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 اطاله رسيدگي به پرونده متهم گم شدن
500 ميليون دالري صادرات بنزين

يكنمايندهمجلسگفت:متأس�فانهاطالهپرون�ده500میلیون
دالرپاالي�شوپخشب�ااف�زودنابع�ادومتهمانواه�يبهاين
پرون�دهموجبات�افوقتوب�هحاش�یهرفتنآنشدهاس�ت.
به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد در مجلس 
شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسي پرونده مربوط 
به يك متهم در حوزه پااليش و پخش گفت: متأس��فانه اطاله پرونده 
500 ميليون دالر پااليش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهي به اين 

پرونده موجب اتالف وقت و به حاشيه رفتن آن شده است. 
وي با اشاره به بررسي پرونده گم شدن 500 ميليون دالر از محل درآمد 
صادرات بنزين  افزود: متأسفانه اين پرونده دچار حاشيه شده و افزودن 
ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا اين رانت بزرگ دولتي ابعاد واهي 
بسياري به خود بگيرد و روند بررس��ي تخلفات متهم اصلي و همراهي 

جرياني خاص از بدنه نهادهاي نظارتي با وي به حاشيه رانده شود. 
وي ادامه داد: متهم اصلي اين پرونده )م. ذ( دو سال گذشته و در دولت 
سابق به اتهام خالي فروش��ي و سلف فروش��ي ارز )بدون پشتوانه( در 
سامانه نيما و با انباشتي از بدهي هاي هنگفت بالغ بر يك ميليارد درهم 
)قريب به 8 هزار ميليارد توم��ان( بدهي به بيش از 600 صراف و واحد 
توليدي، پس از دستگيري بدون تعيين تكليف شدن اتهامات منتسبه 
و در مدت زمان كوتاهي از زندان آزاد مي شود و شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران بالفاصله بعد از آزادي نامبرده با او وارد 
معامله شده و قراردادهاي فروش بنزين به صورت تركمنچاي با مبلغي 

به ارزش قريب به 500 ميليون دالر منعقد مي كند. 
ابوترابي افزود: س��پس متهم پرونده، محموله هاي بنزين را دريافت و 
به فروش رس��انده اما اكثر وجوه حاصل از فروش بنزين را به شركت 
پااليش و پخش بازنگردانده و در نهايت با ش��كايت ش��ركت پااليش 
و پخش فرآورده ه��اي نفتي با بدهي ح��دود 450 ميليون دالر راهي 

زندان شده است. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: ابهام اصلي اين پرونده 
در دو سؤال قابل طرح است، اوالً اينكه چگونه و چرا متهم اين پرونده 
پس از آنكه با 8 هزار ميليارد تومان دستگير شده، بدون تعيين تكليف 
شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان كوتاهي از زندان آزاد مي شود؟ 
و دوماً اينكه چرا شركت پااليش چگونه تحت نظارت نهادهاي نظارتي 

)امنيتي( با فردي فاقد اهليت چنين معامله بزرگي را انجام مي دهد؟
عضو كميسيون شوراهاي مجلس با تأكيد بر لزوم بررسي ويژه نهادهاي 
نظارتي به انعقاد قراردادهاي فروش منابع ملي  يادآور شد: فروش منابع 
ملي كشور از سوي شخص حقيقي قطعاً نيازمند تأييد صالحيت آن فرد 
از طرف نهادهاي نظارتي است كه در جريان پرونده ياد شده، مشخصاً 
معاونت اقتصادي يك وزارتخانه اين مسئوليت را بر عهده داشته است. 
وي خاطر نش��ان كرد: از س��ويي ديگر بدون اينكه صن��دوق ضمانت 
صادرات فرد طرف قرار داد را بيمه و ضمانت كند، قراردادهاي اينچنيني 
اجرايي نمي شود، اما در اين مورد با وجود باز بودن پرونده بدهي 8 هزار 
ميليارد توماني متهم به سامانه ارز نيما باز هم صندوق ضمانت صادرات 

براي وي بيمه نامه و ضمانتنامه صادر كرده است. 
وي با تأكيد بر ضرورت تسريع پرداختن به اصل پرونده و يافتن پاسخ 
صريح دو س��ؤال مطروحه از س��وي دس��تگاه قضا  تصريح كرد: اطاله 
تحقيقات موجب مفقود ش��دن و محو آثار و ادله جرم، مفقود ش��دن 
رد ارزهاي تلف ش��ده در نهايت موجب منحرف شدن مسير تحقيقات 
خواهد شد. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در پايان اظهار داشت: 
اقامت والدين متهم پرونده در كشور انگلستان، موجب نگراني بيشتر 
افكار عمومي نسبت به عدم بازگش��ت بيت المال به خزانه كشور شده 
و همين امر ض��رورت پرداختن س��ريع تر به وضعيت مته��م اصلي را 

دوچندان مي كند.
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 توليد 22/5 ميليون تنی فوالد ايران
در 10 ماه نخست 2021

تولیدف�والدايرانکهبراینخس�تینب�اردردورهکرون�ادرماه
س�پتامبرکاهشيافتهب�ود،درم�اهاکتبر،بارس�یدنب�ه2/2
میلیونت�نبخشقاب�لتوجه�یازافتخ�ودراجب�رانکردو
در10م�اهنخس�تس�ال2021نیزب�ه22/4میلیونتنرس�ید.
به گزارش فارس، انجم��ن جهانی ف��والد در جديد  ترين گزارش خود 
اعالم كرد، توليد فوالد ايران در ماه اكتبر 2021 )مهر 1400( نسبت 
به مدت مشابه س��ال 2020 با كاهش 15/3 درصدی به 2/ 2 ميليون 

تن رسيده است. 
توليد فوالد ايران در سپتامبر 2021 )شهريور 1400( برای نخستين بار 
در دوره شيوع كرونا منفی شده بود و نسبت به مدت مشابه سال 2020 
با كاهش 51/4 درصدی به 1/3ميليون تن رسيده بود. از اين رو در مهر 
ماه توليد فوالد زيادی بخش زيادی از اين كاهش را جبران كرده است. 
همچنين بر اس��اس اين گزارش، توليد فوالد ايران در 10 ماه نخست 
سال جاری ميالدی به 22/4 ميليون تن رسيده است كه نسبت به مدت 

مشابه سال 2020 كاهش 5/7 درصدی را نشان می دهد. 
ايرانهمچناندرمیان10کشورنخستتولیدکنندهفوالد

جهان
بر اساس اين گزارش، ايران در فوريه 2021 )بهمن 1399(، در ميان 
بزرگ ترين توليدكنندگان فوالد جهان در جايگاه دهم قرار گرفت كه 
از آن ماه تاكن��ون و به رغم اين كاهش 51 درص��دی همين جايگاه را 
حفظ كرده اس��ت. چين با توليد 71/6ميليون تن، هند با 9/8 ميليون 
تن و ژاپن با 8/2 ميليون تن در رتبه های نخست تا سوم توليد فوالد در 

جهان قرار دارند.

درحال�يک�هيك�يازريش�ههاياصل�ي
کاه�شارزشپ�ولمل�يوت�ورم،کس�ري
بودجهبهش�مارم�يرودودولتب�ابیشاز
هزارهزارمیلی�اردتوم�انبدهيوکس�ري
بودجهچندصدهزارمیلیاردتومانيدرس�ال
ج�اريروبهرواس�ت،افكارعموم�يمنتظر
استببینددولتس�یزدهمدراولینبودجه
س�نواتيکهبهمجلسارائهخواهددادبهچه
نكاتيتوجهميکندوچهاصاحاتيراکلید
خواه�دزد.درهمی�نرابط�هرئیسجمهور
بااش�ارهب�هاينكهاليح�هبودج�هطيچند
روزآيندهبهمجلستقديمميش�ود،اظهار

داش�ت:دولتبهتأکیدرهب�رمعظمانقاب
براصاحس�اختاربودج�هتوجهداش�ت.از
س�ويديگريكنمايندهمجلس،ضمنابراز
خرس�نديازکاه�شوابس�تگيدول�تبه
تنخ�واهبانكمرک�زي،بودج�ه1401رايك
بودجهعملیاتيتوصیفکردوافزود:بیشاز
۸00رديفبودج�هايدربودجه1401متمرکز
ودر50رديفبودجهايتنظیمش�دهاس�ت.
اقتصاد دولتي و نفتي ايران در گذر زمان با رشد 
هزينه هاي جاري روبه رو شده است، به طوري كه 
تقريباً كل بودجه عمومي كش��ور به هزينه هاي 
جاري اختص��اص دارد و بودجه عمراني ديگر به 

حاشيه رفته است، در اين ميان نهاد دولت از سر 
عالقه به نقش آفريني در حوزه اقتصاد به موازات 
كاهش درآمدها از هزينه هاي خود نكاسته، بلكه 
به پشتوانه اعتبار نهاد دولت اقدام به چاپ پول و 
همچنين استقراض و آينده فروشي كرده است. 

هزينه هاي ج��اري دول��ت كه اواي��ل دهه90 ، 
ماهان��ه ح��دود 5هزار ميلي��ارد تومان ب��ود به 
محدوده 80 هزار ميليارد تومان رس��يده است، 
به م��وازات اي��ن روي��داد، حج��م نقدينگي از 
مح��دوده 500هزار ميليارد توم��ان به محدوده 
4هزارهزار ميليارد تومان رس��يده است. گفتني 
است يكي از ريشه هاي اصلي ايجاد تورم و كاهش 

ارزش پول ملي و خلق نقدينگي بدون پش��توانه 
كسري بودجه دولت است، از اين رو افكار عمومي 
از دولت سيزدهم انتظار دارد در حوزه ماليه دست 
به اصالحات اساسي بزند، پيش از اين رهبري نيز 
نس��بت به اصالح حوزه هاي بودجه و همچنين 

بانكداري تأكيد فرمودند. 
به طور معمول دولت ها در نيمه آذرماه هر سال 
اليحه بودجه س��ال آتي را به مجلس ش��وراي 
اس��المي تقديم مي كنند تا اليحه دخل و خرج 
دس��تگاه هاي متصل به بودجه س��نواتي مسير 
قانوني خود را ط��ي كند. در اي��ن بين همزمان 
با انتش��ار جزئيات اليح��ه بودجه، رس��انه ها و 
كارشناس��ان اقتصادي و اس��اتيد دانشگاه ها به 

تجزيه و تحليل بودجه مي پردازند. 
تقديماليحهبودجهبهمجلس

به گزارش فارس، آيت اهلل س��يدابراهيم رئيسي 
عصر پنج ش��نبه در نشس��ت با مجامع استاني 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در ديدار 
نمايندگان استان هاي گيالن، مازندران و گلستان 
با اش��اره به دغدغه هاي مردم سه استان شمالي 
كشور گفت: حتماً براي رفع مشكالت استان هاي 
گلس��تان، مازن��دران و گي��الن راهكارهاي��ي 

كوتاه مدت و ميان مدت دنبال خواهد شد. 
رئيس جمهور اليحه بودجه را مهم ترين س��ند 
مالي كشور در سال دانست و با اشاره به مراحل 
نهايي تدوين اين اليحه براي سال 1401 گفت: 
اين سند مالي طي چند روز آينده، تقديم مجلس 
شوراي اس��المي خواهد ش��د كه در آن اصالح 
ساختار بودجه كه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 

بوده، مورد توجه قرار گرفته است. 
رئيس جمهور افزود: رش��د اقتص��ادي، افزايش 
توليد، افزايش اشتغال و فقرزدايي از ويژگي هاي 

مهم اين اليحه است. 
رئيس��ي ب��ا تأكي��د ب��ر متحول ش��دن نظ��ام 
بودجه نويسي در كشور در اليحه بودجه 1401 
خاطر نش��ان كرد: در اين اليحه ساختار بودجه 
به گونه اي تنظيم ش��ده است كه نقش استان ها 
و اختيارات اس��تانداران روش��ن تر خواهد شد. 
همچنين سهم قابل توجهي به لحاظ خلق ثروت 
براي وزارتخانه ها و استان ها در نظر گرفته شده 
است. رئيس جمهور با اشاره به عدالت توزيعي در 
نظام بودجه ريزي كشور خاطر نشان كرد: ما بايد 
بر اساس سند آمايش سرزميني حركت كنيم و 
س��ازمان برنامه و بودجه نيز بر همين اساس در 
حال عادالن��ه كردن س��اختارهاي بودجه ريزي 

در كشور است. 
آيت اهلل رئيس��ي با تأكي��د بر اينكه مح��ور كار 
دولت در بودجه بر اس��اس عدال��ت خواهد بود، 
بيان داش��ت: نظام صحيح و عادالنه اختصاص 
بودجه ها در بخش هاي مختلف كشور و به تناسب 
ظرفيت ها و نيازها مشكالت اقتصادي كشور را به 
سمتي پيش خواهد برد كه فقر مطلق ريشه كن 
ش��ود. رئيس جمه��ور با اش��اره به درخواس��ت 
تشكيل كارگروه براي رفع موانع توليد و صادرات 
محصوالت كش��اورزي در س��ه اس��تان حاشيه 
درياي خزر گفت: تش��كيل كارگروه هاي مطرح 
ش��ده در هر اس��تان و حتي به صورت مشترك 
بسيار مهم و الزم است و استانداران هر سه استان 

اقدام نمايند.

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

قطر نخل هاي ارسالي از ايران را پس داد!
درهفتماههاولس�الجاري،صادراتقطعينخلونهالخرما
بهقط�ربی�شاز۶50تنبودهاس�ت.ب�هدنبالحواش�يمربوط
بهص�ادراتنخ�لازاي�رانبهقط�ر،گم�ركايرانضم�نتأيید
صادراتص�ورتگرفتهاع�امکرداي�نمحمولههاک�هبامجوز
وزارتجهادکشاورزيارس�الشدهبودبرگش�تخوردهاست.
به گزارش ايس��نا، در مدت اخير اخبار متناقض��ي در مورد صادرات و 
البته قاچاق درخت نخل به قطر مطرح و گفته شده بود كه با توجه به 
ميزباني قطر در جام جهاني 2022، اين صادرات صورت گرفته است، 
گرچه مسئوالن مربوطه به صراحت در رابطه با اين موضوع شفاف سازي 
نكردند و ام��ا و اگرهايي وجود داش��ت ولي آمار گمرك ايران نش��ان 

مي دهد اين صادرات انجام شده است. 
طبق توضيحاتي كه مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران به 
ايسنا اعالم كرده است، در هفت ماهه اول سال جاري، صادرات قطعي 
نخل و نهال خرما، بيش از 650 تن بوده كه از اين ميزان، 600 تن نخل 
و مابقي نهال خرما بوده است. به گفته وي در فاصله مهر تا آبان امسال 
در گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر، چهار فقره اظهارنامه صادراتي 
نخل ثبت شده كه در مجموع 588 اصله نخل به وزن 600 تن به ارزش 

136/1هزار دالر و همگي صادرات به مقصد قطر بوده است. 
خروجبامجوزوزارتجهاد

اين مقام مسئول در گمرك ايران با اش��اره به اينكه در صادرات نخل 
از گمرك بوشهر، با توجه به حساس��يت كاالي اظهاري، قبل از اتمام 
تشريفات گمركي مسئوالن وزارت جهاد كش��اورزي استان بوشهر از 
آن بازديد كرده بودند، گفت: اين محموله ها بع��داز اخذ مجوز الزم از 
جمله قرنطينه نباتي و مجوز سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر و 

بارگذاري آن در سامانه جامع امور گمركي صادر شده است. 
محمولههايصادراتينخلبرگشتخورد

اما اعالم ارونقي از اين حكايت دارد كه نخل هاي صادراتي از سوي قطر 
پذيرفته نشده است. وي گفت كه با وجود صادرات صورت گرفته تعداد 
كل نخل هاي صادر ش��ده يعني مجموع 588 اصله به قط��ر، به ايران 
برگشت خورده اس��ت. معاون فني گمرك يادآور ش��د: بعد از برگشت 
خوردن نخل ها، صاحب كاال بار ديگر نسبت به اظهار اين محموله ها از 
محل اظهارنامه صادرات برگشتي تحت عنوان كاالي صادرات برگشتي 
اقدام و مجدداً مجوزهاي الزم از جمله قرنطينه سازمان جهاد كشاورزي 
استان را اخذ كرده و در حال انجام تشريفات براي ورود به كشور است. 
........................................................................................................................

پيشرفت 80 درصدي سامانه جامع تجارت
وزيرصنع�ت،معدنوتجارتب�ابیاناينكهاجرايطرحس�امانه
جامعتجارت۸0درصدپیش�رفتدارد،گفت:۷0اقدامرابايددر
اينزمینهانجامدهیم،امیدواريماينطرحتاپايانسالکاملشود.
سامانه جامع تجارت ايران يك مكانيسم تسهيل كننده براي انجام امور 
بازرگاني است. در ش��رايطي كه پيچيدگي هاي قانوني و اداري زيادي 
باعث شده اس��ت مس��ئله تجارت بين الملل به امري پيچيده تبديل 
ش��ود، نياز به سيستم هاي تسهيل گري مثل س��امانه تجارت ايران به 
 واقع احساس مي شود. اين سيس��تم هاي تسهيل گر دسترسي تجار را 
به بسياري از فرصت ها آسان تر مي كند. آذر ماه سال گذشته با دستور 
رئيس جمهور سابق سامانه جامع تجارت راه اندازي شد؛ سامانه اي كه 
قرار بود به واسطه ايجاد شفافيت در آمار تجارت با قاچاق كاال، احتكار، 
رانت، فساد اداري، امضا هاي طاليي و تبعيض اقتصادي مبارزه كند و 
به قرار گرفتن ايران در تراز جهاني تجارت خارجي كمك نمايد. سامانه 
جامع تجارت ايران مكانيسمي تسهيل كننده در حيطه امور بازرگاني 
با هدف ايجاد ارتباط بين تج��ار و بازرگانان با دس��تگاه هاي ذي ربط 

طراحي شده است. 
اخيراً وزير امور اقتصادي و دارايي از انتقال داده هاي گمرك و سامانه 
جامع تجارت خبر دادو گفت: ب��ا همكاري وزارت اقتصاد، معضل چند 
ساله انتقال كامل داده هاي س��امانه گمرك و س��امانه جامع تجارت 
در مس��ير حل و فصل فوري قرار گرفت. از امروز بخش��ي از مصوبات 
روي زمين مانده اجرايي ش��د، در ماه هاي بعد كاهش قاچاق به كمك 

توليدكنندگان ايراني خواهد آمد. 
احس��ان خاندوزي درباره اينكه چه زماني تمام نهادها و س��امانه ها به 
سامانه جامع تجارت متصل مي ش��ود، افزود: وعده مي دهيم در سال 
1400 اين اتفاق به طور كامل و نهايي به فضل خدا رخ خواهد داد و هيچ 

قدمي براي 1401 از محل اين دو سامانه باقي نخواهد ماند. 
همچنين س��يدرضا فاطمي امين، وزير صمت درباره تكميل س��امانه 
جامع تجارت و اتصال گمرك به آن گفت: اين سامانه يكي از بزرگ ترين 
طرح هاي دولت الكترونيك است، رئيس جمهور از همان روزهاي اول 

تشكيل دولت سيزدهم بر اجراي با كيفيت اين طرح تأكيد داشت. 
او ادامه داد: يكي از بخش هايي كه بايد به سامانه جامع تجارت متصل 

شود، گمرك است و 14 اقدام از 70 اقدام به آن مربوط است. 
فاطمي امين با اش��اره به اينكه اكنون 30 دس��تگاه به س��امانه جامع 
تجارت متصل هستند، اضافه كرد: همه بانك ها هم در حال اتصال به 

اين سامانه هستند. 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

عض�وکمیس�یونبرنام�هوبودج�همجل�سگف�ت:بی�ش
متمرک�ز 1401 بودج�ه در بودج�هاي ردي�ف ۸00 از
اس�ت. ش�ده تنظی�م بودج�هاي ردي�ف 50 در و ش�ده
به گزارش تس��نيم، محمدرضا ميرتاج الديني، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس در مورد ساختار بودجه 1401 گفت: كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس طي يك ماه گذشته جلسات متعددي با سازمان برنامه 

و بودجه برگزار كرد. 
وي افزود: در جلساتي هم كه س��ازمان برنامه و بودجه برگزار مي كرد، 

نمايندگان مجلس براي تدوين بودجه 1401 حضور پيدا مي كردند. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس، رويكرد دولت و سازمان برنامه 
و بودجه در تدوي��ن بودجه 1401 را مثبت ارزيابي ك��رد و گفت: بيش از 
800 رديف بودجه اي وجود داش��ت اما دولت آنها را متمركز كرد و در 50 
رديف بودجه اي تنظيم كرده است، به طوري كه رديف بودجه اي دستگاه ها 

و رديف هاي فرعي كه در بودجه ديده مي شود، متمركزسازي شده اند. 
 ميرتاج الديني، بودجه 1401 را يك بودجه عملياتي توصيف كرد و افزود: 

سازمان ها و دستگاه ها بر اساس برنامه هايي كه دارند، بودجه مورد نياز 
خود را دريافت مي كنند. 

اين نماينده مجلس از رويكرد كاهش كس��ري تراز عملياتي بودجه كه 
در اول بودجه پيش بيني شده ابراز خرسندي كرد و گفت: تراز عملياتي 
بودجه هميشه يك رشد فزاينده داشته اس��ت، به اين معني كه اتكاي 
بودجه به منابع پايدار كاهش پيدا مي كند و هزينه هاي ضروري كشور 

بايد با منابع پايدار و ثابت بودجه تأمين شود. 
ميرتاج الديني با بيان اينكه استفاده از تنخواه بانك مركزي كاهش يافته 
است، گفت: خوش��بختانه در چند ماه اخير هيچ رقمي از بانك مركزي 
براي تأمين بودجه و هزينه هاي جاري دولت استقراض نشده است. وي 
خاطرنشان كرد: بودجه 1401 در سازمان برنامه و بودجه تدوين شده و 
طبق آيين نامه داخلي كشور بايد در تاريخ 16 آذر به صحن مجلس ارائه 
گردد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر اين باور است كه افزايش 
توليد داخلي و افزايش بهره وري و توليد ناخالص داخلي مي تواند رشد 

اقتصادي را مثبت كند و يك روند صعودي به آن ببخشد.

كاهش رديف هاي بودجه ۱۴۰۱ به ۵۰رديف/ استقراض از بانك مركزي صفر شد
نماینزدیک

عمیدفراهی/آنا

1- نوع مناقصه :  دو مرحله اى داراي ارزيابي كيفي 
 2- نوع فراخوان : عمومى .

3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد (SGPC) به آدرس : مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

- تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 1,575,000,000 ريال ( يك 
ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال ) .  (الزم به ذكر است در اين مرحله نيازى به اخذ و ارايه تضمين نمى باشد.)

 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 19  مورخ 1400/09/18 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات 
ــماره فراخوان 2000092134000142  در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر  الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  و با ش

است تمامى مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده: متقاضيان بعد از دريافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور 

ــده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الكترونيكى دولت  مي بايست حداكثر تا ساعت  19  مورخ 1400/10/02  ، اسناد مناقصه تكميل ش
بارگزارى و ثبت نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده دراسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسى پيشنهاد فنى شركتها (ارزيابى فنى)، پاكتهاى مالى شركتهاى واجد شرايط در ساعت 10 صبح 
مورخ  1400/11/20  ، در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد (دفتر آبكوه) به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش آبكوه 7 (دانشسراي شمالي)، شماره 255، 
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده (تاريخ گشايش 

پيشنهادهاي مالي) قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امكان تغيير وجود خواهد داشت. 
توضيح مهـم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه 
مورد نظر مي باشد. بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد)  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
    شناسه اگهى 1228507

روابط عمومى شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ( خانگيران )

SGPC  ( سهامي خاص ) 

 مناقصه شماره 0040180 
( خريد 7000 عدد آجر نسوز كوره هاي واحد بازيافت گوگرد ( توليد داخل كشور ))

نوبتدومنوبت اول

فراخوان آگهى ارزيابى كيفى (00-58)

ــوارى سمند تيپ:ال ايكس   برگ سبز خودروى س
ــماره  مدل :1383 رنگ :نقره اى – متاليك  به ش
ــى :  ــماره شاس ــه ش ــور:12483080174 ب موت
83842099شماره انتظامى 35 ايران458 ص42 

معقود شده و از درحه اعتبار ساقط است.

ــناد خودرو  ــند كمپانى و تسلسل اس ــبز و س برگ س
پيكان وانت به شماره انتظامى15 ايران 141 ل 53 و 
به شماره موتور 1149000142 و به شماره انتظامى 
ــده و از  NAAA46AAoRC183105 مفقود ش

درجه اعتبار ساقط است .
تبريز

ــناد خودرو سوارى  برگ سبز و سند كمپانى و تسلسل اس
سمند به رنگ سفيد به شماره انتظامى 15 ايران 971ط63 
ــماره شاسى  ــماره موتور 13987002141 و به ش و به ش
ــده و از درجه  ــود ش NAACB1FF29F303064 مفق

اعتبار ساقط است. 
 تبريز

ــهر كرمان به متراژ تقريبى 7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه  ( تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى ش
(  CPS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CGS اندازى ايستگاه

ــتان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه (تهيه مصالح و اجراى فاز اول خط تغذيه 16 اينچى تقويتى شهر كرمان به متراژ تقريبى  شركت گاز اس
7000متر 16 اينچ و 480 متر 20 اينچ به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت و يك مورد CPS  ) به  شماره  20000931640000113 
ــناد استعالم ارزيابى كيفى  تا ارسال دعوتنامه  را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اس
جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/09/06 

مى باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1400/09/14
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: 1400/09/28 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهار راه  شعبانيه شماره تماس: 31326000-034 شماره فكس:034-33239661 

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

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2000093164000113كد فراخوان1400/09/06تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا(روز)

6/275/000/000مبلغ تضمين(ريال)1400/09/07تاريخ چاپ نوبت دوميكتعداد مرحله

روابط عمومى شركت گاز استان كرمان
شناسه اگهى: 1228541

  شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان كرمان

    (سهامى خاص)

نوبتاول


