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صفحه 1

معصومه براتی

 امسال س��ال بسیار س��ختی را مخصوصاً از لحاظ اقتصادی 
س��پری کردیم؛ آنقدر س��خت که برای افراد کم درآمد جامعه 
همچ��ون کابوس بود! رش��د قیم��ت یک به ص��ورت لحظه ای 
درآمد و به رغم وعده ها اما س��ر سفره بس��یاری از افراد جامعه 
مخصوصاً قش��ر کارگر خالی ماند! از س��وی دیگر دولت با ارایه 
بودجه سال نشان داد که سال س��خت تری در انتظار است؛ زیرا 
در بودجه اعالم ش��ده درآمد مالیاتی دولت رش��د چشمگیری 
یافته که این بدان معناس��ت که صاحبان کسب وکار مجبور به 
پرداخت مالیات بیشتر هس��تند و این به معنای ساده تر یعنی 
آن که باید قیمت ها را باز هم باالتر ببرند! از س��وی دیگر مسأله 
برج��ام به عنوان مس��أله ای حیات��ی همچنان الینف��ک مانده 
و تنها امید در این س��ال ب��ه توافق لحظه آخری ای��ران با چین 
و عربس��تان دوخته ش��ده اس��ت! توافقاتی که به گفته برخی 
کارشناس��ان، تنها با رفتار طرف مقابل می تواند تأثیر کوچکی 
در اقتصاد بر جای بگذارد و در غیر این صورت باید شاهد باالتر 
رفتن قیمت ارز مخصوصاً دالر باشیم. حال در شرایطی که تنها 

چند روزی به پایان این س��ال باقی نمانده است، همچنان این 
سؤال مطرح است که ضعیف  ترین قشر جامعه یعنی کارگر کی 

مشخص خواهد شد؟
حقوق و دستمزد کارگران به زودی تعیین می شود

در همین رابطه، وزیر کار، گفت: تکلی��ف یکی از مهم ترین 
مس��ائل کارگران یعنی حقوق و دس��تمزد تا اوایل هفته آینده 
مش��خص خواهد ش��د. صول��ت مرتض��وی؛ وزیر تع��اون، کار 
و رفاه اجتماعی در حاش��یه جلس��ه هی��أت وزی��ران در جمع 
خبرن��گاران، گفت: در رابطه با تعیین حداقل حقوق دس��تمزد 
کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلس��ات مختلفی برگزار 
ک��رد و هم ش��ورای عالی کار در هفته جاری تش��کیل جلس��ه 
داد. مش��ترکات ما بس��یار باالس��ت و چند مبح��ث مجدد به 
کارگروه ه��ای تخصصی واگذار ش��د و تا پایان هفت��ه اقدامات 
الزم را انجام خواهند داد و تا اوایل هفت��ه آینده تعیین حداقل 
حقوق و دس��تمزد کارگران انجام خواهد ش��د. خبر خوش ما 
این اس��ت که تمام صندوق های بازنشستگی که تحت پوشش 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هس��تند، نسبت به پرداخت 
مطالبات جامعه هدف خود اقدام کردند و هم حقوق بهمن ماه و 
هم عیدی های ۱۴۰۱ پرداخت ش��ده است. در فرصت مناسب 
نیز حقوق اس��فندماه را پرداخ��ت خواهند ک��رد. تأکید ما این 
اس��ت که تبعیض قائل نش��ویم و تفاوتی میان کارکنان دولت 

و کارگران ایجاد نشود.

به بهانه تعیین تکلیف حقوق کارگران در هفته آینده

ضعیف  ترین قشر جامعه چشم انتظار حمایت واقعی

 نوروز نامه! 
 قبل از ش��روع عرض کنیم که این نوروزنامه که در ادامه 
می آید، مختص شخص شخیص خودمان است و هیچ ربط و 
دخلی به سابقه و باستان و گذشته و حکایات و رسم و رسوم 
مربوط س��الیان نه چندان دور و خیلی دور نداشته و ندارد و 

هرچه هست بیان واقع است از نوروز این سال ها...! 
در خبر اس��ت ک��ه مردمان چون س��الی پر از دردس��ر و 
گرانی و مردمی س��ازی اقتصاد و تالطم و س��رافرازی دالر و 
سرشکستگی بورس و ریال و ش��رمندگی پیش فرزند و اهل 
و عیال را سپری می کردند و تقویم بش��ارت پایان سال و فرا 
رسیدن س��ال جدید را می داد،  قرار بر این گذاشتند که این 
رفتن و تمام ش��دن را با تلف��ن و اگر مقتضی ب��ود و فیلتر و 
اینترنت یاری می کرد، از طریق فضای مجازی به دوس��ت و 
آشنا تبریک بگویند، البته اگر ارتباط خیلی نزدیک و درجه 
اول بود مخت��ار بودند که دی��دار و خوش و بش��ی حضوری 

داشته باشند، همان طور که اگر برخی ها هم آنقدر ها واجب 
نبودند، با یک پیامک چند ریالی س��ر و ته قضیه تبریکات را 

به هم می آوردند.
به هرحال پایان س��ال پر قص��ه و غصه، جای ش��ادی و 
تبریک دارد ک��ه اگر همه چیز بر وفق م��راد و گل و بلبل بود 
دیگر چه عیدی و چه تبریکی به خاطر تمام شدن و ایضاً چه 
ش��ادی و بزن بکوبی برای آینده ای که هنوز معلوم نیست که 

چه خواب و خیال هایی برای خلق ا... دیده است. 
آورده اند که در ای��ن ایام، خصوصاً در س��نواتی که نوروز 
و رمضان با ه��م همراه و همقدم ش��وند، خل��ق ا...، روز را به 
تبریکات تلفنی و پیامکی و پیام رس��انی گذرانده و شب را به 
حضوری و دیداری و شب چره! و اگر هم پالس های مساعد از 
جانب میزبان بیاید، افطار و شام هم خود را میهمان می کنند 
تا عمق دیدار و دورهمی تجربه ای ش��ود ماندگار و فراموش 

نشدنی برای میزبان! 
البت��ه باتوجه به اینکه رس��م خرید پس��ته و آجیل چند 
سالی است دچار نواندیشی ش��ده و با تکانه های خانه خراب 
کن این روز ها به طور کل در حال برافتادن و منس��وخ شدن 
است، یحتمل بازگشت غرورانگیز به گندم بو داده و شاهدانه 
و نخودچی کشمش فرد اعالء در دس��تور کار خانواده هایی 
قرار بگیرد که بضاعتش��ان هنوز نیم نفسی می کشد و دمی 
گوجه فرنگی هم کل بساط افطار و شام را ساپورت می کند تا 
دیگر کسی به هوس شب چره و خوردن شام در خانه دوست، 
نیفتد! البته یحتمل سال های بعد که تخم خربزه و هندوانه 
بو داده گرم کننده دورهمی و رونق دهنده شب نش��ینی ها و 
نیمرو و املت دل انگی��ز، صفادهنده س��فره های نیمه رنگی 
ش��ود، بی برو برگرد یاد این روز ها و ایام گندم و ش��اهدانه و 

کشمش هم حسرتی شود بر دل روزگار! 
از دیگر رس��م و رس��وم آخر س��ال و نوروز، نگاه کردن و 
نخریدن لباس و کفش نو و وصله و پینه زدن پوشاک و البسه 
خود )که س��عدی فرمایش کرده اس��ت: کهن خرقه خویش 
پیراستن به از جامه عاریت خواستن( و رفتن به سفرهای 
دور و نزدی��ک از طریق تصاوی��ر صفحه فالن بالگ��ر و پیج 

بهمان اینفلوئنسر و مهم تر از همه ش��رح خاطرات بی پایان 
سال نو و عید نوروز س��ال های دور و افسانه های پر مخاطب 
پسته خندان و بوی عید و عیدی و هفت س��ین و ایضاً انجام 
خانه تکانی خش��ک! به خاطر کم و کس��ری آب و گردگیری 
دایمی بی حاصل در ذیل سایه بلند آلودگی و ریزگرد و کلی 
رسم و رسوم باحال و شاد و مفرح دیگر که باتوجه به سلیقه و 

ایضاً سنت های محلی و منطقه ای متفاوت است! 
به هرحال کمتر کسی می تواند در برابر فرا رسیدن سال 
جدید و رفتن نخ��وت باد دی و ش��وکت خ��ار و فرقت یار و 
محنت بی شمار بی تفاوت باشد که حضرت حافظ می فرماید 
... آهان هیچی اون بن��ده خدا ه��م در دوره ای از دولت یار و 
قدح پر می  و گیسوی نگار و باد بهار حرف زده است که آنچه 
می گذش��ت، دیگر گذش��ته بود نه اینکه هرسال شده است 

دریغ از پارسال و امید ناامید صد سال به از این سال ها! 
از قدی��م گفته ان��د آرزو بر جوان��ان عیب نیس��ت، پس 
سالی نیکو، روزگاری ش��اد، خوانی گس��ترده و دلی خوش 
 برای هم��ه اهالی این س��رزمین آریای��ی از خداوند عزوجل 

خواستارم، انشاا...

حرف های خودی و بی خودی

هوشنگ خان  

برای شرکت در مزایده چه باید کرد؟ 
اگر قصد ش��رکت در مزایده دولتی یا هر نوع 
مزای��ده دیگری را داری��د اما در م��ورد آن اطالع 
کاملی نداری��د؛ و می خواهید در م��ورد مزایده، 
انواعی که دارد و مزایا و معایبش اطالعات کاملی 
به دس��ت آورید، با ما تا انتها همراه باش��ید. قطعاً 
به جواب س��ؤاالت خود می رس��ید. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، یکی از مزایای مزایده این اس��ت 
که ش��ما می توانید کاالهای��ی را خریداری کنید 
که در فروشگاه های عادی وجود خارجی ندارند. 

به عالوه ام��کان دارد در بعضی از مزایدات ش��ما 
محصوالت را ب��ه قیمت کمتری نس��بت به بازار 
تهیه کنید. به عنوان مثال ماشین های مزایده ای 
یکی از انواع آن  ها هس��تند. همچنین باید اشاره 
کرد ش��رکت در مزای��ده می توان��د به عنوان یک 
تمرین برای ش��رکت در بازار بورس باشد. عالوه 
بر موارد گفته ش��ده در مزایدات حضوری ش��ما 
می توانی��د با اف��رادی ک��ه در ای��ن کار حرفه ای 

هستند، آشنا شوید و از آن  ها تجربه کسب کنید.

فرآیند شرکت در مزایده به چه صورت است؟
برای مزایده ابتدا بای��د دعوت عمومی به عمل 
آورد. یعن��ی در روزنامه های محل��ی تاریخ زمان 
برگ��زاری مزای��ده و همچنین م��واردی که قرار 
اس��ت به مزایده گذاش��ته ش��وند، درج می شود؛ 
به عنوان مثال مزایده امالک تملیکی یکی از انواع 
آن  هاست. الزم به ذکر اس��ت؛ فاصله درج آگهی با 
زمان مزایده نباید بیشتر یک ماه و کمتر از ۱۰ روز 
باشد. مرحله بعدی مشخص کردن ارزش و قیمت 

کاال  های مورد نظر است. یک فرد متخصص مبلغ 
را مشخص می کند و افراد متناسب با آن مبلغ های 
پیش��نهادی خ��ود را ارای��ه می دهن��د. پرداخت 
درصد یک��ی از مراحل انجام مزایده اس��ت. یعنی 
وقتی فرد در مزایده برنده ش��د بای��د درصدی را 
به فرد مزایده گر پرداخت کن��د. به عنوان مثال در 
مزایدات دادگس��تری این هزینه برابر ۱۰ درصد 
اس��ت و فرد تا زمان مش��خصی ح��ق دارد آن را 
پرداخت کن��د. مرحله آخر نیز مربوط به تس��لیم 

مال و اعطای س��ند رس��می اس��ت که باید طبق 
قوانین انجام ش��وند.همان طور که از متن متوجه 
ش��دید، مزایده انواع گوناگونی مانند انگلیس��ی، 
ژاپنی، هلندی و... دارد که هر کدام نیز برای هدف 
مشخصی مورد اس��تفاده قرار می گیرند. به عالوه 
متوجه ش��دید که مزایده هم از مزایایی برخوردار 
است و هم معایبی دارد. برای ش��رکت در مزایده 
و برپایی آن باید مراحلی انجام ش��ود که در متن 

به طور کامل در مورد آن  ها صحبت کردیم. 

جلیل قنادزاده

امس��ال هم با تمام خوبی ها و بدی هایش به آخر خط 
رسید؛ س��الی که پایانش برای هر کس��ی مفهوم خاصی 
دارد و برای خیلی ها هم مثل س��ال های دیگر، گذشتن 
سالی تکراری بود! از ورزشی ها مخصوصاً فوتبال دوستان 
اگ��ر بپرس��ی بی ش��ک جام جهان��ی قط��ر را مهم ترین 
واقعه ورزش��ی س��ال می دانند؛ تورنمنتی ک��ه تیم ملی 
فوتبال کش��ورمان نی��ز در آن حضور داش��ت و ش��روع 
کاب��وس وارش برابر انگلیس ب��ا برد برابر ول��ز، همگان را 
به نبرد حیثیتی با آمریکا امیدوار ک��رد؛ نبردی که برای 
اولین بار در فوتب��ال ایران برای هر کس��ی معنا و مفهوم 
خاصی پیدا کرد و البته آخر سر با شکس��ت برابر آمریکا 
به پایان رس��ید! در حوزه فن��اوری اطالعات، بی ش��ک 
مهم تری��ن اتفاق مرب��وط به ملی ش��دن اینترن��ت بود؛ 
اتفاقی که در روزهای آخر ش��هریور رخ داد. مس��ؤوالن 
کش��ورمان ش��رایط خاص آن زم��ان را مهم ترین علت 
راه اندازی اینترنت ملی اع��الم کردند! برای عالقه مندان 
به محیط زیس��ت رک��ورد بیش ترین روزه��ای آلودگی 

هوا و یا تخریب محیط زیس��ت به بهانه اکتشاف معادن، 
اتفاقی تکراری بود اما دو حادثه عجیب محیط زیس��تی 
س��رآمد دیگر حوادث ش��د. اولی؛ ظهور ابرتوده متان در 
جنوب تهران بود. ابرتوده کش��ف شده از س��وی ناسا به 
قطر پنج کیلومت��ر که بر باالي یک مجتم��ع دپوي زباله 
در پایتخ��ت خودنمایی ک��رد. دومی نیز؛ م��رگ پیروز 
توله یوز ایرانی بود؛ نامش را پی��روز نهادند تا الهام بخش 
بسیاری باشد اما حتی نتوانس��تند تولد یک سالگی  اش 
را جش��ن بگیرند! کار حتی به جایی رسید که مهم ترین 
 خبرگزاری دولت، تیت��ر تحقیرآمیز »پیروز تلف ش��د«
را برایش به کار برد! در این سال پرحادثه، برخی اتفاقات 
تأثیرگذارت��ر بودند؛ درگذش��ت مهس��ا امین��ی یکی از 
همان اتفاقات تأثیرگذار س��ال بود؛ اتفاقی که می شد با 
رفتاری بهتر از وقوعش جلوگیری ش��ود اما سرنوش��ت 
مهس��ا جور دیگری نوش��ته ش��ده بود تا تالش پزشکان 
برای نج��ات جانش بی اثر باش��د و البت��ه اتفاقات پس از 
آن برای همه تلخ باش��د و کش��ورمان روزهای سختی را 
پشت س��ر بگذارد. روزهای پسا مهس��ا اما تنها شوک به 
سیاست داخلی و خارجی کش��ورمان نبود و مسمومیت 

گسترده دختران دانش آموز که با حمالت شیمیایی رخ 
داده، بحران دیگر برای کش��ور به ب��ار آورد؛ حمالتی که 
از یک مدرس��ه دخترانه در قم و از آذرماه آغاز ش��د و در 
نهایت در آخرین روزهای امس��ال به آخر راه خود رسید؛ 
مس��مومیت هایی که ط��ی بی��ش از ۱۰۰ روز، پنج هزار 
دختر را به  گفته سخنگوی دس��تگاه قضا  بدحال کرد اما 
در دل خود پیام های بسیاری داشت. گذشتن دالر از مرز 
6۰ هزار تومان بی شک بزرگ ترین رخداد اقتصاد کشور 
بود که نیمه دوم امس��ال را به طرز شگفت انگیزی تغییر 
داد.  رکوردزنی تاریخی پول ینگه دنیا یعنی دالر که برای 
اولین بار مرز 6۰ هزار تومان را نیز پش��ت س��ر گذاشت؛ 
اتفاقی که البته بعد از توافق ایران با عربس��تان سقوطی 
تاریخ��ی را تا کان��ال ۴۰ هزار توم��ان را تجرب��ه کرد. به 
هرحال سالی که گذشت س��الی پُر از حادثه بود؛ اما امید 
به زندگی هنوز در رگ تمام ایرانیان جاری است و به قول 
»ساموئل اسمایلز« امید مانند خورشید است؛ که هر چه 
به آن نزدیک تر می ش��وی، سایه مش��کالت پشت سرت 

کمتر خواهد شد. 
 به امید سالی پُر از برکت و نیک کامی.

www.qanoonnameh.ir
https://monaghesatiran.ir/131964-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%9b-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9f/
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فناوري  اطالعات
و دانش

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( - هلدینگ تخصصی 
راه و شهرسازی- واحد اجرایی راه س�ازه - پروژه بزرگراه شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی شیراز
الف( موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاکب��رداری با پیک��ور، خردایش مصالح انفج��اری، بارگیری و 
حمل به محل تخلیه به فاصل��ه 2۰ کیلومتر در مح��دوده کیلومتراژ ۰۰۰+7 الی 
5۰۰+7 باند ش��مالی، اصالح ترانش��ه باند جنوبی مس��یر، کف ترانشه خروجی و 

جانمایی دستک های دیواره های گالری خروجی تونل شهید شیبانی 
ب( محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز جهت خرید اس��ناد مناقصه به نشانی: شیراز، 
فلکه قصر دش��ت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، 

واحد امور قراردادها، شماره تماس: ۰9۱739۱۰787 مراجعه نمایند. 
)ساعت تماس ۰8:۰۰ الی ۱6:۰۰(

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: 
تا ساعت ۱8:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱5

تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/3۱ 
ج ( مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه:

5.99۰.6۴3.335 ری��ال )پنج میلیارد و نهصد و نود میلیون و شش��صد و چهل و 
سه هزار و سیصد و سی وپنج ریال( می باشد.

  مناقصه گزار در رد هر یک یا تمام پیش��نهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی 
به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان
   عمومي
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نوبتاول
هلدینگتخصصیراهوشهرسازی

موسسهراهسازه

ش�رکت فوالد آلی�اژی ایران در نظ��ر دارد انج��ام نظافت صنعت��ی در واحده��ای تولیدی 
و غیرتولیدی و نظاف��ت خیابان های کارخانج��ات تولیدی خود را به ص��ورت مطلوب و به روش 

مکانیزه براساس شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.
متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند به منظور دریافت اس��ناد و ش��رایط مناقصه به سایت 
ش��رکت فوالد آلیاژی ای��ران ب��ه آدرس www.isaco.ir – بخش خری��د و تأمین کنندگان- 
قس��مت مناقصات مراجعه نمایند و در صورت تمایل به ش��رکت در مناقصه نسبت به بارگذاری 
 اطالعات درخواس��تی در س��امانه مدیریت ارتب��اط با تأمین کنن��دگان این ش��رکت به آدرس 

srm.iasco.ir  اقدام نمایند.
ضمناً متعاقب آن متقاضیان می بایست، پیش��نهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱2:۰۰ روز شنبه 
مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱9 بر اساس ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه به دبیرخانه حراست شرکت 
واقع در محل کارخانه )یزد، جاده کنارگذر یزد – کرمان، نرس��یده به پایانه باربری، کیلومتر 2۴ 

جاده فوالد آلیاژی( تحویل نمایند.
  متقاضیان می توانند در صورت نیاز، هم��ه روزه به غیراز ایام تعطیل از س��اعت ۰8:۰۰ لغایت 
۱7:۰۰ به منظ��ور دریاف��ت اطالعات تکمیل��ی فنی با آقای ش��یخی زاده )ش��ماره تماس های 
 3۱22272۴-۰35 و ۰9۱335۱۱۰3۴( و اطالعات بازرگانی و نحوه ارس��ال و تکمیل اس��ناد 

با آقای کالنتری )شماره تماس 3۱22265۴-۰35( تماس حاصل نمایند.
شرکت فوالد آلیاژی ایران  
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آگهی   عمومي
دومرحله ای شماره م-ک/1401/10

معاون توسعه، راهوری و برنامه ریزی س��ازمان فضایی ایران سند سیاست  ها 
و برنامه های کالن بخش فضایی کشور در بازه زمانی، ۱2 اقدام کالن پیش بینی 
ش��ده برای اجرایی ش��دن این س��ند را تش��ریح کرد. به گزارش ایس��نا، سعید 
صدیقیان؛ معاون توس��عه، راه��وری و برنامه ریزی س��ازمان فضای��ی ایران در 
نشست سیاست  ها و برنامه های کالن بخش فضایی کشور با اشاره به چشم انداز 
سیاس��ت  ها و برنامه های کالن در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ گفت: چش��م انداز 
ما س��رآمدی در توس��عه فناوری فضایی بومی در منطق��ه و افزایش بهره مندی 
ش��هروندان، کس��ب وکار ها و دولت از خدمات و فناوری های فضاپایه به عنوان 
جزء جدایی ناپذیری از فعالیت های روزمره اس��ت. وی ب��ه مأموریت های کالن 
بخش فضایی کش��ور اش��اره و تصریح کرد: ایف��ای نقش قط��ب منطقه ای در 
توس��عه فناوری های فضایی و ارایه خدمات پرتاب های فضایی یا اتکاء بر توسعه 
توانمندی های بومی، طرح ری��زی و اجرای مأموریت های فضایی در راس��تای 
بهره مندی ش��هروندان، کس��ب وکارها، دس��تگاه های اجرای��ی و حاکمیت از 
فناوری های به روز و کارآمد، گس��ترش متوازن دانش، علوم و اکتشافات فضایی 
در کش��ور، ایجاد و توس��عه ابزارهای قانونی، مقرراتی و س��اختاری در راستای 
جذب و به کارگی��ری منابع مالی و فن��ی در جهت ارتقای بخش فضایی کش��ور 
با تأکید ب��ر بهره من��دی از قابلیت ه��ای بخش خصوصی دانش بنیان، توس��عه 
متوازن زنجی��ره ارزش صنعت فضایی ب��ا رویکرد ارتقای ش��اخص های تجاری 
و اقتص��ادی بخش فضای��ی کش��ور، برخ��ی از مأموریت های کالنی اس��ت که 
در این برنامه ۱۰ س��اله دیده ش��ده اس��ت. صدیقیان؛ در ادامه به اهداف کالن 
این برنامه ۱۰ س��اله اش��اره و تأکید کرد: بومی س��ازی و تثبی��ت فناوری های 
فضایی م��ورد نیاز جه��ت طراحی، س��اخت، پرت��اب و بهره ب��رداری عملیاتی 
ماهواره س��نج از دوری اپتیکی با وض��وح تصویر بهتر از پنج مت��ر چند طیفی و 
2.5 مت��ر تک طیفی در کالس و اس��تانداردهای جهانی، بومی س��ازی و تثبیت 
فناوری های مورد نیاز جهت طراحی، س��اخت، پرت��اب و بهره برداری عملیاتی 
ماهواره س��نجش از دوری راداری با وض��وح تصویر بهت��ر از ۱۰ متر در کالس 
و اس��تانداردهای جهانی، حضور عملیاتی در مدار زمین آهنگ و بومی س��ازی 
فناوری های م��ورد نیاز جهت طراحی، س��اخت، پرتاب و بهره ب��رداری ماهواره 
مخابراتی در این مدار با هدف پوش��ش نیازهای ارتباطی کش��ور، بومی س��ازی 
فناوری های کلی��دی و صنعتی س��ازی منظومه های ماهواره ای م��دار پایین و 
س��امانه کمک ناوبری محلی فضاپایه از جمله اهداف تعیین ش��ده هستند. وی 
توس��عه علوم اکتش��افات و زیس��ت فضایی براساس طراحی، س��اخت و پرتاب 
محموله های اکتش��افی و حامل موجود زنده جهت اش��راف و تس��لط بیش��تر 
بر قلمرو فضا ب��ر تکمیل زنجیره عل��وم، فناوری  ها و خدم��ات فضایی. عملیاتی 
نمودن فناوری های اکتس��اب ش��ده طی برنامه های فضایی کشور به عنوان یک 
راهکار میانبر در جهت تأمین حداکثری نیازهای فضایی کشور، توسعه، تثبیت 
و توانمندی و ارتقای قابلیت اطمینان و مزیت س��ازی در پرت��اب محموله های 
مورد نیاز به مدارات مختلف عملیاتی، توس��عه و تکمیل زیرساخت های توسعه 
فناوری، تجمی��ع، آزمون و پرت��اب و بهره ب��رداری از ماهواره ه��ای تحقیقاتی 
و عملیاتی م��ورد نیاز به منظور کاهش ریس��ک های مأموریت  ه��ا و ارتقای نرخ 
موفقیت در انجام مأموریت  ها از طریق س��رمایه گذاری دولت��ی، احداث پایگاه 
ملی پرتاب های فضایی جهت دس��تیابی به طیف گس��ترده ی از م��دارات اعم 
از خورش��یدآهنگ و زمین آهنگ، توسعه و شبکه سازی ایس��تگاه های زمینی 
چند منظوره جهت کنترل ماهواره و بهره ب��رداری از داده های فضایی را از دیگر 
اهداف این برنامه عنوان ک��رد. وی افزود: ارتقای پلتفرم و ایجاد س��ازوکارهای 
اش��تراک گذاری و پ��ردازش داده های فضایی به منظور دسترس��ی مش��ترک 
بیش��تر به تصاوی��ر ماه��واره ای با دقت ب��اال. توس��عه کاربرده��ای فضاپایه در 
حوزه های راهبردی کشور، توس��عه خدمات فضا پایه در حوزه های کشاورزی، 
معدن، هواشناس��ی، مدیریت بح��ران و بالیای طبیع��ی، نف��ت و گاز و انرژی، 
مدیریت ش��هری، محیط زیس��ت، اینترنت اش��یا، ارتباط مناط��ق دور افتاده و 
صعب العبور. افزایش پنج برابری س��هم اقتصاد فضا پای��ه از تولید ناخالص ملی 
کشور و حضور در بازارهای بین المللی، توسعه کسب وکارهای باالدستی، میان 
دس��تی و پایین دس��تی زنجیره ارزش فضایی، حفاظت و حراست حداکثری از 
دارایی  ها و حقوق گذش��ته حال و آینده فضایی کش��ور نیز از اهداف برنامه ۱۰ 
ساله فضایی هستند. معاون توسعه، راهوری و برنامه ریزی سازمان فضایی ایران 
 برای تحقق این اهداف به سیاس��ت های کالنی نیاز داریم که به شرح زیر است: 
برنامه ریزی متمرک��ز و راهبری یکپارچ��ه و اولویت محور، اج��رای برنامه های 
فضایی، توس��عه و تکمیل زیس��ت بوم فضایی کش��ور ب��ه منظ��ور بهره گیری 
حداکث��ری از ظرفیت ه��ای غیردولت��ی و خصوص��ی، فعال س��ازی و تجمیع 
تقاضای خدمات فضا پایه و تس��هیل افزای��ش ضریب نفوذ فن��اوری فضایی در 
سایر حوزه های راهبردی کشور، ارزان س��ازی، چابک سازی و تسریع در اجرای 
مأموریت های فضایی، ش��کل گیری نهاده��ای کارآمد توانمن��د و دانش بنیان 
غیردولتی و خصوصی در توسعه بومی اقالم فضایی دارای مزیت، اتکا بر حداکثر 
توانمندی های بوم��ی دارای مزیت در راس��تای تأمین نیازمندی  ها و توس��عه 
کاربری های بخش فضایی با لحاظ منافع ملی و مولد س��ازی و عملیات س��ازی 
حداکث��ری فناوری های بومی توس��عه یافته ب��ا تأکید بر مش��ارکت حداکثری 

بخش خصوصی دانش بنیان، بخشی از این سیاست های کالن است.

 گام به گام با  برنامه فضایی ایران 
تا سال 1410

اتصال سامانه ستاد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
مدیرکل دفتر پای��ش و نظارت بر پیاده س��ازی دولت 
الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران، گفت: سامانه 
س��تاد با ه��دف الکترونیکی نم��ودن تمام��ی مزایده ها، 
مناقصات و معام��الت بانکی الکترونیکی راه اندازی ش��ده 
است و شامل سه زیرسیستم خدمت از جمله سامانه خرید 
جزئی و متوسط، سامانه مناقصات و سامانه مزایده هاست. 
به گزارش سیتنا، روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات 
ایران، اعالم ک��رد: مجید فوالدی��ان، از آخری��ن امکانات 
پنجره ملی خدمات دولت هوش��مند با هدف تس��هیل در 
بهره برداری از خدمات این پنجره خبر داد. فوالدیان؛ ضمن 
اشاره به اتصال سامانه بانکداری دیجیتالی بانک کشاورزی 
به پنجره ملی اظهار داشت: س��امانه بانکداری دیجیتالی 
بانک کشاورزی، شامل خدماتی ازجمله انتقال وجه کارتی، 
پرداخت اقساط تس��هیالت، پرداخت قبوض، شارژ تلفن 
همراه، خالصه وضعیت حس��اب ها، گزارش دسته چک و 
تاریخچه تراکنش های مالی است که اکنون از بستر پنجره 

ملی خدمات دولت هوشمند به س��هولت قابل ارایه است. 
همچنین ارتباط دو بانک ملی و صنعت ومعدن نیز با پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند برقرار ش��ده است و تعدادی 
از خدمات آن  ها از این بس��تر قابل ارایه اس��ت. وی در مورد 
آخرین امکان��ات و فناوری های اح��راز هویت افراد جهت 
افزایش امنیت و حف��ظ حریم خصوص��ی کاربران گفت: 
به منظور افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی، کاربران 
می توانند نسبت به فعال س��ازی یکی از گزینه های ورود 
دومرحله ای از قبیل اس��تفاده از گذرواژه، اس��تفاده از کد 
یک بارمصرف ارسالی به اپلیکیش��ن پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند و به زودی استفاده از فناوری زنده سنجی 
و تطبیق چهره فرد با عکس کارت ملی هوشمند عالوه بر 
کد پیامک ارسالی به تلفن همراه اقدام نمایند. فوالدیان؛ از 
اتصال سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( 
به پنجره ملی خدمات دولت هوش��مند خبر داد و افزود: 
سامانه ستاد با هدف الکترونیکی نمودن تمامی مزایده ها، 

مناقصات و معامالت بانکی الکترونیکی راه اندازی ش��ده 
است و شامل س��ه زیرسیس��تم خدمت ازجمله سامانه 
خرید جزئ��ی و متوس��ط، س��امانه مناقصات و س��امانه 
مزایده هاست. به گفته وی، سامانه خرید جزئی و متوسط 
درخصوص معامالت جزئی و متوس��ط کاربرد داش��ته و 
کلیه مراحل انجام معامل��ه از ثبت درخواس��ت خرید تا 
پرداخت وجه، به صورت الکترونیکی در بستر این سامانه 
انجام می شود. سامانه مزایده، س��ازمان های مزایده گزار 
)فروشندگان( و مزایده گر )خریداران( را قادر می سازد، تا 
در بس��تر الکترونیک و امن با رعایت مساوات و در شرایط 
یکسان، نسبت به برگزاری مزایده ها اقدام کنند. گفتنی 
اس��ت؛ در حال حاضر، ۱26 دس��تگاه اجرایی، س��امانه  و 
خدمات پرکاربرد عمومی و بیش از 7۰ خدمت مس��تقیم 
استعالمی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل 
هستند که با یک بار احراز هویت قابل استفاده برای عموم 

مردم است.

سرپرس��ت معاون��ت توس��عه ش��رکت های 
دانش بنی��ان معاونت علم��ی، با تش��ریح آخرین 
وضعیت آماری ش��رکت های دانش بنیان و میزان 
رش��د آن ها، گفت: رویک��رد روبه آین��ده بزرگ تر 
دانش بنیان هاس��ت.  اقتص��ادی  نق��ش  ش��دن 
مقام معظم رهب��ری در پی��ام نوروزی س��الی که 
در روزه��ای پایانی خود به س��ر می ب��رد، به نکات 
کلیدی مربوط به موضوع پیش��رفت علمی کشور 
اش��اره کردند و ب��ا تعیین ش��عار س��ال مبنی بر 
»تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین«، به ضرورت 
حرکت به س��مت اقتصاد دانش بنیان و دستیابی 
به پیش��رفت عادالنه و حل مش��کل فق��را تأکید 
کردند. انتخ��اب این نام از س��وی رهب��ر انقالب، 
نش��ان از دیدگاه وس��یع رهبری به تولید بر محور 
دانش و تکنولوژی دارد. ایشان اقتصاد را در گروی 
نقش آفرینی فناوران عرصه تکنولوژی می دانند و 
شعار سال ۱۴۰۱ را در س��ه کلمه بنیادی خالصه 
کردند. رهبری با تأکید بر پیش��رفت علم و فناوری 
کش��ور، در تبیین شعار امس��ال تنها راه دستیابی 
به پیش��رفت عادالن��ه و حل مش��کالت را حرکت 
به س��مت اقتصاد دانش بنیان خواندن��د. منظور از 
اقتص��اد دانش بنی��ان از دیدگاه رهب��ری، دیدگاه 
علمی و فناورانه ب��ه تولید در همه عرصه هاس��ت 
که نتیجه آن، کاهش هزینه ه��ای تولید، افزایش 
بهره وری، ارتق��ای کیفیت محصوالت، رقابت پذیر 
ش��دن تولی��دات در بازاره��ای جهان��ی و کاهش 
قیمت تمام ش��ده محص��والت در داخ��ل خواهد 
بود. ایش��ان هم��واره تأکی��د می کنن��د »به طور 
قاطع باید به س��مت اقتص��اد دانش بنیان حرکت 
بکنیم؛ یعن��ی اینکه دان��ش و فناوری پیش��رفته 
نقش آفرین��ِی ف��راوان و کاملی داش��ته باش��د در 
هم��ه عرصه ه��ای تولید. اگ��ر ما این سیاس��ت را 
دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور 
قرار دادی��م و بنگاه ه��ای اقتص��اد دانش بنیان را 
افزایش دادی��م، منافع زیادی برای کش��ور و برای 
اقتصاد کش��ور خواهد داشت.« ایش��ان همچنین 
بر افزای��ش تعداد ش��رکت های دانش بنیان تأکید 
و بیان کردند: »ما ش��رکت دانش بنیان داریم لکن 
بای��د افزایش پیدا کن��د. م��ا در حال حاضر قدری 
کمتر از 7۰۰۰ ش��رکت دانش بنیان داریم. تقریباً 
ح��دود 66۰۰ ی��ا 67۰۰ ش��رکت دانش بنیان در 
کش��ور وجود دارد. ای��ن تعداد ح��دود 3۰۰ هزار 
اش��تغال مس��تقیم ایجاد می کند، که خب نسبتاً 
رقم قابل توجهی اس��ت. البّته آن کسانی که بنده 
س��ؤال کردم از آن ها و پاس��خ دادند، گفتند بیش 
از 3۰۰ هزار است؛ حدس می زنند مثاًل 32۰ هزار 
اشتغال مستقیم در این س��ال ۱۴۰۰ که گذشت 
ایجاد کرده؛ اش��تغال غیر مس��تقیم خیلی بیشتر 
از این ها اس��ت. من پرس��یدم که در ۱۴۰۱ چقدر 
می ش��ود این مقدار را افزای��ش داد و تع��داد این 
ش��رکت ها را بیش��تر کرد؟ به من گفتند حّداکثر 
س��ی درصد. بنده قانع نیس��تم؛ من معتقدم سی 
درصد آن رقمی نیس��ت که برای کش��ور مطلوب 
باشد و مورد نیاز کشور باش��د و به نیازهای کشور 
جواب بدهد. توّقع من از مس��ؤولین این اس��ت که 
صددرصد افزای��ش پی��دا کن��د.« در حال حاضر 
بیش از یک دهه اس��ت که از تولید ش��رکت های 
دانش بنیان در کشور ما می گذرد. در ابتدای سال 
نزدیک به شش هزار شرکت دانش بنیان با تاییدیه 
دانش بنیان��ی معاون��ت علمی، فن��اوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاس��ت جمهوری فعالیت می کردند 
و اکنون بعد از گذش��ت یک سال نزدیک به 9 هزار 
ش��رکت دانش بنیان در زمین��ه تولید محصوالت 
فناوران��ه فعالیت می کنن��د و این رون��د صعودی 
تعداد ش��رکت های دانش بنیان ن��ه به طور کامل، 
بلکه بخش��ی از منویات رهبری را محق��ق کرد. با 
توجه به اینکه رهبری نه تنها به تعداد شرکت های 
دانش بنیان بلکه به تأثیرگ��ذاری آن ها در اقتصاد 
کش��ور و بی نصیب نماندن تولید از برکات فناوری 
توصیه های ج��دی کردند درص��دد برآمدیم تا در 
این روزهای پایانی س��ال ۱۴۰۱، میزان پیشرفت 
در ح��وزه دانش بنیانی را مطابق ب��ا اهداف تعیین 
ش��ده از س��وی رهبری مورد بررس��ی قرار دهیم. 
پیش از این طی گزارشی، چالش های شرکت های 
دانش بنیان را در س��الی که گذش��ت جویا شدیم 
و در نخس��تین ش��ماره این پرونده ب��ا عنوان »در 
س��ال »دانش بنی��ان« ب��ر دانش بنیان  ه��ا چ��ه 
گذشت« منتش��ر کردیم. در این گزارش تعدادی 
از ش��رکت های دانش بنیان، س��ال دانش بنیان را 
به صورت کلی مثب��ت ارزیابی کردن��د اما همواره 
تأکید داش��تند که هنوز برخی دستگاه ها، بعضی 
بانک ه��ا و... س��نگ اندازی هایی ب��رای توس��عه 
رون��د دانش بنیانی دارن��د. در گ��زارش پیش رو، 

گفت وگویی با دکتر رضا اس��دی فرد؛ سرپرس��ت 
معاونت توسعه ش��رکت های دانش بنیان معاونت 
علمی، فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان ریاس��ت 
جمه��وری در خصوص ارزیابی س��ال دانش بنیان 

داریم که مشروح آن را در زیر می خوانیم.
ش�رکت های  تع�داد  آم�ار  *آخری�ن 
دانش بنی�ان و نوع این ش�رکت ها چیس�ت. 
آیا تعداد ش�رکت ها با توجه به ش�عار سال و 
اهداف تعیین شده از س�وی رهبری مبنی بر 

دو برابر شدن آن ها مطابقت دارد؟
در حال حاض��ر هش��ت هزار و ۱7۰ ش��رکت 
دانش بنی��ان در حوزه ه��ای مختلف فن��اوری در 
کشور مش��غول به فعالیت هس��تند. از این تعداد 
973 ش��رکت، دانش بنیان نوع یک، ش��ش هزار و 
79 شرکت دانش بنیان نوع 2 و هزارو۱۱8 شرکت 
دانش بنی��ان نوع 3 هس��تند. از منظ��ر حوزه های 
فعالی��ت ش��رکت های دانش بنیان ه��م از 8۱7۰ 
ش��رکت دانش بنیان؛ ۱85۰ شرکت در حوزه برق 
و الکترونیک، ۱8۱۰ ش��رکت در ح��وزه فناوری 
اطالعات، ۱739 ش��رکت در حوزه ماش��ین آالت 
و تجهی��زات پیش��رفته، ۱۱5۱ ش��رکت در حوزه 
مواد پیش��رفته ش��یمی و پلیمر، ۴78 شرکت در 
حوزه داروهای پیش��رفته، ۴۰6 ش��رکت در حوزه 
تجاری س��ازی، 37۴ ش��رکت در ح��وزه فناوری 
زیستی، کش��اورزی و صنایع غذایی، 328 شرکت 
در حوزه تجهیزات پزش��کی و 3۴ شرکت در حوزه 

خالق و علوم انسانی فعالیت دارند.
*با توج�ه ب�ه اینک�ه امس�ال به ش�عار 
»تولید، دانش بنیان؛ اش�تغال آفرین« مزین 
ش�ده بود و متولی دانش بنیان  ها در کش�ور 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
اس�ت بفرمایید ک�ه ارزیابی ش�ما به عنوان 
مع�اون توس�عه ش�رکت های دانش بنیان از 
میزان تحق�ق ش�عار س�ال در فعالیت های 
دانش بنیانی چ�ه بوده اس�ت؟ در واقع روند 
توس�عه ش�رکت های دانش بنی�ان ب�ه چ�ه 

صورت بوده است؟
با توجه به ش��عار تعیین ش��ده خوش��بختانه 
ورودی های تقاض��ای ارزیابی برای ش��رکت های 
دانش بنی��ان بی��ش از دو برابر و حت��ی در برخی 
از ماه ه��ا 2.5 براب��ر ب��ود و این باعث رش��د تعداد 
ش��رکت های دانش بنیان نس��بت به سال ۱۴۰۰ 
ش��د. در مجموع تا آخ��ر بهمن ماه تقریب��اً حدود 
۱5۰۰ ش��رکت جدی��د دانش بنیان به فهرس��ت 
ش��رکت های دانش بنیان اضافه ش��د که نسبت به 
س��ال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰درصد رشد داشت. البته 
با وجود اینکه تع��داد ورودی  ها دو برابر ش��ده بود 
اما نیروهای انس��انی در معاونت علم��ی و فناوری 
افزایشی نداشته ولی در مقابل ش��بکه کارگزاری 
ما ارتقاء پیدا کرد به طوری که از حدود 2۰ شرکت 
کارگ��زاری در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ ش��رکت 
کارگ��زاری اقدام��ات مربوط ب��ه دانش بنیان  ها را 

انجام می دهند و این باعث ش��د ک��ه زمان ارزیابی 
به طور متوس��ط از ۱۱۰ روز در سال ۱۴۰۰ به بین 
۴۰ تا 5۰ روز کاه��ش پیدا کن��د و حداکثر زمان 
ارزیابی نیز به حدود 7۰ روز برسد. عالوه بر اصالح 
ش��بکه کارگزاری، اص��الح فرآیند ها ه��م در این 
زمینه مؤثر بوده اس��ت، به همین خاط��ر با وجود 
افزایش دو براب��ری ورودی، زم��ان ارزیابی نصف 

شده است.
*مقام معظم رهب�ری در پیام ن�ورزی 1401 
ع�اوه ب�ر افزایش کم�ی تعداد ش�رکت های 
دانش بنیان ب�ه ضرورت کیفی�ت محصوالت 
دانش بنیان نیز تأکید کردند. از سوی دیگر در 
ابتدای سال برخی کارشناس�ان معتقد بودند 
با نامیده ش�دن س�ال به نام دانش بنیان، روند 
رش�د کمی ش�رکت های افزای�ش می یابد اما 
کیفیت به نوعی قربانی کمیت می شود. به نظر 
شما طی این یک سالی که گذشت، رشد کیفی 
ش�رکت های دانش بنیان به چه ص�ورت بوده 
است؟ آیا ش�اخص های ارزیابی دانش بنیان  ها 

برای این منظور تغییری کرد؟
اگر رش��د کیفی به معنای رعایت شاخص های 
دانش بنیانی بوده، نس��بت به سال ۱۴۰۰ تغییری 
در شاخص  ها اتفاق نیفتاده اس��ت؛ یعنی با همان 
مت��ر و معیارهای ارزیابی س��ال ۱۴۰۰، در س��ال 
۱۴۰۱ هم ارزیابی انجام شده است و همان میزان 
سختگیری را داشته ایم و ش��اخص  ها و استاندارد 
رعایت ش��ده اس��ت. البته در آینده در نظر داریم 
سیستم ارزیابی دانش بنیان را تغییر دهیم؛ یعنی 
عالوه بر تعریف ش��رکت ها، ش��اخص های ارزیابی 
و فرآین��د ارزیابی را ط��وری اصالح کنی��م که به 
مطلوبیت های ملی نزدیک تر شویم و در این میان 

به ارزش افزوده اقتصادی نیز برسیم.
*برای توس�عه ش�رکت های دانش بنیان 
و تحقق منوی�ات رهبری نیاز به تس�هیات 
مالی اس�ت که ب�ه ش�رکت های دانش بنیان 
اعطاء ش�ود؛ آیا تغییراتی در راستای تأمین 

مالی این شرکت ها در سال 1401 رخ داد؟
واقعیت آن اس��ت که باوجود آن که شعار سال به 
نام دانش بنیان  ها بود اما در مناب��ع مالی و بودجه ای 
معاونت علمی و فناوری و همین طور تسهیالت مالی 
بانک ها تغییر خاصی نداشتیم، حتی در بخش بانکی 
افت هم داشته ایم. در سال های گذشته منابع خوبی 
از محل تبصره ۱8 قانون بودجه در اختیار شرکت های 
دانش بنیان قرار می گرفت ولی امسال این منابع هم 
کمتر شده بود. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی 
که منبع اصلی تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 
به ش��مار می رود در س��ال ۱۴۰۱، بودجه س��ه هزار 
میلیاردی که در قان��ون بودجه برایش در نظر گرفته 
ش��ده بود را دریافت نکرده است. یعنی باوجود اینکه 
۱5۰۰ شرکت جدید اضافه شده ولی منابع صندوق 
نوآوری هیچ افزایش��ی پیدا نک��رد و صندوق مجبور 
است که از محل بازگش��ت وام های قبلی تسهیالت 

به ش��رکت های دانش بنیان بدهد و این باعث شده 
هم حجم وام  ه��ا کاهش یاب��د و هم ص��ف طوالنی 
برای دریافت تس��هیالت ایجاد ش��ود. ب��ه هرحال 
ش��رکت های دانش بنیان ب��رای توس��عه و بزرگ تر 
ش��دن نیاز به تأمین منابع مالی دارند، حال برخی از 
ش��رکت ها از طریق جذب س��رمایه گذار مشکالت 
خود را حل می کنند ولی بسیاری از ش زرکت ها نیز 
نیازمند تسهیالت بانکی و صندوق نوآوری شکوفایی 
هستند که در این زمینه امسال مشکل خیلی اساسی 

داشتیم.
*قطعا برای اینکه ش�عار سال رنگ و بوی 
اجرایی بگی�رد، معاون�ت علم�ی نمی تواند 
به تنهای�ی در ای�ن زمین�ه گام ب�ردارد؛ آیا 
دس�تگاه های اجرایی دیگر نی�ز برای تحقق 
شعار سال گام برداشتند؟ چه دستگاه هایی 
ه�م  و  هم�کاری  کم تری�ن  و  بیش تری�ن 
افزایی را ب�ا معاونت علمی به عن�وان متولی 

دانش بنیان  ها داشتند.
برای پاس��خ به این س��ؤال باید در پایان س��ال 
یک ارزیابی دقیق ت��ری انجام دهیم ام��ا آنچه که 
واضح اس��ت، وزارت اقتص��اد هم��کاری خوبی با 
معاون��ت علمی در تدوی��ن آیین نامه ه��ای قانون 
جهش تولید دانش بنیان به خص��وص در ماده ۱۱ 
که مرتبط با اعتبار مالیاتی تحقیق و توس��عه بود، 
داش��ت. همچنین وزارت صمت در بخش شرکت 
ش��هرک های صنعت��ی در تعامل با ش��رکت های 
دانش بنیان و تس��هیالتی که ارایه کردند همکاری 
خوبی ب��رای تحق��ق منوی��ات رهبری در س��ال 
دانش بنیان داش��تند. همچنی��ن توافقات خوبی 
با وزارت نفت ش��د و یک توافق چهار ساله با مبلغ 
دو میلی��ارد دالر با ای��ن وزارتخانه منعقد ش��د. از 
سوی دیگر ستاد کل نیروهای مسلح نیز همکاری 
خوبی با معاون��ت علمی داش��تند و ظرفیت امریه 
ش��رکت های دانش بنیان دو برابر شد. در واقع این 
ظرفیت از 75۰ نفر به ۱5۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. 
همچنین در بخ��ش پروژه جایگزی��ن خدمت نیز 

ظرفیت از 2۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر رسید.
*وزارت کشاورزی از جمله دستگاه هایی 
بود ک�ه کم ترین تعام�ل را ب�ا دانش بنیان  ها 
داش�ت در حالی که بیش ترین نی�از را به این 
حوزه دارد. آیا ارزیابی از ای�ن نهاد در زمینه 

همکاری با دانش بنیان  ها دارید؟
مجموعه های��ی مثل وزارت جهادکش��اورزی، 
وزارت بهداش��ت و درمان و وزارت کشور مصوباتی 
داشتند اما هنوز خروجی خیلی دقیقی از عملکرد 
آن ها نداریم که بتوانیم اثربخش��ی این مصوبات را 

بسنجیم.
*ارزآوری به واس�طه ای�ن ش�رکت ها در 
س�ال 1401 چقدر بوده اس�ت؛ برنامه خاصی 
در معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری 
در راس�تای افزایش میزان ارزآوری اجرایی 

شده است؟

برنامه »تولی��د ب��ار اول اقالم راهب��ردی« در 
س��ال ۱398 در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری آغاز شد. این برنامه 
با هدف تسهیل بومی سازی آن دس��ته از کاال ها و 
خدمات فناورانه ای طراحی ش��ده اس��ت که فاقد 
نمونه مش��ابه داخلی باش��ند. تاکن��ون 277 نیاز 
اساسی از سازمان ها و ارگان های مختلف دریافت 
ش��ده و بومی س��ازی بیش از ۱3۰ نیاز اساس��ی و 
تحریمی کش��ور توسط ش��رکت های دانش بنیان 
آغاز شده اس��ت. این پروژه ها چون با بحث تحریم 
ارتباط مس��تقیم دارند هم نیازهای اس��تراتژیک 
و تحریم��ی کش��ور را مرتفع می کنن��د هم باعث 
جلوگیری از خ��روج ارز از کش��ور می ش��وند. در 
بسیاری از پروژه هایی که داش��تیم به ازای هر یک 
دالر س��رمایه گذاری که در حوزه دانش بنیان شده 
ش��اید نزدیک به هش��ت ت��ا ۱۰ دالر صرفه جویی 

ارزی اتفاق افتاده است.
*پیش بینی شما از توس�عه کمی و کیفی 

دانش بنیان  ها در سال های پیش رو چیست؟
بی��ش از توس��عه تعداد ش��رکت ها ک��ه البته 
ش��اخص مهمی ه��م هس��ت ما بای��د ب��ه دنبال 
بزرگ شدن شرکت ها و بزرگ ش��دن سهم حوزه 
دانش بنیان از اقتصاد کل کشور باشیم. برنامه های 
آت��ی معاونت علم��ی و فن��اوری نیز ناظ��ر به این 
موضوع اس��ت که بخش های بزرگ تری از اقتصاد 
کش��ور دانش بنیان بش��وند. بنابراین تالش ما آن 
اس��ت که در بخش ه��ای مهمی از اقتصاد کش��ور 
همچون نف��ت و گاز و پتروش��یمی و صنایعی که 
س��هم عم��ده ای از اقتص��اد دارند، ش��رکت های 
دانش بنیان نقش فعال تر و بازار بزرگ تری داشته 
باشند. رویکرد رو به آینده معاونت علمی و فناوری 

بزرگ تر شدن نقش اقتصادی دانش بنیان  هاست.
*اس�تمرار توج�ه و تمرک�ز نهاد ه�ا و 
فعالیت ه�ای  روی  اجرای�ی  دس�تگاه های 
دانش بنیانی در س�ال جدید را مس�تلزم چه 

اولویت هایی می دانید؟
نکته ای که خیلی مهم اس��ت و بدون آن عماًل 
کار ش��رکت های دانش بنیان پیش نمی رود بحث 
حکمرانی ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. یعنی 
ریل گذاری ک��ه دس��تگاه های اجرای��ی از طریق 
قواع��دی ک��ه می گذارن��د و نح��وه حکمرانی که 
می کنن��د می توانند مس��یر را برای ش��رکت های 
دانش بنیان ب��از کنند. به طور مثال س��ازمان ملی 
اس��تاندارد می توان��د با ارتق��ای اس��تانداردهای 
مل��ی در حوزه های��ی مانند خ��ودرو، آالینده های 
زیست محیطی و... برای ش��رکت های دانش بنیان 
کش��ش بازار ایج��اد کن��د. در زمین��ه حکمرانی 
دانش بنیان کار جدی هنوز نش��ده و امیدواریم در 
س��ال پیش رو در این زمینه ش��اهد حرکت جدی 

باشیم.
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مقاله

مهدی کشاورزی
قانون گذار ب��رای قوانین امری که ب��ا نظم عمومی 
ارتباط دارد ضمان��ت اجرایی خاصی بنا ب��ه نوع قانون 
وضع می کند. تأکید قانون بر لزوم وجود س��ه وصف در 
متعاملین این س��ؤال را به همراه دارد که اگر متعاملین 
فاقد اوصاف مورد نظر باش��ند و یا آن اوص��اف را به طور 
ناقص داشته باشند، تکلیف معامالت آنها چگونه خواهد 

بود؟
در این گفتار س��عی در ارائه پاسخی منطقی و بدون 
تعارض و منطبق  بر نظر مقنن داریم البته بدون این که 
نیازی به اصالح قانون و مواد مورد بحث احساس گردد. 
قانون گ��ذار راجع به آث��ار فقدان اهلیت و ی��ا آثار وجود 
ناقص اهلیت ابتدا در م��واد 2۱2 و 2۱3 ق.م اجماالً  نظر 
خود را بیان داش��ته و س��پس در موارد ۱2۰7 به بعد به 
تفصیل آن پرداخته است. اجمال مواد 2۱2 و 2۱3 برای 
اکثر نویسندگان حقوق مدنی و دیگر حقوقدانان دارای 
ابهام به نظر رس��یده اس��ت.۱ به طوری که این اجمال و 
ابهام را غیرقاب��ل رفع تصور کرده ان��د. اما عدم مالحظه 
چنین ادعایی در آثار نویسندگان هم عصر تدوین قانون 
مدنی این نظ��ر را تداعی می کند که ای��ن تعارض نباید 
واقعی باش��د بلکه قابل رفع به نظر می رس��د لذا ابتدا به 
آثار فقدان شرایط اصلی اهلیت که سه شرط مصرح در 
ماده 2۱۱ ق.م است و از آنها به عنوان ارکان اصلی اهلیت 
نام برده می شود، می پردازیم و سپس به موضوع فقدان 

بعضی از شرایط اهلیت توجه خواهیم کرد. 
اثر فقدان ارکان اهلیت

قانون گذار برای حالتی که س��ه وصف اصلی اهلیت 
در متعاملین یا احد از آنها مفقود باشد، یک حکم صادر 
کرده است و آن بطالن معامله است. لیکن اینکه مصداق 
خارجی آنها چگون��ه تحق��ق می یابد و در چ��ه زمانی 
موضوع، مشمول ماده 2۱2ق.م اس��ت و در چه حالتی 
از ش��مول این حکم قانونی خارج است، ایجاب می کند، 

اوصاف مورد نظر مقنن بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد. 
 1- فقدان شرط بلوغ 

از سه شرط قانون گذار برای اهلیت در معامله، شرط 
بلوغ در درجه نخست قرار دارد. به طوری که اگر شخص 
نابالغ باش��د، تحقیق راجع ب��ه وجود یا عدم دو ش��رط 
دیگر ضرورت پی��دا نمی کند و می ت��وان حکم معامله 
چنین ش��خصی را باطل اعالم داش��ت. زی��را در چنین 
حالتی رش��د وعقل نیز از نظر مقنن مفقود است. لیکن 
از آنجا که مقنن بلوغ را به دو دوره تقس��یم کرده اس��ت 
و احکام خاص��ی برای بعضی از معام��الت در این دوران 
تعیین نموده است. این امر موجب بعضی اختالفات نزد 
نویسندگان حقوقی شده اس��ت. این دو دوره را می توان 
به دوره صغیر غیرممیز و دوره صغی��ر ممیز نام گذاری 

کرده و به طور جداگانه به بررسی آن پرداخت. 
 ۱-۱- صغی��ر غیرممیز: قانون مدن��ی بدون تعریف 
صغیر غیرممیز، در ماده ۱2۱5 و به طور غیرمس��تقیم 
در ماده ۱2۱2 از آن یاد کرده است و کلیه اعمال حقوقی 
صغیر غیرممیز را باطل دانس��ته است. صغیر غیرممیز 
همان طوری که از نامش پیداست کس��ی است که قوه 
تمیز ندارد. در اینکه صغیر غیرممیز فاقد قصد انش��ای 
عمل حقوقی و فاقد رش��د و عقل اس��ت هیچ اختالفی 
وجود ندارد. قسمت نخست ماده ۱2۱2 ق.م و همچنین 

ماده 2۱2 همین قانون حکم قضیه را روشن کرده است. 
اما با وجود آن که قان��ون، از صغیر غیرممیز تعریفی 
ارائه نکرده و اماره ای هم برای تعیین سن تمیز مشخص 
نساخته اس��ت. تعیین س��ن تمیز در حقوق ما مشکل 
خواهد ب��ود. در حق��وق روم کودک را تا هفت س��الگی 
غیرممیز دانسته اند و همچنین در حقوق آلمان و مصر 
نیز همین سن را برای تمیز قبول دارند.2 )ماده ۱۰۴ ق.م 
آلمان و بند2 ماده ۴5 ق.م مص��ر( در فقه امامیه هم بنا 
به پاره ای اخبار س��ن هفت س��الگی را برای تمیز معنی 
عبادت )به ویژه نماز( کافی دانسته اند.3 لیکن به واسطه 
ضعف ادله آن و این که حداقل سن عبادت برای اناث نه 

سالگی است. قبول هفت سالگی بعید به نظر می رسد. 
 2-۱- صغیر ممیز: صغیر ممیز نی��ز همانند صغیر 
غیرممیز در قانون تعریف نشده است و فقط ماده ۱2۱2 
ق.م درحالت خاصی حکم کرده اس��ت که صغیر ممیز 

می تواند تملک بالعوض کند. 
تعیین حکم جداگانه ب��رای بعضی از اعمال حقوقی 
صغیر ممیز ایجاب می کند که نسبت به تعیین سن تمیز 

یا نحوه تعیین آن روش یا اماره مشخصی اعالم شود. 

کسانی است که بالغ و رش��ید و عاقل نیستند. یعنی 
کس��انی که هر س��ه صفت را همزمان فاقدند. معامالت 
این گونه افراد همان طوری که قباًل شرح داده شد باطل 
اس��ت. پس از پیدایش بعضی از اوصاف و ی��ا به عبارت 
دیگر پ��س از فقدان بعض��ی از اوصاف اهلی��ت و وجود 
بعضی دیگر در ش��خصی، معامله او هم ب��ه همان اندازه 
از بطالن مطلق خارج می ش��ود و با الح��اق صفت مورد 
نظر از شخص دیگر )ولی یا قیم( به بقیه اوصاف محجور 
از طریق اجازه یا تنفیذ معامله و در نتیجه اجتماع س��ه 

وصف مورد نظر معامله نافذ می گردد. 
قانون گ��ذار یا غیرنافذ دانس��تن معامالت س��فیه، 
خواسته است که او به نحو کنترل شده در جامعه فعالیت 
کند. تا شاید بر اثر این فعالیت ها که حکم تمرین عملی 
س��نجش عقالنیت مالی اس��ت، پس از مدتی استقالل 
یابد.  از آنجایی که مقنن س��فیه را بی عقل نمی داند. لذا 
او را صاحب دو وصف بلوغ و عقل از سه وصف اهلیت می 
شناسد. اگر معامالت چنین ش��خصی را همانند صغیر 
باطل می دانس��ت، این امر به مثابه تلقی یکس��ان عدم 
یک شیئی با وجود ناقص آن است. همان طوری که یک 
معامله غیرنافذ در وضعیت بین باطل و صحیح قرار دارد. 
شخصی هم که دارای اهلیت ناقص است، بین دو حالت 

فقدان اهلیت و اهلیت کامل قرار دارد. 
وج��ود عق��ل در س��فیه از م��اده ۱2۱5ق.م قابل 
اس��تنباط اس��ت. زیرا در این حکم قانونی فقط صغیر و 
مجنون به عنوان کس��انی نام برده ش��ده اند که سپردن 
مال به آنه��ا و تلف بع��د آن موجب ضمان آنها نش��ده 
و مفهوم مخالف آن این است که س��فیه در صورتی که 
مال کس��ی را به امانت قبول کند و آنگاه مال تلف شود، 

مسؤول است. 
 2-2- اصل رش��ید بودن اس��ت یا برعکس؟ قبل از 
اصالحات س��ال7۱ قانون مدنی حکم قانونی نس��بت 
به رش��د و عدم رش��د معلوم بود و قانون گذار سیاس��ت 
مشخصی نس��بت به این امر مهم داش��ت. به طوری که 
مقنن در باب حجر و قیمومیت تا قبل از سن ۱8 سالگی 
افراد را غیررشید می ش��ناخت. یعنی اینکه تا قبل از ۱8 
سالگی اصل بر غیررشید بودن افراد بود. مگر اینکه پس 
از ۱5سالگی بنا به حکم دادگاه حکم رشد برای شخص 
صادر شده باش��د. پس از ۱8 س��الگی نیز اصل بر رشید 
بودن افراد بود. مگ��ر اینکه حکم حجر کس��ی به علت 
رشید نبودن به موجب حکم دادگاه اعالم شده باشد. با 
اصالحاتی که در این باب صورت گرفته است، نمی توان 
به طور قطع نظر مشخصی اعالم کرد. علت این امر ناشی 
از تعارض ماده ۱2۱۰ق.م و تبصره2 این ماده اس��ت که 
آن هم از اختالف امر بلوغ و رشد این تعارض ناشی شده 
اس��ت. چگونگی این اختالط مربوط به عدم قبول دوره 
زمانی برای بلوغ و قبول بلوغ لحظه ای در انس��ان است. 
ماده ۱2۱۰ ق.م بلوغ را )که در پس��ر در ۱5سالگی و در 
دختر در 9 سالگی می داند( مساوی رشد دانسته است و 
به کسی هم اجازه نداده است که پس از سنین یاد شده 
کسی را غیررش��ید بشناس��د. در عین حال در تبصره2 
همین ماده حکم کرده اس��ت تا قبل از احراز رشد)بعد 
از بلوغ( فرد غیررش��ید فرض می گردد. به عبارت دیگر 
مطابق قانون فعلی اصل بر غیررش��ید بودن همه  افراد 
اس��ت. حتی بعد از بل��وغ مگر اینک��ه حکم رش��د او از 
دادگاه صادر شده باشد. متأسفانه نظریه های کمسیون 
مشورتی شورای عالی قضایی)سابق( و رأی وحدت رویه 
هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور نیز این مشکل را حل 

نکرده است. 
 3- جنون 

گروه س��وم از اش��خاص محجور که در قانون مدنی 
در باب حجر و قیمومیت از آنها نام برده ش��ده مجانین 
هس��تند. این افراد کسانی هس��تند که عقلشان مختل 
اس��ت. مجنون قوه تفکر و تمیز و نیروی اندیشه ندارد. 
مقنن جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر دانسته 
)م��اده۱2۱۱۱ ق.م( و حکم کرده اس��ت ک��ه مجنون 
دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند 
تصرفی در ام��وال و حقوق مال��ی خود بنمای��د. )ماده 
۱2۱3ق.م(   اگرچ��ه وضعیت حقوق��ی اعمال مجنون 
روشن است وحقوقدانان نس��بت به آن اتفاق نظر دارند. 
لیکن در تعقیب استدالل پیشین خود الزم است راجع 

به این موضوع هم توجه بیشتری داشته باشیم. 
م��ده 2۱3 ق.م معام��الت محجوری��ن را غیرنافذ 
ش��ناخته اس��ت. مجنون نیز بی تردید جزء محجورین 
است. بنابراین بایس��تی معامالت مجنون را طبق حکم 
ماده 2۱3 غیرنافذ بدانیم. حال آن ک��ه ماده ۱2۱3 ق.م 
معامالت مجنون را باطل اعالم می کند. حال این سؤال 
پیش می آید که آیا واقعاً قانون گذار در به کار بردن الفاظ 
بطالن و غیرناف��ذ در باب مجنون دقت کاف��ی ندارد؟ یا 
اینکه حکم بطالن معامالت مجنون بدون اینکه تعارضی 
با ماده 2۱3 ق.م داشته باشد در جای خود کاماًل صحیح و 

منطبق و همسو با تحلیل های پیشین است؟ 
در بحث های پیشین گفتیم که ناقص بودن اهلیت 
یعنی فقدان بعض��ی از اوص��اف اهلیت )و ن��ه تمام آن 
اوصاف( موجب نقص در معامله می ش��ود. یعنی معامله 
انجام ش��ده بین حالت بطالن و صحیح ق��رار می گیرد 
حال این سؤال مطرح است. آیا این استدالل فقط خاص 
افراد غیررشید است؟ یا اینکه در همه محجورین جاری 
است؟ مطابق استدالل ما بایس��تی معامالت مجنون را 

صاحب جواهر پایان هفت س��الگی را آغاز ظهور 
قدرت در عقل و بدن می داند.۴

همان طوری که مس��بوق افتاد، قانون مدنی آلمان 
و مصر و حقوق روم نیز س��ن هفت س��الگی را سن تمیز 
شناخته اند. اقتباس از اماره های موجود در فقه و حقوق 
کش��ورهای یاد ش��ده و همچنین اماره تکلیف شرعی 
انجام فرایض دینی در سن نه سالگی برای دختر و پانزده 
سالگی برای پس چنین حکم می کند که به عنوان قدر 
متیقن )نس��بت به قوانین و نظرهای یاد ش��ده( سنین 
مذکور را برای قوه تمیز اختیار کنیم.5 بالتکلیفی حقوق 
ایران از لحاظ تش��خیص ممیز و غیرممیز بودن صغیر 
و حتی عدم وج��ود حکمی از محاک��م در رابطه با حکم 
ممیز بودن صغیری ایجاب می کند که مقنن نسبت به 
این امر اظهارنظر کند. روشن ش��دن سن تمیز اگر چه 
ممکن است. عماًل  چندان فایده ای برای جامعه نداشته 
باشد. لیکن تعیین آن به غنی سازی حقوق ایران کمک 
خواهد نمود. ای��ن امر در عین ح��ال می تواند راهنمای 
رفع ابهام و اجمال از س��ایر موضوعات مانند رشد و بلوغ 
باشد. با فقدان اماره قانونی برای س��ن تمیز، این سؤال 
پیش می آید که تا زمان خروج ش��خص از حجر و رشید 
شدن او، وضعیت حقوقی صغیر چگونه خواهد بود؟ آیا 
فقدان اماره قانونی برای سن تمیز مبین این امر است که 
تا زمان صدور حکم از دادگاه، شخص غیرممیز محسوب 
می گردد؟ به عبارت دیگر س��ؤال این است. شخصی که 
ابتدا غیر ممیز بوده اس��ت حال می خوهی��م بدانیم آیا 
قوه تمیز در او به وجود آمده اس��ت یا خیر؟ پاس��خ اصل 
استصحاب به این پرسش منفی خواهد بود. مطابق این 
اصل صغیر را بایس��تی همچنان غیرممیز بدانیم. تا او با 
مراجعه به دادگاه حکم تمیز اخذ کند. لیکن این پاس��خ 
فقطی از لحاظ تئوری و مس��تند ب��ودن آن قانع کننده 
اس��ت. اما با واقعیت اجتماعی مطابقت ندارد. تردید در 
وقوع حوادث طبیعی حتمی الوقوع با حوادث احتمالی 
که حدوث آن در ید انس��ان اس��ت پاس��خی مستند به 
اصول عملیه نمی پذیرد. اس��تناد به اصل استصحاب در 
اینجا همانند این اس��ت که ما در تاریکی مطلق باشیم 
و علی رغم این که ساعتی در اختیار داریم از زمان طلوع 
آفتاب هم مطلع می باشیم. در عین حال به علت این که 
قادر به بیرون آمدن از تاریکی نیستیم در پاسخ به سؤال 
خود که آیا آفتاب طلوع کرده اس��ت یا خیر با استناد به 
اصل عدم حادث پاس��خ منفی بدهیم.  عالوه بر آنچه که 
گفته ش��د، الزم اس��ت حداقل در عمل یعنی زمانی که 
صغیری تملک بالعوض کرده اس��ت با قب��ل از آن فرق 
گذاش��ت. وقتی با صغیری مواجه می ش��ویم که تملک 
بالعوض نموده اس��ت. باید او را ممیز بدانیم. زیرا قاعده 
ید و تصرف اعم از اینکه قاعده ید و تصرف را اصل بدانیم 
یا اماره، بر اصل اس��تصحاب مقدم است. ازجهت این که 
اخالل در روابط و معامالت مردم ایجاد نشود و از جهت 
اینکه مبنای کار مردم اعتبار ید است و شارع نیز قاعده 
ید را بر اس��تصحاب مقدم دانسته اس��ت6 این استدالل 
را دلیل تخصی��ص هم تأیی��د می کند. مطاب��ق دلیل 

تخصیص تملک بالعوض صغیر نافذ و معتبر است.7
 3-۱- رد نظریه غیرنافذ بودن معامالت صغیر ممیز: 
بعضی نویسندگان حقوق قس��مت نخست ماده ۱2۱2 
ق.م را که کلیه اعمال و اق��وال صغیر را در اموال و حقوق 
مالی باطل می داند. ش��امل صغیر ممیز نمی دانند. آنان 
چنین اس��تدالل می کنند که در غیر این صورت چون 
صغیر ممی��ز فاقد اراده نیس��ت، الزم می آی��د که کلمه 
بطالن به کار رفته در حکم قسمت نخست ماده ۱2۱2 
را در معنای غیرنافذ تلقی کنیم.8 یا اینکه چون غیرنافذ 
دانس��تن کلمه بطالن در این قس��مت از ماده ۱2۱2 به 
صغیر غیرممیز نیز س��رایت می کن��د. الزم می آید که 

صغیر ممیز را از حکم آن جدا کنیم.9
اس��تدالل آنان به وجود اراده در صغیر ممیز قسمت 
اخیر ماده یاد شده است که به صغیر ممیز اجازه تملک 
بالعوض داده است. این اس��تدالل پذیرفته نیست. زیرا 
مقنن در ماده 2۱2 ق.م قبول کرده است که تا زمان بلوغ 
کامل رش��د و عقل فرد فاقد اهلیت اس��ت و معامالتش 
نیز باطل در معنای خاص کلمه اس��ت. در ماده ۱2۱2 
نیز مجدداً ب��ا اس��تفاده از کلمه صغیر به ط��ور اطالق 
تکرار می کند که اعمال حقوقی صغیر باطل اس��ت و در 
تأکید بر این بطالن کلمه بالاثر را به دنبال بطالن اضافه 
می کند. تاجلو هرگونه شک و ش��بهه ای مسدود گردد. 
لیکن از آنجا که بلوغ و رشد و قدرت تصمیم گیری و اراده 

)در حالتی که مجنون بالغ اس��ت( به واس��طه وجود 
بعضی از ش��رایط اهلیت غیرنافذ بشناسیم. حال آن که 

مقنن معامالت مجنون را مطلقاً باطل دانسته است. 
به نظر می رسدعلت بطالن معامالت مجنون ناشی 
از اجتماع دو عنصر در عقل باش��د. زیرا که اگر صرفاً لت، 
فقدان یکی از اوصاف بس��یط اهلیت ب��ود، معامله باید 
غیرنافذ باشد. حال آن که علت بطالن معامالت مجنون 
ناشی از این امر است که فقدان این وصف اهلیت به تبع 
خود فقدان شرط اساسی دیگر معامالت یعنی قصد در 
انشاء معامله را نیز به همراه دارد. در نتیجه حکم معامله 
از غیرنافذ بودن به بطالن تغییر می یابد. که از آن به شک 
در وقوع معامله تعبیر ش��ده اس��ت و نه شک در صحت 
معامله۱6 به عب��ارت دیگر مقنن بایس��تی حکم بطالن 
معامالت مجنون را در بحث قصد طرفین معامله یعنی 
مواد ۱9۱ به بعد ق.م بیان می ک��رد. لیکن به خاطر قرار 
گرفتن مجنون در مجموعه محجوری��ن و لزوم تصریح 
به احکام مجنون ب��ه عنوان محج��ور در زمان احصای 
محجورین و تعیی��ن وضعیت آنها، در م��وارد مربوط به 

حجر و قیمومیت انشاء شده است. 
رفع تعارض از مواد 212 و 213 ق.م

قان��ون مدن��ی در م��اده 2۱2 می گوید:"معامله با 
اشخاصی که بالغ و عاقل و رشید نیستند به واسطه عدم 
اهلیت باطل اس��ت" و ماده 2۱3 همین قانون می گوید: 
"معامله محجورین نافذ نیس��ت" حمل اح��کام باطل 
و غیرناف��ذ به معنای خ��ص در هریک از مواد یادش��ده 
موجب ایراد تعارض در آنها گردیده است. زیرا کسی که 
بالغ و عاقل و رشید نیس��ت محجور محسوب می گردد. 
لذا گفته می ش��ود چطور ام��کان دارد ک��ه، هم معامله 
محج��ور را باطل بدانی��م و هم غیرناف��ذ؟ از آنجایی که 
اعتقاد بر این اس��ت که قانون گذار موارد متعارض وضع 
نمی کند. آن هم تعارضی در دو م��اده متوالی، خصوصاً 
از جانب تدوین  کنندگان قانون مدنی که بنا به شهادت 
اکثر حقوقدانان با تس��لط بر فقه و حق��وق به تدوین آن 
همت گماش��ته اند. با این فکر تالش ه��ای زیادی برای 
رفع این تعارض صورت گرفته اس��ت. ابتدا به نقل آنها از 
جهت آشنایی با تالش های انجام شده برای رفع تعارض 
می پردازیم. در عین حال جامع و مانع نبودن آنها را ذکر 

می کنیم. سپس به ارائه تحلیل دیگر می پردازیم. 
 ۱- بعضی گفته اند ماده 2۱2 ق.م ناظر به بطالن به 
معنای خاص معامالت صغیر، مجنون و س��فیه اس��ت، 
لیکن بطالن معامالت صغیر ممیز و س��فیه در صورتی 
اس��ت که اس��تقاللی، یعنی با منع ی��ا رد آن معامالت 
از س��وی ولی باش��د. اگر این اش��خاص بدون منع ولی 
معامالتی انجام دهند. معام��الت مزبور غیرنافذ خواهد 
بود. و این گون��ه معامالت،  م��ورد نظر م��اده 2۱3 ق.م 
است.۱7 اشکاالتی که بر این نظر وارد است، این است که 
کلمه محجورین در ماده 2۱3 مطلق ذکر ش��ده است و 
این معنی با اطالق کلمه سازگار نیس��ت.۱8 ایراد دوم بر 
این نظر آن اس��ت که از نظر مقنن باطل یا صحیح بودن 
معامالت محجورین به اصل معامله مربوط است و نه به 
حکم معامله، بعد از تنفیذ یا رد آن از سوی ولی یا قیم. در 
ماده 2۱2 کلیه معامالت بدون در نظر گرفتن اینکه آیا از 
جانب ولی یا قیم تأیید یا رد شده است مورد حکم بطالن 

قرار گرفته است. 
 2-در نظری دیگر گفته شده اس��ت که مواد 2۱2 و 
2۱3 حکم اجمالی مقنن اس��ت و حکم مواد ۱2۰7 به 
بعد حکم تفصیلی و مبین قانون گذار است و در تعارض 
اجمالی و مبی��ن، حکم مبین ترجی��ح دارد. حکم ماده 
2۱3 خ��اص محجورین از نوع مفل��س و راهن و مریض 
اس��ت که به خاطر مصلحت دیگران از تص��رف در مال 
خود ممنوع شده اند.۱9 این نظر نیز خالی از ایراد نیست. 
زیرا همان ایرادی که بر نظ��ر اول وارد بود بر این نظر نیز 
وارد اس��ت. اوالً مقید کردن محجورین در ماده 2۱3 به 
محجورین خاص امثال مریض و راهن و مفلس با اطالق 
ماده س��ازگاری ندارد. ثانیاً بحث اهلی��ت متعاملین در 
مواد 2۱2 و 2۱3 در کلیات تعهدات مطرح ش��ده است 
و بعید به نظر می رس��د که قانون گذار در این عنوان نظر 
به معامالت محجورین خاص داش��ته باش��د. بنابه نظر 
بعضی از حقوقدانان تفس��یرهای یادش��ده هیچ کدام 
کاماًل رفع اشکال و ابهام نکرده اس��ت و مواد مرقوم نیاز 
به اصالح دارد.2۰ ثالثاً چنین باشد تفسیر و مصادیق ماده 
2۱2 شامل چه افرادی خواهد بود؟ مطابق این نظر ماده 
2۱2 زاید خواهد بود.  این که گفته اند تفس��یر یاد شده 
رفع ابهام از مواد یاد شده نکرده  است صحیح است لیکن 
به نظر نمی رسد این مواد نیاز به اصالح داشته باشد. بلکه 
می توان با تفس��یر دیگ��ر از مواد مورد بح��ث رفع ابهام 
و تعارض نمود.  اشکال اساس��ی تمام کسانی که ادعای 
تعارض در این مواد نموده اند، این اس��ت ک��ه آنها ماده 
2۱2 را به معنای معامالت صغیر و غیررش��ید و مجنون 
می شناس��ند.2۱ حال آنکه این ماده به کسانی نظر درد 
که بالغ و عاقل و رشید نیستند. به بیان دیگر ماده 2۱2 
ناظر به کسی است که فاقد سه وصف در یک زمان است 
و برخالف نظ کسانی که ادعای ابهام در موارد مور بحث 
کرده اند این ماده ناظر به کس��انی نیس��ت که بعضی از 
آنها بالغ نیس��تند و بعضی دیگر رشید نیستند و بعضی 
هم عاقل نیس��تند یعنی مجنونند. ماده 2۱3 که راجع 
به حک��م معام��الت محجورین صحبت می کن��د. این 
محجورین کسانی هس��تند که فقط بعضی از سه وصف 

که الزمه زندگی مس��تقل اجتماعی اس��ت، همانند 
دیگر امور زندگی و به عبارت دیگر همانند سایر مسائل 
اجتماعی یکب��اره رخ نمی دهد. قانون گ��ذار نیز با درک 
این واقعی��ت و از جهت این که فرد به تدریج با مس��ائل 
زندگی آشنا بشود و تا زمان رس��یدن به سن بلوغ کامل 
و رش��د از جامعه بیگانه نماند، تملک بالعوض و حیازت 
مباحاث او را که نیاز به قصد انشاء دارد )ماده ۱۴3 ق.م( 
اجازه داده و آنها را معتبر ش��ناخته اس��ت.  عالوه بر این 
دلیل اجتماعی یادش��ده؛ قب��ول اراده در صغیر ممیز با 
دلیل تخریج مناط و اس��تنباط علت حکم اس��تثنایی 
مقنن در تملک بالعوض ضمن اینک��ه ظن و احتمالی 
بیش نیست و قیاس مستنبط العله نیز نزد فقهای امامیه 
پذیرفته نیست۱۰ و در عین حال به واسطه استنثاء بودن 
حکم مقنن در مورد امکان تملک بالعوض صغیر ممیز 
نمی توان گفت حکم استثنایی دارای همان علت حکم 
کلی و قاعده اس��ت. هرگاه چیزی اس��تثناء شده باشد 
حکم آن خاص خود آن اس��ت و به موارد دیگر س��رایت 
نمی کند.۱۱ بنابرای��ن نمی توانیم بگویی��م چون صغیر 
ممیز قادر و مجاز به تملک بالعوض است. پس او صاحب 
اراده اس��ت و در نتیجه باید اعمال حقوقی او را غیرنافذ 
بشناسیم و نه باطل که خاص اشخاص فاقد اراده است.۱2 
این چنین استداللی و اس��تنباطی برای یک حکم کلی 
و قاعده عمومی صحیح اس��ت.لیکن ب��رای علت حکم 
استثنایی تملک بالعوض صغیر ممیز سرایت نمی کند 
و اجازه استنباط و شناسایی قدرت اراده در صغیر ممیز را 
نمی دهد.  عالوه بر دالیل یادشده که حکم غیرنافذ بودن 
اعمال صغیر ممیز را رد می کند. در تأیید بطالن اعمال 
حقوقی صغیر ممی��ز غیر از تملک بالع��وض و حیازت 
مباحاث می توان به ماده 2۱2 ق.م اس��تناد کرد. مقنن 
در این ماده یکی از سه ش��رط اهلیت را بلوغ دانسته و در 

فقدان آنها حکم به بطالن داده است. 
اگر منظور قانون گ��ذار در م��اده ۱2۱2 آن طور که 
بعضی از نویس��ندگان بی��ان می کنن��د غیرنافذ بودن 
معامالت صغیر ممیز باشد. بین ماده ۱2۱2 و ماده 2۱2 
از لحاظ حذف شرط بلوغ کامل و رشد که در پایان دوره 

بلوغ حاصل می گردد، تعارض ایجاد می شود. 
نویس��ندگان قانون مدنی ما برخ��الف نظر فقهای 
حنفی به قص��د جلوگیری از ایجاد تزل��زل در معامالت 
مردم و ایجاد ثبات و لزوم و صحت )م��اده 223 ق.م( در 
معامالت نخواس��ته اند اعمال حقوقی صغیر ممیز را به 
سه گروه، اعمال صرفاً نافع، اعمال صرفاً  مضر و اعمالی با 
احتمال نفع و ضرر تقسیم کنند.۱3 نظریه مشهور در فقه 
امامیه بطالن معامالت صغیر ممیز است۱۴ حتی برخی 

از فقها نسبت به آن ادعای اجماع هم کرده اند.۱5
 2- غیررشید یا فقدان رشد در شخص بالغ 

وقت��ی از فق��دان رش��د صحبت می کنی��م منظور 
فردی اس��ت که بالغ ش��ده ولی رشید نیس��ت. وگرنه 
چنانچ��ه موضوع غیررش��ید حالت قبل از بلوغ باش��د. 
حکم موضوع مش��مول حال��ت فقدان بلوغ می ش��د و 
نیازی به ط��رح جداگانه آن نب��ود.  قانون گ��ذار پس از 
محجور دانستن غیررش��ید در ماده ۱2۰7 و تعریف آن 
در ماده ۱2۰8 ق.م به عنوان کس��ی ک��ه تصرفات او در 
اموال و حق��وق مالی خود عقالیی نباش��د حکم به غیر 
نافذ بودن معامالت با امکان تنفیذ آن توسط ولی یا قیم 
ام از آن ک��ه قبل یا بعد از معامله باش��د، می دهد.  امکان 
تنفیذ معامالت غیررشید قبل از معامله ناشی از این امر 
می تواند باشد، که سفاهت همانند جنون می تواند دارای 
درجاتی باشد چنانچه ولی یا قیم چنین تشخیص دهد 
که درجه س��فاهت محجور شدید نیس��ت. مقنن به او 
اجازه داده اس��ت تا با اجازه معامالت قبل از انجام، ایجاد 
اطمینان در طرف ه��ای معامله او فراهم گ��ردد و آنها با 

تردید با شخص سفیه معامله نکنید. 
 ۱-2- علت غیرنافذ بودن معامالت غیررشید: تمایل 
اصلی قانون گذار این اس��ت که م��ردم از اهلیت اجرا یا 
اس��تیفاء برخوردار باش��ند. به عبارت دیگر قانون گذار 
میل به محدوند ک��ردن حقوق مدنی اف��راد ندارد. مگر 
آنکه محدود شدن این حقوق یا س��لب بعضی از آنها به 
نفع خود شخص یا جامعه باش��د. به دیگر معنا چنانچه 
برخورداری از حقوق مدنی از جمله اهلیت اجراء موجب 
بروز خطرات مالی برای کسانی باشد، مقنن آن اهلیت را 
محدود و یا حتی سلب می کند و به موازات کاهش خطر 

محدودیت نیز کاهش می یابد. 
بزرگ ترین خطر در استفاده از اهلیت استیفا متوجه 

بلوغ و رش��د و عق��ل را فاقدند. یعنی کس��انی مانند 
صغیر و غیررشید و مجنون و در عین حال ممکن است 
محجورینی باش��ند که به طور خاص فاقد هر سه وصف 
بلوغ و رشد و عقل باش��ند. که این محجورین نسبت به 
محجورینی که فقط بعضی از اوص��اف را فاقدند، خاص 
تلقی می شوند. بنابراین باید گفت بین ماده 2۱2 و 2۱3 
حالت خاص و ع��ام وجود دارد. به لس��ان اصول فقه این 
دو ماده عموم و خصوص مطلق هس��تند. هرکس��ی که 
فاقد اوصاف بلوغ و رش��د و عقل است محجور محسوب 
می گ��ردد. لیکن هرکس��ی که محجور اس��ت این طور 
نیس��ت که الزاماً فاقد همه اوصاف یاد ش��ده باش��د. لذا 
مقنن نیز به همین منظور محجورینی را که فاقد هر سه 
وصف با هم و در یک زمان هستند.حکم معامالت آنها را 
از حکم معامالت بقیه محجورین جدا نموده و معامالت 
آنها را باطل و معامالت س��ایر محجوری��ن را که دارای 
بعضی اوصاف اهلیت هس��تند. به واس��طه وجود همان 

بعضی اوصاف معامالت آنها را غیرنافذ دانسته است. 
با این نظر تعارض م��واد 2۱2 و 2۱3 ق.م کاماًل رفع 
می شود. این تفس��یر با مواد ۱2۰7 به بعد قانون مدنی 
هم کاماًل همسو اس��ت. مصداق بارز کسانی که فاقد هر 
سه وصف اهلیت هستند صغارند. ماده ۱2۰7 نیز در بند 
یک به آن اش��اره کرده و ماده ۱2۱2 نیز معامالت آنها را 

باطل و یا مؤکداً "بالاثر" دانسته است. 
بعض��ی از اس��اتید حقوق نیز اش��اره ای ب��ه همین 
موضوع داش��ته اند که "گویی محجورین )ک��ه در ماده 
2۱3 آمده اس��ت( گروه دیگ��ری هس��تند."22 در این 
تفسیر هرکدام از مواد یاد ش��ده مجزا و مصادیق خاص 
به خود را دارند.  حکم محجورینی ک��ه قانون گذار برای 
حمایت از حقوق دیگران آنان را محجور دانس��ته است، 
نیز با تفسیر ارائه شده تطابق دارد. زیرا مقنن با محجور 
تلقی کردن آنها حکم معامالتشان را به حکم قبلی خود 
یعنی ماده 2۱3 ق.م ارجاع داده اس��ت.  یعنی این افراد 
اعم از این که تاجر ورشکسته باشند یا مریض و یا راهن 
و مفلس در دایره حکم م��اده 2۱3 ق.م قرار می گیرند.  
ش��بهه ای که می تواند مطرح گردد، استفاده قانون گذار 
از صیغه جمع اش��خاص در ماده 2۱2 است و این کلمه 
می تواندچنین معنا ده��د که منظور مقنن س��ه گروه 
اش��خاص غیربالغ یعنی صغار، و اش��خاص غیررشید و 
اش��خاص مجنون اس��ت وگرنه چنانچه منظور مقنن 
فقط صغار بود، استفاده از کلمه اشخاص مورد نداشت. 
در پاسخ باید گفت استفاده قانون گذار از کلمه اشخاص 
در ماده 2۱2 داللت بر نظ��ر مقنن به گروه های مختلف 
افراد که فرضاً بعض��ی از آنان غیربالغن��د و بعضی دیگر 
غیررش��ید و گروهی دیگر مجنون باش��ند ن��دارد. زیرا 
در مواد مختل��ف قانون مدنی دیده می ش��ود که مقنن 
از جمع کلمه اس��تفاده نموده. حال آن ک��ه اگر به جای 
جمع، مفرد آن کلمه را همراه با "هر" که داللت بر مفرد 
خواهد کرد بگذاریم در معنا و مفهوم ماده هیچ تغییری 
رخ نمی دهد. مثاًل در م��واد ۴86 و ۴5۰ ق.م قانون گذار 
از "تعمیرات" و "تصرفات" اس��تفاده کرده اس��ت. حال 
آن که یک تعمیر و ی��ک تصرف هم منظور او اس��ت. یا 
در ماده ۱2۱7 عبارت "اشخاص غیررشید" به کار رفته، 
در صورتی که غیررش��ید از گروه های مختلف تشکیل 
نمی ش��ود و در عین حال یک فرد غیررشید هم در این 
ماده منظور مقنن است. به عبارت آخر باید گفت کلمه 
"اش��خاص" را که مقنن در ماده 2۱2 و مواد دیگر به کار 
برده اس��ت و یا کلمات جمع دیگری را ک��ه از این قبیل 
استعمال کرده است ناظر به جمع افراد خصوصاً از انواع 
مختلف و متفاوت نبوده اس��ت بلکه بنابر نظر مش��هور 

اصولیین جمع نکرده از ادات جمع و عموم نیست.23
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آثار فقدان اهلیت
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عمران
راه و شهرسازی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

 آب، نعمت بزرگ الهی است، آن را هدر ندهیم.

آگهی تجدید خرید مناقصات عمومی
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید، کلیه 
 مراحل برگزاری فراخ��وان از دریافت و تحویل اس��ناد تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی 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

خرید لوله ۱۰۰۰ پلی اتیلن ۱
2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰۰دوجداره کاروگیت کامل

طبق مشخصات فنی 
پیوست

2.232.۰۰۰.۰۰۰
۱.واری��ز نق��دی به حس��اب ج��اري ش��ماره  
۴۰۰۱۰۰97۰7۱۴6۰۰9 بان��ک ملی مرکزی 

مشهد 
2. ضمانتنامه بانکی 

3. اوراق مالی اسالمی 

خرید لوله های فوالدی در 2
2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰۱۴.۴63.۰۰۰.۰۰۰سایزهای مختلف

خرید لوله فوالدی 3
2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰2۴.576.۰۰۰.۰۰۰سایز 35۰ و ۱۰۰ م.م

1- مهلت دریافت اسناد مناقصات: از تاریخ ۱۴۰۱/۱2/2۴ لغایت ۱۴۰2/۰۱/۰9 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 ۰۱/2۱/ ۱۴۰2 می باشد.

3- گشایش پاکات مناقصات مورخ ۱۴۰2/۰۱/22 می باشد.
4- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد.

5- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 26، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۰5۱-37۰۰8۱۴9
6- هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. 
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یکمرحلهای

 شرکت فاضاب 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: 88۴3596۱-۰2۱ و فکس: ۰2۱-88۴۰9۱9۴
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱8:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰8

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
نوبتدوم

شرکتفاضالبتهران

ش�رکت فاضاب 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: 88۴3596۱-۰2۱ و  فکس: ۰2۱-88۴۰9۱9۴ 

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 97۴.985.۰۰5.3۴۴۱۱،95۰،۰۰۰،۰۰۰۱57۱7در سطح مناطق 2۱و22 شهرداری تهران

۴2۰۰۱۰۰5۴2۰۰۰۰۱۴6 آب2۴ ماه۱۰۰۰

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱8:۰۰  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 ۱2299۴8۰72 نزد بانک ملت شعبه ش��ریعتی کد 68296 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 اطاعات بیشتر به آدرس اینترنتی
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آگهي تجدید فراخوان   عمومي
)ارزیابی کیفی (نوبتدوم

شرکتفاضالبتهران

یکمرحلهای

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طای زرشوران در نظر دارد با عنایت 
 به قانون برگزاری مناقصات مص��وب ۱383 و آیین نامه اجرایی بن��د “ج” ماده )۱2( 
قانون برگزاری مناقص��ات، برگ��زاری فرآیند ارج��اع کار و انتخ��اب تأمین کننده 
ذیصالح جهت »خرید و تحویل 2۰،۰۰۰ )بیس��ت هزار( تن آهک کلوخه ای فله ای 
 با دانه بندی 5 تا 8 س��انتیمتر« را از طری��ق مناقصه عمومی ی��ک مرحله ای همراه 
ب��ا ارزیابی کیفی انجام ده��د لذا از کلیه ش��رکت های ذیصالح که مایل به ش��رکت 
 در مناقصه فوق می باش��ند دع��وت به عمل مي آی��د جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
 www.setadiran.ir با مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
 به ش��ماره فراخ��وان 2۰۰۱۰92۴۱۰۰۰۰۰5۴ و واریز مبل��غ 2.۰۰۰.۰۰۰ ریال

)دو میلیون ری��ال( به شماره حس��اب ۴۰۰۱۰5۴2۰۴۰5۰7۱8 به شناس��ه واریز 
323۰5۴27۴29573۰۴۰۰۰۱۴۰۰5266۰3۰ در وجه شرکت گسترش معادن 
و صنایع معدنی طالی زرش��وران نزد بانک مرکزی ش��عبه مرکزی اق��دام نمایند. 
خاطرنش��ان می نماید این فراخوان هیچ گونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به 
مناقصه شرکت های دریافت کننده اس��ناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت هایی 
که دارای ش��رایط مندرج در اس��ناد بوده و حائز حداقل امتیاز الزم )ارزیابی کیفی( 

شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.
1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:

  ش��رکت گس��ترش معادن و صنایع معدنی ط��الی زرش��وران به نش��اني: تهران، 
میدان ولیعصر )عج(، خیابان شهیدان سازش، پالک 5 و 7

 2- محل اجراي پروژه: اس��تان آذربایجان غربی، شهرس��تان تکاب، کیلومتر38 
جاده تخت سلیمان، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران.

 3- موض�وع مناقص�ه: خری��د و تحوی��ل 2۰.۰۰۰ )بیس��ت ه��زار( ت��ن آهک 
کلوخه ای فله ای با دانه بندی 5 تا 8 سانتیمتر طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه. 

4- نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
 5- مدت اعتبار پیش�نهادها: از اولی��ن روز مهلت تحویل پیش��نهادها به مدت 

سه ماه )قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر( معتبر باشد.
6- مدت اجرای پروژه: دوازده ماه کامل شمسی.

7- گواهی نامه صاحیت: متقاضی  می بایست؛ 

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

  کلیه الزامات مراجع ذیصالح در اجراي فعالیت ه��ای مرتبط با موضوع مناقصه را 
رعایت نمایند.

  دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.
  توانمندی در تأمین به موقع کاالی موضوع مناقصه

  عدم داشتن سابقه منجر به فسخ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط 
با موضوع مناقصه 

  دارای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات خبره حسابرسی 
و ثبت در سامانه پردیس

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

9- مبل�غ ضمانتنامه و نوع تضمین: ن��وع تضمین بر اس��اس آیین نامه تضمین 
معام��الت دولت��ی موض��وع تصویب نام��ه ش��ماره ۱23۴۰2/ت/ 5۰659 ه مورخ 
 9۴/۰9/22 هیأت محترم وزیران به مبلغ ۱3.۰52.۰۰۰.۰۰۰ )س��یزده میلیارد و 
پنج��اه ودو میلیون( ریال به عن��وان تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار خواهد 
بود و تضمین ارائه ش��ده می بایست برای مدت س��ه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول 

پیشنهاد ها معتبر و قابل تمدید باشد.
10-  زمان دریافت اس�ناد: از اشخاصی که تمایل به ش��رکت در مناقصه مزبور را 
دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اس��ناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  از تاریخ درج آگهی حداکثر تا 

پایان وقت اداری )ساعت ۱6:۰۰( روز شنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۰5 مراجعه نمایند. 
11-  زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری )س��اعت ۱6:۰۰( روز ش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱9 در س��امانه 

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

 ساعت ۰9:۰۰صبح روز دوش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/2۱ به نش��انی مندرج در بند 2 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

خرید و تحویل 20،000 )بیست هزار( تن آهک کلوخه ای فله ای 
با دانه بندی 5 تا 8 سانتیمتر

شرکتگسترشمعادنوصنایع
معدنیطاليزرشوران
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 عملیاتی شدن قطار سریع السیر 
مشهد  -    تهران در 1402

بررسی موانع و مشکالت 
شهرستان های بردسکن و کاشمر

از عملیات��ی ش��دن قط��ار  راه وشهرس��ازی دول��ت س��یزدهم  وزی��ر 
گ��زارش  ب��ه  داد.  خب��ر  آین��ده  س��ال  در  مش��هد-تهران  سریع الس��یر 
مناقصه مزای��ده، مه��رداد بذرپ��اش وزی��ر راه وشهرس��ازی دولت س��یزدهم 
در مراس��م افتت��اح 5۰۰ دس��تگاه ان��واع ن��اوگان، گف��ت: در آس��تانه س��ال 
جدید از هم��ه اتفاق��ات خ��وب و ب��د س��ال ۱۴۰۱ درس بگیریم تا در س��ال 
۱۴۰2 س��ال متفاوت ت��ری ب��رای خدمت ب��ه مردم پیش رو داش��ته باش��یم. 
 وی اف��زود: هم اکن��ون در نقط��ه اوج تقاضا هس��تیم حتی در بنادر نیز ش��اهد 
تقاضای قابل توجه هس��تیم ک��ه امیدواریم ب��ا برنامه ریزی صحیح ش��رمنده 
م��ردم نش��ویم به طوری که قص��د داریم س��ال متفاوت��ی را برای س��ال آینده 
رقم بزنی��م. بذرپ��اش؛ با تأکی��د براینکه س��ال بع��د را بای��د س��ال رکورد ها 
بگذاریم، اف��زود: س��ال ۱۴۰2 قطعاً س��ال پیش��رفت در حوزه ه��ای مختلف 
در صنای��ع حمل ونق��ل اس��ت حت��ی مجوزه��ای الزم را ب��ه بخش خصوصی 
دادی��م ت��ا لوکوموتی��و م��ورد نی��از کش��ور را تأمی��ن کنن��د. وی در پای��ان 
 اظه��ار ک��رد: قط��ار سریع الس��یر مش��هد-تهران و تهران -مش��هد عملیاتی 

خواهد شد.

در نشس��ت مش��ترک مدی��رکل راه وشهرس��ازی خراس��ان رضوی ب��ا 
حجت االس��الم ج��واد نیک بی��ن؛ نماین��ده بردس��کن و کاش��مر در مجل��س 
ش��ورای اس��المی و رئیس اداره راه وشهرس��ازی بردس��کن، موان��ع گلوگاه ها 
و مش��کالت شهرس��تان های بردس��کن و کاش��مر مطرح و بررس��ی ش��د. به 
گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نق��ل از اداره ارتباط��ات و اطالع رس��انی اداره کل 
راه وشهرسازی خراس��ان رضوی، از اهم موارد مطرح شده در این جلسه می توان 
به طرح زندان کاش��مر، جاده کاش��مر به ش��ادمهر، زمین های معوض، گزارش 
 اجمالی نهضت ملی بردس��کن و موارد مربوط به کمیس��یون م��اده5 در چهار 

شهرستان بود.

راه اندازی سرویس های فوق العاده اتوبوس در ایام نوروز 
مدیرکل حمل ونقل مس��افر س��ازمان راه��داری، با اش��اره به 
راه اندازی س��رویس فوق الع��اده اتوب��وس در ایام ن��وروز ۱۴۰2، 
گفت: با گران فروش��ی بلیت قاط��ع برخورد می کنی��م. به گزارش 
تس��نیم، داریوش باقرجوان مدیرکل حمل ونقل مس��افر سازمان 
راهداری  اظهار ک��رد: تمام ظرفیت فعال اتوبوس ب��رای ایام نوروز 
۱۴۰2 ب��ه اصطالح پ��ای کار اس��ت و براس��اس همی��ن ظرفیت 
عرضه بلیت انجام می ش��ود. مدیرکل حمل ونقل مس��افر سازمان 
راه��داری ادام��ه داد: در صورتی که تقاضا برای س��فر ب��ا اتوبوس 

باالتر از عرضه باش��د، مردم می توانند از طریق وب س��ایت لیست 
انتظار مش��خصات خود را درج کنن��د که پس از تأمی��ن ناوگان و 
ایجاد ظرفیت از طریق پیامک به آن ها اطالع رس��انی الزم صورت 
می گیرد. مدیرکل حمل ونقل مس��افر س��ازمان راهداری با اعالم 
این که ناوگان عملیاتی اتوبوس برای نوروز 8۰۰۰ دستگاه اتوبوس 
 اس��ت، افزود:  با توجه ب��ه برنامه ری��زی صورت گرفت��ه این میزان 
ن��اوگان پاس��خگوی تقاض��ا ب��وده و بیش��تر از آن نیز اس��ت،  اما 
ممکن اس��ت در برخی ای��ام خاص مانن��د تعطیالت ن��وروزی در 

برخی مس��یر ها تقاضا افزایش یابد ک��ه این تقاضا را ب��ا راه  اندازی 
س��رویس های فوق العاده پاس��خ می دهیم. مدی��رکل حمل ونقل 
مس��افر س��ازمان راه��داری، درب��اره قیم��ت بلیت اتوب��وس در 
 ای��ام ن��وروز نی��ز، گف��ت: قیم��ت بلی��ت هی��چ تغیی��ری نکرده 
و قرار نیس��ت برای ایام نوروز ۱۴۰2 افزایش یاب��د. ضمن این که با 
ش��رکت هایی که بعضاً بلیت را باالتر از نرخ های مصوب به فرروش 
برس��انند به صورت قاط��ع برخ��ورد خواهی��م ک��رد. باقرجوان؛ 
پیش تر نیز با ب��ا اع��الم برنامه ه��ای پایانه های مس��افری در ایام 

نوروز اظهار کرد: ب��ا هماهنگی های صورت گرفته با ش��هرداری ها 
که متصدی پایانه های مس��افری هستند مقرر ش��د با آذین بندی 
غرفه های ش��رکت های حمل ونقل، پویش ه��ای فرهنگی و هنری 
در ای��ن پایانه ه��ای برگزار ش��وند. مدی��رکل حمل ونقل مس��افر 
س��ازمان راهداری با اعالم اینکه ع��الوه بر پایانه های مس��افربری 
پویش ه��ای فرهنگ��ی در 3۰ کیلومت��ری ورودی ش��هر ها نی��ز 
برگزار خواهد ش��د افزود: ب��ا توجه به تالقی ماه مب��ارک رمضان با 
عید نوروز س��فره های افطاری و س��حری س��اده نیز ب��ا همکاری 

خیرین در مس��یرهای منتهی به ش��هر ها برپا خواهد بود. مدیرکل 
حمل ونقل مس��افر س��ازمان راهداری، با اش��اره به نح��وه نظارت 
س��ازمان راهداری بر ناوگان حمل ونقل مس��افری در ای��ام نوروز 
تصریح ک��رد: نظ��ارت در این ایام با س��امانه های داپ، س��پهتن و 
صورت وضعیت و از طریق دوربین ه��ای نظارتی با همکاری پلیس 
راهور و همچنین س��امانه پیامکی رسیدگی به ش��کایات سازمان 
 راه��داری ب��ه سرش��ماره 2۰۰۰۱۴۱ و تلفن گوی��ای ۱۴۱ انجام 

خواهد شد.

راه و شهرسازی

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر 
و دریانوردی، با بیان اینکه در واگذاری پروژه های 
س��رمایه گذاری بندری برگزاری مزای��ده عاملی 
برای ایجاد فضای رقابتی و ش��فاف اس��ت، گفت: 
افزای��ش ترافیک و ارتقای تأسیس��ات و تجهیزات 
بن��دری و دریای��ی و نی��ز کاه��ش انتظ��ار نوبت 
کش��تی های تجاری از طریق ارایه خدمات بهینه، 
از مهم  ترین اهداف ترسیم ش��ده است. به گزارش 
مناقصه مزایده، حس��ین یداللهی؛ با اشاره به اینکه 
ایجاد فضای شفاف و برابر، جهت حضور متقاضیان 
س��رمایه گذاری در بن��ادر، ج��ذب س��رمایه های 
داخل��ی و خارج��ی و اس��تفاده از ظرفیت  ه��ا و 
توانمندی های ش��رکت های دانش بنیان از طریق 
ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در جهت توسعه 
فیزیکی و غیرفیزیک��ی بنادر از جمل��ه مهم  ترین 
رویکردها، اهداف و سیاس��ت های س��ازمان بنادر 
برای تسهیل در جذب سرمایه گذاری است، اظهار 
داش��ت: افزایش توان و ترافیک بن��دری و دریایی 
از طریق اس��تقرار فعالیت های مبتن��ی بر تجارت 
از راه دریا و ارتقای کارایی و بهره وری تأسیس��ات 
و تجهی��زات بن��دری و دریایی از دیگ��ر اهداف و 
سیاس��ت های س��ازمان بنادر و دریانوردی است. 
وی ادام��ه داد: در عین حال ارتقای ت��وان رقابتی 
منطقه ای با توس��عه و تکمیل بنادر و زیرساخت  ها 

و تأسیس��ات بندری و نیز تأمی��ن تجهیزات مورد 
نیاز دریای��ی و بندری کش��ور در چارچوب قوانین 
و مقررات حاکم بر مناطق وی��ژه اقتصادی بندری 
و آزاد تجاری-صنعتی از دیگر مواردی اس��ت که 
باید به آن اش��اره کرد. مدیرکل ام��ور اقتصادی و 
مناطق س��ازمان بنادر و دریان��وردی، بیان کرد: با 

توجه به جذابیت بخش خدم��ات در اقتصاد ایران 
و جهان و همچنین براس��اس مطالعه فضای بازار 
ایران و منطقه و بررس��ی روند آتی اقتصاد جهان، 
کم��اکان صنع��ت بن��درداری دارای مطلوبیت و 
اهمیت ویژه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
است. یداللهی؛ با اش��اره به اینکه طبق بسترسازی 

انجام ش��ده توس��ط س��ازمان بنادر و دریانوردی، 
ش��رایط س��رمایه گذاری بخ��ش دولت��ی در خور 
توجه بوده اس��ت، گف��ت: در این راس��تا رویکرد و 
استراتژی جذب س��رمایه گذاری بخش غیردولتی 
در بنادر و تأمی��ن منابع مالی اج��رای پروژه های 
زیرس��اختی و روس��اختی در بنادر از تقاضامحور 

به عرضه محور در حال تحول است. وی همچنین 
به عنوان دیگ��ر اه��داف و رویکرد های س��ازمان 
بنادر و دریانوردی در جذب س��رمایه های داخلی 
و خارجی اش��اره ک��رد و گفت: تضمی��ن کیفیت 
ارایه خدمات به کاال  ها در جهت تس��ریع عملیات 
بندری و دریایی، کاهش انتظار نوبت کش��تی های 
تجاری از طریق ارایه خدمات بهینه، پش��تیبانی از 
فعالیت های اقتصادی، تجاری، تولیدی و تبدیلی 
از دیگر اهداف و سیاس��ت های تبیین شده است. 
مدیرکل امور اقتصادی و مناطق س��ازمان بنادر و 
دریانوردی، اف��زود: برقراری ارتباط��ات بازرگانی 
بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، توس��عه 
ص��ادرات مج��دد و افزایش س��هم کش��ور از بازار 
ترانزیت کاال، شفاف س��ازی، تس��هیل، تس��ریع و 
روان س��ازی در اجرای فرآیند های بندری، بهبود 
تش��ریفات اداری مرب��وط در چارچ��وب الزامات 
توس��عه دولت الکترونیک، اطالع رسانی به هنگام 
طرح ه��ای س��رمایه گذاری در جه��ت رقابت آزاد 
و رعای��ت اص��ل برابری حق��وق س��رمایه گذاران 
و توس��عه مت��وازن بن��ادر از دیگ��ر رویکرد های 
س��ازمان بنادر و دریان��وردی در جهت تس��هیل 
در جذب س��رمایه گذاری اس��ت. وی تأکید کرد: 
ت��الش می ش��ود از طری��ق واگ��ذاری پروژه های 
س��رمایه گذاری از روش ه��ای فراخ��وان مزایده 
عمومی و شناس��ایی س��رمایه گذار، فضای برابر و 

رقابتی و شفافی شکل گیرد.  

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد 

مزایده عامل ایجاد فضای رقابتی در واگذاری های 
پروژه های بندری

https://monaghesatiran.ir/132043-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c/
https://monaghesatiran.ir/132046-3760-%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-%d9%84%d9%88%d9%84/
https://monaghesatiran.ir/132049-3750-%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/132054-3760-%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/
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خـودرو

شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. 

 موض�وع مناقص�ه:  خری��د تجهی��زات و اج��رای خدم��ات سیس��تم پایش و 
مدیریت زیرساخت فیزیکی مرکز مخابراتی

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱2۰3-۰۴
مهلت خرید اسناد مناقصه: 

ساعت ۱7:۰۰ روز پنجشنبه 17 فروردین ماه ۱۴۰2
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت ۱6:۰۰ روز شنبه 26 فروردین ماه ۱۴۰2
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که  بایس��تی به صورت ضمانتنام��ه بانکی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222۰۱۰۰28673۴272۰۱ 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد. 
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 m.alhouei@nak-mci.ir ۰9۱25۰55۴۰3 و 8۱7۱8555 و ایمی��ل

)واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند.
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. 

موضوع مناقصه: 
خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به طرح ایمن س��ازی اتاق های پست برق 

مراکز مخابراتی 
شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱۱25-۰۱

مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 
تا ساعت ۱7:۰۰روز شنبه مورخ 19 فروردین ماه ۱۴۰2 تمدید گردید.

مهلت تحویل پیشنهادات: 
تا ساعت ۱6:۰۰ روز دوشنبه مورخ 21 فروردین ماه ۱۴۰2 تمدید گردید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
5۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)پانص��د و چهل میلی��ون ریال( که می بایس��ت به صورت 
ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد معادل س��پرده جهت واریز به حس��اب ش��ماره 
39222۰۱۰۰28673۴272۰۱ پست بانک ش��رکت نقش اول کیفیت مطابق 

با اسناد مناقصه ارائه گردد. 
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال شرکت نقش اول کیفیت 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

  مناقصه گ��ران می توانن��د ب��رای کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلفن  
۰9۱25۰5263۴ )واح��د زنجیره تأمی��ن( تماس حاصل و یا ب��ا آدرس ایمیل 

Nadia.norouzi@nak-mci.ir  مکاتبه نمایند. 
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید 

موضوع مناقصه: 
 (Automatic Transfer Switch) ATS  خرید سوئیچ

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱۱25-۰5 
 مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: 

ساعت ۱7:۰۰روز پنجشنبه مورخ 17 فروردین ماه ۱۴۰2 
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت ۱6:۰۰ روز سه شنبه مورخ 22 فروردین ماه ۱۴۰2
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

76۰.۰۰۰.۰۰۰ریال که می بایس��تی به ص��ورت ضمانتنامه بانک��ی و یا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222۰۱۰۰28673۴272۰۱ 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد. 
  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  لذا داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ نش��ر این آگهی با مراجعه 
 tenders.nak-mci.ir به پورت��ال ش��رکت نق��ش اول کیفی��ت ب��ه آدرس 
)در قسمت مناقصات( در صورت تمایل نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 
  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
۰9۱28۰۰9692 و 8۱7۱8۱۱3  )واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند. 
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شرکت نقش اول کیفیت )ناک( در نظر دارد، نس��بت به برگزاری مناقصه عام 
دومرحله ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. 

موضوع مناقصه: 
اجرای خدمات نگهداری سیستم های اعالم و اطفای حریق مراکز مخابراتی

شماره مناقصه: ۱۴۰۱۱22۴-۰۱
مهلت خرید اسناد مناقصه: 

ساعت ۱7:۰۰ روز سه شنبه 15 فروردین ماه ۱۴۰2
مهلت تحویل پیشنهادات: 

ساعت ۱6:۰۰ روز سه شنبه 22 فروردین ماه ۱۴۰۱
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 

92۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال که  بایس��تی به ص��ورت ضمانتنامه بانکی و ی��ا وجه نقد 
معادل س��پرده جهت واریز به حساب ش��ماره 39222۰۱۰۰28673۴272۰۱ 

پست بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد. 
  متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
https://tenders.nak-mci.ir

  سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  مناقصه گ��ران می توانن��د برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های 
 m.alhouei@nak-mci.ir ۰9۱25۰55۴۰3 و 8۱7۱8555 و ایمی��ل

)واحد زنجیره تأمین( تماس حاصل نمایند.
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شرکت دخانیات ایران در نظ�ر دارد، تأمین برخی از اقالم موردنیاز خطوط تولیدی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای بین المللی 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضی�ان واجدش��رایط دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۱2/23 تا پایان وقت اداری م��ورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۴ پس از واریز مبلغ یک میلیون ری�ال 
به حساب شماره ۴7۰۰۰7۰۱3366۰9 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان ش��عبه آزادی به آدرس: تهران، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش، 
طبقه اول، اداره دبیرخانه معامالت مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  اس��ناد مناقصه را به صورت رایگان 

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

میزان کل برای تمامی انواع موردنیازواحد کاال شرح مواد اولیهردیف

5۴.2۴۰بوبینانواع کاغذ سیگارت۱

35.7۰۰بوبینانواع نوار چوب پنبه2

6.975بوبینانواع پالگ راپ3

۱.۴55.۰۰۰کیلوگرمانواع الیاف استات سلولز۴

۱.558.7۰۰.۰۰۰شاخهانواع شاخه فیلتر5

۱۴7.۱۰۰کیلوگرمچسب الحاق فیلتر6

7۰.۰۰۰کیلوگرمپودر کاکائو7

کلی��ه متقاضیانی که در بازه یک س��اله اخیر فاقد نمونه/کاال تائید ش��ده در ردیف های مورد درخواس��ت مناقصه از ش��رکت دخانیات ایران می باش��ند می بایس��ت از مورخ 
 ۱۴۰۱/۱2/23 لغایت ۱۴۰2/۰۱/3۰ نس��بت به ارس��ال نمونه دربس��ته بندی اس��تاندارد و مقاوم به همراه برگه مش��خصات فن��ی )data sheet( ش��رایط نگهداری کاال 
)safety data sheet( به شرح مقادیر جدول ذیل و به آدرس این ش��رکت واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، ساختمان شهید گلچین، طبقه اول، مدیریت دفتر 

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

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

مقدار نمونه موردنیاز آزمایشگاهیمقدار نمونه موردنیاز کاربردیشرح کاالردیف

۱ بوبین2 بوبینانواع کاغذ سیگارت۱

۱ بوبین2 بوبینانواع نوار چوب پنبه2

۱ بوبین2 بوبینپالگ راپ3

-۱ عدلانواع الیاف استات سلولز۴

۱ سینی۱ سینیانواع شاخه فیلتر5

۱ لیتر۴۰ لیترچسب الحاق فیلتر6

۱ کیلوگرم-پودرکاکائو7

جزئیات اقالم مورد مناقصه به تفکیک و میزان تضامین موردنیاز در هر ردیف به تفکیک اقالم در برگ ش��رایط مناقصه موجود می باش��د. مهلت ارائه پیش��نهادات و تحویل 
مدارک و پاکات به دبیرخانه دفتر مرکزی حراس��ت واقع  در ساختمان ش��هید گلچین، طبقه اول تا پایان  وقت اداري مورخ ۱۴۰2/۰3/۰۴ می باشد. ضمناً جلسه کمیته فنی 
 و بازرگانی مناقصات مذکور در مورخ ۱۴۰2/۰3/۰6 برگزار می گردد. تاریخ و محل گش��ایش پاکات پیش��نهادي، س��اعت ۰9:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰2/۰3/۰7 واقع در تهران: 

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

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

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

آگهی   عمومی بین المللی
یکمرحلهای
نوبتدوم

خرید اقالم غیر توتونی خارجی موردنیاز سال 1402 شرکت دخانیات ایران
)کد فراخوان 53/141/019(

)در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 51261920 و 51261651 تماس حاصل فرمایید.(

خدمات ام��دادی نوروزی امس��ال برای دو خودروس��از کش��ور، 
به صورت مش��ترک اجراء می ش��ود؛ این طرح خدماتی مش��ترک از 
)چهارشنبه 2۴ اسفندماه( کلید خورده و به مدت 2۰ روز ارایه خواهد 
ش��د. به گزارش مناقصه مزایده، در مراس��م افتتاحیه امداد مشترک 
نوروزی که با حضور ایران خودرو و س��ایپا برگزار ش��د، عنوان شد که 
این طرح از زمانی که س��تاد عالی سیاست گذاری تش��کل شد، ستاد 
برنامه ریزی عملیاتی نیز تش��کل ش��د که یکی از برنامه های آن طرح 
مش��ترک خدمات و امداد نوروزی ۱۴۰2 با بهره گیری از ظرفیت های 
دو گروه خودروساز و افزایش گس��تردگی در ارایه خدمات استاندارد 
به جامعه طرح ریزی ش��د. طرح مش��ترک خدمات و ام��داد نوروزی 
س��ایپا- ایران خودرو از 2۴ اس��فند ماه کلید خورده و تا ۱۴ فروردین 
ماه به مدت 2۰ روز اجرایی می ش��ود و خدمت رس��انی صورت خواهد 
گرفت. طی این مدت 52۱ نمایندگی )2۱5 نمایندگی س��ایپا و 3۰6 
نمایندگی ایران خ��ودرو( فعال خواه��د بود. 23۰ شهرس��تان تحت 
پوشش خدمات ثابت هس��تند و تعداد اکیپ های شیفت های امدادی 
در مجموع 33۰۰ اس��ت که 25۰۰ اکیپ امدادگ��ران ایران خودرو و 
8۰۰ اکیپ امدادگران سایپا هس��تند. ۱۴3۱ شهر و روستاهای تحت 
پوشش خدمات امدادی هس��تند و تمام جاده های اصلی و فرعی بین 
شهری کشور تحت پوشش امداد خواهند بود. پشتیبانی ارایه خدمات 
و امداد طرح نوروزی در قالب ارایه خدمات دو شیفت و شیفت طوالنی 
در نمایندگی مراکز پر تردد، افزای��ش ظرفیت های پذیرش و پذیرش 
ش��بانه روزی موارد ام��دادی، تأمین س��بد قطعات یدکی م��ورد نیاز 
نمایندگی  ها و امدادگ��ران پیش از اجرای طرح، ایجاد س��ازوکارهای 
ارسال سریع قطعات مورد نیاز نمایندگی  ها و امدادگران کشیک های 
س��تادی در پش��تیبانی فنی و عملیاتی طرح خواهد ب��ود. برنامه های 
نظارتی مش��ترک نیز در ایام اجرای طرح نیز پیش بینی ش��ده که این 
نظارت به صورت مش��ترک بین دو شرکت س��ایپا و ایران خودرو دیده 
شده و مدیریت عملیات و نتایج به صورت برخط، بازدیدهای حضوری 
)محسوس/نامحس��وس( به جه��ت اطمین��ان از عملکرد درس��ت  و 
کامل، تماس تلفنی با مش��تریان و دریافت بازخورد و همچنین ایجاد 
نظرسنجی میزان رضایت مشتریان و عوامل اجرایی را شامل می شود. 
ناوگان های امدادی سیار در ۱۰۰ نقطه بین شهری به صورت استقرار 
مش��ترک مس��تقر خواهند بود. طبق پیش بینی های صورت گرفته، 
احتمال داده می ش��ود که بیش از ۱3۰ هزار پذیرش خدمات ثابت در 
نمایندگی ها، بیش از ۱۱۰ پذیرش خدمات س��یار توسط امدادگران و 
بیش از ۴۰۰ هزار ارایه خدمات ارتباط��ی در این مدت صورت پذیرد. 
دو خط تلف��ن ۰9655۰ )س��ایپا( و ۰96۴۴۰ )ایران خ��ودرو( برای 
خدمت رس��انی به مش��تریان وجود دارد. نکته مهم  نیز این اس��ت که 
هزینه ایاب وذهاب برای رس��یدن امدادگران برای مش��تریان سایپا  و 
ایران خ��ودرو رایگان اس��ت. محمدعل��ی تیم��وری؛ مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا نیز، در این مراس��م، ضمن تأکید براینکه »انصافاً 
کیفیت در گذشته نامناس��ب بوده اس��ت« اظهار کرد: کیفیت پایین 
خودرو ها کار امداد و خدمات را هم سخت تر می کرد. هر چه در زمینه 
کیفیت خودرو ها موفق تر عمل کنیم، هزینه ها بیشتر کاهشی خواهد 
شد. در س��ال جاری 3۰۰ درصد عرضه قطعات باکیفیت را باال بردیم. 
ترجیح ما این اس��ت که خودرو ها دیرتر تحویل ش��وند ام��ا با کیفیت 

باالتر و بدون نقص قطعات. 

رایگان شدن هزینه ایاب و ذهاب 
امدادی ایران خودرو و سایپا در نوروز

فراگیری خودروهای برقی با ارزان سازی باتری
با کاهش قیمت اخیر باتری   ها، هزینه خری��د منابع اولیه و 
ساخت برخی از خودروهای برقی طی س��ال های اخیر تقریباً 
با نمونه های بنزینی برابری می کند. از س��وی دیگر، یارانه های 
دولت��ی قابل توجهی ب��رای خری��داران خودروه��ای برقی در 
نظر گرفته شده اس��ت. از جمله؛ وام فدرال تا 75۰۰دالر برای 
خریداران واجد شرایط تأمین اعتبار ش��ده است. به گزارش از 
باش��گاه خبرنگاران جوان، براس��اس گزارش��ی از وال   استریت 
ژورنال، هرچند کماکان بسیاری از خودروهای برقی هنوز هم 
نس��بت به رقیبان بنزینی از قیمت های باالتری برخوردارند، با 
این حال این فاصله درحال کمتر شدن است. اکنون با توجه به 
صرفه   جویی قابل   توجهی که خودروه��ای برقی در هزینه های 
س��وخت و تعمیر و نگهداری ارایه می دهند، می   توانند تفاوت 

هزینه اولیه را ب��رای برخی خودرو ه��ا در دو تا پنج س��ال اول 
جبران کنند. از جمله علت   های کاهش هزینه باتری    ها مربوط 
به پیشرفت در فناوری شارژ و دسترس��ی عمومی جایگاه های 
شارژ بوده اس��ت. با این حال، دلیل اصلی جبران شکاف هزینه 
مربوط به کاهش قیمت ساخت باتری است. باتری، گران    ترین 
ج��زء در خودروهای برق��ی و دلی��ل اصلی قیمت ب��االی این 
خودرو ها ب��وده اس��ت. می   ت��وان از دو عامل اصل��ی مؤثر در 
کاهش هزینه باتری    ها نام ب��رد و در صدر صفحه صرفه   جویی 
در مقی��اس ق��رار دارد. عملک��رد تولیدکنن��دگان داخلی و 
بین المللی در تولی��د باتری    ها به طور قابل   توجهی پیش��رفت 
داشته است. نتایج مطالعه   ای که از س��وی شرکت تحقیقاتی 
بازار »آدامز اینتلیجنس« انجام شده اس��ت، از تولید نزدیک 

به 2۰میلیون خودرو در 2۰23، ب��ه دلیل بهبود فرآیند تولید 
باتری در دهه گذش��ته خبر می دهد. از روزهای آغازین تولید 
خودروهای برقی، منتق��دان و طرفداران اس��تدالل کرده   اند 
تا زمان��ی که قیمت خودروه��ای برقی به ان��دازه خودروهای 
گازسوز نباش��د، بعید به نظر می   رس��د جایگزین خودروهای 
موجود در بازار شوند. در گذر س��ال  ها اهمیت باالی باتری   ها، 
تمرک��ز منحصر به ف��ردی بر کاه��ش هزینه در این قس��مت 
صورت گرفته اس��ت. در پی پروژه های گس��ترده دانشمندان 
و مهندس��ان نه تنها ب��ه راهکارهای��ی برای س��اخت ارزان   تر 
باتری    ها دست یافته   اند، بلکه درحال تالش برای ساخت انواع 
جدیدی از باتری    ها هستند که به قطعات گران   قیمت کمتری 
احتیاج دارد. از این جمله باتری   های نس��ل جدید می   توان به 

باتری   هایی اش��اره کرد که مبتنی بر آهن ساخته شده   اند و در 
بازار به LFP معروف هس��تند، به طوری که در حال حاضر نیز 
در برخی مدل    ها توسط تس��ال و در آینده توسط فولکس واگن 
و فورد استفاده می   شوند. در باتری   های بر پایه آهن، از فلزاتی 
مانند نیکل و کبالت اس��تفاده نمی ش��ود که موجب افزایش 
هزینه ساخت باتری    ها می شود. به گفته رایان کاستیالوکس؛ 
مدیرعام��ل »آدامز اینتلیجن��س«، از آنجا که س��هم جهانی 
باتری   ه��ای بدون نیکل و کبال��ت افزایش یافت��ه، قیمت این 
عناصر از کنترل خارج نشده اس��ت. باتری   های آهنی اکنون 
تقریباً یک   س��وم باتری خودروهای برقی را در سراس��ر جهان 
تشکیل می دهند و انتظار می رود سهم بازار آن ها همچنان به 

رشد خود ادامه دهد.

گروه خودرو

بررسی صورت های مالی سه خودروساز بزرگ 
کشور )ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو( در ۱۱ 
ماهه س��ال ۱۴۰۱، در مجموع ی��ک میلیون و 38 
دس��تگاه انواع خودرو فروخته ش��ده است. این در 
حالی اس��ت که در ۱۱ ماهه س��ال گذشته میزان 
فروش خ��ودرو حدود 93۱ هزار دس��تگاه خودرو 
ب��ود که ب��ه این ترتی��ب امس��ال ش��اهد افزایش 
۱2 درصدی ف��روش خودرو هس��تیم. به گزارش 
مناقصه مزایده، بررس��ی جزیی تر ف��روش خودرو 
نش��ان می دهد که گروه صنعت��ی ایران خودرو در 
این مدت 552 هزار و 78۴ دس��تگاه انواع خودرو 
)س��واری و وان��ت( فروخته اس��ت که نس��بت به 
مدت مشابه پارس��ال رش��د ۴۰ درصدی را نشان 
می دهد. ایران خودرو توانس��ته 337 هزار دستگاه 
از خان��واده پ��ژو را به ف��روش برس��اند و محصول 
پژو 2۰7 را ب��ه پرفروش  ترین خ��ودروی فروخته 
 ش��ده س��ال ای��ران تبدیل کند؛ س��ال گذش��ته 
27۰ هزار دستگاه از خانواده پژو به فروش رسیده 
ب��ود، بنابراین امس��ال از خان��واده پ��ژو 67 هزار 
دستگاه بیشتر فروخته شده اس��ت. همچنین در 
ای��ن بازه زمانی حدود 65 هزار دس��تگاه س��مند، 
75 هزار دس��تگاه دن��ا و 35 ه��زار دس��تگاه رانا 

فروخته ش��د که به ترتیب ۱9 هزار دس��تگاه، 3۴ 
هزار دستگاه و ۱۰ هزار و 5۰۰ دس��تگاه بیشتر از 
پارسال است. در ۱۱ ماهه امس��ال حدود ۱۴ هزار 
و 2۰ دس��تگاه هایم��ا نیز ب��ه فروش رس��یده که 

اگرچه فروش این محصول نس��بت به مدت مشابه 
پارسال دو برابر ش��ده اما کم فروش  ترین محصول 
ایران خودرو بوده اس��ت. بررس��ی جزئیات صورت 
مالی شرکت س��ایپا نیز بیانگر آن است که در ۱۱ 

ماهه امس��ال حدود 359 هزار دس��تگاه خودرو از 
سوی این خودروس��از فروخته شده که در مقایسه 
با مدت مش��ابه پارس��ال رش��د 23 درص��دی را 
نشان می دهد؛ یعنی س��ایپا در این مدت 66 هزار 

دستگاه بیش��تر از پارس��ال خودرو فروخته است. 
در این بین سایپا توانس��ته با فروش بیش از 28۴ 
هزار دس��تگاه خودرو از خانواده ایکس2۰۰، این 
محص��والت را تبدیل ب��ه پرفروش  تری��ن خودرو 
خود کن��د. همچنین بی��ش از 3۰ هزار دس��تگاه 
خ��ودروی ش��اهین فروخته ش��ده که نس��بت به 
۱۱ ماهه پارس��ال رشد س��ه هزار دس��تگاهی را 
نش��ان می دهد. در ۱۱ ماهه امس��ال ح��دود ۴۴ 
هزار دس��تگاه وانت پراید نیز به فروش رسیده که 
نس��بت به مدت مشابه پارس��ال بیانگر رشد شش 
هزار دس��تگاهی است. بررس��ی صورت های مالی 
ش��رکت پارس خودرو حکای��ت از آن دارد که این 
ش��رکت در ۱۱ ماه��ه امس��ال ح��دود ۱27 هزار 
دس��تگاه خودرو فروخته که در مقایس��ه با مدت 
مشابه پارسال رش��د اندکی داش��ته است. در ۱۱ 
ماهه امس��ال این گروه توانس��ته بیش از 7۰ هزار 
دس��تگاه خودرو از گروه Q2۰۰ خود را به فروش 
برس��اند که پرفروش  ترین محصول این ش��رکت 
نیز بوده اس��ت. همچنین در این بازه زمانی 7۰۰ 
دستگاه خودروی س��اینا فروخته ش��ده است. در 
این مدت ۱9۴ دستگاه از خودرو کوئیک اس، ۱۰ 
دس��تگاه رنو و پنج دس��تگاه برلیانس نیز فروخته 
 ش��ده که کم فروش  تری��ن محص��ول در ۱۱ ماهه 

امسال بوده اند.

 پرفروش  ترین خودروهای تولید داخل 
در سالی که گذشت

https://monaghesatiran.ir/132028-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a6%db%8c%da%86/
https://monaghesatiran.ir/132031-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af/
https://monaghesatiran.ir/132034-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2/
https://monaghesatiran.ir/132037-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88/
https://monaghesatiran.ir/132040-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85/


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

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

ش��رکتعمرانش��هرجدیدپردیسدرنظرداردبراس��اسبند7صورتجلس��هش��ماره918/38مورخ1401/11/26هیأتمدیرهش��رکتعمران
ش��هرجدیدپردیسنس��بتبهانتخابپیمانکارواجدش��رایطاقدامنماید.لذاازپیمانکارانوشرکتهایواجدش��رایطدعوتمیگرددجهتدریافت،

تکمیلوبارگذاریاسنادبهشرحذیلاقدامنمایند:
1موضوع: انجامخدماتنقلیه-ارائهسرویسایابوذهابپرسنلشرکتعمرانشهرجدیدپردیس.

2نوع مناقصه:عمومییکمرحلهای.
 3ش��مارهثبتدرس��امانهتدارکاتالکترونیک��یدولت)س��تاد(2001001098000110اس��ت.کلی��همراحلمناقص��هازدریاف��توبارگذاری

اسنادمناقصهوگشایشپاکتهاازطریقسامانهستاد)www.setadiran.ir(انجاممیشود.
4نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:

شهرجدیدپردیس،فازیک،میدانعدالت،خیابانفروردینشمالی،خیابانپیام،خیابانعمران،شرکتعمرانشهرجدیدپردیس.تلفن:74902،داخلی266
5مدت پیمان:11ماهشمسی.

6مبلغ برآورد اولیه:32.454.138.750)سیودومیلیاردوچهارصدوپنجاهوچهارمیلیونویکصدوسیوهشتهزاروهفتصدوپنجاه(ریال.
 7تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار:مطابقج��دول4ازبند»الف«م��اده6آییننامهتضمینمعام��التدولتیبهش��ماره123402/ت50659ه�

مورخ1394/09/22بهمبلغ1.623.000.000)یکمیلیاردوششصدوبیستوسهمیلیون(ریال.
8مجوز فعالیت:

گواهینامهصالحیتشرکتهایخدماتیازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدارایکدفعالیت1)امورحملونقل(کهمیبایستدارایاعتبارباشد.
9دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:

ازساعت08:00روزپنجشنبهمورخ1401/12/25تاساعت16:30روزشنبهمورخ1402/01/05
10تحویل اسناد مناقصه:

10-1-بهصورتالکترونیکیتاساعت16:30روزسهشنبهمورخ1402/01/15درسامانهستادبارگذاریشود.
10-2-بهصورتفیزیکی)فقطپاکت"الف"(تاس��اعت16:00روزسهش��نبهمورخ1402/01/15بهدبیرخانهش��رکتعمرانش��هرجدیدپردیس

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

ساعت11:00روزچهارشنبهمورخ1402/01/16،درسالناجتماعاتشرکتعمرانشهرجدیدپردیس.
12هزینهخریداسنادمناقصهازسامانهستاد1.000.000)یکمیلیون(ریالاست.

13سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراسنادمناقصهمندرجاست.

کد:37-401-200-ر نوبتدوم
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آگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

ش��رکتعمرانش��هرجدیدپردیسدرنظرداردبراس��اسبند2صورتجلس��هش��ماره923/43مورخ1401/12/21هیأتمدیرهش��رکتعمران
ش��هرجدیدپردیسنس��بتبهانتخابپیمانکارواجدش��رایطاقدامنماید.لذاازپیمانکارانوشرکتهایواجدش��رایطدعوتمیگرددجهتدریافت،

تکمیلوبارگذاریاسنادبهشرحذیلاقدامنمایند:
1موضوع: انجامامورخدماتیشرکتعمرانشهرجدیدپردیس.
2نوع مناقصه:عمومیهمزمانباارزیابی)یکپارچه(یکمرحلهای.

 3ش��مارهثبتدرس��امانهتدارکاتالکترونیک��یدولت)س��تاد(2001001098000137اس��ت.کلی��همراحلمناقص��هازدریاف��توبارگذاری
اسنادارزیابیکیفیواسنادمناقصهوگشایشپاکتهاازطریقسامانهستاد)www.setadiran.ir(انجاممیشود.

4نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:
شهرجدیدپردیس،فازیک،ضلعشمالمیدانعدالت،خیابانعمران،شرکتعمرانشهرجدیدپردیس.تلفن:74902،داخلی266

5مدت پیمان:11ماهشمسی.
6مبلغ برآورد اولیه:

225.932.678.225)دویستوبیستوپنجمیلیاردونهصدوسیودومیلیونوششصدوهفتادوهشتهزارودویستوبیستوپنج(ریال.
7تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

مطاب��قج��دول4ازبن��د»ال��ف«م��اده6آییننام��هتضمی��نمعام��التدولت��یب��هش��ماره123402/ت50659ه���م��ورخ1394/09/22
بهمبلغ10.519.000.000)دهمیلیاردوپانصدونوزدهمیلیون(ریال.

8مجوز فعالی�ت:گواهینامهصالحیتش��رکتهایخدماتی،پش��تیبانیوفنیمهندس��یازوزارتتعاون،کارورف��اهاجتماعیدارایک��دفعالیت4که
میبایستدارایاعتبارباشد.

9دراج��رایم��اده2آییننامهراهکاره��ایافزای��شضمانتاجراییوتقویتحسابرس��یوس��نجشت��وانمالیمناقصهگ��رارائ��هصورتهایمالی
حسابرسیش��دهس��ال1400درپاکت"اس��نادارزیابیکیفی" الزامیاس��ت.درصورتعدمارائهمدارکمربوطبهحسابرس��ی،مناقصهگرازفرایند

مناقصهحذفمیگردد.
10دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد:

ازساعت08:00روزپنجشنبهمورخ1401/12/25تاساعت16:30روزیکشنبهمورخ1402/01/06
11تحویل پاکت اسناد ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه "پاکت های الف، ب و ج":

11-1-بهصورتالکترونیکیتاساعت16:30روزدوشنبهمورخ1402/01/21درسامانهستادبارگذاریشود.
11-2-بهصورتفیزیکی)فقطپاکت"الف"(تاس��اعت16:00روزدوش��نبهمورخ1402/01/21بهدبیرخانهش��رکتعمرانش��هرجدیدپردیس

تحویلشود.
12زمان و محل گشایش پاکت اسناد ارزیابی کیفی:

ساعت11:00روزسهشنبهمورخ1402/01/22،درسالناجتماعاتشرکتعمرانشهرجدیدپردیس.
13زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه »پاکت های الف، ب و ج« :

ساعت11:00روزشنبهمورخ1402/01/26،درسالناجتماعاتشرکتعمرانشهرجدیدپردیس.
14هزینهخریداسنادارزیابیکیفیواسنادمناقصهازسامانهستاد1.000.000)یکمیلیون(ریالاست.

15مناقصهگرانابتداارزیابیکیفیشدهوپسازکسبحداقلامتیاز60درفرآیندارزیابیکیفیدرمراحلبعدیمناقصهشرکتمینمایند.
16سایراطالعاتوجزئیاتمربوطدراسنادارزیابیکیفیواسنادمناقصهمندرجاست.

کد:38-401-200-ر نوبتدوم
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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 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/2۴ تا روز پنجش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۰ س��اعت ۱8:۰۰ با بارگذاري فیش واریزي به مبلغ 8۰۰.۰۰۰ ریال 
به شماره حساب۱85۴۰5۴۰56بانک ملت به نام شرکت توزیع نیروي برق خراسان رضوي

 زمان و محل بازدید: از روز دوش��نبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱۴ لغایت ۱۴۰2/۰۱/۱6 از س��اعت ۰9:۰۰ تا ۱3:۰۰ به نش��اني: بلوار ش��هید عباس��پور، روب��روی اداره گاز، 
اداره انبارهاي شرکت توزیع نیروي برق خراسان رضوي 

مهلت ثبت پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/27 ساعت ۱8:۰۰
گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰2/۰۱/28 ساعت ۱2:۰۰ در محل شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي واقع در بلوار فرهنگ، بین فرهنگ 28و3۰

تلفن براي کسب اطاعات بیشتر: ۰5۱3365۱3۴3 داخلي 3 کارشناس مزایده

 خلع ید پیمانکار معدن
 طالی اندریان روی میز! 

 نشست مدیرکل بنیاد مسکن قم 
با مدیریت شعب بانک ملت استان

بررسی موانع و مشکالت 
شهرستان های بردسکن و کاشمر

معاون هماهنگی ام��ور اقتص��ادی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی، درخصوص 
وضعیت مع��دن ط��الی اندری��ان، گفت: ش��رکت پیمان��کار این معدن نس��بت 
به تعه��دات خ��ود ک��م کاری می کند ک��ه در صورت محرز ش��دن تخلف��ات باید 
خلع ید ش��ود و خلع ی��د پیمانکار معدن در ش��ورای عالی معدن کش��ور بررس��ی 
می ش��ود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده، محم��د کالمی مع��اون هماهنگ��ی امور 
اقتص��ادی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی درخص��وص وضعی��ت مع��دن ط��الی 
اندری��ان، اظه��ار ک��رد: در ش��ورای مع��ادن اس��تان تش��خیص داده ش��د ک��ه 
ش��رکت پیمانکار ای��ن معدن نس��بت به تعه��دات خ��ود ک��م کاری می کند که 
 در صورت محرز ش��دن تخلف��ات باید خل��ع ید ش��ود و خلع ید پیمان��کار معدن 
در ش��ورای عالی معدن کشور بررس��ی می ش��ود. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص اختیارات معاونت هماهنگی امور اقتصادی، 
گفت: هر دستگاهی یک وظیفه ذاتی دارد و ما هیچ وقت در مقام اجرا نیستیم اما در 
حوزه عملکردی باید از بقیه دس��تگاه ها بازخورد بگیریم. کالمی؛ گفت: ما به عنوان 
معاون اقتصادی ناظر هس��تیم اما در مورد پیش��ران اقتصاد وزارت کشور، زنجیره 
ارزش استان را تهیه کرده و آن را در آخرین شورای برنامه ریزی استان ذیل کارگروه 
اش��تغال مصوب کردیم که وظیفه آن مش��خص ک��ردن پیش��ران های اقتصادی 
اس��تان و راهبرهای هر پیش��ران اس��ت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان شرقی ادامه داد: ما در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان ۱۱ پیشران 

را احصا کرده و به تهران ارسال کرده ایم که یکی از آن در موضوع خودروسازی است

نشست مدیر کل بنیاد مس��کن قم با مدیریت شعب بانک ملت استان برگزار 
ش��د. به گزارش مناقصه مزای��ده به نقل از روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان 
قم، جلسه ای با حضور روس��تایی؛ مدیریت ش��عب بانک ملت استان قم، بلدی؛ 
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی اس��تان و معاونین بانک در محل دفتر 
مدیریت ش��عب بانک ملت برگزار گردید. مهندس بلدی؛ مدیرکل بنیاد مسکن 
به تش��ریح آمار و عملکرد بنیاد مس��کن اس��تان در زمینه بازس��ازی و نوسازی 
واحدهای مس��کونی روس��تایی از ابتدای طرح ویژه پرداخ��ت و گفت: تاکنون 
همکاری بس��یارخوبی بین بنیاد مس��کن و بانک ملت صورت گرفته اس��ت که 

امیدواریم پس از این نیز شاهد گسترش تعامالت بین این دو مجموعه باشیم. 

در نشست مشترک مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی با حجت االسالم 
جواد نیک بین؛ نماینده بردسکن و کاش��مر در مجلس شورای اسالمی و رئیس 
اداره راه وشهرس��ازی بردس��کن، موانع گلوگاه ها و مش��کالت شهرس��تان های 
بردسکن و کاش��مر مطرح و بررس��ی ش��د. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه وشهرس��ازی خراسان رضوی، از اهم 
موارد مطرح شده در این جلس��ه می توان به طرح زندان کاش��مر، جاده کاشمر 
به ش��ادمهر، زمین های معوض، گزارش اجمالی نهضت ملی بردس��کن و موارد 

مربوط به کمیسیون ماده5 در چهار شهرستان بود.

طرح توسعه فروسیلیسیوم خمین به بهره  برداری رسید
طرح توسعه شرکت فروسیلیس��یوم خمین، با حضور سردار 
نجار؛ رئیس ق��رارگاه اقتص��ادی وزارت دفاع، معاون سیاس��ی 
امنیتی اس��تانداری مرکزی و مس��ؤوالن شهرس��تان خمین با 
ظرفیت ۱8۰۰۰ تن در س��ال به بهره برداری رس��ید. به گزارش 
مناقصه مزایده، س��ردار مجی��د ابن الرضا؛ مدیرعامل س��ازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در این مراس��م، اظهار کرد: در 
حوزه س��ازمان تأمین اجتماعی در حدود ۴2 میلیارد دالر پروژه 
و طرح برای س��رمایه گذاری وجود دارد. وی با بیان اینکه از این 
مقدار چیزی حدود هش��ت میلی��ارد دالر تأمین هزینه ش��ده 
و در حدود 3۴ میلی��ارد دالر نیاز به تأمین منابع اس��ت، گفت: 
برای تأمین این منابع باید به دنب��ال پروژه هایی برویم که برای 
ما ارزآوری و س��ودآوری داشته باش��د. وی افزود: نکته مهم این 
اس��ت که بیش از 75 درصد پروژه های م��ا در زمینه نفت و گاز و 
پتروشیمی است و متأس��فانه به دالیلی از حوزه صنعت و معدن 
غافل شده ایم ولی در حال حاضر توجه مجموعه به سمت معدن 
افزایش پیدا کرده که فرصت خوبی اس��ت. ابن الرضا؛ با اشاره به 
بهره برداری کمتر از هفت درصدی از معادن، گفت: این مس��أله 
ناشی از اش��کال در سیاس��ت های س��رمایه گذاری است که در 
سایر مجموعه ها نیز این مسأله مشاهده می شود. وی با تأکید بر 
لزوم حفظ سرمایه های بین نس��لی، گفت: تالش ما بر این است 
که با استفاده از این ش��رکت هایی که در استان  ها و شهرستان  ها 
افتتاح می شود، از ظرفیت استان ها اس��تفاده کنیم. ابن الرضا؛ با 
اش��اره به اهمیت نیروی کار بومی اس��تان  ها، گفت: تدبیر وزیر 
بر این اس��ت که در مجموعه هایی که زی��ر نظر تأمین اجتماعی 

احداث می شود، از نیروهای کار بومی همان استان استفاده شود. 
ما به نیروی کار و کارگر متخصص نیاز داریم تا درگیر مس��ائل و 
مشکالت غیربومی بودن کارگر ها در استان  ها نشویم. مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تجاری شس��تان نیز در این آیین، گفت: 
فاز اول ش��رکت فروسیلیس��یوم خمین دارای ظرفیت ۱2 هزار 
تن بود و ظرفیت ۱8 هزار تنی در فاز دوم به آن افزوده ش��د و در 
مجموع ظرفیت شرکت فروسیلیسیوم خمین به 3۰ هزار تن در 
سال خواهد رس��ید. افش��ار بازیار؛ افزود: این طرح طی 2۱ ماه با 
هشت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل 6۰ درصد کمک 
بانکی و ۴۰ درصد آورده سهامدار احداث شده است. مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان، با اش��اره به نقاط قوت و 
مثبت این طرح، گفت: این طرح س��ودآوری باالیی داش��ته و در 
یک دوره مناس��بی احداث ش��ده و چش��م اندازهای توسعه ای 
خوبی دارد. وابس��تگی آن به منابع خارجی کم اس��ت و در سبد 
س��رمایه گذاری  ها به عنوان یک طرح خوب و مناس��ب ارزیابی 
می شود. وی گفت: فروسیلیسیوم خمین از مجموعه شرکت های 
زیرمجموعه شرکت س��رمایه گذاری شستان اس��ت که در بازار 
س��رمایه حضور دارد و امروز با افتتاح این طرح توس��عه ش��اهد 
وقوع اتفاقات ارزش��مندی خواهیم بود. حض��ور در بازار رقابتی 
بیانگر آن است که این مجموعه به دنبال تولید کاالی با کیفیت 
ب��وده و ارزآوری باالیی برای کش��ور خواهد داش��ت. مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان، افزود: این طرح از منظر 
اقتصاد محلی به توسعه منطقه کمک خواهد کرد و به کارگیری 
نیروه��ای بومی و ظرفیت ه��ای شهرس��تان از اولویت های این 

مجموعه تولیدی اس��ت. وی بیان ک��رد: برای تولی��د پایدار و 
رس��یدن به ظرفیت اس��می باید زیرس��اخت های مورد نیاز به 
ویژه کس��ری برق برطرف ش��ود و با برطرف کردن این نقیصه 
مشکالت توسعه ای برطرف خواهد ش��د. الزمه ایجاد بازارهای 
صادراتی جدید برای این شرکت حمایت همه جانبه و تسهیل 
در امور است. حس��ن حمزه؛ مدیرعامل شرکت فروسیلیسیوم 
خمین نیز، اظهار ک��رد: این ط��رح، یک پ��روژه ۱8 هزار تنی 
اس��ت که در کنار آن احداث خط انتقال و تأمی��ن منابع انرژی 
نیز به صورت موازی پیش��رفته اس��ت و به دلیل این که پست 
لیلیان افتتاح نشده اس��ت، خط انتقال در مرحله مناقصه قرار 
دارد. منابع انرژی تأمین شده و ظرفیت آن نیز خریداری شده 
است و مشکل برق نخواهیم داشت. اگرچه انرژی همواره یکی 
از چالش های صنایع فروسیلیسیومی اس��ت. وی افزود: روش 
انجام پروژه به شکل EBC بوده است که شرکت فوالد تکنیک 
طی مناقصه برنده آن ش��ده و تاکنون عملکرد خوبی در پروژه 
داشته است. مشابه این پروژه در شهرستان، شرکت سمت و سو 
است که همکاری خوبی را با ما داشتند. حمزه؛ ادامه داد: تأمین 
منابع مالی از طریق منابع بانکی و آورده س��هامدار انجام شده و 
طی 2۱ ماه احداث و بهره برداری ش��ده اس��ت و از نکات مثبت 
این پروژه می توان به این مهم اش��اره کرد که ب��ر پایه تولیدات 
داخلی و خرید از منابع داخلی انجام شده است و بخش اندکی 
از تجهیزات مورد نیاز این پروژه از خارج از کش��ور تهیه ش��ده 
است. برخی از تجهیزات برای اولین بار طراحی، تولید، نصب و 
راه اندازی شده است و آثار مثبت این پروژه را می توان در صنایع 

دیگر مشاهده کرد. وی گفت: عالوه بر ۱5۰ نفری که در فاز اول 
این پروژه مشغول به کار بودند، در فاز دوم ۱3۰ نفر دیگر به این 
مجموعه اضافه خواهند ش��د که تعدادی مشغول به کار شده و 
تعداد دیگری نیز در آینده افزوده خواهند شد و نیروهای جذب 
شده از شهرس��تان خمین و ش��هرهای اطراف هستند. افزون 
بر 95 درصد این نیرو ها از شهرس��تان خمین جذب ش��ده اند. 
مدیرعامل فروسیلیس��یوم خمین، با اشاره به کمبود نیروهای 
فن��ی در خمین و ش��هرهای اط��راف گفت: از مس��ؤوالن این 
درخواس��ت را دارم که در تربیت نیروی انسانی اهتمام داشته 
باش��ند. حمزه؛ ادامه داد: عالوه بر فرصت های شغلی مستقیم، 
فاز دوم این پروژه بالغ بر ۱5۰۰ فرصت شغلی در سطح استان 
ایجاد کرده اس��ت که رونق خوبی را در بخش خصوصی ایجاد 
خواهد کرد. پیش بینی می ش��ود فروش س��ال آینده ما بالغ بر 
هزار و 6۰۰ میلیارد تومان باش��د که نزدیک به 6۰ درصد این 
مبلغ به خرید اختصاص خواهد یاف��ت و در مجموع نزدیک به 
س��ه هزار میلیارد تومان تبادل پول در ای��ن مجموعه خواهیم 
داش��ت که فرصت مناس��بی ب��رای بانک ها خواهد ب��ود. وی 
افزود: خوش��بختانه مصرف آب این مجموعه زیاد نیس��ت. اما 
انرژی به یک چالش برای ما تبدیل ش��ده اس��ت که روزبه روز 
جدی تر می ش��ود. حمزه؛ گفت: در کشور نزدیک به 27۰ هزار 
تن فروآلیاژ تولید می شود در حالی که نزدیک به دو میلیون تن 
مجوز اخذ شده است که نش��ان دهنده رقابتی بودن بازار است. 
برای حضور در رقاب��ت در این بازار، تأمین ب��رق و مواد اولیه از 

جمله خرید معادن زغال سنگ و سیلیس بسیار حیاتی است.

گروه زمین و معدن

نائب رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
شورای اسالمی، تأکید کرد: با توجه به آماده شدن 
همه زیرساخت ها در اس��تان هایی مانند کرمان و 
یزد، سال ۱۴۰2 س��الی بس��یار امیدوارکننده تر 
برای ح��وزه صنایع معدنی به ویژه ف��والد خواهد 
بود. به گزارش مناقصه مزایده، شهباز حسن پور؛ با 
اشاره به ضرورت حمایت از تولید و افتخار آفرینی 
تولید کنندگان برای کش��ور و افتخارآفرینی گروه 
فوالدمبارکه، بیان کرد: خوش��بختانه شاهد رشد 
در ش��اخص  ها در خیلی از حوزه ها بودیم. یکی از 
شاخص هایی که در سال گذش��ته و امسال خوش 
درخش��ید بحث صنایع معدنی ب��ود. نائب رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی 

در ادام��ه، اظهار ک��رد: اقدامات گس��ترده وزارت 
صم��ت در ح��وزه صنایع معدنی جای تحس��ین 
دارد پیگیری ها و پاس��خگویی در این حوزه سبب 

شده تا فوالد در س��ال جاری رکورد بزند. انشاا... در 
س��ال آینده مس هم رکورد خواهد زد. حسن پور؛ 
در ادامه تصریح کرد: باتوجه به آماده ش��دن همه 

زیرساخت ها در اس��تان هایی مانند کرمان و یزد، 
سال ۱۴۰2 س��الی بس��یار امیدوارکننده تر برای 
حوزه صنایع معدن��ی خواهد بود. مطابق دس��تور 

مقام معظم رهب��ری، اس��ناد باالدس��تی و قوانین 
باالدس��تی اعتقاد بر این اس��ت که صنایع معدنی 
باید پیشران اقتصاد کشور باش��ند. نماینده مردم 
کرم��ان در مجل��س، تصری��ح ک��رد: در دیداری 
که با مقام معظم رهبری داش��تیم، ایش��ان اظهار 
کردن��د که ب��ه معادن توج��ه نمی ش��ود. به لطف 
خداون��د ح��وزه انتخابیه بن��ده به بهش��تی برای 
کارآفرین��ان، س��رمایه گذران ب��ه وی��ژه در حوزه 
صنایع معدنی تبدیل ش��ده است. انش��اا... در سال 
آینده پروژه هایی م��ورد بهره برداری قرار می گیرد 
ک��ه تحریم کنندگان کش��ور را مأی��وس می کند. 
جوانان کشور دس��ت به ابتکاراتی زدند که شاهد 
یک جهش بس��یار خ��وب در حوزه فوالد کش��ور 
 خواهیم ش��د. جایگاه کش��ور در بحث فوالد باالتر 

خواهد رفت. 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد

معدن و فوالد؛ 2حوزه پُرافتخار صنعت کشور 

یک اتفاق خوب برای پرسشگران  قانون دوستشبکه اجتماعی
پرسش وپاسخ  معامالتی خود را در این سایت  بیابید
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بانک
بیمه و بورس

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

آب امانتی برای نسل آینده

خرید    عمومي به همراه ارزیابی کیفی
ش�رکت آب و فاضاب مش�هد در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی کیف��ی جهت برگ��زاری مناقصه عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نمای��د، کلیه مراحل 
 برگزاری فراخ��وان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقص��ه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت به آدرس
WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات 

محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ۱۴۰۱/۱2/25 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

ف
استاندارد تولید / سایر شماره فراخوانموضوعردی
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خرید 62  دستگاه فلومتر 
الکترومغناطیسی طبق 
مشخصات فنی پیوست

طبق 2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰3
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۱.واریز نقدی به حساب جاري شماره   ۴۰۰۱۰۰97۰7۱۴6۰۰9 
بانک ملی مرکزی مشهد 

2. ضمانتنامه بانکی 
3. اوراق مالی اسالمی 

1- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۱/۱2/25 لغایت ۱۴۰2/۰۱/۰5 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱9

3- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 26، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۰5۱37۰۰8۱5۰
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ش�رکت تکنو انرژی س�پهر کیش )تس�کو( در نظ��ر دارد انج��ام عملیات 
 کم��ک در تعمی��رات اساس��ی )اوره��ال( پاالیش��گاه یازدهم پ��ارس جنوبی 
)فاز ۱3( را از طری��ق مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیف��ی )غیر یکپارچه( به 
پیمانکار واجدش��رایط واگذار نمای��د؛ لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود حداکثر 
تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/۱۴، با ارس��ال ایمی��ل با موضوع اعالم تمایل به ش��رکت در 
 TENDER@TESCOOIL.COM مناقصه به نشانی پس��ت الکترونیک
اقدام و اس��ناد ارزیابی کیف��ی را دریافت و حداکث��ر تا پایان وق��ت اداری مورخ 
۱۴۰2/۰۱/۱6 مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و به نشانی تهران، شهرک غرب، 
بلوار ش��هید دادمان، نبش خ شفق، س��اختمان توحید، طبقه 7، واحد حقوقی و 
امور قراردادها ارس��ال نمایند. همچنین جهت رفع ابهام هرگونه سؤال با شماره 

8-885763۴۰-۰2۱ داخلی ۱۴7۱ و ۱۴72 تماس حاصل فرمایید.
 اس��ناد مناقص��ه پ��س از برگ��زاری فرآین��د ارزیابی کیف��ی از طری��ق ایمیل 

به مناقصه گران دارای صالحیت ارسال می گردد.
  موضوع ایمیل عب��ارت )نام ش��رکت + ارزیابی کیفی مناقص��ه انجام عملیات 

کمک در تعمیرات اساسی )اورهال(( درج گردد.
1- محل اجرای کار: پاالیشگاه یازدهم پارس جنوبی )فاز ۱3(

2- مبلغ برآورد اولیه: متعاقباً اعالم می گردد.
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: متعاقباً اعالم می گردد.

)در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.(
 ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان فوق الذکر بااعتبار 3 ماه.

 ارائه رسید واریز نقدی در وجه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش.
  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  عمومي 
به همراه ارزیابی کیفی 

)غیر یکپارچه(
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ش�رکت تکن�و ان�رژی س�پهر کی�ش )تس�کو( در نظ��ر دارد خدم��ات 
کم��ک در راه اندازی سیس��تم کنت��رل را از طری��ق مناقصه عموم��ی به همراه 
ارزیابی کیف��ی )غیر یکپارچ��ه( به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید؛ لذا از 
متقاضیان دعوت می ش��ود حداکثر تا م��ورخ ۱۴۰2/۰۱/۱5، با ارس��ال ایمیل 
 با موضوع اع��الم تمایل ب��ه ش��رکت در مناقصه به نش��انی پس��ت الکترونیک

TENDER@TESCOOIL.COM اق��دام و اس��ناد ارزیابی کیف��ی را 
دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰2/۰۱/۱9 مدارک ارزیابی کیفی 
را تکمیل و به نش��انی تهران، شهرک غرب، بلوار ش��هید دادمان، نبش خ شفق، 

ساختمان توحید، طبقه 7، واحد حقوقی و امور قراردادها ارسال نمایند. 
 اس��ناد مناقص��ه پ��س از برگ��زاری فرآین��د ارزیابی کیف��ی از طری��ق ایمیل 

به مناقصه گران دارای صالحیت ارسال می گردد.
  موضوع ایمیل عب��ارت )نام ش��رکت + خدمات کمک در راه اندازی سیس��تم 

کنترل( درج گردد.
NGL-3200 1- محل اجرای کار: استان خوزستان، شهرستان هویزه، پروژه

2- مبلغ برآورد اولیه: ۱57.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
3- در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.

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

 ارائه رسید واریز نقدی در وجه شرکت تکنو انرژی سپهر کیش.
جهت رفع ابهام و هرگونه سؤال با شماره 8-885763۴۰-۰2۱ داخلی ۱۴7۱ و ۱۴72 

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

  عمومي 
به همراه ارزیابی کیفی 

)غیر یکپارچه(

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

بدون آب همه چیز خشک می شود.

آگهي مناقصات عمومی 
ش�رکت آب و فاضاب مش�هد در نظ��ر دارد فراخوان مناقصات عمومی مش��روح ذی��ل را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نمای��د، کلیه مراحل 
 برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه تا ارس��ال دعوت نامه و س��ایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

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

ف
مبلغ برآورد اولیهمدت اجراشماره فراخوانموضوعردی

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

درمناقصه )ریال(
حداقل رتبه و 
رشته موردنیاز

نوع تضمین 
شرکت در مناقصه

۱

اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز ۱۴

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰۴
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اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز ۱5

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰5

3

اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز ۱6

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰6

۴

اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز ۱7

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰7

5

اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز ۱8

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰8

6

اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز ۱9

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۰9

7

اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری 
و آزمایش پمپاژ  چهار حلقه چاه به 
روش دورانی در آبرفت های دشت 

مشهد فاز 2۰

۱89۰.9۴2.۰6۰.936۴.5۴8.۰۰۰.۰۰۰ماه2۰۰۱۰۰5۱29۰۰۰۱۱۰

1- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۱/۱2/25 لغایت ۱۴۰2/۰۱/۰9 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: مورخ ۱۴۰2/۰۱/22 می باشد.

3- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت 3 ماه می باشد.
4- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین 26، شرکت آبفا مشهد، تلفن: 37۰۰8۱2۴

5- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصات می باشد. 
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ش��اخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز )چهارشنبه( با 38 
هزار واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و 82۰ هزار واحدی ایس��تاد. 
به گزارش ایرنا، ش��اخص هم وزن با ۱3 هزار و ۱57 واح��د افزایش به 
55۴ هزار و ۱9۰ واحد و ش��اخص قیم��ت با هفت ه��زار و 78۱ واحد 
رشد به 327 هزار و 738 واحد رس��ید. در معامالت بورس تهران، بیش 
از ۱5 میلیارد و 373 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 
9۴ هزار و ۴72 میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچ��اد( با دو ه��زار و 737 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شس��تا( با دو هزار و 2۴2 واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با یک هزار و 992 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
یک هزار و 35۴ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با یک 
هزار و 3۱9 واحد و نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین )تاپیکو( با یک هزار 
و 3۱2 واحد تأثیر مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 325 واحد، ملی کش��ت و 
صنعت و دامپروری پارس )زپارس( با 26 واحد، قند مرودش��ت )قمرو( 
با 2۴ واحد و دشت مرغاب )غدشت( با 2۱ واحد تأثیر منفی بر شاخص 

بورس همراه شد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز بیش از 37۴ واحد افزایش داش��ت و به 23 
هزار و 8۴ واحد رس��ید. در این بازار بیش از 9 میلی��ارد و 878 میلیون 
برگه س��هم و اوراق مالی دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت امروز 
فرابورس بیش از ۴۱8 هزار و ۴۴8 نوبت بود. پلیمر آریاساسول )آریا(، 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری صباتأمین )صبا(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( و مجتمع جهان فوالد سیرجان 
)فجه��ان( تأثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس داش��تند. همچنین بیمه 
پاسارگاد )بپاس(، پخش البرز )پخش(، تولیدی و خدمات صنایع نسوز 
توکا )کتوکا(، شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند )ثالوند( و پتروشیمی 

مارون )مارون( با تأثیر منفی بر این شاخص همراه بودند. 
موضوع »صندوق تضمین« روی میز مشورت سازمان بورس 

خبر دیگر از بورس این که 2۴ اس��فندماه جلس��ه شورای مشورتی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با حضور رؤس��ای فعلی و سابق سازمان، 
اعض��ای هیأت مدی��ره و برخی از صاحب نظ��ران بازارس��رمایه برگزار 
گردید. به گزارش سنا، در این جلسه محورهای »همایش بازارسرمایه 
در مه رماه ۱۴۰2« و موضوع »صندوق تضمین« مورد بحث و بررس��ی 
قرار گرفت. این جلس��ه با حضور مجید عش��قی؛ رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ش��اپور محم��دی، محمدعلی دهقان دهنوی، حس��ن 
قالیباف اصل، رؤس��ای س��ابق این س��ازمان، نوری بروج��ردی معاون 
اقتصادی دادستان کل کشور، رسول س��عدی دبیرکل کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری ایران، دکتر علی رحمانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه 
الزهرا، ناصرپور معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، عیوضلو؛ مع��اون نظارت بر بورس  ها و ناش��ران، حامدی رئیس 
مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المی، قوام عضو و دبیر شورای 
مش��ورتی س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و توحیدی؛ دبی��ر علمی 
 همای��ش بازارس��رمایه و عضو هیأت علمی دانش��گاه ام��ام صادق)ع(  

برگزار گردید.

افزایش شتاب در رشد شاخص بورس

 انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده کماکان 
امکان پذیر است

انجام واردات از محل مناب��ع ارزی واردکننده 
طی ترتیبات مق��رر کماکان امکان پذی��ر بوده و 
ممانعتی در این خصوص اعمال نش��ده است. به 
گزارش ایس��نا، بانک مرکزی در بخش��نامه ای به 
ش��بکه بانکی اعالم کرد: »پیرو بخشنامه  شماره 
۱۱7۱32 /۰۱ تاری��خ ده��م م��رداد ۱۴۰۱  و با 
عنایت به مف��اد بندهای )۱2( و )۱5( از قس��مت 
کلی��ات بخ��ش اول مجموع��ه مق��ررات ارزی 
»واردات کاال و خدمت«، تأکی��د می نماید انجام 
واردات از مح��ل مناب��ع ارزی واردکنن��ده ط��ی 
ترتیب��ات مقرر در بنده��ای مذکور و بن��د )3( از 
پیوست شماره )3( بخش یاد شده )از جمله لزوم 
اخذ صورتحساب ارزی و س��ایر مدارک مثبته از 
واردکننده مرتبط ب��ا مناب��ع ارزی واردکننده و 
نیز ضرورت نظارت و کنترل واحدهای بازرس��ی 
و مبارزه با پولش��ویی آن مؤسس��ه اعتب��اری بر 
دریافت اسناد مربوط توسط شعب خود( کماکان 
امکان پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال 
نشده است. لذا به منظور بهره مندی از منابع ارزی 
واردکنندگان در خارج از کش��ور جهت واردات، 

الزم اس��ت با رعایت قوانین و مقررات، همکاری  
الزم با واردکنندگان ص��ورت پذیرد.« خبر دیگر 
از بانک مرکزی اینکه، مدی��رکل تجارت خارجی 
بانک مرک��زی، گفت: تأمی��ن ارز اقالم اساس��ی 
وزارت جهادکش��اورزی )ش��امل گن��دم، ذرت، 
جو، کنجاله س��ویا، روغ��ن و دانه ه��ای روغنی( 
از ابتدای س��ال تاکنون، نس��بت به زمان مشابه 
سال گذش��ته 28 درصد افزایش داش��ته است. 
شیوا راوش��ی؛ اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا 
تاریخ 2۴ اسفند بابت ثبت س��فارش های وزارت 

جهادکشاورزی )ش��امل کاالهای ذرت، کنجاله 
س��ویا، روغن، جو، گندم، دانه های روغنی، برنج، 
گوش��ت و...(، عالوه بر تخصی��ص تاکنون معادل 
۱6 میلیارد دالر تأمین ارز انجام شده است. طبق 
اعالم بانک مرک��زی، مدیرکل تج��ارت خارجی 
این بانک خاطرنش��ان کرد: همچنی��ن از ابتدای 
دی ماه س��ال جاری تاکن��ون ۴.2 میلی��ارد دالر 
برای ثبت س��فارش های وزارت جهادکشاورزی 
تخصیص ارز صورت گرفته، که 3.7 میلیارد دالر 

از این مبلغ تأمین شده است. 

 پاسخ وزیر اقتصاد به توئیت اخیر 
رئیس کل اسبق بانک  مرکزی

وزیر اقتصاد، اظهار داش��ت: دیدم که یکی 
از مش��اوران گذش��ته گمان کرده که گواهی 
سپرده نفتی تکرار مدل های سال های گذشته 
اس��ت اما این گونه نیس��ت و این ابزار متفاوتی 
بوده و خوب اس��ت که دوس��تان م��ا مطالعه 
دقیق تری داش��ته باش��ند. به گ��زارش ایلنا، 
سیداحس��ان خاندوزی؛ در آیی��ن رونمایی از 
س��امانه تأمین مالی فکتورینگ با بیان اینکه 
در اقتص��اد ای��ران از ابت��دای ده��ه 9۰ دچار 
چالش تأمی��ن مالی ش��دیم، اظهارداش��ت: 
نظامات تأمین مالی کش��ور که ت��ا دهه 8۰ به 
نحوی از ط��رق مختل��ف نیازه��ای دولتی و 
غیردولتی را مرتف��ع می ک��رد از ابتدای دهه 
9۰ دچار سکته ش��د. وی گفت: وزارت اقتصاد 
که غیر از وظیفه س��نتی از جمله خزانه داری 
و ذی حس��اب از دس��تگاه های دولتی، تأمین 
مالی دولتی و تس��هیل تأمین مالی بخش غیر 
دولتی را انجام می دهد تالش داش��ته که برای 
رفع این چالش به وس��ع خ��ودش اقدام کند و 
از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد در دولت 

س��یزدهم از ابزارهای مختلفی ب��رای تأمین 
مالی بخش های غیر دولت��ی از جمله رونمایی 
س��امانه س��تاره که ت��وان توثی��ق را افزایش 
می ده��د و همچنین رس��میت بخش��یدن به 
مجوزهای کس��ب وکار کش��ور که س��ال های 
پیش ای��ن فعالیت های اقتص��ادی به صورت 
غیررسمی شناخته می ش��دند که از این پس 
از آن می ت��وان به عنوان وثیقه اس��تفاده کنند 
و همچی��ن اس��تفاده از اوراق گام و ابزارهای 
دیگر اقدام کرده اس��ت که البته برای استفاده 
از این ابزار ها باید ظرفیت و توان ش��بکه بانکی 
اس��تفاده ک��رد و اج��رای آن را بانک مرکزی 
باید دنب��ال کند. وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه 
موض��وع فکتورین��گ در دو س��ال گذش��ته 
باید انج��ام می ش��د و باید فع��االن اقتصادی 
می توانس��تند از ای��ن اعتب��ار بالق��وه پنهان 
اس��تفاده کنند، ادامه داد: از طری��ق ابزارهای 
تأمین مال��ی که اخیراً راه اندازی ش��د، گواهی 
 س��پرده نفتی بود که اجازه تأمی��ن مالی را به 

شرکت ها می دهد. 

گروه بانک، بیمه، بورس

رئی��س اداره پیش��گیری از ناهنجاری  ه��ا و 
ارتق��ای س��المت بازارس��رمایه س��ازمان بورس، 
گف��ت: چنانچ��ه س��هامداران مش��اهده کردند 
اش��خاصی در فضای مج��ازی یک یا چند س��هام 
خ��اص را تبلی��غ می کنن��د و آن  ه��ا را برخ��الف 
واقعیت س��ودآور نش��ان می دهند، بدانند که این 
اشخاص ضمن تبلیغ این س��هام خود به خرید آن 
 اقدام می کنند و پس از خریدهای س��نگین مردم 
و ب��اال رفت��ن کاذب قیم��ت، اق��دام ب��ه ف��روش 
س��هام خود ک��رده و از ای��ن طریق س��ودجویی 
می کنن��د. ب��ه گ��زارش مناقصه مزایده ب��ه نقل 
از س��نا، محمدمه��دی منتظ��ری؛ گف��ت: یکی 
از بس��ترهای آس��یب زا اعتماد نابه جا ب��ه برخی 
شبکه های اجتماعی اس��ت. تجربه نشان داده که 
برخی س��ودجویان از طریق کانال  ه��ا و گروه های 
مجازی به خرید ی��ا فروش س��هام خاصی توصیه 
می کنند و از این طریق س��رمایه م��ردم را جذب 
و آن  ه��ا را متض��رر می کنن��د. وی با بی��ان اینکه 
تقل��ب و کالهب��رداری در هم��ه ج��ای دنی��ا از 
 طریق ش��بکه های اجتماعی مش��اهده می ش��ود 
را  آن  ب��ا  مقابل��ه  راه ه��ای  از   یک��ی 
آگاهی مردم از ماهیت چنین اف��راد و کانال هایی 
دانس��ت. منتظری در ادام��ه بیان ک��رد: چنانچه 
س��هامداران مشاهده کردند اش��خاصی در فضای 
مجازی یک یا چند س��هام خ��اص را تبلیغ و آن  ها 
را برخ��الف واقعی��ت س��ودآور نش��ان می دهند، 

بدانند که این اش��خاص ضمن تبلیغ س��هام خود 
به خرید آن اق��دام می کنند و پ��س از خریدهای 
س��نگین مردم و باال رفت��ن کاذب قیم��ت اقدام 
به ف��روش س��هام خ��ود ک��رده و از ای��ن طریق 

س��ودجویی می کنن��د. ای��ن یک��ی از روش های 
مت��داول دس��تکاری ب��ازار از طری��ق فض��ای 
 مجازی اس��ت که ضروری اس��ت در این خصوص 
آگاه��ی الزم کس��ب ش��ود. وی بیان ک��رد: این 

اقدامات در ماه های گذشته در کش��ور آمریکا نیز 
مشاهده و توس��ط نهاد ناظر گزارش شده است. بنا 
بر گزارش واحد تحقیق و توس��عه ش��رکت بورس 
اوراق بهادار تهران، کمیسیون بورس اوراق بهادار 

آمریکا در دس��امبر 2۰22 هش��ت نفر را به اتهام 
کالهبرداری از طریق فض��ای مجازی متهم کرده 
اس��ت. هفت نفر از این افراد از طریق ش��بکه های 
اجتماعی خ��ود را به عنوان افراد موف��ق در زمینه 
معامالت معرفی کرده و از ای��ن طریق صد ها هزار 
دنبال کنن��ده در توئیتر و اتاق ه��ای گفت وگوی 
 مربوط به خرید و فروش س��هام ج��ذب کرده اند. 
رئیس اداره پیش��گیری از ناهنجاری  ه��ا و ارتقای 
س��المت بازارس��رمایه، افزود: این اف��راد با خرید 
برخی س��هام همزمان در فضای اجتماعی آن  ها را 
تبلیغ کرده و با افزایش قیم��ت اقدام به فروش آن 
نموده و کسب س��ود می کردند. این افراد مجموعاً 
۱۰۰ میلیون دالر س��ود غیرقانون��ی از این طریق 
کسب کرده اند. منتظری؛ تش��ریح کرد: نهاد ناظر 
)sec( ن��ام و اکانت این اف��راد را منتش��ر کرده و 
ش��کایتی در دادگاه ایالتی ثبت نموده اس��ت. در 
یک اقدام موازی وزارت دادگس��تری و دادستانی 
 آمری��کا نیز ب��ه دنب��ال ثب��ت اتهامات ای��ن افراد 

هستند. 
هشتمین متهم نیز به معاونت در کالهبرداری 
متهم اس��ت ک��ه از طریق انتش��ار پادکس��ت این 
اف��راد را به عن��وان افراد موف��ق به م��ردم معرفی 
می نم��وده و مبالغ��ی را دریافت می کرده اس��ت. 
و  ناهنجاری  ه��ا  از  پیش��گیری  اداره  رئی��س 
ارتقای س��المت بازارسرمایه س��ازمان بورس در 
پایان از مردم خواس��ت تا نس��بت ب��ه تصمیمات 
 خ��ود در معامالت بورس��ی مراقبت ه��ای الزم را  

داشته باشند.

مراقب کالهبرداران بورسی در فضای مجازی باشید

https://monaghesatiran.ir/132007-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/132010-3760-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/132013-3760-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d8%a7/
https://monaghesatiran.ir/132025-3760-%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-62-%d8%af%d8%b3%d8%aa/
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روزنامه
مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی

چاپ مقاالت و نظرات 
در این نشریه به معنای 
تأیید یا ردآن مطالب  
نبوده و »مناقصه مزایده« 
دارای مشی مستقل خود 
می باشد.

شبکه اجتماعی
یک اتفاق خوب برای 

پرسشگران  قانون دوست

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

کیوسک اخبار 

توزیع برق پایتخت، سبز ترین 
دستگاه اجرایی استان تهران 

تقدیر دبیر قرارگاه کوثر از شرکت 
توزیع نیروی برق استان اردبیل

 تکریم فعاالن عرصه نماز 
در شرکت آب منطقه ای ایالم

آیین تجلیل از کارمندان شایسته 
مبین انرژی

 دریافت گواهی انطباق 
 مصرف انرژی واحدهای الفینی 

و پلیمری توسط پتروشیمی جم 

صدور مجوز انتشار 30 همت 
اوراق مالی جهت تکمیل طرح های 

نیمه تمام آبی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت مجوز دادند در سال آینده 3۰ همت 
اوراق مالی اسالمی جهت تکمیل طرح های نیمه تمام آبی منتشر کند. به گزارش 
مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جریان بررس��ی گزارش 
کمیسیون تلفیق درخصوص الیحه بودجه ۱۴۰2 را بررسی کرده و به منظور تأمین 

نظر شورای نگهبان اصالحاتی در بند »ی« تبصره 5 الیحه بودجه اعمال کردند.
  براساس اصالحات صورت گرفته در بند ی تبصره 5؛

۱- عب��ارت »س��یصد ه��زار میلی��ارد )3۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال« 
جایگزین عبارت »ششصد هزار میلیارد )6۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال« شد.

2- اجزاء )۱(، )2( و)3( این بند حذف شد.
بدین ترتیب بند »ی« به شرح زیر اصاح شد:

 به دولت اجازه داده می ش��ود تا 3۰۰هزار میلیارد ریال در س��قف بند »ب« 
این تبصره، انواع اوراق مالی اس��المی  از جمله اس��ناد خزانه اسالمی که منطبق 
بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اس��المی  باش��د را منتش��ر و به ردیف 
درآمدی ش��ماره 3۱۰۱۰8 جدول ش��ماره )5( این قانون واریز کند. این اوراق 
با رعایت م��اده )3۰( قانون  برنامه  و  بودجه کش��ور پس از مبادل��ه موافقتنامه با 
س��ازمان  برنامه و بودجه کش��ور جهت احداث و تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام 
مهار و  تأمین آب کش��ور با اولویت طرح های مرزی گرمس��یری و سردسیری و 
طرح های برق آبی، طرح های آبرس��انی به شهر ها و روس��تاها، طرح های  تأمین 
آب سیستان وبلوچس��تان و طرح های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت های 

وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد:
در جز )۱( این بند که حذف ش��د آمده بود ک��ه مبلغ یکصد ه��زار میلیارد 
)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ری��ال از اوراق موض��وع این بند جهت توس��عه 
زیرس��اخت های ش��هرک های کش��اورزی، اح��داث اس��تخرهای ذخیره آب 
و انتقال آب الگوی کش��ت، کش��اورزی ق��راردادی و احداث ج��اده بین مزارع 
اختصاص می یابد. در جز )2( این بند که حذف ش��د آمده ب��ود که مبلغ پنجاه 
ه��زار میلی��ارد )5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ری��ال از اوراق موض��وع این بند 
جهت س��اخت و تجهیز و تعمی��ر خوابگاه های دانش��جویی متأهالن اختصاص 
می یاب��د. در جز)3( این بند که حذف ش��د مبل��غ یکصدوپنجاه ه��زار میلیارد 
)۱5۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ری��ال از اوراق موض��وع ای��ن بن��د به س��ازمان 
نوسازی، توس��عه و تجهیز مدارس کش��ور با اولویت تکمیل مدارس خّیرساز و 

مدارس قابل حمل )کانکسی( و عشایری اختصاص می یابد. 

با اعالم نتایج ارزیابی عملکرد 6۴ دستگاه اجرایی استان تهران در نخستین 
همایش مدیریت س��بز و نظام پیش��نهادها، ش��رکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ با کس��ب باال ترین امتیاز به عن��وان دس��تگاه اجرایی برت��ر و ممتاز این 
اس��تان معرفی ش��د. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی ب��رق تهران بزرگ؛ طی این ارزیابی، ش��رکت توزی��ع نیروی برق 
تهران بزرگ موفق شد با کس��ب باال ترین امتیاز در مجموع امتیازات محورهای 

ارزیابی، عنوان دستگاه برتر و ممتاز استان تهران را کسب کند.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهادسازندگی و محرومیت زدایی 
سپاه)کوثر(، با ارس��ال لوحی از خدمات مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق 
اس��تان اردبیل قدردانی کرد. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی 
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان اردبیل، همایش تجلی��ل از خادمان عرصه 
محرومیت زدایی که با حضور معاون سیاسی استاندار و فرمانده کل سپاه استان 
برگزار شد، سرتیپ دوم پاس��دار سیدضیاءالدین حزنی؛ مش��اور فرمانده کل و 
دبیر قرارگاه مرکزی جهادس��ازندگی و محرومیت زدایی س��پاه کوثر از حسین 

قدیمی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تقدیر کرد. 

طی آیینی از فعاالن عرصه نماز و برندگان مس��ابقه کتابخوانی گرامیداشت 
روز مادر در ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ایالم تقدیر به عمل آمد. به گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای استان ایالم؛ آیین 
تکریم از فعاالن عرصه نماز و برندگان مسابقه کتابخوانی گرامیداشت روز مادر، 
با حضور صادق علیمرادی؛ سرپرس��ت ش��رکت آب منطقه ای اس��تان، زنگنه؛ 
مش��اور فرهنگی و امام جماعت و جمعی از کارکنان در محل س��الن جلس��ات 
ش��رکت برگزار گردید. علیمرادی؛ در این مراس��م، گف��ت: اهتمام درخصوص 

تبلیغ، تبیین و ترویج فرهنگ نماز جماعت رمز سعادت و نجات جامعه است.

طی آیینی از فعاالن عرصه نماز و برندگان مس��ابقه کتابخوانی گرامیداشت 
روز مادر در ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ایالم تقدیر به عمل آمد. به گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای استان ایالم؛ آیین 
تکریم از فعاالن عرصه نماز و برندگان مسابقه کتابخوانی گرامیداشت روز مادر، 
با حضور صادق علیمرادی؛ سرپرس��ت ش��رکت آب منطقه ای اس��تان، زنگنه؛ 
مش��اور فرهنگی و امام جماعت و جمعی از کارکنان در محل س��الن جلس��ات 
ش��رکت برگزار گردید. علیمرادی؛ در این مراس��م، گف��ت: اهتمام درخصوص 

تبلیغ، تبیین و ترویج فرهنگ نماز جماعت رمز سعادت و نجات جامعه است.

مجتمع پتروش��یمی جم برای هفتمین س��ال متوال��ی، گواهینامه انطباق 
مصرف ان��رژی واحدهای الفین��ی و پلیمری ب��ا معیار مصرف اس��تانداردهای 
ملی را دریافت کرد. به گ��زارش مناقصه مزایده به نق��ل از روابط عمومی و امور 
بین الملل پتروش��یمی جم؛ براس��اس ارزیابی های صورت گرفته از پتروشیمی 
جم؛ این مجتمع با فراهم کردن شرایط الزم جهت انطباق معیار مصرف انرژي، 
با پایش های متوالی و کنترل مصرف حامل های انرژی موفق به اخذ گواهینامه 
انطباق معیار مصرف انرژی با اس��تاندارد ملی معیار مصرف انرژی، در واحدهای 
الفینی و پلیمری طبق اس��تانداردهای ۱337۰ و 96۴8 از س��وی سازمان ملی 
استاندارد ایران ش��ده است. گفتنی است؛ پتروش��یمی جم برای هفتمین سال 
متوالی موفق به اخذ گواهی انطباق مصرف در واحدهای الفینی و پلیمری طبق 

استانداردهای ۱337۰ و 96۴8 در سال ۱۴۰۰ گردیده است.

افتتاح مجتمع پاالیشگاهی به ظرفیت 210 هزار بشکه  در روزهای آینده
وزی��ر نف��ت، گف��ت: در چن��د روز آین��ده ی��ک مجتمع 
پاالیشگاهی به ظرفیت 2۱۰ هزار بش��که  افتتاح می شود که 
با بهره ب��رداری از آن میزان تولید بنزین در پاالیش��گاه آبادان 
روزانه ب��ه ۱۴ میلیون لیت��ر و تولید گازوئیل ب��ه ۱8 میلیون 
لیتر افزایش می یابد. به گ��زارش مناقصه مزایده، جواد اوجی؛ 
در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرن��گاران ارزش 
این پاالیش��گاه نفتی را ۱.۱ میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: 

با بهره برداری از آن تولی��د بنزین از ۱۰ میلی��ون لیتر به ۱۴ 
میلیون لیت��ر افزایش می یابد. وی با ی��ادآوری اینکه ظرفیت 
این پترو پاالیش��گاه حدود 2۱۰ هزار بش��که نفت خام سبک 
و نفت خام س��نگین اس��ت، گفت: این پتروپاالیشگاه در فاز2 
پاالیش��گاه آبادان قرار دارد ک��ه در آغاز دولت س��یزدهم 6۴ 
درصد پیشرفت داش��ت و بقیه آن در دولت سیزدهم تکمیل 
شد. اوجی؛ خاطر نشان کرد: این پتروپاالیشگاه عالوه بر تولید 

س��وخت، گازوئیل و بنزین، محصوالت خوراک پتروشیمی  ها 
را هم تأمین می کند و ۱۰۰ درصد دولتی اس��ت. به گفته وزیر 
نفت، در این پروژه هفت هزار نفر مش��غول به کار بودند، ادامه 
داد: با افتتاح این پتروپاالیش��گان میزان تولی��د گازوئیل نیز 
از ۱5 میلیون لیتر ب��ه ۱8 میلیون لیتر خواهد رس��ید ضمن 
آنکه تولید نفت ک��وره یا مازوت کاهش یافت��ه و به 38 درصد 
می رس��د. اوجی؛ با بیان اینکه دو هفته پی��ش افتتاح فاز ۱۴ 

پاالیش��گاه پارس جنوبی که ظرفیت پاالیش گاز کشور را 5۰ 
میلی��ون متر افزای��ش داد، همچنین گفت: خ��ط لوله انتقال 
گاز از ایرانش��هر به چابهار و س��واحل مکران تا چند روز آیند 
به بهره برداری می رس��د که طول این خط لوله 27۰ کیلومتر 
اس��ت. وزیر نفت، این نکت��ه را گفت که در دولت س��یزدهم 
تاکنون 3۱ پروژه نیمه تمام به ارزش ۱2 میلیارد دالر به اتمام 

رسیده و افتتاح شده است.

تعرفه های گاز از ابتدای سال 1402 
بدون تخفیف محاسبه خواهد شد

مدیر هماهنگی امور گازرس��انی ش��رکت ملی گاز ایران، گفت: براس��اس 
مصوبه هیأت وزیران، ت��ا پایان سال۱۴۰۱رش��د تعرفه های من��درج دردوره 
سردسال نسبت به تعرفه های قبل ازمصوبه و با هدف کاهش هزینه های مربوط 
به مصارف گازطبیعی خانوار ها از ابتدای س��ال بدون تخفیف است. به گزارش 
مناقصه مزایده، مسلم رحمانی؛ اظهار داشت: این مصوبه به علت کاهش شدید 
دمای هوای کشور در فصل سرد امس��ال و با هدف کاهش هزینه های مربوط به 
مصارف گاز طبیعی خانوار ها که به دلیل عدم آمادگ��ی الزم آن  ها در خصوص 
کنترل مصارف گاز متناس��ب با الگوی بهینه مصرف بوده، ب��ه تصویب هیأت 
وزیران رس��یده اس��ت. به گفته رحمانی؛ این کاهش گازب ها برای اقلیم های 
یک تا 5 به ترتیب تا س��قف ۱3۰۰، ۱25۰، ۱2۰۰، ۱۰۰۰ و 8۰۰ مترمکعب 
در ماه ب��ه ازای هر واحد خانگی قاب��ل اعمال خواهد بود. اما، مالک محاس��به 
گازبهای مشترکین از ابتدای سال ۱۴۰2، تعرفه های مندرج در مصوبه مورخ 
۱6 آذرماه ۱۴۰۱ خواهد بود. وی ادامه داد: از این رو، ضروری است مشترکین 
خانگی گاز نسبت به مدیریت مصرف گازطبیعی، دقت و توجه الزم را مبذول 
داش��ته باش��ند؛ چراکه این مهم تنها با رعایت الگوی مص��رف و دقت هرچه 
بیشتر در استفاده از این نعمت الهی امکان پذیر اس��ت. مدیر هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پایان، از مشترکین عزیز خواست تا ضمن 
صرفه جویی و مصرف بهین��ه گازطبیعی، هزینه گاز مصرف��ی خود را کنترل 
کرده و با توجه به پلکانی بودن محاسبه گاز مصرفی، با رعایت الگوی مصرف و 

قرار گرفتن در دامنه های پایین تر، این هزینه ها را کاهش دهند.

70 درصد انرژی های فسیلی دنیا 
در خلیج فارس واقع شده است  

معاون عملیات و پش��تیبانی ش��رکت نفت و گاز پارس، با اشاره به تولید 
2۴۱ میلیارد مترمکعب گاز از میدان مش��ترک پارس جنوبی در سال جاری، 
گفت: 7۰ درصد انرژی های فس��یلی دنیا در خلیج فارس واقع ش��ده اس��ت. 
به گزارش مناقصه مزایده، س��لمان خزائی؛ در نشس��تی خبری به مناسبت 
بهره برداری رس��می پاالیش��گاه ف��از ۱۴ پارس جنوب��ی با تأکید ب��ر اینکه 
انرژی زیربنای اقتصاد هر کش��وری اس��ت، افزود: انرژی در جامعه بش��ری 
زیربنایی  ترین مقوله اس��ت. وی ادامه داد: اگر انرژی را از زندگی حذف کنیم 
تمام ارکان زندگی حذف خواهد ش��د. خزائی؛ با اشاره به اینکه در دنیا انرژی 
فسیلی اساسی  ترین تأمین کننده انرژی است، گفت: البته این ثابت نخواهد 
بود و در آینده این روند تغییر می کند. وی با بیان اینکه 7۰ درصد انرژی های 
فس��یلی دنیا در خلیج فارس واقع ش��ده، افزود: اما بهره برداری از این انرژی 
حدود 3۰ درصد اس��ت و از همین رو نظام س��لطه همواره ب��ه دنبال ناآرامی 
در این منطقه هستند. معاون عملیات و پش��تیبانی شرکت نفت و گاز پارس 
تأکید ک��رد: پارس جنوبی بزرگ  ترین میدان گازی دنیاس��ت. با اتمام جنگ 
تحمیلی توسعه این میدان در ایران آغاز شد. وی با بیان اینکه ۱3 پاالیشگاه 
گازی، 37 س��کوی بهره برداری و ش��ش هزار کیلومتر خط لوله گاز را تولید 
می کند، گفت: م��ا اکنون از قطر در برداش��ت گاز جلوتر هس��تیم. خزائی؛ با 
اشاره به اینکه روزانه 7۰۰ هزار بش��که میعانات گازی از این میدان مشترک 
تولید می شود، ادامه داد: از این میزان ۴5۰ هزار بش��که به پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس برای تولید بنزین مورد نیاز کشور ارسال می شود. 

روسیه در حوزه انرژی کمک 
زیادی به ایران نمی کند!

مدیر اس��بق امور بازرگانی و بین المل��ل وزارت نفت، گفت: ما با روس��یه 
رقیب هس��تیم در نتیجه بعید اس��ت در زمینه انرژی بتوانن��د کمک زیادی 
به ای��ران داش��ته و برنامه ه��ای توس��عه ای را بتوانی��م با این کش��ور پیش 
ببری��م. عل��ی ماج��دی؛ در گفت وگو ب��ا ایلن��ا، در ارزیابی هم��کاری نفتی 
و گازی ای��ران با روس��یه، اظه��ار داش��ت: حقیقت اینک��ه ایران و روس��یه 
در زمینه انرژی بی��ش از آن که مکمل هم باش��ند رقیب هس��تند، مثاًل بعد 
از تحریم روس��یه؛ ب��ازار نفت ای��ران در کش��وری مثل چین کوچک ش��ده 
و اکنون روس��یه در این بازار حضور فعال��ی دارد، بنابراین هر دو کش��ور در 
 بازارهای مش��ابهی بدنبال کس��ب درآم��د ارزی در زمینه ص��ادرات انرژی 
هس��تند. وی افزود: ما هر دو تحریم هستیم و بازار کش��ورهای اروپایی روی 
هم روسیه و هم ایران بسته اس��ت. بنابراین تنها جایی که باقی می ماند شرق 
آس��یا یعنی هند، پاکس��تان، چین و تا حدی کره و ژاپن اس��ت. مدیر اسبق 
امور بازرگانی و بین الملل وزارت نفت، تأکید کرد: اکنون رقابت بین کشور ها 
در بازارهای نفت فش��رده اس��ت؛ به طوری که روس��یه تخفیف های مفصلی 
برای چین قائل اس��ت و این موضوع حضور ایران را س��خت کرده است. وی 
درباره برنامه توس��عه ال ان جی ایران با همکاری ش��رکت های روس، گفت: 
موضوع ای��ران  ال ان جی طوالنی ش��ده و بی��ش از هر چیز س��رمایه گذاری 
سنگین اولیه مانع اصلی اس��ت، ضمن اینکه طراحی اولیه توسط کشورهای 
 غرب��ی و آمریکایی صورت گرفته اس��ت و روس  ه��ا تجربه چندان��ی در این 

زمینه ندارند. 

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

تفاهم نامه ایران و عربستان مهم  ترین واقعه  ژئوپلیتیک خاورمیانه است 
س��رانجام پ��س از هف��ت س��ال اخت��الف، 
ایران و عربس��تان ب��ا پادرمیانی چین ب��ا امضای 
تفاهم نامه ای به اختالفات پایان داده و قرار اس��ت 
روابط دیپلماتیک خود را ازسربگیرند تحلیلگران 
پیش بینی کردند که ترمیم روابط میان دو کشور، 
می تواند با تحکیم ثب��ات در منطقه، نرخ پریمیوم 
ژئوپلیتیکی که گاهی در ب��ازار نفت به دلیل تنش 
میان ای��ران و عربس��تان ایجاد می ش��د را مالیم 
کند. ج��ان کرب��ی؛ س��خنگوی ش��ورای امنیت 
ملی آمریکا ه��م از ای��ن توافق اس��تقبال کرد. به 
گزارش مناقصه مزایده، توافق ایران و عربس��تان، 
جدید ترین مورد از سلسله توافق های ژئوپلیتیکی 
اس��ت که ای��ن اواخ��ر در خاورمیان��ه در جریان 
بوده اس��ت. بیش از یک س��ال اس��ت که ترکیه و 
عربستان س��عودی بی سر و صدا، س��رگرم مذاکره 
برای عادی س��ازی روابط دو کش��ور هس��تند که 
پس از واقع��ه قتل جمال خاش��قچی، روزنامه نگار 
سعودی منتقد برجسته ریاض در استانبول، تیره 
شده بود. قطر هم اختالف پنج ساله با همسایگان 
خود در خلیج فارس را پشت سر گذاشت. همزمان، 
رژیم صهیونیستی روابط عربی خود را در شرایطی 
که منازعه با فلس��طینی  ها تش��دید ش��ده است، 

عمیق تر می کند. فریدون برکش��لی؛ کارش��ناس 
ارش��د اقتصاد ان��رژی در این ب��اره، اظه��ار کرد: 

تفاهم نام��ه ۱2 مارس جمهوری اس��المی ایران و 
عربستان س��عودی در پکن در س��طوح حاکمیتی 

از سوی ایران و عربس��تان به امضاء رسید و نشان 
از یک تح��ول دامن��ه دار در ش��رایط خاورمیانه و 

منطقه خلیج ف��ارس دارد. وی با بی��ان اینکه ۱2 
م��ارس نقطه عط��ف ورود چی��ن ب��ه ژئوپلیتیک 
خاورمیانه و به حاش��یه کش��یده ش��دن، آمریکا و 
اتحادیه اروپا به ش��مار می آید، اف��زود: البته ادامه 
مسیر به عهده دس��تگاه های اجرایی کشورهاست 
که الزم اس��ت با دقت مورد توجه ق��رار گیرد. این 
کارش��ناس ارش��د اقتصاد انرژی، تصریح کرد: تا 
آنجا که به س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و بازار جهانی نفت و گاز مربوط می ش��ود، 
قدرت در بازارهای جهانی از سرچاه بیرون می آید، 
از این رو بدون بش��که های آماده به ص��دور و تنها 
بر پای��ه ظرفیت و دسترس��ی های بالق��وه، امکان 
تأثیرگذاری مؤثر در بازار میس��ر نیست، البته بازار 
جهانی نفت، واکنش آنی به این توافق نش��ان داد. 
برکش��لی؛ با بیان اینکه این تواف��ق در این مقطع 
جنبه ژئوپلیتیک داش��ته اس��ت، اظه��ار کرد: در 
بروکس��ل هم ب��ه همان ان��دازه، سیاس��تمداران 
یکدیگ��ر را ب��ه بی کفایت��ی در تحقق ای��ن ابتکار 
مته��م می کنند ک��ه در دهلی ن��و، ای��ن حرکت 
فصلی ن��و و مهم را در س��ال های پی��ش رو خواهد 
 گش��ود و در این ب��ازی، خاورمیانه برن��ده بزرگی 

محسوب می شود.

گروه انرژي

معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی، با اشاره 
به فروش حدود هزار تن کاتالیس��ت تولید داخل 
به کش��ور های همس��ایه، گفت: کاتالیس��ت های 
صنعت پتروش��یمی ت��ا پایان دولت بومی س��ازی 
می ش��ود. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده، مرتضی 
ش��اهمیرزایی؛ در مراس��م ق��رارداد عاملیت بند 
)ه�( تبصره ۱8 ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
ب��ا صن��دوق پژوه��ش و فن��اوری صنع��ت نفت، 
گفت: براس��اس تصمیم مدیران نفتی قرار اس��ت 
کاتالیس��ت ها تا پایان دولت سیزدهم بومی سازی 
ش��ود که در ای��ن موض��وع راهب��ردی مذاکراتی 
با کش��ورهای همس��ایه داش��تیم ک��ه در نتیجه 
آن ۱۰۰۰ ت��ن کاتالیس��ت تولی��د ش��رکت های 
دانش بنیان ای��ران ب��رای ص��ادرات و بکارگیری 
در رآکتورهای کش��ور همسایه ش��مالی فروخته 
ش��د، محصول ایرانی از کیفیت باالتری برخوردار 
بود. آن زم��ان تصمیم گرفتیم ت��ا پایان دولت 99 
 کاتالیس��ت م��ورد نی��از پتروش��یمی و همچنین 
مواد ش��یمیایی آغازگر این صنعت بومی س��ازی 
و ب��ه تولی��د صنعتی برس��د. مدیرعامل ش��رکت 
صنایع مل��ی پتروش��یمی، اضافه کرد: ع��الوه بر 
کاتالیس��ت کاال و تجهیزات صنعت پتروش��یمی 
در بازه زمانی شش س��اله بومی سازی خواهد شد، 
شرکت های دانش بنیان و ش��رکا تالش می کنند 
بتوانیم حداکثر س��اخت داخل و بومی س��ازی را 
داش��ته باش��یم. وی با بیان اینکه در حوزه دانش 

فنی و الیس��نس هم توفیقات خوبی داش��ته و به 
دستاوردهای خوبی رس��یدیم، افزود: دانشگاه ها 
هم کم��ک کردند به اف��ق تکمیل زنجی��ره ارزش 
نائل ش��ویم. ش��اهمیرزایی؛ در ادامه گفت: کشور 
ما سال  ها و به صورت مس��تمر در آپارتاید تحریم و 
محدودیت فناوری بود اما شرکت های دانش بنیان 

و فناور اهتم��ام ورزیدند که در ای��ن مدت چرخه 
کامل صنعت پتروش��یمی را بومی س��ازی کنیم. 
معاون وزیر نفت ادام��ه داد: از س��وی دیگر رقبا و 
همس��ایگان که م��واد اختصاصی پلیم��ری را در 
اختیار داش��تند و بازاری برای فروش محصوالت 
خ��ود داش��تند. وی اضاف��ه ک��رد: ش��رکت های 

پتروش��یمی خارجی ب��اور نداش��تند محصوالت 
ایران قاب��ل رقاب��ت و دارای کیفیت باش��د، وقتی 
کاتالیس��ت ایران��ی در رآکتوره��ای ب��ا موفقیت 
به کار گرفته شد، مش��خص ش��د دانش ایرانی بر 
موانع غالب می شود و اکنون از س��رمایه گذاران و 
هلدینگ ها انتظار می رود پ��ای کار صنعت بیایند 

تا چند قدم باقی مانده تکمیل ش��ود. معاون وزیر 
نف��ت، ادام��ه داد: اولی��ن ب��ازوی کرایوژنیک که 
تاکنن در انحصار چند ش��رکت پیشروی خارجی 
بود توس��ط ش��رکت پتروش��یمی ایران س��اخته 
ش��د و عالوه بر 3۰ درصد صرفه جوی��ی ارزی، در 
این حوزه به خودکفایی رس��یدیم. شاهمیرزایی؛ 
خاطرنش��ان کرد: ما از رق��م تولی��د ۱.5 میلیون 
تن محصول پتروشیمی در س��ال 57 امروز به 9۴ 
میلیون تن ظرفیت نصب ش��ده رسیده ایم، تصور 
نمی ش��د که در صنعت پتروش��یمی؛ کاتالیس��ت 
در زمره اق��الم صادراتی ق��رار گی��رد. وی افزود: 
ما ام��روز در مس��یری ق��رار داریم که به س��رعت 
حرک��ت می کنی��م و از اکنون از هم��ه بخش های 
پتروش��یمی از جمل��ه حاکمی��ت و هلدینگ ها و 
بخش خصوص��ی توقع داری��م برای س��ال کاری 
۱۴۰2 اهتم��ام مضاعف ش��ود. مع��اون وزیر نفت 
در امور پتروش��یمی، اضاف��ه کرد: ما ب��رای تولید 
هر محص��ول نیاز ب��ه برخی تجهی��زات انحصاری 
داری��م بنابراین بیش ترین کش��ش ج��ذب حوزه 
اختراعات و ابتکارات محصوالت جدید در صنعت 
پتروش��یمی خواهد بود صنعتی که ب��رای ایجاد 
ارزش اف��زوده مضاعف تا محص��ول نهایی حرکت 
می کن��د. وی در خاتمه، اضافه ک��رد: بنای ما این 
اس��ت که در ح��وزه واحده��ای صنعت��ی و کاال و 
تجهیزات به کش��ورهای تحت تحریم و متحدین 
خودمان هم یاری برسانیم و به حوزه فراسرزمینی 
 نی��ز ورود کنی��م و ای��ن افتخ��ار را برای کش��ور 

مضاعف کنیم.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی  عنوان کرد

 بومی سازی کاتالیست ها صنعت پتروشیمی 
تا پایان دولت سیزدهم




