
مركز پژوهش هاي مجلس با انتقاد از ناهماهنگي بين 
دستگاه هاي مرتبط با توليد و تجارت در سال جاري 
اعالم ك�رد: بس�ياري از مش�كالت فعل�ي حاكم بر 
بازاره�ا ناش�ي از خودتحريمي و بي تدبيري  اس�ت. 
مركز پژوهش هاي مجلس شللوراي اسللامي با انتشار 
گزارشي با عنوان »ارزيابي فعاالن كسب وكار از آخرين 
وضعيت بازارها )گزارش ۳ نشسللت(« اعام كرد: منع 
يا كندي ترخيللص مواد اوليه از گمللرك در برهه هايي 
و دسللتورالعمل هاي ناگهاني و متناقض به ويژه درباره 
تخصيللص ارز و پيمان سللپاري، فعللاالن اقتصادي را 
سللردرگم كرده اسللت تا حدي كه تقريباً همه فعاالن 
اقتصادي معتقدند در ماه هاي اخير »تحريم داخلي«، 
بسيار بيشتر از تحريم خارجي به فعاليت توليدي آنها 
آسيب زده است.  در بخش »چكيده« اين گزارش آمده 
است: مركز پژوهش هاي مجلس به برگزاري سه نشست 
با فعاالن عمده كسللب وكار اقدام كرده اسللت. نظرات 
فعاالن توليد و تجارت در اين سه نشست نشان مي دهد 
كه بسللياري از مشللكات فعلي حاكم بر بازارها ناشي 
از نوعي خودتحريمي و بي تدبيري هايي اسللت كه در 
صورت مديريت مي تواند بخش مهمي از صدمات ناشي 

از تحريم هاي خارجي را خنثي كند. 
در ايام اخير بيش از گذشته ناهماهنگي بين دستگاه هاي 
مرتبط با توليد و تجارت به خصوص بانك مركزي، گمرك، 
كشتيراني، وزارت صمت و وزارت جهادكشاورزي همراه 
بوده است. تعدد دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها، 
زمانبر بودن ثبت سفارش و فرآيندهاي مربوط به ترخيص 
كاالها، عدم امكان برقللراري ارتباطات مالي بين المللي 
وعده داده شللده، محدوديت هاي حاكم بللر صرافي ها، 
برخي سازوكارهاي نادرست در پيمان سپاري هاي ارزي 
و عمل نكردن مسئوالن مختلف به وعده هاي داده شده 
از عمده ترين مسائل، معضات و ابهامات فعلي بيان شده 

توسط فعاالن كسب  وكار در مواجهه با تحريم هاست. 
در اين نشست، نمايندگان تشكل هاي توليدي، صادراتي 
و وارداتي و فعاالن كسب وكارهاي مختلف اعام كردند: 
»مشكل تأمين ارز براي واردات، مقررات در حال تغيير 
و زمانبر شدن ترخيص مواد اوليه بنگاه ها را در معرض 
خطر تعطيلي قرار داده اسللت، به طوري كه پيش بيني 
مي شللود در چند ماه آينللده در صللورت تغيير نكردن 
شرايط، با موجي از تعطيلي و بيكاري گسترده و به تبع 
آن كمبود برخي كاالها و افزايش قيمت هاي مرتبط با 
آنها مواجه خواهيم بود. نمايندگان تشكل هاي بزرگ 
توليدي كشور همچنين اعام كردند، مي توانند مشكل 
تحريم ها را همانطور كه در سال هاي گذشته توانسته 

بودند مديريت كنند، اما سياست هاي نادرست تجاري، 
بانك و مانند آن، دور زدن تحريم ها و اداره بنگاه ها را در 

عمل بسيار مشكل كرده است«. 
در ابتداي بخش »تحليللل و جمع بندي« گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس آمده اسللت: » در اظهارات فعاالن 
اقتصادي با تجربه و موفق، نكاتي وجود دارد كه قابل توجه 
و اعتناست و انتظار مي رود سياستگذاران، براساس آن، 
در رفتارها و تصميم هاي خود بازنگري كنند. رفتارهايي 
نظير بي ثباتي در تصميم گيري ها و سياست هاي متغير و 
غيرقابل پيش بيني كه امنيت سرمايه گذاري را بيش از هر 
چيز به خطر مي اندازد و اداره بنگاه ها را دشوار مي سازد 
و اتفاقاً در يك سللال اخير به كللرات در رفتار و عملكرد 
سياستگذاران اقتصادي كشللور وجود داشته است. در 
بررسي درخواست هاي فعاالن بخش خصوصي، همچنين 
بايد به مباني نظري مطالبات و نيز تضاد احتمالي منافع و 
خواسته هاي آنها با منافع كل جامعه توجه كرد. به عنوان 
مثال، برخي تشكل هاي صنعت برق صرفاً به دنبال افزايش 
ظرفيت توليد هستند و تأخير در نيروگاه سازي را باعث 
خاموشي هاي آتي جلوه مي دهند، در حالي كه مطالعات 

موجود نشللان مي دهد با تعرفه گذاري مناسب مي توان 
مصرف برق را مديريت و از خاموشي حتي در فصل اوج 

مصرف به طور كامًا مؤثري پيشگيري كرد«. 
بازوي كارشناسللي مجلس با تأكيد بر ماحظات فوق، 
تحليل اظهارات شللركت كنندگان در اين سلله نشست 
را در پنج محور جمع بندي كرده اسللت كلله عبارتند از: 
»۱- پيمان سللپاري ارزي ۲- ضمانللت اجرايي قوانين 
۳- خودتحريمي و ناهماهنگي بين دستگاه ها ۴- نقاط 
آسلليب پذير و ۵- تخصيص ارز به نللرخ رانتي به منظور 

حمايت از توليدكننده و مصرف كننده«. 
  اعتراض به اصل پيمان سپاري ارزي وارد نيست 
در گللزارش اين مركز پژوهشللي در توضيح محور اول 
يعني پيمان سللپاري ارزي آمده اسللت: »اكثر فعاالن 
اقتصادي كه به صادرات مشغول هستند، از سازوكارهاي 
پيمان سپاري ارزي اظهار گايه كرده اند. در تحليل اين 
اظهارات بايد توجه داشت گزارش هاي متعددي از خروج 
سرمايه از كشور و نيز واردات قاچاق در شرايط تحريم 
وجود دارد و صادرات كاال و خدمات بدون بازگشت ارز 
حاصل از آن، از بسترهاي خروج سرمايه از كشور است 

و با وجود جنگ اقتصادي جاري، حق حكومت است كه 
از شهروندان صادركننده خود تعهد بگيرد ارز حاصل از 
صادرات را به چرخه تجارت خارجي و واردات بازگردانند 
و به تاش دشمنان كشور براي خروج سرمايه از كشور 

كمك نكنند. 
ممكن است صادركنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل 
از صادرات و الللزام آنها به عرضه ارز در سللامانه نيما به 
نرخ تعيين شده توسللط دولت اشكال داشته باشند كه 
اين البته نظر قابل توجهي اسللت. بلله خصوص وقتي 
قيمت هاي مواد اوليه توليللد محصوالت صادراتي بعضاً 
دچار جهش قيمتي بوده اند، نمي توان انتظار داشت ضرر 
افزايش قيمت مواد اوليه به طور يك طرفه به صادركننده 
اصابت كند و صادركننده، مواد اوليه را با ارز آزاد بخرد و 

محصولش را به نرخ ارز نيمايي بفروشد. 
در تحليل اعتراض صادركنندگان به پيمان سپاري ارزي 
نبايد فراموش كرد صادركنندگان الزام ندارند ارز حاصل 
از صادرات خللود را صرفاً به نرخ نيمايللي عرضه كنند و 
مي توانند با ارز حاصل از صادرات كاالهاي داخلي، كاالي 
مورد نياز كشور را وارد كنند، ارزهايشان را در بانك هاي 

داخلي سپرده گذاري يا با واردكننده هايي كه ثبت سفارش 
كرده اند، مبادله كنند. 

در جمع بنللدي اعتللراض فعللاالن اقتصللادي بلله 
پيمان سللپاري ارزي با نرخ نيمايي بايللد گفت اعتراض 
به اصل پيمان سپاري وارد نيسللت، به ويژه كه دولت به 
صادركنندگان براي اسللتفاده از ارز خود قدرت انتخاب 
داده كه با آن يا كاالي مورد نياز كشور را وارد كنند يا آن را 
در سامانه نيما به ديگر واردكنندگان كشور عرضه كنند. 
  تعدد بخش�نامه ها و زمانبر بودن ثبت سفارش 

مصداق روشن خودتحريمي است
بازوي كارشناسللي مجلس در توضيح محور سوم يعني 
خودتحريمي و ناهماهنگي بين دسللتگاه ها اعام كرده 
است: »ناهماهنگي بين دسللتگاه هاي مرتبط با توليد و 
تجارت به خصوص بانك مركزي، گمرك، كشللتيراني، 
وزارت صمللت و وزارت جهاد كشللاورزي در يك سللال 
اخير به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل ها، 
آيين نامه ها و بخشللنامه ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و 
فرآيندهاي مربوط به ترخيص كاالها، عدم امكان برقراري 
ارتباطات مالي بين المللي وعده داده شده، محدوديت هاي 
حاكم بر صرافي ها و عمل نكردن مسللئوالن مختلف به 
وعده هاي داده شللده از عمده ترين مسائل، معضات و 
ابهامات فعلي و مصداق روشن خودتحريمي است. يعني 
شرايط بسيار مخربي كه مسئوالن دستگاه هاي اجرايي 
مي توانستند با تدبير مختصر و بدون صرف هزينه از وقوع 
آن پيشللگيري كنند، اما نكرده اند و نتايج آن به صورت 
دشوار شدن سرمايه گذاري و توليد و اشتغال قابل مشاهده 
است. اين ناهماهنگي و سياست هاي متناقض باعث شده 
مراحل ثبت سفارش و ترخيص مواد اوليه و تجهيزات كه 
معموالً دو تا سه ماه طول مي كشيد بنا به اظهارات فعاالن 
اقتصادي در سال ۱۳۹۷ به بيش از شش ماه برسد كه اين 

مسئله توليد را دچار خسارت مضاعف كرده است«. 
مركز پژوهش هاي مجلس در توضيح محور پنجم يعني 
تخصيص ارز به نرخ رانتي به منظور حمايت از توليدكننده 
و مصرف كننده اعام كرده اسللت: »نرخ ۴۲۰۰ توماني 
براي واردات كاالها، حتي مواد اوليه، رانت زاست و باعت 
اخال قيمتي و عوارض متعدد بعدي در بازارها مي شود. 
نرخ هاي نيمايي و سنايي و چندگانه در بازارها هم امكان 
تصميم گيري را براي فعاالن كسب وكار دشوار كرده است؛ 
چراكه برخاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نيازهاي 
ارزي توليدكنندگان را با نرخ مرجع و حتي نيمايي تأمين 
كند. بازنگري در شيوه تخصيص ارز به كاالهاي اساسي و 
نوع حمايت از مصرف كنندگان در تأمين اين كاالها بايد 

در دستور كار جدي دولت قرار گيرد«.

تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي به توليد آسيب زد
مركز پژوهش هاي مجلس:

رئيس اتاق اصناف تهران:  
 گوشت وارداتي كجا مي رود 

كه به دست قصاب ها نرسيده است؟!
رئيس ات�اق اصناف ته�ران گفت: بنده ش�نيده ام گوش�ت وارد 
كش�ور ش�ده و بايد توزيع ش�ود، ولي هنوز به دس�ت قصاب ها 
نرس�يده اس�ت. اين گوش�ت كج�ا م�ي رود؟ م�ا خب�ر نداريم. 
اصناف از نحوه توزيع كاالهاي اساسللي به ويژه گوشت گله دارند. در 
اين خصوص قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران در مصاحبه 
با راديو ضمن مخالفللت با پرداخت يارانه به مردم و با اشللاره به اينكه 
پرداخت يارانه بلله صورت نقدي يللا غير نقدي تفاوتي نللدارد، اظهار 
داشت: »قرار بود بخشي از يارانه ها صرف زير ساخت و توليد شود، ولي 
اين كار انجام نشد؛ هزينه پول و برق و گاز و آب و تلفن خانوار نسبت 
به سال هاي گذشته چندين برابر شللده و اگر اين يارانه را قطع كنيم 
و مبالغ را صرف كارهاي عام المنفعه كنيللم، بهتر از پرداخت نقدي و 

ماهانه است. «
وي با بيان اينكه هزينه هاي خانوار دو يا حتي چندين برابر نسبت به 
يارانه نقدي افزايش يافته است، ادامه داد: »معيشت مردم تغيير قيمت 
سرسللام آوري كرده و پرداخت يارانه نقدي جوابگوي معيشت مردم 
نيست، ولي اگر اين مبلغ جمع و يكجا براي توليد هزينه شود، ضمن 

اشتغالزايي، كاالها نيز ارزان تر خواهد شد. «
محمد حسن نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه كه در اين گفت و گو 
شركت داشت، با اشللاره به اينكه امريكا قصد شكستن كمر اقتصاد ما 
را دارد، ولي هيچ غلطللي نمي تواند بكند؛ مگر اينكه دشللمن داخلي 
غلط مرتكب شللود، ادامه داد: »بانك مركزي بسيج شد؛ رأي همه را 
برگرداند. « اين نماينده مجلس افزود: »مشللكل در حوزه تحريم نيز 
هست، ولي اصل مشكل داخلي است. از آقاي فراهاني مي پرسم. مگر 
دالر ۴۲۰۰ توماني پول پدر ماست. اين دالرها مال ملت ايران است، 
ولي دالر ۴۲۰۰ توماني يعني ۱۲۰ هللزار ميليارد دالر از جيب مردم 

برداشته و به جيب دالل ريخته اند. «
حسللن نژاد گفت: »گران ترين گوشللتي كه بللا رانت از افغانسللتان و 
قزاقستان وارد كشللور مي شود، گوسللفندي اسللت كه با هواپيماي 
بيزينس كاس وارد مي شللود و براي ما كيلويي 6 يورو تمام مي شود 
و با دالر دولتي ۳۰ هزار تومان، بللا ارز نيمايي ۵۴ هزار تومان و با دالر 
آزاد ۹۰ هزار تومان مي شود؛ پس چرا گوشت كيلويي ۱۲۰ هزار تومان 
براي مردم تمام مي شود؟!« نوده فراهاني بر عدم دسترسي صنوف به 
گوشت هاي وارداتي اشللاره كرد و افزود: »اين گوسفندان شايد هنوز 
ذبح نشللده اند. در حالي كه دو شب گذشته بار گوسللفنِد تريلي ها در 
حال تخليه بود. اين گوشت زنده اگر وارد كشور شده كه بايد به دست 
خانوار برسللد تا مردم متوجه شوند گوشللت ارزان قيمت وارد كشور 

شده است. «
  مجوز وزارت جهاد به واردات جوجه هاي انگليسي!

حسن نژاد سخنان ديگر مهمان برنامه را چنين پي گرفت: »آقايان در 
وزارت جهاد اعام مي كنند كشور از مرغ اشباع شده و مجوز مرغداري 
نمي دهيم، اگر اشباع شده اسللت، چرا مردم در ميدان تره بار در صف 

مي ايستند كه تخم مرغ تركيه اي بخرند!«
وي افللزود: »وزارت جهاد اعام كللرد بايد جلوي شللركت زربال كه 
جوجه هاي يك روزه توليد مي كند، گرفته شود چون انحصار است و با 
اين تصميم هم اين شركت را بدبخت كرد و هم به فردي مجوز داد كه از 

انگليس جوجه وارد كند كه تازه اين كار هم انجام نشد. «

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

304937930دشتمرغاب
1975193داروسازيزاگرسفارمدپارس
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7202325كارخانجاتداروپخش

2391107داروسازيكوثر
100944مهركامپارس
5249221نيروترانس
3028127پارسمينو
4919206قندنيشابور

2893120سامانگستراصفهان
18280742درخشانتهران

352371413پتروشيميپارس
193176ايركاپارتصنعت

4077160سيمانغرب
11158436آسانپرداختپرشين

2815108ايرانخودرو
187171بيمهما

4331160لولهوماشينسازيايران
286391049معدنيامالحايران

3060108پگاهآذربايجانغربي
5373189قندلرستان

8251290معادنمنگنزايران
194268الكتريكخودروشرق

8235287نفتپارس
3080107سيمانخزر
4159144كيميدارو

5260179سيمانخوزستان
213872نيرومحركه

3669120دودهصنعتيپارس
3778123گسترشنفتوگازپارسيان
146247توسعهشهريتوسگستر

7452234نيروكلر
203263سرمايهگذاريآتيهدماوند

55517قطعاتاتومبيلايران
171552سيمانشاهرود

152246قطعاتاتومبيلايران
3953117صنعتيبهشهر

293286صنايعكاغذسازيكاوه
4242122ريختهگريتراكتورسازيايران

ط�ي دو هفت�ه گذش�ته يكه�زار كانتين�ر 
ل�وازم يدك�ي اظه�ار و ب�ا قرارگي�ري در 
مس�ير س�بز گمرك�ي، ترخيص ش�ده اند. 
طي ماه هاي گذشته در حوزه خودروي داخلي، 
بازار به يكباره با كاهللش عرضه و افزايش قابل 
توجلله قيمت ها رو به رو شللده اسللت كه طبق 
بررسللي هاي انجام شللده از جمله داليل اين 
موضوع، كاهش دسترسللي بلله قطعات يدكي 
و افللت توليد ناشللي از دپوي لللوازم يدكي در 

گمركات و مناطق آزاد بوده است. 
در همين راسللتا رئيس سازمان بازرسي كشور 
اوايل اسفند ماه از دپوي حدود ۱۰ هزار كانتينر 
لوازم يدكي و كاالهاي مربوط به خودروسازان 
در گمللركات و مناطق آزاد خبللر داده و گفته 
بود: اقداماتي انجللام دهيم كه اين لوازم هر چه 
سريع تر ترخيص شللوند و تا قبل از شروع سال 

جديد به سيستم خودرو اضافه شوند. 
با پيگيري هاي مهر مشخص شللد علت عمده 
دپوي ايللن كاال »نداشللتن اسللناد بانكي« و 
»مشللكات مربوط به تخصيص و انتقال ارز« 
اسللت كه البته در كنار اين موضوع طبق آنچه 
عزيزاهلل شللمس، مديركل گمللرك چابهار به 
مهر گفته بود »صاحبان كاال عنللوان كرده اند 
كه اطميناني به اخذ ارز ۴۲۰۰ توماني از بانك 

ندارند و از اين مسئله واهمه دارند كه كاال را با 
ارز ۴۲۰۰ توماني بفروشللند و بعد، بانك اعام 
كند كلله نمي تواند ايللن ارز را در اختيارشللان 
قرار دهللد، در واقع صاحبللان كاال از ترخيص 
محموله هللاي دپو شللده در گمللركات واهمه 

دارند.«
بر اين اساس پيگيري هاي تازه خبرنگار مهر از 
گمرك كشور نشللان مي دهد كه طي دو هفته 
گذشللته يكهزار كانتينر لوازم يدكي مربوط به 
»ايران خودرو« و »سايپا« با اظهار به گمركات، 

از مسير سبز گمركي ترخيص شده است. 
گفته مي شللود از ۱۰ هزار كانتينر لوازم يدكي 
دپو شده در گمركات، حدود ۵۰ درصد متعلق 
به ايران خودرو و سايپا، و مابقي متعلق به ساير 

شركت هاست. 
همچنين طبق مذاكراتللي كه متوليان گمرك 
با مديران خودروسللازان داشللته اند مقرر شده 
طي يكي دو روز آينده مابقي كانتينرهاي دپو 
شللده نيز اظهار و با قرارگيري در مسللير سبز 
گمركي ترخيص شللوند. به هللر رويه، در حال 
حاضر گمركات كشور همچون گمرك چابهار، 
شهيد رجايي و تهران منتظر اظهار كاال از سوي 
واردكنندگان هستند تا هرچه سريع تر اقدام به 

ترخيص كاالها كنند.

رئي�س انجم�ن پرورش دهن�دگان م�رغ 
گوش�تي ب�ا بي�ان اينك�ه قيم�ت كنجال�ه 
س�ويا مجدداً افزاي�ش يافته و ب�ه كيلويي 
ح�دود ٤٧٠٠ توم�ان در مرغداري رس�يده 
اس�ت، گف�ت: سيس�تم توزي�ع نهاده ه�ا 
و همچني�ن توزي�ع م�رغ مش�كل دارد. 
محمد يوسللفي در گفت وگو با مهر درباره اينكه 
چرا توزيع مرغ تنظيم بازاري از سوي دولت منجر 
به كاهش قيمت اين كاال در بازار نمي شود، گفت: 
به اعتقاد بنده سيسللتم توزيع اين كاال مشكل 
دارد. با توجه به قيمت نهاده هللا در بازار، عرضه 
مرغ با قيمت ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان براي مرغدار 
به صرفه نيست. نرخ منطقي اين كاال تا ۱۴ هزار 
تومان است. يوسفي همچنين از افزايش قيمت 
سويا طي دو هفته اخير خبر داد و افزود: قيمت 
سللويا تحويل در مرغداري در تهران به كيلويي 

۴۷۰۰ تومان رسيده است. 
وي قيمت هر كيلو ذرت را تحويل در مرغداري 
در تهران ۱۷۵۰ اعام و اضافه كرد: قيمت ذرت 

تفاوت چنداني نداشته است، اما سويا به دليل 
كمبود و نواقصي كه در سيسللتم توزيع وجود 
دارد گران شده اسللت. يوسفي ادامه داد: اخيراً 
وزارت جهاد بخشللنامه اي صادر كللرده كه بر 
اسللاس آن كنترل و نظارت بر واردكنندگان و 
كارخانجات روغن كشي شديدتر مي شود. اين 
فعال بخش خصوصي توضيح داد: روند واردات 
كنجاله به دليل مسائل ارزي و نقل و انتقال آن 

مقداري با تأخير مواجه شد. 
وي با اينكه دولت مرغي را كه ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان توزيع مي كند با قيمت ۱۱ هزارتومان از 
مرغداران خريداري مي كند، افزود: مرغداراني 
كه مرغ خود را به قيمت ۱۱هزار تومان تحويل 
مي دهند در ازاي هركيلو مرغ ۷ كيلوگرم دان 

تحويل مي گيرند. 
يوسللفي با اشللاره به اينكلله همه مرغللداران 
نمي توانند اين كار را انجام دهند، گفت: تعدادي 
از زنجيره ها كه با دولت قرارداد دارند اين كار را 

مي كنند. 

      بازرگانی

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي مازندران

بت دوم
نو

شرکت برق منطقه اى مازندران درنظردارد ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه به شرکت برق منطقه اى مازندران و گلستان 
در سال 1398 را برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید، که مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستاد» به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرایط مناقصه:

1. ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره ى کار و امور اجتماعى در زمان بازگشایى پاکات الزامى مى باشد.
2. ارائه گواهینامه تایید صالحیت حرفه اى از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى بابت مجوز ارائه خدمات در زمینه موضوع 

مناقصه به شرح تمام موارد ذیل الزامى مى باشد.
3.دریافت تاییدیه بابت لیست مشخصات کامل خودروهاى موردنظر شامل: نوع خودرو، مدل خودرو، شماره پالك شهربانى 
و سایر اطالعات از دستگاه مناقصه گزار« امور تدارکات و قراردادها» به همراه بازدید از خودروها و قرار دادن صورتجلسه 

تنظیمى در پاکت«ب»
پیشنهاد مناقصه.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به عدد 1,299,491,000 ریال معادل « یک میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و چهارصدونود 
و یک هزارریال تمام» مى باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکى، فیش واریزى و یا یکى از موارد مندرج در تصویب نامه 

شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 1394/9/22 هیأت وزیران (برابر شرح مندرج در اسناد مناقصه) ارائه گردد.
 از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 لغایت روز 
سه شنبه مورخ 1397/12/28به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» به آدرس www.setadiran.ir مراجعه 
و  پس از اخذ کپى از کلیه مدارك و شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت 

ارائه نمایند.
متقاضیان مى بایستى پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و حداکثر تا پایان وقت ادارى «ساعت 
15:35» روز شنبه مورخ 1398/1/10 به دبیرخانه شرکت برق منطقه اى مازندران واقع در سارى - میدان امام خمینى(ره) در 
مقابل اخذ رسید تحویل نمایند. الزم به ذکر است فقط پیشنهاد شرکت هایى که مدارك و اسناد مناقصه را از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت«ستا» دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضاء بر روى سایت مذکور بارگذارى نموده و 

مشخصات خودرا به طور کامل ثبت و درج کرده باشند، مورد قبول و بازگشایى خواهد شد.
کلیه پیشنهادات واصله رأس ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 1398/1/17 در محل سالن وحدت شرکت برق منطقه اى 

مازندران(طبقه دوم) بازگشایى خواهد شد.
به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند، مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرسwww.Tavanir.org.ir و سایت شرکت برق منطقه اى مازندران به آدرس 

WWW.mazrec.co.ir/tenderنیز درج گردیده است.

شماره 97/1-35 
آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 

آگهى فقدان مدرك تحصیلی

 دزفول- علی رضا خادم

 يك هزار كانتينر لوازم يدكي 
2 خودروساز ترخيص شد

 نقص در سيستم توزيع كنجاله سويا
عامل نابساماني بازار
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