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معنای  به  حمایتی  خورشیدی  نیروگاه های 
نیروگاه های خورشیدی ۵ کیلوواتی است که برای 
تولیدی  برق  شود.  می  احداث  درامد  کم  اقشار 
این نیروگاه به شبکه تزریق شده و بر اساس یک 
وزارت  به  ساله   ۲۰ برق  تضمینی  خرید  قرارداد 
نیرو فروخته می شود و این اقشار از این طریق، 

تولید کننده برق شده و درآمد کسب می کنند.
علیرغم خبرهای زیادی که درباره اجرای ساالنه 
۱۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی حمایتی 
در سال جاری و ۵۵۵ هزار نیروگاه در ۵ سال از 
ابتدای سال منتشر شد، تاکنون این نیروگاه ها به 

مرحله اجرایی نرسیده اند.

در همین ارتباط حمیدرضا صالحی در گفت و 
در  داشت:  اظهار  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  با  گو 
اجرایی  بهتر  برای  ۵جانبه  تفاهم نامه  سال جاری 
شدن این پروژه ها امضا شده است، اما حتی نسبت 
گذشته  هستیم.سال  عقب  گذشته  سال های  به 
جمله  از  کشور  استان  چهار  در  سازندگی  بسیج 
زیادی  تعداد  اردبیل  و  اصفهان  خراسان رضوی، 
شرکت های  توسط  حمایتی  خورشیدی  پروژه 
تعداد  که  بود  این  برنامه  و  داد  انجام  پیمانکار 
استان ها در سال جاری گسترش یابد. ولی چیزی 
سال  روال  حتی  که  است  این  هستیم  شاهد  که 
از  پروژه ها  و  شده  متوقف  امسال  نیز  گذشته 
ابتدای سال واگذار نشده اند. همینطور کمیته امداد 
برای  قرارداد  استان ها  بعضی  در  در سال گذشته 
واگذاری پروژه ها منعقد کرد ولی در سال جاری 
اغلب  است،  شده  متوقف  کامال  قرارداد  انعقاد 
در  پروژه های حمایتی در طول سالهای گذشته 
این  استان های کشور اجرا شده است؛ تجهیزات 

نیروگاه ها نیز تهیه شده است.
یکی  گفت:  پروژه ها  توقف  علت  درباره  وی 
روی  دستوری  قیمت گذاری  اصلی،  اشکاالت  از 
پروژه های خورشیدی است. وزارت نیرو از ابتدای 
قیمت  سقف  کیلوواتی   ۵ پروژه های  برای  سال 
۱۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده است که از نظر 
البته  و  غیرضروری  کار  این  خصوصی  بخش 

خورشیدی  نیروگاه  قیمت  است.  غیرکارشناسی 
در هر استان، طی استعالم قیمت از شرکت ها و 
هر  شرایط  به  بسته  و  می شود  تعیین  مناقصه  یا 
نرخ  و  تورم  و  استعالم  برگزاری  زمان  و  استان 
ارز می تواند متفاوت باشد. اینکه یک قیمت برای 
نیروگاه خورشیدی از مرکز به همه استان ها ابالغ 

شود، دلیل کارشناسی ندارد.
بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
در  جاری  سال  ابتدای  در  کرد:  تصریح  ایران 
نیروگاه   ۱۰۰ برای  ای  مناقصه  شمالی  خراسان 
امداد برگزار شد و برنده  برای مددجویان کمیته 
مناقصه با ۱۲۰ میلیون تومان برنده شد. اکنون چند 

ماه از آن زمان گذشته است و قیمت نیروگاه قطعا 
از ۱۲۰ میلیون تومان باالتر است ولی وزارت نیرو 
قیمت  با  باید  نیروگاه ها  که  دارد  اصرار  کماکان 
۱۰۰ میلیون تومان اجرا شود. اصرار وزارت نیرو 
به  منجر  قطعا  تومان  میلیون   ۱۰۰ قیمت  روی 
جایی  در  اگر  و  می شود  نیروگاه  اجرای  توقف 
پنل،  کیفیت  در  باید  شود،  اجرا  قیمت  این  با 
سایر  و  ارت  سازه،  حفاظتی،  تجهیزات  اینورتر، 
موارد شک کرد و احتماال مددجو و ارگان حمایتی 
با مشکالت روبرو خواهد  آینده  را در سال های 
نتیجه  در  و  پایین  قیمت های  روی  اصرار  کرد. 
پایین به حدی است که ما را نگران  کیفیت های 
آبگرمکن های  منفی  تجربه  نکند  که  است  کرده 
خورشیدی در روستاها مجددا برای سیستم های 
خورشیدی فوتوولتائیک تکرار شود و اثر منفی در 
فرهنگ سازی بگذارد. وزارت نیرو به عنوان متولی 
اصلی انرژی های تجدیدپذیر باید به این موضوع 
دقت کند که کیفیت سیستم هایی که اکنون نصب 
می شوند، روی فرهنگ سازی و آینده تاثیر دارد.

ساالنه  صرفا  نیرو  وزارت  کرد:  تاکید  صالحی 
را  تجدیدپذیر  برق  تضمینی  پایه خرید  نرخ های 
تعیین می کند و این نرخ ها باید در ابتدای هر سال 
ابالغ شوند که در سال جاری علیرغم پیگیری های 
بسیار، نرخ ها پس از ۸ ماه و در آبان ماه ابالغ شدند. 
این تاخیر در ابالغ نرخ ها خود موجب از دست 

رفتن ۸ ماه از سال شد. تعیین قیمت نیروگاه های 
حمایتی وظیفه وزارت نیرو و اصوال وظیفه دولت 
در  گذشته  سال های  در  نیروگاه ها  قیمت  نیست. 
یک فرایند رقابتی در مناقصه و یا استعالم قیمت 
توسط ادارات کمیته امداد و بسیج سازندگی در هر 
استان مشخص می شدند، و این روال در سال های 
گذشته متداول و اصالحات الزم در آن انجام شده 
بود و داشت مسیر خود را طی می کرد و گسترش 
می یافت که متاسفانه امسال ایده های غیر عملیاتی 
مانند واگذاری بسته های ۵ هزار تایی، سقف قیمت 
عملکرد  ساله   ۲۰ گارانتی  تومانی،  میلیون   ۱۰۰
سیستم مطرح شد، و عمال واگذاری پروژه ها را 

۱۰ ماه به عقب انداخت.
بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رییس  نایب 
نرخ های  تعیین  نیرو  وزارت  وظیفه  داشت:  بیان 
خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به اندازه مناسب 
تعیین  نه  است،  سال  هر  ابتدای  در  آنها  ابالغ  و 
قیمت نیروگاه. تعیین قیمت نیروگاه وظیفه ادارات 
استانی کمیته امداد و بسیج سازندگی در هر استان 
برگزاری  و  قیمت  استعالم  طریق  از  که  است 
مناقصه انجام می دهند. این قیمت ممکن است در 
یک استان در یک زمان از سال برابر ۱۱۵ میلیون 
تومان باشد، در استان دیگری در یک زمان دیگر 
تومان  میلیون  یا ۱۳۵  برابر ۱۲۵ ،۱۳۰ و  از سال 
شود. قیمت گذاری دستوری کال اشتباه است، و 
تعیین عدد ۱۰۰ میلیون تومان نیز اشتباه مضاعف 
از  موجب  که  است  دالیلی  از  یکی  این  و  است 

دست دادن ۱۰ ماه از سال شده است.
خرید  نرخ های  نیرو  وزارت  اگر  گفت:  وی 
تضمینی برق تجدیدپذیر را به اندازه مناسب تعیین 
که  بود  خواهد  اندازه ای  به  نیروگاه  درآمد  کند 
بتواند اقساط وام را پوشش دهد. اگر فرض کنیم 
متوسط  بطور  کیلوواتی   ۵ نیروگاه  ماهانه  درآمد 
تسهیالت  مبلغ  و  است،  تومان  میلیون   ۱.۶ برابر 
برابر ۱۱۰ میلیون تومان است که اقساط آن ماهانه 
که  این  به  توجه  با  می شود،  تومان  میلیون   ۱.۵
قیمت نیروگاه در شرایط فعلی باالی ۱۳۰ میلیون 
مابه  این  جبران  برای  دیگر  راه  دو  است،  تومان 
به  توجه  با  که  این  اول  راه  دارد.  التفاوت وجود 
منابعی که کمیته امداد در اختیار دارد، می تواند این 
پرداخت  بالعوض  از کمک های  را  التفاوت  مابه 
پرداخت ۲۰  امکان  این است که  راه دوم  کند و 
وجود  نیز  متقاضی  توسط  تومان  میلیون   ۳۰ الی 
دارد و متقاضیان روستایی قادر به تامین مبلغ فوق 

هستند. 
صالحی تاکید کرد: چرخ را نباید از نو اختراع 
این  جهانی  روال  پروژه های خورشیدی  در  کرد. 
قرارداد  متقاضی  با  که  پیمانکار  که شرکت  است 
دو  یا  یک  مدت  به  را  پروژه  کل  می کند،  منعقد 
سال گارانتی می کند، البته تجهیزات نیروگاه مانند 
پنل به مدت ۲۰ سال و اینورتر به مدت ۵ سال 
گارانتی است. پس از پایان دوره گارانتی سیستم 
و  برگزار  مناقصه ای  است  سال  دو  یا  یک  که 
شرکتی را برای انجام خدمات تعمیر و نگهداری 
انتخاب می کنند. این روند در استان های مختلف 
در  فارس  و  کرمان  استان خراسان رضوی،  نظیر 
ولی  است.  بوده  انجام  حال  در  گذشته  سال های 
است  کرده  اعالم  نیرو  وزارت  جاری  سال  در 
عملکرد  سال   ۲۰ باید  قرارداد  طرف  شرکت  که 
و  متداول  امری  این  کند.  گارانتی  را  سیستم 
مرسوم نیست، و اصال نیازی به این کار نیست. ما 
نمی توانیم تجربیات جهانی و حتی تجربیات قبلی 
خودمان را نادیده بگیریم و مسیرهایی که آزموده 
نشده و تجربه نشده را پیش پای بخش خصوصی 

و ارگان های حمایتی بگذاریم.

اقتصاد

سنگ اندازی برای احداث نشدن 
نیروگاه های خورشیدی
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افزایش دو میلیارد لیتری 
مصرف سوخت مایع در 

کشور نسبت به سال گذشته
نیروگاه ها  امروزه  کرد:  اظهار  ساالری  جلیل 
خودروهایی  و 
کشور  در  که 
فعالیت می کنند 
باالیی  سهم 
سوخت  از 
خود  به  را 
ص  ختصا ا
به  داده اند 
طوری که راندمان انرژی نیروگاه ها در حد ۳۰ 
 ۱۰۰ هر  ازای  به  نیز  خودروها  و  است  درصد 

کیلومتر تردد ۱۶ لیتر سوخت مصرف می کنند.
تولید  برای  کشور  برنامه ی  به  اشاره  با  وی 
میلیون خودرو در سال، تصریح کرد: وارد  یک 
کشور  تردد  ناوگان  به  این حجم خودرو  کردن 
مستلزم تولید یک میلیارد لیتر سوخت بیشتر در 
سال است است و برای تحقق این مهم نیز باید 
پاالیشگاه جدیدی احداث شود که به اعتباری در 
نیاز  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد  چهار  حدود 

دارد.
کرونا  فروکش کردن  از  بعد  بیان کرد:  ساالری 
فزونی  به  رو  کشور  در  حجم مصرف سوخت 
درصدی   ۲۰ افزایش  با  که  طوری  به  گذاشت، 
بودیم،  در روز  لیتر مصرف  میلیون  شاهد ۱۰۵ 
از سوی دیگر نیز ناترازی گاز در کشور سبب 
شد، مصرف سوخت مایع را افزایش دهیم و این 
امر موجب شود که امسال نسبت به سال گذشته 
بیشتری  مایع  سوخت  لیتر  میلیارد  دو  حدود 

مصرف کنیم.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
روزانه  اینکه  بیان  با  ایران،  نفتی  فرآورده های 
نقاط  به  بندرعباس  از  سوخت  تانکر   ۹۰۰
خطوط  توسعه  می شود،  حمل  کشور  مختلف 
انتقال سوخت را ضرورتی برای کشور دانست 
و عنوان کرد: با برنامه ریزی مدون باید طرح های 
توسعه ای را پیش ببریم و شرکت های پاالیشی 
باید ۳۰ درصد از سود خود را برای توسعه در 

نظر بگیرند.

افزایش وام نهضت ملی 
مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان

تخصصی  کمیته  جلسه  در  بذرپاش  مهرداد 
موضوع  با  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  پیشنهادهای 
مسکن  میلیون  یک  ساالنه  ساخت  خصوص 
اظهار کرد: مسکن و شهرسازی و حمل ونقل دو 
حوزه اصلی برنامه های وزارت راه و شهرسازی 
دارند  اشتراکاتی  اگرچه  موضوع  دو  این  است. 
اما تالش های متفاوتی می طلبند و تاکنون برای 
آن ها دو شورای حمل و نقل و مسکن تشکیل و 

به صورت هفتگی جلسه تشکیل می شود.
کارهای  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر 
وعده  اجرای  خصوص  در  پشتیبانی  و  ستادی 
۴ ساله دولت، انجام شده است و مطالبه اصلی 
تولید  قانون جهش  اجرای  این است که  دولت 
به  توجه  با  برسد.  مقصود  سرمنزل  به  مسکن 
مشکالت پیش رو به ویژه در بخش تأمین مالی و 

تورم، کار این بخش سخت تر شده است.
تأمین  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
زمین و اراضی موردنیاز برای این هدف گذاری 
از زمین ها در مالکیت وزارتخانه  افزود: بخشی 
و شهرهای جدید است اما مطابق قانون جهش 
تولید مسکن سند بخش دیگر بایستی به وزارت 

راه و شهرسازی منتقل شود.
کار حوزه مسکن  این که  بر  تأکید  با  بذرپاش 
در چند بخش انجام می شود گفت: بیش از ۲۰۰ 
هزار مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده که درصد 
تا  آنها  از  پیشرفت های مختلف دارد و تعدادی 
مسکن  ملی  منابع صندوق  طریق  از  سال  پایان 

تکمیل می شود.
به سفر رئیس  با اشاره  وزیر راه و شهرسازی 
جمهور به شهر جدید پرند خاطرنشان کرد: یکی 
که  است  مسکن هایی  موجود،  بحران های  از 
مردم وجه آن را پرداخت کرده اما هنوز تحویل 
آن  منابع  که  است  حالی  در  این  اند؛  نگرفته 
صرف زیرساخت ها شده، بنابراین تأمین منابع را 
به صورت واریز ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق 
ملی مسکن می طلبد تا بخشی از آن برای مسکن 
مهر و بخش دیگر برای ما به التفاوت و جبران 
کسری سود بانک ها صرف شود که در این راستا 
پیشرفت  درصد   ۶۰ باالی  مسکن های  تکمیل 

ساخت، در دستور کار است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خودمالکی ها 
و ساخت و ساز از سوی مردم، اعالم کرد: فرآیند 
ساخت و ساز شخصی در سال های اخیر کاهش 
پیدا کرده است، اما با راهبرد طرح های تشویقی 
گوناگون که از سوی معاونت شهرسازی در حال 
اقدام است، روند ساخت مسکن سرعت می گیرد.
در  که  دستگاه هایی  با  توافق  به  بذرپاش 
می کنند،  نقش  ایفای  مسکن  ساخت  خصوص 
اشاره کرد و گفت: کارهای نهادی با دستگاه های 
تأمین  راستای  در  بزرگ  و شرکت های  اجرایی 
شده  انجام  خود  زیرمجموعه  کارکنان  مسکن 
است تا عالوه بر تحقق هدف دولت در حوزه 
مسکن، این سازمان ها به عنوان محرک های اصلی 

ساخت مسکن وارد عمل شوند.

محمد جالل در مورد خبری با عنوان »خروج 
به  یافته  اختصاص  آرد  تن  هزار   ۵ روزانه 
از وی  نقل  به  که  شبکه«  از  به خارج  خبازی ها 
دهه های  از  داشت:  اظهار  است،  شده  منتشر 
آرد  به  ترجیحی  ارز  اختصاص  دلیل  به  گذشته 
نان  مسئله  بودن  اجتماعی  همچنین  و  نانوایی ها 
انحراف  نان  دچار  و  آرد  اقتصاد بخش  گندم،  و 
بود. در این راستا دولت سیزدهم تصمیم گرفت 
با اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان، 

این انحراف را به حداقل کاهش دهد.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود ۹۸ درصد نانوایی های کشور تحت پوشش 
سامانه توزیع هوشمند آرد و نان قرار گرفته است، 
گفت: فقط یک تا دو درصد از نانوایی ها به دلیل 
مشکالت فنی و حقوقی، امکان نصب کارتخوان 
هوشمند نان نداشته اند که آن هم به زودی رفع 
هوشمندسازی  طرح  اول  فاز  اجرای  با  می شود. 
توزیع آرد و نان در کشور   و با حاکمیت داده ها و 
سامانه های طراحی شده، متوجه انحراف ۵ هزار 
تنی آرد از شبکه نانوایی ها شده ایم، اما تالش بر 
این است که با اجرای فاز دوم طرح که به صورت 
آزمایشی در برخی مناطق کشور اجرا شده است 
و به زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد، این 

انحراف به طور کامل از بین برود.
طرح  دوم  فاز  ویژگی های  مورد  در  وی 
دوم،  فاز  در  گفت:  نان  و  آرد  هوشمندسازی 
اوالً تخصیص آرد به خبازی ها براساس عملکرد 
همچنین  بود.  خواهد  آنها  نان  فروش  و  تولید 
کمک هزینه ای که بابت افزایش هزینه به نانوایی ها 
چون  یافت،  خواهد  افزایش  می شود،  پرداخت 
دولت قصد ندارد قیمت نان را برای مردم افزایش 
هزینه  جبران  دارد  تأکید  حال  عین  در  اما  دهد، 

نانوایی ها انجام شود.

پرسش  این  به  پاسخ  در  اقتصاد   وزیر  مشاور 
که رقم ۵ هزار تن انحراف در شبکه توزیع آرد 
نانوایی ها چه میزان از کل مصرف است؟ گفت:  
این رقم حدود ۲۵ درصد مصارف روزانه است 
داده های  براساس  درصدی   ۲۵ انحراف  این  و 
تاریخی  اما ریشه  هوشمند به دست آمده است، 
آن، نرخ ترجیحی آرد نانوایی و گندم و همچنین 
اقتصاد ضعیف زنجیره آرد و نان در کشور است و 
امیدواریم با اجرای طرح دولت در هوشمندسازی 

آرد و نان این انحراف از بین برود.
آرد  بودن  یارانه ای  دلیل  به  کرد:  اضافه  جالل 
نانوایی ها، فاصله قیمت بین آرد صنف نانوایی ها 
و صنایع دیگر وجود داشته، اما بعد از حذف ارز 
که  گونه ای  به  شد،  بیشتر  فاصله  این  ترجیحی، 
حدود  صنعت  و  خبازی  آرد  قیمتی  فاصله  قباًل 
برابر   ۱۵ به  فاصله  این  اکنون  بود،  برابر  چهار 

افزایش یافته است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: 
درصدد  نان  و  آرد  توزیع  هوشمند  سامانه  با  ما 
هستیم به وسیله داده های آماری جلوی انحرافات 
را بگیریم و با اجرای فاز دوم یعنی اختصاص آرد 
به نانوایی ها براساس عملکرد تولید و فروش نان 
جبران  برای  دولت  واریزی  افزایش  همچنین  و 
حداقل  به  را  انحرافات  این  نانوایی ها،  هزینه 

کاهش دهیم و  آن را حذف کنیم.
کشور  در  است  دهه  چندین  کرد:  تأکید  وی 
اجتماعی  وجوه  دلیل  به  نان  زنجیره  اقتصاد  ما 
مشکل  دچار  نانوایی ها  آرد  ترجیحی  نرخ  و 
است و ما می خواهیم با هوشمندسازی آرد، این 
انحراف را به حداقل کاهش دهیم. دولت قصد 
ندارد به هیچ وجه نان را برای مردم سهمیه بندی 
مردم  مصرفی  نان  در  قیمتی  افزایش  یا  و  کند 

داشته باشد.

جزئیات  فاز دوم هوشمندسازی توزیع آرد و نان

بررسی ها از الیحه مصوب دولت که پنجم دی 
مجلس  به  رییس جمهوری  رسمی  نامه  طی  ماه 
ارائه شد، نشان می دهد که میزان افزایش حقوق 
کارکنان در الیحه بودجه سال آینده، به صورت 
متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و حق 
عائله مندی و اوالد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد 

افزایش پیدا خواهد کرد.
در الیحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق 

کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای 
حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش بینی کرده 
بود؛ به گونه ای که مقرر شد افزایش حقوق بین 

پنج تا  ۲۹ درصد متغیر باشد.
بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در الیحه بودجه امسال 
در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل 

حقوق به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

سال آینده حقوق کارمندان 2۰ درصد افزایش می یابد

توجه: متقاضیان با توجه به شرایط سامانه ستاد می بایست تا مورخه 27/10/1401 اقدام به دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور نمایند
 شهرداری  سراب در نظر دارد به استناد  بند سوم مصوبه شماره ۱۰۴ مورخه ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ شورای محترم اسالمی شهر سراب مناقصه واگذاری 

انجام  امور فضای سبز را به مدت یکسال از تاریخ ابالغ به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.%

۱ -موضوع مناقصه: انجام امور فضای سبز
۲ -محل انجام مناقصه : سطح شهر سراب ) اعم از محدوده و حریم (

۳ -مدت انجام مناقصه: ۱۲ ماه شمسی 
۴ -مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قید شده در جدول باال را به شماره حساب -۲۰۱۱
۳-۲۳۶7۸۱۸-۱۱ به نام شهرداری سراب نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی ) که از تاریخ 
بازگشایی پاکت باید تا سه ماه اعتبار داشته باشد( را در پاکت تضمین )پاکت الف( و پیشنهادات فنی و مدارک مربوطه و سوابق کاری و  شرایط 
مناقصه و اسناد ارزیابی را در) پاکت ب ( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در )پاکت ج( و  مجموع را در پاکتی مناسب و مهر 
شده تحویل نموده و همچنین باید در سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir    کلیه اسناد را بارگذاری و رسید بارگذاری اسناد و اصل اسناد را 

به صورت دستی در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه نمایند . 
۵ -مناقصه گران واجد شرایط ) صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی ( می توانند اسناد مناقصه رادر مقابل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال 

به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۰۵۸۸۰۰۹  بنام شهرداری سراب نزد بانک ملی شعبه مرکزی خریداری کنند ،  مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است .
۶ -پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی با احتساب روز انتشار و تا آخر وقت اداری ۰۸/۱۱/۱۴۰۱  به نشانی سراب خیابان 

قدس شمالی ساختمان شهرداری- دبیرخانه تحویل و رسید دریافت شود .
7 -سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است.

۸ -بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است.    

۹ - به تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .      
۱۰ - متقاضیان جهت ارائه قیمت و شرکت در مناقصه به سامانه ستاد مراجعه فرمایند . 

۱۱ - شماره مناقصه ثبت در سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۵۸۱۳۰۰۰۰۰۶  می باشد .

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم-نوبت اول

محمدرضا علیپورآزاد- شهردار سراب

مدت اجرا ) ماه (مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ پایه مناقصه ) ریال(موضوعردیف
۱۲ ماه۵۵۹/۸۰۳/۳۱۲  ریال۱۱/۱۹۶/۰۶۶/۲۴۰ ریالواگذاری امور فضای سبز۱


