
اقتصادی 6

گروه اقتصادی -  با دستور رئیس 
جمهــور مبنی بر پیگیــری وضعیت 
خودروهای دپو شده در گمرک، پیش 
نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران 
جهت تصویب در هیــات وزیران، به 
وزارت اقتصاد ارائه شــده تا در هیات 
دولت مورد بررســی  قــرار گیرد. در 
صورت تصویب، مهلت شش ماهه ای 
در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی 
قرار می گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده 
نســبت به ترخیص اقدام کنند.جریان 
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در 
گمرک به ۱۲ هــزار و ۲۶۱ خودرویی 
که طی ســال های گذشته وارد گمرک 
و بنادر شــد ولی به دلیل تغییر سیاست 
دولــت و ممنوعیــت واردات امکان 
ترخیص پیــدا نکرد، برمی گردد که در 
نهایــت بعد از چند دوره مصوبه هیات 
دولت ، ۱۰ هزار و ۱۲ دستگاه ترخیص 
و ۲۲۴۹ دســتگاه باقی مانده است.در 
دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف 
ایــن خودروها مطرح شــد و گمرک 
نیز چندی پیش گزارشــی از وضعیت 
خودروهای رسوبی به وزارت اقتصاد 
ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی 
با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر 
پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این 
خودروها، گمــرک ایران، پیش نویس 
مصوبه  برای ترخیــص خودروهای 
رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه 

کرد تا در دولت مطرح شود.
ثبت سفارش باید باز شود

 پیش نویــس پیشــنهادی برای 
تصویب در هیات وزیران که از ســوی 
ارونقــی- معاون فنی گمرک ایران - به 
وزارت اقتصاد ارائه شــده اســت،  بر 
لزوم باز شدن ثبت سفارش برای تعیین 
تکلیف بخش زیادی از این خودروها 

تاکید دارد؛ به طوری که اعالم شده است 
ثبت سفارش برای واردات خودروهای 
ســواری که تا تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ 
دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق 
ویژه و آزاد هســتند بــه صورت بدون 
انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار 
منشأ ارز به بانک مرکزی بالمانع خواهد 
بود، بنابراین کلیه ثبت ســفارش های 
قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی 
لغو خواهد شــد.خودروهایی که تا ۱۶ 
دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با 
رویه بانکی تأمین ارز شــده  است نیز  با 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با 
نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی 
قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص 
ارز جدید برای این ثبت ســفارش ها 

ممنوع خواهد بود.
ســود بازرگانی ۴۰ درصد 

مازاد برای ترخیص
همچنیــن اعالم شــده اســت 
خودروهــای با ارزش بیش از ۴۰ هزار 

دالر با محاســبه و پرداخت ۴۰ درصد 
ســود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق 
ورودی قابل ثبت سفارش و ترخیص 

هستند.
امکان ترخیص باالی ۲۵۰۰ 

سی سی نیست مگر...
درمورد خودروهای ســواری با 
حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز 
با تاکید بر اینکه امکان ترخیص وجود 
ندارد، موارد استثنا مطرح و تاکید شده 
است خودروهای ســواری مربوط به 
جانبــازان طبق مصوبه بهمن ماه ۱۳۸۷ 
و اصالحات بعدی آن که تا شهریور ماه 
۱۳۹۳ وارد گمرک شــده و دارای ثبت 
سفارش هستند، از این موضوع مستثنی 
بوده و امکان ترخیص خواهند داشت.

امکان ورود باالی ۲۵۰۰ سی 
سی به مناطق آزاد

در مناطــق آزاد نیــز ترخیــص 
خودروهای ســواری بــدون الزام به 
رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ 

سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آن 
ها توســط مناطق آزاد قبض انبار صادر 
شده با رعایت مقررات مربوطه،جهت 
شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز 
تعیین شده در مناطق آزاد قابل ترخیص 

است.
ترخیص خودروهای دارای 
پرونده قضایی مشمول قید زمان 

نیست
در حالــی مهلت تعیین تکلیف و 
ترخیص خودروهای رســوبی شش 
ماه تعیین شــده که خودروهای دارای 
پرونــده قضایی را از لحاظ زمانی در بر 
نمی گیرد؛ به طوری که در پیش نویس 
آمده انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهــای دارای پرونده قضایی که 
رأی قطعی منــع پیگرد یا برائت آن ها 
از ســوی مرجع رسیدگی کننده صادر 
می شــود مشــمول قید زمانــی برای 
ترخیص نیســت و با رعایت مقررات 

ترخیص می شود.

درصورتتصویبدولتانجاممیشود؛

ترخیصخودروهایوارداتیبا۶شرط

گروه اقتصادی - با توجه به آنکه 
از فصل تابســتان و فصل جابه جایی 
مســتاجران عبور کرده ایم، اما آمار ها 
و بررســی های میدانی همچنان نشان 

دهنده افزایش قیمت اجاره ها توســط 
بســیاری از مالکان است، به طوری که 
برخی از مســتاجران در نیمه دوم سال 
هم از باال بودن اجاره ها گله مند هستند 

و خواستار رســیدگی هرچه سریعتر 
به مشــکالت مستاجران در این بخش 

هستند.
نیمه دوم سال اجاره ها گران 

تر شد
محسنی یکی از مستاجرانی که در 
منطقه ۱۴ تهران ساکن است از باال رفتن 
روزانه اجاره ها گله کرد و گفت: ما به امید 
آنکه فصل تابســتان تمام شده و شاهد 
کاهش قیمت اجاره ها خواهیم بود چند 
ماهی مهلت اجاره خود را تمدید کردیم، 
اما در حال حاضر شــاهدیم که نه تنها 
نرخ های اجاره کاهش پیدا نکرده بلکه 
به دلیل آنکه تعداد واحد های مسکونی 
اجاره ای کاهش یافته نرخ های اجاره هم 
بیشتر شده است. براساس این گزارش 
در ماه های ابتدای امســال بود که ستاد 
ملی مقابله با کرونا همانند سال گذشته 
بــا پرداخت تســهیالت کمک ودیعه 
مسکن به مستاجران موافقت کردند به 
طوری که ثبت نام دریافت تســهیالت 
کمک ودیعه مســکن از اواسط خرداد 
ماه آغاز شــد. مهلت ثبــت نام در ابتدا 
پایان شهریورماه اعالم شده بود، اما در 
نهایت در پی افزایش تعداد متقاضیان وام 
ودیعه مســکن، بانک مرکزی به عنوان 
متولی اصلی پرداخت این تسهیالت در 
۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ بخشنامه ای در رابطه 
بــا تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان این 
وام تا پایان آذرماه صادر کرد، همچنین 
در این بخشنامه بانک های عامل در این 
زمینه را ملزم پرداخت این تسهیالت تا 
پایان بهمن ماه کرد. براساس این گزارش 
تمامی مستاجران واجد شرایط دریافت 
تســهیالت کمک ودیعه مســکن می 
https:// توانند برای ثبت نام به سامانه

tem.mrud.ir/ مراجعه کنند.
ظرفیت پرداخت  تســهیالت 
وام ودیعــه مســکن در بانک ها 

تکمیل شده است
طی هفته های گذشــته متقاضیان 
مشــکالت متعددی در خصوص این 
ســامانه داشــتند و ثبت نام در مرحله 
انتخاب بانک و شعبه به دلیل پیام اتمام 
اعتبار بانک نیمه تمام باقی می ماند که این 
مشکل برای مدت کوتاهی برطرف شد، 
اما شنیده ها دوباره حاکی از آن است که 
میزان اعتبار بسیاری از بانک ها به اتمام 
رســیده و باز هم متقاضیان با مشــکل 

کمبود اعتبار متقاضیان مواجه شده اند.
در همین رابطه یکی از متقاضیان 

ایــن وام اعالم کرده که به گفته یکی از 
مســئوالن در یک  بانــک دولتی میزان 
اعتبار پرداخت تســهیالت وام ودیعه 
مسکن به اتمام رسیده و نه تنها در تهران 
در بســیاری از شهرســتان های دیگر 
هیچ اعتباری برای پرداخت تسهیالت 

ندارند.
بانک ها همکاری الزم را برای 
پرداخت وام دیعه مســکن انجام 

خواهند داد

محمود محمود زاده معاون مسکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
در خصــوص اقدامــات انجام گرفته 
برای رفع مشــکالت موجــود در این 
ســامانه تصریح کرد: معرفی ســهمیه 
به بانک های مختلف انجام شــده، اما 
بانک ها مدعی بودند که اعتباراتشان به 
اتمام رسیده است. بانک مرکزی تمامی 
این موضوعــات را پیگیری کرده و در 
حال حاضر هم وزارت راه و شهرسازی 
پیگیری و مکاتبات الزم برای پرداخت 
تســهیالت توســط بانک ها و شعب 

مختلف را انجام می دهد.
و  راه  وزارت  داد:  ادامــه  او 
شهرســازی اقدامــات الزم را بــرای 

پرداخت تسهیالت به متقاضیان را انجام 
می دهد و برای تسهیل در پرداخت وام 
ودیعه مسکن ما سعی کرده ایم اقدامات 
را برای افراد آســان تر کنیم و به تمامی 
بانک ها که اســامی آن ها در این بخش 
قید شده سهمیه تخصیص داده می شود 
و تمامی موارد باید توســط بانک ها و 

شعبه ها پیگیری شود.
 ۱۳۰ هــزار نفر تســهیالت 

ودیعه مسکن دریافت کرده اند

محمــود زاده با بیان اینکه تا پایان 
آذرماه فرصت ثبت نام در سامانه ودیعه 
مســکن وجود دارد، گفــت: بانک ها 
موظف هستند تا پایان بهمن ماه بهمن 
تســهیالت را به متقاضیانی که ثبت نام 

کرده اند پرداخت کنند.
او تصریح کــرد: تاکنون بیش از 
یک میلیــون و ۶۴۰ هزار نفر متقاضی 
درســامانه ودیعه مسکن ثبت نام کرده 
و از ایــن تعداد بیــش از ۶۳۰ هزار نفر 
به بانک ها معرفی شــده و بیش از ۱۳۰ 
هزار نفر تسهیالت را دریافت کرده اند. 
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی توضیح داد: پیش از این طبق 
مذاکراتی که انجام دادیم اعالم شــده 

بــود که بانک ها همکاری الزم را انجام 
خواهند داد و شرایط پرداخت را آسان تر 

خواهند کرد.
بیش از ۴۸درصدی افزایش 

اجاره در مهرماه
ماهیانه شــاخص اجــاره بهای 
مسکن در شهر تهران بررسی می شود 
و این در حالی اســت که مهرماه امسال 
بازار اجاره با رشد بیش از ۴۸درصدی 
در مقایســه با مهرماه سال قبل مواجه 

شــد که این میزان تورم اجاره به لحاظ 
تحوالت نقطه ای، بیشترین تورم در این 
بازار در میان ماه های سپری شده از سال 

۱۴۰۰ است.
بررسی های آماری نشان می دهد، 
بــه لحاظ تورم ســاالنه، بــازار اجاره 
مسکن مهرماه امســال رکورد رشد را 
طی ســه دهه اخیر شکست. این آمار ها 
در کنار شرایطی که هم اکنون از آخرین 
تحوالت بازار اجاره مســکن در شهر 
تهران و بسیاری دیگر از شهر های کشور، 
به خصوص کالن شــهر ها و شهر های 
بزرگ رصد می شــود، نشان دهنده به 
صدا درآمدن آالرم تشــدید بحران در 
بازار اجاره اســت.  این ها در شرایطی 
است که سیاست دستوری تعیین سقف 
مجاز برای افزایش اجاره مسکن در حال 
اجراست. اما آمار ها نشان می دهد، عمال 
این سقف های مجاز نه تن ها در تهران، 
بلکه در کل کشــور نیز رعایت نشــده 
اســت. حال به تازگی  ولت اعالم کرده 
است که قصد دارد بخشی از واحد هایی 
را که قرار اســت در قالب قانون جهش 
تولید مسکن )ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی( احداث شود، به بازار 
اجاره اختصاص دهد. اما هنوز جزئیاتی 
در این باره منتشر نشده است. متقاضیان 
وام ودیعه مسکن عالوه بر این که یک 
ماه تا پایــان آذرماه برای ثبت نام وقت 
خواهند داشــت، می توانند مشکالت 
خود در این زمینه را در قسمت نظرات 

این خبر با ما در میان بگذارند.

سرپیچی بانک ها از اعطای وام ودیعه؛

وام ودیعه مسکن در جدال
 با مشکالت 

دو سال از اعطای وام ودیعه مسکن می گذرد و مشکالت اعطای آن نظیر اختالل در سامانه و ناهماهنگی
 بانک های عامل همچنان پابرجاست.

بررسی های آماری نشان می دهد، به لحاظ تورم ساالنه، بازار اجاره مسکن مهرماه امسال رکورد 
رشد را طی سه دهه اخیر شکست. این آمار ها در کنار شرایطی که هم اکنون از آخرین تحوالت 
بازار اجاره مسکن در شهر تهران و بسیاری دیگر از شهر های کشور، به خصوص کالن شهر ها و 
شهر های بزرگ رصد می شود، نشان دهنده به صدا درآمدن آالرم تشدید بحران در بازار اجاره است.  

گروه اقتصادی - معاون فنی 
گمــرک گفــت: ۴۲۸ کانتینر لوازم 
خانگی بوش دپو شــده در گمرک، 
امکان ترخیص ندارد و در مدت سه 

ماه باید از کشور خارج شود.
مهرداد جمال ارونقی گفت: از 
بازپرس پرونده درخواســت کردیم 
این فرصت ســه ماه بــرای مرجوع 
کــردن لــوازم خانگی بــوش را به 
صورت قانونی ابالغ کند و صاحب 
کاال هم باید به خارج کردن آن اقدام 
کند در غیر این صورت کاال به ضبط 

قطعی دولت درمی آید.
وی با بیــان اینکه ۴۲۸ کانتینر 

لوازم خانگی بوش در سال ۹۹ و بعد 
از ممنوعیــت واردات لوازم خانگی 
به بنادر کشــور رسید گفت: از سال 
۹۷ ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
تحت عنــوان گروه ۴ کاالیی اعمال 
می شــود. بعد از رســیدن این ۴۲۸ 
کانتینر لــوازم خانگی بوش، مراجع 
مختلف بارها دســتور ترخیص این 
کاال را صــادر کردنــد که با توجه به 
شــرایط و مطابــق نبودن مــوارد با 
قانــون و مقــررات، گمرک جلوی 
ترخیص ایــن کاال را گرفته و اخیراً 
نیز بازپرس دادســرای رسیدگی به 
جرایــم کارکنان دولت دســتور داد 

تا اطالع ثانــوی، ترخیص این ۴۲۸ 
کانتینر متوقف شــود.ارونقی گفت: 
همچنین دادستان عمومی و انقالب 
بندرعباس اعالم کرد: ترک فعل های 
صورت گرفته موجب شــد کاالی 
غیرقانونی وارد کشور شود که در این 
مورد هم آخرین تصمیم جلوگیری 

از ترخیص کاالست.
وی افزود: به علت شکایت های 
مختلفی که شرکت واردکننده داشت 
در جلسات رســیدگی در دادسرای 
رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که 
با حضور نمایندگان وزارت صمت 
و بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد 

موارد، بررســی و رفع ابهام شود، از 
جملــه مقرر شــد وزارت صمت و 
دفتر مقررات صادرات به ۵ ســوال 
که ابهاماتــی را برای افکار عمومی، 
مراجع رســیدگی کننــده و گمرک 

ایجاد کرده بود پاسخ دهند.
ارونقی تاکید کــرد: ما دو روز 
بعد از جلســه یعنــی ۱۵ آبان این ۵ 
ســوال را ارسال کرده ایم، اما وزارت 
صمت به جای پاســخ به سواالت با 
تطویل و پیش پا کشیدن مواردی که 
ارتباطی به موضوع نداشت گمرک را 
متهم کرد با جو ســازی رسانه ای در 
صدد ممانعت از ترخیص کاالست 

و یا اینکه گمرک می خواهد ســایر 
کاالهای گروه ۴ را ترخیص کند در 

حالی که اینگونه نبود.
معاون امور گمرک گفت: سوال 
گمرک مشخص بود یعنی اگر شرایط 
ترخیص کاال از سوی وزارت صمت 
مطرح و از آن دفاع می شــود باید به 
طور مساوی برای همه کاالهایی که 
ممنوعیت واردات دارند اعمال شود 
چرا برای یک شرکت خاص اعمال 

می شود؟
ارونقی افزود: ما ۶ برگ پاســخ 
وزارت صمــت را که هیچ ارتباطی 
به پرســش هایمان نداشت به همراه 

پاسخ های گمرک به بازپرس دادسرا 
ارســال و اعالم کردیم از آنجا که به 
سواالت گمرک پاسخ داده نشده این 

کاالها قابل ترخیص نیست.
وی بــا بیان اینکه لوازم خانگی 
بوش شــامل یخچال، لباسشویی و 
دیگر اقالم اســت گفت: بعضی ها 
اعــالم می کننــد واردات این اقالم 
صدمه ای به تولیــد داخل نمی زند 
که معتقدیم در این باره باید وزارت 
صمــت اظهــار نظر کنــد، اما نظر 
گمرک این اســت اگــر مصوبه ای 
بــرای کاالهای ممنوع الورود وجود 
دارد باید برای همه کاالها به صورت 

یکسان اجرا شود. 
ارونقی افززود: قانون می گوید 
اگر برای کاالیی تامین ارز شده و این 
تامین ارز در سامانه های مرتبط قابل 
رویت است فارغ از اینکه تامین ارز 
بعد از ممنوعیت انجام شــده باشد 
یا قبــل از آن، آن کاال قابل ترخیص 
است اتفاقاً ما هم معتقدیم برای این 
کاالی خــاص اگر تامین ارز شــده 
مســئوالن وزارت صمــت و بانک 
مرکزی به صراحت اعالم کنند که در 
سامانه های مرتبط به میزان کل کاال، 
تامین ارز صورت گرفته قابل رویت 
اســت تا ما هم این کاال را ترخیص 

کنیــم، امــا خــود وزارت صمت 
می گوید در خصــوص ۲۰ میلیون 
یورویــی که برای این کاال تامین ارز 
شده فقط یک میلیون یورو در سامانه 
دیده می شــود که برابر قانون باید به 
میزان ارز قابل رویت در سامانه، کاال 
ترخیص شــود. در ایــن بین برخی 
مســئوالن وزارت صمت می گویند 
به دلیل شرایط اضطرار ممکن است 
برخی عبارات مبهم باشد که گمرک 
معتقد اســت شرایط اضطرار و ابهام 
احتمالی برای همه وجود داشــته و 
اجرا شــده و در این بین اســتثنایی 

وجود ندارد.

گروه اقتصــادی - بــا توافق 
صــورت گرفته بین ایرالینها و وزارت 
راه و شهرســازی برای کاهش قیمت 
بلیت هواپیما، نرخ های جدید از امروز 

)اول آذرماه( اجرایی می شود.
پــس از حدود ۵ مــاه ازافزایش 
قیمت بلیت هواپیما باالخره در جلسه 
اخیر وزیر راه و شهرسازی با شرکتهای 
هواپیمایی کاهش قیمت بلیت هواپیما 

تصویب شــد؛ نرخنامــه جدید برای 
پروازهای داخلی نیز تا ســاعاتی دیگر 

اعالم خواهد شد.
داســتان از اینجا شــروع شد که 
ایرالینها بدون داشــتن مصوبه و حتی 
اطالع رســانی از روزهای نخســت 
تیرماه امســال اقدام به افزایش قیمت 
بلیت هواپیما تا بیش از ۳۰ درصد کردند 
و از آن زمان تا هفته گذشــته با وجود 

هشدارها و مخالفت های متعدد از سوی 
وزیر وقت راه و شهرسازی ومسووالن 
سابق سازمان هواپیمایی اتفاقی در این 
زمینــه رخ نداد و جلســات متعددی 
کــه بین محمد اســالمی و نمایندگان 
ایرالینها برگزار شد بی نتیجه باقی ماند.

اما باالخره سه شنبه هفته گذشته 
۲۵ آبــان ماه محمــد محمدی بخش 
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری 

خبــر از توافق با ایرالینها برای کاهش 
قیمت بلیت هواپیما در پی برداشــته 
شدن محدودیتهایی مانند محدودیت 
پذیرش ۶۰ درصدی مســافر از ابتدای 

آذر ماه داد.
البته براساس اطالعات خبرنگار 
ایسنا در این جلسه توافق روی درصد 
کاهش نرخ پروازهای داخلی صورت 
نگرفته و نرخ نامه مشــخصی تدوین 

وتصویب نشده اســت. براین اساس 
مقرر شــد تــا ایرالینهــا در روزهای 
باقیمانده تا آذرمــاه )امروز( نرخنامه 
جدید پروازهای داخلی را مشخص و 
به تایید سازمان هواپیمایی کشوری و 

وزارت راه و شهرسازی برسانند.
در پی پیگیری ها این نرخنامه هم 
اکنون نهایی شــده و برای ابالغ رسمی 
آن در انتظار انتشــار از سوی دستگاه 

های متولی مذکور است. البته با وجود 
پیگیری های صــورت گرفته انجمن 
شــرکت های هواپیمایی که مســئول 
اطالع رســانی در این زمینه است هیچ 
پاســخی به این سوال نداد که اگر قرار 
است از فردا قیمت بلیت هواپیما کاهش 
پیدا کند نرخ نامه جدید چه زمانی قرار 
اســت ابالغ شود و اساســا روی چه 

قیمتی توافق صورت گرفته است؟

معاونفنیگمرکاعالمکرد؛
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شناسه : ۱۲۲۵۲99روابط عمومي و آموزش همگاني - شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

تجدید فراخوان مناقصه عمومي  یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه:  مناقصه عملیات اصالح خط انتقال آبرساني بندر معلم 

مبلغ برآورد اولیه : ۵,۰9۸,۲۲۳,667 ریال )پنج میلیارد و نود و هشت میلیون و دویست و بیست و سه هزار و ششصد و شصت و هفت ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي  تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال )دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال (.

رتبه و رشته مورد نظر : داراي رتبه ۵ رشته آب
مبلغ خرید اسناد : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲9۳۴99۰۰۰۳ بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰9/۰۱ تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰9/۰۸
مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲۲
زمان بازگشایي پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲۴

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )6۵%(بازگشایي خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابي کیفي آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر 
- جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸7-۸6-۳۳۳۵۰۵۸۲ سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به 

نشانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۲7۳۱۳۱۳۱  دفتر ثبت نام : ۸۸9697۳7 و ۸۵۱9۳76۸ .                                                                               

شــهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخــوان عمومی یک مرحله ای امور 
خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه.

به شماره  ۲۰۰۰۰۰۴9۱6۰۰۰۰۰۰9را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.

کلیــه مراحل برگزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیــان شــرکت در فراخــوان در صــورت عــدم عضویــت در 
 ســامانه، نســبت به ثبت نــام و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام 

الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱ ساعت 7 صبح
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰6 ساعت ۱9
- مهلت ارسال پیشنهادات:روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱6 ساعت ۱9

- زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰9/۱7 ساعت ۱۵
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شــهرداری تهران تسری به مراکز 

استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش 

واریزی به مبلغ 7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام 

خمینی )ره( شماره ۰76۳۳6۲۵۵7۸

شناسه : ۱۲۲۵۵۸۴روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

فراخوان یک مرحله ای امور خدمات شهری و رفت و روب
 و جمع آوری پسماندهای منطقه سه

 نوبت اول


