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منابع متزلزل فصل آب بودجه
لیال مرگن :بررســي منابع اعتباري فصل آب بودجه
ســال  ۹۹نشــان ميدهد که دولت حدود پنج هزار
میلیارد تومان براي حل مســائل آبي کشــور و تأمین
نیازهــاي این بخش به وزارت نیــرو اختصاص داده
اســت ،اما منابــع مطلــع ميگویند کــه امیدي به
تأمین این منابع نیســت و بهجــز بودجههایي که از
محل صندوق توســعه ملــي با اذن رهبــري براي
اجــراي آبیاري تحت فشــار ،تأمین آب روســتایي و
آبخیزداري تخصیص داده شــده است ،محل تأمین
دیگر منابع مشــخص نیســت .درحاليکه کشــور با
خشكســالي روبهروست و شعار اصلي وزیر نیرو در
زمان رويکارآمدن ،ســازگاري با خشكسالي بود ،با
نگاهي به فصل منابع آب الیحه بودجه به تخصیص
اعتباراتي براي اجراي انواع پروژههاي انتقال آب ،از
جمله انتقال آب خزر به ســمنان ،عمان به مشهد و
عمان به فالت مرکزي برميخوریم که هیچ سنخیتي
با سازگاري با خشكسالي نداشته و صرفا به عرضه
بیشــتر آب کمك ميکند؛ سیاستي که ميتواند ایران
را تــا مرز نابودي تمدن دیرینهاش پیش ببرد .اجراي
پروژههاي کوهرنگ سه و انتقال آب از سرشاخههاي
دز هم اعتباراتي در بودجه سال آینده دارند .درمقابل
طرحهــاي پژوهشــي و پایلوتمحور کــه به اعتقاد
ســیدجاللالدین میرنظامي ،پژوهشــگر پژوهشکده
سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ،نیاز جامعه
امروز ما با توجه به شــرایط وخیم آب کشــور است،
یا اعتباري ندارند یا اعتبارات اندکي در اختیار دارند.
آب کشــور در شــرایط بحرانــي بهســر ميبرد.
سالهاســت کــه مســئوالن در رابطه با مســائل و
مشکالت آب کشور هشدار ميدهند و طبیعي است
که در چنین وضعیتي از الیحه بودجه انتظار داشــته
باشــیم که به نحوي تنظیم شــود و سمتوســویي
را در پیــش بگیــرد که با صرف منابــع نفتي ،گرهي
از مشــکالت کشــور را باز کنــد .اما بررســي الیحه
بودجــه ســال  ۹۹نشــان ميدهد کــه رویکردهاي
ســازهمحور وزارت نیرو هیچ تغییري نکرده است و
گویا با وجود تشــکیل کارگروههایي براي سازگاري با
کمآبي ،مسئوالن وزارت نیرو در فصل بودجهنویسي،
شعارهاي خود را بهطورکلي فراموش کردهاند.
رشد بودجه بخش آب متناسب با تورم نیست
الیحه بودجه بخش آب تحویل مجلس شــده و
بندهاي مختلف آن در انتظار تصویب از ســوي قوه
مقننه اســت .یك منبع مطلع درباره وضعیت منابع
بخش آب در بودجه سال آینده به »شرق« ميگوید:
در ســال  ۹۹پنج هــزار میلیارد تومــان بودجه آب
پیشبیني شده است .در سال  ۹۸بودجه این بخش
چهار هزار و صــد میلیارد تومان بــود .بهاینترتیب
بودجه بخش آب نســبت به ســال قبل رشد داشته،
اما میزان رشد آن متناسب با نرخ تورم نبوده است.
او ادامــه ميدهد :امکان تأمین این بودجه وجود
نــدارد .بخش آب از ســه منبع عمومــي ،صندوق
توســعه ملي و یارانههــا بودجه دریافــت ميکند،
اما فقــط بودجههایي که از صندوق توســعه ملي
بــا اذن رهبري براي آب تأمین ميشــود ،وضعیتش
روشــن اســت و براي تأمین بقیه بودجه این بخش،
با چالش جدي روبهرو هســتیم .تأمین بقیه منابع با
تردید مواجه اســت و مستحکم نیست .این در حالي
است که بودجه امسال بخش آب تا سقف  ۸۰درصد
تخصیص یافته است.این منبع مطلع عنوان ميکند:
از محل صندوق توسعه ملي  ۴۵۰میلیون یورو براي
آبیاري تحت فشار ،تأمین آب روستایي و آبخیزداري
تخصیص داده خواهد شــد .به گفته او ،بهطورکلي
بودجه سال آینده در بحث آب انقباضي است.
ایــن منبــع مطلع دربــاره نکات منفــي و مثبت
بودجــه آب ميگویــد :از نکات منفي کــه در الیحه
بودجه هست ،این اســت که براي پروژههاي مرزي
آب ،حدود دو هــزار میلیارد تومــان بودجه در نظر
گرفتهاند .با توجه به اینکه براي این بحث از صندوق
توســعه ملي هم اعتباري هزینه شده است ،معلوم
نیست منابع پیشبینيشده از کجا تأمین ميشود.
او ادامــه ميدهــد :نکته منفي دومــي که قابل
ذکر اســت ،این است که پروژههاي جدید و متناقض
زیــادي در بودجه ميبینید .بــراي پروژههاي آبیاري
تحت فشــار و آبخیزداري پولي از صندوق توســعه
ملي گذاشته شده است .براي پروژههاي آبیاري نوین
و تحت فشــار  ۱۵۰میلیون یورو و بــراي پروژههاي
آبخیزداري هم  ۱۵۰میلیون یورو در نظر گرفته شــده
که اثربخشي آن کنترل نشده است.
ضمن اینکه از منظر کارشناســي ،مراجع داخلی
و خارجي نســبت به اثربخشــي این پروژهها هشدار

www.sharghdaily.ir

 از دوم مهرمــاه  ۱۳۹۷و در نتیجــه پیگیــري
مجدانه تشــکلهاي مردمنهــاد ،اجراي هرگونه
عملیات عمراني از جمله راهســازي و پلسازي
در باغســتان ســنتي و تاریخي قزویــن با قدمت
بیش از هزارو  ۵۰۰ســال با حکم شــورايعالي
شهرســازي و معماري متوقف شد و بازنگري در
طرح جامع شهر در دستور کار قرار گرفت.
حاال سرانجام در  ۲۷آذر  ،۱۳۹۷شورايعالي
رأي خود را درباره پروژههاي توسعه شهري که
به عرصه اثر ثبتشده ملي تجاوز ميکنند ،صادر
کرد.
باغســتان ســنتي قزوین که قدمتــي بیش از
هزارو  ۵۰۰سال دارد و به باور برخي از تاریخدانان
احداث آن به دوران ساساني برميگردد ،پهنهاي
است به وســعت دوهزارو  ۷۸۰هکتار از باغات
درهمتنیــده و بيحصار به شــکل اســتخرهاي
کوچــک که با تکیه بر دانــش بومي آب در یک
منطقه خشــک نقش مدیریت ســیالب )پخش
ســیالب( و آبخوانداري را بهطــور همزمان ایفا
ميکنــد .از ایــن رهگذر ،با ورود هر ســاله خاک
کوهپایه و انباشــت آن در باغســتان ،این پهنه از
مرغوبترین انواع خاک در کشور بهرهمند است.
درختان باغستان ســنتي که هزاران درخت ۳۰۰
تا هزار ســاله در بین آنهاســت ،به تنش خشکي
مقاوماند و فقط یک بار در زمســتان و یک بار در
بهار از محل ذخیره سیالب آبیاري ميشوند و در
باقيمانده سال نیاز به آبیاري ندارند.
اما عالوه بر موارد باال و باالتر از ارزش عظیم
اکولوژیک باغســتان براي منطقه ،آنچه موجب
یکتایي باغســتان شــده و آن را نه تنها به عنوان
یــک میراث ملي به ثبت رســانده ،بلکه آن را در
فهرســت انتظار ثبــث جهاني قــرار داده ،منظر
فرهنگي باغســتان اســت .سیســتم حکمراني
اجتماعي در باغســتان که متأثر از شرایط طبیعي
آن بر مبناي مشــارکت در همه منابع و از جمله
منابــع انســاني شــکل گرفته اســت ،از معدود
نمونههاي بهجامانده از اعصار گذشــته اســت
کــه همچنان زنــده و پویا به حیــات خود ادامه
ميدهد .نظام مدیریــت دخویي ،بيحصاربودن
باغات که امکان اســتفاده همه مردم شــهر را از
باغستان فراهم کرده و همچنین قواعد و حقوق
عرفي باغستان و تقسیم آب بر میناي طومار دوره
ایلخاني تنها بخشي از ارزش اجتماعي باغستان
است.
از جمله مهمترین ویژگيهاي منظر فرهنگي
باغستان سنتي ،همپیوندي آن با شهر است .این
ارتباط و همســایگي و پیوند تنگاتنگ باغستان و
بافــت تاریخي ،عالوه بر اینکه موجب ميشــده
باغــداران و باغبانان و مردم شــهر بهراحتي به
باغســتان رفتوآمد کننــد ،در را به روي فرهنگ
ســخاوتمند باغستان به شــهر باز کرده و هویت
اجتماعي شــهر را متأثر از باغســتان شکل داده
است.
ایــن عرصــه در دهههــاي اخیــر بــر اثــر
دستاندازي پروژهها و القائات طرحهاي توسعه
شهري آســیب جدي دیده اســت .باغستان که
به وســعت چهار هزار هکتار دورتادور شــهر را
فراگرفتــه بود ،حاال شــمال آن از بیــن رفته و از
دوهزارو  ۷۸۰هکتار باقيمانده یکســوم آن در
وضعیت نامناسبي است.
مصوبه  ۲۷آذر شــورايعالي شهرســازي و
معماري با وجود اینکه واجد نکات مثبتي است
و اصالحاتــي را در طرح جامع به نفع باغســتان
اعمال کرده ،اما راه را بر دســتاندازي توســعه
با قاطعیت نبســته اســت و جاي اما و اگرهاي
بسیار دارد.
مهمترین انتقاد به این مصوبه این اســت که
اگرچه مسیر رینگ دور شــهر را در بعضي نقاط
اصالح یا توصیه به اصالح کرده است اما وجود
رینگ را تأیید کرده اســت به ایــن ترتیب ،پیوند
شهر و باغســتان که یکي از مهمترین المانهاي
منطر فرهنگي باغستان اســت ،با این تصمیم از
بیــن ميرود .عالوه بر این ،این شــورا بخشــي از
تصمیمــات را به کمیتهاي تفویض کرده اســت
که اکثر اعضــاي آن را نمایندگان ســازمانهاي
اســتاني از جملــه شــهردار تشــکیل ميدهند؛
ســازمانهایي که خود طــراح طرحهاي مخرب
بــوده و از زمان توقف هم پیگیــر ادامه طرحها
بودهاند .بسندهکردن در بعضي موارد به توصیه
به جاي دستور قاطع از دیگر نقدهایي است که
به این مصوبه وارد اســت .یکــي از این نمونهها
احــداث کمربنــدي بیرون باغســتان و حذف بار
ترافیکي از محور نسیم شمال است .محور نسیم
شــمال یکي از مهمترین ضایعات توسعه در دل
باغستان اســت که ميشد با تعیین زمان قطعي
بار ترافیکي را از آن حذف کرد و آن را به باغستان
بازگرداند.باغســتان ،این میــراث بينظیر ملي و
جهاني بــراي ادامه حیات عــالوه بر قطع کامل
دست توسعه شهري از آن ،نیاز به حمایت ملي
براي بقا دارد .در حال حاضر تمامي بار نگهداري
باغســتان بر گرده باغداران آن است که از انواع
ســوءمدیریت از جمله تجاوز به حقابه تاریخي و
قانوني خود رنج ميبرند.
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ميدهند.ایــن منبع مطلع اضافــه ميکند :از نکات
منفي دیگر بودجه این است که براي برخي پروژهها،
به صورت بالعوض پول دســت مــردم ميدهند .در
حقیقت براي اجراي بند ب قانون  ۳۵برنامه ششــم
توســعه این بودجه در نظر گرفته شده است که این
هم ميتواند مشکلزا شــود.به گفته او ،نکته مثبت
الیحــه بودجه این اســت که بــراي کنترل وضعیت
آب زیرزمیني قرار اســت که از زارعــان حقالنظاره
دریافت شود که البته احتماال این مسئله در مجلس
رأي نخواهد آورد.این منبع مطلع ميگوید :اعتبارات
مهندســي ســواحل و رودخانه حدود  ۸۰درصد در
الیحه بودجه زیاد شــده اســت که از نــکات مثبت
این الیحه اســت .ضمن آنکه بودجه به پروژههایي
که پیشــرفت فیزیکي آنهــا بــاالي  ۸۰درصد بوده
اســت ،اختصاص یافته و به تعداد انگشتان دست،
پروژههایی که پیشرفت فیزیکي زیر  ۲۰درصد دارند،
بودجه دریافت کردهاند.
مسیري که تغییر نکرد
نگاهي به فصل منابع آب بودجه ســال  ۹۹نشان
ميدهد کــه رویکردهــاي وزارت نیــرو چندان هم
تغییر نکرده اســت .بودجههاي مربــوط به آب بین
دو وزارتخانــه توزیع ميشــود .بخشــي از اعتبارات
که مربوط به آبخیزداري اســت ،ذیــل منابع وزارت
جهــاد کشــاورزي تعریف ميشــود و بودجه فصل
آب ،مربــوط به وظایف وزارت نیرو اســت .در فصل
آب الیحــه بودجه ۵۰ ،میلیــون و  ۷۵۹هزار و ۶۰۷
میلیون ریال )معادل پنج هزار میلیارد تومان( اعتبار
بــراي بخش آب در نظر گرفته شــده اســت .در این
فصــل تحت چند ســرفصل ،بودجههاي بخش آب
تقسیمبندي شده است .در ســرفصلي تحت عنوان
»برنامه عرضــه آب«  ۲۰میلیون و  ۱۷۵هزار و ۵۲۶
میلیون ریال بودجه برآورد شده است .در این ردیف
انواع طرحهاي آبرســاني دیده شده که عمدتا بحث
آبرساني به شهرها براي تأمین نیازهاي شرب است و
در برخي موارد هم تأمین نیاز بخش کشاورزي مورد
توجه قرار گرفته است و پروژههاي آبیاري و زهکشي
هم ذیل این عنوان تقسیمبندي شدهاند.
ذیل ســرفصلي با عنوان »برنامــه تأمین آب« که
بــرآورد بودجه ۱۳میلیونو ۳۳۹هــزارو  ۷۶میلیون
ریالي در ســال  ۹۹دارد ،انواع پروژههاي انتقال آب،
تصفیه پساب و ساخت سد پیشبیني شده است .در
ذیل این عنوان ،ردیفي براي افزایش ارتفاع ســد دز
پیشبیني شده اســت؛ اما در ستون برآورد سال ،۹۹
عدد یك درج شده است .براي ساختمان سد کوچري
و انتقــال آب از سرشــاخههاي دز ۱۱۵ ،هزار میلیون
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است .ساختمان سد
و تونل کوهرنگ ســه در بودجه سال آینده  ۸۰۰هزار
میلیــون ریال اعتبار دارد .تکمیل ســد هــراز که به
اعتقاد کارشناســان به دلیل وجود شیرابه محل دفن
پسماندهاي آمل ،خروجياش فاضالب خواهد بود،
صد هزار میلیون ریال اعتبار دارد .مطالعه انتقال آب
از خلیج فارس و دریاي عمان به فالت مرکزي محور
شرق )سه استان( و مرکز ۶۰هزارو  ۸۶۱میلیون ریال
بودجه دارد .ردیف دیگري بــراي مطالعه و اجراي
طرح انتقال آب از دریاي خزر به فالت مرکزي )اجرا
از طــرف بخش خصوصي( لحاظ شــده اســت که
دولت  ۵۰هزار میلیون ریال اعتبار براي آن پیشــنهاد
داده است .درحاليکه بارها اعالم شده است که این
طرح از طــرف بخش خصوصي اجرا خواهد شــد،
مطالعه انتقال آب شرب به استانهاي تهران ،قزوین
و البرز در سال آینده ۱۵ ،هزار میلیون ریال اعتبار دارد
که از سوی شرکت مادرتخصصي مدیریت منابع آب
ایران اجرا خواهد شد.

کارت سوخت خودروهای فاقد
بیمه شخص ثالث ابطال میشود

عالوه بر پروژههاي رنگارنگ انتقال آب که هرکدام
بودجههاي جداگانه دارند ،براي مطالعه طرحهاي
تأمیــن و انتقــال آب در حوضههــاي آبریز هم ۱۸۰
هزار میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت؛
درحاليکه براي مطالعه کاربردي توســعه و حفظ
قنوات ،بودجه پیشنهادي دولت  ۱۰هزار میلیون ریال
اســت .طرحي با عنوان مطالعه و اجراي انتقال آب
به فالت مرکزي که مجري آن شــرکت توسعه منابع
آب و نیروي ایران اســت ۱۰ ،هزار میلیون ریال اعتبار
در سال آینده خواهد داشت.
براي ســرفصلي با عنــوان »بهبــود بهرهبرداري
و حفاظــت از منابع آب« در ســال  ،۹۹پنجمیلیونو
 ۳۹۵هزار میلیــون ریال اعتبار در نظر گرفته شــده
است .در زیرمجموعههاي این سرفصل ،مبالغي هم
براي عالجبخشي سدهایي که ساخت آنها با مشکل
مواجه بــوده یا به دالیل مختلف عملکرد آنها دچار
اخالل شــده و حاال باید پول صرف کنیم تا این سدها
بتواند به وظایف ذاتي خود عمل کند ،در نظر گرفته
شــده اســت .از آن جمله این سدها ميتوان به سد
وشــمگیر ،سد سفیدرود ،ســدهاي میناب و جگین و
عالجبخشي و کنترل ســد دز اشاره کرد .سد الر هم
بهعنوان پیشقراول در این حوزه که از بدو افتتاح با
مسئله عالجبخشي مواجه بوده و به گزینهاي مطرح
در ســطوح بینالمللــي به دلیل وجود ســازندهاي
آهکــي تبدیل شــده اســت ،در ســال آینــده براي
عالجبخشــي  ۸۰هزار میلیون ریــال اعتبار دریافت
خواهد کرد.ذیل ســرفصلي با عنوان »برنامه توسعه
منابــع آب در حوضــه آبریز رودخانههــاي مرزي و
مشترك« در سال آینده هشتمیلیونو ۲۹۰هزارو پنج
میلیون ریال اعتبار توزیع خواهد شــد .براي سرفصل
»تحقیق و توســعه در امور اقتصادي« در سال آینده
یكمیلیونو ۴۵۵هــزارو  ۳۳۲میلیون ریال اعتبار در
نظر گرفته شده است .سرفصل »برنامه پژوهشهاي
کاربردي در حوزه آب«  ۳۹۵هزار میلیون ریال اعتبار
دارد که بارورســازي ابرهــا ،حفاظت از یخچالهاي
طبیعي ،مطالعه در زمینه آبهاي ژرف ،مقاومسازي

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
شرکت پاالیش نفت آبادان)سهامی عام(

5

ســامانههاي آبرســاني شــهري ،تهیــه ضوابط و
معیارهاي فني صنعت آب کشــور و مواردي از این
دست ذیل این سرفصل تعریف شده است.
اولویتهایي که نادیده گرفته شد
ســؤال مهم و اصلي این اســت که در شرایطي
که ایــران در بحران آب به ســر ميبــرد ،آیا کلیات
الیحه بودجه نوشتهشده براي بخش آب پاسخگوي
نیازهــاي امروز کشــور هســت؟ ســیدجاللالدین
میرنظامي ،پژوهشــگر پژوهشــکده سیاستگذاری
دانشــگاه صنعتی شــریف ،در گفتوگو با »شــرق«
عنوان ميکند :اختصاص بودجه به پروژههاي انتقال
محور آب نشــان ميدهد که اولویتهاي کشــور را
درك نکردهایم .باید ببینیم براي وضعیت آب کشــور
چه کاري ميخواهیم انجام دهیم .او ادامه ميدهد:
شواهد نشــان ميدهد که پولها در مسیري هدایت
شــده اســت که چند نفــر خاص بــراي آن تصمیم
گرفتهاند .درحاليکه شــرایط کشور به نحوي است
که باید دیــد آیــا اصليتریــن و داراي اولویتترین
پروژههاي کشور همینهایي است که بودجه دریافت
کردهاند یا نه .طبیعتا اولویتهاي کشــور پروژههایي
نیســت کــه اعتبــار دریافــت کردهاند.میرنظامــي
ميگوید :چالش آب در کشــور ما خیلي بزرگ است
و با پروژههایي که براي آن اعتبار در نظر گرفته شده
است ،اتفاق خاصي براي کشــور نميافتد.او اضافه
ميکند :درحالحاضر اصليترین اولویت براي کشور
ما انجام مطالعه و اجراي پروژههاي پایلوت اســت.
بــراي نوآوري و حمایت از حرکتهاي برخاســته از
جامعه و مســائلي از این دست از کجا بودجه تأمین
خواهد شد؟ اگر کسي بخواهد کاري انجام دهد ،چه
کسي حمایت ميکند؟ مدیریت مشارکتي که در بوق
و کرنا کردند ،کجــاي بودجه قرار دارد و با چه پولي
حمایت خواهد شــد .هرجا بخواهیــم کاري انجام
دهیم ،مســئله اصلي که مطرح ميشود ،این است
که پول نیست.پژوهشــگر پژوهشکده سیاستگذاری
دانشــگاه صنعتی شــریف تأکید ميکنــد :در بخش
آب هزار تا مســئله رويزمینمانــده وجود دارد.او با
اشاره به مســئله آب زیرزمیني بهعنوان یك مسئله
اســتراتژیك و بلندمدت بیان ميکند :ما از ذخیرهاي
کــه براي شــرایط ناگوار بایــد باقي بمانــد ،بیش از
تــوان مصرف ميکنیم؛ ولي به این مســئله توجهي
نميشــود.میرنظامي ادامه ميدهد :در شرایطي که
معلوم نیســت منابع طرح تعادلبخشي تأمین شده
اســت یا نه و نميدانیم کارهاي انجامشــده در این
طرح در مسیر درســتي هست یا خیر ،چرا باید پروژه
انتقال جدیــدي را کلید بزنیم که تعداد زیادي پروژه
جدید را در کشــور به وجود بیاورد.او یادآور ميشود:
در همین بحث سدها و ...باید نگاه کنیم که سدهاي
داخل شــبکه چگونه بهرهبرداري ميشود و کیفیت
بهرهبــرداري چقــدر دارای قاعده اســت .در چنین
شــرایطي اگر پروژه جدید تعریف کنیم ،با این روندي
که پیش ميرویم ،به جاي خاصي ميرسیم یا نه؛ یا
بحث اصلي همان خرجکردن پولها است.

 مدیــر برنامهریــزی شــرکت ملــی پخــش
فراوردههای نفتی از ابطال کارت ســوخت وسایل
نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت :دو
مرحله اخطار پیامکی برای مالکان وســایل نقلیه
فاقد بیمه شــخص ثالث ارسال میشود و پس از
آن ،کارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد.
شــهرام رضایی ،مدیر برنامهریزی شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی ،در گفتوگو با تســنیم،
درباره پیامکهایی که در روزهای اخیر برای برخی
مردم مبنی بــر ابطال کارت ســوخت در صورت
دریافتنکردن بیمه شــخص ثالث ارســال شده
است ،گفت :قانونی به اســم قانون بیمه اجباری
شــخص ثالث وجود دارد که ماده  ۴۸این قانون،
هم نیروی انتظامی و هم دیگر نهادهای مربوطه
را موظف میکند که کارت هوشمند سوخت برای
کسانی که بیمه شخص ثالث ندارند ،صادر نشود.
او افــزود :در این قانون آمده اســت که ســتاد
مدیریــت حملونقل و ســوخت مکلف اســت از
صــدور هرگونه کارت ســوخت و تخصیص اولیه
ســهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه
خــودداری کند.مدیــر برنامهریزی شــرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی تصریح کرد :به تعدادی
از مــردم در روزهای اخیر پیامک زده شــده ،مبنی
بــر اینکه بیمه شــخص ثالــث نداریــد ،از اینرو
اقدام به گرفتن بیمه شــخص ثالث کنید تا کارت
سوخت شما باطل نشود.رضایی با بیان اینکه »این
پیامکها اخطار مرحله اول اســت« ،گفت :هنوز
زمان دقیقی برای اینکــه چه مدت پس از اخطار
اول ،کارت سوخت کســانی که برای گرفتن بیمه
شــخص ثالث اقدام نکنند میســوزد ،مشــخص
نشده اســت؛ اما مطمئنا مرحله اخطار دومی نیز
خواهیم داشــت و بعد کارت هوشــمند سوخت
آنها ابطال خواهد شــد.مدیر برنامهریزی شــرکت
ملی پخش فراوردههای نفتی در پاســخ به اینکه
»اگر فردی بیمه شخص ثالث دارد و پیامک اخطار
ابطال کارت سوخت برای او ارسال شده ،چه باید
کنــد؟« ،گفت :اگر چنین فردی وجود دارد ،باید به
بیمه خــود مراجعه کرده و اســتعالم کند که آیا
بیمه شــخص ثالث وســیله نقلیهاش در سامانه
بیمه مرکزی ثبت شــده یــا خیــر؛ چراکه مرجع
استعالم ،بیمه مرکزی است و اگر در بیمه مرکزی،
بیمه شــخص ثالث ثبت نشده باشــد ،آن وسیله
نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث شناخته میشود.
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پاکات سربســته الزامی اســت  .در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره  ،صالحیت شرکت کنندگان قابل
بررسی نخواهد بود .
نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر  ،به شرح مندرج در فرمهای مربوط و پیوست اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشذ .
ارایه مدارک و ســوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و ســایر اســناد و مدارک در صورت عدم تایید در هر کدام از مراحل
مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد .
پس از ارزیابی کیفی و مشــخص شــدن لیست کوتاه مناقصه  /مناقصات مذکور  ،به شرکتهای تایید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد
مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد .
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه  /مناقصات از سامانه اینترنتی پاالیشگاه  ۱۰ :روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره  ۲بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز ۱۰ :روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
مناقصه
پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا )  ( PMRو براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد
نرخ پیشــنهاد دهندگان بایســتی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوط از جمله مالیات بر ارزش افزوده ) بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد ( و
هزینه حمل باشــد همچنین در برگه پیشــنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ )  ۳ماهه ( محل تحویل کاال ) پاالیشگاه آبادان و مدت زمان تحویل کاال )باستناد به اسناد
مناقصه ( درج گردد
تاریخ بازگشــایی پاکات مالی متعاقباً در جلسه بازگشــایی پاکات فنی اعالم خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتیاز فنی گردد
میتوانند  ۷۲ســاعت قبل از بازگشــایی پاکات مالی نسبت به ارســال نرخ اصالحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید از طریق نمابر اطالع
رسانی خواهد شد .
ضمنــآ آگهــی این شــرکت در شــبکه اطالع رســانی شــانا بــه نشــانی  www.shana.irو همچنین پایگاه اطالع رســانی این شــرکت به نشــانی
 http://www.abadan-ref.irو نیز پایگاه اطالع رســانی مناقصات به نشــانی  IETS.MPORG.IRو سامانه کشــوری نظارت بر مناقصات دستگاههای
اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IRدرج و قابل مشاهده میباشد .
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