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شركت برق منطقه ای خوزستان
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 مولدس��ازی، واژه جدیدی اس��ت که امسال 
به ادبیات اقتص��ادی ایران وارد ش��د. واژه ای که 
البته جنجال های بس��یاری را در پی داش��ت. از 
قهر برخی از نمایندگان مجل��س به دلیل مخفی 
بودن آن ت��ا زمان انتش��ار در رس��انه ها گرفته تا 
اختیارات بس��یار بس��یار ویژه ای که س��ران قوا 
به عن��وان مجری ط��رح ب��ه هیأتی هف��ت نفره 
مجری این ط��رح دادن��د. از این ها ک��ه بگذریم 
مانند هر قانون دیگری مخالفان و موافقانی برای 
هر ایده ای پیدا می ش��وند اما مهم این اس��ت که 
طرح پیش��نهادی طرح��ی خوب و مفید باش��د؛ 
مسأله ای که بس��یاری فعاًل نس��بت به آن تردید 
دارند. دولت می توان��د با رویکرد مولدس��ازی از 
دارایی خ��ود ب��ه معقول  ترین و بهترین ش��کل 
ممکن به��ره ببرند، این در حالی ب��وده که از نظر 
برخی صاحب نظران بهره ب��رداری غیراقتصادی 
از امالک و مس��تغالت دولت، در کن��ار برخی از 
س��وء مدیریت ها موجب ش��ده تا این ش��رایط به 
 ش��کل قاع��ده ای معم��ول درآید و مولدس��ازی 
چن��دان در گذش��ته مدنظ��ر ق��رار نگی��رد. در 
الیح��ه بودجه مرب��وط ب��ه س��ال جاری حدود 
33 هزار میلی��ارد تومان مناب��ع از محل فروش و 

مولدس��ازی اموال دوات��ی مدنظر ق��رار گرفته و 
پیش بینی شده بود که از این میان رقمی معادل 
26 هزار میلیارد تومان در بخ��ش منابع عمومی 
قرار داش��ت و باقی آن هم مرب��وط به درآمدهای 
اختصاصی دستگاه ها می شد. در قانون ابزاری به 
نام مزایده وجود دارد ک��ه تمامی دولت ها موظف 
به اج��رای آن دارند. ح��ال با ظهور مولدس��ازی 

 بس��یاری این س��ؤال را دارند که تکلی��ف مزایده 
چه می شود؟ 

اموال غیرمنقول دولت به صورت مزایده 
فروخته می شود

برای پاسخ به این پرسش کارشناسان زیادی 
منجمل��ه از دول��ت اظهارنظ��ر کرده ان��د و حاال 
رئیس مجلس نیز نس��بت به آن واکنش نش��ان 

داده اس��ت. محمدباقر قالیب��اف؛ در گفت وگوی 
زن��ده تلویزیون��ی با م��ردم، گفت: مولد س��ازی 
اموال دولت به معنای خصوصی س��ازی نیس��ت. 
اموال غیرمنقول دولت به صورت مزایده فروخته 
شده و به خزانه واریز می ش��ود. وی با بیان اینکه 
آیین نامه مولدس��ازی در ۱2 مورد اصالح ش��ده 
اس��ت و هیأت س��ه نفری بر مولدس��ازی نظارت 

خواهند ک��رد، گف��ت: مولد س��ازی ب��ه معنای 
خصوصی نیست، مولد سازی در اموال غیرمنقول 
و مازاد دولت��ی انجام می ش��ود و از طریق مزایده 
به فروش رس��یده و منابع حاصل از مولد س��ازی 
نیز به خزان��ه واریز خواه��د ش��د، وزارت علوم، 
آموزش و پرورش و بهداش��ت هر چ��ه قدر اموال 
مازاد خ��ود را بفروش��ند ۱۰۰درصد ب��ه همان 
وزارتخان��ه اختص��اص خواه��د یاف��ت. وی در 
واکنش به برخ��ی ابهامات در م��ورد غیرقانونی 
بودن مولد س��ازی تأکید کرد: از س��ال ۱3۸2 تا 
س��ال ۱۴۰۱ در بیش از ۱2 قان��ون دولت مکلف 
ش��ده که اموال مازاد خود را به فروش برساند، اما 
نتوانس��ته این کار را انجام دهد چون دس��تگاه ها 
مخالفت می کنند. در دولت قبل هم این موضوع 
مطرح ش��د. قالیباف؛ گفت: در جلس��ه سران قوا 
آیین نام��ه ای ب��رای اج��رای قانون مولد س��ازی 
تصویب ش��د و مقرر شد مولد س��ازی به صورت 
کاماًل ش��فاف انج��ام ش��ود، فروش��نده و قیمت 
مزایده مش��خص باش��د. نظارت ها به طور دقیق 
انجام خواهد شد، هیأت س��ه نفره شامل نماینده 
رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه 
بر هیأت هفت نفره نظارت خواهند کرد و هرکس 
 خالف آیین نام��ه مولدس��ازی کاری کند، هیچ 

مصونیتی ندارد. 

اموالغیرمنقولدولتبهصورتمزایدهفروختهمیشود

چالش مولدسازی؛ خصوصی سازی یا مزایده اموال دولت؟

 بدسلیقه ها!  
 هوشنگ خانی که ما باش��یم، آنقدر ها پَرت 
نیستیم که حواسمان نباش��د این حرف هایی 
که می خواهیم بزنیم، توضیح واضحات و گفتن 
بدیهیات اس��ت و عالَ��م و آدم از آن خبر دارند، 
ولی به هرحال از آنجا که در این چند روزه از هر 
طرف که رفتم، جز وحش��تم نیفزود و این بازار 
مکاره هرک��ی هرک��ی ملوک الطوایفی، بدفرم 
روی اعص��اب و روان جنابم��ان رژه م��ی رود، 
خواستیم از همین جا و از همین تریبون عرض 
کنیم که عزیزان مس��ؤول و متولی و اتحادیه و 
صنف و صم��ت و بازرس��ی و غیره ذالک در این 
فقره افزایش قیمت کاال ها و ایضاً نرخ خدماتی 
که در این شب عیدی مش��تری بیشتری دارد، 

عرض می کنم ک��ه خیلی وقت اس��ت امید به 
کنترل و مراقب��ت کامل و صددرص��دی بازار 
را بوس��یده و به کنار گذاش��ته ایم و دندان لق 
آرامش و ثب��ات را َکندی��م و دور انداختیم، اما 
الاقل ش��ما بزرگواران هم یک خودی نش��ان 
دهید که این تَ��ه تَه دلمان، َک��م َکمکی قرص 
ش��ود و اینجور حیران و سرگردان کوی و برزن 

و بازار نشود! 
یکی از دوس��تان فرمایش می ک��رد که آقا 
رسماً و اس��ماً قیمت و نرخ ها س��لیقه ای شده 
اس��ت و هرکس��ی هرجور که می��ل مبارکش 
می کش��د و تا آنجا ک��ه جا دارد ب��رای خودش 
قیمت می زند، اگ��ر اهل انص��اف و مردم داری 

و رواداری باش��د که همان نرخ ه��ای مصوب و 
س��ود متعارف را بر روی کاال و خدمات خودش 
می زند و می کشد، اگر هم سر و گوشش بجنبد 
و احس��اس بچه زرنگ��ی و ی��ا رس��یدن به آب 
گل آلود به جنابش دست داده باشد که بَسته به 
میزان حرص و قدرت طمع و احیاناً خرج و برج 
و گشادی جیب، می تازد و موج سواری می کند، 
حاال اندکی باالت��ر از قاعده و ضابط��ه و یا کاًل 
خارج از عرف و قاع��ده و تک مضرابی ناهمگون 

با هرچه هارمونی و اعتدال و انصاف است! 
 البته ای��ن را ه��م بگویم ک��ه آش نظارت 
و مدیری��ت ب��ازار و انص��اف کس��به و تولید و 
خدماتی ها آنقدر ها هم ش��ور نیس��ت ولی در 
گوش��ه گوش��ه این آش هفت جوش، تکه های 
سنگ نمک آنقدری هس��تند که کام خلق ا... را 
تلخ و َگس و زهرمار کنند ک��ه از قدیم گفته اند 
یک نقطه سیاه روی یک صفحه سفید بیش از 
اندازه خودنمایی می کند، ح��ال و روز ما که به 

یمن حضور پرتکرار ماهیگیران، پلنگی و خال 
خالی است! 

برخی افراد و ش��رکت ها که کاًل قیمت ها را 
می پرانند، یعنی یا نصیب و یا قسمت، یک ونیم 
برابر، دوبرابر، کمتر، بیش��تر به هر حال سنگ 
مفت گنجش��ک مفت، در هر نقطه ک��ه تیر به 
هدف نشس��ت، همانجا را س��فت می چسبند 
و بعدش هم ب��ر هم��ان روال و البته با ش��یب 
مالیم به ط��رف قله ب��ه حرکت پرش��ور خود 
ادامه می دهند! مشکل اینجاست کیسه ای که 
دوخته اند بدبختانه تَه ن��دارد، اضطرار و نیاز یا 
ناآگاهی و ش��اید هم بی تفاوتی خلق ا...، تکلیف 
را معل��وم می کند! افرادی هم ک��ه زور و توان و 
بنیه  اش را ندارند، یا بای��د بی خیال خرید کاال 
و یا گرفتن خدمات بش��وند و یا اینکه بگردند و 
افراد منصف و روی بَند و ق��رار را پیدا کنند که 
به لطف خدا هنوز آنقدری هستند که دلمان به 

بودنشان گرم باشد! 

عزیزانی که در این ش��رایط و آش��فته بازار 
ش��ب عید، فرصت را غنیمت دانس��ته و با هزار 
و یک دلیل و توجیه، خودش��ان برای خودشان 
قیمت و نرخ تعیین می کنند و اوضاع را جوری 
دیده ان��د که می��ل و س��لیقه خ��ود را باالتر از 
قاع��ده و مقررات و مصوبات و ع��رف می دانند، 
حواسش��ان جمع باش��د که این روش و منش 
جنابشان اگر فراگیرش��ود، همه با هم گرفتار و 
مصیبت زده می ش��ویم و این چرخ گرانی روی 
دور تند که بیفتد، دیگر س��نگ روی سنگ بند 
نمی شود. باالخره دنیا دار مکافات است و از هر 
دس��ت بدهیم، از همان دست، پس می گیریم، 
که موالعل��ی)ع( فرموده اس��ت »آنچه بر خود 
می پسندی برای مردم نیز بپسند و آنچه برای 
خود نمی پس��ندی برای آن ها نیز مپسند« که 
»آنچه از خود چش��م داری آن ز مردم چش��م 

دار...صائب تبریزی« 

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

طرح کمیسیون فرهنگی درباره عفاف و حجاب 
ی��ک عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس��المی 
به تش��ریح طرح کمیس��یون فرهنگی درباره حج��اب و عفاف 
پرداخت. به گزارش ایس��نا، بیژن نوباوه؛ در جلس��ه علنی دیروز 
)سه ش��نبه( و در جریان بررس��ی گزارش کمیس��یون فرهنگی 
درباره عفاف و حجاب، گفت: نمایندگان و ملت ایران درخصوص 

ساختارش��کنی بس��یار مهم رخ داده در طی ماه های گذش��ته 
نگران هس��تند که با مس��أله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار 
به جا و منطقی بود. وی ادامه داد: گزارش کمیس��یون فرهنگی 
با همکاری وزارت کش��ور، س��تاد عف��اف و حج��اب و همکاری 
دیگر نهاد ه��ا تهیه و متن آن قرائت ش��د. در ای��ن گزارش هفت 

ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمس��تقیم و هوشمند 
آمده به ش��کلی ک��ه هیچ گون��ه برخ��ورد فیزیک��ی در اعمال 
قانون صورت نگی��رد و در عین حال حجاب ملت حفظ ش��ود 
و قانون گریزان نیز متنبه ش��وند اما نمی دانم چرا قرائت نش��د. 
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اضافه کرد: تمامی سران 

قوا با مواد پیش��نهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در 
ش��ورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. 
موضوعی که برای ما اهمیت دارد این اس��ت ک��ه تنها مجلس 
شورای اسالمی حق قانون گذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز 

در این خصوص تذکر داده اند.  

خرید اشتراک ویژه در سایت
Qanoonnameh.ir
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https://monaghesatiran.ir/131861-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/131864-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131867-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131871-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%db%b3%db%b4%db%b0-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85/
https://monaghesatiran.ir/131874-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3/
https://monaghesatiran.ir/131877-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8-50%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1/
www.qanoonnameh.ir


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:

روزنامه2

Wednesday  15.Mar.2023  Vol.18  No.3759چهار شنبه 2۴ اسفند ۱۴۰۱  22 شعبان ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره 3759

فناوري  اطالعات
و دانش

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: ۸۸۴3596۱-۰2۱ و فکس: ۰2۱-۸۸۴۰9۱9۴
2- مهلت های زمانی:

دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰9
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/26

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/26 خواهد بود.

شماره مناقصهمبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهردیف

۸3۴.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۱۰۰5۴2۰۰۰۰۱۴۴انجام 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 دوم

شركت فاضالب تهران

 شرکت فاضالب تهران در نظر دارد انتخاب مش��اور با موضوع خرید خدمات برای طراحی تفصیلی تصفیه خانه فاضالب جنوب غرب شهر تهران را برای مدت 7 ماه شمسی، 
 از محل اعتبارات ج��اری به روش کیفیت در میان ش��رکت های مهندس��ین مش��اور که دارای پایه ی��ک در تخصص تأسیس��ات آب و فاض��الب را دارا می باش��ند، از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: 

شرکت فاضالب تهران ، تهران،  خیابان شهید بهشتي،  خیابان اندیشه،  نبش اندیشه ششم، تلفن: ۸۸۴3596۱-۰2۱ و فکس: ۰2۱-۸۸۴۰9۱9۴
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰۸

مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/22
شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2۰۰۱۰۰5۴2۰۰۰۰۱۴5
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آگهی فراخوان انتخاب مشاور
نوبت اول

شركت فاضالب تهران
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آگهی  
نوبت دوم

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیشماره 1٤٠1/12

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: 3۴57۰۰3۸ الی ۴6 و 35552۱9۴-۰26 داخلی 2۴۴6

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 2۰7.563.۱5۰.۰۰۰ ریال می باشد.

5- مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار در روزنامه )مناقصه و مزایده( لغایت ۱6 فروردین ۱۴۰2 می باشد.
6- مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت:

 از ساعت ۰9:۰۰ صبح لغایت ۱6:۰۰ بعدازظهر از زمان درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری مورخ ۱6 فروردین سال ۱۴۰2 می باشد.
7- زمان گشایش پاکت مزایده:  ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱9 فروردین سال ۱۴۰2 می باشد.
تبصره: پیشنهاد قیمت برای پالک مذکور در مزایده به صورت مجزا در پاکت »ج« قرار داده شود.

8- قیمت پایه مزایده: 2.۰75.63۱.5۰۰.۰۰۰ ریال اعالم می گردد.
9- اسناد را از سایت موسسه به آدرس HTTPS: //WWW.RVSRI.AC.IR/RESOURCES/AUCTION  اخذ نمایید.

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران 

تجدید   عمومي  
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وزارت نیرو
شركت سهامی برق منطقه ای تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 976۴، شناس��ه ملي ۱۰۱۰۰۴۰266۴ کد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱659۱69 و کد پس��تی ۱9۸۱96996۱، 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 ۱۴۰۱/۱2۰۴۱2۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰275
۱۴۰2/۰۱/۱9 ۱.75۰.۰۰۰.۰۰۰منطقه ای تهران

ساعت ۱۱:۰۰ صبح

  www.setadiran.ir 3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اس�ناد: متقاضی��ان مي توانند از مورخ ۱۴۰۱/۱2/23 لغایت ۱۴۰۱/۱2/2۸ به س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت ب��ه آدرس 
 مراجعه و ب��ا پرداخت مبل��غ 5۰۰.۰۰۰ ریال از طری��ق درگاه پرداخ��ت اینترنتي ب��ه شماره حس��اب ۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5655 )ش��ماره ش��با IR ۸9۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰۴۰۰5655( به نام 

شرکت برق منطقه ای تهران نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰3-۸2-22۱5۰۰-7۴-۰5۰9-6۴-3 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 ۴۰۰۱۰5۰9۰6372۸22 
)شماره شبا IR 7۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰5۰9۰6372۸22 و شماره شناسه 96222۱5۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱( 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 ۱3:۰۰ 
 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱6، 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 ۱9:۰۰ همان روز 
»چهارش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱6« 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 ۱۴۰2/۰۱/۱9 ساعت ۱۱:۰۰ صبح در سالن پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه اي تهران گشایش خواهد یافت.
9- 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 5 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 ۸۸969737 و ۸5۱9376۸ و مرکز تماس 273۱3۱3۱ 

تماس حاصل نمایند.

شماره 1٤٠1/12٠٤1یك 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 دوم
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 ش�رکت پتروش�یمي خراس�ان )س�هامي ع�ام( در نظ��ر دارد خری��د
 PLATE  ASTM  A240/UNS31050/SIZE 3*1 MT/THCKNESS  6 MM
مورد نیاز  مجتمع پتروش��یمي خراس��ان را از طریق مناقصه عمومی و براساس 
 ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه و منضم��ات آن ، از فروش��ندگان ذیصالح  

تأمین نماید. 
لذا بدین وس��یله از کلیه فروش��ندگان واجدش��رایط دعوت به عم��ل می آورد 
   www.khpc.ir نسبت به دریافت اس��ناد مناقصه از طریقه مراجعه به سایت 

اقدام نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر تماس با تلفن 3۱33 )۰5۸( 

واحد بازرگاني  : داخلي 25۱۰ - 25۱۴
واحد تعمیرات: داخلي 236۰ 

واحد پیمان ها: داخلي 2765 - 27۸۰

آگهی   عمومی

روابط عمومی شركت  پتروشیمی خراسان )سهامی عام( 

))PKS-40130600(( شماره
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دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس
موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه های 

E3 و E4 معدن مرکزی )الیه B2( به میزان تقریبی 32۴ هزار تن 
محل تحویل موضوع مناقصه: 

منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ده میلیارد ریال )یک میلیارد تومان( 

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰۸
آخرین مهلت تحویل پاکات: 

حداکثر تا ساعت ۱۱:3۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۴
تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: 

روز دوشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۴ رأس ساعت ۱2:3۰
  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضی��ان واجدش��رایط می توانند ب��ا واریز مبل��غ یک  میلی��ون و پانصد ه��زار ریال 
 ب��ه شماره حس��اب ۱۱۸۸۰۰۱97۸۰3 نزد بانک س��په مرکزی طبس، نس��بت به خرید 

اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.
  جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانی��د ب��ا ش��ماره 5 – 32۸2۴55۱ – ۰56 

)داخلی 3653 و 365۴( تماس حاصل فرمایید.

آگهی     عمومی 
 دومرحله ای شماره 1٤٠1/۳7

  شركت زغال سنگ
پروده طبس

به گفته یک مقام مسؤول در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات طرح اتصال 
)اینترکانکش��ن( پیام رس��ان های بومی بنا بر وعده قبلی وزیر ارتباطات تا اوایل 
هفته آینده رونمایی خواهد ش��د. ب��ه گزارش مهر، امیر الج��وردی؛ مدیرعامل 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، در پاس��خ به کاربران در یک پیام رس��ان بومی 
درباره زمان رونمایی از طرح اینترکانکش��ن پیام رسان های داخلی گفت: انشاا... 
این طرح طبق وعده وزیر محترم تا پایان س��ال رونمایی خواهد ش��د. عیس��ی 
زارع پور؛ وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات، پیش از این با اش��اره به حمایت 
وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات از پلتفرم های داخلی تأکی��د کرده بود: 
همه همت ما بر این اس��اس اس��ت که از پلتفرم های داخلی حمایت کنیم تا به 
بهترین ش��کل ممکن و کیفیت بتوانند پاس��خگوی نیازهای مردم باشند. وزیر 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات، همچنی��ن گفته بود: یکی دیگ��ر از اقداماتی که 
در دست انجام اس��ت، به اصطالح آماده س��ازی »اینترکانکشن« است. در قالب 
این رویه پیام رس��ان های داخلی می توانند بین خودشان پیام را رد و بدل کنند. 
همچنین کاربر می تواند به پیام رس��ان مورد عالقه خود اجازه دهد که از س��ایر 
پیام رسان ها برایش پیام ارسال شود، بنابراین این مس��أله در دست اقدام است 
و تا پایان س��ال انجام می ش��ود. بنا بر اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
پس از اعم��ال محدودیت ب��ر روی دو پلتف��رم خارجی به دنب��ال اتفاقات اخیر 
در کشور، کوچ کاربران به س��مت پیام رسان  ها و ش��بکه های اجتماعی داخلی 
افزایش یافته اس��ت. ای��ن وزارتخانه آمار اس��تقبال کاربران از پیام رس��ان های 
 بومی را تا روزهای منته��ی به بهمن ماه به ص��ورت فعالیت ماهان��ه و روزانه به 

شرح زیر اعالم کرده بود:
فعالیت ماهانه کاربران )میلیون(

بله: ۱۰.۴2* ایتا: ۱6.۴5* روبیکا: 32.6
فعالیت روزانه کاربران )میلیون(

بله: حدود ۴* ایتا: ۱۰.3* روبیکا: ۱7.7

 طرح اتصال پیام رسان های بومی 
به کجا رسید؟ 

س��خنگوی دولت، گفت: کلیه دس��تگاه های 
اجرای��ی از خری��د هرگون��ه محص��ول و خدمات 
مش��ابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطالعات منع 
شده اند. به گزارش س��یتنا، علی بهادری جهرمی؛ 
با اش��اره به مصوبات روز یکش��نبه گذشته هیأت 
دولت گف��ت: هی��أت وزی��ران در این جلس��ه در 
راس��تای تحقق فرمان س��ال مقام معظم رهبری 
مبنی بر »تولی��د، دانش بنیان و اش��تغال آفرین«، 
آیین نام��ه »حمای��ت از تولی��د دانش بنی��ان و 
اش��تغال آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
و اقتصاد دیجیتال کش��ور« را تصوی��ب کرد که به 
موج��ب آن وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
مکلف شده است تا پایان سال ۱۴۰3 پردیس های 
عل��م و فن��اوری اس��تانی را راه ان��دازی کن��د. 
استانداری  ها و سایر دس��تگاه های اجرایی، تأمین 
زمین، مستحدثات و زیرس��اخت های الزم در این 
رابطه را فراهم خواهند کرد. وی با اش��اره به اینکه 
یکی از نیازهای امروز کشور ما تربیت بیش از پیش 
و پایه ای نیروی انس��انی متخص��ص در حوزه های 
مرتبط ب��ا اقتصاد دیجیت��ال، فن��اوری اطالعات 
و صنع��ت فضایی اس��ت، اظه��ار کرد: ب��ه همین 
منظور یک��ی دیگ��ر از مندرجات ای��ن آیین نامه 
همکاری وزارتخانه های آم��وزش و پرورش، علوم، 
تحقیقات و فناوری و تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��ا وزارت ارتباطات و فناوری اطالع��ات به منظور 
تعری��ف دوره ه��ای کارب��ردی و دروس نظ��ری 
در راس��تای روزآمدس��ازی و توس��عه توانمندی 
نیروی انس��انی اس��ت. س��خنگوی دولت، افزود: 
ارایه اعتبار پژوهش��ی در قالب جذب پسادکتری، 
فرص��ت مطالعات��ی، حمای��ت از پایان نامه ه��ا و 
رس��اله ها و پژوهش ه��ای کاربردی، یک��ی دیگر 
از تکالی��ف وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
در آیین نام��ه مص��وب اس��ت. بهادری جهرم��ی؛ 
با بی��ان اینک��ه براس��اس ای��ن آیین نام��ه کلیه 
دس��تگاه های اجرایی از خری��د هرگونه محصول 
و خدم��ات مش��ابه غیرداخلی در ح��وزه فناوری 
اطالعات منع ش��ده اند، گفت: در مت��ن آیین نامه، 
افزایش س��االنه حداقل 2۰ درص��دی محصوالت 
دانش بنی��ان و واحده��ای فن��اور ح��وزه فناوری 
اطالعات پیش بینی ش��ده و به ای��ن منظور برای 
دستگاه های مختلف تکالیفی هم وضع شده است. 
وی با بیان اینکه ایجاد گم��رک تخصصی فناوری 
اطالعات و ارتباط��ات در منطقه وی��ژه اقتصادی 

پیام، یک��ی دیگ��ر از مندرج��ات ای��ن آیین نامه 
تصویب ش��ده در هیأت وزیران است، خاطرنشان 
کرد: ای��ن اق��دام زمینه ص��ادرات محص��والت و 
خدمات ش��رکت های دانش بنیان و فناوری حوزه 
فناوری اطالعات را تس��هیل می کند. س��خنگوی 
دولت، با بی��ان اینکه در این جلس��ه هیأت وزیران 
آیین نامه دیگری در راس��تای تحقق ش��عار سال 
به تصویب رس��ید، اظهار کرد: آیین نامه »حمایت 
از تولی��د، دانش بنی��ان و اش��تغال آفرین در حوزه 
حمل ونقل، مس��کن، س��اختمان و شهرس��ازی« 
به پیشنهادی وزارت راه وشهرس��ازی، به تصویب 
دولت رسید که چهار دس��ته اهداف مهم را دنبال 
می کن��د. بهادری جهرمی؛ اضافه کرد: بخش��ی از 
اهداف ای��ن آیین نامه، ایجاد سیس��تم حمل ونقل 
یکپارچه، هوش��مند، ایمن، س��ریع، کارآمد، پاک 
و راهکارهای نوآورانه در راس��تای افزایش س��هم 
حمل ونقل همگانی، ایفای نقش مؤثر در ترانزیت 
و تجارت بین المللی، افزای��ش چابکی و کارآمدی 
حاکمیت در بخش حمل ونقل، کاهش اثرات مضر 
محیط زیستی، توس��عه حمل ونقل عمومی سبز، 
بهینه سازی مصرف انرژی اس��ت. وی افزود: تولید 
و عرضه صنعتی مس��کن با اولویت بهینه س��ازی 
مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام ش��ده س��اخت 
مس��کن، افزای��ش کیفیت و س��رعت س��اخت با 
توجه به س��ند مل��ی آمایش س��رزمین و معماری 

ایرانی اس��المی، از دیگر اه��داف ای��ن آیین نامه 
است. س��خنگوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت با 
تصویب ای��ن آیین نامه ارایه راهکاره��ای فناورانه 
در طراح��ی و تولید مس��کن و س��اختمان اعم از 
اس��تفاده و تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر از 
جمله انرژی خورش��یدی، مدیری��ت منابع آب و 
توسعه اس��تفاده از آب خاکس��تری، بازچرخانی 
آب، اح��داث س��اختمان های س��بز و پای��دار 
س��ازگار با محیط زیس��ت و متناس��ب با نیازهای 
س��المندان و افراد کم توان را نیز دنب��ال می کند. 
بهادری جهرم��ی؛ همچنین گفت که شناس��ایی 
چالش  ها و ظرفیت های ش��رکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور و تدوین س��ازوکارهای حمایتی 
از قبیل ارایه تس��هیالت حمایتی و پوشش بخشی 
از ریسک های تجاری سازی در راستای رفع موانع 
ش��رکت های مذکور، از دیگر اهداف این آیین نامه 
مصوب هیأت وزیران اس��ت. وی در مورد تکالیف 
وزارت راه وشهرس��ازی به موجب ای��ن آیین نامه 
نیز، اظهار کرد: این وزارتخانه مکلف اس��ت نسبت 
ب��ه بهره گی��ری از کارخانه های خانه س��ازی ذیل 
س��ازمان ملی زمین و مس��کن با اولوی��ت ایجاد و 
توس��عه کارخانه نوآوری و پردیس پارک های علم 
و فناوری اقدام کند. س��خنگوی دولت، ادامه داد: 
براس��اس این آیین نام��ه وزارت راه وشهرس��ازی 
همچنی��ن موظف اس��ت ب��ا هم��کاری معاونت 

علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان ریاس��ت 
جمهوری، به منظ��ور حمایت از توس��عه فعالیت 
ش��رکت های دانش بنی��ان و واحدهای فن��اور از 
طریق صندوق توس��عه حمل ونقل و صندوق ملی 
مسکن و در چارچوب اساس��نامه آن ها، نسبت به 
ارایه خدمات ضمانتی و ارایه تس��هیالت موردنیاز 
ش��رکت های دانش بنی��ان و واحدهای فن��اور با 
اولوی��ت طرح ه��ا، اق��الم و تجهی��زات راهبردی، 
تحریمی و یا ارزب��ر در حوزه ه��ای فعالیت وزارت 
اق��دام کن��د. بهادری جهرم��ی؛ اف��زود: وزارت 
راه وشهرس��ازی موظف اس��ت با همکاری وزارت 
صنعت،معدن وتج��ارت و بانک مرک��زی، الگ��وی 
مالی زنجی��ره تأمین مس��کن و حمل ونق��ل را با 
تمرکز ب��ر به کارگی��ری محصوالت ش��رکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه مس��کن و 
حمل ونقل حداکثر ظرف ش��ش ماه پ��س از ابالغ 
ای��ن آیین نامه تدوین نم��وده و ب��رای تصویب به 
ش��ورای عالی مس��کن ارایه کن��د. وی اظهار کرد: 
این وزارتخانه همچنین باید نس��بت به راه اندازی 
صندوق پژوهش و فناوری حمل ونقل پیش��رفته 
و صندوق پژوهش و فناوری مس��کن با مش��ارکت 
بخش غیر دولتی و از محل وجوه در اختیار خود و 
سازمان های تابعه و وابس��ته و با همکاری صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی و با رعای��ت قوانین و مقررات 
اقدام کند. س��خنگوی دولت، بیان کرد: همچنین 

به منظ��ور توس��عه نقش آفرینی س��کوهای داده 
محور ح��وزه خدم��ات برخ��ط حمل ونق��ل بار و 
مسافر و ارایه خدمات توس��ط این سکوها، وزارت 
راه وشهرس��ازی موظف اس��ت نس��بت به تدوین 
ضواب��ط مرب��وط ب��ه ارای��ه خدم��ات حمل ونقل 
بین ش��هری بار و مسافر و توس��عه زیرساخت های 
م��ورد نی��از آن اق��دام نمای��د. بهادری جهرمی؛ 
تأکید کرد: به منظور توس��عه صنع��ت پهپادهای 
غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه های خدماتی، 
تفریح��ی و ورزش��ی، وزارت راه موظف اس��ت با 
هم��کاری س��تاد کل نیروه��ای مس��لح و وزارت 
کش��ور، نس��بت به تس��هیل مجوزه��ای فعالیت 
ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای فناور فعال 
در این حوزه و ایجاد فضاهای مناسب در محدوده 
کالن ش��هر ها ب��رای آزم��ون و اج��رای عملیات 
پرنده های کوچک هدایت پذیر خدمات غیرنظامی 
اقدام نمای��د. وی گف��ت: وزارت راه وشهرس��ازی 
همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاس��ت جمهوری، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، شهرداری  ها 
و مش��ارکت بخش غیردولتی در راستای حمایت 
از فناوری های پیش��ران و پرچمدار، با اس��تفاده از 
ظرفیت قانون جهش تولید مس��کن، تس��هیالت و 
حمایت های الزم را برای ایجاد شهر و شهرک های 
هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهرهای موجود با 
رعایت مالحظات محیط زیستی و زیرساخت های 
هوش��مند ب��ا زیس��ت پذیری و خ��ود اش��تغالی 
باال با رویک��رد اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های 
دانش بنی��ان و واحدهای فن��اور را فراهم س��ازد. 
س��خنگوی دول��ت، اظه��ار ک��رد: براس��اس این 
آیین نامه همچنین وزارت راه وشهرسازی موظف 
است با همکاری س��ازمان حفاظت محیط زیست 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دس��تورالعمل 
حمایت و توسعه فناوری های مرتبط با ساختمان 
سبز، جنگل های عمودی و تطبیق محیط زیستی 
را در راس��تای گس��ترش فضای س��بز ش��هری و 
مدیری��ت مص��رف ان��رژی س��اختمان و کاهش 
آالیندگی ظرف س��ه م��اه تدوین و اب��الغ کند. به 
گفته سخنگوی دولت، با تصویب این دو آیین نامه 
دانش بنی��ان، دول��ت س��یزدهم در س��ال جاری 
۱2 آیین نام��ه برای بهبود ش��رایط ش��رکت های 
دانش بنی��ان ب��ه تصویب رس��انده اس��ت؛ به طور 

میانگین هر ماه یک آیین نامه.

 منع دستگاه های اجرایی از خرید محصوالت 
و خدمات مشابه غیر داخلی در فاوا

پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالعات ای��ران )ایرانداک( به پیش��نهاد وزارت 
علوم، تحقیقات و فن��اوری و با تصویب هیأت وزیران به عن��وان تنها متولی ثبت 
و همانندجویی پایان نامه ها و رس��اله ها انتخاب ش��د. به گزارش مناقصه مزایده 
به نقل از پژوهش��گاه علوم و فناوری اطالع��ات ایران، هیأت وزیران در جلس��ه 
۱۴ اس��فند ۱۴۰۱، به پیش��نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به اس��تناد 
اصل یک صدوسی وهش��تم قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران، عبارت »و 
همتراز آن« را از بن��د )7( ماده )۱( آیین نامه اجرایی قانون پیش��گیری و مبارزه 
با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 23 مرداد ۱39۸ حذف کرد. بر پایه تبصره 9 
»قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی« مصوِب 3۱ مرداد ۱396 
مجلس شورای اس��المی و آیین نامه اجرایی آن )مصوِب 23 مرداد ۱39۸ هیأت 
وزیران(؛ همه دانشگاه ها، پژوهش��گاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی 
دولتی و غیردولتی باید تمام متن پایان نامه ها و رس��اله های )پارسا( دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی خود را که طبقه بندی ندارند، در پژوهش��گاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران )ایرانداک(، همانندجویی و تمام متن پیش��نهاده ها، پایان نامه ها 
و رس��اله های خود را ثب��ت کنند. ایران��داک برای انج��ام این قانون، »س��امانه 
همانندجو« را در نش��انی TIK.IRANDOC.AC.IR و »سامانه ملی ثبت 
SABT.IRANDOC. پیش��نهاده ها، پایان نامه ها و رساله ها« را در نش��انی

AC.IR راه اندازی کرده و در دسترس همگان قرار داده است.

 »ایرانداک« تنها متولی ثبت و 
همانندجویی پایان نامه های کشور شد 

https://monaghesatiran.ir/131938-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131942-3759-%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%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131945-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://monaghesatiran.ir/131948-3759-%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/
https://monaghesatiran.ir/131952-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b3-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/131955-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-a240-uns31050-size/
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مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی - موسسه مکین
مناقصه شماره: ۱۴۰۱/۱2/5۰

موضوع مناقصه: تأمین غذای کارکنان در 3 وعده صبحانه، ناهار و شام مطابق منو
پروژه: توسعه اسکله نفتی مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس 

 ش�رایط: کلیه پرس��نل مناقصه گ��ران ملزم به داش��تن گواهی نامه های س��المت می باش��ند. 
تهیه خوراک می بایست مطابق لیست پیوست اسناد مناقصه باشد.

 مهلت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضی��ان دارای تجربه و س��ابقه مرتب��ط می توانند از 
روز سه ش��نبه ۱۴۰2/۰۱/۱5 تا پای��ان وقت اداري روز سه ش��نبه ۱۴۰2/۰۱/22 با در درس��ت 
داشتن فیش واریز به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب 5۱5۱7۱۸۰۴7۰۰7 بانک سپه 
شعبه س��یدخندان، کد 359 به نام قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص(- موسسه مکین جهت 

دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
 آدرس: ته��ران، خیاب��ان ش��ریعتی، خیاب��ان خواج��ه عب��داهلل انص��اری، خیابان تیس��فون، 
نبش ایروان، پالک 75، واحد 9، مدیریت پیمان و رس��یدگی، تلفن تم��اس جهت اخذ اطالعات 

بیشتر 22۸735۰5-۰2۱  داخلی 352 و 357 و 3۴۱
مهلت تحویل اسناد به موسسه مکین: 

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/29 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

 6- مبانی و آثار تغییر قراردادهای فروش نفت توسط دولت
اصل آزادی و لزوم ق��رارداد برای ش��رایط معین قابل اعمال اس��ت و چنانچه 
ارزش های زمان عقد ثابت و پابرجا باشند، اقتضای اصل لزوم این است که طرفین 
به مفاد عقد و پذیرش آثار آن ملتزم باش��ند )صادقی مقدم، ۱379: 5(. همچنین 
اعمال قاعده الزام آوری تعهدات در روابط ق��راردادی بین دو طرف برابر پذیرفتنی 
است. بنابراین، این اصل در رابطه معاهداتی بین دو کشور و یا در حقوق داخلی بین 
دو شخص حقوقی قابل اجراست. بحث و مناقشه زمانی ایجاد می شود که به دنبال 
اجرای این اصل در قراردادی باش��یم که دو طرف آن برابر نیس��تند؛ مانند حالتی 
Maniruzza� ( که یک طرفدولت و طرف دیگر شخص خصوصی خارجی باشد 

 .) man,2012: 2 
 7- مبانی تغییر قراردادهای فروش نفت توسط دولت 

امروزه دیگر اصلی به نام حرم��ت و لزوم مطلب قرارداد، وج��ود خارجی ندارد 
و حقوق داخلی و بین الملل هر دو، اس��تثنائات بس��یاری را بر آن وارد س��اخته اند 
)منیرالزمان، ۱37۸: ۱9۴(. اگرچه نقض این اصل در حقوق معاهدات و روابط بین 
دولت  ها کمتر دیده می ش��ود اما در جایی که یک طرف قرارداد دولت و طرف دیگر 
سرمایه گذار خصوصی ا ست، نمود بیشتری دارد. به باور پروفسور باوت: "اگر بنابر 
اعمال اصل کلی باشد، اصل مزبور الزام آور بودن کلیه قرارداد  ها نیست؛ زیرا چنین 
اصلی وجود خارجی نداش��ته و به جای آن باید قاعده اختی��ارات ویژه و انحصاری 
طرف دولتی در قب��ال قرارداد، مالک عمل ق��رار گیرد. در عین ح��ال، باید تأکید 
کرد که این اصل، تغییرات خودس��رانه در قرارداد توسط دس��تگاه اجرایی را مجاز 
ندانسته، بلکه تغییرات قراردادی با استناد به این اصل فقط در صورتی مجاز است 
که با رعایت ضوابط صحیح قانونی و توسط تصویب نامه یا قانون و برای تأمین منافع 

عامه صورت گرفته باشد" )منیرالزمان، ۱37۸: 2۱۸(. 
از جمله دالیل عامی که دولت  ه��ا می توانند قرارداد را با تمس��ک به آن تغییر 
دهند، وقوع تغییرات در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد )که مبنای انعقاد بوده( 
اس��ت. ماده 62 کنوانس��یون وین درباره حقوق معاهدات مصوب ۱969، دکترین 
تأثیر تغییر اوضاع و اح��وال زمان انعقاد ق��رارداد را به عنوان ی��ک قاعده عدمی با 
استثنائاتی پذیرفته است: "تغییر اساس��ی اوضاع و احوال نسبت به شرایط موجود 
در زمان انعق��اد قرارداد که وقوع آن  ها توس��ط طرفین پیش بینی نش��ده باش��د، 
نمی تواند به عنوان مبنای فس��خ و یا اع��راض از عهدنامه مورد اس��تناد قرار گیرد، 
مگر اینکه: اوالً، وج��ود اوضاع و احوال، ش��رط عمده تراضی طرفی��ن در التزام به 
عهدنامه بوده؛ ثانیاً، بر اثر آن تغییرات، حدود تعهدات الزم االجرا به موجب عهدنامه 
ش��دیداً دگرگون گردیده باش��د" )منیرالزمان، ۱37۸: 22۰(. شاید این احتیاط و 
سختگیری  ها در عرصه حقوق معاهدات و روابط بین المللی توجیه منطقی داشته 
باشد، ولی به نظر می رسد درباره قراردادهای بین طرف دولتی با طرف خصوصی، 
چندان پذیرفته نباش��د و دولت مختار، بلکه مکلف باش��د بین ورود خس��ارت به 
اقتصاد و منافع جامعه و جبران خس��ارت طرف خصوصی، مورد اخیر را برگزیند؛ 
بدون اینکه نیاز به مذاکره و کس��ب موافقت طرف خصوصی داش��ته باشد. مطابق 
با مقررات مالکیت فدرال7، اگر دولت در پی تأمین و انجام امری غیرتجاری باش��د، 
می تواند به طور مس��تقیم و بدون کس��ب موافقت طرف مقابل، تغییر مورد نیاز در 
قرارداد را عملی سازد. در صورتی که چنین تغییری، افزایش یا کاهشی در هزینه یا 
زمان اجرای هر بخش از قرارداد داشته باشد، دولت موظف است تعدیل مناسب را 
در قیمت یا زمان تحویل یا هر دو انجام دهد. در نظام حقوقی انگلیس نیز اقدامات 
دولت در تغییر قرارداد عملی مشروع شناخته شده است. این اصل مورد قبول است 
که دست مقامات دولتی در تغییر و تبدیل و یا فسخ قراردادهای دولتی همیشه باز 
است. در رأیی از دادگاه پژوهشی آن کشور مقرر شده است: هیچ دولتی نمی تواند 

اختیار خود را در اقدام جهت منافع عمومی محدود کند.۸
مطابق اصل ۴۴ و ۴5 قانون اساس��ی، دولت مالک نفت و گاز نیست، بلکه صرفاً 

آن را در اختی��ار دارد و باید در زمان انعق��اد قرارداد و در طول اج��رای آن بر طبق 
مصالح عامه عمل کند. همچنین طبق قانون پنج ساله سوم توسعه ۱379، تمامی 
عملیات مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی 
باید به منظور اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع هیدروکربنی توسط شرکت ملی 
نفت و نفی هرگونه مالکیت و حاکمیت خارجی ب��ر منابع و مخازن و تولیدات نفت 
و گاز، تحت کنترل و نظارت کامل ش��رکت ملی نفت و با اخذ تضمینات الزم انجام 
می شد )ابراهیمی و تاجیک، ۱392: ۱۴(. هنگامی که دولت در مقام تجارت باشد، 
تنها به سود و زیان ناش��ی از آن می اندیش��د اما وقتی موضوع مصالح عامه مطرح 
می شود، هدف فراتر از موضوع س��ود و زیان اس��ت. درباره قراردادهای بلندمدت 
فروش نفت، ممکن است در زمانی که نیروی کار داخلی آموزش دیده وجود ندارد 
و یا تجهیزات الزم در اختیار این نیرو  ها نیس��ت تا بتوانند زنجیره تولید را تکمیل و 
به مش��تقات نفتی ارزشمندتری دس��ت یابند، مصلحت عام اقتضا کند که نفت به 
صورت خام فروخته ش��ود و درآمد آن در کش��ور هزینه گردد اما اگر توان داخلی 
در دوره ای افزایش یابد و ادامه فرایند تولید در پاالیش��گاه ها ممکن ش��ود- که از 
کم  ترین نتایج آن، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه است- آنگاه مصلحت تغییر کرده 
و دولت موظف اس��ت تصمیمی مقتضی زمان بگیرد. در این موارد دولت به حقوق 
قراردادی استناد نمی کند. اقدامات او به حق حاکمیت یا اقتدارات خارج قراردادی9 
مستند اس��ت و این حق در هر حال فارغ از مقررات قرارداد و قانون خاص، برای آن 
دولت ثابت اس��ت )موحد، ۱3۸6: ۱2۸(. افزون بر مطال��ب پیش گفته، با تصویب 
اصل حاکمیت دایمی کشرو  ها بر منابع طبیعی شان، ظاهراً قاعده الزام آوری ارش 
خود را در قراردادهای س��رمایه گذاری خارجی درباره اکتشافات و استخراج منابع 

 .) Maniruzzaman,2012: 3  ( طبیعی از دست داده است
از س��وی دیگر، ش��اخصه اصلی قراردادهای تأمی��ن ان��رژی، از جمله فروش 
نفت، امنیت، استمرار و ثبات در قرارداد اس��ت. چنانچه کشورهای تولیدکننده و 
صادرکننده نفت بخواهند برای حفظ منافع ملی در هر زمانی، تغییری در شرایط 
قرارداد و ک��م و کیف آن به وجود آورند، نه تنها منافع ش��رکت های س��رمایه گذار 
تهدید می ش��ود، بلکه معادالت ثبات و امنیت انرژی در عرص��ه جهانی نیز بر هم 
می خ��ورد. در واقع، با پذیرش اص��ل "حاکمیت بر منابع طبیع��ی"، چنین به نظر 
می رسد که در قراردادهای فروش نفت تعارض و برخورد فقط بین ثبات و تحول و 
یا به زبان حقوقی، بین اصول حرمت و لزوم قر ارداد از یک س��و و قابلیت تغییر آن از 
سوی دیگر نبوده، بلکه به طور دقیق تر، تعارض بین ثبات قرارداد و حاکمیت کشور 
مطرح است )منیرالزمان، ۱37۸: 22۴(. بنابراین، در قرارداد بلندمدت فروش نفت 
باید دو هدف ناهمگون و نامتجانس ثبات قراردادی و تحول شرایط طی یک ارتباط 

طوالنی با یکدیگر جمع و تلفیق شوند. 
در حقوق انگلیس کاماًل پذیرفته ش��ده که ق��رارداد نمی توان��د دولت را از 
اجرای مسؤولیت هایی که الزمه بقای آن اس��ت، باز دارد؛ این بدان معنا نیست 
که دولت به هیچ وجه مأخوذ ب��ه تعهیدات قراردادی نمی گ��ردد، بلکه منظور 
این اس��ت که دولت نمی تواند تحت هیچ ش��رایطی، جز رفاه کشور و یا مصالح 
عامه، از تعهدات قراردادی خود ش��انه خالی کند. امکان فس��خ مواد قرارداد بنا 
به مالحظ��ات مربوط به مناف��ع اجتماعی می تواند با پیش بین��ی حق دریافت 
غرامت بابت زیان های وارد به واسطه فس��خ پیش از موعد و یا تحمیل تعهدات 
اضافی به طرف خصوصی، همراه گردد. بنابراین، هر یک از سازمان های دولتی 
انگلیس می تواند با تنظیم قرارداد نس��بت به پرداخت خس��ارت وارده به طرف 
دیگر قرارداد که از اص��الح قرارداد به دلیل تغییر در مق��ررات حاکم قانونی و یا 
اجرای اختیارات محوله به دولت زیان دیده اس��ت، توافق کن��د. افزون بر این، 
نظریه هایی وجود دارد که مبنای آن  ها دستیابی به عدالت است؛ به جای اینکه 
به دنبال دستیابی به "اطمینان" در قرارداد باشد؛ ازجمله این نظریه ها می توان 
"فش��ار اقتصادی" و "غیرعاقالنه بودن" را نام برد. در تارخ��ی حقوق انگلیس، 
احترام به اعتبار قرارداد ی��ک اصل حقوقی ریش��ه دار را در حقوق عرفی ایجاد 
کرده اس��ت اما اصل "انصاف" در ش��رایط محدودی به کار رفته است که امکان 
رهایی از معامالت نامعقول را اعطاء می کند )طجرلو، ۱3۸7: 2۰۰(. از آنجا که 
قراردادهای فروش نفت، بلندمدت هستند، به نظر می رسد عناصری همچون 
معقول و منصفانه بودن بای��د در طول زمان اجرای قرارداد نیز مالحظه ش��ود، 
نه فقط حین انعقاد آن. بنابراین، ش��اید با تغییر سیاس��ت های دولت مبنی بر 
گس��ترش صنایع پایین دس��تی جه��ت تولید محص��الت متنوع ت��ر از نفت و 
نیاز این صنایع به مواد اولیه و کاهش خام فروش��ی، عنص��ر عقالنی و منصفانه 
بودن قراردادهای بلندمدت فروش نفت زیر س��ؤال ب��رود؛ زیرا در وضعیتی که 
هدف قانون گذار تقویت صنایع پتروش��یمی در پاالیشگاهی است، پایبندی به 
قراردادی که موجب فروش مواد اولیه مورد نیاز این صنایع به خارج می ش��ود و 
نه تنها کمکی به پیشرفت آن نمی کند، بلکه مانع پیشرفت هم می شود، خالف 

عقل و انصاف است. 
در آمریکا نیز قاعده لزوم قرارداد نمی تواند مانع از آن شود که دولت در مواردی 
که مصلحت عمومی اقتضا می کند، قراردادی را تغییر دهد. کمیسیونی که از سوی 
کانون وکالی آمریکا۱۰ به منظور بررس��ی تطبیقی قوانین ای��االت متحده آمریکا، 
انگلستان و فرانسه در زمینه بازرگانی و س��رمایه گذاری بین المللی تشکیل یافته 
بود، طی گزارش��ی در س��ال ۱963 چنین نتیجه گرفت که قراردادهای دولتی در 
هر سه کش��ور به موجب قوانین داخلی تابع قدرت برتر دولت است که می تواند بر 
حسب اقتضای مصالح عامه، قرارداد را فسخ کند یا مقررات آن را تغییر دهد )موحد، 
۱3۸6: ۱27(. در دایره المعارف بین المللی حقوق تطبیقی آمده اس��ت: از دیدگاه 
قوانین آمریکا در هر قرارداد عممومی، گویی یک شرط ضمنی دایر بر اختیار دولت 
در تغییر قرارداد در جهت منافع عمومی وجود دارد. اقدامات انجام ش��ده توس��ط 
دولت برای انجام وظایف خود تخلف قراردادی محس��وب نمی ش��ود؛ هرچند این 
اقدامات برای طرح قرارداد ایجاد مش��کل نماید." یکی از نویس��ندگان به درستی 
می گوید: "ترس��یم ماهیت قراردادهای دولتی در انگلیس و آمری��کا که به عنوان 
قراردادهای هیبرید، به واقعیت نزدیک تر اس��ت، از نظر تئ��وری و اصول بنیادین 
این قراردادها، حقوق خصوصی و مدنی به شمار می آیند؛ اما با نگاه حقوق عمومی 

 . ) Maniruzzaman,2012: 4  ( "بسیاری از ویژگی های خاص را در بر دارند
همچنین اگرچ��ه مطابق ب��ا قواعد حق��وق بین الملل، دولت مکلف اس��ت به 
قراردادهایی که آزادانه ب��ا طرف خارجی منعقد کرده، احت��رام بگذارد۱۱، ولی این 
قاعده نباید با اصل س��نتی الزام آور بودن مطلق تعهدات، یکی دانسته شود. شعبه 
س��وم دیوان داوری دعاوی ایران- ای��االت متحده در دعوای "آموکو اینترنش��نال 
فینانس کورپوریشن علیه دولت جمهوری اس��المی ایران" اظهارنظر کرده است 

که: "قاعده مورد بحث را نباید با اص��ل الزام آور بودن قرارداد  ها برابر ش��مرد؛ چرا 
که یکی دانس��تن این دو، این ش��بهه را القا می کند که دولت های مستقل، درست 
همان طور ک��ه با عقد معاه��دات با س��ایر دولت  ها متعهد می ش��وند، به وس��یله 
قراردادهای منعقده با اش��خاص خصوصی نیز مقید می گردن��د. چنین چیزی به 
هیچ وجه اساس و پایه ای در حقوق یا انصاف ندارد. در هیچ نظام حقوقی غلبه منافع 
خصوصی بر مصالح عمومی که به غیرممکن ش��دن اقدامات الزم در جهت منافع 

عامه منجر گرددف مجاز شمرده نمی شود" )منیرالزمان، ۱37۸: ۱9۸(. 
در تأیید مطالب باال، دیوان داوری ایکس��ید درباره امتیاز آمکو می گوید: "روابط 
بین دولت اندونزی و آمکو آس��یا همانند یک قرارداد خصوصی نیست. در راستای 
این واقعیت دولت اختیار دارد مجوز اعطا شد را بنا به دالیلی که در حقوق خصوصی 
پذیرفتنی نیست، پس بگیرد و این کار را به شیوه ای متفاوت با آنچه بین دو شخص 

 . ) Maniruzzaman, 2012: 3  ( "خصوصی صورت می گیرد، انجام دهد
با وجود مطالب پیش گفت��ه، قراردادهایی که با رضای��ت و در فرایند متعارف 
س��رمایه گذاری و مبادالت تجاری از طریق چانه زنی مورد مذاک��ره قرار گرفته و 
منعقد شده اند، بین طرفین الزم االجراس��ت و یکی از طرفین نمی تواند به استناد 
حق مالکیت بر منابع طبیعی از تعه��دات قراردادی خود ش��انه خالی کند. افزون 
بر این، اگر اصل حاکمیت بر مناب��ع طبعی به الزم االجرا بودن قرارداد  ها خدش��ه 
وارد کند، کشورهای صاحب نفت در بلند مدت از آن متضرر می شوند؛ زیرا توانایی 
جذب سرمایه گذار را از دس��ت خواهند داد. برای تشخیص اینکه قراردادی مطابق 
با هنجارهای پذیرفته ش��ده بین المللی و عرف صنعت نفت منعقد ش��ده و دارای 
اعتبار اس��ت یا اینکه خالف اصل حاکمیت بر منابع طبیعی و قابل تغییر یا ابطال 
اس��ت، باید به دو دس��ته عوامل درونی و بیرونی توجه کرد. عوامل درونی به متن 
قرارداد و ش��رایط مندرج در آن توجه دارد که تا چه اندازه ش��روط قرارداد و قلمرو 
آنها، مسؤولیت های طرفین، نحوه تس��هیم عواید بین طرفین و مدت قرارداد حق 
حاکمیت بر منابع نفت را خدشه دار می کند. عوامل خارجی، از جمله شامل رقابت 
موجود در بازار و شروط قراردادی در موارد مش��ابه، شرایط خاص و آسیب پذیری 
کشور میزبان و فساد در قرارداد اس��ت که باید مدنظر قرار گیرد )شیروی، ۱393: 
2۰2(. ممکن اس��ت در هنگام انعقاد قرارداد باالدستی، کش��ور میزبان به دلیلی 
خارج از اختی��ار خود مانند تحریم، ام��کان فروش نفت را در بازار جهانی نداش��ته 
باشد و به اقتضای ش��رایط به انعقاد قرارداد فروش نفت با پیمانکار تن در دهد. این 
حالت را می توان مثالی برای شرایط خاص و آس��یب پذیری کشور میزبان دانست 
و تغییر قرارداد را در حالتی که ش��رایط هنگام انعقاد آن تغییر کند، منطقی و حق 

دولت دانست. 
 8- آثار تغییر قراردادهای فروش نفت توسط دولت  

یک نظام حقوقی باید تضمین ثبات و امنیت معامالت را غایب و مطلوب اصلی 
خود قرار دهد، ولی دس��تیابی به این هدف نباید به نادیده گرفتن انصاف و عدالت 
بینجامد. از بررسی نظام های حقوقی کاماًل روشن می شود که در حوزه قراردادهای 
عمومی، طرف دولتی می تواند صرفاً با رعایت تکلیف خ��ود در پرداخت غرامت، از 
اختیارات اس��تثنایی و انحصاری خود برای تغییر در شرایط و یا حتی فسخ قرارداد 
جهت تأمین مصالح عامه و مناف��ع جامعه بهره گیرد. قابل اعمال دانس��تن قواعد 
حقوق عمومی، پیامده��ای حقوقی خاصی ه��م دارد؛ زیرا دول��ت در همان حال 
که حق دارد اختی��ارات قانون گذاری یا حقوق ویژه خ��ود را اعمال کند، یک طرف 
قراردادی نیز هس��ت که به موجب آن، در برابر طرف خارج��ی تعهداتی را برعهده 
دارد. تحت همین عنوان طرف قرارداد بودن اس��ت که دولت نباید موازنه و تعادل 

قراردادی را بر هم بزند. 
از آنجا ک��ه قراردادهای فروش نف��ت در طول زمان اجرا خواهند ش��د و عنصر 
زمان خود عاملی برای ایجاد تغییر در ش��رایط اولیه انعقاد قرارداد و منافع طرفین 
اس��ت، دولت یا باید به مفاد توافق پایبند باش��د که در این صورت منفعت عمومی 
در مواردی نادیده گرفته می ش��ود و یا بای��د برای حفظ منفع��ت عمومی به طور 
یک جانبه مداخالتی کند که در این ص��ورت، تعادل قرارداد را ب��ه هم خواهد زد؛ 
برای نمونه، براساس قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۱2، 
دولت نه تنها موظف اس��ت خوراک مورد نیاز صنایع پایین دس��تی را فراهم سازد 
و از تعطیلی یا ض��رر آن  ها جلوگیری کن��د، بلکه باید در راس��تای افزایش تولید و 
س��وددهی آن  ها اقدامات الزم را انجام ده��د. در صورتی که س��هم دولت از نفت، 
پاسخگوی نیاز صنعت پایین دس��تی نباشد و یا این صنعت با رش��د خود نیازمند 
خوراک بیشتری باشد، تعرضی بین منافع دولت و پیمانکار پیش می آید که دولت 

با متعهد ماندن به قرارداد فروش نفت، شاهد ضرر و افت صنعت داخلی خواهد بود. 
تغیی��ر در قراردادهای بلندم��دت فروش نف��ت را می توان براس��اس تأثیری 
که بر انتظار پیمانکار از انعقاد ق��رارداد فروش نف��ت دارد، در دو بخش تغییر کلی 
و تغییر جزئی بررس��ی کرد. تغییر کلی زمانی اس��ت که دولت با تصمیمات خود، 
پیمانکار را در مس��یری قرار دهد که وی نتواند به خواس��ته اصلی خ��ود از انعقاد 
قرارداد فروش نفت دس��ت یابد۱3؛ برای نمونه، در صورتی ک��ه دولت برای تأمین 
مصرف داخل و خوراک پاالیش��گاه ها، با وضع قوانین جدید، فروش نفت را به طور 
کلی ممنوع کند و روش��ی جایگزین برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار در نظر 
بگیرد، تغییری کلی در قرارداد رخ داده اس��ت. اگر هدف پیمانکار از انعقاد قرارداد 
خرید نفت، بران سرمایه گذاری خود باش��د و دستیابی به نفت برایش موضوعیتی 
نداش��ته باش��د، امکان تغییر روش بازپرداخت، بدون لطمه به اصل قرارداد وجود 
دارد )  Schaik, 2012: 3 ( و پیمان��کار با دریافت هزینه ها و س��ود خود با هر روش 
معقولی به هدف خویش دس��ت یافته اس��ت و چنین تغیی��ری را نمی توان کلی و 
مؤثر برخواست پیمانکار دانست.  اما اگر پیمانکار از همان آغاز ورود به مذاکره برای 
قرارداد باالدس��تی به طور صریح یا ضمنی بازپرداخت هزینه های خود را با تملک 
نفت همان میدان یا مش��ابه آن بخواهد و دولت هم با این شرط موافقت کند، آنگاه 
تغییر در نوع بازپرداخت، به تغییر در اصل ق��رارداد می انجامد. بنابراین، اگر دولت 
بپذیرد که ای��ن تعهد از طریق فروش میزان مش��خصی از نفت ایفا ش��ود، قرارداد 
بیعی به وجود آمده اس��ت که خود موضوعی��ت دارد و تعهدات��ی را فراتر از صرف 
جبران هزینه ها برعهده دولت می نهد. چنانچه وی از اجرای تعهد خود سر باز زند، 
خریدار دو گزینه ب��رای پیگیری حق خود دارد. وی می توان��د الزام دولت به عنوان 
طرف قرارداد به اجرای قرارداد فروش را از محاکم داخلی یا بین المللی یا نهادهای 
داوری بخواهد ول��ی با توجه به اق��دام دولت بر مبنای منفعت عمومی، دش��واری 
الزام یک دولت به امری برخ��الف قوانین داخلی، معض��الت اجرایی روش رد مال 
و ایجاد رویه درخواس��ت ما به ازای تعهد در عرف بین المللی در صورت عدم اجرای 
آن به نظر می رس��د پیمانکار با فس��خ قرارداد و دریافت ما به ازای تعهد، آسان تر و 

س��ریع تر به حق خود دس��ت یابد )  Bishop,2018:35 (. به نظر می رسد در این 
حالت، دولت باید به اندازه ای ب��ه پیمانکار وجه نقد بپردازد ی��ا نوع دیگری از نفت 
بدهد که پیمانکار بتواند به هدف خود، یعنی دس��تیابی به نفت مورد نظر با همان 
شرایطی که انتظار داشت، دس��ت یابدا؛ هرچند این مبلغ یا میزان نفت از مجموع 
هزینه ها و سود وی بیش��تر باشد. نکته قابل توجه این اس��ت که دولت همچنان از 
پرداخت منافع از دست رفته و یا عدم النفع معاف خواهد بود )امانی، ۱3۸9: 23۰(. 
مبنای این نظر، دیدگاه هیأت داوری در پرونده امین اویل است که اساس کار خود 
در تعیین خسارت را بر "انتظارات مشروع" طرفین قرارداد نهاده است )الفشیری، 
۱3۸2: ۱۰۴(. در همین راستا، شرکت ملی نفت ایران متعهد گردید پس از تحویل 
گرفتن میدان در مرحله تولید، حداکثر برداشت صیانتی را از میدان داشته باشد و 
به دالیل غیرفنی و غیرفیزیکی تولید از می��دان را کاهش ندهد و چنانچه به دالیل 
دیگری کاهش داد، باید مبالغ استحقاقی پیمانکار را از سایر منابع پرداخت کند۱۴ 
 )  Kuhn&Jannatifar,2012:7 (. از نظر دیوان ایکسید، "در حال حاضر در حقوق 
بین الملل این قاعده به وجود آمده اس��ت که دولت  ها زمانی که در اقدامات عادی 
مربوط به قدرت قانون گذاری خود، با ی��ک روش غیر تبعیض آمیز، مقررات جدید 
را که در راس��تای رفاه و آسایش عمومی اس��ت می پذیرند، دیگر مسؤول پرداخت 
خسارت به یک سرمایه گذار خارجی نیس��تند" )علومی، ۱39۴: 66(۱5. بنابراین، 
تغییر در ش��یوه بازپرداخت در ق��رارداد باید در جهت حفظ مناف��ع عمومی انجام 
ش��ود و این تغییر بر همه قراردادهای ف��روش نفت به یک ان��دازه و بدون تبعیض 
اعمال گردد؛ برای نمونه، دولت حق ندارد تنها توافق مربوط به فروش نفت به یک 

پیمانکار را تغییر دهد و نفت را با همان شرایط به خریدار دیگری بفروشد.  
از آنجا که موقعیت و ش��رایط زمان انعقاد قرارداد در حی��ن اجرای قراردادهای 
بلندمدت فروش نفت در معرض تغییر اس��ت و پیمانکار می داند که با توجه به حق 
دولت نس��بت به حاکمیت بر منابع طبیع��ی و به تبع آن، وض��ع قوانین و مقررات 
در راس��تای حمایت از منافع عمومی، نمی تواند از تغییر یک طرفه قرارداد توسط 
دولت جلوگیری کند، می کوش��د با درج ماده تعدیل در ق��رارداد، اوضاع اقتصادی 
 .) Statoil ASA,2011: 58  ( طرفین را تا حد امکان به قبل از تغیی��ر بازگردان��د
شرط تعدیل یا مذاکره مجدد، رویکرد جدیدی اس��ت که به عنوان جایگزین برای 
ثبات و حرمت قرارداد  ها به وجود آمده و مورد توافق طرفین قرار گرفته اس��ت. این 
رویکرد به جای تمرکز بر ثب��ات حقوقی، بر موضوع ایجاد ت��وازن اقتصادی تأکید 
دارد )زمانی و حبیب��ی، ۱39۱: ۱37(. در قرارداد فروش نف��ت، اگر دولت تصمیم 
بگیرد به دالیل غیرفیزیک��ی و غیرفنی، تولید از می��دان را کاهش دهد، این تغییر 
در مفاد قرارداد، وضعیت اقتصادی پیمانکار را تح��ت تأثیر قرار می دهد. در چنین 
صورتی، مذاکره بر تمدید ق��رارداد فروش یا تأمین نف��ت از میدانی دیگر می تواند 
راهگشا باش��د۱6. چنانچه در برخی از قراردادهای بیع متقابل توافق شده است که 
هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار از س��ایر میادینی که به صورت بیع متقابل در حال 

توسعه و تولید هستند، بازپرداخت شود.۱7 
نتیجه و پیشنهاد  

دولت ق��رارداد روش نف��ت را ب��ر مبن��ای منافع ملی ب��ا ه��دف بازپرداخت 
سرمایه گذاری و سود پیمانکار منعقد می کند و تا زمانی که منافع عمومی به وسیله 
قرارداد رعایت شود، خواهان اجرای قرارداد است اما اگر اوضاع و احوال زمان انعقاد 
قرارداد تغییر کند تا جایی که دیگر منافع عمومی با اجرای قرارداد رعایت نش��ود، 
دولت حق تغییر در قرارداد را می یاب��د. بنابراین، ایجاد این حق و امتیاز برای دولت 
به دو مقدمه نیاز دارد: اول، تغییر در اوضاع و احوال زم��ان انعقاد قرارداد؛ دوم، تأیر 
این تغییبر بر منافع عمومی؛ به نحوی که دیگر آن منافع تأمین نش��ود. در حالتی 
که دولت تعهد به جبران س��رمایه گذاری پیمانکار از طریق عواید حاصل از فروش 
نفت میدان را دارد ی��ا درباره فروش ب��ه پیمانکار یا دیگری مخیر اس��ت، خطری 
متوجه منافع ملی نیس��ت؛ اما چنانچه دولت به جبران هزینه ه��ا از طریق فروش 
به خود پیمانکار یا شخص معرفی ش��ده از س��وی وی تعهد دارد، ممکن است در 
ش��رایط خاص و معین، تغییری در قرارداد ایجاد کند تا منافع ملی تضمین گردد. 
با تغییر در رایط قرارداد و در نتیجه، تضییع انتظار مشروع پیمانکار، دولت موظف 
اس��ت آثار این تغییر را به گونه ای جبران کند تا پیمانکار بتواند به خواسته خود که 
همانا رسیدن به نفت مورد نظر بوده است برس��د و البته موضوع جبران عدم النفع 
و خسارات آتی، آشکارا منتفی اس��ت. از نظر حقوقی، اختیار تغییر در قراردادهای 
فروش نفت- آنچنان که بیان شد- برای دولت مفروض است؛ اما با توجه به شرایط 
موجود در کشور از منظر تحریم ها و احتمال تداوم آنها، اس��تفاده از این حق برای 
حفظ یک منفعت، ممکن است باعث از بین رفتن منافع بیش��تری در آینده شود 
و شرکت های انگشت شماری را که حاضر به س��رمایه گذاری در بخش باالدستی 

ایران هستند، از این کار منصرف سازد. 
منابع  

 ۱- امانی، مسعود )۱3۸9( حقوق قراردادهای بین المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق)ع( 
 2- بهرامی احم��دی، حمی��د ۱39۰ حقوق تعه��دات و قراردادهای تهران، نش��ر دانش��گاه امام 

صادق)ع( 
 3- حاتم��ی، علی اس��ماعیل کریمیان ۱393 حق��وق س��رمایه گذاری خارجی در پرت��و قانون و 

قراردادهای سرمایه گذاری، تهران نشر نیسا 
 ۴- زمانی، سیدقاس��م، به آذین حس��یبی ۱39۱ اصول حقوق بین الملل س��رمایه گذاری، تهران، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش 
 5- شیروی، عبدالحسین ۱393 حقوق نفت و گاز، تهران، نشر میزان 

 6- موحد، محمدعلی ۱3۸6 درس هایی از داوری های نفتی، قانون حکم، تهران، نشر کارنامه 

پی نوشت ها:
۸  - پرونده آمفی ترایت علیه کینگ

9� Extra contractual power 
10� American Bar Association  

۱۱  - قطعنامه ش��ماره ۱۸۰3 مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد درباره حاکمیت دایم بر منابع 
طبیعی، مصوب ۱962. 

۱2  - م��اده ۴۴، بند الف، ج��زء 3: "تضمین خوراک الزم ب��رای واحده��ای مجتمع های تولیدی 
پتروشیمی برای جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی". 

۱3  - از مصادیق تغییر جزئی در ق��رارداد، می توان به کا هش یا افزایش در مق��دار نفت، تغییر در 
زمان یا مکان تحویل، تغییر در نوع نفت، تغییر در مدت ق��رارداد و تغییر در نحوه تحویل نام برد. هر 
کدام از این موارد، تغیی��ری در اصل تعهد حمل، زمان و مکان آن ایجاد نخواهد کرد؛ به ش��رطی که 

برای خرید هزینه جدیدی ایجاد نکند یا در صورت ایجاد توسط دولت جبران شود. 
۱۴  - بند 5 ماده 2۰ قراردادهای بیع متقابل. 

۱5  - دعوای    Saluka Investments B.V   علیه جمهوری چک. 
۱6  - ر.ک: ماده 3۴ )۱2( موافقتنامه استخراج و تولید مش��ترک امیرنشین قطر با عنوان "تعدیل 

موافقتنامه". 
17� In exceptional cases (eg South Pars 2 and 3),costs and remuneration can be recovered from 

production from other projects operated under BBCs.  

مطالعات حقوق انرژی، دوره 7
شماره 1، بهار و تابستان 1٤٠٠ 

اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت 
)ضمیمه قرارداد باالدستی( 

قسمت آخر

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  

https://monaghesatiran.ir/131934-3759-%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%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86/


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:
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روابط عمومي شركت سهامی برق منطقه اي خوزستان

 1- ن�ام و نش�انی مناقصه گ�زار: ش��رکت س��هامی ب��رق منطق��ه ای خوزس��تان، ب��ه شناس��ه مل��ی ۱۰۱۰۰9۸۰5۴۴ ک��د اقتص��ادی 769۸-3۱67-۴۱۱3 و 
کدپستی: 6۱3767۴76۴ به نشانی: اهواز، بلوار کارگر شرقی، ساختمان ۸، طبقه سوم، بلوک A،  امور تدارکات و قراردادها

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

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

تعویض مقره کششی خط ۴۰۰ کیلوولت ۰۱/۱۰2۱۰۴62۰۰۱۰۰۱262۰۰۰۱59/م
2۰.۸65.۸32.۴2۴۱.۰۴3.29۱.62۱شمال غرب، مهزیار، میالد و میالد، ماهشهر

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

 www.setadiran.ir متقاضیان می توانند از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱2/22 لغایت ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱2/2۸ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
مراجعه و با پرداخت مبلغ 5۰۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم به شماره ۴۰۰۱۱22۰۰۴۰23۱75 به نام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و 

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

 مناقصه گران می بایس��ت ضمن بارگ��ذاری تصویر کلیه مس��تندات پاکات )الف، ب و ج( در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت تا س��اعت ۱۸:۰۰ م��ورخ ۱۴۰2/۰۱/26 
 اصل ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارجاع کار خود را نیز در پاکت )الف( به صورت الک و مهرش��ده بگذارند و نهایتاً پاکت مذکور را تا پای��ان وقت اداری مورخ ۱۴۰2/۰۱/27 

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

پیشنهادات ارائه شده در سامانه مورخ ۱۴۰2/۰۱/2۸ ساعت ۰9:۰۰ صبح در سالن مناقصات ساختمان ۸ طبقه شرکت برق منطقه ای خوزستان گشایش خواهد یافت.
7- سایر شرایط:

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

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

مناقصه محقق سازند.

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

فراخوان برگزاری   عمومي  
یك مرحله ای

نوبت دوم

شركت بهره برداری قطارشهری مشهد
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موضوع: تجدید اول مناقصه خرید و حم��ل قطعات یدکی برق عمومی 
ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: 5۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
  جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 
 مناقص��ه، به س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید.
  ای��ن آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نی��ز 

درج می گردد.

  عمومي

یك مرحله ای 

شماره فراخوان سامانه ستاد 
2٠٠1٠95٠٠7٠٠٠٠62

شركت بهره برداری قطارشهری مشهد
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موض�وع: تجدی��د دوم مناقص��ه خری��د و حم��ل قطع��ات یدک��ي 
 آسانس��ورهای خط ی��ک ش��رکت بهره برداری قطار ش��هری مش��هد 

ساخت شرکت تیسن کروپ
مبلغ برآورد: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

  جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر، دریاف��ت اس��ناد و ش��رکت در 
 مناقص��ه، به س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir  مراجعه نمایید.
  ای��ن آگه��ی در روزنام��ه رس��می ب��ه آدرس www.rrk.ir  نی��ز 

درج می گردد.

  عمومي

یك مرحله ای 

شماره فراخوان سامانه ستاد 
2٠٠1٠95٠٠7٠٠٠٠61

آگهی  عمومي
 دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی تهران از مناقصه گران دعوت می نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نس��بت به دریافت و تحویل 

اس��ناد به آدرس )www.setadiran.ir( مراجعه و با توجه به مندرجات اس��ناد مناقصه مدارک الزم را ش��امل پاکت )ال��ف( و )ب( و )ج( تهیه و در مهلت مقرر در س��امانه 

بارگذاری نمایند. 

در ضمن یادآور می شود کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ها و گشایش پاکت ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

 مبلغ سپرده شرکت نام واحدموضوع
)ریال(

زمان توزیع 
اسناد  

زمان اخذ 
پیشنهاد ها

زمان  گشایش 
پاکات 

مرحله اول 

زمان  گشایش 
پاکات 

مرحله دوم

ای
حله 

ومر
ی د

موم
ه ع

قص
مجتمع بیمارستانی خرید دوربین های مداربستهمنا

۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰امام خمینی )ره(

 ۱۴۰۱/۱2/2۴
لغایت 

۱۴۰۱/۱2/2۸
۱۴۰2/۰۱/۱9۱۴۰2/۰۱/2۰

۱۴۰2/۰۱/27
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بیمارستان رازی نگهداری و راهبری تأسیسات

۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰معاونت دانشجویی خرید اقالم غذایی و طبخ و توزیع غذا
تأمین نیروی انسانی جهت 

آمبوالنس های
مجتمع بیمارستانی 

3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰امام خمینی )ره(

ی 
له ا

رح
ک م

ی ی
موم

ه ع
قص

منا

-۱.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰مدیریت حراست خرید البسه پرسنلی

G6 محل گشایش پاکت ها: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه همکف، سالن

کلیه اسناد باید در سه پاکت »الف« و »ب «و »ج « در سامانه س��تاد بارگذاری گردد در ضمن به منظور تطبیق ضمانتنامه یا فیش واریزی بارگذاری شده بایستی اصل آن را در 

مهلت ارائه پیشنهادها به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه 2، اتاق 2۰6 تحویل نمایید.

   سپرده قابل قبول براي شرکت در مناقصه واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکي معتبر با مهلت حداقل 3 ماه اعتبار مي باشد.

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 دانشگاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداشتي درماني تهران
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آگهی فراخوان   عمومی
مزایده گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي )سهامی خاص(

موضوع مزایده: فروش سیم مس برگشتي از شبکه برق به میزان 6۰ تن
 شرایط شرکت کنندگان: فقط تولیدکننده سیم و کابل و مراکز ذوب فلزات )مس( با ارائه پروانه معتبر بهره برداری

 دریافت و بارگذاری اسناد:  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
نشاني اینترنتي دریافت اسناد مزایده:

)www.kedc.ir( سایت شرکت)1(
)www.Tavanir.org.ir( سایت معامالت توانیر )2(

 زمان فروش اس�ناد: از روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/2۱ تا روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰6 س��اعت ۱۸:۰۰ با بارگذاري فیش واریزي به مبل��غ ۸۰۰.۰۰۰ ریال 
به شماره حساب۱۸5۴۰5۴۰56بانک ملت به نام شرکت توزیع نیروي برق خراسان رضوي

زمان و محل بازدید: از روز یکش��نبه ۱۴۰2/۰۱/۰6 لغایت ۱۴۰2/۰۱/۰9 از ساعت ۰9:۰۰ تا ۱3:۰۰ به نشاني: بلوار شهید عباس��پور روبروی اداره گاز، اداره انبارهاي 
شرکت توزیع نیروي برق خراسان رضوي 

مهلت ثبت پیشنهاد در سامانه تدارکات دولت: حداکثر تا روز جمعه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۰
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تلفن براي کسب اطالعات بیشتر: ۰5۱3365۱3۴3 داخلي 3 کارشناس مزایده

بازگشایی پاکات مزایده فروش 
زمین شهرداری زنجان 25 اسفند 

واردات واگن نداریم

سرپرست س��ازمان همیاری شهرداری اس��تان زنجان، گفت: پاکات مزایده 
فروش زمین ش��هرداری زنجان 25 اس��فند بازگش��ایی می ش��ود. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، محمود بیات؛ ب��ا بیان اینکه معوق ش��دن حق��وق چند ماهه 
کارکنان سازمان همیاری شهرداری های زنجان ناشی از نبود منابع پایدار مالی 
اس��ت، افزود: برای تأمین منابع معوقه های حقوق کارکنان و برخی هزینه های 
دیگر، آگهی مزایده فروش چند قطعه زمین تحت مالکیت سازمان منتشر شده 
است و 25 اس��فندماه جاری پاکات مزایده بازگش��ایی می شود. وی خاطرنشان 
کرد: با فروش زمین، همه معوقه های کارکنان تا پایان امس��ال تسویه می شود. 
سرپرست س��ازمان همیاری ش��هرداری اس��تان زنجان، با بیان اینکه مجموع 
معوقه های حقوق کارکنان این سازمان حدود چهار میلیارد تومان است، اظهار 
کرد: این س��ازمان قباًل بدهی هایی داش��ت و اکنون نیز با محدود ش��دن منابع 
درآمدی با مشکالتی مواجه ش��ده اس��ت. بیات؛ با بیان اینکه در یک سال ونیم 
گذش��ته به جز فروش زمین های مح��دوده گاوازنگ هیچ برنام��ه خاصی برای 
درآمدزایی در سازمان همیاری ش��هرداری های زنجان وجود نداشت، افزود: ما 
برای س��ال آینده برنامه هایی ب��رای افزایش درآمد داریم ک��ه از جمله آن ها راه 
اندازی بازارچه میوه و تره بار ش��هرداری زنجان و فعالی��ت در حوزه حمل ونقل 
استان است. سرپرست سازمان همیاری ش��هرداری های زنجان گفت: در زمان 
حاضر س��ازمان همیاری ش��هرداری های زنجان ح��دود 5۰ نی��رو دارد که در 
واحدهای زیرمجموعه این سازمان از قبیل شرکت عمرانی عماد اشراق، عمران 

زنگان، مرکز عملی کاربردی همیاری و هتل سپهر مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت، گفت: ت��وان تولید واگن مترو 
داریم اما بدلیل عدم س��فارش گذاری که ناش��ی از کمبود بودج��ه و تأخیر در 
بازگشت سرمایه س��رمایه گذاران بود، تولید در این بخش انجام نشد. به گزارش 
مناقصه مزایده، سعید جعفری؛ در نشس��ت خبری اظهار کرد: در سال ظرفیت 
تولید س��ه هزار واگن مس��افری و باری در کش��ور را داریم اما هی��چ گاه از این 
ظرفیت استفاده نشد و امسال باالی هزار دس��تگاه تولید و جلوی واردات واگن 
نیز گرفته ش��د. مدیرکل صنایع ریل��ی و دریایی وزارت صمت اف��زود: ظرفیت 
تولید در ح��وزه لوکوموتیو بین ۱۰۰ تا ۱5۰ دس��تگاه اس��ت. وی ادامه داد: در 
بخش کش��تی از قایق کوچک تا کش��تی های پهن پیکر نیز توان تولید را داریم. 
از ش��ناورهای کوچک تا پهن پیکر را هم تولید و هم تعمی��ر می کنیم. جعفری؛ 
افزود: امسال 25 ش��ناور س��وپرتانکر با ظرفیت 3۰۰ هزار تن را تعمیر کردیم. 
شناور ۱۱5 هزار تنی مربوط به ونزوئال را تحویل دادیم و برای شناور دیگری نیر 
قرارداد بس��تیم که در مرحله ساخت است. وی گفت: کش��تیرانی ایران در ابعاد 
مختلف نیازهای خود را اعالم کرده و با اقبالی که از سوی شرکت های کشتیرانی 
انجام شده س��ال آینده تولید بیشتر خواهد ش��د. جعفری؛ در مورد تولید واگن 
مترو افزود: ما توان تولید واگن مترو داریم اما به دلیل عدم س��فارش گذاری که 
ناشی از کمبود بودجه و تأخیر در بازگشت سرمایه سرمایه گذاران بود، تولید در 
این بخش انجام نش��د و کمبودی نیز در این بخش حس می شود. وی ادامه داد: 
صحبت هایی با ش��رکت راه آهن برای بازگشت سرمایه س��رمایه گذاران انجام 
شده تا س��رمایه گذاران تمایل به ورود به بخش واگن را داش��ته باشند بر همین 

اساس چند سفارش نیز داشتیم. 

افتتاح 293 کیلومتر آزادراه در نیمه نخست سال 1402 
مع��اون وزی��ر راه وشهرس��ازی، می گوید: با 
افتت��اح 293 کیلومت��ر از آزادراه های کش��ور در 
پنج پروژه اولویت دار می توان سال ۱۴۰2 را سال 
ش��کوفایی آزادراه های کش��ور نامید. به گزارش 
مناقصه مزایده، خی��را... خادم��ی؛ از افتتاح پنج 
پ��روژه اولویت دار آزادراهی کش��ور به طول 293 
کیلومتر در شش ماه نخست سال ۱۴۰2 خبر داد 
و گفت: افتتاح منطقه دو آزادراه تهران-ش��مال 
به طول 22 کیلومت��ر، آزادراه منجیل- رودبار به 
طول هش��ت کیلومتر، آزادراه اصفهان-ش��یراز 
به ط��ول 2۱۰ کیلومت��ر، آزادراه تبریز-صوفیان 
به ط��ول 2۴ کیلومتر و آزادراه مراغه � هش��ترود 
به طول 29 کیلومتر در س��ال ۱۴۰2 به ش��بکه 

آزادراهی کش��ور افزوده می ش��وند ک��ه عالوه بر 
افزایش طول شبکه، موجب خذف بخش مهمی 
از گلوگاه های ترافیکی منطقه می ش��ود. معاون 
وزیر راه وشهرس��ازی از افتت��اح آزادراه اصفهان-

شیراز در بهار س��ال ۱۴۰2 خبر داد و اظهار کرد:  
بهره برداری از این آزادراه موجب تکمیل بخشی 
از کریدور آزادراهی کش��ور از بندر انزلی به تهران 
و از آنجا به سمت اصفهان، شیراز و عسلویه است 
که با کاهش ۱۰۰ دقیقه از زمان سفر برای وسایل 
نقلیه سواری توس��عه گردش��گری در دو استان 
مهم اصفهان و ش��یراز را به همراه دارد. وی ادامه 
داد: ط��ول کل آزادراه 3۸۰ کیلومت��ر اس��ت که 
۱2۸ کیلومت��ر آن از اصفه��ان تا ایزدخواس��ت 

در دست مطالعه و جذب س��رمایه گذار است و از 
ایزدخواس��ت تا شیراز نیز بخش��ی از پروژه است 
که در مراحل نهایی اجراء و نص��ب عالیم ایمنی 
است. معاون وزیر راه وشهرسازی بهره برداری، از 
دو آزادراه اولویت دار کش��ور با هدف س��اماندهی 
س��فر به اس��تان های ش��مالی در س��ال آینده را 
یکی دیگر از برنامه های توس��عه شبکه آزادراهی 
اعالم کرد و گف��ت: بهره ب��رداری از ۸.3 کیلومتر 
باقیمانده از آزادراه منجیل-رودبار به عنوان یکی 
از ابر پروژه های آزادراهی کشور گلوگاه ترافیکی 
آزادراه قزوین-رش��ت در محدوده شهر رودبار را 
مرتفع می کند و س��فر ایمن و کوتاه تر در کریدور 
شمال-جنوب کش��ور را فراهم می کند. خادمی؛ 

همچنی��ن از افتت��اح منطق��ه دو آزادراه تهران-
ش��مال در بهار س��ال ۱۴۰2 خبر داد و بیان کرد: 
این بخ��ش از آزادراه از دوآب شهرس��تانک تا پل 
زنگوله به ط��ول 22 کیلومتر امت��داد می یابد که 
کاه��ش 5 کیلومتر از طول مس��یر موجود کرج- 
چال��وس، کاه��ش 2۰ دقیقه ای از زمان س��فر را 
به همراه دارد و با حذف گردن��ه کندوان و اصالح 
قوس های موج��ود در مس��یر موج��ب افزایش 
ایمن��ی س��فر خواهد ش��د. مدیرعامل ش��رکت 
س��اخت وتوس��عه افتتاح 2۴ کیلومتر از آزادراه 
تبریز-صوفیان را یکی دیگر از برنامه های س��ال 
۱۴۰2 دانس��ت و اظه��ار داش��ت: آزادراه تبریز-

صوفیان-مرند به ط��ول 66 کیلومتر بخش��ی از 

آزادراه سراس��ری تهران-ب��ازرگان اس��ت که در 
قالب جاده ابریشم و قس��متی از بزرگراه آسیایی 
برای افزایش ظرفیت یک��ی از محورهای پرتردد 
تجاری و تفریحی منطقه طراحی ش��ده است که 
2۴ کیلومتر آن در س��ال آینده زیر عبور می رود. 
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه افتت��اح 29 کیلومتر 
از آزادراه مراغه � هش��ترود در نیم��ه اول س��ال 
آینده تأکید کرد: ای��ن آزادراه یکی از محورهای 
مهم ارتباطی در غرب کش��ور اس��ت ک��ه رونق 
اقتصادی ش��هرهای جنوب آذربایجان ش��رقی 
را به همراه دارد و تس��هیل تردد در س��ه اس��تان 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان از 

مزایای بهره برداری از این پروژه است. 

راه و شهرسازی

دو س��امانه  کفایت اس��ناد و ص��دور گواهینام��ه  تعیین فنی 
پیمان��کاران در راس��تای پیاده س��ازی نظام نامه ه��ای معاونت 
خدمات شهری و محیط زیس��ت در مرکز نوسازی و تحول اداری 
ش��هرداری تهران رونمایی ش��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، 
محمدعل��ی  الفت پور؛ رئی��س مرکز نوس��ازی و تح��ول اداری 
ش��هرداری تهران در این مراس��م رونمای��ی از س��امانه  کفایت 
اس��ناد و صدور گواهینامه تعیین فنی پیمانکاران را اتفاق بسیار 
خوبی خواند که به افزایش شفافیت در عملکرد مدیریت شهری 
کمک می کن��د گفت: این پروژه ها منجر به تس��هیل امور ش��ده 
و از این پس امور اداری در ش��هرداری ته��ران در زمان کمتری 
انجام می ش��ود، به طوری که کارهایی که بعضاً گفته می ش��د تا 
سه ماه زمان ببرد، چند روزه، انجام می ش��ود. الفت پور؛ با تأکید 
بر اینکه راه اندازی س��امانه  کفایت اس��ناد و ص��دور گواهینامه 
تعیین فنی پیمانکاران سرمنشأ ش��روع اتفاقات خوب در حوزه  
الکترونیکی س��ازی، هوشمندس��ازی و ش��فافیت در شهرداری 
تهران است، خاطرنش��ان کرد: امروز بخشی از فرآیند چندفازی 
در ش��هرداری تهران در حوزه های اقتصادی و مال��ی و معاونت 
خدمات ش��هری ش��هرداری تهران را ش��اهد بودیم که طی آن 
صدور گواهینامه تعیین فنی پیمانکاران و پروژه کفایت اسناد به 

انجام رسید و این نخس��تین گام  از فرآیندی بزرگ است. رئیس 
مرکز نوس��ازی و تحول اداری ش��هرداری تهران ب��ا بیان این که 
قول می دهیم فازهای بعدی این پروژه ها به س��رعت انجام شود، 

گفت: ارایه ص��ورت وضعیت پیمانکاران به ص��ورت الکترونیکی 
نیز تا پایان اردیبهش��ت س��ال ۱۴۰2 عملیاتی می شود. سامانه 
جامع معامالت، کلیه  فرآیندهای مرتبط ب��ا امور پیمان، از ثبت 

اولیه  درخواس��ت، تعیین برآورد و برگزاری تشریفات مزایده ها 
و مناقصه های ش��هرداری تا انعقاد ق��رارداد و فرآیندهای پس از 
آن را در خود جای داده اس��ت. پروژه ی کفایت اسناد در راستای 
تکمیل فرآیندهای مورد نیاز س��امانه  ش��هری جامع معامالت، 
همچون تعیین برآورد براس��اس احجام اس��تاندارد رش��ته های 
حوزه  خدمات شهری و تعیین شرایط خصوصی پیمان، طراحی 
و اجراء شده است. همچنین رس��یدگی به صورت وضعیت های 
قرادادهای حوزه  خدمات ش��هری بر مبنای کفایت اس��ناد مورد 
ارزیابی قرار می گیرد ت��ا بدین ترتیب در ص��ورت تأیید، صورت 
وضعیت تأیید و ثب��ت دفاتر صورت گیرد. در این برنامه س��امانه  
ص��دور گواهینامه  تعیی��ن فنی پیمان��کاران نیز رونمایی ش��د. 
براس��اس این س��امانه، پیمانکارانی که قصد ارای��ه خدمات در 
حوزه  معاونت خدمات ش��هری را دارند موظف هستند اطالعات 
مورد نیاز همچون سابقه  فعالیت و ارایه  خدمات، بررسی اعضای 
هیأت مدیره، وضعیت تجهیزات و س��ایر موارد را در سامانه ثبت 
کنند. در ادامه، اطالعات وارده به این س��امانه مورد بررسی قرار 
گرفته و با تأیید صحت آن، س��امانه طبق دس��تورالعمل  ها اقدام 
به رتبه بندی ش��رکت های متقاضی می کند. گفتنی اس��ت؛ این 
سامانه به درگاه ملی مجوز ها در دولت متصل است و امکان ثبت 
درخواس��ت از طریق این درگاه برای پیمانکاران فراهم اس��ت و 

بدین ترتیب روند نظارتی با همکاری دولت پیگیری می شود.

درراستایافزایشعملکردمدیریتشهری

سامانه  کفایت اسناد و صدور گواهینامه  تعیین فنی 
پیمانکاران رونمایی شد
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5 روزنامه

چهار شنبه 2۴ اسفند ۱۴۰۱  22 شعبان ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره 3759 Wednesday  15.Mar.2023  Vol.18  No.3759
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روابط عمومي شركت گاز استان تهران

با ارزیابی کیفی به صورت فشرده به شماره 2٠٠1٠92769٠٠٠21٠

تجدید فراخوان   عمومي 

 DRS ش�رکت گاز اس�تان تهران در نظر دارد مقاوم سازی 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 مش��خصات و شرایط ذیل از طریق 

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

تهران، خیابان ایرانشهرش��مالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱6۰، طبقه چهارم، 
بلوک 7، 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: 5۴۰ )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: 63.675.52۴.۰۱3 ریال می باشد.

7- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سامانه: 
از مورخ ۱۴۰۱/۱2/2۴ تا مورخ ۱۴۰2/۰۱/2۱ می باشد.

 8- تاریخ بارگذاری اس�ناد ارزیابی کیفی و مناقصه در س�امانه: تا ساعت ۱9:۰۰ روز 
سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰2/۰5 و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( هست.

9- زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی: روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰2/۰6 و محل 
گشایش آن سالن کنفرانس طبقه سوم می باشد.

10- نوع و میزان تضمین ش��رکت در مناقص��ه مطابق مصوبه ش��ماره ۱23۴۰2/ت 5۰659 
 ه�- مورخ 9۴/۰9/22 هیات محترم وزیران به مبلغ 3.۱۸3.776.2۰۱ 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 5 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 نص��اب معام��الت متوس��ط، صورت ه��ای مالي 
 حسابرسي شده توس��ط حس��ابدار رس��مي، عضو جامعه حس��ابداران رس��مي موردنیاز 

می باشد.
  عطف به نامه ش��ماره ۱/۱۴۰935 مورخ 99/۰5/۱۱ مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن، تجارت کلیه ش��رکت کنندگان ملزم به داشتن مهر و امضاء دیجیتال 
اسناد بارگذاری شده توسط صاحبان امضاء و شرکت، در سامانه 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: ۰2۱-۴۱93۴
شناسه: 1468788

شركت  ملی  گاز  ایران
شركت  گاز استان تهران 

)سهامی خاص(

یك مرحله ای
نوبت دوم
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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 2، 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 36۰۰۰52۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱۸۰33۸۰ 
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 دوم

دومرحله ای
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 ۱7:۰۰ روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/27 به آدرس: آذربایج��ان غربی، ارومیه، 
 خیابان س��ربازان گمنام، جن��ب اداره کل ورزش و جوانان، س��اختمان امین، طبقه 2،

واحد امور قراردادها مراجعه و در صورت نیاز با ش��ماره تماس: 9 -۰۴۴-33۴773۰۰ 
داخلی 2۰6 و 2۰7 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 ۱2:۰۰ 
روز دوشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۴ به دبیرخانه موسسه امین می باشد.

8- تاریخ و محل گشایش: 
ساعت ۱۴:۰۰ عصر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱5 ستاد مرکزی موسسه امین.

9 - 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 دوم

ش�رکت فاضالب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعایت آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب 
از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضالب تهران، تهران،  خیابان شهید بهشتي، خیابان اندیشه، نبش اندیشه ششم 

تلفن: ۸۸۴3596۱-۰2۱ و  فکس: ۰2۱-۸۸۴۰9۱9۴ 

مبلغ برآورد اولیه محل اجرا
)ریال(

سپرده شرکت در 
مناقصه )ریال(

متراژ 
)متر(

قطر 
)میلی متر(

مدت 
شماره مناقصهپایهپیمان

عملیات احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 
25۰ الی 97۴.9۸5.۰۰5.3۴۴۱۱،95۰،۰۰۰،۰۰۰۱57۱7در سطح مناطق 2۱و22 شهرداری تهران

۴2۰۰۱۰۰5۴2۰۰۰۰۱۴6 آب2۴ ماه۱۰۰۰

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰  روز چهارشنبه مورخ ۰9 /۱۴۰2/۰۱
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/29

تاریخ گشایش پاکت ها : ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/29
  گواهی تائید صالحیت ایمنی )HSE( از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  و حسابرسی سال  ۱۴۰۰ الزامی است.

مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: ش��رکت کننده می بایس��تی تضمین ش��رکت در مناقصه خود را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به صورت فیش نقدی در وجه ش��رکت 
فاضالب تهران به شماره حساب ۱2299۴۸۰72 نزد بانک ملت شعبه ش��ریعتی کد 6۸296 واریز نماید و بایستی اصل تضمین)پاکت الف( در پاکت دربسته در مهلت مقرر به 

دبیرخانه شرکت فاضالب تهران تسلیم گردد.
  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.

  ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می باشد.
http://ts.tpww.ir  , www.setadiran.ir و  http://iets.mporg.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
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آگهي تجدید فراخوان   عمومي
)ارزیابی کیفی (نوبت اول

شركت فاضالب تهران

یك مرحله ای

دانش�کده علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی و درمانی شوش�تر در نظر دارد 
واگذاری مناقصه عمومی احداث زیست پزشک، زیست ماما و سرایداری در مرکز شماره ۴ 
ش��هری را از طریق مناقصه عمومی همراه با ارزیابی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. 
لذا از کلیه ش��رکت های واجدش��رایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده 
 ذیل نس��بت به اخذ اس��ناد مناقصه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت به آدرس:

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

  تصویر اساس��نامه ش��رکت )الزم به ذکر اس��ت موضوع فعالیت ش��رکت باید مطابق با 
موضوع فراخوان باشد.(

  سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه )سوابق عقد قرارداد ابنیه(
  برگ تعیین صالحیت از سازمان برنامه وبودجه

  حداقل داشتن رتبه 5 ساختمان 
مدارک احراز هویت ش�امل: کپی شناس��نامه، کپ��ی کارت ملی مدیرعام��ل، امضاء 
هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی شرکت استطاعت مالی الزم جهت انجام 

پروژه داشته باشد.
  گواهینامه ایمنی ) HSE (، گواهی نامه ثبت نام ارزش افزوده معتبر 

  ب��رآورد اولیه س��اختمان اصل��ی 2۸.67۱.322.797 ری��ال، برآورد محوط��ه و دیوار 
325.3۰3.۴2۴ ریال 

  جمع کل برآورد 2۸.996.626.22۱ ریال
  زیربن��ای س��اختمان اصل��ی ۴۱3/3 مترمرب��ع ب��ا اس��کلت بنایی و محوطه س��ازی 

۴5/3 مترمربع
  محل تأمین اعتبار تفاهم نامه 2۰۰۰ واحد بهداشتی کشور )عمرانی(

  قرارداد سرجمع با فهرست بهای پایه ۱۴۰۱
مدت: اجرای کار 6 ماه می باشد.

محل اجرای پروژه: شهرستان شوشتر - مرکز شماره ۴ شهری
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۱/۱2/2۴ لغایت ۱۴۰2/۰۱/۰5 

  شرکت کنندگان مکلف می باشند کلیه اس��ناد مناقصه را که توسط دانشکده در سامانه 
بارگذاری می شوند مهر نموده و سپس امضا الکترونیکی نمایند و در سامانه در پاکت )ب( 

بارگذاری نمایند.
مدارک موردنی�از جهت دریافت اس�ناد:  فیش واریزی به مبل��غ 2.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
به شماره حس��اب بانک مرکزی شماره حس��اب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰96۸۰7۱۴7565 
ش��ماره ش��با IR۸3۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰96۸۰7۱۴7565 ب��ه نام تمرکز وجوه س��پرده 

دانشکده.
میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه عمومی احداث 
زیست پزشک، زیست ماما و سرایداری در مرکز ش��ماره ۴ شهری در سال ۱۴۰۱ به مبلغ 
۱.۴۴9.۸3۱.3۱۱ ریال )به حروف: یک میلیارد و چهارصد و چهل و نه میلیون و هشتصد 
و س��ی و یک هزار و س��یصد و یازده ریال( که می بایس��ت به صورت ضمانتنامه بانکی و یا 
نقداً و با ارس��ال اصل فیش واریزی با پرف��راژ و ُمهر بانک به شماره حس��اب بانک مرکزی 
 IR۸3۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰96۸۰7۱۴7565 ۴۰۰۱۰96۸۰7۱۴7565 و ش��ماره ش��با
بانک مرکزی شوش��تر باش��د و دارای اعتبار حداقل 3 ماه و بنام دانش��کده علوم پزشکی 
شوش��تر صادر و اص��ل آن را در پاکت )ال��ف( ق��رار داده شود.)ش��رکت کنندگان مکلف 
می باشند که اصل ضمانتنامه بانکی را به صورت فیزیکی به اداره محترم حراست دانشکده 
تحویل نمایند و رسید دریافت کنند و همچنین تصویر ضمانتنامه بانکی را در سامانه ستاد 

ایران در پاکت الف بارگذاری نمایند.(
مهلت ارسال پیشنهادات: روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰2/۰۱/۱5 می باشد.

زمان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰2/۰۱/۱6 
لطفًا جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن36228660-061 اداره امور قراردادها 

تماس حاصل فرمایید.
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 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

آگهی   عمومی )تجدید شده(
دانشکده علوم پزشکی و احداث زیست پزشک، زیست ماما و سرایداری در مرکز شماره ٤ شهری 

خدمات بهداشتی شوشتر

مرکز پژوهش های مجلس 
از رش��د چش��مگیر ش��اخص 
در  بورس��ی  صنای��ع  تولی��د 
بهمن ماه امس��ال و ثبت رکورد 
جدید ش��اخص تولید صنعت 
خودرو خب��ر داد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزای��ده، رون��د رش��د 
بخ��ش صنع��ت از جنبه های 

مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خرد و کالن اقتصادی و یکی 
از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد اس��ت، شاخص تولید بخش 
صنعت به دلیل تأثیر نوسانات س��طح فعالیت صنعت بر بخش های 
دیگ��ر اقتصاد، به عن��وان یک ش��اخص مهم اقتص��ادی کوتاه مدت 
استفاده می ش��ود. مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی به 
صورت ماهیانه ش��اخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی 
را محاسبه می کند. اهمیت این ش��اخص به روز، برای اقتصاد ایران 
که تحوالت زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های 
وارده به اقتصاد ای��ران و واکنش های سیاس��ت گذاران باید در تواتر 
کمتر از فصل مورد رص��د قرار گی��رد؛ این در حالی اس��ت که آمار 
رس��می بخش حقیقی به صورت فصل��ی و با تأخیر ارایه می ش��ود. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش جدی��د پایش بخش حقیقی 
اقتصاد ایران - بخش صنع��ت و معدن - اعالم ک��رد: طی بهمن ماه 
۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در مقایسه با ماه 
مشابه سال قبل با افزایش 2۱.9 درصدی و در مقایسه با ماه گذشته 
با افزایش ۸.3درصدی مواجه ش��ده است؛ رش��د ۱۱ ماهه شاخص 
تولید صنایع بورس��ی در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل هشت 
درصد بوده اس��ت. در بهمن ماه در مقایسه با ماه مش��ابه سال قبل، 
از بین ۱5 رشته فعالیت صنعتی بورس��ی ۱3 رشته فعالیت افزایش 
در شاخص تولید و تنها دو رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را 
تجربه کرده اند؛ رشته فعالیت های »خودرو و قطعات«، »تجهیزات 
برق��ی« و »محص��والت فل��زی به ج��ز ماش��ین آالت و تجهیزات« 
بیش ترین س��هم را در افزایش شاخص تولید داش��ته اند همچنین 
طی بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایس��ه با م��اه قبل، رش��ته فعالیت های 
»خودرو و قطعات«، »تجهیزات برق��ی »و« فلزات پایه« بیش ترین 
سهم را درافزایش شاخص تولید داشته اند. شاخص تولید، فروش و 
قیمت صنایع بورس��ی با اس��تفاده از داده های ماهیانه شرکت های 
صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاس��به می شود، در تهیه 
این ش��اخص  ها از اطالعات ماهیانه 3۰2 ش��رکت بورسی استفاده 
می ش��ود و عالوه بر اندازه گیری تغیی��رات میزان تولی��د، فروش و 
قیمت در بخ��ش صنعت، در محاس��بات ملی نیز نق��ش مهمی ایفا 
می کنند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد ش��ده را 
در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتص��اد منعکس می کنند. 
در بهمن ماه شاخص تولید و فروش رش��ته فعالیت خودرو و قطعات 
در مقایس��ه با ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب افزایش ۸۰.۴ و ۸6 
درصدی داشته است؛ رشد ۱۱ ماهه شاخص تولید صنایع خودرو و 
قطعات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3۸.6 درصد بوده است. 
همچنین، ش��اخص تولید رش��ته فعالیت فلزات پایه پس از رش��د 

منفی دی ماه در این ماه رشد ۱3.2 درصدی داشته است. 

 ثبت رکورد جدید شاخص 
تولید صنعت خودرو در بورس 

رئیسپلیسراهوراعالمکرد

جریمه خودروهای بدون بیمه با سامانه هوشمند 
رییس پلیس راهور، گفت: خودروهای بدون 
بیمه توسط سامانه هوش��مند و دوربین ها رصد 
و در صورت برخ��وردار نب��ودن از بیمه، جریمه 
خواهند ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، سردار 
کمال هادیانفر؛ در حاش��یه رزمای��ش نوروزی 
۱۴۰2 و در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گاران، افزود: 
امسال با افزایش 26 درصدی سفر روبه رو بودیم 
و تا روز گذشته هفت ونیم میلیارد تردد در کشور 
انجام ش��د. وی با اش��اره به برنامه ری��زی راهور 

برای ورود به س��ال ۱۴۰2، اف��زود: پیش بینی 
می ش��ود برای س��ال اینده 36 درص��د افزایش 
تردد داشته باش��یم و موج س��فر ها از فردا آغاز 
می ش��ود و روز 26 اسفند تعداد س��فر ها بیشتر 
 خواه��د ب��ود. هادیانفر؛ گف��ت: تا پی��ش از ماه 
مبارک رمض��ان، 36 درصد س��فر ها را خواهیم 
داشت اما در ماه رمضان کاهش 9 درصدی سفر 
را پیش بینی می کنی��م و از رانندگان س��واری 
که ۸5 درصد از تردد های ما را ش��امل می شود 

و رانن��دگان حمل ونق��ل عموم��ی می خواهیم 
که رعایت مقررات را داشته باش��ند. وی تأکید 
کرد: تمام��ی رانندگان متخل��ف در رصد پلیس 
هس��تند و در این ای��ام پیام های هش��دار برای 
آن��ان از طریق بان��ک اطالعاتی ارس��ال خواهد 
 ش��د و قطع��اً در ص��ورت ت��داوم تخلف��ات ب��ا 
آن ه��ا براب��ر قوانین و ب��دون اغم��اض برخورد 
خواه��د ش��د. هادیانف��ر؛ تصریح ک��رد: در این 
ایام س��ختگیرانه  ترین برخورد ها ب��ا متخلفین 

به خص��وص در زمین��ه توق��ف خ��ودرو انجام 
می ش��ود. وی تأکی��د ک��رد: تم��ام اتوبوس ها 
نیز برای ه��ر ب��ار مس��افرگیری بای��د گواهی 
فن��ی دریاف��ت کنن��د و در ص��ورت تخل��ف، 
دفترچ��ه آن ه��ا ضب��ط خواه��د ش��د. رئیس 
 پلی��س راه��ور، اظهار ک��رد: همه سرنش��ینان 
بای��د کمربن��د ایمن��ی را ببندن��د و در صورت 
تخلف، جریمه خواهند ش��د زی��را 36 درصد از 
تلفات ج��اده ای از میزان ۱7 ه��زار نفر، به دلیل 

نبس��تن کمربند است. س��ردار هادیانفر؛ گفت: 
البته ب��رای جرایم زی��ر س��ه میلیون تومان در 
ایام نوروز تأکید شده اس��ت که خودرو متوقف 
نش��ود. وی تصریح ک��رد: در تعطی��الت نوروز، 
۱۱ میلی��ون همی��ار پلی��س خدمت رس��انی 
خواهن��د ک��رد و از خانواده ه��ا می خواهیم که 
همی��اران پلی��س را ج��دی بگیریند زی��را این 
 اف��راد در آین��ده دارای م��دارک و شناس��نامه 

خواهند بود.

مهدی قره داغلی

معاون وزیر صمت، با اش��اره به اینکه متوسط افزایش قیمت  
خودرو در س��ال آین��ده ح��دود 3۰ ت��ا 7۰ درصد خواه��د بود، 
گفت: برای س��ال آینده عرض��ه خودرو در بورس منتفی ش��ده و 
عرضه خ��ودرو از طریق نوبت ده��ی انجام می ش��ود. به گزارش 
مناقصه مزایده، منوچهر منطقی؛ در نشستی خبری، درخصوص 
وضعیت عرضه خودرو در بورس کاال، گف��ت: ابتدا عرضه خودرو 
در بورس از طریق مجلس منتفی ش��د و شورای رقابت هم حذف 
عرضه در ب��ورس را اعالم کرد. بنابراین فع��اًل بحث عرضه خودرو 
در بورس مطرح نیس��ت. منطقی؛ اظهار داش��ت: وزارت صمت با 
اجرای طرح ف��روش یکپارچه و دیگر برنامه ه��ا، به دنبال کاهش 
تدریجی تقاضای کاذب و حرکت به سمت تقاضای واقعی خودرو 
می باش��د و به نظر می رس��د تا ۱۴۰3 به عرضه و تقاضای واقعی 
خودرو برس��یم. معاون وزیر صمت، گفت: در س��ال جاری نسبت 
به ۱۴۰۰، ش��اهد افزایش 3۰ درصدی عرضه خودرو بودیم و یک 
میلیون و 26۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد. منطقی؛ ادامه  داد: 
با احتساب خودروهای تکمیل شده کف پارکینگ خودروسازان، 
جمع عرضه در س��ال جاری به بیش از یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار 
دستگاه رسید. معاون وزیر صمت، با اش��اره به حذف قرعه کشی 
خ��ودرو و عرضه خ��ودرو از طریق نوبت دهی گفت: در سیس��تم 
قرعه کش��ی این گونه بود که 2۰ هزار خودرو عرضه می شد و باید 
به صورت قرعه کشی میان متقاضیان منتخب توزیع می شد. وی 
توضیح داد: در ش��یوه نوبت دهی، سیاست این گونه است که همه 
متقاضیان با یک مبلغ پایه تقاضای خرید خودرو را ثبت می کنند 
و به صورت رندوم از طریق سیستم، نوبت دهی انجام می شود و از 
این طریق زمان دریافت خودروی متقاضیان مش��خص می شود. 
وی درخصوص اینکه خ��ودرو با چه قیمتی ب��ه متقاضیان طرح 

عرضه 5۰۰ هزار خودرو تحویل داده خواهد ش��د، اظهار داشت: 
در طرح عرضه 5۰۰ هزار خودرو محصول با قیمت تعیین شده به 
مشتری تحویل داده خواهد ش��د و اگر کسی قصد انصراف داشت 
جریمه نخواهد ش��د. منطقی؛ افزود: در این طرح پیش فروش��ی 
نداریم، بلکه خرید توس��ط متقاضیان واقعی انجام خواهد ش��د. 
البته عرضه این خودرو ها نیز از طریق همان س��امانه خودروهای 
وارداتی انجام خواهد ش��د. وی تصریح کرد: در طرح عرضه 5۰۰ 
هزار خودرو به هیچ وجه قرعه کش��ی نداریم و اگر تقاضا بیشتر از 
عرضه بود، نوبت دهی انجام می ش��ود و اگر در س��ال ۱۴۰2 توان 
پاسخگویی را نداشتیم، تحویل به س��ال ۱۴۰3 موکول می شود. 
منطقی؛ اضافه کرد: با توجه به وضعیت فعل��ی خودرو و تقاضای 

بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارای 
بازار انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت گذاری آن 
ورود می کند. وی بیان داشت: شورای رقابت در این زمینه مبنای 
کار را س��ازمان حمایت ق��رار می دهد و قیمت های پیش��نهادی 
س��ازمان حمای��ت را )ک��ه آن هم بر مبن��ای صورت ه��ای مالی 
شرکت هاس��ت( دریافت و مصوب می کند. منطقی؛ خاطرنشان 
کرد: بر این اس��اس اگر افزایش در قیمت خودرو ها داشته باشیم 
بر مبنای صورت ه��ای مالی ش��رکت های تولیدکننده اس��ت و 
شورای رقابت این قیمت ها را صحت س��نجی می کند. وی با بیان 
اینکه از س��ال 99 قیمت کارخانه های خودرو ها تغییری نکرده، 
گفت: متوس��ط افزایش قیمت ها با توجه به تورم موجود در سال 

آینده ح��دود 3۰ تا 7۰ درص��د خواهد ب��ود. وی در مورد عرضه 
خارج از ضابطه خودرو توسط ایران خودرو نیز به ارایه توضیحاتی 
پرداخت و افزود: ایران خودرو هر سه یا چهار سال به پرسنل خود 
خودرو می دهد اما در وضعیت فعلی که همه در صف هستند بهتر 

بود این موضوع را به تعویق می انداخت .
 عرضه تندر90 پیشرفته از فروردین 1402 

با همکاری روس ها
معاون صنایع حمل ونق��ل وزارت صنعت،معدن وتجارت، در 
ادامه با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه اتومبیلتی 2۰22 مس��کو 
و حض��ور خودروس��ازان و قطعه س��ازان ایرانی، اف��زود: در این 
نمایش��گاه 7۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بی��ن دو طرف ایرانی و 
روس��ی منعقد ش��د که تا امروز 5۰ میلیون یورو آن ب��ه قرارداد 
تبدیل ش��ده اس��ت و دلیل اصلی کن��دی کار نیز بروکراس��ی و 
سیستم اداری روسیه اس��ت که مس��ائل را زمان بر می کند. وی 
گفت: در زمین��ه تولید مش��ترک مقرر ش��د محصولی همچون 
ال9۰ که در هر دو کشور تولید می ش��د و هر دوی ایران و روسیه 
ب��ه خودکفایی 5۰ درص��دی در آن رس��یده بودند، احیا ش��ود. 
منطقی؛ یادآور شد: قوای محرکه این خودرو در اختیار هیچ یک 
از دو طرف ایران و روس��یه نبود که مقرر ش��د موتور  ای سی5 یا 
همان تی یو5 پالس در آن اس��تفاده ش��ود. وی خاطرنشان کرد: 
این خودرو در ای��ران در ش��رکت پارس خ��ودرو و همچنین در 
روس��یه تولید خواهد ش��د و عماًل پایان فروردین ماه رونمایی از 
این محصول را خواهیم داش��ت. منطقی؛ ادام��ه داد: در توافق با 
روس  ها مقرر ش��د عالوه بر صادرات خودرو کامل به این کشور، 
خط تولید تارا در روس��یه راه اندازی ش��ود. مع��اون وزیر صمت، 
اظهار داش��ت: س��ال آینده واردات بخش��ی از نیاز بازار را تأمین 
خواهد کرد که مطابق برنامه ریزی تا 2۰۰ هزار دس��تگاه خودرو 

وارد خواهد شد.

معاونوزیرصمت

عرضه خودرو در بورس کاال منتفی شد 

https://monaghesatiran.ir/131904-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/131907-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%d9%83%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/
https://monaghesatiran.ir/131910-3759-%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/131913-3759-%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-oil-pump/
https://monaghesatiran.ir/131916-3759-%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%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7/


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

روزنامه6

Wednesday  15.Mar.2023  Vol.18  No.3759چهار شنبه 2۴ اسفند ۱۴۰۱  22 شعبان ۱۴۴۴  سال هجدهم  شماره 3759

 روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی

 اداره کل نوسازی توس�عه و تجهیز مدارس خراس�ان رضوی در نظر دارد از محل اعتبارات دولتی بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات نس��بت به خرید کامپیوتر و تجهیزات شبکه جهت 
هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش سطح اس��تان اقدام نماید. لذا از کلیه ش��رکت های دارای صالحیت واجدش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد ارزیابی و مناقصه از تاریخ 

۱۴۰۱/۱2/2۴ تا ۱۴۰2/۰۱/۱۰ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس: 376۸۱7۱3 

عنوان / شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت 

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

زمان تحویل پیشنهاد ها 
تا ساعت 12:00 مورخ

تاریخ گشایش پیشنهاد ها مورخ
سایر پاکت ها ساعت 10:00پاکت های ارزیابی ساعت 08:00

خرید کامپیوتر و تجهیزات شبکه جهت هنرستان های فنی حرفه ای 
۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰2/۰۱/2۱۱۴۰2/۰۱/22۱۴۰2/۰۱/22و کاردانش سطح استان طبق مشخصات 2۰۰۱۰۰۴5۴2۰۰۰۱۴6

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1- ضمانتنام��ه بانک��ی موردقبول کارفرما به مدت س��ه ماه پ��س از تاریخ افتتاح پیش��نهاد 
و قاب��ل تمدید برای س��ه م��اه دیگر.)براب��ر فرم های هیئ��ت دول��ت( و یا 2- واری��ز نقدی 
بان��ک مرک��زی و ش��ماره ش��با  ن��زد  به حس��اب ش��ماره ۴۰6۰۰3۰6۰7655۸63 
IR۴۱۰۱۰۰۰۰۴۰6۰۰3۰6۰7655۸63 در وج��ه اداره کل نوس��ازی مدارس خراس��ان 

رضوی. چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
اعتبار پیشنهاد ها: سه ماه 

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات 

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

آگهی    عمومی 
 اداره كل نوسازی، توسعه وتجهیز

مدارس خراسان رضوی
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همزمان با ارزیابی )یکپارچه( دومرحله ای

روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس خراسان رضوی

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت با 
در نظر گرفتن رشته مربوطه، پایه و ظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱۴۰۱/۱2/2۴ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰5 

ف
ردی

پروژه / شماره فراخوان 
در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

محل 
نوعاعتبارموضوعاجرا

قرارداد

مدت 
پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد بر اساس 
فهارس بها سال 1401 با 
شرایط مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 

12:00 مورخ

تاریخ گشایش 
ساعت 09:00 صبح 

مورخ

۱
تکمیل مدرسه 6 کالسه 

رباط سفید احمدآباد مشهد 
2۰۰۱۰۰۴5۴2۰۰۰۱23

مشهد
تکمیل 

ساختمان اصلی 
و محوطه سازی

627.۱23.۱9۴.۸2۰۱.36۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰2/۰۱/۱5۱۴۰2/۰۱/۱6سرجمععمرانی

2

احداث هنرستان ۱5 
کالسه کار و دانش 

دخترانه ناحیه7مشهد 
2۰۰۱۰۰۴5۴2۰۰۰۱2۴

مشهد

تکمیل 
هنرستان، 

محوطه سازی و 
دیوار محوطه

۴2۰.۱56.۸۱۸.29۰۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰2/۰۱/۱5۱۴۰2/۰۱/۱6سرجمععمرانی

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1- ضمانتنامه بانکی موردقبول کارفرما به مدت س��ه ماه پس از تاریخ افتتاح پیش��نهاد و قابل تمدید برای س��ه م��اه دیگر.)برابر فرم های هیئت دولت( و ی�ا 2 - واریز نقدی به حس��اب ش��ماره 

۴۰6۰۰3۰6۰7655۸63 نزد بانک مرکزی به شماره شبا IR۴۱۰۱۰۰۰۰۴۰6۰۰3۰6۰7655۸63 در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

 محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
محل گشایش پیشنهادها: سالن جلسات 

اعتبار پیشنهاد ها: سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد. 

فراخوان    عمومی 
 اداره كل نوسازی، توسعه وتجهیز

مدارس خراسان رضوی
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید.

آگهی مناقصات عمومی
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل 

را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید.

ف
مدت اجرا موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
موردنیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

۱

بهره برداری، نگهداري، رفع اتفاقات و اقدامات 
اصالحي و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب 
و همچنین عملیات مرمت آسفالت، موزاییک. 
بتن و جدول چاله های محل اتفاق در محدوده 

منطقه یک ناحیه ۱ )تجدید(

۱26۸.76۰.535.3222.263.۰۰۰.۰۰۰
صالحیت حداقل رتبه 
5 رشته آب یا تأسیسات 

و تجهیزات صادره از 
سازمان برنامه وبودجه 

کشور یا رتبه 
بهره برداری و نگهداری 
از شبکه های جمع آوری 

فاضالب آبفا کشور
نق��دی  واری��ز   -۱
به حساب جاري شماره 
بان��ک   ۱۰۰۰5۰۰۰۴

پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد

2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مالی اسالمی

2

بهره برداری، نگهداري، رفع اتفاقات و اقدامات 
اصالحي و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب 
و همچنین عملیات مرمت آسفالت، موزاییک، 
بتن و جدول چاله های محل اتفاق در محدوده 

منطقه یک ناحیه 5 )تجدید(

۱269.2۴۸.926.6772.27۸.۰۰۰.۰۰۰

3
اجرای کروکی های پراکنده اصالح شبکه و 

نصب مجدد انشعابات آب در سطح منطقه یک 
)تجدید(

62۸.6۱5.۱2۱.2۰۰۱.۰59.۰۰۰.۰۰۰

حداقل رتبه 5 رشته آب 
از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور
۴

اجرای عملیات اصالح شبکه و استانداردسازی 
انشعابات آب در بخش مهدی آباد در امور 
بهره برداری و توسعه شبکه آب منطقه 2

۱239.93۴.335.26۸۱.399.۰۰۰.۰۰۰

5
اجرای عملیات نصب انشعابات با اقطار باال و 

توسعه شبکه فاضالب به صورت پراکنده به همراه 
تأمین لوله و لوازم در سطح منطقه ۱ 

۱2۴2.2۴۱.2۱۰.۰۰۰۱.۴6۸.۰۰۰.۰۰۰

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد.
2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی.

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات و ارزیابی از تاریخ ۱۴۰۱/۱2/23 لغایت ۱۴۰۱/۱2/2۸ از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی 
http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.

 4- تاریخ و محل تس��لیم پاکات مناقص��ه و ارزیابی س��اعت ۱5:۰۰ مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱5 به آدرس مش��هد، خیابان فلس��طین، فلس��طین 26، دبیرخانه مرکزی ش��رکت 
آب و فاضالب مشهد و شماره تماس جهت اطالعات بیشتر 37۰۰۸۱52 می باشد. 

5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
6 - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.
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 با ارزیابی کیفی 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب مشهد

بدون آب همه چیز خشک می شود.

آگهی خرید مناقصات عمومی
ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد فراخوان جهت برگ��زاری مناقصات عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید، 
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ف
استاندارد تولید / شماره فراخوانموضوعردی

سایر مشخصات

مبلغ تضمین
شرکت در فرآیند

ارجاع کار به )ریال(

نوع تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار

2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۰97خرید کابل الستیکی۱
طبق مشخصات فنی 

پیوست

۱. واریز نقدی به حساب جاري شماره 6.۰9۱.۰۰۰.۰۰۰
۴۰۰۱۰۰97۰7۱۴6۰۰9 بانک ملی 

مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانکی

3. اوراق مالی اسالمی

2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۰9۸7۸9.۰۰۰.۰۰۰خرید لوازم و تجهیزات برقی2

2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۰99۴.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰خرید لوله و وصل گالوانیزه ۴ و 6 اینچ3

۱- مهلت دریافت اسناد مناقصات: از تاریخ ۱2/23/ ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰2/۰۱/۰5 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مورخ ۰۱/۱9/ ۱۴۰2 می باشد.

3- گشایش پاکات مناقصات مورخ ۱۴۰2/۰۱/2۰ می باشد.
۴- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد.

5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 26، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۰5۱-37۰۰۸۱۴9
6- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
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طرح های عمرانی

کشف لیتیوم در ایران منجر به لغو 
 تحریم ها و تغییر ژئوپلتیک 

منطقه می شود؟
کش��ف معدن لیتیوم در ایران و پیامده��ای بالقوه آن بر اکوسیس��تم جهانی 
باتری و وس��ایل نقلیه برقی همچنان یک��ی از موضوعات مورد بح��ث در محافل 
رسانه ای جهان اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از وبگاه تخصصی معدن 
»ماینینگ«، با انتش��ار مقاله ای در این باره تالش کرده س��ناریوهای احتمالی و 
پیامدهای ژئوپلتیک و ژئو اکونومیک کشف معدن لیتیوم در ایران را مورد بررسی 
قرار دهد. در حالی که بخش معدن در کشورهای عربی خلیج فارس شروع به رشد 
کرده اس��ت، ایران نیز در س��ال های اخیر اقداماتی را برای توسعه بخش معدن و 
فلزات خود به عنوان برنامه ای برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی خود آغاز کرده 
اس��ت. حدود هفت درصد از ذخایر معدنی جهان در ایران یافت می ش��ود که این 
کشور را به یکی از مهم  ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در جهان تبدیل می کند. 
ایران با ذخایر بالقوه بیش از 7۰۰ میلیارد دالر، در میان ۱5 کش��ور بزرگ غنی از 
مواد معدنی قرار دارد. این کشور دارای ذخایر عمده روی، مس، نمک، زغال سنگ، 
سنگ آهن، اورانیوم، سرب، طال، بوکسیت )برای آلومینیوم(، مولیبدن، آنتیموان، 
گوگرد، شن و ماسه و احتماالً با کش��ف جدید، لیتیوم است. علی رغم اینکه ایران 
ثروت عظیم معدن��ی دارد، هنوز نتوانس��ته از ظرفیت کامل بخ��ش معدن خود 
در اقتصاد ملی اس��تفاده کند. یکی از دالیل اصلی این امر کمبود ماش��ین آالت و 
تجهی��زات و فناوری های الزم اس��ت. برای مقابله ب��ا چالش اخی��ر، دولت ایران 
تالش ها را بر حمای��ت از صنعت صادرات مح��ور و تولیدکنن��دگان دانش بنیان 
برای تحقیق و تولید ماش��ین آالت جدید به عنوان بخش��ی از زمینه های توسعه 
در بخش استخراج متمرکز کرده اس��ت. ایران از طریق استخراج معادن می تواند 
فعالیت هایی را افزایش دهد که میلیارد ها دالر درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرده 
و در عین حال صد ها هزار ش��غل جدید برای جوانان خود ایجاد کند. ابراهیم علی 
موالبیگی؛ یکی از مقام ه��ای وزارت صنعت و معدن ایران از کش��ف اولین ذخیره 
لیتی��وم در این کش��وربه می��زان ۸.5 میلیون تن در اس��تان هم��دان خبر داده 
اس��ت. به گفته محمدهادی احمدی؛ معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت ایران، 
این کشور در دو س��ال آینده قادر به اس��تخراج لیتیوم از دو ذخایر جدید لیتیوم 
خود است. این معدن مس��احتی حدود ۱۱ کیلومتر مربع در دشت قهاوند در 5۰ 
کیلومتری شرق مرکز اس��تان همدان قرار دارد. این کشف نزدیک به چهار سال 
به طول انجامید و وزارت صنعت،معدن وتج��ارت در حال حاضر در حال مطالعه 
ظرفیت های فناوری موجود در دو کشور توسعه یافته به عنوان بخشی از تالش ها 

برای راه اندازی معادن از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خصوصی است.

دبیرانجمنتولیدکنندگانفوالدایران

تولیدات فوالد مبارکه معادل 15 درصد درآمد نفتی کشور است 
دبیر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران، گف��ت: اگر تولیدات 
فوالدمبارک��ه نب��ود باید چیزی ح��دود ۱5درص��د از درآمد نفتی 
کش��ور را برای واردات همی��ن ۱۰ میلیون تن ف��والد و تأمین نیاز 
صنایع هزینه می کردیم. ب��ه گزارش مناقصه مزایده، سیدرس��ول 
خلیفه سلطانی؛ اظهار کرد: ایران امروز به نهمین تولیدکننده فوالد 
در دنیا تبدیل شده که این اتفاق در س��ال های گذشته با پشت سر 
گذاشتن بس��یاری از کش��ورهای پیشرفته حاصل ش��ده است. اما 
نکته ای که باید به آن توجه کنیم، حفظ این جایگاه و پیش��رفت در 
صنعت فوالد با تولید محصوالت با کیفیت است. وی گفت: بالندگی 

فوالدمبارکه در آن است که هم اکنون باکیفیت  ترین فوالد ایران را 
تولید می کند و این یعنی حداقل یک س��وم از فوالد کش��ور، فوالد 
کیفی اس��ت چرا که به طور مثال ارزش افزوده آن نسبت به میلگرد 
بیش از ۱.5 برابر اس��ت. عالوه براین، در خان��واده محصول ورق نیز 
انواع محص��والت کیفی وج��ود دارد که هرروز می ت��وان تولید این 
محصوالت کیفی و با ارزش افزوده باال را گس��ترش داد. دبیر انجمن 
تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران، افزود: گ��روه فوالدمبارک��ه با وجود 
اینکه کمتر ۱۰ روز تا پایان س��ال فاصله داش��تیم موفق شد بیش 
از ۱۰میلیون تن فوالد خ��ام را تولید کند که این ی��ک افتخار ملی 

است و باید در بین مردم تبیین شود. ارزش ۱۰ میلیون تن فوالدی 
که در فوالدمبارکه تولید می شود را اگر از نظر ارزی در نظر بگیریم 
چیزی بالغ بر هفت میلیارد دالر اس��ت و اگ��ر تولید این محصوالت 
در فوالدمبارکه انجام نمی ش��د باید این میزان ارز از کش��ور خارج 
می ش��د و آن را وارد می کردیم. این یعنی در شرایط اقتصادی امروز 
فوالدمبارکه نقش مهمی را در اقتصاد کش��ور ایفا می کند و اگر این 
ش��رکت نبود باید چیزی حدود ۱5درصد از درآمد نفتی کش��ور را 
برای واردات همین ۱۰ میلیون تن فوالد و تأمین نیاز صنایع هزینه 
می کردیم. وی خاطرنش��ان کرد: فوالدمبارکه با تولید این حجم از 

فوالد، عالوه بر جلوگیری از خروج ارز، به پایداری بسیاری از صنایع 
مهم کشور نظیر خودروس��ازی، لوازم خانگی و... نیز کمک می کند 
و به ط��ور مثال در نتیج��ه این تولی��دات در فوالدمبارکه، امس��ال 
شاهد افزایش تولید خودرو در کش��ور نیز بودیم. اگر این صنایع به 
استفاده از ورق های وارداتی متکی بودند این حجم از افزایش تولید 
به هیچ وجه میس��ر نبود. در صنعت ساختمان و بس��ته بندی نیز به 
همین صورت است. به عبارت دیگر مسیر توسعه، از صنعت مهمی 
نظیر صنعت ف��والد می گذرد و ب��ه همین خاطر خب��ر عبور میزان 
تولید فوالد خ��ام در فوالدمبارکه از ۱۰ میلیون تن، بس��یار برای ما 

مسرت بخش و امیدوارکننده است. خلیفه سلطانی؛ تصریح کرد: نه 
تنها در بح��ث ورق بلکه در همه محصوالت فوالدی، هشت کش��ور 
اول تولیدکنن��ده ف��والد در دنی��ا حداق��ل بیش از هش��ت درصد 
محصوالت خ��ود را در قال��ب محصوالت آلیاژی تولی��د می کنند و 
این در حالی اس��ت که در کش��ور ما، بالغ بر س��ه درصد از تولیدات 
از محصوالت آلیاژی اس��ت. به همین خاطر کش��ور م��ا نیز باید در 
مسیر تولید محصوالت آلیاژی قرار بگیرد که خوشبختانه بخشی از 
محصوالت کیفی در خانواده ورق تولید می ش��ود و فوالدمبارکه در 

این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده است.

گروه زمین و معدن

عضو انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ایران، 
اظهار کرد: یک��ی از اتفاقات خوب��ی که در صنعت 
کش��ور افتاده، این اس��ت که جامعه فوالد کش��ور 
به برنامه خود برای رس��یدن به اف��ق ۱۴۰۴ برای 
تولید 55 میلیون ت��ن فوالد وفادار مانده اس��ت؛ 
این یعنی از همان زمان که در برنامه اول توس��عه 
برای رس��یدن ب��ه تولی��د یک میلیون ت��ن فوالد 
هدف گ��ذاری ش��ده ب��ود، فوالدس��ازان متعهد 
به اج��رای وظای��ف خود ب��وده و تغیی��ر دولت  ها 
نیز تغیی��ری در روال آن  ه��ا ایجاد نک��رده و ِدین 
خود را به کش��ور و مردم ادا کرده ان��د. به گزارش 
مناقصه مزای��ده، ن��ادر س��لیمانی؛ با بی��ان اینکه 
ایران در بین ۱۰ فوالدس��از برتر دنی��ا قرارگرفته 
و در توس��عه ای��ن صنعت نی��ز همواره پیش��گام 
بوده اس��ت افزود امروز در کش��ور ۴5 میلیون تن 
ظرفیت بالقوه تولید فوالد وجود دارد؛ متأس��فانه 
به خاطر ناباوری  ه��ا در بعض��ی از وزارتخانه های 
برخی دولت های گذش��ته نظیر وزارت نیرو و نفت 
که نس��بت به توانمندی فوالدسازان برای رسیدن 
به افق ه��ای پیش رو وجود داش��ت، بخش هایی از 
کشور از توسعه زیرس��اخت  ها عقب ماندند. عضو 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، افزود: امروز با 
این چال��ش مواجهیم که در بخش ب��رق، ۱2 هزار 
مگاوات کمبود در کش��ور داریم و فوالدسازان در 
تابس��تان با چالش مواجه می شوند که البته بخش 
صنعت، ۱۰ ه��زار م��گاوات از آن را ایجاد می کند. 

در زمین��ه گاز نی��ز توس��عه های مورد نی��از برای 
صنایع اتفاق نیفتاده اس��ت که به همین خاطر در 
زمس��تان با چالش قطعی گاز روبه رو هستیم. اگر 
چنین محدودیت های��ی بر صنعت ف��والد اعمال 
نمی شد، امسال بیش از ۴۰ میلیون تن فوالد خام 
را در کش��ور تولید کرده بودیم. وی خاطرنش��ان 
کرد: ای��ن موضوع بای��د از طریق مجل��س، دولت 

و به وی��ژه از س��وی رئیس جمه��ور از وزارتخانه ها 
پیگیری ش��ود. انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
نیز تاکنون در حال پیگیری ای��ن موضوع بوده اند 
که وزارتخانه ها برای س��رمایه گذاری فوالدسازان 
در زیرس��اخت های برق و گاز کش��ور قانع ش��وند 
تا محدودیت  ه��ا در این زمینه حل ش��ود که البته 
اقدام��ات مؤث��ری در ای��ن زمینه از س��وی دولت 

ص��ورت گرفت��ه اس��ت. امیدواریم ای��ن اقدامات 
در س��ال ۱۴۰2 به نتیجه رس��یده تا فوالدسازان 
بتوانن��د از ظرفیت موجود اس��تفاده الزم را ببرند. 
س��لیمانی؛ تصریح ک��رد: فوالدمبارکه در س��ال 
۱۴۰۱ ب��ا برنامه ری��زی و تدابی��ری ک��ه از پیش 
اندیشیده بود؛ توانس��ت تا قبل از رسیدن به سال 
جدی��د از تولی��د ۱۰ میلیون تن ف��والد خام عبور 

کند که این موضوع تحول بزرگی در صنعت فوالد 
است. شعار »ما می توانیم« در فوالدمبارکه تبدیل 
به باور ش��ده و این دس��تاورد تبلور همین موضوع 
اس��ت. وی تأکید کرد: فوالدمبارک��ه کماکان در 
ریل توسعه کش��ور، ِدین خود را به مردم و صنعت 
ادا می کند و علی رغم هم��ه نامهربانی هایی که به 
این شرکت شده اس��ت، این موفقیت به دست آمد 
و به همین دلیل باید به همه کارکنان این ش��رکت 
تبری��ک گفت. یک��ی از عالئم توس��عه کش��ور ها 
تولید ورق های فوالدی اس��ت که فوالدمبارکه در 
تولید ان��واع ورق های فوالدی ای��ن کار را به خوبی 
انجام می دهد ت��ا مواد اولیه صنایع متنوع کش��ور 
ازجمله صنعت خودروس��ازی، لوازم خانگی و... را 
تأمین کند. سلیمانی؛ گفت: از س��ال 96 با شروع 
تحریم ه��ا، صنعت ف��والد یک��ی از اه��داف اولیه 
تحریم ها بوده اس��ت؛ ارزبری ب��رای تولید هر تن 
فوالد حدود ۱3۰ دالر برآورد ش��د که با شناسایی 
26 هزار قطعه توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد 
کش��ور و همکاری ایمی��درو، فوالدمبارکه، فوالد 
خوزس��تان، ذوب آهن اصفهان و سایر شرکت های 
فعال در صنعت فوالد، این قطعات بومی سازی شد 
تا ارزبری این صنعت مادر کشور امروز به ۸۰ دالر 
بر تن کاهش یاب��د. عضو انجم��ن تولیدکنندگان 
فوالد ای��ران، خاطرنش��ان کرد: اگر دول��ت با نگاه 
منصفانه تر و نگاهی توس��عه مآبانه به صنعت نظر 
کند می توانیم نقش صنعت فوالد کش��ور را بهتر از 
قبل تبیین کنیم تا در س��ال ۱۴۰۴ به هدف تولید 

55 میلیون تن فوالد در کشور برسیم. 

عضوانجمنتولیدکنندگانفوالدایرانمطرحکرد

محدودیت  ها مانع اصلی تولید حداکثری فوالد کشور

https://monaghesatiran.ir/131892-3759-%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%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1/
https://monaghesatiran.ir/131895-3759-%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%d8%b4%d9%87%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8/
https://monaghesatiran.ir/131898-3759-%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-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/131901-3759-%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-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1/
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آگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی شركت عمران شهر جديد پرديس

 ش��ركت عمران ش��هر جدید پردیس در نظر دارد بر اس��اس بند 7 صورت جلس��ه  ش��ماره 918/38 مورخ 1401/11/26 هیأت مدیره ش��ركت عمران 
ش��هر جدید پردیس نس��بت به انتخاب پیمانکار واجدش��رایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شركت های واجدش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت، 

تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:
1   موضوع:  انجام خدمات نقلیه- ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شركت عمران شهر جدید پردیس.

2   نوع مناقصه: عمومی یك مرحله ای.
 3   ش��ماره ثبت در س��امانه تداركات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( 2001001098000110 اس��ت. كلی��ه مراحل مناقص��ه از دریاف��ت و بارگذاری 

اسناد مناقصه و گشایش پاكت ها از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.
4  نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

شهر جدید پردیس، فاز یك، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، شركت عمران شهر جدید پردیس. تلفن: 74902، داخلی 266
5  مدت پیمان: 11 ماه شمسی.

6  مبلغ برآورد اولیه: 32.454.138.750 )سی ودو  میلیارد و چهارصد و پنجاه  و چهار  میلیون  و یك صد و سی  و هشت  هزار و هفت صد و پنجاه( ریال.
 7  تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق ج��دول 4 از بند »الف« م��اده 6 آیین نامه تضمین معام��الت دولتی به ش��ماره 123402/ت 50659 ه� 

مورخ 1394/09/22 به  مبلغ 1.623.000.000 )یك میلیارد و شش صد و بیست  و سه  میلیون ( ریال.
8  مجوز فعالیت: 

گواهینامه صالحیت شركت های خدماتی از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی دارای كد فعالیت 1 )امور حمل ونقل( كه می بایست دارای اعتبار باشد.
9  دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: 

از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 1402/01/05
10  تحویل اسناد مناقصه:

10-1- به صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز سه شنبه مورخ 1402/01/15 در سامانه ستاد بارگذاری شود.
10-2- به صورت فیزیکی )فقط پاكت "الف"( تا س��اعت 16:00 روز سه ش��نبه مورخ 1402/01/15 به دبیرخانه ش��ركت عمران ش��هر جدید پردیس 

تحویل شود.
11  زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه » پاکت های الف، ب و ج«: 

ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/16، در سالن اجتماعات شركت عمران شهر جدید پردیس.
12  هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 1.000.000 )یك میلیون( ریال است.

13  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

كد:37-401-200-ر نوبت اول
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آگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی شركت عمران شهر جديد پرديس

 ش��ركت عمران ش��هر جدید پردیس در نظر دارد بر اس��اس بند 2 صورت جلس��ه  ش��ماره 923/43 مورخ 1401/12/21 هیأت مدیره ش��ركت عمران 
ش��هر جدید پردیس نس��بت به انتخاب پیمانکار واجدش��رایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شركت های واجدش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت، 

تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:
1   موضوع: انجام امور خدماتی شركت عمران شهر جدید پردیس.

2  نوع مناقصه: عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یك مرحله ای.
 3   ش��ماره ثبت در س��امانه تداركات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( 2001001098000137 اس��ت. كلی��ه مراحل مناقص��ه از دریاف��ت و بارگذاری 

اسناد ارزیابی  كیفی و اسناد مناقصه و گشایش پاكت ها از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir(  انجام می شود.
4    نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

شهر جدید پردیس، فاز یك، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران، شركت عمران شهر جدید پردیس. تلفن: 74902، داخلی 266
5   مدت پیمان: 11 ماه شمسی.

6   مبلغ برآورد اولیه:
225.932.678.225 )دویست  و بیست  و پنج میلیارد و نه صد و سی  و دو میلیون و شش صد و هفتاد و هشت هزار و دویست  و بیست  و پنج( ریال.

7  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
 مطاب��ق ج��دول 4 از بن��د »ال��ف« م��اده 6 آیین نام��ه تضمی��ن معام��الت دولت��ی ب��ه ش��ماره 123402/ت 50659 ه��� م��ورخ 1394/09/22 

به  مبلغ 10.519.000.000 )ده میلیارد و پانصد و نوزده  میلیون ( ریال.
8  مجوز فعالی�ت: گواهینامه صالحیت ش��ركت های خدماتی، پش��تیبانی و فنی  مهندس��ی از وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعی دارای ك��د فعالیت 4 كه 

می بایست دارای اعتبار باشد.
9  در اج��رای م��اده 2 آیین نامه راهکاره��ای افزای��ش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرس��ی و س��نجش ت��وان مالی مناقصه گ��ر ارائ��ه صورت های مالی 
حسابرسی ش��ده س��ال 1400 در پاكت "اس��ناد ارزیابی كیفی" الزامی اس��ت. در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به حسابرس��ی، مناقصه گر از فرایند 

مناقصه حذف می گردد.  
10  دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: 

از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25 تا ساعت 16:30 روز یك شنبه مورخ 1402/01/06
11  تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه "پاکت های الف، ب و ج":

11-1- به صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 1402/01/21 در سامانه ستاد بارگذاری شود.
11-2- به صورت فیزیکی )فقط پاكت "الف"( تا س��اعت 16:00 روز دوش��نبه مورخ 1402/01/21 به دبیرخانه ش��ركت عمران ش��هر جدید پردیس 

تحویل شود.
12  زمان و محل گشایش پاکت اسناد ارزیابی کیفی: 

ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1402/01/22، در سالن اجتماعات شركت عمران شهر جدید پردیس.
13  زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه »پاکت های الف، ب و ج« : 

ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/01/26، در سالن اجتماعات شركت عمران شهر جدید پردیس.
14   هزینه خرید اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 1.000.000 ) یك میلیون( ریال است.

15   مناقصه گران ابتدا ارزیابی كیفی شده و پس از كسب حداقل امتیاز 60 در فرآیند ارزیابی كیفی در مراحل بعدی مناقصه شركت می نمایند. 
16   سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه مندرج است.

كد: 38-401-200-ر   نوبت اول
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نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند شهرس�تان رباط کریم در نظر دارد نسبت به اجاره سه دس��تگاه بلدوزر D8 جهت دفن زباله در مرکز زباله رودش��ور اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت های واجدشرایط 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز از ساعت ۰۸:3۰ الی ۱3:3۰ به دفتر امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

1- چاپ اول: ۱۴۰۱/۱2/2۴
2- چاپ دوم: ۱۴۰2/۰۱/۱5

3- مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: از مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱5 الی ۱۴۰2/۰۱/2۴
4- جلسه کمیسیون معامالت عالی معامالت: ساعت ۱5:۰۰ مورخ ۱۴۰2/۰۱/27 

5- مشخصات موضوع مورد مناقصه عمومی: مندرج در جدول ذیل

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی )ریال(مبلغ اعتبار )ریال( موضوع مناقصه عمومیردیف

99.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴.95۰.۰۰۰.۰۰۰ تأمین سه دستگاه بلدوزر D8 با راننده جهت انجام  دفن و پوشش زباله روزانه در مرکز رودشور۱

بدیهی است:
الف( هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ب( سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
ج( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ پیشنهادی ساالنه می باشد.

د( سایر مشخصات و موارد در اسناد درج گردیده است.
آدرس: 

رباط کریم، میدان آزادگان،  بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پالک 7۴2، واحد ۱
شماره تماس: 5673۰۰63

آگهی تجدید   عمومي 

روابط عمومی سازمان مديريت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط كريم و بهارستان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 
شهرستان های رباط كریم و بهارستان

روابط عمومی شركت مخابرات ايران منطقه همدان

شركت مخابرات ایران 
منطقه همدان

 BTS سایت های س��یار و مراکز مخابراتی دارای PM مخابرات منطقه همدان در نظر دارد نگهداری شبکه و
و مراکز کم ظرفیت و تأسیسات و پاور کلیه مراکز و کافوهای نوری را به پیمانکاران واجدشرایط، واگذار نماید.

 لذا خواهش��مند اس��ت پیمانکاران محترم رزومه کاری خ��ود را تا تاری��خ ۱۴۰2/۰۱/۱6 به اداره پش��تیبانی و 
 تدارکات مخابرات منطق��ه همدان ارائه نمایند و جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره ۰9۱۸7۰96۰۴۴ 

تماس حاصل فرمایند.
محل تحویل رزومه: میدان آرامگاه بوعلی سینا، مخابرات منطقه همدان، طبقه دوم، اتاق 2۱۱

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی پیمانکاران واجدشرایط
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ش��اخص کل بورس ته��ران در پایان معام��الت دیروز 
)سه ش��نبه( با یک هزار و 36۴ واحد افزای��ش در ارتفاع 
یک میلیون و 7۸2 هزار واحدی ایستاد. به گزارش ایرنا، 
ش��اخص هم وزن با یک ه��زار و 93۰ واح��د افزایش به 
5۴۱ هزار و 35 واحد و شاخص قیمت با یک هزار و ۱۴2 
واحد رشد به 32۰ هزار و ۱7۰ واحد رسید. در معامالت 
بورس تهران، بی��ش از ۱۱ میلیارد و ۴3 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۸2 هزار و ۸۰9 میلیارد ریال معامله شد. همچنین شرکت 
س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی )شس��تا( با 96۴ واح��د، مخابرات ایران 
)اخابر( با 755 واحد، گروه مپنا )رمپنا( ب��ا 3۰5 واحد، فوالد کاوه جنوب 
کیش )کاوه( با 3۰۰ واحد، ذوب آهن اصفهان )ذوب( با 235 واحد و زامیاد 
)خزامیا( با ۱37 واحد تأثیر مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 52۴ واحد، توس��عه معادن و 
فلزات )ومعادن( با ۴6۴ واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با 3۱5 واحد، 
معدنی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با 3۰۱ واحد، توس��عه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( با 262 واحد و پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با 2۱7 واحد تأثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه شد. بر پایه این گزارش، 
نماد سیمان اردستان )اردستان(، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شستا(، سیمان آبیک )سآبیک(، ایران خودرو )خودرو(، انتقال داده های 
آسیاتک )آس��یاتک(، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( و 

پارس فوالد سبزوار )فسبزوار( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نی��ز بی��ش از ی��ک واح��د افزایش داش��ت و 
به 22 ه��زار و 7۰۸ واحد رس��ید. در این ب��ازار بی��ش از ۱۰ میلیارد و 
۴۸5 میلیون برگه س��هم و اوراق مالی دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات 
معامالت فرابورس بیش از ۴99 هزار و ۴۰2 نوبت بود. صنایع گلدیران 
)گلدیرا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بانک دی )دی(، ش��رکت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع(، فرابورس ایران )فرابورس(، آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان )فغدی��ر( و پوی��ا زرکان آق دره )فزر( تأثیر مثبت بر ش��اخص 

فرابورس داشتند. 

بازگشت  شاخص بورس به مدار صعود

مدیرعامل ش��رکت تأمین س��رمایه تمدن در پیامی به 
مناس��بت یازدهمین سالروز تأسیس ش��رکت، گفت: 
حفظ و ارتق��ای جایگاه برتر در صنعت تأمین س��رمایه 
کش��ور و تبدیل  ش��دن به برند ملی در ارایه محصوالت 
و خدم��ات در س��طح اس��تانداردهای بین الملل��ی از 
راهبردهای اس��تراتژیک ش��رکت اس��ت. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از مدیریت ارتباطات و رس��انه ، بهنام محس��نی؛، 
مدیرعامل ش��رکت تأمین س��رمایه تم��دن، گفت : در طول ۱۱ س��ال 
فعالیت شرکت بهترین متخصصین و کارشناس��ان بازارسرمایه کشور، 
خانواده بزرگ تأمین س��رمایه تمدن را همراهی کرده ان��د و با همراهی 
چنین متخصصینی در سالی که گذشت در راستای تفکر نوآورانه و ارایه 
خدمات مبتکرانه، تأمین س��رمایه تمدن به عنوان اولین تأمین سرمایه 
دانش بنیان کشور معرفی گردید و موفق به دستیابی باال ترین مقدار سود 
خالص و بیش ترین حجم انتش��ار اوراق بهادار از ابتدای تأسیس تاکنون 
شد. بهنام محس��نی؛ در راس��تای تنوع ابزار ها و خدمات مالی قابل ارایه 
به مشتریان و حفظ جایگاه تأمین سرمایه تمدن به عنوان تأمین سرمایه 
برتر کش��ور، گفت : درخواست تأس��یس صندوق طال، صندوق امالک و 
مستغالت، صندوق ارزی و همچنین صندوق نیکوکاری به جهت ایفای 

مسؤولیت های اجتماعی شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

 تبدیل شدن»تمدن« به برند ملی 
با استاندارد بین المللی تفاوت مبلغ مرحله دوم سود سهام عدالت با مرحله نخست چیست؟

طب��ق وعده ه��ا ق��رار اس��ت کم ت��ر از یک 
هفته دیگ��ر مرحل��ه دوم س��ود س��هام عدالت 
ب��ه حس��اب مش��موالن وایز ش��ود؛ البت��ه این 
مرحل��ه ی��ک تف��اوت مهم ب��ا مرحله نخس��ت 
دارد و آن واریز س��ود ش��رکت های غیربورسی 
سهام عدالت اس��ت. به گزارش ایس��نا، قرار شد 
سود س��هام عدالت س��ال ۱۴۰۰ طی دو مرحله 
به حساب مش��موالن این س��هام واریز شود، بر 

این اس��اس قسمت نخس��ت س��ود، پایان پاییز 
س��ال جاری به حساب مش��موالن واریز شد. در 
مرحله نخس��ت س��هامدارانی ک��ه در پرتفوی 
س��هام خ��ود ۴52، ۴92 و 532 ه��زار توم��ان 
دارند به ترتی��ب 5۱۰، 555 و 6۰۰ هزار تومان 
 و اف��رادی که پرتف��وی یک میلی��ون تومانی در 
اختی��ار دارند، مبلغ ی��ک میلی��ون و ۱2۸ هزار 
توم��ان س��ود علی الحس��اب دریاف��ت کردند. 

در این راس��تا طب��ق وعده ه��ای وزی��ر اقتصاد 
و همچنی��ن رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار ق��رار اس��ت بخش دوم س��ود ش��نبه و 
یکش��نبه هفته آینده واریز ش��ود. میزان س��ود 
 واری��زی ب��رای ه��ر مش��مول همانن��د مرحله 
نخست اس��ت اما یک تغییر مهم دارد و آن واریز 
سود شرکت های غیربورسی سهام عدالت است. 
آن طور ک��ه رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی 

اعالم ک��رده ق��رار اس��ت ب��رای اولین ب��ار بعد 
از توزی��ع س��هام عدالت، س��ود ش��رکت های 
غیربورس��ی به میزان 67۰۰ میلی��ارد تومان به 
حساب س��هامداران واریز شود. وی همچنین در 
گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: سود شرکت های 
غیربورسی با سود ش��رکت های بورسی ترکیب 
و در زم��ان واریز به صورت یکجا واریز می ش��ود. 
به ط��ور کلی س��ود ش��رکت های غیربورس��ی 

67۰۰ میلیارد تومان اس��ت که اگر بر کل تعداد 
سهامداران تقسیم ش��ود )۴9 میلیون نفر( برای 
هر فرد ح��دود ۱36 ه��زار و 7۰۰ توم��ان واریز 
خواهد ش��د. البته این میزان بس��ته به س��هام 
اولیه هر مش��مول کم یا زیاد می ش��ود. براساس 
این گزارش، از میان ش��رکت های سرمایه پذیر 
س��هام عدالت 35 شرکت بورس��ی و ۱3 شرکت 

غیربورسی هستند.  

گروه بانک، بیمه، بورس

رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی، با بی��ان اینکه فرآین��د اتصال 
ش��رکت های دولتی به س��امانه مودیان به کندی انجام می شود، 
گفت: هم اکنون 3۴۰ ش��رکت بورس��ی در س��امانه حضور دارند 
و صورت حس��اب های خ��ود را ارس��ال می کنن��د. ب��ه گ��زارش 
مناقصه مزای��ده، داوود منظور؛ با بیان اینک��ه بخش قابل توجهی 
از اقتصاد ایران توس��ط ش��رکت ها و اش��خاص حقوقی مدیریت 
می ش��ود، اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ هزار ش��رکت فعال در اقتصاد 
ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش حساب 
با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند. اجرای قانون عماًل از ابتدای 
استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک مأموریت اصلی در دستور کار 
قرار دادیم. از روز اول تالش کردیم تا زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. ب��ه این ترتیب از ابتدای 
تیرماه توانس��تیم بس��ترهای الزم را فراهم کنیم. اج��رای قانون 
نیازمند دستورالعمل های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده 
است. امروز تمامی دس��تورالعمل  ها از طریق درگاه سازمان قابل 
مشاهده است. البته از طریق س��امانه برخی آموزش  ها را نیز آماده 
کردیم. وی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه 
و با فراخوان از شرکت های بورس��ی بود، گفت: امروز 3۴۰ شرکت 
بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب های خود را ارسال 
می کنند. فرآیند اتصال شرکت های دولتی که از دی ماه فراخوان 
شدند به ُکندی انجام می شود. تا االن ۱۴ شرکت دولتی به سامانه 
متصل شدند و پیگیر هستیم تا س��ایر شرکت ها نیز متصل شوند. 
۱7۴ ش��رکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردن��د و امروز در 
حال صدور صورت حساب هس��تند. در مجموع امروز بالغ بر 5۴۰ 
شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از 92 میلیون صورت حساب 
صادر ش��ده که ارزش آن ها به 93۰ همت رس��یده اس��ت. میزان 
ارزش افزوده اظهار ش��ده نیز بیش از 65 همت بوده است. 72 هزار 

شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.
تکمیل تدریجی اتصال زنجیره شرکت ها در سامانه

رئیس س��ازمان امور مالیاتی، در ادامه با بی��ان اینکه به تدریج 
اتصال زنجی��ره ش��رکت ها در س��امانه تکمیل می ش��ود، گفت: 
کس��انی که یکبار به یکی از س��امانه های دولتی صورت حس��اب 

صادر می کنند نباید مجدداً برای ارایه صورت حس��اب به سازمان 
مالیاتی زحمت بیش��تری متحمل ش��وند. بنابراین سامانه جامع 
تجارت، سامانه گمرک، ثامن و س��امانه تدارکات دولت به سامانه 
مودیان متصل ش��ده اند. در نتیجه اگر صورت حس��اب به یکی از 
این سامانه ها ارسال ش��ود برای س��ازمان امور مالیاتی نیز ارسال 
خواهد ش��د. منظور با تأکید بر اینکه اجرای قانون نیازمند برخی 
تدابیر تس��هیل کننده بود، اظهار کرد: به همین جهت یک الیحه 
دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این الیحه با یک فوریت تصویب 
شد. جلس��ات متعددی در این خصوص برگزار ش��ده است و این 
الیحه با اصالحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت 
صحن قرار دارد. امیدوار هس��تیم این اصالحیه در س��ال جاری یا 
حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصالحات بسیاری 
از نگرانی ها را برط��رف خواهد ک��رد. وی افزود: براس��اس قانون 
۱۰درصد فروش در صورت تخلف مش��موالن به عن��وان جریمه 
خواهد بود. س��ازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی 5۰ درصدی 
داش��ت اما به منظور اینکه در ابت��دای اجرای قان��ون پایانه های 
فروش��گاهی جرایم س��نگینی تعیین نش��ود، اختیار بخشودگی 

۱۰۰درصد است البته به شرط خوش حس��ابی مودی. نکته دیگر 
اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی است و خوشبختانه 
این موضوع نیز در الیحه تس��هیل اج��رای قانون پذیرفته ش��د. 
فرض قانون پایانه های فروش��گاهی این بود که هر کس به سامانه 
مودیان متصل ش��د مش��مول ارزش افزوده نیز می ش��ود. رئیس 
س��ازمان امور مالیاتی، افزود: در حالی که همه فعاالن مش��مول 
ارزش افزوده نش��ده اند. اجرای همزمان این دو مورد کار را سخت 
می کرد. در نتیجه در الیحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده 
مانند س��ابق ادامه پیدا کند. یک��ی دیگر از این تدابی��ر مربوط به 
اصناف و مشاغل اس��ت. اینکه انتظار داش��ته باشیم کلیه مشاغل 
خرد پایانه فروش��گاهی نصب کنند انتظار باالیی است. در نتیجه 
تصمیم گرفته ش��د تا برای افراد متقاضی به عن��وان پایانه در نظر 
گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی 
دارند. پیش بینی ما این اس��ت که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را 
به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر 9 میلیون پذیرنده 
را نیز متصل خواهیم ک��رد. البته افرادی ک��ه بخواهند از صندوق 

فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.

اخالل در کسب وکار ها بنای سازمان امور مالیاتی نیست
منظور ب��ا تأکید ب��ر اینکه بنای س��ازمان ام��ور مالیاتی این 
نیس��ت که خللی در کس��ب وکارهای رایج ایجاد کن��د، عنوان 
کرد: ش��رکت های بورسی که ملحق ش��دند، هیچ گونه خللی در 
کسب وکار آن ها ایجاد نشده اس��ت. اجرای تدریجی نیز تا پایان 
س��ال آینده تکمیل خواهد ش��د. اجرای این قانون امکان تبدیل 
س��ازمان امور مالیاتی به ی��ک نظام مدرن را فراه��م می کند. در 
صورت اجرای این قان��ون رو در رویی م��ودی و ممیز به حداقل 
خواهد رسید. فروش و هزینه در س��امانه مشخص خواهد شد و 
شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه تکالیف 
ارایه اظهارنام��ه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداش��ته 
خواهد ش��د، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی 
س��اده تر خواهد ش��د. تمام تالش نظام مالیاتی این اس��ت تا به 
حداکثر رضایت مودیان برس��یم. مس��أله مهم تر عدالت مالیاتی 
است. با اجرای قانون پایانه های فروش��گاهی همه چیز براساس 
میزان درآم��د خالص مودی خواه��د بود. رئیس س��ازمان امور 
مالیاتی، با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال ش��رکت ها به سامانه 
مودیان در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: یکی از این راهکار ها 
ش��رکت های معتمد هس��تند. به منظور اینکه به مودیان فشار 
وارد نش��ود یک ردیف بودجه در الیحه بودجه سال آینده در نظر 
گرفته شد تا هزینه های مربوط به ش��رکت های معتمد از جانب 
سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در 
الیحه اصالحی ذکر شده و به یک قانون دایم تبدیل خواهد شد. 
االن سه ش��رکت معتمد نوع اول و یک ش��رکت معتمد نوع دوم 
در حال فعالیت هستند. ۱۰ ش��رکت نیز در صف مجوز هستند. 
گزینه دوم این اس��ت که خود مودی صورت حساب ارسال کند. 
براس��اس ماده 2۰ قانون پایانه های فروش��گاهی از شرکت های 
حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونه ای تغییر 
دهند که بتوانند به صورت مس��تقیم به س��امانه مودیان متصل 
ش��وند. هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین 
کردیم. امروز از صورت حس��اب هایی ک��ه دریافت می کنیم، 2۰ 
درصد را شرکت های معتمد ارسال می کنند و باقی موارد را خود 
مودیان ارس��ال می کنند. یکی از وظایف س��ازمان این است که 

خدمات آموزشی را ارایه کند. 

اتصال ۳٤٠ شرکت بورسی به سامانه مودیان مالیاتی

https://monaghesatiran.ir/131880-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac/
https://monaghesatiran.ir/131883-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac-2/
https://monaghesatiran.ir/131886-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://monaghesatiran.ir/131889-3759-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4/
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کیوسک اخبار 

 برگزاری مناقصه 
 نصب 5٠  مخزن آب اضطراری 

در تهران در سال آینده 

 عدم اعمال دستور رئیس جمهور 
در تخفیف 7٠ درصدی قبض های گاز

 تشکیل میز تخصصی پتروشیمی 
در سازمان حفاظت محیط زیست

اختصاص باال ترین رشد اقتصادی 
در پاییز 1٤٠1 به گروه نفت و گاز

وزیر نفت، اعالم ک��رد: باال ترین رش��د اقتصادی در کش��ور در پاییز ۱۴۰۱ 
مربوط به گروه نفت و گاز بوده اس��ت. به گزارش مناقصه مزای��ده، جواد اوجی؛ 
در فضای مج��ازی نوش��ت:  گ��زارش  بانک مرکزی مبن��ی بر  رش��د اقتصادی 
۴.۱5 درص��دی گ��روه نف��ت و گاز در  پاییز ۱۴۰۱ ک��ه باال ترین رقم رش��د در 
میان بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد کش��ور اس��ت. وی ادامه داد: ای��ن موضوع 
گواه  جهش تولید و صادرات  صنعت نفت اس��ت که با اتکاء ب��ه زحمات جهادی 
کارکنان این صنعت به دس��ت آمده اس��ت. مطابق گزارش بانک مرکزی، رشد 
اقتصادی گروه نفت و گاز در س��ه ماهه پاییز ۱۴۰۱ و 9 ماهه امس��ال به ترتیب 
۱5.۴ و 9.3 درصد بوده که باال ترین رش��د اقتصادی در بازه مورد اش��اره است 
و بخش��ی از آن در نتیجه تکمیل و بهره ب��رداری از طرح های نیمه تمام اس��ت. 
در س��ال جاری، 3۱ طرح کالن نیمه تمام وزارت نفت با مجموع سرمایه گذاری 
افزون ب��ر ۱2 میلیارد دالر تکمیل ش��ده و به بهره برداری رس��یده اس��ت. این 
طرح  ها در بخش باالدس��ت صنعت نفت مانند توس��عه میدان ه��ای نفت و گاز، 
انتقال گاز و گازرس��انی، جمع آوری گازهای مش��عل و زنجیره پایین دست این 
 صنعت مانند طرح های پاالیشی و پتروش��یمی قرار داشته و در تمام پهنه کشور

 گسترده شده اند.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان تهران، گف��ت: س��ال آینده 
مناقصه نص��ب 5۰ مخزن آب اضط��راری در تهران برگزار می ش��ود. به گزارش 
مناقصه مزایده، محس��ن اردکانی؛ در جلس��ه شورای ش��هر تهران با بیان اینکه 
میزان متوسط بارندگی در ش��هر تهران 2۸۰ میلی متر اس��ت، گفت: متأسفانه 
امسال ۱۸۰ میلی متر بیش��تر بارش باران نداش��ته ایم. وی با بیان اینکه این به 
معنای آن است که نسبت به متوس��ط 25 درصد کمبود بارش داشته ایم گفت: 
اما همکاری شهروندان و همکاری میان دستگاه ها شرکت آب و فاضالب منجر 
به این شده است تا شهروندان کمبود آب را احس��اس نکند. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان تهران، با بیان اینکه تهدید صددرصدی فاضالب به فرصت 
تبدیل شده اس��ت، اظهار کرد: فاضالب یک عامل تخریبی برای محیط زیست 
اس��ت و در تصفیه خانه جنوب تهران س��الیانه 2۰۰ میلیون متر مکعب پساب 
قابل استفاده تأمین می ش��ود و برق و گاز نیز از تصفیه تأمین می شود. اردکانی؛ 
با بیان اینکه تاکنون چهار هزار ش��یر آتش نش��انی در تهران نصب ش��ده است، 
در مورد نصب مخ��ارن آب اضط��راری در ته��ران، گفت: 75 دس��تگاه مخزن 
اضطراری در س��ال جاری نصب شده اس��ت، 3۱ دس��تگاه قباًل نصب شده بود و 
مناقصه نصب 5۰ مخزن دیگر در سال آینده برگزار می شود و با یک جمع بندی 
می توان گفت که از 37۰ دس��تگاهی که بای��د نصب می کرویم، تا پایان س��ال 
آینده 2۱6 مخزن نصب می ش��ود. وی ب��ا تأکید بر اینکه تا پایان س��ال ۱۴۰2، 
2۱6 مخزن آب اضط��راری در تهران احداث می ش��ود، گف��ت: 5۰۰ کیلومتر 
از شبکه فرس��وده انتقال خطوط آب تعمیر ش��ده و ذخیره خوبی در حوزه آب 
داشته ایم. چرا که این تعمیر مانع هدررفت آب ش��ده است. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان تهران، در مورد فرار آب از س��د الر، گفت: سد الر قبل از 
انقالب طراحی ش��ده و محاسبات اش��تباه بوده اس��ت و فرار آب به سمت خزر 
داریم و بر همین اس��اس تونلی باید حفر ش��ود تا این مش��کل رفع ش��ده و 2۰ 
کیلومتر از این تونل مانده است که سازوکار آینده تکمیل می شود. وی در مورد 
قطع آب مدارس و مس��اجد، گفت: اگر مدارس تا س��قف الگوی مصرف آب، آب 
مصرف کنند آبش��ان رایگان اس��ت اما اگر باالتر از س��قف مصرف داشته باشند 
پول از آن ها دریافت می ش��ود اما در مورد مساجد باید بگویم که از پرداخت پول 
معاف هستند و دریافت وجه در مورد واحدهای تجاری مساجد است و اگر پول 
حاصل از واحدهای تجاری مس��اجد صرف مسجد ش��ود حداکثر تخفیف را به 

آن ها می دهیم. در غیر این صورت باید بهای آب را بپردازند.

نماینده م��ردم طوالش در مجلس، از وزیر نفت خواس��ت نس��بت به اجرای 
دستور رئیس جمهور و پیگیری نمایندگان در مورد اعمال 7۰ درصدی تخفیف 
قبض های گاز اق��دام کند. به گ��زارش مناقصه مزایده، حس��ن محمدیاری؛ در 
نشست علنی 23 اس��فندماه مجلس شورای اس��المی در تذکر شفاهی خطاب 
به وزیر نفت، گفت: در ارتباط ب��ا قبض های نجومی گاز علی رغم ابالغ دس��تور 
رئیس جمه��ور و پیگیری نماین��دگان مبنی ب��ر اعمال تخفی��ف 7۰ درصدی 
اقدام��ی صورت نگرفته اس��ت. نماین��ده مردم طوالش، رضوانش��هر و ماس��ال 
در مجلس در تذکری به وزیر نیرو بر اس��تفاده از ظرفی��ت نیروهای باتجربه در 
مدیریت توزیع برق تأکید کرد و افزود: متأس��فانه ش��اهد ضعف عملکرد و عدم 
توزیع متوازن امکانات در زیرس��اخت ها و برای مردم هس��تیم. وی در تذکری 
از وزیر اقتصاد خواس��ت در مورد عدم همکاری بانک ها ب��ا مراجعین جهت اخذ 
تس��هیالت با وجود تخصیص اعتبارات ورود و موضوع را بررسی کند. همچنین 
حس��ین محمدصالحی داران��ی؛ نماینده م��ردم فریدن��در، تذکر مش��ابه ای با 
انتق��اد از اینکه افزایش تصاع��دی گازبها مردم را عاصی و ناراحت کرده اس��ت، 
گفت: مصرف مردم نس��بت ب��ه دوره قبل افزای��ش نیافته اما قب��وض نجومی و 
تصاعدی برای مردم ارس��ال ش��ده اس��ت که نوعی بی عدالتی اس��ت. نماینده 
مردم فریدن و چادگان، فریدونش��هر، بوئین و میاندش��ت در مجلس ش��ورای 
 اس��المی افزود: امیدواریم هر چه س��ریع تر به وزیر نفت تذکر داده شود که این 

مشکل را برطرف کند.

میز تخصصی پتروش��یمی، با هدف افزایش همکاری و تعامل میان شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی و سازمان حفاظت محیط زیس��ت تشکیل می شود. به 
گ��زارش مناقصه مزای��ده، داود عمادی؛ مدی��ر اچ اس ائی ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی، در نشس��ت هم اندیشی تخصصی ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره به توجه ویژه صنعت پتروشیمی 
به حفظ محیط زیس��ت به تش��ریح نقش دان��ش فنی فرآیندهای پتروش��یمی 
در گ��زارش مطالع��ات ارزیاب��ی آث��ار محیط زیس��تی طرح های پتروش��یمی 
پرداخت و خواس��تار تس��ریع فرآیند ص��دور مجوزهای الزم ب��رای طرح های 
پتروشیمی ش��د. مدیر بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ضمن اش��اره به جایگاه این صنعت در اقتصاد و ارزآوری کش��ور از 
آمادگی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی برای همکاری با س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت همس��و با رفع موانع حاضر خبر داد. س��عید کریم��ی؛ مدیرکل 
دفتر ارزیابی اثرات محیط زیس��تی س��ازمان حفاظت محیط زیست نیز، در این 
نشس��ت به پایش طرح  ها پ��س از صدور مج��وز EIA به عنوان یک��ی از اهداف 
مه��م آن دفتر به منظور توس��عه پایدار کش��ور اش��اره و ابراز امی��دواری کرد با 
همکاری مدیریت اچ اس ائی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و تش��کیل میز 
 تخصصی پتروشیمی در دفتر ارزیابی آن س��ازمان، زمینه تعامل و هرچه بیشتر 

فراهم شود.

طییکتوافقنامه4جانبهصورتمیگیرد

رونق صنعت پتروشیمی با ظرفیت دانش بنیان  ها و دانشگاه ها
توافق نامه مش��ترک چهارجانبه در زمینه تحول دیجیتال 
در پتروش��یمی جم میان »معاونت علمی، فن��اوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری«، »ش��رکت پتروشیمی جم«، 
»دانش��گاه صنعتی ش��ریف« و »زیس��ت بوم نوآوری تاو« در 
راستای همکاری مشترک و اس��تفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و ظرفیت علمی اس��اتید و دانش��جویان دانشگاه 
صنعتی ش��ریف، به امضاء رس��ید. به گزارش مناقصه مزایده، 
حمید ذوالفقاری، معاون اقتص��اد دانش بنیان معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاس��ت جمهوری در مراس��م 
امضای این تفاهم نامه ب��ه نقش معاونت در رش��د و بالندگی 
شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت های 
این نهاد، قبول ریس��ک اس��تفاده از محصوالت شرکت های 
دانش بنیان داخلی اس��ت. وی افزود: معاونت علمی براساس 
مأموریت های اصلی خ��ود، به طور کامل از مدیران جس��ور و 
دلسوز حمایت می کند و امس��ال با وجود تمام محدودیت ها 

امکان عقد قرارداد تولی��د بار اول به می��زان 9۰ میلیون دالر 
برای شرکت های دانش بنیان فراهم شده است.

ضرورت نقش آفرینی صنعت پتروشیمی در ارتقای 
شرکت های دانش بنیان 

در ادامه این مراس��م، عبدالرحی��م قنبری��ان؛ مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی جم نیز، با بیان اینکه در شرکت پتروشیمی 
جم همواره ب��ه دنبال اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخلی برای 
رفع نیازهای صنع��ت بودیم، تأکید کرد: س��اخت گرید جدید 
محصوالت پلی اتیلنی، س��اخت cold box و سایر موضوعات 
از جمله ای��ن اقدامات اس��ت. وی با اش��اره ب��ه اینکه صنعت 
پتروش��یمی، به عنوان صنعت پیش��رو باید به مسؤولیت خود 
در ارتقای ش��رکت های دانش بنیان داخلی عم��ل کند، ادامه 
داد: با تأکیدات رهبر معظم انق��الب )مدظله العالی( در ابتدای 
سال جاری، مسؤولیت ما در این زمینه بیش از پیش شده است. 
ناصر وثوقی؛ رئیس دانش��کده مهندسی سیس��تم های انرژی 

دانشگاه صنعتی شریف نیز در این مراسم، ظرفیت های اعضای 
هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را سرمایه ای 
گران بها برای کشور دانس��ت و گفت: امیدواریم در نتیجه این 
توافق، زمینه اس��تفاده از ظرفیت های علمی و فناوری موجود 
برای حل مس��ائل واقعی صنعت توس��عه پیدا کند. همچنین 
وحید آشتیان؛ مدیر ارشد اجرایی زیست بوم نوآوری تاو، ضمن 
ابراز خرس��ندی از فراهم شدن زمینه توس��عه همکاری میان 
دانشگاه صنعتی شریف و شرکت پتروشیمی جم، گفت: یکی از 
امتیازات شرکت پتروشیمی جم این است که علی رغم ساختار 
هلدینگی و س��هامداری، فاصل��ه ای میان رأس ه��رم تا بخش 
عملیاتی وجود ندارد و به همین دلیل این پتروشیمی چابک تر 
است و تصمیماتی که امکان ایجاد تحول در شرکت را داراست 
به سرعت می تواند عملیاتی شود. در ادامه یاسر کنعانی؛ مدیر 
دپارتمان هوش مصنوعی و اینترنت اش��یاء زیست بوم نوآوری 
تاو، به ارایه گزارش��ی از روند فعالیت ه��ای میدانی و مطالعاتی 

صورت گرفته از ابتدای سال جاری در پتروشیمی جم پرداخت 
و گفت: حل مس��أله های واقعی صنعت همان چیزی است که 
دانشجویان و فارغ التحصیالن مس��تعد و نخبه ما به دنبال آن 
هس��تند و انگیزه الزم برای ماندن و خدمت کردن در کشور را 
به آن  ها می دهد. این توافق نامه با هدف حل چالش های صنعت 
پتروش��یمی در زمینه های »تحول دیجیتال«، »بهینه سازی 
مصرف آب و ان��رژی«، »مدیریت پس��اب«، »فراهم س��ازی 
زمینه شناس��ایی مس��أله های صنعت« و »ارایه راهکارهای 
علم��ی ب��ا اس��تفاده از ظرفی��ت ش��رکت های دانش بنیان و 
همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه«، منعقد شد. براساس 
توافقات صورت گرفته، مقرر ش��د ش��رکت پتروشیمی جم، 
در راس��تای اجرای پروژه های اولویت دار خود، تا سقف 5۰۰ 
میلیارد ریال در نهاد مال��ی مورد توافق تأمی��ن اعتبار کند و 
براس��اس بند »ت« ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، 

این اعتبار از محل مالیات شرکت کسر خواهد شد.

ثبات بازارهای جهانی نفت با توافق ایران و عربستان 
نماینده پیش��ین ایران در هیأت عامل اوپ��ک، توافق میان 
ایران و عربس��تان را به نف��ع صادرکنن��دگان و واردکنندگان 
نفت خ��ام از خاورمیانه دانس��ت و گفت: ثب��ات در این منطقه 
می توان��د ثب��ات در بازار جهان��ی نفت را ب��ه ارمغ��ان بیاورد. 
محمدعل��ی خطیبی؛ در گفت وگو با ش��انا، با تأکی��د بر اینکه 
چین در حال توسعه همه جانبه روابط خود در جهان همزمان 
با رشد اقتصادی است، اظهار کرد: این کشور در دهه های اخیر 
در زمینه اقتصادی قدرت قابل مالحظه ای پی��دا کرده، اما در 
مسائل سیاست بین المللی متناسب با جایگاه برتر اقتصادی در 
زمینه تحوالت سیاسی فعال نبوده است، از این رو در سال های 
اخیر در این زمینه ها با حفظ منافع خودش فعال ش��ده است. 

وی ادامه داد: عربستان و ایران دو بازیگر مهم انرژی در منطقه 
خاورمیانه هس��تند و آرامش در این منطقه مه��م انرژی خیز 
همواره از اولویت های چین به ش��مار می رفته اس��ت و وجود 
تنش میان ایران و عربس��تان تنها به نفع آمریکاست، به طوری 
که در چند دهه اخیر این کشور توانس��ته با ایجاد تنش منافع 
خود از جمله فروش تس��لیحات نظامی را کسب کند. نماینده 
پیش��ین ایران در هیأت عامل اوپک، اظهار ک��رد: چین از نظر 
انرژی به شدت وابس��ته به منطقه خاورمیانه اس��ت، از این رو 
این کش��ور همواره برخالف آمری��کا به دنبال ثب��ات و امنیت 
این منطقه بوده اس��ت، زیرا چین در س��ال های اخیر به شدت 
در پروژه های نفتی و گازی این منطقه س��رمایه گذاری کالن 

کرده اس��ت. خطیبی؛ توافق میان ایران و عربس��تان را به نفع 
صادرکنندگان و واردکنندگان نفت خام از خاورمیانه دانس��ت 
و گفت: این توافق امنیت س��رمایه گذاری در ح��وزه انرژی در 
منطقه را افزای��ش می دهد. به عبارت دیگ��ر، ثبات در منطقه 
خاورمیانه می تواند ثبات در بازار جهانی نفت را ایجاد کند. وی 
اظهار کرد: توافق ایران و عربستان به عنوان دو عضو تأثیرگذار 
اوپک نیز به طور طبیعی می تواند در روند تصمیم گیری و ایجاد 
ثبات در این سازمان تأثیرگذار باش��د. از سوی دیگر فراموش 
نکنیم ک��ه برخی کش��ورهای منطقه نیز دنباله رو عربس��تان 
هستند و احتمال اینکه این کشور ها برای احیای روابط خود با 
ایران ورود کنند، این موضوع به نفع مجامع انرژی منطقه ای و 

جهانی خواهد بود. نماینده پیشین ایران در هیأت عامل اوپک 
گفت: نقش آفرینی چین در عرصه سیاسی منطقه خاورمیانه 
به عنوان یک��ی از اصلی  ترین س��رمایه گذاران انرژی منطقه به 
نفع امنیت منطق��ه خواهد بود. برخالف آمری��کا که منافعش 
در بی ثباتی و ایجاد جنگ خالصه می شد، البته من نمی گویم 
آمریکا بیکار خواهد نشس��ت، اما به نظر می رس��د کشورهای 
منطقه متوجه ش��ده اند دنبال��ه روی از سیاس��ت های آمریکا 
آن ها را به جایی نخواهد رس��اند. به عب��ارت دیگر، آن ها دیگر 
نمی خواهند همه تخم مرغ های خود را در سبد آمریکا بگذارند، 
از این رو امروزه ش��اهد بازتعریف روابط این کشور ها با آمریکا و 

چین هستیم.

تداوم حرکت پُرتوان صنعت آب و برق در برنامه هفتم
صنعت آب و برق کش��ور از جمل��ه  بخش هایی 
اس��ت که در کارنامه ۴۴ س��اله عملک��رد انقالب 
اس��المی ایران، هم��واره نم��ره قبول��ی گرفته و 
ثمرات گرانبهایی از خود بر جای نهاده اس��ت. این 
دس��تاورد ها را آمارهای موجود به روشنی گواهی 
می دهند، چنانکه تعداد س��دهای بزرگ کشور از 
۱9 س��د در آغاز پیروزی انقالب اس��المی به ۱95 
سد رسیده اس��ت. ش��بکه های آبیاری و زهکشی 
کش��اورزی از 552 ه��زار هکتار ب��ه دو میلیون و 
5.3۸۸ هزار هکتار توس��عه یافته است، جمعیت 
روس��تایی تحت پوش��ش آبرس��انی بهداش��تی و 
پای��دار از ۱2 درصد به بیش از ۸5 درصد رس��یده 
و جمعیت ش��هری تحت پوشش از 7۴.6 درصد به 
۱۰۰ درصد افزایش یافته اس��ت. این وضعیت در 
صنعت برق نیز صادق اس��ت، ظرفیت نصب شده 
نیروگاه های کش��ور ک��ه در آغاز پی��روزی انقالب 
اس��المی از 7۰2۴ مگاوات فراتر نمی رفت، اکنون 
به ۸9 هزار و 7۱۰ مگاوات رس��یده است، متوسط 
راندمان کل نیروگاه های حرارتی از 26.5 مگاوات 
به باالی 39 م��گاوات ارتقا یافته، آمار مش��ترکان 
برق از س��ه میلی��ون و 399 هزار مش��ترک به ۴۰ 
میلیون مشترک رس��یده و برق رسانی به روستا ها 
از ۴367 روستا به 5۸۰29 روستا یعنی بالغ بر 99 
درصد روستاهای کش��ور افزایش یافته است. این 
در شرایطی است که کشور طی سال های متمادی 
تح��ت تنگناهای ش��دید تحریم ه��ای اقتصادی 

قرار داشته اس��ت و صدالبته که فشارهای موجود 
دس��تاوردهای ارزنده ای چون اتکای روزافزون به 
توانمندی های داخلی را به همراه داش��ته اس��ت، 
به گون��ه ای که اکن��ون می توان ادعا ک��رد صنعت 
آب و ب��رق نه تنها نیازمند تکنول��وژی و تجهیزات 
خارجی نیس��ت که به مهم ترین ح��وزه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی کش��ور تبدیل شده است 
و کشورهای پیشرفته نیز از مقاصد صادراتی آن به 
ش��مار می روند. در عین حال و علی رغم مس��یری 
که کش��ور مصمم و پرتوان در صنع��ت آب و برق 
پیموده اس��ت، به م��وازات توس��عه ظرفیت های 
ایجاد ش��ده، نیاز ه��ا و تقاضاهای جدی��دی نیز پا 
به عرص��ه وجود نه��اده و وزارت نی��رو را در دولت 
سیزدهم در برابر حجم وسیعی از مأموریت  ها قرار 
داده اس��ت؛ از طرح  ها و پروژه های پرشمار خرد و 
کالن نیمه تمام تا مقابله با پدیده های تغییر اقلیم، 
تنش آبی فراگیر، ناترازی در عرضه و تقاضای برق 
و... که فائق آمدن ب��ر آن  ها نیازمن��د برنامه ریزی 
و همچنی��ن اقدام و عمل جس��ورانه و ب��ه عبارت 
دیگر عزم جهادی اس��ت. مقابله ب��ا ناترازی تولید 
و مصرف برق و جلوگیری از تکرار خاموش��ی های 
گسترده تابستان ۱۴۰۰ نخس��تین گامی بود که 
با تدبیر و اجرای ۱۰۰ برنام��ه، از افزایش ظرفیت 
نیروگاهی کش��ور گرفته تا مدیری��ت مصرف برق 
عملیاتی شد و توانست تابس��تان بدون خاموشی 
را در س��ال جاری به ارمغان آورد، چنانکه علی رغم 

رشد س��االنه تقاضا، مصرف برق دربخش خانگی 
قریب به ۱۰ درصد کاهش را ثب��ت کرد و در عین 
حال صنایع کشور ضمن مواجه نشدن با خسارات 
خاموش��ی های ناگهانی ۴.7 درصد بیش از س��ال 
گذش��ته تأمین انرژی ش��دند، اقدامات��ی که طی 
سال های آتی باید با گام های محکم تری ادامه یابد 
و بر همین اس��اس نیز وزارت نیرو ب��ا ۱۴۰ برنامه 
به اس��تقبال اوج بار مصرف س��ال ۱۴۰2 خواهد 
رفت. در بخ��ش آب نیز اغل��ب مناطق کش��ور با 
تنش آبی روبه رو ب��وده و کماکان نیز هس��تند. بر 
این اساس اجراء و تس��ریع پروژه های عظیمی در 
دس��تور کار قرار گرف��ت؛ پروژه های��ی چون طرح 
جهاد آبرس��انی به ۱۰ هزار روس��تای کش��ور که 
شاخص آبرسانی پایدار و س��الم روستایی را ظرف 
مدت 36 ماه از ۸۰ به 9۰ درصد ارتقاء خواهد داد. 
طرح آبرس��انی غدیر برای تأمین آب ش��رب سالم 
و پایدار 52 درصد از جمعیت خوزس��تان ش��امل 
26 شهر و ۱۰۰۰ روس��تا، پروژه خط انتقال آب به 
همدان از سد تالوار در پی کاهش آب سد اکباتان، 
اجرای خط انتقال آب ب��ه دریاچه ارومیه به عنوان 
بزرگ تری��ن پ��روژه زیس��ت محیطی خاورمیانه، 
انتقال آب دری��ا از خلیج فارس و دری��ای عمان به 
اس��تان های واقع در فالت مرکزی و شرق کشور، 
شناس��ایی و اص��الح نق��اط بحران��ی رودخانه ها 
به عنوان عامل تشدید خسارات سیالبها و بسیاری 
از دیگر پروژه های ملی و منطق��ه ای که در تعامل 

با ارکان دول��ت و مجلس تالش ش��د روند تأمین 
اعتبارشان تسریع شده و تمام توان بخش اجرایی 
وزارت نیرو و پیمانکاری کش��ور نیز پای کار آمد تا 
در حداقل زم��ان ممکن به مرحل��ه بهره برداری و 
اجراء برس��ند. چنانکه طرح آبرس��انی غدیر که به 
اعتقاد کارشناس��ان، اج��رای آن نیازمند حداقل 
36 ماه زمان بود با عزم جهادی دس��ت اندرکاران 
در مدت هش��ت ماه به بهره برداری رس��ید و خط 
آبرسانی به همدان پس از ۱۸ سال، در کوتاه  ترین 
زمان عملیاتی ش��د. تردیدی نیس��ت که توسعه و 
اصالح زیرس��اخت های صنعت آب و برق در دولت 
س��یزدهم با عزم جهادی تمامی دست اندرکاران 

ادامه خواهد یافت، اما تداوم حرکت قطار توس��عه 
این زیرس��اخت های حیات��ی، توج��ه همه جانبه 
ارکان مه��م اعم از دول��ت و مجل��س را در تمامی 
مراحل می طلب��د؛ از تدوی��ن لوای��ح بودجه های 
س��الیانه و برنامه هفتم توس��عه گرفته، تا تأمین و 
تخصیص اعتبارت و مس��اعدت م��ادی و معنوی 
به منظور مدیری��ت چالش های موج��ود، در این 
صورت اس��ت که می توان امیدوار بود روش��نایی 
چراغ خانه ها و گ��ردش چرخ کار و تولی��د پایدار 
و خاک س��رزمین ایران اس��المی، زرخیز و پرگهر 

باقی بماند. 
 علی اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو  

گروه انرژي

عضو انجم��ن وس��ایل نقلیه گازس��وز، گفت: 
با دو برابر ش��دن س��هم CNG در س��بد سوخت 
کش��ور، می توان مش��کالت ناترازی بنزی��ن را در 
س��ال آینده رفع کرد. به گ��زارش مناقصه مزایده، 
محسن نامداری؛ در نشس��ت خبری با بیان اینکه 
در حال حاض��ر در هرس��اعت ظرفیت عرضه س��ه 
میلیون مترمکعب و در ش��بانه روز ظرفیت عرضه 
۴۸ میلیون مترمکع��ب CNG ب��رای خودرو ها 
وجود دارد، اف��زود: با مصرف روزان��ه 23 میلیون 
مترمکع��ب CNG، نیم��ی از ظرفیت های ایجاد 
ش��ده در این صنعت خالی اس��ت؛ در حالی که با 
دو برابر شدن سهم CNG در سبد سوخت کشور، 
بدون نیاز به سرمایه گذاری از سوی دولت و بدون 
تحمیل ب��اری برای دول��ت، می توان مش��کالت 
ناترازی بنزین را در س��ال آینده رف��ع کنیم. عضو 
انجمن وس��ایل نقلیه گازس��وز، تصری��ح کرد: اگر 
CNG را در سبد سوخت نداش��تیم، همین االن 
یک��ی از بزرگ ترین واردکنن��دگان بنزین منطقه 
بودیم. درحال��ی که تاکن��ون 2.۸ میلیارد دالر در 
صنعت CNG کش��ور هزینه ش��ده، 5۰ میلیارد 
دالر برای کش��ور ناش��ی از صرفه جوی��ی مصرف 
بنزین، دس��تاورد اقتصادی داشته است. نامداری؛ 
با تأکید بر ضرورت توس��عه CNG  در حمل و نقل 
سبک و س��نگین کش��ور، گفت: در حال پیگیری 
طرحی هستیم که بتوانیم از سال ۱۴۰2 تا ۱۴۰7، 
س��هم جایگزینی CNG  با مص��رف روزانه بنزین 

را به 52 میلی��ون لیتر معادل و س��هم جایگزینی 
CNG با مصرف روزانه گازوئی��ل را به 9 میلیون 
لیتر برس��انیم. در صورت تحقق این برنامه، ظرف 
شش سال برای کش��ور 23.۸ میلیارد دالر ارزش 
اقتص��ادی ایج��اد می ش��ود. در ادام��ه، محمود 
قاسمی؛ دیگر عضو انجمن وس��ایل نقلیه گازسوز 

)NGV(، با اش��اره به اینکه در حال حاضر تنها در 
حمل ونقل سبک کشور توس��عه CNG را شاهد 
هس��تیم و روزانه ح��دود 23 میلی��ون مترمکعب 
 CNG معادل 23 میلیون لیتر مص��رف بنزین با
جایگزین شده اس��ت، گفت: درحالی که ظرفیت 
اس��تفاده از گاز در حم��ل و نقل س��نگین کش��ور 

هنوز توس��عه نیافت��ه، در صورت توس��عه در این 
بخ��ش و اس��تفاده از ظرفیت های خال��ی عرضه 
CNG در حمل ونقل س��بک کش��ور، می توانیم 
مص��رف روزانه CNG کش��ور را ب��ه 6۰ میلیون 
مترمکعب برس��انیم. وی ب��ا بیان اینکه اس��تفاده 
CNG در صنعت خودرو عالوه بر توسعه صنعتی 

و اقتص��ادی کش��ور، چالش های تأمین س��وخت 
بخش حمل و نقل کش��ور رابرطرف می کند، اظهار 
کرد: انتفاع ناش��ی از صرفه جوی��ی مصرف بنزین 
با جایگزین��ی CNG یک دالر در هر لیتر اس��ت، 
توس��عه CNG در راس��تای کاه��ش آالیندگی 
هوا نق��ش پررنگی ایف��ا خواهد ک��رد و در صورت 
توسعه این بخش، دس��تاوردهای زیست محیطی 
نیز به دس��تاوردهای اقتصادی آن افزوده می شود. 
وی اف��زود: اگ��ر سیاس��ت گذاران حمایت جدی 
از توس��عه CNG  در حمل ونقل سبک و سنگین 
کشور کنند، دستاوردهای بزرگی در ابعاد مختلف 
برای کش��ور به دنب��ال خواهد داش��ت که درحال 
پیگی��ری ای��ن مه��م از طریق مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام هس��تیم. اگر در سه س��ال اخیر، از 
صنع��ت CNG کش��ور حمایت ج��دی به عمل 
آمده بود و ش��اهد توسعه س��هم CNG در سبد 
حمل ونقل کش��ور بودیم، امروز و در سال ۱۴۰2، 
چالش��ی در تأمین بنزی��ن و گازوئیل م��ورد نیاز 
بخش حمل ونقل کشور نداشتیم. وی با بیان اینکه 
کش��ورهای توانمند توس��عه خود را ح��ول محور 
ظرفیت هایی که رونق اقتصادی، اش��تغال آفرینی 
و دستاوردهای متعدد داش��ته می گذارند، اظهار 
کرد: در کش��ور ما به دلیل تعدد تغییرات مدیریتی 
در بازه ه��ای کوچک زمان��ی، ی��ک در محوریت 
بخشی به توس��عه در عملکرد ها دیده می شود اما 
به جرأت می ت��وان گفت که به عن��وان یک مزیت 
 محوری، توس��عه کش��ور باید با محوریت صنعت 

گاز انجام شود.

 حل مشکالت ناترازی بنزین 
با 2 برابر شدن سهم CNG در سبد سوخت




