خبرچین

ما یتیم هستیم
امیر حسین ذاکری
طنزنویس

خبرچین در شماره اخیر به جای نظرسنجی
از مردم در باره موضوعات روزمره اینبار چند
کالم با وزیر محترم ارشاد حرف و سخن یا درد
دل دارد که خدمت ایشان عرض میگردد:
جنــاب وزیر! برخی از دوســتان خبرنگار که
بخاطــر مشــکالت زندگی و تامیــن مخارج
آن به ناوگان تاکســی اینترنتی پیوســتهاند
عنــوان میکنند :این شــرکتها گاهی پیام
دلگرمکننده برای رانندگان میفرستند حتی
مثال اعالم میکنند :شــما چند هزار کیلومتر
سفر رفته اید ،مسافر جابجا کردید برخوردتان
با مســافر خوب بوده ،دمتان گرم ،خوشحالیم
شما را در ناوگان خودمان داریم ،گاهی حتی
مبالغ تشــویقی در نظر میگیرنــد اما از این
وزارت عزیز فرهنگی تا حاال دریغ از یک پیام
دلگرمکننده به اهالی رسانه! کجا پیامی ارسال
کردهاند که بگویند :شــما چند هزار گزارش و
مقاله نوشتهاید و خوشحالیم که به ناوگان قلم
چیها پیوستهاید؟ لذا یک سکه زرین تقدیم
به شما!
جنــاب وزیر! چرا باید اهالی رســانه از مزیت
داشتن تعاونی مســکن یا یک تعاونی خرید
کاال محروم باشــند؟ چرا اهالی رســانه حتی
برخی مدیران باید احســاس یتیمی بکنند؟
آیا میدانید چنــد در صد از روزنامه نگاران به
زیر خط فقر رفته اند؟ حتی به سوپری محل
هم بدهکارند؟ بنده به سوپری محل بدهکارم،
باور نمیکنیــد آدرس میدهم بروید تحقیق
و تفحــص کنید .باور بفرمایید اگــر از اموال
برخی از ما «رسانه چی ها» شفافسازی شود
حاصلی جز آبروریزی برای ما ندارد.
جناب وزیر! صنف همیشــه نجیب خبرنگاران
کــه هیچگاه فریادی برای شــکم خودشــان
ســرندادند و فقط وکیل االخبــار حال مردم
بودهاند اینبار جسارتا اعالم میکند :این صنف
فاقد هرگونه حمایت است .این اهالی رسانه هم
جزو همان  ۴۰میلیون نفری هستند که آقای
حاجبابایی فرمودند« :نیاز به کمک فوری و آنی
دارند» .شما عنوان کردید :میخواهید فضای
گشادگی و انبساط را در حوزه فرهنگ و هنر
ایجاد کنید .لطفا ما را از این انقباض و گرفتگی
به در آرید که روی گشاده زندگی و گشایشها
به مــا هم لبخند بزند .فرمــوده بودید :دنبال
چابکسازی این وزارت خانه هستید امیدوارم
فکر چابکسازی «قلم چی های» نحیف فقیر
هم باشید که رژیم غذایی اجباری گرفتهاند.
خالصــه کالم اگــر از احواالت ما بپرســید
میگوییم مثل خودرویی شــدهایم که چراغ
آمپر بنزینش روشــن شده و به جایگاه بنزین
میرود اما جایگاه بسته است!
دیالوگ

نورثاپ :ما به یه گوش شنوا احتیاج داریم ،اگه
فرصتی برای توضیح وضعیت خودمون داشته
باشیم.

دوازده سال بردگی  -استیو مک کویین

آثار حیات ۲.۵میلیاردساله
در یاقوتهای یک سیاره!

بر اســاس یک مطالعه جدید ،آثاری از زندگی
باســتانی در داخل یک یاقوت  ۲.۵میلیاردساله
از گرینلند مشاهده میشود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،قدیمیترین یاقوتهای یک سیاره،
ســنگهای قیمتی قرمز درخشــان که از یک
ماده معدنی قرمز شفاف به نام کوراندوم تشکیل
شــدهاند ،در گرینلند یافت میشوند .در حین
جستجوی یاقوتها در کراتون اقیانوس اطلس
شمالی در جنوب گرینلند ،گروهی از محققان
یک شــگفتی پنهان را در یکی از آنها کشف
کردند :گرافیت ،شکل خالص کربن ،که ممکن
استبقایایحیاتمیکروبیباستانیباشد.کریس
یاکیمچوک ،استاد علوم زمین و محیط زیست
در دانشــگاه واترلو در انتاریو کانادا ،در بیانیهای
گفت« :گرافیت داخل این یاقوت ســرخ واقعاً
بینظیر اســت .این اولین بار است که شواهدی
از حیات باستانی در صخرههای یاقوتدارمشاهده
میشود» .بر اساس این بیانیه ،تیم تحقیق به این
نتیجه رسیدند که گرافیت از یک شکل زندگی
باســتانی به وجود آمده است و پس از تجزیه و
تحلیل نســبت انواع مختلف یــا ایزوتوپهای
کربن موجود در گرافیت به وجود آمده اســت.
بیش از  ۹۸درصد کربن روی این ســیاره دارای
 ۱۲واحد جرم اتمی است ،اما برخی از اتمهای
کربن سنگینتر هستند و جرم آنها  ۱۳یا ۱۴
واحد جرم اتمی است .یاکیمچوک گفت :ماده
زنده ترجیحاً از اتمهای کربن سبکتر تشکیل
شده است ،زیرا انرژی کمتری برای ترکیب شدن
در ســلولها مصرف میکنند .بر اساس میزان
افزایش کربن  ۱۲در این گرافیت ،به این نتیجه
رسیدیم که اتمهای کربن زمانی حیات باستانی
و به احتمال زیاد میکروارگانیسمهای مرده مانند
سیانوباکتریهابودهاند.

حافظ نامه

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

بازآی و دل تنــگ مرا مونس جان باش
اي درج محبت به همان مهر و نشان باش
تفسیر :حافظ این شعر عاشقانه را اینبار برای بنزین سرود که مدتی
بخاطر اختالل در سیستم هوشمند سوخت از دسترسی مردم به دور
ماند لذا به بنزین میگوید :بازآی!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری( -)2تلفن66283242 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :ستم بر ناتوان زشت ترین ستم هاست.

آفتاب یزد -گروه شــبکه :صبــح دیروز
برخی گزارشهــای مردمــی حکایت از
اختــال در نظام عرضه ســوخت بنزین
در جایگاههای ســوخت در سراسر کشور
داشت .موضوعی که باعث تراکم خودروها
و موتورسیکلتها در پمپبنزینها شد .از
سوی دیگر این اختالل باعث شد کارتهای
سوخت در ســامانه شناســایی نشود و
دریافت بنزین با مشــکل مواجه باشد .در
این راســتا ســخنگوی وزارت نفت گفت:
«مشــکل فنی در ســامانه کارت سوخت
اتفاق افتاده و برهمین اساس ،شرکت ملی
پخش سامانه هوشمند را از مدار خارج کرده
است تا مردم با قیمت آزاد و پرداخت نقدی
بتوانند از خدمات پمپ بنزینها اســتفاده
کنند ».علی فروزنــده در ادامه افزود« :این
اطمینان را به مردم میدهم که هیچ مشکلی
برای سهمیه سوخت مردم به وجود نخواهد
آمــد» .بعد از آن مســئوالن ازجمله وزیر
کشــور قول دادند که به زودی مشکل حل
خواهد شد .البته تا لحظه تنظیم این گزارش
و بنابه گفته فاطمه کاهی سخنگوی شرکت
ملی پخش فرآوردههــای نفتی  ۴۰درصد
از جایگاههای ســوخت سراســر کشور به
صورت دستی به مدار فعالیت بازگشتهاند و
در هر لحظه تعداد جایگاههای فعال افزایش
مییابد .اگرچه پیش از این اعالم شــده بود
که امــکان دریافت بنزین به نرخ آزاد وجود
دارد اما بازدید میدانی ایرنا نشــان میدهد
که پمپبنزینها به طور کامل تعطیل است
و حتی امــکان دریافت به نــرخ آزاد نیز
وجود ندارد.
> آیا حمله سایبری رخ داده است

اما در این میان گفته میشــود که از دالیل
اصلی این اتفاق حمله ســایبری بوده است.
این موضوع را رســانه نزدیک به شــورای
عالی امنیت ملی (ســایت نورنیوز) عنوان
کرده است .اما همزمان با هک شدن سامانه
سوخت پمپبنزینها در سراسر کشور ،برخی
تابلوهایالکترونیکیتبلیغاتشهرینیزمورد
نفوذ قرار گرفت .از ســوی دیگر خبرگزاری
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بنزین یارانهای فعال در دسترس نیست
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هوشمند سوخت را بررســی خواهد کرد».
مصطفی نخعی در گفتگو با ایسنا تصریح کرد:
«به هیچ عنوان بحث گران کردن حاملهای
انرژی شامل بنزین و نفت و گاز مطرح نیست.
مسائلی که در این خصوص مطرح میشود
فقط شایعه است لذا خواهشمندم مردم عزیز
به این شــایعهها توجهی نکنند .کمیسیون
انرژی در اولین فرصت برای رسیدگی به ابعاد
موضوع و علل به وجود آمدن مشــکل ورود
خواهد کرد .جای هیچ نگرانی نیست».
> ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون انرژی

ایسنا نیز مورد هک قرار گرفت .در خصوص
هک شدن خبرگزاری ایسنا این خبرگزاری
نوشته اســت« :به اطالع مخاطبان محترم
میرساندخبرگزاریدانشجویانایران(ایسنا)
روز گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفت که
در جریان این حمله یک خبر با عنوان «قطع
ناگهانی بنزین در جایگاههای سوخت تهران و
شهرستانها به دلیل حمله سایبری» بر روی
سایت ایسنا بارگذاری شده است .مسئوالن
خبرگزاری به محض اطالع ضمن حذف خبر
مذکور ،در حال بررسی ابعاد فنی چگونگی این
اتفاق و ایجاد تمهیدات الزم برای جلوگیری
از وقوع مجدد این چنین اتفاقاتی هستند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شدیدا
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اینگونه اقدامات مذبوحانه را محکوم نموده و از
طریق مراجع ذیربط پیگیریهای الزم را انجام
خواهد داد» .

باید نهادهای مســئول از جمله شهرداری و
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به پلیس
فتا اعالم شکایت کنند تا این موضوع در دست
بررسی قرار گیرد .وی اضافه کرد :تا کنون در
این زمینه اعالم شکایتی نشده است.

> هک شدن تابلوهای تبلیغات شهری در اصفهان

امــا در خصوص هک شــدن تعــدادی از
تابلوهای شهری اصفهان و همچنین تابلوهای
جایگاههای ســوخت در این استان ،سید
علی معرک نژاد ،مدیــرکل ارتباطات و امور
بینالملل شهرداری اصفهان گفته است در
حال بررسی این موضوع در اصفهان هستیم.
همچنین ســرهنگ جواد درستکار ،رئیس
مرکز اطالعرســانی فرمانده انتظامی استان
اصفهان نیز گفت :برای بررسی این موضوع

> به هیچ عنوان بحث گران کردن بنزین مطرح نیست

از ســوی دیگر بســیاری این اختالل در
جایگاههایسوخترامربوطبهگرانیاحتمالی
حاملهای سوخت دانستند که مسئوالن قویا
آن را تکذیــب میکننــد .در این خصوص
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای
اســامی ،تاکید کرد« :کمیسیون انرژی در
اسرع وقت ابعاد اختالل پیش آمده در سامانه

مدیرانجمن جایگاهداران سوخت :بارها هشدار داده بودیم که سامانه امن نیست

ناصر رئیسیفر ،مدیرانجمن جایگاهداران سوخت؛ با تایید اختالل در سامانه کارت هوشمند گفت« :ما سالهاست میگوییم که سامانه هوشمند
مشکل دارد و امن نیست اما هیچکس به گفته ما اصال اهمیتی نمیدهد .از روز اول گفتیم که این سامانه قابل اجرا شدن نیست و اشکاالت فراوانی
را به مرور پیدا میکند .خصوصا با این وضعیتی که االن شاهدش هستیم یعنی بعد از این همه سال این سامانه هنوز هم نه بهروز شده است و نه
مشکالتش را بر طرف کردهاند ».به گزارش عصرایران ،رئیسیفر در ادامه خاطرنشان کرد« :ما در دو الی سه سال گذشته هفتهای یک الی دوبار
چنین اختاللی را شاهد بودیم اما در مدت کوتاهی ،موقتی حل شد ».وی در ادامه خاطرنشان کرد« :به ما گفتهاند که خیلی سریع این مشکل را حل
میکنیم اما با اطمینان میگویم که باز هم چنین اتفاقی خواهد افتاد .تا زمانیکه سامانه را براساس آن چیزی که در دنیا وجود دارد ،بهروزرسانی و
تغییر ندهند باز هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود .یعنی باید سامانه را با بخش خصوصی بانکها هماهنگ کنند که یک سامانه هم برای کارت
بانکی و هم کارت سوخت داشته باشیم .متاسفانه این چیزی که ما االن شاهدش هستیم از سال  ۸۵وجود داشته است و نتیجه بیتوجهی و از
زیرکار در رفتن عدهای از مسئولین مربوطه است و گویا این افراد گوش شنوایی برای این مباحث ندارند».

همچنین رئیس کمیســیون انرژی مجلس
شــورای اســامی گفت« :پیگیریها در
خصوص اتفاق رخ داده در سامانه هوشمند
سوخت آغاز شــده و رئیس مجلس شورای
اســامی نیز ماموریت پیگیری این موضوع
را به کمیســیون انرژی داده است ».فریدون
حسنوند اظهار کرد :برخی شایعات در فضای
مجازی درباره اینکه مشکل ایجاد شده مربوط
به گرانی احتمالی حاملهای سوخت است،
مطرح شــده که این موضوع کذب محض
است و تکذیب میشــود » .احمد وحیدی
وزیر کشور نیز گفت که هیچ برنامهای برای
گرانی بنزین وجود نــدارد ،و مردم نگرانی
نداشتهباشند.
> این ماجرا اهمیت تقویت پدافند غیرعامل را ثابت کرد

اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اســامی در این باره گفت« :شیطنتهایی
نظیر اختالل در سیســتم توزیع سوخت به
مثابه تجاوز بــه تمامیت ارضی بوده و باید با
اقدام همتراز پاســخ داده شود ».به گزارش
ایسنا ،هادی بیگی نژاد نماینده مردم مالیر
در مجلس شورای اسالمی ،در صفحه شخصی
خود در توئیتر ،نوشــت« :تجربه اختالل در
سیستم توزیع سوخت یک بار دیگر اهمیت
تقویت پدافنــد غیرعامل در مقابل حمالت
سایبری و تهدید زندگی عادی مردم را ثابت
کرد .ضمن اینکه چنین شیطنتهایی به مثابه
تجاوز به تمامیت ارضی باید با اقدام همتراز
پاسخ داده شود».

چاپلوسیهای جدید برای مسئوالن؛ از سان نظامی برای مدیر یک بانک تا شعرخوانی در ایران خودرو

آفتاب یزد  -گروه شبکه :با حکم وزیر اقتصاد،
محمدرضا فرزین به سمت مدیرعاملی بانک ملی
منصوب شــد .به همین منظور فیلمی در فضای
مجازی منتشــر شــده است که نشــان میدهد
محمدرضا فرزین ،با استقبال کارکنان دفتر و سان
و احترام نظامی وارد محل کار خود شده است .این
استقبال عجیب از آقای مدیر عامل با واکنشهایی
از سوی کاربران شبکههای اجتماعی روبه رو شده
است .اما حسین صابری ،رئیس اداره کل حفاظت
فیزیکی بانک ملی در این باره گفته اســت« :این
مراسم در واقع نوعی خوش آمد گویی به مدیرعامل
جدید بود و از دهها ســال پیش این رویه در بانک
ملی وجود داشته اســت .آقای فرزین مدیرعامل
جدید بانک ملی از این موضوع اطالعی نداشــته
است .این اســتقبال جزو دستورالعملهای بانک
است و برای مقامات دیگر نیز انجام میشود .گروه
حفاظت فیزیکی ماهیت نظامی دارند و به همین
دلیل با ســام نظامی این خوش آمد گویی انجام
میشود ».اما به هر حال این ماجرا واکنشهایی را
درپی داشته است .یکی از کاربران در این باره نوشته
اســت« :واقعا خجالت آوره که برای حفظ جایگاه
خودشون نیروهای تحت امرشون را وادار به اجرای
چنین کاری میکنند .مگر اینجا پادگان است؟ چرا
همه چیز را قاطی میکنند؟ احترام نظامی و سان
مختص به فرماندهان نظامی ،مقامات بینالمللی با
حضور وزیر امور خارجه ،ریاست جمهور و یا نماینده
ایشان میباشد نه رئیس بانک!» کاربر دیگری گفته
اســت« :خودتون رو گول نزنید این صرفا احترام
نیست .این صرفا مهم جلوه دادن مدیریت برای انجام
امور نیست .این دقیقا نشان کم توانی مدیریت است
که به این روشها چنگ زده است» .دیگری نوشت:
«باید اون مسئول چاپلوسی که برای خودنمایی و
تظاهر چنین نمایشــی را راه انداخته سریعا عزل
کنند .چون باج دادنها از اینجا شــروع میشود.
رئیس بانک عوض شده قبول دیگه قرار نیست با این
کارها شخصیت ریاست جدید بانک ملی و کارکنان
زیرسوال رود!» کاربران دیگر نوشته اند« :مدیرعامل
جدید بانک ملی (فرزین) برای اولینبار رفته ســر
کارش و ببینید چطور ازش اســتقبال شده .انگار
فرمانده کل ارتش وارد یه پادگان شده»« ،یه کلیپ
دیدم از ســان دیدن مدیر عامل بانک ملی موقع
ورودش به مجموعه ،یه کلیپ هم از شــعرخوانی
درباره فاطمیامین تو ایرانخودرو و االن سوالم اینه
اگه این حجم از تملق و چاپلوسی تو مدیران دولت
قبل بود چه برخوردی با آنها میشد؟»« ،چنین
ختم به ساختار
استقبالی که از مدیران میشه ،اگه ِ
غلط نشه باید تعجب کرد».
> شعرخوانی عجیب یکی از کارکنان ایران خودرو
در حضور وزیر

اما این تملق و چاپلوســی از مسئوالن در همین جا
به پایان نمیرســد چرا که ویدئوی دیگری در فضای
مجازی منتشر شده که نشان میدهد در جریان بازدید
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از خط تولید خودروی تارا اتوماتیک ،یکی از کارکنان

کهشعرهمیشهبیانگرحکمت،معنویتوآموزههای
دینی و اخالقی اســت .پس اجازه دهیم در همین
مرتبه بماند و شعر را خرج ابزاری همچون کارخانه
و تجهیزات نکنیم».
> واکنش کاربران

ایران خودرو شعری را در وصف ایشان میخواند .این
ماجرا هم با واکنشهایی روبه رو شده است.
> شعر را خرج ابزاری همچون کارخانه نکنید

در این راستا یک شاعر گفت« :شعر ،همیشه بیانگر
حکمت ،معنویت و آموزههای دینی و اخالقی است.
پس اجازه دهیم در همین مرتبه بماند و شــعر را
خرج ابزاری همچون کارخانه و تجهیزات نکنیم».
اســماعیل امینی در واکنش به این نوع اشــعار و
سرودهها که در برابر مسئوالن آن هم بدون ردیف
و قافیه و بیتوجهی به صنایع ادبی خوانده و مورد
تشویق قرار میگیرد ،اظهار داشت« :همان طور که
رهبر انقالب فرمودند« ،شعر سرمایه ملی ماست»
و جزو هنر ملی ایرانیان محسوب میشود .بنابراین
توقع میرود کسی که در جمهوری اسالمی ایران
مســئولیت دارد ،درباره شعر اهل تأمل و وسواس
باشــد و اجازه ندهد از شعر به عنوان ابزار تبلیغی
روزمره استفاده شود » .وی با بیان اینکه توقع هم
نمیرود که مسئولین ما همه متخصص شعر باشند.
ممکن است تخصص آنها فنی و علمی باشد ،اما
میتوانند در این مواقع با افرادی که شعرشــناس
هستند ،مشــورت کنند ،گفت« :این پدیده خوب
نیست که در حضور مســئولین نظام اشعار غلط
خوانده شــود و در ادامه این گونه سرودهها مورد
تشویق قرار گرفته و از شاعر تقدیر شود .از این ماجرا
بدتر شنوندگان آن سروده هستند که فکر میکنند
شعر فارسی همین است ،بدون ردیف و قافیه و وزن،
در حالی که این جفا در حق شعر است ».این شاعر
در بخش دیگر تصریح کرد - :گاهی حتی میبینیم
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی فکر
میکنند ابیاتی را که خواندهاند ،شعر است و وقتی
سرودهشان تمام شد ،برخی با گفتن واژه «احسنت»
و «تکبیر» شروع به تشویق میکنند ،در حالی که
ترسیم چنین چهرهای از شعر اصال خوب نیست».
امینی بخش دیگری از ســخنان خود را به رهبر
انقالب و تخصص ایشان در امر شعر اختصاص داد
و گفت« :الگوی ما در همه امور کشور ،رفتار رهبر
معظم انقالب اســت .ایشان با شعرا با احترام رفتار
میکنند .حتی در نشســتهای نیمه ماه مبارک
رمضان که شاعران به دیدار ایشان میروند و به شعر
اختصاص دارد ،در آن نشست هم همتراز با آنها
مینشینند ،ولی شاهدیم که ایشان در برابر مقامات

سایر کشورها و حتی مقامات کشور خودمان هم
در جای باالتری حضور مییابند؛ در حالی که برای
شعرا احترام خاصی قائل هستند و خودشان را در
زمره شعر میدانند .علمای گذشته هم چنین بودند.
آنها نیز همانند عالمه طباطبایی و امام خمینی(ره)
اهل شــعر بوده ،شعر میگفتند و به خوبی شعر را

میشناختند.حتیشعراراهممیشناختند».امینی
در پایان سخنان خود با تاکید بر این مطلب که اغلب
شعر را دستکم میگیریم ،گفت« :این دستکم
گرفتن ثروت ملی به نفع فرهنگ نیســت .گویی
متولیان کشور الگو را نمیبینند و شعر را ابزار روزمره
کرده و از آن بدین نحو استفاده میکنند ،در حالی

اما یکی از کاربران در این باره نوشــته است« :بهتر
نیست به جای این شعرخوانیها به بهبود کیفیت
خودروها پرداخته شود».
کاربر دیگری گفته است« :شعرخوانی به مناسبت
حضور وزیر در ایران خودرو! این فیلم سر تا پا درد
است و عقب ماندگی...
این فیلم سر تا پا آســیب است و زخم...این فیلم
سرتا پا معضل است و بس.»...
یکی دیگر از کاربران گفته اســت« :بعد از دیدن
شــعرخوانی کارکنان ایران خودرو بــرای وزیر و
اســتقبال نظامی از رئیس بانک ملی باید کم کم
منتظر باشیم مردم موظف بشن از فردا مسئولین رو
دیدن گریه کنند و براشون دست بزنند».

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي همزمان با ارزيابي ( كيفي ) فشرده
پخ
رشکت ملی ش رفآورده اهی
نفتی منطقه تهران

نوبت دوم

دســتگاه مناقصهگــزار :شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقــه تهــران ،بــه نشــاني تهــران ،ابتــداي خيابــان شــريعتي ،خيابــان ســميه ،نرســيده بــه خيابــان بهــار جنوبــي ،پــاك  ،48در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه ذيــل را
بــه شــماره  2000092160000016از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد.
عنوان

شرح
 .1موضوع مناقصه

واگذاري حجمي -زماني اداره امور انبار نفت شمالشرق

 .2مدت اجراي قرارداد

يكسال شمسي

 .3برآورد پايه

 122,820,211,087ريال بر مبناي قانون كار.

 .4مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

6,141,010,554ريال

 .5نوع تضمين

از نوع ضمانتنامهها طبق جدول شماره  4ماده  4تصويب نامه هياًت وزيران به شماره  123402مورخ  94/09/22ارائه گردد (.در صورت واريز نقدي رسيد وجه امور مالي منطقه در پاكت الف ارائه گردد(* ).ارائه هر گونه چك قابل قبول نمي باشد).

 .6تاريخ انتشاردرسامانه تداركات الكترونيكي دولت

روز دوشنبه مورخ  ، 1400/08/03ساعت 14:30

 .7مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد

تا ساعت  19 :00روز دوشنبه مورخ 1400/08/10

 .8تاريخ و محل بازديد :

رأس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1400/08/15در محل تأسيسات و عمليات انبار نفت شمالشرق ،به آدرس ميني سيتي ،انتهاي بزرگراه ارتش

 .9تاريخ و محل جلسه توجيهي

رأس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  1400/08/16در سالن جلسات شركت به نشاني مناقصهگزار.

 .10مهلت زماني ارسال پيشنهاد

تا ساعت  19 :00روز پنجشنبه مورخ 1400/08/20

 .11محل و نحوه دريافت و تسليم پيشنهادات:
 .12دريافت اسناد مناقصه و فرمهاي ارزيابي كيفي و تسليم
پاكات الف (تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار)؛ ب( اسناد و
مدارك مناقصه) ؛ج (پيشنهاد قيمت)؛ و پاكت ارزيابي كيفي

در مهلــت مقــرر متقاضيــان بــا مراجعــه بــه ســايت  www.setadiran.irاســناد را دريافــت و پــس از بارگــذاري كليــه پــاكات تكميــل شــده در ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت( ســتاد ) رســيد آن را همــراه بــا اصل پاكــت « الف»(تضميــن شــركت در فرآيند ارجــاع كار)
بصــورت الك و مهــر و امضــا شــده و قبــل از شــروع گشــايش پــاكات بــه دبيرخانــه كميســيون مناقصــات شــركت ملــي پخــش فرآوردههــاي نفتــي منطقــه تهــران واقــع در تهــران ،خيابــان انقــاب اســامي ،ابتــداي خيابــان شــريعتي ،خيابــان ســميه ،نرســيده بــه خيابــان بهــار
جنوبــي ،پــاك  ، 48طبقــه چهــارم ،اطــاق  410تحويــل نماينــد .شــركتهاي حاضــر در مناقصــه بايــد كليــه اســناد و پــاكات تكميــل شــده را در مهلــت مقــرر در ســامانه ســتاد بارگــذاري نماينــد ،در غيــر اينصــورت و بــا ادعــاي تحويــل اصــل مســتندات پاكــت « الــف « صرفاً به
صــورت فيزيكــي بــه دبيرخانــه كميســيون مناقصــات ،مــورد پذيــرش نبــوده و بــه صاحديــد مناقصــه گــزار از مناقصــه كنــار گذاشــته ميشــوند و حــق هــر گونــه اعتــراض در مراجــع اداري و قضايــي را از خود ســلب مينماينــد * .تلفــن تمــاس پاســخگويي021 -77654728 :

 .13شرايط متقاضيان

 -1دارا بــودن و ارائــه گواهــي تأييــد صاحيــت معتبــر از اداره كل تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي محــل فعاليــت در خصــوص ( )1خدمــات عمومــي  )2( ،نگهــداري و فضــاي ســبز  )3( ،تعميــر و نگهــداري و ( )4تأسيســات  -5 .دارا بــودن و ارائــه گواهينامــه صالحيــت
ايمنــي معتبــر از اداره كل تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــي اســتان محــل فعاليــت.
 -6احــراز امتيــاز قابــل قبــول بــه تشــخيص كميتــه فنــي بازرگانــي بــر اســاس معيارهــاي ارزيابــي توانمنــدي بهداشــتي ،ايمنــي و زيســت محيطي(-7.)HSEاحــراز امتيــاز قابــل قبــول( حداقــل 50امتيــاز) بــر اســاس معيارهــاي ارزيابــي كيفــي منــدرج در اســناد ارزيابــي بــه
تشــخيص كميتــه فنــي بازرگانــي (معيارهــاي ارزيابــي در اســناد فراخــوان تحويــل ميگــردد -8).ســوابق اجرايــي و مالــي شــركت كننــدگان ،از جملــه :صورتهــاي مالــي شــامل ترازنامــه ،صــورت ســود و زيــان ،صــورت گــردش وجــوه نقــد بــه همــراه يادداشــتها و توضيحــات
همــراه صورتهــاي مالــي و گــزارش حسابرســي صورتهــاي مالــي حداقــل بــراي دو ســال اخيــر و گــردش حســاب بانكــي بــه نــام شــركت ،مفاصــا حســاب بيمــه و ....
-9ارائــه تصويــر كارت ملــي و شناســنامه مديرعامــل و اعضــاء هيــأت مديــره شــركت ،تصويــر كليــه صفحــات اساســنامه شــركت ،آگهــي تأســيس شــركت  ،آخريــن تغييــرات در روزنامــه رســمي و كــد اقتصــادي و شناســه ملــي الزامــي اســت -10 .ارائــه گواهــي امضــاء محضــري
شــخص و يــا اشــخاصي كــه طبــق آخريــن تغييــرات در روزنامــه رســمي مجــاز بــه امضــاء اســناد تعهــد آور شــركت مــي باشــند * .الزامــي اســت.كليه مســتندات ارائــه شــده در بندهــاي  5 ،1و 8مــي بايســت اصــل و يــا كپــي برابــر اصــل محضــري باشــد * .مســئوليت صحــت
مســتندات ارائــه شــده بــر عهــده متقاضــي شــركت در مناقصــه بــوده و در هــر مرحلــه از مناقصــه و فرآينــد پــس از آن جهــت عقــد قــرارداد  ،صحــت آنهــا بــراي شــركت محــرز نگــردد مناقصــه و قــرارداد ابطــال و ضمانــت نامههــاي ارائــه شــده ضبــط ميگــردد.

 .14تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي

از ساعت  8:30صبح روز شنبه مورخ 1400/08/22

 .15تاريخ و مكان گشايش پاكات الف ،ب و ج

از ساعت  9:00صبح روز دوشنبه مورخ  1400/09/08در سالن جلسات شركت به نشاني مناقصهگزار.

 .16تاريخ اعتبار پيشنهادات

سه ماه بعد از بازگشائي پاكات نرخ.

 .17حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاكات

 3مناقصهگر

پــس از انجــام ارزيابــي كيفــي مناقصهگــران بــر اســاس معيارهــاي تعييــن شــده ،نتايــج و فهرســت مناقصهگــران مــورد تأييــد بــراي گشــودن پاكات(الــف ،ب و ج ) ،اعــام ميگــردد؛ و ســپس از بيــن آنهــا پــاكات پيشــنهاد نــرخ
شــركتكنندگاني كــه در ارزيابــي شــكلي مــورد تأييدواقــع گردنــد گشــوده خواهــد شــد).
* ضــروري اســت كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه اعــم از برداشــت اســناد و ســاير مراحــل در بســتر ســامانه  www.setadiran.irانجــام گــردد .بديهــي اســت بارگــذاري( آپلــود ) و ارســال مــدارك مــورد نيــاز و ارائــه پيشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــايي پاكتهــا صرف ـاً پــس از دريافت(دانلــود) اســناد مناقصــه از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در
صــورت عــدم عضويــت قبلــي ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي ديجيتــال الكترونيكــي را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
* اطاعات تماس سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) جهت انجام مراحل عضويت درسامانه  :مركز تماس  021-41934 :دفترثبت نام 021 -88969737 :و فاكس 021-88955953
* *اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام  /پروفايل تأمين كننده /مناقصهگر" موجود است.
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