اقتصاد کالن
دستور ویژه رئیسجمهور برای
ذخیرهسازی کاالهای اساسی

مهر :رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
استان تهران از دســتور ویژه رئیسجمهور برای
ذخیرهسازی کاال و تأمین مایحتاج ضروری مردم
خبر داد و گفت :ارز پتروشیمیها با پیمانسپاری،
به سمت تولید هدایت میشــود .یداهلل صادقی با
بیان اینکه با مصوبه سران سه قوه ،تصمیماتی اتخاذ
شده اســت که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و
محصوالت فوالدی ،موظف به پیمانسپاری ارزی
باشند ،گفت :بر این اســاس این امیدواری وجود
دارد که منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شفاف
و بر اساس پیمانسپاری ارزی ،تأمین کننده مواد
اولیه و ماشــینآالت و نیازمندیهای واحدهای
تولیدی باشد .صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر
تأمین کاالهای اساسی و ذخیرهسازی استراتژیک
کاالها برای مواجهه با دوران تحریمها خاطرنشان
کرد :همواره بر اســاس مصوباتی که وجود دارد،
ذخیرهسازی کاالهای اساسی و استراتژیک باید
حداقل به مدت سه ماه وجود داشته باشد که در
این زمینه ،شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور
دام این کار را به عهده میگیرند ،اما سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان تهران نیز به عنوان عضوی
از ستاد تنظیم بازار ،مطلع است که ذخایر کافی
وجود دارد .وی اظهار داشــت :بر اساس مصوبات
و نیز تاکیــد رئیسجمهور قرار بر این اســت که
ذخیرهسازی کاالهای اساســی و مایحتاج مورد
نیاز مردم به خصوص در اقالم غذایی بدون هیچ
محدودیتی صورت گیرد و به همین دلیل اســت
که هیچ گونه کمبودی در بازار مشاهده نمیشود و
این نشانگر آن است که ذخایر کاالیی مناسب است
و تدارکات الزم از سوی دولت در نظر گرفته شده
است .ضمن اینکه فرآیند توزیع کاالها نیز به خوبی
در حال انجام اســت .صادقی در بخش دیگری از
سخنان خود در حوزه قطعی برق صنایع نیز گفت:
در اوایلی که وزارت نیرو تصمیم به خاموشــیها
برای مدیریت شبکه برق کشور گرفت ،بسیاری
از صنایع کشور آســیب دیدند و حتی مواد اولیه
برخی شرکتهای دارویی نیز به دلیل قطعی بی
برنامه برق و تأخیر در وصل مجــدد و راه اندازی
دستگاهها ،فاسد شــدند .اما اکنون از زمان اعالم
برنامه زمانبندی ،این آسیبها کمتر شده است.

بانک
در اجرای طرح رونق تولید کشور

کسب رتبه نخست بانکهای
خصوصی توسط بانک آینده

نسل فردا :بر اســاس ارزیابی و گزارش منتشر
شده از سوی وزارت کشور ،از ابتدای سال 1396
تا تاریخ  20فروردینماه سال  ،1397بانک آینده،
در بین بانکهای خصوصی ،از نظر مبلغ و تعداد
تسهیالت پرداختی ،رتبه اول را به خود اختصاص
داده اســت .بانک آینده ،در راستای اولویتهای
تعیین شده مبنی بر حمایت از بخشهای واقعی
اقتصاد ،افزایش تولید داخلــی و توجه به مقوله
اشتغال ،برنامههای هدفمندی در جهت تأمین
نیازهای مالی واحدهای تولیدی ،بهویژه واحدهای
کوچک و متوسط ( )SMEرا در دستور کار خود،
قرار داده است .بر همین اساس ،این بانک در ارتباط
با تأمین منابع مالی و پاســخگویی به نیاز فعاالن
اقتصادی ،تاکنون ،توانسته است عالوه بر تعامل
پویا با وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در این عرصه،
خود نیز رأسا و با بازاریابی مستقیم ،مشتریان واجد
شرایط را شناسایی و پاسخگوی بخشی از نیازهای
آنها باشد.

دولت تاکنون برای سهمیهبندی بنزین تصمیمی نگرفته است

احتماال با حضور ایران ،قیمت نفت کاهش مییابد

ایسنا :یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :دولت تا به امروز در خصوص سهمیهبندی بنزین تصمیمی نگرفته است و همه چیز بستگی
به شرایطی دارد که در آینده ایجاد میشود .هدایتاهلل خادمی گفت :در مجلس نهم دو نرخی بودن و استفاده از کارتهای سوخت هوشمند
به منظور شفافسازی و جلوگیری از فساد مصوب شده بود؛ اما وزیر نفت فعلی کار را به این شکل انجام نداد .وی در ادامه گفت :در بودجه
امسال نیز افزایش نرخ حاملهای انرژی و بنزین مطرح شده بود که مجلس با آن مخالفت کرد .با توجه به شرایطی که امروز ایجاد شده است
و امکان دارد به سمت تحریمها پیش برویم و شاهد مشکالتی در زمینه بنزین باشیم ،امکان دارد دوباره به سمت سهمیهبندی بنزین برویم؛
اما امروز هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و تصمیمی گرفته نشده است .خادمی در پایان گفت :در مجلس و در بین کمیسیونها
و گاهی در بین وزرا صحبتهایی در خصوص سهمیهبندی انجام میشود؛ اما تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.

اقتصادنیوز :قیمت نفت چهارشنبه در بازارهای جهانی در پی انتشار این خبر که آمریکا در حال بررسی درخواست چند کشور برای
معاف شدن از تحریم نفت ایران است ،کاهش پیدا کرد .پایگاه خبری آمریکا اعالم کرد :اظهارات «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه
آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن درخواست چند کشور برای معاف شدن از تحریم نفت ایران را بررسی میکند به شکل گیری انتظار
کاهش قیمت نفت در بازار منجر شد .قرار است تحریمهای آمریکا از ماه نوامبر (آبان-آذر) برضد ایران اجرایی شود و انتظار میرود
جلوی صادرات نفت را بگیرد .همچنین اعالم اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا موضوع وضع تعرفههای جدید بر واردات
کاال از چین را مطرح ساخت ،به کاهش قیمتهای نفت کمک کرد .وضع تعرفه بر واردات  200میلیارد دالر دیگر از کاالهای چینی
با تشدید تنش تجاری میان دو موتور بزرگ اقتصادی جهان ،موجب کاهش قیمتهای نفت شد.

اقتصـاد
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تجارت
 کلید صرفه جویی ارزی با
افزایش صادرات غیرنفتی

نسل فردا بررسی کرد؛

سایه جنگ تجاری جهانی و برجام بر بازارسهام
رضا اخالق پور -گروه اقتصاد

rezaakhlaghpour@gmail.com

به رغم ورود نقدینگیهای زیاد به
بورس و بازار سرمایه و حمایتهای
مسئولین دولتی ازبازار سهام ،سطح
عمومیقیمتهاوشاخصکلبازاردر
روز یکشنبه هفته جاری نتوانست به
مســیر صعودی هفتههای گذشته
ادامه دهد و در نهایت موجب شد تا
شاخص کل در این روز با حدود 200
واحد کاهش به عدد  110هزار و 851
واحدبرســد .این در حالی است که
طبق قانون نانوشته بورس در چنین
شرایطی سهام شرکتهای کوچک
و حتی زیانده مــورد اقبال فعاالن
بازار ،بهخصوص ســفته بازان قرار
میگیرد وقیمت آنها با افزایشهای
هیجانی رو به رو میشود .این قاعده
در روزهای گذشــته نیز تکرار شد
ومیزان تقاضا و قیمت در برخی از
نمادهای شــرکتهای کوچک با
افزایش تقاضا و قیمت در بازار سهام
مواجه شد.
سایه سنگین برجام بر بازار

سهام
در روزهای گذشــته چند عامل موجب
کاهش تقاضا و شــاخص کل بازار شد.
نخست اعمال افزایش تعرفههای واردات
کاال از چین توسط دولت آمریکا و شدت
یافتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین که
بر کلیه بازارهای جهانی تأثیر منفی داشت

و دوم نامشــخص بودن نتیجه مذاکرات
مسئولین با کشورهای اروپایی و روسیه در
خصوصبرجامباعثکاهشروند قیمتها
و شاخص کل بورس شد.

کاهش قیمتهــای جهانی
فلزات
یکی دیگر از دالیــل کاهش قیمتها در
نمادهای فلزی و صادرات محور ،کاهش
نرخ قیمتهــای جهانی فلــزات پایه از
یک ســو و کنترل نرخ ارز توسط دولت
در بازارآزاد از ســوی دیگر است .کاهش
قیمتهــای جهانی به دنبال تشــدید
تنشهای تجاری بین آمریکا و چین در
مورد اعمال تعرفه متقابــل بر صادرات
کاالها به موضوعــی نگرانکننده برای
ســهامداران تبدیل شــده .قیمت مس
در هفته گذشــته ریزش  ۵درصدی را
تجربه کرد و دیگر فلزات نیز تا  ۴درصد
کاهش یافتند .ریزش قیمت فلزات پایه
در بازارهای جهانی در شرایطی صورت
میگیرد که برخی از کارشناسان معتقدند
ادامه افت بیشــتر قیمت این کاال کمی
بعید است..
افزایش عرضه نفت توســط
عربستان
عربستان در ماه ژوئن میزان تولید خود
را  500هزار بشــکه در روز افزایش داد تا
از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی
که یکی از سیاستهای دولت آمریکاست،
جلوگیری کند .از سویی دیگر روسیه با
افزایش تعرفه برای واردات برخی کاالها از

بازدید مدیرعامل بانک سپه از
مناطق زلزله زده کرمانشاه

نسل فردا :مدیرعامل بانک ســپه برای بازدید
از پروژه هــای تولیــدی و اقتصــادی و مناطق
آسیبدیده ناشی از زلزله به استان کرمانشاه سفر
کرد .محمدکاظم چقازردی در حاشیه بازدید از
شهرســتان های زلزله زده قصرشیرین و سرپل
ذهاب به پایگاه اطالع رســانی بانک سپه گفت:
این بانک از اولین روزهای زلزله غرب کشــور در
کنار هموطنان بوده و بــه عنوان اولین گام ضمن
اعالم شماره حساب برای جمع آوری کمکهای
مردمی از طریق شــعب بانک ســپه در سراسر
کشــور ،هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع خود به
بازســازی مناطق زلزله زده اختصــاص داد و در
بوده
این زمینه در نظام بانکی کشــور پیشــگام 
است.

برنامه افزایش صادرات کشور
از طریق بندر امیرآباد

آمریکا به افزایش تعرفه روی فروش فلزات
روسی از سوی آمریکا پاسخ داد و به جنگ
تجاری که ترامپ آغاز کرده پیوست.
اعمــال محدودیــت برای
سنگآهن
در هفته گذشــته ،دولت در حالی برای
صادرات سنگ آهن محدودیت هایی را
اعمال کرد که هر چند به نظر میرسد این
تصمیم بیشتر به دلیل حمایت از صنایع
پایین دستی صنعت سنگ آهن از جمله
صنعت فوالد و کنتــرل عرضه ومتعادل
کردن قیمتها در بازار آزاد بود؛ اما مشروط
کردن صادرات این ماده معدنی موجب
واکنشهای زیادی از ســوی فعاالن این
حوزه در بخش خصوصی سنگآهن شد؛

چراکه آنها معتقدند با چنین تصمیماتی
نمیتوان چشــمانداز اقتصادی روشنی
برای فعالیت سنگآهنیها شاهد بودو
اعتقاد دارند که بهتر است دولت تصمیم در
این خصوص را به بخش خصوصی واگذار
کند .خبر دیگر از صنعت سنگ آهن اینکه
در تصمیمی دیگر دولت عوارض صادرات
گندله ســنگ آهن را از  15درصد به ۵
درصد تغییر داد.
نرخ مالیات فروش ســهام
کاهشمییابد
به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقررشدتا به مدت یک سال ،نرخ مالیات
فروش سهام از نیم درصد به  0.1درصد
کاهش یابــد .مقرر شــد درصورتی که

نفت

کشاورزی

هند به اوپک هشدار داد

کشاورزی ،کمترین مشکل را در تحریم دارد

افکار نیوز :هنــد به اوپک هشــدار داد تا نســبت به کاهش
قیمتهای نفت اقدام کند ،در غیر ایــن صورت میزان تقاضای
خرید از این سازمان را کاهش خواهد داد .این اظهارات «سانجیو
سینگ» رئیس شرکت نفت هند ،بزرگترین پاالیشگاه این کشور
است  .وی همچنین افزود :چنانچه قیمتهای نفت همچنان با
شتابی که یک ماه و نیم پیش ثبت شد ،باال روند ،خریداران نفت
در این کشور واقع در جنوب آســیا ممکن است به راه حلهای
جایگزین روی آورند و با استفاده از وسایط نقلیه برقی و گازی که
به لحاظ هزینه ارزانترند تا سال  2025یک میلیون بشکه در روز
مصرف نفت را کاهش دهند .سینگ اضافه کرد :ممکن است در
کوتاه مدت تقاضای مستقل از قیمت عمل کند و به آن حساس
نباشد ،اما در بلند مدت به طور قطع چنین نخواهد بود .نگرانی از
کاهش عرضه نفت در جهان پس از افت تولید نفت لیبی ،ونزوئال
و کانادا ،منجر به افزایش تقریبــاً پنج درصدی قیمتهای نفت
از آوریل (فروردین-اردیبهشت) گذشــته شده است .در حالی
که اوپک و متحدان غیراوپک این ســازمان بــا افزایش تولید
نفت موافقت کردهاند ،نگرانی از اینکه این افزایش تولید ممکن
باقی
اســت برای تقاضای در حال افزایش جهان کافی نباشد   ،
است.

باشگاه خبرنگاران :رئیس مرکز تجارت ایران،
افزایش بیش از پیش صادرات غیر نفتی را یکی
از راههای تحقق بخشیدن به صرفه جویی ارزی
دانست .محمدرضا ســبزعلیپور ،رئیس مرکز
تجارت ایران دربــاره راهکارهای صرفه جویی
ارزی در بحرانهای اقتصادی ،اظهار کرد :برای
به ثمر رســیدن این امر در ابتدا باید به موضوع
ارزآوری از طریق رشد و توسعه صادرات غیر نفتی
سرعت بخشید .وی افزود :در واقع باید تا آنجایی
که مقدور اســت از ورود کاالهای غیرضروری
با فرهنگ سازی و افزایش تعرفههای گمرکی
جلوگیریکرد(.البتههرگزنبایدوارداتراممنوع
کرد؛ زیرا ممنوعیت واردات ،زمینه قاچاق کاال را
بیش از پیش گسترش میدهد) .رئیس مرکز
تجارت ایران در ادامه با اشاره به رونق بخشیدن
به تولیدات ملی ،گفت :باید زمینه تولید کاالهای
با کیفیت و استاندارد داخلی را بهوجود آورد تا
ضمن افزایش اشــتغال و توســعه صادرات ،به
کاهش واردات و صرفه جویی ارزی کمک کرد.

شرکتها بخشی از ســود تقسیم نشده
خود را به حساب ســرمایه منتقل کنند
و با افزایش سرمایه شــرکت ،به اجرای
طرحهای توسعهای بپردازند ،از مالیات
بر درآمــد آن بخشــی که بــه افزایش
ســرمایه تخصیص یافته اســت ،معاف
خواهند شد .این تصمیم میتواند منجر
به تشویق ســرمایه گذاری شرکتها و
توســعه طرحهای اقتصادی و همچنین
افزایش سوددهی خالص شرکتها شود.
موضوعی که میتواند بازدهی شرکتهای
بورسی را در برابر نرخ سود بدون ریسک
ســپردههای بانکی و اوراق مشــارکت
افزایش دهد و باعــث افزایش جذابیت
سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه
شود.
انرژی

تجارت نیوز :وزیر جهاد با بیان اینکه امکان استفاده از آب در سواحل برای
ایجادشهرکهایگلخانهایازجملهپرورشآناناسوجوددارد،گفت:بخش
کشاورزی در شرایط تحریم ،کمترین مشکالت را خواهد داشت .محمود
حجتی در جمع مدیران ارشد و روسای سازمان جهاد کشاورزی استانهای
این وزارت با بیان این که آمریکا همه توان خود را برای همسو کردن سایر
کشورها در اعمال تحریمها علیه ایران به کار بسته است ،این اقدام آمریکا
را نشان دهنده قدرت جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود :ظرفیتها
و توانمندیهای فراوانــی در داخل به ویژه بخش کشــاورزی به عنوان
خصوصیترین بخش اقتصادی کشور وجود دارد و با توجه به این که تولید
و تأمین نیازهای غذایی مردم بر عهده این بخش است ،ارزان و آسانترین
ارز در اختیار بخش کشاورزی قرار میگیرد و در این زمینه هیچ محدودیتی
نداریم.ویبااشارهبهاینکهباتدبیر،اتحادوهماهنگیهمهمردمودستگاهها
میتوانیم در مدت کوتاهی در این جنگ اقتصادی بر تحریمها پیروز شویم،
گفت :بخش کشاورزی با اتکا به توانمندیهای داخلی ،در شرایط تحریم،
کمترین مشکالت را خواهد داشــت .حجتی بر ضرورت ساماندهی نظام
تولید و عرضه محصوالت کشاورزی تاکید و خاطرنشان کرد :تعاونیها و
تشکلهایتولیدیباحمایتومشارکتصندوقهایسرمایهگذاریبخش
کشاورزیبایدفرآیندتولیدازمرحلهتأمیننهادههاتابازاررسانیودسترسی
مردم به تولیدات کشاورزی را بر عهده بگیرند.

تامین  ۴۰درصد یارانه مردم از فروش گاز

شهر خبر  :حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره
جایگاه صنعت گاز در کشور گفت :اکنون به طور میانگین بیش از ۴۰
درصدازیارانهمردماز طریق فروشگاز تامینمیشود،همچنیناستفاده
از  گاز به جای سوختهای میان تقطیر که سبب افزایش حجم صادرات
بنزین ،گازوئیل و مازوت میشود و نیز کمک به کاهش آلودگی محیط
زیســت ،همه بیانگر موقعیت راهبردی گاز در کشور است.وی تامین
گاز مستمر ،پایدار و ایمن را وظیفه اصلی این شرکت برشمرد و افزود:
توانمندسازی و فرایندسازی ۲  ،محور اساسی است که در این شرکت
باید به آن توجه شود .همچنین ماموریت دیگر شرکت ملی گاز ،حضور
فعال در فرصتهای مناسب تجارت جهانی گاز است و باید تالش کنیم
با ایجاد فرصتهای رقابتی ،حضور فعالی در این بازار داشته باشیم.معاون
وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه سال گذشته با وجود سرمای شدید
در همه استانهای کشور ،گاز هیچ شهری قطع نشد و خدمترسانی این
شرکت به طور مستمر ادامه یافت ،افزود :این شرکت با تمهیدات ویژهای
که برای جلوگیری از قطعی گاز اندیشید ،با وجود همه مشکالت توانست
رضایت مردم را جلب کند.وی با اشــاره به برنامه این شرکت بهمنظور
خصوصیسازی گفت :گام نخســت ،برونسپاری فعالیتها به بخش
خصوصیاست،بهطوریکهمالکیتدراختیاردولتواجرایکاربرعهده
بخشخصوصیباشد.

فارس :مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
با اشاره به برنامهریزی سازمان بنادر و دریانوردی
برای ارتقاء صادرات از بنادر شمالی کشور و به ویژه
بندر امیرآباد گفت :امیدواریم سیســتم روریلی
بندر امیرآباد تا پایان سال تکمیل شود .بر اساس
این خبر همایش توسعه صادرات از مسیر دریای
خزر امروز بــا حضور دســتاندرکاران صنعت
حمل و نقل دریایی کشــور ،مدیرعامل سازمان
بنادر و دریانورد ،نمایندگان استانهای شمالی
کشور در مجلس و سرمایهگذاران و مسئوالن از
 ۹کشور همسایه ایران و حاشیه خزر برگزار شد.
در این همایش مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر
امیرآباد اظهارداشت :توسعه صادرات ،توانمندی
و برجستگی اقتصاد هر کشور را نشان میدهد.
سیاوش رضوانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم
رهبری در حمایت از کاالی ایرانی ،برگزاری این
همایش را در جهت توسعه صادرات کاال از بنادر
شمالی کشور ضروری دانســت و گفت :از  ۴ماه
گذشته نسبت به برقراری این همایش در راستای
هماهنگی با کشورهای حاشیه خزر بابت توسعه
صادرات دریایی برنامهریزیها انجام شد .وی نقش
بنادر در توسعه صادرات و کیفیت ارائه خدمات را
از اهداف برگزاری این همایش اعالم کرد و گفت:
در این حوزه تسهیالت مناسبی در اختیار تجار و
سرمایهگذاران در بنادر قرار میگیرد.مدیر منطقه
ویژهاقتصادیبندرامیرآباداضافهکرد:اینهمایش
بهمنظوراستفادهبهینهازظرفیتهایخالیبنادر
شمالی کشور است؛ باید تنوع کاال در بنادر توسعه
یابد و در گام اول هدف ما ابتدا توســعه صادرات
از بنادر و ســپس در گام بعد رشد ترانزیت است.
رضوانی ادامه داد :کشورهای حاشیه خزر نیز مایل
هستندخطوطترانزیتیازدریایخزروبامحوریت
ایران افزایش یابد .مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر
امیرآباد افزود :در  ۳ماه اخیر  ۲۲۵هزار تن کاالی
صادراتی از بنادر شمالی کشور صادر شد که بیش
از  ۵۰درصد آن از بندر امیرآبــاد بود .رضوانی با
تأکید بر اینکه امیدواریم تنــاژ بنادر در تخلیه و
بارگیریافزایشیابد،گفت:درسالگذشتهمیزان
 ۵۰۰هزار تن صادرات در بندر امیرآباد داشتیم.

آگهی مزایده

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهایشماره 97/07کدسامانهستاد 200971045000002:نوبتدوم

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه اجرای ورودی و خروجی ،تهیه و نصب ایستگاه شماره 2سرخه ،اجرای خط و اتصال و انفصال در میدان امام سرخه
را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.
عنوان

شرح

نام و نشانی مناقصه گزار

شرکت گاز استان سمنان به نشانی :سمنان ،بلوار شهید اخالقی ،نبش
خیابان دهه فجر

نوع ،کمیت و کیفیت کاال
یا خدمات

انجام عملیات لوله گذاری شبکه تغذیه فوالدی و پلی اتین با فشار 250 psi
و نصب کلیه اتصاالت ،شیرآالت و متعلقات مربوطه به طول تقریبی 48
متر -انجام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع با فشار  PSIG60و نصب کلیه
اتصاالت ،شیرآالت و متعلقات مربوطه به طول تقریبی  132متر -تهیه،
حمل ،نصب و راه اندازی و اجرای اتصال ورودی و خروجی ایستگاه تقلیل
فشار  T.B.Sکابینتی به ظرفیت  10000مترمکعب -تهیه مصالح مصرفی
پروژه به عهده پیمانکار میباشد( .قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل
با لحاظ کیفیت ارایه گردد).

نوع و مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار

مبلغ  154/000/000ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آیین نامه
تضمین معامالت دولتی می باشد.

زمان و نحوه دریافت اسناد
مناقصه

از ساعت  8مورخ  97/4/21لغایت ساعت  16مورخ  97/4/25از طریق
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی
www.setadiran.ir

زمان و مکان تحویل اسناد
مناقصه

حداکثر تا ساعت  16مورخ  97/5/8در سامانه فوق الذکر

هزینه خرید اسناد مناقصه

مبلغ  150/000ریال (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) واریزی به شماره
شبا حساب نسیم  IR780100004001129606378261نزد بانک مرکزی به
نام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان سمنان

زمان گشایش پاکات (الف و ب)

مورخ  97/5/9ساعت 14

تلفکس امور قراردادها

023-33453844

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه فرمایید

نوبت چاپ :دوم
مجوز نفت1397/1680:

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه در نظر دارد حدود  25تن چوب چنار و بید مربوط به مجموعه
باغ فردوس شرکت تعاونی مصرف فوالد مبارکه را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار
نماید  .متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید از تاریخ  1397/04/23از ساعت  8:30تا  15:30به آدرس
خیابان آتشگاه مجموعه باغ فردوس مراجعه نمایند .
جهت اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن  36517048امور قراردادهای شرکت تعاونی مصرف
فوالد مبارکه  -آقای شریعت تماس حاصل فرمائید .
پیشنهاد قیمت در پاکت در بسته به همراه یک فقره چک شرکت در مزایده به مبلغ  %10از مبلغ
پیشنهادی در وجه شرکت تعاونی مصرف فوالد مبارکه تحویل امور قراردادهای تعاونی مصرف فوالد گردد .
متقاضیان تا پایان وقت اداری مورخ  1397/04/28مهلت دارند نسبت به تکمیل و تحویل پیشنهاد و
قیمت مزایده خود اقدام و تحویل نمایند .
به پیشنهادات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل تحویل پاکات :سپاهانشهر – بلوار غدیر -بلوار قائم جنوبی – مجتمع نگین نقش جهان – دفتر
تعاونی مصرف -امور قراردادها می باشد.

