
رئیس جمهور در جمع پرستاران:

۶ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه سالمت شدند
پنجشنبه      10آذر 1401     سال هفتم     شماره 1207     4 صفحه     3000 تومان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 برنامه ششم توسعه 
یک سال دیگر تمدید شود
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فراتر از کاغذ
پایگاه خبری

آنالین

سخنگوی صنعت آب عنوان کرد

واردات آب نداریم

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

رکوردشکنی دولت در پرداخت 
وام خرد بانکی

دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرد
وسازان از زیان و حذف قیمت های  وج خودر خر

و در بورس کاذب در بازار با عرضه خودر

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر مطرح کرد
شناسایی و رفع گلوگاه های شبکه 

برق برای گذر از پیک سال آینده
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صفحه 4
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل شهرداری گلسار

حمید  کیا روستا- شهردار گلسار

شهرداری گلسار در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/1096 مورخ 1401/9/5 شورای اسالمی شهر گلسار نسبت به 
انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل شهرداری تا سقف اعتبار مصوب )18.000.000.000 ریال( به شرح ذیل را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2001005313000008 
اقدام نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت 

در مزایده محقق سازند.
ارائه تضمین شــرکت در مناقصه به میزان 5 درصد ســقف اعتبار مصوب معادل 900.000.000 ریال به صورت واریز 
وجه نقد به حساب شماره 0106040627007 بانک ملی ایران شعبه گلسار به نام سپرده شهرداری گلسار ، اسنادخزانه 
اســالمی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر الزامی اســت و میبایســت تحت عنوان پاکت الف بارگذاری گردد ،در غیر این صورت 

پیشنهاد قیمت ابطال میگردد.
 برنده اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوندسپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 شهرداري در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 پرداخت هزینه های نقل و انتقال ، کارشناســی مورد مزایده ، چاپ آگهی و کارمزد ســامانه تدارکات الکترونیک به عهده 

برنده مناقصه میباشد.
 واریز مبلغ 5.000.000 ریال وجه مربوط به خرید اوراق الزامی است.

 سایر اطالعات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است
تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 1401/9/10 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 1401/9/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18 روز دو شنبه تاریخ 1401/9/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/9/30
آدرس و اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر: استان البرز ، کیلومتر 18 جاده قدیم 
کرج-هشتگرد ، شهر گلسار، شهرداری گلسار و تلفن 02644525522 و 02644525858 داخلی 120 )امور قراردادها(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : – مرکز تماس 1456-021 دفتر ثبت نام : 88969737 
و 021-85193768

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/17

شروط تحقق وعده وزیر صمت

 تراز تجاری یک ساله مثبت می شود؟
چهار شنبه      9آذر 1401     سال هفتم     شماره 1206      8 صفحه     3000 تومان

والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار مبارک باد
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روی خط روز
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پایگاه تحلیلی

شرکت آب منطقه ای تهران اعالم کرد

کاهش ۸۷ میلیون متر مکعبی 
مخازن سدهای آب شرب تهران

رئیسی در دیدار نخست وزیر عراق:

ایران همواره از ملت واحد و دولت 
قوی در عراق حمایت می کند

ناهماهنگی نهادها، کشاورزان را دچار دردسر کرد

۴ سال انتظار برای دریافت تراکتور

امروز ۹ آذر ماه

وسیه   شورای تجاری ایـران و ر
راه اندازی می شود
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معاون وزیر ارتباطات خبر داد
دستیابی به توان تعمیر فیبرهای دریایی دارای برق

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
در راســتای حمایت های راهبردی شــرکت 
ارتباطات زیرساخت از شــرکت های داخلی 
در حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات، برای 
نخستین بار یک شرکت ایرانی توانست تعمیر 
کابل های فیبرنــوری دریایــی دارای برق را 

انجام دهد.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، در پی آســیب دیــدن کابل فیبر 
نوری دریایی )GBI( در بســتر دریای خلیج 
فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختالل و کاهش ظرفیت ارتباطات 
بین الملل در کشور شــد، یک شــرکت ایرانی با حمایت های شرکت ارتباطات 
زیرساخت؛ موفق شد کابل های آسیب دیده فیبر نوری دارای برق در اعماق دریا 
را ابتدا مکان یابی و سپس قسمت آســیب دیده را که طول آن به چهار کیلومتر 
می رســید را در عملیات دشــوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند. این اقدام عالوه 
بر مقابله با تحریم هــای بین المللی در این حوزه، باعــث صرفه جویی در زمان و 

کاهش هزینه های ارزی شد.
»امیر الجوردی« مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرســاخت که برای بازدید از 
این فرآیند به جاســک ســفر کرده اســت با اعالم اینکه با تعمیر این ناحیه از 
کابل فیبر نوری عماًل ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشــور اضافه شد، درباره 
پیچیدگی این فناوری گفت: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می کند و برای تعمیر 
آن باید ابتدا نقطه آســیب دیده شناسایی شــود که ۴ نقطه به همین منظور 
شناســایی شــد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به باال کشیده 
شد و از طریق دستگاه های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر 

انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه کیفیت و دقت این تعمیر 
به تایید ناظران بین المللی رسیده اســت گفت: این شرکت دانش بنیان که این 
کار تعمیــر را انجام داد به عنــوان پیمانکار نگهداری کابل هــای دریایی خلیج 

فارس هم برای جام جهانی از سوی کشورهای خارجی انتخاب شد.
وی افزود: این فناوری که در حوزه کابل کشــی و تعمیر انجام شــد، ســاالنه 
۲۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشــور خواهد داشــت و می توانیم 
به کشــورهای منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشــور 

خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

گذر بـورس از یک دوره 
ُپرچالش
توضیح عشقی در خصوص استعفای خود از سازمان بورس

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

نوبت دوم

 نوبت اول)) آگهی نوبت 4 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ((

سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

سازمان جهاد کشــاورزی اســتان گیالن در نظر دارد خدمات 
مشروحه ذیل را از طریق آگهی مناقصه عمومی در دونوبت آگهی 
و بــه طریق تنظیم پیمان واگذار نماید ، لذا از شــرکتهای مجاز و 
توانمند که دارای مجوز الزم از مراجع ذی صالح )اداره کل تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی ( دارای صالحیت و سابقه خدمات مورد اشاره 
می باشــند دعوت بعمل می آید تا با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir ( از شرایط 
ومشخصات مناقصه مطلع شده و از تاریخ درج آگهی عمومی نوبت 
دوم بر اساس تاریخهای اعالم شده جهت دریافت اسناد مناقصه 

و ارائه پاکتهای پیشنهاد قیمت از طریق سامانه اقدام نمایند . 
ضمنــًا یاد آوری مــی گردد که کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه 
از قبیل دریافت اســناد و تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و 
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام خواهد شــد و شــرکت کننــدگان در مناقصه ضمن درج و 
 بارگذاری تصویر ضمانتنامه در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه 
)www.setadiran.ir( اصل آن را به شــرح مندرج در اسناد 
مناقصه به صورت فیزیکی به آدرس رشــت ، بلوار امام خمینی 
، میدان فرهنگ ، خیابان آتش نشــان ، ســازمان جهاد کشاورزی 
استان گیالن ، ساختمان شهید گل آور ، طبقه همکف ، اداره امور 

پیمان و قراردادها تحویل نمایند.

موضوع مناقصه: 1-  اجاره تعداد 14/ چهارده  دستگاه خودروی 
سواری با راننده، ازنوع پژو405 جی ال ایکس ،پژو پارس ، سمند 
و ال نود مدل 1397 به باال پالک شخصی ، )استفاده ازخودروهای 

تاکسی ممنوع می باشد(. 
ـ زمــان انتشــار آگهــی نوبــت اول : روز پنجشــنبه  مورخ 

1401/09/10 میباشد.            
ـ زمان انتشار آگهی نوبت دوم : روز شنبه مورخ 1401/09/12 

میباشد.
ـ زمــان دریافــت اوراق واســناد مناقصــه از روز شــنبه مورخ 
1401/09/12 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 میباشد .

ـ زمــان تحویل پاکتهای پیشــنهاد قیمت از روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/16 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 میباشد .

ـ زمان گشــایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شــرکت کنندگان روز 
دوشنبه مورخ 1401/09/28 ساعت 9 صبح در مکان سالن شورا 

ی سازمان برگزار می گردد .
* تذکر: 1-مالک شرکتهای مجاز، )خرید خدمات( موضوع فعالیت 
در اساســنامه شــرکت کننده و مجوز فعالیــت از مرجع صدور 

صالحیت می باشد  .
نوبت اول : 1401/09/10
نوبت دوم: 1401/09/12

شماره 3- 110/87135/ک/م سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل شهرداری گلسار

حمید  کیا روستا- شهردار گلسار

شهرداری گلسار در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/1096 مورخ 1401/9/5 شورای اسالمی شهر گلسار نسبت به 
انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل شهرداری تا سقف اعتبار مصوب )18.000.000.000 ریال( به شرح ذیل را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2001005313000008 
اقدام نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت 

در مزایده محقق سازند.
ارائه تضمین شــرکت در مناقصه به میزان 5 درصد ســقف اعتبار مصوب معادل 900.000.000 ریال به صورت واریز 
وجه نقد به حساب شماره 0106040627007 بانک ملی ایران شعبه گلسار به نام سپرده شهرداری گلسار ، اسنادخزانه 
اســالمی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر الزامی اســت و میبایســت تحت عنوان پاکت الف بارگذاری گردد ،در غیر این صورت 

پیشنهاد قیمت ابطال میگردد.
 برنده اول ، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوندسپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 شهرداري در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 پرداخت هزینه های نقل و انتقال ، کارشناســی مورد مزایده ، چاپ آگهی و کارمزد ســامانه تدارکات الکترونیک به عهده 

برنده مناقصه میباشد.
 واریز مبلغ 5.000.000 ریال وجه مربوط به خرید اوراق الزامی است.

 سایر اطالعات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است
تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 1401/9/10 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 1401/9/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18 روز دو شنبه تاریخ 1401/9/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/9/30
آدرس و اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر: استان البرز ، کیلومتر 18 جاده قدیم 
کرج-هشتگرد ، شهر گلسار، شهرداری گلسار و تلفن 02644525522 و 02644525858 داخلی 120 )امور قراردادها(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : – مرکز تماس 1456-021 دفتر ثبت نام : 88969737 

و 021-85193768
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/17

شروط تحقق وعده وزیر صمت

 تراز تجاری یک ساله مثبت می شود؟
چهار شنبه      9آذر 1401     سال هفتم     شماره 1206      8 صفحه     3000 تومان

والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار مبارک باد
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پایگاه تحلیلی

شرکت آب منطقه ای تهران اعالم کرد

کاهش ۸۷ میلیون متر مکعبی 
مخازن سدهای آب شرب تهران

رئیسی در دیدار نخست وزیر عراق:

ایران همواره از ملت واحد و دولت 
قوی در عراق حمایت می کند

ناهماهنگی نهادها، کشاورزان را دچار دردسر کرد

۴ سال انتظار برای دریافت تراکتور

امروز ۹ آذر ماه

وسیه   شورای تجاری ایـران و ر
راه اندازی می شود

صفحه4

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 4

معاون وزیر ارتباطات خبر داد
دستیابی به توان تعمیر فیبرهای دریایی دارای برق

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
در راســتای حمایت های راهبردی شــرکت 
ارتباطات زیرساخت از شــرکت های داخلی 
در حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات، برای 
نخستین بار یک شرکت ایرانی توانست تعمیر 
کابل های فیبرنــوری دریایــی دارای برق را 

انجام دهد.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، در پی آســیب دیــدن کابل فیبر 
نوری دریایی )GBI( در بســتر دریای خلیج 
فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختالل و کاهش ظرفیت ارتباطات 
بین الملل در کشور شــد، یک شــرکت ایرانی با حمایت های شرکت ارتباطات 
زیرساخت؛ موفق شد کابل های آسیب دیده فیبر نوری دارای برق در اعماق دریا 
را ابتدا مکان یابی و سپس قسمت آســیب دیده را که طول آن به چهار کیلومتر 
می رســید را در عملیات دشــوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند. این اقدام عالوه 
بر مقابله با تحریم هــای بین المللی در این حوزه، باعــث صرفه جویی در زمان و 

کاهش هزینه های ارزی شد.
»امیر الجوردی« مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرســاخت که برای بازدید از 
این فرآیند به جاســک ســفر کرده اســت با اعالم اینکه با تعمیر این ناحیه از 
کابل فیبر نوری عماًل ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشــور اضافه شد، درباره 
پیچیدگی این فناوری گفت: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می کند و برای تعمیر 
آن باید ابتدا نقطه آســیب دیده شناسایی شــود که ۴ نقطه به همین منظور 
شناســایی شــد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به باال کشیده 
شد و از طریق دستگاه های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر 

انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه کیفیت و دقت این تعمیر 
به تایید ناظران بین المللی رسیده اســت گفت: این شرکت دانش بنیان که این 
کار تعمیــر را انجام داد به عنــوان پیمانکار نگهداری کابل هــای دریایی خلیج 

فارس هم برای جام جهانی از سوی کشورهای خارجی انتخاب شد.
وی افزود: این فناوری که در حوزه کابل کشــی و تعمیر انجام شــد، ســاالنه 
۲۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشــور خواهد داشــت و می توانیم 
به کشــورهای منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشــور 

خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

گذر بـورس از یک دوره 
ُپرچالش
توضیح عشقی در خصوص استعفای خود از سازمان بورس

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

نوبت دوم

 نوبت اول)) آگهی نوبت 4 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ((

سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

سازمان جهاد کشــاورزی اســتان گیالن در نظر دارد خدمات 
مشروحه ذیل را از طریق آگهی مناقصه عمومی در دونوبت آگهی 
و بــه طریق تنظیم پیمان واگذار نماید ، لذا از شــرکتهای مجاز و 
توانمند که دارای مجوز الزم از مراجع ذی صالح )اداره کل تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی ( دارای صالحیت و سابقه خدمات مورد اشاره 
می باشــند دعوت بعمل می آید تا با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir ( از شرایط 
ومشخصات مناقصه مطلع شده و از تاریخ درج آگهی عمومی نوبت 
دوم بر اساس تاریخهای اعالم شده جهت دریافت اسناد مناقصه 

و ارائه پاکتهای پیشنهاد قیمت از طریق سامانه اقدام نمایند . 
ضمنــًا یاد آوری مــی گردد که کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه 
از قبیل دریافت اســناد و تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و 
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام خواهد شــد و شــرکت کننــدگان در مناقصه ضمن درج و 
 بارگذاری تصویر ضمانتنامه در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه 
)www.setadiran.ir( اصل آن را به شــرح مندرج در اسناد 
مناقصه به صورت فیزیکی به آدرس رشــت ، بلوار امام خمینی 
، میدان فرهنگ ، خیابان آتش نشــان ، ســازمان جهاد کشاورزی 
استان گیالن ، ساختمان شهید گل آور ، طبقه همکف ، اداره امور 

پیمان و قراردادها تحویل نمایند.

موضوع مناقصه: 1-  اجاره تعداد 14/ چهارده  دستگاه خودروی 
سواری با راننده، ازنوع پژو405 جی ال ایکس ،پژو پارس ، سمند 
و ال نود مدل 1397 به باال پالک شخصی ، )استفاده ازخودروهای 

تاکسی ممنوع می باشد(. 
ـ زمــان انتشــار آگهــی نوبــت اول : روز پنجشــنبه  مورخ 

1401/09/10 میباشد.            
ـ زمان انتشار آگهی نوبت دوم : روز شنبه مورخ 1401/09/12 

میباشد.
ـ زمــان دریافــت اوراق واســناد مناقصــه از روز شــنبه مورخ 
1401/09/12 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 میباشد .

ـ زمــان تحویل پاکتهای پیشــنهاد قیمت از روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/16 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 میباشد .

ـ زمان گشــایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شــرکت کنندگان روز 
دوشنبه مورخ 1401/09/28 ساعت 9 صبح در مکان سالن شورا 

ی سازمان برگزار می گردد .
* تذکر: 1-مالک شرکتهای مجاز، )خرید خدمات( موضوع فعالیت 
در اساســنامه شــرکت کننده و مجوز فعالیــت از مرجع صدور 

صالحیت می باشد  .
نوبت اول : 1401/09/10
نوبت دوم: 1401/09/12

شماره 3- 110/87135/ک/م سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

ذینفعان چک در زمان انجام معامالت خود می توانند با 
ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، وضعیت 
اعتبــاری چک صیادی را اســتعالم بگیرند و ســپس 

نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.
 طبق اعالم بانــک مرکــزی، ذینفعان چــک برای 
اطمینان از وضعیت چک و صادرکننده آن می توانند 
کــد دســتوری )*۱*۱* شناســه صیــادی( را به 
سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کرده و از وضعیت 
کلی چک های برگشــتی صادرکننــده چک مطلع 

شوند.
تفســیر رنگ های ارائه شــده در خروجی استعالم به 

شرح زیر است:

- وضعیــت ســفید: صادرکننده چک فاقد 
هرگونه ســابقه چک برگشــتی بــوده یا در 
صورت وجود ســابقه، تمامی موارد رفع سوء 

اثر شده است.
- وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک 
فقره چک برگشــتی یا حداکثــر مبلغ ۱۰۰ 

میلیون ریال تعهد برگشتی است.
- وضعیــت نارنجی: صادرکننده چــک دارای دو الی 
چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون 

ریال تعهد برگشتی است.
- وضعیت قهــوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده 
فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال 

تعهد برگشتی است.
- وضعیــت قرمز: صادرکننــده چک دارای 
بیــش از ۱۰ فقره چک برگشــتی یا بیش از 

مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.
الزم به ذکر اســت؛ در خصوص اشــخاص 
حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه 
داده بانک مرکــزی، امکان اخذ اســتعالم 

وجود نخواهد داشت.
همچنیــن در خصوص بــرگ چک هــای متعلق به 
اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعالم 
شــده مربوط به فرد دارای باالترین مبلغ و بیشــترین 
تعداد چک برگشــتی از بین صاحبان حساب خواهد 

بود.مشــتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به 
خاطر نداشــته باشــند می توانند با ارسال یک پیامک 
)بدون اهمیت متن آن( به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، 

راهنمای این سامانه پیامکی را دریافت کنند.
همچنین اســتعالم وضعیت اعتبــاری چک صیادی 
در وب ســایت بانک مرکــزی و با مراجعــه به صفحه 
»نظام های پرداخت و زیرســاخت«  »استعالم چک«  
»استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی« در دسترس 
عموم قرار دارد. در این بخش امکان »اســتعالم چک 
براســاس اقالم اطالعاتی چک« و »اســتعالم مبالغ 
مسدودشده حســاب ها بابت چک برگشتی« نیز قابل 

دسترس است.

چک

با یک پیامک؛ اول استعالم بگیرید بعد چک قبول کنید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشــنهادم این است برنامه ششم توسعه را یک سال 
دیگر تمدید کنیم تا دولت فرصت الزم برای ارائه باکیفیت تر برنامه را داشته باشد

 دبیر انجمن خودروسازان گفت: عرضه خودرو در بورس کاال زمینه خروج 
خودروســازان از زیان را فراهم می کند و قیمت هــای کاذب در بازار نیز 
تعدیل خواهد شد که برای سراعت بخشــیدن به این مهم نیاز است برای 

ورود خودروهای پُرتیراژ به بورس برنامه ریزی شود.



از سوی معاون نظارت سازمان صمت استان تهران تشریح شد

جزئیات برخورد با شرکت های ارائه دهنده گارانتی به کاالی قاچاق

رئیس جمهور در جمع پرستاران:

۶ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه سالمت شدند

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rپنجشنبه     10 آذر 1401    شماره 1207

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
رکوردشکنی دولت در پرداخت وام خرد بانکی

 معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشــاره به جهت گیری دولت در تسهیل در 
اعطای تسهیالت خرد اعالم کرد: از بهمن ماه ســال گذشته تا مهر ماه 
رقمی نزدیک بــه ۳۸ هزار میلیارد تومان به یــک میلیون نفر پرداخت 
شده که بسیار قابل توجه است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت 
نشده اســت.به گزارش وزارت اقتصاد، سید عباس حسینی، در نشست 
مشترک وزیر اقتصاد با نمایندگان استان های شمالی کشور در مجلس 
شورای اســالمی، اظهار داشــت: در شبکه بانکی کشــور گلوگاه های 
متعددی وجود دارد که تسهیالت دهی را با مشکل مواجه می کند. یکی 
از مهم ترین آنها، موضوع ســرمایه بانک هاست؛ امسال دولت و مجلس 
کمک کردند تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های 

دولتی از محل واگذاری سهام انجام شود.
وی ادامه داد: اگر در بودجه ســال آینده بتوانیم دغدغه ها را رفع کنیم، 
البته در حال پیگیری چند مســاله بــا اســتفاده از ابزارهای مختلف 
هستیم، از جمله اینکه به صورت جدی بانک ها اموال مازاد خود را زودتر 
بفروشند و از محل فروش اموال مازاد سرمایه پایه بانک ها افزایش پیدا 

کند که در این شرایط توان بانک ها می تواند در چند برابر افزایش یابد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اگر بتوانیم با اصالح ســاختار مالی بانک ها از 
طریق افزایش سرمایه نقدی باشیم، بخش زیادی از مشکالت آن ها در 

حوزه تسهیالت دهی رفع می شود.

معاون امور بانکی، بیمه ای و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با اشــاره به جهت گیری دولت در تسهیل در اعطای تسهیالت 
خرد یادآور شــد: از بهمن ماه سال گذشــته تا مهرماه رقمی نزدیک به 
۳۸ همت به بیش از یک میلیون نفر پرداخت شده که بسیار قابل توجه 

است و در تاریخ بانکداری این میزان پرداخت نشده است.
حســینی بیان کرد: این موضــوع از جهت گیری هــای اصلی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بوده و در راســتای ایــن جهت گیری در حالی 
که سرمایه بانک قرض الحســنه مهر ایران ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود با 
دستور وزیر اقتصاد و همراهی ســهامداران به پنج هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته و در ادامه نیز قرار اســت به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد 
و این جهت گیری در تمامی بانک های تحت پوشش در دست پیگیری 

است.
وی همچنین گفت: بر اســاس گزارش بانک مرکزی در ۸ماهه ابتدای 
سال جاری ۸۷ همت وام قرض الحســنه پرداخت شده است که معادل 

۱۰۸ درصد کل سال گذشته است.

آماده سازی شرکت های دولتی برای اجرای قانون 
وشگاهی پایانه های فر

 رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان با 
اشاره به آماده سازی شرکت های دولتی برای اجرای این قانون، گفت: از 
اول دی ماه شرکت های دولتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی 
می شوند. محمد برزگری با تشــریح آخرین وضعیت اجرای این قانون 
برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس گفت: این شرکت 
ها از اول آبان ماه ۱۴۰۱ به عنوان اولین گروه فراخوان شــده، مشمول 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان و ملزم به صدور 

صورتحساب الکترونیکی شده اند.
وی با بیــان این که روند صدور صورتحســاب الکترونیکی در ســامانه 
مودیان از اواخر آبان ماه ســرعت گرفت، افزود: تا تاریخ ۵ آذرماه حدود 
۴۹۴ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده انــد و ۱۲۵ مودی به صورت 
مستقیم یا از طریق شرکت های معتمد و ســامانه های دولتی موفق به 
ارسال صورتحساب الکترونیکی شــده اند.رئیس مرکز تنظیم مقررات 
نظام پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان تصریح کرد: تا تاریخ 
مذکور بیش از ۲۹۰ هزار صورتحســاب الکترونیکی در سامانه مودیان 
ثبت شــده و این اطالعات در کارپوشــه حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ مودی 
به ثبت رسیده اســت.وی تصریح  کرد: ســازمان امور مالیاتی کشور در 
راستای تسهیل در اجرای این قانون، نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه 
مشــموالن قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان در سامانه 
مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام کرده و اشخاص 
حقوقی دولتی و ســایر اشــخاص حقیقی و حقوقی به تناوب ملزم به 

اجرای این قانون خواهند شد.
برزگری با بیان این که گروه دوم از مشــموالن اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان فراخوان شده اند، گفت: از ابتدای دی ماه 
امسال شرکت های دولتی و سایر دســتگاه های اجرایی مشمول ماده 
۵ قانون خدمات کشــوری ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در 

سامانه مودیان هستند.

دبیر انجمن خودروسازان مطرح کرد
وسازان از زیان و حذف قیمت های  وج خودر خر

و در بورس کاذب در بازار با عرضه خودر
 دبیر انجمن خودروســازان گفت: عرضه خــودرو در بورس کاال زمینه 
خروج خودروسازان از زیان را فراهم می کند و قیمت های کاذب در بازار 
نیز تعدیل خواهد شد که برای ســراعت بخشیدن به این مهم نیاز است 

برای ورود خودروهای پُرتیراژ به بورس برنامه ریزی شود.
»احمد نعمت بخش« افزود: بارها و بارهــا از تریبون های مختلف اعالم 
کرده ایم قیمت گذاری دستوری بالی جان صنعت خودرو و قطعه سازی 
کشور شده اســت و واکاوی آمارهای خودروســازان بزرگ در بورس و 

سامانه کدال هم موید همین مساله است.
وی بیان داشت: آمارها نشان دهنده آن اســت که ایران خودرو و سایپا 
از ابتدای امسال تاکنون هر یک پنج هزار میلیارد تومان زیان داده اند و 
برای رفع این مشکل، بارها فروش خودرو با نرخ حاشیه بازار را پیشنهاد 

کردیم که تجربه موفق آن در دهه ۷۰ نیز وجود داشته است.
نعمت بخش ادامه داد: نتیجه قیمت گذرای دســتوری، توزیع سالیانه 
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین مردم بوده اســت که ناشی از 

تفاوت قیمت بازاری و کارخانه ای خودروهاست.
وی گفت: همچنین بررسی ها نشــان داده بین ۸۰ تا ۸۵ درصد افرادی 
که در قرعه کشی ها شــرکت می کنند، به قصد ســود و کسب رانت آن 
وارد می شــوند.این مقام صنفی ادامه داد: پس از اینکه پیشنهاد فروش 
خودروها در حاشــیه بــازار به نتیجــه نرســید، وزارت صمت مبتکر 
قیمت گذاری در بورس کاال شد و نتایج حاصل از فروش های اخیر نشان 
می دهد نرخ هایی که کشف می شود از قیمت های بازاری ارزان تر است.

وی تاکید کرد: تداوم عرضه ها در بورس سبب می شود تا ضمن برچیده 
شدن هرگونه رانت و فساد در این حوزه، خودروسازان به تدریج از زیان 
خارج شــوند و این مهم با ورود خودروهای پرتیراژ به بورس ســرعت 

بیشتری خواهد یافت.

تریبون

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهادم 
این است برنامه ششم توســعه را یک سال دیگر تمدید 
کنیم تا دولت فرصت الزم برای ارائه باکیفیت تر برنامه 

را داشته باشد.
 محمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه علنی مجلس 
شورای اسالمی طی تذکر شــفاهی اظهار داشت: اگر 
قرار باشــد دولت با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه 
را هر چه زودتر ارائه کند، ممکن اســت برنامه هفتم از 

کیفیت الزم برخوردار نباشد.
وی بیان کرد: امســال مــا تغییراتــی در آئین نامه 
داخلی مجلس پیرامون نحوه بررســی الیحه بودجه 
ایجاد کردیم و هدف از این اقــدام آن بود که کیفیت 
بررســی بودجه در مجلس ارتقا پیدا کنــد. اگر قرار 

باشد امسال ابتدا برنامه هفتم توسعه ارائه 
شود ســپس الیحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم 
مجلس شود، نمی توانیم تا پایان سال آنها 
را بررسی کنیم و از سوی دیگر ممکن است 
این کار کیفیت برنامه هفتم توسعه را تحت 

تأثیر قرار دهد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی با اشــاره به اینکه ما می توانیم یک سال دیگر 
برنامه ششــم توســعه را تمدید کنیم تا دولت فرصت 
داشــته باشــد برنامه هفتم توســعه را با کیفیت تر به 
مجلس ارائه کند، حرف بنده آن اســت که بهتر است 
دولت الیحه بودجه ســال آینده را سر موعد به مجلس 
بیاورد چر کــه در شــرایط کنونی ارائــه بودجه چند 

دوازدهم درست نیســت و می توانیم برنامه 
هفتم توسعه را یک سال دیگر در دستور کار 

قرار دهیم.
قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: 
نظر شما محترم است اما قرار نیست برخالف 

قانون عمل کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه سران قوا و از مرداد 
ماه این موضوع در حال بحث و بررســی اســت. آئین 
نامه اجــازه نمی دهد بودجه ســالیانه بــدون برنامه 
۵ ساله تنظیم شــود. رئیس مجلس شورای اسالمی 
متذکر شد: ما نحوه رســیدگی به بودجه را هم اصالح 
کردیم و علیرغم اینکه این موضوع از ســوی مجلس 
تصویب شــد و قرار بر این شــد که منابع و مصارف و 

جداول بودجه به صورت جدا بررســی شــود اما این 
موضوع در مسیر شورای نگهبان قرار دارد. اگر شورای 
نگهبان این مصوبــه را تأیید کند صرفــاً این موضوع 
درباره بودجه است و اگر به بودجه سال ۱۴۰۲ برسد 
اجرا می شــود و اگر نرســد برای بودجه ســال آینده 

عملیاتی خواهد شد.
قالیباف با تاکید مجدد بر اینکه ما نمی توانیم بودجه را 
بدون برنامه بنویسیم و این موضوع خالف قانون است، 
تصریح کرد: روز گذشــته نیز رئیس جمهور جلسه ای 
گذاشــت و قرار بر این شــد که برنامه هفتم توسعه با 
همفکــری و همــکاری مرکز پژوهش هــای مجلس 
و کمیســیون برنامه و بودجه نهایی شــود و پس از آن 

بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود.

 کاهش نرخ تورم تولیدکننده درتابستان امسال تداوم 
داشــت و براســاس آخرین داده های مرکز آمار تورم 
فصلی ۸.۷ درصد، نقطه به نقطه، ۶.۱ درصد و ســالیانه 

۹.۸ درصد کم شده است.
نرخ تورم تولیدکننده تغییر در قیمت تمام شده کاالها 
و خدمات ارائه شــده از ســوی تولیدکننده را ارزیابی 
می کند. افزایش نــرخ تورم نشــانه باالرفتن هزینه ها 
و این افزایش قیمت ها در نهایت بــر مصرف کننده اثر 

خواهد گذاشت.
مرکز آمار وضعیت نرخ تورم در تابستان امسال را اعالم 

کرد. بر اساس این گزارش در فصل تابستان 
۱۴۰۱، شــاخص قیمــت کل تولیدکننده 
۶۷۱,۰ می باشــد که نســبت به فصل قبل 
)تورم فصلی( ۷٫۱ درصد، نســبت به فصل 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه بــه نقطه( 
۴۳٫۲ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل 
جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )تورم 

ساالنه( ۳۹٫۹ درصد افزایش داشته است.
در فصل تابســتان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شــاخص 
قیمت کل تولیدکننده نســبت به فصــل قبل )تورم 

فصلی( ۷,۱ درصد اســت که در مقایســه با 
همین اطالع در فصل قبــل )۱۵٫۸ درصد(، 
۸٫۷ واحد درصد کاهش داشــته اســت. به 
عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
تولیدکنندگان به ازای تولید محصوالتشان 
در داخل کشــور، در فصل تابســتان ۱۴۰۱ 
نســبت به فصل قبل، ۷٫۱ درصــد افزایش 
دارد.تابســتان امسال بیشــترین تورم فصلی با ۱۷٫۵ 
درصد مربوط به گروه کشاورزی و کم ترین تورم فصلی 
با ۲٫۴ درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق 

ثبت شده اســت. در این فصل گروه صنعت با نرخ تورم 
۲٫۳- درصد مواجه بوده است.

در فصل تابســتان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شــاخص 
قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( ۴۳,۲ درصد بود که در مقایسه با 
همین اطالع در فصل قبــل )۴۹٫۳ درصد(، ۶٫۱ واحد 
درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، 
در فصل تابســتان ۱۴۰۱ نســبت به دوره مشابه سال 

قبل ۴۳٫۲ درصد افزایش دارد.

مجلس

تورم

خریدار  معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت 
که چون در قانون مبارزه بــا قوانین جاری 
در موضوع ارائه خدمات بــه کاالی قاچاق، 
ســهمی برای خریدار در نظر گرفته نشده 
بود، کارگروه حمایت از تولید در ســازمان 
صمت تصمیم گرفته موضوع تخلف تقلب را 
هم اضافه کند تا خریدار هم مبلغی با توجه 
به بند تخلــف تقلب را از شــرکت متخلف 

دریافت کند.
ســعید محمدی پور، با بیان اینکه حمل و 
نقل، بیمه، گارانتی، فــروش و به طور کلی 
ارائه همه خدمات بــه کاالی قاچاق تخلف 
است، اظهار کرد: بر اســاس قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، فروشــنده کاالی قاچاق 
تنبیه خواهد شــد. اما وضعیت شرکتی که 
روی کاالی قاچاق گارانتــی ارائه می دهد، 
موضوع مــاده ۶ مکــرر ۲ قانون مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز اســت که بر اســاس آن 
برخورد بــا این شــرکت ها باید از ســوی 
سازمان های صمت استان ها و دستگاه های 

ضابط و کاشف انجام شود.

وی با بیــان اینکه بر این اســاس برخورد با 
کاالی قاچاق در ســطح فــروش و گارانتی 
انجام می شود، تصریح کرد: اخیرا جلسه ای 
در کارگــروه حمایت از تولید در ســازمان 
صمت استان تهران برای اجرایی کردن این 

مواد قانونی برگزار شد. 
بر اســاس مصوبه این جلســه مقرر شــد 
شــرکت هایی که بــرای کاالهــای قاچاق 
ضمانت نامــه ارائه می کنند، هم مشــمول 
تخلف موضوع مــاده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز شوند و هم تقلب. تقلب به 
واســطه اینکه مصرف کننده ای که با توجه 
به گارانتی محصولــی را خریده هم به حق و 

حقوق خودش برسد.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صمت 
اســتان تهران با بیان اینکه شــرکت های 
مجاز ارائــه دهنــده گارانتی در ســامانه 
سازمان حمایت ثبت شده اند، به خریداران 
پیشــنهاد کرد بــرای بروز از مشــکالت 
احتمالــی پیــش از خرید از این لیســت 
اســتفاده کنند. چراکه در غیر این صورت 
هیــچ ضمانت اجرایــی وجود نــدارد که 

شــرکت خدمات ذکر شــده را ارائه کند.
به گفتــه این مقام مســئول اگــر خریدار 
محصولی بــا گارانتی تقلبی بخــرد و بعدا 
متوجــه این موضــوع شــود، می تواند به 
ســازمان صمت یا ســامانه ۱۲۴ شکایت 
کند تا بررسی شــود. بر اساس تبصره ماده 
۶ مکرر ۲ قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
ارائه دهنده عمــدی هرگونه خدمات مثل 
بیمه، ضمانت نامه و غیره بــا علم به وقوع 
جرم، تخلف محسوب می شود و در صورتی 
که بر اساس سایر قوانین برای این موضوع 
ضمانت اجرایی شــدیدتری تعیین نشده 
نباشــد، مســتوجب جریمه نقدی معادل 

یک تا دو برابر ارزش کاال می شود.
وی افزود: موضوع جلســه کارگروه ســهم 
خریدار از این جریمه بود. چــون در قانون 
ســهمی برای خریدار در نظر گرفته نشده، 
کارگروه حمایت از تولید در سازمان صمت 
تصمیم گرفته موضوع تخلــف تقلب را هم 
اضافه کند تا خریدار هم به اندازه محصولی 
که خریده، مبلغــی با توجه بــه بند تخلف 
تقلب را از شرکت متخلف دریافت کند. این 

موضوع در کارگروه تصویب شده، بنابراین از 
این به بعد مبلغــی در قالب تقلب به خریدار 
عودت خواهد شد. البته اینکه چه مبلغی به 
خریدار پرداخت شود، محاسبه پیچیده ای 
دارد که در شــعبه تعزیرات حکومتی انجام 

می شود.
به گفته محمدی پور برخی از شرکت ها کال 

مجوز ارائه گارانتی ندارنــد، اما برخی دیگر 
مجوزدار هستند. گروه دوم قانونی هستند، 
اما تخلــف می کنند که به واســطه قانون با 
آن ها برخورد می شــود. اما با گــروه اول که 
اصال ذات قانونی ندارد و در سامانه گارانتی 
ســازمان حمایت ثبت نشــده اند در شعبه 

تعزیرات به فراخور پرونده برخورد می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود

کاهش تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۱

رئیس جمهــور گفت: در  هادی رضایی 
دوره جدید بیش از ۶ میلیون نفر به صورت 
رایگان بیمه سالمت شدند و ما به دنبال آن 
هستیم که این خدمات به گونه ای افزایش 
پیدا کند که بیماران بجــز بیماری دغدغه 

دیگری نداشته باشند.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی در 
مراسم بزرگداشت مقام پرستار که همزمان 
با میالد باســعادت حضــرت زینب کبری 
)س( در ســالن اجالس ســران برگزار شد، 
طی سخنانی با گرامیداشــت روز پرستار و 
تجلیل از خدمات آنها، اظهار داشت: صبر و 
بردباری یکی از رموز موفقیت انسان هاست 
و پیشوایان دینی و زنان و مردان تأثیرگذار 
در تاریخ از صبر و بردباری ویژه ای برخوردار 

بودند.
وی با بیان اینکه علم به تنهایی کافی نیست 
و در کنار آن ظرفیت نیز الزم است، تصریح 
کرد: امیرالمومنین علــی )ع( می فرمایند 
بهترین قلــوب با ظرفیت ترین آنهاســت. 
هم پیروزی ظرفیــت می خواهد و هم عدم 
موفقیت. رسیدن به پست و مقام و از دست 
دادن آن نیز ظرفیــت الزم دارد و گرنه آن 

فرد کار دست خودش می دهد.
رئیس جمهــور افزود: آدم کــم ظرفیت به 
محض مواجهه با مشــکالت عقب می کشد 
و اعــالم می کند که مــا اهلش نیســتیم 
اما پرســتاران بــه خوبی نشــان دادند که 
انسان های باظرفیتی هستند و در ماجرای 
شــیوع کرونا که حتی پدر و مــادر حاضر 
نبودند در کنار فرزند بیمارشان باشند، این 
پرســتاران بودند که روزها و ماه ها به دور از 
خانواده مشغول خدمت به بیماران کرونایی 
بودند.رئیسی تأکید کرد: پرستاران با تأسی 
از بانــوی عالم حضرت زینــب کبری )س( 
از ظرفیت باالیــی برخوردار هســتند که 
بیماران و پزشــکان و خانواده های بیماران 

می توانند به این ظرفیت باال اعتماد کنند.
وی با بیان اینکه فداکاری، انسانیت و توجه 
به دیگران چیزی نیســت که با بخشــنامه 
انجام شود، خاطرنشــان کرد: خدمت انواع 
مختلفی دارد. یک نــوع خدمت برای منافع 
شخصی اســت. همانطور که غربی ها برای 
تأمیــن منافع خودشــان در اقصــی نقاط 
جهان حضور می یافتند. البته در گذشــته 
نمی گفتند که بــرای منافع خود در جاهای 
مختلــف حضور پیــدا می کنند امــا امروز 
اعالم می کنند که هدفشــان تأمین منافع 

خودشان است.
رئیس جمهور نگاه انســانی را یکی دیگر از 
انواع خدمت دانست و گفت: در نگاه انسانی 
افراد به دلیل دلسوزی و از روی رأفت است 
که به دیگــران خدمت می کننــد اما نگاه 
دیگری وجود دارد که آن نگاه الهی اســت و 

افراد خدمت را بــرای رضایت خداوند انجام 
می دهند. در این نــوع خدمت رضایت خدا 
مدنظر اســت و کســی که به مردم خدمت 

می کند به دنبال تقدیر دیگران نیست.
رئیســی نگاه جامعه به پرســتاران را بسیار 
ارزشــمند دانســت و تصریح کرد: مردم ما 
دیدند که پرســتاران چگونه با فداکاری در 
شــیوع کرونا به خدمت به مردم پرداختند 
و ایــن قدردانی مردم از جایگاه پرســتاران 
بسیار ارزشــمند اســت و باید حفظ شود و 
پرســتاران نیز به آن توجه ویژه ای داشــته 

باشند.
وی ادامه داد: پرستاران با از خودگذشتگی 
به ارائــه خدمت بــه مــردم می پردازند و 
نمی گذارنــد مــردم دردی باالتــر از درد 

بیماری را تحمل کنند.
رئیس جمهور با اشــاره به برنامه های دولت 

در حوزه بهداشــت و درمان گفت: در دوره 
جدید بیش از شــش میلیون نفر به صورت 
رایگان بیمه شدند که این یک خدمت و کار 
بسیار ارزشمند اســت. البته ما به دنبال آن 
هســتیم که این خدمات به گونه ای افزایش 
پیدا کند که بیمــاران به جز بیماری دغدغه 

دیگری نداشته باشند.
وی افــزود: در دوره جدید بیش از ۶ میلیون 
نفر به صورت رایگان بیمه ســالمت شدند و 
ما به دنبال آن هســتیم که این خدمات به 
گونه ای افزایش پیدا کند کــه بیماران بجز 

بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.
رئیــس جمهــور گفــت: بنده ســازمان 
پرستاری را برای دولت یک نعمت می دانم 
زیرا این سازمان مشکالت قشر پرستاران را 

شناسایی و اعالم می کند.
رئیــس جمهور با اشــاره به مســاله تعرفه 

گذاری خدمات پرســتاری اظهار داشــت: 
در بیمارســتانی در خرم آباد قــول دادم و 
اجرای تعرفه خدمات پرستاری و پرداخت 
حقوق پرستاران که رهبری هم بر آن تاکید 

داشتند دارد دنبال می شود.
وی افزود: البته آن زمان که وعده داده شده 
در دولت نبودم اما اگر وعده ای داده شد باید 
به آن عمل شود. غیر از اینکه تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری با قوت ادامه داشته باشد، 
این امر باید پایدار باشد تا پرستاران بتوانند 

براساس آن برنامه ریزی کنند.
وی اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
را یکی از دســتاوردهای این دولت دانست 
و بیــان کرد: اگــر تعرفه گــذاری خدمات 
پرســتاری اجرا نشــده بود، مایل نبودم در 
جمع شما حاضر شــوم. ما معتقدیم که هر 

وعده ای که داده ایم باید به آن عمل شود.
رئیســی تصریح کرد: البته دولت با مسائل 
مختلفی روبروســت و در شرایطی هستیم 
که با مســئله رتبه بندی معلمان و همسان 
سازی حقوق ها روبرو هســتیم اما دولت با 
وجود همه کمبودها و بــا اعتماد به خداوند 
اعالم کرده مشــکلی در کشــور نیست که 
قابل حل نباشد. ما چشم به دست بیگانگان 
نداریم و معتقدیم با دســت مردم و استفاده 
از ظرفیت های داخلی می توان مشکالت را 

حل کرد.
رئیسی تأکید کرد: ان شــاءاهلل با همکاری، 
همراهی و روحیه ای که مردم و پرستاران ما 
دارند بتوانیم بیش از پیش مشکالت را حل 
کنیم زیرا مسئله سالمت، بهداشت، درمان 
و نداشــتن دغدغه درمان بســیار اهمیت 
دارد و مــا در دولت به دنبال ارتقای ســطح 
خدمات در حوزه بهداشت و درمان هستیم. 
دولت نیز هر کمک و خدمتــی که بتواند به 
پرستاران و بخش بهداشــت و درمان ارائه 

خواهد کرد.



اصفهان-مریــم مومنــی  معــاون 
بهره برداری شــرکت صنایــع معدنی فوالد 
سنگان از رشد 90 درصدی تولید کنسانتره 
و 14 درصدی گندله تا پایان آبان 1401 خبر 
داد و گفت: کارکنان بلندهمت این شــرکت 
در ادامه روند روبه رشــد تولید کمی و کیفی 
با ثبت رکوردهای متعدد، برای دســت یابی 
به ظرفیت تولید نامــی 5 میلیون تن گندله 

تالش می کنند.
ســید علی شمســی نیا با بیان اینکه امسال 
رکوردهای تولید قابل توجهی در واحدهای 
گندله و کنسانتره به ثبت رسیده، ادامه داد: 
کارخانه گندله ســازی این شــرکت با بیش 
از ۲0 درصــد از ظرفیت نامــی خود فعالیت 
داشــته و تولید در کارخانه کنسانتره سازی 
نیــز علی رغم وجود مشــکالت جــاری، از 

ظرفیت اسمی عبور کرده است.
وی با اشاره به روند رو به رشــد تولید در این 
شرکت عنوان کرد: فوالد سنگان در شش ماه 

نخست سال با وجود مشکالت ناشی از قطعی 
برق و چالش های متأثر از آن، موفق به تولید 
بیش از ۲ میلیون و 300 هزار تن گندله شد 
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل، رشد 
بیش از 14 درصدی داشــته است. مطمئنا 
این رشد تولید در ســایه همدلی و همکاری 
و تالش برای دست یابی به رکوردهای جدید 

محقق شده است.
شمســی نیا اضافه کرد: همکاران توانمند و 
جهادگر شــرکت موفق به ثبت ســه رکورد 
تولید ماهانه گندله شدند که نتیجه این کار 
گروهی تولید بیــش از 5۸0 هزار تن گندله 
در شــهریورماه بود. این در حالی اســت که 
بیشــترین میزان رشــد تولیــد ماهانه در 
شش ماهه اول ســال در تیرماه به دست آمد 
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل 10۲ 
درصد افزایش داشــته اســت. ضمن اینکه 
باالترین رکورد تولید روزانه گندله نیز به ۲0 

هزار و 400 تن رسیده است.

شمسی نیا خاطرنشــان کرد: فوالد سنگان 
به عنوان عضــوی از گــروه پرافتخار فوالد 
مبارکــه و تأمین کننده بخشــی از گندله 
شرکت فوالد مبارکه با همت تالشگرانش 
توانســت طی ۸ مــاه اول ســال جاری در 
تولیــد کنســانتره و گندله بــه ترتیب به 
رشــد 90 و 14 درصدی نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل دســت یابد که این مهم 
فقط با همت و تالش کارکنــان جهادگر و 
پشــتیبانی و همراهی مدیریت ارشد این 

شرکت محقق گردیده است.
به گفته معاون بهره برداری شــرکت صنایع 
معدنی فوالد ســنگان، مدیریت و کارکنان 
این شرکت بر این باورند که می توانند در سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« برای 
نخســتین بار پس از بهره برداری به تولید 5 

میلیون تن گندله دست یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد 
تولیــد در آبان ماه خبــر داد و گفت: با تالش 

جمعی همکاران در آبان ماه نیز با تولید بیش 
از ۲45 هزار تن کنسانتره، شاهد رشد بیش 
از 50 درصدی نســبت به مشــابه سال قبل 

)حدود 171 هزار تن( بودیم.
شمسی نیا خاطرنشــان کرد: روند تولید در 
کارخانه گندله سازی نیز با تولید بیش از 471 
هزار تن در آبان ماه همراه بوده که نســبت به 

مدت مشابه ســال قبل )465 هزار تن( رشد 
حدود 1.5 درصدی داشته است.

وی در بخش پایانی ســخنان خــود اظهار 
امیدواری کرد با اتکا بــر الطاف الهی و تالش 
همکاران، شاهد دســت یابی به موفقیت ها 
و اعتالی روزافزون شــرکت و صنعت فوالد 

کشور باشیم.

شیراز - چراغی مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتــی فارس با اشــاره به انعقــاد 4670 قــرارداد با 
متقاضیان در شــهرک صنعتی شــیراز، گفت: ۲۲۸5 
واحد با اشتغال زایی ۲4هزار نفر در این شهرک صنعتی 

مشغول فعالیت هستند.
ســید مصطفی هاشمی ســه در چهاردهمین جلسه 
گفت وگوی چهــره به چهره با صنعتگران و ســرمایه 
گذاران شــهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: برگزاری 
این جلسات در شــهرک صنعتی بزرگ شیراز با هدف 
تسریع در رفع مســائل صنعتگران و بررسی میدانی 

مشکالت است.
او با اشــاره گســتردگی، وســعت، تنوع فعالیت های 
واحدهای صنعتــی، صنفی، کارگاهــی و خدماتی در 
شــهرک صنعتی بزرگ شــیراز، بیان کرد: اهمیت این 
شــهرک صنعتی در توسعه صنعتی و اشــتغال استان، 
سبب شــد که برنامه هایی نظیر میز خدمت و جلسات 
چهره به چهــره در شــهرک صنعتی برگزار شــود تا 

صنعتگران بتوانند با ســهولت بهتری مشکالت خود را 
مطرح و در صورت نیاز بازدیدهای میدانی نیز به سرعت 
انجام و در خصوص رفع مشــکالت در کوتاهترین زمان 

تصمیم گیری شود

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی فارس با بیان 
اینکه بخش زیــادی از واحدهای صنعتی مســتقر در 
شهرک های صنعتی فارس در شــهرک صنعتی بزرگ 
شیراز مستقر هســتند، عنوان کرد: این موضوع بیانگر 

اهمیت راهبردی این شــهرک صنعتی است، بنابراین 
باید با توسعه و تکمیل زیرســاخت ها و رفع چالش ها و 

مشکالت، بهترین خدمات به صنعتگران ارائه شود.
هاشــمی همچنین با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ 
شــیراز با دارا بودن واحدهای مطرح و شــاخص کشور 
در حوزه های مختلف صنعتی نقــش مهمی در تولید و 
صادرات بر عهده دارد، ادامــه داد: در حال حاضر 4670 
قرارداد با متقاضیان در این شهرک صنعتی منعقدشده 
و ۲۲۸5 واحد تولیدی، صنعتی و صنفی با اشتغال زایی 
افزون بر ۲4هزار نفر در این شــهرک صنعتی مشــغول 

فعالیت هستند.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه شرکت شهرک های 
صنعتــی فارس بــرای تکمیــل زیرســاخت ها و رفع 
مشکالت زیرســاختی شــهرک صنعتی بزرگ شیراز 
گام های موثری در ۸ماه اخیر برداشــته اســت، گفت: 
تکمیــل زیرســاخت ها و ارائــه خدمــات مطلوب به 

صنعتگران در اولویت قرار دارد.

ساری -امیری فر مدیرعامــل شرکت آب منطقه ای 
مازندران گفت : حدود 6 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 
طرح آبرسانی به شهرستان های عباس آباد ، تنکابن ، رامسر 

، نوشهر و چالوس در یک افق ۲5 ساله در نظر گرفته شد.
ابراهیم یخکشی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا در نوشــهر افزود : بــا توجه به کاهــش حدود 60 
درصدی آب سدهای استان به علت کاهش نزوالت جوی 
و آبدهی رودخانه ها و در پی آن کمبود آب آشــامیدنی 
برهمین اساس برای عبور این تنش آبی در آینده، دولت 

مقدار اعتبار یادشده را پیش بینی کرده است.
وی اظهار داشــت : از این مقدار اعتبار، حدود 150 میلیارد 
تومان آن از محل سفرهای استانی دولت به مازندران، حدود 
40 میلیارد تومان از منابع پیوست کد اعتباری و بخشی هم 
از محل تهاتر نفت و فاینانس ماده 56 اســت و امسال برای 
اجرای این طرح از این میزان اعتبار پیش بینی شده حدود 

۲00 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
تامین مالی بلند مدت را توســط یک شرکت و سرمایه 
گذار مالی که به طــور معمول برای اجــرای یک پروژه 

صورت می پذیرد فاینانس می گویند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مازندران گفت 
: هم اینک عملیات اجرای این طرح از ماه پیش با تجهیز 
کارگاه از سوی پیمانکار آغاز شــده و طبق برنامه ریزی 
ها تصفیه خانه ای با ظرفیت 400 لیتر در ثانیه در ســد 
میجران وارد مدار شــده و مخازنی هم برای ساخت در 

مراحل پایانی در دست اقدام داریم.
یخکشــی تصریح کرد: آب آشــامیدنی این مناطق از 
رودخانه های دوهزار، ســه هزار و ســد ازارود تنکابن 
تامین می شــود و افزون بر این اقدامــات حدود ۲ هزار 
لیتر در ثانیه تصفیــه خانه هم در این منطقه ســاخته 
شود تا بتوانیم آب آشامیدنی این سه شهرستان و نقاط 

روستایی آن ها را تامین کنیم.
وی خاطرنشان کرد : البته این طرح آبرسانی یا به عبارتی 
مجتمع آبرسانی در آینده به مجتمع آبرسانی مرزن آباد 
وصل می شــود به گونه ای که در آینده تبادل آبی ایجاد 
شود و طبق برنامه ریزی ها، این طرح ۲5 ساله قرار است 

مدت پنج سال به سرانجام برسد.

وی با اشــاره به آنکه تمرکز دولت بیشتر رفع تنش آبی 
در قالب اجرا و تکمیل طرح های آبرســانی است، گفت: 
بر همین اســاس حدود 15 هزار میلیــارد تومان طرح 
آبرســانی در این استان در دســت اقدام داریم و یکی از 
دغدغه های وزیر نیرو این اســت برای گذر از تنش آبی 
در سال های آتی و حتی تابستان سال آینده این طرح ها 

باید با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مازندران، نوسان 
قیمت ها ، مســائل زیســت محیطی و مشکالت جابه 
جایی مستحدثات در مسیر اجرای طرح های آبرسانی 
را از عمده مشکالت در این خصوص برشمرد و افزود: به 
همین خاطر هزینه اجرای چنین طرح هایی در مازندران 
به مراتب بیشتر از دیگر استان هاست و این مساله حتی 

سبب زمانبر شدن طرح ها هم می شود.
کارشناسان و مسووالن شرکت آب و فاضالب مازندران 
در گزارشــی به خبرنگار ایرنا در تنکابن اظهارداشتند: 
افزایش هفت برابری جمعیت بیشــتر نقاط شهری به 
ویژه غرب این اســتان امروز ارائه خدمات به مردم نقاط 

روستایی و شهری را مشکل ساز کرده است.
برابر گزارش ها، هم اینک در نقاطی از نقاط روســتایی و 
شهری شهرستان های تنکابن از جمله بخش خرم آباد 
، کالرآباد، سلمانشهر، اســبچین، کرکاس ، حیدرآباد و 
نقاطی از شهرستان رامسر با کمبود آب مواجه هستند 
و بنا به گفته اهالی این شهرستان ها در برخی از روزهای 
هفته به تعطیالت گاهی اوقات در روز سه ساعت تا چهار 

ساعت با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.

فارس

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس اعالم کرد:

اشتغالزایی ۲۴ هزار نفری در شهرک صنعتی شیراز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران
حدود ۶ هزار میلیارد ریال برای آبرسانی غرب مازندران در نظر گرفته شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب  خرم آباد - طوالبی 
اسالمی لرستان از اجرای طرح »هادی« در 54 درصد 

از روستاهای این استان خبر داد.
پویا تابعی با بیان اینکه از مجمــوع دو هزار و 9۸5 
روستای لرســتان، هزار و 575 روســتا باالی ۲0 
خانوار هستند، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه 
دولت، بنیاد مســکن انقالب اســالمی را مکلف به 
تهیه طرح »هــادی« برای روســتاهای باالی ۲0 

خانوار کرده است.
وی با اشــاره به اینکــه در حال حاضــر 100 درصد 
روســتاهای باالی ۲0 خانــوار اســتان دارای طرح 
»هادی« هستند، افزود: افق طرح »هادی« 10 ساله 
است، بعد از 10 سال نیاز است که روستا مجدد توسعه 
پیدا کند که در این راســتا ما طرح بازنگری طرح های 

»هادی« را در دستور کار داریم.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی لرستان، بیان 
داشــت: در این راســتا طرح »هادی« 769 روستای 

استان در دست بازنگری است.
تابعی با تاکید بر اینکه امسال طرح بازنگری »هادی« 
769 روســتای اســتان به تصویب خواهد رســید، 
تصریح کرد: اجرای طرح »هادی« نیازمند اعتبارات 

زیرساختی است.
وی با بیان اینکــه با توجه به اعتباراتــی که در اختیار 
بنیاد مســکن بوده، طرح »هادی« در ۸59 روستای 

اســتان اجرا کنیم، گفت: طرح »هادی« تقریباً در 54 
درصد از روستاهای لرستان اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان افزود: 
با توجه به محدودیت های اعتباری، طرح »هادی« را 
هر ساله در سطح تعداد محدودی از روستاهای استان 

اجرا می کنیم.
مدیر کل بنیاد مســکن لرستان گفت : سهمیه امسال 
تسهیالت مســکن روستایی در لرســتان هفت هزار 

واحد روستایی است.
مهندس تابعی در این رابطه گفــت: افزایش وام های 
مســکن روســتایی از 100 میلیون به ۲00 میلیون 
تومان آغاز شده که در سهمیه امسال مسکن روستایی، 
هفت هزار واحد روستایی در استان لرستان می توانند 

از این وام بهره مند شوند.

قزوین - مریم نقدی مدیــرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان قزوین گفــت: ۸0 کیلومتر راه  
روستایی در استان قزوین بهسازی و روکش آسفالت 

شد.
به گزارش خبرنگارمــا؛ جواد حق لطفــی از روکش 
آســفالت ۸0 کیلومتر از راه های روســتایی استان از 
ابتدای ســال جاری تاکنون خبــر داد و گفت:برای 
بهسازی و روکش آســفالت این راه ها 1100 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
وی اضافه کــرد: همچنیــن در این مــدت عملیات 
تعریض و خاکبرداری، احداث ابنیه فنی و زیرســازی 
در 61 کیلومتر از راه های روستایی استان با هزینه ای 
بالغ بــر 4۲0 میلیارد ریال صورت گرفته اســت که از 
این مقدار 39 کیلومتر روکش آسفالت شده و تکمیل 
روکش ۲۲ کیلومتر باقی مانده با هزینه ای بالغ بر 310 

میلیارد ریال در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
حق لطفی ادامــه داد:در حوزه راه های فرعی اســتان 
نیز این اداره کل از ابتدای ســال جــاری ۲0 کیلومتر 
بهسازی آسفالت با هزینه ای بالغ بر 3۲5 میلیارد ریال 

انجام داده است.
به گفتــه وی بخــش قابل توجهــی از خســارات و 
خرابی هــای راه هــای فرعی و روســتایی ناشــی از 
فعالیت معادن و تردد ماشــین آالت سنگین و بارهای 
غیرمتعــارف بوده و موجب کاهش شــدید ســطح 

ســرویس و نارضایتی کاربــران راه از جمله صاحبان 
معادن و استفاده کنندگان از این راه ها شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین 
گفت:به منظور جبران بخشــی از این خسارات قانون 
بودجه سال 1401، شــورای معادن استان را موظف 
کرده ۲درصــد از وصولی بهره مالکانه ســهم معادن 
اســتان ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای برای نگه داری و بهسازی محورهای جاده ای 
با اولویت جاده های مورد اســتفاده معادن اختصاص 

دهد.
حق لطفــی افزود:در حــال حاضــر 4۸0 کیلومتر از 
راه های فرعی و روستایی استان به دلیل تردد غیر مجاز 
ماشین آالت معادن، دچار تخریب شــده اند که برای 

بهسازی آنها نیاز به 713میلیارد تومان اعتبار است.

لرستان وین قز

وستاهای لرستان ح »هادی«در ۵۴ درصد از ر اجرای طر وین آسفالت شد وستایی قز ۸۰ کیلومتر از راه های ر

معاون بهره برداری فوالد سنگان اعالم کرد:

رشد 90 درصدی تولید کنسانتره و 14 درصدی گندله در فوالد سنگان
مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل

 از بسیجیان شهرداری چهارباغ 

البرز-مظفری   مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان 
شــهرداری چهارباغ  برگزارشــد .با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده 
سپاه، شهردار، رییس و اعضای شورای اسالمی شــهر، یادگاران شهدا و 
مسوولین ادارات فرهنگی،روحانیت معزز و بسیجیان شهرداری چهارباغ 
و میهمانان ویژه: سردار نظام اسالمی، ســردار باهک و پدر شهید مدافع 
حرم پاسدار اصغر الیاسی در سالن اجتماعات شهرداری چهارباغ در حال 

برگزاری است.
در این مراسم پس از خیر مقدم شهردار چهارباغ و سخنرانی سردار نظام 
اسالمی و ســردار باهک و توصیه های امام جمعه شهرستان چهارباغ، از 
بسیجیان دریادل شــهرداری و شورای اسالمی شــهر چهارباغ تجلیل 

خواهد شد.
در حین برگزاری مراســم به حاضرین یک نسخه کتاب عباس حرم ویژه 

زندگی نامه شهید الیاسی به همراه چفیه اهدا شد.
این مراسم به همت پایگاه بسیج، اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر چهارباغ با همکاری مجموعه مدیریت 

شهری برگزار شد.

مدیر عامل شرکت گاز البرز در نشست با نماینده 
مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان:

الزمه خدمت رسانی بی منت داشتن
وحیه جهادی است  ر

البرز-مظفری  مدیر عامل شرکت گاز استان البرز با بیان این که الزمه 
خدمت رســانی بی منت داشتن روحیه جهادی اســت، بیان کرد: تمام 
تالش مجموعه شرکت گاز اســتان البرز خدمت رسانی مستمر جهادی 

به مردم است.
سید رضا غفاریان مدیر عامل شرکت گاز اســتان البرز در نشست با علی 
حدادی نماینده مردم ساوجبالغ، نظرآباد و طالقان که به منظور بررسی 
گازرسانی به شــهر طالقان برگزار شــد، بیان کرد: تمام تالش مجموعه 
شرکت گاز استان البرز خدمت رســانی مستمر جهادی به مردم و تحقق 

اهداف و دستورات مقام معظم رهبری است.
غفاریان بیان کرد: توسعه گازرسانی به روستاهای بخش آسارا و طالقان 
بر اســاس برنامه ریزی در حال انجام بوده و در این راستا نیز از مسئولین 
شــرکت ملی گاز ایران درخواست شد تا پشــتیبانی ویژه از شرکت گاز 
استان البرز داشــته باشــند تا با قدرت بتوانیم عملیات گازرسانی به این 

روستاها را به سرانجام برسانیم.
وی ادامه با بیان این که در حال حاضر 16 پیمانکار طرح های گازرســانی 
استان را در دســت اجرا دارند، تصریح کرد: با تالشــی که شکل گرفت از 
شهریور 1400 تا شهریور 1401،به 35 روســتای بخش آسارا و طالقان 
گازرسانی شده و با احتساب ۲5 روستای قبلی که زیر پوشش قرار گرفته 

بودند، در مجموع 60 روستا گازدار شده اند.
غفاریان ادامه داد: در عملیات گازرســانی به روستاهای طالقان و بخش 
آسارا شرکت گاز استان البرز به همراه پوشــش دهی خدمات گاز تالش 
کرد در راستای مســئولیت اجتماعی، راه ها و جاده های دسترسی به این 

روستاها را به کمک دیگر نهادها و سازمان های ذیربط توسعه دهد.
وی بیان کرد: تالش نمایندگان مردم استان و استاندار برای برطرف کردن 
مسائل و مشکالت گازرســانی به روستاها ســتودنی بوده است و در این 
مسیر سعی کردیم به محض جریان گاز در شبکه، علمک ها نصب شود و 

مردم زودتر به نعمت گاز دسترسی پیدا کنند.
به گفته مدیر عامل شرکت گاز استان البرز، تمامی مسئولین شرکت هر 
هفته برای بازدید و رصد پیشــرفت پروژه ها حضور پیدا می کنند و حتی 
پیمانکارانی که برای انجام پــروژه ها انتخاب کردیــم حضور میدانی و 
جهادی دارند.وی اذعان کرد: همت خود را به کار بستیم تا تابستان سال 
140۲ روستاهایی که تا کنون گازرسانی نشــده و روستاهایی که واجد 

شرایط هستند زیر پوشش خدمت این نعمت خدادادی قرار گیرند.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان البرز بیان کرد: برای جمع آوری نظرات 
مردم از نحوه گازرسانی و خدمات رســانی گروه مستندساز این شرکت 
میان مردم حضور مستمر داشته و بر اساس مستندات جمع آوری شده از 
اینکه گاز به روستاهای محور کرج به چالوس و روستاهای طالقان رسیده 

مردم اظهار رضایت می کنند.

ل فصلی
ُ
تولید و توزیع ۴۰۰ هزار نشا  گ

 در کرمانشاه
کرمانشاه -حسنافخارزاده  رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری کرمانشــاه از تولید و توزیع 400 هزار نشا  ُگل  فصلی بین 
مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه خبر داد.دکتر فرامرز رحمتی زاده 
اظهار داشــت: برای دومین  بار در ســال جاری با عنوان کشت دوم تولید 
400هزار بوته نشا گل  فصلی در محل گلخانه این سازمان به بهره برداری 
و توزیع شد.وی ادامه داد: تولید نشــاء گل  فصلی به صورت ۲ بار در سال و 
تحت عنوان کشت بهاره و پاییزه در گلخانه 4 هزار متری مخصوص کشت 
نشاء گل  فصلی ســازمان صورت می گیرد.رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شــهرداری کرمانشاه تصریح کرد: کاشــت گل های فصلی 
در فضای سبز شــهری عالوه بر افزایش زیبایی بصری و طراوت محیط، 
ارتقای سطح نشاط و شادابی بین شــهروندان را همراه دارد.رحمتی زاده 
عنوان کرد: امسال نیز مانند سال های گذشــته کاشت گل های فصلی، 
فرش گل در بوســتان ها، میادین و بلوارها در دستور کار سازمان و فضای 
سبز مناطق هشت گانه شهرداری قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: 
با تمام کمبودها و موانع تمام تــالش و توان خود را در راســتای ایجاد و 
گسترش فضای سبز شهری بکار می گیریم و امیدواریم شهروندان نیز با 

تعامل و همکاری خود در ایجاد محیطی سبز و زیبا یاریگر  ما  باشند.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جلسه با استاندار گلستان و در مراسم معارفه 
مدیر جدید استان خبر داد

تفویض اختیار بیشتر به مدیریت های استانی
دکترعلی خورسندیان: تفویض اختیار بیشتر 
به شعب، افزایش بهره وری را به دنبال خواهد 
داشت و ســبب تسهیل و تســریع امور بانکی 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، 
مدیرعامل ایــن بانک که به همراه عســکری 
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل، ولی 
الهی معاون اعتبارات و راهبری شــعب و ترابی مدیــر روابط عمومی و 
امور مشتریان این بانک، روز چهارشــنبه دوم آذرماه به استان گلستان 
سفر کرده بود، در جلسه با استاندار این استان از لزوم تفویض اختیار به 
مدیریت های استانی و شعب ســخن گفت و افزود: تفویض اختیارات 
بیشتر به شعب اگرچه مسؤلیت بیشــتری برای آنان ایجاد می کند که 
دقت نظر و نظارت بیشــتر آنان را می طلبد اما ســبب تسهیل و تسریع 
خدمت رســانی به مشــتریان به خصوص در بخش اعطای اعتبارات و 

تسهیالت خواهد شد.
وی عنوان داشــت: ما در قبال تولیدکنندگان وظیفه خطیری بر عهده 
داریم و مشتری محوری، یک اصل اساســی و حرفه ای در نظام بانکی 
است که خوشــبختانه تمامی همکاران با یک تفکر تیمی و کار گروهی 
منســجم در تالش برای تحقق این اصل و رضایت مشــتریان و ارتقای 

برند بانک هستند.
در این جلسه استاندار اســتان گلســتان نیز با تقدیر از اقدامات بانک 
صنعت و معدن در حمایت از واحدهای تولیدی اســتان اظهار داشت: 
این بانک خود را متعهد به حفظ اشــتغال در این استان کمتر برخوردار 
کشــور می داند و برای احداث واحدهای جدید صنعتی مشارکت های 
خوبی با بخش خصوصی استان داشته است اما با توجه به اقلیم متفاوت 
این استان نســبت به اســتان های گیالن و مازندران برای کشاورزی 
انتظارات بیشتری برای توســعه بخش صنعت آن از شبکه بانکی وجود 

دارد.
وی عنوان داشــت: ظرفیت های بسیاری در این اســتان وجود دارد اما 
هنوز درگیر ایجاد زیرساخت ها هســتیم و اگر شبکه بانکی بر حمایت 
های خود بیفزاید، می توانیم از مزیت های رقابتی این استان بهره مند 

شویم.
دکتر خورســندیان در ادامه در جمع کارکنان مدیریت اســتانی بانک 
صنعت و معدن حضور پیدا کرد و ضمن تقدیر از تالش های کارکنان آن 
و اشاره به ارزش سرمایه انسانی در بانک، اظهار داشت: مهمترین دارایی 
هر ســازمانی، سرمایه انســانی آن اســت پس باید روی ارتقاء سرمایه 
انسانی کار کنیم و گردش شــغلی را به منظور تقویت بنیه تخصصی و 
ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مشــتریان به عنوان یک اصل اساسی در 
حوزه سرمایه انسانی به کار ببریم که خوشبختانه اقدامات مناسبی در 

این زمینه در حال انجام است.
وی ادامه داد: درخصوص معیشــت کارکنان اقدامات مثبتی به انجام 
رســیده اما باید از ظرفیت هــای قانونی برای بهبود بیشــتر وضعیت 

کارکنان و رسیدگی به درخواست های آنان استفاده کنیم.
وی همچنین پاســخگو بودن را از مهمترین خصیصــه های همکاران 
بانک دانســت و عنوان کرد: به منظور اجرای این مهم، ســامانه ارتباط 
مســتقیم با مدیرعامل در ســایت اینترنت بانک برای ارتباط بیشــتر 
مشــتریان و کارکنان ایجاد شــده تا در کمترین زمان درخواست ها، 
پیشنهادات و انتقادات ســازنده مشــتریان و همکاران در اقصی نقاط 

کشور دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معــدن تأکید کرد: با توجه به شــعبه محور 
نبودن این بانک، افزایش درآمدهای کارمزدی، ساز و کارهای متفاوت 
و خالقانه ای را می طلبد و تاسیس یک شرکت تامین سرمایه می تواند 
روی منابع کارمزدی ما یک تحول اساسی ایجاد نماید که مقدمات این 

کار نیز در حال انجام است.
در ادامه حســین عســکری عضو هیأت مدیره این بانک ضمن تشکر از 
زحمات محمد رضا عسگری عامل و تالشها و زحمات کارکنان مدیریت 
اســتانی و آرزوی توفیق برای آنان اعالم داشــت: در بازدید هایی که از 
واحدهای تولیدی داشــتیم مطرح شــد که بانک صنعت و معدن یک 
برند خوشــنام در بین صنعتگران و کارآفرینان است و این نشان دهنده 

تالش و حرفه ای گری تمامی کارکنان این بانک است.
وی بیان داشــت: احراز درست اهلیت مشــتری مهمترین موضوع در 
پرداخت تسهیالت می باشد و در بحث ارائه خدمات بانکی به خصوص 
تخصیص اعتبارات و تســهیالت چنانچه دقت شود تخصیص درستی 
اتفاق خواهد افتاد و منابع در جای صحیح به کار گرفته می شــود و در 

مقابل ارزش افزوده ایجاد می شود.
وی همچنین از لزوم بازنگری در وصول مطالبات ســخن گفت و اشاره 
کرد: اعتبار سنجی متقاضیان تســهیالت مبحث بسیار مهمی است و 

باید خوش حسابی و بدحسابی مشتریان در ارائه تسهیالت لحاظ شود.
وی خطاب به کارکنان این مدیریت اســتانی بیان داشت: مشتری مدار 
باشید و برای مشتریانتان وقت بگذارید، کار تیمی را بیشتر تقویت کنید 
و تعهد به انجام خدمات مشــتری محور را افزاییــش دهید؛ کارتیمی 
ارزش افــزوده ایجاد می کند. اگر مشــکالت اســتان را بدانیم تعهد ما 
نسبت به کار بیشــتر می شــود و می توانیم عالوه بر توسعه اقتصادی 

استان، جایگاه بانک را در ذهن ذینفعان ارتقاء بدهیم.
در خالل این جلســه محمدرضا عســگری عامل مدیر پییشین استان 
گلستان، گزارشــی از آمار و عملکرد ۵ ســاله بانک ارائه نمود و در ادامه 
علیرضا محبی مدیر جدید اســتان برنامه های خود بــه منظور ارتقاء 

وضعیت صنعتی استان را تشریح نمود.
همچنین در این سفر، مراسم معارفه علیرضا محبی سرپرست مدیریت 
بانک صنعت و معدن اســتان گلستان و سرپرســت شعبه گرگان بانک 
صنعت و معدن و تقدیر از محمدرضا عســگری عامل مدیریت پیشین 
آن برگزار شد و حاضران برای آنان آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون 

نمودند.
علیرضا محبی پیش از این ســمت، ریاست شــعبه آمل این بانک را بر 
عهده داشته است و عسگری عامل نیز مدیریت بانک صنعت و معدن در 

استان خراسان شمالی را بر عهده خواهد داشت.

 قرارداد خودمالکی نهضت ملی مسکن بیش
 از ۶۰ هزار واحد منعقد شد

سیدمحســن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن از انعقاد قرارداد 
خودمالکی۶۰ هزار و۵۳۶ واحد به مبلغ ۲۰ هزار و ۲۹۰ میلیاردتومان 

خبر داد.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن-هیبنا به نقــل از وزارت راه و 
شهرســازی، سیدمحســن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مســکن 
در بیان تازه ترین روند ارایه تســهیالت خودمالکــی طرح نهضت ملی 
مســکن، قراردادهای منعقــده و همچنین میزان واریزی به حســاب 
ســازندگان اعالم کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ۶۰ هزار 

و ۵۳۶ واحد به مبلغ ۲۰ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان منعقد شده است.
ضو هیات مدیره بانک مســکن ادامه داد: از مجموع قراردادهای منعقد 
شــده به میزان ۲۰ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان، مبلــغ ۱۱ هزار و ۲۹۰ 

میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت شده است.
یادآور می شود، ارایه تســهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن 
مرحله به مرحله و بر اساس پیشــرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت 

می شود.

رشد ۷۰ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه
 صادرات گاز ایران به ترکیه در دهمین ماه ســال جــاری میالدی ۷۰ 
درصد رشد کرد و کل مبادالت تجاری دو کشــور از ابتدای این سال به 

بیش از ۵ میلیارد دالر رسید.
 اداره آمار اروپا )یورواستات( اعالم کرد ایران در دهمین ماه سال جاری 
میالدی ۶۷۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کرده است 
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشــد ۷۰ درصدی داشته 
است. ایران در اکتبر ســال قبل ۳۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به 
ترکیه صادر کرده بود.کل واردات گاز طبیعی ترکیه در اکتبر امســال 
بالغ بر ۳۲۳۸ میلیون مترمکعب بوده که ۲۱ درصد از این رقم شــامل 
گاز وارداتی ترکیه از ایران بوده اســت.بر اســاس این گزارش ایران در 
۱۰ماهه ژانویه تا اکتبر ســال جاری میالدی ۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون 
مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده اســت. صادرات گاز ایران به ترکیه 
در این دوره تغییر محسوسی نســبت به مدت مشابه سال قبل نداشته 
است. ترکیه در ۱۰ماهه سال قبل ۷ میلیارد و ۷۸۵ میلیون مترمکعب 
گاز از ایران وارد کــرده بود.این گزارش در حالی اســت که جدیدترین 
آمار منتشر شده از ســوی اداره آمار ترکیه نیز نشان می دهد مبادالت 
تجاری این کشور با ایران در ۱۰ ماهه ســال جاری میالدی ۲۱ درصد 
رشد داشته اســت.ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه های ژانویه تا 
اکتبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۳۹ میلیارد دالر بوده در مدت مشابه سال جاری 

میالدی به ۵.۳ میلیارد دالر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه تا اکتبر 
۲۰۲۲ با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل مواجه 
شــده و به ۲.۴۹ میلیارد دالر رســیده اســت. ترکیه در ژانویه تا اکتبر 

۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۲۳ میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
همچنین ترکیه در ۱۰ماهه نخست سال جاری میالدی ۲.۸۱ میلیارد 
دالر کاال از ایران وارد کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد ۳۰ درصدی داشته اســت. ترکیه در ماه های ژانویه تا اکتبر 

سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۱۶ میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
تراز تجاری ایران با ترکیه در ۱۰ماهه ســال جــاری میالدی به میزان 

۳۲۰ میلیون دالر به نفع ایران بوده است.

مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر مطرح کرد
شناسایی و رفع گلوگاه های شبکه برق برای گذر 

از پیک سال آینده
 مدیرکل دفتر فنی و نظارت شــبکه انتقال توانیر، عبــور موفق از اوج 
بار تابستان امســال را مرهون مجاهدت و تالش شبانه روزی همکاران 
صنعت برق به ویــژه متخصصان حــوزه بهره برداری عنــوان کرد که 

رضایتمندی مردم و ثبت افتخار برای صنعت برق را در پی داشته است.
مجتبی علیرضاپور اظهار کرد: گلوگاه های شــبکه سراســری با همت 
معاونت انتقال و تجارت خارجی شــرکت توانیر و همکاری شرکت های 
برق منطقــه ای و توزیع نیــرو شناســایی و برنامه ریــزی الزم در این 

خصوص انجام شده است.
علیرضاپور خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر اقدامــات ویژه ای برای 
شناسایی گلوگاه های شبکه انتقال و فوق توزیع با همکاری شرکت های 
زیرمجموعه توانیــر برای گذر از اوج بار تابســتان ۱۴۰۲ برنامه ریزی و 
ابالغ شده که از سوی شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیرو در دست 
اجراست و انتظار می رود پروژه های ابالغ شــده تا پیش از شروع پیک 

تابستان به اتمام برسد.

وی ادامــه داد: با توجه به رشــد فزاینده هزینه احداث خط و پســت و 
دشــواری آزادســازی حریم خطوط انتقال و فوق توزیع که تاخیر در 
اجرای پروژه های توسعه شــبکه را در پی داشــته، حفظ سرمایه های 
موجود شبکه سراسری از اهمیت به ســزایی برخوردار است و به همین 
منظور اقدامات ویژه ای در جهت رفع گلوگاه های شبکه و حبس تولید 

احتمالی در دستور کار قرار دارد.
علیرضاپور با اشــاره به اینکه پرباری خطوط و پست های شبکه انتقال و 
فوق توزیع، افت ولتاژ شبکه و تامین بار متقاضیان جدید در پروژه های 
ابالغ شــده مد نظر قرار گرفته، افــزود: به همین منظور جلســه های 
تخصصــی و جداگانه با شــرکت های برق منطقــه ای و توزیع مربوطه 
در مهر و آبان گذشــته برگزار و ضمن بررســی اقدامات انجام شده در 
تابستان امســال، اهم مسایل و مشــکالت جاری و راهکارهای اجرایی 
و فنی مرتبط احصــا و پروژه های اولویت دار از ســوی مدیرعامل توانیر 

جهت اجرا به شرکت های زیرمجموعه ابالغ شد.

امکان افزایش صادرات چهار میلیارد دالری 
خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق

رئیس هیئت مدیــره اتحادیه صادر کنندگان فــراورده های نفت، گاز 
و پتروشــیمی ایران گفت: درحال حاضر قرارداد چهار میلیارد دالری 
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشــور عراق منعقد شده 
و امکان افزایش این رقم نیز وجود دارد و می توان بخشــی از کســری 
صــادرات موجود را در حوزه خدمــات فنی و مهندســی، آتی، تولید و 

درمان جبران کرد.
سید حمید حســینی، با بیان اینکه بر اساس آمار هشــت ماهه اوضاع 
مناســبی در صادرات به عراق نداریم، اظهار کرد: درحال حاضر میزان 
صادرات بــه عراق به جز برق چهــار میلیار و ۷۰۰ دالر اســت درحالی 
که سال گذشــته طی هشــت ماه این عدد ۶ میلیارد و ۱۰۰ دالر بود، 
و اکنون میزان صادرات یک میلیارد ۴۰۰ دالر کمتر از ســال گذشــته 
است، درواع هم از نظر ارزشــی و هم از نظر وزنی میزان صادرات کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه بــا این وجودپیش بینی می شــود باتوجــه به اینکه 
شــوک هایی که در بازار به دلیل مواد غذایی ایجاد شــده و بالتکلیفی 
که برای تشکیل دولت عراق وجود داشت و حجم واردات عراق افزایش 
یابد و  طی چهار ماه آینده بتوانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم، 
گفت: پیش بینی تا طی این چهــار ماه دوباره صادرات به هشــت تا ۹ 

میلیارد دالر همیشگی برسد.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه صادر کنندگان فــراورده های نفت، گاز 
و پتروشــیمی ایران ادامه داد: اگر در پروژه هــای موجود بحث نیروی 
انســانی و خدمات فنی و مهندسی را توســعه دهیم و یا امکاناتی داده 
شود که از محل آن ایران در عراق در بحث مسکن سازی اقداماتی انجام 
دهد هنوز امکان این وجود دارد که کســری صــادرات را جبران کنیم 
در غیر این صورت با عوارضی که روی آب کشــاورزی بســته شده و از 
آن طرف مشــکالتی که در حوزه مواد غذایی داریم و هیچ صادراتی در 
حوزه فراورده های نفتی نیز وجود ندارد نمی توان به بازگشت صادرات 

امیدوار بود.
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 مالیاتی برای مقابله با سفته بازی

ح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان معطل  طر
وهای مجلس در راهر

خریدار   مالیات بر عایدی ســـرمایه با رویکرد 
عدالت محــوری دولــت ســیزدهم و تمرکز بر 
کنتـــرل بی ثباتــی قیمت ها، کاهــش عملیات 
ســفته بازی و مقابله با فعالیت های ســوداگرانه 
است تا ســرمایه گذاران را به سمت بخش مولد و 
اقتصادی کشور سوق دهد، اما این طرح همچنان 

در مجلس شورای اسالمی معطل مانده است.
 دو نوع مالیات در نظام های مالیاتی وجـــود دارد 
که گـــروه اول مالیات ها بـــر جریـــان درآمـد 
حاصـــل از دارایی ها و گروه دوم شــامل مالیات 
بر منبع درآمد اســت. منظور از عایدی ســرمایه 
این است که درآمد مورد انتظاری که در زمـــان 
فـروش دارایـی برآورد می شود که بیش از درآمد 
مــورد انتظار پیش بینی شــده قبلــی )در زمان 

خرید( برای دارایی باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که 
به سود ناشــی از انتقال اموال غیرمولد اعمال و در 
بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شــناخته 
می شود و در حقیقت این مالیات مشمول افرادی 
است که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی 
به دســت می آورند. این مالیات بر ســود سرمایه 

افراد، از جمله مسکن، زمین و … اعمال می شود.
این مالیات می تواند بر فعالیت های ســوداگری از 
جمله ارز، امالک، خودرو و سکه که تابه حال جایی 
ثبت نشده و با درآمدهای کالن و نجومی در زمان 
محدود و بــدون پرداخت مالیــات، تمرکز دارد، 
اعمال شود. در واقع می توان این گونه بیان کرد که 
بر تمامی کاالهایی که خریدوفروش آن ها به نوعی 
داللــی در نظر گرفته شــود، مالیات بــر عایدی 
سرمایه تعلق می گیرد.مالیات بر عایدی سرمایه 
انواع مختلفی دارد تا زمانی که دارایی ها در اختیار 
خود فرد باشــد مالیاتــی برای آن ها محاســبه 
نمی شود. اصلی ترین مواردی که بر آن ها مالیات 
عایدی سرمایه اعمال می شــود مالیات بر عایدی 

سهام و مالیات بر عایدی مسکن است.
مالیات بر عایدی سرمایه از ســوداگری برخی از 
سودجویان در بخش های قابل سرمایه گذاری از 
قبیل مسکن، ســکه و ارز جلوگیری می کند و با 
تأکید بر عدالت اجتماعــی در پرداخت مالیات از 

فاصله و شکاف طبقاتی در جامعه می کاهد.
این طرح از فرارهای مالیاتی سوداگران و کسانی 
که زیر بار پرداخت مالیــات نمی روند جلوگیری 
کرده و فعالیت های را به ســمت بخــش مولد و 

اقتصادی کشور سوق خواهد داد.
از دیگــر مهم تریــن هــدف مالیات بــر عایدی 
ســـرمایه، ایجادکــردن یکپارچگی، انســجام 
و کارایی نظــام مالیاتــی، ایجادکــردن عدالت 
اجتماعی، برقــراری عدالت مالیاتی، کنتـــرل 
بی ثباتی قیمت ها، کاهش عملیات ســفته بازی 
و سوداگرانه اســت که این طرح در چندین سال 
اخیر موردتوجه مســئوالن به ویــژه نمایندگان 

مجلس قرار گرفته است.

مالیات بر عایدی سرمایه در جهان و ایران
این نــوع مالیات در جهان پیشــینه ای بســیار 
 CGT )Capital Gains قدیمــی دارد و با نــام
Tax( نیز شناخته می شود. اولین کشوری که در 
ســال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی 
کرد، ایاالت متحده آمریکا بود. حدود ۵۰ ســال 
این کشور تنها کشور پیشــتاز در دریافت مالیات 
بر عایدی سرمایه بود. برای همین قوانین مجزا و 
کاملی برای این شیوه مالیات اعمال کرد. در سال 
۱۹۶۵ انگلســتان هم در ردیف کشورهایی قرار 
گرفت که مالیات بر عایدی ســرمایه را در دستور 
کار خود قرارداد. از سال میالدی ۲۰۰۰ بر تعداد 
کشــورهایی که مالیات بر عایدی ســرمایه را از 
مردم دریافت می کنند، افزوده شد و اکنون بیش 

از ۱۷۱ کشور این مالیات را دریافت میکنند.
مالیات بر عایدی ســرمایه در ایران از سال ۱۳۶۰ 
مطرح بوده است و در چند ســال اخیر در مراجع 
قانونی و طی کردن مســیر تصویــب در مجلس 
شورای اسالمی است. این طرح در سوم تیر ۱۳۹۹ 
از سوی هیات رییســه اعالم وصول شد، در دولت 
ســیزدهم اهتمام به طرح مورد تأکید قرار گرفت 
و در همین راســتا ســازمان امور مالیاتی کشور 
آخرین اصالحات را در قالب ده ها جلسه مشورتی 

در آبان ماه سال گذشته انجام داد.
همچنین آخرین اصالحات کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی در دی ماه سال گذشته 
صورت گرفــت و آخریــن اصالحــات معاونت 
قوانین مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت ماه 
امســال انجام و در نهایت، مردادماه امسال تقدیم 
هیات رییســه مجلس شــورای اســالمی جهت 
طرح در صحن علنی شــد. این طرح همچنان در 

بهارستان معطل مانده است.

انتقاد از تأخیر در تصویب قانون مالیات
 بر عایدی سرمایه

رییــس مرکز پژوهــش و برنامه ریــزی مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری ایرنا اظهار داشــت: مالیات 
بر عایدی ســرمایه بــه عبــارت راحت تر همان 
مالیات بر داللی و ســوداگری اســت. این مالیات 
در واقــع همان مالیــات بر مابه التفــاوت قیمت 
فروش از خرید اســت.وی افزود: عده ای متقاضی 
ســرمایه ای در بازار مســکن اگر کنترل نشوند 
صدمات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشــور به 

همراه دارند.
»مهدی موحــد بکنظر« در ادامه بیــان کرد: در 
حــال حاضر به دلیــل فقدان مالیــات بر عایدی 
سرمایه، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد از حجم 
نقدینگــی موجــود در بازار مســکن معطوف به 

تقاضای سرمایه ای شده است.
وی با تأکید بر اینکه مردم عادی که یک خانه دارند 
مشــمول این نوع مالیات نمی شوند گفت: فقدان 

مالیات بر عایدی ســرمایه یکــی از عوامل وجود 
تورم های دورقمی مزمن ۵۰ساله در کشور است. 
افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن یک اثر منفی 
بر قیمت بخشــی بازار آن دارد؛ از طرفی افزایش 
قیمت، موجب افزایش انگیــزه افراد برای ورود به 

این بازار و تقاضای سرمایه ای می شود.
رییــس مرکز پژوهــش و برنامه ریــزی مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی عنــوان کرد: بــا افزایش 
قیمت بخشــی بازار مســکن، هزینه  آن در سبد 
خانوار زیاد می شود و این موضوع اثر منفی خود را 

بر تورم می گذارد.
وی با انتقاد از تأخیر در تصویب این قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه بیان داشــت: این طرح پس از 
اصالحات در مردادماه امسال تقدیم هیات رییسه 
مجلس شــورای اســالمی جهت طرح در صحن 
علنی شد؛ اما همچنان در حال بررسی در مجلس 

است.

مالیات بر عایدی سرمایه، نقدینگی 
سرگردان را به سمت تولید سوق می دهد

غالمرضــا مرحبا عضــو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی درباره روند این قانون در 
مجلس به خبرنگار ایرنا گفت: مراحل بررسی این 
قانون در کمیسیون اقتصادی تمام شده است و به 
صحن علنی مجلس خواهد رفــت که در این باره 
سخنگوی این کمیســیون اطالعات دقیق را ارائه 

خواهد کرد.
وی افزود: اگر این قانون به سرنوشت انواع قوانین 
مالیات ها دچار نشــود، یکی از قوانین استاندارد 

است که در جاهای دیگر دنیا استفاده می شود.
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، 
از ســوداگری جلوگیــری می کند گفــت: این 
امــر، ســرمایه را از کارهای غیرمولد به ســمت 
فعالیت های مولد ســوق می دهد به شرط اینکه 

راه هایی برای دورزدن آن نباشد.
وی تأکیــد کــرد: اگر قانــون نهایی و درســت 
اجرایی شــود، نقدینگی ســرگردان را به سمت 

سرمایه گذاری مولد حرکت می دهد.
مرحبا خاطرنشــان کــرد: در بعضــی از موارد، 
سرمایه ها برای سوداگری اســتفاده می شود که 
اگر این قانــون تصویب و به خوبی اجرایی شــود، 

شاهد موفقیت هایی در این عرصه خواهیم شد.
مزیت های مالیات گرفتن از عایدی سرمایه شامل 
کم شدن نوســانات قیمتی در بازارهای متفاوت و 
باالرفتن قابلیت پیش بینی بودن بازارها، کاهش 
یافتن نرخ تورم در کشــور، کم کــردن موارد فرار 
مالیاتی اســت همچنین دولت هــا می توانند به 
کمک دریافت کردن این نــوع مالیات، درآمدها 
را به صورت عادالنــه بین مردم تقســیم کنند و 
به این طریق از ایجاد اختالف و شــکاف طبقاتی 

پیشگیری می شود.

آب

قاســم زاده گفــت: واردات آب 
موضوعی است که اصاًل در وزارت 
نیرو حتی مورد بحث قرار نگرفته 
است، زیرا چنین مسأله ای از نظر 
ما غیر فنی بــوده و در وزارت نیرو 

مطرح نشده است.
آب ایــن روزها به یکــی از اصلی 
تریــن دغدغه هــای مــردم و 
مســئوالن تبدیل شــده است، 
این موضــوع تــا جایــی ادامه 
پیدا کــرد که انشــعاب ۱۲ هزار 
۵۰۰ هــزار تهرانی بــه دلیل بد 
مصرفی قطع شد، اما آیا تدبیری 
برای ســاختمان هایی که از آب 
مشاع اســتفاده می کنند در نظر 
گرفته نشده اســت؟ فیروز قاسم 
زاده، ســخنگوی آب در رابطه با 

ایــن موضوع بــه مهر 
می گوید: جدا ســازی 
کنتورهــای آب یکی 
از برنامه هایــی کــه ما 
آن  نیــرو  وزارت  در 
را بــه صــورت جدی 
دنبال می کنیــم اما با 

توجه بــه اینکه تصمیــم گیری 
پیرامون این موضوع یک تصمیم 
گیری فراســازمانی و مربوط به 
ارگان هایــی نظیر شــهرداری، 
وزارت راه و شــهر ســازی و.... 
می شود و برای اجرایی شدن آن 

در حال رایزنی هستیم.
وی در رابطــه بــا ایــن موضوع 
اضافــه کــرد: به دســت آوردن 
دستاوردی در کوتاه مدت امکان 

پذیر نیســت چــرا که 
در صــورت تفکیــک 
مشــاع  کنتورهــای 
ســاختمان های بزرگ 
به فضا و استانداردهای 
الزم نیاز اســت که باید 
بــر روی ایــن مــوارد 
مطالعات الزم انجــام بگیرد و در 
صورت امکان پذیر بودن اجرایی 

شود.
ســخنگوی صنعت آب در پاسخ 
به اینکه بــا توجه بــه تنش آبی 
موجود امــکان واردات آب وجود 
دارد، گفت: واردات آب موضوعی 
است که اصاًل در وزارت نیرو حتی 
مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا 
چنین مســأله ای از نظــر ما غیر 

فنی بوده و در وزارت نیرو مطرح 
نشده است.

قاسم زاده در پاســخ به این سوال 
که با توجه به کاهش باران نسبت 
به ســال های گذشــته نمی تواند 
دلیــل گمانه زنی هــای برای این 
موضــوع باشــد گفــت: اقلیم ما 
همیشــه فراز و فرودهایی داشته 
اســت و ما ســال های خیلی کم 
بارش تر از ســال جاری را پشــت 
گذاشــته ایم. به عنــوان مثال دو 
ســال گذشــته بارندگی در کل 
کشــور ســال آبــی ۱۵۷ میلی 
متر بود که ســال کم ســابقه ای 
بود ولی ما در دو ســال کم آب تر 
از آن وجــود دارد و در عین حال 
سال های پر بارشی هم داشته ایم.

سخنگوی صنعت آب عنوان کرد؛واردات آب نداریم

انرژیبانک


