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اقتصادی

تعداد کارگزاریهای موجود کافی است
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که "آیا صنعت کارگزاری در ایران نباید رقابتی شود؟"
میگوید تعداد ۱۰۸کارگزاری که در ایران وجود دارد کافی است و با افزایش شعب آنها باید این
رقابتبهوجودآید.شاپورمحمدیدرگفتوگوباایسنا،درپاسخبهاینکهپساگرکسیبخواهد
واردصنعتکارگزاریشود،تکلیفچیست؟گفت:دنیابهسمتآنالینشدنمعامالتمیرودو
صنعتکارگزاریازلحاظمشاورهمیتواندبهشکلهایمختلفخدمترسانیکند.

میز خبر

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

رییس جمه��ور نمیدانم چرا آقای
علی اوسطهاش��می را که زاده کرمانشاه
است اس��تاندار این شهر نکرد! بی شک
توانمندتری��ن فرد برای س��ر پ��ا کردن
این اس��تان ایشان هس��تند .چرا بعد از
انتخابات ،کرمانش��اه از نقشه ذهن شما
پاک میشود!
0918...

آفتاب یزد :فعال سیاست وزارت کشور
بر این اس�توار است که اس�تانداران
غیربوم�ی باش�ند .در واقع به محض
آنک�ه اس�تانداران ب�ه منطقه آش�نا
میشوند دوره مدیریتشان تمام شده
است .گویا سادهترین راه برای جبران
کمبود بودجه همین راهکار میباشد.
با سالم .آقای وزیر کشور عقبماندگی
استانها علتهای دیگری هم دارد.
0911...

در دهه اول مح��رم که در خیابانها
حضور پی��دا میکنیم خواه ناخواه تحت
تاثی��ر فضا و جو موج��ود حالت خاصی
به انس��ان دست میدهد و جذب حالتی
روحانی میش��ویم حال چطور است که
برخی در مراس��می به مراتب باشکوه تر
حضور داش��ته باش��ند و قبل از هر چیز
بهیاد کینه ورزی بیفتند و فضای موجود
هیچ تغیی��ری در آنها ایج��اد نکند و با
روش معم��ول خود مب��ادرت به توهین
به اف��راد بنمایند واقعا باید پرس��ید که
هدفش��ان از حضور در چنین تجمعاتی
چیست؟
0912...

س�لام م��ردم میگ��ن دفترچههای
بیمه سالمت رو به غیر از بیمارستانهای
دولت��ی ،بیمارس��تانهای خصوصی و در
مطبها قبول نمیکنن ،این هم از طرح
تحول سالمت که دولت تعریف و تمجید
میکرد .مسئوالن دولتی هم اینقدر این
45هزار تومان یارانه رو منت نگذارند ،هی
تهدید میکنن که قطع میکنیم .در حالی
که چند برابر آن رو از مردم میگیرن.
0919...

با ع��رض س�لام و درود ف��راوان و
خداقوت ،دس��تور رژیم صهیونیستی به
س��فرای خود در سراسر جهان پیرامون
مبارزه با گس��ترش تش��یع ،خود گویای
حقانیت و اقتدار مذهب شیعه است که
پیش بینی ش��ده که کمتر از 25س��ال
دیگر وجود نح��س و نامبارک این رژیم
مضمحل خواهد شد.
0938...

س�لام .طرح��ی ک��ه گذاش��تین
تحتعنوان س��وژه خوانندگان بسیار کار
خ��وب و ای��ده جالبیه اینکه ح��رف دل
مردم رو به این صورت اطالع رسانی بشه
ارزشمنده .حداقل سعی کنید اگه میشه
هفت��های یه بار تیتر اول روزنامه رو به این
موضوع اختصاص بدین .چون سوژه فراوانه.
این نوع خبررسانی به نظرم اهمیتش زیاده
چ��را که خبرای معمول��ی روزانه همه جا
دارن اطالع رسانی میکنن.
0911...

آفتاب یزد :تقریبا تمامی گزارش�ات
که س�وژه خوانن�دگان محترم بوده
تیتر آن در صفحه اول آمده است.
محمدماکوی�ی :خدمت دوس��ت
عزیزی که عامل اصلی درج نوش��تههای
اینجان��ب در صفحه ش��بکه را داش��تن
پارتی عنوان کرده اند ،دو نکته را عرض
میکنم؛ اول اینکه کامال طبیعی اس��ت
که برخی خوانندگان روزنامه نوشتههای
من را پسند نکنند کما اینکه خود من از
بعضی نوش��تهها خوشم میآید و برخی
نوش��تهها را نمیپسندم .ثانیا آنهایی که
وقت و حوصله داش��ته باشند ،میتوانند
نام من را در س��ایتهای ف��رارو ،تابناک
و روزنامه اطالعات جس��تجو کنند تا به
خوبی متوجه شوند که عالوه بر داشتن
پارت��ی؟! چیزهای��ی دیگری ه��م باعث
شده که س��ردبیر و مدیر مسئول آفتاب
یزد ،نوش��تههای مرا "غی��ر قابل چاپ"
تشخیص ندهند!
0912...

آفتاب یزد :داش�تن یک ستون ثابت
در روزنام�ه ب�رای نویس�ندگانی که
توانای�ی ب�االی نوش�تن دارن�د یک
حسن به حساب میآید و خوانندگان
محترم هم آن را میپسندند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

پیام وزیر نفت درباره زلزله

وزیر نفت در پیامی ضمن تسلیت به هموطنان
اس��تان کرمانشاه در پی وقوع زلزله گفت :برای
کاهش درد آسیب دیدگان ،بر تمامی نهادهای
زیرمجموع��ه وزارت نفت ،تکلیف اس��ت که با
نهایت کوش��ش خود به یاری آسیب دیدگان
شتافته و خدمات رسانی در بخشهای مرتبط
نیز را به بهترین ش��کل ممک��ن دنبال کنند.
بهگزارش ایسنا ،در بخش دیگری از پیام بیژن
زنگنه ،وزیر نفت آمده اس��ت«:حادثه زلزله در
غرب اس��تان کرمانش��اه و جان باختن جمعی
از هموطن��ان و مردم عزیز ای��ن نواحی و ورود
خسارات به ایشان ،مردم ایران و باالخص شهرها
و روستاهای آن منطقه را در عزا فرو برد .به نوبه
خ��ود این ضایعه بزرگ را به تمامی مردم ایران
ب��ه خصوص هموطنان پایمرد و غیور اس��تان
کرمانشاه که بیشترین آسیب را متحمل شدند
تسلیت عرض میکنم و ضمن آرزوی مغفرت
الهی برای گذشتگان ،برای بازماندگان این حادثه
تاسف بار صبر جزیل و بهبودی هرچه سریعتر از
خداوند منان طلب میکنم».

بانک

بانک ملی ایران به کمک
زلزلهزدگانکرمانشاهشتافت

با دس��تور ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران،
امکانات بیمارستان بانک برای کمک رسانی
به زلزله زدگان اس��تان کرمانشاه بسیج شد.
بهگ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران،
در پ��ی وقوع زلزله در مناطق غربی کش��ور
به ویژه استان کرمانشاه که خسارات زیادی
ب��ه بار آورد ،دکتر محمد رضا حس��ین زاده
ضمن تس��لیت به بازمان��دگان این حادثه،
حداکثر خدمات پزشکی ،پرستاری ،دارویی
و درمانی بیمارس��تان بانک ملی ایران را به
منطقه اعزام کرد.همچنی��ن کمیته بحران
و پش��تیبانی ب��ه این منظ��ور در بانک ملی
ایران تش��کیل ش��ده تا در ص��ورت نیاز به
تجهی��زات و امکان��ات بیش��تر در منطق��ه
زلزله زده کرمانشاه ،مساعدت الزم به این منظور
صورت گیرد.

مع��اون بانک مرک��زی از پیگیری برای س��اماندهی
بیت کوین از س��وی قوه قضاییه و دادستانی خبر داد
و گفت :ما درباره ش��کل گی��ری معامالت هرمی این
ارز ،نامه نگاریه��ای متعدد کردهایم.به گزارش مهر،
ناصر حکیمی در خصوص اجرای سیاس��تهای بانک
مرکزی برای فناوران مالی(فین تک) افزود :سیاس��ت نامهای در
حوزه فینتکها تدوین ش��ده و در یکسال و نیم آتی مورد اجرا
واقع خواهد ش��د.وی تصریح کرد :شش س��ند در این سیاستها

استان
كنترل كيفي آب آذربایجان شرقی

آفتاب یزد– ماهان فالح :مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی درخصوص
منابع تامین آب استان گفت :آب در دسترس
مش��تركين ،از 55درص��د آبهای س��طحي و
45درصد آبهای زيرزميني تامين مي گردد.
مهندس علیرضا ایمانل��و درخصوص ارزیابی
کیفیت آب ش��رب بهداش��تی اس��تان اظهار
داشت :تامين كيفيت آب شهروندان از طريق
 9واح��د تصفيه خانه آب ب��وده كه عمليات
زاللسازي و گندزدایي آبهاي سطحي را انجام
میدهند و  86دستگاه تاسيسات كلرزني براي
آبهاي زيرزميني بوده تا همواره و در هر نقطه
از اس��تان آب س��الم و بهداشتی در دسترس
مشتركين قرار گيرد.
تبریز محل تبادل افکار پژوهشی باشد

آفتاب یزد – لیال پاش�ائی :مدیر منطقه8
عملی��ات انتقال گاز ایران در آیین گش��ایش
پنجمی��ن نمایش��گاه ن��وآوری وفناوریهای
پیش��رفته ربع رش��یدی ،برپایی نمایش��گاه
را بس��تر مناس��بی برای تبادل افکار و ایدهها
دانست.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه

سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی

هر گرم طالی  18عیار
نوع ارز

دالر آمریكا
یورو

دوشنبه -قیمت (تومان)
1379500
1305000
691000
391700
270000

126260
4114
4860

در نظر گرفته ش��ده که شامل س��ندپرداخت ساز،
پرداختیار ،پرداخت بان ،حسابیار ،ارزهای رمزینه
پول ،فینتک تخصیص مصارف اس��ت .وی تصریح
کرد :جمعبندی بیت کوین و س��ایر ارزهای رمزینه
را تا نیمه اول س��ال  ٩٧ابالغ و اعالم میکنیم .وی
در خصوص بیتکوین گفت :در بانک مرکزی در حال مطالعه در
مورد بیتکوین هستیم و جوانب را در این حوزه بررسی خواهیم
کرد؛ البته در هفتههای اخیر در این مورد ایجاد نگرانی کرده که

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «ترند»:

بر این اس��اس باید هش��دار داد که ارزش این ارزها نوسان شدید
دارد و در دو س��ه روز اخیر نیز قیمت به شدت پایین آمده است
که این نوس��ان ما را در مورد این ابزار دچار تردید میکند؛ البته
هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه بازاریابی هرمی
و شبکهای به چشم میخورد که ممکن است مردم از آن به عنوان
ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده اند؛ در حالیکه این ارز هنوز از
سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده است پس خرید آن
ریسک باالیی دارد.

دبیر انجمن صنایع لبنی:

سودآوری بورس تهران امیدی به کاهش تعرفه
لبنیات در عراق نداریم
ادامه خواهد داشت

آفتاب ی�زد -علیاکبر س�میعی :خبرگزاری
ترند در گزارش��ی از ادامه رون��ق بازار بورس اوراق
بهادار تهران خبر داد .علی خش��نود یک تحلیلگر
ب��ازار س��رمایه در گفتوگو با ترن��د تصریح کرد:
«بخشه��ای س��ودآور در ب��ورس تهران ش��امل
شرکتهای صادراتی ،نفت ،شرکتهای شیمیایی
و پتروش��یمی و معدنی هس��تند ».وی افزود« :به
خاطر افزایش قیمت دالر در ماههای اخیر ،شاهد
سودآوری در بخش شرکتهای صادراتی عضو بازار
س��رمایه هستیم .ضمن اینکه افزایش قیمت نفت
در چند ماه گذش��ته در بازار جهانی و نیز افزایش
قیمتهای جهانی ،مواد معدنی اثر مس��تقیمی بر
س��ودآوری صنایع پتروش��یمی و معدنی داش��ته
است».خش��نود گفت« :بنابراین میتوان گفت که
بخشهای یادشده از سودآوری با ثباتی برخوردار
بودهان��د .ضم��ن اینکه س��ودآوری ش��رکتهای
صادراتی بورس ادامه خواهد داشت زیرا قیمت دالر
در بازار روبه افزایش اس��ت .از طرف دیگر با توجه

اختصاصهشتمیلیاردریال
بن کارت به نمایشگاه
کتابکرمانشاه

رئیس سرپرس��تی منطقه هفت بانک ش��هر
با اش��اره ب��ه آغاز ب��ه کار نمایش��گاه کتاب
کرمانش��اه ،از اختصاص هشت میلیارد ریال
ب��ن کارت کتاب ب��رای بازدیدکنندگان این
نمایش��گاه و توزیع آن خب��ر داد.به گزارش
مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر،
س��عید نوری با اش��اره به عاملیت این بانک
برای دومین س��ال از نمایش��گاههای کتاب
استانی گفت :با توجه به تجارب موفق سال
گذش��ته و اعالم رضای��ت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی از خدمات بانک شهر ،در قالب
تفاهم نامه همکاری برپایی نمایش��گاههای
کتاب اس��تانی برای مدت پنج سال به بانک
شهر سپرده شد.

خرید بیت کوین ریسک باالیی دارد

به ش��رایط بیثبات خاورمیانه و تصمیم عربستان
برای فروش  5درصد از سهام شرکت نفت آرامکو،
تقاضا در بازار جهانی نفت همچنان باال خواهد بود
و این موضوع به معنی این اس��ت که قیمت نفت
پایین نمیآید بنابراین ش��رکتهای پتروش��یمی
میتوانند نس��بت به ثبات ب��ازار نفت و در نتیجه
سودآوری خود اطمینان داشته باشند».همچنین
با توجه به اجرای پروژه جاده ابریشم توسط چین و
نیز کاهش مالیاتها در آمریکا به نظر میرسد که
قیمته��ای جهانی مواد معدنی پایین نیاید و این
موضوع به سودآوری شرکتهای معدنی در بورس
کمک خواهد کرد .خشنود در پاسخ به این سؤال
که «آیا فشارهای سیاسی آمریکا به ایران اثر منفی
بر بازار س��رمایه خواهد گذشت؟ گفت« :ما تقریبا
40سال است که با فش��ارها و تحریمهای آمریکا
مواج��ه بودهایم اما با این موضوع ش��اهد افزایش
س��ودآوری و ارزش اقتصادی شرکتهای فعال در
بازار سرمایه هستیم».

آفت�اب ی�زد -گ�روه اقتص�ادی :ع��راق طی
هفتههای گذشته تعرفه واردات برخی محصوالت
لبن��ی از ایران را افزایش داد؛ به گونهای که تعرفه
 ۱۵درصدی ش��یر و خامه ب��ا  ۲۵در صد افزایش
ب��ه  ۴۰درص��د و تعرفه  ۵۰درصدی ماس��ت نیز
ب��ا  ۲۰درص��د افزایش به  ۲۵درصد رس��ید .این
اقدام س��بب اعتراض کارخانهها و صادرکنندگان
محصوالت لبنی شد ،چراکه به گفته دبیر انجمن
صنف��ی صنایع لبنی ،کش��ورهای عض��و اتحادیه
عرب بین خودش��ان تعرف��ه ندارند و محصوالتی
که از مصر و عربس��تان وارد بازار عراق میش��ود
مشمول تعرفه نیست و فقط ترکیه باقی میماند
که آن را هم باید دید پیمان تجاری با این کشور
بس��ته شده است یا نه ،بنابراین با وضع یکجانبه
و یکطرفه اینگون��ه تعرفهها ،قیمت محصوالت
لبنی ایران در بازار عراق تا حد بس��یاری افزایش
یافته و توان رقابت را از دست میدهد.البته پیش
از این نیز وزارت کشاورزی و حسن رکنی ،معاون

امور دام این وزارتخانه نس��بت به حل این مشکل
و ب��از گرداندن تعرفه عراقیها ابراز امیدواری کرد
و گف��ت :پیش از این نی��ز عراقیها تعرفه برخی
محص��والت صادراتی ب��ه کشورش��ان را از ایران
افزای��ش داده بودن��د ک��ه با رایزنیه��ای صورت
گرفته از س��وی مسئوالن وزارت امور خارجه حل
و فصل شد.این اظهارات در حالی مطرح شده که
رضا باکری در این باره به ایس��نا گفت :امیدی به
حل این مش��کل وجود ندارد ،چرا که بر اس��اس
اطالعات به دست آمده ،با وجود پیگیری و رایزنی
مس��ئوالن ایران ،دولت ع��راق متقاعد به کاهش
تعرفه نش��ده و اعالم کرده که مصوبه آنها در این
زمینه چهار ساله بوده و قابل بازگشت نیست.دبیر
انجم��ن صنفی صنایع لبنی افزود :در حال حاضر
ش��رکتهای صادرکننده محصوالت لبنی عراق،
ص��ادرات خود را متوق��ف نکردهاند و طبق همان
روند سابق کارشان را ادامه میدهند به امید اینکه
این مشکل حل شود.

در جلسه علنی دیروز بهارستان مطرح شد

دغدغه مشترک دولت و مجلس برای بودجه ریزی عملیاتی

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :روز گذشته بخشی
از جلس��ه علنی مجلس به بررس��ی شاخصهای
بودجه ریزی عملیاتی در الیحه بودجه سال 1397
اختصاص داشت .بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
موضوعی است که دولت قول عملیاتی شدن آن را
در بودجه سال آینده داده است.
رییس دیوان محاس��بات کشور گفت :نظام فعلی
بودجه ریزی کش��ور به بن بس��ت رسیده است و
باید تغییر کند و این موضوع میتواند یک مطالبه
مجلس شورای اسالمی از دولت باشد.عادل آذر در

جلس��ه علنی روز دوشنبه مجلس با ارائه گزارشی
از ش��اخصهای بودجه ری��زی عملیاتی در الیحه
بودجه سال 1397کل کشور با بیان این که خوب
اس��ت به جای بودجه ری��زی عملیاتی از اصطالح
بودجهریزیبرمبنایعملکرداستفادهکنیم،تصریح
کرد :تخصیصه��ا در بودجههای عملیاتی همواره
بهنحو بس��یار باال و با عدد نزدیک به  100بوده که
نشان میدهد آنجا که میخواستیم بودجه جاری
را پرداخت کنیم تمام تالش دولت این اس��ت این
تخصیصها ابتدا به حوزه هزینهای و جاری برود و بعد

سراغ عمرانی بیاید.وی ادامه داد87 :درصد اعتبارات
هزینه شده مربوط به اعتبارات هزینهای است و سال
به س��ال میزان تخصیص اعتبارات عمرانی کشور
کاهش پیدا میکند به گونهای که تخصیص بودجه
عمران��ی از 25درصد در س��ال 1390به 13درصد
در س��ال 1395رس��یده و تخصی��ص اعتب��ارات
هزینهای از 74درصد در س��ال 1390به 87درصد
در س��ال 1395رس��یده است .این نش��اندهنده
آن اس��ت ک��ه کم کم بای��د اعتب��ارات عمرانی را
تعطیل کنیم .رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:

حداق��ل ۱۲۸هزار میلیارد توم��ان برای طرحهای
عمرانی س��ال آینده اختصاص مییابد.به گزارش
ایسنا ،محمدباقر نوبخت در جلسه علنی صبح دیروز
مجلس ،با تاکید بر ضرورت تغییر روش سنتی به
بودجهریزی بر مبنای عملکرد ،خاطرنش��ان کرد:
برای س��ال ۹۷بودجه ۲۹۰دستگاه و ردیف ملی را
که۳۲درصد دستگاههای اصلی۲۷،درصد مجموعه
دس��تگاههای اصلی و فرعی و ۱۰درصد اس��تانی
هستند بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه و الباقی
را بر اساس هزینه واحد تولید محاسبه کردیم.

استان
همه گزینههای تامین آب استان
مورد بررسی قرار میگیرد

آفت�اب یزد -مریم مظفری :استاندار یزد در
نشست مشترک خود با اصحاب رسانه گفت:
اصلی ترین موضوع ما س��امان دادن معیشت
مردم و اقتصاد کش��ور اس��ت و همه گروهها و
فعاالن سیاس��ی و تشکلها باید به این مسئله
توجه داشته باشند چرا که میدان داری رقابت
سالم در حوزه سیاست در سایه کشوری توسعه
یافته با اقتصاد پویا اس��ت .محمود زمانی قمی
با بیان مش��کل آب در استان اظهار داشت :اگر
بخواهیم اقتصاد پویا داش��ته باشیم و مشکل
بیکاری حل شود باید به مسئله تامین آب توجه
شود و هر گزینه ممکنی که مشکل آب را کاهش
دهد و نگرانی یزدیها کم شود دنبال میکنیم.
سیزدهمین جشنواره ملی ایدههای برتر
در یزد برگزار میشود

آفتابیزد-مریممظفری:مدیرسیزدهمین
جشنوارهایدههایبرتروسومینجشنوارهشتاب
ملی در جمع خبرنگاران گفت :این جشنواره
از اول آب��ان در س��امانه ایدهگیری به نش��انی
 www.chosen-hdea.irفعال شده است و
تا پایان آبان ایدهها جمع آوری میشود .شهرام
ش��کوهی افزود :محورهای جش��نواره شامل
الکترونیک ،هوا و فضا ،علوم پزش��کی ،هنر و
علوم انسانی ،معدن ،پلیمر و بیو مواد و سایر
میباشد.وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از
۱۲۰ایده از استان یزد به جشنواره ایدههای برتر
ارسال شده بود اظهار داشت :در پایان جشنواره
برگزار کنندگان جشنواره و پارک علم و فناوری
برای ایجاد درآمد زایی ایدهها و توانمند سازی
آن ت�لاش میکنند.ش��کوهی گف��ت :ترویج
خالقیت و نوآوری ،شناسایی نیروهای خالق و
برقراری ارتباط با آنها و شناسایی قابلیتهای
فناوری موجود در کش��ور از مهمترین اهداف
برگزاری این جشنواره میباشد.

مناقصه عمومي دو مرحله اي
تأمين CPC Processing AID 09-001/PE VITON
مجتمعپتروشيميجم
ش��رکت پتروش��یمی جم در نظر دارد تأمی��ن  CPC Processing AID 09-001/PE VITONمورد نیاز
مجتمع خود را به مقدار  11.500KGبراس��اس ش��رایط مندرج در مدارک و اس��ناد و از طریق مناقصه ،به تأمين
كننده واجد شرایط واگذار نماید.
= شماره مناقصه96-JPC-28 :
= دستگاه نظارت :اداره خدمات فني شرکت پتروشیمی جم
= مبلغ تضمين شركت در مناقصه(400.000.000:چهارصدميليون) ريال
= ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
= شرکت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.
= دريافت اسناد :تأمين كنندگان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي در دو نوبت ،نسبت به دريافت اسناد
مناقصه با در دس��ت داشتن معرفينامه و كارت شناسایي ،تا پايان وقت اداري روز يكشنبه(ساعت  )16/00مورخه
(96/09/05به آدرس دفتر مركزي شركت پتروشيمي جم واقع در تهران،خيابان توانير خيابان نظامي گنجوي پالك
 27طبقه سوم،بخش مناقصات واحد تداركات) اقدام نمايند.
اسناد مناقصه بايستي توسط اشخاص مجاز تكميل ،امضا و ممهور شود و حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه
(س��اعت )16/00:مورخه ،96/09/20به نشاني دفتر مركزي :تهران ،خيابان توانير ،خيابان نظامي گنجوي ،روبروي
شهرداري منطقه  ،6پالك  ،27طبقه 4واحد كميسيون معامالت تحويل گردد.
بديهي است درصورت كسب امتياز الزم در ارزيابي ها نسبت به بازگشایي پاكات مالي اقدام مي گردد.
= تلفن تماس 021-88656482-7 :
= نمابر 021 –88771426 :تاييديه نمابر  021-88654545 :داخلي 133-132

روابط عمومي پتروشيمي جم

