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 1.362.794اونسطال

چهارشنبه  15دی 1400

1.802

مثقالطال

استقبالمیلیونی
مردم از طرح
نهضتملیمسکن
قیمت
واخودروهای
رداتی

 2جمادیالثانی 1443

54.840.000

 5ژانویه 2022

طال ۱۸عیار

شماره 9715

سال سی و پنجم

 12.661.000ربعسکه

نخستین مرحله از نــا منــویــســی طــرح کــان نهضت
ملی مسکن که تا ظهر دوشنبه با استقبال بیش از
۲میلیون و  ۳۸۷هزار نفر از مردم مواجه شد ،تا ساعت
 ۲۴چهارشنبه  ۱۵دیمــاه به پایان میرسد .به گزارش
ایرنا ،تا ساعت  ۲۴چهارشنبه شب امکان نامنویسی
در  ۷۲۶شهر وجــود دارد و ثبتنام در  ۶۷۴شهری که

هیوندای سوناتا  ۲۰۱۸هیبرید GLS+
1.600.000.000

کیا اپتیما ۲۰۱۷
1.800.000.000

 37.650.000نیمسکه

 67.200.000سکه

هنوز بازگشایی نشده در دستور کار است .وزارت راه و
شهرسازی اطالع داده است به محض تأمین نیازهای
تجهیز و توسعه سامانه «سمن» ،امکان نامنویسی در
ی مانده وجود دارد.
شهرهای باق 
تا چهارشنبه شب امکان ثبتنام بانوان مجرد باالی
 ۳۵ســال ،معلوالن ،بیماران خاص و نخبگان علمی و

کیا اسپورتیج ۲۰۱۸
2.430.000.000

کیا سورنتو ۲۰۱۸
3.550.000.000

آیا اصالحات ساختاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میتواندمنجربهحکمرانیهوشمندشود؟

مینا افرازه تغییر و تحوالت
گسترده وزارت صمت در حالی
پ ــس از  10سـ ــال رخ م ـیدهــد
ک ــه مـ ـیت ــوان آن را بــازآفــر ی ـنــی
وزارتخانه در راستای دستیابی
100درص ــدی به اهــداف وجــودی
و تحقق چشماندازها دانست .همانطور که وزیر
صمت چندی پیشبــر ض ــرورت حرکت شتابان
کشور بهســوی حکمرانی هوشمند تأکید داشت
و وزارت صمت را پیشران ایــن حکمرانی قلمداد
کــرد ،به نظر میرسد پوستاندازی وزارتخانه نیز
در همین راستا تعریف و اجرایی میشود .بر همین
اساس سیدمهدی نیازی ،معاون هماهنگی و محیط
ن باره
کسبوکار وزیر صمت نیز در اظهارنظری در ای 
گفته اســت« :یکی از برنامههای کالن ما موضوع
بازآفرینی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که
بازطراحی و اصالح ساختار سازمانی اولین پروژه آن
است.درساختارجدیدوزارتصمت،براینخستین
بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است .با یکپارچگی به
وجود آمده ،بنگاهها از سردرگمی رهایی مییابند و
با پیادهسازی این ساختار هیچ بهانهای برای انجام
ندادن امورات وجود نخواهد داشت که در واقع یک
تحول بنیادی است که اتفاق میافتد».

پوستاندازی صمت

بدین ترتیب ،بر اساس اظهارات معاون وزیر صمت
و دیگر مسئوالن صمت قرار است تمام موضوعات و
فرایندهای مرتبط هر حوزه ساماندهی و تخصصی
شود و رشته فعالیتهای مغفول مانده نیز در دستور
کار قرار گیرد .البته بناست این وزارتخانه در حوزه
تجارتنیزتغییراتمحسوسیراشاهدباشد،چنان
کهعلیرضاپیمانپاک؛رئیسسازمانتوسعهتجارت
نیز تصریح کرده «اصــاح ساختار سازمان توسعه

مرضیه موسوی  -ایرنا

◾

◾پیگیری اصالح ساختار سازمان تجارت در دو حوزه

تجارتدردوحوزهپیگیریمیشود؛یکیازبحثهای
آن موضوعی بود که وزیر در اجرای آن کمک و همراه
بود و مجموعههایی که به حوزه تجارت بینالملل
ارتباط داشتند از جمله صندوق ضمانت صادرات،
شرکت نمایشگاهها و دفتر مقررات صادرات و واردات
بهزیرمجموعهسازمانتوسعهتجارتمنتقلشدند.
در این شرایط ما یک فرماندهی واحد در حوزه تجارت
و موضوع صادرات داریم که در همین مدت کوتاه هم
فواید خود را نشان داده است».

◾

◾در ساختار جدید از نظر کارشناسان بیرونی و
بخش خصوصی استفادهنشده

در همین زمینه آرم ــان خالقی ،قائم مقام خانه
صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با قدس اظهار
کرد :پس از ادغــام وزارت صنعت و معدن با وزارت
بازرگانی و تشکیل وزارت جدید ،این موضوع مطرح
میشد که ادغام واقعی شکل نگرفته و تنها این دو
وزارتخانه به هم متصل شدهاند .همچنین بسیاری
ازساختارهاکماکانکششکافیدرراستایمطابقت

هیوندای النترا ۲۰۱۸
1.370.000.000

و قرار گرفتن در امتداد هم را پیدا نکردند؛ بنابراین
عنوان شد چارتی نوشته شود که اهداف مد نظر را
عملیکندتاتولیدوتجارتدرخدمتهمقراربگیرند
و بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند؛ اما
مسئلهبرسرنحوهاجراوتضمیندستیابیبهاهداف
مشخص بود که هر یک از نهادها میبایستی بر
اساس شرح وظایفشان انجام میدادند.
خالقی افزود :این ایراد مشاهده میشد و حتی وزیر
صمت نیز معتقد بود باید اقدامهایی را که پس از
ادغام عملیاتی نشده ،از طریق تغییر چارت پیگیری
کرد .البته در تدوین ساختار جدید وزارت صمت از
نظر کارشناسان بیرون از وزارتخانه استفاده نشده و
حتی بسیاری از افرادی که ذینفع و کارشناس متبوع
وزارتخانه بودند از آن اطالعی نداشتند .این اقدام
غافلگیرکننده به صورتی بود که حتی کارشناسان
و مسئوالن بسیاری نتوانستند نظر تخصصی و
سازنده خودشان را در اینباره ارائه دهند ،بهویژه،
بخش خصوصی از آن مطلع نبود.
قائ م مقام خانه صنعت ،معدن و تجارت گفت :با این
حال در دستورالعمل ساختار جدید که به دستگاهها
و نهادهای مربوط ابال غ شده و به امضای سازمان امور
اداری و استخدامی کشور و وزیر صمت نیز رسیده،
شرح وظایف گسترش داده نشده اســت .از سوی
دیگر ،وقتی بناست سه معاونت در بخش صنعت
درنظرگرفتهشود،اینموضوعمطرحمیشودکهچرا
تقسیمبندی معاونتها باید به این شیوه باشد .برای
مثال ،بر اساس چارت جدید قرار است معاون صنایع
عمومی ،معاون صنایع نهادهای معدنی و حتی
ی که باید گفت
معاونت خودرو داشته باشیم ،در حال 
سایرموضوعاتحوزهصنعتومعدننیزکماهمیت
نیستند اما برای این حوزهها تفکیکسازی صورت
نگرفته است.
وی معتقد اســت :عــاوه بــر ایــن ،در حــوزه بحث

فناوری که موضوع بااهمیتی در تولید کشور است،
پیشاز ایــن معاونتی بــه نــام معاونت آم ــوزش و
پژوهش وجــود داشــت اما اکنون در چــارت جدید
چنین چیزی دیده نمیشود .گرچه این تغییرات
ممکن است بر اساس برخی مصالح و مالحظات
وزارت صمت رخداده باشد ،امــا انتظار میرفت
جـلـســات تبیین و تـشــر یــح ای ــن اقـ ــدام از ســوی
وزارتخانه صورت بگیرد؛ زیرا وقتی بناست چارت
وزارتخانهای بهطور کلی ز یــرورو و متحول شود و
ساختار جدید ایجاد گردد ،موفقیت در آن نیازمند
همکاری و همراهی تمام مسئوالن و افرادی است
که میخواهند طبق آن چارت کار کنند ،چه افراد
بیرونی و چه اشخاص درونسازمانی .در واقع باید
افراد نسبت به چارت جدید باور داشته باشند که
عملیاتی و چارهساز مشکالت است و تجربههای
نامطلوب سابق تکرار نخواهد شد.
خالقیتصریحکرد:مسئلهدیگر،وضعیتنهادهای
وابسته به وزارت صمت در سطوح استانی است،
زیرا ما فقط وزارتخانه نداریم بلکه به طور متناظر
سازمانهای صمت استانی و شرایط بعدی آنان
نیز مطرح است .بدین ترتیب با تغییراتی که پیش
آمــده ،اداره کل حذف میشود و تنها دفاتر پابرجا
باقی میماند .نکته دیگر وضعیت جابهجایی میان
معاونتهاست که بایستی شفافسازی شود.
قائ م مقام خانه صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد:
به هر ترتیب ،این تغییر و تحوالت ضــروری بود تا
مدیریت وزارتخانه ب ه گونهای اصالح شود که ادغام
واقعی در آن صورت بگیرد .شاید صالحدید وزیر
صمت بر این بــوده یکسری مداخالت و مسائل و
مقاومتهایدرونسازمانیراباچنیناقدامیکاهش
دهد و پس از آن به دنبال اجرای ساختار اساسیتر
بــاشــد ،ز یــرا در تغییرات زیربنایی معموال ًبرخی
سازمانها و افراد مقاومت نشان میدهند.

آگهیمفقودی
1409880

آگهیمفقودی

1409871

1408782

آگهیمفقودی

/1409805ر

آگهیمفقودی

,1409848ف

1409819

شرکتآبوفاضالباستانمازندران-نوبتدوم

شماره فراخوان
2000005168000080

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال)

تهیه ،حمل ،نصب و
راه اندازی تجهیزات
الکترومکانیکال منهول
پمپ های فاضالب
روستای اوجا محله
شهرستان ساری

 6ماه
اجرا 2+ماه
بهره برداری
آزمایشی

-

688.000.000

موضوع پروژه

مدت پروژه

رتبه و رسته
مورد نیاز
حداقل رتبه 5
رسته تاسیسات
تجهیزات از
سازمان برنامه و
بودجه

محل
تامین
اعتبار

منابع
عمرانی

مهلت ثبت
پیشنهاد در
سامانه و تحویل
مهلت
دریافت اسناد پاکت (الف) به
دبیرخانه
تا ساعت
 13مورخ
1400/10/21

تا ساعت 13
مورخ
1400/11/2

تاریخ
بازگشایی

ساعت 8
مورخ
1400/11/3

1409836ف

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مازندران

,1409794ف

محل تحویل پاكتهای الف :ساری-بلوار آزادی-خیابان رفاه-دبیرخانه شركت-کدپستی4814896564:
محل بازگشایی پاكتهای مناقصات  :ساری-بلوار آزادی -خیابان رفاه  -طبقه چهارم  -سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب
مازندران
شماره تماس سامانه پشتیبانی سامانه ستاد1456:
سایرشرایط :
-1مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می باشد .و این مدت برای یکبار قابل تمدید می باشد.
-2سایراطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج است.
 -3حضور یک نماینده جهت شرکت در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه معتبر آزاد است.

هر ماه اخبار
خوبی از اقدامها
و گشایشها
خواهید شنید

سیداحسان خاندوزی،
وزیر اقتصاد گفت:
با وجود فشار و
سختیهای پیشرو با
آغاز برنامههای مدون،
هر ماه اخبار خوبی از
اقدامها و گشایشها
به ملت شریف داده
خواهد شد .جلسات
مشترکی با وزیر صمت
و رئیس کمیسیون
اصل 90برگزار کردیم
و مقرر شد مشکالت
گر ه خورده سالهای
گذشته مربوط به امور
گمرکی را هر هفته
بررسی و خروجیهای
این عملیات را مشخص
و اعالم کنیم.

3

اقتصاد

آب سرمایه است در حفظ آن کوشا باشیم

آگهی تجدید مزایده عمومی

ردیف

نام

مقدار /متراژ

محل بازدید

محل استقرار کاالهای مورد نظر

1

ضایعات آهن

 12000کیلوگرم

انبار زاوه

انبار آبفای زاوه – حاجی آباد

2

لوله  3اینچ و لوله  4اینچ گالوانیزه

 10000کیلو گرم

انبار زاوه

انبار آبفای زاوه – حشمت آباد

زمان ،مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :
الف -مهلت دریافت اسناد مزایده :شنبه 1400 /10 /25
ب -محل دریافت اسناد مزایده :امور آب وفاضالب زاوه – واقع در شهرستان زاوه – دولت آباد -بلوار آزادگان – امور آب وفاضالب
شهرستان زاوه – تلفن05153725356 :
ج :مهلت تسلیم پیشنهادها :سه شنبه 1400 /11 /05
د :محل دپوی کاالها :شهرستان زاوه – انبار آبفای زاوه واقع در روستای حاجی آباد و حشمت آباد
سایر توضیحات ضروری شامل مبلغ قیمت پایه ،مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( شرکت در مزایده ) و ...در اسناد مزایده اعالم
گردیده است.
روابط عمومی و آموزش همگانی
هزینه چاپ آگهی ( دو نوبت) بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
امور آب وفاضالب زاوه

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص)

شرکت آب و فاضالب استان مازندران به شماره ثبت 1311وشناسه ملی 10760177808و کداقتصادی411341441316
در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه ای با اطالعات مشروحه جدول ذیل را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها ،آگاهی از نتیجه
مناقصات و عقد قرارداد از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت ( ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجام
خواهد شد .

ن

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری تیب���ا  2م���دل  1395به
رنگ س���فید به ش���ماره پ���الک 457و 74ای���ران  12به
ش���ماره موت���ور  M15/8296578و ش���ماره شاس���ی
 NAS821100G1049073ب���ه مالکی���ت ب���ی بی اعظم
قدمگاهیمفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیگردد.

خبر
خوب

نیسان جوک (اسپورت)
1.550.000.000

اقالم مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش
رساند.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

شناسه آگهی 1254816 :

آقایان مجرد بــاالی  ۴۵ســال در سامانه میسر است.
پس از اعالم وزارت راه و شهرسازی ،مجردان باالی ۲۵
سال میتوانند در سامانه سمن نامنویسی کنند اما در
زمان تحویل واحد باید متأهل باشند .زمان آغاز ثبت
نام برای مجردان باالی  ۲۵سال تا چند روز آینده اعالم
میشود.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

ب���رگ س���بز و کارت س���واری سیس���تم پژوتی���پ
 PARS XU7م���دل  1400ب���ه رن���گ س���فید ب���ه
ش���ماره موت���ور  124k1549612و ش���ماره شاس���ی
 NAAN01CEXMK064102ب���ه ش���ماره پالک -54
 973م  52مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می گردد.

دینارعراق (سنا)

ت دوم
وب

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی آق���ای وحید
هم���دم فرزن���د عب���اس صادره از مش���هد به
ش���ماره ملی 0923965947در مقطع کاردانی
رش���ته برق صادره از واحد دانشگاهی مشهد
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی :استان
خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد ،امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد
اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

م���درک فارغالتحصیل���ی اینجان���ب محبوبه
ناط���ق ،فرزن���د علیاصغ���ر ،ب���ه ش���ماره
شناسنامه  ،457صادره از مشهد ،در مقطع
کارشناسی ،رش���ته ادبیات فارس���ی ،صادره
از دانش���گاه آزاد نیش���ابور با ش���ماره سریال
 3353مفقود گردیده اس���ت و فاقد اعتبار
میباش���د از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اصل
مدرک را به نشانی نیشابور ،بلوار پژوهش،
دانش���گاه آزاد نیش���ابور ،اداره ام���ور دان���ش
آموختگان ارسال نماید.

 124.870.000دالر (سنا)

271.625

درهم امارات (سنا)

73.962

186

فراخوان مناقصه عمومی (یك مرحله ای -ارزیابی ساده)
موضوع :آگهی عمومی یک مرحله ای به شماره معsz/00/731 /
تحت عنوان :ساخت مخزن بتنی آب  500متر مکعبی کمپ خلیج فارس ،ایمنی و تدارکات کاالی
منطقه عملیاتی سرخون ( نوبت دوم)

ش��رکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبیبهمرکزیتش��یراز،درنظر
داردخدماتموردنیازخودرامطابقبامشخصاتوشرایطکلیزیرازطریق
مناقصهعمومییکمرحلهای(یكمرحلهای-ارزیابیساده)واگذارنماید.
-1موض��وعمناقصه:س��اختمخ��زنبتنیآب500مت��رمکعبیکمپخلیج
فارس،ایمنیوتدارکاتکاالیمنطقهعملیاتیسرخون
-2شمارهمناقصه:معsz/00/731/
-3نوعمناقصه:عمومییكمرحلهای(ارزیابیساده)
-4مدتانجامکار6:ماه
-5مناقص��همورداش��ارهدرس��امانهاینترنتیsetadiran.irبهش��ماره
فراخوان2000091701000175ثبتگردیدهاست.
-6تضمی��نش��رکتدرفرآین��دارج��اعکار:حداق��لب��همی��زانبهعدد
270ر514ر400ری��ال(چهارصدمیلیونوپانصدوچهاردههزارودویس��ت
وهفت��ادری��ال)کهبایدبهیک��یازدوصورتزیرارائهگ��رددوهمچنین
درصورتبرندهش��دنقادربهارائهضمانتنامهانجامتعهداتبهمیزان10
درصدبارمالیسالیانهپیمانباشد.
الف)-ارائهرس��یدوجهصادرهازس��ویحسابداریکارفرمامبنیبرواریز
مبلغفوقالذکر
ب)-ارائ��هضمانتنامهبانکیبهمیزانمبلغفوقالذکرطبقفرمنمونهکه
ابتدابرایمدت(90روز)معتبربودهوپسازآننیزبااعالمکارفرمابرای
مدت(30روز)دیگرقابلتمدیدباشد.
-7میزانپیشپرداخت(%20:بیستدرصد)مبلغقرارداد
-8مبل��غبرآورداولیهکارفرما:بهمی��زانعددبهمبلغ393ر285ر010ر8
ریال(بهحروفهش��تمیلیاردودهمیلیونودویستوهشتادپنجهزار
وسیصدونودسهریال)
-9محلاجرا:منطقهعملیاتیسرخونوگشویجنوبی
-10مهل��تدریافتاس��نادمناقصه:حداکثرتا6روزپسازانتش��ارآگهی
نوبتاول

-11مهلتبارگذاریاس��نادمناقصهوپیش��نهادمالی10:روزپسازپایان
مهلتدریافتاسنادمناقصه.
-12آدرسس��ایتجهتبارگ��ذاریاس��ناد(www.setadiran.ir:کهدر
اسنادمناقصهبهاختصار((سامانهستاد))نامیدهمیشود)
-13آدرس:ش��یراز-خیابانکریمخ��انزند-روبرویخیاب��انخیام-نبش
کوچه-42س��اختمانش��رکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبی-تلفن
تماسادارهامورحقوقیوپیمانه��ا07132138396-8473:تلفنتماس
کمیت��هفن��یبازرگان��ی07132138285-8671:تلف��نتم��اسکمیس��یون
مناقصات07132138432:
-14شرایطالزمجهتشرکتدرمناقصه:
-1-14داش��تنش��خصیتحقوقیوارائهمداركثبتش��رکت(اساسنامه،
آگهیتأس��یسروزنامهرسمی،آخرینتغییرات،شناسهملی)وگواهینامه
کداقتصادی
-2-14داش��تنگواهینامهتاییدصالحیتایمن��یازادارهکلتعاون،کارو
رفاهاجتماعیکهدارایاعتبارباشد.
-3-14دارابودنحداقلرتبه5دررشتهساختمانوابنیه
ازکلیهاشخاصحقوقیواجدشرایطبند14دعوتبهعملمیآیدحداکثر
براس��اسمهل��تمقررش��دهدربن��د10جهتدریاف��تاس��نادمناقصهو
پیشنهادمالیبهس��امانهتدارکاتالکترونیکیستاددولتمراجعهنمایند
ودرمهلتقانونیتعیینش��دهدربند11نس��بتبهبارگذاریاسنادمورد
اشارهاقدامنمایند.شایانذکراستارزیابیسادهمناقصهگرانبصورت
غیرحضوریوصرفاًازطریقس��امانهمذکورصورتخواهدگرفتوپساز
دریافتمس��تنداتمندرجدربند،14ابتداارزیابیسادهانجامگردیدهو
درصورتحائزشرایطشدن،پاکاتمربوطهگشودهمیگردد.بدیهیاست
بارگذاریاسنادومدارکبعدازمهلتمقررمیسرنمیباشد.
شناسهآگهی1252443

روابطعمومیشرکتبهرهبردارینفتوگاززاگرسجنوبی

