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عالج قطعی تحریم
تکیه بر توان داخل است
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حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اس�لامی در خجس��ته عید قربان در
سخنرانی زنده تلویزیونی ،ملت شریف ایران را به حضور پر نشاط و گستردهتر در
مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان سالمت»
فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت امریکا در...
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بررسی های «اسکناس» از سرانجام سیاست پولی بانک مرکزی نشان می دهد؛

تیترهایمهم

«جهشتولید»متولیندارد!
6

شنبههای مقاومت و
پنجشنبههایتولید

کارنامهمردودهدفگذاریتورم
گروه اقتصاد کالن-احمدرضا مس�عودی:با ش��روع سال جدید
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برنامه ای ارائه کرد
که براساس آن پیش بینی شد با اقدامات و روش هایی،تورم
افسارگسیخته کنترل شده و در نرخ  22درصدی تثبیت شود.

 100درصدی را تجربه کند،موضوعی که اکنون در خصوص
برخی کاال و خدمات تحقق پیدا کرده و برخی اجناس با تورم
دوبرابری و بیشتر نسبت به سال گذشته به دست مردم میرسند.
براین اساس،افزایش نرخ دالر از...

به گزارش«اسکناس»،بررسی عملکرد اقتصاد ایران در بخش
تورم خصوصا در دوماه گذشته حاکی از آن است نه تنها تورم
 22درصدی نمیتواند در دس��ترس باش��د بلکه با ش��کل گیری
انتظارات تورمی حتی ممکن اس��ت اقتصاد ایران تورم باالی

ش��روع سال جدید مطابق
تم��ام س��الهای گذش��ته
ب��ا افزایش حق��وق برای
کارگ��ران و کارمن��دان
دولت همراه بود،افزایشی
که اگرچه همپای تورم نیست اما بزرگ شدن اعداد
ای��ن موضوع را الق��اء میکند که گویی اتفاق مثبتی
افتاده و فرضا دستمزد  3میلیون تومانی برای یک
کارگر مطلوب و خش��نودکننده اس��ت.این در حالی
است که قرار است از ماه آینده همسان سازی حقوق
بازنشس��تگان با ش��اغالن اجرایی شود و انگار تنها
چ��اپ و توزی��ع پول بدون پش��توانه میتواند در بین
اف��راد جامع��ه رضایت ایجاد کند! در منابع مربوط به
علم اقتصاد آمده است«:توهم پولی( ،به انگلیسی:
 )money illusionزمانی که یک ش��خص یا یک
جامعه بدون در نظر داشتن آثار پدیده تورم...
ادامه در همین صفحه


صفحه3

گروه سیاس�ی:رییس جمهوری گفت :ما ش��نبهها به
دشمنان نشان خواهیم داد که در برابر بیماری کرونا
چگون��ه مقاوم��ت خواهیم کرد و در پنجش��نبهها با
کار افتتاح و تولید نشانش��ان میدهیم که برخالف
تحریمه��ا م��ا اقتصادمان را زمین نگذاش��تهایم .به
گزارش اسکناس ،حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی در مراسم بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با بیان این که «مهم است در شرایط سختی که دشمنان به وجود...

دیدگاه

آثار مثبت سفر

«مصطفی الکاظمی» به تهران
رضا میرابیان


تحلیلگرمسائلخاورمیانه

2

تاجران منتظر ارزان شدن
نفتعربستان
5

رسیدگی قضایی به
گران فروشی اپراتورها

پامپئو :تحریمها به هدف نهایی خود در برابر ایران دست نیافتهاند

ترانزیتریلی
در مخمصه کرونا

صفحه2

لشکرشکستخورده

8

قرار نب��ود آقای الکاظمی
در همین یک سفرشان به
تهران همه مس��ائل حل و
فصل کنن��د ،نفس حضور
او در تهران موفقیت است؛
چرا که علیرغم فش��ارهای آمریکا مبنی بر دوری،
همکاری و همراهی نکردن عراق با ایران ،این سفر
موفق را انجام میدهد.الکاظمی در دیدار با رهبری
نیز به این موضوع که خواهان یک دولت مس��تقل
و قطعی عراقی هس��تیم ،اش��اره ک��ر د و همچنین
از مواض��ع ای��ران هن��گام حمله داع��ش به عراق
س��پاسگزاری کرد و گش��ایش درهای اقتصادی
عراق در ایام تحریم را تالشی در جهت قدرشناسی
از ایران دانست.میزان توقع را در انجام همین سفر
بدانیم ،سفر موفق بوده چرا که در مالقاتهایی که
هیات عراقی با دولت داشتهاند ،بسیاری از...
ادامه در صفحه آخر
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توهم پولی و جیب خالی مردم

رهبر انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

عالج قطعی تحریم تکیه بر توان داخل است
حض��رت آیتاهلل خامنهای رهب��ر معظم انقالب
اسالمی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده
تلویزیونی ،ملت شریف ایران را به حضور پر نشاط
و گستردهتر در مسابقه معنوی «کمک مؤمنانه به
قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان سالمت»
فراخواندن��د و ب��ا تش��ریح اه��داف کوتاهم��دت،
میانم��دت و درازم��دت امریکا در جنایت تحریم
ملت ایران تأکید کردند :دشمن به موازات جریان
تحری��م ،جری��ان تحریف حقایق را هم دنبال می
کن��د ام��ا به فضل الهی و با هوش��یاری ،زیرکی و
شناخت عمیق ملت ایران از امریکا به هیچ کدام
از اهدافش نرس��یده و نخواهد رس��ید و ایران عزیز
با صبر و ثبات ،تالش بیشتر مسئوالن برای حل
مش��کالت اقتصادی و معیش��تی مردم و استفاده
هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی به راه روشن
خود ادامه خواهد داد .ایش��ان درباره عزاداری ماه
محرم نیز تأکید کردند :همه س��وگواران حسینی،
هیأته��ا و مداح��ان موظفند به هرچه س��تاد ملی
مب��ارزه ب��ا کرونا اعالم میکن��د ،عمل کنند زیرا
موضوع بسیار مهم است .رهبر انقالب با تبریک
عید س��عید قربان به ملت عزیز ایران ،مس��لمانان
جهان و پیروان ادیان ابراهیمی ،دهه اول ذیحجه
را دهه خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع
و توس��ل خواندند و افزودند :دهه دوم این ماه پر
برک��ت ،ب��ا توجه به عید س��عید غدیر دهه والیت
است که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه
برتری دارد چرا که والیت تضمین کننده اجرای
همه احکام الهی است .ایشان افزودند :دهه سوم
ذیحج��ه نیز با مناس��بتهایی از جمل��ه مباهله،
ده��ه مهمی اس��ت که امیدواری��م ملت دهه اول
را ب��ه مبارک��ی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب
رضای الهی و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای دیدارهای مردمی را
از دلخوش��ی ها و دلبس��تگی های پرجاذبه خود
خواندند و خاطرنشان کردند :این دشمن حقیر اما
بسیار خطیر یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب
کرده اس��ت .ایش��ان در همین زمینه افزودند :قرار
بود این دیدار به صورت تصویری با خدمتگزاران
عرصه س�لامت و کمک مؤمنانه انجام ش��ود اما
چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش
از ده نفر ممنوع است ،متأسفانه این دیدار تصویری
هم ممکن نشد .ایشان ایثارگری را از خصوصیات
بارز ملت ایران برشمردند و افزودند :امروز نیز که
مجموعههای درمانی اعم از پزش��کان ،پرستاران
و دیگ��ر عوام��ل ،با تمام وجود در خدمت بیماران

کرونا هس��تند الزم اس��ت داوطلبان در کارهای
غیرتخصص��ی و عمومی به یاری آنان بش��تابند.
رهبر انقالب با اش��اره به آس��یب دیدن اقتصادی
اغل��ب م��ردم در دوران کرونا افزودند :البته در این
میان عده ای دچار آس��یب ها و مش��کالت جدی
شده اند که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه
مردمی ،به کمک این قش��رها ش��تافت .حضرت
آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآنی ،مردم
را ب��ه حض��ور پرنش��اط و فعالتر در این مس��ابقه
معن��وی دع��وت کردند و افزودند :س��بقت در کار
خی��ر از دس��تورات مؤک��د و مک��رر الهی در قرآن
مجید اس��ت و موجب ش��وق و انگیزه دیگران به
کارهای خیر نیز می ش��ود .رهبر انقالب اینگونه
کاره��ا را معن��ای واقع��ی انقالبیگ��ری خواند و
افزودن��د :اطعام ماهمح��رم نیز میتواند با رعایت
کامل دستورالعملهای بهداشتی به شکل کمک
مؤمنانه به دس��ت خانوادهها برس��د .حضرت آیت
اهلل خامنه ای با اش��اره به تالش��های جدی علمی
در کش��ور برای شناخت ویروس کرونا و راههای
مقابل��ه و درم��ان آن افزودند :اینگونه تالش ها در
همه ابعاد باید گسترش یابد .رهبر انقالب در بخش
دوم سخنانش��ان ،تحریمه��ای امریکا را جنایتی
بزرگ علیه ملت ایران برشمردند و افزودند :دشمن
خبیث از این تحریمها که همه ملت را نشانه گرفته
اهداف مختلفی دارد .ایش��ان «خس��ته کردن و به
ستوه آوردن ملت» را هدف کوتاهمدت تحریمها
برش��مردند و گفتند :دش��من می خواهد مردم را
آشفته کند تا در خیابانها در مقابل حکومت بایستند
به همین علت مدام از تابس��تان داغ س��خن گفته
و می گوید اما اکنون خودش��ان به تابس��تان داغ
مبتال ش��ده اند« .ایجاد محدودیت و جلوگیری از
پیش��رفت کش��ور بخصوص در بعد علمی» هدف
میان مدت امریکاییهاس��ت که رهبر انقالب با
تبیین آن گفتند :دشمن در درازمدت هم دنبال به
ورشکستگی کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران
است چرا که در آن صورت ،ادامه حیات برای یک
کشور ،امکان پذیر نخواهد بود .حضرت آیت اهلل
خامنه ای «قطع رابطه جمهوری اسالمی با مراکز
و جریانه��ای مقاوم��ت در منطقه» را هدف جنبی
امریکاییه��ا از تحریم ایران دانس��تند و در جمع
بندی این بخش از سخنانش��ان گفتند :به فضل
الهی و با هوش��یاری ملت ،دش��من در تحقق همه
این اهداف ناکام مانده و به قول ما ایرانیها شتر
در خ��واب بین��د پنبه دانه! رهب��ر انقالب افزودند:
البته کش��ور دچار مش��کالتی است که بخشی از

ادامه از همین صفحه


آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها
و بخش��ی هم به کرونا باز می گردد اما همانگونه
که شماری از اندیشمندان و فعاالن غربی هم به
صراحت اعتراف می کنند دش��من با همه ش��دت
عم��ل خود نتوانس��ته به اهداف خ��ود در جنایت
تحریم دست یابد .رهبر انقالب اسالمی با تأکید
ب��ر اینکه به موازات جری��ان تحریم ،یک جریان
«تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن واقعیات
ه��م وج��ود دارد ،گفتند :هدف این جریان ،ضربه
زدن ب��ه روحی��ه م��ردم و دادن آدرس غلط درباره
عالج تحریم اس��ت .حضرت آیت اهلل خامنه ای
با اش��اره به س��خنان مداوم مقامهای آمریکایی و
تبلیغات گس��ترده رسانههای وابسته به آنها برای
واژگون نشان دادن واقعیات ایران افزودند :هدف
دشمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت بویژه جوانان
اس��ت تا اینگونه القا کنند که کش��ور به بن بس��ت
رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد .ایشان
تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانه های
غربی در طول چهل و یک س��ال گذش��ته خواندند
و خاطر نش��ان کردند :در این خط تبلیغاتی ،نقاط
قوت بهطور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت می
شود اما اگر نقطه ضعفی باشد ،دهها و حتی صدها
برابر بزرگنمایی می ش��ود .رهبر انقالب اسالمی
درخصوص آدرس غلط دادن برای رفع تحریمها
نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته میشود اگر
میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید و
ایس��تادگی نکنید و متأس��فانه برخی در داخل هم
ای��ن آدرس غل��ط را تکرار می کنند اما این خط بر
روی اکثریت ملت ایران با شناختی که از دشمن
و غرض ورزی او دارند  ،مؤثر نیست .حضرت آیت
اهلل خامن��ه ای ب��ا تأکید ب��ر اینکه جریان تحریف
واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطر نشان
کردند :اگر جریان تحریف شکس��ت بخورد ،قطع ًا
جری��ان تحریم هم شکس��ت خواه��د خورد ،زیرا
عرصه کنونی ،میدان جنگ اراده ها اس��ت و اگر
اراده مل��ت ایران مس��تحکم باق��ی بماند ،بر اراده
دش��من غلبه خواهد کرد .نکته دیگری که رهبر
انقالب اسالمی به آن اشاره کردند ،استفاده ملت
زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی علمی کشور
ب��ود .حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند :با اینکه
تحری��م یک جنایت بزرگ اس��ت اما مردم بویژه
جوانان ،مس��ئوالن ،دانشمندان و فعاالن سیاسی
از ای��ن موض��وع برای افزایش اتکاء به نفس ملی
استفاده کردند...

ادامه در صفحه آخر


...در کاهش قدرت خرید ،صرف ًا با اتکا
به افزایش اسمی درآمد خود ،احساس
ثروتمند شدن یا سرخوشی از افزایش
درآمد کند ،این فرد یا جامعه ،از منظر
علم اقتصاد دچار توهم پولی است .به
بی��ان دیگر توهم پولی عبارتس��ت از
تمایل به فراموش کردن تغییر ارزش
پ��ول ،در نتیج��ه تورم ی��ا رکود .مث ً
ال
در مواقع تورم افراد ممکن اس��ت ،به
عقد قراردادهایی مبادرت کنند ،بدون
توج��ه ب��ه اینکه پ��ول در نتیجه تورم
ارزش خود را از دس��ت میدهد .توهم
پولی نخس��تین بار توس��ط ایروینگ

فیش��ر مط��رح ش��د .وی از اصطالح
توه��م پولی برای اش��اره ب��ه ناتوانی
تفکیک میان یک دالر و قدرت خرید
آن دالر (ی��ا آنچ��ه که میتوان پس از
ت��ورم با ی��ک دالری خریداری کرد)
اس��تفاده نمود .نرخ بهره س��پردههای
بانکی یکی از مثالهای خوب در زمینه
توهم پولی اس��ت .وقتی که نرخ سود
اعطایی به س��پردهها کاهش مییابد،
اف��راد نارضایت��ی را خ��ود از بازده کم
س��پردهها اعالم میکنند .در حالیکه
ممکن اس��ت با نرخ بهره اسمی باالتر
و تورم باالتر ،وضعیت بدتری داش��ته
باش��ند .توهم پولی به هنگام افزایش

دس��تمزد کارگران نیز اتفاق میافتد.
از آنجاییکه دس��تمزدها بخش عمده
هزینهه��ای کس��بوکار را تش��کیل
میدهند ،افزایش دس��تمزدها معمو ً
ال
به افزایش قیمتها منتهی میش��ود.
کارگرانی که دچار توهم پولی هستند،
از دریافت دس��تمزد باالتر خوش��حال
میش��وند ،درحالیکه با این دستمزد
باالت��ر ،چیزهای کمتری را میتوانند
خریداری نمایند» .
اقتص��اد ای��ران در س��ال  99ب��ا تورم
افسارگسیخته روبرو شدهو حتی استیو
هانک��ه اقتصاددان سرش��ناس معتقد
اس��ت ت��ورم  100درصدی رخداده و

جیب مردم خالی تر از هر زمان دیگری
است.سیاس��ت پولی انبساطی دولت و
همچنین رکوردش��کنی خطرناک در
افزای��ش پای��ه پولی این س��یگنال را
ارسال کرده که همچنان اعداد اسمی
دستمزد جا برای افزایش دارند اما فقیر
شدن مردم،غیرقابل اجتناب است.
باری؛سیاس��تگذار پول��ی باید متوجه
باشد پدیده مذموم توهم پولی میتواند
کلیت اقتصاد ایران را به چالش بکشد
و هرچند ونزوئالیی ش��دن ایران دور
از ذهن اما میتواند در صورت ولنگاری
دولت و بانک مرکزی بس��یار نزدیک
به واقعیت باشد.
نوبت دوم

آگهي فراخوان مشارکت در طرح های الیروبی و ساماندهی
رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده
رودخانه های استان و انتخاب از طریق مناقصه عمومی
شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان در نظر دارد ؛ مشارکت در طرح های
الیروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه
در محدوده رودخانه های استان را با شرايط ذيل از طريق  5مورد مناقصه
عمومي به سرمایه گذار واجد صالحیت واگذار نمايد.
*** ه��ر س��رمایه گ��ذار م��ی توان��د در هر تعداد از 5مناقصه به ش��رح زیر
شرکت نماید.
لذا از ش��ركتهای داراي صالحيت الزم دعوت مي ش��ود از تاريخ درج اين
آگهی حداكثر تا مورخ  99/05/14ضمن اعالم آمادگی کتبی ،جهت دريافت
اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به
نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
الف ) شرح مختصری از پروژه ها
-1شرح عمليات هر یک از طرح ها  :در قالب  5پيمان مجزا به شرح زير:
الف) مش��ارکت در طرح های الیروبی و س��اماندهی رودخانه ها در مقابل
برداش��تمصالحمازادش��نوماس��هدرمحدودهرودخانهس��ردرنگازتوابع
شهرستان سیریک
ب)مش��ارکتدرط��رحه��ایالیروب��یوس��اماندهیرودخانههادرمقابل
برداش��ت مصالح مازاد ش��ن و ماس��ه در در محدوده رودخانه تنگ داالن از
توابع شهرستان بندرخمیر
ج) مشارکت در طرح های الیروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت
مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه گنو شهرستان بندرعباس
د) مشارکت در طرح های الیروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت
مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه دشت امام از توابع شهرستان
بندرعباس
ه) مش��ارکت در ط��رح ه��ای الیروبی و س��اماندهی رودخان��ه ها در مقابل
برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در در محدوده رودخانه بهمدی شهرستان
جاسک
دستگاه مناقصه گزار :شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
-1محل اجراي پروژه ها :استان هرمزگان
 -2مدت زمان اجراي كار 12 :ماه
برآورد هزينه اجرای کار :
الف) رودخانه سردرنگ  5.458.340.000ریال
ب) رودخانه تنگ داالن  10.959.450.000ریال
ج) رودخانه گنو  11.528.520.000ریال

د) رودخانه دشت امام 22.760.670.000ریال
ه) رودخانه بهمدی  4.588.400.000ريال
ب ) شرایط کلی سرمایه گذار
-1س��رمایه گذار به صورت ش��خص حقوقی دارای صالحیت در رش��ته آب
با حداقل پایه ( )5از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و ظرفیت ریالی بوده و
تعداد کار مجاز داشته باشد.
-2هر س��رمایه گذار باید ضمانت نامه ای به مبلغ به ش��رح زیر مربوط به هر
ت ضمانتنامه بانكي و یا واريز وجه نقد ،همراه با سایر اسناد
مناقصه ،به صور 
مناقصه در پاكت "الف" به دستگاه مناقصهگزار تسليم نماید.
الف) رودخانه سردرنگ  272.917.000ریال
ب) رودخانه تنگ داالن  547.972.500ریال
ج) رودخانه گنو  576.426.000ریال
د) رودخانه دشت امام 1.138.033.500ریال
ه) رودخانه بهمدی  229.420.000ريال
 1-2مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل س��ه ماه از آخرین مهلت تس��لیم
پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 2-2ع�لاوهب��رآن،ضمانتنامهه��ايبانكيبايدطبقفرمهايموردقبول
در اسناد مناقصه تنظيم شود.
-1س��ایرمدارکمربوطبهش��رکتدرمناقصه،بهش��رحاس��نادمناقصهدر
پاکات «ب» و پیشنهاد قیمت در پاکت «ج» قرار گرفته و در موعد مقرر به
مناقصه گزار تسلیم می شود.
ج ) تاريخ ،مهلت ،مبلغ و محل دريافت اس��ناد ارزيابي كيفي مناقصهگران
و اسناد مناقصه
واجدين شرايط ميتوانند ضمن واريز مبلغ  5.000.000ريال ( برای مناقصه
رودخانه سردرنگ شهرستان سیریک مبلغ  3.500.000ریال و برای مناقصه
رودخانه بهمدی شهرستان جاسک مبلغ  2.000.000ریال ) به شماره حساب
سیبا 4001101704018461بانك مرکزی به نام شرکت سهامی آب منطقه
ای هرمزگان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه یاد شده ،از تاریخ
درج این آگهی و حداکثر تا مورخ  99/05/14نسبت به خريد و دريافت اسناد
ارزيابي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
د ) تاريخ ،مهلت و محل تحويل اس��ناد ارزيابي كيفي مناقصهگران و اس��ناد
مناقصه
مناقصهگران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه ،ضروری

اس��ت ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک در س��امانه تدارکات الکترونیکی
دولت تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ،99/05/27پاکت اسناد ارزیابی
کیفی و پاکت الف را به صورت الك و مهر شده به دبيرخانه محرمانه اداره
حراست دستگاه مناقصهگزار تحويل و رسيد دريافت دارند.
تبصره :مناقصه گران می بایس��ت قبل از تکمیل و تحویل اس��ناد ارزیابی و
مناقصه در جلسه توجیهی که زمان آن متعاقبا اعالم می گردد ،شرکت نمايند.
ضمن�� ًادرصورت��یک��ههریکمناقصهگرانمتقاضیبازدیدازمحلاجرای
طرح باشند ،همکاری الزم با آنها صورت خواهد پذيرفت.
ه ) تاريخ بازگشايي پیشنهادات:
 -1رأس س��اعت 10روز دوش��نبه مورخ  99/06/03پاکات مناقصه گران
بازگشایی خواهد شد.
تبصره :سایر پاکات مناقصه گرانی که ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنها
ناقص است و یا ضمانت نامه ارائه نکرده اند بازگشایی نخواهد شد.
 -2حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان با ارائه معرفي
نامه معتبر ،در جلسه افتتاح پاکات آزاد است( .تمامی فرآیند برگزاری مناقصه،
از قبیل افتتاح پاکات ،تعیین برنده و عقد قرارداد از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت صورت می پذیرد).
و ) سایر شرایط
 -1محل تأمين اعتبار:
بيع متقابل از محل برداشت مصالح رودخانه اي
محل تامین حق الزحمه دستگاه نظارت در بخش سرمايه گذاري  :از محلفروشمصالحرودخانهایتعیینشدهدربستررودخانهمطابقباضوابطموجود
در قرارداد توسط سرمایه گذار تامین میگردد و پس از فروش میبایست مبلغ
موردنظردروجهسرمایهپذیرواریزگردد.اینحقالزحمهبههمراهحقالزحمه
خدمات نظارت بر برداشت مصالح رودخانه ای بخشی از هزینه های سرمایه
گذار در دوره زمانی ساخت طرح و برداشت مصالح می باشد.
 -2سايتهای منتشر كننده آگهي http://iets.mporg.ir :و www.hrrw.
 irو www.setadiran.ir
 -2به پيش��نهاد هاي فاقد ضمانت نامه ،ضمانت نامه مخدوش ،و یا كمتر
از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن و يا فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش
و پيش��نهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارس��ال ش��ود مطلق ًا ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
شناسه آگهی 925904 :

روابــط عمـومــي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

