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استارت آپويژه اقتصاد   سياسي

روز گذش��ته قيمت دالر در ب��ازار ته��ران 100 تومان 
ارزان شد، اما اين خبر به جاي خوش��حالي، ترديدها را 
افزايش داد؛ كاهش قيم��ت نه با قواع��د اقتصادي كه 
با حضور نيروي انتظام��ي و آگاهي در س��بزه ميدان و 
ميدان فردوسي عملي شد. دس��تگيري حدود 90 نفر، 
تعطيلي 10 صرافي و اخطار گرفت��ن 16 صرافي ديگر 
نتيجه حضور نظامي ها در بازاري بود كه دولت را كالفه 
كرده و نهايتا اتفاقي كه پيش تر در ميان��ه دهه 70 و در 
اوايل ده��ه 90 رخ داد، دوباره تكرار ش��ود. در اين ميان 
در جلس��ه هيات دولت نيز تصميم گرفته شد تا بانك 
مركزي اقدامات خود براي كنترل بازار ارز را هرچه زودتر 
اعالم كند. آيا اقدام اخير در جهت كاهش نوس��ان هاي 
بازار ارز با پليس��ي كردن بازار راه حل رفع اين بي ثباتي 
است؟ آيا ناديده گرفتن انگيزه هاي بازيگران اقتصادي 
و پليس��ي كردن بازار، مش��كالت ناش��ي از چند دهه 
سياس��تگذاري هاي غلط را حل خواهد كرد؟ شايد اگر 
دولت و بانك مركزي سازوكار حاكم بر بازار ارز را درك 
مي كردند، بازار ارز را پليس��ي نمي كردند. قيمت امروز 
ارز ناش��ي از تعامالت بازيگران اقتصادي اي است كه در 
پي كسب سود خود هستند و اينكه دولت نتوانسته است 
سياست هاي درست را پيش بگيرد دليل بر اين نيست 
كه اين بازيگران را ازپيگي��ري منافع خود منع كند و به 
تعبيري، آزادي مبادله را نفي كند. ش��رايط امروز بازار 
ارز بس��يار طبيعي است زيرا ش��رايط اقتصاد ايران اين 
وضعيت را رقم زده است. راس��تي بحران ارزي چگونه 
شكل مي گيرد؟ بحران ارزي زماني به وقوع مي پيوندد 
كه ارزش پول ملي كاهشي سريع و شديد داشته باشد 
كه اين بحران اغلب با هجوم س��وداگرانه سفته بازان به 
بازار ارز همراه مي ش��ود. در كشورهايي كه در آنها بانك 
مركزي از نرخ ارز ثابتي حمايت مي كند، ابزارهاي دولت 
و بانك مركزي براي دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. 
ممكن اس��ت كه منابع بانك مركزي براي جلوگيري از 
كاه��ش ارزش پول ملي ب��ه دليل كس��ري مزمن تراز 
پرداخت ها از كفايت الزم برخوردار نباش��د و دولت نيز 
جهت اس��تقراض از خارج با محدوديت مواجه باش��د. 
بنابراين بحران زماني اتفاق مي افتد ك��ه دولت و بانك 
مركزي با افزايش تقاضاي ارز مواجه ش��ده ولي توانايي 
الزم براي پاس��خگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد. در 
اين شرايط و پيش از تخليه ذخاير ارزي، سوداگران اين 
كمبود منابع را پيش بيني كرده و ب��ا ورود خود به بازار 
ارز، ذخاير باقي مان��ده را از آن خود مي كنند. كروگمن، 
اقتصاددان مطرح دنيا اس��تدالل مي كن��د كه بحران 
ارزي پيامد طبيعي رفتار عقاليي و حداكثركننده سود 
سفته بازان و سرمايه گذاران در بازار ارز و به شدت متاثر 
از انتظارات آنان است، زيرا اين گروه با تغيير در انتظارات 

خود تركيب سبد دارايي خود را تغيير داده، يعني اينكه 
سهم ارز داخلي را در سبد دارايي خود كاهش داده و ارز 
خارجي را جايگزين آن مي كنند. اي��ن كار بدان خاطر 
است كه بازدهي انتظاري نگهداري ارزهاي خارجي به 
دليل پيش بيني افزايش نرخ ارز تثبيت ش��ده افزايش 
يافته و سبب جذاب شدن نگهداري ارز مي شود. دراين 
ش��رايط دولت و بانك مركزي ديگر قادر به دفاع ازنرخ 
ارز تثبيت ش��ده نخواهند بود. حال با الگو برداري از اين 
ديدگاه در رابطه با نوس��انات قيم��ت ارز در اوايل دهه 
90 ايران، نيز مي توان بيان كرد كه به علت تحريم هاي 
غرب عليه كش��ور، بانك مركزي با كمبود منابع روبه رو 
شد كه همين امر، عامل اصلي شكل گيري تالطم هاي 
ارزي بود. ورود تقاضاي سوداگري به بازار ارز و همچنين 
تشديد روزافزون آن از ناحيه نقدينگي هاي مضر انباشت 
ش��ده طي س��ال هاي گذش��ته مهم ترين عامل تداوم 
آن بوده اس��ت. به عالوه، آنچه سبب شد تا تحريم هاي 
اقتصادي نظام ارزي كش��ور را به شدت متاثر سازد عدم 
ش��كل گيري نظام ارزي و ب��ازار ارزي عمي��ق و كارا در 
اقتصاد ايران طي س��ال هاي قبل تر بوده است. مشكل 
ترازپرداخت ها در كشورهايي با نرخ ارز ثابت و در نتيجه 

كاهش ذخاير ارزي آنها، بسترس��از شكل گيري بحران 
ارزي اس��ت. زمينه هاي بروز اين مشكل در اواسط سال 
1389 در اقتصاد ايران فراهم ش��ده بود. تحول اساسي 
در اين زمان تش��ديد محدوديت ها در مبادالت مالي و 
نقل وانتقاالت ارزي بود. با اخ��الل در صدور حواله هاي 
ارزي، ن��رخ ارز در بازار آزاد ش��روع به افزاي��ش كرد. به 
عبارت ديگر، آنچه س��بب كاهش عرض��ه ارز يا به بيان 
صحيح تر بي پاس��خ ماندن س��مت تقاضاي بازار ش��د 
محدوديت و وجود تنگنا در انتقال ارز بود و در آن مقطع 
كشور در زمينه صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي 
و محصوالت پتروش��يمي با محدوديت چنداني مواجه 
نبود. اما تبديل مشكل ترازپرداخت ها به بحران با ورود 
س��فته بازان به بازار رقم مي خورد و اي��ن اتفاقي بود كه 
در اوايل سال 1390 به صورت گس��ترده به وجود آمد. 
تحول مهم ديگر تصويب كاه��ش اختياري خريد نفت 
ايران توسط كش��ورهاي واردكننده نفت ايران از جانب 
امريكا و پيوستن اتحاديه اروپا به جرگه تحريم كنندگان 
نفت ايران ب��ود. از اين زمان به بعد ط��رف عرضه ارز در 
بازار تبديل به طرف كوتاه بازار شد. از سوي ديگر انتشار 
اخبار مبني ب��ر تحريم هاي جديد تقريبا س��فته بازان 

را به اطمينان از كاهش ذخاير ارزي رس��انيد كه سبب 
تشديد فعاليت هاي سفته بازي شد. لذا مي توان گفت كه 
مهم ترين دليل افزايش روزافزون تقاضاي س��وداگرانه 
ارز در آن دوره، افزاي��ش ب��ازده انتظاري نگه��داري ارز 
و باال رفتن سود س��رمايه انتظاري خريد ارز بود. افراد با 
تغيير در انتظارات خود تركيب س��بد دارايي خود را به 
نفع پو ل ه��اي خارجي تغيي��ر دادند و به اميد كس��ب 
سودهاي سرش��ار با تبديل انواع دارايي هاي ريالي خود 
از قبيل اوراق س��هام، خودرو، سپرده هاي بانكي و حتي 
منزل مسكوني روانه بازار ارز شدند. افزايش مداوم نرخ 
ارز در بازار آزاد در كنار چشم انداز منفي از آينده تحريم، 
درآمدهاي ارزي و ذخاير ارزي كشور، گسترش فضاي 
رانت در پي فاصل��ه گرفتن نرخ بازار از نرخ رس��مي ارز 
اقتصاد را به س��مت ي��ك بح��ران ارزي هدايت كند، 
افزايش فش��ارهاي تورمي و كمرنگ شدن تاثيرگذاري 
اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارت فعاالن بازار و 
تصويب تحريم جديد اتحاديه اروپا در خصوص تحريم 
خريد نفت از ايران ني��ز در اين مورد تاثيرگ��ذار بودند. 
لذا مي توان گفت كه شرايط موجود نيز بسيار متفاوت 
از دوره هاي قبل نيست. پايين بودن بازدهي طرح هاي 
توليدي و در نتيجه كاهش س��رمايه گذاري ها به علت 
فضاي نامناسب كسب و كار، پايين بودن نرخ سود بانكي 
و همچنين رك��ود در بخش س��اختمان و كافي نبودن 
منابع دولت در عرضه ارز، انتظ��ارات فعالين اقتصادي 
از كسب سود باال ناشي از افزايش قيمت ارز باعث شده 
تا منابع به س��مت بازار ارز روانه شوند و در نتيجه شاهد 
افزايش قيمت در بازار ارز باش��يم. و متاس��فانه همانند 
ده هاي گذش��ته سياس��تگذاران همواره بدون دانش 
كافي از ش��رايط حاكم بر اقتصاد تصمي��م گرفته اند و 
درنهايت به وجود آمدن شرايط بد را جداي از تصميمات 
خود دانسته و در راس��تاي يافتن مقصرين اين اجازه را 
به خود داده كه دس��ت به دخالت در بازار بزنند و با نفي 
آزادي ديگران بر بيشتر شدن بحران هاي موجود دامن 
بزنند. لذا تا زماني كه دولت و بانك مركزي راه درس��ت 
سياس��تگذاري را ندانند بحران هاي ارزي و به دنبال آن 
تورم همواره در كمين بوده و با ي��ك خبر يا تلنگر بازار 
آش��فته خواهد ش��د. بنابراين مي توان گفت كه اتخاذ 
چنين سياست هايي از س��وي نهاد حاكميتي كشور بر 
مديريت نوسانات بازار ارز در بلندمدت بي ثاثير خواهد 
بود زيرا مشكل اصلي وضعيت موجود ناتواني دولت در 
مديريت ارز به علت اتخاذ سياس��ت هاي نادرست بوده 
است. اگر چنين سياست هايي از سوي نهاد سياستگذار 
پيگيري شود در آينده شاهد افزايش نااطميناني بيشتر 
در اقتصاد خواهيم ش��د كه همين افزايش نااطميناني 
خود باع��ث كاه��ش س��رمايه گذاري ها در بلندمدت 
مي شود زيرا س��رمايه گذاران حاضر به توليد در فضاي 

همراه با عدم قطعيت و نابسامان نيستند. 

 پي��ش رويداد همن��ت فاضالب با حض��ور نخبگان، 
فرهيخت��گان، اس��اتيد دانش��گاه، س��رمايه گذاران، 
صاحبان صنايع و متخصصان صنعت آبفا در شركت 
آبفا استان اصفهان برگزار ش��د. در مراسم آغاز پيش 
رويداد همنت فاضالب، معاون منابع انساني و بهبود 
مديريت آبفا اس��تان اصفهان با بيان اينكه اس��تفاده 
ازظرفيت علمي وفني در خارج از چارچوب سازماني 
يكي از اه��داف برگ��زاري اين همنت اس��ت، اعالم 
كرد: شركت آبفا استان اصفهان به منظوراستفاده از 
ظرفيت علمي وفن��ي موجود در جامع��ه نخبگان و 
صاحبان خرد افدام به برگزاري همنت فاضالب كرده 
تا با تعامل با دانش��گاهيان و ديگر مراكز علمي حلقه 

مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه نمايان شود.

ابوالفضل نجارزاده گفت: بان��ك صنعت و معدن روز 24 
بهمن ماه در جريان معامالت ب��ورس تهران، بلوك 51 
درصدي سهام سرمايه گذاري صنعت و معدن را فروخت 
تا فرآيند واگذاري سهام شركت هاي متعلق به بانك ها 
از سوي اين بانك با موفقيت آغاز شود. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني بانك صنعت و معدن، وي با بيان اين مطلب 
افزود: بر اساس اعالم سازمان بورس اوراق بهادار، شركت 
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران اين بلوك سهام را 
خريداري كرده اس��ت. مدير امور مجامع و شركت هاي 
بانك صنعت و معدن تصريح كرد: خوشبختانه سازمان 
بورس همكاري هاي خوبي با بانك در راس��تاي تسريع 
فرآيندها و طي مراحل قانوني براي واگذاري بلوك 5١ 
درصدي را داشت كه با طي تشريفات قانوني واگذاري و 
شرايط مناسب شركت سرمايه گذاري در روز ٢4 بهمن 

ماه معامله خوبي انجام و فروش صورت گرفت. 

مديرعامل سايپاس��يتروئن گفت: از اهداف استراتژيك 
سايپاس��يتروئن اين است كه جزو 5 ش��ركت برتر گروه 
PSA از لح��اظ كيفي��ت و بهره وري ش��ود و مق��ام اول 
كيفيت و خدمات فروش و پس از ف��روش را در بازار ايران 
كسب كند. به گزارش سايپانيوز؛ فريبرز شهباز در بخش 
تخصصي همايش بين المللي صنعت خودرو با اش��اره به 
سابقه همكاري بيش از نيم قرن گروه خودروسازي سايپا 
و س��يتروئن در توليد خودرو خاطرنش��ان ك��رد: با ثبت 
شركت سايپاسيتروئن در ارديبهش��ت ماه سال جاري، 
طراحي فرآيندهاي مهندسي و عملياتي براي توليد اولين 
محصول س��يتروئن در اين شركت آغاز ش��ده و در حال 

پيشرفت است. 

رضا جانگداز، كارشناس و پژوهشگر مسائل حقوق 
مهندس��ي گفت: مهن��دس ناظر مكل��ف و متعهد 
اس��ت كه تمام ت��وان فن��ي و علمي خ��ود را براي 
نظارت بر ساخت و س��ازهاي مورد قرارداد خود به 

كار گيرد. 
 مهندس محمدرضا محمديان در س��مينار حقوق 
مهندس��ي و اهميت گزارش نويسي، در جمع 200 
نفر از مهندس��ان ناظر ب��ا تاكيد ب��ر اهميت نقش 
ناظران در اج��راي صحيح پروژه هاي س��اختماني 
اف��زود: مهندس��ين ناظر باي��د مس��ووليت پذير و 
هماهنگ كنن��ده تمامي مراحل س��اخت و س��از 
باشند.   وي ادامه داد: مهندسان بايد اين را مد نظر 
داش��ته باش��ند كه نظارت، مقدم بر كنترل است و 
ناظرين بايد احساس مسووليت كنند، زيرا وظيفه 
مهن��دس ناظ��ر در قب��ول مس��ووليت حاكميتي 
اس��ت و هيچ مقامي نمي تواند او را تعويض يا وادار 
به اس��تعفا كند. وي با بيان اينكه نظ��ارت عاليه با 
نظام مهندس��ي اس��ت و از نظر تخصص��ي و فني 
يك درجه باالتر از حوزه س��اخت و ساز قرار دارند، 
افزود: ناظ��ران وظيفه دارند در اج��راي پروژه هاي 
س��اختماني، مال��كان، ش��هرداري و مهندس��ان 
زيرمجموع��ه كار خود را مل��زم به اج��راي دقيق 

مقررات ملي ساختمان كنند. 

برگزاري پيش رويداد همنت 
فاضالب در شركت آبفا استان اصفهان

آغاز واگذاري شركت هاي 
بانك هاي دولتي به بخش خصوصي

مديرعامل سايپاسيتروئن: 
هدف سايپاسيتروئن كسب رتبه 

برتر در گروه PSA است

مهندسان ناظر توان فني و علمي خود 
را براي نظارت به كار گيرند

فرزان خدادادي

استارت آپ ها ناجي حمل و نقل

معرفي برگزيدگان چهارمين 
رويداد هم آفريني همراه اول

گ�روه اقتص�ادي | آمارهاي رس��مي و غيررس��مي 
مي گويند كه گردش مالي حمل و نقل جاده اي در ايران 
بالغ بر چند هزار ميليارد تومان است كه بخش اعظم آن از 
پايانه هايي مي گذرد كه بار توسط جارچي ها در داالن هاي 
ش��هرك هاي حمل و نقلي بارنامه هاي آن مهر مي شود. 
فعاالن اين ب��ازار مي گوين��د: » براي حمل ب��ار بايد در 
شهرك هاي حمل و نقلي مثل نسيم شهر منتظر بمانيم تا 
جارچي ها براي حمل بار بيايند.« ظاهرا حمل بار در حيطه 
اختيار جارچي هاست و راننده ها بايد براي حمل بار چشم 
به دهان جارچي بدوزند كه در ورودي داالن فرياد مي زند: 
»يك تك... يك تك« امري كه موجب ش��ده تا هنوز هم 
معضل كاميون هاي »هوا بر« يا همان كاميون هاي يك 
س��ر خالي در بخش حمل و نقل جاده اي كش��ور وجود 
داشته باشد و بر مشكالت موجود در حمل و نقل جاده اي 
كشور بيفزايند. حال آنكه اقتصاددانان معتقدند كه ورود 
استارت آپ ها در اين بخش مي تواند معضل و مشكالت 
موجود را رفع كرده و به افزايش س��هم حمل و نقل بار در 
GDP بيفزايند. حميد آذرمند از اقتصادداناني است كه 
به اين امر اعتقاد دارد و مي گويد: »تنگناهاي حمل و نقل 
مشكل اصلي اين بخش اس��ت و بخش حمل و نقل اگر 
كارايي الزم را به دست آورد پيش��ران اقتصاد است و اگر 
كم اثر و خنثي باشد، تنگنا مي شود. در حال حاضر حمل و 

نقل براي اقتصاد تنگناست.«
او بر همين اساس حضور استارت آپ در اين بازار را راه حل 
اقتصادي براي رفع بحران مي داند و ادامه مي دهد: » حمل 
و نقل ج��اده اي ايران به لحاظ كيفي��ت، فاصله زيادي با 
اس��تانداردهاي روز دنيا دارد و اس��تارت آپ هايي مثل 
ترابرنت و اوبار در ش��رايط فعلي تنها راه حل هاي موجود 
براي افزايش بهره وري و تح��ول در نظام حمل و نقل بار 
هستند.« اين اقتصاددان با بيان اينكه توسعه ناوگان حمل 
و نقل با مشاركت بخش خصوصي و بخش خارجي محقق 
مي ش��ود، گفت: »به دليل فراهم نبودن زيرس��اخت ها، 
حوزه حمل و نقل جاده اي با چالش هاي بسياري مواجه 
است. ريشه اين چالش  ها مربوط به سه مولفه اصلي نبود 
زيرساخت ها، ناوگان فرسوده و كارايي پايين بازمي گردد 
و در ش��رايط موجود تنها راهكار بهبود وضعيت حمل و 
نقل تكنيك هايي است كه بتواند كارايي را افزايش دهد.« 
آذرمند با اشاره به حضور اس��تارت آپ هايي كه با ورود به 
بخش حمل و نقل جاده اي مي تواند اين بخش را مديريت 
كرده و جلوي زيان ه��اي فراواني كه از تردد كاميون هاي 

يك سر خالي به اقتصاد وارد مي شود، جلوگيري شود. 

اختتامي��ه چهارمين روي��داد هم آفريني هم��راه اول با 
مشاركت شركت »پرديس اول كيش«، روز چهارشنبه 
25 بهمن ماه برگزار ش��د.  به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، چهارمين رويداد از مجموعه 
رويدادهاي هم آفريني همراه اول با رويكرد انتخاب طرح 
يا كسب و كارهاي نوپا و نوآور در حوزه بازي هاي آنالين 
موبايلي، روز چهارشنبه 25 بهمن ماه با حضورجمعي از 
مديران همراه اول و متخصصين حوزه بازي هاي رايانه اي 
در برج همراه برگزار شد. در چهارمين رويداد هم آفريني 
همراه اول بازي هاي »ديرين دخت«، »سلحش��وران« و 
»يگان ويژه« به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب و لوح 
تقدير، تنديس ويژه هم آفريني و جايزه نقدي خود شامل 
15 ميليون تومان براي تيم اول، 10 ميليون تومان براي 
تيم دوم و 5 ميليون تومان براي تيم سوم را دريافت كردند. 
 ،»Drag Racing« ،»در اين مراسم بازي هاي »مشاجره
 ،»AMAZIA«غار اژدها«، »بازي كارتي اس��تراتژي«
»مزرعه شمالي«، »پس��رخوانده« و »پرسيتي« نيز لوح 
تقدير و هديه ويژه هي��ات داوران را درياف��ت كردند. در 
اين دوره از مجموع��ه رويدادهاي هم آفريني كه ثبت نام 
آن از 15 آبان ماه آغاز ش��ده و تا 20 آذر ماه ادامه داشت، 
168 بازي در س��امانه هم آفريني ثبت شد كه از اين بين 
40 بازي به مرحله داوري رس��يد و در نهاي��ت در تاريخ 
15و 16 بهمن ماه داوري برگ��زار و 3 بازي برتر انتخاب 
شدند. گفتني است اولين رويداد از مجموعه رويدادهاي 
هم آفريني همراه اول با در موضوعات »سالمت همراه«، 
»آموزش همراه«، »انرژي و محيط زيست«، »بازي هاي 
رايان��ه اي« و »تج��ارت الكترونيك«، دومي��ن رويداد با 
موضوع »خدمات مبتني بر موبايل در حوزه گردشگري« 
و سومين رويداد در موضوعات »اينترنت اشيا«، »تحليل 

داده ها«، »فين تك« و »گردشگري« برگزار شده بودند. 

حضور نيروي انتظامي در صرافي ها

تدابير دولت براي كنترل  بازار ارز

گشت دالر

شركت برق منطقه اي گيالن در نظر دارد مناقصه احداث پست 230/63/20 كيلوولت GIS غرب رشت )EPC( را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به 
شماره ثبت ستاد 200961097000029 و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي برگزار نمايد. كليه مراحل فرآيند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه، ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و گشايش پاكت ها از طريق س�امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهاي 
واصله خارج از س�امانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيش�نهادهايي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر واصل ش�ود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير 

اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مي شود: 
1- نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي گيالن به نشاني رشت- خيابان امام خميني- چهارراه قدس- امور تداركات و قراردادها. 

 )EPC( غرب رشت GIS 2- موضوع مناقصه: احداث پست 230/63/20 كيلوولت
3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 96/11/29 به سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 3000000 ريال معادل سه ميليون ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به 

شماره 2175094402003 به نام برق منطقه اي گيالن، براي خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.
 EPC 4- شرايط پيمانكار: داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري رشته نيرو

5- مدت انجام كار: 30 ماه 
6- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 12/320/000/000 ريال معادل دوازده ميليارد و سيصد و بيست ميليون ريال به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا 

واريز وجه به حساب سيبا به شماره 2175094405008 به نام برق منطقه اي گيالن مي باشد. 
7- مهلت ارسال پيشنهادها: تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 96/12/13 مي باشد. 

8- تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 96/12/13 در دفتر مديريت عامل مي باشد. 
تذكر مهم: پيشنهادهندگان مي بايستي ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكتهاي )الف، ب، ج( در س�امانه تداركات الكترونيكي دولت در مهلت مقرر، نسبت به 
ارس�ال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اس�ناد مناقصه، در پاكت الك و مهر شده تا س�اعت 10 صبح روز يكش�نبه مورخ 96/12/13 به دبيرخانه برق 

منطقه اي گيالن اقدام نمايند. 
9- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

10- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: تلفن مركز راهبري و پشتيباني 021-41934 

 آگهي مناقصه عمومي دو  مرحله اي
 به شماره 9611008

دفتر روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي گيالن 

وزارت نيرو
شركت سهامي برق منطقه اي 

گيالن 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله اینوبت دوم
1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت تامين وتصفيه آب وفاضالب  تهران

2- موضوع مناقصه : انجام عمليات نگهداری و تعميرات سيستم آالرم و سرريز مخازن تاسيسات آب و فاضالب منطقه غرب.
3- شركت كنندگان در مناقصه ميبايست دارای گواهينامه صالحيت در زمينه بهره برداری تاسيسات آب از شرکت مهندس�ی آب و فاضالب کشور با تاريخ اعتبار متناسب با برگزاری 
زمان مناقصه باشند و يا در صورت نداشتن گواهينامه مذکور نسبت به ثبت نام جهت اخذ صالحيت بهره برداری اقدام و مدارک مربوطه آن را ارايه نمايند و نيز دارای گواهينامه تاييد 

صالحيت کاری در رسته خدمات و نگهداری تاسيسات و همچنين گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
4- انجام خدمات از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد. 

5- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند براي دريافت اسناد مبلغ 000ر300ر1) يك ميليون و سيصد هزار ريال ( به حساب شماره 4303738562 نزد 
بانك ملت  شعبه سازمان صنايع ملي كد 63545 به نام شركت تامين وتصفيه آب وفاضالب تهران واريز وفيش مربوطه را با معرفي نامه معتبر حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 96/12/05 به 
دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب اين شركت به نشاني : تهران ،خيابان دكتر فاطمي - شرکت تامين و تصفيه آب و فاضالب - تصفيه خانه جالليه- دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب مراجعه و نسبت به دريافت 

اسناد مناقصه اقدام نمايند.
6- جلسه بازديد و توجيهی : شركت كنندگان در مناقصه بر اساس تبصره 8 ماده.1 اوراق شرايط مناقصه از ساعت8:00 الي  16 روز سه شنبه مورخ 96/12/08 از محل های موضوع مناقصه  بازديد بعمل 

آورند. و سپس نسبت به شرکت در جلسه توجيهی در ساعت10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/09 در دفتر امور برق و تاسيسات منطقه غرب اقدام نمايند.
7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  به مبلغ000ر944ر529 )پانصدو بيست و نه ميليون و نهصدو چهل و چهار هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد : 

چك بانكي تضميني، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب جاري شم�اره 1-1946533-4-139 نزد بانك سينا شعبه دكتر فاطمي غربي به نام شركت تامين وتصفيه آب و فاضالب تهران 
و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل 

شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
8- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد :  تا ساعت 12:00روز  سه شنبه مورخ 96/12/15 به : تهران ،خيابان دكترفاطمي - ش��رکت تامين و تصفيه آب و فاضالب – تصفيه خانه جالليه- دفتر بازرگانی و 

قراردادهای غرب اين شركت به نشاني مذكور
9- زمان ومحل گشايش پيشنهادها : ساعت15:00روز سه شنبه مورخ 96/12/15 اموربازرگاني و قراردادها .

10- سايراطالعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است
11- هزينه درج آگهي مناقصه در يك نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد  

12-نشانيهای سايت اينترنتی به شرح ذيل: سايت اين شرکت: ) http://tww.tpww.co.ir(، سايت ملی مناقصات: )htto://iets.mporg.ir( ، سايت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور: 
)http://www.nww.ir(

     شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران
) سهامی خاص (

     شركت تامين و تصفيه 
آب و فاضالب تهران

) سهامی خاص (

نيما   مختاري/ اعتماد

ويژه

بانك مركزي سه برنامه خود را براي مديريت بازار ارز اعالم كرد.  روابط عمومي بانك مركزي شب گذشته اعالم كرد: 
در طول اين مدت شاخص هاي اقتصادي كشور رو به بهبود گذاشت و افق اميدواركننده اي ترسيم كرد. با وجود روند 
مذكور، در يكي دو ماه اخير بازار ارز دچار اختالل شد و قيمت ارز رشد غيرمنتظره اي را در پيش گرفت كه با متغيرها 
و شاخص هاي كالن و بنيادين اقتصادي كشور تناس��ب ندارد بلكه عمدتا متاثر از بداخالقي ها، سياسي كاري ها و 
القائات خارجي و عمليات سوداگرانه داخلي است.  بانك مركزي افزوده است: تداوم اين روند نگراني هايي را براي 
هموطنان عزيز درخصوص حفظ ارزش دارايي هاي خود ايجاد كرده است، بانك مركزي نگراني هم ميهنان را درك 
مي كند و البته آن را در جهت منافع ملي و رشد و توسعه اقتصادي كشور نمي داند و برخود فرض مي داند كه از تمام 
امكانات براي برون رفت از وضعيت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهاي حاصله استفاده 
كند و در اين راستا براي ايجاد اطمينان در فعاالن بازار درخصوص توانمندي مجموعه اقتصاد كشور نسبت به ايجاد 

آرامش و تامين ارز خارجي مورد نياز تدابيري را اتخاذ كرده است كه در زير كليات آن اعالم مي شود: 
انتشار گواهي سپرده ريالي: به شبكه بانكي كشور اجازه داده مي شود از تاريخ  1396/11/28  به مدت 2 هفته 
نسبت به انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد اقدام كند. اوراق مزبور با سررسيد يك ساله  منتشر خواهند شد 

و نرخ بازخريد قبل از موعد آن 14 درصد خواهد بود. 
انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز: به شبكه بانكي كش��ور اجازه داده مي شود گواهي سپرده ريالي ارز 
بنيان با سررسيدهاي 1 و 2 ساله منتشر كند. نرخ ريال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهي سپرده متوسط يك ماه 
قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود براي سررسيدهاي ياد شده به ترتيب 4 و 4/5 درصد خواهد بود و در سررسيد، 
ارز يا معادل ريالي آن به نرخ متوس��ط يك هفته قبل سامانه س��نا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت 

بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، سود سپرده كوتاه مدت ريالي )10 درصد( به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. 
پيش فروش سكه بهارآزادي: بانك مركزي نسبت به پيش فروش شش ماهه سكه بهار آزادي با نرخ 14 
ميليون ريال و پيش فروش يك ساله سكه بهار آزادي با نرخ 13 ميليون ريال از طريق شعب منتخب بانك 

ملي اقدام خواهد كرد. 

3 راهكار بانك مركزي براي مديريت بازار ارز 
بانك مركزي: بداخالقي ها، سياسي كاري ها، القائات خارجي و عمليات سوداگرانه دليل نوسان ارز است


