 
صبح این کمیسیون را تشریح کرد. به گزارش مناقصه مزایده، رحیم زارع؛ درباره 
ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: همان طور که مستحضر 
هس��تید امس��ال مجلس در بررس��ی بودجه محدودیت های زمانی داشت. لذا از 
ش��ورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام در بررسی 
الیحه بودجه تش��کر می کنیم. وی تأکید کرد: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ گرفته شده که قابل رفع است البته برخی از آن ها نیاز به 
بررسی دقیق تر و بیشتر دارد. زارع؛ با اشاره به رفع ایرادات جزئی الیحه بودجه در 
جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق، بیان کرد: کمیسیون تلفیق در راستای ایراد 
به تبصره یک الیحه بودجه در زمینه س��هم صندوق توسعه ملی و درصد افزایش 
آن از منابع حاصل از صادرات نفت مصوب کرد که براساس مبنا قرار گرفتن برنامه 
ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۴۲ 
درصد افزایش پیدا کند و این موضوع براساس ایراد ش��ورای نگهبان اصالح کرد. 
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی مابقی ایرادات به الیحه بودجه 
فردا جلس��ه خواهد داش��ت، ادامه داد: مجلس فردا به موارد عادی در دستور کار 
صحن، رسیدگی می کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: 
پیش بینی می شود مجلس در روز چهارشنبه در نوبت صبح و عصر درباره ایرادات 

شورای نگهبان به الیحه بودجه تصمیم گیری نهایی را انجام خواهد داد.

س��امانه پایش تبخیر و تعرق ایران که براس��اس تصاویر ماه��واره ای میزان 
واقعی تبخیر و تعرق را نش��ان می دهد، رونمایی شد. به گزارش مناقصه مزایده، 
س��امانه پایش تبخیر و تعرق ایران برای به دس��ت آوردن میزان واقعی تبخیر و 
تعرق توسط مؤسس��ه تحقیقات آب وزارت نیرو رونمایی شد. این سامانه میزان 
واقعی تبخیر و تعرق را براس��اس تصاویر ماهواره ای انجام می دهد. این س��امانه 
میزان برداش��ت واقعی آب در بخش کش��اورزی را برای برنامه ریزی های کالن 
انجام می دهد. این س��امانه همچنین میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی را 
برآورد می کند. خروجی های این سامانه ۱۰ روزه، ماهانه و ساالنه است. سامانه 

تغییرات هر نقطه کشاورزی را به طور دقیق انجام می دهد.

مدیرعامل شرکت مهندس��ی و توسعه گاز ایران، با اش��اره به بهره برداری هزار 
کیلومتر خط لوله انتقال گاز در س��ال ۱۴۰۱ گفت: کمتر از س��ه م��اه از برگزاری 
مناقصه خط��وط جدی��د لوله های انتقال گاز ش��رکت اجرایی ش��د. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، رضا نوش��ادی؛ در نشس��ت بررس��ی چالش  ها و چش��م اندازهای 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، موفقیت های مس��تمر این شرکت را مرهون 
تجربه های تخصصی نیروی انسانی کارآزموده آن دانست و از تدابیر نوآورانه و مؤثر 
دست اندرکاران پروژه ها در س��ال ۱۴۰۱ قدردانی کرد. وی با بیان اینکه امسال در 
گفتمان صنعت گاز به نام سیستان وبلوچستان مزین ش��ده است، تصریح کرد: از 
ابتدای سال تاکنون، پروژه های زاهدان - زابل، خطوط لوله زرند، الرستان، دیزباد 
- تربت حیدریه و خاش - میرجاوه به ثمر نشست و با تزریق گاز قطعه دوم خط لوله 
قم - پارچین و پروژه ۲۹۰ کیلومتری ایرانشهر - چابهار در روزهای اخیر، رکوردی 
فراتر از اجرای ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله گاز عینیت بخش��یده می ش��ود. نوشادی 
افزود: اجرای خطوط لوله جدید به ش��رکت ابالغ شده اس��ت که شامل پروژه های 
قطعه دوم میناب - سیریک - کوه مبارک و قطعه نخس��ت و دوم دوراهی دشتک، 
نهبندان و سربیشه بوده که این پروژه ها با برگزاری مناقصه در مدت کمتر از سه ماه، 
رکوردی بی سابقه  ثبت کردند. نوشادی؛ یادآور شد: برکات و آثار موفقیت و تخصص 
این شرکت همواره در خدمت رفع نیاز صنعت نفت کشور بوده است، به طوری که 
امسال چند دس��تگاه توربین و core engine که مورد نیاز فوری پاالیشگاه ها و 
ایستگاه تقویت فشار در دیگر بخش  ها بوده است از پروژه های شرکت مهندسی و 
توسعه گاز تأمین شد تا روند حیاتی پاالیش و انتقال انرژی کشور حتی یک لحظه 
دچار توقف نشود. وی بیان کرد: افتتاح قریب الوقوع ایستگاه های تقویت فشار گاز 
پل کله و نورآباد، قطعه دوم خط لول��ه قم - پارچین و پیش��رفت ۵۰ درصدی در 
اجرای فاز دوم پاالیش��گاه گاز ایالم با رکورد ماهانه پنج و هفت درصد پیش��رفت 
اثبات می کند شرکت مهندس��ی و توسعه گاز باید به عنوان س��رآمد اجرای مؤثر 
پروژه در صنعت نفت معرفی شود. نوش��ادی ادامه داد: چهار میدان ذخیره سازی 
گاز در س��ال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف ش��ده اند و خبر خوش اینکه ب��ا پیگیری  ها و 
رایزنی های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، ذخیره سازی گاز در هفت میدان 
ازسوی شرکت ملی گاز مصوب و از جانب وزیر نفت ابالغ شد. نوشادی؛ اظهار کرد: 
موضوع ذخیره سازی صرف نظر از آنکه یک گام بلند برای رفع ناپایداری های اوج 
مصرف اس��ت، هدفی بزرگ تر یعنی یکپارچگی زنجیره ارزش را محقق می کند و 
شرکت مهندسی و توسعه گاز می تواند در این هفت پروژه اثبات کند توانایی الزم 
برای حضور مقتدرانه و مدبرانه در حوزه باالدس��ت دارد. به گفته وی، قرار اس��ت 
سه میدان مختار، بانکول و قزل تپه ابتدا توسعه یابند و پس از تخلیه، وارد مرحله 
ذخیره سازی ش��وند. وی با بیان اینکه در س��ال ۱۴۰۱، برای تحقق رویای صدور 
خدمات فنی - مهندسی توانستیم س��اختار »مدیریت طرح های برون مرزی« را 
در شرکت ایجاد و طرح های جدید را با عناوین »بهینه سازی ایستگاه های تقویت 
فشار گاز«، »ال ان جی« و »هوشمندس��ازی« تعریف کنیم، گفت: حرکت بزرگ 
دیگر در مدیریت پروژه بحث PMIS بود که یکی از ابزارهای مهم حضور در خارج 

از کشور است و باید همه مبادالت پروژه ای را به این بستر منتقل کنیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب  اعالم کرد

کاهش 20 سانتی متری تراز آب دریای خزر در هر سال 
رئیس مؤسس��ه تحقیقات آب، گفت: به ط��ور میانگین در 
هر س��ال تراز دریای خزر حدود ۲۰ س��انت کاهش می یابد. 
به گزارش مناقصه مزایده، محمدرضا کاویان پور؛ در نشس��تی 
خبری درخص��وص آخرین وضعیت تراز دری��ای خزر، اظهار 
کرد: تغییرات دریای خزر در طول ۱۰ س��ال گذش��ته توسط 
مراکز بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته، در داخل کشور نیز 
تحقیقاتی روی این موضوع ص��ورت گرفته و برای بخش های 
ذی ربط برنامه هایی تدوین شده اس��ت. وی با تأکید بر این که 
مرکز مطالعات دریای خزر به منظور پیمایش و رصد س��دها، 
کیفیت رودخانه و ورودی به دریای خزر تش��کیل شده است، 
تصریح کرد: براساس آنچه ترسیم شده شاهد کاهش تراز آب 
دریای خزر هستیم که برای این موضوع نیز برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته اس��ت. رئیس مؤسسه تحقیقات آب، ادامه 
داد: اث��رات کاهش تراز دری��ای خزر در کش��ورهای مختلف 
متفاوت اس��ت و دالیل متفاوت��ی بر این موض��وع نقش دارد 
هر ک��دام از این کش��ور ها چاره جویی هایی را انج��ام داده اند 
و ما نی��ز به دنبال ارایه گزارش��ات به روز از تغییرات هس��تیم 

و همکاری بین الملل��ی در این عرصه وج��ود دارد. وی با بیان 
این که کاهش تراز دریای خزر مربوط به تغییرات الگوی آب و 
هوایی می شود، گفت: در سال گذشته ۱.۴ درجه افزایش دما 
را نسبت به درازمدت شاهد بودیم براساس آنچه در مطالعات 
وجود دارد تغییر اقلیم یکی از دالی��ل اصلی این بخش که در 
مقاالت مختلف نیز به آن اش��اره شده اس��ت. کاویان پور؛ در 
پاسخ به س��ؤالی درخصوص نیاز کشور به سدس��ازی و علت 
احداث سدهای جدید اظهار کرد: عمر سدسازی در کشور ما 
طوالنی نیست سدسازی یک برنامه توسعه ای بود که گام های 
آن بعد از انقالب برداشته شد و تصمیم گیری در مورد این که 
س��دی تخریب ش��ود و یا خیر نیاز به مطالعات زی��ادی دارد 
لذا باید ابتدا مطالع��ات الزم صورت گیرد و بع��د از آن در این 
رابطه تصمیم گیری ش��ود. رئیس مؤسس��ه تحقیقات آب، با 
بیان این که منابع تجدید ش��ونده در ای��ران حدود ۲۵ درصد 
متوسط جهانی اس��ت، اظهار کرد: پتانس��یل های کمی برای 
جم��ع آوری آب در ایران موجود اس��ت در مناطقی مربوط به 
زاگرس مرکزی و البرز امکان بیشتری برای ذخیره آب وجود 

دارد. با توجه به این ک��ه در طول س��ال ۲۵۰ میلی متر بارش 
در کش��ور آن هم در مناطق مختلف صورت می گیرد نیازمند 
ذخیره آب هس��تیم. به گفته وی در طول ۱۰۰ سال گذشته 
میانگین بارش  ها ۱۴ درصد کاهش یافته و در این بین ش��اهد 
افزایش ۱.۵ درجه ای افزایش دما نیز هس��تیم. کاویان پور؛ با 
تأکید بر این که جایگاه ایران در کمربند خشک جهان گویای 
کاهش بارش  ها و افزایش دما است، تصریح کرد: در طول ۱۰ 
سال گذشته به جز سال ۱۳۹۸ الگوی بارش  ها در ایران منفی 
بود و شاهد آمار کاهش��ی عجیبی در این حوزه بودیم. رئیس 
مؤسسه تحقیقات آب، گفت: در ش��رایطی که منابع آب عدم 
قطعیت دارد داش��تن س��اختارهایی که بتواند برای مدتی به 
ش��ما قدرت انعطاف بدهد تا دوران خشکس��الی را که معلوم 
نیس��ت چه میزان طول می کشد الزم اس��ت به طور مثال در 
همدان که پایتخت باس��تانی ایران بود ش��اهد خشکس��الی 
هستیم همچنین در چرخه نیز که یکی از پرآب  ترین مناطق 
کشور شناخته می شد کاهش ش��دید بارندگی  ها اتفاق افتاده 
است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه میزان سد در 

کشور نیاز است، اظهار کرد: تعداد س��دهایی که ممکن است 
برای مهار سیالب، تأمین آب شرب و یا کشاورزی باشد اکنون 
روند منطقی را طی می کند باید توجه داش��ت که در ش��رایط 
فعلی کشور به س��مت آب های نامتعارف، اس��تفاده از پساب 
برای صنعت و کشاورزی رفته است که همین مسأله می تواند 
بخشی از نیاز ها را پاس��خ دهد. رئیس مؤسسه تحقیقات آب، 
با اش��اره به لزوم فرهنگ س��ازی و باالبردن ارزش آب در نگاه 
مردم، اظهار کرد: در همین راس��تا از تاریخ ۱۷ اس��فندماه تا 
دوم فروردین ماه جش��نواره آب را برگزار کرده ایم تا بتوانیم با 
انجام اقدامات فرهنگی اهمیت آب را نشان دهیم. کاویان پور؛ 
با بی��ان این که مؤسس��ه تحقیقات آب ۲۹۰ پ��روژه مرتبط با 
سدهای کشور را در دس��ت اقدام دارد، گفت: تعداد زیادی از 
سد ها بعد گذر از سن ۲۵ سال با مشکالت سازه ای، عملکردی 
روبه رو می ش��ود به همین دلیل یکی از وظایف مهم ما نظارت 
بر رفتارهای این س��د ها و عالج بخش��ی اس��ت. همچنین در 
بخش پایش کیفی نیز در تعداد بسیاری از سد ها نمونه گیری 

انجام می دهیم. 

محرابیان مطرح کرد

پایدارسازی برق کشور از طریق تبادل انرژی با همسایگان 
وزیر نیرو با بیان اینکه امروز ش��بکه برق ایران 
به شبکه برق بس��یاری از کش��ور ها متصل است، 
گفت: بر این اس��اس ام��کان ص��ادرات و واردات 
برق از این خطوط فراهم ش��ده که این موضوع به 
پایدارس��ازی بیش��تر برق ایران منجر شده است. 
به گ��زارش مناقصه مزایده، علی اکب��ر محرابیان؛ 
در آیی��ن امضای ق��رارداد تبادل ان��رژی با حضور 
»خرم دس��تگیر خان«؛ وزی��ر انرژی پاکس��تان، 
گفت: قرارداد تبادل انرژی میان دو کش��ور ایران 
و پاکس��تان کام��اًل حقوقی اس��ت. وزیر نی��رو، با 
اش��اره به امضای تفاهم نامه همکاری برای اتصال 
ش��بکه برق دو کش��ور در س��ال گذش��ته، افزود: 
تفاهم نام��ه این قرارداد، س��ال گذش��ته میان دو 
طرف ب��ه امضاء رس��ید و در مدت زم��ان کوتاهی 
حدود ۹ م��اه خط انتقال انرژی طراح��ی و اجراء و 
به دنبال آن خطوط دو کشور به طول ۸۳ کیلومتر 
با پس��ت های مربوطه متص��ل ش��د. محرابیان؛ با 
بی��ان اینک��ه آزمای��ش و تس��ت های الزم در این 
 زمینه انجام ش��ده اس��ت، اظهار کرد: به واس��طه 
امضای ای��ن قرارداد، ش��رایط تبادل ان��رژی بین 
ته��ران و اس��الم آباد فراه��م ش��د و امید اس��ت 
به زودی طی مراسم رسمی با حضور مسؤوالن دو 
کش��ور عملیات آن آغاز ش��ود و به دنبال آن شاهد 
پایدارس��ازی تبادل برق بین دو کشور باشیم. وی 
ادام��ه داد: این خط به گونه ای اجراء ش��ده اس��ت 
که با اتص��ال ۵۰ کیلومتر، امکان تب��ادل انرژی را 
تا دو برابر افزایش می ده��د. در حال حاضر امکان 
تبادل ۲۰۰ م��گاوات انرژی بین دو کش��ور فراهم 
شده اس��ت که با طرح توس��عه می توانیم این عدد 
را ب��ه ۴۰۰ م��گاوات افزای��ش دهیم. وزی��ر نیرو، 
با بیان اینک��ه امروز ش��بکه برق ایران به ش��بکه 
برق بسیاری از کش��ور ها متصل اس��ت، افزود: بر 

این اس��اس امکان صادرات و واردات ب��رق از این 
خطوط فراهم ش��ده که به پایدارس��ازی بیش��تر 
ب��رق ایران منج��ر می ش��ود. محرابیان؛ با اش��اره 
به اجرای سیس��تم پیش��رفته بک تو بک با کشور 
ترکی��ه، اضافه کرد: حدود س��ه ماه گذش��ته این 
سیس��تم به مرحله اج��راء و بهره برداری رس��ید. 
وی گف��ت: در حال حاضر امکان مبادل��ه انرژی از 
طریق این سیس��تم انتقال فراهم اس��ت، این امر 
نیز به پایدارسازی برق ایران کمک کرده است. به 

گفته محرابیان؛ با اجرای سیستم بک تو بک امکان 
صادرات برق بین دو کش��ور ای��ران و ترکیه و کل 
اتحادیه اروپا فراهم ش��ده اس��ت؛ با درنظر گرفتن 
صرفه اقتصادی برای کش��ور، برق در برخی از ایام 
 صادر و در برخ��ی از ایام وارد می ش��ود. وی افزود: 
همچنین حدود سه ماه گذش��ته به منظور اتصال 
ش��بکه برق ایران به روس��یه از طریق دو مس��یر 
کام��اًل مج��زا توافقاتی حاص��ل ش��د. محرابیان؛ 
در ادامه ب��ه توافق ص��ورت گرفته با کش��ور قطر 

در راس��تای اتصال ش��بکه برق دو کش��ور، اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: هم اکن��ون بررس��ی های فنی 
برای پیش��برد این امر در حال اجراس��ت و انتظار 
می رود عملی��ات اجرایی آن به زودی آغاز ش��ود. 
محرابی��ان؛ ب��ه بازدید وزی��ر انرژی پاکس��تان از 
ش��رکت های متع��دد تولیدکننده ان��رژی ایران، 
گروه مپنا و س��ندیکا برق، اش��اره ک��رد و یادآور 
ش��د: ط��ی بازدیدهای ص��ورت گرفته جلس��ات 
متعددی برگزار و توافقات خوبی حاصل ش��د که 

امید است این جلسات و س��فرها، شرایط مطلوب 
و مس��اعدی را برای ص��ادرات بی��ش از پیش این 
محصوالت فراهم کن��د. وزیر نیرو، ادام��ه  داد: در 
س��فر وزیر انرژی پاکس��تان به تهران، درخصوص 
مبادالت ب��رق توافقاتی حاصل ش��د ک��ه این امر 
به صورت ق��رارداد تج��اری بین تیم ه��ای فنی و 
تجاری دو طرف )ش��رکت توانیر و شرکت مربوطه 
در پاکستان( منعقد ش��د. محرابیان؛ با بیان اینکه 
با تحقق این امر، پایداری شبکه برق ایران حاصل 
می شود، اظهار کرد: هم اکنون ایران امکان تبادل 
برق با همه کشورهای همس��ایه را دارد. وزیر نیرو، 
با اشاره به تأکید دولت سیزدهم مبنی بر تعمیق و 
توسعه روابط ایران با کش��ورهای همسایه، افزود: 
در زمین��ه روابط اقتص��ادی، همکاری های خوبی 
بین ایران و پاکس��تان برقرار اس��ت، به طوری که 
امروز حجم مبادالت اقتصادی دو کش��ور در سال 
برابر ب��ا دو میلیارد دالر بوده و انتظ��ار می رود این 
میزان معامالت در سال های پیش رو افزایش یابد. 
در ادامه »خرم دس��تگیر خان«؛ گفت: این پروژه 
در زمان بس��یار کوتاه��ی رک��ورد زده و دلیل آن 
اعتقاد و اعتماد رؤسای دو کشور است. وزیر انرژی 
پاکس��تان، افزود: این نکته برای رؤسای ارشد دو 
کش��ور اهمیت دارد که در کنار امضای این اسناد، 
کار و فرآیند عملیاتی آن به س��رعت آغاز می شود. 
وی ضم��ن قدردان��ی از »علی اکب��ر محرابی��ان« 
برای هم��کاری در این زمین��ه، اظهار ک��رد: این 
امر از این جه��ت برای ما اهمی��ت دارد که اجراء و 
عملیاتی شدن این پروژه به طور مستقیم به مردم 
پاکستان کمک می کند. دستگیرخان؛ خاطرنشان 
کرد: ب��ا امض��ای این ق��رارداد زمینه ه��ای تداوم 
 همکاری دو کش��ور در زمینه انرژی بیش از پیش 

فراهم می شود.

زهرا قره داغی

دبی��ر س��ندیکای صنع��ت ب��رق، با اش��اره به 
اینکه امس��ال ناترازی برق ۱۵ هزار م��گاوات بود 
که س��ال آینده در حالت خوش��بینانه به ۱۰ هزار 
مگاوات کاهش خواهد یافت، گف��ت: دولت ۱۰۰ 
ه��زار میلیارد تومان ب��ه وزارت نی��رو بدهی دارد. 
به گ��زارش مناقصه مزای��ده، مهدی مس��ائلی؛ در 
نشس��ت خب��ری، افزود: کمب��ود ظرفی��ت تولید 
برق نس��بت به می��زان تقاض��ا در پیک تابس��تان 
همچنان وج��ود خواهد داش��ت. وی ادام��ه  داد: 
البته ای��ن کمبود با توجه به مدیری��ت وزارت نیرو 
به بخش صنعت منتقل و بخش خانگی را ش��امل 
نمی ش��ود. دبیر س��ندیکای صنعت ب��رق، درباره 
وضعیت صنعت برق با توجه ب��ه الیحه بودجه کل 
کشور، خاطرنشان کرد: س��ال مالی آینده باتوجه 
 ب��ه الیح��ه بودج��ه ۱۴۰۲ تغییرات��ی در صنعت 
برق رخ خواهد داد و قیمت فروش برق برای بخش 
بزرگی از صنعت به دلیل تصویب قانون مانع زدایی 
افزایش پیدا می کند. مسائلی؛ گفت: سال های قبل 
این افزایش قیمت مربوط ب��ه بیش از یک مگاوات 
بود اکنون مربوط به همه صنایع است البته اولویت 
بندی هایی خواهد ش��د ولی قان��ون ابالغ می کند 
که ب��رق بخش صنعت��ی معادل ECA باش��د که 
قیم��ت آن معادل 6۰۰ ت��ا ۷۰۰ تومان اس��ت در 
حالی ک��ه قیمت برق بخش عم��ده صنعت حدود 
۳۰۰ تومان است که ممکن است نرخ برق بخشی 
از صنعت دو برابر ش��ود. دبیر س��ندیکای صنعت 
برق افزود: قیمت ب��رق بخش خانگ��ی باتوجه به 
قان��ون مانع زدای��ی و قوانین��ی که قباًل داش��تیم 
افزایش خواهد داش��ت، البته رقم تعرفه کس��انی 
که باالی الگوی مصرف هس��تند بستگی به میزان 
باال رفتن مصرف ۱.۵ تا دو براب��ر تعرفه های فعلی 
تغییر می کن��د، همه این ها باع��ث افزایش درآمد 
صنعت برق می شود، البته به نس��بت قیمت تمام 
ش��ده نرخ پایین تر اس��ت ولی نس��بت به گذشته 
 کس��ری بودجه صنعت برق کاهش پیدا می کند. 
دبیر س��ندیکا صنعت برق، گف��ت: افزایش درآمد 
ناش��ی از افزای��ش تعرف��ه وارد توانی��ر و وزارت 
نیروخواهدش��د که باتوجه به قان��ون حاکم الیحه 
بودجه قرار اس��ت بخش عم��ده وارد بخش انتقال 
و تولید ش��ود و ب��ه ای��ن ترتیب رف��ع محدودیت 
و توسعه ش��بکه برق تس��ریع می ش��ود اما سهم 
بخش تولی��د و افزایش ظرفی��ت نیروگاهی تغییر 
نمی کند. مس��ائلی؛ خاطرنش��ان کرد: سال مالی 

آینده س��اختار بازارهای مالی صنع��ت برق تغییر 
می کند، انتظار این بود که بورس انرژی در س��ال 
۱۴۰۱ فعال ش��ود که نش��د، برای س��ال ۱۴۰۲ 
 در قان��ون بودج��ه مصوب ش��ده که ای��ن برنامه 
انج��ام ش��ود، پیش بین��ی می ش��ود به خاط��ر 
تع��ارض مناف��ع اجرای��ی نش��ود. وی ادام��ه داد: 

مابه التف��اوت  به خاط��ر  دول��ت  بدهی ه��ای 
قیم��ت تکلیف��ی همچن��ان رو به افزایش اس��ت 
به طوری ک��ه اکنون دول��ت ۱۰۰ ه��زار میلیارد 
 تومان ب��ه وزارت نی��رو بدهی دارد ک��ه همچنان 
باقی مانده، ابزارهای مالی که در قانون مانع زدایی 
پیش بینی ش��ده بود دول��ت را مکلف ک��رده بود 

که طی س��ه س��ال بدهی  ها تس��ویه ش��ود. دبیر 
س��ندیکای برق در ادام��ه خاطرنش��ان گفت: ما 
 پیش��نهاد کردیم مثل ۲۰ هزار میلیارد تومانی که

 س��ال قب��ل اضافه ش��د در بودج��ه س��ال آینده 
اعمال ش��ود. در قان��ون مانع زدای��ی دولت مکلف 
ش��ده بود ک��ه تس��ویه انج��ام ش��ود. مس��ائلی؛ 

ادام��ه داد: فض��ای مال��ی صنع��ت برق در س��ال 
آین��ده فق��ط پوش��ش دهنده هزینه ه��ا و ت��ورم 
اس��ت و بعید است توس��عه زیرس��اختی صنعت 
برق آن چنان ک��ه پیش نیاز اس��ت اتف��اق بیفتد 
ش��اهد  س��رمایه گذاران  س��وی  از  رغبت��ی   و 

نخواهیم  بود.

دبیر سندیکای صنعت برق عنوان کرد 

 بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت 
به وزارت نیرو 




