
 پيش بيني صندوق بين المللي پول
از رشد مثبت اقتصاد ايران در سال۲۰۲۳

 صندوق بين المللي پول با وجود تحريم ها انتظار دارد 
اقتصاد ايران در سال2۰2۳ نيز روند رو به رشد 2درصدی داشته باشد
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با وجودي كه اقتصاد ايران بيش از يك دهه 
است در تحريم هاي اقتصادي ناجوانمردانه 
امريكا قرار دارد و سال هاي سختي از منظر 
معيش�تي به بخش�ي از جامعه تحميل شده 
ام�ا صن�دوق بين الملل�ي پ�ول پيش بيني 
ك�رده اس�ت اقتصاد اي�ران در س�ال2۰2۳ 
رش�د 2درص�دي را تجرب�ه كن�د، ب�ا اي�ن 
حس�اب اگر پيش بيني اين نهاد درس�ت از 
آب دربياي�د، ايران با وج�ود تحريم ها براي 
چهارمين س�ال پياپی  رشد اقتصادي مثبت 
را تجرب�ه مي كن�د، در صورتي ك�ه پيش از 
آن در دولت حس�ن روحاني ميانگين رشد 
اقتصادي عدد مناس�بي به ش�مار نمي آمد. 
رهبر معظم انق��اب در س��خنراني اخير خود 
اشاره داش��تند كه تحريم، نوس��ان نرخ جهاني 
نفت و همچنين شرطي كردن اقتصاد به نتيجه 
برجام دهه سختي را در اقتصاد ايران پديد آورد، 
اين در حالي است كه ايش��ان در ديدار ابتدايي 
دولتمردان دولت س��يزدهم توصي��ه فرمودند 
كه سياس��ت هاي اقتصادي خود را براي بهبود 
وضعيت به نتيجه مذاكرات برجام گره نزنيد و در 

عين حال از راهكارهای كوتاه مدت و غيراساسي 
براي بهبود وضعي��ت اقتصادي ح��ذر كرده و 
سياست هاي كارشناسي ش��ده استخوان دار را 
براي حل مسائل اقتصاد ايران در دستور كار قرار 
دهيد. با توجه به اين سخنان و توصيه ها به نظر 
مي رسد سياس��ت هايي در اقتصاد پياده سازي 
ش��ده كه رش��د اقتصادي دچار تغييراتي شده 
اس��ت، هر چند هنوز ه��م متغير ت��ورم از نظر 
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي و همچنين 
مردم نياز به كنترل بيشتري دارد اما نكته اين 

است كه تورم نيز راه هاي كنترل خود را دارد. 
   نقطه اميد اقتصاد

كنترل تبعات اقتصادي ناش��ي از سياست هاي 
اقتصادي اعمال ش��ده توس��ط دولت گذشته 
بي ش��ك تا مدتي زمان مي برد، ب��ه ويژه آنكه 
دولت قبل هم هزينه هاي ج��اري بودجه را باال 
برد و هم اينكه انتظارات براي احياي برجام رشد 
داده شد و در عين حال نيز بدهي هاي زيادي به 
جاي ماند كه در كنار رسيدگي به چالش كرونا، 
دولت سيزدهم را با مش��كات اساسي روبه رو 
كرد اما مجموع عملكرد دولت سيزدهم نشان 

مي دهد تاش خ��ود را براي بهب��ود وضعيت 
اقتصادي و مهار چالش هاي انجام داده است، هر 
چند هميشه مي توان مدعي شد كه مي توانست 
بهتر عمل كند و  اي كاش در كنترل تورم مؤثر تر 

ظاهر مي شد. 

رشد اقتصادي مثبت سال هاي اخير و پيش بيني 
صندوق بين المللي پول از رش��د اقتصادي در 
سال2023 نشان مي دهد تاش ها براي بهبود 
وضعيت اقتصادي در جريان است و اميد است 
سطح و ميزان تاش ها تا جايي رشد كند كه آثار 

ملموس اقتصادي آن در جامعه نمود يابد. 
صن��دوق بين الملل��ي پول در گ��زارش جديد 
خود موس��وم به چش��م انداز اقتصادي جهان 
پيش بيني كرده اس��ت اقتصاد جهان در سال 
جاري ميادي به طور متوسط 2/9درصد رشد 
كند كه كمتر از رشد 3/4درصدي ثبت شده در 

سال 2022 است. 
صن��دوق بين الملل��ي پول همچني��ن با وجود 
تحريم ها انتظار دارد اقتصاد ايران در سال2023 
نيز روند رو به رشد 2درصدی داشته باشد. ايران 
در س��ال2022 رش��د اقتصادي 3 درصدي را 
تجربه كرده بود و بر اساس پيش بيني اين نهاد 
بين المللي در سال2023 رشد اقتصادي ايران 

به 2 درصد خواهد رسيد. 
بر اين اساس صندوق بين المللي پول انتظار دارد 
اقتصاد ايران براي چهارمين سال متوالي و با وجود 
تداوم تحريم هاي امريكا رشد مثبت داشته باشد. 
اقتصاد ايران كه در س��ال20۱9 در پي سياست 
تحريم هاي حداكثري رشد منفي 3/۱درصدي را 
تجربه كرده بود، در سال2020 و با وجود شيوع 
كرونا از ركود خارج شد و رشد 3/3درصدي و در 

سال202۱ رشد 4/7درصدي را تجربه كرد. 
پيش بيني صن��دوق بين المللي پول از رش��د 
اقتصادي ايران در سال2023 نسبت به گزارش 
ماه اكتبر اين س��ازمان تغييري نداشته است. 
صندوق بين المللي پول در گ��زارش ماه اكتبر 
خود نيز رشد اقتصادي 2 درصدي را براي ايران 

در سال2023 پيش بيني كرده بود. 
  رتبه ۱2 ايران از نظر رشد اقتصادي

 در ميان ۳۰ اقتصاد بزرگ
بر اساس اين گزارش، ايران در ميان 30 اقتصاد 
بزرگ دنيا، در رتبه۱2 از نظر رش��د اقتصادي 
در سال2023 قرار مي گيرد. هند در ميان 30 
اقتصاد بزرگ دنيا در رتبه نخست قرار گرفته و بر 
اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول رشد 
6/۱درصدي را در اين سال تجربه خواهد كرد. 

انگليس نيز با رشد منفي 0/6درصد در انتهاي اين 
رده بندي قرار گرفته است. از جمله كشورهايي 
كه رشد كمتري نسبت به ايران خواهند داشت 
عبارتند از: اس��پانيا ب��ا ۱/۱درصد، لهس��تان با 
0/3درصد، كره جنوبي ب��ا ۱/7درصد، برزيل با 

۱/6درصد و آرژانتين با ۱/7درصد.
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اخطار مهم بانك مركزي به صرافي ها
 بي دليل دست از معامالت ارزي نكشيد 

بانك مركزي در اخطاري به صرافي هاي مجاز اعالم كرد: صرافي 
نبايد بدون دليل موج�ه و تأييد اين بان�ك از خريد و فروش ارز 

خودداري كند. 
به گزارش تس��نيم، اداره نظارت بر مؤسس��ات پول��ي غيربانكي بانك 
مركزي در نامه اي به صرافي ها اعام كرد: حسب بررسي هاي به عمل 
آمده توس��ط بازرس��ان اين بانك محرز گرديده، برخي از شركت هاي 
صرافي ب��دون دليل موجه و ب��دون تأييد اين بانك، اق��دام به متوقف 
كردن عمليات خ��ود نموده و از فعاليت خريد و ف��روش ارز خودداري 
مي نمايند. اين اقدام عاوه بر اينكه مصداق تخلف موضوع بند 5 از ماده 
4۱ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي هاست، 
در صورت اس��تمرار اين تخلف مي تواند منجر به تعليق يا ابطال مجوز 
فعاليت صرافي در چارچوب مقررات ذيربط گردد. با توجه به اينكه طرح 
رتبه بندي شركت هاي صرافي در دستور كار اين بانك قرار دارد، حجم 
معامات و حضور مؤثر در بازار ارز از مؤلفه هاي مهم اين طرح محسوب 
و منجر ب��ه افزايش رتبه كمي و كيفي صرافي مي ش��ود ك��ه در ادامه 

صرافي هاي برتر مشمول مشوق هاي ويژه خواهند شد. 
........................................................................................................................

هشدار شركت ملي پخش
 اگر با كارت خود بنزين نزنيد، مي سوزد

ش�ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با صدور اطالعيه اي 
اعالم ك�رد: حداقل يكب�ار تا پايان س�ال۱4۰۱ از كارت س�وخت 

شخصي خود استفاده كنيد. 
به گزارش تس��نيم، در اطاعيه اي كه ديروز توس��ط شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي صادر ش��د، آمده اس��ت: »قابل توجه مالكان محترم 
خودروها، لطفاً براي جلوگيري از غيرفعال ش��دن كارت هاي س��وخت 
شخصي، حداقل يك بار تا پايان سال ۱40۱ از كارت سوخت شخصي خود 

استفاده كنيد و از صحت عملكرد آن اطمينان حاصل فرماييد.«
........................................................................................................................

 ايران صدرنشين »رشد توليد« 
در بين ۱۰ فوالدساز برتر جهان

مطابق آم�ار انجم�ن جهاني ف�والد، جمهوري اس�المي ايران در 
س�ال ميالدي گذش�ته )2۰22( با 8 درصد »رش�د تولي�د« فوالد 
در جاي�گاه نخس�ت بين ۱۰فوالدس�از برت�ر جهان ق�رار گرفت. 
به گزارش ايرنا، كش��ورهاي فوالدساز در سال2022، يك ميليارد و 
۸7۸ ميليون تن توليد داشتند كه حاكي از افت 4/2درصدي نسبت 
به سال 202۱ است. يك ميلياردو۱3ميليون تن از اين ميزان توليد 
مربوط به چين است كه 53 درصد از كل توليد فوالد جهان را توليد 
كرده است. آمارهاي انجمن جهاني فوالد حاكي است: ايران با توليد 
30 ميليون و 600 هزار تن فوالد جايگاه دهم خود را در توليد فوالد 

جهان در سال 2022 تثبيت كرد. 
........................................................................................................................

افزايش ۴۲ درصدي  تسهيالت پرداختي 
بانك ها تا پايان آذرماه

بانك ه�اي كش�ور از ابت�داي امس�ال ت�ا پاي�ان آذرم�اه 
2۹ هزار و ۷۹۱ هزار ميلي�ارد ريال تس�هيالت پرداخ�ت كردند كه 
اين ميزان در مقايس�ه با دوره مش�ابه س�ال قبل 4۱/۹درصد )به 
مي�زان 8 هزار و ۷۹۰ هزار ميلي�ارد ريال( افزايش داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايرن��ا از بانك مرك��زي، از كل تس��هيات پرداختي، مبلغ 
25 هزار و ۱2 هزار ميليارد ريال معادل ۸4 درصد به صاحبان كسب و كار 
)حقوقي و غيرحقوقي( و 4هزار و 779 هزار ميليارد ريال معادل ۱6 درصد 

به مصرف كنندگان نهايي )خانوار( تعلق گرفته است. 
بر اساس اين گزارش، سهم تس��هيات پرداختي در قالب سرمايه در 
گردش در هم��ه بخش هاي اقتصادي در 9ماهه ابتدايي س��ال۱40۱ 
مبلغ ۱۸ هزار و ۸36 هزار ميليارد ريال معادل 75/3درصد كل تسهيات 
پرداختي به صاحبان كس��ب و كار اس��ت. همچنين سهم تسهيات 
پرداختي در قالب خريد كاالي ش��خصي توسط مصرف كننده نهايي 
)خانوار( مبلغ 2 هزار و ۱۱0 هزار ميليارد ريال معادل 44/2درصد از كل 

تسهيات پرداختي به مصرف كنندگان نهايي )خانوار( است. 

بهنازقاسمي

 ثبات در بازار مرغ و گوشت قرمز
تا پايان ماه مبارك رمضان 

 معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي: 
 در بخش دام سنگين توليد مازاد داريم

 از اين رو در حال مذاكره با عراق هستيم 
بخشي از دام سنگين زنده به اين كشور صادر شود

در پ�ي جهش قيم�ت گوش�ت قرم�ز در ۱۰روز گذش�ته، وزارت جهاد 
كشاورزي به منظور تنظيم بازار اقدام به عرضه گوشت منجمد داخلي و 
گوش�ت گرم وارداتي كرد. به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي در حال 
حاضر هيچ كمب�ودي در بازار وجود ندارد و طي روزه�اي آينده نه تنها 
قيمت گوشت قرمز كاهش مي يابد، بلكه ثبات قيمت هاي مرغ و گوشت تا 
پايان ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت. حسين دماوندي نژاد گراني 
مقطعي قيمت گوشت گوسفندي را كاهش عرضه به بازار اعالم و تأكيد 
كرد: در حال حاضر صادرات دام گران ت�ر از واردات آن انجام مي گيرد. 
زماني كه تخصيص ارز ترجيحي واردات نهاده هاي دامي در ارديبهشت 
ماه متوقف شد، اين تحليل وجود داشت كه قيمت مرغ در پايان سال 
به ۱00 هزار  تومان مي رسد، اما با مديريت صحيح بازار نه تنها قيمت 
مرغ گران نشد بلكه دو ماهي اس��ت قيمت آن به كمتر از نرخ مصوب 
)هركيلو 63 هزار  تومان( رسيده است. حس��ين دماوندي نژاد، معاون 
امور توليدات دامي وزارت جهاد كش��اورزي در نشس��ت خبري روز 
گذشته خود، از ذخيره سازي مرغ و گوشت به ميزان كافي خبر داد و 
گفت: دليل توليد مازاد مرغ در دو ماه گذش��ته اين بود كه هم توزيع 
كاالبرگ به تعويق افتاد و هم اينكه اتحاديه ها و تشكل هاي مرتبط با 
مرغ گوشتي خلف وعده كردند و توليد را كاهش ندادند. در حال حاضر 
در توليد و تأمين مرغ و دام بر اس��اس نياز بازار كشور مشكلي وجود 

ندارد و توليدات داخل پاسخگوي نياز داخلي هستند. 
وي در خصوص وضعيت بازار گوش��ت قرمز افزود: در نيمه دوم سال به 
دليل دوران آبس��تن شدن دام س��بك و به دنيا آمدن بره ها در بهمن و 
اس��فند عرضه دام سبك در پاييز و زمس��تان دچار نوسان مي شود و از 
آنجا كه دام سبك به مرتع وابستگي دارد در سال هايي كه مانند امسال 
بارندگي خوبي وجود دارد، در حالي كه انتظار اس��ت در بازار با گوشت 
قرمز مازاد در بخش گوشت گوس��فندي مواجه باشيم، برعكس شده و 
با رويش مناسب مراتع دامداران از كشتار دام خود خودداري مي كنند، 
زيرا قادر به تأمين غذاي دام هاي خود هستند. به اصطاح »سياه بهار« به  
وجود مي آيد، از اين رو تنظيم بازار گوشت گوسفندي نسبت به گوشت 
گوساله با چالش هايي همراه مي شود. امسال نيز در دي ماه عرضه كاهش 

يافت و به دليل باال بودن تقاضا قيمت ها گران شد. 
دماوندي نژاد تأكيد كرد: عامل ديگر در باال رفتن قيمت گوشت قرمز، 
نفوذ دالل ها و واسطه ها در اين حوزه است كه متأسفانه اين افراد سودجو 
در هر حوزه اي حتي اگر هيچ تخصصي ندارند، وارد مي شوند و قيمت ها 
را باال مي برند. وي با بيان اينكه قيمت گوشت پس از ورود اولين محموله 
گوش��ت كاهش يافته و اكنون تثبيت شده اس��ت، گفت: روند تثبيت 
قيمت ها ادامه خواهد داشت. اين مسئول درباره ميزان گوشت وارداتي و 

كشورهايي كه واردات انجام شده است، توضيحاتي ارائه نكرد. 
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه اگر مازاد توليد در كشور وجود دارد، چرا 
ذخيره سازي انجام نمي شود تا در زمان نياز به بازار تزريق شود، گفت: اتفاقاً در 
سال جاري 46 هزار  تومان خريد و ذخيره سازي شده كه بي سابقه است و ما در 
زمان نياز به بازار تزريق كرده ايم. معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي با بيان 
اينكه گوشت گرم وارداتي به طور گسترده در ميادين و فروشگاه هاي زنجيره اي 
با قيمت ۱۸0 هزار  تومان توزيع مي شود، گفت: گوشت منجمد از محل توليد 

داخل هم به طور نامحدود كيلويي ۱55 هزار  تومان به فروش مي رود. 
دماوندي نژاد در پاس��خ به س��ؤال ديگري مبني بر اينكه در ش��رايط فعلي 
جنگ روسيه و اوكراين، سياست كش��ورها روي ذخيره سازي و محدوديت 
صادرات است، اما ش��ما همچنان صادرات را ادامه مي دهيد، گفت: ما درآمد 
صادراتي مان از گوشت نسبت به واردات بيشتر است، زيرا اكثر كشورها به دليل 
خوش خوراك بودن توليد كشور ما تمايل دارند گوشت ايراني خريداري كنند و 

به همين دليل تراز درآمد صادرات ما نسبت به واردات بيشتر است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اجراي كاالبرگ كه تقاضا براي مرغ بيشتر 
مي شود، از سويي شما براي فروردين ماه جوجه ريزي ۱00 ميليون قطعه را 
پيشنهاد داده ايد كه توليد نسبت به ماه هاي قبل كمتر خواهد شد، آيا نگران 
افزايش قيمت نيستيد، گفت: ما ذخيره سازي مان به حدي زياد است كه اكنون 
ديگر جايي براي ذخيره سازي نداريم، به همين دليل تصورمان اين است كه 

اگر توزيع كاالبرگ انجام شود، از ذخاير موجود استفاده خواهيم كرد. 
  جايگاه سوم تا دهم ايران در ۳ محصول اساسي

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به ميزان توليدات محصوالت 
اساسي كشور اش��اره كرد و گفت: ايران در توليد س��ه محصول مهم و 
اساسي جايگاه س��وم تا دهم جهان را دارد. با وجود اينكه ايران در رتبه 
يكم تحريم هاي جهاني قرار دارد، اما در توليد عسل جايگاه سوم، نوقان 
هشتم، تخم مرغ دهم، مرغ و طيور هشتم و شير بيست ويكم دنيا را دارد. 
وي به صادرات محصوالت پروتئيني اشاره كرد و گفت: به صورت هفتگي 
هزارو500 تا 2هزارو500 تن صادرات تخم مرغ وجود دارد و محصوالت 
بر پايه ش��يرخام هم تاكنون يك ميليون تن صادر ش��ده است. وي از 
صادرات دام سنگين هم خبر داد و گفت:  اين صادرات به كشورهاي قفقاز 
و آسياي ميانه انجام شده است. معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد 
كش��اورزي تأكيد كرد: برخاف دام سبك، در بخش دام سنگين حتي 
مازاد توليد داريم، از اين رو در حال مذاكره با عراق هستيم تا بخشي از دام 

سنگين زنده به اين كشور صادر شود. 
دماوندي نژاد باال بودن هزينه هاي توليد را مانع ص��ادرات مرغ عنوان كرد و 

گفت: در هفته گذشته حدود 700 تن صادرات مرغ انجام شده است. 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

شركت آب منطقه اى قم در نظر دارد خدمات حفاظت فيزيكى (حراست) خط انتقال، مخازن، تجهيزات و تأسيسات 
سامانه انتقال آب از سد كوچرى به شهر قم را از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت 
واگذار نمايد.لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريـخ 1401/11/12 تاريخ 1401/11/20 جهت دريافت 

اسناد و تا روز پنج شنبه مورخ 1401/12/4 براى تحويل اسناد طبق شرايط ذيل اقدام نمايند. 

1- دارا بودن رتبه انتظام و تأييـد صالحيت از دفتر مركزى حراسـت وزارت نيرو و تأييد صالحيـت از وزارت تعاون، كار و امور 
اجتماعى الزامى مى باشد.

2- محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادها: سامانه تداركات الكترونيكى دولت و دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى قم 
3- آدرس: قم – ابتداى خيابان دورشهر – نبش كوچه شماره يك- شركت آب منطقه اى قم مديريت حراست

شناسه آگهى: 1449478 تلفن تماس:  37199142 آقاى مهندس روشنايى

  نوبت  اول    مناقصه عمومى شماره 1401/01

زمان بازگشايى پاكت هامدت قراردادمبلغ فرآيند ارجاع كارمبلغ برآورد (ريال)

ساعت 10 صبح مورخ 121401/12/7 ماه82/735/804/9924/136/790/250

آگهي فراخوان
 نوبت اول

موضوع: خريد 4000 عدد كيسه جامبو ليفه دار به شماره مناقصه 01144 
با شماره 2001092921000138 بر روى برد سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)

مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران 
در نظـر دارد مناقصه خريـد 4000 عدد 
كيسـه جامبو ليفـه دار را طبق شـرايط 
و مـدارك مربوطه از طريـق مناقصه عمومـى يك مرحله اى 
بـه شـركت هاى توليدكننـده و تأمين كننده واجد شـرايط 
واگذار نمايد. از متقاضيانى كه داراى شـرايط ذيل مى باشند، 
درخواست مى گردد از زمان چاپ آگهى نوبت دوم تا حداكثر 
هفت روز پس از درج آن جهت دريافت اسناد ارزيابى، تكميل و 
عودت آن در مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات 
 www.setadiran.ir الكترونيكى دولت (سـتاد) به آدرس
اقدام نمايند. الزم به ذكر اسـت مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق 
و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى جهت شركت در مناقصه 

و دريافت اسناد را به انجام رسانند.
 بـرآورد مناقصـه 23,200,000,000 ريـال مى باشـد و 
شركت كنندگان در مناقصه مى بايست توانايى ارائه ضمانتنامه 
شـركت در فرآيند ارجاع كار بـه مبلـغ 1,160,000,000 ريال 
طبـق تصويب نامـه شـماره 123402/ت 50659 هــ  مورخ 

1394/09/22 هيأت محترم وزيران، را داشته باشند. 
   محل تحويل كاال: انبار كوار به نشانى شيراز، 45 كيلومترى 
جاده فيروزآباد، ورودى شهر كوار، مجتمع عمليات انباردارى 

مديريت اكتشاف.
   مدت زمان تحويل كاال: 3 ماه .

   مهلت دريافت استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران: 7 روز پس 
از چاپ دومين آگهى روزنامه .

   مهلت تحويل استعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران: 14 روز پس 
از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى.

   شرايط شركت در مناقصه:
1) داشتن شخصيت حقوقى 2) داشـتن تجربه كافى و سابقه 

مرتبط با موضوع مناقصه 
  همه آگهى مناقصات مديريت اكتشـاف شركت ملى نفت 

ايران در سايت www.niocexp.ir قابل مشاهده است.
  در صورت نياز به اطالعات، متقاضيان مي توانند با شـماره 
تلفـن 82702224-021 و در خصـوص سـامانه تـداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) با شـماره تلفن 021-61622217 

تماس حاصل نمايند.

ه آگهى:1449397
شناس

روابط عمومى مديريت اكتشاف

 شركت ملي  نفت ايران 
مديريت اكتشاف

آگهي مناقصه عمومي  شماره 2001005265000352
شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل 

را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

1- سپرده شـركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 
90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر 
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 
3- مبلغ 1/000/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حسـاب 700785313795 به نام شهرداري كرج از طريق 
سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مى بايست واريز گردد. 4- متقاضيان مي توانند از 
تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 13:00 تاريخ 1401/11/16 جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه الكترونيك دولت (ستاد) 
مراجعه نمايند. 5- شركت كنندگان مى بايست ضمن بارگذارى ضمانت نامه شركت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت 
به تحويل اصل ضمانت نامه تا سـاعت 13:00 تاريخ 1401/11/26 به آدرس كرج - ميدان توحيد - بلوار بالل – طبقه 
هفتم -اداره امور قراردادها و پيمان ها اقدام نمايند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهى با 
سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. 7- پيشنهادات رسيده در مورخ 1401/11/30 در كميسيون عالى 
معامالت شهردارى كرج مطرح و پس از بررسى و كنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 8- هزينه چاپ آگهى به 

عهده برنده مناقصه مى باشد. 
  جهت كسـب اطالعات بيشتر با شـماره تلفن 35892423-026 تماس و يا به سـايت  www.karaj.ir مراجعه 
اداره امور قراردادها و پيمان ها - شهردارى كرج نماييد./110  

درصد تهاتر قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهرديف

مرمت و لكه گيرى مكانيزه آسفالت 1
سطح منطقه پنج – تا سقف اعتبار

       50 ٪5 راه و ترابرى11/000/000/000550/000/000

تاريخ: 1401/10/18 
شركت آب منطقه اى اردبيل در نظر دارد دو باب واحد مسكونى 
واقع در روستاى شهريور شهرسـتان اردبيل را بر اساس 
اختيارات حاصل از قانون توزيـع عادالنه آب و آيين نامه 
معامالت شركت هاى سهامى آب منطقه اى به شرح ذيل 
و به صورت مزايده به اشـخاص واجد شـرايط (حقوقى و 

حقيقى) واگذار نمايد.
1- موضوع مزايده: فروش دو باب واحد مسكونى واقع در روستاى شهريور شهرستان 

اردبيل
2- موقعيت جغرافيايى: استان اردبيل– شهرستان اردبيل (پالك ثبتى 642 فرعى از 108 

اصلى قطعه 162- پالك ثبتى 560 فرعى از 108 اصلى).
3- مبلغ تضمين شـركت در مزايده: واريز مبلغ 770/000/000 ريال و 650/000/000 ريال به 
حساب شماره 4001103206375969 بانك مركزى به نام شركت آب منطقه اى اردبيل 

و يا ضمانتنامه بانكى معتبر.
سـاير شـرايط: شـركت كنندگان از تاريخ درج آگهى به مدت 7 روز مى توانند اسناد 
 مزايده را از طريق سـامانه تـداركات الكترونيكى دولت (سـتاد ايـران) به آدرس

 www.setadiran.ir  اخذ نمايند و پيشـنهادات خود را طبـق زمانبندى مندرج 
در سامانه سـتاد ايران اقدام و بارگذارى نمايند.ضمناً تاريخ و محل قطعى گشايش 
پيشنهادات در سامانه قيد خواهد شد. ضمناً هزينه هاى آگهى بر عهده برنده مزايده 
روابط عمومى شركت آب منطقه اى اردبيل خواهد بود.  

     آگهى تجديد مزايده عمومى       شماره: 02/ت/1401

Website:www.arrw.ir            Email:info@arrw.ir

نوبت اول

صن�دوق بين الملل�ي پ�ول 
انتظ�ار دارد اقتص�اد اي�ران 
براي چهارمين س�ال متوالي 
و با وجود ت�داوم تحريم هاي 
امريكا رش�د مثبت داش�ته 
باش�د. اقتصاد اي�ران كه در 
س�ال2۰۱۹ در پي سياس�ت 
تحريم هاي حداكثري رش�د 
منفي ۳/۱درص�دي را تجربه 
كرده بود، در س�ال2۰2۰ و با 
وجود ش�يوع كرون�ا از ركود 
خارج شد و رشد ۳/۳درصدي 
رش�د  س�ال2۰2۱  در  و 
4/۷درص�دي را تجرب�ه كرد


