
 
توضیحات �

 با عنايت به اطالع رساني هاي متعدد جهت تهيه توكن و اقدام براي خود اظهاري و فراخوان هاي انجام شده از سال 1392 تا 1397 و تمديد مكرر
آنها تا 10 مرداد 1397 در سامانه EP، جرايد رسمي و انجمن هاي صنفي به كليه منابع موجود در كشور از جمله منابعي كه در فهرست اوليه
منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت تجميع شده بودند(VL)، منابعي كه نسبت به تكميل پرسشنامه خوداظهاري و بارگذاري مدارك مورد
نياز براي ارزيابي صالحيت ثبت و صدور نهائي كرده بودند مورد ارزيابي كميته هاي فني بازرگاني دستگاه مركزي قرارگرفته و براساس ابالغيه
رئيس محترم دستگاه مركزي وزارت نفت، اسامي آن دسته از منابع كه حداقل نصاب مورد تائيدرا كسب نموده اند در تاريخ 97/09/01 ذيل

 
فهرست بلند منابع ارزيابي صالحيت شده دستگاه مركزي درج گرديد. 

 
بخشنامه مورخ 21 آذرماه  95 وزیر محترم نفت به شماره 437057-20/2 کلیه شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت را موظف می سازد در تمامی
سطوح معامله از فهرست منابع وزارت استفاده نمایند. در فهرست، گروه های کاالی اصلی هر منبع درج شده است. برای آشنایی با گروه های
اصلی کاال در کدینگ MESC اینجا  (/resource/Resource/گروههاي-كااليي.pdf)را ببینید. ضمنا کاربران شرکت های تابعه عضو سامانه،
search-/)  ندارند و برای اطالع از چگونگی کاربرد فهرست منابع وزارت نفت می توانند اینجا pdf نیازی به استفاده از این فایل های

 
resource/resource_search_manual)را ببینند.

 
*توجه* 

               1-خود اظهاری یک منبع عبارت است از ثبت نهائی حداقل یک پرسشنامه توسط آن منبع و  وارد کردن محصول در بخش فهرست         
                         محصوالت

               2-برای جستجوی وضعیت منابع در فهرست،از باکس جستجو در انتهای صفحه استفاده نمائید.

 
              نتایج جستجو مانند مثال زیر است:

 
نتیجه جستجو در وندور لیست وزارتی �

آدرستلفننوع فعالیتعنوان  انگلیسیعنوان شرکتشناسه ملیایران کدردیف

1       

نتیجه جستجو در لیست وندورهایی که در سامانه  خوداظهاری نموده اند: 

آدرستلفننوع فعالیتعنوان انگلیسیعنوان شرکتشناسه ملیایران کدردیف

1       

اگر خوداظهاری به پایان رسیده باشد، پیگیری وضعیت ارزیابی پرونده از طریق منو، در داخل کارتابل منابع (گزینه وضعیت ارزیابی صالحیت)
 و یا تماس با شماره های پشتیبانی وزارت نفت (مندرج در صفحه نخست (/Home)) امکان پذیر است.

 

 
جستجوی یک منبع در فهرست منابع وزارت نفت

تاریخ بروزرسانی اطالعات:22 خرداد ماه 1400

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
نتیجه جستجو در وندور لیست وزارتی:

 
آدرستلفننوع فعالیتعنوان انگلیسیعنوان شرکتشناسه ملیایران کدردیف

kimia electronicکیمیا الکترونیک18860210102372768
تامین کننده

Provider/Supplier داخلی
22553632

تهران-خیابان پاسداران-برج سفید-طبقه اول

اداری-واحد103

 
برای کسب اطالعات بیشتر یا تکمیل پروفایل شرکت خود، در این لیست، می توانید با پشتیبانی وزارت نفت یا کمیته های فنی بازرگانی تماس بگیرید.

شماره های تماس در صفحه نخست پورتال (http�//ep�mop�ir/) درج شده است.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
نتیجه جستجو در لیست وندورهایی که در سامانه ثبت نام (یا خوداظهاری) نموده اند:

 
آدرستلفننوع فعالیتعنوان انگلیسیعنوان شرکتشناسه ملیایران کدردیف

kimia electronicکیمیا الکترونیک18860210102372768
پرسشنامه اطالعات تامین

کنندگان
22553632

تهران-خیابان پاسداران-برج سفید-طبقه اول اداری-

واحد103

kimia electronicکیمیا الکترونیک28860210102372768
پرسشنامه اطالعات

غیرسازندگان
22553632

تهران-خیابان پاسداران-برج سفید-طبقه اول اداری-

واحد103

http://ep.mop.ir/resource/Resource/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A.pdf
http://ep.mop.ir/search-resource/resource_search_manual
http://ep.mop.ir/Home
http://ep.mop.ir/


RSS (/RSS)كلیه حقوق اين سايت متعلق به وزارت نفت جمھوري اسالمي ايران مي باشد. (Sitemap/) نقشه سایت

اگر در این لیست حضور ندارید برای اطالع از نحوه ثبت نام راهنمای تامین کنندگان (http�//ep�mop�ir/vendor-Help/TokenGuide) را مطالعه کنید.

 

http://ep.mop.ir/RSS
http://ep.mop.ir/Sitemap
http://ep.mop.ir/vendor-Help/TokenGuide

