ّ
ّ
دولـت ،کارگـزار ملـت اسـت؛ و ملـت ،کارفرمـای
ّ
ّ
دولت اسـت .هرچه بیـن ملت و دولت صمیمیت
بیشـتر و همـکاری بیشـتر و همدلـی بیشـتری
باشـد ،کارهـا بهتـر پیـش خواهـد رفت.
«پیام نوروزی سال »1394
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خبرنامۀ داخلـی گــروه پتـروصنعت جنوب

3
واگذاری پروژۀ راهبری کارگاه مرکزی فاز 12
مجتمع گاز پارس جنوبی به
گروه پتروصنعت جنوب
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4
سیری در قانون برگزاری مناقصات

و بخشنامه های صادره (قسمت دوم)

برپایی مراسم استقرار طرح  5Sدر
کارگاه مرکزی پارس جنوبی

w w w. p e t r o g r o u p . c o
پترونیـوز -مراسـم تجلیـل از کارکنـان زن
شـاغل درگـروه پتروصنعـت جنـوب بـه مناسـبت
والدت بـا سـعات حضـرت فاطمـه زهـرا (س) و
بزرگداشـت مقـام زن بـا حضـور مهنـدس کاوه
پیشـقدم مدیرعامـل و مهنـدس خاکسـاری رئیس
هیئـت مدیـره در سـال جـاری برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم مهنـدس کاوه پیشـقدم و
مهنـدس خاکسـاری ضمـن عـرض تبریـک ایـن
روز فرخنـده بـا اعطـای شـاخه گل و هدیـه،
از بانـوان شـاغل در گـروه پتروصنعـت جنـوب
تجلیـل بـه عمـل آورد.گـروه پتروصنعـت جنـوب
در حرکتـی شایسـته و زیبـا بـا اهـدای هدایایی از
مـادران و زنـان برخـی از کارکنـان مـرد نیـز تقدیر
بعمـل آورد.

به مناسبت والدت حضرت فاطمه (س) و روز زن

تقدیر از از زنان شاغل در گروه پتروصنعت جنوب

اتمام پروژه عایقکاری و رنگ آمیزی پاالیشگاه گاز فجرجم
پترونیـوز -پـروژه یکسـاله سندبالسـت،رنگآمیزی و عایقـکاری پاالیشـگاه گاز فجرجـم بـا همت کارکنـان فهیم و
زحمتکـش گـروه پتروصنعـت جنـوب پایـان یافـت .کارفرمـای این پـروژه پاالیشـگاه گاز فجرجـم و پیمانـکاری این
پـروژه را گـروه پتروصنعـت جنـوب به عهده داشـت.
ایـن پـروژه کـه از اردیبهشـت مـاه سـال گذشـته آغـاز گردیده بـود در تاریـخ مقرر بـه پایان رسـید و باردیگـر غیرت و
همـت واالی ایرانـی را بـرای همـگان بـه منحصه ظهور رسـاند.
کارکنـان تالشـگر ایـن شـرکت در ایـن پـروژه موفـق بـه سـپری نمـودن 110هزارنفرسـاعت14980 ،مترمربـع
رنگآمیزی4780،مترمربـع نصـب عایـق و 4780مترمربـع نصـب ورق گردیدنـد.
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برگ زرین دیگری از کتاب افتخارات گروه پتروصنعت جنوب

سخن سردبیر

الهی داراتر از من کیست که تو دارایی منی !
بهـار با هـزار جلـوه دل انگیز از راه رسـید  ،روزهای
عیـد نـوروز با لحظـه های شـاد  ،باخاطـره هایی به
یادموندنی و روزهایی پربرکت سـپری شـد ،همه ما
به سـرکار بازگشـتیم ،بـا صفا و صمیمیت بیشـتر ،و
حتمـا از سـال جدید تصمیم گرفتیم کـه احوالمونو
بـه احسـن الحـال تبدیل کنیـم  .فقط چنـد تا چیز
هسـت که نباید از یاد برد ؛ اینکه حواسـمون باشـه
لبخنـد از چهره مون دورنشـه  ،نگاهمون به زیبایی
هـا باشـه  ،حرف هـای امیدوارکننـده و مثبت بزنیم
و فکرهـای بلنـد و خواسـته هـای خـوب داشـته
باشـیم و خـدا رو بـه خاطـر همـه نعمـت هایـی کـه
بهمـون داده شـکر کنیـم و تـو سـال جدیـد  ،خوب
بگیـم  ،خـوب بشـنویم و زیبـا ببینیـم و همیشـه
احـوال بـد همدیگـرو درک و لمـس کنیم .
ایـن روزهـا فرصـت خـوب و مبارکیـه تـا بهـار رو بـه
خونـه دل هامـون بیاریـم و از عـادت هـای زشـتی
مثـل دنبـال چشـم و هـم چشـمی هـای مـادی
رفتـن ،فکـر کـردن به مسـائل منفـی  ،بیـش از حد
توجـه کـردن بـه حـرف ایـن و اون  ،کینـه بـه دل
گرفتـن  ،قهرهـا و کدورت ها و همیشـه نیمه خالی
لیـوان رو دیـدن دوری کنیـم .
وقتـی می شـه بـا کمی گذشـت  ،کوله بـاری از غم
و حسـرت و ناراحتـی رو روی زمیـن گذاشـت و بـا
انـرژی و مهربـان زندگـی کـرد  ،چـرا نکنیم ؟
اختلاف نظـر یـا اختلاف سـلیقه  ،نبایـد بـه قهر و
اختلاف هـای جـدی و چندیـن سـاله منجربشـه.
شـاید در بعضـی اختلاف هـا  ،حـق و ناحقـی هـم
وجـود داشـته باشـه  ،امـا ایـن دلیـل نمـی شـه کـه
سـال ها دوسـتی و رفت و آمد به خاطر این مسـئله
فرامـوش بشـه  .بـا فرامـوش کـردن تلخیهـای
گذشـته  ،می شـه روزهایی شـیرین و خاطره انگیز
سـاخت  .شـاید بعضـی هـا بگـن اگـه ماپیـش قدم
بشـیم  ،کوچیـک یـا تحقیـر میشـیم ،در ایـن بـاره
بـه یـاد جمله زیبایـی افتادم ؛ " اگه قرار بود کسـی
بـا گذشـت  ،کوچـک شـود کـه خـدا اینقـدر بـزرگ
نبـود" و اینکـه ای کاش همـه اختلاف نظرها مثل
دوران بچگـی بـود ،پنـج ثانیـه ای قهر مـی کردیم ،
بعـد دوبـاره آشـتی مـی کردیم.
همـه اینهـارو گفتـم ولـی واقعـا سـعی کـردم کـه
صرفـا بـه حـرف و نصیحت نباشـه بـرای همین اول
از خودم شـروع کـردم  .تاثیر خیلی خوبی داشـت.
پـس از تعطیلات سـال نـو آن هـم فقـط بـا یـک
مکالمـه تلفنـی کوتـاه بـا همـکارم  ،کـدورت هـای
بینمـان پـاک شـد .بعـد از تبریک سـال نـو  ،تویک
جملـه کوتـاه بهش گفتـم امیدوارم در سـال جدید
رابطـه بهتـری با هم داشـته باشـیم (فقـط همین)،
از لحنـش فهمیـدم اونـم مثـل مـن در بهـار دلشـو
خونـه تکونـی کـرده  .بایـد بهـاری بود بـرای بهاری
زندگـی کـردن هیـچ وقـت دیرنیسـت.
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خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

اتمام پروژه تکمیل عملیات  ،Pipingرنگآمیزی ،عایقکاری و پیشراهاندازی
واحدهای  140و  160فاز  17و 18مجتمع گاز پارس جنوبی
پترونیـوز -بـا اتمـام کار پـروژه فـاز  17و  18بـرگ زریـن
دیگـری از کتـاب افتخـارات گـروه پتروصنعـت جنـوب
ورق خـورد تـا در سـایه حمایت و پیگیـری مدیـران  ،بهره
منـدی از دانـش فنی مهندسـین در گروه هـای گوناگون
و در گرمـای همـت دسـت کارگـران متعهـد و پرتلاش
کـه همگـی فرزنـدان سـزاوار ایـن آب و خـاک هسـتند ؛
فوالد سـخت نرم شـد و سرتاسـر سـینه کوه را شـکافت تا
شـعلههای فروزان مشعل پاالیشگاه فاز  17و  18مجتمع
گاز پـارس جنوبـی در تاریکـی همه فشـارها  ،تحریم ها و
دشـمنی هـا جهـان افروز شـود.
در ایـن میـان عملیات پایپینـگ واحدهـای  160 ،140و
حوضچه سـوزان با گسـترهای از  0/75تا  48اینچ شـامل
بررسـی و تهیه نقشههای فنی  ،آمادهسازی ،جوشکاری،
نظارت کیفی و انجام آزمایشـات مربوطه اجرا شـد.
همچنیـن در بخـش رنـگ آمیـزی و سـند بالسـت رقمی



معـادل 33500مترمربـع از سـطوح لولـه ها در سـایزها و
سیسـتم های گوناگـون و کامال مطابق با اسـتانداردهای
مجـاز رنـگ آمیزی گردید .نکته قابـل توجه اینکه با توجه
بـه پیـاده سـازی و رعایـت سـطوح بـاالی اسـتانداردهای
ایمنـی در گـروه پتروصنعـت جنـوب در طول اجـرای این
پـروژه هیـچ گونـه حادثه منجر بـه جرح گـزارش نگردیده
اسـت  .بنابـر آمارهـای سـازمان جهانـی کار هـر حادثـه
منجـر به جـرح به نابـودی  166سـاعت بهـرهوری نیروی
کار منجـر میشـود و هـر فـردی که بـر اثر حادثه ناشـی از
کار از بیـن مـیرود  7500روز کار بهره وری نیروی کار را از
بیـن میبرد.
هرچه بود سختی و صعوبت کارگذشت و در آخر تماشای
پلـه کان شـیری رنـگ در دل کوههـای پـارس جنوبـی
لبخنـد رضایـت را برصـورت دسـت انـدرکاران وکارگـران
زحمتکـش این پروژه نشـاند و خسـتگی را از بدنهـا زدود.

به مناسبت دهۀ مبارک فجر

کسب مقام سومی گروه پتروصنعت جنوب درمسابقات بسکتبال

پترونیـوز -مسـابقات بسـکتبال دهـه فجـر توسـط
مجتمع گاز پارس جنوبی  15 ،و  16اسفندماه سال
 93بـا افتخارآفرینـی و کسـب مقام سـومی بازیکنان
گـروه پتروصنعـت جنوب پایـان یافت .
گـروه پتروصنعـت جنـوب ،مجـری پیمـان راهبـری
کارگاه مرکـزی بـا تیمـی متشـکل از  13نفـر و بـا
مربیگـری ناصـر شـهیدی و سرپرسـتی سـجاد
شـعبانزاده در ایـن دوره مسـابقات موفـق به کسـب
مقام سـوم شـد و تیم لیگ بوشـهر مجتمع گاز پارس
جنوبـی بـه مقـام قهرمانـی نائـل گردیـد.
اسـامی بازیکنان این تیم به شـرح ذیل گزارش شده
اسـت :آقایان؛ آرمیـن چارکچیان ،وحیـد صادقپور،
ناصرشـهیدی ،محمـد کاظـم ویسـی ،وحیـد مـاری
اوریاد ،علی جوانبخت ،سـجاد شـعبانزاده ،محمود
هوشـمندی ،وحید سـلیمانیان ،مهـدی محمودی ،
رضـا بیابانـی  ،فرهـاد روحی  ،هـادی طالبی.
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حضور گروه پتروصنعت جنوب در جشن  50سالگی صنعت پتروشیمی

پتـرو نیـوز -همایـش پنجاهمین سـال تاسـیس
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی ایـران بـا حضور
بیـژن زنگنـه وزیـر نفـت ،عبـاس شـعری مقـدم،
مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی،
حمیدرضـا عراقـی ،مدیـر عامل شـرکت ملـی گاز
ایـران ،منصـور معظمـی ،معـاون برنامـه ریـزی
و نظـارت بـر منابـع وزارت نفـت و نماینـدگان
مجلـس شـورای اسلامی ،سـفیران چهـار کشـور
و دیگـر میهمانـان خارجـی دوسـت و همـکار بـا
صنعت پتروشـیمی کشـور  29دیماه سـال  93در

سـالن اجلاس سـران برگـزار شـد.
در ایـن گردهمایـی یـک روزه که گـروه پتروصنعت
جنـوب نیـز بـه عنـوان عضـوی از خانـواده شـرکت
ملی صنایع پتروشـیمی ایران حضوری داشـت  ،از
کارشناسـان و مدیران صنعت پتروشیمی قدردانی
شـد همچنین اجرای سـرود پتروشـیمی ،کنسرت
سـاالر عقیلـی ،تقدیـر از مدیـران عامـل اسـبق
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی ،پیشکسـوتان،
حامیـان مراسـم و پنـل بحـث مدیـران از دیگـر
برنامههـای ایـن مراسـم بـود.

واگذاری پروژه راهبری کارگاه مرکزی فاز  12مجتمع گاز پارس جنوبی به
گروه پتروصنعت جنوب

پترونیـوز – پیـرو برگزاری مناقصه و با توجه به سـوابق درخشـان  ،تجربه متخصصـان داخلی وتوانمندیها،
پـروژه راهبـری کارگاه مرکـزی فـاز  12مجتمـع گاز پـارس جنوبـی بـه گـروه پتروصنعـت جنـوب واگـذار
گردید.
بـه گـزارش واحـد توسـعه و برنامه ریزی این شـرکت  ،مـدت زمان این پروژه یکسـال و کارفرمـای این پروژه
شـرکت بهـره برداری و مدیریـت پتروپارس آریا کیش ( )POMCمی باشـد.
شـركت پتروپـارس همزمـان بـا توسـعه اولیـن فـاز پـارس جنوبـی و بـا هـدف ارتقـا و بهـره گیـری از تـوان،
مهـارت و تجربـه متخصصـان داخلـی و انتقـال دانـش مدیریتـی و فنـاوری روز دنیـا به داخل كشـور ایجاد
و در تاریـخ  7بهمـن  1376تاسـیس گردیـده اسـت و در حـال حاضـر  %100سـهام این شـركت متعلق به
شـركت  NICOاز شـركت هـای وابسـته به شـركت ملـی نفت ایـران ( )NIOCاسـت.
ایـن شـرکت همچنیـن پـس از اتمـام موفقیـت آمیز پروژه فاز یك ،توسـعه بخش دیگـری از پروژه های میـدان گازی پارس جنوبـی نظیر پروژه عظیم فازهـای  6،7،8پارس
جنوبـی كـه بـه تنهایـی معـادل  4فـاز از فازهـای ایـن میـدان اسـت ،پروژه فـاز  12پـارس جنوبی و پـروژه فاز  19پـارس جنوبی را به دسـت گرفـت .همچنین با درخشـش
پتروپـارس در اجـرا و بـه سـرانجام رسـانیدن پروژههـای میـدان گازی پـارس جنوبـی ،شـركت پتروپارس توانسـت اجرای پروژههـای دیگری در سـایر میادین نفـت و گاز در
داخـل و خـارج كشـور را در دسـتور كار قـرار دهـد كـه از آن جملـه میتـوان به اجرای پـروژه فرزاد  ،Aپروژه توسـعه میـدان كابیندای شـمالی و غیره اشـاره كرد.



قهرمانی در مسابقات فوتسال

روابـط عمومـی گـروه پتروصنعـت جنـوب – گروه پتروصنعـت جنوب قهرمان مسـابقات
چهارجانبـه دهـه فجر نی ریز در رشـته فوتسـال شـد.
ایـن مسـابقات بـه صـورت دوره ای برگزار گردیـد و در نهایت پتروصنعت جنوب بـا  9امتیاز،
توزیع برق نی ریز با  6امتیاز و شـرکت سـیمان سـفید با 3امتیاز اول تا سـوم شـدند و شرکت
رنگین سـنگ جـام اخالق را بـه خانه برد.
ایـن رقابتهـا  11بهمنمـاه سـال جـاری آغـاز شـد و اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی این
رقابتهـا را در مجموعـه ورزشـی کارگـران نیریـز برگـزار نمود.
اسـامی نفرات تیم قهرمان به شـرح ذیل گزارش شـده اسـت :مهدی جاودان ،امین فنون،
هادی جاودان ،محمدجواد وطنپرسـت ،احسـان اسـماعیلی ،عرفان دوستان ،محمدرضا
باغبان ،احمدرضا فنون ،مهدی جاللی ،رضا شـاهدی و سـپهر احمدی.
گفتنـی اسـت سرپرسـتی این تیـم را رضا دانـش و مربیگـری آن را مهدی کاوه پیشـقدم بر
عهده داشـتهاند.



راهاندازی وبسایت جدید گروه پتروصنعت جنوب

پترونیـوز -وب سـایت جدیـد گـروه پتروصنعـت جنـوب پیادهسـازی و راهاندازی
شد .
بـه گـزار ش پترونیـوز ؛ ایـن وب سـایت کـه بـا ظاهری جدیـد و متفاوت نسـبت به
گذشـته طراحـی شـده اسـت در قیـاس با وب سـایت قدیمـی از مزایای بسـیاری
برخوردار اسـت که از مهمترین آنها می توان به بروز رسـانی و ارتقاء سـطح کیفی
سـطح خدمـات و اطالع رسـانی اشـاره کـرد هرچنـد از مزایایی همچـون افزایش
اعتبـار  ،در دسـترس بـودن  ،سـهولت برقـرای ارتبـاط بـا افـراد درون سـازمانی و
بـرون سـازمانی و یـا تبلیغـات در جهـت اهداف شـرکت نیـز نمیتوان غافل شـد.
ایـن وب سـایت بـه صـورت دوزبانـه همـراه با اطالعـات کامـل و بـروز در خصوص
معرفـی شـرکت  ،فعالیتهـا ،پـروژه هـای اجراشـده و در حـال اجـرا  ،معرفـی افراد
کلیـدی ،اخبـارو و موضوعـات دیگـری از ایـن قبیل تشـکیل شـده اسـت.
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سیری در قانون برگزاری مناقصات
و بخشنامههای صادره ()٢

حسن حسینزاده

بـا توجـه بـه درج مطلـب مقالـه سـیری در قانـون
برگـزاری مناقصـات و بخشـنامههای صادره در شـماره
قبـل ،توجـه شـما خواننـدگان گرامـی را بـه ادامـه مطلب
جلـب مـی نماییم.
در قسـمت اول ،مفـاد بنـد «الـف مـاده  2قانـون» و
همچنیـن مـاده  3قانـون مورد بررسـی قـرار گرفت اشـاره
گردیـد کـه موضـوع بنـد الـف مـاده  2قانـون (کمتریـن
قیمت متناسـب) در جهت شناسـایی و شـناخت اجرایی
آن ،چالـش هـای متعـددی را مـی توانـد بـه وجود بیـاورد
کـه علیرغـم گذشـت بیـش از  10سـال از ابلاغ قانـون و
همچنین تهیه و ابالغ بخشـنامه های ذیربط در سـالهای
بعدی گشایشـی ایجاد نگردیده اسـت .از جمله بخشنامه
هـای شـماره  100187003مـورخ  1388/9/16و
 100049834مـورخ  1389/7/3معاونـت برنامـه ریزی
و نظـارت راهبـردی رئیس جمهـوری ،که با هدف شـفاف
سازی و سهولت در امر شناسایی کمترین قیمت متناسب
و همچنیـن حـذف پشـنهادهای مالـی نامتناسـب را مـی
تـوان نـام بـرد کـه هـر یک بـه موضوعـات خـاص همچون
خدمـات مشـاوره ای و قسـمتی از مناقصـات یـک مرحله
ای پرداختـه اسـت و نتوانسـته اسـت بـه شـفاف سـازی و
رعایـت یـک سـویه ،آن را پوشـش دهـد .لـذا از آنجاییکـه
رعایـت و یـا عـدم رعایت مفاد ایـن ماده از قانـون ،اهمیت
بسـزایی در کاهـش و یـا افزایـش چالـش هـای احتمالـی
بیـن دسـتگاه مناقصه گـزار ،مناقصـه گر و دسـتگاه های
کنترلـی دارد الزم اسـت بیشـتر بـدان پرداختـه شـود.
-1بــر اســاس مفــاد جــزء  1-3بنــد  3بخشــنامه
شــماره  100-65663مــورخ  1391/8/14مناســب
تریــن قیمــت پیشــنهادی:
«پشـنهادی اسـت کـه در آن سـه عامـل قیمـت ،کیفیـت
و زمـان بـه صـورت تـوام و در حالـت بهینـه در نظـر گرفتـه
شـده باشـد .به نحوی که آن پیشـنهاد حداقل الزامات هر
یـک از سـه مولفـه را بـه صـورت منفـرد و سـرجمع محقق
کند».
با توجه به اینکه اکثریت مناقصات دسـتگاه های اجرایی
نمی تواند در محدوده بخشـنامه مذکور قرار گیرد  ،عامل
زمـان در آن نقشـی نـدارد و عامـل کیفیـت نیـز در حیـن
اجراء کار مشـخص مـی گردد.

4

خبرنامه داخلی گروه پتروصنعت جنوب

لذا این بخشـنامه نیز نمی تواند یاری رسـان باشد .ضمن
اینکه عامل کیفیت قابل اندازه گیری نمی باشـد.
 -2جزء  5بند الف ماده  13قانون
جزء  5بند الف ماده  13قانون اشاره می دارد:
« مبلـغ بـرآورده شـده معاملـه و مبانـی آن (در صورتیکـه
تعیـن آن میسـر یـا بـه مصلحـت باشـد) و »...
ایـن بنـد یکـی از حداقل شـرایط مفـاد فراخـوان مناقصه
می باشـد.
در ایـن رابطـه ایـن سـوال مطـرح مـی گـردد کـه :اگـر
مبلـغ بـرآورد میسـر نباشـد ،رعایت بنـد الف مـاده  5آئین
نامـه تضمین بـرای صـادرات دولتـی (تضمین شـرکت در
مناقصـه) چـه جایگاهـی مـی توانـد داشـته باشـد (مبلغ
تضمیـن شـرکت در مناقصـه برحسـب درصـدی از بـرآورد
هزینـه اجـرای کار تعییـن مـی شـود).
ضمن اینکه نمیتوان قیمتهای ارائه شـده مناقصهگران را
بـه دلیل عدم وجود مبنای قیمت پایه مقایسـه نمود.
حـال اگـر میسـر باشـد امـا مصلحـت نباشـد یعنـی اینکه
بـرآورد داریـم امـا بـه دالیلـی اعلام نمیکنیـم.
زیـرا چنانچـه مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه اعلام
گـردد بـه دسـت آوردن مبلـغ بـرآوردی مناقصـه گـزار بـا
توجـه بـه آئیـن نامه هـای تضمین سـهل خواهد بـود مگر
اینکـه بخواهیم همچون بعضی از شـرکت های دولتی که
تعدادشـان هـم کـم نیسـت فراقانونـی عمـل کنیم.
ماده  9قانون برگزاری مناقصات (فرآیند مناقصه)
اشـخاصی که با فرآیند برگزاری مناقصات دولتی آشـنایی
دارنـد مطلع انـد که مناقصه های عمومی در واقع ترکیبی
از یـک فراخوان عمومی و یک مناقصه محدود می باشـد.
یعنی دسـتگاه مناقصه گـزار ابتدا از طریق انتشـار آگهی
در جرایـد از مناقصـه گـران ذیصلاح جهـت دریافـت کار
بـرگ هـای اسـتعالم ارزیابی دعـوت بعمل مـی آورد و پس
از انجـام ارزیابـی کیفی مناقصـه گـران ،از مناقصه گرانی
کـه حائـز حداقـل امتیـاز گردیـده انـد جهـت شـرکت در
مناقصه و دریافت اسـناد مناقصه (لیست کوتاه و مناقصه
ً
محـدود) کتبا دعـوت بعمل مـی آورد.
ایـن مهم یکـی دیگر از موارد اساسـی در اجـراء این قانون
مـی باشـد کـه اکثریـت سـازمانها ،شـرکت هـای موضـوع
قانـون بـا آن مواجه می باشـند.

بـه عبارتـی بـا توجـه بـه مـاده قانونـی و آییـن نامـه هـای
مرتبط مشـخص نیسـت که فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه
گـران در کجـای مناقصـه قـرار دارد و از آنجاییکـه قانـون
مناقصـات و آییـن نامـه هـای مرتبـط در ایـن رابطـه نیـز
سـکوت اختیـار نمـوده انـد ،سلایق شـخصی مناقصـه
گـزار ،جایـگاه ویـژه ای پیـدا مـی کنـد.
زیـرا امـکان اجـرای مفـاد مـاده ( 14اسـناد مناقصـه) کـه
اشـاره مـیدارد:
«تمامـی اسـناد مناقصـه بایـد بـه طـور یکسـان بـه همـه
داوطلبان تحویل شـود» این بند اجرایـی نمی گردد  ،چرا
کـه در ایـن بنـد عنوان نشـده « بـه همه داوطلبانـی که در
ارزیابـی کیفـی نمـره معینـی را آورده انـد «؛ بلکـه عنـوان
شـده « ،مـدراک ارزیابـی کیفـی خـود نیـز جـزو اسـناد
مناقصـه میباشـد».
ً
مضافـا میدانیم که اجـرای مفاد مـاده  14قانون می تواند
مشـکالت و هزینه های گزافی را به دسـتگاه منافصه گزار
تحمیـل کنـد که از جملـه می تـوان جـزء  6و  10بند الف
مـاده  14را نام برد.
بدیـن سـبب اسـت کـه بازنگـری در ایـن رابطـه موجـب
حـذف چالش هـای فـی مابین داوطلبـان ،مناقصـه گزار
و دسـتگاه کنترلـی خواهـد گردیـد.
ماده  10قانون برگزاری مناقصات
بند ب ماده  10قانون اشعار می دارد:
«موضـوع پیـش بینـی منابـع مالـی و نحوه ضمـان تاخیر
تعهـدات بـرای انجام معامله بایـد به صراحت در شـرایط و
اسـناد مناقصـه گزار قید و تعهد شـود» پیـش بینی منابع
مالـی کـه مـی بایسـت از الزامـات باشـد ؛ لیکـن موضـوع
ضمـان تاخیـر تعهدات بـا توجه بـه اینکه از صراحـت الزم
برخـوردار نمـی باشـد هرگـز جایگاهـی دراسـناد مناقصه
پیـدا ننمـوده اسـت  ،چـرا کـه ایـن طـور اسـتنباط مـی
گـردد کـه اگـر مناقصه گر بـه تعهـدات خود عمـل ننماید
می بایسـت برحسـب ضمانت ارائه شـده خسـارت الزم را
پرداخـت نماید (پرداخت خسـارت توسـط مناقصه گر که
بـه وفور در اسـناد مناقصـه لحـاظ گردیده اسـت) .لذا جا
دارد ایـن مهـم از صراحـت و شـفافیت بیشـتری برخوردار
گـردد و مناقصه گـزار نیز متعهد پرداخت خسـارت بدلیل
عـدم ارائـه امکانـات و مطالبـات به موقـع گردد.



فنی تخصصی

بهار   1394پیش شماره  8  4صفحه

w w w. p e t r o g r o u p . c o

ماده  12قانون (ارزیابی کیفی مناقصه گران)
جـز یـک بنـد الـف مـاده  ،12تضمیـن کیفیت خدمـات و
محصـوالت را از مـوارد الـزام بـه رعایت آن توسـط مناقصه
گزار دانسـته اسـت.
ایـن مهم در مورد محصـوالت (کاال) به لحاظ اخذ گارانتی
مـی تواند جایگاه داشـته باشـد .لیکن در مـورد مناقصات
خدماتـی این امر چگونـه تعریف میگردد.
ماده  20قانون
بند «د» ماده :20

در مناقصـات بیـن المللـی مناقصـه گران داخلی نسـبت
بـه مناقصه گـران خارجـی ترجیح دارند .لیکن مشـخص
نگردیـده اسـت که این مهم چگونه می بایسـت در اسـناد
مناقصـه قید گـردد یعنی اینکـه چه معیاری مـدرک عمل
عام باشـد.
یـا بـه عبارتـی آیـا هـر مناقصـه گـری مـی توانـد شـرایط
خاصـی را اعلام نمایـد.
ماده ( 21انعقاد قرارداد)
بنـد الف مـاده  21قانون ،انعقاد قـرار داد با برنده مناقصه
را پیـش از پایـان مـدت اعتبـار پیشـنهاد قیمـت الزم
ً
دانسـته اسـت (کـه معمـوال سـه مـاه مـی باشـد) و تمدید
ایـن مـدت بـرای یکبـار و برابـر مـدت اولیـه مجاز دانسـته
(یعنـی شـش مـاه از زمان پیشـنهاد قیمـت) بـه عبارتی ،
از مبلـغ پیشـنهادی مناقصـه گـر شـش مـاه مـی گـذرد و
سـپس قـرارداد منعقـد مـی گـردد( .افزایش مـدت مجدد
و غیرقابـل پیـش بینـی)
امـا هرگونـه تعدیل به کلیه قـرارداد های خدماتـی از زمان
اجـرای قـرارداد لحـاظ مـی گـردد کـه ایـن مهـم چالـش
هایـی را ایجـاد نمـوده اسـت کـه الزم اسـت در ایـن رابطه
تبصـره ای مبنـی بـر تعدیـل زمـان در ملحـوظ قـراردادن
تعدیـل مبلغ بـه عمـل آید.
ضمـن اینکـه عـدم انقعـاد قـرارداد در روزهـای پایانی ماه
ششـم موضـوع مفاد بند ب مـاده مذکور را بـی اثر خواهد
نمود.
ماده  19و  20قانون
مفـاد بنـد ب مـاده  20بـا مفـاد بنـد ج مـاده  19در تضـاد
آشـکار مـی باشـد .در ادامـه مـاده  19بندهـای الـف و ب
قیـد گردیده اسـت کـه در مناقصات  2مرحلـه ای ارزیابی
کیفـی و ارزیابـی فنـی بازرگانـی باید صـورت گیرد.
مشـخص نیسـت کـه اگـر ارزیابـی کیفـی توسـط واحـد
مرکزی دسـتگاه مناقصه گزار صورت می گیرد و فهرسـت
کوتـاه اعلام مـی گـردد ،ارزیابـی کیفـی محـدود چـه
معنایی می تواند داشـته باشـد و همچنین اسـت مغایرت
مفـاد بنـد ب مـاده  20قانون با بند ج مـاده  19در رابطه با
مجـاز بـودن هرگونـه ارزیابـی پیـش از گشـودن پاکتها.
وظایف کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی
در ایـن رابطـه به بند ب مـاده  20قانون و تبصـره ماده 10
آئیـن نامـه اجرایـی نظـام مستندسـازی و اطلاع رسـانی
مناقصـات اشـاره خواهیم داشـت.
بنـد ب ماده  20قانون اشـاره می دارد که پس از گشـودن
پاکـت هـای قیمـت ،چنانچه بررسـی قیمت هـا و تجزیه و

ماده  26قانون (نحوه برگزاری مناقصه محدود)
مفاد ماده یاد شـده اشـعار می دارد کـه مناقصه محدود با
رعایـت مـواد  4و  13در موارد زیر برگزار می شـود.
اگـر قـرار باشـد مـاده  4و  13رعایـت گـردد دیگـر مناقصه
محـدود نیسـت .ضمـن اینکـه مفـاد بنـد الـف و ب مـاده
مذکـور در تناقـص آشـکار قـرار دارنـد.

کنترل مبانی آن الزم باشـد کمیسـیون مناقصـه میتواند
بررسـی آن را بـه کمیته فنی بازرگانـی ارجاع نماید.
موضـوع بحـث در کلمـه میتوانـد اسـت کـه این مهـم در
تبصـره مـاده  10آئیـن نامـه موصـوف ،کمیسـیون را الزام
بـه ارجـاع موضوع بـه کمیته فنـی بازرگانی نموده اسـت.
لـذا از آنجاییکـه قانـون ،بـر آئیـن نامـه هـا ارجحیـت دارد
مفـاد تبصره اشـاره شـده چـه جایگاهی می تواند داشـته
باشـد و آیـا ایـن تناقـص آشـکارنمی توانـد در تصمیمـات مناقصهگزار
بـر اسـاس بنـد ب مـاده  2قانـون برگـزاری مناقصـات،
کمیسـیون مناقصـات  ،خدشـه وارد نماید؟
ً
مناقصـه گـزار صرفـا دسـتگاه موضـوع بنـد ب مـاده یـک
پیشنهاد های بیشتر و کمتر از  10درصد برآورد
قانـون مـی باشـد که بـا توجه بـه تعاریـف فوق هر شـرکت
عطـف بـه تبصـره ذیـل بنـد  5-4الف مـاده  10آئیـن نامه دولتـی موضـوع بنـد ب مـاده یـک قانـون مـی توانـد یک
اجرایـی نظـام مسـتند سـازی و اطالع رسـانی مناقصات ،گروه کمیسـیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی با توجه
در صورتیکـه حداقـل قیمـت بیشـتر از  10درصـد کمتـر بـه بنـد  6مـاده  2و بنـد الف مـاده  5قانون داشـته باشـد.
یـا بیشـتر از بـرآورد دسـتگاه مناقصـه گزار باشـد بایسـتی بـه عبارتـی بـا توجـه به جزء یـک و دو بنـد الف مـاده  5هر
ً
موضـوع به کمیته فنی بازرگانی ارجاع گـردد( .یعنی باید شـرکت دولتـی صرفا یـک رئیس دسـتگاه مناقصه گـزار و
بـرآورد وجود داشـته باشـد وقتی جزء  5بند الـف ماده  13یـک ذیحسـاب یـا باالترین مقـام مالـی دسـتگاه مناقصه
قانون نمـی تواند جایگاهی داشـته باشـد).
گـزار دارد.
الـف :با توجه بـه حذف ضرایب از قبیل ضرایب باالسـری لـذا بـا توجـه بـه مـوارد فـوق تشـکیل کمیسـیون مناقصه
و منطقـه ای و لحـاظ نمـودن ارزش ضرایـب تحـت هر و کمیتـه فنـی بازرگانـی در زیـر مجموعه های هر شـرکت
عنوانی از سـوی مناقصـه گر این تبصره چه جایگاهی دولتـی وجاهـت قانونـی نـدارد و همچنیـن اسـت کـه در
میتوانـد در ایـن گونـه مناقصـات داشـته باشـد .زیـرا جـزء  6بنـد الـف مـاده  5قانـون گـذار بـه طـور صریـح و
تمامـی قیمتهـای پیشـنهادی میتوانـد بـاالی  20موکـد بـه حضـور شـخص رئیـس دسـتگاه مناقصـه گـزار
درصد باشـد.
در جلسـات کمیسـیون مناقصـات دو مرحلـه ای تأکیـد
مناقصه
پیشنهادی
قیمت
سنجش
معیار
ب  :از آنجاییکه
نمـوده مـع الوصف هیئت محتـرم وزیران حضـور نماینده
گـران ،بـرآورد دسـتگاه مناقصـه گـزار مـی باشـد ،آیـا تـام االختیـار رئیـس دسـتگاه مناقصـه گـزار در جلسـات
جایگاهـی بـرای اینکه بـرآوردی اصولی بـا واقعیت امر کمیسـیون مناقصه را نیز در حکم رئیس دستگاه مناقصه
ً
و لحـاظ نمودن وضعیت سیاسـی و اقتصادی در طول گـزار دانسـته و بدیـن ترتیـب عمال بخشـی از مفـاد قانون
ً
مـدت زمـان اجـرای پـروژه داشـته باشـیم مدنظـر قرار مناقصـات را کـه اتفاقا مورد تأکید خاص قانـون گذار بوده
گرفته اسـت.
را بـی اثر دانسـته اسـت.
ج :تعدیـل هـای پیـش بینـی شـده در اسـناد مناقصـه
کـه برآوردکننـدگان نیـز از آن اطلاع کافـی دارنـد ،چه سایر موارد مبهم
میـزانمـیتوانـدبـاواقعیـتامـرانطبـاقداشـتهباشـد -1 .بند الف ماده یک (کاربرد)
«ایـن قانون بـه منظور تعییـن روش و مراحـل برگزاری
ماده  24قانون (تجدید و لغو مناقصه)
مناقصـات بـه تصویـب مـی رسـد و تنهـا در معامالتـی
جزء یک بند ب ماده 24
کـه با رعایـت این قانون انجام می شـود ،کاربـرد دارد»
نیاز
عـدم
را
مناقصه
لغـو
شـرایط
24
ماده
جـزء یـک بنـد ب
تنهـا در معامالتـی کـه بـا رعایت ایـن قانـون انجام می
بـه کاال یـا خدمـات دانسـته بـدون اینکـه بـه جبـران هزینه
شود؟!
هـای مناقصه گران بپـردازد .ضمن اینکه بـا توجه به تأمین
ً
در ایـن قانـون کـه معاملـه تعریـف نشـده ؟! اصـوال
اعتبـار موضـوع مناقصـه از مـاه هـای قبـل برنامـه ریـزی
تعریـف ایـن جملـه امـکان پذیـر اسـت؟!
شـده اسـت و بدین سـبب اسـناد مناقصـه با هزینـه گزافی
تهیـه شـده امـا در اینجا مناقصه گـران هزینه گـزاف تری را  -2بند الف ماده ( 2تعاریف)
مناقصـه فرآینـدی اسـت رقابتـی بـرای تأمیـن کیفیت
متحمـل شـده انـد ،مرتفـع بودن نیـاز بـه کاال و خدمـات از
مورد نظـر...
سـوی مناقصـه گـزار چـه جایگاهـی می تواند داشـته باشـد.
جزء  5بند ب ماده 24
مگـر کیفیـت مـورد اندازه گیـری می باشـد و یـا اینکه
ً
چنانچـه مناقصـه گـران بـا هـم تبانـی کـرده باشـند چـه
آیـا اصـوال کیفیـت واحـدی را دارا می باشـد؟
ارتباطـی بـه اصل موضـوع که همانـا موضـوع مناقصه می  -3مناقصه گزار (اسناد مناقصه)
باشـد مـی توانـد داشـته باشـد .در ایـن رابطـه می بایسـت
مناقصـه گـزار در رد هـر یک یا تمام پیشـنهادها مختار
مناقصـه تجدیـد گـردد نـه لغو.
است.
جزء  4بند ب ماده 24
اگـر مناقصـه گزار در رد پیشـنهادی مختار اسـت ،چرا
هیـأت رسـیدگی بـه شـکایات مناقصـه گـران طبـق کـدام
مناقصـه برگزار مـی نماید؟
قانـون می تواند تشـخیص دهد کـه مناقصه ای لغـو گردد.
آیـا چنیـن قواعـدی بـا ذات مناقصه در تضاد نیسـت و
بـه عبارتـی نیاز دسـتگاه مناقصـه گـذار را نادیـده بگیرد.
در عمـل منجـر بـه ایجاد بـی اعتمادی نمـی گردد؟
در ایـن رابطـه بهتـر مـی بود کـه حق تجدیـد مناقصه را داشـته
آیـا خدشـه جـدی بـر فضـای کسـب و کار کشـور وارد
باشـد نه لغـو آن را.
نمیکنـد؟
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دومین دوره آموزش روشهای ارزیابی ریسک  FTAبه میزبانی گروه پتروصنعت جنوب برگزار شد

پترونیــوز – دومیــن دوره آمــوزش
روشــهای ارزیابــی ریســک  FTAجهــت
پرســنل  HSEو نماینــدگان HSE
شــرکتهای پیمانــکاری پاالیشــگاه اول
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی آذرمــاه
ســال  93بــه میزبانــی گــروه پتروصنعــت
جنــوب برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش ایــن دوره آموزشــی کــه بــه
مــدت دو روز و بــا حضور مهنــدس رنجبر
اســتاد دانشــگاه و عضــو هیئــت علمــی

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد المــرد،
درســالن آمــوزش  HSEپاالیشــگاه
اول برگــزار شــد  ،اثربخشــی بســیاری
بــر ســطح دانــش و مهــارت پرســنل و
شــناخت از  FTAداشــته اســت.
FTAابــزار تجزیــه و تحلیــل اســتنباطی
و همچنیــن دیاگرامــی گرافیكــی بــرای
نشــان دادن منطــق و ایجــاد فرایند درك
اســتنباطی از چگونگــی وقــوع وقایــع
نامطلــوب مــورد نظــر اســت.

بــه عبــارت دیگــر  :روش ارزیابــی درخت
خطــا  ،مدلــی منطقــی – دیــداری اســت
كــه از آن بــرای شــرح چگونگــی وقــوع
وقایــع ناخواســته ویــژه در یــك سیســتم
كــه ممكــن اســت بــه وســیله اثــرات
یــك نقــص ســاده یــا تركیبــی از نقایــص
ایجــاد شــود اســتفاده مــی شــود .
واقعــه ناخواســته ویــژه واقعــه نهایــی
نامیــده مــی شــود  .ایــن روش تجزیــه و
تحلیــل راه هــای چگونگــی وقــوع ایــن

واقعــه ناخواســته را بررســی مــی كنــد.
بــا در دســت داشــتن اطالعــات صحیــح
امــكان محاســبات مربــوط بــه فركانــس و
احتمــال واقعــه نیــز ممكــن اســت .
 FTAبــه خصــوص بــرای آنالیــز
سیســتمهای پیچیــده كــه دارای تعــداد
زیــادی  SUB SYSTEMمــی باشــند
بســیار مناســب اســت.


پترونیــوز  -نظــام آراســتگی یــا  5Sکــه درواقــع
آشــنایی بــا چگونگــی مدیریــت مطلــوب محیــط کار
مــی باشــد در کارگاه مرکــزی پــارس جنوبــی توســط
گــروه پتروصنعــت جنــوب ؛ پیمانــکار خدمــات فنــی و
مهندســی نفــت  ،گاز و پتروشــیمی بــا هــدف ســامان
دادن ،نظــم و ترتیــب ،پاکیــزه ســازی ،هماهنگــی و
ایجــاد انضبــاط در محیــط کاری اســتقرار یافــت  .بــه
مناســبت اســتقرار ایــن نظــام  ،مراســمی در تاریــخ
 15بهمــن مــاه ســال  93در کارگاه مرکــزی مجتمــع
گاز پــارس جنوبــی بــا حضــور مدیــران ارشــد مجتمــع
گاز پــارس جنوبــی از جملــه ؛ دکتــر بهمــن نیــا مدیــر
پاالیشــگاه چهــارم  ،دکتــر نجومــی رئیــس ایمنــی
محیــط زیســت و بهداشــت  ،مهنــدس منبتــی مدیریت
عملیــات  ،مهنــدس بابایــی رئیــس کل تعمیــرات ،
مهنــدس صیــادی رئیــس کارگاه مرکــزی و مهنــدس
نیکپــور رئیــس حراســت مجتمــع گاز پــارس جنوبــی
و حســین کاوه پیشــقدم مدیرعامــل گــروه پتروصنعــت
جنــوب برگــزار گردید.حســین کاوه پیشــقدم  ،در طــی
ایــن مراســم گفــت :نظــام آراســتگی ( )5Sدرســازمان
هــای تولیــدی وخدماتــی بســیاری ازکشــورهای جهان
بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســتقرار یافتــه ونتایــج
باارزشــی درســامان دهــی ومرتــب کــردن محیــط
هــای کاری و ایجــاد عــادت هــای مطلــوب و فرهنــگ
مشــتری گرایــی داشــته اســت امــا ایــن امــر در کشــور
مــا از خردادمــاه ســال  72و بــا انتشــار مقالــه ای آغــاز
گردیــد .همچنیــن وی اذعــان داشــت ؛ ایــن شــرکت ،
طــرح  5Sرا بــا موضــوع آمــوزش  ،مشــاوره ،طراحــی
و پیــاده ســازی پنــج اصــل ســاماندهی محیــط کار در
راســتای بهبــود بهــره وری در پــروژه کارگاه مرکــزی
مجتمــع گاز پــارس جنوبــی را آغــاز و در مــدت زمــان 6
مــاه پیــاده ســازی نمــوده اســت  .در پایــان این مراســم
اعضــای حاضــر بــه نشــانه اعتــراض بــه هتــک حرمــت
مجلــه فرانســوی " شــارلی ابــدو" بــه پیامبــر اکــرم (ص)
بــا امضــای میثــاق نامــه ای بــا نــام " محمــد(ص)
دوســتت دارم" ارادت خــود را بــه ســرور عالمیــان اعــام
نمودنــد.
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گروه پتروصنعت جنوب
برند برتر دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت    
پترونیــوز -در دهمیــن جشــنواره
تجلیــل از قهرمانــان صنعــت نفــت ایــران
از گــروه پتروصنعــت جنــوب بــه عنــوان
برنــد برتــر در حــوزه طراحــی  ،ســاخت و
نصــب  ،نگهــداری و تعمیــرات مجتمــع
هــای صنعتــی نفــت  ،گاز و پتروشــیمی
تقدیــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه
پتروصنعــت جنــوب ،ایــن همایــش،
عصــر روز شــنبه بیســتم دی مــاه ســال
 ،93بــا حمایــت و همــکاری وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت در مرکــز
همایــش هــای بیــن المللــی صــدا و
ســیما بــا حضــور علیاکبــر صالحــی
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ،محمــد
شــریعتمداری معــاون اجرایــی رئیــس
جمهــور وجمعــی از نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی و فعــاالن بخــش
صنعتــی برگــزار شــد.
حســین کاوه پیشــقدم ،مدیــر عامل گروه
پتروصنعــت جنــوب در ایــن همایــش،

در مصاحبــه ای بــا خبرنــگار باشــگاه
خبرنــگاران جــوان اذعــان داشــت :بــا
توجــه بــه کاهــش شــدید قیمــت نفــت
در ماههــای اخیــر ،ایــن امــر را میتــوان
بــه عنــوان مزیتــی بــرای کشــور ایــران بــه
حســاب آورد چراکــه زمــان آنســت کــه
رویکــرد داخلــی کشــورمان را از اقتصــاد

برپایــه نفــت خــارج نماییــم .ایشــان
خدمــات فنــی مهندســی را بــه عنــوان
یکــی از شــاخههای درآمــدزا درشــرایط
کنونــی نــام بــرد.
در متــن لــوح تقدیــر از مدیرعامــل
گــروه پتروصنعــت جنــوب عنــوان شــده
اســت" :شــرح حــال پرفــراز و نشــیب و
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ارزشــمند یــک عمــر جســتار صادقانــه
در علمپژوهــی و خلــق فرصتهــای
صنعتــی پایــدار و ارزشآفزیــن آن جناب
در شــورای عالــی راهبــردی دهمیــن
جشــنواره ملــی قهرمانــان صنعــت
ایــران مــورد وارســی ،نقــد و نظــر قــرار
گرفــت .اکنــون بــر اســاس حکــم خــرد
و اخــاق بــا افتخــار اعــام میداریــم
کــه جنابعالــی بــه پــاس عمــری رفتــار
کریمانــه و کــردار مشــفقانه بــرای توســعه
صنعــت در ایــن مــرز و بــوم بــه عنــوان
قهرمــان صنعــت و اقتصــاد برگزیــده
شــد هاید".
جشــنواره ملــی قهرمانــان صنعــت ایران
در حــال حاضــر یکــی از معتبرتریــن
جوایــزی اســت کــه در عرصــه تجلیــل
از برتریــن و موفقتریــن شــرکتهای
ایرانــی توســط بخــش خصوصــی هــر
ســاله برگــزار شــده و از مدیــران ایــن
شــرکتها و ســازمانها طــی مراســمی
تجلیــل بــه عمــل میآیــد.

