
  

انرژی 4
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

بیش از ۳ هزار روستا تا پایان امسال گازرسانی 
می شوند

برنامه  مطابق  که  کرد  اعالم  ایران  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
گازرسانی سال ۹۷، امسال نیز به بیش از سه هزار روستا و ۴۹ شهر 

گازرسانی خواهد شد.
به گزارش شانا، سعید مومنی در نشست خبری امروز )جمعه، ۱۳ 
اردیبهشت ماه( در حاشیه بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی، با بیان اینکه در یک دهه اخیر توسعه گازرسانی 
در کشور رشد کم نظیری داشته است، گفت: گازرسانی سبب افزایش رفاه 
مردم و رشد اقتصادی در کشور شده است، ضمن آنکه مهاجرت معکوس 

از شهرها به روستاها را به همراه داشته است.
وی مصرف گاز کشور در سال ۹۶ را بیش از ۲۰۰ میلیارد مترمکعب اعالم 
کرد و گفت: این مقدار گاز در صورتی که با سوخت مایع جایگزین می شد 

از نظر اقتصادی و زیست محیطی برای کشور فاجعه آمیز بود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران مصرف گاز بخش نیروگاهی در 
سال ۹۷ را ۷۰ میلیارد مترمکعب، مصرف گاز بخش صنایع را ۴۵ میلیارد 
میلیارد  را ۸۶  تجاری  و  خانگی  گاز بخش  مقدار مصرف  و  مترمکعب 
مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: هم اکنون هزار و ۱۴۲ شهر به همراه ۲۸ 
هزار و ۷۲۹ روستا در کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که برای 
گازرسانی به آنها ۳۵۲ هزار کیلومتر شبکه و ۳۷ هزار کیلومتر خطوط اصلی 

انتقال گاز اجرا شده است.
وی با اشاره به استفاده شرکت ملی گاز ایران از بند »ق« تبصره ۲ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای توسعه گازرسانی، تصریح کرد: اکنون سرانه 
انشعاب گاز برای نصب هر علمک ۱۲ میلیون تومان است و در صورتی 
که هزینه گازرسانی برای هر خانوار یا نصب هر علمک از این مقدار تجاوز 
کند، به معنای آن است که گازرسانی صرفه اقتصادی ندارد و باید از 

سوخت جایگزین استفاده شود.
اختصاص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به 

استان های محروم
مومنی با اشاره به دستور موکد رئیس جمهوری مبنی بر لزوم شتاب در 
روند گازرسانی به زاهدان، اظهار کرد: در هفته های اخیر نشست هایی با 
سازمان های خدماتی و استانداری سیستان و بلوچستان برگزار کردیم که 
بر اساس آن مقرر شد موانع سابق از سر راه گازرسانی به شهر زاهدان 
برداشته شود. شرکت گاز استان خراسان رضوی نیز به عنوان شرکت 
معین برای گازرسانی به بخشی از زاهدان انتخاب شده است تا در کنار 
شرکت گاز استان سمنان و شرکت گاز استان همدان کار گازرسانی به 

زاهدان کامل شود.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، مجلس شورای اسالمی 
برای گازرسانی به استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان یک 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.
گازرسانی به بیش از ۳ هزار روستا در سال ۹۸

مومنی درباره گازرسانی شهری و روستایی تا پایان سال ۹۸ توضیح داد: 
امسال به ۳ هزار و ۶۲ روستا و ۴۹ شهر با بهره مندی از احداث ۴۷۷ هزار 
انشعاب و ۲۴ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی خواهد شد که هزینه آن با 
هدف جلوگیری از ضرر مالی پیمانکاران متناسب با میزان تورم امسال در 

نظر گرفته شده است.
وی اعالم کرد: امسال در صنایع باید روزانه معادل ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار 

لیتر سوخت مایع، گازرسانی شود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وقوع سیل  در استان های 
گلستان، خوزستان، لرستان و مازندران گفت: در استان های مازندران، 
لرستان و برخی دیگر از نقاط کشور بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت به 

تاسیسات گازرسانی شرکت ملی گاز ایران وارد شده است.

مصرف بنزین کل کشور در سطح تراز طبیعی قرار 
گرفت

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: مصرف بنزین کل کشور در سطح تراز طبیعی قرار گرفته 

است.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پاالیش  و پخش فرآورده های نفتی، 
علیرضا آرمان مقدم با اشاره به اینکه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
هفته گذشته )۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه( مصرف بنزین افزایش خیره کننده ای 
داشت، گفت: اما از روز جمعه و با توجه به پر بودن باک خودروها مصرف 

بنزین کاهش قابل توجهی یافت.
وی افزود: میانگین مصرف روزانه بنزین در هفت روز گذشته در سطح 

تراز طبیعی قرار گرفته است.

مدیریت واحد سوخت در استان های مرزی
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اجرایی شدن مدیریت واحد 

سوخت در استان های مرزی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی مویدی در حاشیه همایش استانداران مرزی که 
با حضور وزیر کشور، وزیر نفت و دیگر معاونان وزیر کشور و استانداران 
برگزار شد، اظهار کرد: در مقایسه با سال های قبل و با اقدامات انجام شده 
برای ساماندهی قاچاق سوخت در استان های مرزی شاهد کاهش قاچاق 

سوخت هستیم.
وی با بیان اینکه در این جلسه آخرین گزارش ها از اقدامات انجام شده 
از سوی دستگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت، گفت: همچنین 
مدیریت واحد سوخت نیز اجرایی شد و دستگاه هایی همچون وزارت نفت، 
مرزبانی ناجا در مناطقی سپاه پاسداران و… مسئولیت هایی را بر عهده 

گرفتند.
مویدی با بیان اینکه یکی از اهداف این جلسه بحث ساماندهی سوخت 

بود، گفت: باید تالش کنیم تا قاچاق سوخت به حداقل برسد.
وی در واکنش به انتشار کلیپی از قاچاق سوخت با موتور سیلکت در 
یکی از استان های مرزی نیز گفت: این موارد را باید به حداقل برسانیم و در 
این جلسه هم به استانداران موارد الزم تأکید شد. امیدوارم بتوانیم شاهد 

ساماندهی چنین پدیده هایی باشیم تا در آینده چنین مواردی رخ ندهد.

اخبار
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مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان اعالم کرد

بیش از 50 صنعت بزرگ استان از گاز طبیعی برخوردارند
فواد حمزوی مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان با اعالم این 
خبر گفت: مصرف میانگین صنایع از گاز طبیعی بیش از 
۱۹ میلیون مترمکعب در روز میباشد که درحال حاضر 
افزون بر۵۰ صنعت بزرگ و ۲۰ جایگاه CNG گازدار شده 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان، حمزوی 
پیش بینی کرد: براساس طرح جامع مصوب در شرکت 
به  هفتم  ظرفیت خط  از  مترمکعب  گاز۷۰میلیون  ملی 

استان هرمزگان اختصاص یابد.
نیروگاه  بندرعباس،  حرارتی  نیروگاه  نمود:  عنوان  وی 
قشم،  مپنا  نیروگاه  ایسین،  نیروگاه  قلعهقاضی،  گازی 

نیروگاه قشم مولد جزو نیروگاههای بزرگ گازدار هستند.
توسعه  به  اشاره  با  هرمزگان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
گازرسانی به بخش خانگی اظهار داشت: ۴۰هزار و ۸۵۸ 
خانوار هرمزگان از نعمت گازرسانی برخوردارند و از این 
 ۴۰۰ و  ۲هزار  و  شهری  خانوار   ۴۵۸ و  هزار   ۳۸ تعداد 

روستایی هستند.
حمزوی با بیان این که چشم انداز شرکت گاز هرمزگان 
ارتقا به جایگاه یکی از پنج شرکت گاز استانی برتر در کشور 
تا سال ۱۴۰۰ است، افزود: در اجرای طرح جامع گازرسانی 
۲۳۵ روستا قرار دارد که از این تعداد  ۱۵ روستا گازدار 
شده است. وی گفت: همچنین ۱۵ شهر در طرح جامع 
گازرسانی به تصویب رسیده که از این تعداد ۷ شهر و ۱۵ 

روستا هم اکنون گازرسانی شده است.
در  آتی شرکت  برنامههای  در خصوص  حمزوی  فواد 
زمینه گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده استان 
حال  در  بندرلنگه  به شهرستان  گازرسانی  داشت:  ابراز 
باقیمانده  به  گازرسانی  و  است  مجوز  دریافت  پیگیری 
شهر قشم، گازرسانی به شرق استان )شهرهای میناب، 
جاسک، سیریک و بشاگرد( در حال پیگیری اجرای خط 

انتقال صادرات گاز به کشور عمان میباشد.
حمزوی در ادامه به شرح فعالیتهای شرکت در حوزه 
گازرسانی در سال جاری پرداخت و گفت: تکمیل شبکه 
درگهان و روستای هلر،شهر بستک، بندرخمیر، تکمیل 
شبکه فازهای ۴ و ۵ بندرعباس، شروع عملیات اجرایی 

پارسیان،  روستاهای  بندرعباس،  شهر   ۸ و  فازهای۶،۷ 
پیگیری اخذ مجوز و شروع عملیات اجرایی گازرسانی به 
تازیان پایین و دهستان ایسین، شهر قلعه قاضی و تخت 

ازبرنامه های گازرسانی میباشد.
وی اضافه نمود: همچنین پیگیری اخذ مجوز و شروع 
عملیات اجرایی گازرسانی به شهرهای فارغان و احمدی 
ادامه عملیات اجرایی گازرسانی به  تابعه،  و روستاهای 
شهر رودان )دهبارز(، تکمیل شبکه روستاهای دهستان 

و  آباد  حاجی  شهرستان  باینوج،  پایین،  باال،دهستان 
در  بیگلرآباد  و  دهنگ  کندی،  آل  تدروئیه،  روستاهای 
شهرستان بستک نیز از دیگر برنامهها و اقدامات شرکت 

گاز هرمزگان در سال ۱۳۹۸ می توان نام برد.
میزان  به  اشاره  با  هرمزگان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
انشعابات و شبکه گازرسانی در استان یادآور شد: تاکنون 
بیش از ۳۷۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه و قریب به 
۵۰۰۰ انشعاب و بیش از ۷۵۰۰ خانوار در استان در سال 

گذشته گازرسانی شده است.
فواد حمزوی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: 
شرکت گاز استان هرمزگان عالوه بر انجام رسالت خطیر 
گازرسانی در راستای مسوولیتهای اجتماعی نیز اقدامات 
فعالیتهای  حوزه  در  است.  داده  انجام  چشمگیری 
بابت  انشعابات  برقراری  هزینه  بخشودگی  اقتصادی، 
خانوادههای مستمند به تعداد ۷۴ مشترک، همکاری با 
بخش صنعت و تقسیط پرداخت هزینه گازبها برای ۳ 
مشترک اصلی به تعداد ۶۵ قسط، انتخاب شرکت گاز 
هرمزگان به عنوان دبیرخانه مرکزی پیادهسازی سیستم 

بهایابی بر مبنای فعالیت )ABC ( می توان اشاره کرد.
حمزوی افزود: در حوزه محیط زیست نیز، تامین گاز 
مصرفی نیروگاه بخار بندرعباس به میزان کاهش روزانه 
برابر با ۳۰۹ خودرو، ارزیابی زیست محیطی پروژههای خط 
انتقال فارغان احمدی و رودان، کسب تندیس مدیریت 
سبز، کسب گواهینامه عدم آالیندگی از سازمان محیط 
زیست استان، برگزاری مناسبتهای زیست محیطی شامل: 
روز زمین پاک، هوای پاک، درختکاری و ... و بهسازی 
کاهش  جهت   ۲ شماره  ساختمان  و  مرکزی  ساختمان 
مصرف انرژی و حفظ منابع از دیگر اقدامات شرکت، در 

راستای مسوولیتهای اجتماعی میباشد.
يا  رمپ  ايجاد  اجتماعی،  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
باالبر برقي جهت تردد معلولين و افراد مسن، توانمند 
جهت  هماهنگی  ایجاد  محلی)همچون:  جوامع  سازی 
حرفه  فنی  کارگاههای  در  جویان  کار  رایگان  آموزش 
مشاغل  در  ایشان  بکارگیری  و  هرمزگان  استان  ای 
مرکز  از  بازدید   NGO با  تعامل  گازرسانی(،  تخصصی 
انجمن  ضایعات نخاعی استان هرمزگان و توان سنجی 
جهت تامین البسه نیروهای پیمانکار و انجام  فعالیت 
های داوطلبانه) رنگ امیزی و تعمیرات مدارس مناطق 
به  اقدامات  این  از  ای  نمونه   ) برخوردار  محروم و کم 

شمار می رود.
فواد حمزوی مهم ترین رویداد شرکت گاز هرمزگان در 
سال ۹۷ را کسب تقدیرنامه چهار ستاره جشنواره سرآمدی 

و بهبود مستمر شرکت ملی گاز عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس درپانزدهمین گردهمایی سالیانه HSE مطرح کرد
شرط اول کار، ایمنی است

پانزدهمین گردهمایی سالیانه HSE (بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست( و 
مراسم تقدیر از کارگران نمونه و کارشناسان برتر ایمنی شرکت توزیع نیروی 
برق استان فارس برگزارشد. دراین مراسم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان فارس ضمن تبریک به تمامی کارگران پرتالش و خدوم صنعت برق 

کشور و استان بر لزوم توجه به مقوله ایمنی درهنگام کار تاکید کرد.
احمدرضا خسروی، ادامه داد: ارزش واالی کار با بحث ایمنی عجین شده 
است و اگر کار با ایمنی همراه نباشدو در سالمت کامل انجام نشود، تهدیدی 
اهمیت  از  کاروایمنی  ترکیب  اینکه  بیان  با  است. وی  اجتماع  و  فرد  برای 
بسیارزیادی برخوردار است، افزود: شرط اول کار، ایمنی است به ویژه در 

صنعت پرخطر برق که نیاز به هوشیاری و تخصص باالیی دارد.
وی اظهار داشت: الزمه انجام کار در صنعت برق ، هوشیاری، آگاهی و 
درک درست از فعالیتی است که در حال انجام دادن آن هستیم و از این رو ، 
شناسایی عوامل ، گلوگاه ها و کانون های پرخطر که می تواند جان ما و سایر 
شهروندان را تهدید کند، از وظیفه ذاتی همگان است. خسروی با بیان اینکه 
حوادث انسانی ، نباید کوچک و کم اهمیت تلقی شوند، از کارشناسان ایمنی 
درخواست کرد تا با هوشیاری و آگاهی نسبت به پیگیری کاهش ریسک و 
رفع خطراتی که همکاران و شهروندان را تهدید می کنند، در اسرع وقت اقدام 

نمایند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان 
خود با مهم توصیف کردن صنعت برق در رونق تولید ، خاطرنشان کرد: 
امسال به فرموده مقام معظم رهبری" سال رونق تولید" نام گذاری شده 
که سنگ بنای این شعار، کار و کارگراست. خسروی نقش کارگران به ویژه 
کارگران سخت کوش صنعت برق را در رونق تولید و تحقق شعار امسال 
بسیارمهم خواند و گفت: رکن اصلی تولید، برق است و ازآنجا که  امروزه 

بسیاری از صنایع به برق وابستگی دارند، بی شک فعالیت کارگران در این 
صنعت حیاتی می تواند نقش مهمی در رونق تولید استان و کشور ایفا کند.

این مقام مسئول، در ادامه به شعار امسال ایمنی نیز اشاره کرد و گفت: با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت 
شغلی سال ۲۰۱۹ ، شعار امسال ایمنی را "خدمتگزاری ایثارگرانه و صادقانه 
به مردم و تالش و همیت برای رونق تولید و سربلندی کشوربا نهادینه کردن 
کار سالم و ایمن وافزایش امنیت و سالمت محیط کار" در نظر گرفته ایم  که 
امیدواریم بتوانیم با در نظر گرفتن بهداشت، ایمنی ومحیط زیست به ارتقای 

رونق تولید کمک کرده و فعالیت های خود را به پیش بریم.
در بخش دیگری از این مراسم، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 

توزیع نیروی برق استان فارس نیز با مهم خواندن بحث ایمنی و رعایت اصول 
سالمت و بهداشت کار، گفت: موضوع ایمنی و سالمت کار یک موضوع 
فرمایشی یا تعارفی نیست وهمگی ما در طول زندگی شخصی و زندگی کاری 

به ویژه در صنعت پرخطر توزیع برق با آن مواجه هستیم .
حمیدرضا جالیر ادامه داد: امیدواریم در سال جاری، با یک همت جمعی 
در راستای دستیابی به چشم انداز ایمنی قدم های بزرگی برداشته وبا رعایت 
الزامات HSE بتوانیم همکاران خوبی در کنار هم بوده و با شادی و سالمتی و 
پس از ۳۰ سال تالش بازنشسته شویم. وی همچنین تاکید کرد: حوزه ایمنی، 
بسیار گسترده است وبایستی از حالت تک واحدی خارج شده و بر روی فعال 

بودن کلیه قسمت های شرکت در این حوزه تمرکز نماییم.
الزم به ذکر است در ادامه این همایش، "خلیل طبری"، کارشناس ارشد 
اداره کل محیط زیست استان فارس، در زمینه با ارتباط محیط زیست و انسان 
، انواع آلودگی ها و فوریت های محیط زیست، "محمد جواد ستوده"، بازرس 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در خصوص حوادث کارگران 
و لزوم ایمنی در حین کار و همچنین خانم دکتر رحیمیان، مشاور روان شناس 

شرکت، درباره سالمت روانی در محیط کار به ایراد سخنرانی پرداختند.
گفتنی است، در این مراسم از آقایان: منصور کاظمی، مدیر توزیع نیروی 
برق شهرستان فسا، علیرضا اسکندری، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان آباده 
و مهدی بهلولی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان المرد، به دلیل انتخاب 

شدن به عنوان مدیر نمونه ایمنی در سال ۹۷ تقدیر به عمل آمد.
برگزاری مسابقه ویژه کارگران ایمنی، اهدای جایزه به برندگان وهمچنین 
تجلیل وتقدیر از کارگران نمونه ،کارشناسان و مسئولین برترایمنی مدیریت 
های توزیع نیروی برق شهرستان های استان فارس با اهدای لوح و هدایا، 

پایان بخش این مراسم بود.

روزنامه صبح ایران

گلدمن ساکس:
کف قیمت نفت برنت ۷۰ دالر می ماند

بانک آمریکایی گلدمن ساکس در گزارشی اعالم کرد: ابهامات پیرامون 
عرضه نفت در بازار جهانی باعث می شود قیمت نفت برنت در چند ماه 

آینده بین ۷۰ تا ۷۵ دالر در هر بشکه معامله شود.
ابهامات  و  ونزوئال  و  ایران  علیه  آمریکا  به  گزارش  ایسنا، تحریم های 
پیرامون توانایی سایر تولیدکنندگان برای جبران عرضه ای که به این ترتیب 
از دست رفته است، سیگنال های مختلفی را به بازار ارسال کرده است. 
در حالی که شواهدی از عرضه فزاینده نفت در بازار آمریکا وجود دارد اما 
بازار نفت دریابرد به میزان فزاینده ای دچار محدودیت عرضه شده است.

گلدمن ساکس اعالم کرد که تا چند ماه آینده نبود شفافیت در خصوص 
عوامل عرضه و تقاضا، سفته بازان را مردد نگه می دارد و نوسان قیمت 
نفت تشدید می شود. ما انتظار داریم قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۵ دالر در هر 
بشکه معامله شود. آمریکا دو هفته قبل اعالم کرد معافیت ها برای واردات 

نفت ایران را برای مشتریان بزرگ این کشور تمدید نمی کند.
این بانک آمریکایی در ادامه گزارش خود افزود: مازاد ظرفیت تولید 
عربستان سعودی و روسیه بزرگ است اما ریاض احتماالً به جای افزایش 
تولید، ترجیح خواهد داد به ارزیابی شرایط بازار بپردازد. از سوی دیگر، 
صادرات نفت روسیه از طریق خط لوله به دلیل آلودگی با مشکل مواجه 
شده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا هفته جاری در گزارش "دورنمای 
انرژی کوتاه مدت ماه مه" اعالم کرد میانگین قیمت نفت برنت در سال 
۲۰۱۹ به ۶۹.۶۴ دالر در هر بشکه و در سال ۲۰۲۰ به ۶۷ دالر در هر بشکه 
می رسد که ۶.۸۶ دالر و ۵ دالر باالتر از پیش بینی آوریل این آژانس بوده 
و منعکس کننده محدود شدن عرضه در بازار جهانی نفت در تابستان 

امسال و افزایش ریسک های عرضه است.
بر اساس گزارش پالتس، این آژانس انتظار دارد میانگین تولید نفت 
اوپک امسال به ۳۰.۲۹ میلیون بشکه در روز و سال آینده به ۲۹.۸۵ 
میلیون بشکه در روز برسد که به ترتیب ۲۴۰ هزار بشکه در روز و ۴۲۰ هزار 

بشکه در روز کمتر از برآورد قبلی است.

خبر
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روابط عمومی

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/۰۳
  يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1۳98.۷85

1- مناقصه گزار : شركت   گاز استان   چهار محال و بختياری
2- موضوع مناقصه: اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی ایستگاههای خط تغذیه بیدله - دهستان منج- 

بخش منج- شهرستان لردگان شامل:
2-1- اجراي عملیات ساختمانی ایستگاه  TBS کابینت  پنج مورد 
2-2- اجراي عملیات برقی ایستگاه TBS کابینتی   پنج مورد
2-3- اجرای عملیات ساخت و نصب ایستگاه حفاظت کاتدیک  یک مورد 

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 98/02/21 لغايت 98/02/22 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغايت 15
4-  مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15روز دوشنبه مورخ 98/3/6 

5- تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ  98/3/08  
6-  محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحويل اسناد دبيرخانه حراست )رمـز و محرمانه( 

شركت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركردـ  خیابان فارابي شمالي می باشد .
7- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار: يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه 
شماره 123402/ت50659هـ  مورخ 94/09/22 هيات محترم وزيران  به مبلغ  135/000/000)یکصدو سی و 

پنج میلیون( ريال مي باشد.
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نوبت دوم

      نوبت اول :چهارشنبه مورخ 98/02/18
      نوبت دوم :شنبه مورخ 98/02/21


