
جدال پيرام�ون نوس�ان هاي قاب�ل مالحظه 
ب�ازار س�رمايه طي يك س�ال اخير ب�ه حوزه 
سياس�ي كش�يده ش�ده، در حالي كه رئيس 
دفتر رئيس جمه�ور نماين�دگان را از مداخله 
در مديري�ت بازار س�رمايه منع كرده اس�ت، 
برخ�ي از نمايندگان مجل�س از نقش واعظي 
در نوسان هاي بازار سرمايه خبر مي دهند. در 
اين بين كارشناسان اقتصادي مي گويند، بازار 
س�رمايه قرباني كنترل نقدينگي سرگردان و 
نرخ ارز شده است، زيرا حجم پول در يك سال 
منتهي ب�ه ش�هريور 99 با رش�د 80درصدي 
به بي�ش از 600ه�زار ميليارد تومان رس�يد و 
از آنجا كه دولت تالش داش�ت نقدينگي س�ر 
از ب�ازار ارز درني�اورد، اين نقدينگ�ي به بازار 
سهام هدايت ش�د. از همين رو در بازه زماني 
مورد بحث شاهد رش�د حداقل 400درصدي 
ارزش ب�ورس و فرابورس بودي�م، اما طي پنج 
ماه اخير بازار در اصالح ش�ديد ق�رار گرفت. 
اگرچه نقدينگي در يك س��ال منتهي به شهريور 
99 تنها با 36درصد رش��د به 2 هزار و 900 هزار 
ميليارد تومان رسيد، اما حجم پول به عنوان يكي 
از اجزاي مهم و تورم آفرين نقدينگي در اين مدت 
با بيش از 80درصد رش��د به 600ه��زار ميليارد 
تومان رس��يد. نكته جالب توجه اينجاس��ت كه 
شاخص كل بورس تهران در بازه زماني شهريور 

98 تا مرداد سال جاري از محدوده 300هزار واحد 
به 2ميليون واحد رسيد و ارزش بازار بورس تهران 
نيز در همين بازه زماني با 443درصد رشد از مرز 
هزار و 100هزار ميليارد تومان به مرز 6هزار هزار 
ميليارد تومان رس��يد. جالب تر آنكه ارزش سهام 
در ب��ازار فرابورس ني��ز در بازه زمان��ي مذكور با 
422درصد رشد به بيش هزار و 600 هزار ميليارد 
تومان رس��يد.با وجودي كه حجم پ��ول در دوره 
مديريت عبدالناصر همتي بر بانك مركزي رشد 
قابل مالحظه اي داشت، اما در يك سال منتهي به 
شهريور سال جاري خيلي تالش شد تا پولي كه 
در اين بازه 80 درصد جهش به 600هزار ميليارد 
تومان رسيده بود، سر از بازارهاي ارز، طال و سكه 
در نياورد. از همين رو در سايه ركود و سركوب نرخ 
در بازارهاي موازي بازارسهام، اين نقدينگي سر 
از بازار س��رمايه درآورد و به همين دليل حداقل 
ميانگين رش��د بازار بورس و فراب��ورس در مدت 
يادش��ده بيش از 400درصد اس��ت. ح��ال آنكه 
ميليون ها سهامدار از مرداد سال جاري تاكنون در 
جريان اصالح بازار سرمايه بخش قابل مالحظه اي 
از دارايي خود را از دست داده اند، انتقادها نسبت 
به نحوه مديريت ح��وزه پولي و مال��ي ايران باال 
گرفته است. البته رئيس پيشين سازمان بورس 
اوراق بهادار تالش داش��ت در اوايل سال جاري 
پيش از آنكه بازار سرمايه رشدهاي شارپي بدون 

قاعده بزند، از طريق ابزارهايي چون دامنه نوسان، 
حجم مبنا و الزام س��هامداران ت��ازه وارد به اخذ 
گواهي هاي آموزش��ي در مورد بازار سرمايه مانع 
از جهش هاي شديد بازار س��رمايه صرفاً به دليل 
پمپاژ نقدينگي به بازار شود، اما متأسفانه رئيس 
كل بانك مركزي سريعاً با محدوديت دامنه نوسان 
نرخ سهام مخالفت كرد. برخي از تحليلگران دليل 
مخالفت رئيس كل بانك مركزي با محدود سازي 
دامنه نوسان سهام را نگراني از ورود پول به بازار 
ارز عنوان مي كنند، اما همين پول در بازار سرمايه 
چنان گرد و خاكي به راه انداخت كه نرخ بسياري 
از سهم ها را صدها درصد باال تر از ارزش ذاتي باال 
برد و حاال اصالح پنج ماه اخير بازار سرمايه براي 
برخي از سهامداراني كه به دعوت و توصيه دولت 
وارد بازار شده بودند، به يك دردسر تبديل شده 
است. نكته ديگر آنكه با تغيير سياست هاي پولي و 
مالي دولت و تشديد عرضه سهام در بازار سرمايه، 
نقدينگي از بازار خارج شد و با ورود به بازار ارز نرخ 
ارز را قبل انتخابات امريكا ب��ه 33هزار تومان در 
بازار رساند، در همين راستا بالفاصله بعد از آنكه 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا مشخص 
ش��د، تعديل نرخ دالر تا محدوده 25هزار تومان 
كليد خورد كه براس��اس اظهارات رئيس جمهور 
مبني بر دالر 15ه��زار توماني در 24دي س��ال 
جاري )يك هفته به مراسم تحليف در امريكا(، نرخ 

دالر تا 21 هزار تومان نيز نزول كرد. كارشناسان 
اقتصادي معتقدند سياست هاي اقتصادي دولت 
با نزديك ش��دن به انتخابات رياس��ت جمهوري 
رنگ و بوي سياس��ت به خود گرفته و امروز همه 
مي دانند كه بازار سرمايه بهاي بي انضباطي هاي 
اقتص��ادي دولت و سياس��ت هاي پول��ي و مالي 
نامناس��ب را پرداخت كرده اس��ت و حاال دولت 
بايد در قبال افت بي��ش از 2هزار ميليارد توماني 
ارزش بازار ب��ورس و فرابورس در پن��ج ماه اخير 

پاسخگو باشد. 
   انتق�اد عضو هيئ�ت رئيس�ه مجلس از 

مواضع واعظي درباره بورس
در همين رابط��ه ناصر موس��وي الرگاني، عضو 
هيئت رئيسه مجلس با انتقاد شديد از اظهارات 
اخير رئيس دفتر رئيس جمه��ور مبني بر اينكه 
مجلس در بازار س��رمايه مداخل��ه نكند، گفت: 
»ايشان خودش��ان از متهمان مداخله در بورس 
اس��ت، اما با فرار رو به جلو از مجلس مي خواهد 
در كار بورس دخالت نكند! وي ش��بيه روحاني 
با تحريف نظارت به دخالت، البد درصدد اس��ت 
تتمه سرمايه بورسي مردم را به نفع نورچشمي ها 
مصادره كند و كسي هم حرفي نزند. خير جناب 

واعظي، مجلس كوتاه نمي آيد!«
   رشد پول در اقتصاد به ميزان صفر درصد 

رسيده است
در شرايطي در جريان رشد 80درصدي پول در 
يك سال منتهي به شهريور 99 شاهد رشد حداقل 
400درصدي ارزش بورس و فرابورس بوديم كه 
يك كارشناس اقتصادي در گفت وگو با مهر گفت: 
»در شرايطي كه ميزان رشد پول در اقتصاد ايران 
به صفر رسيده است، به طور طبيعي سياليت پول 
كم شده و تمايل به س��رمايه گذاري در بازارهاي 
مختلف كاهش مي يابد و بازار سرمايه هم از اين 
جريان مستثني نخواهد بود. كامران ندري، يكي از 
علل اصلي افت شديد قيمت سهام در بازار سرمايه 
را قيمتگذاري اشتباه در انتهاي سال 98 و ابتداي 
سال 99 دانست و افزود: »در همان زمان از سوي 
اقتصاددانان هشدار داده ش��د كه اگر روند رشد 
قيمت ها در بازار س��هام منطقي نشود، احتمال 

ريزش قيمت باالست.«
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سایه سياست بر بازار مالي بورس
بازار سرمايه قرباني كنترل پول سرگردان و نرخ ارز در يك ساله منتهي به شهريور 99 شد

هادی غالمحسینی
  گزارش  

افزایش ۳۰ درصدي عرضه خانه به بازار
عضو كميس�يون عمران مجلس گفت: با تصويب قانون ماليات بر 
خانه هاي خال�ي و اراده جدي مجلس براي مديريت بازار مس�كن 
عرضه خانه  به بازار ۳0 درصد افزايش داش�ته اس�ت كه اين خود 
عاملي براي كنت�رل قيمت مس�كن و كاهش نرخ اج�اره بها بود. 
محمد سرگزي در گفت وگو با خانه ملت به كاهش قيمت مسكن در 
روزهاي اخير اشاره كرد و گفت: در حال حاضر در حوزه مسكن حباب 
داريم و اين حباب به دليل افزايش كاذب قيمت مصالح س��اختماني 
و قيمت غير واقعي ارز ايجاد ش��ده و در حوزه مس��كن نيز تاثيرات 
خودش را داشته اس��ت از اين رو با كاهش نرخ ارز و ورود مجلس به 
قيمت مصالح ساختماني از بعد نظارتي و برگزاري جلسات متعدد با 
وزارت صمت و س��اير وزارتخانه هاي مربوطه، قيمت مصالح كاهش 
پيدا كرد كه اثر مستقيمي در بازار مسكن و كاهش قيمت ها داشته 

و خواهد داشت. 
نماينده مردم زابل، زه��ك، هيرمند و نيم��روز و هامون در مجلس 
شوراي اس��المي، با اش��اره به تأثير تصويب قوانين حمايتي مجلس 
درحوزه مسكن بر كاهش قيمت ها افزود: تصويب قانون هاي حمايتي 
مانند ماليات بر خانه هاي خالي و اراده جدي مجلس براي مديريت 
بازار مس��كن موجب ش��د با اخذ ماليات از خانه هاي خالي و افرادي 
كه مسكن را با هدف كاالي س��رمايه اي خالي نگه  مي دارند، عرضه 
خانه هاي خالي 30 درصد افزايش داش��ته باشد كه اين خود عاملي 

براي كنترل قيمت مسكن و كاهش اجاره بها بود. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اس��المي، با اشاره به مصوبات 
كميسيون تلفيق بودجه 1400 براي حمايت از توليد مسكن خاطر 
نش��ان كرد: اختصاص تس��هيالت براي ساخت مس��كن و پرداخت 
20هزار ميليارد تومان يارانه تس��هيالت مسكن از جمله برنامه هاي 
كميسيون تلفيق بودجه بوده كه بر كاهش قيمت مسكن تأثير مثبتي 
خواهند داشت. كنترل و ساماندهي بازار مسكن يكي از دغدغه هاي 
جدي و مطالبه مردم از مجلس اس��ت و اميدواريم با اقدامي مؤثر و 

تأثيرگذار شاهد تداوم روند كاهشي قيمت ها باشيم. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اس��المي، با اشاره به ارسال 
پيامك وزارت راه و شهرس��ازي به مالكان واحدهاي خالي از سكنه 
يادآور شد: اگر مالكان وضعيت سكونتي خودشان را در سامانه ثبت 
نكنند به منزله خالي بودن واحد مد نظر تلقي مي شود از اين رو مالكان 
بايد به پيامك ها پاس��خ داده و با دولت همكاري كند؛ در حال حاضر 
وزارت راه و شهرس��ازي اين كار را آغاز كرده و مجلس هم بر اجراي 
دقيق قانون نظارت خواهد كرد تا كار از ابتدا به ش��كل صحيح پيش 

رفته و آثار مثبت خودش را در همه زمينه ها نشان دهد. 
 

جزئيات رایگان شدن قبض آب 
ب�ر اس�اس مصوب�ه ش�وراي اقتص�اد، ص�ورت حس�اب آب و 
فاض�الب مش�تركاني كه تا يك س�وم الگ�وي تعيين ش�ده، آب 
مص�رف مي كنن�د ب�ا تخفي�ف 100 درص�د محاس�به مي ش�ود. 
به گزارش ايسنا، ش��وراي اقتصاد مصوبه اين ش��ورا در خصوص نحوه 

محاسبه آب بهاي مشتركان كم مصرف را به وزارت نيرو ابالغ كرد. 
بر اساس اين مصوبه، صورت حساب آب و فاضالب مشتركاني كه تا يك 
سوم الگوي تعيين شده در تبصره4 ماده يك قانون توسعه و بهينه سازي 
آب شرب شهري و روستايي، آب مصرف مي كنند، با تخفيف 100درصد 

محاسبه مي شود. 
اين تخفيف صرفاً ش��امل س��كونتگاه هاي دائمي ش��ده و باغ ويالها و 

واحدهاي مسكوني خالي، مشمول آن نخواهند بود. 
شوراي اقتصاد به مشتركان پرمصرف آب تا ش��ش ماه فرصت داده تا 
ميزان مصرف را به الگوي تعيين شده برسانند؛ در غير اين صورت آب 

بهاي آنها در پايان دوره افزايش مي يابد. 
 

ایران بزرگ ترین صادركننده بنزین در منطقه 
مديرعام�ل ش�ركت ملي پاالي�ش و پخ�ش فرآورده ه�اي نفتي 
ب�ا بي�ان اينك�ه اي�ران بزرگ تري�ن صادركنن�ده بنزي�ن در 
منطق�ه اس�ت، گف�ت: ب�ا اي�ن حج�م از ف�روش و ص�ادرات، 
معامل�ه اي نب�وده ك�ه پول�ي از دول�ت ضاي�ع ش�ده باش�د. 
به گزارش  تسنيم، عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي در حاشيه بيست وپنجمين نمايشگاه نفت، 
گاز، پااليش و پتروش��يمي، با اشاره به اينكه در س��ال 96، روزانه 17 
ميليون ليتر بنزين وارد كش��ور مي ش��د، افزود: با ادامه اي��ن روند و با 
توجه به رشد مصرف بنزين، ساالنه به حجم واردات اضافه مي شد، به  
طوري كه در سال 98 به رقمي حدود 35 الي 40 ميليون ليتر در روز 

مي رسيد. 
 وي افزود: در سال هاي 97 و 98 نه تنها واردات بنزين متوقف شد بلكه 
از تير پارسال بازاريابي براي صادرات بنزين آغاز و از شهريورماه صادرات 
به كشورهاي ديگر نيز اجرايي شد؛ بنابراين بايد گفت نه تنها هيچ ارزي 
براي واردات بنزين از كش��ور خارج نش��د بلكه كمك قابل توجهي به 

ارزآوري براي كشور نيز صورت گرفت. 
 معاون وزير نفت تصريح كرد: هم اكنون ش��ركت ملي پااليش و پخش 
بزرگ ترين توليد كننده و بزرگ ترين صادركننده بنزين در منطقه است 
كه به كشورهايي مانند افغانستان، پاكس��تان، ارمنستان،آذربايجان، 

كردستان عراق به طور مستقيم بنزين صادر مي كند. 
 صادق آبادي با اش��اره به عرضه فرآورده هاي نفت��ي در بورس انرژي 
توضيح داد: هم اكنون 120 ش��ركت ب��ا ما هم��كاري مي كنند؛ اگر 
بس��تر بورس انرژي وجود نداشت هيچ يك از ش��ركت هاي مذكور با 
اين مجموعه همكاري نمي كردند و اين حجم از فروش به كشورهاي 

همسايه اتفاق نمي افتاد.

محمد مهدی صافی| جوان

در ش�رايطي ك�ه مي�زان 
رش�د پول در اقتصاد ايران 
ب�ه صف�ر رس�يده اس�ت، 
ب�ه ط�ور طبيعي س�ياليت 
پول ك�م ش�ده و تمايل به 
سرمايه گذاري در بازارهاي 
مختل�ف كاه�ش مي يابد و 
ب�ازار س�رمايه ه�م از اين 
جريان مستثني نخواهد بود

ممنوعيت واردات لوازم آرايشی برداشته شد!
    خبر کوتاه

بع�د از رايزني هاي صورت گرفت�ه در رابطه با 
رفع موانع ترخيص و واردات لوازم آرايش�ي 
و بهداش�تي، مقرر ش�ده ك�ه اي�ن كاالها از 
گروه ممنوعه )2۷( خ�ارج و به گروه ديگري 
منتقل ش�ود. اين امتياز در حالي اعمال شده 
ك�ه در اين گ�روه، كاالهاي ديگ�ري هم قرار 
دارند كه از مدت ها قب�ل در گمرك دپو بوده 
و صاحب�ان آنها حت�ي به صورت مش�روط و 
براس�اس تواف�ق دس�تگاه هاي مربوطه نيز 
ب�ا موانع�ي ب�راي ترخي�ص مواج�ه بودند. 
به گزارش ايسنا، ترخيص كاالهاي مشمول گروه 
)27( داراي اولويت ارزي غيرفعال كه مش��مول 
حقوق مكتسبه ماده )11( آيين نامه اجرايي قانون 

مقررات صادرات و واردات مي ش��د، مشروط به 
بررسي و تأييد اصالت بارنامه و قبض انبار توسط 
گمرك و منوط به تأييد منش��أ ارز بانك مركزي 
اعالم شد، اما بررس��ي ها نش��ان مي دهد آنچه 
اخيراً در مورد لوازم آرايشي و بهداشتي موجود 
در گروه )27( تصميم گيري شده به خروج اين 
كاالها از اين گروه منجر شده است؛ به گونه اي كه 
براساس توافقات صورت گرفته و تصميم وزارت 
صمت مقررشده تعرفه هاي مربوط به عطريات و 
لوازم آرايش - با ش��ماره تعرفه 33030090- و 
فرآورده ه��اي پاكيزگي و آرايش مو-با ش��ماره 
تعرفه 33059010- از اولويت كااليي گروه)27( 

خارج و به گروه )26( منتقل شود. 

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
1130-21580سرمايه گذاري تامين اجتماعي

120-5780بيمه البرز
370-18090سرمايه گذاري ملي ايران 

670-12950بيمه پارسيان
720-14340فوالدخوزستان

1050-22200البرزدارو
450-8560 گروه صنايع بهشهرايران 

3850-73310داروسازي فارابي 
3190-60730سرمايه گذاري ساختمان ايران

2160-41060مارگارين 
1890-36000پاكسان 

510-9880پارس مينو
1650-31530سيمان فارس نو

330-6420سرمايه گذاري بوعلي 
500-9580واسپاري ملت
650-12850مخابرات ايران

3915040گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
970-18510سيمان كرمان 

1280-24390داده پردازي ايران 
30-65010فوالداميركبيركاشان

600-11490سيمان مازندران 
1350-25760نوردآلومينيوم 

19610930موتورسازان تراكتورسازي ايران 
1500-28580شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

1170-22340سيمان غرب 
650-12370ليزينگ ايرانيان

280-15100سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
1560-29850فوالدخراسان

245301160تايدواترخاورميانه 
1150-22000كويرتاير

9020-289990پتروشيمي فناوران
1410-26880گلتاش 

660-12560فوالدمباركه اصفهان
1190-22770سرمايه گذاري شاهد
1480-28190ليزينگ خودروغدير

600-23270سرمايه گذاري پارس توشه 
680-12950سرمايه گذاري توسعه ملي 
1890-36410س.صنايع شيميايي ايران

200-3870ليزينگ رايان سايپا
421302000آهنگري تراكتورسازي ايران 

1180-22460بيمه ملت
990-18880كالسيمين 

600-11450سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
1680-32050خدمات انفورماتيك 

1080-20690سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1350-25680صنعتي بهشهر
560-10660سيمان شمال 

1570-29930پااليش نفت تبريز
670-13850سرمايه گذاري سپه 
190-3640سرمايه گذاري نيرو
270-5220بانك اقتصادنوين 
1160-22900پتروشيمي شازند

590-11310حفاري شمال
2315030گروه س توسعه صنعتي ايران

220-7120سرمايه گذاري پرديس
1170-22390 پگاه آذربايجان غربي 

500-9600سيمان سپاهان 
410-8140سرمايه گذاري سايپا

2310-55100توليدمواداوليه داروپخش 
3020-58880نيروكلر

1040-21200معدني وصنعتي چادرملو
2120-57080مس شهيدباهنر

810-32660همكاران سيستم
1660-31600گروه بهمن 

1760-33620سيمان تهران 
440-34520رادياتورايران 

330-6440فروسيليس ايران 
420-8080سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

284601350كارخانجات توليدي شيشه رازي 
1870-35540توليدي چدنسازان

1420-26990داده گسترعصرنوين-هايوب
930-17690سيمان صوفيان 

810-41500صنايع پتروشيمي كرمانشاه
1150-21900گسترش نفت وگازپارسيان

310-46200پتروشيمي خارك 
1480-28260فرآوري موادمعدني ايران 

1190-22640سيمان خوزستان
5020-95570صنايع كاشي وسراميك سينا
215901020كارت اعتباري ايران كيش

20760980چرخشگر
1320-25080داروسازي كوثر

490-9470سرمايه گذاري خوارزمي
910-17380سرمايه گذاري صنعت نفت  

920-17500سيمان شاهرود
1260-24050داروسازي جابرابن حيان 
2970-56450بورس اوراق بهادارتهران

10490140شيشه همدان 
401601910توسعه معادن روي ايران 

190-3610قطعات اتومبيل ايران 

شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به عمليات تفكيك در مبدا و پردازش در مقصد پسماندهای خشك و دفن پسماندها  , از طريق برگزاري  فراخوان عمومی سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد(  به افراد حقوقی و حقيقی واجد ش��رايط در قالب قرارداد اجاره اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل می آيد مطابق جدول 
زمانبندي ذيل به سامانه مذكور به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك  اقدام نمائيد.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت 

قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مزايده محقق سازند. 

 متوسط حجم عملیات بهمدت قراردادشماره فراخوانموضوع پروژه
 صورت ماهیانه ) کیلو گرم(

 مبلغ پایه اجاره بها به
 صورت ماهیانه  ) ریال (

 مبلغ تضمین شرکت
 در فراخوان ) ریال (

 عملیات تفکیک در مبدا و پردازش در
  مقصد پسماندهای خشک و دفن پسماندها

۱۹6/۰۰۰۱/۵۰۵/8۵۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/یک  سال۵۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۱

توضيحات: 
تاريخ فروش اسناد: كليه متقاضيان ميتوانندحداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخه 1399/11/05 از طريق  مراجعه به سامانه الكترونيكی دولت ) ستاد ( اسناد  فراخوان 

را دريافت نمايند.
مهلت تحويل پاكت )ارائه اسناد فيزيكی پاكت  الف  الزامی است . (  : تا ساعت 14 روز شنبه    مورخه 1399/11/18  از طريق بارگذاری در سامانه الكترونيك دولت 

تاريخ بازگشايي پيشنهادها: راس ساعت10 روز يكشنبه مورخ 1399/11/19 
مكان بازگشايي: شهرداري مركزي بوشهرروبروي ميدان شهرداري.

ساير جزئيات و شرايط در اسناد فراخوان درج شده است.
حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.

ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehr.ir درج گرديده است.
 در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  مي باشد.            روابط عمومي  و امور بين الملل شهرداري

فراخوان مزايده  عمومی 

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد رديف بودجه مصوب سال 1399 پروژه های ذيل را از طريق برگزاری مناصه عمومی واگذار نمايد. بدينوسيله از 
پيمانكاران واجد شرايط دعوت می گردد جهت شركت در مناقصه عمومی و دريافت اسناد همراه با معرفينامه و مهر شركت به اداره قراردادهای شهرداری 
اسالمشهر مراجعه نمايد. ضمنا مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزينه درج آگهی در روزنامه به 

عهده برنده مناقصه عمومی می باشد.
مشخصات موضوع مورد مناقصه عمومی:

 2- به پيشنهاد مشروط، فاقد سپرده و پيشنهاداتی كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- شهرداری در رد يا قبول يا يك كليه پينشهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

6- چاپ اول: 99/11/5
7- چاپ دوم: 99/11/12

8- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از مورخ    99/11/12      الی 99/11/25
9- مهلت تحويل اسناد مناقصه: 99/11/27

10- جلسه كميسيون عالی معامالت: ساعت:   00  : 15    مورخ 99/11/28
اسالمشهر، بلوار بسيج، نبش خيابان امام موسی كاظم )ع(، ساختمان مركزی شهرداری

كدپستی 3313778468
تلفن:021-56344010-15

WWW.eslamshahr.ir
E-mail. shahrdar@eslamshahr.ir

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای

مدت موضوع مناقصه عمومی رديف
مبلغ سپرده شركت در صالحيتاجرا

مناقصه عمومی)ريال(
پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز والمان های پاركی و 1

شهری و خدمات زيباسازی )آذين بندی و...( منطقه يك

12 ماه 

اسناسنامه مرتبط- گواهی صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور در امور مربوط به فضای سبز يا گواهی صالحيت از سازمان 
 نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی در شاخه مرتبط- حداقل

 3 سال سابقه كاری مرتبط با موضوع مناقصه در شهرهای بيش از 
200 هزار نفر در بازه زمانی سال 90 تا 99

3/150/000/000

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز والمان های پاركی و 2
شهری و خدمات زيباسازی )آذين بندی و...( منطقه دو

2/200/000/000

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز والمان های پاركی و 3
شهری و خدمات زيباسازی )آذين بندی و...( منطقه سه

2/100/000/000

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز والمان های پاركی و 4
شهری و خدمات زيباسازی )آذين بندی و...( منطقه چهار

580/000/000

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز والمان های پاركی و 5
شهری و خدمات زيباسازی )آذين بندی و...( منطقه پنج

315/000/000

پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز والمان های پاركی و 6
شهری و خدمات زيباسازی )آذين بندی و...( منطقه شش

2/500/000/000

پروژه حفظ و نگهداری سيستم های روشنايی، نمازخانه و 7
سرويس بهداشتی و حفظ و نگهداری پل های عابرپياده و 

پله های برقی و نورپردازی در سطح مناطق شش گانه

اساسنامه مرتبط- گواهی صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعی با 
رتبه 5 تأسيسات از سازمان مديريت برنامه ريزی كشور حدقال دو 
سال سابقه كاری مرتبط با موضوع مناقصه در بازه زمانی 90 تا 99

4/100/000/000

نوبت اول

حسين طال
شهردار اسالمشهر


