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«ابتکار» تاثیر عوامل مختلف بر رشد تورم را بررسی کرد

اخذ عوارض از خانههای خالی
و سرمایه گذاری در مسکن

مالیاتی که از خانههای خالی اخذ میشود
در مسکن سرمایه گذاری و دولت میتواند با
تزریق سرمایه و افزایش اعتبار باعث تحول در
بانک مسکن شود.
علی اصغر خانی عضو کمیسیون عمران در
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت
توجه به موضوع مسکن در کشور و یافتن
راهکارهایی برای رفع معضالت این حوزه،
گفت :در ابتدا برای معضل مسکن الزم است
قیمت زمین کاهش یابد تا از این طریق ،زمین
ارزان قیمت را در اختیار انبوه سازان قرار دهیم.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به ضرورت کاهش نرخ
سود وام مسکن تصریح کرد :بدون شک با سود
 18درصد مشکلی حل نخواهد شد و الزم است
تا سود تسهیالت در این حوزه نیز کاهش یابد.
وی ادامه داد :باید با برنامه ریزی کاهش نرخ
سود تسهیالت پیگیری شود ،به عنوان مثال
ارایه وام مسکن به روستاییان با نرخ سود 4
درصد و به ترتیب ارایه تسهیالت در شهرهای
بزرگتر با نرخ سود  7و  9درصد باید در دستور
کار قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور
شد :ما در مجلس یازدهم با تصویب قانون
اخذ مالیات از خانههای خالی تالش کردیم
تا از این نوع واحدها عوارض گرفته شود
چراکه در کشور خانه های زیادی بالاستفاده
ماندهاند و باید از این امالک مالیات اخذ شود
تا افراد تشویق به عرضه آن ها به بازار شوند.
وی تاکید کرد الزم است مالیاتی که از این
خانه ها اخذ می شود در بخش مسکن سرمایه
گذاری شود چراکه در این شرای شاهد رونق
مسکن خواهیم بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای
اسالمی در پاسخ به این پرسش که چقدر
ضروری است که دولت به بانک مسکن برای
ارایه بهتر خدمات به مردم کمک کند ،گفت:
قطعا دولت می تواند با تزریق سرمایه و افزایش
اعتبار باعث تحولی در بانک مسکن شود چراکه
این بانک به تنهایی نمی تواند معضالت این
حوزه را از راه بردارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان
اینکه بانک مسکن به عنوان بانک عامل در این
حوزه باید تقویت شود ،ادامه داد :مهمترین
موضوع در حوزه مسکن بانک عامل است که
باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد زیرا
بدون این پشتیبانی نمی تواند اهداف خود را با
سهولت محقق کند.
خانی تصریح کرد :بانک مرکزی نیز باید
ورود جدی به این حوزه داشته باشد و در گام
ابتدایی خود تالش کند که سود سپرده ها در
حوزه مسکن پایین بیاید لذا انتظار ما از دولت
و بانک مرکزی آن است که برای بخش مسکن
تسهیالت ویژه ای را در نظر بگیرد چراکه در
حال حاضر قشر ضعیف جامعه به شدت
تحت فشار بوده و امکان خانه دار شدن ندارند.

بازاروسرمایه
مدیر بیمههای مسئولیت ،مهندسی و
انرژی خبر داد

ریشههای عمیق گرانی

در چند ماه اخیر افزایش قیمت و تورم محسوس،
نظرها را به خود جلب کرده است .در این میان
هنگامی که از چرایی رشد تورم پرسیده میشود،
کارشناسان و صاحبنظران تحلیلهای متفاوتی را بر
آن مطرح میکنند .از شرایط بحرانی ناشی از کرونا
که موجب افزایش هزینهها شده تا افزایش نرخ ارز
از جمله عواملی است که برای رشد تورم به آنها اشاره
میشود .تاثیر کسری بودجه دولت در رشد تورم،
از دیگر عواملی است که از سوی کارشناسان مطرح
میشود .به عبارتی دیگر بحث راهکارهای دولت برای
تامین کسری بودجه و احتمال  استقراض از بانک
مرکزی برای جبران این کسری از جمله مسائلی است
که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است و این
موضوع را عاملی برای رشد تورم میدانند  .اثرگذاری
کسری بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک
مرکزی حواشی زیادی به وجود آورد ،این در حالی
است که سازمان برنامه و بودجه بحث افزایش تورم
ناشی از کسری بودجه را نپذیرفت و تورم را ناشی از
عوامل  دیگری دانست .سازمان برنامه و بودجه در
واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها
از افزایش کسری بودجه دولت ،اعالم کرده است،
اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد،
باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان میگشت .لذا
به نظر میرسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا ً
افزایش  6,5درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش
ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم
است .از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی نیز در پست
اینستاگرامی خود  با عنوان «چند نکته درخصوص
متغیرهای پولی»  اینگونه نوشته است« :بانک مرکزی
همه تالش خود را برای کنترل میانمدت و بلندمدت
رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود برای کنترل
و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمام موانع
و محدودیتها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم
هدف گذاری شده برای یکسال آینده استفاده میکند.
قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی بایستی در
چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوکهای وارده به
اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها ،اختیارات و درجه
استقالل بانک مرکزی باشد .خرید بخشی از منابع
ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه
توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸
تکلیف شد) در شرایط تحریمی تامین کسری بودجه
از محل پایه پولی است .این روش در کوتاه مدت
همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود بنابراین
بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را
در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین
بودجه گزارش کرده بود .روشهایی که امسال دولت
برای تامین کسری بودجه از طریق فروش سهام
دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است در
شرایط تداوم فشار حداکثری روشهای مناسبی برای
تامین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون
فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم کمک
خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم
خواهد بود .همه افزایش قیمتها در بهار امسال،
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این روزها افزایش بیرویه سطح عمومی قیمت کاال و خدمات و همچنین اثراتی همانند کاهش قدرت خرید دیگر مسئله عجیب و غریبی در اقتصاد
نیست .اگر نگاهی کوتاه به قیمت کاالهای مختلف داشته باشیم ،خواهیم دید که چگونه تورم و گرانی دست به گریبان اقتصاد شده است .حال در این
میان باید دید که چه عاملی منجربه رشد تورم در ماههای اخیر بوده ،مسئلهای که حواشی بسیاری را به همراه داشته است.
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انتظارخانوارها
خواهد بود
صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود.
افزایش انتظارات تورمی ،متاثر از عوامل غیر پولی و
عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی
نقش داشتهاند».

تورم پدیدهای سابقهدار در اقتصاد ایران است
آنطور که کارشناسان و تحلیلگران میگویند تورم
ناشی از علل مختلفی بوده و نمیتوان با نگاه سطحی
به بررسی آن پرداخت .سیاوش غیبیپور ،کارشناس
مسائل اقتصادی با اشاره به ریشه تورم فعلی در
اقتصاد به «ابتکار» گفت :تورم پدیدهای پولی،
خارجی و داخلی بوده و ریشهیابی دالیل و تفکیک
عوامل آن نیازمند تحقیقات و مطالعات بسیاری
است .در اقتصاد ما سه ریشه فشار تقاضا ،کمبود
لختی و سابقه تورم و عرضه برای تورم در نظر گرفته
میشود .کافی نگاهی به عملکرد اقتصاد داشته باشیم
آنگاه خواهیم دید مدتهاست که به دلیل فراهم نبودن
زیرساختها تورم در کشور سابقهدار شده است .من
معتقدم عامل تغییر نرخ ارز نیمایی برای بسیاری از
کاالهای ضروری در کوتاهمدت به شدت شاخصهای
تورمی را تغییر داده است.
وی ادامه داد :مبنای ارزی بسیاری از کاالها که
در سبد خانوارها وجود دارد به یکباره تغییر کرد،

این تغییر یک اثر روانی و یک اثر اقتصادی واقعی
ایجاد کرد .به عبارتی دیگر چون تقاضا برای کاالهای
ضروری وسیع است ،تغییر نرخ ارز نیمایی باعث شد
که شوک محسوسی به جامعه وارد شود .برخی از آثار
تورمی در خانه محسوس نیست اما تاثیر بحث گرانی
کاال و یا خدمات ضروری به سرعت خود را نمایان
میکند ،بنابراین تغییرات نرخ ارز نیمایی اولین ریشه
تورم فعلی در اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی به بررسی ریشه دوم تورم
پرداخت و در اینباره گفت :ریشه دوم که نگرانی
تشدید تورم را نیز به همراه دارد ،بحث بیاعتمادی به
پول ملی است .بی اعتمادی به پول ملی تنها مختص
ایران نبوده و برخی از کشور این دوره را طی کردهاند.
وی افزود :در این وضعیت افراد به دلیل سابقه و
یا عملکرد اقتصاد ،نگه داشتن پول نقد را به عنوان
زیان تلقی میکنند و معتقدند در شرایطی که بازدهی
پولشان از نرخ تورم واقعی کمتر است ،باید پا به
پای تورم پیش رفت .این مسئله باعث میشود که
افراد تمام سرمایههای خود را به بازاری برای حفظ
ارزش پولشان وارد کنند .در این میان برخیها به
سمت بازار ارز میروند و با تبدیل سرمایه خود به ارز
بدون تکیه بر عواملی همچون عرضه و تقاضا اقتصاد

را دالریزه میکنند .این رفتار موجب میشود که تقاضا
برای پول جایگزین بیشتر و از سوی دیگر تقاضا برای
پول داخلی کمتر شود ،در نهایت پول داخلی از گردانه
خارج میشود و در چنین شرایطی تورم رفته رفته
آثارش را نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از
صحبتهایش به شرایط اقتصادی کشور ونزوئال
اشاره کرد و در این خصوص گفت :ونزوئال یکی از
کشورهایی است که تورم باال را تجربه کرده است.
شرایط اقتصادی این کشور نفتی به گونهای پیش
رفت که پول ملیشان به مرحله ورشکستگی رسید.
خوشبختانه ما هنوز به مرحله سقوط کامل پول ملی
نرسیدهایم اما اگر در آن مسیر قرار بگیریم نتایج تلخی
همچون تشدید تورم در انتظار اقتصاد خواهد بود.
وی ادامه داد :هنگامی که میگوییم تورم افزایشی
است یعنی سبد مصرفی خانوار به طور مرتب گرانتر
میشود .از سوی دیگر مشکالت اجتماعی بیشماری
در انتظار خانوارها خواهد بود و در این شرایط تمام
کارکردهای دولت زیر سوال میرود .من معتقدم مهار
تورم باید اولین اولویت دولتها باشد ،ما باید توجه
داشته باشیم که بسیاری از مشکالت ما ریشه پولی
دارد.

شرایط ترخیص چای موجود در گمرکها
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت (صمت) اعالم کرد :با تصمیم شورای هماهنگی ،تشدید کنترل
و بازرسی ،چای موجود در گمرکها ترخیص میشود .به گزارش ایسنا ،محمد رضا کالمی با اشاره به طرح
تصمیمات اقتصادی دولت مبنی بر ترخیص کاالهای اساسی و ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر بدون
محدودیت و تسهیل ورود کاال به کشور گفت :در این راستا تصمیم گرفته شده که گمرک جمهوری اسالمی
تمامی چای موجود در بنادر و گمرکها را به استناد این دستور صریح ریاست جمهوری و تصمیمات ستاد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شماره مرجع 99-61

وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای فارس

شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس( بــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار ) در نظــر دارد مناقصــه « تکمیــل عملیــات ســاختمانی پســت  66کیلــو
ولــت دبیــران » دبیــران بــه شــماره «  » 2099001046000042را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت پیمانــکاری (حداقل
رتبــه  5در رشــته ابنیــه ) و گواهــی صالحیــت ایمنــی معتبــر باشــد واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل فرآینــد مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه  ،ارایــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
گشــایش پاکــت هــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد  .لــذا مناقصــه گــران صالحیــت دار در زمینــه موضــوع مناقصــه مــی تواننــد جهــت اخــذ اســناد بــه ترتیــب اطالعــات زمانــی ذکــر
شــده درذیــل بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و اســناد مربوطــه را دریافــت و پــس از تکمیــل  ،همراه بااســناد وو مــدارک خواســته شــده در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت بارگذاری
نماینــد  .الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی جهــت شــرکت درمناقصــه را
محقــق ســازند  .بــه مــدارک واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و همچنیــن مــدارک فاقــد امضــا  ،مشــروط و مخــدوش ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
 -1اولین تاریخ انتشار اسناد در سامانه  :از ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 99/5/11
 -2آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه  :تا ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 99/5/15
 -3آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه  :تا ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 99/6/1
 -4آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد  :تا ساعت 12روز شنبه مورخ 99/6/1
 -5تاریخ بازدیداز محل  :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 99/05/28
 -6نوع کمیت و کیفیت خدامت موردنظر  :وفق اسناد مناقصه خواهد بود .
 -7نحوه برگزاری مناقصه  :عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ( بصورت فشرده )
 -8مدت انجام کار  5 :ماه هجری شمسی
 -9مبلغ برآوردی مناقصه  :چهارده میلیارد و نهصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد و پانزه هزار و دویست و نود و چهار (  ) 14/973/815/294ریال
 -10نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :بصــورت یک یــا ترکیبــی از تضامیــن بندهــای الــف  ،ب،پ،ج،چ،ح مــاده 4آئیــن نامه تضمیــن معامــالت دولتی به
شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  94/9/22مصــوب هیئــت وزیــران بــه مبلــغ هفتصد و چهل و هشــت میلیون و ششــصد و نود هزار و هفصت و شــصت و پنــج ( ) 748/690/765
ریال می باشد  .به پیشنهادهای فاقد سپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -11مــدت اعتبــار پیشــنهادها  :پیشــنهادها از هــر حیــث بــرای مــدت نــود ( ) 90روز بعــد از آخریــن تاریــخ تعییــن شــده بــرای تســلیم پیشــنهادها معتبــر باشــند و
ایــن مــدت بــرای  30روز دیگــر قابــل تمدیــد مــی باشــد .
 -12نشــانی ایــن شــرکت جهــت ارســال پاکــت هــای «الــف » و «ب » و «ج »  :شــیراز  ،خیابــان زنــد  ،نبــش خیابــان فلســطین  ،شــرکت بــرق منطقه ای فــارس ،
دبیرخانه مرکزی ( تذکر مهم  :ارسال یک نسخه از اصل پاکت های «الف » و «ب » و «ج » به صورت الک و مهر شده الزامی است ) .
 -13محل برگزاری مناقصه  :شیراز  ،خیابان زند  ،نبش خیابان فلسطین  ،شرکت برق منطقه ای فارس  ،امور تدارکات و قراردادها
 -14ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مناقصــه منــدرج اســت  .ضمنــا چنانچــه در مــورد مفهــوم قســمتی از اســناد مناقصــه ابهــام یــا ســوالی وجــود داشــته
باشــد مــی تواننــد بــا شــماره فکــس  071-32359047دبیرخانــه مرکــزی شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس ( امــور تــدارکات و قررادادهــا ) مکاتبــه نماینــد .
 -15به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعداز انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد .
 -16نــام و نشــانی مشــاور  :شــرکت مهندســی مشــانیر  ،نشــانی تهــران  ،میــدان ونــک خیابــان شــهید خدامــی  ،کوچــه شــادی  ،پــالک  – 1امــور پســت هــا  ،کــد
پســتی  ، 1994753486 :تلفــن  88776647 :و نمابــر 88775010 :
 -17اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه  :تلفــن مرکــز راهبــری و پشــتیبانی ســامانه  021-41934و تلفــن دفتــر ثبــت
نــام  88969737و  021 -85193768مــی باشــد .
شناسه 926687 :
شرکت برق منطقه ای فارس

هماهنگی اقتصادی دولت به شیوه اعتباری سه ماهه با ارز اشخاص ترخیص کند .طبق تصمیمات اتخاذ
شده ،کاالهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کردهاند ،با مصوبه
اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میتوانند ترخیص مشروط داشته باشند.ترخیص این اقالم مشروط
به داشتن ثبت سفارش و وجود کاالی مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکها
با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ ارز روز ترخیص صورت میگیرد.

•

نوبت دوم

مدیر بیمههای مسئولیت ،مهندسی و انرژی
بیمه تجارتنو ،با اشاره به حادثه دلخراش انفجار
کلینک سینا اطهر گفت :وقوع اینگونه حوادث
بیش از هر چیز ضرورت تامین پوششهای
بیمهای مناسب برای حمایت از افرادی که
ناخواسته در اجرای وظایف خود مرتکب قصور
شده اند را متذکر میشود.
محبوبه ضیا فروغی افزود :فقدان این نوع از
پوششهای بیمهای در حالی است که براساس
قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون
مسئولیت مـدنی ،قانون مجازات اسالمی و
همــچنین دستورالعمل های وزارت بـهداشت،
درمـان و آموزش پزشکی ،مسئولیتهای خطیری
در حوزه وظایف قانونی محوله متوجه کادر درمانی
به ویژه مدیران و مسئوالن است .وی بیمهنامه 
مسئولیت مدنی مسئوالن فنی بیمارستانها،
کلینیکها ،درمانگاهها ،داروخانهها و آزمایشگاهها
در قبال بیماران ،اشخاص ثالث ،مراجعه کنندگان
و همراهان بیمار را از جمله بیمه نامههای مناسب
قابل ارائه برای مراکز درمانی برشمرد .مدیر
بیمههای مسئولیت ،مهندسی و انرژی بیمه
تجارتنو با اشاره به اینکه بسیاری از  بیمارستان
ها ،کلینیکها ،درمانگاه ها ،داروخانهها و
آزمایشگاهها در کشور فاقد بیمه نامه مذکور
هستند ،افزود :در راستای حمایت از کادر درمانی
و مسئوالن مراکز فوق ،امکان صدور بیمه نامه
با شرایط مناسب در بیمه تجارتنو فراهم شده
است .ضیا فروغی خاطر نشان کرد :چنانچه در
جریان اجرای وظایف مسئوالن فنی مراکز مورد
تایید وزارت بهداشت ،حادثه ای رخ دهد و طبق
قانون در قبال بیماران و اشخاص ثالث مـلزم به
جبران خسارت شوند با رعایت شرایط بیمه نامه،
خسارت مورد ادعا پرداخت خواهد شد.

ثبت نام  ٢میلیون و  ٢٢٠هزار نفر
در طرح دریافت تسهیالت مرابحه
کاال و خدمات
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد :حدود ٢
میلیون و  ٢٢٠هزار نفر برای دریافت تسهیالت
مرابحه کاال و خدمات ثبتنام کردند.
به گزارش ایرنا ،دفتر اقتصاد مسکن وزارت
راه و شهرسازی آمار ثبتنامکنندگان تسهیالت
مرابحه کاال و خدمات را که از چهارم مرداد آغاز
و نهم مرداد پایان یافت ،اعالم کرد ¬.بر اساس
اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
در حدود  ٢میلیون و  ٢٢٠هزار نفر برای دریافت
تسهیالت مرابحه کاال و خدمات ثبت¬نام کردند.
بر اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی وام
ودیعه مسکن تحت عنوان جدید تسهیالت
مرابحه کاال و خدمات تغییر نام یافت.

عنوان پروژه « اجاره خودروهای سواری جهت انجام امورات اداری ( ایاب و ذهاب و سرویس دهی ) پرسنل شهرداری »
کارفرما  :شهرداری زاهدان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــهرداری زاهــدان ( کارفرمــا ) در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه « اجــاره خودروهــای ســواری جهــت انجــام امــورات اداری ( ایــاب و ذهــاب و
ســرویس دهــی ) پرســنل شــهرداری » واقــع در شــهر زاهــدان را بــه شــرکت هــای دارای گواهینامــه صالحیــت معتبــر از اداره کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد .
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ( ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :تاریخ  1399/05/09می باشد .
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت  :از روز پنجشــنبه مــورخ  1399/05/09تــا روز پنجشــنبه مــورخ  1399/05/16بــه متقاضیــان ارائــه مــی گــردد
 .ضمنــا بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500.00ریــال از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه حســاب شــماره  2500149941بانــک تجــارت
بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
نــام و نشــانی مناقصــه گــزار  :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری بــه نشــانی زاهــدان – خیابــان امیرالمومنیــن – مجتمــع طبقاتــی ســعدی –
بلــوک اول – طبقــه ســوم – تلفــن  – 054-33213180 :ضمنــا پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات در همیــن مــکان صــورت مــی گیــرد .
• مدت انجام خدمات یک سال شمسی می باشد .
ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)

محل تامین
اعتبار

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان بازگشایی پاکات

1

اجاره خودروهای سواری
جهت انجام امورات اداری
( ایاب و ذهاب و سرویس
دهی ) پرسنل شهرداری

20/976/000/000
( بیست میلیارد و
نهصد و هفتاد و شش
میلیون ) ریال

 ( 1/050/000/000یک
میلیارد و پنجاه میلیون
) ریال

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر ساعت 9
صبح روز یک
شنبه مورخ
99/05/26

ساعت  10:00روز یکشنبه
مورخ 99/05/26در محل
سالن کنفرانس شهرداری
مرکز واقع در خیابان آزادی
–شهرداری زاهدان

• مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار :بایــد بــه صــورت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــهرداری بــه شــماره  2500150362نــزد بانــک
تجــارت شــعبه زاهــدان و یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابــق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتــی بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ
 1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا باشــد .تاریــخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخریــن مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در
نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد.
• مــکان تحویــل اســناد تکمیــل و الك و مهــر شــده :محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الک و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری
مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت پیشــنهادهای تکمیــل و الک و مهــر شــده شــامل پاکــت لفــاف ،پاکــت الــف ،ب ،و ج بــه دبیــر خانــه
شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  85193768و 88969737
نوبت اول  99/05/09 :نوبت دوم 99/05/11 :
5123

شهرداری زاهدان

