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 اعتراض بورسي  ها و غيربورسي  ها 
به تصويب طرح صيانت

دنیاي  اقتصاد: تصويب طرح صيانت در كميســيون مشترك 
اين طرح در مجلس، قابل   توجه  ترين ســوژه ديروز بورسي  ها و 

غيربورسي  هاي فضاي مجازي بود. 
تصويب اين طرح كه در بين عموم مردم به طرح مسدودسازي 
اينترنت مشهور است، آنقدر عجيب بود كه فعاالن بورسي فضاي 
مجازي هم بعد از تصويــب آن ترجيح دادند فقط در اعتراض به 
اين موضوع صحبت كنند و صحبت درباره مصائب بورسي براي 

چند ساعتي كنار گذاشته شد. 
كليات طــرح »صيانت از حقــوق كاربران فضــاي مجازي« 
در جلســه عصر ديروز كميســيون مشــترك طرح صيانت با 
۱۸ راي مثبت و يك راي منفي تاييد شــد. قرار است جزئيات 
اين طرح در جلسات بعدي اين كميســيون مورد بررسي قرار 
بگيرد. محمدصالح مفتاح از نمايندگان اصولگراي مجلس جزو 
نخستين نفرات بود كه به تصويب اين طرح واكنش نشان داد و از 

همكارانش گاليه كرد. 
او نوشت: »اگر برجام ۲۰ دقيقه  اي تصويب شد، حزب پايداري 
با تصويب ۱۰ دقيقه  اي كليات طرح صيانت، ركورد جديدي به 
نام خودش ثبت كرد. تبريك به آقاي زارع  پور و آقاتهراني به خاطر 
حمايت  هاي ويژه  شان. تســليت به مردم ايران.« وقتي نماينده 
اصولگراي مجلــس تا اين حد از تصويب اين طرح شــاكي بود، 

تكليف ساير كاربران فضاي مجازي مشخص است. 
امير فهيمي يكي از كاربران بورســي بود كه نارضايتي  اش  را 
از تصويب اين طرح اين گونه بيان كــرد: »طرح صيانت، ناديده  
گرفتن اميد و توان همه كساني است كه با همه سختي  ها در اين 
كشور مانده  اند تا در حد توان خود در ساختن آن سهيم باشند.« 
رضا خانكي نفر بعدي بود كه به صف معترضان پيوســت و به 
اعتراض نوشت: »شما پهناي باند اينستاگرام رو به خيال خودت 
كم مي كني كه كاربر رو دور كني از اين سرويس  ها، اما در واقع 
با افزايش هزينه   جذب هر كاربر و كاهش نرخ بازگشت مشتري 
از شبكه   اجتماعي، داري دارايي كسب  وكار ايراني رو كم  بازده  تر 

مي كني و خرخره  شون رو فشار ميدي. اسمشو بذار صيانت.«
ســوال مهمي كه كاربران مي  پرســيدند اين بــود كه چطور 
مي شود روساي سه قوه، تمام نمايندگان مجلس، تمام وزرا و تمام 
مسووالن كشور با طرح صيانت كه ۹۰درصد مردم با آن مخالف 

هستند، موافق باشند؟ 
كاربران بورسي هم وضعيت بازار سرمايه را يادآور مي شدند. مثال 
يكي از اين كاربران نوشت: »زياد نبايد تعجب كرد! شما وقتي امروز 
براي گرفتن رمز بانكي گرفتار بشي و صفحات اينترنتي با كندي 
حركت كنه يعني طرح صيانت قبال توسط وزير در گعده هاي سايه 
تصويب شده بود. بايد اين رخداد را تبريك گفت. بعد از بورس و 

معيشت و تورم و برنج دسته گلي بود.«
اما پيش از تصويب طرح صيانت در مجلس، بورسي  ها مشغول 
واكاوي خبري بودند كه دوشنبه سخنگوي قوه قضائيه اعالم كرده 
بود. او گفته بود يكي از مسووالن دولت قبلي به دليل وضعيتي 
كه در بورس به وجود آمده بازداشت و محكوم شده است. فعاالن 
بورسي ديروز مي  پرسيدند كه چرا نام اين فرد اعالم نشده است! 
آنان تاكيد داشتند كه بايد مديران نااليق به مردم معرفي بشوند و 
هيچ تدبيري پشت مخفي نگه داشتن هويت مقاماتي كه مسبب 

ضررهاي مردم در بورس بودند، وجود ندارد.

علي سعدوندي
كارشناس اقتصادي 

آقا و خانم نماينده، وقتــي داري بودجه تورمي ۱۴۰۱ را تصويب 
مي كني، وقتي داري معادل مجموع درآمد نفتي و برداشت از صندوق 
توسعه ملي، پايه پولي ايجاد مي كني، وقتي داري به بانك ها تكليف 
مي كني، دهه شصت و هفتادي ها را تصور كن چه آينده ای خواهند 

داشت. رحم كن! همين.

پيمان مولوي
كارشناس اقتصادي  

دانش دامنه نوســان من درآوردي را كاش به بورس مسكو صادر 
مي كرديد كه نريزد.

پيچيدگي  هاي سرمايه  گذاري غيرمستقيم 

اكثر سهامداران جديد از دانش مالي كافي برخوردار نيستند يا داراي 
مشاغلي هستند كه فرصت رصد كردن بازار به صورت منظم و روزانه را 
ندارند. اين دسته از افراد كه تعداد زيادي از حقيقي هاي حاضر در تاالرهاي 
شيشه اي را تشكيل مي دهند مي توانند روش غير مستقيم سهامداري 
را برگزينند تا نه تنها ريسك سرمايه گذاري آنها به حداقل ممكن برسد 
بلكه حتي در نوسان هاي بازار كه جزء الينفك بورس است، دچار ضرر و 
زيان نشوند. اما چرا سرمايه گذاري غيرمستقيم در داخل كشور برخالف 
كشورهاي صاحب بورس هاي حرفه اي با اقبالي ناچيز مواجه شده است؟ 
عدم استقبال از صندوق هاي سرمايه گذاري از چند منظر قابل بررسي 
است. صندوق هاي با درآمد ثابت از ديدگاه مشتري بسيار نزديك به بازار 
پول و حساب سپرده هاي بانكي اســت اما با اينكه سوددهي اين دسته 
از صندوق ها نسبت به حساب بانكي از ميزان بيشتري برخوردار است، 
همچنان سهم قابل قبولي از اين منابع را نتوانستند جذب كنند. بي رغبتي 
مردم براي ورود به بازار سهام از طريق سرمايه گذاري غيرمستقيم داليل 
متعددي دارد. با اين اوصاف اكثر سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به صورت 
مستقيم داد وستد خود را انجام دهند. تصميم گيري درباره خريد و فروش 
سهام يك حرفه تخصصي محسوب مي شود و نيازمند دانش مالي و تبحر 
درآن است. فعاالن بورسي دركشورهاي ديگري كه به عنوان معامله گر يا 
تحليلگر در بازار سرمايه فعاليت مي كنند يا داراي مدارك حرفه  اي در اين 
بخش هستند يا از سابقه طوالني در انجام دادوستدها برخوردارند اما در 
بازارسرمايه ايران وضعيت به گونه ديگري است. در همين راستا مي توان 
عدم شناخت كافي سرمايه گذاران از صندوق هاي سرمايه گذاري و نحوه 
ســرمايه گذاري در آن را از مهم ترين عوامل به حاشيه رانده شدن اين 
شيوه   عنوان كرد. سرمايه گذاران براي ورود به بورس نيازمند اطالعات 
و آموزش هايي ساختاري هستند. اين در حالي است كه نهادهاي مالي 
تاكنون برنامه اي در جهت شناخت، تبليغات و اعتمادسازي براي ورود به 

بازارسهام به شيوه غيرمستقيم ارائه نداده اند. 
از سوي ديگر تفكيك بين صندوق هاي سرمايه گذاري و بازار سهام نزد 
افكار عمومي به درستي صورت نگرفته و هر آنچه به بازار سرمايه مرتبط 
مي شود بازار پرريسك تلقي مي شــود. معرفي ابزارهاي بازار سرمايه و 
صندوق هايي كه در اين بازار فعاليت مي كنند، ميزان ريسك تحميل شده 
به سرمايه گذار را كاهش مي دهد. در واقع توسعه ابزارها و هر يك از اين 
صندوق هاي سرمايه گذاري كمك شاياني به كاهش ريسك هاي انتظاري 
اين بازار و بهبود وضعيت كلي بورس مي كند. صندوق هاي بادرآمد ثابت 
به عنوان يكي از كم ريسك ترين ابزارهاي بازار سرمايه به گونه اي عمل 
مي كنند كه ميزان بازدهي صندوق ها با شيب نسبتا ثابت به روند خود 
ادامه مي دهد. گرچه وجود دستورالعمل  هايي مبني بر تخصيص بخشي 
از دارايي صندوق ها به سهام مي تواند در روند سودآوري آنها اختالل ايجاد 
كند، اما ازسويي تنوع در ماهيت صندوق ها مي تواند طيف گسترده  اي از 
سرمايه ها را جذب اين بازار كند. صندوق هاي با درآمد ثابت، صندوق هاي 
مختلط، صندوق هاي سهامي، صندوق زمين و ساختمان، صندوق طال و 
ساير صندوق هايي كه تاكنون موفق به اخذ مجوز شده اند اين زمينه را 
فراهم كنند تا سرمايه  گذاران قدرت انتخاب بااليي داشته باشند و بر اساس 
ميزان ريسك و بازار هدف خود به صورت غير مستقيم در آن سرمايه گذاري 

كنند و با هر ميزان سرمايه ازعوايد آن بازار بهره مند شوند.

با وجود مخالفت دولت، طرح اعطای سهام عدالت به جاماندگان به كمیسیون تلفیق ارجاع شد

پاسکاری دولت و مجلس
نماینده دولت: سهامی برای جاماندگان به عنوان »سهام عدالت« وجود ندارد

دنیای اقتصاد- امیر كلهــر: انگار موضع   گيری 
درباره جاماندگان ســهام عدالت، نقطه اشتراك 
دولت دوازدهم و سيزدهم شده است. نقطه   ای كه 
اين دو دولت با وجود وعده   هايشان درباره رسيدگی 
به جاماندگان سهام عدالت بر سر آن توافق دارند اين 
است كه منابع الزم و كافی برای تعيين تكليف اين 
موضوع وجود ندارد و مدام وعده بررسی و رسيدگی 
داده می شــود. نماينده   های مجلس يازدهم، چه 
در اين دولت و چه در دولت گذشــته، اصرار دارند 
كه افراد تحت پوشش دســتگاه   های حمايتی كه 
فاقد ســهام عدالت هســتند، حتما از اين سهام 
برخوردار شوند. اما تيم اقتصادی دولت دوازدهم 
معتقد بــود منابعی برای طــرح مجلس مبنی بر 
تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد؛ 
اما نماينده   ها بيكار ننشستند و فهرستی از منابع 
تهيه كردند و مقابل دولت گذاشــتند. با اين حال 
اين ليست و آن وعده   ها برای جامانده   های سهام 
عدالت بالتكليف ماند. دولت در آن زمان معتقد بود 
منابعی كه نماينده   ها روی آن دست گذاشته اند، 
اغلب واگذار شده و اصال چيزی برای واگذاری وجود 
ندارد. حاال در اين دولت هم حرف همان اســت، 
منتهی به زبانی ديگر؛ ســهامی برای جاماندگان 
به عنوان ســهام عدالت وجود ندارد. اين وعده      ها 
مردم را بيشتر ناراضی می كند. در دوره انتخابات 
رياست جمهوری و وعده و شعار بار ديگر بحث سهام 

عدالت به ميان آمد. 
در همان زمان   ها بود كه احمد اميرآبادی فراهانی، 
عضو ســتاد انتخابی ابراهيم رئيسی وعده داد كه 
»قطعا در دولت آينده يكی از مطالبی كه مدنظر 
آقای رئيسی است، بازماندگان سهام عدالت هستند 
كه بايد حتما تعيين تكليف شــوند.« حتی وقتی 
احسان خاندوزی، نماينده پيشين مجلس و وزير 
امروز در دولت، برای صالحيت خود پشت تريبون 
مجلس قرار گرفت، چند بار روی موضوع تخصيص 
سهام عدالت جديد تاكيد كرد. با اين حال، زمان 
گذشــت و بارها در همين مدت از سهام عدالت و 
جامانده   های آن سخن به ميان آمده است؛ اما مثل 
دولت قبل، اين دولت هم بر سر تامين منابع اين 
طرح با مجلس به توافق نرسيده است و حاال بيشتر 

از يك ســال از كش و قوس دولت و مجلس بر سر 
تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت می   گذرد. 
ســيد حميد پورمحمدی، نماينــده دولت روز 
گذشته گفت: »سهامی برای جاماندگان به عنوان 
ســهام عدالت وجود ندارد و دادن چنين وعده   ای، 

نتيجه   ای جز نارضايتی مردم نخواهد داشت.«

وعده تکراری جاماندگان عدالت �
رئيس كميســيون اقتصادی مجلس می      گويد 
وقتی دولت سيزدهم روی كار آمد، شخصا نامه   ای به 
ابراهيم رئيسی سكان   دار جديد دولت نوشته است؛ 
نامه   ای كه محور آن سهام عدالت و جاماندگان آن 
بوده است. آن طور كه محمدرضا پورابراهيمی در 
صحبت   هايش بيان كرده، رئيسی هم بعد از خواندن 
آن نامه، به طور كلی با اين مساله يعنی »ضرورت 
تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت« موافقت 
كرده و برای انجام كارهای كارشناسی، اين موضوع 
را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی 
و دارايی ارجاع داده اســت. او ديروز اعالم كرد كه 
طرح اعطای سهام جاماندگان به كميسيون تلفيق 

ارجاع شده است. 

واكنش دولت به موضع   گیری مجلس �
دولت خيلی سريع به اين اتفاق در مجلس واكنش 
نشــان داد. تمام حرف دولت همان ضرب   المثل 

قديمی بود؛ »كف دستمان مو ندارد. پولی هم در 
بساط نيست.« ســيد حميد پورمحمدی، معاون 
امور اقتصادی و بودجه ســازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرد با وجود اينكه ۱3۰ هزار ميليارد پيشنهاد 
شده تا سهام عدالت به مشموالن زيرمجموعه تامين 
اجتماعی و ايثارگران واگذار شود؛ اما كسی درباره 
ميزان سهام صحبت نمی   كند. او همچنين گفت كه 
چنين سهامی وجود ندارد و با دادن وعده به مردم 
و قانونی كردن آن نتيجه   ای جز نارضايتی مشاهده 
نخواهيم كــرد. بنابراين بهتر اســت تمام ميزان 
سهام قابل واگذار مشخص و در يك سال برای آن 

تصميم گيری شود. 

چه افرادی سهام عدالت ندارند؟ �
حدود ۲ميليون و 3۰۰هزار نفــر از افراد تحت 
پوشــش كميته امــداد و بيــش از يك ميليون 
و 3۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشــش ســازمان 
بهزيستی سهام عدالت ندارند كه قرار است دولت 
و مجلس وضعيت آنهــا را تعيين تكليف كنند. اما 
بيش از يك سال اســت كه اين وضعيت ادامه   دار 
است و طبق صحبت   های نماينده      های مجلس كه 
پيگير اين طرح هستند، حدود ۲۰ميليون نفر از 
افراد جامعه كه واجد شرايط هستند، به هر دليلی 
جامانده   اند و ســهام عدالت به آنها واگذار نشده و 

حتما بايد تعيين تكليف شوند. 

كارشناسان و نماینده   ها چه می   گویند؟ �
شــهرام اديم، تحليلگر بورس از افرادی بود كه 
ديروز در صفحه توييتر خود دربــاره جاماندگان 
ســهام عدالــت موضع گيــری كرد و نوشــت: 
»كميســيون تلفيق بودجه ۱3۰ هــزار ميليارد 
پيشــنهاد كرده تا ســهام عدالت به مشــموالن 
زيرمجموعه تامين اجتماعــی و ايثارگران واگذار 
شود، اما كسی درباره ميزان سهام صحبت نمی   كند. 
چنين سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم 
و قانونی كردن آن نتيجه   ای جز نارضايتی مشاهده 

نخواهيم كرد.« 
اما مهــدی طغيانــی در گفت   وگو بــا روزنامه 
»دنيای اقتصاد« اعالم كرد در چندماهی كه از روی 
كار آمدن دولت ســيزدهم و تعيين تكليف وزارت 
اقتصاد می   گذرد، وزير اقتصــاد دولت، دنبال كار 
اين مساله يعنی تعيين تكليف وضعيت جاماندگان 
سهام عدالت است و گروهی را هم برای كار و بررسی 

اين موضوع در وزارتخانه مشخص كرده است. 

آینده این طرح چه می تواند باشد؟ �
نكته                     ای كه در خصوص گيرودار تعيين تكليف 
جاماندگان ســهام عدالت بيــن دولت و مجلس 
وجود دارد اين اســت كه اگر منابع مالی طرح به 
طور واضح و شفاف مشخص نشود يا منابع تعيينی 
مورد   توافق دولت نباشد، اين مساله مشمول اصل 
۷۵ قانون   اساسی می شــود و شورای   نگهبان آن را 

رد می كند. 
به زبان ساده   تر مســاله اين است كه طرح                     های 
مجلس بايد از لحاظ مالی تعيين   تكليف شــوند و 
بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشند، چراكه 
اگر بار مالی داشته باشند اصال شورای   نگهبان آن را 
قبول نمی                     كند و خالف قانون   اساســی است. حاال 
اگر هم نماينده   ها به تصويب ايــن موضوع اصرار 
كنند، موضوع به شورای نگهبان ارجاع می شود تا 
نماينده   های اين شورا برای اين مساله تصميم گيری 
كنند. بنابراين برای طرح جاماندگان سهام عدالت 
هم، يا دولت بايد بار مالی آن را بپذيرد يا اليحه به 

مجلس بدهد. 
ادامه در صفحه11

میثم ابوالقاسمي/ كارشناس بازار سرمایه

واحد
 آموزش 

روزنامه دنيای 
اقتصاد

آموزش را 
متفاوت 
فرا گيريد

L
m

s.
d

e
n

.i
r

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده 

شرکت تامین مواد اولیه فو�د خاورمیانه (سهامی خاص) 
به شماره ثبت 526644 و شناسه ملى 14007609162

الف- زمان و محل برگزارى مجمع عمومى:
از كليه سهامداران محترم، وكيل يا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنين 
مجمع  در جلسه  تا  می گردد  دعوت  اشخاص حقوقی  نمايندگان  يا  نماينده 
الی ۱۱ روز  اين شركت كه در ساعت ۱۰  به طور فوق العاده  عمومی عادی 
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در محل قانونی شركت به آدرس: تهران- خيابان 
وليعصر- روبروی پارك ملت- نبش كوچه سلطانی- برج سايه- طبقه ۱۰- 

واحد۲ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
ب– دستور جلسه :

۱. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲. ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیأت مدیره شرکت تامین مواد اولیه فوالد خاورمیانه

شـرکت صنعتـى و معدنـى اپال پارسـيان سـنگان واقع در 
اسـتان خراسـان رضوی، شهرسـتان خواف، مجتمع سـنگان، در 
نظـر دارد از طريـق برگـزاری مناقصـه عمومـی، نسـبت به انتخاب 
پيمانـكار جهـت «تأميـن تجهيـزات، حمـل، نصب، تسـت و 
راه انـدازى توسـعه فيدرهـاى 400 ولـت مـورد نيـاز کارخانـه کنسـتانتره  2/6 » 

مـورد نظـر خـود اقـدام نمايد.
لـذا از كليـه شـركت هايی كـه دارای شـرايط و الزامـات ذيـل می باشـند دعـوت بـه عمـل 
می آيـد جهـت دريافـت اسـناد مناقصـه از تاريـخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ لغايـت پايـان وقـت اداری 
روز چهارشـنبه، ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ بـه آدرس ذيـل مراجعـه و يـا بـا ارسـال معرفـی نامـه 
كتبـی بـه دبيرخانـه كميسـيون معامـالت شـركت، اسـناد را از طريـق پسـت الكترونيكـی 

نماينـد. دريافـت   (commission.opalparsiansangan@gmail.com)
سـعادت آباد، ميدان كاج، خيابان عالمه شـمالی، خيابان بيسـتم غربی، پالك۴3، طبقه اول، 

(دبيرخانه كميسيون معامالت) 
تلفن: ۲6۷۴3۹۱۸-۰۲۱داخلی:۱۱۲۰ فكس: ۰۲۱-۲6۷۴3۹۲۹

۱- شـركت، دارای فعاليت مرتبط (كپی برابر اصل اساسـنامه) و شـماره ثبت و شناسـه ملی 
و كد اقتصادی باشـد. 

۲- شركت مذكور می بايست دارای سوابق كاری مرتبط به همراه تاييديه های الزم باشد.
از اسـناد  3- متقاضيـان شـركت در مناقصـه مـی بايسـت هنـگام تحويـل هـر يـك 
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مبلـغ  بـه  بانكـی  نامـه  ضمانـت  فقـره  يـك  مناقصـه  موضـوع 
(دو ميليـارد و پانصـد ميليـون) ريـال بـه نفـع شـركت صنعتـی و معدنـی اپـال پارسـيان 

سـنگان ارائـه نمايند.
۴- به پيشنهادات مخدوش ترتيب اثر داده نمی شود.

۵- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6- شـركت در مناقصـه و ارائـه پيشـنهاد بـه منزلـه قبـول شـرايط و تكاليـف مقـرر در اسـناد 

مناقصـه بـوده و مناقصه گـذار در رد يـا قبـول پيشـنهادات مختـار اسـت.
۷- مطابـق بـا آئين نامـه معامـالت مناقصه گـذار، اسـناد و مـدارك ارائـه شـده توسـط 
مناقصه گـران براسـاس ضوابـط و شـرايط مناقصـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در صـورت 

تاييـد نسـبت بـه بازگشـايی پاكـت قيمـت اقـدام خواهـد شـد.
۸- اعـالم آمادگـی و ارائـه اسـناد و مـدارك پيشـنهاد از سـوی مناقصه گـران هيچ گونـه 

حقـی را بـرای ايشـان ايجـاد نمی كنـد.
۹- جهـت اطالعـات بيشـتر متقاضيـان مـی تواننـد بـا شـماره همـراه ۰۹۱۵3۱۸6۹۱۲ 

(جناب آقای مهندس احمديان)، تماس حاصل نمايند. 

((۱۴۰۰/OP/۲۱۰ آگهی دعوت به مناقصه به شماره)) 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده

 شرکت فو�د کاویان (سهامي عام)
به شماره ثبت 80731 و شناسه ملی 10860704330

از كليـه سـهامداران ، وكيـل يـا قائـم مقـام قانونـي صاحـب سـهم 
و همچنيـن نماينـده يـا نماينـدگان اشـخاص حقوقـي دعـوت 
مي گـردد بـا در دسـت داشـتن اوراق سـهام يـا وكالـت نامـه قانوني 
جهت شـركت در جلسـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
اين شـركت كه در سـاعت ۱۲ روز شـنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ در 
محـل تهـران ، خيابـان نلسـون مانـدال (آفريقا) ، ابتـداي بلوار آرش 

پـالك 3۸ برگـزار مي گـردد، حضـور بـه هم رسـانند.
دستور جلسه :

۱ - تغيير اعضاي هيأت مديره شركت  
۲- سـاير مـواردي كـه در صالحيـت مجمـع عمومـي عادی به طور 

فـوق العاده مي باشـد.
 هیأت مدیره شرکت فوالد کاویان (سهامی عام)

آگهى تجدید مناقصه عمومى به شماره 1400-15
عام)   (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 

در نظـر دارد دو دسـتگاه بـرج خنـك كننـده بـه ظرفيت كلی ۲۰۰۰ تن تبريد 
خـود را از طريـق برگـزاری مناقصه عمومی خريداری نمايد.

عالقمنـدان مـی تواننـد جهـت دريافـت اسـناد بـه آدرس ذيـل مراجعـه و يـا 
اسـناد را مسـتقيما از طريـق سـايت بـه نشـانی www.csp.ir دريافـت و 
پيشـنهادات خـود را بـه صـورت كتبـی در پاكـت دربسـته حداكثـر تا سـاعت 
۱۴ روز  شـنبه مـورخ   ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ بـه دبيرخانـه شـركت تحويـل نمـوده 

و رسـيد دريافـت كننـد.
آدرس مجتمـع مـس شـهيد باهنـر: كرمـان، كيلومتـر ۱۲  بزرگـراه آيـت ا... 
هاشـمی رفسـنجانی (كرمـان- باغيـن) سـاختمان اداری، واحـد تـداركات - 

تلفـن: 3۱۲۲۷۱۵۰-۰3۴ و ۰3۴-3۱۲۲۷۱۵6

آگهـی مناقصـه
شـرکت تامين ماسـه ریخته گرى در نظر دارد چند دسـتگاه بلدوزرکوماتسو  
155A2 ویـا کاترپيـالر D8N را اجـاره و يـا بـه صورت اقسـاطی خريداری نمايد. 
متقاضيان می توانند جهت دريافت فرم شـركت درمناقصه و ارائه پيشـنهادات خود  
از تاريـخ آگهـی بـه مـدت ۱۰ روز بـه نشـانی تهـران بزرگراه اشـرفی اصفهانی باالتر از 
ميـدان پونـك نبـش كوچـه هفدهـم پـالك 33۷ طبقـه ۴ مراجعه نماينـد و يا جهت 

كسـب اطالعات بيشـتر با شـماره تلفن ۴6۰۱3۵6۵ داخلی ۱۱3 تماس بگيرند. 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
۱٤۰۰-۱۲۷۳

نوبت اول:  1400/12/04 دنياى اقتصاد
نوبت دوم: 1400/12/05 جمهورى اسالمى

شـهرداري شـيراز (سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات) در نظـر دارد نسـبت بـه 
خريـد تجهيـزات و اجـرای سيسـتم نظـارت تصويـری مـوزه دفـاع مقـدس از طريـق 
مناقصـه عمومـي و بـر اسـاس مشـخصات منـدرج در اسـناد مناقصـه اقـدام نمايد. لذا 
از كليـه پيمانـكاران واجـد شـرايط، دعـوت به عمـل مي آيـد بـا توجـه بـه مـوارد ذيـل 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه از طريـق مراجعـه به سـامانه شـفافيت شـهرداری شـيراز 
بـه آدرس shaffaf.shiraz.ir و يـا از طريـق مراجعـه حضـوری بـه آدرس: شـيراز، 
بلـوار شـهيد بهشـتی، چهـار راه خلدبريـن، سـاختمان مابيـن شـهرداری منطقـه يك 
و پـارك خلدبريـن، سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری شـيراز اقـدام 
نمايند. ضمناً در صورت نياز به اطالعات بيشـتر شـماره تلفن های ۰۷۱3۲33۲۴۸۸ 

يـا ۰۷۱3۲33۲3۵3 داخلـی ۴۰۰ يـا ۴۲۰  آمـاده پاسـخ گويـي مي باشـد. 
شرايط شركت كنندگان:

شـركت بـا تابعيـت ايرانـي كـه دارای گواهـی عضويـت در نظام صنفی رايانه ای كشـور 
و يـا گواهـی كسـب از اتحاديـه مربوطـه در رسـته حفاظـت و امنيـت (فـروش و نصـب 

دوربين مدار بسـته) باشـد.
دارای حداقـل ۲ مـورد قـرارداد مشـابه موضـوع مناقصـه به همـراه رضايت نامه مربوط 

بـه همـان قـرارداد كـه جمعـاً مبلغ آنها بيش از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشـد.
مبلغ برآورد اوليه: ۹,۵6۲,۰۷۰,۰۰۰ ريال 

مـدت قـرارداد: ۱6 مـاه از تاريـخ انعقـاد قـرارداد مـی باشـد.(۴ مـاه تحويـل تجهيزات، 
نصـب و راه انـدازی + ۱۲ مـاه پشـتيبانی)

محل تحويل كاال : شـيراز، بلوار شـهيد بهشـتی، چهار راه خلدبرين، سـاختمان مابين 
شـهرداری منطقـه يـك و پـارك خلدبريـن، سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 

شـهرداری شيراز
محل نصب و راه اندازی تجهيزات: شيراز –  موزه دفاع مقدس

ضمانـت  صـورت  بـه  ريـال  مناقصـه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  در  شـركت  تضميـن  مبلـغ 
نامـه معتبـر بانكـی بـه نـام شـهرداری شـيراز بـا شناسـه ملـی: ۱۴۰۰۲۰۹۱6۷۱ و 
كداقتصادی: ۴۱۱36۴۸۷۷۴۵۵ يا فيش واريزی نقدی به حسـاب سـپرده به شـماره 
۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ بانـك شـهر بـه نـام شـهرداری شـيراز بـا كـد مرجـع ۱۰۱336 
برنـدگان اول و دوم مناقصـه هـرگاه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان به 

ترتيـب ضبـط خواهد شـد.

در زمـان انعقـاد قـرارداد ۱۰ درصـد مبلـغ پيشـنهادی به عنوان ضمانت حسـن اجرای 
تعهـدات به صـورت ضمانـت نامـه بانكی اخـذ می گردد.

هيچ گونه وجهی بابت پيش پرداخت به اين پروژه تعلق نمی گيرد.
نحوه پرداخت: 

- 6۰ درصد كل مبلغ قرارداد پس از تحويل تجهيزات طبق جداول پيوسـت شـماره 
يـك بـه صـورت نقـد پـس از تحويـل در محـل كارفرمـا و تأييد دسـتگاه نظارت و طی 
مراحـل قبـض انبـار و انجـام صـورت جلسـات تحويـل و بعـد از كسـر كسـور قانونی به 

پيمانـكار پرداخـت می گردد.
- 3۰ درصـد كل مبلـغ قـرارداد بـه صـورت نقـد پـس از اتمـام مراحل نصب، راه اندازی 

و تحويـل موقـت بـا عملكـرد صحيح كل سيسـتم در محل كارفرما.
- ۱۰ درصـد كل مبلـغ قـرارداد بـه صـورت نقـد پـس از پايـان قـرارداد و صـدور 

صورتجلسـه تحويـل قطعـی و ارائـه مفاصـا حسـاب بيمـه تاميـن اجتماعـی
جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه، از طريـق مراجعه به سـامانه شـفافيت شـهرداری شـيراز 
بـه آدرسshaffaf.shiraz.ir  يـا از طريـق مراجعـه حضـوری و ارائـه معرفـی نامـه 
معتبـر و كارت شناسـايی نماينـده بـه آدرس: شـيراز، بلـوار شـهيد بهشـتی، چهـار راه 
خلدبريـن، سـاختمان مابيـن شـهرداری منطقـه يـك و پـارك خلدبريـن، سـازمان 

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات اقـدام گـردد.
آخريـن مهلـت تحويـل پـاكات: سـاعت ۱۴:۱۵ روز سـه شـنبه مـورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ 
بـه شـيراز، بلـوار شـهيد بهشـتی، چهـار راه خلدبريـن، سـاختمان مابيـن شـهرداری 
منطقـه يـك و پـارك خلدبريـن، طبقـه همكـف، دبيرخانه سـازمان فنـاوری اطالعات 

و ارتباطـات مـی باشـد.  
مـورخ   ۱۴:۱۵ سـاعت  چهارشـنبه  روز  معامـالت:  كميسـيون  برگـزاری  تاريـخ 
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ در محـل شـيراز، چهـارراه خلدبريـن، اداره كل حقوقـی شـهرداری 

شـيراز مـی باشـد. 
مدت اعتبار پيشنهادها ( 3 ماه  ۰ روز ) می باشد. 

بديهـي اسـت هزينـه آگهـي به عهـده برنـده مناقصـه خواهـد بـود وشـهرداري در رد 
يـك يـا تمـام پيشـنهادات مختـار مي باشـد.

vendor.shiraz.irكليه متقاضيان شركت در مناقصه موظف به ثبت نام در سايت
می باشند.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى شیراز
شناسه آگهى: 1282410

گمرکـی  سـپرده  قبـض  اصـل 
متعلـق   ۶۲۷۸۵۲ شـماره  بـه 
صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  بـه 
از  و  گردیـده  مفقـود  چادرملـو 

. اسـت  سـاقط  اعتبـار  درجـه 

آگهی مفقودی
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اجرای  از  پس  گفت:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
نخستین مرحله از راستی آزمایی اقدامات مدیران در راستای صیانت از 
حقوق بیت المال، علیه یکی از مدیران استانی به دلیل کوتاهی و قصور در 

انجام وظایف خود در این زمینه، اعالم جرم شده است.

پس از راستی آزمایی دادستان کرمان انجام شد:
اعالم جرم مدعی العموم علیه مدیر استانی از 
باب قصور در انجام وظایف قانونی

روز  نامه

هر روز صبح در سراسر استان

به همه تعهدات خود در اجرای لکه گیری و آسفالت معابر عمل می کنیم

آقای علی بهادری جهرمی در واکنش به حواشی نشست خبری 
خبرنگاران  با  بدزبانی  »دوران   : نوشت  توئیتی  در  رفسنجان 
گذشته است  و دولت مردمی، پاسخگو و حافظ کرامت خبرنگاران 

خواهد بود«.

سخنگوی دولت:
دولت مردمی  
حافظ کرامت خبرنگاران است

دکترمحمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: بنده با رئیس جمهور صحبت کردم و وی 
موافقت کلی خود را با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعالم 

کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛
موافقت رئیس جمهور 
با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
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آقای خداییان سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم ۱۸ مفسد اقتصادی مرتبط با پرونده حمید باقری درمنی 
صادر و قطعی شد.

اخبار در یک نگاه

علی اکبر پورمحمدی سرپرست فرمانداری رفسنجان در پی بی احترامی به یک خبرنگار با دستور وزیر کشور 
از مقام خود برکنار شد.

سرپرست
 فرمانداری رفسنجان

 عزل شد

حکم
 ۱۸ مفسد اقتصادی

 صادر شد

مردم دیار حاج قاسم همزمان با ایام ماه رجب و در سالروز آغاز عملیات خیبر به استقبال از چهار شهید 
گمنام دوران مقدس رفتند.

دیار حاج قاسم 
معطر به عطر
 شهدا شد

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از توزیع هزار و ۵۶ تبلت دانش آموزی بین دانش آموزان بی بضاعت استان 
در سال تحصیلی جاری خبر داد.

توزیع هزار و ۵۶ تبلت
 دانش آموزی بین دانش آموزان 

بی بضاعت کرمان
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بیانیه بسیج رسانه استان کرمان
 پیرامون حواشی نشست خبری 

در فرمانداری رفسنجان
به نام خدا

 اتفاق اخیر در نشست فرمانداری رفسنجان، موجب رنجش خاطر دلسوزان حوزه اجرایی و 
رسانه ای گردید.

موضوعی که بار دیگر اهمیت، اهداف، آموزه ها و منشور بی بدیل بسیج رسانه را که بر حفظ 
اخالق حرفه ای در هر منصب و جایگاه استوار است، به منصه ظهور رساند.

متعاقب این مساله بسیج رسانه استان با تاکید بر این مبانی ارزشمند، موضوع را از زوایای 
مختلف مورد ارزیابی و رصد قرار داد و به دور از هر جنجال و هیاهو، از مبادی قانونی و 

صنفی آن را پیگیری نمود.
و اکنون خدای را سپاس می گوییم که در حوزه اجرا، با واکنش سریع و مسئوالنه وزارت 
کشور، ضرورت سعه صدر و شکیبایی مسئولین در مقابل جبهه خبر و رسانه متبلور شد و 
مجموعه اجرایی بر ضرورت صبر و برخورد آگاهانه با جامعه خبری و همچنین تاثیر این رویه 

ارزشمند بر مردمی شدن فرهنگ اجرایی اشراف پیدا کرد.
از سوی دیگر الزم می دانیم عناصر و اصحاب خبر را متوجه رسالت شریف خود که مبتنی بر 
حفظ ارزش ها، رعایت اصول و اخالق حرفه ای، پرهیز از قرار گرفتن در چالش های سیاسی 
و بازیچه منفعت طلبان شدن و مهمتر از همه  تالش جهت تسری امید و نشاط و آرامش است 

نماییم.  توفیق همه عزیزان را از خداوند متعال خواهانیم.
بسیج رسانه استان کرمان

 شهردار کرمان گفت: تالش می کنیم تا پایان سال، به تعهد خود در اجرای لکه گیری  و آسفالت 
معابری که خودیاری پرداخت شده، عمل کنیم.

مهندس سعید شعرباف در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، با اعالم اینکه در حال حاضر، 
مشکل کمبود قیر نداریم، افزود: مترصد هستیم وضعیت باران و هوا مساعد شود تا به تعهدات خود 
در اجرای لکه گیری و آسفالت معابری که خودیاری پرداخت شده، عمل کنیم؛ البته این مهم منوط 

است به اینکه معابر در حوزۀ اجرای طرح فاضالب شهری نباشند.
وی درخصوص ساماندهی انبار واحد اجراییات شهرداری، خاطرنشان کرد: میزان جریمه ای که گرفته 

می شود، بعضاً آنقدر باالست که برای شخص به صرفه نیست که مراجعه کند.
شهردار کرمان ادامه داد: یکی از دالیل دپو شدن اموال در انبار اجراییات، نحوۀ محاسبۀ جرایم است 
که باید حتماً در شورا بررسی و به صورت واقع بینانه ای به روزرسانی شود؛ به گونه ای که میزان جریمه 

از قیمت خود کاال باالتر نباشد.
شعرباف افزود: پیشنهاد این است که جریمه حداکثر از ۵0 درصد قیمت جنس بیشتر نشود.

وی درخصوص ایجاد درآمدهای پایدار ازطریق تشکیل شرکتی با هدف بهره مندی از ظرفیت 
معادن استان، بیان کرد: در این زمینه رایزنی هایی با واحدهای معدنی سیرجان و رفسنجان داشتم؛ 
شهرداری سیرجان، همکاری مشترکی را با برخی معادن شروع کرده و در رفسنجان هم کارهایی 

انجام شده است.
شهردار کرمان افزود: یک ویژگی سیرجان و رفسنجان، نزدیکی به معادن است که امکان مشارکت 

را برای شهرداری فراهم کرده، ولی ما این شرایط را نداریم.
َشعرباف خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت سازمان عمران در این شهرها، سرویس دهی به معادن 
و  سازمان  برای  ماشین آالت،  برخی  خرید  ازطریق  عمران  سازمان  که  است  پیمانکار  به عنوان 

شهرداری، درآمدزایی دارد.
وی بیان کرد: پیشنهادهایی برای ورود به حوزه های زیرساختِی مس و فوالد داریم که مستلزم 
هزینه های نقدی است و از آنجاکه ممکن است سوددهی کار زیرساختی در سال های دوم و سوم 

محقق شود، نحوۀ تشکیل شرکت و سرمایه گذاری در آن، باید در شورا بررسی و مصوب شود.
شهردار کرمان در ارتباط با گذر فرهنگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که قرار است در محدودۀ 
میدان »شورا« ایجاد شود، با اشاره به پیش بینی ۱90 جای پارک برای خودروها در این محدوده، 
خاطرنشان کرد: در مدت کوتاهی که نمایشگاهی به مناسبت دهۀ فجر در میدان »شورا« برگزار و 

محدودیت ترافیکی اعمال شد، ارزیابی اجتماعی از مسایل موجود صورت گرفت که این ارزیابی ها و 
فعالیت های موردنظر باید تحلیل شود.

شعرباف ادامه داد: ابتدا باید میدان »شورا« به یک فضای جذاب تبدیل شود که شهروندان برای 
ورود به این گذر انگیزه داشته باشند و سپس، از ورود خودروها جلوگیری شود؛ اما اگر ابتدا جذابیت 
ایجاد نشود، مخالفت و نارضایتی شهروندان را در پی خواهد داشت؛ ما فعالً در حال بررسی هستیم 

و احتماالً اجرای این طرح به بعد از ایام نوروز می رسد.
وی در این نشست، همچنین درخصوص تعاونی مسکن کارکنان شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: 
فعال شدن این تعاونی، دغدغۀ من هم بود و با تالش هایی که شد، جلسۀ هیئت مدیره تشکیل شد 
و از این به بعد، پیشرفت امور به همت هیئت مدیره بستگی دارد و ما از هر پیشنهادی که داشته 

باشند، حمایت می کنیم.

شهردار کرمان خبر داد:

آگهی مناقصه عمومی) نوبت دوم(
مناقصه گزار : شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوع مناقصه: انجام عملیات استخراج زیر زمینی افق اول معدن بزرگ بابنیزو 
به مدت دو سال

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشرآگهی لغایت مورخ ۱۱ / ۱2 / ۱400
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ 

کرمان - امور قراردادها
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 000 / 000 / ۱00 / 9 ریال

تاریخ تحویل پاکت ها: مورخ 2۱ / ۱2 / ۱400
تاریخ گشایش پاکت ها: بازگشائی پاکات ب و ارزیابی کیفی مورخ 22 / ۱2 / ۱400 

و گشایش پاکات الف و ج مورخ 24 / ۱2 / ۱400
مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ 000 / 300 ریال به حساب 3۱4۸2۱07 بانک رفاه 

شعبه شهید صدوقی
)IR۶۸0۱30۱0000000003۱4۸2۱07( شماره شبا

تلفن تماس: 03432۱۱772۶
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

فراخوان شماره 18-1400 / پ 
آگهی مناقصه عمومی

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

شرح در صفحه 4

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش ملک
 دستگاه مزایده گزار: 

اداره کل آموزش و پرورش

وضعیتکاربرینشانی
 ملک 

ارزش
 عرصه و اعیان

مبلغ تضمین فرایند
 ارجاع کار

کوهبنان بخش پابدانا دهستان طغرالجرد سالن 
ورزشی شهدا

2/۸۱۶/۸00/000۱40/۸40/000مازاد برنیازورزشی

4/733/۶3۵/00023۶/۶۸۱/7۵0مازاد بر نیازآموزشیکوهبنان دهستان خرمدشت روستای قریه علی

مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت ۱0 روز کاری  از طریق سامانه ستاد ایران
جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود .

50۹10 شناسه

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 به شماره 15 - 1400

شرکت صنایع مس شهید باهنر)سهامی عام( در نظر 
دارد دو دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت کلی 2000 
مناقصه عمومی  برگزاری  از طریق  را  تبرید خود  تن 

خریداری نماید.
عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس 
ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به 
نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به 
ساعت 14  تا  حداکثر  دربسته  درپاکت  کتبی  صورت 
روزشنبه مورخ 14 / 12 / 1400 به دبیرخانه شرکت تحویل 

نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 
بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)کرمان - باغین( 

ساختمان اداری ، واحد تدارکات 
تلفن : 31227150 - 034 و 31227156 - 034


