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بانک صادرات همدان ١٣٨٠ میلیارد ریال 
وام قرض الحسنه پرداخت کرد

بانک صادرات ایران در اس��تان همدان از ابتدای 
سال ٩٦ تا ١٣ خردادماه ٩٧، عالوه بر پرداخت بالغ بر 
٤٢٣٧ میلیارد ریال تس��هیالت در بخش های مختلف 
اقتصادی این استان، بیش از ١٣٨٠ میلیارد ریال وام 
قرض الحس��نه نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی 
و عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و کمک به ایجاد 

اشتغال در این استان اهدا کرده است.
بخش های مختلف اقتصادی استان همدان از جمله 
بازرگانی، خدمات، صنعت، کش��اورزی، مس��کن و سایر 
حوزه ها در س��ال ٩٦ از ١١ هزار و ٩٢٢ فقره تسهیالت 
بانک صادرات ایران به ارزش بالغ بر ٣٧٠٧ میلیارد ریال 
بهره مند شدند که نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص 
داخلی این استان داش��ته است. در همین سال ٤٤٧٧ 
فقره وام قرض الحسنه به ارزش ١٣١٦ میلیارد ریال نیز 

در حوزه های مختلف این بخش اهدا شده است.

اختصاص بیش از دو میلیارد ریال تسهیالت 
به صنعت فرش 

مدیر امور اعتبارات بانک توس��عه ص��ادرات ایران 
گف��ت: بالغ  بر دو میلی��ارد و ٤٣٦ میلیون ریال میزان 
تس��هیالت اعطاش��ده این بانک در سال ٩٦ به صنعت 
فرش مشتمل بر تأمین مالی فعالیت های تولید و فروش 

فرش های دستباف، ماشینی و موکت بوده است.
رضا س��اعدی فر گفت: این میزان تسهیالت تقریباً 
معادل ٤/١ درصد کل تس��هیالت اعطایی این بانک به 
بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی، 
شیمیایی و فرآورده های نفتی، خدمات و خدمات فنی و 
مهندسی است. بالغ بر ٢ میلیارد و ۵۵٣ میلیون ریال نیز 
میزان تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران به 

صنعت فرش و ریسندگی در سال ١٣٩۵ بوده است.

خدمات بهتر در ناوگان حمل و نقل شهری 
با استفاده از کارت شهروندی

ش��هردار دامغان با تاکید بر آمادگی این شهرداری 
برای صدور کارت ش��هروندی در ش��هر دامغان، گفت: 
قطع��ا در کوتاه ترین زمان زیرس��اخت های الزم برای 
همکاری با بانک شهر در این خصوص فراهم می شود.

مسلم نصرتی با اشاره به خدمات متفاوت این بانک 
نسبت به سایر بانک ها، اظهار کرد: راه اندازی پیشخوان های 
شهرنت از جمله خدمات این بانک به شمار می رود که در 
نوع خود ابداعی خاص و کم نظیر در خدمات رسانی است. 

با »بله« کار »خیر« کنید
پیام رس��ان »بله« امکان تازه ای ب��رای کاربرانش 
فراه��م کرده که بتوانند در کمتری��ن زمان و کامال با 

انتخاب خود نیت خیرخواهانه شان را عملیاتی کنند.
 emdadbot@ در این پیام رسان یک ربات به نشانی
طراحی شده که در آن کاربر می تواند به سادگی و فقط با 
چند کلیک، مقصد کار خیر خود را مشخص و وجه آن را 

به صورت آنالین واریز کند.

 طرح نوین فروش محصوالت سایپا
در راستاي قطع دست واسطه ها 

محصوالت گروه خودروسازي سایپا بدون وقفه و 
از طریق نمایندگي هاي مجاز و سایت فروش اینترنتي 
گروه خودروسازي س��ایپا در حال عرضه به مشتریان 

در سراسر کشور است.
معاون ارتباطات گروه خودروس��ازي سایپا گفت: در 
راس��تاي تنظیم بازار و قطع دست دالالن در حال عرضه 
خودروهاي تولیدي این گروه با قیمت هاي مصوب از طریق 
نمایندگي هاي مجاز و سایت فروش اینترنتي گروه است. 
مجتبي نظري افزود: متاسفانه در روزهاي اخیر یک فضاي 
رواني بر بازار خودرو حاکم ش��ده است و عده اي واسطه و 

دالل سودجو قصد بر هم زدن بازار خودرو را دارند.

اخبار

درپ��ی نوس��انات ارزی دول��ت اقدام به  راه اندازی س��امانه نیما ی��ا همان نظام جنب استانبول
یکپارچ��ه ارزی کرد که در قالب آن برای کاالهای اساس��ی 
دالر ٣٨٠٠ تومانی و برای بقیه کاالهای وارداتی دالر ٤٢٠٠ 
تومانی اختصاص پیدا کند و درپی آن قرار شد لیست اقالمی 
ب��رای کااله��ای صادراتی مش��مول بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات و برای واردات نیز لیس��ت اق��الم کاالهای ضروری 
تدوین و ابالغ ش��ود اما زمزمه هایی مبن��ی بر راه اندازی نرخ 
س��وم ارز ی��ا هم��ان ن��رخ توافقی ک��ه بی��ن صادرکننده و 
واردکننده توافق می شود، مطرح شد که محمدرضا مودودی 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت براس��اس تمهیدات صورت 
گرفته از س��وی دولت، هی��چ برنامه ای ب��رای واردات با نرخ 
ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر 
نخواه��د ب��ود؛ بنابراین ادعای برخی رس��انه ها ب��ه ویژه در 
شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح ش��د که مس��ئوالن نظام 
بانکی چیز دیگر می گویند و یحیی آل اس��حاق عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: مالک برای 
تصمیم گیری، صحبت ها و برنامه هایی است که ابالغ می شود 
و همان طور که درباره دالر ٣٨٠٠ تومانی و ٤٢٠٠ تومانی 
بخش��نامه مع��اون اول رئیس جمهور و س��امانه نیما ابالغ و 
اجرایی شد، رسما اعالم شد که ارز دیگری نیز به عنوان نرخ 
س��وم خواهیم داشت که بخش��نامه اولیه آن، از سوی وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت ابالغ و نامه آن به رئیس کل بانک 
مرکزی ارسال شده است تا کاالهایی که باید در سامانه نیما 
مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد ش��ود و براساس طرحی 
ک��ه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد مقرر 

ش��د بقیه کاالها ک��ه مش��مول ارز ٣٨٠٠ و ٤٢٠٠ تومانی 
نش��ده و به سامانه نیما وارد نمی ش��وند، ارزشان به صورت 

توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند.
وی افزود: ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم 
و براس��اس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش 
را تصویب ک��رده و جزئیات آن به زودی ابالغ می ش��ود، بین 
صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع براساس 

واریزنامه های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می شود.
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: دالر 
٣٨٠٠ تومان��ی برای کاالهای اساس��ی اختص��اص پیدا کرده 
و بس��یاری از کاالهای دیگ��ر نی��ز از دالر ٤٢٠٠ تومانی بهره 
بردن��د اما ب��رای واردات مواد معدنی، برخ��ی از واردکنندگان 
سوء استفاده هایی انجام داده اند که دولت برای جلوگیری از این 
سودجویی های محتمل اقدام به این سیاستگذاری کرده است، 
چراکه آنها بیش از نیاز خود اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه شان 
کرده اند و مازاد بر نیازش��ان مواد اولیه وارد شده را در بازار آزاد 
می فروختند یا آنکه مجوز ثبت سفارش شان را خرید و فروش 
می کردند که دولتمردان به درستی اقدام به این سیاستگذاری 
کرده اند تا ارز توافقی براساس فرمولی مشخص و در سامانه قابل 

رصد و پایش بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شود.
آل اس��حاق افزود: واقعیت کشور این است که نیازهایی 
داریم که باید اولویت بندی شوند و از سوی دیگر نیز دولت نه 
تنها نمی تواند پاسخگوی همه ارز مورد نیاز کشور باشد، بلکه 
نباید در این ش��رایط حساس ارز برای سوء استفاده کنندگان 
یا قاچاقچیان اختصاص دهد. به گفته وی، ساالنه حدود ١٠ 
میلیارد دالر ارز با کاالهای قاچاق از کشورمان خارج می شود 

و دولت نباید ارز قاچاقچی ها را هم تامین کند.  ایسنا

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد
تصویب نرخ سوم ارز برای جلوگیری از سوء استفاده ها

رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس از  خونه به  ارائه پیشنهاد این کمیسیون به وزارت خونه 
راه و شهرس��ازی برای ایجاد سامانه قیمت گذاری مسکن و 

استقبال آخوندی از این پیشنهاد خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی درباره پیشنهاد کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی به وزارت راه و شهرسازی درخصوص 
راه اندازی س��امانه قیمت گذاری مس��کن اظهار داشت: وزارت 
راه و شهرس��ازی با این پیشنهاد مخالفتی نداشت و به دنبال 
راهکارهایی برای اجرایی شدن آن هستند. اتفاقا وزارت راه و 

شهرسازی از این پیشنهاد استقبال هم کرده است.
وی افزود: در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مس��کن 
نیس��ت و هیچ ضابطه ای ندارد هر کس��ی ه��ر قیمتی دلش 
بخواه��د و با چانه زنی خودش برای مس��کن تعیین می کند. 
وزیر راه و شهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمت گذاری 
مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانه ای را 

تهیه کند تا بر قیمت ها نظارت وجود داشته باشد.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن 
در برخی مناطق بین ٦٠ تا ٨٠ درصد افزایش داش��ته است 
که نشان می دهد نه تنها هیچ نظارتی نیست بلکه حتی هیچ 
حمایتی از مردم بی سرپناه و مستأجر نمی شود، گفت: مردم 
برای خرید ب��ه بنگاه های معامالت امالک مراجعه می کنند، 
وقت��ی با قیمت متری ١٠ میلیون توم��ان برای یک منطقه 
معمولی مواجه می ش��وند، هیچ کس نیس��ت که از فروشنده 
بپرسد آیا این قیمت ها واقعی است یا نه؟ هیچ مرجعی برای 
مردم وجود ن��دارد تا این قیمت ها را راس��تی آزمایی کنند؛ 
بنابراین این س��امانه می تواند به متقاضیان خرید مس��کن، 

متوسط قیمت هر منطقه را اعالم کند.

وی تأکید کرد: ما در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد 
راه اندازی این س��امانه را داده ایم و قرار اس��ت وزارت راه و 

شهرسازی مکانسیم اجرایی آن را طراحی و تدوین کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سامانه خانه های 
خالی گفت: در حال حاضر برداشت واحدی از میزان نیاز به 
مسکن در کشور نداریم. از یک سو دولت معتقد است از نظر 
تعداد واحد مس��کونی، اشباع ش��ده ایم و نیازی به ساخت و 
تولید واحد مسکونی جدید نداریم از سوی دیگر کمیسیون 
عمران مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برداشت دیگری 
از میزان نیاز به مسکن اعالم می کنند و آن هم این است که 
در حال حاضر در کشور حدود ٣ میلیون واحد مسکونی کم 
داریم به اضافه اینکه ساالنه یک میلیون واحد جدید هم باید 
احداث شود. این در حالی است که تعداد ساخت مسکن در 

کشور به ساالنه ٤٠٠ هزار واحد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه این مسأله نشان می دهد توازن عرضه 
و تقاضای مس��کن به هم خورده اس��ت، گفت: بیش از ۵.٢ 
میلی��ون واحد مس��کونی خالی داریم که ب��رای عرضه این 
خانه ه��ا به بازار، قانون مالی��ات بر خانه های خالی را تدوین 
کردیم ولی این قانون متأس��فانه اجرایی نش��د و نتوانستیم 
واحده��ای خالی را به کمک رفع مش��کل کمبود مس��کن 
بیاوریم. کمبود مس��کن س��بب افزایش ناگهانی و لحظه ای 

قیمت مسکن شد و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد.
نماین��ده مجلس دهم ادام��ه داد: در حال��ی که بر قیمت 
کاالهای کم ارزش مانند لبنیات نظارت دائمی وجود دارد، اما بر 
قیمت کاالی اساسی و ارزشمند برای همه خانوارها نظارت نداریم 
و مردم نمی دانند برای شکایت از قیمت مسکن به کدام دستگاه 

مراجعه کنند و کدام نهاد متولی قیمت مسکن است.  مهر

رئیس کمیسیون عمران خبر داد
ارایه پیشنهاد راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن 

رشد شتابان مصرف سوخت در  ل و کشور نشان می دهد که بدلیل پت�����ر
عدم اجرای طرح های مدیریت مصرف، رس��یدن به 
خودکفایی پایدار در تولی��د بنزین علی رغم افزایش 

تولید این فرآورده در داخل، دور از دسترس است.
ش��مارش معکوس برای افتتاح رسمی فاز دوم 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در حالی 
آغاز شده اس��ت که نگاهی به روند افزایش مصرف 
سوخت کشور نش��ان می دهد با بهره برداری از این 
فاز و حتی فاز س��ه این پاالیش��گاه که در مجموع 
٣٦ میلی��ون لیت��ر در روز به تولی��د بنزین یورو ٤ 
کش��ور اضافه می کند، رس��یدن ب��ه خودکفایی در 
تولید بنزین به راحتی محقق نش��ده و و در صورت 
تحقق نیز، چندان پایدار نخواهد بود و بعد از مدت 

کوتاهی، کشور دوباره نیازمند واردات خواهد شد. 

مدیریت تولید به تنهایی کافی نیست
بررسی ها نش��ان می دهد گام نهادن در مسیر 
صادرات بنزین برای کش��وری ب��ا جمعیتی بالغ بر 
٨۵ میلیون نفر محدود به افزایش تولید نمی شود، 
چراکه همپ��ای این افزایش تولید ش��اهد افزایش 
میزان مص��رف در نتیجه افزای��ش تولید خودرو و 
واردات آن هس��تیم. این در حالی اس��ت که میزان 
مص��رف س��وخت برخ��ی از خودروه��ای داخلی 
همچنان باالتر از استاندارد بوده که این مشخصه به 

تنهایی اثر شگرفی در افزایش مصرف بنزین دارد.
وزارت نفت ب��ه عنوان تامین کننده س��وخت 
باکیفیت مورد نیاز کش��ور طرح هایی را به منظور 
افزای��ش تولی��دات طراح��ی و اجرا می کن��د؛ اما 
ب��ه گفته کارشناس��ان سیاس��ت های اجرایی این 
وزارتخان��ه در بخ��ش مدیری��ت مصرف س��وخت 
چندان کارآمد نبوده اس��ت. ب��ه نحوی که چندی 
پیش محمدرضا موس��وی خواه، مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی درباره آهنگ مصرف 
سوخت کشور گفت: برای سال جاری رشد مصرف 
٨ درص��دی را پیش بینی می کردیم در حالی که با 

رشد مصرف ١١ درصدی روبه رو شدیم. 

در حالی که سیاس��ت کنترل مصرف بنزین به 
کمک راهبردهایی نظیر س��همیه بن��دی بنزین بر 
بستر کارت سوخت، جایگزینی CNG با بخشی از 
بنزین مصرفی و نهایتا هدفمند کردن یارانه ها، برای 
مدتی موجب نزدیک شدن تولید و مصرف بنزین در 
کش��ور شده بود، اما در سال های اخیر مجددا تولید 
و مصرف بنزین از یکدیگر فاصله گرفته اند به طوری 
که اختالف مذکور طی سال های ٩۵ و ٩٦ به ترتیب 
موجب واردات روزانه به طور متوس��ط ١٣.٧ و ١٢ 

میلیون لیتری بنزین شد.

 صنعت سی.ان.جی
محدود به احداث جایگاه نشود

فرهاد محبی کارش��ناس حوزه ان��رژی با بیان 
اینکه یک��ی از بخش هایی که وزارت نفت به عنوان 
متولی امر می تواند وارد عرصه ش��ده و ایفای نقش 
کند صنعت سی ان جی است، گفت: صنعتی که ایران 
به دلیل ذخایر گازی و توانمندی مطلوب، پتانسیل 
قابل توجهی در آن دارد. انتظار می رود سیاست های 
ای��ن وزارتخان��ه در بخش س��ی ان جی مح��دود به 
تاس��یس جای��گاه س��ی ان جی و تامی��ن قطعات و 
تجهیزات نشده و عمال با به کارگیری سیاست های 
جلب س��رمایه گذاری از محل صرفه جویی بنزین با 
تولیدکنن��دگان خودرو وارد مذاکره ش��ده و هزینه 

تولید خودروهای باکیفیت گازسوز را کاهش دهد.
وی افزود: منابع برای تولید سوخت محدود بوده و 
در مقابل، نیاز به مصرف بی پایان و در حال رشد است؛ 
بنابراین سیاست های مدیریت مصرف که از جمله آن 
می توان به شکل گیری سامانه هوشمند سوخت رسانی 
اشاره کرد، اهمیت زیادی دارد و باید همگام با طرح های 

افزایش تولید، مورد توجه قرار گیرد. 

کارت سوخت در آهنگ مصرف موثر بود
سعید عامل کارشناس حوزه اقتصادی انرژی با 
بیان اینکه ابزار قیمتی یکی از راهکارهای موثر بر 
کنترل و مدیریت مصرف سوخت بوده است، گفت: 
دولت یازدهم سه سال زمان داشت که طبق قانون 
هدفمن��دی یارانه ها نرخ بنزین را به طور پلکانی و 
تدریج��ی افزایش دهد، اما هربار به دالیل مختلف 

این قانون اجرایی نشد.
وی با اش��اره به اینکه به نظر می رس��د دولت 
مدیریت مصرف س��وخت را رها کرده است، ادامه 
داد: ارزش صادراتی بنزین نسبت به مصرف داخل 
به مراتب بیش��تر است، ضمن اینکه نوعی ارزآوری 
برای کش��ور محسوب می شود. این در حالی است 
که دولت در حذف تدریجی یارانه س��وخت کاهلی 
کرده ت��ا حدی که اکنون با توج��ه به نرخ تورم و 
سایر شاخصه های اقتصادی تاثیرگذاری این قیمت 

بر مصرف، همانند سه سال گذشته نیست.
به گفته کارشناس حوزه سوخت پیش از اجرایی 
شدن سامانه هوشمند سوخت میزان مصرف باال بود به 
نحوی که این میزان در سال ٨۵ که هنوز سامانه شکل 
نگرفت��ه بود، حدود ٧٣ میلیون لیتر در روز بود که در 
سال ٨٦ با وجود اینکه ١٠٠ روز از سال را بدون سامانه 
هوشمند سوخت سپری کرده بودیم، مصرف سوخت 
به ٦٤ میلیون لیتر در روز رس��ید و این روند کاهشی 
ادامه یافت. از سویی دیگر این سامانه توانست قاچاق 
را تا حدی کنترل کرده و برخی واحدهای تولیدی که 
نیاز به حالل های صنعتی داشتند را مجبور به خرید 
ح��الل کند. چراکه پی��ش از آن به دلیل پایین بودن 
قیمت بنزین برخی واحدهای صنعتی که نیاز به حالل 

داشتند از بنزین به جای حالل استفاده می کردند. 
عامل درباره اینکه گفته می شود دونرخی بودن 
بنزین عاملی فس��ادزا است، اظهار کرد: تجربه نشان 

می دهد عموم مردم که از قش��ر متوس��ط بودند در 
مصرف خود صرفه جوی��ی کردند، البته در آن زمان 
نیز م��واردی بود ک��ه برخی جایگاه های س��وخت 
متخلف در کشور با نفوذ در سیستم تالش می کردند 
ک��ه قیم��ت ٤٠٠ تومانی دولت را ب��ه قیمت ٧٠٠ 
تومان در آن زمان بفروش��ند. اما سیس��تم هوشیار 
بود به طوری که در س��ال ٩٠ تا ٩٤ طی سیستمی 
که طراحی ش��ده بود به پرون��ده تک تک متخلفین 
رسیدگی شد و مشخص شد طی ۵ سال ۵٠ میلیارد 
تومان تخلف شده است که توسط مسئولین ذی ربط 
پیگیری شد. این در حالی است که فروش حاصل از 
استفاده از سامانه هوشمند سوخت در روز حدود ٧٠ 
تا ٨٠ میلیارد تومان بود و این نشان دهنده کمترین 

ضریب خطا در روند فعالیت این سامانه بوده است.

اولویت، مدیریت مصرف است
درست است که بهره برداری کامل از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس موجب خواهد شد که ایران برای 
اولین ب��ار پس از پیروزی انقالب اس��المی، در تولید 
بنزین خودکفا ش��ود اما در صورتی که رشد مصرف 
بنزین کنت��رل نش��ود، خودکفایی و حت��ی امکان 
ص��ادرات آن فق��ط برای ١ یا ٢ س��ال وجود دارد و 
بسیار ناچیز خواهد بود )شاید در حد ٤ میلیون لیتر( 
ک��ه آن هم احتماال به پر کردن ذخایر اس��تراتژیک 
خواهد رس��ید و ایران اصال مازادی ب��رای صادرات 
نخواهد داشت. بنابراین طبق بررسی ها ایران از سال 
١٤٠٠ مجددا نیاز به واردات بنزین خواهد داش��ت؛ 
مگر در صورتی که سیاس��ت های کنترل مصرف به 
صورت جدی دنبال شود یا طرح های افزایش تولید 
بنزین در پاالیش��گاه های کشور تا س��ال ١٤٠٠ به 

بهره برداری برسد که کامال دور از انتظار است.
ناصر آشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکت های صنعت پاالیش نفت نیز در همین راستا 
گفت: برای تمام ش��دن مسابقه بین تولیدکننده و 
مصرف کنن��ده بنزین، باید در کن��ار افزایش تولید 
بنزین، کارخانه های تولیدکننده خودرو کیفی سازی 

شوند.  مهر

مدیریت مصرف؛ سیاستی که فراموش شد

اسبسرکشمصرفبنزینهنوزمیتازد
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آگهي مناقصه الف - ب- ٢٣٩-٩٧
 نوبت اول

شركت آب منطقه اى گيالن 

شركت سهامى آب منطقه اى گيالن در نظر  دارد پروژه خريد كاالهايى با اطالعات مشروحه ذيل را از طريق  سامانه  تداركات الكترونيكى  دولت  به شماره  فراخوان 200971076000004 از طريق فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  به شركت هاى  واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان 
مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاديران) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران  در صورت  عدم عضويت قبلى در  سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهى  امضاى الكترونيكى را جهت شركت  در مناقصه محقق سازند. به 

پيشنهادهاى  واصله  خارج از سامانه تداركات الكترونيكى دولت  و همچنين به پيشنهادهايى كه بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتيب اثر داده  نخواهد شد.
1- نام و نشانى  دستگاه  مناقصه گزار : شركت  سهامى آب  منطقه اى  گيالن- رشت  بلوار امام  خمينى ، تلفن 33669021-9 .

2- نام و نشانى  واحد خدمات مهندسى  مشاور: مهندسين مشاور  سفيد رود گيالن به نشانى رشت- كمربندى  شهيد بهشتى – چهار راه  بيمارستان  دكترحشمت- كوى  پانزده  خرداد- خيابان  پنجم- تلفن  33606073- 013  و فاكس 013-33606072 
3- موضوع  مناقصه : خريد لوله هاى بتنى  پيش تنيده تحت فشار  پروژه احداث ايستگاه پمپاژ و خط  انتقال نهر چيك چكه  رشت- موافقتنامه طرح  : 018 گ1307003 كد پروژه: 962715 

4- مدت قرارداد: 3 ماه
5- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : منحصرا» به صورت ضمانت نامه  بانكى به مبلغ 1/483/600/000 ( يك  ميليارد و چهارصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد هزار ريال )  كه بايد به نفع كارفرما طبق فرم  پيوست اسناد مناقصه ( ضمانتنامه  شركت در مناقصه) با مدت اعتبار حداقل  سه ماه پس 
از تاريخ افتتاح پيشنهاد كه براى يك دوره سه ماهه ديگر نيز قابل تمديد باشد ، ارايه  گردد. الزم  به ذكر است مشخصات  الزم جهت دريافت ضمانتنامه شامل كد اقتصادى  شركت آب  منطقه اى  گيالن 411356488953 و كد پستى 4188866789 و شناسه ملى  شركت 10720143757 و شماره  ثبت  

1711 مى باشد.
6-  شرايط كلى شركت كنندگان :  شركت كنندگان مى بايست توليد كنند گان لوله بتنى  پيش تنيده تحت فشار  7 مترى به قطر اسمى 800 ميليمتر و لوله بتنى مخصوص  تحت فشار 7 مترى  به قطر اسمى 800 ميليمتر  با متعلقات مربوطه مطابق مشخصات فنى  مندرج در اسناد  مناقصه باشند.

 ارائه  كپى  برابر با  اصل پروانه  بهره بردارى مرتبط با موضوع  از سازمان  صنعت ، معدن و تجارت براى توليد كنندگان و يا نامه نمايندگى  براى نمايندگان رسمى فروش  و همچنين ارائه موارد ذيل الزامى  مى باشد.
 كپى برابر با اصل  آگهى  ثبت  شركت – اساسنامه شركت -  كد اقتصادى- كد شناسه ملى-  آخرين تغييرات در روزنامه  رسمى كشور- گواهى امضاء مجاز- تصوير كارت ملى  صاحبان امضاى مجاز- حداقل دو مورد سابقه  تامين  كاالى مشابه- شماره  حساب بانكى بنام شركت- آدرس  دقيق پستى

7- تاريخ ، مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه از طريق  سامانه : متقاضيان مى توانند از ساعت 8 صبح  روز  سه شنبه  مورخ  1397/03/29 لغايت پايان وقت ادارى روز  چهارشنبه  مورخ 97/03/30 با واريز مبلغ 350/000 ريال  ( سيصدو  پنجاه  هزار ريال )  به  شماره حساب  2170094437006 بانك ملى  
شعبه رشت بنام  تمركز  وجوه در آمد متفرقه خزانه  معين استان گيالن و همزمان از طريق مراجعه  به سامانه ستاد  ايران به آدرس  www.setadiran.ir براى دانلود اسناد مناقصه  اقدام نمايند. 

8- تاريخ ، مهلت ، محل تحويل و تاريخ  بازگشائى اسناد مناقصه : مناقصه گران مى بايست اسناد مناقصه را تكميل و ضمن بار گزارى كليه  اسناد مناقصه در سامانه  تداركات الكترونيكى دولت   در تا پايان  وقت ادارى   ( 15:15) روز  شنبه مورخ 1397/04/9 اقدام نموده  و نسبت  به  ارسال پاكت الك و 
مهر شده الف ( اصل ضمانت  نامه بانكى ) نيز در مهلت مقرر تعيين شده  به دبيرخانه حراست شركت سهامى آب منطقه اى گيالن واقع  در رشت- بلوار امام خمينى – شركت سهامى آب  منطقه اى  گيالن اقدام  و رسيد دريافت دارند. پيشنهادهاى  واصله راس ساعت 12 روز يكشنبه  مورخ 97/04/10 در 

كميسيون مناقصه بازگشايى مى گردد. حضور يك نفر نماينده از طرف هريك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها  با ارايه معرفى  نامه مجاز  مى باشد.
 9- مدت اعتبار  پيشنهادات  : 180 روز بعد از آخرين  موعد  تسليم پيشنهاد مى باشد.

 10- اطالعات تماس  سامانه ستاد جهت انجام مراحل  عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبرى و پشتيبانى 41934-021 مى باشد.
11- هزينه چاپ كليه آگهى  هاى مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

12- روش  پرداخت : نحوه پرداخت كليه مبالغ صورت  حساب ها  به صورت اسناد خزانه اسالمى  و يا هر گونه اعتبارات تخصيصى ديگر  از سوى  سازمان  مديريت و برنامه ريزى كشور مى باشد و در صورت  پرداخت به هريك از روش هاى فوق الذكر، فروشنده  حق هيچگونه ادعايى را نخواهد داشت.
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