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»بازارهــای ایران در ســال ۱۴۰۱ 
ســودهای نجومی نمی دهــد.« این 
پیش بینی بسیاری از کارشناسانی است 
که به این پرسش پاسخ داده اند: »به نظر 
شما بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
کجاســت؟« وحید شــقاقی شهری، 
کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی« می گوید: در سال جاری قیمتها 
تفاوت چندانی را نســبت به سال قبل 
تجربه نمی کند و بازارها از هیجان اولیه 
تخلیه شده اند؛ از این رو نمی توان انتظار 
داشت که رشــد قیمت ها، سودهای 
گزاف مانند ســال های ۹7 تا ۹۹ را به 

جیب سرمایه گذاران سرازیر کند.
وی دلیل این اتفــاق را از جنبه های 
گوناگون مورد تحلیل قرار داده و افزود: 
از یکسو سرمایه های سرگردان مردمی 
تمام شده اند و اغلب مردم در سه سال 
اخیر پول و پس انداز نقــدی خود را به 
کاالی بادوام یا طال و ســکه ارز و غیره 

تبدیل کرده اند. از سوی دیگر وضعیت 
انتظار در ســال ۱۴۰۰ سبب شد موج 
تورمی در بازار کاالهای ســرمایه ای از 
بین برود و تورم بــه کاالهای مصرفی 

منتقل شود.
به گفته وی در دوره های حســاس 
مانند ســال ۱۳۹7 که آمریکا از برجام 
خارج شده و تحریم های ایران را تشدید 
کرد؛ موج های تورمی شدید وارد اقتصاد 
شد؛ اما در شــرایط کنونی گذشته از 
تغییر شکل پس انداز خانوار ها می توان 
گفت انتظــارات تورمی نیــز تاحدی 
تخلیه شــده و اقتصاد به ثباتی نسبی 

دست یافته است.
وی بــا مثبت ارزیابی کــردن روند 
کنونی تاکید کــرد: اولویت مهم دولت 
در شرایط کنونی مهار تورم و پیشگیری 
از افزایش قابــل توجه قیمت ها در بازار 
کاالهای اساسی اســت. در این صورت 
می توان گفت موج تورم در حال خروج 
از اقتصاد است اما به دلیل آنکه سیاست 
دولت در قبال مســئله مهمی چون ارز 
۴۲۰۰ تومانی هنوز روشــن نیســت، 

نمی تــوان در خصوص میــزان تورم 
کاالهای اساسی و سفره مصرفی خانوار 

پیش بینی دقیق داشت.
شقاقی در پاسخ به این پرسش که 
بهترین بــازار برای ســرمایه گذاری و 
شرایط فعلی کدام بازار است، گفت: من 
معتقدم دوره دریافت سودهای نجومی 
در اقتصاد تمام شــده و امســال سالی 
نیســت که بازارها حتی در حد و اندازه 

تورم به سرمایه گذاران سود بدهند.
 نگهداری ریال، مقرون 

به صرفه ترین کار برای خانوارها 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در 
چنین دوره هایی نگهداری ریال می تواند 
مقرون به صرفه ترین کار برای خانوارها 
باشد به عبارت دیگر در صورتی که تغییر 
قابل توجهی در وضعیت نرخ سودهای 
بانکی اتفاق نیفتد ســپرده های بانکی 
به منبع مهمی برای جلب سرمایه های 

خرد مردمی تبدیل خواهند شد.
وی گفت: معتقدم قیمت ها در بازار 
مسکن طال سکه و ارز تغییر چندانی را 
تجربه نمی کند چرا که دوره تنش های 

شــدید در این بازارها ســپری شده و 
رســیدن به آرامش و ثبات نســبی و 
همچنین بهبود چشم انداز تورمی دست 
به دست هم داده تا بازارهای آرام تری را 

در سال جاری داشته باشیم.
این استاد اقتصاد پیش بینی قیمت 
طال و سکه و ارز را منوط به حصول توافق 
برجام دانست و گفت: متاسفانه هنوز در 
شرایطی هستیم که نمی دانیم مذاکرات 
 به چه نتیجهــای منتهی می شــود. 
بی تردید احیای برجام می تواند تاثیر 
بسیار گسترده ای بر بازارها داشته باشد، 
اما همانطــور که گفتم حتی نوســان 
کاهشی قیمت نیز چندان باال نیست و 
ما در دوره ای از ثبات به ســر می بریم و 
پیوستن به برجام به تعمیق این ثبات 
و تســهیل برنامه ریزی بــرای فعاالن 
اقتصــادی و سیاســت گذاران منجر 

می شود.
 دوران سرمایه گذاری 

در بازار خودرو سپری شده است 
وی تنها کارشناسی نیست که معتقد 
اســت دوره دریافت سودهای کالن در 

بازارها از قبل ســرمایه گذاری سپری 
شده است.

محبی، فعــال بازار خــودرو نیز در 
گفت وگو با »توســعه ایرانــی« درباره 
پیشــبینی آینده قیمت ها در این بازار 
گفت: به نظر می رسد حداکثر سودگیری 
در بازار خودرو اتفاق افتاده و امســال 
سال مناسبی برای کسانی که درصدد 
دریافت ســودهای هنگفت هســتند 

نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دوره 
سرمایه گذاری در بازار خودرو سپری 
شده اســت ؟ توضیح داد: بازار خودرو  
تنها برای کسانی که شانس برنده شدن 
در قرعه کشی را دارند، می تواند سودده 
باشــد در غیر این صورت بــا توجه به 
کاهش معامالت و به کف رسیدن خرید 
و فروش در بازار خــودرو، پیش بینی 
می شــود قیمت ها تغییر چندانی را 

تجربه نکنند.
بــه گفتــه وی قیمــت ارز تغییر 
چندانــی را در ســال جــاری تجربه 
نمی کند و کــف و ســقف قیمتها در 
صورت احیای عدم برجــام ۲۳ تا ۲۸ 

هزار تومان خواهد بود.
بازار طال قابل پیش بینی نیست 

محمد کشتی آرای، فعال بازار طال و 
سکه و نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
نیز در پاســخ به این پرسش »توسعه 
ایرانی« که قیمت طال در ســال جاری 
در چه مسیری حرکت می کند، تاکید 
کرد: طال از آن دســته بازارهایی است 
که چندان قابل پیش بینی نیست. چرا 
که قیمت طال از یک ســو به قیمت این 
فلز در بازارهای جهانی مرتبط اســت 
و از ســوی دیگر بهای ارز در بازار ایران 
تاثیر مستقیمی بر بهای این فلز گران 
قیمت دارد. به عبارت دیگر با توجه به 
پیش بینی وضعیت با ثبات در بازار ارز 
احتمال تغییر زیــاد قیمت ها ممکن 
نیســت اما با این حال معــادالت بازار 
جهانی طال تا کنــون قابل پیش بینی 

نیست. 

 بررسی ها نشــان می دهد بازار طال 
و سکه در ســال ۱۴۰۰ سود چندانی را 
نصیب سرمایه گذاران نکرده است. به 
بنابر بررسی های صورت گرفته میزان 
سود حاصله برای سرمایه گذاران این 
بازار در یک ســال در محــدوده ۱۱ تا 
۱۴ درصد بوده است که عقب ماندگی 
شدیدی را نســبت به نرخ تورم بیش از 

چهل درصدی نشان می دهد.
بر این اساس پیشــبینی ها بر این 
مسئله متمرکز است که در سال جاری 
نیز میزان ســوددهی بازار طال و سکه 
همچون ســال گذشــته کمتر از نرخ 

تورم باشد.
سرمایه های فراری از بورس 

سال گذشــته بازار ســرمایه ایران 
نیز ســود بســیار اندکــی را نصیب 

سرمایه گذاران کرد.  
هرچند دولت ســیزدهم، اقدامات 
خاصی را برای حمایت از بازار سرمایه 
در دستور کار قرار داد اما در نهایت سود 
حاصله برای ســهامداران در محدوده 
دو تا سه درصد در سال ۱۴۰۰ گزارش 
شد. در آغاز سال جاری نیز اتفاق دلگرم 
کننده ای نیفتاده اســت کــه بتوان به 
واســطه آن نتیجه گرفــت که مقصد 
سرمایه های خرد مردمی در سال جاری 

می تواند بازار سرمایه باشد.
تب تنــد ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه از مردادماه سال ۱۳۹۹ به عرق 
نشست و همچنان بحران بازار سرمایه 
با وجود گذشت بیش از یکسال و اندی 

همچنان پابرجاست.
کارشناسان معتقدند در سال جاری 
بی تردیــد احیا یا عدم احیــای برجام 
می تواند سرنوشت سهامداران بورس را 
تغییر داده و روشن کند سرمایه گذاری 
بر کدام دسته از سهم ها سود بیشتری 

را دربرخواهد داشت.
آنچه مســلم اســت اینکــه دوره 
ســودهای نجومــی در بازارهــای 
سرمایه گذاری ایران سپری شده است. 
سال ۱۴۰۱ نیز در شــرایطی آغاز شد 
که تورم تنها در سبد مصرفی کاالهای 
خانوار خــود را نشــان داده و بازارهای 
سرمایه گذاری همچنان افت و خیز با 
نوسانات محدودی را تجربه می کنند. 
بی تردیــد دوره های افــت و رکود در 
بازارهای سرمایه گذاری می تواند جنس 
سرمایه گذاری خانوارها را دستخوش 
تغییر کرده و میل به نگهداری نقدینگی 

را افزایش دهد.
در ایــن فضا ســپرده های بانکی و 
صندوق های ســرمایه گذاری مقصد 
مهمی برای ســرمایه های خرد تلقی 
خواهند شــد. بــا این حــال تمامی 
کارشناســان پیش بینی آینده اقتصاد 
ایران در سال پیش رو را منوط به نتیجه 
مذاکرات وین می دانند؛ چیزی که هنوز 

روشن نیست.

پیش بینی کارشناسان از وضعیت سرمایه گذاری در بازارهای 1401 در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

دوران کسب سودهای کالن سپری شده است
کارشناسان در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« اتفاق نظر 
داشتند که دوره سودهای 

نجومی در بازارهای 
سرمایه گذاری ایران 

سپری شده است. سال 
1401 نیز در شرایطی آغاز 
شد که تورم تنها در سبد 
مصرفی کاالهای خانوار 

خود را نشان داده و بازارهای 
سرمایه گذاری همچنان 

افت و خیز با نوسانات 
محدودی را تجربه می کنند

چقدر پول در 1400 چاپ شد؟
براساس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ 

هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
به گزارش ایسنا، تغییرات نقدینگی به میزان برداشت دولت و بانک ها از بانک 
مرکزی وابسته است که اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم 
منجر می شود که با بررسی آمارها می توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطالع 
یافت.  رشد بیش از اندازه نقدینگی می تواند هشداری برای اقتصاد و انفجار تورم 
باشد که مسئوالن باید برای تامین کسری بودجه و سایر مصارف خود به سمت بانک 
مرکزی نروند و بانک ها نیز برداشت های خود از بانک مرکزی را مدیریت کنند که 

منجر به اضافه برداشت نشود.  
در این بین، آن طور که آمار بانک مرکزی نشــان می دهد، حجم نقدینگی در 
فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در ماه بعد تقریبا 
با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  در ماه های 
خرداد، تیر و مرداد ســال ۱۴۰۰ نیز حجم نقدینگی معادل ۳7۰۵.۴، ۳۸۱۹.۹ و 

۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است.  
از شهریور ماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۴۰۶7.۶ 
هزار میلیارد تومان رسید و از ماه گذشته تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم 

نقدینگی افزوده شد.  
حجم نقدینگی در ماه های بعدی نیز در محدوده ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان باقی 
ماند تا در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۲۴.۱ هزار میلیارد تومان رسید.  بنابراین، در طول 
یازده ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده 
شده است.این در حالی است که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تقریبا ۹۶۲ هزار میلیارد 

تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

باران زرین قلم

خبر اقتصادی

مسکن 1401 از زبان رئیس اتحادیه امالک:
منجم نیستیم پیش بینی دقیق کنیم، 

اما افت قیمت خواهیم داشت
خبرآنالین-رییس 
اتحادیه امالک گفت: ما 
منجم نیستیم که بگوییم 
خانــه ۶۰، 7۰ درصــد 
پایین می آیــد، ولی افت 
قیمت خواهیم داشــت.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران امالک 
درباره وضعیت بازار مسکن پس از توافق وین می گوید: 
ما باید بدانیم که با تالش مســووالن، احتمال این که 
افزایش قیمتی در حوزه مسکن داشته باشیم، وجود 
ندارد. تازه اگر واقعا دولت یک برنامه مطلوب تری برسد 
و از طرف دیگر، دستور ریاست جمهوری در خصوص 
فروش مازاد امالک عملیاتی شود، به طور مسلم کاهش 
قیمت خانه را شاهد خواهیم بود.وی در پاسخ به این 
پرسش که میزان کاهش قیمت مسکن تا چقدر ارزیابی 
می شود؟ می افزاید: خدا کند که ملک مفت و مجانی 
شود. باید حرکتی انجام شود و خانه های خالی به بازار 
بیاید و امالک مازاد به فروش رود. ما منجم نیستیم که 
بگوییم خانه ۶۰، 7۰ درصــد پایین می آید، ولی افت 
قیمت خواهیم داشت.رییس اتحادیه مشاوران امالک 
تصریح می کند: ما راضی به زیان هیچ کسی نیستیم، 
ولی اگر حرکتی صورت گیــرد، مثل قطعه قطعنامه 
۵۹۸، قطعه ای هم در بهشــت زهرا خواهیم داشت. 
افرادی طماع پول و دالر را بلوکه کردند و ملک خریدند 
و احتکار کردند. به طور مسلم ما راضی به زیان نیستیم، 

ولی احتمال سقوط قیمت هست.
    

تاکید مجدد وزیر صمت بر توقف 
تولید سمند و پژو 40۵

شــاتا-وزیر صمــت در بازدیــد از کارخانــه 
خودروسازی ایران خودرو خواستار طراحی و توسعه 
محصوالت و خروج محصوالت قدیمی سمند و ۴۰۵ 
شد.فاطمی امین افزایش مدت گارانتی محصوالت 
ایران خودرو به ۳ سال و یا ۶۰ هزار کیلومتر پیمایش 
را نیز از دیگر اقدامات این شــرکت در راستای اجرای 

فرامین رئیس جمهوری دانست.
    

بانک مرکزی اعالم آمادگی کرد؛
 آغاز مبادالت تجاری با روسیه

 با استفاده از روبل و تومان
خبرآنالین -معاون 
امــور بین الملــل بانک 
مرکزی ایران گفت: ایران 
امکانات و تمهیدات الزم 
برای آغاز مبادالت تجاری 
با روسیه با استفاده از روبل 

و تومان را دارد.محسن کریمی می گوید: تمهیدات 
و امکاناتی وجود دارد بــرای اینکه ایران بخواهد از آن 
برای شروع مبادالت تجاری با روسیه به روبل و تومان 
استفاده کند.به گفته او، ایران بر اساس تجارب گسترده 
خود در تحریم های ظالمانه سال های گذشته تمهیدات 
الزم را به دور از سلطه آمریکا و کشورهای متخاصم در 

اختیار دارد و به طرف روسی پیشنهاد داده است.
    
ژاپن:

 نمی توانیم اموال روس ها را 
توقیف یا مصادره کنیم

مهر- به گفته وزارت دارایی توکیو این کشور هیچ 
حق قانونی برای توقیف دارایی های دولت های خارجی 

که در این کشور نگهداری می شود را ندارد.
شونیچی ســوزوکی وزیر دارایی ژاپن اخیراً عالم 
کرده است که بانک مرکزی این کشور به هیچ عنوان 
نمی تواند ذخایر خارجی روسیه را مصادره کند چون 
قوانین فعلی این کشــور اجازه چنین کاری را به آنها 
نمی دهد.این در حالی اســت که اواخر فوریه بود که 
توکیو اعالم کرد قصد دارد به ســایر کشورهای گروه 
هفت پیوسته و دارایی های ارزی بانک مرکزی روسیه 
را مصادره کند تا از دسترسی مسکو به ده ها میلیارد 

دالری که در ژاپن نگهداری می شود، جلوگیری کند.
    

 آلو های ایرانی با نام 
کشور های همسایه صادر می شود

باشگاه خبرنگاران- مدیرعامل سازمان تعاون 
روستایی گفت: جای تأسف است که محصول آلوی 
درجه یک ملی ما با برند یکی از کشــور های همسایه 
بسته بندی و صادر می شود.اسماعیل قادری فر گفت:  
متأسفانه در اینجا هیچ فناوری بسته بندی وجود ندارد 
و با راحت ترین روش، محصوالت سورت و بسته بندی 
می شود.او گفت: با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی که وزیر 
جهاد کشاورزی برای خرید توافقی در نظر گرفته است، 
از روز ۲۳ فروردین به صورت رســمی عملیات خرید 
توافقی محصول آلو را آغاز می کنیم و برای جلوگیری 
از هرج و مرج یک انبار مرکزی متروکه ۳ هکتاری را در 
نظر گرفته ایم تا موقتاً یک پایگاه صادراتی در این منطقه 

داشته باشیم و کار را شروع کنیم.

شركت  توزيع  نیروي  برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نیرو ملي يا بین المللي از فروشندگان و تولیدكنندگان داخلي كه داراي تايیديه از شركت توانیر يا شركت توزيع نیروي برق استان گلستان 
مي باشند از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومي )دو مرحله اي( )با ارزيابی کیفی( خريد از محل اعتبارات داخلی  بشرح ذيل انجام دهد:

مبلغ ضمانت شركت در شماره مناقصهمحل بودجه داخلیشـــرح كاال
مناقصه )به ريال(

1
تجديد مرحله اول خريد تعداد 1120 دستگاه كنتور سه فاز اتصال 

مستقيم ديجيتالي چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS )با 
فهرست بها خاص توزيع 99(

2391,222,000,000-1400/2اعتبارات بند “د” تبصره 15

11,418,000,000-1401/2توسعه شهری 450 دستگاه پست هوايیخريد تعداد 1197- اصله انواع پايه بتونی چهارگوش )شهری(2

21,802,000,000-1401/2توسعه روستايی 450 دستگاه پست هوايیخريد تعداد 1876- اصله انواع پايه بتونی چهارگوش )روستايی(3

3631,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400خريد تعداد 467 - اصله انواع پايه بتونی چهارگوش4

41,426,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیخريد انواع يرآق آالت گالوانيزه فلزی5

5258,000,000-4501401/2 توسعه شهری دستگاه پستخريد انواع كابل خودنگهدار و كابل كراسلينگ 20 كيلوولت6

61,698,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی 450 دستگاه و توسعه شهری آذر ماهخريد تعداد 477 دستگاه انواع تابلو توزيع فشار ضعيف7

71,206,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیخريد انواع كابل خودنگهدار فشارضعيف8

8668,000,000-1401/2توسعه روستايی 450 دستگاه پست هوايی و توسعه شهری آذر ماهخريد انواع كابل مسی فشارضعيف 9

9961,000,000-1401/2توسعه روستايی و شهری 450 دستگاه پست هوايی و توسعه شهری آذر ماهخريد انواع سيم آلملک فوكس و مينک10

10711,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیخريد انواع فيوز كات اوت 20 كيلوولت 11

خريد مقدار 1489 عدد انواع برقگير 20 كيلوولت 10 كيلو آمپر 12
11854,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی آذر ماه 1400 و 450 دستگاه پست هوايیپليمری

12598,000,000-1401/2توسعه شهری و روستايی 450 دستگاه خريد انواع مقره پليمری13

13244,000,000-1401/2توسعه روستايی و شهری 450 دستگاه پست هوايی و توسعه شهری آذر ماهخريد انواع كاور مقره14

خريد تعداد 851 دستگاه انواع كنتور سه فاز ديجيتالی -قرائت از 15
14954,000,000-1401/2بند )د( تبصره 15 قانون بودجه 1400راه دور فهام 

153,000,000,000-1401/2بند )د( تبصره 15 قانون بودجه 1400خريد انواع تابلو كنتور مرجع هوشمند با فرم كامپوزيتی16

161,161,000,000-1401/2بند )د( تبصره 15 قانون بودجه 1400خريد 851 دستگاه مودم قرائت كنتور از راه دور17

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) نوبت اول(

 روابط عمومي شركت توزيع نیروي استان گلستان         

1- فروش اسناد مناقصه:
       متقاضیان مي توانند در صورت تمايل نسبت به واريز وجه از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مبلغ 300.000 ريال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان 
بنام شركت توزيع نیروي برق استان گلستان ، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/01/20 لغايت 

1401/01/24 به سايت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمايند.
2- نحوه برگزاری و محل تحویل پاکت الف مهلت و زمان بازگشایي پیشنهادات:

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و تحويل پاکت الف مهر و 
موم شده به آدرس گرگان، خیابان ولي عصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا 
ساعت 11روز يکشنبه مورخ 1401/02/04 و زمان بازگشايي پاکات شرکتهايی که حداقل امتیاز ارزيابی کیفی 
را کسب نموده اند ، در ساعت 10 روز يک شنبه مورخ 1401/02/11 در دفتر امور تدارکات و قراردادها شرکت 

توزيع نیروی برق استان گلستان مي باشد.
2-1- اسناد ارزيابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طريق سامانه ارسال گردد.  

2- 2-  ارائه اسناد ارزيابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ) الف ، ب و ج ( در يک لفاف کلی به منزله عدم ارائه 
اسناد ارزيابی کیفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده 
در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمديد تا به مدت سه ماه ديگر باشد 

بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود : 
الف– ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غیر بانكي كه داراي مجوز 

فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
ب-  اصل رسید واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 0222148886007  نزد بانك ملی شعبه خیابان ولیعصر 

گرگان به نام شركت توزيع نیروي برق استان گلستان. 
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه 

مرکزی ايران 
ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تايید شده از سوی  امور مالی شرکت توزيع نیروی برق استان گلستان بر 

اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4- ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پاکات 
)الف،ب،ج( با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هريک يا تمام پیشنهادات مختاراست.
6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 

میشود،مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
7- تكمیل كردن فرم پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزيابی 

کیفی الزامي است.
8- هزينه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- فروشندگان و تولیدكنندگان بايد کد معامالتی فرا بورس داشته باشند و مکلف به دريافت و ارسال پیشنهادات 
از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد 

سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد.
10- ضمنًا اين آگهي از طريق شبكه اطالع رساني معامالت توانیر به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه 
ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي باشد و جهت اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.
11- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.                                                                     

شركتتوزعينيرويربقاستانگلستان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/16


