
به رغم ناهماهنگي ها و مشكالتي كه همچنان 
در وزارت صم�ت وج�ود دارد ب�ا پادرميان�ي 
رئيس جمهور فرصت ديگري به وزير صمت داده 
شد. هرچند به گفته رئيس مجلس، 17 نماينده 
همچنان در فهرست استيضاح كنندگان وزير 
صمت قرار دارند، اما درخواست رئيس جمهور 
براي ارائه اليحه تفكي�ك وزارت صمت باعث 
شد تا قاليباف از نمايندگان درخواست كند كه 
از استيضاح صرف نظر كنند و به دولت فرصت 
دو ماهه ب�راي تفكيك وزارت صم�ت بدهند. 
پس از آنكه استيضاح وزير صمت با 36 امضا هفته 
گذشته از سوي هيئت رئيسه مجلس اعالم وصول 
ش��د، دولتي ها تالش زيادي براي بازپس گرفتن 
امضاي نمايندگان خواستار استيضاح فاطمي امين 
كردند. اما در نهايت 17 نماينده مجلس همچنان 
خواستار استيضاح وزير صمت شدند و قاعدتاً روز 
گذشته بايد استيضاح از سوي هيئت رئيسه مجلس 

اعالم وصول مي شد. 
    مهلت 2 ماهه به دولت 

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي 
صبح ديروز )7 تير(، در جلسه علني مجلس طي 
سخناني در خصوص استيضاح وزير صمت، گفت: 
الزم مي دانم كه اين را ب��ا صراحت عرض كنم كه 
ما حتماً وظيفه خود مي دانيم كه هر س��ه قوه در 
حوزه اداره كشور هم هماهنگ باشند هم هم افزا. 
اگر مجلس به اين نتيجه رس��يده ك��ه وزيري را 
استيضاح كند هيچ نيتي در مجلس جز اصالح امور 

و پيشرفت كار دولت نيست.«
رئيس مجل��س اف��زود: »اين به معن��ي دخالت 
در كار دولت نيس��ت در حالي ك��ه مجلس يك 
وظيفه ذاتي دارد و وظايفي ه��م دولت دارد كه 
هر كدام به جاي خود بايد مسئوليت پذير باشند 
و مسئوليت ها لوث نشود. نكته دوم اينكه وزارت 
صمت جزو سنگين ترين مجموعه وزارتخانه هاي 
دولتي اس��ت، يك زماني وزارت صنايع كوچك 

س��ابق، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني 
جدا بودند امروز همه در يك وزارتخانه متمركز 
ش��ده اند و همه ما قبول داريم و من هم بارها به 
دولت محترم و رئيس جمهور محترم باور شخصي 

خ��ودم را گفته ام ك��ه اين وزارتخانه مش��كالت 
ساختاري هم دارد و حتماً اش��كاالت مديريتي 

هم دارد.«
وي افزود: »خب تشخيص برخی نمايندگان اين بود 

كه اين وزارتخانه به نقطه اي رس��يده است كه بايد 
استيضاح انجام دهد و درخواست استيضاح 17 امضا 
دارد و مي تواند در صحن مطرح شود. اما چون قصد ما  
اصالح امور است، به اين جمع بندي رسيديم كه اين 

وزارتخانه نيازمند اين است كه تفكيك شود.«
وي عن��وان ك��رد: »در نتيجه م��ن از نمايندگان 
درخواست كننده استيضاح يك خواهشي داشتم و 
خصوصي هم از سياهكلي اين را درخواست كردم 
كه اولين نفر درخواست كننده استيضاح بودند و 
انصافاً هم در اين مدت جز دلسوزي از ايشان نديدم 
و همين طور از 16 نفر ديگر درخواس��ت دارم كه 
چون دولت اين مسئله را پذيرفته و اقدام كرده يك 
فرصت دو ماهه به دولت بدهيم و مطمئن هستيم 

كه اين كار انجام مي شود.«
 با تفكيك 2 وزارتخان�ه فاطمي امين بايد 

رأي اعتماد بگيرد
به اين ترتيب دولت بايد به زودي و پس از تفكيك 
وزارت صمت، دو گزينه جديد به عنوان وزير صنايع 
و معادن و وزير بازرگاني ب��ه مجلس معرفي كند 
چنانچه فاطمي امين دوباره به مجلس معرفی شود 

نياز به رأي اعتماد جديد دارد. 
با توجه به ش��رايط فعلي كه ابهام��ات زيادي در 
خصوص عملكرد فاطمي امين وجود دارد و سبب 
شده اس��ت بحث اس��تيضاح او در مجلس مطرح 
شود، ش��انس معرفي وي به عنوان وزير صنايع و 
معادن خيلي باال نيس��ت و اگر هم از سوي دولت 
معرفي شود، به نظر كار سختي را براي گرفتن رأي 
اعتماد مجدد از مجلس پيِش رو دارد. اين موارد از 
چالش هايي است كه پس از تشكيل وزارت بازرگاني 
در خص��وص تعيين وزير صناي��ع و معادن وجود 
خواهد داش��ت. منابع اگاه مي گويند: »تغييراتي 
در بدنه وزارت صمت اعم از مديران و معاونان در 
سطوح مختلف در دس��تور كار فاطمي امين قرار 
گرفته تا در دو ماه آتي با قدرت بيش��تري در اين 

سمت خدمت كند.«

| روزنامه جوان |  ش��ماره 126518

88498433سرويس  اقتصادي

چهار ش��نبه 8 تیر 1401 | 29 ذی القع��ده 1443 |

امين تا تفكيك وزارت صمت توقف استيضاح فاطمي 
رئيس مجلس از امضاكنندگان استيضاح وزير صمت خواست يك فرصت 2 ماهه تا تفكيك وزارتخانه مربوطه به دولت بدهند

فرصت هاي همكاري 
صنعت خودرو ايران و روسيه در تحريم

هم اكن�ون صنع�ت خ�ودروي روس�يه ب�ه عل�ت تحريم ه�اي 
جنگ اوكراي�ن، با چالش ج�دي تأمي�ن قطعات خ�ودرو مواجه 
اس�ت؛ اي�ن فرصتي ج�ذاب اس�ت ك�ه مي توان�د زمينه رش�د 
صنع�ت خ�ودرو در اي�ران را ب�ر مبن�اي ص�ادرات رق�م بزن�د. 
به گزارش فارس، بعد از حمله روسيه به اوكراين، صنعت خودرو روسيه 
با تحريم هاي شديدي روبه رو شده است. وابستگي زياد صنعت خودرو و 
حضور پررنگ كشورهاي غربي در بازار روسيه موجب شد تا با اعمال اين 

تحريم ها صنعت و بازار خودرو اين كشور دچار بحران جدي شود. 
اثر تحريم ها بر صنعت خودرو تا حدي اس��ت كه دولت روس��يه طبق 
فرمان شماره 855 خود به خودروسازان اجازه مي دهد تا خودروهايي 
بدون كيسه ايمني هوا، ترمز ABS، ESP و با استانداردهاي آاليندگي 

اگزوز در سال 1988 توليد كنند. 
 كاهش 50 درصدي توليد خودرو در روس�يه پ�س از وقوع 

جنگ اوكراين
محمدحسين پروانه كارش��ناس صنعت خودرو انديش��كده پيشران 
در گفت وگو با فارس با اش��اره به وضعيت فعلي صنعت خودروسازي 
روسيه مي گويد: صنعت خودروسازي روسيه با تعليق شدن همكاري 
خودروس��ازان خارجي علي الخصوص خودروسازي رنو، با چالش هاي 
بسيار جدي مواجه شده است. پيش بيني مي شود در سال 2022 توليد 
خودرو در روسيه بيش از 50 درصد كاهش يابد و توليد به رقم كمتر از 
800 هزار دستگاه تا انتهاي سال جاري ميالدي برسد.  وي اظهار داشت: 
همچنين، بحران كمبود تراشه و نيمه  هادي ها نيز تشديد شده يا حداقل 
ادامه دار است، زيرا روسيه و اوكراين جزو تأمين كنندگان مهم و حياتي 
گاز نئون و پاالديومي هس��تند كه براي توليد تراشه ها، نيمه هادي ها، 
باتري خودروهاي برق��ي و فناوري تصفيه گازه��اي خروجي از اگزوز 
خودروها استفاده مي شود. روسيه حدود 40 درصد پاالديوم خام جهان 

را توليد مي كند. 
بازار بزرگ و جذاب روسيه با فروش بيش از 1/4 ميليون خودرو به ارزش 
بيش از 35 ميليارد دالر در س��ال 2020 كه با تعليق فعاليت شركاي 
غربي مواجه شده است، يك فرصت طاليي براي صنعت خودرو ايران 
به شمار مي رود.  با توجه  به اينكه طوالني شدن عدم همكاري شركاي 
غربي با صنعت خودرو روسيه، موجب واگذاري كامل بازار آنها مي شود، 
ضروري است تمهيدات الزم براي حضور خودروسازان ايراني در بازار 

روسيه و همكاري مشترك انديشيده شود. 
----------------------------------------------------

43 درصد متقاضيان آموزش فني - حرفه اي
 جوانان 21 تا 30 ساله جوياي كار هستند

رئيس س�ازمان آموزش فني و حرفه اي كش�ور گف�ت: 43 درصد 
متقاضي�ان مهارت آموزي محي�ط واقعي كار در گ�روه كارجويان 
ج�وان از 21 تا 30 س�ال و در مقط�ع تحصيلي ديپلم ق�رار دارند. 
سيدامير سياح، رئيس مركز بهبود كس��ب وكار وزارت اقتصاد معتقد 
است، يكي از موانع عمده بهبود كسب و كار، قانون هاي كهنه و متعارض 
در كسب و كارهاست. اولين مانع مقررات بس��يار زياد و بعضاً در حال 
تغيير است. آنقدر مقررات زياد است كه خود مجري و ذينفع ابعاد آن را 
نمي دانند و باعث شده است كه اگر دو فعال اقتصادي در بازار ايران به 

اختالف بخورند كه امري متداول است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. 
به گفته س��ياح، همين االن 700 طرح قانوني جديد در نوبت مجلس 
شوراي اسالمي است. با اين فرماني كه مجلس پيش مي رود تا دو - سه 
دوره ديگر هم يعني تا س��ال 1415 هم به نتيجه نمي رسد و اين همه 
قانون گذاري بدون توجه به اين نكته دارد انجام مي شود كه چه اثرات 
بدي دارد و همين طور مقررات گذاري، بخشنامه هاي پي درپي در اقصي  
نقاط دولت صادر مي شود كه رهبر انقالب هم در آخرين سخنراني شان 
با فعاالن اقتصادي به آن اش��اره فرمودند.  دومين نكته مانع، تعارض 
منافع برخي سياستگذاران است. سياستگذاراني كه مي توانند اصالحات 
را حذف كنند ولي اين كار را نمي كنند؛ چرا كه متأسفانه به ضرر منافع 
شخصي خودشان اس��ت. اين باعث شده اس��ت كه به طور سيستمي 
مشكالت در اقتصاد ايران حل نش��ود و به طور سيستمي اقتصاد ايران 
رقابتي نشود.  نكته سوم، روش كهنه و اشتباه حمايت از توليد در ايران 
است. قوانين و مقررات اين حوزه در ايران مربوط به دهه هاي 30، 40 
و 50 و زماني است كه اقتصاد بس��يار دولتي بود و در آن اقتصاد خيلي 
دولتي، دولت كارخانه مي ساخت و متناسب با ساختن كارخانه به دست 
دولت قانون وضع كرده بودند. براي ساختن كارخانه و براي راه اندازي 
يك نهاد توليدي باي��د اول مجوز بگيريم، س��پس پروانه بهره برداري 

بگيريم و بعد از آن دو- سه مرحله ديگر هم دارد. 
در اين زمينه غالمحس��ين حسيني نيا، رئيس س��ازمان آموزش فني 
و حرفه اي كش��ور مي گوي��د: »43 درصد متقاضيان مه��ارت آموزي 
محيط واقعي كار در گروه كارجويان جوان از 21 تا 30 سال و در مقطع 

تحصيلي ديپلم قرار دارند.«
حس��يني نيا، تخصيص اعتبارات الزم براي اجراي طرح، توجيه كافي 
بازرسان تأمين اجتماعي، طراحي و اجراي يك مكانيزم واحد به منظور 
فراخوان و جذب بنگاه هاي اقتصادي و اتحاديه ها، اعمال ساز وكارها و 
مشوق هاي قانوني الزم به منظور مشاركت بيشتر بنگاه هاي اقتصادي 
در اجراي طرح، لحاظ كردن مش��وق هاي الزم براي كارآموزان جهت 

مشاركت در طرح و... را از ضروريات موفقيت اين طرح برشمرد. 

طي نامه نگاري بي�ن دو معاون وزير صمت مش�خص ش�د كه 
س�امانه يكپارچ�ه تخصي�ص خ�ودرو ك�ه ۹ خ�رداد اولي�ن 
قرعه كشي بر اساس آن انجام گرديد، اصاًل تأييد فني و امنيتي 
نداش�ت و دفت�ر فن�اوري داده وزارت صمت هم مس�ئوليت 
تأييد و نظارت بر حس�ن اج�راي اين س�امانه را نپذيرفته بود. 
به گزارش تس��نيم، درپي ابهامات زيادي كه سيس��تم قرعه كشي 
خودرو توسط خودروسازان طي دو سه سال گذشته ايجاد كرده بود 
و شمار زيادي از مردم معتقد بودند كه اين قرعه كشي ها شفافيت 
الزم را ندارد، وزارت صمت اخيراً دست به كار شده يك سامانه فروش 
يكپارچه خودرو را راه اندازي كرد تا تخلفات و دالل بازي به صفر برسد 

و مصرف كننده واقعي بتواند خودروي خود را خريداري كند. 
بر همين اساس سه شنبه 27 ارديبهشت ماه 1401 نخستين دوره 
فروش خودرو در سامانه فروش يكپارچه خودرو در يك بازه  زماني 
يك هفته اي آغاز گرديد و با اجراي قرعه كشي در 9 خرداد، نتايج آن 
در تاريخ 11 خرداد اعالم شد، اما در اين مرحله مشكل جدي براي 
برخي خريداران به وجود آمد به نحوي كه اين افراد پس از اعالم نتايج 
اوليه در سامانه جزو »برنده اول« طرح بودند اما در زمان واريز وجه 
به آنها اعالم شد: »شما جزو منتخبين رزرو قرعه كشي هستيد« و 

امكان واريز وجه را نداريد. 
افرادي كه با اين مشكل روبه رو شده بودند اعالم مي كردند كه پس 
از اعالم نتايج در روز 11 خرداد اسامي آنان به عنوان منتخبان اول 
)اصلي( اولين فروش خودرو در قالب س��امانه يكپارچه تخصيص 
خودرو اعالم شد اما وقتي مي خواس��تند براي واريز وجه خودرو يا 
مبلغ علي الحس��اب اقدام كنند، موفق به واريز نمي شدند؛ و با پيام 
»شما جزو منتخبين رزرو قرعه كش��ي اين دوره سامانه يكپارچه 

تخصيص خودرو هستيد« مواجه شده اند. 
صديف بي��ك زاده رئيس س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان درباره ابهامات پيش آمده در اعالم نتايج تخصيص 
خودرو از طريق س��امانه يكپارچ��ه اعالم كرد: ب��راي جلوگيري از 
قرعه كشي هاي دوباره در يك فرآيند تخصيص، حدود 12هزار نفر 
به عنوان منتخبان ذخيره مشخص شدند؛ اما اين موضوع به صورت 

شفاف در سامانه يادشده، مشخص نشد و ابهاماتي ايجاد كرد. 
در حالي اين مق��ام مس��ئول وزارت صمت مقصر اي��ن موضوع را 
خودروسازان معرفي كرده است كه سؤال اينجاست؛ مگر سازوكار 
اعالم اس��امي اصلي و رزرو در خودروس��ازان تعريف نشده بود؟ در 

طرح هاي قبلي چگونه اسامي به  صورت تفكيك  شده اعالم مي شد 
اما اين بار اين اختالل به وجود آمده است؟ مگر نه اينكه هر بار بايد 
اشكاالت برطرف و فروش خودرو به صورتي قانونمندتر انجام شود 
چرا اين بار كه همه بر نظارت يكپارچه خودرو در سامانه فروش تأكيد 

مي كردند چنين خطايي به وجود آمد؟
حال با گذشت بيش از يك ماه از اولين قرعه كشي خودرو در سامانه 
يكپارچه وزارت صمت، س��يد مهدي نيازي معاون وزير صمت در 
نامه اي به منوچهر منطقي مع��اون صنايع حمل ونقل وزير صمت 
اعالم كرده است كه اين سامانه صالحيت فني و امنيتي و آمادگي 
الزم براي اجراي قرعه كش��ي خودرو را نداش��ته است و هنوز هم 
ندارد، بر همين اس��اس تأكيد كرده اس��ت كه فعاًل از طريق اين 

سامانه قرعه كشي انجام نشود. 
در اين نامه آمده است:

»همان گونه كه در جلس��ات كارشناس��ي، پي��ش از دوره اول 
قرعه كشي خودروها به واسطه سامانه جديد يكپارچه تخصيص 
خودرو به استناد صورت جلسات مربوطه به وضوح اعالم گرديد، 

دفتر فناوري داده، اطالع��ات و امنيت فضاي مجازي با توجه به 
ش��رايط فعلي انتخاب پيمانكار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، 
عدم مالكيت س��امانه و همچنين ع��دم ورود در تحليل فرآيند 
تخصيص، امكان پذيرش مسئوليت در خصوص تأييد و نظارت 
بر حسن اجراي اين سامانه را ندارد و صرفاً در اين شرايط، امكان 
ارائه مشورت فني در جلساتي كه در اين رابطه برگزار مي شود، 

وجود دارد. 
الزم به ذكر است در صورت واگذاري رسمي مسئوليت هاي مربوط به 
مباحث فني سامانه مذكور، مواردي از جمله انتخاب پيمانكار، اجرا 
و پياده سازي و تست همه جانبه سامانه، نيازمند طي مراحل فني و 
كارشناسي موضوع بوده و تحليل فرآيندها و زيرساخت هاي مربوطه 

نيز  بايد تعيين تكليف شود. 
از طرفي با توجه به حساسيت و اهميت اين سامانه، زيرساخت هاي 
ارتباطي، سخت افزاري و نرم افزاري و امنيتي مناسبي بايد  تدارك 
شود كه تأمين آنها اعتبار متناسب خود را نياز دارد كه مي بايستي در 
چارچوب رديف هاي مرتبط طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 

سال جاري پيش بيني شود و تخصيص يابد. 
لذا پيشنهاد مي گردد براي قرعه كشي آتي از طريق سامانه مزبور، 
فعاًل موارد و نقطه نظرات مركز افتاي رياست جمهوري به طور ويژه 
از آن مرجع درخواست و پس از دريافت و آماده سازي سامانه مطابق 
آن موارد نسخه نهايي به منظور تست و ارزيابي فني در اختيار يكي از 
آزمايشگاه هاي حائز صالحيت تحت نظارت مركز افتا قرار داده شود و 
قرعه كشي به بعد از آن زمان موكول شود. دفتر فناوري داده اطالعات 

و فضاي مجازي آماده همكاري براي موارد ذكرشده مي باشد.«
   رد شائبه عدم امنيت سامانه يكپارچه خودرو 

از سوي وزارت صمت
روز گذشته در پي انتشار گسترده خبر مربوط به عدم امنيت سامانه 
يكپارچه خودرو؛ سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شايعات 
طرح شده در مورد امنيت سامانه يكپارچه خودرو را تكذيب كرد و 
گفت: آنچه در مورد اين س��امانه مطرح شده مراحلي است كه بايد 
طي شود تا مسئوليت انجام قرعه كشي به وزارت صمت واگذار شود. 
اميد قاليباف اظهار داشت: در حال حاضر تصدي گري وزارت صمت 
در واگذاري خودرو در دستور كار نيس��ت و مرحله دوم تخصيص 
خودرو مشابه مرحله نخس��ت از طريق سامانه اي كه مورد استفاده 

قرار مي گيرد انجام خواهد شد. 

افشاي نامه مهم در وزارت صمت

سامانه قرعه كشي خودرو تأييد امنيتي - فني نداشت؛ لغو قرعه كشي تا اطالع ثانوي

   گزارش 2

رئيس جمهور فرانسه خواستار بازگشت
 نفت ايران به بازار جهاني شد

بازش�دن گ�ره رواب�ط  رئيس جمه�ور فرانس�ه خواس�تار 
اي�ران و امري�كا و بازگش�ت نف�ت اين كش�ور ب�ه ب�ازار جهان 
ش�د ت�ا ب�ه رف�ع مش�كل كمب�ود نف�ت در ب�ازار كمك ش�ود. 
به گزارش تسنيم به نقل از آناتولي، فرانسه در روز دوشنبه از كشورهاي 
توليدكننده نفت خواس��ت توليد خود را افزايش و ب��ه مذاكرات براي 
بازگش��ت نفت ايران و ونزوئال به بازار جهت رفع بح��ران انرژي ادامه 
دهند.  فرانسه در حاشيه اجالس گروه7 در آلمان بر لزوم مهار افزايش 
قيمت سوخت با باال بردن توليد نفت و در عين  حال حفظ هدف توليد 
صفر كربن تأكيد كرد. فرانس��ه با اش��اره به اينكه منابع نفتي ديگري 
بايد اكتشاف شوند گفت كشورهاي توليدكننده نفت بايد توليد خود 
را به طرز اس��تثنايي افزايش دهند. رئيس جمهور فرانس��ه گفت گره 
بين ايران و امريكا بايد باز ش��ود تا نفت ايران و ونزوئال بتواند دوباره به 
بازار راه يابد. انتظار مي رود ماكرون در اين  مورد با بن س��لمان وليعهد 
عربستان و محمدبن زايد رئيس  دولت امارات گفت وگو كند. جوبايدن، 
رئيس جمهور امريكا هم در ديدار خود از عربستان در ماه ژوئيه در مورد 

امكان افزايش عرضه نفت مذاكره خواهد كرد. 
----------------------------------------------------
مجلس از تخلفات مالی و مديريتی در شستا 

تحقيق و تفحص  می كند
نمايندگان مردم در مجلس با تقاضاي تحقيق و تفحص از شركت 
شستا از سال 13۹2 تا 13۹۹ و همچنين تحقيق و تفحص از سازمان 
تأمين اجتماعي و وزارت نيرو موافقت كردند. طي دوره هاي گذشته 
مجلس دو بار موضوع تحقيق و تفحص از شس�تا در دس�تور كار 
نمايندگان قرار داشته، اما نتيجه آن در صحن علني مطرح نشده 
است كه بيانگر اهميت تحقيق و تفحص از اين مجموعه عظيم است. 
به گزارش خانه ملت، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جريان 
بررس��ي گزارش كميس��يون اقتصادي با تصويب تقاض��اي تحقيق و 
تفحص از شركت شستا از سال 1392 تا 1399 با 161 رأي موافق، 47 
رأي مخالف و 9 رأي ممتن��ع از مجموع 227 نماينده حاضر در صحن 

موافقت كردند. 
شهباز حسن پور بيگلري در تش��ريح گزارش كميسيون اقتصادي در 
رابطه با اين تقاضاي تحقيق و تفحص گفت: بررسي وضعيت مديريت 
اقتصادي، مالي، اداري و حقوقي شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 

و شركت هاي زير مجموعه آن محور اصلي اين طرح است. 
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
محور هاي فرعي اين طرح تحقيق و تفحص ادامه داد: بررسي مديريت 
مالي و سرمايه گذاري شركت هاي زير مجموعه، فرآيند خريد و فروش 
داخلي و خارجي، خريد و فروش دارايي ها و نحوه رعايت صرفه و صالح 
شركت، اجاره دارايي ها، اخذ تسهيالت و نحوه پرداخت به شركت هاي 
تابعه و اخذ تضامين بازپرداخت، چگونگي انجام حواله هاي ارزي و... و 
تخلفات ناشي از آن، بررس��ي نحوه انتصابات و بررسي تناسب تركيب 
اعضاء هيئ��ت مديره ها در برخي از ش��ركت ها از لح��اظ تحصيالت و 
تجربه كاري متناس��ب با فعاليت اجرايي ش��ركت، نحوه به كارگيري 
مش��اوران، عضويت اعضاي هيئ��ت مديره ها به ص��ورت همزمان در 
شركت هاي مختلف، بررسي ضوابط حقوق و مزاياي معاونان، مشاوران 
و مديران شركت ها و تخلفات ناشي از آن از ديگر محور هاي اين طرح 

تحقيق و تفحص است. 
وي تصريح كرد: همچنين بررسي مديريت بخش حقوقي شركت هاي 
زير مجموعه شستا و تعداد دعاوي حقوقي، فرآيند دعاوي و نحوه صرف 
هزينه هاي وكالت و نتايج مالي دعاوي حقوقي به نفع شس��تا، بررسي 
انتصاب مديران حقوقي متمركز از طريق معاونت حقوقي شركت شستا 

و اخراج كارشناسان حقوقي مستقل نيز در اين طرح آمده است. 
براس��اس اين گزارش علي خضريان به عنوان متقاضي طرح تحقيق و 
تفحص، با اش��اره به اهميت تحقيق و تفحص از مجموعه شستا گفت: 
شركت شستا مالك بسياري از مجموعه ها در حوزه داروسازي، كشت، 

دامپروري، پتروشيمي، عمراني و... است. 
نماينده متقاضي تحقيق و تفحص از شس��تا اظهار كرد: همچنين اين 
مجموعه در شركت هاي صنايع ملي مس، ايرانول، جم، ميالد سالمت 
و... داراي سهام اس��ت؛ در واقع مي توان اظهار كرد اين شركت با پول 

كارگران و بازنشستگان سهامدار اين شركت ها شده است. 
وي بيان ك��رد: مجموعه شس��تا داراي 165 ش��ركت مديريتي و 65 
شركت غيرمديريتي است و مجموع س��رمايه آن از سال 97 در حدود 
57 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين درآمد ساالنه آن 32 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني مي شود كه با توجه به شرايط اكنون بايد دو 

برابر باشد. 
خضريان تصريح كرد: طي دوره هاي گذش��ته مجل��س دو بار موضوع 
تحقيق و تفحص از شستا در دستور كار نمايندگان قرار داشته، اما نتيجه 
آن در صحن علني مطرح نشده است كه بيانگر اهميت تحقيق و تفحص 

از اين مجموعه عظيم است. 
سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اس��المي گفت: اتفاق 
تلخي در اين مجموعه در طي 8 س��ال دولت آق��اي روحاني رخ داده 
و موجب ايجاد حياط خلوت در شس��تا شده اس��ت؛ مشاهده مي شود 
با امضاي معاون وزير كار، افرادي به ش��ركت تأمين اجتماعي معرفي 
ش��ده اند تا در هيئت مديره ها به كار گرفته ش��وند، زيرا آنها از اعضاي 

ستاد بودند. 
خضريان تصريح كرد: چرا فردي با تحصيالت غيرمرتبط در مجموعه 
پتروشيمي عضو هيئت مديره مي شود، در حالي كه افراد نخبه ديگر و 
جوياي كار وجود دارند! در واقع فردي يك ماه در ستاد انتخاباتي فعاليت 
داشته و از اين طريق در اين مجموعه به كار گرفته شده است، بنابر اين 
در بخش هاي زيرمجموعه ش��اهد تخلفات در حوزه سرمايه گذاري و 
همچنين سوءاستفاده در انتصابات و ساير مشكالت در بخش حقوقي 
هس��تيم كه موجب ش��ده 13 هزار پرونده قضايي و حقوقي براي اين 

مجموعه شكل بگيرد. 
نمايندگان مردم در مجلس همچنين ب��ا تقاضاي تحقيق و تفحص از 
عملكرد س��ازمان تأمين اجتماعي در حوزه انتصابات و نحوه مديريت 

شركت هاي وابسته خصوصاً شستا موافقت كردند. 

فراخوان آگهى مناقصه (يك نوبته) شناسه آگهى: 1342621
شركت بهسازان آينده قزوين (وابسته 
به شـهردارى قزوين) در نظـر دارد به 
اسـتناد مجوز هيئت مديره به شـماره 
583/د/30/1401 مـورخ 31 /1400/03، 
انجام امـور مربوط به مديريـت بر اجراى حمـل مصالح مورد 
نياز سـازمان عمران شـهردارى قزوين را به شركت هاى واجد 
صالحيـت (داراى گواهى صالحيـت از اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعـى در رشـته  حمل و نقـل و گواهى صالحيـت ايمنى 
اشـخاص حقوقى)، براى مدت 12 ماه شمسى واگذار نمايد. لذا 
متقاضيان مى توانند جهت اطالع از شـرايط و دريافت اسـناد 
مناقصه بـه آدرس اينترنتـى www.setadiran.ir مراجعه و 

اسناد مذكور را دريافت نمايند.

 برگزارى مناقصه صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (www.setadiran.ir) مى باشـد و كليه مراحل فرايند 
مناقصه شـامل دريافت اسناد، ارائه تصوير تضمين شركت در 
مناقصه، ارسال پيشنهاد قيمت، اعالم به برنده، پذيرش برنده 
بـودن، پرداخت تعرفه سـامانه، ثبت اطالعـات پرداخت هاى 

تضامين، در بستر سامانه امكان پذير است.
 تضمين شركت در مناقصه: 2,135,000,000 ريال

 ضمنًا هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
 آدرس: قزويـن، ميدان ارتش - سـاختمان هميارى- طبقه 

2- واحد 7و8 
 تلفن: 33368404-5     

حسين نورى- مديرعامل شركت بهسازان آينده قزوين

 شناسه آگهى: 1342853
  نوبت اول آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران

شـركت مهندسـي و توسـعه نفـت در نظـر دارد از طريق 
فراخـوان عمومي، انجـام خدمات عمومي مـورد نياز 
خـود را به يك شـركت پيمانـكاري خدماتي ذيصالح 
واگذار نمايد. تمـام مراحل برگزاري مناقصه، از طريق 
سـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني 
اينترنتي www.setadiran.ir انجام خواهد شـد. شماره فراخوان در سامانه 
2001093314000011و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/08 مي باشد. 

1- شرح مختصر خدمات
 انجام خدمات نگهباني در سـاختمان هاي شـركت مهندسي و توسعه نفت 

در تهران.
2- محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، سـاختمان هاي مركزي كارفرما در تهران و مدت انجام 
آن دوازده ماه مي باشد.

3- شرايط پيمانكاران متقاضي 
 دارا بـودن گواهينامه تأييد صالحيت پيمانكاران خدماتي معتبر و مرتبط 

با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(فعاليت نگهباني).
 دارا بـودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانـكاري معتبر از وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
 از پيمانكاران تأييد صالحيت شده سازمان حراست وزارت نفت باشند.

 از مؤسسـات خدمـات حفاظتـي و مراقبتـي داراي صالحيت بر اسـاس 
آيين نامـه اجرائي مؤسسـات خدمات حفاظتي و مراقبتـي و دفاتر خدمات 

الكترونيك انتظامي (شماره 2612/1/401/715مورخ 1399/10/18) باشند.
 دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

 دارا بودن ظرفيت آماده به كار.
متقاضيان مي توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشـار فراخوان در سـامانه، 
جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (سـتاد)، به نشـاني اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه و پس از 
تكميل، اسـناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت 
اسـناد اسـتعالم ارزيابي كيفي به همان نشـاني ارائه نمايند. متقاضيان در 
صورت داشتن هرگونه سؤال مي توانند با شماره تلفن 88898650-60(021) 

داخلي 2318 تماس حاصل نمايند. 
بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه 

حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.
 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت

مناقصه عمومي شماره: م م الف /خ/1401-02

 شركت ملي  نفت ايران 
شركت مهندسي وتوسعه نفت

مديريت منابع انساني

خانه ملت

  گزارش  یک


