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دوشنبه  2اردیبهشت 1398

اقتصاد

سال پنجم شماره 1132

آسیبشناسی «همدلی » از الینحل ماندن یک بحران اقتصادی که رکود تولید را تمدید کرده است

خبر

آوار مطالبات بر سر نظام بانکی

تغییرات جدید در راه است
نرخ سود بانکی ،دامنهای میشود

بانــک مرکزی قصــد دارد به جای تعیین نرخ قطعی ســود برای
بانکها ،دامنهای از نرخ ســود را تعیین کند که بانکها موظفاند در
آن چارچوب عمل کنند.
به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی در دوره جاری در دورههای زمانی
متفاوت برنامههای مشخصی را پیگیری کرده و تالش میکند تا آنها
را عملی کند که در این راستا نیز ،عمده تمرکز بانک مرکزی بر یکی از
برنامههاست ،هرچند که به گفته رئیسکل بانک مرکزی ،سایر برنامهها
نیز همزمان با هم پیش خواهد رفت.
در مدت اخیر بانک مرکزی بحث اصالح ناترازی آنها را در دستور
کار خود قرار داده و این موضوعی اســت که همتی ،رئیسکل بانک
مرکزی سال گذشته نیز از آن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای
اصالح نظام بانکی نام برده و تاکید کرده بود که تا وقتی اضافه برداشت
بانکها از بانک مرکزی سر و سامان پیدا نکند ،سیستم بانکی کشور
اصالح نخواهد شد.
البته به گفته وی اصالح ناترازی بانکها از نخستین مراحل اصالح
نظام بانکی است ،اما با توجه به اینکه بیشتر وقت بانک مرکزی در سال
گذشته صرف رسیدگی و کنترل بازار ارز شد ،این برنامهها با سرعت
کمتری پیش رفت.
البته چندین قانون نیز در راستای شفافیت مالی در سال گذشته از
سوی بانک مرکزی پیگیری و در شورای پول و اعتبار تصویب شد که
به نظر میرســد این اقدامات نیز در راستای طرح اصالح نظام بانکی
بوده اســت .با این حال ،بانک مرکزی این روزها به دنبال این است تا
با ساماندهی روشهای جذب سپرده از سوی بانکها ،اضافه برداشت
آنهــا از بانک مرکزی را مدیریت کــرده و به نوعی از بدهی بانکها
بکاهد.
طی روزهای گذشته دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز از سوی
شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که دو نکته مهم این دستورالعمل
این است که این بازار عالوه بر اینکه ،امکان معامالت اوراق بهادار دولت
را بیــن بانکها و بین بانک مرکزی و بانکها فراهم میآورد ،در واقع
اوراق بهادار دولتی را به داراییهایی بدون ریسک تبدیل میکند ،ولی
به گفته همتی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ ســود
تعریف خواهد شد.
به این ترتیب آن طور که رئیسکل بانک مرکزی درباره این عملیات
گفته ،اجرای این طرح شکل پیش رفته عملیات سیاست پولی است که
همزمان نه تنها معامالت اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانکها را
سامان خواهد داد ،بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم
خواهد کرد ،دامنه تعیین شده نرخ سود ،سامان ساختار یافتهای به نرخ
سود خواهد داد تا نرخها از حول و حوش یک بازه ،زیاد و کم نشوند.
این صحبتها نشان میدهد که بانک مرکزی به جای اینکه مانند
گذشته به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابالغ آن به بانکها باشد
که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانکها و پرداخت و دریافت
ســودهای باالتر است ،قصد دارد تا بازهای از نرخ سود را برای بانکها
تعریف کند تا بانکها در چارچوب آن بازه فعالیت کنند ،چراکه بدون
این دامنه ،ممکن است آشفتگی زیادی در نرخهای بین بانکی به وجود
آید.

 108نفر از بدهکاران بانکی ،رقمی در حدود  110هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند

همدلی| گــروه اقتصادی« :رکــود تولید» و
«معوقات بانکی» دو آفتی که سالها به جان اقتصاد
ایران افتاده است .آفتی که منشاء آن از عملکرد ناقص
بانکها در ارائه خدمات به تولیدکنندگان آغاز شــد.
حاال ،دولت و مجلس در حالی با ارائه راهکارهایی از
جمله هدایت نقدینگی به سوی تولید ،برای خروج از
رکود تالش میکنند که بحران نظام بانکی همچنان به
قوت خود باقی مانده و در حال پیشروی است.
آنطــور که دیروز محمدرضا پور ابراهیمی ،رئیس
کمیســیون اقتصــادی مجلس اعالم کرده اســت
اصالحیه قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس
رســیده اســت و اصالحیه قانون بانکداری نیز طی
دو هفته آینده به صحن علنی می رســد .قرار است
نمایندگان مردم در خانه ملت در خصوص پیشــبرد
رویکرد سپردهها به سوی مولدهای اقتصادی ،تفکیک
ســپردههای بانکی ،تغییر جدی در نحوه محاســبه
جریمه تاخیــر پرداخت تعهدات فعاالن اقتصادی به
بانکها ،ایجاد ساختار نظارتی در بانک مرکزی و تغییر
در ساختار بانک مرکزی ،عملکرد این بانک را زیر ذره
بین قرار دهند.
اگرچه این موارد یاد شده میتواند به عملکرد بهتر
و بدون نقص بانک مرکزی منجر شود اما به اعتقاد،
آگاهان اقتصادی در حال حاضر مهمترین بحران نظام
بانکی مطالبات معوقی است که حاال به رقمی در حدود
 200هزار میلیارد تومان رسیده است.در حال حاضر
وضعیت معوقات بانکی در ایران  4درصد با استاندارد
جهانی فاصله دارد .این مطالبات هم از ســوی دولت
است هم مردم؛ همچنین که گفته میشود  108نفر
از بدهکاران بانکی ،رقمی در حدود  110هزار میلیارد
تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند .این اتفاق که
روند آن از دولتهای نهم و دهم آغاز شد ،تا به امروز
موجب فلج شدن سیستم بانکی در کشور شده است.
اگر چه بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که
در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز چارهای برای این
معضل اندیشیده نشد .پیش از این محمد باقر نوبخت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بود که دولت
احمدینژاد رقمی در حدود  5هزار میلیارد تومان به

دستور رفع موانع ترخیص  ۸۵هزار کانتینر
در گمرک ایران

رئیس جمهور ایران دســتوراتی را به وزارت اقتصاد برای رفع موانع
ترخیص  ۸۵هزار کانتینر و  ۳هزار اظهارنامه معطل شده صادر کرد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری تسنیم ،اخیرا  8پیشنهاد
از ســوی وزارت اقتصاد به رئیس جمهور برای کاهش رسوب کاال در
گمرکات کشور ارائه گردید :پیشنهاد اول :صدور مجوز ثبت سفارش
از سوی وزارت صنعت ،برای کاالهای رسیده به کشور که با وجود دپو
شدن این کاالها در بنادر و یا اماکن گمرکی
پیشــنهاد دوم :ترخیص اقالم اظهار شده به گمرک ،بدون نیاز به
اصالح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک؛
پیشــنهاد سوم :اجازه ترخیص قطعی کاالهایی که با گواهی بانک
عامل ،ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند؛
پیشنهاد چهارم :افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش
برای کلیه کاالها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت
رسیدن کاال به کشور؛
پیشنهاد پنجم :فراهم نمودن تمهیدات الزم در راستای نمونه برداری
از کاالهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند قبل از اینکه
این کاالها اظهار شوند.
پیشنهاد ششم :ترخیص دارو و محصوالت دارویی با حداقل اسناد و
نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو؛
پیشنهاد هفتم :نگهداری قسمتی از کاالهای اظهار شده به گمرک
در صــورت بدهی قطعی قبلی صاحب کاال به میزان بدهی قطعی و
اجازه ترخیص مابقی کاال؛ پیشنهاد هشتم :تسری تصمیم اتخاذ شده
برای خودروهای با ثبت ســفارش بانکی بــه خودروهای دارای ثبت
سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک ایران در این
زمینه بیان داشت :عوامل و پارامترهای مختلفی مانند الزامات قبل از
اظهار کاالها به گمرک اعم از شــیوه های انتقال ارز یا تکمیل اسناد
مورد نیاز ،اقدامات صاحبان کاال در راستای اظهارکاال به گمرک  ،انجام
تشــریفات گمرکی و ترخیص کاال از گمرک  ،سیستم حمل و نقل
کشور و ...در رسوب کاال در بنادر کشور تأثیرگذار می باشند.

ش کرت ملی نفت اریان
سـازمان بهدا شت و ردمان صنعت نفت

بانکها بدهکار بوده اســت .در دولتهای یازدهم و
دوازدهم نیز بدهی دولت به بانکها رقمی در حدود
 237هزار میلیارد تومان ،برآورد شده است و به نظر
میرسد این ماجرا ادامه دارد...
بانکتوان وامدهی ندارند
گزارشهای میدانی نشــان میدهــد بانکها به
اندازهای بیپول شدهاند که توان پرداخت جزئیترین
وامها را به مشتریان ندارند ،چه رسد به آنکه بتوانند
گــره از کار تولید باز کنند .اگرچه ناتوانی بانکها در
پرداخت وامهای کوچک از سوی مدیران بانک مرکزی
تکذیب میشــود اما گزارشهــای میدانی واقعیت
دیگری را بازگو میکند .یک کارمند بانکی در این باره
به «همدلی» ،میگوید« :دولت به خوبی میداند که
پولی در بساط بانکها نیست اما هرسال تکلیفهای
ســنگینی را از جمله پرداخت وام های مســکن و

ازدواج بر دوش بانکها میگذارد که قادر به انجام آن
نیستیم ».این دستاندر بانکی همچنین با صراحت
اعالم میکند «:از هــر  20زوج که برای دریافت وام
ازدواج مراجعه میکنند تنها یک نفر آنهم با شراطی
بسیار دشــوار موفق به دریافت میشوند » .کارمند
یک دستاندرکار بانکی:
دولت به خوبی میداند که پولی
در بساط بانکها نیست اما هرسال
تکلیفهای سنگینی را از جمله
پرداخت وام های مسکن و ازدواج بر
دوش بانکها میگذارد که قادر به انجام
آننیستیم

دیگــری در این باره به «همدلــی» اینطور توضیح
میدهد « :بانکها تمام امیدشان به سپردههای مردم
است ،به غیر از آن پشتوانه دیگری ندارند».
درآمدهای سرشار نفتی ،رشد منفی اقتصاد
حاال بحران نظام بانکی به جایی رســیده است که
از نــگاه ناظران اقتصادی ،امیدی بــرای رونق تولید
هم نیســت .ماجرای به سالهای نه چندان دور بر
میگردد؛ زمانی که محمود احمدینژاد ریاست دولت
نهم را به دســت گرفت .به گواه بســیاری از آگاهان
اقتصادی ،درآمدهای نفتــی دردوران احمدی نژاد
تاریخیترین درآمد نفتی طی ادوار گذشتهاش بوده
است اما دو سال پیاپی ،رشد منفی اقتصاد را تجربه
کرد.
هر چند بررسیها نشــان میدهد میزان تولید و
صادرات نفت در دولت احمدی نژاد روندی کاهشی

داشت اما به دلیل قیمت های باالی جهانی ،دالرهای
نفتی سرازیر ایران شدند .درآمد نفتی دولت نهم ،بر
اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی 618
میلیارد دالر برآورد شــده است .از سوی دیگر دولت
نهم در اولین سال فعالیت  48.8میلیارد دالر درآمد
از محل فروش نفت داشت اما سالیانی نیز درامد 80
تا  118میلیارد دالری را در کارنامه خود ثبت کرد تا
از این منظر غیر قابل رقابت با دولت های قبل و پس
از خود باشد .نکته قابل تامل اینکه با وجود درآمدهای
سرشار نفتی در دولتهای نهم و دهم ،اقتصاد ایران
دو ســال پیاپی ،رشد منفی را تجربه کرد .درست در
همین زمان صدای پای رکود در بخش صنعت ایران
شــنیده شد و هنوز هم این بحران گریبانگیر تولید
در کشور است.
آنطور که تحلیلگــران اقتصادی میگویند رئیس
دولتهای نهم و دهم با تکیه بر درآمدهای سرشــار
نفتی ،بذل و بخشــشهایی را به نام تولید اما به کام
دالالن انجــام داد .در آن زمــان رقمی در حدود 32
هزار میلیارد تومان ،در قالب وامهای خود اشتغالی در
قالب ارائه تسهیالت به طرحهای زودبازده اقتصادی،
وام پرداخت شد که در بررسیها کاشف به عمل آمد
که با انحراف  65درصدی همراه بوده است؛ نتیجه این
انحراف تعطیلی  60در از کارخانهها بود که همچنین
به تعدیل گستره نیروی کار انجامید.
حرف آخر...
از دهــه  ،80بانکها هر اقدامی انجــام دادند به
جز آنکه در خدمت مردم و تولید باشند .بنگاهداری
بانکها ،بخصوص در حوزه مســتغالت آفتی بود که
هم بانکها را زمین گیر کرد و از ســوی دیگر چوب
الی چرخ اقتصاد کشــور گذاشت .این روند در حالی
همچنان ادامه دارد که به نظر میرسد سرمایهگذاران
خانگــی بیش از هر زمان دیگــری اعتماد خود را به
سیستم بانکی از دست داده و به سوی موسسات مالی
و اعتباری و نیز بازارهای واسطه گری هجوم آوردهاند.
در این شرایط به نظر میرسد تحقق شعار حمایت از
تولید جز با ایجاد اصالحات ساختاری در اقتصاد و نیز
نظام بانکی کشور ،ممکن نباشد.

گوشه

مسکن

فروکش هیجان بازار مسکن
چشمانداز رکودی در بازار مسکن ،سرمایهها را طی هفته گذشته
به سمت بازارهای خودرو و بورس روانه کرد که باعث شد برخی
فروشندگان مردد نسبت به عرضه واحدهای خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،بازار مسکن در مقایسه با سه بازار رقیب یعنی
بورس ،طال و ارز به قله قیمتی چهار سال اخیر دست یافته و بر
این اساس معامالت در فروردین ماه به کمترین میزان خود طی
شش سال گذشته رسیده است .آخرین بررسیهای میدانی از بازار
مسکن شهر تهران نشان میدهد هیجان ایجاد شده از طرف عرضه
با واکنش خنثی طرف تقاضا همراه بوده است .محاسبات حاکی
از آن است که از چهار سال گذشته تاکنون رشد بازار مسکن ۲۳
درصد باالتر از طــا و ارز قرار گرفته و به همین دلیل معامالت
مســکن در فروردین ماه  ۵۱درصد نسبت به زمان مشابه سال
قبل کاهش نشــان داد .عوامل تورمزای مقطعی همچون تحریم
سپاه پاسداران نیز تأثیری برای افزایش تقاضا در بازار مسکن ایجاد
نکرد .کارشناسان دفاتر امالک پیش بینی میکنند رکود معامالتی
برای حداقل  ۱۰تا  ۱۲فصل در بازار مسکن ماندگار خواهد بود.
از ســوی دیگر ،ورود نقدینگی به بازارهای خودرو و سهام در
هفته گذشته اوضاع را به ضرر نوسان گیران بازار مسکن تغییر داد.
برخی معتقدند در سال جاری ،بازار بورس اوضاع بهتری نسبت به
طال ،ارز و مسکن تجربه خواهد کرد.
بازار مسکن ،ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد
و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان ،ظرفیت این بازار
برای رشد قیمت پر شده است .طبق آمار وزارت راه و شهرسازی
میانگین قیمت مسکن شــهر تهران در اسفندماه  ۱۳۹۷به ۱۱
میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه
سال قبل از آن  ۹۵درصد رشد یافته است .عدهای از فعاالن حوزه
مســکن معتقدند که اگر خریداران با قیمتهایی باالتر از ارقام
فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب میخرند .بازار مسکن در
شرایطی رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان
به شدت کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی با

تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی 98/2

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد خرید البسه پزشکی
و پیراپزشکی مورد نیاز بیمارستان نفت تهران را از طریق تجدید مناقصه
( پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران) از فروشندگان واجد شرایط
مستقر در شهر تهران خریداری نماید
ا -مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفی  :تهیه اســناد ارزیابی
حداکثر تا یک هفته بعد از درج آگهی نوبت دوم از طریق مراجعه به وب
سایت اینترنتی به آدرس www.piho.ir :امکان پذیر می باشد.
 -۲مهلت و محل تحویل اســناد تکمیل شده ارزیابی کیفی  :مناقصه
گــران حداکثر تا دو هفته پس از درج آگهی نوبت دوم اســناد ارزیابی
را تکمیل و بهمراه مســتندات به آدرس تهران  -میدان ولیعصر(عج) -
خیابان کریمخان زند  -خیابان به آفرین  -پالک  - ۲۷ساختمان شماره

نوبت دوم1398/02/04 :

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

عضو هیــأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و
پوشاک ایران با اشــاره به ممنوعیت واردات پوشاک که از
سال گذشته اعمال شده ،گفت :اگر فروشگاههای بزرگ ملزم
به اســتفاده از کاالها و محصوالت داخلی شوند در راستای
حمایت از تولید داخل مفید خواهد بود.
مجید نامی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه بیشتر
شدن فضای عرضه باعث میشــود برندهای داخلی سهم
بیشــتری از بازار را به خود اختصاص دهند ،گفت :به ویژه
با ممنوعیت واردات پوشاک که از سال گذشته اعمال شده،
فرصت خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد شــده و در
این شرایط بیشتر شدن محل عرضه میتواند به دیده شدن
برندهای ایرانی کمک کند.
وی همچنیــن با بیان اینکه پیــش از ممنوعیت واردات
پوشــاک ،فروشــگاههای بزرگ با تولیدکننــدگان داخلی
همکاری نمیکردند ،اظهار کرد :فروشــگاههای بزرگ فکر
میکردند برای جذب مشتری بیشتر باید از برندهای خارجی
اســتفاده کنند ،اما در شــرایط فعلی که برندهای خارجی
همچون گذشته در کشور فعال نیستند برای پر کردن مراکز
خرید مجبور هستند از برندهای داخلی استفاده کنند.
عضــو هیأت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات نســاجی
و پوشــاک ایران ادامه داد :باید قوانینی از ســوی دولت و
شهرداری تعیین شود تا زمانی که برندهای خارجی دوباره به
کشور بازگشتند و ممنوعیت واردات پوشاک لغو شد ،سهمی
از فــروش مالها به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد تا
بتوانند جایگاه خود را در مراکز خرید حفظ کنند.
نامی در پاسخ به اینکه چگونه با وجود ممنوعیت واردات
پوشــاک ،تعداد زیادی از برندهای خارجی در فروشگاههای
بزرگ فعال هســتند ،تصریح کرد :طبق قانونی که از سال
 ۱۳۹۶اجرا شــده برندهایی که به طور رسمی و قانونی در
کشور فعالیت میکنند و نام آنها در وزارت صنعت ،معدن و

افزایش تسهیالت تا سقف  ۲۸۰میلیون تومان مخالفت کرد .سقف
این وام برای زوجین هم اکنون  ۱۶۰میلیون تومان اســت .البته
عدهای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند که
باال بردن رقم تسهیالت اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد میکند.
از سوی دیگر ،رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی
کاهش قدرت خرید و افت شــدید معامالت اســت .طبق آمار
اتحادیه امالک در  ۲۰روز ابتــدای فروردین ماه  ۱۳۹۸خرید و
فروش ملک در تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل ۵۱
درصد کاهش یافته اســت؛ زیرا سرمایهگذاران حرفهای که سال
گذشــته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به ندرت
دیده میشوند .اندک خریدارانی هم که حضور دارند ،متقاضیان
مصرفی هستند که از رشد مجدد قیمتها نگرانند.
اوضاع فعلی حاکی از آن اســت که هر دو سوی عرضه و تقاضا
با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد میکنند .برخی از فروشــندگان
معتقدند که قیمتها در آینده باالتر خواهد رفت اما ســازندگان
حرفهای میگویند که هرکس در شــرایط فعلی اقدام به فروش
کند سود خواهد کرد .محاسبات نیز حاکی از آن است که از سال
 ۱۳۹۴تاکنون رشــد بازار مســکن به  ۱۸۳درصد رسیده و ۲۳
درصد باالتر از سکه و ارز قرار گرفته است.

نوبت اول

روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

تجارت ثبت شده ،موظف هستند حداقل  ۲۰درصد صادراتی
کــه به ایران دارند را در داخل کشــور تولید کنند بنابراین
برخی از برندهای خارجی به طور قانونی در داخل کشــور
تولید میشود و با همان برند به فروش میرسد.
نامی اجرای این قانون را در راســتای انتقال تکنولوژی و
دانش فنی و همچنین حمایت از تولید داخل مؤثر دانست و
گفت :در این میان ممکن است برخی از برندهایی که مجوز
فعالیت ندارند و کاالی تقلبی میفروشند ،پوشاک تولید شده
در داخل کشور را به نام برند خارجی به فروش برسانند.
وی در ادامــه با اشــاره به لزوم تصویب ســند راهبردی
صنعت پوشــاک در سال رونق تولید ،اظهار کرد :با توجه به
اینکه امسال صنایع کوچک و متوسط و صنعت پوشاک جز
اولویتهای صنعت هستند ،انتظار داریم این سند راهبردی
هر چه زودتر تصویب و ابالغ شود تا برنامهریزی بهتری برای
آینده صورت بگیرد.
به گفته وی سند راهبردی صنعت پوشاک نزدیک سه سال
است که با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،دانشگاه
امیرکبیر و بخش خصوصی تهیه شده و به صورت یک نقشه
راه برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته شده است.

شماره مجوز1398.158 :

آگهی مزایده شماره 658/1/98

شماره مجوز1398.315 :

 - ۲سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت  -طبقه  - ۳واحد امور پیمانها
تحویل نمایند و در صورت نیاز به هرگونه اطالعات بیشــتر با شــماره
تلفنهای  ۸۸۸۹۲۱۵۳یا  ۸۳۳۰۷۲۷۳تماس حاصل نمایند.
 -٣سایر شرایط تجدید مناقصه:
 - 1-3اسناد مناقصه بین متقاضیان واجد شرایط به تشخیص مناقصه
گزار پس از بررســی مدارک شناسایی و ارزیابی کیفی توزیع می گردد.
حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  ۵۰می باشد.
 -2-3نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه و برآورد مالی آن متعاقبا
از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه گران واجد شرایط اعالم خواهد شد
www.shana.ir

“مالها" باید ملزم به استفاده از کاالهای داخلی شوند

ش کرت ملی نفت اریان

نوبت دوم

مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد کاالی خارج از رده گروه ذیل مستقر در شیراز (شهرستان کوار ) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف

شرح کاال

تعداد /مقدار

واحد

قیمت پایه کارشناسی(ریال)

میزان سپرده (ریال)

گروه ۱

انواع لوله مستعمل در سایزهای مختلف

5
حدود 556.000

قلم
کیلوگرم

هرکیلوگرم
24.079

1.200.000.000

عالقه مندان به شــرکت در مزایده می توانند پس از ثبت اطالعات خود در پایگاه
ملی اطالع رسانی مناقصات کشور و اخذ کد کاربری ،مبلغ یکصد هزار ()100،0۰۰
ریال به حساب جاری شماره  1997000477نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
به نام شرکت ملی نفت ایران واریز و با همراه داشتن رسید (قبض) بانکی و کد کاربری
مربوطه از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/2/10
به استثنای روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت
اسناد مزایده ،بازدید و ارائه پیشنهاد در تهران به نشانی :خیابان سپهبد قرنی ،نرسیده

به پل کریمخان زند ،نبش خیابان شــهید کالنتری ،پالک  ( ۲۲۶ساختمان شماره
 ۳۹شرکت ملی نفت ایران) .طبقه پنجم ،اتاق  ،۵۱۷اداره فروش کاال مراجعه نمایند.
آگهی فوق همزمان در سایت شرکت ملی نفت ایران  www.nioc.irقابل مشاهده
است
( تلفن تماس در تهران  ۸۲۰۱۵۰۰۰ ،۸۲۰۱۵۶۶۵ :و )۰۲۱-۸۲۰۱۵۵۳۲
Email:mozayedeh@nioc.ir

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

