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بنزین در بورس انرژی پذیرش شد
مدیرعامل بورس انرژی با اشــاره به پذیرش بنزین در بورس گفت :فراوردهها و حاملهای
انرژی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی به  ۱۳کشــور صادر میشــود .به گزارش ایسنا،
سید علی حسینی در نشست خبری که در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک
و بیمه برگزار شد ،درباره پذیرش بنزین در بورس انرژی و صادرات از طریق این بورس گفت:
بنزین در بورس انرژی ایران پذیرش شده است.
مدیرعامل بورس انرژی افزود :همچنین سایر محصوالت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز
فرایند پذیرش را طی کرده و به محض اراده ســتاره خلیج فارس ،عرضه آنها در بورس انرژی
آغاز میشود .ستاره خلیج فارس بیش از  ۴هزار میلیارد ریال از طریق بورس انرژی تامین مالی
کرده است .او ادامه داد :ارزش معامالت بورس انرژی در سال  ۱۳۹۶رشد  ۸۲درصدی نسبت
به سال  ۱۳۹۵داشته است .همچنین ارزش معامالت اوراق سلف موازی در سال  ۱۳۹۶رشد

سیاست های کاهش هزینه انجام نشد

 ۱۱۵درصددی نسبت به سال  ۱۳۹۵داشت.او در مورد عرضه نفت خام در بورس انرژی گفت:
عرضه نفت خام در کمیسیون فرعی دولت مطرح و در کمیسیون اصلی دولت متوقف شد.
حســینی افزود :مشکل عرضه نفت خام در بورس انرژی نیست بلکه در حال حاضر باید از
خدمات شرکت سپرده گذاری برای تسویه ارزی استفاده کنیم که در مقطع فعلی موافقت نشد.
او اضافه کرد :طبق قانون برنامه ششم دولت موظف به عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی
در بورس اســت .او از آمادگی بورس انرژی برای عرضه نفت خام در این بورس خبر داد و در
مورد راه اندازی و عرضه گاز در بورس انرژی گفت :بورس انرژی نشستی اوایل سال  ۱۳۹۷با
مدیران ارشــد شرکت ملی گاز ایران برای عرضه گاز در بورس انرژی خواهد داشت .حسینی
گفت :بورس انرژی آمادگی کامل برای عرضه گاز دارد و ما در این مورد پیشــنهاد به شرکت
ملی گاز ایران داده ایم.

در جلسه کمیسیون اقتصادی با کرباسیان چه گذشت؟

دالر  4200تومانی قابلیت اجرا ندارد

اینروزها ســاماندهی بــازار ارز ،یکــی از مهمترین
دغدغههای دولت و مجلس است .هنوز ابهامات زیادی
در خصوص نحوه ســاماندهی بازار ارز در ذهن مردان
اقتصادی اســت و گویــی پرونده دالر با حساســیت
باالتری نسبت به سالهای گذشته ،روی میز دولتیها
باز شده است .حاال دیگر بانک مرکزی و وزارتخانههای
اقتصاد و حتی صنعت ،معدن و تجارت هم برای تعیین
وضعیت دالر آستینها را باال زدهاند و گزارشهای مهم
و البته حساسی را به دست نمایندگان مردم در مجلس
میرســانند .آنطورکه گزارشهای رسیده از بهارستان
نشــان میدهد ،عملکرد دولت در زمینه ارز مورد تایید
اعضای کمیســیون اقتصادی است اما نحوه ساماندهی
این بازار توســط دولت همچنان به عنوان سایه روشن
اقتصاد است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس« :اقدامات
دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به مفهوم کالن مورد
تایید است ،چرا که حداقل بازار رها نشده است ،اما باید
در حوزه تصمیمات اجرایــی بازنگری صورت بگیرد».
محمدرضــا پورابراهیمی در گفتوگو بــا خانه ملت،
درخصوص جلسه دیروز اعضای کمیسیون اقتصادی با
وزیر اقتصــاد و قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و مسئوالن بانک مرکزی اینطور توضیح داد «:اقداماتی
که از سوی دولت درباره ساماندهی بازار ارز گزارش شده
است بیانگر این است که بخش زیادی از اقدامات خیلی
مشخص نیست و کمیســیون اقتصادی نمی تواند بر
اساس این گزارش ها نظر خود را ارائه کند».
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد« :باید بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و
صنعت ،معدن و تجارت ،گزارشهای مکتوبی درخصوص
وضعیت ســاماندهی بازار ارز ارائه کنند که تاکنون این
گزارش به کمیسیون ارسال نشده است .البته توافق شده
است که وزارتخانه های اقتصاد و صنعت این مهم را انجام
دهند تا تحلیل درستی متناسب با اطالعات دقیق صورت
بگیرد .نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای
اسالمی ادامه داد :از نظر ما اشکاالت جدی در خصوص
ساماندهی بازار ارز وجود دارد و بیان عدد  4200تومان
برای هر دالر مغایر با قانون نرخ ارز شناور مدیریت شده
است و از نظر فنی قابلیت اجرا ندارد».
اشکاالت درخصوص اجرای طرح ساماندهی
بازار ارز وجود دارد
پورابراهیمی در ایــن خصوص افزود :وقتی نرخ های
ارز باالتری در اقتصاد کشــور وجود دارد ،برای مدیریت

بازار ،حتی اگر هدفگذاری برای دالر  4200تومانی شده
باشــد ،باید اعداد تعیین شــده از عدد باال با ساز و کار
مدیریت عرضه و تقاضا به عدد مطلوب تعدیل شــود و
اینگونه نباشد که از عدد پایین که تقاضای ارز را تحریک
می کند ،قیمت و مسیر حرکتی در بازار ارز را مدیریت
کرد ،بنابراین به دلیل اشکاالت درخصوص اجرای طرح
ساماندهی ارز اظهارنظر درخصوص ابعاد ساماندهی بازار
مشخص نیست .او ادامه داد :رئیس کل بانک مرکزی و
معاون ارزی این بانک تاکنون جزئیات تصمیمات اتخاذ
شده در حوزه بازار ارز را ارائه نکرده اند و در این خصوص
نامه ای بــه رئیس مجلس و رئیس جمهور درباره عدم
همــکاری بانک مرکزی به دلیل عدم ارائه برنامه جامع
ساماندهی بازار ارز تقدیم می شود.
پورابراهیمی در ادامه گفت و گوی خود با خانه ملت
افزود« :این نگرانی وجــود دارد که عدم حضور رئیس
بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی بابت عدم
اشراف وی بر برنامه جامع ساماندهی بازار ارز از سوی تیم
اقتصادی دولت باشد ،چرا که فکر می کنم بانک مرکزی
خود حلقه مفقوده جریان تصمیمات ارزی است و از نظر
ما این موضوع صحیح نیست».
او افزود« :اگر حدس ما مبنی بر اینکه بانک مرکزی در

جریان برنامه جامع تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی
بازار ارز نیست ،درست باشد ،دیگر طرف ما برای بررسی
مســائل ارزی بانک مرکزی نخواهد بــود و باید در این
موضوع با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تصمیم
گیری صورت بگیرد».
اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به
مفهوم کالن مورد تایید است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به صحبت هایش با رئیــس بانک مرکزی در
صحن علنی مجلس بیان کرد :این برداشت وجود دارد
که بخشی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی
بازار ارز مورد تایید این بانک نیست ،بنابراین با تناقض در
رفتار نمی توان تصمیم کارشناسی اتخاذ کرد که قابلیت
اجرا داشته باشد.
او گفت :اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به
مفهوم کالن مورد تایید است ،چرا که حداقل بازار رها
نشده است ،اما باید در حوزه تصمیمات اجرایی بازنگری
صورت بگیرد.
حذف صرافــی ها یک خطــای راهبردی
محسوب می شود
پورابراهیمی ادامه داد :تیــم اقتصادی دولت باید به

بازار
رئیس کل بانک مرکزی:

نرخ ارز ثابت نمیماند

رئیس کل بانک مرکزی گفت :نرخ فعلی ارز در این حد باقی نمیماند
و به مرور زمان دستخوش تعدیل و تغییر خواهد شد.
ولی اله ســیف در دیدار با مدیران کل و مدیــران بخشهای ارزی،
اقتصادی و نظارت ،بانک مرکزی ضمن تشــکر از فعالیتهای ایشان و
کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر همراستا با تصویب
نامه هیات وزیران در خصوص سیاســت هــای جدید ارزی ،گفت :در
شرایط فعلی اقتصاد ایران ،بانک مرکزی برای عمل به ماموریت خطیر
خود ،نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد.
از ایــنرو در روزهــای اخیر و همزمان با اعالم این سیاســت ها ،در
بانــک مرکزی شــاهد مشــارکت چشــمگیر ،همبســتگی و همدلی
همــکاران بخــش های مختلــف و به ویــژه بخــش ارزی به صورت
شــبانهروزی بودم ،که جا دارد قدردان فعالیت های آنها باشیم؛ چرا که
کارشناسان و مدیران بانک مرکزی ســرمایه ای ارزشمند برای کشور
هستند.
رئیس شــورای پول و اعتبار با بیان اینکــه اقتصاددانان راهکارهای
متفاوتی را برای کاهش نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد:

در این زمینه کارشناســان مختلف دیدگاه های متفاوتی برای مواجه با
چنین شرایطی ارایه می کنند ،اما آنچه در این میان حائز اهمیت است،
اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر
نوسانات بیرونی مصون کند.
ســیف با بیــان اینکه این بانک در تالش اســت تصمیم های خطیر
اقتصــادی کمترین هزینــه و تبعات را برای جامعه داشــته باشــد،
اظهارداشت :خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست
هــای جدیــد ارزی آن گام بلندی برای جلوگیری از خروج ســرمایه
از کشــور اســت؛ در کنار آن ذکر این نکته ضروری است که در حال
حاضر منابع ارزی کشــور در شــرایط مطلوبی قــرار دارد و این منابع
با مصارف متناســب اســت؛ از اینرو کمتر تحت تاثیــر عوامل بیرونی
قرار می گیرد.
او خاطرنشــان کــرد :معتقدم سیاســت های جدیــد ارزی و نیز به
کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معامالت ارزی (سامانه
نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز ،بتوانند به واسطه این سامانه،
نیازهــای ارزی خود را تامین و صادرکنندگان نیز به راحتی ارز خود را
از این طریق به بازار عرضه کنند.
بــه گفته رییــس کل بانــک مرکزی ،نــرخ فعلــی ارز در این حد
باقی نمــی ماند و به مرور زمان دســتخوش تعدیــل و تغییر خواهد
شــد .ســیف با اشــاره به اینکه اقتصاد ایــران در معــرض توطئه ها
و دشــمنی های بســیاری در ســطح بین الملل قرار داشــته است،
عنــوان کرد :در هر توطئه ای که علیه ایران در ســطح بین الملل رخ
می دهد ،همواره نیــم نگاهی به اقتصاد ایران برای ایجاد تزلزل در آن
وجود دارد.
از اینرو باید تالش کرد به اقتصاد کشــور استحکام و ثبات بخشید و
در این راه با بــه کارگیری ابزارهای الزم از وارد آمدن لطمه به اقتصاد
ایران جلوگیری کنیم و با افزایش مقاومت پذیری آن ،دشــمنان را در
رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.

مسائل توجه جدی کند ،به طور مثال حذف صرافی ها
یک خطای راهبردی محسوب می شود چرا که در طول
تحریم ها از مسیر صرافی ها ،سازوکار برای نقل و انتقال
وجوه ارزی فراهم شــد ،البته ساماندهی صرافی ها یک
ضرورت است.
وی گفت :الزاماتی که درخصوص پیمان سپاری ارزی
مطرح شده ،نیز مهم است ،در حوزه صادرات حدود 70
درصد منابع صادراتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم
در اختیار دولت اســت ،به طور مثال صددرصد منابع
حاصل از صادرات نفت در اختیار دولت بوده و حدود 60
الــی  70درصد منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی
نیز در اختیار دولت و مابقی صادرات غیرنفتی توســط
بخش خصوصی انجام می شود که در این راستا در طرح
دوفوریتی مجلس درباره ســاماندهی بازار ارز به مشوق
های صادراتی توجه شده است.
نیازمند قراردادهای آتی ارز در حوزه مبادالت
ارزی
پورابراهیمی ادامه داد :اســتفاده از ظرفیت ابزارها از
طریق ایجاد بازار متشــکل نکته مهمی است و سنگ
زیربنای تصمیمات برای ساماندهی بازار ارز محسوب می
شود که تمامی اطالعات در آن شفاف است ،بنابراین اگر

بازار متشکل ایجاد شود ،نقش ابزارها برای کمک به بازار
ارز تاثیرگذار است ،به طور مثال در حوزه مبادالت ارزی
به قراردادهای آتی ارز نیازمندیم ،یا اینکه امکان استفاده
از سلف ارزی وجود دارد.
وی افزود :علی رغم اشکاالت اساسی و وجود مشکل
در اجرای تصمیمات ارزی دولت ،اما اقدامات مثبتی نیز
صورت گرفته که می توان با ایجاد حســاب های ارزی
با ضمانت بانک مرکزی اشــاره کرد به نحوی که امکان
جذب ارز توسط بانک ها را فراهم می کند.
سوءمدیریت بانک مرکزی و عدم هماهنگی
در تیم اقتصادی دولت باعث خروج بخشی از ارز
کشور شد
پورابراهیمی تصریح کرد :درخصوص مدیریت و خروج
سرمایه از کشور دغدغه وجود دارد ،چرا که سوءمدیریت
در بانک مرکزی و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت
باعث خروج بخشی از ارز شده ،اما اینکه در مدت اخیر
با اقداماتی از خروج ارز جلوگیری شد نکته مثبتی است،
عالوه بر این کارها باید به مدیریت واردات نیز توجه شود
که در این خصوص توافقاتی وجودن دارد.
او گفت :بخشی از اقدامات دولت در راستای ساماندهی
بازار ارز مورد قبول است ،اما از تصمیماتی که به موضوع
ایجاد بازار متشکل ارتباط دارد غفلت شده است و تالش
می شــود تا پایان هفته جاری اطالعات مجموعه های
دولتی درخصوص بازار ارز اخذ شود تا کمیسیون به جمع
بندی دست یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :ابتدای هفته
آینده نیز نشست مشــترکی بین کمیسیون اقتصادی
مجلس با نمایندگان دولــت درخصوص بازار ارز برگزار
می شود و گزارش نهایی این کمیسیون درباره بررسی
بازار ارز در صورت هماهنگی با هیات رئیسه مجلس در
صحن علنی برگزار می شود که این گزارش در بردارنده
اقدامات مثبت دولت در حــوزه بازار ارزی و همچنین
اقدمات اصالحی اســت همچنیــن نکاتی درخصوص
ممانعــت از برخــی اقدامات در آن لحاظ می شــود و
پیشنهادات مربوطه نیز بیان خواهد شد.
این نمایندده مردم در مجلس دهم افزود :جمع بندی
نهایی کمیسیون اقتصاد درخصوص مسائل بازار ارز بعد
از قرائــت گزارش این کمیســیون در صحن علنی در
کمیسیون صورت خواهت گرفت و در صورت لزوم نیاز
بــه تمکین دولت به اتخاذ تصمیمات در حوزه بازار ارز،
طرح دوفوریت مجلس در این خصوص به صحت علنی
مجلس ارائه خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شــورای اســامی گفت:عملکرد منابــع و مصارف
عمومی در سال ۹۶نسبت به عملکرد آن در سال ۹۵
از رشدی معادل ۱۳درصد برخوردار بود که رشدی
منطقی محســوب می شــود .غالمعلی جعفرزاده
توگو با خانــه ملت درخصوص
ایمنآبــادی در گف 
عملکرد منابع و مصــارف عمومی در بودجه 1396
نسبت به سال  95گفت :منابع و مصارف عمومی در
سال  1396بالغ بر  320هزار میلیارد تومان بود که
به عبارتی بیانگر این است  100درصد الیحه دولت
و  92.3درصــد مصوب مجلــس در بودجه 1396
اســت و براین اســاس می توان عنوان کرد الیحه
دولت واقعی بود و ارقامی که مجلس اضافه کرد که
از ابتدا دست نیافتنی بود و صرفا به افزایش مطالبات
مردم کمک کرد.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اســامی ادامه داد:عملکرد منابع و مصارف
عمومی در ســال  1396نســبت به عملکرد آن در
سال  1395از رشــدی معادل  13درصد برخوردار
بود که رشــدی منطقی محسوب می شود .عملکرد
درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال  96نسبت به
سال  95دارای رشد  14درصدی بود
نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی
افزود:عملکرد درآمدها در سال  1396بالغ بر 167.5
هزار میلیارد تومان بود که نسبت به الیحه دولت 5
واحد درصد افزایش و نسبت به مصوب مجلس 3.8
درصد کاهش داشــته است مجددا می توان اینگونه
نتیجه گرفت که دولت درآمــدش را منطقی دیده
بود .جعفرزاده ایمنآبادی گفت:عملکرد درآمدهای
مالیاتی و گمرکی در ســال  96نسبت به سال 95
دارای رشــد  14درصدی بود که این رشد منطقی
است .او ادامه داد :قیمت نفت در سال ( 96متوسط
11ماهه)  53دالر بود که در دو ســناریو  50و 55
دالر در بودجه  96پیش بینی شــده بود و مشخص
گردید که بررســی های کارشناسی و تعیین قیمت
نفت تقریبا دقیق بوده است و بررسی واگذاری های
دارای ســرمایه ای مشــخص می کند که به دلیل
شیطنت های غربی ها پیش بینی حجم فروش نفت
ایران در سال  96کاهش یافته است ولی با همه این
اوصاف نســبت به سال  95دارای رشد  24درصدی
است.
جعفرزاده ایمنآبادی گفت:اعتبــارات هزینه ای
در ســال  96حدود  244هزار میلیــارد تومان بود
که نســبت به الیحه  3درصد افزایش و نســبت به
مصوب مجلس که متاسفانه هزینه دولت را افزایش
داده بود  4درصد کاهش نشــان می دهد که بیانگر
آن اســت که دولت خیلی از قانون عدول نکرده اما
رشد  17.7درصدی سال  96به سال  95قابل قبول
نیست تاکید می کنم قانون رعایت شد اما سیاست
های کاهش هزینه انجام نشد و حتی مجلس هم با
افزایش هزینه اقدام مناسبی انجام نداد.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اســامی ادامه داد:عملکرد اعتبارات تملک
دارایی های سرمایه ای در سال  96بالغ بر  42هزار
میلیارد تومان بود که نسبت به رقم مندرج در الیحه
حدود  33درصد و مصوب مجلس  41درصد کاهش
نشان می دهد و بیانگر آن است که دولت و مجلس
اعتبار تملــک دارایی ها را واقعی منظور نمی کنند
اما نســبت به عملکرد سال  95از رشد  10درصدی
برخوردار است که پیشنهاد می شود اعتبارات تملک
دارایی های هر سال نســبت به عملکرد سال قبل
حدود ده درصد افزایش یابد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م  96/0529/مربوط به
مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه  115گچساران
شماره مجوز1397.231 :
نوبت دوم

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

الف-شرح مختصر خدمات :
انجام عملیات خاکبرداری وخاکریزی ،احداث جوی خاکی ،تســطیح و شــیب
بندی ،اجرای مصالح قشر اساس زیر اساس و آسفالت،شن ریزی شکسته کارخانه
ای،انجام عملیات پی کنی و بنایی باســنگ ،لوله کشی آب و گاز،ساخت و نصب
مهارهای لوله ســوخت،احداث آبرو بتنی مســلح،کارهای فوالدی ،ســنگ کاری
دیوارهــای حائل جاده ،احداث حوضچه فاضالب،عالئم و تجهیزات ایمنی مد نظر
می باشد.
ب-محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل انجام خدمات درگچساران و مدت انجام آن  4ماه می باشد.
ج-برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  5,105,111,721/-ریال و تعدیل پذیر می
باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی
مناقصه گران دارای حداقل پایه  5گرایش راه و ترابریدر تعیین برنده مناقصه و در شــرایط برابر،الویت با شرکت های بومی استانیمی باشد.
توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ  -/255,255,586ریالکه بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف:ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ
فوق الذکر به شماره حســاب  4001111604022067نزد بانک مرکزی
جمهوری اســامی-اهواز کد 0حساب –بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب
ب:ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای
مدت (90روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت (90روز) دیگر
قابل تمدید باشد.همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه
روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است
توانایی ارائه  %5مبلغ پیمان (در صورت برنده شــدن) بعنوان تضمین انجامتعهدات
داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی )در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسمشرکت در پایگاه ساجار به آدرس http://sajar.mporg.ir

ه – محل ومهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این
فراخوان ،ضمن اعالم آمادگی بصورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش
بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از آدرس های ذیل
الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون
برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده)به عمل آید.
 1مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ  08/02/1397لغایت 19/02/1397 2محل دریافت اسناد :واقع در اهواز ،کوی فدائیان اسالم،خیابان پارک (4روبرویامور مســافرت)،مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها (اتاق شماره  )1ویا تهران،
میدان آرژانتین،ابتدای خیابان بیهقی ،پالک ، 28ساختمان مرکزی یازدهم ،شرکت
ملی نفت ایران ،طبقه دوم،دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز
جنوب.
 3مبلغ خرید اسناد و شماره حساب :واریز مبلغ  1,400,000ریال به حساب –شماره  4001111604022067نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی –اهواز کد 0
وارئه فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
و-محل ،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  15:30روز یکشنبه مورخ
 06/03/1397به دفتر کمیســیون مناقصات در اهواز ،کوی فدائیان اسالم خیابان
نفت ســاختمان پنج طبقه بلوک  1طبقه دوم اتاق ج ، 251تسلیم نمایند.ضمناَ
پیشنهادات در ســاعت  08:30روز دوشنبه مورخ  07/03/1397گشایش و قرائت
خواهد شــد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر
بال مانع است.
همزمان ارائــه معرفی نامه وکارت ملی برای متقاضیان شــرکت در مناقصه و
نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر :حسب مورد ارائه یک نســخه از اساسنامه ،شرکتنامه و آگهی تاسیس و
آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.
www.nisco.ir
IETS.MPORG.IR
WWW.SHANA.IR



روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

