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مولدسازي يكي از پربس�امدترين واژه هاي 
ادبي�ات اقتص�ادي و حت�ي سياس�ي اي�ن 
روز هاي كش�ور اس�ت و غالبًا »هر كسي از 
ظن خ�ود« درب�اره آن اظهار نظ�ر مي كند. 
ف�ارغ از چرايي نقد ه�ا و موافقت ه�ا، آنچه 
براي مردم مهم اس�ت، ماهيت اي�ن اقدام و 
تأثير آن بر سفره ش�ان اس�ت كه مع االسف 
ب�ه  واس�طه »تقريب�ًا تعطيل�ي اقتص�اد 
در ده�ه90« تحدي�د ش�ده اس�ت. طبع�ًا 
سؤاالت اساس�ي درباره مولدس�ازي وجود 
دارد كه پاس�خ برخي مطرح ش�ده اس�ت. 

    
چرا مصوب�ه و آيين نام�ه اجرايي آن 

محرمانه بوده اند؟ 
فقط پيش نويس مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا محرمانه بوده است. اساساً همه 
دستور جلس��ات اين ش��ورا به دليل سطح اهميت 
محرمانه اس��ت، اما بعد از الزم االجرا شدن مصوبه 
شصت وهفتم، چون در اجرا براي اشخاص ثالث در 
اجرا حق و تكليف ايجاد مي كند، درخواست خروج 
از طبقه بندي انجام شد و متن اين مصوبه ابتدا در 
اختيار همه مشموالن بند يك مصوبه قرار گرفت و 
س��پس در بخش قوانين و مقررات سايت سازمان 
خصوصي سازي منتشر شد و بعد از تصويب آيين نامه 
اجرايي در تاريخ ۲۱دي ماه۱۴۰۱، اين آيين نامه نيز 
در همان بخش در دسترس عموم مردم قرار گرفت. 
مضافاً آنكه مصوبه اي كه قرار است فراگير در سطح 
كشور اجرا ش��ود و بخش عمده آن در بازار سرمايه 

انجام گيرد، مگر مي تواند محرمانه باشد؟ !
 مصونيت قضايي مندرج در مصوبه به 

چه معناست؟ 
اعضاي هيئت از جرائم ش��خصي خودش��ان با 
سوءاس��تفاده از موقعيت عضوي��ت در هيئت 
مثل تباني و ارتشا مصونيت ندارند. اگر فرايند و 

ضوابط مندرج در مصوب��ه و آيين نامه را رعايت 
نكردند، مصونيت ندارند. اگ��ر فرايند و احكام 
مندرج در مصوبه را رعاي��ت كردند و ترتيبات 
تصميم گي��ري رعايت و تصميمي گرفته ش��د 
)تصميمي ك��ه باالترين س��طوح س��ه قوه در 
آن رأي مي دهند و ش��فاف هم��ه از آن مطلع 
مي شوند(، مصونيت دارند، يعني به خاطر اين 
تصميم جمعي با رعايت اح��كام مصوبه، هيچ 
عضوي از هيئت را مورد بازخواست و تعقيب و 
پيگرد قضايي قرار نمي دهند، زيرا اگر اين سطح 
عاليه تصميمات هم قابل پيگرد و تعقيب كيفري 
و متزلزل باش��د، چندان تفاوتي با رويه پيشين 

وجود نخواهد داشت. 
 روش مذاكره به ج�اي مزايده در چه 
مواردي در اين آيين نامه پيش بيني 

شده است؟
روش مذاكره در دارايي ه��اي غيرمنقول كه قرار 
است مالكيت به طور كامل منتقل شود، فقط بعد 
از دوبار شكس��ت در مزايده و تعديل قيمت، آن 
هم با شرايط خاصي كه هيئت تعيين مي كند از 
طريق يك فرايند رقابتي به صورت ارائه فراخوان 
متقاضيان با نظارت نماين��دگان تام االختيار هر 
هفت عضو امكانپذير اس��ت كه مصاديق بس��يار 
محدودي خواهد داشت. در خصوص پيشنهادات 
مولدسازي با حفظ مالكيت از سوي سرمايه گذاران 
مانند اجاره زمين براي ايجاد طرح اش��تغال زا يا 
تكميل پروژه ه��اي نيمه تمام با ارائه پيش��نهاد 
مشاركت، از طريق فراخوان عمومي و يك فرايند 

رقابتي مانند مورد قبل امكانپذير است. 
 تفاوت اين طرح با خصوصي س�ازي 
چيست و چه تضميني وجود دارد به 

سرنوشت آن دچار نشود؟ 
اين طرح مربوط به دارايي هاي غيرمنقول دولت 
است و سهام شركت ها را شامل نمي شود. سهام 

ش��ركت ها همچن��ان مرجع قانون��ي خودش، 
يعني هيئت واگ��ذاري مطابق قان��ون اجراي 
سياس��ت هاي اصل۴۴ را دارد. پ��س بنابراين 
شايعاتي مانند پااليشگاه هاي گازي كه مطرح 
ش��ده كذب محض اس��ت، ضمن اينكه ملك و 
اراضي، كارگر ندارد، بدهي ندارد، صورت مالي 
ندارد و چندان نيازي به تأييد اهليت و صالحيت 
خريدار مانند متقاضيان خريد ش��ركت ندارد 
و زمين تا آس��مان انتقال آن با سهام شركت ها 
متفاوت است. در دنيا هم اين دو خوشه دارايي 
يعني دارايي هاي مالي )شركت ها( و دارايي هاي 

غيرمالي جدا طبقه بندي مي شوند. 
 چرا اين مصوبه سير قانوني و تصويب 

در مجلس را طي نكرد؟
 تصويب در اين مرجع به دليل يك اضطرار و امر 
موقت است. تأكيد رهبري بر تشكيل اين هيئت 
ذيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
به اين دليل بود كه هر سه قوه مستقيماً در آن 
مش��اركت و نظارت داشته باش��ند و با توجه به 
اينكه ب��ه دليل ضرورت تأيي��د رهبري بر همه 
مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه 
قانون را نق��ض مي كنند، ام��كان نقض احكام 
قانوني كه مغايرت با برخي احكام مصوبه شوراي 
عالي دارند، فراهم اس��ت، ضمن اينكه اساس��اً 
مصوبات اين ش��ورا موقت اس��ت و مطابق بند 
يك ماده۱۱ نظام نامه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، در صورت ضرورت تمديد 
مهلت مصوبه، بايد اليحه دائمي شدن آن مصوبه 
از طريق دولت به مجلس ارائه ش��ود كه در اين 
موضوع هم پيش بيني مي شود اين موضوع در 
قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت عنوان 
قان��ون جامع مديري��ت دارايي ه��اي دولت در 

دستور كار قرار گيرد. 
 چه تضميني وجود دارد، اين انتقال 

مالكيت از دولت ب�ه تكاثر ثروت نزد 
عده خاصي منجر نشود؟ 

اتفاقاً دولت با حبس داراي��ي غيرمنقول و فريز 
كردن آن به افزايش قيمت ملك دامن زده است. 
دولت بزرگ ترين مالك كشور است كه مي تواند 
با تقويت سمت عرضه زمين و ملك، اتفاقاً به نفع 
اقشار محروم از دارايي ها كار كند. از سوي ديگر 
تأسيس صندوق امالك و مس��تغالت براي هر 
دارايي غيرمنقول كه درآمد پايدار خوبي دارد نيز 
در آيين نامه پيش بيني شده است. راهكار نوين 
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم جامعه 
است كه افراد با حداقل ثروت و درآمد نيز بتوانند 
با خريد واحد هاي سرمايه گذاري اين صندوق ها، 
خود را از تورم ملك مصون كنند و ضمناً از اجاره و 

منفعت بهره برداري امالك نيز بهره مند شوند. 
 نظارتي كه رهب�ري تأكيد كرده اند، 

كجا در نظر گرفته مي شود؟
چون شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا اين 
هيئت را تأس��يس كرده و مخاط��ب نامه تأييد 
از س��وي رهبري نيز رئيس جمهور بوده است، 
بنابراين اين س��ازوكار نظارتي از سوي شوراي 
عال��ي هماهنگي اقتصادي س��ران ق��وا بايد به 
نحوي كه مخل امور اجرايي نشود، طراحي شود. 
اين شورا نيز جلساتي براي تعيين اين سازوكار 
نظارتي گذاش��ته و به زودي چارچوب آن براي 
نظارت ب��ر عملك��رد هيئت عالي مولدس��ازي 

دارايي هاي دولت اعالم مي شود. 
 آيا به جای زمين ها و اراضي ای كه در 
داخل شهر ها فروخته مي شود، قرار 
اس�ت برج، پاس�اژ و مجتمع تجاري 

ساخته شود و درخت ها قطع شود؟ 
اوالً معموالً امالك دولتي تثبيت خدماتي شده اند، 
اين در حالي است كه برخي از اين امالك و اراضي 
در پهنه مس��كوني و تجاري قرار دارند و مي توان 
با ارزش افزايي از خام فروشي آنها جلوگيري كرد. 
بخش خصوصي با قواعد معمول شهرسازي از اين 
مزيت بهره مند مي شود، چرا نبايد دولت بهره مند 
شود. ثانياً در اين طرح هيچ درختي قطع نخواهد 
ش��د. تغيير كاربري در مواردي صادق است كه 
زمين، اراضي و امالك خود مستعد ارزش افزايي 
باش��ند، يعني كميس��يون ماده۵ با حفظ قواعد 
شهرسازي موافقت مي كند. ثالثاً در مواردي كه 
اجازه ساخت صادر مي شود، شهرداري 7۰درصد 
زمي��ن را به عنوان س��رانه ش��هري آزاد مي كند 
و اتفاقاً با اي��ن كار فضاي س��بز و مجموعه هاي 

خدماتي به شهر اضافه خواهد شد. 
 چرا قوانين و مقررات مربوط بايد دو 

سال موقوف االجرا بشوند؟ 
به اشتباه كلمه قوانين مربوط در نقد ها استفاده 
شده است، در حالي كه قوانين و مقررات مغاير، 
موقوف االجرا ش��ده اس��ت كه با قوانين مربوط 
تفاوت دارد، يعني اگر قانون��ي با احكام مصوبه 
مغاير نيس��ت و اتفاقاً مرتبط است، نقض نشده 
اس��ت. اين مدل اع��الم وضعي��ت تنقيحي كه 
به نس��خ ضمني مشهور اس��ت در انتهاي همه 
قوانين هم مي آيد و چيز عجيبي نيست و بديهي 
اس��ت وقتي قاعده گذاري جديدي مي ش��ود، 
باي��د احكامي ك��ه در تعارض با اح��كام جديد 
بودند، منسوخ و در اينجا به دليل موقت بودن، 

موقوف االجرا بشوند.
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گروه مپنا همزمان با فرارسيدن دهه مبارك 
فجر امكان بازديد از كارخانه هاي صنعتي خود 
را براي جوانان ايران زمين فراهم كرده است. 

طبق اع��الم روابط عموم��ي گروه مپن��ا، از روز 
۱۲بهمن م��اه۱۴۰۱ تا پايان ده��ه فجر، برخي 
كارخانه هاي صنعتي گروه مپنا واقع در اس��تان 
البرز، پذي��راي دانش آم��وزان متوس��طه دوره 

دوم و دانشجويان دانش��گاه ها هستند. ثبت نام 
دانش آموزي و دانش��جويي، از ط��رف مدارس و 
دانشگاه ها صورت مي پذيرد و نمايندگان مدارس 
يا دانشگاه ها براي ثبت درخواست بازديد گروهي 
پس از تكميل فرم در اسرع  وقت پاسخي مبني 
بر نحوه و زم��ان بازديد درياف��ت خواهند كرد. 
دانش آموزان و دانش��جويان كش��ور مي توانند 

در اين بازديد از آخرين دس��تاورد هاي ساخت 
داخل گروه مپنا در عرصه هاي نيروگاهي، نفت و 
گاز و حمل ونقل ريلي ديدن كنند و با توليداتي 
از جمل��ه توربين ه��اي پيش��رفته، ژنراتورها و 
لكوموتيوها آش��نا ش��وند. ترويج ارزش گذاري 
بر دانش بوم��ي، نمايش توان صنعتي كش��ور، 
ايجاد نگاه واقع گرايانه نس��بت ب��ه خودباوري و 

خوداتكايي در صنايع بزرگ و ساختن پايه هاي 
اميد به آينده روش��ن  دانش و صنع��ت ايران در 
فرزندان آينده س��از وط��ن از مهم ترين داليل و 
محورهاي اين حركت تازه گروه مپناست. اميد 
كه گش��ودن درهاي گروه مپنا بهانه اي ديگر بر 
گشايش درهاي دانش و اميد به آينده در اذهان 

جوانان باشد.

دستاوردهاي عيني انقالب در معرض بازديد

 يك بام و دو هواي وزارت صمت 
در حوزه خودرو

وزير صمت با اتخاذ رويكرد يك بام  و دو ه�وا در حوزه خودرو هم 
از عرضه خ�ودرو در بورس حماي�ت مي كند و هم اينك�ه با عقب 
كش�يدن خود از تنظيم بازار موافق ورود ش�وراي رقابت اس�ت.

      
 دستورالعمل جديد شوراي رقابت براي توقف عرضه خودرو در بورس 
كاال، واكنش خودروسازان را در پي داشته، به طوري كه قرار است ايران 
خودرو، سايپا و بهمن طي نامه نگاري حقوقي با شوراي رقابت، ماجرا را 
به مرحله تجديدنظر ببرند. در ميان اين اختالفات، عملكرد منفعالنه 

وزارت صمت قابل توجه است. 
وزير صمت با اتخاذ رويكرد يك بام و دو ه��وا در صنعت خودرو هم از 
عرضه خودرو در بورس حمايت مي كند و هم اينكه با عقب كشيدن خود 

از تنظيم بازار موافق ورود شوراي رقابت است. 
صنعت خودروسازي ايران متوليان زيادي اعم از وزارت صمت، شوراي 
رقابت، سازمان حمايت، سازمان بورس، مجلس و شوراي هماهنگي سران 
قوا دارد كه هر از گاهي هر كدام از اين نهادها با تصميمات خود مرزهاي 

جديدي براي اين صنعت تعريف مي كنند. 
در آخرين تحوالت رخ داده در اين حوزه بايد به باال گرفتن مجادله بين 
سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي رقابت در مورد نحوه عرضه خودرو 
اشاره كرد؛ مجادله اي كه تقريباً هر روز در رسانه هاي كشور خودنمايي 

مي كند و هر كدام از طرفين قاطعانه بر مواضع خود تأكيد مي كنند. 
روز يك شنبه شوراي رقابت با انتشار دستورالعملي، بازار تمام خودروهاي 
س��واري ش��امل خودروهاي توليدي و مونتاژي واردات��ي را انحصاري 
تشخيص داد و اعالم كرد: عرضه كنندگان خودرو بايد از طريق سامانه 

يكپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام كنند. 
همچنين طبق دستورالعمل جديد شوراي رقابت، عرضه كنندگان حق 
پيش فروش خودرويي را كه قيمت آن هنوز تعيين نشده است، ندارند. 
در عين حال، شوراي رقابت تأكيد كرده است قيمت خودرو بايد توسط 

شوراي رقابت تعيين شود. 

صدور اين دستورالعمل در حالي است كه در ماه هاي اخير عرضه 
خودرو توسط ش��ركت هاي خودروس��از)عالوه بر قرعه كشي( از 
طريق بورس نيز صورت مي گيرد و از حاشيه سودي كه نصيب شان 
مي شود، بس��يار رضايت دارند. اين تصميم شوراي رقابت واكنش 
خودروسازان را در پي داشته، به طوري كه مديرعامل ايران خودرو 
از اقدام جمعي و نامه نگاري حقوقي ش��ركت هاي خودروس��از با 

شوراي رقابت خبر داده است. 
در همين حال، گروه بهمن نيز دستورالعمل شوراي رقابت را نپذيرفت و 
در نامه اي نوشت: شركت گروه بهمن اعتقاد دارد مصوبه مذكور نافي ساير 
قوانين جاري كشور در خصوص كاالهاي پذيرفته شده در بورس كاالست، 

لذا قصد پيگيري موضوع را از طريق مجاري قانوني دارد. 
طبق اعالم اين گروه خودروسازي، برنامه فروش سال۱۴۰۱ شركت فرعي 
بهمن موتور از طريق بورس كاال و ساير روش ها صورت پذيرفته است و اين 

مصوبه تأثيري بر عملكرد سال جاري اين شركت نخواهد داشت. 
   رفتار منفعالنه متولی صنعت خودرو 

در ميان اختالفاتي كه به  وجود آمده است، رفتار منفعالنه وزارت صمت 
و حمايت همزمان از عرضه خودرو در بورس و واگذاري قيمت به شوراي 
رقابت نكته اي قابل توجه است. قيمت خودرو آخرين بار حدود ۱۴ماه 
پيش يعني آذر سال گذشته با دور زدن شوراي رقابت و با مصوبه ستاد 
تنظيم بازار تغيير كرد و ظاهراً در ماه هاي باقي مانده از سال۱۴۰۱ قرار 
است با نظارت و دخالت شوراي رقابت و بر مبناي ضوابط سازمان حمايت 

افزايش يابد. 
بر همين اساس به نظر مي رسد وزارت صمت كه تمايلي ندارد افزايش 
قيمت خودرو به اسم فاطمي امين تمام شود، براي بازگشت شوراي رقابت 
به صنعت خودروسازي چراغ سبز نش��ان داده، اما برخي از نمايندگان 
مجلس با تأكيد بر اينكه وزارت صمت متولي اصلي صنعت خودرو است، 

از كنار كشيدن فاطمي امين گاليه دارند. 
در اين خصوص لطف اهلل سياهكلي، عضو كميسيون صنايع مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت مي گويد: بازيگ��ران اصلي بازار خودرو عبارتند از: 
پليس راهور، خودروسازان، واردكنندگان و شوراي رقابت، اما اين وزير 
صمت است كه بايد بين اين بازيگران هماهنگي ايجاد كند. من مسئول 
آش��فتگي فعلي بازار خودرو را وزير صمت مي دانم. فاطمي امين عقب 
كشيده است و گاهي يك سياست ناپخته را اعالم مي كند و نمي تواند آن 
را پيش ببرد اما اگر يك سياست سنجيده باشد، بايد بر آن تأكيد كند تا 

نتايج آن در بازار مشاهده شود. 
بايد ديد اجراي تصميم جديد شوراي رقابت در نهايت به كجا مي رسد 
و بازار ش��ب عيد خودرو كه بي رمق و بدون مشتري است، چه بازخورد 

جديدي از اختالفات موجود خواهد داشت؟

بهنازقاسمي

  گزارش   یک

رصدخانه كشاورزي ايران رونمايي شد
 اذعان وزير 

به دقيق نبودن آمار بخش كشاورزي
وزير جهاد كش�اورزي اذع�ان دارد ك�ه آمار دقيق�ي از توليدات 
بخش كش�اورزي در اختيار اي�ن وزارتخان�ه نيس�ت. از آذر ماه 
س�ال گذش�ته راه ان�دازي رصدخانه كش�اورزي در دس�تور كار 
وزارت جه�اد ق�رار گرف�ت و روز گذش�ته مركز مل�ي رصدخانه 
كش�اورزي ايران به منظور پايش، تمام عمليات كاش�ت، داش�ت 
و برداش�ت رونماي�ي ش�د. يك�ي از موضوع�ات مح�وري بخش 
كش�اورزي، داده ه�ا و اطالع�ات دقي�ق اس�ت. در دني�ا بع�د از 
فرماندهي كنترل نظامي، بحث كنترل غ�ذا اهميت فراواني دارد. 

   
تا پيش از شروع به كار دولت سيزدهم، ما رصدخانه اي در حوزه 
كشاورزي نداشتيم كه دقيق بدانيم در كشور چقدر محصول و در 
كجا توليد مي شود؛ اينكه شير، دام، عسل و ديگر محصوالت در 
كدام استان ها چقدر توليد مي شود، اينكه كلني هاي زنبور عسل 
كجاست يا كشت و باغات ما كجا هس��تند و چقدر توليد دارند، 
به همين دلي��ل همواره آمار موجود در اي��ن بخش مورد چالش 
تصميم گيران بوده است.  مس��ئوالن وزارت جهاد كشاورزي اذعان 
دارند آمارگيري در بخش كشاورزي به روش سنتي انجام مي شود و در 
دولت مردمي تدابير جديدي براي رفع مشكالت آمارگيري اتخاذ شده 
است. اخيراً نيز رهبري اسالمي بر اهميت و لزوم دقيق بودن اطالعات 

و آمار كشاورزي تأكيد كرده اند. 
آذر ماه س��ال گذش��ته وزير جهاد كش��اورز ي راه ان��دازي رصدخانه 
كش��اورزي ايران را وعده داد و از آن زمان تاكن��ون اين موضوع مورد 
پيگيري بوده است تا اينكه روز گذشته مركز ملي رصدخانه كشاورزي 

ايران با حضور وزير جهاد كشاورزي رونمايي شد. 
سيدجواد س��اداتي نژاد، وزير جهاد كش��اورزي در اين مراسم با رو 
به رش��د خواندن وضعيت بخش كش��اورزي، ابراز  اميدواري كرد با 
كاربردي كردن طرح ها و تحقيقات انجام شده، كشاورزي عملياتي تر 

و با سرعت بيشتر توسعه يابد. 

وي بار ديگر با اشاره به اهميت در دسترس بودن آمار و اطالعات دقيق 
تصريح كرد: يكي از مشكالت اصلي ما نبودن آمار و اطالعات دقيق از 
ميزان توليدات كشاورزي است و با جست وجو هاي اينترنتي مي توان 
ميزان توليد كشاورزي از ۹۰ميليون تن تا ۱۳۵ميليون تن را مشاهده 

كرد كه معيار هاي مختلفي در تهيه اين آمار وجود دارد. 
ساداتي نژاد با بيان اينكه در دست نبودن آمار بر مديريت كشاورزي 
و در نتيجه بر اقتصاد مردم تأثير خواهد گذاشت، افزود: اين يكي از 
ضعف هاي ماست و موجب گران تمام شدن محصوالت كشاورزي 
در س��فره مردم خواهد ش��د.  وي تصريح كرد: س��طح زير كش��ت 
محصوالت، مالكان زمين هاي كشاورزي و ميزان توليدات بايد مشخص 
باشد و يكي از موضوعات اصلي ما ايجاد رصدخانه كشاورزي است كه 
با استفاده از آن بتوان با سرعت و تالش بيشتر به اين اطالعات دست 

يافت كه خوشبختانه امروز)ديروز( اين مركز رونمايي شد. 
  آمار دقيقي از توليدات كشاورزي نداريم 

ساداتي نژاد افزود: همين االن اگر جست وجويي در اينترنت كنيم، بين 
۹۰ تا ۱۴۰ميليون تن ميزان توليدات بخش كشاورزي مطرح مي شود، 
اما اين آمار ها دقيق نيست، حتي از من وزير جهاد گرفته تا مسئوالن 

ديگر بخش ها، آمار دقيقي از توليدات بخش كشاورزي نداريم. 
وي آمار را اس��اس بخش توليد و امنيت غذايي عن��وان كرد و گفت: در 
همه دنيا به آمار به عنوان زيربناي مديريت توجه مي ش��ود و امروز هم 
مركز داده ها در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با همين 

رويكرد افتتاح شد. 
وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه تأكيدات ديگر مقام معظم رهبري 
در افزايش بهره وري در بخش كشاورزي بود، گفت: در اين راستا كميته 
ارزان سازي در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي راه اندازي 
شد كه با نفوذ دانش و تحقيقات توليد را اضافه كنند، در واقع بهره ورتر 
كنند. از سوي ديگر تالش مي شود داللي در اين بخش حذف شود كه در 

اين صورت ارزان سازي انجام مي شود. 
وي اضافه كرد: در آن بازديد حضرت آقا تأكيد كردند كه بخش كشاورزي 
مي تواند از همه اعتبارات صندوق توسعه ملي با مجوز مجلس استفاده 
كند، بنابراين معاونت برنامه ري��زي وزارت جهاد در مجلس رايزني هاي 
خود را براي تحقق اين مسئله اس��تفاده مي كند.  وزير جهاد كشاورزي 
اظهار داشت: مقام معظم رهبري با اشراف و دقت كامل در مورد آمار هاي 
بخش كشاورزي در مورد توليدات بومي كشور صحبت مي كردند و حتي 
به ظرفيت پنبه هاي رنگي در سيستان وبلوچستان اشاره فرمودند. توجه 
ويژه آقا به بخش كشاورزي، نشان از اهميت امنيت غذايي در كشور دارد 

و ما هم در اين راستا تالش مي كنيم. 

نوبت اول آگهي ارزيابى كيفى مناقصه گران شماره 2001091701000136

شركت نفت مناطق مركزى ايران
شركتبهره بردارى نفت وگاز زاگرس جنوبى

(سهامى خاص)

مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره : 140130  **** موضوع مناقصه: كمپرسور هواساز
SND-0100232 :شماره تقاضاى خريد

شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مستقر 
در شهرستان شيراز در نظر دارد مطابق شرايط 
و مشخصات ذيل كمپرسـور هواساز مورد نياز 
منطقه عملياتى نار و كنگان خود را از شركت هاي واجد شرايط تأمين نمايد. 
از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مى شود با مراجعه به سامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) پس از مطالعه دقيق شرايط عمومى و اختصاصى 
مناقصه و مشخصات فنى كاالى مورد نياز، در صورتى كه توانايى تهيه كاال 
را داشته باشند، نسبت به تكميل و ارسال فرم ارزيابى كيفى مناقصه گران 

واقع در سامانه يادشده اقدام نمايند.
1- شرح مشخصات فني كاال: كمپرسور هواساز (كيفيت و كميت كاال در سامانه 

ستاد بارگذارى شده است.)
2- كليه مراحل برگزارى فرآيند مناقصه، از دريافت و بارگذارى اسناد ارزيابى 
كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت سـاير مراحل، صرفاً از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (سـتاد) به آدرس http://www.setadiran.ir ميسر 
خواهد بود. ضمنـاً مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در سـامانه 
مذكور، الزم است مراحل ثبت نام در سـايت فوق و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكـى را جهت شـركت در مناقصه به انجام رسـانند. صـرف ارائه 
پيشـنهاد مالى از طرف مناقصه گران در سـامانه، به منزله رؤيت، بررسى 

وتأييد كليه اسناد مناقصه مى باشد. 
3- مهلت تحويل: آخرين مهلـت بارگذارى فرم هاى تكميل شـده ارزيابى 
كيفى تا پايان وقت اداري روز 1401/12/07 مي باشـد.الزم به ذكر است كه 
مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى در سامانه سـتاد، 14 روز قبل از تاريخ 

مذكور مى باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه:

1-4) پس از انجام ارزيابى كيفى، شركت هاى تأييدشده ملزم به ارائه پاكات 
ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار معتبر بانكى سه ماهه قابل تمديد 
و يا رسـيد واريز وجه نقد (شـماره حسـاب جهت واريز وجه با هماهنگى 

امور مالى مشخص مى گردد) به مبلغ 000ر000ر243ر3 ريال به نام شركت 
بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى و پيشـنهاد مالى از طريق سـامانه 
سـتاد مى باشـند. در غير اين صورت امكان ادامه حضور در روند مناقصه 

وجود نخواهد داشت. 
2-4) تاريـخ گشـايش ضمانتنامه هـاى شـركت در فرآيند ارجـاع كار، 
پيشنهادات مالى پس از مشخص شدن نتايج ارزيابى كيفى شركت ها توسط 

كميسيون مناقصات اعالم خواهد شد.
3-4) زمان برگزارى جلسـه توضيح و تشريح اسـناد متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
4-4) مهر و امضاى كليه اسـناد و بارگذارى آنها در سـامانه سـتاد 

الزامى است.
5- در صورتى كـه كاالى موضوع مناقصه در داخل كشـورتوليد مى گردد، 
مناقصه بين توليدكننـدگان داخلى و تأمين كنندگانى كـه كاالى موضوع 

مناقصه را از توليدكننده داخلى تأمين مى نمايند برگزار مى گردد.
6- اقـالم مربوط بـه درخواسـت خريـد SND-0100232 بايـد به صورت 
پيشـكرايه به آدرس: اسـتان بوشهر-شهرسـتان جم-بعـد از پمپ آب 

اكبرآباد- منطقه عملياتى نار و كنگان- انبار تداركات كاال، ارسال گردد.
7- اسناد ارزيابى كيفى به روز شده است.

8- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان 10 درصد 
مبلغ معامله الزامي است.

9- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر حداكثر به ميزان 
20٪ كل مبلغ معامله پيش پرداخت دريافت نمايد.

 توجـه: هرگونـه تغييـر در شـرايط و زمـان مناقصـه بـه اطـالع كليه 
شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسيد.

  در صورت ضرورت با شـماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس 
بگيريد و مكاتبات خود را به شماره فكس 32314447-071 ارسال نماييد.

روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

شناسه آگهى:1451469
تجديد آگهى ارزيابى كيفى مناقصه
موضوع: مناقصه بازسازى و بهسازى بيمارستان مسجدسليمان

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 
در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر 
با مشـخصات و شـرايط كلى زير را از 
طريق برگزارى مناقصـه عمومى يك 

مرحله اى (تجديد مناقصه) به شركت واجد شرايط واگذار نمايد. 
كليه فرآيندهاى اين مناقصه از ارزيابى كيفى مناقصه گران، دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از 
طريق درگاه سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir با شـماره ثبت 2001093823000085 انجام 

خواهد شد.
الف) شـرح خدمات مورد نياز: بازسـازى و بهسـازى بيمارستان 

مسجدسليمان
ب) مدت زمان اجراى قرارداد: 15 ماه شمسى

پ) مساحت حدود 700 مترمربع
ت) برآورد عمليات 769,666,668,926 ريال مى باشد.

ج) محل انجام خدمات: استان خوزستان– شهر مسجدسليمان 
د ) حداقل شرايط متقاضيان: 

1- گواهينامـه صالحيت پيمانـكارى حداقل پايه پنـج ابنيه و پنج 
تأسيسات 

2- داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و 
نيروى انسانى باتجربه

3- داشتن سابقه و تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه
4- داشتن توانايى ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 
2,880,000,000 ريال مطابق ضوابط اعالمى از سـوى كارفرما و قابل 

استعالم از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، طبق تصويب نامه 
شـماره 123402 / ت50659 هـ مورخ 1394/09/22 هيأت محترم 

وزيران 
5- كليه شرايط مندرج در دفترچه ارزيابى

   الزم به ذكر است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى در 
سامانه مذكور، مى بايست مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت 
گواهى امضاى الكترونيكى جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد 

را به انجام رسانند. 
   مهلت دريافت اسـتعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (سـتاد): 7 روز پس از چاپ نوبت دوم 

آگهى روزنامه 
   مهلت تحويل اسـتعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران در سـامانه 
تـداركات الكترونيكى دولت (سـتاد): 14 روز پـس از اتمام مهلت 

دريافت.
   اسـناد و مدارك مناقصه بين شـركت هاى واجد شـرايط كه به 
تشخيص مناقصه گزار حداقل امتياز كيفى را كسب مى نمايند توزيع 

خواهد گرديد. 
   بديهى اسـت ارائه مـدارك فوق الذكـر هيچ گونه حقـى را جهت 
متقاضيان براى شـركت در مناقصـه ايجاد نخواهد كـرد. متقاضيان 
مى توانند درصورت نياز به اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه، 
شرايط و مسـائل مالى با تلفن 88944010 – 021 و در خصوص سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 1456– 021 تماس حاصل نمايند. 

www.piho.ir    www.shana.ir                              

شناسه آگهى:1449689

روابط عمومى سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

 شركت ملي  نفت ايران 
سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

 نوبت دوم

   خبر


