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1,777

س
واد اقتصادی

◾

فرشاد پرویزیان در این ارتباط به خبرنگار ما گفت:
یکی از مــواردی که صندوق بینالمللی پول برای
تحقق تورم  ۲۰درصد در ایران مورد اشاره قرار داده،
رفع تحریمهاست به صورتی که عنوان کرده «اگر
تحریمها رفع شوند» این جمله یک نکته سیاسی
دارد و آن اینکه چگونه تحریمها برطرف میشوند؟
وی ادامه داد :تحریمها در ایران ریشه در اصالح
اقتصادی ن ــدارد ،بلکه ریشه در سیاست دارد،
بنابراین میتوان از این شرط این نکته را برداشت
کرد زمانی که ایــران با غرب کنار بیاید؛ تحریمها
برداشته میشود ،در این صورت (کنار آمدن ایران
با غــرب) مشخص اســت که تحریمها برداشته
میشوند و نتیجه آن دو برابر شدن فروش نفت
ایران و افزایش ورود ارز به کشور است.
این اقتصاددان ابراز کرد :همچنین در این گزارش
تأکید شده در صورت تحقق عوامل بیرونی (رفع
تحریم) ،چنانچه بهبود شاخصهای پولی و مالی
رخ دهد به این معنا که نقدینگی افزایش نیابد
و نظام بانکی اصالح شود ،کاهش تورم به حدود
 ۲۰درصد طی دو سال آینده را شاهد خواهیم بود
که این گفته هم درست و منطقی است و صندوق
بینالمللی پول خطایی نکرده است.

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها
است و افزایش یا کاهش در آن نشاندهنده تغییر
سرعت افزایش قیمتهاست .کاهش تورم به
معنای ارزان شدن کاالها و کمتر شدن قیمت
آنها نیست ،بلکه به معنای کاهش سرعت رشد

قیمتهاست .به عنوان مثال ،زمانی که گفته
میشود تورم از  ۱۵درصد به  ۱۰درصد رسیده
به این معناست که آهنگ رشد قیمتها از ۱۵
درصد به  ۱۰درصد رسیده است .تورم بر اساس
تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده محاسبه

287,193

میشود .این شاخص دربرگیرنده تعدادی از
کاالها و خدمات است که هر کدام از این کاالها
وزن خاصی در آن دارند .در شاخص قیمت
مصرفکننده سهم مواد غذایی و حملو نقل
بیشتر از سایر موارد است .بهعنوان مثال مقدار

◾

گزيده

◾باید مذاکرهبازی را کنار بگذاریم
وی با تأکید بر اینکه این شرطی شدن باید برطرف
شود و مذاکرهبازی را کنار بگذاریم ،خاطرنشان کرد:
البته نمیگویم مذاکرات را رها کنیم اما معتقدم
نباید اقتصاد را بر مبنای مذاکرات اداره کرد؛ زمانی
که اقتصاد وابسته به مذاکرات میشود ،عدهای
قلیل ِ منفعتطلب که دست به منابع دارند دالر
عرضهنمیکنندوآنگاهکلاقتصادضربهمیبیند.
اینکارشناساقتصادیدرخصوصعملکرددولت
در رابطه با گره زدن اقتصاد به برجام ،بیان کرد:
دولت گفته است اقتصاد را بر مبنای برجام اداره
نمیکند و از طرف دیگر اقــدام به مهار نقدینگی
(البته آن بخشی که دولت مقصر آن بوده است)
هم کــرده؛ اما با توجه به اینکه مسائل اقتصادی
بسیار پیچیده هستند ،یک سال زمان کافی برای
ایننیستکهبگوییمدولتموفقشدهیاشکست
خورده است.

اصالح شبکه بانکیای که از ناترازی و ناکارآمدی رنج میبرد و بانکها
از طریق خلق نقدینگی و بنگاهــداری به حیات خود ادامه میدهند به
راحتی محقق نمیشود.

این اقتصاددان تأکید کرد :اما این شروط و اگرهایی
که در متن گزارش آمده است ،کمی ایراد دارد به
ایــن صــورت که بهبود شاخصهای پولی یعنی
کنترل نقدینگی آن هــم در شرایطی کــه دولــت
فقط  ۱۵درصد خلق نقدینگی را بر عهده دارد و ۸۵
درصد مابقی بر عهده شبکه بانکی است .حال آیا
دولت طی دو سال میتواند شبکه بانکی را کنترل
و اصالح کند؟

◾

◾اصالح شبکه بانکی به راحتی محقق نمیشود

پرویزیان ادامه داد :اصالح شبکه بانکیای که از
ناترازی و ناکارآمدی رنج میبرد و بانکها از طریق
خلق نقدینگی و بنگاهداری به حیات خود ادامه
میدهندبهراحتیمحققنمیشود.شایدبتواندر
دنیا به این امر رسید اما در ایران پیامدهای سیاسی
و اجتماعی دارد.وی در ادامه به غائله مؤسسههای
مالی خصوصی اشاره و تصریح کرد :دولت برای
حل ایــن مشکل مؤسسههای خصوصی اقــدام
به خلق پول از جیب مردم کرد تا بتواند پول مردم
را بدهد ،بنابراین مشکل را رفع نکرد.این تحلیلگر
اقتصادی با بیان این موضوع که این داستانها در
ایران طی دو سال تحقق نمییابد ،ابراز کرد :البته
قابل انجام است اما نه در شرایط ساختاری اقتصاد
ایران که هر گونه مؤسسه پولی و بانکی را مردم به

نوعی وصل به دولت میدانند و چنانچه مشکلی
رخ دهد از چشم دولت میبینند .از طرفی با توجه
به اینکه مدیران این مؤسسهها به نوعی به درون
ساختار قدرت وصل هستند ،چنانچه بخواهیم
اقدامی انجام دهیم مشکالتی بهوجود میآورند،
بنابراین دولت باید مصالح و ثبات اجتماعی را هم
ببیند.پرویزیان اضافه کرد :بالفاصله میتوان تورم
را کمتر از یک سال به مرز  ۳۰تا  ۳۳درصد رساند
اما چنانچه بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و مانع
خلق پول توسط بانکها شویم.

◾

◾در شرایط فعلی رسیدن به تــورم  ۲۰درصــد،
خیالی است

همچنین بایزید مــردوخــی ،اقتصاددان با بیان
اینکه در شرایط فعلی رسیدن به تورم  ۲۰درصد
دور از ذهن و خیالی اســت ،تصریح کــرد :یکی از
دالیلی که سبب شده نرخ تورم به این میزان برسد
خلق نقدینگی توسط دولت برای گذراندن اقتصاد
است و به نوعی ناچار به خلق این پول بوده است.
وی با بیان اینکه دولــت بــرای رسیدن به تــورم یاد
شده توسط صندوق بینالمللی پول باید برنامهای
اجرا کند که منجر به افزایش تولید شود ،تصریح
کــرد :بسیاری از منابع مــردم و دولــت باید صرف
سرمایهگذاریهای مولد شــود تا کــاال و خدمات
بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد تا این گونه شاهد
افزایش قیمتها نباشیم .این کارشناس اقتصادی
با بیان اینکه طی سه تا چهار سال میتوان به این
میزان سرمایهگذاری و تولید رسید اما به سختی،
خاطرنشان کرد :برای رسیدن به این برنامه ،دولت
باید هزینههای خود را کاهش دهد.

◾

◾تــورم را میتوان طی یک برنامه پنجساله به
کمتر از  ۶درصد رساند

وی تأکید کرد :حتی میتوان نرخ تورم را در ایران به
کمتر از5درصد رساند که البته تحقق این مهم یک
بسته سیاستی متشکل از اصالح نظام بودجه،
تفکیکبودجهارزیوریالی،اصالحساختاربانکی،
اصالح ساختار مالیاتی ،اصالح فضای کسب و کار،
رفع انحصارها و امضاهای طالیی ،مقابله با فساد
و ایجاد شفافیت میخواهد که تحقق این موارد
یک فرایند چهار تا ۶ساله میخواهد.این تحلیلگر
اقتصادی ادامــه داد :بنابراین شاخصههایی که
صندوق بینالمللی پول برای تحقق تورم کمتر از
 ۲۰درصد عنوان کرده صحیح است؛ اما پرسشی

ن

(به قطرات آب همچون طال اهمیت دهیم)

شماره فراخوان
2001001446000247

 71/486/610/495ریال

2.345.000.000ریال

شماره
مناقصه

40110950

-تلفن 051-38678841-5:هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

نسبت به برگزاری مزایده به شرح زیر اقدام نماید:
)1موض�وع مزای�ده :فروش چ�رخ و ضایعات فل�زی قطارهای
مسافری

)2تع�داد و مقادیر 578 :حلقه چ�رخ منوبلوک ضایعاتی و بالغ بر
 20تن اقالم و ضایعات فلزی موجود در شهرهای تهران ،مشهد،
اراک و ری
)3مهلت خرید ،محل دریافت و تحویل اسناد مزایده :متقاضیان
میتوانند حداکثر ظرف مدت ( )7هفت روز از تاریخ درج آگهی
(به استثنای پنجش�نبه و جمعه) از ساعت  8لغایت  16با در دست

مورخه  1401/09/05میباشد.
)4متقاضی�ان میتوانن�د جه�ت دریاف�ت اس�ناد مزای�ده مبلغ
 200.000ری�ال (مع�ادل بیس�ت ه�زار توم�ان) ب�ه حس�اب
 392-814-8892123-1نزد بانک س�ینا ش�عبه پارک س�اعی به
نام ش�رکت راهآهن ش�رقی بنیاد ،قابل پرداخت در کلیه شعب
بانک سینا واریز و فیش پرداختی به همراه معرفینامه را به دفتر
نمایندگی ش�رکت بنریل به نش�انی مندرج در بند  ،3تحویل و

40110990

شرکت راهآهن شرقی بنیاد

/40110962ح

داش�تن معرفینامه کتب�ی جهت خرید و دریافت اس�ناد مزایده
به نش�انی :مشهد ،هاش�مینژاد  ،18/2پالک  ،83دفتر نمایندگی

ش�رکت راهآهن ش�رقی بنی�اد مراجع�ه نماین�د .آخرین مهلت
تحویل پاکت اس�ناد تکمیلش�ده مزایده س�اعت  16روز ش�نبه

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام فرمایند.
)5بازگش�ایی پاکات مزایده ساعت  9صبح روز یکشنبه به تاریخ
 1401/09/06در دفتر مرکزی بنریل برگزار خواهد شد.

اعطای کارت
اعتباری خرید
به مردم/
افزایش نرخ ارز،
عملیات روانی
است

تحلیل

برخالف قانون اصل ۴۴

 ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد
واگذاری خلیج فارس صرف
امور جاری میشود

وزیر صمت با بیان
اینکه به هیچ عنوان
در بازار نیمایی
کمبود ارز وجود
ندارد ،افزود :حرکت
نرخ ارز بازار آزاد
به سمت  ۳۶هزار
تومان کاذب بوده و
چیزی جز عملیات
روانی نیست ،ما در
نظر داریم به قشر
وسیعی از مردم
کارت اعتباری برای
خرید بدهیم.

 ۸آبان ماه۱۲درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس
به ارزش تقریبی  ۱۰۸هزار میلیارد تومان واگذار
شــد .یک هفته بعد حسین قــربــانزاده ،رئیس
سازمان خصوصیسازی در نشستی دانشگاهی
به حمایت از این واگذاری پرداخت و گفت :دولت
توانست از این طریق ۱۰۸هزار میلیارد تومان تأمین
مالی غیرتورمی داشته باشد که مصارف آن به من
ارتباطی ندارد و ما منابع را به خزانه دولت واریز
میکنیم؛ دولــت هم هزینههای زیــادی از جمله
پرداخت حقوق کارمندان دارد که از آن استفاده
میکند .در صحبتهای قربانزاده دو نکته مهم
به چشم میخورد؛ نخست اینکه از این روش به
عنوان یک روش تأمین مالی غیرتورمی نام برده
شــده و بر آن تأکید شــده اســت و دوم اینکه این
منبع برای هزینههای جاری دولت که ممکن است
«پرداخت حقوق کارمندان» هم باشد ،استفاده
خواهد شد.

3

◾

◾درآمـ ــد حــاصــل از خــصــوصـیســازی پــایــدار
نیست

اقتصاد

بــه گ ــزارش مسیر اقتصاد بــا وج ــودی کــه ارزش
واگذاری صورت گرفته باال بوده و بیش از  ۷درصد
از درآمد  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی
 ۱۴۰۱راتأمینمیکند،اماحمایتازاینمدلتأمین
مالی و اطالق تأمین مالی غیرتورمی به آن دارای
اشکال است؛ چرا که به هیچ وجه پایدار نیست
و نمیتوان روی آن بــه عـنــوان یــک روش تأمین
بلندمدت حساب کرد.

◾

◾منابع حاصل از واگـ ــذاری هلدینگ خلیج
فارس نباید صرف هزینههای جاری دولت شود

بــر اس ــاس جــزء ( )۲بند (د) سیاستهای کلی
اصل  ۴۴که در سال  ۱۳۸۴تصویب و ابالغ شد،
درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتها و بنگاههای
دولتی باید به حساب خاصی نــزد خــزان ـهداری
کل کشور واریز و در قالب برنامهها و بودجههای
مصوب مصرف شود بنا بر قانون و سیاستهای
کلی اصل ۴۴منابع حاصل از واگذاری نباید صرف
هزینههای جــاری دولــت شــود .در کنار مغایرت
قــانــونــی ،ف ــروش سرمایه و عــدم سرمایهگذاری
مجدد منابع حاصله یا هزینهکرد آن منابع برای
هزینههای جاری منطقی هم نیست و منفعتی
بلندمدت به دلیل خواسته و منفعتی کوتاهمدت
از دست میرود.

موضوع

مبلغ پیش مدت
برآورد اولیه (ریال)
پرداخت پیمان

پروژه آبرسانی به شهر زنجان
( حفر دو حلقه چاه به عمق 200
401-110
متر به روش ضربه ای زنجان 21/183/624/342 ) 2
نوبت اول
شماره فراخوان
2001001230000099

آگهی دعوت به مزایده عمومی "فروش چرخ و ضایعات فلزی قطارهای مسافری"
(تجدید نوبت دوم) شماره BRSO-00124/2
شرکت راهآهن شرقی بنیاد (بنریل) در نظر دارد

این شاخص در ابتدای سال  ۹۷برابر با 112/9
بود .این مقدار در انتهای سال  ۹۷برابر با 164/3
شد که براساس میزان این تغییرات که به عنوان
خ تورم برابر با
تورم در نظر گرفته میشود ،نر 
 5/45درصد شد.

پروژه آبرسانی به شهر زنجان
( حفر دو حلقه چاه به عمق 200
 401-109متر به روش ضربه ای زنجان ) 1
21/183/624/342
شماره فراخوان
نوبت اول
2001001230000098

مهلتارسالپیشنهادات1401/09/08:

اطالعاتتماسوآدرسدستگاه:مشهد،بولواروکیلآباد،ابتدایخیابانصدف،شرکتآبوفاضالباستانخراسانرضوی

خبر
خوب

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای
تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید .
-1نام و نشانی مناقصه گذار  :شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس :زنجان کمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
-2عنوان و مشخصات کلی مناقصه :

می باشد  .اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مبلغ برآورد کار

درهم امارات (سنا)

19,677

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

میزان تضمین شرکت در مناقصه

78,201

دینارعراق (سنا)

بیشتر این اتحادیه باشد ،تصریح کرد :در سالهای اخیر
تالشهای بسیاری برای صدور و رفع موانع روادید ،توسعه
روابط بانکی بر اساس ارزهای محلی و توافق سبز گمرکی در
راستای توسعه روابط انجام شده است که میتوان با ایجاد
زیرساختهای الزم مانند کشتیهای رورو ،توسعه بانکی
و فعالیت در کریدورها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

که وجود دارد این است که آیا شاخصهای پولی
و مالی بالفاصله اصالح میشوند و آیا اصالح این
شاخصها عوارض و آثار کالن ندارند؟
پــرویــز یــان در بخش دیـگــری از سخنان خــود به
انتظاری بودن تورم در ایران هم اشاره کرد و گفت:
امــروز تورم انتظاری و اقتصاد ایــران به سرنوشت
برجام شرطی شــده اســت .مشاهده میکنید با
کوچکترین اتفاق در دولت آمریکا و انتخابات در
این کشور ،قیمت ارز و پس از آن سایر بازارها متأثر
میشوند .در این نوع تورم (انتظاری) مردم انتظار
دارند تورم رخ بدهد و چون منتظر هستند ،بنابراین
برهمانمبناعملمیکنند.

ت دوم
وب

مهلتدریافتاسنادفراخوان1401/08/28:

 157,970,000دالر (سنا)

ایران با اوراسیا فصل جدیدی برای روابط منطقه گشوده
است،بیان کرد:همچنین مذاکراتتجارتآزادبا کشورهای
عضو این اتحادیه در حال اتمام است که با اجرایی شدن آن
بین ایران و اوراسیا بخش مهمی از مشکالت مرتفع خواهد
شد .وی با تأکید بر اینکه ایران با در اختیار داشتن کریدور
شرق به غرب و بندر چابهار میتواند زمینهساز همکاری

مسیر کاهش تورم
به کمتر از ۲۰درصد

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

موضوع مناقصه

 59.500.000نیمسکه

 89,500,000سکه

بررسی گزارش صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری
از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان رشتخوار به شرح ذیل از
طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان
مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/08/22
برونسپاری فعالیت های بهره برداری و
نگهداری از تاسیسات آب شرب و
خدمات مشترکین شهرستان رشتخوار

طال ۱۸عیار

 15,212,000ربعسکه

غالمحسین شافعی در همایش تجاری ایــران و روسیه
با بیان اینکه کشورهای منطقه با تکیه بر روابط مشترک
دیرینه میتوانند آینده مشترک بیافرینند ،اظهار کرد:
رویکرد اصولی ایران مشارکت سازنده با کشورهای همسایه
مبتنی بر توسعه روابط و پیوند اقتصادی است .رئیس اتاق
بازرگانی ایران با بیان اینکه امضای توافق تعرفه ترجیحی

فرزانه زراعتی به تازگی
صـ ـن ــدوق ب ـی ـنال ـم ـل ـلــی پــول
گ ــزارش ــی مـنـتـشــر و در ایــن
گزارش اعالم کرد نرخ تورم ایران
دو ســال آی ـنــده بــه  ۲۰درصــد
میرسد .البته در این گزارش
رسیدن به این نرخ تورم به عواملی مشروط شده و
آورده است« :اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد
کاهش تحریمها باشیم نــرخ تــورم تا حد ز یــادی
کاهش مییابد و رشــد بخش غیرنفتی اقتصاد
افزایش مییابد .چنانچه هیچ کاهشی در ارزش
ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان۲۰درصد در
هر یک از سهماههها افزایش یابد و از یک میلیون
بشکه در روز به ۲میلیون بشکه در روز طی یک
سال برسد میتوان انتظار داشت که نرخ تورم به
حدود  ۱۰درصد کاهش یابد .در این شرایط ،رشد
بخش غیرنفتی اقتصاد کاهش نخواهد یافت و
حتیممکناستافزایشهمپیداکند».همچنین
تأکید شده اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی
شاهد نباشیم و پایه پولی تنها  ۱۰درصد افزایش
یابد میتوان به تحقق این پیشبینی امیدوار بود.
بــه همین منظور بــه س ــراغ یکی از تحلیلگران
اقتصادی رفتیم تا شرایط تحقق این پیشبینیها
و اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور میتوانیم
به این پیشبینی امیدوار باشیم رفتیم.
◾گــزارش صندوق بینالمللی پول دربــاره تورم
ایران صحیح است اما...

65,920,000

مثقالطال

توافقنامه اوراسیا فصل
جدید توسعه روابط ایران
باکشورهایمنطقه

تورم

 21ربیع الثانی1444

 16نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9954

تاریخ وآدرس دریافت اس��ناد مناقصه  :اس��ناد مناقصه از ساعت  8صبح مورخه 1401/08/24لغای��ت س��اعت  8صب��ح مورخ��ه  1401/09/01در س��امانه ت��دارکات
الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس  www.setadiran.irجه��ت دریافت موجود اس��ت و
معامل��ه از ثبت و دریافت اس��ناد تا ارس��ال پاکات توس��ط مناقصه گ��ران  ،از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد .
*نکته مهم* :مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتم َا می بایست در بازه ی زمانی
فوق نس��بت به دریافت اس��ناد فقط از س��ایت س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت
اقدام نمایند  ،در غیر این صورت امکان ش��رکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود
نخواهد داشت .
 -4نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار  :تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
می بایس��ت به یکی از صور درج ش��ده در آیین نامه تضمین ب��رای معامالت دولتی
ارائ��ه گردد ک��ه جزئیات به صورت مش��روح در اس��ناد مناقصه توضیح داده ش��ده
است.
-5مدت اعتبار پیش��نهادها  :مدت اعتبار پیش��نهادها  3ماه از تاریخ آخرین مهلت
تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا  3ماه دیگر می باشد .
-6سایتهای ثبت آگهی http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir :
-7مهلت تحویل پاکات مناقصه  :پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت  8صبح مورخه
 1401/09/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی که

%25

%25

محل تامین
اعتبار

رشته و
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار
(ریال)

حداقل پایه  5در
منابع عمرانی به
رشته کاوشهای
صورت نقد طبق
4ماه
زمینی یا پروانه
شرح در اسناد
صالحیت حفاران
مناقصه
صادره از وزارت نیرو

1/059/182/000

حداقل پایه  5در
منابع عمرانی به
رشته کاوشهای
صورت نقد طبق
زمینی یا پروانه
4ماه
شرح در اسناد
صالحیت حفاران
مناقصه
صادره از وزارت نیرو

1/059/182/000

خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذک��ر  :مناقصه گران می بایس��ت اصل تضمین ش��رکت در مناقصه را عالوه بر ثبت
در س��امانه س��تاد  ،در یک پاکت دربسته تا یک س��اعت قبل از بازگشایی پاکات به
دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
 -8م��کان تحوی��ل اس��ناد  :از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی ب��ه آدرس
www.setadiran.ir
-9زمان گشایش پاکات  :پاکات مناقصه مذکور در ساعت  11:30مورخه 1401/09/12
در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
 - 10شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه
مناقصهگذار موضوع ماده  10آییننامه معامالت دولتی میباش��د .شرکت آبفا در رد
یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .
 - 11عالوه بر صالحیت پیمانکاری  ،داش��تن صالحیت ایمنی برای ش��رکت در مناقصه
الزامی می باشد .
 -12سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 -13به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس
از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
 -14هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده های مناقصات می باشد .

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

