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بورس

 1.281.804اونسطال

یکشنبه  3بهمن 1400

1.834

مثقالطال

رشد ۴درصدی
بارشها نسبت به
دوره  50ساله

قیمتتبلت

 20جمادیالثانی 1443

52.470.000

طال ۱۸عیار

 12.120.000ربعسکه

بارشهای امسال و از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای
مهر  )۱۴۰۰در حالی به  98.3میلیمتر رسیده که نسبت
به دوره بلندمدت از رشــد ۴درص ــدی بــرخــوردار شده
اســت .به گــزارش ایرنا ،وضعیت بــارشهــای کشور در
پاییز چندان مطلوب نبود و میزان بارشها در این فصل
بیانگر آن است که پاییز سال جاری آنچنان که پیشتر

10.4 Galaxy Tab A7
ظرفیت  32گیگ
 ۴,۷۷۰,۰۰۰تـومـان

یک
اسماعیل غالمی
کــارشــنــاس اقــتــصــادی درب ــاره
الکترونیکی شدن روند صدور
مــجــوزهــا گــفــت :ای ــن مسئله
بسیار مهم اســت امــا بــه این
شـ ــرط ک ــه ن ــه تــنــهــا اطــاعــات
بــه ص ــورت الکترونیکی ب ــارگ ــذاری ش ــود ،بلکه
سامانههای مربوط نیز به همدیگر وصل شود و
ذیل یک سامانه واحد به مردم مجوز اعطا شود
تا فساد و امضاهای طالیی به راحتی افشا شود.
علی سعدوندی ،کارشناس اقتصادی
در گفتوگو با قــدس درب ــاره موانع
مجوزدهی در کشور گفت :مهمترین
مــانــعــی کــه در راه ایــجــاد بــنــگــاههــا بــه خصوص
بنگاههای کوچکی که تــازه شــروع به کار کردهاند
وج ــود دارد ،بحث مــجــوز و مــجــوزدهــی اســت و
همچنین وقتی که برای گرفتن مجوز تلف میشود،
البته اگر مجوز داده شود.

 23ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9729

Lite Galaxy Tab A7
ظرفیت  32گیگ
 ۳,۶۳۰,۰۰۰تـومـان

 38.400.000نیمسکه

 68.500.000سکه

سازمان هواشناسی اعالم کرده بود ،یکی از خشکترین
فصلهای ۵۰ساله اخیر بود .اما وضعیت در زمستان
امسال کمی بهتر شده و بارشهای به نسبت خوبی در
کشور به وقوع پیوست.
تــازهتــریــن گ ــزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران
خشکسالی نشان از رشد ۴درصــدی بارش نسبت به

Lite Galaxy TAB S6
ظرفیت  64گیگ
 ۹,۶۰۵,۰۰۰تـومـان

قدس  الزامات الکترونیکی شدن روند صدور مجوزکسب وکار را بررسی میکند

پنجره واحد
بهجای کاغذبازی

◾

◾حل سیستماتیک امضاهای طالیی
ای ــن کــارشــنــاس اقــتــصــادی ادامـ ــه مــیده ــد :به
همین دلیل متأسفانه در روند مجوزدهی ،بحث

امضاهای طالیی و ایجاد فساد را داریــم که هم ه
این موارد به صورت سیستماتیک باید حل شود.
منظور از روش سیستماتیک هم ایــن اســت که
مجوزها همگی در یــک سامانه تجمیع شــود و
واسطه حاکمیتی بین مــردم و مجوزدهنده قرار
بگیرد تا نظارتهای الزم انجام شــود و سرعت

اعطای مجوزها افزایش پیدا کند .همچنین اگر
مجوزی اعطا نمیشود ،دلیل آن مشخص شود
و ببینیم آیا این دلیل قانعکننده است یا خیر؟

◾

◾ضرورت یکپارچه شدن سامانههای مجوزدهی

سعدوندی الکترونیکی شدن روند صدور مجوزها را

دالر (سنا)

دوره بلندمدت دارد .از ابتدای سال آبی جاری (مهر)۱۴۰۰
تا  ۳۰دی ماه  98/3میلیمتر بارندگی در کشور رخ داده
که در مقایسه با دوره بلندمدت (5.94میلیمتر) حدود
۴درصد رشد نشان میدهد .از ابتدای فصل زمستان
تا  ۳۰دی ماه هم  4.58میلیمتر بارندگی در کشور رخ
داده است.

GALAXY TAB S6
ظرفیت  128گیگ
 ۲۴,۵۲۹,۹۰۰تومان

◾

◾مجوزدهی برای امرار معاش!
وی با بیان اینکه به هر حال وقت بسیار گرانبهاست
و در نهایت هم ایــن تعلل در مجوزدهی اف ــراد را
پــشــیــمــان م ـیکــنــد از کــس ـبوکــار ج ــدی ــدی که
میخواستند راه بیندازند ،تصریح کرد :اما مسئله
مهمتر این است که از مجوز بهعنوان وسیله امرار
معاش مجوزدهنده استفاده میشود و همچنین از
مجوز ب ه عنوان اهرم قدرت مجوزدهنده یاد میشود.
به نظر هم نمیرسد هی چ گونه پایش درستی برای از
بین بردن این روند به وجود آمده باشد.

119.710.000

252.374

درهم امارات (سنا)

FE Galaxy Tab S7
ظرفیت  64گیگ
 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰تـومـان

اتفاق خوبی دانست و بیان کرد :الکترونیکی شدن
روند صدور مجوزها بسیار مهم است؛ اما به این
شرط که نه تنها اطالعات به صورت الکترونیکی
بارگذاری شود ،بلکه سامانههای مربوط به هم وصل
شود و ذیل یک سامانه واحد به مردم مجوز اعطا
شود تا فساد و امضاهای طالیی به راحتی افشا
شود .اینکه بخواهیم برای هر کاری عالوه بر کد ملی،
تصویرکارتملیوصفحاتشناسنامهرابخواهیم،
این موارد بسیار اذیتکننده و نشاندهنده فاصله
ما با دنیای مدرن خواهد بود و در حقیقت از ابزار
مدرن ب ه جای مانعزدایی برای مانعگذاری استفاده
میکنیم .برای مثال دستگاههای مجوزدهنده باید
مستقیما ًبه سامانه ثبتاحــوال و سامانه ثبت
شرکتها متصل باشند و خــودشــان اطــاعــات
را از آنجا دریــافــت کنند تا رونــد استعالم خیلی
سریع انجام شــود .مــواردی مثل دریافت گواهی
سوءپیشینه یا مدرک تحصیلی نیز باید به همین
طریق پیش رود .ب ه طور کلی تعداد زیادی استعالم
باید از سوی دستگاهها انجام شود که متأسفانه
مردم را بسیار در این روند معطل میکنند؛ یعنی از
آنها میخواهند اطالعات خواست ه شده را بارگذاری
کنند و سپس باید صحت این اطالعات مشخص
شود و این روند برای هر مجوزی باید تکرار شود و
متأسفانه بسیار هم طول میکشد .در حالیکه این
امکان وجود دارد تا دستگاهها سامانههایشان را به
یکدیگر متصل کنند .اینطوری دیگر نیاز به ایجاد
سامانههای متعدد نخواهد بود تا در نهایت به مانع
تبدیل شوند.

◾

◾استفاده از ظرفیتهای سامانه g4b
وی در ادامـ ـ ــه افــــــزود :ب ــه عــقــیــده ب ــن ــده هم ه
دستگاهها باید در سامانه  g4bنامنویسی کنند
و اگر دستگاهی مجوزهای خود را در این سامانه

◾

WWW.SHANA.IR

1

زمانومهلتاسنادمناقصه:

الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1400/11/09:

WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir

شماره فراخوان

26.400.000.000
(بیست وشش میلیارد وچهارصد میلیون ریال)

ب– مهلت تحویل پیشنهادها1400/11/23 :

,1410445ف

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد موارد اشاره شده درجدول ذیل را از طریق
مناقصه عمومی در قالب دو مناقصه مجزاء ،از تامین كنندگان واجد شرایط خریداری نماید .

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
ردیف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

سپرده شركت در
مناقصه (ریال)

1

خرید انواع سوئیچ شبکه سیسکو  ،رادیو بیسیم میکروتیک  ،سیستم فایروال  ،ماژول
فیبر نوری  ،ماژول شبکه سینگل مود  10گیگ فیبر نوری و ماژول استک سوییچ سیسکو

3091

270.000.000

2

خرید یک دستگاه خشک كن جذبی  80متر مکعب در دقیقه به همراه انواع لوازم یدكی مربوطه

3093

300.000.000

متقاضیان می توانند جهت دریافت  ،تکمیل و تحویل اسناد مناقصه(یک یا هر دو مناقصه) تا تاریخ  1400/11/14به
شرح ذیل اقدام نمایند.
 -1نحوه دریافت اسناد مناقصه :بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای كاری از
ساعت 8الی 15و یا از طریق سایت اینترنتی  www.ikkco.irو یا تماس با شماره های تلفن( ) 051-33563050و
(  051-33563501-9داخلی ())4021
 -2محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :شركت ایران خودرو خراسان  ،كیلومتر  55جاده مشهد-نیشابور
دبیرخانه كمیسیون معامالت در روزهای كاری از ساعت 8الی15

,1410467ف

1410567

اداره روابط عمومی

مبلغ برآورد کار

آگهی تمدید مناقصات عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی تامین کنندگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  ( 1400/9-2نوبت دوم)
شرکت مدیریت تولید برق نکا درنظر دارد نسبت به ساخت  ۹۰عدد پره ثابت
ردیف یک توربین فشار ضعیف واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط
ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید.
عالقمندان میتوانند اسناد مناقصه را از روز شنبه مورخه 14۰۰/11/۰2
لغایت پنجشنبه مورخه  14۰۰/11/۰7با مراجعه به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRبا شماره
 2۰۰۰۰۹۳7۹1۰۰۰۰۳۰دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی
را حداکثر تا ساعت  1۶روز سه شنبه مورخه  14۰۰/11/1۹ضمن بارگذاری در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی
به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند .پیشنهادات واصله راس ساعت ۹
صبح روز چهارشنبه مورخه  14۰۰/11/2۰با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت
خواهد شد.
بدیهی است به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ستاد فاقد امضای مشروط ،مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر
واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -1مدت زمان تحویل كاال 4 :ماه از تاریخ پیش پرداخت.
 -2حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی
کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.

فراخوانارزیابیکیفی
جهتبرگزاریمناقصهعمومی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

شناسه آگهی 1263576

 -3سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل
 7۶۸.۰۰۰.۰۰۰ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه
با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
 1-۳رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب این شرکت
 2-۳چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
 ۳-۳ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
 -4به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان
مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۵توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان  1۰درصد مبلغ
قرارداد پس از عقد قرارداد.
 -۶سایر اطالعات و جزئیات مربوط  ،در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های  www.npgm.irو
 www.tender.tpph.irپایگاه ملی مناقصات کشور و سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی با شماره تلفن
های  ۰11-۳4۶22717خانم حیدری و کسب اطالعات فنی بیشتر با شماره
تلفن  ۰۹11۹۵۹۵۵72آقای مهندس قلعه سری تماس حاصل فرمایید.

آب سرمایه است در مصرف آن صرفه جویی کنیم

هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرنده/برندگانمناقصهخواهدبود.

http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/03 :

3

اقتصاد

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور ودریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/11/03می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذكراز
طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ارزیابی کیفی با ارائه خدمات سرویس
دهی خودرویی درون شهری و برون
شهری در سطح کل شهر مشهد و حومه و 2000001446000158
درداخل و خارج از استان خراسان رضوی
با حداقل تعداد 1۵دستگاه خودرو

1410574

شرکت انتقال گاز ایران  /منطقه دو عملیات انتقال گاز
در نظر دارد مناقصه عموم��ی همزمان با ارزیابی کیفی
(فشرده) موضوع فوق به شماره  2000092036000044را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلی��ه مراحل برگ��زاری فراخ��وان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا
بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه  ،نسبت
ب��ه ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
•تاریخ انتشار فراخوان :ساعت  8:00روز شنبه مورخ 1400/11/02
•مهل��ت دریاف��ت اس��ناد فراخ��وان ت��ا :س��اعت  18:00روز ش��نبه مورخ
1400/11/09
•مهلت ارسال پیشنهادات تا:ساعت  18:00روز شنبه مورخ 1400/11/30
•زمان بازگشایی پاکت ها:زمان گشایش پاکت های مالی متعاقب ًا از طریق
سامانه ستاد اطالع رسانی می گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
ن��وع  :ب��ه ص��ورت یک ی��ا ترکیب��ی از تضامی��ن مورد اش��اره در م��اده 6
آیین نامه ی تضمین در معامالت دولتی مورخ 1394/9/22
مبلغ  8.249.120.000 :ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
شماره تماس 021 – 81314237 :و 031 - 34042419
آدرس :تهران  -خیابان نلسون ماندال(جردن) – بلوار اسفندیاری -پالک
 27طبقه هشتم -اتاق 805
ضمنا آگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد:

ن

انجام تعمیرات سطح  Dسه دستگاه توربین زیمنس مدل  SGT600شماره آگهی ( 87300091 :نوبت دوم)

رحیم زارع ،سخنگوی
کمیسیون تلفیق
بودجه  ۱۴۰۱از
اصالح الیحه
دولت درباره سن
بازنشستگی توسط
این کمیسیون و حذف
بند «د» تبصره ۲۰
الیحه بودجه مربوط
به افزایش مدت
خدمت به  ۳۲سال
پیش از بازنشستگی
خبر داد .به نوشته
خانه ملت ،همچنین
بند مربوط به محاسبه
حقوق بازنشستگی
از متوسط حقوق دو
سال به سه سال نیز
توسط کمیسیون
تلفیق از الیحه دولت
حذف شد.

◾مزایای متمرکز بودن بستر مجوزدهی
کارشناس اقتصادی در پایان با اشــاره به مزایای
متمرکز بودن بستر مجوزدهی تصریح کرد :این
بستر باید متمرکز و ذیل یک درگــاه باشد تا یک
مرکز واحد اقدام به پایش کل مجوزهای کشور کند
و این قضیه شفاف باشد و ب ه عنوان بخش ناظر بر
روند مجوزدهی دستگاهها نظارت کند .آن دسته از
افرادی هم که به دنبال چندشعبه کردن این مراکز
هستند در حقیقت به دنبال فرار از روند نظارت
هستند وگرنه چه فرقی میکند یک نهاد مجوز
بدهد یا پنج نهاد؟ وقتی یک مرکز مجوزدهی وجود
داشته باشد زمان صدور مجوز همه دستگاهها
مشخص اســت .به همین دلیل به نظر من باید
مرکز مجوزدهی متمرکز باشد .طرح اولــی که در
زمینه مجوزدهی وجود داشته بسیار خوب بوده و
این نشان میدهد افراد آگاهی این طرح را نوشتند
اما در اجــرا متأسفانه بخشی از مسئوالن عالی
اجــرایــی ســنـگانــدازی کــردنــد و مشخص است
نگران این بودند که فسادها افشا شود.

ت اول
وب

ردیف

طرح افزایش
سن بازنشستگی
در کمیسیون
تلفیق رد شد

بارگذاری نکرد ،مسئول عالی آن دستگاه در دادگاه
محکوم شود و اگر این سطح از برخورد به وجود
بیاید شک نکنید در عرض یک هفته مشکل حل
خواهد شد؛ اما متأسفانه عزمی برای این سطح از
برخورد در کشور وجود نداشته است .به همین
دلیل قانونشکنیهای متفاوتی در این بحث به
وجــود میآید؛ بنابراین نیاز دارد یک عزم جدی
برای حل این مشکل به وجود بیاید .همچنین باید
سعی کنیم استعالمات را الکترونیکی کنیم و از
مردم اطالعات اضافه نگیریم .برای مثال اطالعاتی
مثل سریال شناسنامه چه ضرورتی دارد در روند
مجوزدهی و استعالمات وجود داشته باشد؟ قطعا ً
این موارد بهجز اتالف وقت چیز دیگری ندارد.

یک فقره مناقصه عمومی ارزیابی كیفی با موضوع ارائه خدمات
سرویس دهی خودرویی درون شهری و برون شهری در سطح
كل شهر مشهد و حومه و درداخل و خارج از استان خراسان
رضوی با حداقل تعداد 15دستگاه به شرح ذیل از طریق سامانه
تداركات الکترونیک دولت برگزار نماید.
كلیهمراحلبرگزاریفراخوانمناقصهعمومی،ازطریقدرگاهسامانه
تداركات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم
موضوع مناقصه

خبر
خوب

8.0 Galaxy Tab A
ظرفیت  32گیگ
 ۳,۷۷۰,۰۰۰تـومـان

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

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

68.720

دینارعراق (سنا)
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الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ  1400/11/18ساعت  14می باشد .
(شرکت ایران خودروخراسان در رد یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است)
(هزینه درج یك نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان مناقصه است)
ارتباطاتواموربینالملل

