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شنبه 23 دی 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3276 

 تولید مس کاتد
 از مرز 105 هزار تن گذشت

 تفاهم -گروه اقتصادی: س��ازمان توسعه و 
نوس��ازی معادن وصنایع معدنی ایران اعالم کرد: 
در 9 ماهه امس��ال بالغ بر 105 هزار و 917 تن 
م��س کاتد و 130 ه��زار و 197 تن مس آند در 
کارخانه های سرچش��مه و میدوک و س��ونگون 
تولید شد . برپایه جداول آماری سازمان مزبور، 
طی دوره 9 ماهه پارس��ال 145 هزار و 963 تن 
مس کاتد تولید ش��د و مجموع تولید پارسال در 
این زمینه به رقم 192 هزار و 650 تن رس��ید . 
در 9 ماهه امس��ال کل اس��تخراج سنگ مس به 
رقم 126 میلیون و 221 هزار و 596 تن رس��ید 
و سنگ س��ولفیدی برداشت ش��ده از معادن یاد 
ش��ده به رقم 38 میلیون و 692 هزار و 752 تن 
رس��ید . احمد مراد علیزاده-مدیرعامل ش��رکت 
م��س ایران در دی ماه ج��اری گفت: افت قیمت 
مس بین سال های 95- 1390 بوجود آمد و در 
واقع فروش این شرکت با متوسط قیمت پنج هزار 
دالر ب��ه ازای هرتن به هفت هزار میلیارد تومان 
رس��ید. به گفته وی، رش��د قیمت مس از اواخر 
 1395 آغ��از ش��د که تاکنون نیز ادامه داش��ته و

 پی��ش بینی کرد : فروش امس��ال ش��رکت مس 
به هش��ت هزار میلیارد تومان برسد. برپایه آمار 
س��ازمان ایمیدرو طی دوره 9 ماهه امسال 851 
هزار و 917 تن کنسانتره مس تولید شد ، این میزان 
 در مدت مشابه پارسال 789 هزار و 691 تن بود. 
کل کنس��انتره تولید شده در سال 95 به رقم یک 
میلیون و 46 هزار و 151 تن رسید. اکنون ذخایر 
معدنی م��س دنیا از م��رز 720 میلیون تن مس 
محتوی فراتر رفته و ایران با داشتن ذخیره بیش 
از 22 میلیون تن مس محتوی، حدود 1.3 درصد 
از ذخایر معدنی مس جه��ان را در اختیار دارد. 
ایمیدرو در آمار منتش��ره 9 ماهه امس��ال، میزان 
مفتول مس��ی تولیدی واحد ه��ای مزبور را 21 
ه��زار و 464 تن ذک��ر کرده کنس��انتره مولیبدن 
نیز چه��ار هزار و 738 تن ثبت ش��د . همچنین 
مولیب��دن تولیدی در دوره این گزارش یک هزار 
و 578 تن، اکس��ید مولیبدن براب��ر با 964 تن و 
لجن محتوی طال و نقره به 90 تن رسید . به گفته 
مرادعلیزاده، امروز در دنیا ش��اخص اصلی برای 
محاس��به تولید مس، مس محتوی است نه مس 
کاتدی و ایران در طی چندسال گذشته در حوزه 
تولید مس محتوی رش��د 30 درصدی داش��ته و 
سال گذشته 282 هزار تن مس محتوی تولید شد 
و امسال تولید به رقم 290هزار تن خواهد رسید. 
 جدول آماری س��ازمان ایمیدرو نش��ان می دهد

 پارسال کل استخراج سنگ مس به 140 میلیون 
و 462 هزار و 570 تن رسید . 

خبرنامه

وضعیت صادرات غیرنفتی مطلوب نیست
رئیس کمیس��یون صادرات ات��اق بازرگانی 
ایران گفت: اگر صادرات نفت نبود، نمی توانستیم 
از رش��د اقتصادی حرفی بزنیم، زیرا رکود هنوز 
باقی اس��ت. س��ید رضی حاجی آق��ا میری در 
گفت وگ��و با فارس، گفت: ن��رخ 13.5 تا 14.5 
درصدی سود تس��هیالت برای صادرکنندگان با 
توجه به سود اندک صادرات، مناسب نیست. وی 
با بیان اینکه مش��کالت اقتص��ادی دولت فراوان 
اس��ت، گفت: از دولت هم نمی توان انتظار داشت 
که نرخ س��ود تس��هیالت را به نرخ تورم برساند.  
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه تس��هیالت صادراتی به ذینفعان واقعی 
نمی رس��د، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی 
از اقتصاد ایران دولتی یا خصولتی است، بنابراین 
بنگاه های کوچک که در بخش خصوصی فعالیت 
می کنن��د، نمی توانند از این تس��هیالت اس��تفاده 
کنند. حاجی آقا میری با تأکید بر اینکه وضعیت 
صادرات غیرنفتی خوب نیس��ت، گفت: اگر نفت 
 صادر نمی ش��د، نمی توانس��تیم رش��د اقتصادی 

6 درصدی را اعالم کنیم.  
 

 خرید توافقی برنج
 راهی در جهت خروج رکود بازار برنج

نایب رئی��س انجم��ن برنج با بی��ان اینکه 
قیم��ت برنج داخل��ی از برنج خارج��ی ارزان تر 
است، گفت:تامین ذخایر راهبردی از محل تولید 
داخل، گامی مثبت به ش��مار می رود. اکبریان- 
نائب رئی��س انجمن برنج در گفتگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با بیان اینک��ه خرید توافقی 
برنج از کش��اورزان، تاثیر بس��زایی در خروج از 
رکود ب��ازار برنج ایران��ی دارد، اظهار کرد: وزیر 
جهاد کش��اورزی در چند روز گذش��ته با هدف 
حمای��ت از کش��اورزان، خرید توافق��ی برنج را 
مطرح کرد ک��ه این امر در جهت خروج از رکود 
بازار برنج ایرانی، دستاوردی مهم تلقی می شود.

 این مقام مسئول با اشاره به اینکه در هفت 
ماه نخس��ت س��ال؛ یک میلی��ون و 50 هزارتن 
برنج وارد ش��ده است، بیان کرد: با توجه به آنکه 
س��االنه 700 تا 800 هزارت��ن برنج خارجی در 
داخل مصرف می شود، به نظر می رسد که برخی 
تجار با کاه��ش عرضه و کمبود تصنعی در بازار 
به دنبال واردات مجدد هس��تند که سیاست وزیر 
جهاد مبنی بر تامین ذخایر اس��تراتژیک از تولید 
داخ��ل می تواند، از منفعت طلبی افراد جلوگیری 
کن��د. وی ادام��ه داد: با وج��ود فراوانی برنج در 
کارخانه ها و رکود اخیر ب��ازار؛ این روند، امری 
مهم در حمایت از کشاورزان و تعادل بازار داخل 

به شمار می رود. 

خبرنامه

رییس خانه معدن ایران معتقد اس��ت: برجام در 
حقیقت فصلی نو در اقتصاد ایران محس��وب می شود 
و باید آن را نقطه آغازین، مهم و بسترس��از در اصالح 
ساختار اقتصادی ایران دانست، چراکه بخشی از سیاست 
هوشمندانه نظام به حساب می آید. »محمدرضا بهرامن« 
در گفت وگو با ایرنا، همچنین خاطرنشان کرد: برجام در 
عرصه اقتصادی خطرات بزرگی را رفع و حتی مدیریت 
کرده است. وی تصریح کرد: واقعیتی که امروز می توان 
با کمترین تردید ابراز داش��ت، توافق برجام و به دنبال 
آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوبتری در اقتصاد 
کشور به وجود آورده و اکنون فعاالن اقتصادی می توانند 

فصل جدیدی از همکاری ها را دنبال کنند.
برجام زمینه ساز بازگشت به نظام مالی جهانی

بهرامن معتقد اس��ت: توافق برجام را می توان در 
حقیقت رویدادی دانست که سبب شد پس از سه سال 
دوری کام��ل از نظام مالی و اقتصادی جهان، عالوه بر 
تحریم های ناجوانمردانه که در بدنه چرخه تولید کشور 
حاکم شده بود، ایران اسالمی بار دیگر، ارتباط خود را با 

دنیا از سرگرفته و گسترش دهد. 
بخش معدن در اندیشه جذب سرمایه گذاری خارجی

بهرامن اضافه کرد: اکنون همه بخش های اقتصادی 
تالش می کنند تا از فرصت های پسابرجام بهره برداری 
الزم را ب��ه عمل آورند که در این میان، بخش معدن به 
عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی با مزیت های 
ویژه است و فعاالن این بخش در نظر دارند در موقعیت 
موجود با توجه به ساختار زمین شناسی ایران با جذب 
س��رمایه گذاران خارجی به کس��ب و کار خود رونق 
بیشتری بخشند. وی تاکید کرد: دوران بعد از برجام با 

یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا 
در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می تواند به نقطه 
عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور منجر شود 
و چنانچه شتاب زده و بدون تفکر راهبردی عمل شود، 

موجب تضییع سرمایه های ملی کشور خواهد شد.
 دولت یازدهم بانی ثبات در بازار

رییس خانه معدن یادآور ش��د: دولت یازدهم را 
می توان بانی ثبات در بازار دانست و در شرایط فعلی با 
مدیریت دولت، از هیجانات اقتصادی کاسته شده و ثبات 
در بازار سبب به حداقل رساندن تورم و کاهش آن شد، 
به طوریکه در س��ال 93، رشد اقتصادی سه درصدی 
و در س��ال 94 رش��د منفی و مجدد در سال 95 رشد 

اقتصادی باالیی را تجربه کردیم. 

گره های بانکی هنوز باز نشده است
رییس خانه مع��دن، تصریح کرد: هنوز گره هایی 
وجود دارد و بحث مبادالت بانکی به صورت کامل حل 
نشده، ش��بکه های انتقال مالی به شکل حیرت آوری 
شفاف و ملزم به تبعیت از قواعد بین المللی بانکی شده 
ک��ه غرب اعمال می کند. رییس خانه معدن ایران بیان 
داش��ت: تالش غرب برای کنترل مویرگی جریان مالی 
جهان منجر به غافلگیری ایران شد و گرفتاری دولت در 
تله تنگنای مالی- اداری بانک های بزرگ دنیا که اکنون 
با بانک های ایران کار نمی کنند، یک مس��أله اساسی 
اس��ت. وی اضافه کرد: اقتصاد ایران به راهبرد توس��عه 
اقتصادی نیاز دارد و شایس��ته نیست که در سال های 
پایانی دهه چهارم انقالب، هنوز یک اس��تراتژی مدون 

برای توسعه وجود نداشته باشد و اینکه در چه کاالهایی 
و چه بخشی از اقتصاد باید سرمایه گذاری شود و کجا 

نباید وارد شد.
راهبرد اقتصادی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران 
گفت: ضرورت دارد که در تدوین راهبردی که مشخص 
می ش��ود، رقابتی کردن اقتصاد ایران با تکیه بر اقتصاد 
مقاومتی و توجه جدی به ابعاد زیس��ت محیطی مورد 
توجه جدی قرار گیرد. به گفته وی، اقتصاد ایران درگیر 
پاره ای مش��کالت کوچک و بزرگ است که تا زمانی 
که برطرف نشود، نمی توانیم به بهبود وضعیت اقتصادی 
و قرارگیری در مسیر رشد منطقی امیدوار شد. بهرامن 
خاطرنشان ساخت: مهمترین مشکل فعلی کشور بر پایه 
سه محور قانون، قانونگذاری و حاکمیت قانون شکل 

گرفته است. 
برجام مانع دور زدن قوانین

رییس خانه مع��دن ایران گفت: یکی از مهمترین 
آث��ار برجام، این بود که مانع از ادامه روند آموزش دور 
زدن قوانین برای فرار از صحنه تحریم ها ش��ود و این 
موضوع در سال های گذشته وجود داشت. به گفته وی، 
برجام، تحریم ناشی از مسائل هسته ای را رفع کرد اما 
تحریم های دیگر همچنان باقی است و این تحریم ها، 
مش��کالت زیادی را برای اقتصاد ایران در پی دارند و 
حقیقت اینکه به نوعی در تله اقتصاد غیررسمی محبوس 
ش��ده ایم. بهرامن یادآور شد: س��رمایه گذار تا فضای 
مناس��بی برایش آماده نشود، سرمایه گذاری نمی کند، 
البته به جز آن دسته از سرمایه گذارانی که دنبال رانت و 

حاضر باشند ریسک آن را نیز بپذیرند. 

گره های بانکی هنوز باز نشده است

صنعت معدن در اندیشه جذب سرمایه گذاری خارجی

ریی��س اتاق بازرگانی ایران و چین گف��ت: میزان ارز دریافتی 
از محل صادرات خش��کبار؛ حدود 1.5 میلیارد دالر بوده که پس��ته 
یک میلیارد از این میزان را به خود اختصاص داده اس��ت. اس��دا...

عسگراوالدی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت بازار خشکبار کشور اظهار 
کرد: خشکبار از اقالم مهم و استراتژیک بوده است، به طوری که در 
این بخ��ش از 117 میلیون تن تولید محصوالت کش��اورزی حدود 
30 میلی��ون تن آن اقالم باغات ب��وده که از این میزان، 2 میلیون تن 
به کشورهای دیگر صادر می شود. وی بیان کرد: در این میان خرما 
نیز از اقالمی اس��ت که تولید بس��یاری را به خود اختصاص داده، به 
طوریک��ه میزان تولید این محصول در کش��ور ح��دود 2 میلیون تن 
 ب��وده که 200 هزار ت��ن از آن صادر و مابقی صرف رفع نیاز داخلی 

می ش��ود. این مقام مس��ئول بخش خصوصی با اشاره به اینکه پسته 
یکی از محصوالتی اس��ت که از تقاضا باالیی در کشور و بازارهای 
جهانی برخوردار است، افزود: میزان تولید پسته در کشور 250 هزار 
تن بوده که 50 هزار تن آن مصرف نیاز داخلی، 10 هزار تن ضایعات 
 و حدود 150 هزار تن، میزان صادرات این محصول به دیگر کشور ها 
بوده اس��ت. البته در 8 ماه نخست امسال، 175 هزار تن پسته صادر 
ش��ده اس��ت. این بخش پس از ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی، 
بزرگترین منبع درآمد غیرنفتی کشور است. رئیس اتاق ایران و چین 
ادامه داد: حدود 12 میلیون نفر در بخش خش��کبار کش��ور اشتغال 
دارن��د که از این تع��داد 3 میلیون در باغات، 3 میلی��ون در کارگاه 
بس��ته بندی و مابقی در قس��مت های دیگر به فعالیت می پردازند. 
عسگراوالدی در خصوص بازارهای هدف خشکبار تولیدی کشور 

گفت: چین، اولین و بزرگترین و بعد از آن کش��ورهای حوزه خلیج 
فارس، روس��یه و کش��ورهای اروپایی، خریدار محص��والت ایران 
هس��تند. البته الزم به ذکر اس��ت: در بخش تولید خشکبار؛ تولیدات 
کش��ورهای آمریکا بعد از ما و ترکیه در جایگاه سوم قرار دارند. به 
گفته وی؛ مجموع میزان تولید خشکبار در دنیا حدود 600 هزار تن 
بوده که از این میزان 250 هزار تن سهم کشور ایران است. عضو اتاق 
بازرگانی صنایع، معادن و کش��اورزی ایران در خاتمه یادآور ش��د: 
برنامه هایی در خصوص نوس��ازی ماش��ین آالت، تعویض و به روز 
کردن دستگاه های کارگاه های تولیدی در دستور کار قرار داده ایم. 
در حال حاضر برخی از کارگاه های کرمان به دس��تگاه های جدیدی 
تجهیز ش��ده اند که موجب افزایش میزان تولید و عرضه کاالهایشان 

شده است.

عسگراوالدی مطرح کرد 

درآمد ۱.۵ میلیون دالری کشور از صادرات خشکبار

    

شبکه توزیع آب شرب 4 روستای شهرستان امیدیه بدلیل فرسودگی 
و شکستگی های مستمر تعویض شد. حمیدرضا شفیعی نیا گفت: عملیات 
تعویض شبکه توزیع آب ش��رب در 4 روستای محسنیه، گرگری علیا، 
صالحک و امیرالمومنین انجام ش��د.مدیر امور آب و فاضالب روستایی 

شهرستان امیدیه ادامه داد: عملیات تعویض شبکه در راستای بهبود کمی و 
کیفی آب شرب اهالی این روستاها به اجرا درآمد.شفیعی نیا از کارگزاری 
 1700 مت��ر ش��بکه توزی��ع آب با هم��کاری و حمایت دهی��اری های 
این روس��تاها خب��ر داد.وی بیان کرد: شکس��تگی های مس��تمر بدلیل 

فرسودگی لوله ها منجر به افت فشار و هدر رفت آب می شد که توسط 
اکیپ تعمیرات و نگهداری این امور تعویض شد.گفتنی است؛ 4 روستای 
محس��نیه، گرگری علیا، صالحک و امیرالمومنین از توابع بخش مرکزی 
است و جمعیتی بالغ بر 317 خانوار ) 1100 نفر( را تحت پوشش دارد. 

تعویض ۱700 متر شبکه توزیع آب شرب در 4 روستای شهرستان امیدیه

واحده��ای 1 و 2 س��د و نیروگاه کارون3، بع��داز انجام تعمیرات 
سالیانه، راه اندازی و  مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر عامل ش��رکت  تولید و بهره برداری س��د و نیروگاه کارون3، 
در تش��ریح عملیات صورت گرفته گفت: دفتر فنی و مهندسی شرکت با 
هماهنگی گروه بهره برداری و دیس��پاچینگ ملی، واحدهای مورد نظر 
را پس از شناسایی از مدار خارج و برای رفع اشکال به گروه تعمیرات 

تحویل دادند.
  "نص��را... طاهری" با بی��ان این که تعمیرات برنامه ریزی ش��ده 
و اساس��ی واحدهای نیروگاهی با هدف بهس��ازی تجهیزات و افزایش 
راندمان نهای��ی واحدها صورت گرفت، عمده تری��ن تعمیرات این دو 
واح��د را در بخ��ش های مکانیک، الکتری��ک و ابزاردقیق خواند و از 

تعویض اورینگ های سروموتورهای شیر پروانه ای، اسلینگر توربین، 
ج��ک های ترم��ز مکانیکی  واحدهای 1 و 2 س��د و نیروگاه کارون3 
خب��ر داد.وی با تصریح بر این که کلیه بازرس��ی های س��الیانه مربوط 
به تجهیزات مکانیک و هیدرومکانیک بصورت اساس��ی انجام ش��د از 
تصفیه روغن تجهیزات اصلی نیروگاه، س��رویس کلیه ولوهای کولینگ 
واحدها، تس��ت های غیر مخرب روی رانر و دیس��ک شیرپروانه ای، 
همچنین تس��ت آنالی��ز روغن تجهیزات، تعویض و تس��ت اکوموالتور 
دریچ��ه FCO بدنه خبر داد.س��د و نیروگاه کارون3، با هش��ت واحد 
250 مگاواتی و توان 2000 مگاوات انرژی همچنین دارا بودن سیستم 
کنترل ش��بکه سراس��ری، یکی از نیروگاه های حائز اهمیت درصنعت 

انرژی کشور است . 

ریی��س هیات گلف خوزس��تان گف��ت: عمده مش��کل گلف 
اس��تان، نبود امکاناتی همچون زمین برای رش��ته های مینی گلف و 
 بهکاپ است که تالش می کنیم این مشکل را با جذب سرمایه گذار 

برطرف کنیم.
رضا علیجانی در خصوص جلس��ه این هیات با معاون توسعه 
ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، اظهارکرد:  در این نشست 
درباره توس��عه ورزش گلف در خوزس��تان، میزبان��ی و دوره های 
آموزشی به صحبت پرداختیم و اداره کل نیز قول های مساعدی برای 

همکاری هر چه بیشتر به ما داد. امیدواریم بتوانیم در ماه های آینده 
در زمینه تعدد و پرورش بازیکنان به ویژه در رده س��نی نوجوانان 
موفق باش��یم. رییس هیات گلف خوزستان افزود: گلف خوزستان 
در کشور، سرآمد است و به عنوان مهد گلف ایران شناخته می شود 
و  هم اکنون نیز بازیکنان ملی پوش و همچنین باش��گاه های خوبی 
در لیگ برتر داریم. وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: عمده مش��کل 
گلف خوزستان، نبود امکاناتی همچون زمین برای رشته های مینی 
گلف و بهکاپ اس��ت که ت��الش می کنیم این مش��کل را با جذب 

س��رمایه گذار در بخش خصوصی برط��رف کنیم.علیجانی در ادامه 
عنوان کرد: یادواره گلف مرحوم حس��ین پور را هم در پیش داریم 
که امس��ال به صورت متفاوت تر و بهتر در اسفندماه سال جاری در 
مسجدس��لیمان برگزار خواهد ش��د. در کنار این مسابقات کارهای 
فرهنگی نیز انجام می دهیم و هدف این اس��ت که مردم خوزس��تان 
با مرحوم حس��ین پور بیشتر آشنا ش��وند. همچنین یادواره مرحوم 
س��اکی که از مفاخر گلف خوزستان محس��وب می شود، در آبادان 

برگزار خواهد شد.

مدیر منابع انس��اني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان 
از اهتم��ام جدي این ش��رکت به گس��ترش فرهنگ ورزش در س��طح 
 جامعه خبر داد .مهران نصیریان دوست با اعالم این خبر اظهار داشت: 
ه��م اکن��ون بی��ش از 6200 نفر در رش��ته ه��ا و تیم ه��اي مختلف 
ورزش��ي این ش��رکت فعالیت مي کنند که بیش��تر آنها را شهروندان و 
افراد غیرش��رکتي تش��کیل مي دهند. وي با بیان اینک��ه هم اکنون 28 
رش��ته ي فعال ورزشي در این شرکت وجود دارد افزود : از این تعداد، 
 آقایان در 17 رش��ته ورزشي و بانوان نیز در 11 رشته ورزشي فعالیت 
مي نمایند. وي تصریح کرد : این فعالیت ها در رده هاي سني مختلف از 
نونهاالن تا بزرگساالن و رشته هاي مختلف ورزش همگاني و قهرماني 
 و حضور در لیگ هاي مختلف اس��تاني ، منطقه اي و کش��وري انجام 
 مي شود. نصیریان دوست ادامه داد : با توجه به تأکید مهندس عالي پور 
مدیرعامل ش��رکت مل��ي مناطق نفتخی��ز جنوب و مهن��دس ناصري 

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در خصوص 
گس��ترش فرهنگ ورزش و ترویج روحیه نش��اط و شادابي در سطح 
 جامعه و همچنین عمل به مس��ئولیت هاي اجتماعي عموم ش��هروندان 
مي توانند از س��الن ها ، اماکن و تجهیزات ورزشي این شرکت استفاده 
نمایند. این مقام مس��ئول در حوزه ي منابع انساني شرکت بهره برداري 
نف��ت و گاز مسجدس��لیمان در خص��وص حمایت از س��ایر تیم هاي 
غیرنفتي نیز اظهار داش��ت : در چارچوب خط مش��ي عنوان شده، در 
مواردي که به عملیات تولید و فعالیت هاي صنعتي این ش��رکت خللي 
وارد نکند از تیم هاي غیرشرکتي نیز با واگذاري سرویس هاي رفت و 
برگشت درون استاني – زمین تمرین و مسابقه –تجهیزات اماني و غیره 
حمایت کامل داشته و خواهیم داشت تا همه با هم بتوانیم در خصوص 
جذب نوجوانان و جوانان به سمت ورزش که موجب نشاط و شادابي 

جامعه و پرهیز از انحرافات مي گردد، نقشي موثر و مفید ایفا نماییم .

راه اندازی و بهره برداری واحدهای ۱ و 2 سد و نیروگاه کارون3 

رئیس هیات گلف خوزستان:

با جذب سرمایه گذار، مشکالت امکاناتی را به حداقل می رسانیم

مدیر منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد

اهتمام جدي نفت به گسترش فرهنگ ورزش در سطح جامعه

ویژه استان خوزستان
 آگهی مناقصه عمومی) نوبت اول(

به صورت یک مرحله ای )به روش فشرده(
شماره مجوز : ۱396/47۵7

شماره مناقصه 
/ تقاضا

شماره ثبت درپایگاه 
 مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیهشرح کاالملی مناقصات

95325933147440
قطعات یدکی تجهیزات 
سیمانکاری چاه مربوط 

"JEREH'' به برند

3/114/000/000
ریال

 155/700/000 
ریال

شرح مختصر کار : 
شرکت ملی حفاری ایران به نشانی اهواز – بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه در نظر دارد 
قطعات یدکی تجهیزات سیمانکاری چاه مربوط به برند ''JEREH" را با شرایط ذیل تأمین نماید:

الف : تهیه اسناد مناقصه :
خری��د اس��ناد : متقاضیان ش��رکت در فرآیند ارجاع کار می بایس��ت برای ه��ر مناقصه مبلغ 
510/000 ریال به حس��اب س��یبا به ش��ماره 2174652205004 نزد بانک ملی شعبه اهواز کد 

6501 بنام شرکت ملی حفاری ایران واریز نمایند.
دریافت اسناد : کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار می توانند 
از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم )96/10/24(  لغایت  10 روز بعد ،می بایست ضمن ارسال 

تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس :
الف: اهواز – بلوار پاس��داران- بااتر از میدان فرودگاه- ش��رکت ملی حفاری ایران-پش��ت 

ساختمان پایگاه عملیاتی-اداره تدارکات معاونت فنی و مهندسی- تلفن 061-34148269
یا ب: تهران خیابان جمهوری-کوچه یغما- مرکزی هش��تم- ش��رکت مل��ی نفت ایران-اتاق 

431-تلفن 66700249-021 اسناد را دریافت نمایند.
نکت��ه مهم : فقط اش��خاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مق��رر مندرج در این آگهی و طبق 
ش��رح فوق نس��بت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام و در مناقصه شرکت می نمایند به عنوان 

مناقصه گر شناخته می شوند .
ج : تحویل پاکات پیشنهاد و استعالم ارزیابی کیفی : مناقصه گران می بایست حداکثر ظرف 
30 روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اس��ناد مناقصه )96/11/4( ، اس��تعالم )کاربرگ(های 
ارزیابی کیفی شامل مستندات و مدارک الزم ) به صورتهای مکتوب و کپی نرم افزاری بر روی لوح 
فش��رده( همراه با پاکات پیشنهادات ش��امل ضمانت نامه )پاکت الف( اسناد مناقصه مهر امضا شده 
)پاکت ب(و برگ پیشنهاد فنی و مالی مهرو امضا شده)پاکت ج( خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز ش��نبه مورخ )96/12/05( به آدرس : اهواز – فلکه فرودگاه – ش��رکت ملی حفاری ایران – 
ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت B – اتاق 107 – دبیرخانه کمیسیون مناقصات تلفن 

34148580-061 و34148206-061 وتلفکس: 34148205-061 اقدام نمایند.
 pdf نکته مهم:کلیه جداول و اس��ناد تکمیل ش��ده در نسخه اصلی باید اسکن شده و بصورت

برروی  DVD ذخیره و در 5 نسخه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحویل گردد.
نکت��ه مه��م : اخرین مهلت برای انصراف مناقصه گران ، آخرین روز مهلت تعیین ش��ده جهت 

تحویل پیشنهادات میباشد.
د : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 

نوع تضمین : الف – ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسس��ات اعتباری 
غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.ب- اصل 

فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
مدت اعتبار تضمین : این مدت )به همراه مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه گران( 90 روزمی باشد 

وبرای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود
@nidc_pr کانال خبری شرکت ملی حفاری ایران

 www.nidc.ir سایت
تاریخ انتشار نوبت اول :96/10/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/10/24

اداره تدارکات داخلی معاونت فنی و مهندسی 
  شرکت ملی حفاری ایران


