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قیمت مصوب ماسک های صنعتی 
۱۳۰۰تومان؛ کارگاهی ۱۵۰۰ تومان

نی-   یرا ا توسعه 
دبیــر ســتاد مقابله با 
کرونای وزارت صمت با 
بیان اینکه روزانه بیش 
از ۶ میلیون عدد ماسک 
تولید و عرضه می شــود، گفــت: قیمت مصوب 
ماسک های صنعتی ۱۳۰۰ و ماسک های کارگاهی 

۱۵۰۰ تومان است.
جمشــید گلپور در گفت و گویی با شبکه خبر 
سیما درخصوص اطالعیه این وزارتخانه مبنی بر 
دپوی بیش از ۱۸ میلیون ماسک در کشور، افزود: 
طبق برآورد انجام شــده میزان موجودی ماسک 
بهداشتی در کشــور حدود ۱۸ تا ۳۰ میلیون عدد 
است و هم اکنون عالوه بر تولیدات کارگاهی، صنفی 
و گروه های جهــادی، در بخش تولیدات صنعتی، 
روزانه بیش از ۶ میلیون عدد ماسک تولید و عرضه 

می شود.
وی یادآور شد: هنوز بخشی از ماسک های وارداتی 
که در دوره تشــدید کرونا وارد کشور شده، تعیین 
تکلیف نشده است و با وجود فرآهم شدن مقدمات 
کار هنوز به انبارهای ذخیره ماسک منتقل نشده اند.

    
سفر به  دوبی مشروط به ارائه 
جواب آزمایش منفی کرونا شد

یرانی-   ا توسعه 
ســازمان هواپیمایــی 
امــارات اعــالم کــرد: 
مســافرانی کــه دارای 
اقامت هستند یا با ویزای 
توریستی به این کشور مسافرت می کنند، می بایست 
مدارک پزشکی آزمایش کووید ۱۹ را در بدو ورود به 
این کشور ارائه کنند.شرکت هواپیمایی اعالم کرد: 
سازمان هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی 
برای ادامــه پروازهای دوبی، اعــالم کرده تمامی 
 PCR مسافران باالی دو سال پس از انجام آزمایش
در محدوده ۹۶ ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز 
درمانی تأیید شده کشور امارات، می توانند به کشور 

امارات سفر کنند.
    

سکه باز هم تاخت 
قبمت ســکه طرح 
جدید دیروز ٢۸ تیرماه 
۱۳۹۹ در معامــالت 
بازار آزاد تهران، به ۱۱ 
میلیــون و ۱۰۰ هزار 
تومان رســید. همچنین قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۰ میلیون و ٤۰۰ 
هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۵ 
میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و 
٢۵۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی یک میلیون 
و ٧۵۰ هــزار تومان اعالم شــد.قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی ۱۸۱۰ دالر و ۸۰ سنت 
و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ٧۱ 

هزار و ۱٤۳ تومان است.
    

قیمت دالر به ٢٣ هزار و ١٠٠ 
تومان رسید

قیمت دالر آمریکا 
)اســکناس( دیــروز 
٢۸ تیــر ۱۳۹۹ در 
صرافی هــای بانکــی 
برای فــروش ٢۳ هزار 
و ۱۰۰ تومان رسید. دیروز صرافی های بانکی هر 
دالر را ٢٢ هــزار و ۳۰۰ تومان خریداری کردند.
همچنین قیمت خرید هر یورو )اســکناس( در 
صرافی های بانکی ٢٤ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت 

فروش آن ٢۵ هزار و ٤۰۰ تومان بود. 
    

شاخص بورس عقب نشست
نی-    یرا ا توسعه 
شــاخص کل در بازار 
بورس دیــروز ۳٢ هزار 
و ۵۵٢ واحــد افــت 
داشــت که در نهایت 
این شــاخص به رقم یک میلیــون و ۸۰۹ هزار 

واحد رسید.
براســاس معامالت دیروز بیــش از هفت 
میلیارد و ٤۰٤ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱٢۸ هزار و ۸۱ میلیارد ریال داد 
و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
۶ هزار و ۶۳۱ واحد افزایش به ٤۸٧ هزار و ۸٢۶ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با چهار هزار 
و ۳۶٢  واحد رشــد به ۳٢۰ هزار و ۹۰۱ واحد 
رسیدند.شــاخص بازار اول ۳۵ هــزار و ۸۹۱ 
واحد و شــاخص بازار دوم ۱٧ هزار و ۳۱ واحد 

کاهش داشتند.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

تابستان ۹۵ بود که مرکز پژوهش های مجلس 
با ارائه گزارشی از بررسی عملکرد صنعت برق که در 
سال های برنامه پنجم توسعه تهیه شده بود، هشدار 
داد، در صورتی که تولید برق با همین روند کنونی 
پیش برود، تا سه یا چهار سال آینده کشور با کمبود 
شدید برق روبرو خواهد شد. هشدارهایی که گویا 
این روزها محقق شــده است و با هشدارهایی که 
مسئوالن توانیر و وازارت نیرو می دهند رنگ و بوی 

واقعیت به خود گرفته است.
 در آن تابستان بود که کارشناسان به دنبال ارائه 
و انتشار این گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
بارها اعالم کردند که عدم سرمایه گذاری در این 
بخش و فشــار بدهی های معوق موجب خواهد 
شــد تا در ســال های آینده از این محل کشور با 

خسران های زیادی مواجه شود. 
خسرانی که تبدیل شدن به هاب منطقه ای 
در صنعت برق را کــه آرزوی صنعتگــران این 
بخش اســت؛ به یغما خواهد بــرد. آن طور که 
کارشناسان می گویند، نیاز ســاالنه تولید برق 
در کشور اضافه شــدن حدود پنج هزار مگاوات 
به ظرفیــت نیروگاه های موجود اســت، با این 
حال این اتفاق رخ نداده و علت هم ظاهرا محقق 
نشدن برنامه های توســعه چهارم و پنجم است. 
بدهی ها و کمبود منابع برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام صنعت برق، قیمت پایین و شکاف زیاد 
بین درآمدها و هزینه های صنعت برق از عوامل 
اصلی محقق نشدن اهداف برنامه های توسعه ای 

محسوب می شود.
مســئوالن وزارت نیــرو می گوینــد، ارزان 
بودن برق سبب شــده تا بدهی این وزارتخانه به 
پیمانکاران روز به روز بیشتر شــود. بدهی که از 
حدود ۱٤ ســال پیش تاکنون به معضل اصلی 

وزارت نیرو تبدیل شده است.  
در همین راستا و اواسط بهار بود که نخستین 
زمزمه های قطع برق از سوی شرکت توانیر مطرح 

شد و شرکت توانیر و البته مسئوالن وزارت نیرو در 
مصاحبه هایشان اعالم کردند که اگر مشترکی ۱۰ 
درصد از میزان برق مصرفی اش نسبت به همان ماه 
در سال گذشته  را کاهش دهد به میزان ٢۰درصد از 
هزینه برق مصرفی اش کاسته خواهد شد. آن روزها 
البته مسئوالن وزارت نیرو و توانیر هیچ گاه از قطعی 
بودن تصمیمشان برای قطع برق حرف نمی زدند و 
بارها اعالم کردند این اقدامات پیشگیرانه است تا از 

افزایش بار مصرف به شبکه بکاهند.   
۱2 استان قرمزپوش

اما هنوز ماه نخست تابستان پر نشده بود که 
خبرها حکایت از سر به سر شدن تولید و مصرف داد 
و حتی در برهه ای قطعی های مختصر موجب شد 
تا شبکه پایدار بماند اما گویا دیگر کار از کار گذشته 
و تعداد استان   های قرمز مصرف برق یکی بعد از 

دیگری روی نقشه برق کشور مشخص می شوند.
و حاال با گرم شدن هوا که حتی موجب تعطیلی 
منطقه ویژه اقتصــادی پتروشــیمی آن هم به 
مدت سه روز شــد تکلیف بار اضافی که به شبکه 
برق کشور افزوده می شود واضح تر از گذشته رخ 
می نماید. دیگر مسعود صادقی، مدیرکل نظارت 
برتوزیع توانیر با فراغ بال بیشــتری از خبرهای 
مرتبط با گرما و مصرف بــرق و حتی قطعی برق 
صحبت و اعالم می کند که با گرم شدن دماي هوا 
و افزایش مصرف برق، ســاعت هاي پرفشاري در 
مدیریت پیک برق را پشت سر مي گذاریم، در روز 
شنبه ٢۸ تیرماه میانگین دماي هوا نسبت به روز 
جمعه ٢٧ تیر ماه  یک درجه گرمتر شده است،  این 
افزایش دما، باعث باال رفتن مصرف برق در کشور 
شده  به طوري که هم اکنون ۱٢ استان در منطقه 

قرمز قرار دارند.
به گفته وی اســتان های خراســان رضوي، 
خراسان جنوبي، سمنان، فارس، بوشهر، هرمزگان، 
لرستان،  کرمانشاه، کردستان،  تهران، آذربایجان 
شرقي، اردبیل و کالنشــهر اهواز و منطقه غرب 
مازندران  هم اکنون بــه دلیل افزایش مصرف در 
منطقه قرمز قرار دارند و به همین جهت الزم است 

ســاکنین این مناطق با تنظیم درجه کولرهاي 
گازي روي ٢٤ درجــه و اســتفاده از دور کنــد 
کولرهاي آبي با پرســنل صنعت برق براي پایدار 
ماندن شبکه و جلوگیري از بروز مشکالت احتمالي 

همکاري کنند.
تحقق پیش بینی وزیر نیرو

البته هفته پیش اردکانیان وزیر نیرو پیش بینی 
کرد که »هفته آینده، هفته گرمی پیش رو خواهیم 
داشــت و روی واحدهــای تولید بــرق از جهت 
تجهیزات سرمایشی فشار خواهد بود. سال گذشته 
پیک بار در ۳۰ تیر ۵٧ هــزار و ۶۸۱ مگاوات بود، 
اوج اخیر هم به میزان ۵۸ هزار و ۶٤٧ مگاوات در 
پنجشنبه گذشته بوده و پیش بینی می شود این 

رکورد هفته آینده شکسته شود.«
ورود جبهه جدید هوای گرم 

البته این ابراز امیدواری ها و خواهش ها ساعتی 
بعد توسط مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق به سختگیری در اجرای استانداردهای 

مدیریت بار مبدل شد. وی با اشاره به افزایش بیش 
از یک درجه اي دماي هواي کشور در جاري گفته 
است: نقشه هاي هواشناسي نشانگر آن است که 
موج گرماي شدید وارد ایران شــده است که به 
همین موضوع باعث افزایش بیش از یک درجه اي 
دماي هوا در این هفته خواهد شد و حتي دما در 
برخي نقاط کشــور به بیش از ۵۰ درجه افزایش 
خواهد یافت که در این شرایط نیازمند همکاري 

بیشتر مشترکان برق هستیم.
رجبي مشــهدي با بیان این کــه در هفته 
جاري میانگین دماي کشور ۳٤.۹ درجه بود، 
خاطرنشــان کرده که در هفته جاري، دما در 
برخي نقاط کشــور حتي از ۵۰ درجه نیز فراتر 
خواهد رفت کــه به دنبال آن افزایش شــدید 
مصرف برق را به دلیل تشدید استفاده از وسایل 
سرمایشــي به دنبال خواهد داشت.  بررسي ها 
نشــانگر آن اســت که هر یک درجه افزایش 
دما، یک هزار و ۵۰۰مگاوات مصرف برق کشور 
بیشتر مي شود که با در نظر گرفتن گرمتر شدن 
دماي کشــور در این هفته،  احتماال باید شاهد 
افزایش بین ٢۵۰۰ تــا ۳ هزار مگاواتي مصرف 

برق باشیم.
وي با بیان ایــن که نوســان هاي مکرر در 
مصرف بــرق و افزایش شــدید مصارف، باعث 
استهالک بیشتر نیروگاه ها و تاسیسات صنعت 
برق مي شود، گفته است: واقعیت آن است که 
همه مشترکان در ســاعت هاي بین ۱۳ تا ۱٧ 
مصرف برق خود تنها ۱۰ درصد کاهش دهند، 
هیچ مشــکلي براي تامین برق ایجاد نخواهد 
شد. تنها رعایت سه نکته در ساعت هاي مذکور 
کافي است که از خطر خاموشي احتمالي عبور 
کنیم، بهترین راهکار بــراي کاهش مصرف به 
صورت فوري و جلوگیري از ایجاد محدودیت 
و خاموشــي احتمالي، تنظیم درجه کولرهاي 
گازي روي ٢٤ درجــه و اســتفاده از دور کند 

کولرهاي آبي است.
 رجبي مشــهدي با بیان اینکه توان تولید 
برق کشــور حــدود ۵۹ هزار مگاوات اســت 
افزود: این در حالیســت که تاکنــون ۵٧هزار 
مگاوات تولید برق محقق شــده است. با اعمال 
طرح هاي تشویقي دولت براي کاهش مصرف 
برق، امســال در مصارف خانگي شــاهد تنها 
۱۵ درصد افزایش مصرف هســتیم. اگر مردم 
اقدامات و پروتکل هاي کــم مصرفي را رعایت 

کنند مي توانیم تابســتان امســال را به خوبي 
پشت سر بگذاریم. 

شیفت روی پنل خورشیدی 
از آنجا که برخی از مشــترکین همواره جزو 
پرمصرف ها باقی می مانند چندی پیش توانیراعالم 
کرد: در حال حاضر پنج میلیون مشترک پرمصرف 
در کشــور وجود دارد که می توان آنها را تشویق و 
الزام کرد تا هر کدام یک کیلو وات روی پشت بام 
خود داشته باشــند، بدین طریق ۵۰۰۰ مگاوات 
تولیــد تجدیدپذیــر خواهیم داشــت. در حال 
حاضر خرید برق تضمینــی از نیروگاه های برق 
تجدیدپذیر انجام می شود و متوسط قیمت خرید 
برق از نیروگاه های تجدیدپذیر حدود ۱٢۰۰ تومان 
است، این رقم برای مشترکان صرفه اقتصادی به 
دنبال دارد و برای دو درصد مشترکان پرمصرف 
که قیمت واقعی برق را می پردازند برایشــان به 
صرفه است که از نیروگاه های خورشیدی پشت 
بامی استفاده کنند چراکه این مشترکان اگر یک 
نیروگاه خورشــیدی یک یا دو کیلوواتی داشته 
باشــند می توانند هزینه های برق را تا ۵۰ درصد 

کاهش دهند.
به گفته سخنگوی صنعت برق، قیمت نصب 
پنل خورشــیدی در کشــور، هر یک کیلووات 
نصب تجهیزات انرژی خورشــیدی ۱۰ میلیون 
تومان تخمین زده شــده که این قیمت با توجه 
به مزیت های اقتصادی به صرفه اســت. ظرفیت 
تولید انرژی های تجدیدپذیر در این دولت از ۱۰۰ 
مگاوات به ۸٢۰ مگاوات رســیده است، بر اساس 
پیش بینی هــا و برنامه ریزی های صورت گرفته 
تاپایان سال ۱٤۰۰ این مقدار به ۱٧۰۰ مگاوات 
افزایش می یابد یعنی ظرفیــت فعلی به دو برابر 

خواهد رسید.

تبدیل »خواهش «ها به »سختگیری« در اجرای استانداردهای مدیریت بار

منتظر روزهای سخت برقی باشید
سخنگوی صنعت برق با بیان این 
كه در هفته جاري میانگین دماي 

كشور ۳4.9 درجه خواهد بود، 
خاطرنشان كرده كه در هفته 

جاري، دما در برخي نقاط كشور 
حتي از ۵۰ درجه نیز فراتر خواهد 

رفت كه به دنبال آن افزایش شدید 
مصرف برق را به دلیل تشدید 

استفاده از وسایل سرمایشي به 
دنبال خواهد داشت 

وزیر راه و شهرسازی گفت: با ایجاد بستری از داده ها که 
از طریق سامانه امالک و اســکان ایجاد شده، مشخص شد 
که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مســکونی فقط در 

تهران هستند.
محمد اسالمی در گفت وگو با ایلنا درباره بازار مسکن در 
کشور اظهار داشت: قیمت ها دربازار مسکن واقعی نیستند و 

بازار دچار التهاب شده و قیمت مسکن حباب دارد.    وی ادامه داد: در اندازه گیری سهم ارز در کاال و خدمات 
می بینیم که کاال و خدمات وابستگی صد درصدی به ارز ندارند. برای مثال در بخش ساختمان چه وابستگی 
ارزی داریم؟ اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد متاثر از حرکت نرخ ارز و همپیمایی آن با نرخ تورم بود که 
بازارهای موازی هم مانند سکه، طال و...  دچار همین وضعیت شدند.   وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی 
قیمت ها در بازارهای موازی باال می رود باعث می شود که در سایر بازارها هم شاهد رشد قیمت ها باشیم و 
با افزایش قیمت ها در سایر بازارها، عده ای قیمت دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش می دهند  اما نکته 
مهم در بازار مسکن این است که میزان معامالت نسبت به سال گذشته  ٧۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته، در 

این شرایط مگر می شود کسی از صحت و سقم وضعیت مسکن در بازار صحبت کند.
اسالمی درباره معامالت انجام شده گفت: موضوع مهم تر این است که بیش از ۶۰ درصد واحدهایی که 
در اردیبهشت و خردادماه معامله شده اند، واحدهای بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر هستند، این 
معامالت نشان دهنده آن است که پول های سفته بازی و سوداگرانه برای سرمایه گذاری وارد بازار مسکن 
شده اند. وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این 
افراد شناسایی شده اند، اظهار داشت: با ایجاد بستری از داده ها که از طریق سامانه امالک و اسکان ایجاد 

شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.

وزیر راه  و شهرسازی :

شناسایی افرادی که مالک بیش از ۹٠ واحد مسکونی 
در تهران هستند

خبر

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام عملیات خاکبرداری و خاکریــزی، احداث جوی خاکی، 
تسطیح و شــیب بندی، اجرای مصالح قشر اســاس زیر اساس و 
آسفالت شن ریزی شکســته کارخانه ای، انجام عملیات پی کنی و 
بنایی با سنگ، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای لوله 
سوخت، احداث آبرو بتنی مســلح، کارهای فوالدی، سنگ کاری 
دیوارهای حائل جاده، احداث حوضچه فاضالب، عالئم و تجهیزات 

ایمنی مدنظر می باشد.
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در حدود 30 کیلومتری اهواز و مدت انجام 
آن 2 ماه می باشد.

ج- برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/16.857.992.012 

ریال و تعدیل پذیر می باشد.
د- شرایط مناقصه گران متقاضی

- مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری
- در تعییــن برنــده مناقصه و در شــرایط برابــر اولویت با 

شرکت های بومی استانی می باشد.
- داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی
- توانایی ارائه تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 
-/842.899.600.60 ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر 

ارائه گردد:
الف- ارائــه رســید وجه صــادره از ســوی حســابداری 
کارفرما مبنــی بر واریــز مبلغ فوق الذکر به شــماره حســاب 
IR940100004001111604022067  نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران شــعبه مرکزی جمهوری اسالمی ایران- 

اهواز کد، حساب- به نام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ب- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم 
نمونه که ابتدا برای مدت )90 روز( معتبر بــوده و پس از آن نیز 
با اعالم کارفرمــا برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشــد. 
همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه 

روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.
- توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( به عنوان 

تضمین انجام تعهدات
- داشــتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشــته مربوطه 
 و نیــز معتبر بودن اســم شــرکت در پایگاه ســاجار به آدرس

http:/sajar/mporg.ir 

هـ- محل و مهلت دریافت اسناد
از کلیه متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید ظرف 
مهلت مقرر در این فراخوان، ضمن اعالم آمادگی به صورت کتبی 
جهت دریافت اســناد با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی 
معتبر در یکی از روزهــای اداری به یکی از آدرس های ذیل الذکر 
مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 

قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده( به عمل آید.
1- مهلت دریافت اســناد از تاریــخ 1399/04/31 لغایت 

1399/05/05
2- محل دریافت اســناد واقع در اهواز- کوی فدائیان اسالم- 
خیابان پارک 4 )روبروی امور مسافرت( مجتمع اداری امور حقوقی 
و قراردادها با اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها )اتاق شماره 1( 
و یا تهران- میدان آرژانتین- ابتــدای خیابان بیهقی- پالک 28- 
ساختمان مرکزی یازدهم- شرکت ملی نفت ایران- طبقه دوم- 
دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفت خیز جنوب.

3- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 2.380.000ریال 
به حساب شماره IR940100004001111604022067 نزد 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران- اهواز کد و ارائه فیش مربوطه بــه امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
و- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشــنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13 
روز یکشــنبه مورخ 1399/05/19 به دفتر کمیسیون مناقصات 
در اهواز، کوی فدائیان اســالم مجتمع شــهید تندگویان واقع در 
روبروی بلوک 2- ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم 
نمایند. ضمنًا پیشــنهادات در ســاخت 8:30 روز دوشنبه مورخ 
1399/05/20 گشایش و قرائت خواهد شــد و حضور نماینده 

مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت 
در مناقصه و نمایندگان شــرکتها 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.
 روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب     
شماره مجوز:1399.2013
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فراخوان مناقصه عمومی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/99/0104 مربوط 

به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 95 اهواز

)نوبت اول( )نوبت اول(


