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برق  ۳/۵ميليون
ايراني در نيروگاه
شهيد رجايي
توليد ميشود

اقتصادي

» تامالت راهبردي در انضباط مالي

»

بخش اقتصادي:مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نيروگاه شهيد رجايي گفت:مصرف
سرانه برق در کشور حدود  ۳هزار و  ۲۰۰کيلووات ساعت است و نيروگاه شهيد رجايي
 ۳/۵ميليون نفر از جمعيت کشور را پوشش ميدهد .به گزارش خبر نگار ما،علي
فرهور مديرعامل نيروگاه در ادامه افزود :در حوزه مصرف آب هم بايد به تالش هاي
همکارانم در کمک به کاهش مصرف آن اشاره کنم که با تالش ايشان ،ميزان مصرف
آب در واحدهاي نيروگاه با کاهش قابل توجهي ،به يک دهم ليتر به ازاي هر کيلووات
ساعت رسيده است .مديرعامل نيروگاه برق شهيد رجايي با تاکيد بر استفاده از
ظرفيت هاي ساخت قطعات در داخل کشور گفت:با تکيه بر توانمندي هاي داخلي و
پذيرش ريسک منطقي در استفاده از قطعات ساخت داخل ،خوشبختانه هم اکنون 90
درصد از قطعات و تجهيزات مورد نياز خود را از توليد کنندگان داخلي تامين مي کنيم

تامل در هويت حقوقي
صندوق ذخيره فرهنگيان

غالمرضا انبارلويي
عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان هم اكنون در دستور كار كميته تحقيق
و تفحص مجلس قرار دارد .تحقيق و تفحصي كه به محض شروع شدن و
متعاقب استيضاح وزير آموزش و پرورش قبل از شروع به استيضاح موجب
بر كناري اختياري يا دستوري وزير شد.بروز مفسده  8000ميليارد توماني و
افشاء آن تا مبلغ  12000ميليارد تومان در صندوق و واحد تابعه عمده آن
يعني بانك سرمايه اين سواالت را به اذهان متبادر كرده كه آيا اين صندوق
عملكرد مالياش تحت هيچ نظارتي نبوده است؟ آياشاين صندوق حسابرس
مستقل و بازرس قانوني نداشته كه گرفتار چنين مفسدهاي شده است؟ اگر
بازرس قانوني به وظيفه خود عمل كرده پس اين مفسده  12000ميلياردي
كه قطعا يك شبه واقع نشده چيست؟ اگر بازرس به وظايف قانوني خود وفق
ماده  151قانون تجارت عمل كرده يعني هر گونه تخلف و تقصير مديران را
به هيئت امناء صندوق و هر گونه جرم را به مرجع قضائي اعالم كرده است
شماره تاريخ و موضوع اين اعالم جرم چيست ؟ و سوال آخر اينكه كدام مرجع
بر عملكرد مديران و هيئت امناء و بازرس قانوني صندوق نظارت دارد؟ ديوان
محاسبات كشور در اين ميانه چه نقش و مسئوليتي دارد؟ توجه و تدقيق به
مراتب زير پاسخي است بر پرسشهاي فوق كه براي تشحيذ اذهان هر حسابرس
و دادرس در مقام تمييز حق اعالم مي شود.
 -1صندوق ذخيره فرهنگيان موسسه اي است كه به موجب قانون تاسيس
شده و به موجب قانون بايد اداره شود (. )1
 -2در راس صندوق هيئت امنا به مثابه صاحبان سهام صندوق قرار دارند
كه  7نفر هستند كه عبارتند از علي اصغر فاني  -مرتضي حاجي  -حسين
مظفر  -غالمرضا حيدري كرد زنگنه  -سيد رحمتاهلل اكرمي  -سيدحسين
شبيري و وحيد كيارشي كه اساسنامه صندوق را امضا كردهاند و بطوري كه
مالحظه مي شود هويت حقوقي تمامي آنها دولتي است.
 -3اساسنامه صندوق مشتمل بر  27ماده و  5تبصره در مورخ 92/12/3
يعني  7ماه پس از استقرار دولت يازدهم به تصويب رسيده است و منابع مالي
آن در تامين سرمايه عبارتند از  5درصد حقوق و مزاياي مستمر فرهنگيان
به عالوه كمك دولت معادل واريزي فرهنگيان كه در بودجه كل كشور همه
ساله پادار مي شود.
 -4مبلغ مصوب اين بودجه دولتي به شرح رديف مربوطه در سال  96معادل
 100ميليارد تومان از درآمد عمومي كشور است (. )2
 -5قانونگذار در مورد هويت حقوقي موسسات مي گويد ،هر موسسهاي كه ايجاد
مي شود منحصرا بايد به صورت موسسه دولتي يا شركت دولتي باشد و اگر نباشد
بايد وضعيت حقوقي خود را با يكي از شقوق مواد  2و  3و  4قانون محاسبات
عمومي تطبيق دهند اگر ندهند موسسه دولتي شناخته ميشوند(.)3
 -6با توجه به آنكه صندوق ها به صورت شركت اداره مي شوند .شركت در
قانون محاسبات تعريف خاص خود را دارد  .بدين معنا كه اوال بايد با اجازه
قانوني تاسيس شده باشد كه صندوق طبق قانون برنامه ايجاد شده و بيش از
 50درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد .كه در مانحن فيه هست چرا كه
هم در قانون بودجه معادل  50درصد وجوه مكسوره از حقوق فرهنگيان رديف
اعتباري ساالنه دارد و هم عالوه بر اين  50درصد از كمك هاي مالي دولتي
و سازوكارهاي قانوني بده و بستان دولتي بهرهمند مي شود كه مثال به يك
نمونه  34ميليارد توماني كه چند هزار برابر سرمايه  30ميليون ريالي صندوق
است به شرح زير اشاره مي شود بدين نحو كه ؛
 -7صندوق از شركت دولتي خدمات كشاورزي  34ميليارد تومان طلب دارد.
اين شركت دولتي به سازمان خصوصي همين مبلغ بدهكار است  .بخوانيد به
درآمد عمومي كشور بدهكار است .بر اساس تقاضاي صندوق اين طلب با آن
بدهي تهاتر مي شود ( . )4اين تهاتر با استفاده از سازوكار بند"پ" ماده  2و
ماده  3قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي كشور انجام شده است .كه
مربوط به اشخاص حقوقي غيردولتي است چگونه مي شود صندوقي را كه به
موجب قانون تاسيس شده و صاحبان سهامآن وزراء و مقامات دولتي هستند
را غير دولتي تلقي كرد؟ آيا وزير آموزش و پرورش (اسبق و سابق) و ديگر
مقامات هيئت امنا صندوق اشخاص خصوصي هستند اگر هستند سپردن
مناصب دولتي به اشخاص خصوصي چه محمل قانوني دارد ؟
 -8ختم كالم اگر صندوق به موجب قانون تاسيس شده و شركت خصوصي
است درج عنوانش با اعتبار  100ميليارد توماني پادار شده در بودجه كل
كشور براي چيست اگر صندوق خصوصي است چرا مسئولين دولتي در سطح
وزير به عنوان هيئت امناء يك شركت خصوصي در آن مستقر هستند و اگر
صندوق خصوصي نيست كه نيست پس چرا عملكرد مالي آن به همراه ديگر
موسسات دولتي در رصد رسيدگيهاي ديوان محاسبات كشور قرار ندارد و
اگر دارد نتايج اين رسيدگي ها چيست؟
پينوشتها :
( - )1تبصره  63قانون برنامه دوم توسعه
( -)2رديف  550000 -136جدول شماره 9
( - )3ماده  130قانون محاسبات
( )4مصوبه شماره  39024مورخ  96/4/4هيئت وزيران

معاون وزير صنعت:

مرکز تجاري ترکيه در قالب
شرکت ايراني ثبت شده است

»

دو شنبه  26تير 1396
 22شوال  17-1438جوالي- 2017سال سي و دوم-شماره 8985

مدير عامل بانک ملي ايران:

مديرعامل مپنا:

نتيجه بودجه ريزي هزينه اي،بزرگ شدن دولت است

مديرعامل بانک ملي ايران گفت :نتيجه بودجه ريزي بر
مبناي هزينه ،افزايش هزينه دستگاه ها ،بزرگ شدن دولت
و کسري بودجه است.محمدرضا حسين زاده درهشتمين
کنفرانس بين المللي بودجه ريزي بر مبناي عملکرد
درتهران افزود:اين سيستم به حاصل و نتيجه کار توجه
نمي کند،بلکه عملکرد گذشته را مبنا قرار مي دهد.وي
افزود:بانک ملي از سال  1382سيستم بودجه ريزي بر
مبناي عملکرد را جايگزين سيستم برنامه ريزي بر مبناي

عملکرد ساخت،زيرا اين بانک با سه هزار و  500شعبه
و  40هزار نفر کارکنان خود در سراسر کشور،چنانچه
از انضباط مالي برخوردار نباشد ،اداره آن امکان پذير
نيست.حسين زاده گفت:بانک ها که از يک طرف با
کمبود منابع مالي و از طرف ديگر با تنوع خدمات
روبه رو هستند و بايد از سيستمي استفاده کنند که
بتواند کارايي و اثربخشي را افزايش دهند.به گفته وي اين
اقدام را در چارچوب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي دانست
و گفت:مضمون اقتصاد مقاومتي اين است که بايد اقتصاد
را چنان مقاوم ساخت تا در برخورد با چالش ها ،تعادل
آن در بخش هاي توليد ،خدمات و به ويژه پولي و مالي
از دست نرود .مدير عامل بانک ملي ايران افزود :عالوه
بر الزامات قانوني ،برخي الزامات فني شامل؛ نبود ارتباط
ميان برنامه و بودجه،سيستم هاي حسابداري و بودجه و
ميان فرايند و بودجه نيز استفاده از سيستم بودجه ريزي
بر مبناي عملکرد را ضروري مي سازد.

توان پوشش برق خاورميانه را داريم
مديرعامل گروه مپنا از توانايي پوشش برق فراملي و
منطقه اي اين مجموعه خبر داد.به گزارش تسنيم،عباس
علي آبادي افزود:درزمينه ساخت توربينهاي کالس اف
دو برنامه جامع را در حال بررسي هستيم ،يک برنامه با
تکيه بر توانايي هاي بومي و داخلي که با پيشرفتهاي
خوبي همراه بود،دوم اينکه با هماهنگي وزارت نيرو
قراردادي با شرکت زيمنس منعقد شد تا اين توربينها
به صورت کامال داخلي در ايران ساخته شود البته ما
پيشتر در اين زمينه تجاربي هم داشتيم.او ادامه داد :
تا کنون سرمايه گذاري خوبي در اين زمينه انجام
شده است و به نظر نمي رسد با توجه به بازار محدود
کشورمان در توليد اين کالس از توربين نيازي به
سرمايه گذاري مجدد داشته باشيم.علي ابادي گفت :امروز
در صنعت توربين سازي ايران نامدار و سبب شده تا در
اين زمينه باالتر از برخي قرار بگيريم .در حال حاضر ما
متجاوز از 70هزار مگاوات ظرفيت نصب شده داريم که

در بيشتر ايام سال اين ظرفيت معطل است .مثال ما در
زمستان بيش از  60هزار مگاوات توان توليد برق داريم
در حالي که نياز کشور در زمستان  25هزار مگاوات
است.مديرعامل مپنا ادامه داد :با توجه به اينکه توربين
کاالي راهبردي محسوب مي شود اما قيمت بااليي
ندارد ،مثال براي توربين کالس اف مجموع تجهيزات
مورد نياز يک بلوک کامل در مقياس  60ميليون دالر
است که البته رقم قابل توجهي است.

آمريکا نميگذارد ايران به «دبليو تي او» ملحق شود

وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :با وجود اينکه
ايران جزو اولين کشورهايي بود که درخواست
پيوستن به «دبليو تي او» را داده است اما به خاطر
مخالفتهاي آمريکا و مسائل سياسي درخواست
ما عقب افتاده است در حالي که ما هيچ مشکل
تزاده
فني نداريم.به گزارش تسنيم ،محمدرضا نعم 
در نهمين نشست اجالس اقتصادي مشترک ايران
و ويتنام در مذاکره با وزير کشاورزي و توسعه
روستايي ويتنام اظهار کرد :پيشنهاد ميکنيم دو
کشور تا دو ماه آينده نقشه راهي براي همکاري هاي
مشترک تهيه و در اختيار يکديگر براي نهايي شدن
قرار دهند.وي افزود :دهمين اجالس کميسيون
مشترک دو کشور نيز پيشنهاد ميشود در ويتنام
برگزار شود و ما مهمان شما باشيم.وزير صنعت،
معدن و تجارت ادامه داد :از حضور شرکت نفت
ويتنام در دنا تشکر ميکنيم و اميدواريم منجر به
سرمايهگذاري و توليد مشترک شود.وي همچنين
گفت :از برگزاري نمايشگاه اقتصادي شما در ايران
و همچنين بالعکس در ويتنام استقبال ميشود.
برگزاري جلسات سه ماهه با حضور معاونين وزير

معرفي شده در دو طرف بسيار الزم است و رفت
و آمدهاي تجاري ،صنعتي و تخصصي از ايران به
کشور شما و بالعکس يکي از برنامههاي جدي
براي افزايش اطالعات از يکديگر است.وي با
اشاره به لزوم راهاندازي پايگاه اطال ع اينترنتي
براي اطالعرساني روابط اقتصادي دو کشور گفت:
يک سايت اينترنتي بايد براي روابط دو کشور

ايجاد شود تا دو طرف به آن دسترسي داشته
باشند .از اين طريق نظرات انعکاس شده پاسخ
داده ميشود.نعمتزاده گفت :ظرفيت تجارت
بينالملل کشور ويتنام خوب و بهتر از کشور
ما است بنابراين ما ميتوانيم از تجارب کشور
شما استفاده کنيم.وي با اشاره به اينکه ايران
جزء اولين کشورهايي بود که درخواست الحاق به

سازمان تجارت جهاني «دبليو تي او» داد گفت:
به دليل مخالفتهاي آمريکا ما از پيوستن به
سازمان تجارت جهاني عقب افتادهايم در حاليکه
هيچگونه مشکل فني نداريم و مسئله سياسي
است که اميدواريم حل شود و در اين زمينه
نيازمند حمايت ويتنام هستيم.وزير صنعت معدن
و تجارت با بيان اينکه سرمايهگذاري مشترک
ميتواند منجر به توسعه همکاري هاي دو کشور
ت ويتنامي اکنون در قشم
باشد گفت :يک شرک 
سرمايهگذاري و فعاليت خود را شروع کرده است
که از اين بابت خوشحاليم و اميدواريم که ميزان
فعاليتهاي مشترک افزايش يابد و بالعکس نيز
اميدوار به سرمايهگذاري شرکتهاي ايراني در
ويتنام هستيم.نعمتزاده گفت :شما (ويتنام)
نياز به گچ داريد توصيه ميشود که در اين
زمينه شرکتهاي شما در ايران سرمايهگذاري
کنند و آن را از کشورمان تامين کنند .همچنين
براي ساخت ماشينهاي خطوط توليد تجربيات
مناسبي داريم که آمادگي در اختيار قرار دادن
آن به ويتنام وجود دارد.
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شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/46مورخ  96/2/3شوراي محترم اسالمي شهر اليگودرز پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
رديف
1

پروژه

اجراي پياده رو سازي و موزائيك فرش در سطح شهر (با مصالح)

مبلغ اوليه

2/500/000/000

14/000/000

مبلغ خريد اسناد  -ريال
800/000

رتبه مورد نياز
 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  10روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر شركت به واحد امور
قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهر شده شامل تضمين شركت در مناقصه و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري و
قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) را در (پاكت الف) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ب) قرار دهند و هر دو پاكت را در يك
پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند .ارائه ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت و ارائه پرينت
گردش مالي شركت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير -1 :واريز حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي  -2چك
تضمين شده بانكي  -3ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط ،ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهاي فاقد گواهيهاي مندرج
در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -8كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -9برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ
خواهد گرديد.
 -10هزينه چاپ آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -11برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -13شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -14بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد و برنده پس از بازگشايي پاكات در مرحله دوم مشخص خواهد شد.
 -15اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -16كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد و  3روز كاري تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور
قراردادها مراجعه نمايند.
ي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
 -17زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگه 
تاريخ انتشار96/4/26 :
خ ش96/4/26 :

روابط عمومي شهرداري اليگودرز

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت دوم

توليد برق از فاضالب تهران کليد خورد

موضوع اجراي جدولگذاري و ترميم جداول در سطح شهر با مصالح (براساس فهرست بهاء )96

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/46مورخ  96/2/3شوراي محترم اسالمي شهر اليگودرز پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي واجدشرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه
رديف
1

پروژه

اجراي جدولگذاري و ترميم جداول در سطح شهر (با مصالح)

مبلغ اوليه

2/500/000/000

ميزان سپرده  -ريال
14/000/000

بانک مرکزي و بانکها از ارائه
ب بانکي افراد طفره ميروند
حسا 
رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور گفت :بانک مرکزي و بانکها از
ارائه حسابهاي بانکي به سازمان مالياتي طفره ميروند.علي عسکري
درگفتگو با فارس،درمورد اينکه چرا سازمان امور مالياتي بانک اطالعات و
جزئيات سپردههاي بانکي را ندارد ،اظهار داشت :تا زماني که قانون جديد
ماليات نبود بانک مرکزي و بانکها زير بار دادن اطالعات نميرفتند و
ميگفتند تفسير قانون بهگونهاي است که بايد در هر مورد وزير اقتصاد
درخواست کند ،تا جزئيات حساب را بدهيم ،اما با آمدن قانون جديد
مالياتي اين شبهه برطرف شده است.رئيس سابق سازمان امور مالياتي
کشور با بيان اينکه نميدانم بانکها به چه دليل اطالعات حسابهاي
بانکي به سازمان ماليات ندادند ،گفت :شايد پروتکلها و فيلدهايي که
قرار بود ،با بانک مرکزي و بانکها تفاهم شود ،نهايي نشده است.وي
ادامه داد :اکنون نميدانم مذاکرات با بانک مرکزي و بانکهاي عامل در
چه مرحلهاي است و اينکه آيا در چارچوب قانون مذاکرات جلو رفته يا
همچنان مقاومت ميکنند.

باحضور وزير ارتباطات :

پروژه هاي فاز سوم شبکه ملي اطالعات
در همراه اول افتتاح شد

بخش اقتصادي :صبح ديروز پروژه هاي فاز سوم شبکه ملي اطالعات در
همراه اول با حضور وزير ارتباطات و معاونان وي بهره برداري شد.به گزارش
خبرنگار ما  ،همزمان با نزديک شدن به راه اندازي فاز سوم شبکه ملي
اطالعات  ،همراه اول صبح امروز 25تيرماه پروژه هاي خود را با حضور
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،معاونان وي و مدير عامل همراه اول،
افتتاح کرد.بر اساس اين گزارش  ،تلويزيون تعاملي ( اي پي تي وي ) ،
سامانه آموزش مجازي  ،پروژه هوشمند سازي کنتور هاي گاز بر بستر
ان بي -تي وي و رونمايي از «يو اس اس دي» از جمله پروژه هاي
افتتاح شده همراه اول است.همچنين رونمايي از زيرساخت کليد عمومي
( پي كي آي)  ،اعطاي مجوز ارائه پلت فرم ( اي پي تي وي ) به همراه
اول و امضاي تفاهم نامه همکاري بين همراه اول و دانشگاه صنعتي شريف
در خصوص فعاليت هاي مرتبط با جي  5نيز انجام شد.

جشنواره طاليي بانک تجارت به ميالد نور رسيد

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت دوم

ميزان سپرده  -ريال

رئيس سازمان توسعه تجارت گفت :مرکز تجاري ترکيه در ايران در قالب
شرکت ايراني ثبت شده است هر چند سهامداران آن ترکيهاي هستند و
قصد بازاريابي براي محصوالت ترکيه در ايران را دارند.مجتبي خسروتاج
در گفتگو با تسنيم،درباره افتتاح مرکز تجاري ترکيه در ايران ،اظهار داشت:
اوايل سال جاري نامهاي از اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نساجي
دريافت کرديم که در آن اشاره شده بود که در فضاي مجازي جشنواره
فروش پوشاک ترکيهاي قرار است در مرکزي به عنوان مرکز تجاري ترکيه
در ايران افتتاح شود و در آن نامه ابراز نگراني شده بود که آيا آنها داراي
مجوز هستند يا خير؟وي براي توضيح بيشتر افزود :اين اخبار به مدير
کل مربوطه ما (موسوي ،مدير کل آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت
ايران) منتقل شد و ايشان نيز با نوشتن دو نامه به مقامات ترکيه اعالم
کرد که اگر قرار است اين مرکز به صورت دولتي مديريت و ايجاد شود
بايد در قالب تفاهمنامه مشترک و با اعطاي حقوق متقابل انجام شود و
براي توسعه روابط اقتصادي ميان دو کشور اشکالي ندارند.

رئيس سابق سازمان مالياتي :

وزير صنعت:

» خبر

معاون بهره برداري شرکت فاضالب تهران گفت:مطالعات توليد برق از جريان
فاضالب موجود در شبکه جمع آوري و خطوط انتقال فاضالب شهري با
استفاده از توربين هاي جريان محوري در دستور کار قرار دارد.به گزارش
روابط عمومي شرکت فاضالب تهران ،عباسعلي مصرزاده با اشاره به وجود
اختالف ارتفاع در مناطق مختلف شهر تهران گفت :فرآيند جريان فاضالب
در شهر تهران به صورت ثقلي انجام مي شود و در محل افزايش شيب زمين
نسبت به شيب شبکه فاضالب براي عبور جريان فاضالب از دراپ استفاده
مي شود که از پتانسيل جريان ريزشي فاضالب در محل دراپ ها مي توان
برق توليد کرد.به گفته وي ،در اين پروژه از توربين هاي نوع اسکرو (پيچي)
استفاده مي شود که مي تواند از فشار ايجاد شده در اثر جريان ثقلي و
اختالف ارتفاع ريزشي فاضالب در خطوط لوله شبکه فاضالب برق توليد
کند که توان توليد توربين هاي اسکرو با توجه به قطر لوله ،دبي جريان
فاضالب و اختالف ارتفاع تعيين مي شود.اين مقام مسئول خاطرنشان کرد:
با نصب اين توربينها و توليد برق عالوه بر تامين بخشي از انرژي مورد نياز،
از مصرف سوخت فسيلي و توليد گاز دي اکسيد کربن خودداري مي شود.او
افزود:درفاز مطالعاتي سه نقطه درخيابان دماوند،خيابان وليعصر و خيابان ياس
(منطقه  )14و نيز دراپ ريزشي ورودي تصفيه خانه فاضالب شهرک غرب به
عنوان بهترين نقاط جهت استحصال برق انتخاب شده است که در صورت
نصب تجهيزات توليد برق،ظرفيت توليدي حدود  1324کيلو وات ساعت
در سال برق وجود دارد.مطالعات اوليه طرح توليد برق با استفاده از پتانسيل
هيدروليکي شبکه فاضالب تهران درابتدا در سال  1393آغاز و در سال 95
با توجه به اهميت ويژه به انرژي هاي تجديد پذير مجدد در دستور کار قرار
گرفت و در حال حاضر در چهار بخش شامل بررسي و شناسايي پتانسيل
هاي موجود ،مطالعات طرح استحصال توان از شبکه فاضالب تهران ،امکان
سنجي قابليت اتصال به شبکه برق سراسري و مطالعات مالي – اقتصادي
طرح در حال انجام است.

و هزينه خريد قطعات داخلي ،يک سوم معادل خارجي آن است که تاکنون استفاده
از قطعات داخلي ،مشکلي در روند توليد برق ايجاد نکرده است و اين موضوع نشان از
دقت باالي سازندگان داخلي در توليد قطعات نيروگاهي دارد.وي در خصوص مصرف
سوخت واحدهاي نيروگاه اظهار داشت :با رايزني ها و تالش هايي که داشته ايم و
همچنين با کمک شرکت گاز استان ،توانستيم در طول سال گذشته ،سهم سوخت گاز
نيروگاه را به ميزان قابل توجهي افزايش دهيم.به گفته فرهور بر اساس برنامهريزيهاي
صورت گرفته دو واحد سيکل ترکيبي کالس  Jبه ظرفيت  ۱۳۵۰مگاوات قرار است تا
دو سال ديگر وارد مدار شود.مديرعامل نيروگاه شهيد رجايي تصريح کرد :سه پارامتر
براي اندازهگيري آاليندگي هوا در نظر گرفته ميشود که در شرايط فعلي نيروگاه شهيد
رجايي در هر سه پارامتر وضعيت مناسبي دارد.

خبر »

مبلغ خريد اسناد  -ريال
800/000

رتبه مورد نياز
 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  10روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر شركت به واحد امور
قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهر شده شامل تضمين شركت در مناقصه و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري و
قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) را در (پاكت الف) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ب) قرار دهند و هر دو پاكت را در يك
پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند .ارائه ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت و ارائه پرينت
گردش مالي شركت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير -1 :واريز حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي  -2چك
تضمين شده بانكي  -3ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط ،ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهاي فاقد گواهيهاي مندرج
در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -8كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -9برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ
خواهد گرديد.
 -10هزينه چاپ آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -11برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مناقصه
از شهرداري اقدام نمايند.
 -13شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -14بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد و برنده پس از بازگشايي پاكات در مرحله دوم مشخص خواهد شد.
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روابط عمومي شهرداري اليگودرز

قرعه کشي جشنواره طاليي ويژه پايانه هاي فروشگاهي با همکاري بانک تجارت و شرکت ايران
کيش در مجتمع تجاري ميالد نور شهرک غرب برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بانک تجارت
در اين مراسم که عصر روز چهارشنبه 21تير ماه  1396درمجتمع تجاري ميالد نور تهران برگزار
شد ،به پذيرندگان داراي حساب در بانک تجارت براساس ميزان امتياز کسب شده و به قيد قرعه
تعداد 8کارت هديه پنج ميليون ريالي اهدا شد.از ديگر بخشهاي اين مراسم که با استقبال گسترده
مشتريان اين مجتمع برگزار شد ،اهدا 150کارت هديه يک ميليون ريالي به مشترياني بود که
از طريق دستگاه هاي پوز ايران کيش در مجتمع ميالد نور خريد خود را به انجام رسانده اند.
همچنين در اين مراسم که همزمان با روز جهاني بدون نايلون برگزارشد توضيحاتي در خصوص
اقدامات مختلف بانک تجارت در ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست توسط نماينده اين بانک
ارائه شد و کيف هاي پارچه اي دوستدار طبيعت که با حمايت اين بانک توليد شده است بين
حاضرين در مراسم توزيع شد .جشنواره طاليي بانک تجارت تا پايان شهريور ماه سال  96در
مراکز تجاري تهران و مراکز خريد ساير استانها برگزار مي شود.

ملکي تهراني خبرداد؛

برنامههاي ايران خودرو براي اصالح تركيب سبد دارايي ها
قائم مقام ارشد مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ،جزييات اقدامات و برنامههاي ايران خودرو
براي اصالح تركيب سبد داراييها با هدف بهبود كارايي شركتهاي زيرمجموعه را اعالم كرد.به
گزارش ايکوپرس ،مهندس عباس ملکي تهراني در تشريح اين برنامه ها و اقدامات گفت :جمع
ارزش سهام شركت هاي واگذار شده ايران خودرو در سال مالي  95معادل مبلغ سه هزار و 37
ميليارد ريال بوده است.وي افزود :اجراي اين برنامه ،موجب افزايش درآمدهاي ايران خودرو از محل
واگذاري داراييهاي مازاد شده است .ملکي تهراني با اشاره به تحول ساختاري ايجاد شده در فضاي
صنعت خودرو در دولت تدبير و اميد و به ويژه پس از اجرايي شدن برجام گفت :از جمله اهداف
اقتصادي دولت تدبير و اميد ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف؛ نظير بازارهاي کاال ،سرمايه ،مسكن
و پول بوده است و خوش بختانه دولت در اين مسير تعامل سازندهاي با اقتصاد جهاني در عين توجه
به تحکيم بنيان هاي اقتصاد داخلي را مدنظر قرار داده است .وي تاكيدكرد :شركت ايران خودرو
نيز همسو با فضاي با نشاط ايجاد شده ،ناشي از عملكرد حوزه سياست خارجي در دولت يازدهم،
سياست اصالح ساختار سبد داراييهايش را در دستور كار قرار داده است.قائم مقام ارشد مدير عامل
گروه صنعتي ايران خودرو توضيح داد :اين سياست در چارچوب آيين نامه واگذاري شركتهاي
زيرمجموعه ،مصوب هيات مديره ايران خودرو به اجرا درآمده است.به گفته ملکي تهراني ،در اين
چارچوب اهتمام اصلي و تمركز ويژه مديريت گروه بر واگذاري سهام شركتهاي زير مجموعه بوده
است .وي با اشاره به افزايش توليد ايران خودرو در بهار امسال درباره تاثير توليد محصوالت جديد
بر سودآوري و سهام ايران خودرو گفت :با توجه به سياست گذاريها و برنامه توليد و فروش و
ورود محصوالت جديد و اقبال مشتريان به استفاده از خودروهاي جديد ،افزايش توليد و فروش،
افزايش سودآوري را به دنبال خواهد داشت و طبيعتا افزايش سودآوري شركت ،سود سرمايه گذاران
يا همان صاحبان سهام شركت را افزايش خواهد داد.

استقبال از دستاوردهاي بانک شهر در معتبرترين
رويداد علمي ،پژوهشي و صنعتي کشور
دستاوردهاي بانک شهر در نمايشگاه بينالمللي«محصوالت و خدمات هوشمند» به عنوان
معتبرترين رويداد علمي ،پژوهشي و صنعتي کشور با استقبال شهروندان رو به رو شد.به گزارش
مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر،مدير واحد بانکداري مجازي اين بانک با بيان اين
مطلب گفت:نمايشگاه بينالمللي محصوالت و خدمات هوشمند IRAN SMART EXPO
به عنوان معتبرترين رويداد علمي،پژوهشي وصنعتي کشور درحوزه هوشمندسازي؛با هدف
ارائه دستاوردهاي انديشمندان و صاحبنظران محصوالت و خدمات هوشمند به جامعه علمي
و صنعتي در محل دائمي نمايشگاههاي تخصصي شهرداري تهران( بوستان گفت وگو) برگزار
ت خارجي
شد.مسيح قائميان افزود:اين نمايشگاه با حضور شرکتهاي داخلي و چندين شرک 
فعال در حوزه هوشمندسازي از کشورهاي کره ،آلمان ،سوئد ،سوئيس ،دانمارک ،چين ،مالزي،
آسياي مرکزي و آسياي دور برگزار شد و شرکتهاي وابسته به بانک شهر نيز به معرفي
آخرين دستاوردهاي خود پرداختند.وي تصريح کرد :اين نمايشگاه ،بستري مناسب در راستاي
ارائه آخرين محصوالت ،خدمات ،دستاوردها و نوآوري هاي هوشمند فراهم مي کند که از
جمله آن ،هوشمند سازي در زمينه انرژي ،آب ،برق ،اپراتورهاي مخابراتي و تلفن هوشمند،
هوشمند سازي ساختمان،خودرو هاي هوشمند و خودرو هاي انرژي پاک ،شهروندي (بانکداري،
بيمه هاي درماني-خدمات کشوري)،لوازم خانگي،صوتي و تصويري هوشمند ،هوشمند سازي
در زمينه ترافيک،حمل و نقل و هوشمند سازي اشياء به شمار ميآيد.

