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صنعت بحرانزده برق سوريه دست به دامن ايران شد
نخست

در نشســت مشــترك وزارت نيروي ايران و وزارت برق سوريه در تهران،
توافقنامههايي در حوزه بازسازي نيروگاههاي موجود ،تعمير تجهيزات معيوب
نيروگاهي در كشور سوريه و احداث نيروگاههاي جديد در اين كشور امضا شد.
در اين نشست توافقنامههايي در حوزه بازسازي نيروگاههاي موجود ،تعمير
تجهيزات معيوب نيروگاهي در كشور سوريه و احداث نيروگاههاي جديد در اين
كشور امضا شد كه به گفته سرپرست وزارت نيرو ميتواند به بازگشت سريع
سوريه به شرايط عادي كمك كند.
مســووالن كشور سوريه پس از گذشت چند سال جنگ با تروريستهاي
تكفيري شــاهد تخريب قابل توجه زيرساختهاي شهري در اقصينقاط اين
كشــور هستند .برخي شهرهاي سوريه ساعتها قطعي برق دارند كه بخشي
از آن از كمبود ظرفيتهاي توليد و بخشي ديگر از تخريب و نبود شبكههاي
انتقال و توزيع ناشي ميشود.

صبح روز گذشته زهير خربوطلي ،وزير برق سوريه با سفر به تهران و مالقات
با ستار محمودي ،سرپرست وزارت نيرو پيام مسووالن ارشد اين كشور را براي
درخواست كمك از ايران به منظور تكميل شبكه برق و افزايش ظرفيتهاي
توليد برق در اين كشور ارائه كرد.
ستار محمودي ،سرپرست وزارت نيرو در نشست مشترك با زهير خربوطلي،
وزير برق سوريه اظهار داشت :خوشحاليم اين روزها اخبار خوبي از وضعيت سوريه
به گوش ميرسد و تروريستها درحال شكست و نابودي كامل هستند ،اميدواريم
به زودي شاهد بازگشت دوباره ثبات و امنيت كامل به كشور سوريه باشيم.
وي افزود :در طول اين ســالها همواره كشور و دولت ايران در سختترين
شرايط در كنار مردم سوريه باقي ماندهاند و مطمئنا ما در شرايط سخت پسابحران
و بازسازي نيز مردم سوريه را تنها نخواهيم گذاشت.
سرپرست وزارت نيرو تصريح كرد :مطمئنا ايران به واسطه امكانات بالفعل
و بينظيري كه در صنعت آب و برق در اختيار دارد ،ميتواند نقش بسيار مهم
و موثري در بازســازي ســوريه و بازگرداندن نور و روشنايي به خانههاي مردم

مسلمان سوري داشته باشد.
وي ادامه داد :همچنين ايران از قابليتهاي بسيار خوبي در زمينه آموزش
نيروي انســاني و متخصص سوريه در زمينه صنعت آب و برق برخوردار است
ي سوريه به دست متخصصان سوري بسيار
كه ميتواند در تسريع روند بازساز 
موثر باشــد.محمودي با بيان اينكه ظرفيتهاي ايران و شركتهاي ايراني در
زمينههاي توليد ،توزيع و انتقال برق و تجهيزات نيروگاهي در منطقه بينظير
است و بسياري از توليدات ما در اين زمينهها قابليت رقابت با برندهاي معتبر
جهاني را دارند ،گفت :پيام وزارت نيرو بازگرداندن روشنايي و نور به خانههاي
مردم است در حالي كه بسياري از تروريستها و حاميانشان پيامي جز تاريكي
و وحشت براي مردم سوريه در چند سال گذشته نداشتهاند.
وي افزود :اميد است هر چه زودتر شاهد بازگشت ثبات ،اميد و روشنايي در
كشور سوريه باشيم ،مردمي كه در طول چند سال گذشته همواره با سختي و
مشكالت دست و پنجه نرم كردهاند.

جهش 8/4درصدی مصرف بنزین؛

رکورد زنی در آخرین ماه تابستان

گروه انرژی -بيش از  10ســال
است كه كشمكشهايي براي استفاده
از  CNGيا عدم استفاده از آن بهعنوان
سوخت وسايل نقليه در بين كارشناسان
وجود دارد.
برخــي از كارشناســان معتقدند
مواردي چون توان كمتر ،هزينه هشت
برابــري احــداث جايگاههاي CNG
نسبت به جايگاه بنزين ،تعداد دفعات
سوختگيري بيشتر و ...از جمله معايبي
است كه همچنان بنزين را محبوبتر از
اين گاز نگه داشته است.
عــاوه بر اين قيمت باالي CNG
هيچ جايي را بــراي توجيه اقتصادي
اســتفاده از آن به جــاي بنزين باقي
نميگذارد.
ايــن در حالي اســت كه رشــد
افسارگسيخته سرانه مصرف بنزين و
تبعات ناشــي از آن در شرايط كنوني
كشــور ،بازهم معادالت ايــن بازي را
برهم ميزند.
بنا بر اعالم روابط عمومي شــركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ،مصرف
بنزين در  16شهريورماه سال جاري با
ثبت  104ميليــون و  700هزار ليتر
ركورد به جا گذاشت.
پيش از اين بيشترين مصرف بنزين
در روز  12فروردينمــاه  96با حجم
 102/4ميليون ليتر ثبت شده بود .البته
ركورد بيشترين مصرف طي سالهاي
گذشته به  12فروردينماه  95با ثبت
 105/9ميليون ليتر مربوط ميشود.
همچنين آمارها رشد  8/4درصدي
مصرف بنزين از ابتداي امسال تاکنون
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته
نشان ميدهد.
تاکنــون به طور ميانگيــن روزانه
 81/2ميليون ليتر بنزين مصرف شده
که اين رقم سال گذشته  74/9ميليون
ليتر بوده است.
مدير تامين و توزيع سوخت شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي با اشاره
به افزايش  ۱۰درصدي مصرف در دوره
مورد بررسي در شهريورماه  ۹۶نسبت به
دوره مشابه سال گذشته ،گفت :ميانگين
مصرف بنزين شهريورماه سال گذشته
 80/6ميليــون ليتر در روز و ميانگين
مصرف شهريورماه امسال تاكنون 88/3
ميليون ليتر در روز بوده است.
سيدمحمدرضا موسويخواه آخرين
ماه تابستان و همزماني آن با تعطيالت
عيد سعيد قربان و عيد غدير خم را از
داليل ثبت ركورد جديد مصرف بنزين
برشمرد.
وي ادامــه داد :افــزون بــر اينكه
شهروندان در شــهريورماه سفرهاي

بيشــتري دارند ،در كنار آن آغاز سال
تحصيلي در چند روز آينده هم سبب
افزايش ترددهاي شهري هموطنان و در
نتيجه افزايش مصرف بنزين ميشود.
مدير تامين و توزيع سوخت شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي با اشاره به
آغاز عزاداريهاي ماه محرم از چند روز
آينده ،گفت :برآورد ما اين است كه در
اين ايام مصرف بنزين به ميانگين روزانه
 ۸۱ميليون ليتر در روز برسد.
موســويخواه بــا بيــان اينكه در
شــهريورماه نيز شــاهد سفر حجاج
بودهايم ،گفت :ميانگين مصرف سوخت
هوايي (سوخت جت) از ابتداي امسال
روزانه  5/2ميليون ليتر بوده است كه
تاكنون در شهريورماه ماه به  5/6ميليون
ليتر رسيد.
وي همچنيــن درباره مصرف نفت
ســفيد و گاز مايع در كشور گفت :با
آغــاز عزاداريهاي مــاه محرم ،بدون
شك مصرف اين دو فرآورده نيز افزايش
مييابد كه براي تامين مستمر و پايدار،
ذخيرهســازي مناسبي براي گاز مايع
انجام شده است.
به گفته مدير تامين و توزيع سوخت
شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي،
ذخيره مناســب گاز مايع (حدود ۷۰
درصد) در خراســان رضوي ،ساري،
اصفهان ،تهران و بندرعباس بخشــي
از تمهيــدات شــركت ملــي پخش
فرآوردههــاي نفتي در ايــن ايام بوده
است.
وي در پايان بــه ظرفيت مطلوب
گاز طبيعي فشرده ( )CNGدر كشور
اشــاره كرد و افزود :هماكنون ظرفيت
استفاده از  CNGدر كشور  ۴۰ميليون

مترمكعب در روز است كه تنها روزانه
 ۲۱ميليــون مترمكعــب از اين رقم
استفاده ميشود.
موســويخواه با اشــاره به مزاياي
اقتصادي و هزينه كمتر اســتفاده از
 CNGو همچنين پــاك بودن اين
ســوخت گفت :شــهروندان محترم
ميتوانند در كنــار بنزين ،از CNG
بهره بيشتري ببرند.
در ايــن شــرايط با وجــود اينكه
بهرهبرداري از پنج فاز جديد پارسجنوبي
ظرفيت توليد گاز طبيعي را به بيش از
 ۷۵۰ميليون مترمكعب در روز افزايش
داده اســت ،براي جبران كسري بين
توليد و مصرف اين فرآورده نفتي روزانه
 ۱۰تا  ۱۲ميليون ليتر بنزين وارد كشور
شــده و مقاديري هم از ذخاير كشور
برداشت شده است.
در همين حال بــا توجه به اينكه
ايران يكي از بزرگترين شــبكههاي
توليــد ،انتقال و توزيع گاز طبيعي در
جهــان را در اختيار دارد ،ميتوانيم با
آمادهسازي زيرساختها و توجيهپذير
كردن اســتفاده از  CNGبا يك نگاه
زيســتمحيطي به حملونقل كشور
كمك كنيم.
در اين راستا علي مهرابي ،مدير طرح
گاز طبيعي فشرده ( )CNGشركت
ملي پخش فرآوردههــاي نفتي ايران
ميگويد :در صورت عدم اســتفاده از
 CNGبا توجه به افزايش مصرف روزانه
بنزين ،ناچار بايد واردات روزانه حدود
 ۲۰ميليون ليتر بنزين بيشتر تدارك
ديده ميشــد كه هزينهاي هنگفت را
بر بدنه اقتصاد كشور تحميل ميكرد.
وي ميافزايد :از سوي ديگر استفاده

مذاكرات ايران و هند براي انتقال گاز از بستر دريا
منابع مطلع در دهلينو از گفتوگوي
ايــران و هند براي احــداث خط لوله
يكهزار و  ۳۰۰كيلومتري انتقال گاز
از بســتر دريا به گجرات در غرب اين
كشور خبر دادند.كارشناسان كاهش
قيمت سوخت ،تامين سوخت پاك براي
مجتمعهاي پتروشيمي و كارخانههاي
هند و صرفهجويي چند ميليارد دالري
بــا واردات گاز از اين طريق را از داليل
عالقهمندي هند براي احداث اين خط
لولهعنوانميكنند.روزنامهانگليسيزبان
فاينشنالكرونيكل در مطلبي نوشت با
توجه به نزديكي جغرافيايي بين ايران
و هند ،دهلينو با احداث اين خط لوله
ميتواند در هزينه خريد گاز صرفهجويي
دو دالري در هر واحد گازي داشته باشد.
در ادامه اين مطلب اضافه شــده است
مقامات ايران و هنــد گفتوگو براي
احداث اين خط لوله انتقال گاز كه بين
پنج تا شش ميليارد دالر هزينه دارد
را بهزودي آغاز ميكنند.كارشناســان
ميگويند قيمت هر يــك واحد گاز

دريافتي در ساحل هند از طريق اين
خط لوله  ۵تا  5/50دالر خواهد بود كه
اين ميزان از قيمت گاز توليدي در هند
كمتر است.نتايج يك مطالعه تخصصي
نشان ميدهد احداث يك خط لوله يك
هزار و  ۳۰۰كيلومتري از ايران به هند از
طريق دريا ،بدون عبور از خاك پاكستان
ميتواند گاز را بــا قيمتي پايينتر از
الانجي خريداري شــده از بازارهاي
منطقهاي به هند بياورد.تي ان آر رائو ،از
مقامات سابق وزارت نفت هند با انتشار
نتايج مطالعهاي در خصوص خط لوله
انتقال گاز بين ايران و هند گفت ،قيمت
هر واحد حرارتي گاز وارداتي از طريق
اين خط لوله به ساحل هند  ۵تا 5/5
دالر خواهد بود كه ارزانتر از گاز توليدي
از برخي ميادين داخلي هند است.قيمت
گاز مايع (الانجي) وارداتي از طريق
كشتي به هند نيز حدود  7/5دالر در
هر واحد حرارتي است.
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه
هزينه گاز ارسالي از طريق اين خط لوله

زير دريايي دســتكم دو دالر ارزانتر
از الانجــي وارداتي اســت و موجب
صرفهجويي ساالنه يك ميليارد دالري
هند ميشود.اين خط لوله براي انتقال
روزانه  31/5ميليون مترمكعب گاز از
ايران به هند طراحي شده و ميتواند
در طي مدت دو سال احداث شود.اين
خط لوله زير دريايي به عنوان يك گزينه
جايگزين براي پروژه نيمهتمام خط لوله
انتقال گاز زميني ايران-پاكستان -هند
مطرح شده است .دهلينو از سال ۲۰۰۷
به داليل امنيتي و تجاري ،در مذاكرات
مربوط به اين پروژه شركت نميكند اما
هيچگاه به صورت رسمي از اين پروژه
 7/6ميليارد دالري انصراف نداده است.
بر اساس پيشنهاد جديد ،بايد يك خط
لولــه از زير دريا به طول  ۱۳۰۰متر با
دور زدن منطقــه انحصاري اقتصادي
پاكستان بين ايران و هند كشيده شود.
به گفته كارشناسان ،هند در نظر دارد
از طريق خط لوله انتقــال گاز ايران،
خــوراك نيروگاهها ،كارخانههاي كود

از سوخت جايگزين ،تاثير بسزايي در
كاهش آاليندههاي ناشــي از مصرف
بنزين در شــهرهاي بزرگ نيز داشته
است.
در حــال حاضر حــدود دوهزار و
 ۴۰۰جايــگاه  CNGدر ايــران بــا
ظرفيت عرضه روزانه  ۴۰تا  ۵۰ميليون
مترمكعب گاز به خودروهاي دوگانهسوز
در مدار بهرهبرداري قرار دارد.
اما به طور متوســط روزانه  ۲۰تا
 ۲۱ميليــون مترمكعــب  CNGدر
كشور عرضه و توزيع ميشود و بيش
از نيمي از ظرفيت ايجادشــده براي
عرضه  CNGدر كشور خالي و بدون
استفاده مانده است.
بر اســاس گفته رييــس اتحاديه
كشــوري ســوختهاي جايگزيــن
هماكنــون ســهم  CNGدر ســبد
ســوخت خودروهاي كشور حدود ۲۱
تا  ۲۳درصد بوده اين درحالي است كه
امكان افزايش سهم اين حامل انرژي
پــاك به  ۴۵تــا  ۵۰درصد به راحتي
امكانپذير است.
برخي از كارشناســان معتقدند در
صورت موافقت دولت و وزارت نفت با
كاهش قيمت  CNGميتوان ضمن
افزايــش انگيزه براي اســتفاده از اين
حامل انرژي بدون كوچكترين اقدام
و سرمايهگذاري مجدد حجم واردات
بنزين را مديريت كرد.
از سوي ديگر بايد اعتراف كرد كه
بعد اقتصادي مصرف  CNGهماكنون
بهدليل اختالف كــم قيمت با بنزين
چندان پررنگ نيســت .اين اختالف
مصــرف از چند منظر قابل بررســي
است؛ نخست اينكه شهرونداني كه قصد
نمایه

شيميايي و فوالدسازي خود را تامين
كند.براساس مطالعه موسسه آسوچام
هند ،دهلينو با اين اقدام ميتواند صنايع
توليد كود شــيميايي و فوالدسازي را
با محيطزيســت سازگار كند و به گاز
ارزانقيمت دســت يابد.در ادامه اين
گزارش اضافه شــده است احداث اين
خط لوله ميتوانــد توليدكنندگان و
مصرفكنندگان گاز را به هم متصل
كند.در ادامه اين مطلب اضافه شــده
اســت اين اقدام منجر به رقابت گازي
بيشتر و ايجاد قطب گازي واقعي منجر
ميشود.در سال مالي،2016 -2017
هند  ۵۵هزار و  ۵۳۴ميليون مترمكعب
گاز مصرف كرد كــه  ۲۴هزار و ۶۸۶
ميليون مترمكعب آن از كشــورهاي
ديگر وارد شد .هند هماكنون چهارمين
واردكننده بزرگ گاز جهان به شــمار
ميرود كه بخش عمده آن از قطر تامين
ميشود.اين مطالعه حاكي است هند
بايد در پنج سال آينده ،رويكرد قويتر
و فعاالنهتري در ساخت دستكم يك
خط لوله گازي چندمليتي اتخاذ كند.

استفاده از خودروي CNGسوز دارند،
بايد قيد بخشي از فضاي صندوقعقب
را بزنند.
دوم اينكه چون مقــدار پيمايش
 ۱۳۰ CNGتا  ۱۴۰كيلومتر اســت
و يك باك بنزين ممكن است تا ۷۰۰
كيلومتر را هم طي كند بنابراين دفعات
مراجعه زياد است.
سوم آنكه خودروهاي CNGسوز
ايرانخودرو حدود يك ميليون تومان
گرانتر است.
و سرانجام آنكه دغدغههاي ايمني
هم سبب ميشود كســي كه بنزين
ارزان در اختيار دارد ،رغبتي به مصرف
 CNGنداشته باشد.
نكت ه مهم قابلذكر آن اســت كه
صف طوالنــي  CNGتنها در برخي
جايگاههاي مركز شهر تهران يا بعضي
جايگاههاي خاص مشــاهده ميشود
بنابراين بهطور كلي مشكلي به نام صف
طوالني  CNGوجود ندارد.
با اين همه مســووالن وزارت نفت
هم معترفند كه قيمــت مترمكعبي
 ۴۰۰توماني  CNGنرخ جذابي نيست.
مســووالن فوق نيمي از ايــن رقم را
مناسب ميدانند كمااينكه نبايد رابطه
مستقيم و خطي ميان قيمت بنزين و

قيمت  CNGوجود داشته باشد به آن
معنا كه فارغ از هر تصميمي كه براي
بنزين گرفته شود ،نبايد تا چند سال
قيمت  CNGرا افزايش داد.
ويژگي منحصربهفرد صنعت CNG
آن است كه دامن ه استفاده از آن محدود
و محصور به خشكي نيست .گفته شده
اين طرح حتــي متقاضياني در ميان
مالكان وسايل نقليه دريايي و شناورها
داشته و هماكنون شركتهايي متقاضي
CNGســوز كردن قايقهــا و لنجها
شدهاند كه بهدليل وفور گاز در كشور و
مباحث زيستمحيطي در عمل قابليت
اجرايي خوبي در اين بخش وجود دارد.
در اينباره سازمان حفاظت محيط
زيست هم همكاريهاي بسيار مطلوبي
بــا وزارت نفت بهعمل آورده اســت.
آاليندگي خودروهاي «پايه گازسوز»
از آاليندگــي بنزين يورو  ۵هم كمتر
است .طبق مستندات فني ،آاليندگي
يك مترمكعب  CNGچيزي حدود
يكچهارم آاليندگي بنزين است.
اكنون مهم آن اســت كه صنعت
 CNGبه سطح تعادل خود برسد.
ديدگاه مردم درباره ســبد سوخت
كشــور نياز به تغييــر دارد ،از اين رو
مسووالن و سازمانهاي مربوطه بايد
با انديشــيدن تمهيداتي نظير توليد
خودروهاي پايه گازســوز با پيمايش
كــم و همچنين كاهش تعرفه واردات
خودروهاي گازسوز ،مصرفكنندگان
را به اســتفاده بيشــتر از اين سوخت
سوق دهند.

خبر

احتمال تغيير نحوه توسعه ميادين نفتي
مديرعاملشركتملينفتايرانازاحتمالتغييردرنحوهتوسعهميدانهاي
نفتيايراندرقراردادهايجديدخبرداد.بهگزارششركتملينفتايران،علي
كاردر با بيان اينكه تغيير قراردادهاي نفتي مستلزم گذشت زمان است ،گفت:
هماكنون پيشنويس قراردادهاي نفتي نهايي شده است.وي با اشاره به اينكه
تغييرات صورتگرفته در قراردادهاي نفتي در نحوه توسعه ميدانها بوده است،
گفت :احتمال دارد توسعه ميدانها فازبندي شود .با اينكه تاكيد كردهايم كه به
روشهاي  EORو  IORبراي افزايش توليد نياز داريم اما هنوز مدل مالي
استفاده از روشهاي ازدياد برداشت و تفاهم ما در اين ارتباط مشخص نيست.
كاردرادامهداد:كامالمشخصاستپيمانكارچهكاريراانجامميدهدامابعداز
آنپيمانكاربايدتعيينكندچگونهميخواهدباروشهايازديادبرداشتميدان
راتوسعهدهد.برخيازشركتهاميگويندميخواهندتزريقآبداشتهباشند
و برخي ديگر معتقدند بايد تزريق گاز باشد .عدهاي هم گفتهاند از پمپهاي
درونچاهي استفاده ميكنند بنابراين مدلهاي ازدياد برداشت متفاوت است.
وي با مقايســه اين قراردادها با قراردادهاي گازي به ويژه قرارداد توسعه فاز
 ۱۱پارسجنوبي اظهار داشت :در فاز  ۱۱پارسجنوبي در فاز نخست كامال
مشخص است چه كاري انجام ميدهيم و در فاز دوم كه بخش مهندسي آن
است ،كارشناسان شركت ملي نفت ايران كارهاي محاسباتي آن را انجام دادند.
به تعبيري در فاز ۱۱نوع كار را قطعي كرديم؛ اينكه مثال كمپرسور بياورند و
روي سكو نصب كنند يا موارد ديگر .به اين ترتيب نوع كار مشخص است اما
در مورد توسعه ميدانهاي نفتي هنوز مشخص نشده است.معاون وزير نفت
رفتار مخازن نفتي را متفاوت با يكديگر دانست و گفت :رفتار مخزن در همه
ميادين نفتي متفاوت است و از نظر تكنيكال مخازن ما ظرافتهايي دارند كه
بسيار مهم است .در حال حاضر هم اصول قراردادي به شركتهاي متقاضي
توسعه اين ميادين ارائه شده و نظرات اين شركتها هم دريافت شده و درك
متقابلي از هر مخزن وجود دارد.وي در مورد بررسي پيشنهادات فني ميادين
موردبررسيدركميتهمشاوران،گفت:درميانميدانهايموردبررسيپيشنهاد
فني اليه نفتي پارسجنوبي قبل از همه به كميته مشاوران ارسال شد و بعد از
آن براي ميادين منصوري و آبتيمور اين اتفاق افتاد.

نتايج مطالعات شركت شل روي ميدان كيش
تشريح شد
نتايج مطالعات شركت انگليســي -هلندي شل روي ميدان كيش در
نشست مشترك نمايندگان اين شركت و شركت ملي نفت ايران تشريح
شد.به گزارش شانا ،روز گذشته نشست مشتركي با حضورهانس نايكمپ
معاون شركت انگليسي -هلندي شل در راس هيات نمايندگان اين شركت،
غالمرضا منوچهري معاون توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ،نورالدين
يزاده مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت ،محمد مصطفوي
شهناز 
مدير سرمايهگذاري و كسبوكار شركت ملي نفت و ديگر كارشناسان شركت
ملي نفت برگزار و نتايج مطالعات شل روي ميدان كيش تشريح شد.براساس
اين گزارش ،تفاهمنامه همكاري شركت ملي نفت ايران و شركت شل با هدف
مطالعه سه ميدان آزادگان ،يادآوران و كيش ۱۷،آذرماه سال گذشته امضا شده
بودواينشركتاروپاييپيشازايندرنشستمشابهيكه ۱۱مردادماهامسال
برگزار شد ،نتايج مطالعات خود روي ميدانهاي آزادگان و يادآوران را در حضور
نمايندگان شركت ملي نفت ايران ارائه داده بود.
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نوبت اول

شركت ارتباطات زيرساخت در نظر دارد مطابق آيني نامه اجرايي بند (ج) ماده  12قانون برگزاري مناقصات
نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت اجنام خريد تعداد  85دستگاه ديوايدر) STM-1 ROUTER
دستگاه پخش كننده فرمي  ( DTM OVER SDHبه همراه  10درصد لوازم يدکی و خدمات مربوطه از
شركتهاي داراي حداقل رتبه  2پيمانکاری دررشته ارتباطات ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست
جمهوري و يا رتبه يک شورای عالی انفورماتيک دررشته شبکه داده های رايانه ای ومخابراتی براساس موارد
ذيل به صورت %100ريالي اقدام منايد.لذا از كليه شركتهاي مرتبط با موضوع فوق الذكر دعوت مي شود
براساس موارد و شرايط مشروحه ذيل نسبت به دريافت  ،تكميل و حتويل اسناد ارزيابي اقدام منايند .
نام و نشاني مناقصه گزار  :شركت ارتباطات زيرساخت – اداره كل تداركات وپشتيباني به نشاني خيابان
شريعتي نرسيده به پل سيدخندان  ،روبروي خيابان شهيد قندي  ،ساختمان مركزي شركت ارتباطات
زيرساخت  ،طبقه اول  ،تلفن  88112128و دورنگار88112147 :
بهاي فروش اسناد  :مبلغ  5/450/000ريال (پنج ميليون و چهارصدوپنجاه هزار ريال) با احتساب %9
ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه بايد توسط مناقصه گران به حساب  2174839004000شركت
ارتباطات زيرساخت نزد بانك ملي شعبه مخابرات واريز و اصل فيش را به همراه معرفينامه جهت دريافت
اسناد حتويل منايند
محل دريافت اسناد  :ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت  ،طبقه همكف ،واحد پاسخگويي ،بخش
فروش اسناد مناقصه ومزايده
زمان و مهلت دريافت اسناد  :از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 16روز شنبه مورخ 96/7/1
مبلغ و نوع تضمني شركت در فرآيند ارجاع كار:مبلغ تضمني شركت در فرآيند ارجاع كار2/600/000/000
ريال( دو ميليارد و ششصد ميليون ريال)ميباشدكه مناقصه گران مي بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت
نامه بانكي غيرقابل برگشت  ،بدون قيد شرط و با مدت اعتبار اوليه سه ماه ازآخرين مهلت تسليم پيشنهاد،
قابل متديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك دوره سه ماهه ديگر توسط يكي از بانك هاي داخلي به
نام شركت ارتباطات زيرساخت ومطابق آئني نامه تضمني معامالت دولتي(فرم پيوست شرايط مناقصه)ضميمه
اسنادمناقصه درپاكت الف حتويل منايند
نحوه ارائه پيشنهادات  :مناقصه گران مي بايست پيشنهاد خود را در چهارپاكت به شرح ذيل حتويل منايند:
-1پاكت ارزيابي كيفي :شامل مستندات مورد نياز قيد شده دراسناد فراخوان مناقصه
-2پاكت الف  :حاوي تضمني شركت درفرآيندارجاع كار
-3پاكت ب  :حاوي اسناد مناقصه  ،مدارك و مستندات مورد نياز مندرج در شرايط مناقصه
-4پاكت ج  :حاوي پيشنهاد قيمت
آخرين مهلت حتويل پيشنهادات  :تا ساعت 16روز شنبه مورخ 96/7/15
محل حتويل مدارك تكميل شده :ساختمان مركزي شركت ارتباطات زير ساخت،طبقه همكف ،واحد پاسخگويي،
بخش فروش اسناد مناقصه ومزايده
محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي مناقصه :ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  96/7/16در محل
امور هما هنگي كميسيون معامالت واقع در طبقه  15ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت (زمان
بازگشايي پاكات مناقصه متعاقب ًا با ارسال دعوتنامه اعالم ميگردد).
توضيح  :پاكات الف – ب -ج مناقصه گراني كه در مرحله ارزيابي كيفي امتياز الزم را كسب ننمايند  ،بازگشائي
نگرديده وبه مناقصه گران عودت مي گردد و شركت ارتباطات زيرساخت درخصوص بهاي فروش اسناد و
هزينه اخذ ضمانت نامه هيچگونه مسؤليتي ندارد.
/1935م الف
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