
77 اقتصادى

در ايران، پرداخت بدون كارت، بيشـــتر به 
درگاه پرداخت مستقيم يا IPGو همچنين درگاه 
پرداخت موبايل يا MPGمحدود شده و به ساير 
روش ها توجه چندانى نشـــده و اين در حالى 
اســـت كه ديگر روش هاى پرداخت در دنيا از 
سال ها پيش استفاده شده و فيزيك كارت كارايى 

كمترى پيدا كرده است.
بـــه گزارش ايرناپـــالس، رئيس كل بانك 
مركزى در روزهاى گذشته، درباره حذف تدريجى 
كارت هاى بانكى خبر دادو در پستى در صفحه 
اينســـتاگرام خود اعالم كرد بانك مركزى براى 
تسهيل پرداخت هاى الكترونيك به زودى از پروژه 
اســـتفاده از تلفن همراه براى انجام تراكنش هاى 

خريد در فروشگاه ها رونمايى مى كند.
روش هاى مختلفى بـــراى پرداخت بدون 
كارت يـــا پرداخت غيرتماســـى وجود دارد. 
درگاه هـــاى پرداخت اينترنتى و موبايلى يكى از 
اين روش ها هســـتند. عالوه بر اين، روش هايى 
مانند پرداخت با QRكد هم كه شايد بسيارى از 
افراد براى نخستين بار آن را در تاكسى ها براى 
پرداخت كرايه تجربه كرده باشند، يكى ديگر از 

روش هاى پرداخت بدون كارت است.
در كنـــار اين هـــا، پرداخت با موبايل و به 
وسيله NFC روش ديگرى است كه در بسيارى 
از كشورها استفاده مى شود و آن گونه كه رئيس 
كل بانك مركزى اعالم كرده، به زودى در ايران 
هـــم به عنوان يك روش پرداخت بدون كارت 

معرفى خواهد شد.
NFCروشى براى انتقال بى سيم اطالعات 
بين گوشى هاى هوشمند، لپ تاپ، تبلت و ديگر  
دستگاه هاست كه اطالعات را در فاصله اى كوتاه 
به اشتراك مى گذارد. اين فناورى براى ارتباط از 
امواج راديويى اســـتفاده مى كند؛ چيزى شبيه به 
بلوتوث. با اين تفاوت كه در فواصل كمتر و براى 
اهداف متفاوتى از جمله پرداخت هاى بى سيم، 
جايگزينى براى كارت هاى ورود به ساختمان  و 

مانند آن استفاده مى شود.
عليرضا بزرگمهــرى رئيس هيات مديره 
انجمن صنفى كارفرمايى شركت هاى پرداخت 

الكترونيك
درباره تغييرات بانكدارى ديجيتال و پرداخت 
ديجيتال در دنيا گفت: امروزه به جاى كارت بيشتر 
از موبايل براى پرداخت استفاده مى شود. مزيت 
آن نســـبت به كارت اين اســـت كه موبايل را 
هميشه به همراه داريم و در پرداخت با موبايل 
الزم نيســـت به تعداد حساب هاى بانكى خود، 

كارت به همراه داشته باشيم.
پرداخـــت بدون كارت و با NFCدر ايران 
مغفول مانده بود و تالش هاى محدودى هم كه 
براى آن انجام شد، به دليل اينكه ابعاد مختلف 
را در نظر نگرفته بودند،  با شكست روبرو شد. 
به عنـــوان مثال يكى از بانك ها كارت NFC را 
وارد كرده بود، اين در حالى است كه ما به دنبال 
حذف فيزيك  كارت از پرداخت ها هستيم. با اين 
حال به نظر مى رسد نگاه حمايتى بانك مركزى 

تغييراتى در اين بخش ايجاد خواهد كرد.
اين فعال حوزه پرداخت با يادآورى «پذيرش 
روش هـــاى نوين از طرف مديـــران بانكى و 
فعاالن صنعت پرداخـــت»،از «قانون گذارى» و 
«زيرســـاخت» به عنوان داليل تأخير در معرفى 
روش هاى متنوع پرداخت بدون كارت نام برد و 
گفت: اين موضوع فقط در مورد روش پرداخت 
مطرح نيست، بلكه در بانك هاى مدعى بانكدارى 
ديجيتال هم ابتدايى ترين خدمات مانند دسترسى 

آزاد به بانكدارى باز و APIوجود ندارد. تا جايى 
كه بايد براى دسترســـى به مدرن ترين خدمات 
اين حوزه، از سنتى ترين روش ها يعنى مكاتبه و 

جلسه استفاده كرد.
بزرگمهرى ادامه داد: شركت هاى پرداخت هم 
ابزارهاى متنوع را كمتر مورد توجه قرار داده اند 
و كســـب وكار خود را محدود به دستگاه هاى 
كارتخوان كردند. به عنوان نمونه، مجوزى مانند 
پرداخـــت  يارى كه قرار بود در حوزه پرداخت 
بـــدون كارت فعاليت كند، در عمل به پرداخت 
مســـتقيم و پرداخت موبايلى تقليل داده شد و 
به دنبال آن، مجوزها و تفاهمنامه هاى ايجاد شده 
هم نتوانستند براى توسعه خدمات مفيد باشند.

وى درباره قانون گذارى در زمينه روش هاى 
پرداخـــت بدون كارت گفت: پيام بانك مركزى 
مى توانـــد فعاالن حوزه پرداخت را اميدوار كند 
زيرا پس از سال ها اين تالش در بانك مركزى 
به وجود آمده اســـت. بنابراين انتظار مى رود در 
تدويـــن قوانين حاكم، در زمينه هم پذيرندگى و 
پرداخت يارى كه پرداخت بدون كارت را هدف 
گرفته اند. از تجارب فعاالن و پيشكســـوتان اين 
حوزه استفاده شود و بانك مركزى به تنهايى در 
اين زمينه تصميم گيرى نكند تا بتوانيم روش هاى 
برتر دنيا در اين حوزه را در كشـــور خودمان 
پياده ســـازى كرده و از آزمون و خطا اســـتفاده 

نكنيم.
بزرگمهـــرى درباره مزاياى اســـتفاده از 
پرداخت بدون كارت براى كسب وكارها گفت: 
كسب وكارهايى كه خدمات تحويل در محل را 
ارئه مى دهند، ناچارند دستگاه هاى كارتخوان را 
با خود حمل كنند كه هزينه قابل توجهى به آنها 
تحميـــل مى كند. در حالى كه در پرداخت بدون 
كارت و به صورت غير تماســـى با اســـكن كد 
QRو NFC به ســـادگى و بدون نياز به دستگاه 
كارتخوان قابل انجام اســـت. حتى موبايل هاى 
قديمى ترى كه NFCندارند هم مى توانند با يك 
واسط ارزان قيمت، از اين سرويس استفاده كنند.

به گفته اين كارشـــناس، هزينه كمتر براى 
كسب وكارها، كاهش تراكنش هاى ناموفق به دليل 
رفع مسائلى مانند عدم اتصال به شبكه يا خرابى 
دستگاه كارتخوان، حفظ محيط زيست، سهولت 
و امنيـــت باال از ديگـــر مزاياى پرداخت بدون 

كارت هستند.
با اين حال با توجه به همكارى بانك مركزى 
و ســـازمان امور مالياتى درباره قانون پايانه هاى 
فروشگاهى و سامانه مؤديان اين پرسش مطرح 
مى شـــود كه براى توسعه پرداخت بدون كارت، 
نيـــاز به قانون گذارى جديدى در زمينه مالياتى 
وجود دارد يا خير، بزرگمهرى در پاسخ به اين 
پرسش توضيح داد: اپليكيشن ها يا از درگاه هاى 
پرداخت مســـتقيم يا از درگاه پرداخت موبايلى 
اســـتفاده مى كنند كه قوانين مالياتى مربوط به  
خـــود را دارند. دربـــاره NFCهم با توجه به 
اينكه دســـتگاه هاى كارتخوان به پرونده مالياتى 
متصل هســـتند، نياز به قانون گذارى جديدى 

وجود ندارد.
وى درباره اجراى قانون پايانه هاى فروشگاهى 
و سامانه مؤديان گفت: به نظر مى رسد بهتر بود 
پيـــش از اجراى اين قانون، ســـامانه هاى بانك  
مركزى و سازمان امور مالياتى به يكديگر متصل 
مى شـــدند زيرا اكنون بخشـــى از اين خدمات 
به صورت كامًال مكانيزه در نيامده كه با همكارى 
بانك مركزى، شـــاپرك و سازمان امور مالياتى 

مى تواند در زمان كوتاهى تغيير كند.

عصر جايگزينى موبايل با كارت هاى بانكى 
چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12 رجب 1442 - 24 فوريه 2021 -  سال نود وپنجم - شماره 27785

آنچه در پى آمده است نگاهى دارد به موضوع 
آبخيزدارى و وضعيت مطلوب حكمرانى آب كه 
بخش اول آن را در شماره قبل مالحظه كرديد و 

اينك بخش دوم و پايانى را مى خوانيد:
***

رئيس كميسيون آب، كشاورزى و منابع طبيعى 
مجلس مى افزايد: در ضمن سدهاى تغذيه اى مى تواند 
به عنوان پشـــتوانه محكمى براى قنوات در فصل 
تابستان باشد كه به طور مستقيم، بر درآمد روستاييان 
تأثير خواهد گذاشت. از ديگر روش هاى بهره ورى 
از سيالب ها، پخش سيالب است كه باعث تغذيه 
ســـفره هاى آب زيرزمينى مى شود و همچنين با 
كنترل سيالب ها، از خطرات ناشى از آن به مزارع 
كشاورزى كاسته مى شود. همچنين افزايش تغذيه 
آب هاى زيرزمينى موجب افزايش آب قنوات مى شود 
كه خود در كشاورزى منطقه مهم است و سود ناشى 

از آن مستقيما عايد روستاييان مى شود.
ســـاداتى نژادهمچنين اضافه مى كند: در زمينه 
حفاظت خاك هم روش هايى وجود دارد كه خود 
ســـبب تقويت كشاورزى و كاهش سيل و افزايش 
ذخيره آب در حوزه هاى آبخيز مى شـــود. انجام 
بانكت بندى و تراس بندى در شيب ها، عالوه بر 
افزايش زيركشت و درختكارى، باعث كنترل و نفوذ 
آب هاى روان مى شـــود و از آنها در جهت مفيد 

بهره گرفته مى شود.
وى ادامه مى دهد: طرح هاى مختلف بيولوژيكى 
(بـــه عنوان يكى از فعاليت هـــاى آبخيزدارى) در 
جهت تقويت پوشش گياهى آبخيزها، موجب تقويت 
دامدارى در اين مناطق مى شود. افزايش پوشش گياهى 
به وسيله روش هاى مختلف كنتور فارو، پيتينگ و 
بذركارى، سبب تقويت و افزايش درآمد روستاييان 
ساكن آبخيزها مى شود و از طرف ديگر، كشت انواع 
درختـــان مثمر مانند بادام، گردو، انگور و زيتون كه 
يكى از طرح هاى آبخيزدارى اســـت كه در افزايش 

درآمد روستاييان گامى موثر است.
به طور كلـــى بايد بيان كرد كه آبخيزدارى با 
ديد جامع نگر در روستاها، منابع درآمد و اشتغال را 
شناسايى مى كند و با تقويت و بسط آنها، در محور فقر 
و محروميت زدايى و ايجاد شغل هاى جديد و توسعه 

اشتغال هاى مولد در روستاها فعاليت مى كند.
همچنين آبخيزدارى مى تواند نقش موثرى در 
كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها و پيوستن به 

قشر فقير حاشيه نشين شهرها داشته باشد.
در ايـــن زمينه دكتـــر مهدى فصيحى هرندى 
دكتراى سياستگذارى تكنولوژى از دانشگاه "دلفت" 
هلند و پژوهشگر حكمرانى آب در خصوص جايگاه 
آبخيـــزدارى درحكمرانـــى آب مى گويد: يكى از 
موضوعات بسيار مهم و چالش برانگيز در مباحث 

حكمرانى آب، آبخيزدارى است. 
آبخيـــزدارى در يك تعريف ســـاده به معناى 
جلوگيرى از سيل و خيزش آب است. همانطور كه 
از تعريف آبخيزدارى پيداست، هدف از آبخيزدارى، 
جلوگيرى از فرسايش خاك و وقوع سيالب است. 
دو نوع آبخيزدارى داريم: اول آبخيزدارى در دشت 
و سطح زمين و ديگرى در ارتفاعات و در كوه ها 
كه اين دومى مكمل نوع اول آبخيزدارى اســـت. از 
حكمرانى هم تعاريف مختلف شده است. تعريفى 
كه از حكمرانى دارم و تعريف رايجى هم نيســـت، 
آن اســـت كه حكمرانى يك عمل اجتماعى است. 
حكمرانى به مفهوم باال به پايين و دستورى نيست؛ 
يعنى اينكه تصميمى از باال گرفته شود و به پايين 

ابالغ شود، غلط است.
وى مى افزايد: دولت بايد فرمان مديريت آب 
كشور را به اجتماع بدهد؛ مراد اين است كه اجتماع 
و مردم بايد در تصميم سازى هاى آب حضور داشته 
باشند. اگر مردم در تصميم سازى هاى آب حضور 
نداشته باشـــند، نتيجه اش همين مشكالتى است 

كه مشـــاهده مى كنيد. اين مشكالت از دهه 70 در 
مديريت آب كشـــور به وجود آمد و كشاورزان هم 
در شرايط خشكسالى و هم در ترسالى از وضعيت 

آب گاليه مندهستند.
دكتر فصيحيـــدر خصوص وضعيت مطلوب 
حكمرانى آب و آبخيزدارى مى گويد:وضعيت مطلوب 
حكمرانى آب در كشور آن است كه دولت بايد تسهيل 
گر باشد و وظيفه كنترل و نظارت داشته باشد. در 
حال حاضر در بحث مديريت آب، دولت همه كاره 
است؛ تصميم سازى، تصميم گيرى، اجرا، نظارت، 
كنترل و غيره همه چيز در دست دولت است و مردم 

نقـــش و جايگاهى در حكمرانى آب و آبخيزدارى 
ندارند. مشاركت اجتماع در پروژه هاى آبى حتى در 
پروژه هاى آبخيزدارى را هم مشـــاركت پيمانكارى 
تعريف كرده ايم و مى گوييم مردم بيايند كمك كنند 
تا تصميمى كه از باال گرفته شده است، اجرا شود؛ 
اين در حالى است كه ممكن است اين تصميم هيچ 

سنخيتى با اجتماع نداشته باشد.
وى درباره اينكه آيا در تاريخ و تمدن اسالمى 
نمونه اى موفق از حكمرانى آب و نقش موثر مردم 
و اجتمـــاع وجود دارد، مى افزايد:بله، اين نمونه ها 
زياد است و در اينجا مى توانيم نظام ميراب را مثال 
بزنيم. در اين نظام، ميراب از درون خود مردم انتخاب 
مى شد و عهده دار مديريت آب منطقه بود. ميراب از 
دولت پول نمى گرفت و مردم و بهره برداران، حقوق 
ميراب را پرداخت مى كردند و همين مساله باعث 
مى شد كنترل و نظارت مردمى بر ميراب اعمال شود. 
لذا مشـــاهده مى شود ميراب هايى كه توسط خود 
مـــردم بخاطر اينكه به وظايف خود به خوبى عمل 

نكرده بودند، بركنار شدند.
نامبرده در مورد اينكه آيا مى توان نظامات قديم 
و سنتى آب مثل نظام ميرابى را دوباره احياء و زنده 
كرد، جواب مى دهد:به نظر نمى رسد بخاطر شرايط 
بروكراســـى موجود بتوان آن نظامات را دوباره زنده 
كـــرد ولـــى مى توان ارزش ها و فضيلت هاى اين 
نظامات را شـــناخت و براى آنها شبيه سازى كرد. 

مثال مى توان هيات مديره آب منطقه اى را طورى 
سازماندهى كرد كه نماينده آب بران و بهره برداران در 
هيات مديره حضور داشته باشد و نقش تصميم سازى 

داشته باشد.
وى در خصـــوص ارزيابى وضعيت موجود 
آبخيزدارى در حكمرانى آب و خاك مى گويد:االن 
آبخيزدارى ما به جاى اين كه بيشتر در دشت ها و 
در سطح زمين فعاليت كند، تمركزش بيشتر در مناطق 
باالدســـت و كوه ها و ساختن سازه هاى مكانيكى 
اســـت. اين مســـاله داليل مختلفى دارد. به لحاظ 
حكمرانى يكى از داليل تمركز بيشتر آبخيزدارى در 

دره ها و ارتفاعات، تضادهاى بين بخشـــى وزارت 
جهاد كشاورزى است. بعد از ادغام جهاد سازندگى 
در جهاد كشاورزى در اوايل دهه 80 ، آبخيزدارى در 
سازمان جنگل ها و مراتع كشور ادغام شد. اين ادغام 
در حالى صورت گرفت كه به لحاظ ساختارى، اهداف 
آبخيزدارى و سازمان جنگل ها و مراتع با هم تضاد 
داشتند و اين دو ساختار باهم مى جنگيدند. وظيفه 
سازمان جنگل ها و مراتع به لحاظ ساختارى اين بود 
كه از عرصه هاى منابع طبيعى و مراتع محافظت كند 
تا منابع طبيعى دستكارى نشود و تخريب نشود. اين 
در حالى بود كه هدف آبخيزدارى اين بود كه با انجام 
عمليات چهارگانه آبخيزدارى مثل عمليات مكانيكى، 
بيومكانيكى، بيولوژى و مديريتى، منابع طبيعى كشور 
را محافظت كند و اين چيزى نبود كه خوشـــايند 
سازمان جنگل ها و مراتع باشد. پس در اينجا هدف 

آبخيزدارى محقق نشد.
دكتر فصيحى ادامه مى دهد: جاى ديگرى كه 
آبخيزدارى مى توانست موثر واقع شود، در دشت ها 
و اراضى كشاورزى بود. آبخيزدارى در اين عرصه هم 
با مشكالت مواجه شد؛ زيرا انجام عمليات آبخيزدارى 
در دشت ها و اراضى كشاورزى مستلزم اين بود كه 
آبخيزدارى وارد اراضى كشاورزى مردم شود و اين هم 
قانون اجازه نمى داد. به دليل اين موانع، آبخيزدارى به 
جاى اينكه فعاليت خود را در دشت ها متمركز كند، 
فعاليت خود را به دره كوه ها برد. پيشران سياست 

هم مزيد علت شد تا عمده فعاليت آبخيزدارى در 
باالدست و در مناطق كوهستانى انجام شود. در نتيجه 
آبخيزدارى كه بايد اجتماع محور بوده و در دشت ها 
و اراضى كشـــاورزى انجام مى شد، عمال صرفا به 
سازه هاى مكانيكى مثل سد كوتاه در دره كوه ها محدود 
شد كه به لحاظ عملكردى مى توان گفت سدهاى 
كوچك با سدهاى بزرگ عملكردش يكى است ولى 

رقم و عدد آن كوچك و بزرگ بود.
وى در خصوص اينكه ميزان دخالت انسان در 
طبيعت بايد چه اندازه باشد؟ و آيا ما اجازه داريم با 
عنـــوان آبخيزدارى در طبيعت دخالت كنيم و آن را 

هر گونه خواستيم تغيير بدهيم، جواب مى دهد:معيار 
و شاخص ميزان دخالت انسان در طبيعت، شناخت 
هدف غايى اســـت. اگر هدف غايى سود و منفعت 
و خوشحالى عده اى مرفه نشين تهرانى باشد باعث 
مى شـــود حكمران، آب، خاك، جنگل و غيره را 
تخريب كند يا اينكه سود و منفعت عده اى خاص 
باعث مى شـــود فالن سد بزرگ يا كوچك ساخته 
شود بدون اينكه ناظر به مسائل اجتماع باشد. يا اينكه 
ممكن  است هدف غايى ارضاى تكنيكى است. در 
مباحث حكمرانى آب هم همين موضوع صادق است. 
عده اى مى گويند ما بايد به لحاظ فنى مهندسى بايد 
سد خوب و زيبايى بسازيم و كارى نداريم اين سد 
براى اجتماع مفيد است يا نه؟ و اينكه چه عواقبى 

به دنبال دارد.
اين پژوهشـــگر مى افزايـــد: به طور كلى در 
حكمرانى آب و در مباحث آبخيزدارى، بايد به هدف 
غايى توجه شود. هدف غايى هم مبتنى بر ارزش ها 
است. اگر ارزش ها و فضيلت ها در هر موضوعى 
وارد شود، به طور طبيعى اهداف هم متناسب با آن 
تغيير مى كند. به لحاظ فلسفى چهار رده ارزشى را 
مى توان در حكمرانى آب و خاك مى توان ترسيم 
كرد: اول فضيلت ها (Virtue) اســـت كه هميشه 
ثابت است و قابل تغيير نيست. مثال اينكه دروغگويى 
هميشه و در همه مكان ها و زمان ها زشت و قبيح 
اســـت؛ دوم ارزش ها(Value ) است كه به ندرت 

تغيير مى كند؛ سوم نرم ها و چهارم استانداردهاى فنى 
مهندسى است. پايين ترين و نازل ترين رده ارزشى، 
نرم ها و استانداردها هستند كه قابل تغيير و تحول 
هستند. براى نمونه استانداردهاى مهندسى زلزله بعد 

از زلزله بم تغييرات اساسى پيدا كرد.
وى تصريـــح مى كند: چنانچه فضيلت ها و 
ارزش ها در حكمرانى آب رعايت شود، نتيجه اش 
مى شود طاق عباسى كه در منطقه طبس واقع است. 
طاق عباسى در واقع هم سد است و هم سد نيست. 
ســـد است زيرا هنگام سيل جلوى خيز آب را مى 
گيرد و هم ســـد نيست زيرا زير سد خالى است و 
مردم باالدست و پايين دست به راحتى عبور و مرور 
مى كنند و نه به منطقه باالدست و نه به مناطق پايين 
دست آسيبى وارد ساخته و موجب نابودى و تخريب 
طبيعت شده است.نمونه ديگر حفظ اين ارزش ها در 
نظام حكمرانى آب ايرانيان، قنات است؛ آيا ايرانيان نمى 
توانستند كف قنات را عايق كنند تا آب بيشترى به 
دست بياورند. قطعا مى توانستند ولى آنها مى دانستند 

كه آب بايد به داخل زمين نفوذ كند.
دكتر فصيحى مى گويد: مثال ديگر خارج كشور 
در رعايت فضيلت ها و ارزش ها در حكمرانى آب، 
نروژ است؛ نروژ كشورى است كه بيش از 2 هزار 
رودخانه دارد و 130 درصد برق نروژ، برقابى است و 
سدهاى زيادى در اين كشور وجود دارد. با وجودى 
كه سدهاى زيادى در اين كشور وجود دارد، ولى اين 
سدها كمترين ميزان آسيب و تخريب را به طبيعت و 
محيط زيست وارد مى سازند. حفظ طبيعت و محيط 
زيست بر جنبه زيباشناسانه و مهندسى سدها مقدم 
است و در حقيقت اين سدها به نوعى در طبيعت 
گم است و جنبه هاى زيباشناسانه سدها چندان مورد 
توجه قرار نگرفته اســـت. چنانچه يكى از مسئوالن 
سدها براى بنده تعريف مى كرد كه براى اينكه ارزش 
بصرى و كاركردى آبشار حفظ شود، ظرفيت تأمين 
برق سد را محدود تعريف كرديم تا نياز به تخريب 
و دستكارى در آبشار نداشته باشيم. پس به طور كلى 
آن دسته از دخالت ها و دستكارى هايى در طبيعت 
مى تواند مفيد و موثر باشد كه منطبق با فضيلت ها و 
ارزش هاى اخالقى جامعه باشد و چنانچه اين اصل 

رعايت نشود، حكمرانى آب مختل خواهد شد.
وى همچنين مى گويد:اگر مسائل اخالقى در 
مباحث حكمرانى آب در نظر گرفته نشود و صرفا 
نرم ها و اســـتانداردهاى مهندسى مدنظر واقع شود، 
نتيجه آن مى شود همين مشكالتى كه مديريت آب 
كشـــور بدان درگير است. مثال سدى را مى سازيم 
و يك يا چند روســـتا را نابود مى كنيم و همين 
خودش باعث معضالت اجتماعى مى شود يا اينكه 
سد گتوندى مى سازيم كه آب پشت آن شور است 
و كشاورزى منطقه را تهديد مى كند. ما بايد بتوانيم 
اخالق حكمرانى را وارد مباحث مديريتى  و حكمرانى 
آب كنيم. اين مسائل كامال كاربردى و اساسى است 
كه بايد در دانشگاه ها و مراكز علمى پژوهشى مدنظر 

واقع شود.
اين پژوهشگردانشـــگاه "دلفت" هلند در مورد 
راهكارهاى موجود براى حل مســـائل و تضادهاى 
آبخيزدارى در كشـــور مى افزايد:راهكار مهم براى 
حل مسائل و تضادهاى در مباحث حكمرانى آب و 
آبخيزدارى آن است كه بايد آبخيزدارى را در سطح 
و دشـــت ها گســـترش دهيم. از راهكارهاى ديگر 
 Value sensitive) بايد نظام حســـاس به ارزش
design) در مديريت منابع آبى و آبخيزدارى طراحى 
كنيم. همچنين بايد اجتماع و مشاركت عمومى مردم را 
به نحو واقعى در آبخيزدارى وارد كنيم؛ زيرا چنانچه 
اجتماع وارد طرح هاى آبخيزدارى شود، آنگاه سياست 

را هم خود به خود همراه مى سازد.

اين مطلب با استفاده از گزارش هاى
 خبرگزارى تسنيم تهيه شده است

آبخيزدارى؛ راهبردى براى حفاظت بهينه آب و خاك

آبخيزدارى؛ حكمرانى جامع منابع طبيعى 

دومين كنگره (مجمع عمومي) 
حزب مجمع ايثارگران

براساس بند 3 ماده 14 و تبصره 3 ماده 10 اساسنامه، دومين كنگره مجمع ايثارگران وفق 
دســـتور العمل وزارت كشور در تاريخ 1399/12/26 مصادف با سه شنبه دوم ماه شعبان از 
ساعت 9 صبح الي ســـاعت 13 در فضاي مجازي با استفاده از نرم افزارهاي موجود و مورد 

تأييد وزارت كشور برگزار مي گردد.
از تمامي اعضاي واجد شرايط عضويت و مورد تأييد هيئت اجرائي (واحد جذب و منابع انساني)

دعوت به عمل مي آيد در كنگره شركت نمايند.

آگهي دعوت از بستانكاران شركت تجارت گستر مهر وطن (سهامي خاص) 
در حال تصفيه (نوبت سوم) به شماره ثبت 445232 و شناسه ملي 14003723589

پيرو صورتجلسه مجمع عمومي فوق  العاده مورخ 1392/05/27 و آگهي شماره 21406 مورخ 1397/06/18 مندرج 
در روزنامه رســـمي، انحالل شـــركت مورد تصويب قرار گرفت. نظر به اينكه شركت تجارت گستر مهر وطن منحل و 
عمليات تصفيه آن  آغاز گرديده است. لذا بدينوسيله در اجراي ماده 225 قانون تجارت مراتب در سه نوبت به فاصله يك 
ماه در روزنامه رسمي و كثيراالنتشار آگهي و از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مطالباتي از شركت دارند درخواست 
مي شود كه با در دست داشتن مدرك مربوط به طلب خود ظرف 6 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به هيئت تصفيه به 
نشاني تهران سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خيابان معارف، پالك13، طبقه هشتم، مراجعه نمايند. در غير اين صورت در 

اجراي ماده مذكور دارايي شركت بين بستانكاران و صاحبان سهام تقسيم خواهد شد.
داود سلمانيـ  مدير تصفيه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم
شركت تعاوني مسكن درجه داران بازنشسته نيروهاي مسلح به شماره ثبت: 29876

نظر به اينكه جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم مورخ 99/12/3 به حد نصاب قانوني 
نرسيد، لذا بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شـــركت تعاوني دعوت به عمل مي آيد در 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت ســـوم تعاوني كه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
مـــورخ 99/12/20 در محل پروژه 25آ و در فضاي باز و با رعايت كامل شـــيوه نامه هاي 

بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
توضيح اينكه:

1ـ اين جلسه با حضور هر تعداد از اعضا تشكيل و رسميت مي يابد.
2ـ در صورتي كه حضور عضوي در جلسه به هر دليل امكان پذير نگردد حق اعمال راي 

خود را مي تواند به عضو ديگر و يا نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد.
3ـ متقاضيان اعطاي وكالت تا 24 ساعت قبل از تاريخ تشكيل مجمع بايستي همراه 

وكيل خود جهت اخذ برگ ورود به جلسه به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
دستور جلسه:1ـ گزارش مشترك هيات مديره و بازرس2ـ طرح و تصويب انحالل 

تعاوني3ـ تعيين محل تصفيه
هيات مديره شركت تعاوني مسكن درجه داران
 بازنشسته نيروهاي مسلح

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه منتهى به 1399/10/30
شركت توليدى پليمرهاى صنعتى پوليكا نوين (سهامى خاص)

به شماره ثبت 2415 و شناسه ملى 10860142678
بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام و يا نمايندگان آنها دعوت مى نمايد تا در 
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شـــركت كه در ساعت 14 روز چهارشنبه 
مورخ 1399/12/20 و با دســـتور جلسه ذيل به آدرس: تهران- بلوار ميرداماد-

خيابان دكتر مصدق شمالى(نفت شمالى)-پالك 6 طبقه اول تشكيل مى گردد، 
حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى و حسابرس شركت

2- بررسى و تصويب ترازنامه مورخ 1399/10/30 و صورت سود و زيان و گردش 
وجوه نقد سال منتهى به تاريخ مزبور

3- انتخاب بازرس قانونى و حسابرس براى سال منتهى به 1400/10/30
4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت

5- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساالنه باشد.
هيات مديره شركت پليمرهاى صنعتى پوليكا نوين (سهامى خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن درجه داران بازنشسته نيروهاي مسلح به شماره ثبت: 29876

نظر به اينكه جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 99/12/3 به حد نصاب قانوني نرسيد، 
لذا بدينوســـيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده نوبت دوم كه راس ساعت 12 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 در محل پروژه نگين 

ساحل و در فضاي باز واقع در خيابان نيما يوشيج تشكيل مي گردد حضور بهم رسانيد.
توجـــه: در صورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند 
استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار 
واگذار كنند تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي 
خواهد بود. الزم به ذكر اســـت تائيد نماينده تام االختيار با آقاي خليلي عضو هيئت مديره 
تعاوني خواهد بود. بدين منظور عضـــو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف 10 
روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در 
تعاوني و كارت شناســـايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت 
طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده)، برگه نمايندگي مربوط توســـط مقام مذكور 

تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن 

اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در 
خصوص صورتهاي مالي منتهي به تاريخ 1398/12/29. 3ـ تعيين خط مشي آينده تعاوني 
و طرح و تصويب چگونگي اجراي (ســـاخت و ساز، مشـــاركت، فروش و غيره) واحدهاي 
تجاري، اداري و مسكوني تعاوني واقع در قطعات 4 و 7 و 9 و 15 و 15آ و 16 و 19آ و 25آ و غيره 
همچنين ساير اراضي متعلق به تعاوني كه در حال حاضر در مالكيت تعاوني نبوده و ممكن 
است در آينده تحت تملك قرار گيرد از جمله (اراضي معروف به ياغچي آباد، اراضي معروف 
به 28000 متر، اراضي كه از محل مطالبات شركت تعاوني از اداره كل راه و شهرسازي استان 

دريافت خواهد شد.)4ـ انتخاب اعضاء هيئت تصفيه و نظار5ـ تعيين مدت تصفيه 
داوطبان تصدي ســـمتهاي هيئت تصفيه موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار اين 

آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هيئت مديره شركت تعاوني مسكن درجه داران بازنشسته نيروهاي مسلح

ت دوم
نوب

ت دوم
نوب

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي 
شـــركت فاضالب تهران در نظر دارد مناقصه عمومى انجام عمليات خريـــد لوله و اتصاالت پلي اتيلن دوجداره كاروگيت با اتصال كوپلر 
ســـرخود به شرح جدول ذيل ومطابق مشخصات فنى و اســـناد  را از محل اعتبارات جارى و با رعايت بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري 
مناقصات - مصوب 1383 مجلس شـــوراي اسالمي - و آيين نامه اجرايي بند ياد شده (تصويب نامه شماره 84136/ت33560هـ  مورخ 

1385/07/16 هيات وزيران) و ماده (13) قانون برگزاري مناقصات از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اســـناد ارزيابى كيفى و فنى مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.  

عنوان مناقصهرديف
(قطرميليمتر)

مبلغ سپرده شركت در 
متراژمدت پيمانمناقصه(ريال)

شماره مناقصه در سامانه ستادنوع مناقصه(متر)

2099005420000106يك مرحله اى30000چهارماه1,500,000,000لوله 1250
2099005420000107يك مرحله اى1800يك ماه750,000,000لوله 2700
2099005420000108يك مرحله اى1000يك ماه555,000,000لوله 3800

تبصره : دارا بودن استانداردهاى ملى الزاميست و سطح بازرسى لوله ها يك مى باشد.
1. محل تحويل و مدت پروژه: استان تهران- شهر تهران – شهررى انبار تصفيه خانه جنوب تهران

2. مبلغ تضمين شــركت در مناقصه : (شركت كننده مى بايستى تضمين شركت در مناقصه خود را بصورت ضمانتنامه بانكى و يا 
به صورت فيش نقدى در وجه شـــركت فاضالب تهران به شماره حساب 1229948072 نزد بانك ملت شعبه شريعتى كد 68296 واريز 

نمايد و بايستى اصل تضمين (پاكت الف) در پاكت دربسته در مهلت مقرر به دبيرخانه شركت فاضالب تهران تسليم گردد.)
3. نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت فاضالب تهران - تهران،  خيابان شهيد بهشتي،  خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، 

تلفن: -02182472177-02188435961 و  فكس: 02188409194 
4.مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه  از سايت: تا ساعت 18 روز چهار شنبه مورخ 99/12/13

5.مهلت تحويل و بازگشــايى اســناد مناقصه : مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، تا قبل از ساعت 10 صبح روز  
سه شنبه مورخ 99/12/26 ، فايل اسناد و مدارك خود را در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيكى پاكت 
الف (تضمين شركت در مناقصه ) خود را در مهلت ياد شده به دبيرخانه شركت فاضالب تهران تحويل نمايند (مهلت فوق به هيچ عنوان 

قابل تمديد نمى باشد) . بازگشايى پاكت ها ساعت 11صبح همانروز انجام خواهد شد.
6.اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در ســامانه: مركز تمـــاس: 41934 – 021 دفتر ثبت نام: 

88969737 و 85193768 
« مالك ارزيابى مناقصه گران فايل بارگذارى شـــده در ســـامانه ستاد ايران بوده و در صورت عدم بارگذارى و يا ناخوانا بودن و يا مغايرت 
فايل بارگذارى شـــده با مدارك ارسالى، مدارك مناقصه گر مخدوش تلقى و پيشنهاد وى مردود اعالم مى گردد به پيشنهادها فاقد امضا، 

مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.»
«ضمنا هزينه چاپ آگهى به عهده كارفرما مى باشد»

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتى http://iets.mporg.ir  و http://ts.tpww.ir   مراجعه نمايند.

شركت فاضالب تهران

 شــركت پتروشــيمى جــم (ســهامى عــام) در نظـــر دارد تاميـــن
 PARTS    FOR "PERONI" METERING   PUMP  را از طريـــق فراخـــوان 
عمومي، به شركت واجد شـــرايط واگذار نمايد. فلذا از شركت هايى كه آمادگى و توانايى 
انجام موضوع مناقصه را داشـــته و داراى ســـوابق و تجربيات موثر و مرتبط مى باشـــند 
دعوت مى شـــود از تاريخ درج آگهى به تارنماي (وب ســـايت) پتروشيمي جم  به آدرس 
WWW.JPCOMPLEX.IR  مراجعه و اســـناد مناقصـــه را از طريق اين تارنما (وب 
ســـايت) دريافت (دانلود) نمايند. در صورت نياز به اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن هاى 

7-88656482-021 تماس حاصل نمايند.
  PARTS   FOR   "PERONI"   METERING  PUMP   الف- شرح مختصر كار: تامين
ب-مبلغ تضمين شركت در مناقصه:    سيصدو پنجاه ميليون ريال معادل سي و پنج ميليون تومان 

مواعد زمانى مناقصه: 
تاريخ درج آگهى: .چهارشنبه 99/11/29 و چهارشنبه 99/12/6

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از وب سايت پتروشيمى جم: چهارشنبه 99/12/13
آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابى كيفى(پاكت د): شنبه 99/12/23 ساعت 16:00

تاريخ ارسال پيشنهادها (پاكت هاى الف، ب و ج): پس از مرحله ارزيابى كيفى، به شركت هايى كه 
حائز حداقل امتياز كيفى الزم مى باشند، جهت ارسال پاكت هاى الف، ب  و ج اطالع رسانى خواهد شد.

ج- برخي نكات مهم:
 شـــركت هاى واجد شرايط مى بايست ضمن مطالعه پيش نويس قرارداد  و ساير اسناد  مناقصه ،
 ابتدا اســـناد ارزيابى كيفى را  مطابق دســـتور العمل مندرج در آن بررسى و تكميل و به همراه 
مستندات مربوطه در  پاكت «د» (مستندات ارزيابي كيفي) تحويل دبيرخانه شركت پتروشيمى 
جم واقع در دفتر تهران تحويل و رســـيد دريافت شود.شايان ذكر است كه ارائه  شماره تلفن و 

نشانى پست الكترونيك متقاضى شركت در مناقصه، براى تداوم اطالع رسانى ها الزامى است.
توضيح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مستندات و يا عدم تكميل موارد فوق، ارزيابى كيفى و تشخيص 
صالحيت متقاضى قابل بررسى نمى باشد و ارائه مدارك مورد اشاره و عدم تاييد صالحيت، هيچگونه حقى 
براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.پس از ارزيابى كيفى و تشخيص صالحيت متقاضيان و مشخص شدن 
فهرست كوتاه مناقصه گران، از شركت هاى تائيد شده در مرحله ارزيابى كيفى، جهت ارائه ساير پاكت هاى 

الف(تضمين شركت در مناقصه)، ب(اسناد و مدارك فنى) و ج(پيشنهاد مالى) دعوت خواهد شد. 
- ساير جزئيات و اطالعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

- شـــركت پتروشيمى جم (سهامى عام) در بررسي مستندات و نيز در رد يا قبول هريك يا 
تمام مستندات ارائه شده توسط شركتها بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.

آدرس مناقصه گزار (دفتر مركزي) جهت تحويل پيشنهادها:
- نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه 6، پالك 27، واحد حراست (طبقه همكف) 

- تلفن تماس: 7-88656482-021 - شماره فكس: 88656489 – 021
روابط عمومي شركت پتروشيمي جم

 آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
 توأم با ارزيابى كيفى  (نوبت دوم)

  PARTS    FOR   "PERONI"    METERING    PUMP   موضوع: تامين
(99-PJS-991975     مناقصه شماره) 

شركت پتروشيمى جم (ســـهامى عام) در نظر دارد تامين Durag" Flow      meter"  را 
از طريق فراخوان عمومي، به شركت واجد شـــرايط واگذار نمايد. فلذا از شركت هايى كه 
آمادگى و توانايى انجام موضوع مناقصه را داشـــته و داراى سوابق و تجربيات موثر و مرتبط 
مى باشـــند دعوت مى شود از تاريخ درج آگهى به تارنماي (وب سايت) پتروشيمي جم  به 
آدرس WWW.JPCOMPLEX.IR  مراجعه و اســـناد مناقصه را از طريق اين تارنما 
(وب ســـايت) دريافت (دانلود) نمايند. در صورت نياز به اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن  

88654545 داخلى 388 تماس حاصل نمايند.
الف- شرح مختصر كار:

“Durag” Flow   meterتامين
ب-مبلغ تضمين شركت در مناقصه:   
700,000,000 ريال ( هفتاد ميليون تومان)

مواعد زمانى مناقصه:تاريخ درج آگهى:  99/12/6  و 99/12/9
آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از وب سايت پتروشيمى جم: 99/12/17

آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابى كيفى(پاكت د): 99/12/27
تاريخ ارســال پيشنهادها (پاكت هاى الف، ب و ج): پس از مرحله ارزيابى كيفى، به 
شركت هايى كه حائز حداقل امتياز كيفى الزم مى باشند، جهت ارسال پاكت هاى الف، ب  

و ج اطالع رسانى خواهد شد.
ج- برخي نكات مهم:

شـــركت هاى واجد شرايط مى بايســـت ضمن مطالعه پيش نويس قرارداد  و ساير اسناد  
مناقصه ، ابتدا اســـناد ارزيابى كيفى را  مطابق دستور العمل مندرج در آن بررسى و تكميل 
و به همراه مســـتندات مربوطه در  پاكت «د» (مستندات ارزيابي كيفي) تحويل دبيرخانه 

حراست شركت پتروشيمى جم واقع در دفتر تهران تحويل و رسيد دريافت شود.
شايان ذكر است كه ارائه  شماره تلفن و نشانى پست الكترونيك متقاضى شركت در مناقصه، 

براى تداوم اطالع رسانى ها الزامى است.
توضيح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مســـتندات و يا عدم تكميل موارد فوق، ارزيابى 
كيفى و تشخيص صالحيت متقاضى قابل بررسى نمى باشد و ارائه مدارك مورد اشاره و عدم 

تاييد صالحيت، هيچگونه حقى براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
پس از ارزيابى كيفى و تشـــخيص صالحيت متقاضيان و مشـــخص شدن فهرست كوتاه 
مناقصه گران، از شركت هاى تائيد شده در مرحله ارزيابى كيفى، جهت ارائه ساير پاكت هاى 
الف(تضمين شركت در مناقصه)، ب(اســـناد و مدارك فنى) و ج(پيشنهاد مالى) دعوت 

خواهد شد. 
- ساير جزئيات و اطالعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

vendor   data   sheet و sizing   sheet, document   and   order   information ارائه مــــدرك- 
 جهت بررسي پيشنهادهاى فني الزامي است

   delta   flow D-LF 100     : مدل مورد نياز-
-شركت پتروشيمى جم (سهامى عام) در بررسي مستندات و نيز در رد يا قبول هريك يا تمام 

مستندات ارائه شده توسط شركت ها بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
آدرس مناقصه گزار (دفتر مركزي) جهت تحويل پيشنهادها:

-تهران، خيابان شهيد عباسپور، خيابان نظامى گنجوى، شماره 27، شركت پتروشيمي جم
-تلفن تماس: 88654545
-شماره فكس: 88771426

روابط عمومي شركت پتروشيمي جم

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
 توأم با ارزيابى كيفى
    «Durag »  Flow     meter موضوع:   تامين 

JPC – 992427  مناقصه شماره
(نوبت اول)


