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تخصيص ارز واردات خ�ودرو هنوز در دولت 
نهايي نش�ده اس�ت، منابع ارزي ك�ه براي 
اين موضوع در نظر گرفته مي ش�ود بايد در 
چارچوب منابع و مصارف كش�ور باش�د، به 
طوري كه فشاري بر منابع ارزي وارد نشود. 
به گزارش نبض صنعت، خبر هاي رسيده از وزارت 
صمت حاكي از آن است مصوبه واردات خودرو 
فعاًل در حال چكش كاري است و تخصيص ارز 

براي واردات هنوز نهايي نشده است. 
رئيس  كل بان��ك مرك��زي درب��اره تأمين ارز 
موردنياز واردات خ��ودرو توضيحاتي ارائه كرد. 

علي صالح آبادي درباره نظ��ر بانك مركزي در 
خص��وص ارز مورد ني��از ب��راي واردات خودرو 
گفت: اين موضوع هن��وز در دولت جمع بندي 
نشده اس��ت اما هر زماني كه بخواهد در دولت 
جمع بندي شود، حتماً با هماهنگي بانك مركزي 

خواهد بود. 
رئيس بانك مركزي ادام��ه داد: منابع ارزي كه 
براي اين موضوع در نظر گرفته مي شود، بايد در 
چارچوب منابع و مصارف كشور باشد، به طوري 
كه فش��اري بر منابع ارزي وارد نش��ود، لذا اين 

موضوع مدنظر دولت خواهد بود.

 تخصيص ارز واردات خودرو 
در دولت نهايي نشده است

 واردات خودروی 150 میلیوني؟ 
شاید کمی بیشتر !

امكان واردات خ�ودروی 150 ميليوني براي دول�ت وجود ندارد. 
واردات خ�ودرو ب�ا كمتري�ن قيم�ت چه�ار مرتبه بايد اس�قاط 
ش�ود، هزينه ه�ر اس�قاط 25 ميلي�ون توم�ان اس�ت، بنابراين 
100 ميليون براي اسقاط الزم اس�ت، پس به نظر مي رسد واردات 
خودروی 150 ميليوني به آرزو بيش�تر ش�بيه اس�ت تا واقعيت. 
به گزارش نبض صنعت، مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
با بيان اينكه مطابق استانداردهاي هش��تاد وپنج گانه خودرو، واردات 
خودروهاي كيفي مجاز است، گفت: يكي از داليل گراني خودروهاي 
وارداتي اين است كه بايد اين استانداردها را پاس كند، از اين  رو قيمت 

آن در ايران باال تمام مي شود. 
وي 40 درص��د اس��تانداردهاي خ��ودرو در اي��ران را ترجمه ش��ده 
استانداردهاي كشورهاي اروپايي دانست و خاطر نشان كرد: 30 درصد 
از استانداردهاي داخلي ديدگاه كارشناسان سازمان ملي استاندارد و 

بقيه آن منطبق با ساير استانداردهاي كشورهاي جهان است. 
اين فعال حوزه واردات خودرو با بيان اينكه استانداردها در ايران روند 
واردات خودرو از هند را دشوار مي كند، افزود: مدل استانداردها در هند 
ده تا صدوش��صت گانه اس��ت، اگر ما خواهان خودرو با استانداردهاي 
هشتاد وپنج گانه هستيم، ديگر نمي توان با 5 هزار دالر خودرو وارد كرد 

و قيمت آن باالي 10 هزار دالر مي شود. 
دادفر با اشاره به عالقه مندي مسئوالن در وزارت صمت براي واردات 
خودروی ارزان قيمت، گفت: اس��تانداردها در ايران بيش از حد زياد 
اس��ت اما همه اين موارد در توليد رعايت نمي ش��ود و بسياري از اين 
استانداردها در توليد داخلي حذف مي شد. اگر دولت خواهان واردات 
خودروی ارزان اس��ت، بايد مانند توليد داخل��ي از برخي گزينه هاي 
اس��تاندارد بگذرد. در اين صورت به راحتي مي توان خودروی 5 هزار 

دالري وارد كرد. 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با بيان اينكه خودروسازي تاتاموتورز 
در هندوستان صاحب جگوار و لندرور است، افزود: صنعت خودروسازي 
در هند قوي است. سال ها پيش انجمن واردكنندگان خودرو به دنبال 
اين بود كه تعامالت براي واردات خودرو از اروپا به سمت هند هدايت 
شود، اما مسئوالن در آن زمان عالقه اي به واردات خودرو از هند نشان 

ندادند و متمايل بودند خودرو از اروپا وارد كنند. 
به گفته وي، ارزان ترين و كم مصرف ترين خودروی جهان به نام تاتا نانو 
در هند پيش فروش شده است. دادفر توان خريد مردم در ايران را با هند 
منطبق دانست و افزود: نبود اس��تراتژي معين در صنعت خودرو، اين 
صنعت را با چالش هاي جدي درگير كرده اس��ت. سياستگذاري ها در 
وزارت صمت سليقه اي است، به عبارت ديگر در اين وزارتخانه مسئوالن 

قائم به فرد هستند نه قائم به سيستم. 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به ممنوعيت واردات خودرو در 
دولت روحاني تأكيد كرد: دولت سيزدهم همه توليدكنندگان را مكلف 
كرده است ذيل يك كنسرسيوم بروند و اين مسئله به معني بي ساماني 
محض در اين صنعت است، البته اين ديدگاه، وزارتخانه صمت در دولت 
روحاني را زمين زد و ما شاهد تغيير ساالنه وزير بوديم و در دولت جديد 
هم اين وزارتخانه زمين خواهد خورد. كساني كه گزارش هاي غلط  به 
وزير مي دهند، منافع آنها در نابس��اماني وزارتخانه است و اينكه وزير 
درگير مجلس و رسانه ها باشد. وي بيان كرد: امكان واردات خودروی 
150 ميليوني براي دولت وجود ندارد. واردات خودرو با كمترين قيمت 
چهاربرگ بايد اسقاط شود، هزينه هر اسقاط 25 ميليون تومان است، 
بنابراين 100 ميليون براي اسقاط الزم است، پس به نظر مي رسد واردات 

خودروی 150 ميليوني به آرزو بيشتر شبيه است تا واقعيت.

  خودرو

 ساخت خانه هاي استیجاري 
براي اجاره نشین ها

مطابق طرح�ي ك�ه مجل�س و دولت ب�ا عنوان ط�رح اج�اره داري 
حرفه اي در دس�تور كار خ�ود ق�رار داده اند، ش�ركت هايي با خريد 
واحده�اي مس�كوني و اج�اره دادن آنه�ا ي�ا س�اخت واحده�اي 
مس�كوني ب�ا دو ش�يوه اس�تفاده از اراض�ي ش�خصي و اراض�ي 
دولت�ي در ح�وزه اج�اره داري حرف�ه اي فعالي�ت خواهن�د ك�رد. 
دولت و مجلس به دنبال س��اماندهي بازار اجاره هس��تند. در اين زمينه 
پيش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازي مبني بر تعيين س��قف مجاز افزايش 
اجاره بها در تهران به ميزان 25 درصد و ديگر شهرها به ميزان 20 درصد به 

تأييد سران قوا رسيد. 
از طرف ديگر مجلس شوراي اسالمي طرح ساماندهي و كنترل اجاره بهاي 
امالك مسكوني را در دستور كار قرار داده كه آن را براي بررسي بيشتر به 
كميسيون عمران ارجاع داده است. با توجه به آنكه كارشناسان، كم توجهي 
به بحث توليد مسكن را از جمله پاشنه آشيل هاي بازار اجاره مي دانند، قرار 
است در طرح جديد مجلس، بحث اجاره داري حرفه اي نيز گنجانده شود. 
آن طور كه عبدالجالل ايري، س��خنگوي كميس��يون عمران مجلس در 
تشريح نشست روزهاي اخير اين كميسيون گفته است، براي بهبود طرح 
ساماندهي و كنترل اجاره بهای امالك مسكوني و افزايش اثر بخشي آن، 
مواردي به طرح اوليه اضافه ش��ده كه يكي از مهم تري��ن آنها نظام جامع 
اجاره داري حرفه اي است. وي در تشريح اين موضوع به خبرگزاري خانه 
ملت گفت: ش��ركت هاي اجاره داري با خريد واحدهاي مسكوني و اجاره 
دادن آنها يا با س��اخت واحدهاي مسكوني با دو ش��يوه استفاده از اراضي 

شخصي و اراضي دولتي در حوزه اجاره داري حرفه اي فعاليت مي كنند. 
سخنگوي كميسيون عمران مجلس اظهار كرد: يكي ديگر از موضوعات 
بسيار مهمي كه به طرح ساماندهي و كنترل اجاره بهای امالك مسكوني 
اضافه مي شود، تس��هيالت حمايتي كمك به مستأجران نظير وام وديعه 
مسكن بوده اس��ت كه در س��ال هاي اخير با مصوبه س��تاد ملي مقابله با 
كرونا به مس��تأجران پرداخت مي ش��ود. طبق گزارش هاي ارائه شده وام 
وديعه مسكن براي تهراني ها 100ميليون، براي كالنشهرها ۷0ميليون و 
براي ساير شهرها 40ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه تاكنون 
305هزار متقاضي براي دريافت وام ثبت نام و از اين تعداد حدود ۸0هزار 
نفر به بانك ها معرفي و تعدادي نيز وام خود را پس از تكميل مدارك طي 

10روز كاري دريافت كرده اند. 
................................................................................................................

تورم با واردات کنترل نمي شود
در ش�رايط كنوني كه توليد داخلي نياز به حمايت دارد، تش�كيل 
وزارت بازرگاني هزينه مضاعف و برخالف نظريه كوچك شدن دولت 
است. اگر تنظيم بازار مطرح است وزارت صمت و جهاد كشاورزي 
در جايگاهي كه هستند اين كار را انجام مي دهند. بحث تورم را هم 
نمي ش�ود با واردات كنترل كرد، بنابراين تشكيل يك وزارتخانه 
جديد به ضرر بخش توليد و كشاورزي است و مشكل ساز خواهد بود. 
سيداسماعيل يزدان پناه، نايب رئيس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران 
در گفت وگو با پارسينه، درباره تش��كيل وزارت بازرگاني اظهار داشت: بارها 
در اين خصوص تصميماتي گرفته شد، يك بار حذف و دوباره احيا شد، در 
هر حال مسئله اين اس��ت وزارت صمت همين كاري را كه قرار است وزارت 

بازرگاني در حوزه واردات و صادرات انجام دهد، انجام مي دهد. 
وي افزود: در خصوص واردات محصوالت كش��اورزي نيز تصميماتي اتخاذ 
ش��د، با توجه به اينكه وزارت جهاد كشاورزي مس��ئول حمايت از توليدات 
داخلي اس��ت، بنا بر اين شد مس��ئوليت واردات و نظارت بر بازار را به عهده 
سازمان جهاد كشاورزي بگذاريم، اين اتفاق خوبي است، زيرا اين مجموعه 
حوزه تخصصي محصوالتي است كه در داخل كشور توليد مي شود و نياز به 
تنظيم بازار دارد، به اين ترتيب حوزه كش��اورزي از حمايت سازمان جهاد 

كشاورزي برخوردار مي شود. 
نايب رئيس بازرگاني داخلي اتاق ايران تأكيد كرد: اگر وزارت بازرگاني 
تشكيل دهيم، تمام اين مس��ئوليت هاي واردات و صادرات بايد وارد 
حوزه وزارت بازرگاني شود و اين مسئوليت از صمت گرفته مي شود، 
در نتيجه عماًل نه صنعت مي تواند از توليدكنندگان داخلي حمايت و 
بازار داخل را تنظيم كند و نه وزارت جهاد كشاورزي مي تواند اين كار 
را انجام دهد، ضمن اينكه تاكنون عماًل نديده ايم اين وزارتخانه ها باهم 
لينك باشند و ديتاها و بانك هاي اطالعاتي شان را در اختيار هم قرار 

دهند و بتوانند امور را باهم تنظيم كنند. 
وي تش��كيل وزارت بازرگاني را ب��ه نف��ع واردات و توليدكنندگان 
خارجي دانس��ت و گفت: اين اقدام به توليدات صنعتي و كشاورزي 

داخلي ضربه وارد مي كند. 
يزدان پناه بيان داش��ت: در ش��رايط كنوني كه توليد داخلي نياز به حمايت 
دارد، تشكيل وزارت بازرگاني هزينه مضاعف و برخالف نظريه كوچك شدن 
دولت است، اگر تنظيم بازار مطرح است، وزارت صمت و جهاد كشاورزي در 
جايگاهي كه هستند، اين كار را انجام مي دهند. بحث تورم را هم نمي شود با 
واردات كنترل كرد، بنابراين تشكيل يك وزارتخانه جديد به ضرر بخش توليد 

و كشاورزي است و مشكل ساز خواهد بود.

اساس�ًا تحريم هاي نفتي و مالي ايران از سوي 
امريكا با هدف ايجاد تنگناي مالي و اقتصادي 
جه�ت پذي�رش خواس�ت هاي هس�ته اي و 
غيرهس�ته اي امريكا انج�ام گرف�ت، اما دور 
زدن تحريم ها از س�وي ايران، امريكا را چنان 
مستأصل كرده كه حاضر است براي شناسايي 
ش�بكه هاي نقل و انتقال ارز ايران هزينه هاي 
ميليون دالري كند، در همين رابطه اوپك اعالم 
كرد ايران در سال2021 بيش از 25 ميليارد دالر 
درآمد از محل صادرات نفت كسب كرده است. 
 تحريم نفت و حوزه مالي ايران از س��وي وزارت 
خزانه داري امريكا ب��ه عنوان يك اهرم فش��ار با 
هدف تحميل خواسته هاي امريكا به ملت ايران در 
حوزه هاي هسته اي و فراهسته اي بيش از 10سالي 
مي شود كه فعال است، اما وقتي امريكا به شكل 
يكجانبه وضع تحريم ه��اي اقتصادي را عليه يك 
كشور و ملت حق خود مي داند، ايران هم حق دارد 
براي خروج كش��ور از تنگناي اقتصادي و بهبود 
معيشت مردم و تأمين مايحتاج كشور تحريم ها 

را به هر نحو ممكن دور بزند. 

به شكل طبيعي هر چقدر زمان از وضع تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران بگذرد، مسيرهاي بيشتري 
براي دور زدن تحريم ها و عبور از محدوديت هاي 
ظالمانه اقتصادي يافت مي شود، اگر تحريم هاي 
اقتصادي نفتي، مالي، بيمه اي و كشتيراني عليه 
اقتصاد ايران كارگر بود، ام��روزه روز بايد اقتصاد 
ايران كاماًل به كما مي رفت، اما نه تنها چنين نشد 
بلكه توليد در برخي رشته هاي اقتصادي در كشور 
جان گرفته است و شواهد نشان مي دهد امريكا در 

حوزه تحريم دور مي خورد. 
   وسعت ميدان دورزدن تحريم ها 

شايد اينگونه تصور شود كه صرفاً ايران تحريم هاي 
اقتصادي امريكا را دور مي زند اما بايد عنوان داشت 
كه اين تنها ايران نيس��ت كه تحريم هاي امريكا را 
دور مي زند بلكه طوالني ش��دن دوره زماني وضع 
تحريم ها موجب ش��ده اس��ت برخي كشورها كه 
قديم االيام با ايران تج��ارت مي كردند، راه هايي را 
براي دور زدن محدوديت هاي وضع ش��ده از سوي 
اياالت متحده امريكا اب��داع كنند، در اين ميان نيز 
با توجه به اينكه امريكا دس��ت به تحريمش خوب 

است و تحريم هاي زيادي عليه كشورهاي مختلف 
وضع كرده است، دور زدن تحريم ها به يك فعاليت 
اقتصادي با گردش مالي باال تبديل شده است و گاه 
وضع كنندگان تحريم، خودش��ان راهكارهاي دور 
زدن تحريم ها در قالب بنگاه هاي مشاوره اقتصادي 
را در اختيار متقاضيان ق��رار مي دهند. با توجه به 
اينكه ايران س��ال هاي زيادي را در تحريم سپري 
كرده است، تجربه زيادي در زمينه مديريت اقتصاد 
در تحريم ها را كسب كرده است و در دولت سيزدهم 
حتماً توفيقات زيادي در حوزه دور زدن تحريم ها 
به دست آمده است كه امريكايي ها براي شناسايي 
ش��بكه هاي نقل و انتق��ال ارزي كش��ور حاضرند 
هداياي چندين ميليون دالري به افشاگران بدهند. 
هر چند مديريت اقتصادي بدون سكته خود گوياي 
دور خوردن امريكا در حوزه تحريم هاست اما نگاهي 

به گزارش هاي اوپك خالي از لطف نيست. 
   اوپك چه می گويد؟

در همين رابطه اوپك در گزارشي اعالم كرد ايران 
در س��ال 2021 بيش از 25 ميليارد دالر درآمد 
از محل صادرات نفت كس��ب كرده است، عالوه 

بر اين اعدام و ارقام بايد اضافه ك��رد كه ايران در 
حوزه صادرات كاالهاي غيرنفتي نيز در وضعيت 
مناس��بي قرار دارد، به طوري ك��ه هدف گذاري 
صادرات كاالهاي غيرنفتي چون پتروشيمي و پايه 
نفتي، مواد و صنايع معدني)فلزي( و مواد صنايع 
معدني)غير فلزي(، صنايع نوين، پيشرفته و دارو، 
صنايع شيميايي و سلولزي، محصوالت كشاورزي 
و غذايي و خدمات فني و مهندسي رقمي بيش از 
50 ميليارد دالر بوده اس��ت. با توجه به ارقام فوق 
و ني��از وارداتي ايران )ح��دود 50 ميليارد دالر به 
شكل رس��مي و همچنين 10 تا 15ميليارد دالر 
نيز به شكل غيررس��مي( مي توان به اين نتيجه 
رسيد كه با توسعه همكاري هاي تجاري، بازرگاني 
و اقتصادي با همسايگان و ساير كشورها، تحريم ها 

ديگر آن اثرگذاري سال هاي ابتدايي را ندارد. 
به گزارش تسنيم، سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خ��ام در گ��زارش س��االنه خ��ود از درآمد 
560 ميليارد دالري اين س��ازمان از فروش نفت 
در سال2021 خبر داد كه اين رقم نسبت به سال 

قبل از آن ۷۷درصد افزايش يافته است. 
درآمد 13عضو اوپك از صادرات نفت در سال پيش 

از آن 31۷ ميليارد دالر اعالم شده بود. 
بر اساس اين گزارش، ايران نيز از محل فروش نفت 
در سال2021 افزون بر 25 ميلياردو313ميليون دالر 
درآمد كسب كرده است. درآمد ايران از محل فروش 
نفت در اين سال نسبت به س��ال قبل از آن سه برابر 
شده است. ايران در سال2020 بالغ بر ۷ ميليارد و 914 
ميليون دالر درآمد از محل صادرات نفت كسب كرده 
بود. اوپك ميزان درآمد نفتي ايران در سال هاي201۷ 
 ت��ا 2019 را ب��ه ترتي��ب 52/۷2۸ميلي��ارد دالر،
 60/519ميلي��ارد دالر و 19/402 ميلي��ارد دالر

 برآورد كرده است. 
ميزان درآمد نفتي ساير اعضاي اوپك در سال2021 
 عبارت است از: الجزاير 23/316ميليارد دالر، آنگوال

 2۸/44ميلي��ارد دالر، كنگ��و 5/۷۸5ميلي��ارد 
دالر، گينه اس��توايي 2/366ميلي��ارد دالر، گابن 
4/641ميلي��ارد دالر، ع��راق ۷9/۷۷۸ميلي��ارد 
56ميلي��ارد دالر، ليب��ي  دالر، كوي��ت 545/
2۷/4۸5ميلي��ارد دالر، نيجريه 41/3۷۸ميليارد 
دالر، 202ميلي��ارد  /۸66 عربس��تان   دالر، 

54ميلي��ارد دالر و ونزوئ��ال  ام��ارات 595/
۸/۸16 ميليارد دالر. 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش

 شناسه آگهى: 1342853
  نوبت دوم آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران

شـركت مهندسـي و توسـعه نفـت در نظـر دارد از طريق 
فراخـوان عمومي، انجـام خدمات عمومي مـورد نياز 
خـود را به يك شـركت پيمانـكاري خدماتي ذيصالح 
واگذار نمايد. تمـام مراحل برگزاري مناقصه، از طريق 
سـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني 
اينترنتي www.setadiran.ir انجام خواهد شـد. شماره فراخوان در سامانه 
2001093314000011و تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/08 مي باشد. 

1- شرح مختصر خدمات
 انجام خدمات نگهباني در سـاختمان هاي شـركت مهندسي و توسعه نفت 

در تهران.
2- محل و مدت انجام خدمات

محل انجام خدمات، سـاختمان هاي مركزي كارفرما در تهران و مدت انجام 
آن دوازده ماه مي باشد.

3- شرايط پيمانكاران متقاضي 
 دارا بـودن گواهينامه تأييد صالحيت پيمانكاران خدماتي معتبر و مرتبط 

با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي(فعاليت نگهباني).
 دارا بـودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانـكاري معتبر از وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
 از پيمانكاران تأييد صالحيت شده سازمان حراست وزارت نفت باشند.

 از مؤسسـات خدمـات حفاظتـي و مراقبتـي داراي صالحيت بر اسـاس 
آيين نامـه اجرائي مؤسسـات خدمات حفاظتي و مراقبتـي و دفاتر خدمات 

الكترونيك انتظامي (شماره 2612/1/401/715مورخ 1399/10/18) باشند.
 دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده.

 دارا بودن ظرفيت آماده به كار.
متقاضيان مي توانند حداكثر تا 3 روز از تاريخ انتشـار فراخوان در سـامانه، 
جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (سـتاد)، به نشـاني اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه و پس از 
تكميل، اسـناد مذكور را ظرف مدت دو هفته از تاريخ پايان مهلت دريافت 
اسـناد اسـتعالم ارزيابي كيفي به همان نشـاني ارائه نمايند. متقاضيان در 
صورت داشتن هرگونه سؤال مي توانند با شماره تلفن 88898650-60(021) 

داخلي 2318 تماس حاصل نمايند. 
بديهي است ارائه تقاضا صرفاً به منظور ارزيابي كيفي متقاضيان بوده و هيچگونه 

حقي را براي آنان جهت دعوت به ارائه پيشنهاد ايجاد نخواهد نمود.
 روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت

مناقصه عمومي شماره: م م الف /خ/1401-02

 شركت ملي  نفت ايران 
شركت مهندسي وتوسعه نفت

مديريت منابع انساني

آگهـــي تجديد مناقصــــه شناسه آگهى: 1336639
شـركت انتقال گاز ايران ( منطقه سـه عمليات   نوبت دوم 

انتقال گاز) در نظـر دارد موضوع مناقصه 
به شرح ذيل را به روش مناقصه عمومي 
يك مرحله اى و ارزيابي كيفي (همزمان) 
به شماره فراخوان 2001092299000023 
از طريق سـامانه تـداركات الكترونيكى 
دولت به فروشـندگان واجـد صالحيت 
واگـذار نمايد. لذا از متقاضيان شـركت در مناقصه دعـوت به عمل مى آيد 
جهـت دريافت اسـناد مناقصه و اسـتعالم ارزيابى كيفى از طريق سـامانه 

ستادايران (www.setadiran.ir) اقدام نمايند. 
1- موضوع مناقصه: خريد شير پالگ 16 و 20 اينچ كالس 600

2- زمـان دريافت اسـناد مناقصه و اسـتعالم ارزيابـي كيفي: از روز شـنبه مورخ 
1401/04/04 تا روز شنبه مورخ 1401/04/11

3- زمان بارگذارى اسـناد مناقصه و استعالم ارزيابي كيفي:  تا روز پنجشنبه مورخ 
1401/04/30

4- زمان بازگشايى پاكات استعالم ارزيابى كيفى: روز شنبه مورخ 1401/05/01

5- ميزان و نوع تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ 
700/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز 

وجه نقد
6- زمان تخمينى بازگشـايي پاكات پيشـنهادات مالى در تاريـخ 1401/05/09 در 
تهران- جاده قديم قم- باقرشـهر- بلوار فلسـطين- بعد از نيروگاه گازي 
ري- سـتاد منطقه سـه عمليات انتقال گاز مي باشـد كـه تاريخ دقيق آن 

متعاقبًا به اطالع مى رسد.
 تلفن تماس: 51062847 -021    نمابر: 021-55221134   

 توجه: ممكن اسـت با توجه به روند برگزارى مناقصات تغييرات احتمالى 
در تاريخ هاى اعالم شـده وجود داشـته باشد لذا خواهشـمند است زمان 
دقيق دريافت و بارگذارى اسـناد مناقصـه و هرگونه تغيير ديگر را حتمًا از 

طريق شماره فراخوان مذكور در سامانه ستاد ايران دنبال نمايند.
يا به سايت هاي ذيل مراجعه فرمائيد: 

 http://www.setadiran.ir                       http://iets.mporg.ir 
nigtc.ir.http://www.District3 

روابط عمومى منطقه سه عمليات انتقال گاز

شركت انتقال گاز ايران
منطقه سه عمليات انتقال گاز


