
در پ�ي پافش�اري وزارت راه و شهرس�ازي 
براي ثبت اطالع�ات امالك از س�وی مالكان 
و تعيي�ن تكليف پرون�ده خانه ه�اي خالي تا 
تي�ر امس�ال، برخي ب�ا نوش�تن قراردادهاي 
صوري در مش�اورين امالك ت�الش مي كنند 
از پرداخت مالي�ات فرار كنند. اي�ن در حالي 
اس�ت كه وزي�ر راه روزگذش�ته آب پاكي را 
روي دس�ت دپوكنندگان خانه ريخت و گفت: 
»زمان�ي كه ي�ك معامل�ه مس�كن داراي كد 
رهگيري نباش�د، فاقد اعتبار اس�ت و وزارت 
راه و شهرسازي ابزارهاي شناسايي متخلفان 
را در اختي�ار دارد. م�ا توانس�ته ايم با همين 
سيستم كنترلي يك ميليون و 300 هزار واحد 
مس�كن خالي را شناسايي و به س�ازمان امور 
ماليات�ي براي اج�راي قانون معرف�ي كنيم.«

طبق سرشماري سال ۱۳۹۵ حدود 2/6 ميليون 
واحد مسكوني خالي در ايران وجود دارد. متوسط 
مس��احت خانه ها در ايران طبق آخري��ن آمار از 
معامالت كش��ور در تابس��تان ۱۳۹۹ به ميزان 

۱۰۵متر مربع بوده است. 
ميانگين قيمت مسكن كشور در همان مقطع نيز 
متري ۷ميليون و ۱۷2 هزار تومان بود كه از طرف 
وزارت راه و شهرسازي اعالم شد، يعني ارزش هر 
واحد مسكوني در كش��ور به طور ميانگين ۷۵۳ 
ميليون و 6۰ هزار تومان اس��ت و اگر همين رقم 
را مالكي براي قيمت خانه هاي خالي قرار دهيم، 

ارزش تقريبي 2/6 ميليون واح��د خالي به عدد 
افس��انه اي هزار و ۹۵۷ تريلي��ون و ۹۵6 ميليارد 
تومان مي رسد! البته واضح است كه اين ارقام از 
تابستان گذشته تاكنون نيز افزايش يافته است. 

حدود ۵۰۰ هزار واحد از 2/6 مسكن خالي كشور 
در تهران قرار دارد.

 قيم��ت هر متر خان��ه در تهران طي اس��فندماه 
۱۳۹۹ به طور متوس��ط ۳۰/2 ميلي��ون تومان و 
ميانگين مساحت واحدهاي معامله شده در پاييز 
سال گذش��ته ۸۷ متر بوده اس��ت؛ يعني به طور 
تقريبي هر خانه در تهران هم اكنون 2 ميليارد و 

62۷ ميليون تومان ارزش دارد. 
اگر اين مبلغ را ب��راي واحدهاي خال��ي در نظر 
بگيريم هم اكن��ون ب��ا ه��زار و ۳۱۳ تريليون و 
۷۰۰ميلي��ارد توم��ان حبس س��رمايه از طريق 

خانه هاي بدون سكنه تهران مواجهيم. 
اين در حالي است كه عمده آپارتمان هاي خالي 
تهران در شمال شهر قرار دارند كه ارزش آنها بيش 

از متوسط قيمت پايتخت است. 
در روز هاي گذش��ته با پيگيري هاي وزارت راه و 
شهرس��ازي براي ثبت ميزان خانه هاي خالي از 
سوی مالكان،اخباري مبني بر افزايش قراردادهاي 
صوري اجاره خانه هاي خالي براي فرار از ماليات 
منتش��ر ش��ده كه موجب واكن��ش وزي��ر راه و 

شهرسازي شده است. 
محمد اس��المي در گفت و گو با خانه ملت در اين 

خصوص گف��ت: »با انج��ام معام��الت صوري از 
سوی برخي مالكان با بنگاه هاي امالك براي فرار 
از پرداخت مالي��ات بر خانه ه��اي خالي برخورد 

مي كنيم.«
وي تأكيد كرد: »ب��ر اين اس��اس زماني كه يك 
معامله مس��كن داراي كد رهگيري نباشد، فاقد 
اعتبار است و وزارت راه و شهرس��ازي ابزارهاي 
شناسايي متخلفان را در اختيار دارد. ما توانسته ايم 
با همين سيستم كنترلي يك ميليون و ۳۰۰هزار 
واحد مسكن خالي را شناسايي و به سازمان امور 

مالياتي براي اجراي قانون معرفي كنيم.« 
اس��المي تصريح ك��رد: »اطالع��ات وزارت راه و 
شهرس��ازي نس��بت به ميزان خانه ه��اي خالي 
كافي اس��ت و اش��راف كامل اطالعاتي نس��بت 
به اي��ن موض��وع دارد و مي توانيم براس��اس آن 

تصميم گيري هاي الزم را انجام دهيم.«
  نرخ مسكن متأثر از التهابات بازار!

اسالمي افزود: »پول هايي كه وارد مسكن مي شود 
و التهاب و گران��ي در اين بخ��ش ايجاد مي كند 
يا مؤسس��اتي كه ۵۰۰ يا هزار واحد مس��كوني 
خريداري كرده و از اين واحدها براي رشد سرمايه 
خود بهره مي برند، با اس��تفاده از ثبت در سامانه 
اسكان و همچنين جرايم مالياتي در نظر گرفته 
ش��ده براي خالي ماندن آنها، شناسايي و اعمال 
ماليات ش��ده و س��فته بازي در بخش مسكن را 
پرريسك مي كند تا هزينه هاي آنها اضافه شود و 

پول به سمت ساخت و ساز مسكن برود نه احتكار 
و انباشت مسكن.« 

وزير راه و شهرس��ازي در ادامه در پاسخ به سؤال 
ديگري درباره اينكه آيا با اجراي قانون اخذ ماليات 
از خانه ه��اي خالي، قيمت مس��كن كاهش پيدا 
خواهد كرد، گفت: »نوسانات نرخ مسكن متأسفانه 
متأثر از التهابات بازار در ش��رايط گوناگون است، 
بنابراي��ن در صورت اف��ت اين التهاب��ات به طور 
طبيعي تمامي بازارها از جمله بازار مسكن متأثر 

خواهد بود.«
وي ضمن تأكيد بر اينكه بايد ميان مجلس و دولت 
در مورد اخذ ماليات بر خانه هاي خالي، هم زباني 
وجود داشته باشد تا كس��ي براي مردم شبهه اي 
ايجاد نكند، اظهار كرد: »هدف ابتدايي ما از ثبت 
اطالعات افراد در سامانه ملي امالك و اسكان، ثبت 
و تعيين دقيق ميزان واحدهاي مسكوني است و 
از س��وي ديگر از اين طريق مي توان برنامه ريزي 

درستي براي توليد و عرضه مسكن انجام داد.«
اس��المي تأكيد كرد: »هدف ديگر م��ا از اجراي 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي جلوگيري از ورود 
پول به بازار مسكن براي تبديل آن به يك كاالي 
سرمايه اي است، مسكن بايد به عنوان يك كاالي 
مصرفي در جامعه مطرح باشد تا فشاري به مردم 

وارد نشود.«
  درآمد مالياتي خانه ه�اي خالي به جيب 

مردم مي رود نه دولت
اس��المی خاطر نش��ان كرد: »طبق طرح جهش 
توليد مس��كن، قرار اس��ت درآمدهاي حاصل از 
ماليات بر خانه هاي خالي، به صندوق مسكن واريز 
شود كه منافع آن در خدمت مردم خواهد بود و در 

بخش هاي مصرفي دولت وارد نمي شود.«
وزير راه و شهرسازي درباره تعويض اراضي مرغوب 
شهري با خانه هاي خالي مردم گفت: »اگر واحد 
مسكوني خالي داشته باشند، طبق نرخ كارشناسي 
شده و با توافق خود مالك، اين واحدها در اختيار 
مردمي كه ثبت نام كرده اند و در ليست افراد فاقد 
مس��كن ما قرار دارند، گذاش��ته مي شود؛ حتي 
كس��اني كه بخواهند تبديل به احسن كنند هم 
مي توانند از اين واحدها بهره ببرند و در مقابل ما 
هم زمين مرغوب ش��هري در اختيار مالكان اين 
واحدها قرار مي دهيم و از آنها حمايت مي كنيم تا 

ساخت و ساز كنند.«

| روزنامه جوان |  شماره  6186 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

دوش��نبه 30 فروردين 1400 | 6 رمضان 1442 |

قراردادهايصورياجاره
برايفرارازمالياتخانههايخالي!

  گزارش  

نوس�انات ن�رخ مس�كن 
متأسفانه متأثر از التهابات 
ب�ازار در ش�رايط گوناگون 
اس�ت، بنابراين در صورت 
اف�ت اي�ن التهاب�ات ب�ه 
تمام�ي  طبيع�ي  ط�ور 
بازاره�ا از جمل�ه ب�ازار 
مس�كن متأث�ر خواهد بود

چرامتقاضيبرخيخودروهادرقرعهكشي
خيليبيشتراست؟

در حالي كه ح�دود نيمي از خودروهاي كش�ور از س�وی س�ايپا 
و مابق�ي توس�ط ايران خ�ودرو تولي�د مي ش�ود، از ه�ر ۹نف�ر 
ثبت نام  كنن�ده در قرعه كش�ي خ�ودرو در بهم�ن و اس�فند 
پارس�ال، هش�ت نفر متقاضي محصوالت ايران خ�ودرو بوده اند. 
به گزارش فارس، طبق آمار منتشرش��ده در قرعه كشي فروش فوري 
2۱بهمن و 6اس��فند حدود 4۹۰ ه��زار نفر براي محصوالت س��ايپا و 
۳/6ميليون نفر براي محصوالت ايران خودرو ثبت نام كردند. به عبارت 
ديگر از هر ۹ نفر كه در قرعه كشي ثبت نام كرده اند، هشت نفر متقاضي 
محصوالت ايران خ��ودرو بوده اند و تنها يك نف��ر متقاضي محصوالت 
سايپا بوده است. حدود نيمي از خودروهاي كشور از سوی سايپا توليد 
مي شود و نيم ديگر نيز توس��ط ايران خودرو توليد مي شود. در شرايط 
تعادل بازار نيز تقاضا بين اين دو خودروسازي تقريباً به صورت مساوي 

تقسيم مي شده است. 
در س��ال هاي اخير قدرت خريد مردم به دليل تورم هاي شديد، كمتر 
شده است، اما چه عاملي سبب شده بيش از ۸۸ درصد ثبت نام كنندگان 
متقاضي محص��والت ايران خودرو باش��ند، در حالي ك��ه محصوالت 
ايران خودرو گران تر هستند؟ جواب را بايد در ميزان اختالف قيمت بين 

بازار و كارخانه جست و جو كرد.
با توجه به حضور پرتعداد واسطه ها احتمال برنده شدن در قرعه كشي 
بس��يار محدود ش��ده و به كمتر از يك درصد رسيده اس��ت. بنابراين 
مصرف كننده واقعي مجبور به خريد از ب��ازار آزاد و به قيمت بازار آزاد 
ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه رانت خودرو كوييكR حدود ۸ ميليون 
تومان است و يك درصد از متقاضيان براي اين خودرو ثبت نام كرده اند. 
رانت دنا پالس ۱۳۹ ميليون تومان است و 2۸ درصد متقاضيان براي 

اين خودرو ثبت نام كرده اند. 
ركورد تقاضاي خودرو در كشور ۱/6ميليون دستگاه بوده است، اما در 
قرعه كشي گذشته بيش از پنج برابر اين ميزان ثبت نام كرده اند و اكثر 
ثبت نام كنندگان نيز به دنبال خودرو با بيشترين اختالف قيمت بودند. 
با توجه به اين ش��رايط مي توان نتيجه گرفت س��از و كار قرعه كشي و 
محدوديت هاي اعمال شده براي ثبت نام كنندگان نتوانسته واسطه گران 
را مهار كند و ش��اهد حضور پررنگ واس��طه ها در قرعه كشي خودرو 

هستيم. 
با توجه به ميانگين حدود 6۰ ميليون توماني اختالف بين بازار و كارخانه 
و توليد ساالنه حدود ۸۰۰ هزار خودرو در سال حدود 4۸ هزار ميليارد 
تومان رانت بين واسطه ها توزيع مي شود. در صورتي كه اين مبلغ صرف 
خريد اتوبوس درون شهري شود، در سال اول با خريد حدود ۱2 هزار 
اتوبوس مي توان تعداد اتوبوس هاي شهري را 6۰ درصد افزايش داد كه 
با توجه به گسترش بيماري كرونا مي تواند سبب كاهش تراكم در حمل  

و نقل عمومي كشور و منافع آن نصيب عموم مردم شود. 

افزايشنگرانكنندهاجارهمزارعسبزگندم
برايچرايدام

مديرعامل اتحاديه مركزي دام سبك كشور از افزايش اجاره مزارع 
س�بز گندم براي چراي دام خبر داد و گفت: نب�ود نهاده كافي براي 
دامداران از يك سو و نااميدي گندمكاران از قيمت مصوب مناسب 
براي خريد تضميني گندم از سوي ديگر موجب شده، اجاره مزارع سبز 
گندم براي چراي دام در كشور افزايش نگران كننده ا  ي داشته باشد. 
افش��ين صدر دادرس در گفت وگو با ايلنا با تأكيد بر اينكه دامداران دام 
كوچك س��هم اندكي از نهاده هاي دولتي دارند، اظهار كرد: سهم اندك 
دامداران دام كوچ��ك از نهاده هاي دامي دولتي همراه با خشكس��الي 
شديدي كه كاهش مراتع را به دنبال داشته، توليدكنندگان را با مشكل 

روبه رو كرده است. 
وي ادامه داد: بخش بزرگي از جمعيت دام كوچك كشور وابستگي زيادي 
به مراتع دارد و رخ دادن خشكسالي به معني از دست رفتن منابع تعليف 

براي آنهاست. 
صدر دادرس، با اشاره به گزارش هاي سازمان هواشناسي كشور درباره 
س��ال آبي افزود: گزارش اين سازمان نش��ان مي دهد ۱۰ استان كشور 
با كاهش ۵۰ درصدي بارندگي و ش��ش اس��تان با كاهش 4۰ درصدي 
بارندگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستند و اين به معني 

خشكسالي قطعي و خشكي مراتع است. 
به گفته وي، در اين شرايط بهترين اقدام تعليف دستي دام است، اما سهم 
دامداران دام كوچك از نهادهاي دولتي بسيار ناچيز و قيمت آنها در بازار 
آزاد بسيار باالست. به عنوان نمونه قيمت هر كيلوگرم جوي دولتي يك 

هزار و ۷۰۰ تومان و قيمت آن در بازار آزاد بيش از 6 هزارتومان است. 
وي معتقد است، روي آوردن دامداران به منابعي كه با هزينه كمتر امكان 
تأمين خوراك دام را براي آنها فراهم كند، امري طبيعي اس��ت و اكنون 
يكي از اين منابع مزارع سبز گندم هستند. صدر دادرس افزود: نااميدي 
كشاورزان از قيمت مصوب مناسب خريد تضميني گندم، آنها را ترغيب 
كرده كه مزارع خود را با قيمتي كه براي هر دو طرف مورد قبول باش��د 

براي چراي دام اجازه دهند. 

   کوتاه

مع�اون هماهنگ�ي ام�ور عمراني اس�تاندار 
تهران با اش�اره به ضرورت مقابله با ساخت و 
س�ازهاي غيرمجاز بر نظارت دقيق س�ازمان 
جه�اد كش�اورزي ب�ر مجوزه�اي س�ازمان 
نظام كش�اورزي تأكي�د كرد و گف�ت:  برخي 

افراد ب�ا گرفت�ن مجوزه�اي ص�وري، اقدام 
ب�ه تغيي�ر كارب�ري زمين ه�اي كش�اورزي 
و س�اخت و س�از در اين زمين ه�ا مي كنند. 
به گزارش ايس��نا، عبدالرضا چراغعلي در اولين 
جلس��ه كارگروه زيربنايي س��ال ۱4۰۰ با اعالم 

اين مطلب اف��زود: مطابق بررس��ي هاي صورت 
گرفته برخي از افراد س��ودجو ب��ا توجيه ايجاد 
اش��تغال و اخذ برخي مجوزها از سازمان جهاد 
كشاورزي و تأييد سازمان نظام كشاورزي نسبت 
به ايجاد س��ازه هاي غيرمتعارف، تغيير كاربري 

اراضي كشاورزي و ساخت و ساز غيرمجاز اقدام 
مي كنند. معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 
تهران تأكيد كرد: جهاد كش��اورزي بايد نسبت 
به نظ��ارت دقيق ب��ر عملكرد نظام كش��اورزي 

اقدام كند. 

تغييركاربريزمينهايكشاورزيتهرانبامجوزهايصوري

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
200-9800پگاهآذربايجانغربي

20-1010شركتساستانفارس
40-2180شركتساستانخراسانجنوبي
20-1350شركتساستانخراسانشمالي

650-31970كارگزارانبورسكااليايران
240-11850پااليشنفتاصفهان

170-8510سيمانسپاهان
80-4340بانكاقتصادنوين

170-8610سرمايهگذاريتوسعهملي
1160-56960فوالداميركبيركاشان
460-22800سيمانخوزستان

500-24550س.صنايعشيمياييايران
900-44270پتروشيميخارك

100-5100سرمايهگذاريسايپا
160-8290سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

520-25590همكارانسيستم
130-6590سرمايهگذاريسپه
470-23440سامانگستراصفهان

140-7340پالسكوكار
610-29960سيمانخزر

810-39900سيمانفارسنو
740-36460سيمانغرب

5010-245490سيمانسفيدنيريز
10-760شركتساستانآذربايجانغربي

2170-106360مهندسينصيرماشين
2910-142880پتروشيميپارس

5110-250710نهادهايماليبورسانرژي
440-21750داروسازيزاگرسفارمدپارس

220-10880ليزينگصنعتومعدن
20-1050شركتساستاناصفهان

360-17920چرخشگر
10-720شركتساستانكردستان

830-40690صنايعالستيكيسهند
580-30870مارگارين

10630100سرمايهگذاريآتيهدماوند
103300سرمايهگذاريمليايران
290-14660الكتريكخودروشرق

60-3030بانكسينا
2840-139370سيمانبهبهان

7200-353270صنايعجوشكابيزد
550-27310دودهصنعتيپارس

360-17910كنترلخوردگيتكينكو
290-14240سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

20-1240س.سهامعدالتاستانكرمانشاه
560-27440شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

680-33360كارخانجاتداروپخش
2980-146270المپپارسشهاب
790-39180پشمشيشهايران

1630-80060ذغالسنگنگينطبس
950-46630فنرسازيزر
920-45160قندهكمتان

440-21610سرمايهگذاريپارستوشه
530-25980مسشهيدباهنر

140-3530سرمايهگذاريخوارزمي
310-15360سرمايهگذاريصنعتنفت

100-5120سرمايهگذاريمسكن
290-14630سرمايهگذاريبهمن

160-8020واسپاريملت
140-7250تجارتالكترونيكپارسيان

110-19860سيمانشاهرود
130-6860سيمانشرق
50-2580بانكتجارت

450-10830معدنيوصنعتيگلگهر
1970-96950داروپخش)هلدينگ
490-24200پتروشيميشازند

100-4980س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها
80-4280سالمين

950-46820سرمايهگذاريساختمانايران
330-16450كالسيمين

1100-54180پتروشيميشيراز
640-15370مسشهيدباهنر

90-4510نيرومحركه
400-19730گسترشنفتوگازپارسيان
110-5410سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

230-11340توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
240-12200گروهستوسعهصنعتيايران

490-24480سيمانهگمتان
19470730سيمانداراب
490-24040نوردآلومينيوم

40-2040بيمهآسيا
320-15980سيمانكرمان

70-3890كارخانجاتتوليديشهيدقندي
220-11160مليصنايعمسايران

470-11480سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
470-23080سيمانتهران

210-10550سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
70-3910بانكملت

570-28420پااليشنفتتبريز
70-3620بيمهالبرز
180-6260گلتاش

250-12620باما
60-3320ليزينگرايانسايپا
280-13970سيمانمازندران

250-12450فوالدمباركهاصفهان
800-39380سرمايهگذاريداروييتأمين

230-11340توسعهمعادنوفلزات
700-34600بورساوراقبهادارتهران

460-22990كارخانجاتتوليديشيشهرازي
50-13400بانكپاسارگاد

720-35410داروسازياكسير
2910-142880پتروشيميپارس

تاالر شيشه اي

آگهيمناقصهعمومیيکمرحلهای
شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد نسبت به خريد  اقالم  با مشخصات مشروحه ذيل  از طريق مناقصه ازتوليدكننده گان و 

تامين كنندگان  واجد شرايط اقدام نمايد: 
۱-نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زيباشهر كد پستی 4۵۱4۹۷۸۷۵۷

2-عنوان و مشخصات كلي مناقصه :

رشته ومحل تامین اعتبارمبلغ برآوردتعدادموضوعشماره مناقصه
پایه مورد نیاز

 تضمین شرکت در
 فرآیند ارجاع

کار)ریال(

99-66

 خرید کنتور آب
 مولتی جت کالس
Cکامال خشک   

1/2 اینچ

1000
 فقط تولید کنندگان یااسناد خزانه اخزا 7.848.000.000901دستگاه

392.400.000تامین کنندگان

۳-تاريخ وآدرس دريافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت ۱۱صبح مورخه  ۱4۰۰/۰۱/۳۰ لغايت تا ساعت  ۱۱ مورخه  ۱4۰۰/۰2/۰6 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir جهت دريافت موجود است و معامله از ثبت و دريافت اسناد تا ارسال پاكات توسط تامين كننده، از طريق سامانه تداركات الكترونيكی انجام خواهد شد. 

*نكته مهم*: مناقصه گران جهت شركت در مناقصه حتماَ می بايس��ت در بازه ی زمانی فوق نسبت به دريافت اس��ناد فقط از سايت س��امانه تداركات الكترونيكی دولت به شماره سامانه : 
2۰۰۰۰۰۱2۳۰۰۰۰۰۰2اقدام نمايند ، در غير اين صورت امكان شركت در مناقصه فوق برای ايشان وجود نخواهد داشت.

4- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار می بايست به يكی از صور درج شده در آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی ارائه گردد كه جزئيات به صورت 
مشروح در اسناد مناقصه توضيح داده شده است. 

۵-مدت اعتبار پيشنهادها : پيشنهادها بايد از هر حيث برای مدت ۳۰روز بعد از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد ها معتبر بوده و به همان ميزان قابل تمديد باشند.
 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سايتهای ثبت آگهی

۷-مهلت تحويل پاكات مناقصه : پاكات مناقصه بايد حداكثر تا ساعت ۱۱مورخه  ۱4۰۰/۰2/2۰ از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت ارائه گردد و به پاكاتی كه خارج از سامانه تداركات 
الكترونيكی واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر : مناقصه گران می بايست اصل تضمين شركت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در يك پاكت دربسته تا يك ساعت قبل از بازگشايی پاكات به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان تحويل نمايند .
www.setadiran.ir ۸- مكان تحويل اسناد : از طريق سامانه تداركات الكترونيكی به آدرس

۹-زمان گشايش پاكات : پاكات مناقصه درساعت ۱۱ صبح  مورخه  ۱4۰۰/۰2/2۱ در سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشايی خواهد شد.
۱۰ – به اين قرارداد پيش پرداخت تعلق نمی گيرد .

۱۱- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
۱2-به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۱۳-هزينه كليه آگهی ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
   دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان
  اقدام: عليخانی

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شكستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مركز ارتباطات مردمی)۱22(اطالع دهيد.

شركت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت اول

آگهيمناقصهعمومیيکمرحلهای
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید. 
 نام و نش��انی مناقصه گ��زار: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنج��ان ب��ه آدرس: زنجان کمربندی ش��مالی- ابتدای زیباش��هر کد پس��تی 

4514978757
عنوان و مشخصات کلي پروژه :

 شماره
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

)ریال(
 محل تامین

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

 تضمین شرکت
 در فرآیند ارجاع

کار)ریال(

1400-1

 انجام کارهای حجمی
 شرکت آب و فاضالب
 استان زنجان در سال

1400

منابع داخلی44/951/696/964 ریال

 دارا بودن توام صالحیت های
 حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری

 ، خدمات عمومی و نگهبانی
 و امور تاسیسات از اداره کل
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

1/438/550/908 ریال

 http://iets.mporg.ir تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 1400/01/18 لغایت 1400/01/25 درسایتهای
و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه 

اقدام نماید .
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت 

دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : سایتهای ثبت آگهی
مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 1400/02/04          

مکان تحویل پاکات : دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر
کد پستی:4514978757 

زمان گشایش پاکات : پاکت های مناقصه در ساعت 10 مورخه 1400/02/05
 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شكستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مركز ارتباطات مردمی)۱22(اطالع دهيد.

شركت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت اول


