
واردات  ب�ه  تومان�ي   4200 ارز  تخصي�ص 
نهاده هاي دام�ي و طيور موج�ب كاهش توليد 
اين نهاده ها و افزايش واردات ش�ده اس�ت، به 
ط�وري ك�ه واردات 7ميليون تن�ي نهاده هاي 
دامي بع�د از تخصيص ارز دولتي ب�راي واردات 
به 9ميليون تن رس�يده و در مقاب�ل نيز توليد 
50 درصد افت كرده اس�ت. اين در حالي اس�ت 
كه كااله�اي نهايي م�رغ، گوش�ت،تخم مرغ، 
ش�ير و لبنيات در اي�ن س�ال ها افزايش قيمت 
داش�ته اند. برخ�ي از نماين�دگان مجل�س از 
افزاي�ش قيمت مصرف كننده م�رغ و تخم مرغ 
نگراني هايي دارند كه مي ش�ود با برنامه ريزي و 
ذخيره در سردخانه ها در ماه هاي آغازين سال 
آينده ش�وك قيمتي اين كااله�ا را از بين برد. 
س��ازمان برنامه و بودج��ه كه در چندماه گذش��ته 
مطالعات بسياري در حوزه حذف ارز4200 توماني 
از واردات كاالهاي اساس��ي و نهاده ه��ا انجام داده، 
معتقد اس��ت كه تأمين ارز ترجيح��ي باعث تورم 
مي شود. حميد پورمحمدي معاون سازمان برنامه 
و بودجه مي گويد: »موضوعي كه در افزايش خالص 
دارايي خارجي بانك مركزي وجود دارد حاكی از آن 

است كه در حال حاضر نبايد خالص دارايي خارجي 
افزايش يابد. به خاطر اينكه دولت مي خواهد سياست 
ارز 4200توماني را ادامه دهد و چون ارز در دسترس 
ندارد، ارزهاي نفتي به اندازه مخارج نيست، بنابراين 
ارز مورد نياز را در بازار نيما به قيمت 24 هزار تومان 
مي خرد و به واردكننده 4200 تومان مي فروش��د و 
20هزار تومان مابه التفاوت مي دهد. از كجا مي دهد؟ 
اينجا پول چاپ مي شود. شايد بگوييد دولت اين كار را 

مي كند؟ بله، دولت است.«
  قاچاق كاالهايي كه با ارز دولتي وارد مي شود

پورمحمدی مي افزايد: براي همين بيان مي كنيم 
زمان ارز 4200 منقضي ش��ده اس��ت و زماني كه 
ارز ۳ هزار توماني س��ركوب ش��ده ب��ود، قيمت را 
4200تعيين كردند كه بازار نفس بكشد،اما اكنون 
ن��رخ ارز 2۸ تا ۳0 ه��زار تومان اس��ت؛ ارز 4200 
معنادار نيس��ت. اين ارز دچار فس��اد است، وقتي 
فاصله قيمتي 400 تا ۵00 درصدي ميان دو نوع ارز 
شكل مي گيرد، هر كاري بكنيد در آن فساد به وجود 
مي آيد. اگر تمام ابزارهاي نظارتي را به كار بگيريد 
فس��اد دارد. كاال را در بنادر و انبارها نگه مي دارند، 
آن را تبديل به محصول كرده و صادر مي كنند، به 

عبارت ديگر قاچاق مي كنند. 
وي تأكي��د مي كند: يك كيس��ه گن��دم را در نظر 
بگيريد، وقتي براي شما، هر كيلو واردات آن ۱0هزار 
تومان آب مي خ��ورد، ش��ما آرد آن را ۶00 تومان 
مي فروش��يد، مابه التفاوتي كه دارد باعث مي شود 
قاچاق ص��ورت بگيرد. اينكه گندم اس��ت، ببينيد 
در دارو چه اتفاقي مي افتد. كافي اس��ت يك كيف 
قرص را از كشور خارج كنيد. يا يك نفر خارجي را 
درمان كنيد، پول را هدر داده ايد. بدتر از همه اينكه 
ناعادالنه است. وقتي پول فراوان داشته باشيد و كاال 

ارزان باشد، بيشتر مصرف مي كنيد. 
پورمحمدي مي گويد: فرض كنيد امكان توليد چاي 
در كشور وجود دارد، اگر چاي خارجي با قيمت ارز 
آزاد وارد شود، امكان رقابت بين چاي داخلي و چاي 
خارجي وجود دارد، اما اگر شما چاي خارجي را با 
قيمت ارز ترجيحي يا ب��ا يارانه 20هزار تومان وارد 
كنيد، ديگر چ��اي داخلي قدرت رقاب��ت ندارد. به 
عنوان نمونه در دشت گلستان با حمايت هاي مالي، 
دانه هاي روغني كاشته شود. نتيجه مي گيريم ارز 
ترجيحي رانتي، فسادزا، غيرشفاف، مصرف آن بين 
دهك ها به طور كامل غيرعادالنه و در نهايت مخرب 

توليد و عامل قاچاق است. 
  كميس�يون تلفيق: حذف ارز،قيمت ها را 

گران مي كند 
يك��ي از مهم  ترين دغدغ��ه نماين��دگان مجلس 
گراني قيمت كاالها و موادغذايي است. سيد كاظم 
دلخوش، عضو كميس��يون تلفيق بودجه ۱40۱ با 
حضور در برنامه »تيتر امشب« شبكه خبر مي گويد: 
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ درخصوص 
تبصره يك بند الف )ح��ذف ارز ترجيحي( نظرات 
متفاوتي داشتند و نتوانستند به نقطه نظر مشتركي 
برس��ند به همين دليل بررسي اين تبصره به زمان 

ديگري موكول شد. 
كاظم دلخ��وش مي افزايد: مخالف��ان معتقدند با 
حذف ارز ترجيحي و رفتن به س��مت ارز 2۳ هزار 
توماني، در صورتي كه برنامه نداشته باشيم، قطعاً 
جامعه دچار مشكالتي مي شود، همچنين موافقان 
ضمن موافقت با ارز ترجيحي دغدغه هايي داشتند 
و موافقتشان مشروط شد. حذف ارز 4200 توماني 
مي تواند اثرمس��تقيم بر افزايش قيمت ها داش��ته 
باشد. گران شدن يك كاال تأثير مستقيم بر قيمت 
ساير كاال ها دارد و قطعاً قيمت دارو، نان و كاال هاي 
ضروري افزايش مي يابد. از اين رو به نظر مي رسد 
حذف پلكاني ارز 4200 توماني ش��وك كمتري به 

بازار وارد مي كند. 
دلخوش مي گويد: دولت بايد اقدامات جبراني براي 
كنترل و تنظيم قيمت ها پ��س از حذف ارز 4200 

توماني داشته باشد. 
  بايد اختالل در توليد و توزيع رفع شود 

از سوی ديگر محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس شوراي اسالمي، ديگر مهمان برنامه 
معتقد است: اصرار دولت به اجراي مصوبه قبلي مبني 
بر حذف ارز ترجيحي و پرداخت مبلغ ۱00 تا ۱۷0 

هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه به مردم است. 
وي مي گويد: پرداخت ارز 4200 توماني، نظام توليد 
كش��ور را دچار اختالل كرده و قاچاق افزايش يافته 
است. نخستين دليل موافقت ما با حذف ارز ترجيحي، 
اختالل در نظام توزيع است. ما در نظارت بر يك حلقه 
ضعيف هستيم، اما مي خواهيم بر 20 حلقه نظارت 
داشته باشيم! مورد داش��تيم كه به اسم واردات جو 
باكيفيت درجه يك ارز 4200 گرفته شده، اما به دليل 

نبود نظارت جو درجه۳ وارد شده است. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي افزايد: 
مورد جالب تر اينكه قبل ارز 4200 توماني از يكي 
از نهاده هاي دامي ۷ ميليون تن واردات داش��تيم، 
اما پس از ارز 4200 توماني و كاهش تعداد دام ها و 

مرغداري ها ۹ ميليون تن وارد مي شود!

بيش از يك ماه از بازگش�ت محموله هاي فلفل 
دلمه اي از روسيه مي گذرد. فلفل هاي دپو شده 
در انبار ها رو به فساد اس�ت و ميليون ها تومان 
از س�رمايه كش�اورزان در مع�رض تهديد قرار 
گرفته اس�ت. در اين خصوص وزير امور خارجه 
ايران در آستانه س�فر رئيس جمهور به روسيه 
با وزير امور خارجه روس�يه براي حل مش�كل 
صادرات برخي اقالم كشاورزي ايران رايزني كرد. 

به گ��زارش پايگاه اط��الع رس��اني وزارت جهاد 
كشاورزي به نقل از وزارت امور خارجه، سرگئي 
الوروف وزير امور خارجه روسيه در اين گفت وگوي 
تلفني ضمن ابراز خرسندي از سفر دكتر رئيسي، 
رئيس جمهور اسالمي ايران به روسيه اعالم كرد، 
همه ترتيبات الزم براي انجام اين س��فر صورت 

پذيرفته است. 
طرفين اين س��فر را تحول مهم��ي در روابط دو 

كشور و فرصت خوبي براي گس��ترش و تعميق 
روابط توصيف كردند. وزير امور خارجه كشورمان 
همچنين در خصوص مشكل پيش آمده در زمينه 
صادرات يكي از اقالم كشاورزي ايران به روسيه كه 
اكنون به دليل برخي تش��ريفات اداري با مشكل 
مواجه ش��ده، بر ضرورت تس��ريع در حل و فصل 
موضوع تأكيد كرد. وزير امور خارجه روس��يه در 
پاس��خ، ضمن تصريح بر فني بودن مشكل پيش 

آمده، اظهار داش��ت: موض��وع از طريق نهادهاي 
ذي ربط در حال پيگيري و حل و فصل مي باشد. 

وي تصريح كرد: براساس توافقات موجود، واردات 
و صادرات اقالم كشاورزي ميان دو كشور به صورت 
طبيعي جريان دارد و براي حل مشكل واردات فلفل 
دلمه از ايران نيز مسئوالن ذي ربط دو كشور در حال 
هماهنگي اند و امروز نيز به صورت وبيناري مباحث 

فني را مطرح و حل و فصل خواهند كرد. 
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ارزترجیحيتولیدنهادههارانابودكرد
 عضو كميسيون برنامه و بودجه: 

در جريان پرداخت ارز ترجيحی واردات يكی از نهاده های دامی 2ميليون تن افزايش يافت

  خبر کوتاه

كفقیمتبلیتهواپیماحذفشد
هواپيماي�ي  ش�ركت هاي  انجم�ن  اخي�ر  اب�الغ 
درخص�وص تعيي�ن ك�ف ن�رخ بلي�ت هواپيما ه�ا لغ�و ش�د. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در مصاحبه تلفني با صداوسيما 
با بيان اينكه انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با ابالغ بخش��نامه اي به 
شركت هاي هواپيمايي در هفته هاي اخير با تعيين كف نرخي، حداقل 
قيمت فروش بلي��ت در پرواز ه��اي داخلي را ۶00 ه��زار تومان اعالم 
كرد، افزود: با توجه به مغايرت اين ابالغ با آخرين مصوبه شوراي عالي 
هواپيمايي كشوري مبني بر حذف كف نرخي از قيمت بليت هواپيما، 

سازمان هواپيمايي كشوري موضوع فوق را پيگيري كردند. 
ميراكبر رض��وي افزود: به دنب��ال اين پيگيري، انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي با ارس��ال نامه اي خط��اب به مديران عامل ش��ركت هاي 

هواپيمايي، اين مصوبه را ملغي كرد. 
وي تأكيد كرد: تمام ش��ركت هاي هواپيمايي موظف هس��تند ضمن 
حذف كف نرخي از قيمت بليت و اعالم مراتب به تمام كانال هاي فروش 
و توزيع، بليت پرواز هاي داخلي را حداكثر تا سقف نرخي تعيين شده 
در جدول به تفكيك مسير هاي پروازي كه در پايگاه اينترنتي انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي نيز براي اطالع عموم منتشر شده به فروش 
برسانند. رضوي گفت: هيچ كدام از ش��ركت هاي هواپيمايي مجاز به 
تعيين كف نرخي يا فروش با قيمت باالتر از نرخ اعالم ش��ده نيستند و 
در صورت مشاهده تخطي از مراتب فوق، با متخلفان بر اساس قوانين و 

مقررات موضوعه برخورد خواهد شد. 
-------------------------------------------------
كشف۸۳۰میلیاردتومانكاالياحتكارشده

در10ماه�ه  احت�كار  پرونده ه�اي  كش�فيات  كل  ارزش 
امس�ال، ۸۳0 ميليارد توم�ان و بيش�ترين كاالي احتكار ش�ده 
ش�امل ان�واع كاغ�ذ و ان�واع محص�والت ف�والدي بوده اس�ت. 
يداله صادق، رئيس سازمان صمت استان تهران در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه در ۱0ماهه امسال هزار و ۷۶0 فقره بازرسي از انبارها و مراكز 
نگهداري كاال در سطح استان انجام شده اس��ت، گفت: در نتيجه اين 
بازرسي ها از انبارهاي شهرستان هاي تابعه، 4۳ هزار و ۵2۷ كيلوگرم 

كاغذ روزنامه و ۶۹۸ رول كاغذ تحرير كشف شده است. 
وي افزود: در اين مدت، ۱0 تن انواع مواد پتروشيمي، انواع محصوالت 
فوالدي شامل ۱00 تن ميلگرد آجدار فوالدي، 2۹ هزار تن ورق ساده 
فوالدي و حدود 20 هزار تن تختال فوالدي توس��ط بازرسي سازمان 

كشف و ضبط شده است. 
به گفته رئيس سازمان صمت تهران ارزش كل كشفيات صورت گرفته 
۸۳0 ميليارد تومان بوده ك��ه مراتب جهت رس��يدگي قانوني پس از 

صورتجلسه به تعزيرات حكومتي ارسال شده است. 
-------------------------------------------------

پارلمان بخش خصوصی تأييد كرد

رونقتولیدوتجارتورشد4۰درصدي
صادراتغیرنفتيدرسالجاري

از ابت�داي امس�ال تاكن�ون 40 درصد رش�د ص�ادرات غيرنفتي 
و افزاي�ش ۳/۳ درص�دي تولي�د ناخال�ص داخل�ي داش�ته ايم. 
مس��عود خوانس��اري رئيس اتاق بازرگاني تهران در سي امين جلسه 
هيئت نمايندگان اتاق اظهار داشت: براساس آخرين اطالعات منتشر 
شده توسط مراجع رسمي، خوشبختانه وضعيت توليد و تجارت كمي 
رونق يافته و شرايط نس��بت به گذشته بهتر شده اس��ت و امسال 40 
درصد رش��د صادرات غيرنفتي و افزايش ۳/۳درصدي توليد ناخالص 

داخلي را داشته ايم. 
وي افزود: همچنين تورم باال و دو رقمي را شاهد هستيم كه مانع بزرگي 
در راه توليد و وضعيت معيش��ت خانوارها نامناسب است و مشكالت 
زيادي براي وضعي��ت اقتص��ادي خانواردها وج��ود دارد. رئيس اتاق 
بازرگاني تهران با ابراز نگراني از افزايش حساب منفي تراز سرمايه بيان 
داش��ت: طبق آمارهاي بانك مركزي، خالص حساب سرمايه در نيمه 
نخست سال جاري به حدود منفي ۶/۳ ميليارد دالر رسيده كه نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل ۶۳ درصد تضعيف شده است و اين موضوع 

احتمال تشديد خروج سرمايه را از كشور مي دهد. 
وي گفت: با توجه به خروج سرمايه از كش��ور بايد از دولت پرسيد كه 
آيا اجراي قانون ماليات بر عايدي يا سرمايه به نفع كشور است و تقاضا 
داريم كه در اين زمينه بررسي مجدد صورت گيرد و اگر به صالح نيست 

اين موضوع به تأخير بيفتد. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: رشد س��رمايه گذاري طي دو فصل 
اول و دوم ۱400 منفي بوده و در فصل دوم بر شدت افت افزوده شده 
اس��ت، طبق گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس وضعيت امنيت 
س��رمايه گذاري در كشور مهم ترين عامل عدم س��رمايه گذاري اعالم 
شده است و نبود ثبات اقتصادي و نبود محيط كسب و كار مناسب نيز 
از داليل عدم سرمايه گذاري اس��ت كه اميدواريم دولت جديد با ثبات 

بخشي به اقتصاد كشور، وضعيت بهبود يابد. 

پیشنهادویرایشبخشنامه
»درجقیمتتولیدكنندهرويكاال«

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ته�ران با تأكيد بر ضرورت 
ويرايش بخش�نامه »درج قيم�ت توليد كنن�ده روي كاال « براي 
200 ه�زار واح�د صنف�ي كوچ�ك  گف�ت: اي�ن بخش�نامه براي 
فروش�گاه هاي زنجيره اي امكان پذير اس�ت، اما براي واحدهاي 
كوچك توزيع مشكالتي هس�ت كه ضرورت دارد بازنگري شود. 
توليدكنندگان موادغذايي نگراني هايي از درج قيمت توليدكننده روي 
كاال دارند، چراكه معتقدند سودهاي اعالم شده از سوي وزارت صمت، 
براي شركت هاي پخش اقتصادي نيست و براي توزيع كاال با مشكل 

مواجه خواهيم شد. 
به گزارش فارس، علي نقيب در س��ي امين نشست هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران در مورد اشكاالت ش��يوه نامه هاي جديد وزارت 
صمت در مورد درج قيمت توليدكننده روي كاال به جاي درج قيمت 
مصرف كننده در جهت شفاف س��ازي بيان كرد: م��ا توليدكنندگان 
قديمي از شفاف س��ازي اس��تقبال مي كنيم و معتقد هس��تيم كه با 
شفاف سازي مي توان رقابت پذيري را افزايش و با اين كار كيفيت كاال را 

توسعه داد، اما تحقق اين موضوع نيازمند زيرساخت است. 
وي با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قيمت توليدكننده 
روي كاال اظهار داش��ت: اين بخش��نامه در دو برگ صادر و در همين 
دو برگه موضوع بخش��نامه ها براي همه كاال تعميم داده شده است و 
براساس آن تقريباً همه توليدكنندگان كاالهاي مختلف مكلف شده اند 

كه قيمت توليدكننده را روي كاال درج كنند. 
نقي��ب گف��ت: براس��اس بخش��نامه مراك��ز ف��روش كاال از جمل��ه 
فروش��گاه هاي زنجيره اي ي��ا واحده��اي صنفي عرضه كنن��ده بايد 
از اي��ن پس براس��اس درصد مش��خصي قيمت مصرف كنن��ده را در 
فروش��گاه عرضه كننده تعيين كنند اين امكان براي فروش��گاه هاي 
زنجيره اي وجود دارد، اما به نظر مي رسد در رابطه با حدود 200هزار 
واحد صنفي كوچ��ك امكان پذير نباش��د و اجراي آن با مش��كالتي 
 مواجه ش��ود و مش��كالتي را براي مص��رف كنندگان ع��ام به وجود 

خواهد آورد. 
وي بيان داش��ت: ش��ركت هاي بزرگ معم��والً داراي ش��ركت هاي 
پخش هس��تند، بنابراي��ن اجراي اين بخش��نامه مش��كالتي را براي 
آنها به وجود نمي آورد، اما ش��ركت هاي كوچك ب��راي حضور در بازار 
مجبور به ارائه يكس��ري تخفيفات يا فروش كاال ب��ه صورت اعتباري 
 هستند و براس��اس اين بخش��نامه نمي توانند با ش��ركت هاي بزرگ 

رقابت كنند. 
عضو هيئت نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران بيان داش��ت: همچنين 
درصدهايي كه به عنوان سود توزيع كننده نسبت به قيمت توليدكننده 
در نظر گرفته شده است، كارشناسي ش��ده نيست، زيرا براساس اين 
بخشنامه براي پخش سراسري ۱0درصد، منطقه اي ۷درصد و استاني 
۵درصد در نظر گرفته ش��ده كه ب��ا توجه به هزينه هاي لجس��تيك 
 چنين چي��زي امكان پذير نيس��ت و هزينه ها به درس��تي محاس��به 

نشده است. 
وي گفت: براين اساس انتظار اين اس��ت كه تا قبل از بروز مشكالت، 
وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قيمت توليدكننده روي كاالها به 

جاي درج قيمت مصرف كننده بازنگري انجام دهد. 
نقيب بيان داشت: هزينه هاي لجس��تيك براي كاالهاي متفاوت فرق 
مي كند و كاالهاي گرانقيمت ممكن است هزينه حمل آنها يك درصد 
قيمت تمام شده كاال باشد، اما هزينه حمل كاالهاي ارزان قيمت مثل 

نوشابه ها يا آب معدني حدود ۱0 درصد است. 
  تخلفات فروشگاه هاي زنجيره اي 

قرارشده فروش��گاه ها قيمت مصرف كننده را كنار قفسه كاال ها نصب 
كنند، اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر اين فروشگاه ها در نصب 
قيمت كاال تخلف مي كنند، زيرا قيمت كاالها ي روي قفسه ها تغيير 
نمي كند و فقط قيمت ها در سيستم فروشگاه ها درج شده و مشتري در 
پاي صندوق از قيمت كاال مطلع مي شود. به نظر مي رسد براي سهولت 
كار و شفاف سازي واقعي بهتر است قيمت توليدكننده و مصرف كننده 
براساس سود متعارف اعالم شده از سوي وزارت صمت در بخش توليد 

يكجا درج شود تا مشتريان نيز دچار سردرگمي نشوند. 

توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي(توكن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومى يك مرحـله اى شماره  م م/00/0251مربوط به  انجام خدمات حراست ونگهباني از پستهاي اماكن و مجتمع فرهنگي ورزشي امام رضا(ع) 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام خدمات نگهبانى و حراست از پستهاى اماكن و مجتمع فرهنگى ورزشى امام رضا (ع)

ساير اطالعات و جززيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.
ب-   محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در اماكن و تاسيسات تحت پوشش شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب بوده و مدت انجام آن 12مـاه  مى باشد.
ج-   برآورد كارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات / بدون درصد سهم و هزينه مديريت معادل   -/126,618,297,440ريال  مي باشد
د-شرايط مناقصه گران متقاضى

- داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه 
HSE داراي مجوز از سازمان حراست وزارت نفت و ارئه مدركى دال بر دارا بودن خط مشى ايمنى -

- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشتن گواهينامه تعيين صالحيتت و تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/6,330,914,872ريال كه بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد :
ــاب IR940100004001111604022067  نزد بانك  مركزي جمهوري اسالمي ايران  الف:  ارائـه رسيـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري كارفـرما مبني بـر واريـز مبلـغ فـوق الـذكربه شماره حس

شعبه مركزي جمهوري اسالمي ايران - اهوازكد 0 حساب - بنام  شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت (90روز) معتبر بوده  وپس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت (90 روز) ديگر قابل تمديد باشد.

- توانايي 10درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمين انجام تعهدات
-ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى يا اعضاى جامعه حسابداران رسمى الزاميست

مناقصه گر جهت تحويل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است بصورت حضورى به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم مجتمع 
تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان طرحهاى راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.

  هـ-محل و  مهلت دريافت مدارك مناقصه گران
ــاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا  ــرايط دعـوت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اسناد و اعالم آمادگى از طريق سامانه ستاد و به نش از كليه متقاضـيان واجد ش

ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات(ارزيابي ساده)بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بهعمل آيد.
1- مهلت اعالم آمادگى: بصورت الكترونيكى (غير حضورى و) از ساعت 8:00 تاريخ  1400/10/30 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1400/11/09

www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  1,428,000ريال  از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانى
محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 

متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14:00روز  يكشنبه مورخ  1400/11/24به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمناَ پيشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه 
مورخ  1400/11/25 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.

همچنين مناقصه گران ميبايست ضمن بارگذارى الكترونيكى تصوير تضمين شركت در فرايند ارجاع كار در سامانه تا ساعت 14:00روز  يكشنبهمورخ1400/11/24 اصل تضمين مذكور را به صورت فيزيكى 
به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- كوى فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان سابق طرحهاى راه و ساختمان تسليم نمايند.

همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

فراخوان  مناقصه عمومى     
شناسه آگهى: 1259246
نوبت اول

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي  مناطق نفتخيز جنوب

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي توام با ارزيابي كيفي (2000001105000083)

TR/M01-9820043 -ZPD موضوع مناقصه : خريد 8 دستـگاه كنترل ولو همراه با اكچويتور الكتروهيدروليك تحت تقاضا
1-محل و مكان اجراي كار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

2-مدت اجراي كار: 12 ماه
3-نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

4-بدليل اهميت ويژه استفاده ازكاالهاى تخصصى داراى كيفيت مناسب و موردتأييد در صنعت نفت، حضور در فهرست بلند بمنزله ارائه گواهى صالحيت در نظر گرفته شده و صرفاً 
اسناد ارزيابى كيفى ارائه شده توسط سازندگان داخلى مندرج در AVL نفت مورد بررسى قرار گرفته و ساير سازندگان خارج از AVL  بدليل عدم حضور در فهرست بلند دستگاه 

مركزى، از فرآيند ارزيابى كيفى كنار گذاشته مى شوند. ارائه تصوير كد ثبت نام در سامانه EP  جهت كاالى موردتقاضا؛ همراه با استعالم ارزيابى كيفى تكميل شده، الزامى است.
زمان ونحوه  خريد اسناد ارزيابي كيفي : شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ  1400/11/04 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) 
به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه 
از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  

اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند. 
 زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/23 نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در 

سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد) در مهلت مقرر  اقدام  نمايند.
اعالم نتايج ارزيابي كيفي : پس از انجام ارزيابي كيفي ، دعوتنامه شركت در مناقصه براي مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد شد و در آن زمان 
مي بايست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد)اقدام نمايند.ضمناً اصل پاكت الف (ضمانتنامه 

شركت در فرآيند ارجاع كار) الك و مهر شده را در مهلت مقرر  به دفتر كميسيون مناقصات تحويل و رسيد دريافت نمايند.
جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره 61630116 تماس حاصل فرمائيد.
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