
لباس ه�اي بنگالدش�ي ماه هاس�ت ك�ه در 
دستفروش�ي ها و فروش�گاه هاي پايتخ�ت و 
ساير شهرستان ها خودنمايي مي كند. اتحاديه 
توليدكنن�دگان و فروش�ندگان پوش�اك نيز 
در يك ماه اخير مك�رراً از قاچ�اق لباس هاي 
بنگالدشي پرده برداشته، اما نه وزارت صمت 
و نه س�تاد مبارزه با قاچاق كاال هيچ واكنشي 
به اين افش�اگري ها نش�ان نداده ان�د، اين در 
حالي اس�ت  كه در واردات رس�مي اي�ران از 
اين كش�ور فقط »نخ و پارچه« ديده مي شود. 
ميزان واردات پوشاك طي سال هاي اخير كاهش 
شش برابري داش��ته و اگر نگاهي به محصوالت 
موجود در فروش��گاه ها داش��ته باش��يم، متوجه 
خواهيم شد كه اين آمار با حجم پوشاك خارجي 
موجود در فروش��گاه ها همخواني ن��دارد. به  نظر 
مي رسد پوشاك خارجي موجود در فروشگاه ها از 

مبادي غيررسمي )قاچاق( وارد كشور شده اند. 
فعاالن حوزه پوشاك معتقدند، در نيمه دوم سال 
بازارشان رونق بيشتري دارد و مردم رغبت بيشتري 
براي خريد لباس پاييزه و زمستانه دارند. به عبارتي 
كاسباني كه در ش��ش ماهه نخس��ت سال سود 
كمي داشتند تالش مي كنند زيانشان را در پاييز 
و زمس��تان جبران كنند. حال اگر پوشاك قاچاق 
خارجي و ارزان به دليل بي تدبيري دستگاه هاي 
نظارتي و عدم نظارت بر بازار پوش��اك در كشور 
فراوان شود، طبيعي اس��ت كه همان اندك سود 
توليدكنندگان داخلي ناچيز شده و در پايان سال 
بنگاه توليدي و توزيعي با زيان مواجه خواهد شد. 

 بعد از هجوم پوشاك اروپايي، ترك و هندي ظاهراً 

نوبت به واردات پوش��اك بنگالدشي رسيده كه 
بسيار ارزان بوده و بازار كشور را از آن خود كرده 
است. از ابتداي پاييز لباس هاي كاموايي و گرم كه 
اغلب به صورت چروك است در دستفروشي ها و 

فروشگاه هاي كشور به وفور ديده مي شود. 
عضو هيئت مدي��ره اتحادي��ه توليدكنندگان و 
فروشندگان پوش��اك در يك ماه اخير از واردات 
لباس هاي بنگالدشي خبر داده و توزيع گسترده 
آن را در كش��ور به زيان اين صنعت مي داند، اما 
هنوز هيچ كدام از نهاد هاي نظارتي و حتي وزارت 
صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كاال واكنشي نشان 
نداده اند. به نظر مي رسد فعاالن صنعت پوشاك 
بايد خودشان دس��ت به كار شوند و از قاچاق اين 

لباس ها و توزيع گسترده آن جلوگيري كنند!
رئيس اتحاديه فروشندگان معتقد است: »اغلب 
پوش��اكي كه از راه ه��اي غيرقانوني وارد كش��ور 
مي شوند، در حال  حاضر از س��وی دستفروشان 
كنار خياب��ان، فضاي مجازي و س��اير روش هاي 
زيرزميني به فروش مي رس��ند كه با يك گشت 
كوچك در كنار خيابان ها و فضاي مجازي اين امر 
به راحتي قابل  رصد است. البته توزيع كنندگان به 
دليل ارزاني قيمت، رغبت بيشتري به فروش اين 

لباس ها دارند.«
ابوالقاسم ش��يرازي درباره افزايش حجم قاچاق 
پوشاك در كش��ور مي گويد: »با ش��يوع ويروس 
كرونا حجم پوشاك غيرمجاز در مغازه ها كاهش 
يافته بود، اما در سه  ماه اخير مجدداً ميزان ورود 
پوشاك قاچاق )كاالهاي بنگالدشي( به كشور روند 
افزايشي به خود گرفته كه بايد مسئوالن مربوط به 

حوزه قاچاق آن را بررسي كرده و راه هاي ورود آنها 
را مس��دود كنند، زيرا با اين روند توليدكنندگان 

پوشاك بيشتر از گذشته متضرر خواهند شد.«
   توزيع پوشاك قاچاق با يك دهم قيمت 

داخلي 
عضو هيئت مديره اتحاديه صنف توليدكنندگان و 
فروشندگان پوشاك تهران در گفت وگو با ميزان 
مي گويد: پوش��اك قاچاق بنگالدش��ي با قيمت 
تناژي و بعضاً با يك دهم قيمت واقعي وارد كشور 
مي شود كه بهاي تمام ش��ده ندارد، در حالي  كه 

بهاي تمام شده كاالي توليد داخل بيشتر است. 
مجيد افتخ��اري مي افزايد: از س��ال ۹۷ واردات 
پوشاك به كشور ممنوع شده است، حتي زماني 
كه واردات آزاد بود در بازار ايران حداكثر ۲درصد 
واردات قانوني و ۹درصد قاچاق شكل مي گرفت كه 
اين قاچاق به توليد صدمه وارد مي كرد و همچنين 
خيلي از اشتغال ها را از بين مي برد. به دليل شرايط 

اقتصادي فعلي متأس��فانه از اين پوشاك قاچاق 
استقبال مي شود. 

وي تأكي��د مي كند: كش��ور بن��گالدش دومين 
صادركننده پوش��اك دنياس��ت كه ۲۰ ميليون 
اشتغال ايجاد مي كند و اين كشور در حوزه پوشاك 
قوي و قدرتمند است، همچنين تمام نشان هاي 

تجاري اروپايي در بنگالدش توليد مي شود. 
افتخاري مي گوي��د: بنگالدش پوش��اك را براي 
كشورهاي اروپايي، ايتاليايي، اسپانيايي و. . . توليد 
مي كند كه بعد از فراگيرشدن بيماري هاي كرونا 
در دنيا با حجم وحش��تناك كاالي لغو شده و از 
مدل خارج  شده اروپايي مواجه شد، بنابراين اين 
كاالها را به صورت تناژي و كيلويي به كشورهايي 
كه نظارت درستي در آنها وجود ندارد، مي فروشد 
كه در حال حاضر بهترين گزينه براي فروش اين 
كاالها ايران است. اين در حالي است كه در ايران 
نظارتي روي قاچاق نمي شود و قاچاق به  راحتي 

در كشور انجام مي شود. 
افتخاري درخص��وص راهكاري ب��راي منع ورود 
پوش��اك قاچاق از بنگالدش به اي��ران مي گويد: 
پوشاك قاچاق بايد قبل از ورود از مبدأ كنترل شود، 
زيرا فرآيند شناسايي كاالي قاچاق را نيز با ترفند 
دور مي زند. بخش عمده كاالي بنگالدشي از امارات 
وارد كشور مي شود، بنابراين مسيرها مشخص است 
و بايد با سيستم ديگري با واردات كاالي بنگالدشي 
مقابله كنند. همچنين بايد از طريق مسير امنيتي 

جلوي اين مسئله گرفته شود
   واردات پارچه و نخ از بنگالدش با اس�م 

لباس؟
آمارهاي رسمي گمرك نش��ان مي دهد در شش 
ماهه نخست سال جاري ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار 
دالر كاال از بنگالدش وارد ايران شده، اما هيچ كدام 
به نام پوشاك وارد نشده و كد تعرفه وارداتي آنها 
پارچه و نخ اس��ت، اما نكته جال��ب  توجه اينكه از 
ميزان ف��وق، كل آن مربوط به چهار قلم ش��امل: 
۱- پارچه تاروپودباف از كنف يا ساير الياف نسجي 
پوسته ساقه نباتات، ۲- نخ از كنف يا از ساير الياف 
نسجي پوسته ساقه نباتات يك اليه، ۳- نخ از كنف 
يا از ساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات چنداليه 
و ۴- پراكسيد هيدروژن )آب اكسيژنه( حتي جامد 
شده با اوره اس��ت. بنابراين اين شائبه وجود دارد 
كه تعرفه هاي مربوط به ن��خ و پارچه احتماال بايد 
پوشاك باشد يا اينكه پوشاك در خارج از مبادي 

رسمي و به صورت قاچاق وارد كشور شده است. 
در بررس��ي هاي ميدان��ي يكي از فروش��ندگان 
پوشاك مي گويد: »نه تنها فروش پوشاك خارجي 
براي ما س��ود بيش��تري دارد، بلكه خريد كاالي 
قاچاق نيز براي ما مقرون به صرفه تر است؛ چراكه 
قيمت مناسب تري دارد. به  طوري  كه اگر فروش 
محصوالت توليد داخلي ۳۰ درصد س��ود با دوره 
انتظار باالس��ت؛ فروش پوش��اك خارجي ۶۰تا 
۷۰درصد س��ود دارد و س��ريع تر هم ب��ه فروش 
مي رسند، چون مشتريان اغلب به دنبال كاالهاي 
خارجي همچون چين، پاكس��تان، بنگالدش و... 
هستند و تمايلي به خريد پوشاك ايراني ندارند.«
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 لباس قاچاق بنگالدشی 
بر تن ایرانی ها دوخته می شود!

پوشاك قاچاق بنگالدشي با قيمت تناژي و بعضاً با يك دهم قيمت واقعي وارد كشور مي شود
در حالي  كه بهاي تمام شده كاالي توليد داخل بيشتر است

تهاتر گاز مایع ایران با برنج پاكستان 
يك مقام دولت پاكستان اعالم كرد: براساس يك مبادله پاياپاي كه 
توسط تهران و اسالم آباد مورد تأييد قرار گرفته است، اين كشور 
در ازاي فروش برنج، گاز مايع )LPG( را از ايران وارد خواهد كرد. 
به گزارش تسنيم، عبدالرزاق داوود، مش��اور نخست وزير پاكستان در 
امور بازرگاني گفت: زماني كه ما به اي��ران رفتيم، چيزي كه درباره آن 
صحبت كرديم تجارت پاياپاي بود، تقريباً تمام قطعات پازل در محل 

خود گذاشته شده بود. 
وي با بيان اينكه مبادله پاياپاي ظرف يك يا دو ماه آينده آغاز مي شود، 
بيان كرد: ما برنج را به ايران صادر و گاز مايع را از آنجا وارد خواهيم كرد، 
اين صرفا يك معامله پاياپاي است. آنها )ايران( اصوالً موافقت كرده اند و 

ما يادداشت تفا هم امضا كرده ايم. 
اوايل ماه ج��اري ميالدي، پاكس��تان و ايران نهمين نشس��ت كميته 
مشترك بازرگاني را در تهران برگزار كردند و تصميم گرفتند تجارت 

دوجانبه را تا سال ۲۰۲۳ به 5ميليارد دالر برسانند. 
داوود در پاسخ به سؤالي درباره پيامدهاي تجارت با ايران در حالي كه اين كشور 

تحت تحريم هاي امريكاست، گفت كه اين يك »توافق خصوصي« است. 

 شناسایي ۱۷ هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد دستگاه هاي دولتي

مديركل دفتر مديريت اموال و دارايي هاي دولت وزارت اقتصاد گفت: 
ارزش اموال مازاد دستگاه هاي دولتي شناسايي شده 1۷هزار ميليارد 
تومان است و امسال ۹۸۰ ميليارد تومان از اين امالك به فروش رفت. 
به گزارش مهر به نقل از صداوسيما، فاطمه وظيفه دادگر مديركل دفتر مديريت 
اموال و دارايي هاي دولت وزارت اقتصاد گفت: در سال گذشته تعدادي امالك 
را شناسايي كرديم و مجوز فروش آنها صادر شد البته در سال جديد به دليل 

تغييرات دولت و استقرار استانداران، امالك كمتري شناسايي شد. 
وي ادامه داد: در سال گذشته اين امالك به ارزش ۱۴هزار ميليارد تومان 
شناسايي شد كه هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از اين امالك به فروش رفت و 

براي بقيه امالك مجوزهاي آنها گرفته شد كه به فروش خواهد رفت. 
دادگر خاطر نش��ان كرد: ظرفيت مزايده و فروش ۴۰ هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد دولت وج��ود دارد، چون اموال دولت متن��وع با كاربري هاي 
مختلف در تعداد زي��اد وجود دارد، ولي اينكه براي شناس��ايي اين اموال 
زيرساخت هاي الزم وجود داشته باش��د، تنها طي دو تا سه سال اخير در 
قانون بودجه فقط به آن پرداخته شده است؛ گرچه وزارت اقتصاد تالش 
كرده كه با كارگروه هاي اس��تان و كمك گرفتن از بازرس��ي هاي ميداني 
نسبت به شناسايي اموال اقدام كند، ولي اينكه اين اموال به فروش برسد 
هماهنگي و اقدام خوب دستگاه ها را نياز دارد، همچنين بازار بايد كشش 

خريد اين امالك را داشته باشد. 
وي تصريح كرد: بعضي مواقع دستگاه ها خودشان اقدام به فروش مي كنند، 
ولي از تغيير كاربري و فرآيندهاي طوالني و سخت كه در معامالت دولت 
حاكم است نتيجه مطلوب حاصل نمي شود ممكن اس��ت اموال بارها به 

مزايده گذاشته شود، ولي برنده اي ندارد. 
مديركل دفتر مديريت اموال و دارايي ه��اي دولت وزارت اقتصاد گفت: با 
شتابي كه ما در بخش شناس��ايي و فروش اموال پيش مي رويم، قوانين با 
ما پيش نرفتند، يعني مقدمات كار فراهم نش��د؛ در قوانين درباره فروش 
اموال دولت اقس��اط وجود ندارد و اموال بايد نقد و يكجا به فروش برسد 
بنابراين خيلي از جاذبه هايي كه بعضي دس��تگاه ها ب��راي فروش اموال 
دارند در معامالت دولت اين چارچوب ها وجود ندارد و بايد مطابق قوانين 

موجود اقدام شود. 
دادگر افزود: اموال مازاد دولت امالكي اس��ت كه متعلق به دولت جمهوري 
اسالمي ايران مي باشد و براي بهره برداري در اختيار يك دستگاهي قرار دارد. 

افزایش 20 درصدي مصرف تخم مرغ 
رئي�س هيئ�ت مدي�ره اتحادي�ه م�رغ تخ�م گ�ذار اس�تان 
ته�ران از افزاي�ش 2۰ درص�دي مص�رف س�رانه تخم م�رغ در 
كش�ور خب�ر داد و گف�ت: كمب�ودي در ح�وزه تولي�د نداري�م. 
ناصر نبي پور در گفت وگو با مهر از كاهش قيمت تخم مرغ به زيرنرخ مصوب 
خبر داد و گفت: ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري به ۱٨هزار 
تومان رسيده در حالي كه قيمت مصوب آن كيلويي۱٨ هزار و ۳۰۰ تومان 
است.  وي دليل اين مس��ئله را واردات تخم مرغ و افزايش عرضه آن در بازار 

اعالم كرد. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه همه تشكل هاي توليدي نيز اقدام 
به توزيع تخم مرغ با نرخ مصوب كرده اند، گفت: ما در حوزه توليد تخم مرغ 
با كمبود مواجه نيستيم بلكه مصرف سرانه اين كاال در كشور افزايش يافته 
اس��ت. نبي پور تأكيد كرد: به دليل گراني محص��والت پروتئيني، مردم به 
مصرف تخم مرغ روي آورده اند و به طور قطع مي توانيم بگوييم مصرف اين 

كاال ۲۰درصد نسبت به پارسال افزايش داشته است. 
وي ميزان توليد روزانه تخم مرغ را در كشور بين ۲هزار و ۹۰۰ تا ۳ هزار تن 
اعالم و اضافه كرد: ميزان توليد اين كاال نسبت به سال گذشته تغييري نداشته 

و آنچه كه اتفاق افتاده افزايش تقاضا براي تخم مرغ است.

 ۱3ميليون مشترك پرمصرف گازي 
 از این ماه جریمه می شوند

سخنگوي ش�ركت ملي گاز گفت: 2۵درصد مشتركان صنعت گاز 
پرمصرف هس�تند كه حدود 1۳ ميليون مشترك را در برمي گيرد 
و قرار ش�ده از اين م�اه جرايم س�نگيني براي آنها اعمال ش�ود. 
محمد عسگري در گفت و گو با ايسنا، با اش��اره به اجراي طرح جريمه 
مشتركان پرمصرف اظهار كرد: اين طرح به منظور مديريت مصرف از 
ماه جاري اجرايي خواهد شد و براي آن نيز دستورالعمل هايي تعريف 

شده است. 
وي با اشاره به آخرين وضعيت مصرف گاز در كشور گفت: در حال حاضر 
ميزان مصرف روي 5۳۶ميليون مترمكعب است كه به طور ميانگين در 
آبان ماه نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ ميليون متر مكعب افزايش 

مصرف داشته ايم. 
س��خنگوي ش��ركت مل��ي گاز اظهار ك��رد: الزم اس��ت مش��تركان 
ب��ا انج��ام اقدام ه��اي س��اده اي مانند تنظي��م دم��اي رف��اه ۱٨ تا 
۲۱ درجه س��انتي گراد، پوش��يدن لباس ه��اي گرم، مح��دود كردن 
فض��اي گرمايش��ي در من��ازل، خاموش كردن وس��ايل گرمايش��ي 
زمان ت��رك من��ازل و اماك��ن دولت��ي و اجتماع��ي م��ا را در بخش 
 مصرف همراه��ي كنند تا بتوانيم بي دغدغه زمس��تان امس��ال را هم 

پشت سر بگذاريم. 
به گفته عس��گري اين اقدام��ات مي تواند تا ۱۰درص��د ذخيره انرژي 
را به دنبال داش��ته باش��د و به ما اين امكان را مي دهد تا در تأمين گاز 
نيروگاه ها و بخش خانگي و تجاري در فصل سرد مشكل خاصي نداشته 

باشيم. 
طي روز هاي اخير جواد اوجي، وزير نفت با دعوت از مردم براي مصرف 
بهين��ه گاز از افزايش تعرفه ه��ا و جرائم براي مش��تركان پرمصرف و 
بدمصرف گاز از روزگذش��ته خبر داد و گفت: مشتركاني كه در سقف 
الگوي مصرف هستند، تشويق و مشتركان بدمصرف همانطور كه بارها 

هم اعالم كرديم، جريمه مي شوند. 
وي درباره ميزان افزايش قيمت براي مش��تركان پرمصرف هم اظهار 
كرد: قيمت گاز به صورت پلكاني و در ۱۲ پله براي مشتركان محاسبه 
مي شود، مش��تركاني كه در سه پله نخست هس��تند همان قيمت گاز 
پارسال محاسبه مي ش��ود و هيچ افزايش قيمتي داده نخواهد شد، اما 
مشتركان پر مصرف و خارج از الگوي مصرف به صورت پلكاني شامل 

جريمه مي شوند. 
به گفته وزير نفت، بيشترين يارانه انرژي را مشتركان پرمصرف دريافت 
مي كنند كه نشان دهنده آن است عدالت اجتماعي رعايت نشده است، 
با اين حال مبناي افزايش تعرفه گاز مش��تركان پر مصرف قيمت گاز 
صادراتي نيست و خيلي پايين تر از آن است و به صوت پلكاني محاسبه 

مي شود. 

گراني در امریكا
افزايش قيمت ه�ا در امريكا م�ردم را در فصل خريد در آس�تانه 
س�ال ن�وي مي�الدي ب�ا كس�ري بودج�ه مواج�ه كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، در آستانه فصل خريد تعطيالت 
آغاز سال نو در امريكا، مصرف كنندگان اين كشور دريافته اند بودجه آنها 

كمتر از حدي است كه انتظارش را داشتند. 
 بيش  از يك س��وم مردم امري��كا عقيده دارن��د بايد بيش��تر از حدي 
كه انتظ��ار داش��تند در اي��ن تعطي��الت هزين��ه كنن��د. ۴۱ درصد 
از اف��رادي كه در نظرس��نجي ش��ركت تحقيقاتي ديلوي��ت ال ال پي 
ش��ركت كرده بودند، دلي��ل اين كس��ري بودج��ه را قيمت هاي باال 
 مي دانند. قيمت ها ۲۷ درصد نسبت به پايان س��ال در ۲۰۲۰ افزايش  

يافته اند. 
تورم به يك مسئله اساسي در فصل تعطيالت در امريكا تبديل شده است 
چون خرده فروشان مجبور شده اند هزينه هاي باال را به مصرف كنندگان 

منتقل كنند. 
به  رغم به خطر افت��ادن اطمينان مصرف كنندگان، اين ش��رايط مانع 
هزينه كرد آنه��ا نخواهد ش��د. طب��ق پيش بيني مؤسس��ه ديلويت، 
فروش در تعطي��الت ۷ تا ۹ درصد در س��ال جاري مي��الدي افزايش  
مي يابد، ولي اگ��ر مصرف كنندگان هديه اي براي خري��د پيدا نكنند، 
به س��ختي مي توان به اين نرخ رشد رسيد. مش��كالت زنجيره عرضه 
باعث ش��ده بس��ياري از كاالها مخصوصاً كاالهايي كه در دسته بندي 
هدايا ق��رار مي گيرند، در فروش��گاه ها موج��ود نباش��ند؛ مانند لوازم 
الكترونيك��ي، لب��اس و اس��باب بازي. ۶۳ درص��د از خريداران��ي كه 
 در نظرس��نجي ديلويت ش��ركت كرده ان��د مي گويند با اين مش��كل 

مواجه شده اند. 
نظرسنجي آنالين مؤسسه ديلويت از ۲۱ تا ۲5 اكتبر بين هزار و ۲۰۰ 

بزرگسال امريكايي انجام شده است. 

  گزارش

 فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى 
(همراه با ارزيابى كيفى) شماره 12/ع/1400

بانك كشاورزى بر اساس قانون برگزارى مناقصات و بنابر آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون مذكور، در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفى، از طريق تامين كنندگان صاحب صالحيت و داراى سوابق كارى در خصوص موضوع مناقصه 

در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) تحت شماره 2000001024000015  به شرح زير اقدام نمايد: 
ــاورزى به آدرس تهران، بزرگراه جالل آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، پالك 247،  1) نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: بانك كش

ساختمان مركزى، طبقه پنجم، اداره كل تداركات و خدمات اجرايى
VSP 2)  موضوع مناقصه: خريد هارد ديسك براى افزايش ظرفيت ديسك

3)   مدت و محل اجرا: محل و مدت زمان انجام كار به شرح اسناد مناقصه مى باشد.
ــاورزى ) داراى حداقل 3 ماه اعتبار و يا واريز وجه  4) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانتنامه بانكى ( به غير از بانك كش
به حساب شماره 854579856 (قابل پرداخت در كليه شعب بانك كشاورزى) به ميزان 8،500،000،000 ريال ( هشت ميليارد و پانصد 

ميليون ريال) به نام اداره كل تداركات و خدمات اجرايى بانك كشاورزى
www. 5) نحوه دريافت اسناد استعالم: كليه مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى، از تامين كنندگان صاحب صالحيت كه 

حداقل امتياز كيفى الزم را كسب نموده باشند جهت حضور درجلسه گشايش پاكات دعوت به عمل خواهد آمد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934 

6) مهلت دريافت اسناد مناقصه:  تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز دوشنبه مورخ 1400/9/1  بوده و متقاضيان مى توانند حداكثر تا 
ساعت  16:00 روز دوشنبه مورخ 1400/9/8 اسناد استعالم ارزيابى كيفى واسناد مناقصه را از سامانه ستاد دريافت نمايند.

7) مهلت ارسال پاسخ: حداكثر تا ساعت  16:00 روز  سه شنبه مورخ 23/9/1400    
  8)   ساير موارد: 

- فراخوان ارزيابى كيفى از طريق پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نيز اطالع رسانى خواهد شد.
- هزينه فروش اسناد مناقصه 1،000،000 ريال مى باشد.

- هزينه چاپ و نشر آگهى مناقصه(نوبت اول و دوم) بعهده برنده مناقصه ميباشد.
اداره كل تداركات و خدمات اجرايى

   نوبت اول
 شناسه اگهی 12211۸۰ 

م الف 2۷۹1 

نوبت دوم
«آگهي ارزيابي كيفي تامين كنندگان»

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري تجديد مناقصه عمومي
MM-9818218-RND  يك مرحله اي شماره 

-9818218-RND شركت پااليش نفت امام خمينى (ره) شازند در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري تجديد مناقصه عمومي خريد قطعات ابزاردقيق، به شماره تقاضاى
MM و كد فراخوان 2000092447000123 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد 
استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس   WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار 
فراخوان در سامانه تاريخ 1400/09/02 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد براى مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 15:00 روز سه شنبه تاريخ 1400/09/09
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 15:00 روز سه شنبه تاريخ 1400/09/23

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- اداره تداركات كاال- اتاق 118              تلفن: 33492833 و 086-33492840

ف
 برآورد هزينهمقدار/تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهردي

انجام موضوع مناقصه (ريال)
مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار (ريال)

MM-9818218-RND838,500,000-/1716,770,000,000 قلمقطعات ابزاردقيق/-

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
                                                                        روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

 

شركت پااليش نفت امام 
خميني(ره) شازند «سهامي عام» 

شناسه اگهى 1224784

نوبت اول
شماره مجوز 14005526

نوبت دوم

آمارهاي رس�مي گمرك نشان 
مي دهد در ش�ش ماهه نخست 
س�ال جاري 1۷ ميلي�ون و ۶۰۰ 
هزار دالر كاال از بنگالدش وارد 
ايران ش�ده، اما هيچ كدام به نام 
پوشاك وارد نش�ده و كد تعرفه 
وارداتي آنها پارچه و نخ اس�ت


