
آين�ده بازاره�اي نفت�ي، در انتظ�ار تعيي�ن 
تكليف صنعت نفت امريكا از س�وی جوبايدن 
و س�رانجام برجام نشسته اس�ت؛ موضوعي 
كه تحليل هاي بس�ياري را به پا كرده اس�ت. 
از س��ال 2009 به بعد، سياست هاي امريكا براي 
تعيين قيم��ت نفت تغيي��ر بزرگي پي��دا كرد و 
واشنگتن ديگر مثل قبل به دنبال نفت ارزان قيمت 
نبود. از آن سال به بعد، امريكايي ها براي توسعه 
ميادين نفتي و افزايش توليد روي منابع ش��يل 
نفت خود سرمايه گذاري سنگيني را آغاز كردند 
كه با توجه به گران بودن تولي��د نفت در امريكا، 
قيمت جهاني طالي سياه بايد افزايش مي يافت 
تا صرفه اقتصادي براي توس��عه منابع امريكايي 

ايجاد شود. 
به همين دليل اوباما و ترامپ منتقد بزرگ كاهش 
قيمت نفت بودند و ترامپ، رأس��اً ب��راي تنظيم 

بهاي نفت وارد عمل شد. برخالف رئيس جمهور 
س��ابق، بايدن عالقه اي به نفت ندارد و قصد دارد 
همه امتيازات��ي را ك��ه ترامپ به ش��ركت هاي 
نفت��ي داده، پس بگيرد و به ج��اي افزايش توليد 
نفت در امري��كا، برنامه هاي دول��ت را روي ريل 
بهينه س��ازي مصرف انرژي و كاه��ش واردات و 
توليد نفت قرار دهد. رويك��رد او در قبال صنعت 
نفت، اعتراضات بسياري در اين كشور به پا كرده 
است و ورشكستگي شركت ها در حال ركورد زدن 
است. تعداد توليدكنندگان نفت امريكا كه در سه 
ماهه اول 2021 اعالم ورشكس��تگي كرده اند، به 
باالترين رقم از 2016 رس��يده اس��ت، ولي موج 
اين ورشكس��تگي ها از زمان اوج آن در نيمه دوم 
2020كندتر شده است. تگزاس 50درصد از كل 
اين ورشكستگي ها را در سه ماهه اول 2021 بر 
عهده داشته و چهار شركت آن ورشكسته شده اند. 

تعداد كل شركت هاي ورشكسته شده در اين سه 
ماهه هشت عدد است كه اين عدد در سه ماهه اول 

2016 برابر با 18 شركت بود. 
اداره اطالعات انرژي امريكا اعالم كرد، توليد نفت 
اين كش��ور به خاطر كاهش فعاليت هاي حفاري 
در بحبوحه قيمت پايين نفت حدود يك ميليون 
بشكه در روز در سال گذشته ميالدي پايين آمده 
كه بيشترين كاهش ساالنه در كل تاريخ صنعت 
نفت اين كشور بوده است. كمتر از دو ماه پس از 
اينكه توليد نفت امريكا در ژانويه 2020 به ركورد 
12/8ميليون بشكه در روز رس��يد، قيمت نفت 
سقوط كرد و باعث كاهش توليد نفت طي ماه هاي 
پس از آن شد، به طوري كه توليد نفت امريكا در 
ماه مه 2020 به پايين ترين رقم، يعني 10 ميليون 

بشكه در روز رسيد. 
هم اكن��ون امريكايي ها بين يك ت��ا 1/5 ميليون 

بش��كه زير ظرفيت خود نفت تولي��د مي كنند؛ 
توليدكنندگان مي خواهند دوباره به مدار توليد 
بازگردند، اما بازگشت آنها به راحتي قابل تحقق 
نيست، به ويژه آنكه نگراني بسياري براي شروع 
جنگ قيمتي وجود دارد. در همين باره اس��كات 
شفيلد، مدير غول نفتي امريكا، شركت »پايونير 
نچرال ريسورسز« در اجالس ساالنه »بلومبرگ 
ان اي اف« تأكي��د كرد كه در صورت بازگش��ت 
مجدد توليد نفت ش��يل در سال آينده با افزايش 
يك ميلي��ون بش��كه اي در روز، صنعت نفت اين 
كش��ور با يك جنگ ديگر بر س��ر قيمت روبه رو 
خواهد شد. اسكات شفيلد در اين نشست گفت: 
اوپك و روسيه از اينكه ما بيش از حد رشد كرديم، 
ناراحت بودند. اگر ما افزايش )توليد( بيش از حد 
را ش��روع كنيم، يك جنگ قيمت ديگر خواهيم 
داشت. اين در حالي است كه زمزمه لغو يا تعليق 
تحريم هاي نفتي ايران نيز بيشتر از گذشته شنيده 
مي ش��ود كه در صورت اجرايي شدن آن، بيش از 
2 ميليون بش��كه به ميزان عرضه نفت در جهان 
اضافه مي شود كه مي تواند نگراني هاي بسياري 
را براي ش��ركت هاي امريكايي و البته عربستان 

ايجاد كند. 
گرچه عربس��تان با انعقاد قراردادي 50 س��اله با 
چين، خود را به بزرگ تري��ن تأمين كننده نفت 
چين تبديل كرده است، اما ساير كشورها دوست 
دارند در صورت ورود ايران به بازار، شاهد كاهش 
س��هم خود باش��ند. در اين ميان ش��ركت هاي 
امريكايي مخال��ف جدي لغ��و تحريم هاي ايران 
هس��تند، چراكه ترامپ با ابزار تحريم، توانس��ت 
بيش از 3 ميليون بشكه از ظرفيت توليدي ايران 
و ونزوئال را از ب��ازار خارج كند و نف��ت امريكا را 

جايگزين آن كند. 
دقيقاً همان 3 ميليون بش��كه اي ك��ه در دوران 
خود او به ميزان ظرفيت توليد امريكا اضافه شد 
و چون بايد براي آن بازاري آماده مي ش��د، ايران 
و ونزوئال مورد تحريم هاي ش��ديد واشنگتن قرار 
گرفتند. حاال شركت هاي امريكايي كه توليد خود 
را كاهش داده و در شرايط بغرنجي به سر مي برند، 
س��عي دارند با تشديد فش��ارها به دولت امريكا، 
تكليف خود را بدانند، زيرا بهتر از هر زمان ديگري 
مي دانند در صورت لغو تحريم هاي ايران، بايد به 

رينگ مشت زني وارد شوند. 
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   صنعت

انجمن جهاني فوالد اعالم ك�رد: توليد فوالد 
ايران در ماه فوريه 2021 مطابق با بهمن 1399 
نس�بت به مدت مشابه س�ال 2020 با افزايش 
11/5 درصدي به 2/3ميليون تن رسيده است. 
به گزارش ف��ارس، توليد فوالد اي��ران در دو ماه 
نخس��ت س��ال جاري ميالدي به 5 ميليون تن 
رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال 2020 

افزايش 8/10 درصدي را نشان مي دهد. 
براس��اس گزارش انجمن جهاني فوالد، ايران در 
فوريه 2021، در جايگاه دهم در ميان بزرگ ترين 
توليدكنن��دگان فوالد جهان قرار گرفته اس��ت. 
چين با توليد 83 ميليون تن، هند با 1/9ميليون 
تن و ژاپن با 5/7ميليون تن در رتبه هاي نخست 
تا سوم توليد فوالد در جهان قرار دارند. پس از اين 
كشورها، امريكا با توليد 3/6ميليون تن، روسيه با 

7/5ميليون تن، كره جنوبي ب��ا 5/5 ميليون تن، 
تركيه با 3ميليون ت��ن، آلمان با 1/3 ميليون تن، 
برزيل با 8/2 ميليون تن و ايران با 3/2ميليون تن، 
جايگاه هاي چهارم تا ده��م را به خود اختصاص 

داده اند. 
اين در حالي اس��ت كه از دس��امبر سال 2019 
 تاكن��ون، جهان ب��ا ش��يوع گس��ترده بيماري 
كوويد  19 مواجه شده و به طور گسترده صنايع، 
كارخانه ها و تقريباً تمامي كشورها را در تعطيلي 
فرو برده و خسارات اقتصادي بي شماري در جهان 
در پي داش��ته است، اما رش��د توليد فوالد ايران 

مثبت باقي مانده است. 
به لحاظ رش��د توليد، ايران با ثبت رش��د 5/11 
درصدي در فوريه 2021، بيش��ترين رشد توليد 
نس��بت به فوري��ه 2020 را در ميان 10 كش��ور 

نخست توليدكننده فوالد به خود اختصاص داده 
اس��ت. پس از آن چين با رش��د 9/10 درصدي، 
تركيه با رش��د 9/5 درصدي، برزيل با رشد 8/3 
درصدي، كره جنوبي با رش��د 2/1 درصدي قرار 
دارند، اما در ميان 10 كشور نخست توليدكننده 
فوالد جهان، پنج كش��ور با كاهش توليد مواجه 

شده اند. 
امريكا ب��ا منفي 9/10درصد، بيش��ترين كاهش 
تولي��د را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. پس از 
آن آلمان با منف��ي 4/10درصد، ژاپ��ن با منفي 
6/5درصد، هن��د با منفي 1/3درصد، روس��يه با 
منفي 3/1درصد قرار دارند. براساس اين گزارش، 
توليد فوالد جهان در ماه فوريه 2021 نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 1/4درصد افزايش يافته 

است و به 2/150ميليون تن رسيده است. 

همچنين ميزان توليد كشورهاي مشترك المنافع 
كه در اين گزارش ش��امل بالروس، قزاقس��تان، 
مولداوي، روس��يه، اوكراين و ازبكستان است در 
فوريه 2021 نس��بت به مدت مشابه سال قبل از 
آن 5/1درص��د كاهش يافته و ب��ه 8 ميليون تن 

رسيده است. 
در اين گزارش، 64 كش��ور ك��ه 98 درصد فوالد 
كل جهان را توليد مي كنند، مورد بررس��ي قرار 

گرفته اند. 
ايران در ماه مارس 2020 نيز بيشترين افزايش 
توليد را در ميان 10 كش��ور نخست توليدكننده 
فوالد جهان به خود اختصاص داده بود. همچنين 
طي سال 2020 كه تمامي كشورها با كرونا دست 
در گريبان بودند، توليد فوالد ايران همواره روند 

رو به رشد داشت.
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450-10830معدنيوصنعتيگلگهر
1970-96950داروپخش)هلدينگ
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80-4280سالمين
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40-2040بيمهآسيا
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70-3890كارخانجاتتوليديشهيدقندي
220-11160مليصنايعمسايران

470-11480سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
470-23080سيمانتهران

210-10550سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
70-3910بانكملت

570-28420پااليشنفتتبريز
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180-6260گلتاش
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تاالر شيشه اي

واكنش صرافي باينانس به ريزش بازار ارزها
مديرعامل بزرگ تري�ن صرافي ارزهاي ديجيتالي جهان نس�بت 
به زيان هاي جب�ران ناپذير ب�ازار براي معامله گران هش�دار داد. 
به گزارش ايس��نا، پس از ريزش ش��ديد بازار ارزه��اي ديجيتالي كه 
به كاه��ش ح��دود 200 ميلي��ارد دالري ارزش بازار نيز منجر ش��د، 
چانگ پنگ- مديرعامل صرافي باينانس- در پيامي توئيتري نوش��ت: 

مي خواهند شما را از اتوبوس پياده كنند!
آقاي پنگ گفته اس��ت، اين توئي��ت وي يك توصيه س��رمايه گذاري 
محسوب نمي شود و معامله گران بايد اقدامات احتياطي در پيش گيرند 
كه جلوي زيان هاي س��نگين آنها در بازار را بگيرد، چراكه اين زيان ها 
قابل جبران نخواهند بود. چانگ پنگ همچنين در اظهارنظر جداگانه اي 
اعالم كرد: 40 درصد كل ارز ديجيتالي باينانس كوين در اختيار صرافي 
باقي خواهد ماند و هيچ كدام از آنها فروخته نخواهد ش��د، چراكه قرار 
است طي فرآيند توكن س��وزي اين رمزارزها از بين بروند. )به قيمت 

كنوني اين ارزها چيزي حدود 37 ميليارد دالر ارزش دارند!(
ارزهاي ديجيتالي طي روزه��اي اخير ريزش كم س��ابقه اي را تجربه 
مي كنند كه برخي تحليلگ��ران دليل آن را اخ��الل موقت در فعاليت 
استخراج كنندگان چيني و برخي نيز آن را مرتبط با توئيت يك حساب 
كاربري مي دانند كه از احتمال آغاز تحقيقات قضايي امريكا در خصوص 

پولشويي با استفاده از ارزهاي ديجيتالي خبر داده بود. 
طبق اع��الم كوين مارك��ت، متوس��ط ري��زش ارزه��اي ديجيتالي 

10/09درصد بوده است. 
ارز فانتوم بيش از هر ارز ديگري ريزش داشته است. به دنبال اين ريزش 
سنگين غيرمنتظره، حدود 10 ميليارد دالر از سرمايه معامله گران بازار 

از بين رفته است.

تورم 16درصدي در ونزوئال
نرخ ت�ورم در ونزوئ�ال در ماه م�ارس برابر ب�ا 16/1درص�د بود كه 
يك روند كاهش�ي را نس�بت ب�ه ماه قب�ل از آن نش�ان مي دهد، 
ولي قيمت ها نس�بت به س�ال قبل 3012 درصد باال رفته اس�ت. 
 به گزارش رويترز، اطالعات بانك مركزي ونزوئال كه در اواخر روزجمعه 
منتشر شد، نش��ان مي دهد قيمت مصرف كننده در اين كشور در ماه 
مارس 16/1درصد افزايش يافته اس��ت. تورم در ونزوئال در ماه فوريه 
برابر با 33/8درصد بود. اين كش��ور امريكاي جنوبي گرفتار فروپاشي 
اقتصادي ناشي از تورم باالس��ت. محاسبات رويترز، براساس اطالعات 
بانك مركزي ونزوئال نشان مي دهد تورم ساالنه اين كشور در ماه مارس 
به 3012 درصد رسيده است. در شرايطي كه حداقل حقوق ماهانه در 
ونزوئال تنها 70سنت امريكاست، تورم قدرت خريد مردم ونزوئال را از 
بين برده است. با سقوط ارزش ارز داخلي بوليوار، مردم ونزوئال به طور 
روزافزوني براي نق��ل و انتقال هاي روزانه خود در س��ال هاي اخير به 
دالر امريكا روي آورده اند. اين تغيير مورد اس��تقبال نيكوالس مادورو 
رئيس جمهور اين كش��ور بوده اس��ت، چون آن را راه نجات��ي در برابر 

تحريم هاي امريكا مي داند. 

چين: قصد رقابت با دالر را نداريم
قائ�م مقام رئي�س بان�ك مرك�زي چين گف�ت: هدف از توس�عه 
ي�وآن ديجيتالي اس�تفاده در داخل مرزهاي اين كش�ور اس�ت. 
به گزارش بلومبرگ، مقام ارش��د بانك مركزي چين در اظهاراتي كم 
س��ابقه گفت: هدف چين از جهاني س��ازي يوآن، گرفتن جايگاه دالر 
نيس��ت و اين كش��ور يوآن ديجيتالي خود را با هدف استفاده داخلي 

توسعه داده است. 
لي بو- قائم مقام بانك مركزي چين- با اشاره به اينكه جهاني سازي يوآن 
پاسخي طبيعي به نيازهاي چين اس��ت، افزود: اين بازار است كه بايد 
تصميم بگيرد از كدام ارز استفاده كند. جهاني شدن يوآن باعث تسهيل 

در تجارت و سرمايه گذاري خارجي مي شود. 
در حال حاضر توس��عه يوآن ديجيتالي در مراحل اوليه خود قرار دارد 
اما برخي از منابع از احتمال اتخاذ رويكرد سختگيرانه نسبت به يوآن 
ديجيتالي توسط امريكايي ها خبر داده اند. چين از سال 2014 پروژه 
راه اندازي يوآن ديجيتال را آغاز كرده و احتماال به نخس��تين كشوري 
تبديل خواهد ش��د كه اس��تفاده از ارز ديجيتالي را در سطح ملي آغاز 
مي كند. سال قبل بانك مركزي چين اعالم كرد: ارز ديجيتالي اين كشور 
تا زمان برگزاري بازي هاي المپيك زمستاني سال آينده آماده استفاده 
خواهد شد. طبق اعالم بانك مركزي چين، يوآن ديجيتال داراي برخي 
از ويژگي هاي مشابه بيت كوين است و به تدريج جايگزين اسكناس ها و 

سكه هاي فعلي خواهد شد. 
مقامات كاخ س��فيد گفته اند، برنامه اي براي مقابله با يوآن ديجيتالي 
ندارند، اما به شدت مشتاق هستند تا دالر ديجيتالي ايجاد شود. پيش 
از اين نيز ش��ماري از اعضاي كنگره امريكا از جروم پاول- رئيس بانك 
مركزي اين كش��ور- و ژانت يلن- وزير خزانه داري- خواس��ته بودند 
براي توضيح درخصوص پروژه هاي توس��عه دالر ديجيتالي در كنگره 

حاضر شوند. 

در صورت لغو تحريم هاي ايران چه اتفاقي براي شركت هاي نفتي رخ مي دهد؟

ايران در ميان 10كشور نخست  توليدكننده فوالد جهان

 آگهي مناقصه عمومی يک مرحله ای
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: 
1-نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زيباشهر كد پستی 4514978757

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

3-تاريخ وآدرس دريافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 11صبح مورخه  1400/01/30 لغايت تا ساعت  11 مورخه  1400/02/06 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 : 
2000001230000002اقدام 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. 

5-مدت اعتبار پيشنهادها : پيشنهادها بايد از هر حيث برای مدت 30روز 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

7-مهلت تحويل پاكات مناقصه : پاكات مناقصه بايد حداكثر تا ساعت 11مورخه  1400/02/20 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 8- مكان تحويل اسناد : از طريق سامانه تداركات الكترونيكی به آدرس

9-زمان گشايش پاكات : پاكات مناقصه درساعت 11 صبح  مورخه  1400/02/21 در سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشايی خواهد شد.
10 – به اين قرارداد پيش پرداخت تعلق نمی گيرد .

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

13-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)122(اطالع دهيد.

شركت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومی يک مرحله ای 
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)122(اطالع دهيد.

شركت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت دوم

وحید  حاجی پور
  گزارش  


