
ش��کاف طبقاتی درکش��ور روز به روز در حال افزایش اس��ت 
ب��ه طوریکه دیگر نمی توان مدعی ش��د که طبق��ه ای به نام 
طبقه متوسط در کشور وجود دارد و کل جمعیت را می توان 
به دو دس��ته فقیر و دارا تقس��یم بن��دی کرد.روند افزایش بی 
روی��ه قیم��ت کاالهای مختلف از جمله کاالهای اساس��ی  در 
کنار کاهش قدرت خرید مردم و البته تورم لجام گس��یخته به 
انضمام بی تدبیری و وجود س��وء مدیریت در حوزه اقتصادی 
کشور کار را به جایی رسانده که این روزها نه تنها کارشناسان 
و تحلیلگران اقتص��ادی و مرکزپژوهش های مجلس به عنوان 
بازوی کارشناس��ی مجلس ک��ه وزرای دول��ت روحانی نیز به 
افزایش این خط فقرو تنگ تر شدن عرصه معیشت برای مردم 
ش��هادت می دهند اما در عین ناباوری رئیس جمهور همواره 
براین اعتقاد است که اوضاع اقتصادی مردم بهتر شده است. 

در تاری��خ 16 مرداد ماه س��الجاری رئیس جمهور در در جمع 
مدیران و محققان جهاد دانش��گاهی گفت:» مجموعا علیرغم 
اینک��ه مردم ما در فش��ار بودند، اما آمار و ارقام ما نش��ان می 
دهد که در 3-4 ماه اخیر آرامش و تالش مردم بیش��تر ش��ده 
و کارآفرینان با امید بیش��تر کار می کنند و هم اینکه بسیاری 
از نیازمندی هایی که از خارج وارد می کردیم، امروز به دس��ت 
صنعت گران و محققین ما دارد س��اخته می ش��ود که خیلی 

ارزشمند است.«
این گفته روحانی در حالی مطرح ش��د ک��ه در حدود 2ماه و 
نی��م قبل از این تاریخ یعنی اواخر اردیبهش��ت ماه س��ال 98 
؛مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی اع��الم کرد که »در 
کنار آن رش��د اقتصادی منفی پیش بینی ش��ده برای سالهای 
139۷ و 1398، کاهش ش��دید درآم��د حقیقی و رفاه خانوار 
را در پی خواهد داش��ت. دراین گ��زارش برآوردها از نرخ فقر 
نش��ان می دهد  که در س��ال 1396، در ح��دود 16 درصد از 
جمعیت کش��ور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان 
س��ال 139۷ در ح��دود 23 الی 4۰ درص��د در زیر خط فقر 
قرار خواهن��د گرفت و هزینه تأمین حداق��ل نیازهای زندگی 
به ش��دت افزایش می یاب��د. مجموع این م��وارد نیاز جدی و 
فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه های 

آسیب پذیر را نشان می دهد.«
همراستا با این آمار و ارقام ؛طی روزهای اخیر وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نزدیک ش��دن 3۰درصد مردم کش��وربه خط 
فقر خبرداد و گفت:»امروز کش��ور تحت فش��ارهای گوناگونی 
ق��رار داردو با این وجود این فش��ارها مس��ئولیتی که بر دوش 

مس��ئوالن قرار گرفته را بس��یار س��نگین تر کرده و باید همه 
تالش کنیم که مشکالت مردم را برطرف کنیم.«

ب��ه گفت��ه ش��ریعتمداری وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
»درحال حاضر در بس��یاری از شهرها افرادی که زیر خط فقر 
زندگی می کنند رقم قابل توجهی دارند و این موضوع زندگی 
را برای این افراد س��خت کرده اس��ت ب��ه طوریکه  قریب 3۰ 
درصد از مردم در جوامع روس��تایی و ش��هری نزدیک خطوط 
فقر زندگی می کنند و برای رفع این موضوع نیازمند مشارکت 

همه مردم هستیم.«
به گفته وی »اعتبارات دولت برای برخورد با فقر دولت س��ال 
گذش��ته هفت هزار میلیارد تومان بوده و برای امس��ال تالش 
ش��ده که به 84۰۰ میلیارد تومان برسد ولی سازمان برنامه و 
بودج��ه بیان کرده که بیش از۷۰ درصد این رقم امکان تامین 

بودجه ندارد.«

مهر تایید علمی 
با وجود تمام اس��ناد ومدارک موجود طی روزهای اخیر مرکز آمار 
گزارش��اتی را منتش��ر کرده که مهر تاییدی علمی به مساله بدتر 
شدن معیشت مردم می زند . ضریب جینی از جمله شاخص هایی 
اس��ت که می توان با اس��تفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک 
جامعه را سنجید و عدد این شاخص بین صفر و یک است. هر چه 
این عدد به صفر نزدیک تر باشد، به منزله برابرتر بودن درآمد ها در 
جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است 
که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است.به عبارت بهتر، اگر 
همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی 
مع��ادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برس��د، ضریب 

جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
ح��ال با این توضیحات گزارش مرکز آمار می گوید؛»براس��اس 
آمار منتشر در سال 92؛میزان ضریب جینی ۰.365 بوده و  این 

ضریب در س��ال بعد با رش��دی 4 درصدی به ۰.3۷88 افزایش 
یافته است. روند افزایشی ضریب جینی در سال های بعد دولت 
تدبیر و امید نیز روند افزایشی داشت و شکاف درآمدی بین افراد 
جامعه بیش��تر و بیشتر شد تا اینکه در سال 1396 این ضریب 
به ۰.3981  رس��یده است.« » همچنین در سال 139۷ شیب 
افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در جامعه افزایش یافته 
و عدد این شاخص به ۰.4۰93 رسیده است و برآیند این موارد 
نشان می دهد که در مجموع میزان رشد ضریب جینی در دوره 
دولت تدبیر و امید )سال 1392 تا سال 139۷( 12 درصد بوده 
اس��ت. به عبارت بهتر در طول دوران دوره تدبیر و امید توزیع 
درآمدی ناعادالنه تر بوده و ش��کاف درآمدی در جامعه بیش��تر 

شده است؛ فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند.«
یکم شهریور ماه سالجاری یعنی قریب به دو هفته پیش مرکز 
آمار در گزارش��ی این نکته را مطرح کرد که نرخ تورم نقطه ای 
در مرداد ماه 1398 به عدد 41.6 درصد رس��یده اس��ت یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین 41.6 درصد بیشتر از مرداد 
139۷ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« 
هزینه کرده اند. براس��اس گزارش یاد شده همچنین نرخ تورم 
ساالنه مرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به 42.2 درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.

تلنگری برای متولیان 
آنچه از ش��واهد و قراین و مس��تندات یاد ش��ده بر می آید در 
طول س��الهای اخیر و به ویژه در دو س��ال اخیر قدرت خرید 
مردم بین 6۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته  و این درحالی اس��ت 
ک��ه قیمت کاالها و خدمات با افزایش بیش از 3 برابری همراه 
بوده اس��ت و در کنار همه این موارد اما نرخ دستمزد به اندازه 
افزای��ش نرخ تورم  رش��د نکرده و برآیند ای��ن موارد به خوبی 
نش��ان می دهد که اوضاع اقتصادی مردم به مراتب بحرانی تر 
از آن چیزی اس��ت که گزارش��ات آماری و یا حتی مستندات 
وزرایی خبر می دهد  و این مساله به خوبی بیانگر آن است که 
نه تنها به باور رئیس جمهورکه مدعی است »شرایط ثبات پیدا 
کرده و بهتر شده« بهتر نشده بلکه هر روز در حال بحرانی تر 
شدن اس��ت و اگر متولیان با وجود این همه مستندات فکری 
به حال معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی آنها نکنند ؛عن 
قریب با چالش های گسترده تری روبرو خواهند بود که حل و 

فصل آن به این راحتی ها نخواهد بود. 
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 تکلیف بانک ها
 برای جبران خسارت مشتریان

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعالم کرد 
در صورتی که سوءاس��تفاده از حساب بانکی مشتریان 
ناشی از آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی باشد، 

بانکها مکلف به جبران خسارت مشتریان هستند.
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در بخشنامه ای 
به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 
در خصوص جبران خس��ارت مشتریان سیستم بانکی 
اعالم کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه 
مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل 
آسیب پذیری های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر 
عهده بانک ها و مؤسس��ات اعتباری ارائ��ه دهنده این 
خدمت ب��وده و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای 

جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.
بانک مرکزی در ادامه این بخش��نامه تاکید کرده است 
ک��ه عدم پویا س��ازی رمز دوم )ایجاد زیرس��اخت رمز 
دوم یکبار مصرف( کارت های بانکی از مصادیق آسیب 
پذیری امنیتی خدم��ات غیر حضوری مبتنی بر کارت 
محسوب می شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با 
معاونت فضای مجازی دادس��تانی کل کشور، مقرر شد 
تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم 
)معادل مبلغ مورد جرم( ناشی از عدم اجرای بخشنامه 
صدراالشاره به مالباختگان، مراجع قضائی پس از انجام 
بررس��ی های الزم دستورات مقتضی در این خصوص را 
از طریق س��امانه تعاملی کاشف به بانک ها و مؤسسات 
اعتب��اری ابالغ کرده و این مؤسس��ات نی��ز مکلفند در 
حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای 
دس��تورات ابالغ ش��ده اقدام کرده و نتایج حاصله را از 

طریق سامانه کاشف منعکس کنند.

صدور کارت سوخت متقاضیان تا 
پایان مهر 

معاون برنامه ریزی ش��رکت مل��ی پخش فرآورده های 
نفتی از صدور کارت هوشمند سوخت همه متقاضیان 
تا پایان مهر ماه خبر داد. ش��هرام رضایی در خصوص 
آخری��ن وضعیت ص��دور کارت های المثن��ی گفت: از 
ابتدای اجرای این طرح، حدود 3 میلیون و 6۰۰ هزار 
درخواس��ت صدور کارت المثنی داش��ته ایم که از این 
عدد حدود ۷۰ درصد آن تولید شده و مابقی کارت ها 
نیز نهایتاً تا آخر مهرماه تولید و به دست مردم خواهد 

رسید.
وی در زمینه زم��ان انتظار صدور کارت افزود: فرآیند 
تولید کارت س��وخت المثنی در شرایط عادی، 2 تا 3 
هفته است، اما با این حجم درخواستی که امروز با آن 
مواجه هس��تیم ممکن است این فرآیند به یک ماه نیز 
برسد. رضایی اضافه کرد: اگرچه مردم استقبال خوبی 
در زمینه ثبت نام کارت س��وخت انجام داده اند، اما از 
آنج��ا که کماکان کارت جایگاه ها فعال اس��ت زیر 1۰ 
درصد از مردم از کارت ش��خصی استفاده می کنند که 
امیدواری��م این عدد افزای��ش یابد. معاون برنامه ریزی 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی تنها مرجع 
epolice. پیگیری کارت هوش��مند س��وخت را درگاه
ir عن��وان کرد و گفت: از مردم خواهش می کنیم برای 
پیگیری کارت سوخت خود به این سایت مراجعه کنند 
چرا که هنوز هم یک میلیون کارت در باجه های معطل 
پس��ت داریم و متأسفانه کس��انی که درخواست کارت 
المثنی داش��ته اند تا به امروز برای دریافت کارت خود 

مراجعه نکرده اند.  صدا وسیما

 ۸ میلیارد و ۶۷۸ میلیون دالر؛
رقم بدهی های خارجی  

رقم بدهی های خارجی در پایان خردادماه سال جاری 
به 8 میلیارد و 6۷8 میلیون دالر رس��ید که نسبت به 
س��ال گذشته روند نزولی داشته اس��ت. براساس آمار 
منتش��ره از سوی بانک مرکزی رقم بدهی خارجی در 
پایان خردادماه س��ال جاری به رقم 8 میلیارد و 6۷8 
میلیون دالر رس��ید. دراین میان از رقم ذکر شده بالغ 
بر 6 میلی��ارد و 969 میلیون دالر به بدهی های میان 
مدت و بلند مدت مربوط می ش��ود و ی��ک میلیارد و 
۷۰8 میلیون دالر به بدهی های کوتاه مدت اختصاص 
دارد. الزم به ذکر اس��ت که رقم بدهی های خارجی بر 
مبنای یورو حدود ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بوده 
که 6 میلیارد و 184 میلیون یورو بدهی میان مدت و 
بلندمدت و حدود یک میلیارد و 516 میلیون یورو به 

بدهی های کوتاه مدت مربوط می شود. میزان

 پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت مشاغل خانگی

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امی��د با اش��اره به 
هدف گ��ذاری ایجاد 1۰۰۰ صندوق خرد محلی جدید 
در روستاها از پرداخت 15۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
مش��اغل خانگی خبر داد. اصغر نوراله زاده اظهار کرد: 
تاکن��ون 18۰۰ صن��دوق خ��رد محلی اش��تغال زا در 
روس��تاها ایجاد کرده ایم و 1۰۰۰ صندوق جدید دیگر 
ه��م در برنامه داریم که طی امس��ال و ابتدای س��ال 
آینده راه اندازی می کنی��م و در مجموع هدف گذاری 
ایجاد 28۰۰ صندوق خرد محلی در کش��ور را محقق 

خواهیم کرد. ایسنا

اخبار

پیشنهاد جدید برای تامین مالی مسکن کم درآمدها
مقام مس��ئول وزارت راه و شهرس��ازی از ارائه یک پیش��نهاد جدید برای تامین 
مالی مسکن کم درآمدها خبر داد و گفت: اصالحات قانون پیش فروش در مرکز 
پژوهش های مجلس و همچنین کمیس��یون قضایی مجلس در دس��ت بررس��ی 

قرار دارد.
  عباس فرهادیه یادآور ش��د:  در جلس��ات بررسی پیش��نهادات ردیف های قانون 

بودجه در بخش مس��کن، تامین منابع مالی موردنیاز برای تکمیل خدمات روبنایی و 
محوطه سازی مسکن مهر، برای طرح اقدام ملی نیز تامین مسکن گروه های کم درآمد و 

در تبصره ها حل مشکالت و موانع بیمه، مالیات و تسهیالت، پیشنهاد شده است.
وی با بیان این که اصالحات قانون پیش فروش در مرکز پژوهش های مجلس و همچنین 
کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار دارد، افزود:  دو ردیف اصلی بودجه سال 
99 و دو تبصره در بخش مسکن موردبررسی قرار گرفته است. در دو ردیف اصلی بودجه 

ای پیشنهاد شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  فارس

آغاز واگذاری بنادر کوچک تا ۲ ماه دیگر
معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی از آغاز مراحل اجرایی واگذاری بنادر کوچک 
به بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: پایش 
بن��ادر کوچک از نظر فنی و زیرس��اخت های مورد نیاز آن ه��ا را آغاز کردیم که 
به زودی به پایان می رس��د و پس از آن، می توانی��م اعالم کنیم هر یک از بنادر 

کوچک به چه زیرس��اخت ها و الزامات فنی برای تبدیل ش��دن به بنادر اقتصادی 
کوچک نیاز دارند.

محمد علی حس��ن زاده محمدی اظهار کرد: ح��دود 48 بندر کوچک در در ایران داریم 
که به غیر از چند بندر، بقیه آن ها در س��واحل جنوبی هس��تند که باید به زودی تکلیف 

واگذاری آن ها به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و توسعه بنادر روشن شود.
وی افزود: طرح جامع مطالعات بنادر کوچک کش��ور اخیراً به پایان رس��ید و هم اکنون 
تعداد دقیق بنادر و نیازمندی های آن ها برای تبدیل ش��دن به بنادر اقتصادی مشخص 

شده است.  ایسنا 

رفع مشکل چک برگشتی تولیدی ها با ابالغ آیین نامه جدید
رئی��س کل بانک مرک��زی گفت: آیین نام��ه قانون چک ک��ه در روز های آینده 
ابالغ می ش��ود، به منظور حمایت از بنگاه ها با پرس��نل 1۰۰ نفر و باالتر اس��ت 
و امیدواری��م با این آئین نامه مش��کل برخی واحد ه��ای تولیدی در زمینه چک 

برگشتی رفع شود.
عبدالناص��ر همتی گف��ت: برای مدیری��ت نقدینگی و هدایت آن ب��ه تولید، باید 

وزارتخانه های مربوطه خصوصا صمت با شناس��ایی واحد ه��ای تولیدی فعال و مولد 
هم��کاری الزم را ب��ا بانک مرکزی و ش��بکه بانک��ی برای تأمین نقدینگی آن ها داش��ته 
باشند.وی افزود: تالش بانک مرکزی حل مشکالت واحد های تولیدی از طریق نقدینگی 
موجود در جامعه اس��ت، ضمن آنکه این بانک درصدد اس��ت که منابع بانکی هر استان 
تاحد ممکن در همان استان هزینه شود.همچنین آیین نامه قانون چک که در روز های 
 آینده ابالغ می ش��ود، به منظور حمایت از بنگاه های با پرس��نل 1۰۰ نفر و باالتر اس��ت. 

 روابط عموی بانک مرکزی

 بعد از آنکه دولت در شرایط موجود ناچار به اصالح 
بودجه سال جاری و کاهش حداقل 6۰ هزار میلیارد 
تومانی هزینه ها شد،  این روند برای سال آینده نیز 
ادامه خواهد داش��ت و صرفه جویی حداقل 5۰ هزار 

میلیاردی در دس��تور کار ق��رار دارد. بودجه ای که 
دولت پایه درآم��دی آن را بر نفت و مالیات قرار 
داده ب��ود، با عدم تحقق کام��ل منابع پیش بینی 
ش��ده برای سال جاری و موانع پیش رو، در میانه 
راه مجبور به کاهش هزینه ش��د تا سال را تا حد 

ممکن با کمترین کسری به پایان برساند.
در بودجه امس��ال مصوب ش��د تا از محل فروش 
نف��ت، درآمدها که عمده آن را مالیات تش��کیل 
می دهد و همچنی��ن اوراق نزدیک به 448 هزار 
میلیارد تومان منابع عمومی تامین ش��ود ولی با 

گذش��ت حدود سه ماه از س��ال وضعیت تحقق 
درآمدها به نحوی بود که دولت دس��ت به اصالح 
درآم��د و هزینه و کاهش منابع و مصارف تا 386 
ه��زار میلیارد تومان زد، چراک��ه نزدیک به 13۷ 
هزار میلی��ارد تومان عدم تحق��ق منابع تا پایان 
س��ال وجود داشت. این در حالی بود که با اصالح 
صورت گرفته قرار ش��د تا 62 هزار میلیارد تومان 
از هزینه ها کاسته شده و  حدود ۷5 هزار میلیارد 
تومان درآمد جدید ایجاد ش��ود؛ بر این اس��اس 
دولت این مجوز را دریافت کرد که حدود 45۰۰ 

میلیارد تومان از محل حس��اب ذخیره ارزی، 1۰ 
ه��زار میلیارد تومان برای مولد کردن دارایی های 
دولت و تا 3۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش 
اوراق  و در کن��ار آن برداش��ت ح��دود 45 هزار 
میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی را به منظور 

تامین منابع برای بودجه در اختیار داشته باشد.
اما این روزها و در جریان آماده س��ازی زمینه ها 
ب��رای تدوین الیح��ه بودجه 1398، مس��ئوالن 
بودج��ه ای از الزام برای کاهش ح��دود 5۰ هزار 
میلیارد تومانی هزینه ها در بودجه 1398 س��خن 

گفته ان��د. گرچه فعال مش��خص نیس��ت که این 
کاه��ش در کدام بخش ها اتفاق خواهد افتاد ولی 
به طور طبیعی در دو بخش جاری و عمرانی مورد 
هدف قرار دارند؛ به طوریکه در هزینه های جاری 
بازهم باید در مصارف خارج از حقوق و دس��تمزد 

تا جای ممکن صرفه جویی شود.
در مورد بودجه عمرانی نیز بعید نیس��ت بار دیگر 
کاه��ش رخ ده��د ولی احتماال دولت به س��مت 
تامین منابع بیش��تر با مشارکت بخش خصوصی 

حرکت خواهد کرد. ایسنا 

سیاست روز ناهمخوانی دخل و خرج مردم را بررسی می کند؛

تنگنایی به نام معیشت 

گزارش

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
سازمان جنگلها مراتع و آبخیزدارى کشور

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گیالن 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري گیالن بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجراى عملیات مهار و کنترل 
سیالب و کنترل رسوب در حوضه هاى آبخیز مندرج  در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت و از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید. کلیه 
مراحل فرآیند مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پیشنهادات 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran   و همچنین با ارائه اصل تضمین 
به دبیرخانه مناقصه گزار انجام خواهد شد. به تضمینات واصله بدون بارگذارى در سامانه فوق و همچنین به 

تضمیناتى که بعد از انقضاى مدت مقرر واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

1- کل هزینه هاى انتشار آگهى هاى اسناد مناقصه حاضر به نسبت به عهده برنده مناقصات فوق خواهد بود.
2- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج شده است.

و پشتیبانى  راهبرى  مرکز  تلفن   : در سامانه  مراحل عضویت  انجام  تماس سامانه ستاد جهت  اطالعات   -3
41934-021 مى باشد.

4- توضیح مهم اینکه هر یک از ردیف هاى 1 تا 3 بعنوان یک مناقصه مستقل شناخته شده و براى شرکت 
در آنها ، باید جداگانه اقدام نمود.

(تاریخ آگهى نوبت اول: 1398/6/16 – تاریخ آگهى نوبت دوم:1398/6/17)
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آگهى مناقصه عمومى شماره 98/3

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

دوم
ت 
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات تکمیل پارك شهرك 22 بهمن مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 200/000/000 (دویست میلیون ریال) 
سپرده  یا  ماهه  چهار  حداقل  اعتبار  با  بانکى  ضمانتنامه  صورت  به 

نقدى در وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
و  پیمان  اداره  از  تاریخ 98/06/23  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
و   98/6/25 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت   ، رسیدگى 
کاشان  شهردارى  محل  در   98/6/27 مورخ  در  پاکتها  بازگشایى 

خواهد بود.
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  -کلیه 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

بعد از اصالحات؛
صرفه  جویی به 
بودجه ۹۹ رسید
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