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شماره 3795
اتفاق

شاخص هموزن

شاخص فرابورس

تمايل روسها براي سرمايهگذاري در بازار
سرمايه ايران

مدير پذيرش بورس تهران تشريح كرد:

حاكميت شركتي حلقه مفقوده شفافيت بورس

مدير پذيرش بورس تهران ،حاكميت
شركتي در بورس و مجموعه شركتهاي
بورسيدنياراموضوعيراهبرديارزيابيكرد
و گفت :وجود قوانين يكپارچه و مشخص،
اولين گام براي برقراري حاكميت شركتي
اســت .به گزارش سنا ،اسماعيل درگاهي
گفت :تعداد بورسهايي كه در دهه گذشته
شاخص حاكميت شــركتي را به مرحله
اجرا گذاشتهاند ،افزايش يافته و در جاهايي
بــا افزودن موضوعات زيســتمحيطي و
اجتماعي،آنرابه«شاخصزيستمحيطي،
اجتماعي و راهبري» ( )ESGيا شاخص
پايداري ارتقا دادهاند.
  تعريفروشنحاكميتشركتي
اسماعيل درگاهي در پاسخ به اين سوال
كهتعريفروشنحاكميتشركتيچيست
و چه اهدافي از اجراي آن در بازار سرمايه
دنبال ميشــود ،اظهار داشت :حاكميت
شــركتي يا به عبارت دقيقتــر راهبري
شركتي در اصل به ساز و كارهايي اطالق
ميشود كه خطمشيها ،روشها و بهترين
شيوهها را براي راهبري و كنترل شركتها
دربرميگيرد .به ايــن ترتيب ،حاكميت
شركتي به دو طريق انجام ميشود :راهبري
از «درون» شــركت و كنترل از «بيرون»
آن .درگاهي افزود :از بعد دروني ،حاكميت
شركتي ،سازوكاري است كه وروديهاي
مواد خام ،سرمايه و نيروي انساني را به سود
بنگاه تبديل ميكند .لذا تنظيم اثربخشي
و كارايي فرآيندهــاي تبديل وروديها و
مكانيســمهاي كنترلي داخلــي در زمره
كاركردهاي دروني حاكميت شركتي است.
مدير پذيرش بورس تهران ادامه داد :از طرفي
بحث تفكيك قدرت ،بهبود چهره شركت
نزد ذيفنعان ،انطباق باال با قوانين و مقررات
حاكم بر فعاليت و مواردي از اين دست در
زمره كاركردهاي بيروني است.وي توضيح
داد :با توجه به اينكه حاكميت شركتي هر
دو مورد را دربرميگيرد حاكميت شركتي
را مجموعهاي از قوانين و روشها ميدانند
كه رابط ه بين سهامداران ،مديريت و اعضاي
هياتمديره را تعريف ميكند و بر چگونگي
عملكرد شــركت تاثير ميگذارد.درگاهي
همچنين به تعريف ســازمان همكاري و
توســعه اقتصادي در خصوص حاكميت
شركتي اشــاره كرد و گفت :طبق تعريف
ارائهشده از سوي سازمان همكاري و توسعه
اقتصادينيزحاكميتشركتيعبارتاست
از رويهها و فرآيندهايي كه طبق آنها ،يك
سازمان هدايت و كنترل ميشود.
 چهار اصل مهم
مدير پذيرش بورس تهران ،دليل اساسي
استفاده از حاكميت شركتي را نظارت بر
بخشي از شركت دانست كه كنترل دارايي
سهامداران و سرمايهگذاران را بر عهده دارد.
درگاهي افزود :از آنجا كه اساس حاكميت
شركتيبرچهاراصل«شفافيت،پاسخگويي،
مســووليتپذيري و انصاف» در برخورد
يكسان با سهامداران قرار دارد ،هدف اصلي
حاكميتشركتي،بهبودعملكردشركتها،
ايجاد شفافيت و پاسخگويي هياتمديره در

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور

برابر ارزش ذينفعان و سهامداران است و
اينها همان موضوعات يا چالشهايي است
كه در بســتر بازار سرمايه دنبال ميشود.
وي با بيان اينكه در بازار سرمايه ،به دليل
عرضه عمومي ســهام و وجود سهامداران
خرد متعدد ،موضوع تضاد منافع و نظارت
در راستاي رفع آن ،اهميت بيشتري پيدا
ميكند،اظهارداشت:شفافيت،پاسخگويي،
مسووليتپذيريوانصافدربرخورديكسان
با ســهامداران ،موضوعاتي تعيينكننده
درعملكرد صحيح شــركتهاي سهامي
عام است .لذا ،راهبري شركتي در بورس و
مجموعهشركتهايبورسيدردنيا،موضوع
مهم و تعيينكننده است.
  رسوايي مالي در شركتها
درگاهي افزود :اين بحث به خصوص،
در اثر رســواييهاي مالي در شركتهايي
مثل زيراكــس ،ورلــدكام و پارمالت كه
منجر به ســوال اساســي در مورد اعتبار
بزرگترينشركتهاشدوبهاعتمادعمومي
ســرمايهگذاران خدشه وارد كرد ،اهميت
مضاعف يافته بهگونهاي كه در سال ،۲۰۰۲
قانون «سار بنز آكسلي» در جهت بهبود
مكانيسم حاكميت شركتي و بازگرداندن
اعتمــاد عمومي و قابليت اتكاي اطالعات
مالي در آمريكا به اجرا گذاشته شد .وي در
پاسخ به اين سوال هم كه در موضوع انتخاب
اعضاي هياتمديره شركتها ،قوانين حاكم
بر نظام حاكميت شركتي چيست و تاثير
اجراي نظام حاكميت شركتي بر بنگاههاي
اقتصادي و حفظ حقوق سهامداران خرد چه
خواهدبود،گفت:ساختارراهبريشركتيبر
مجموعهاي از اصول استوار است كه به نوعي
به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اعضاي
هياتمديره ارتباط پيدا ميكند .بنابراين در
بحثمسووليتپذيري،تعهدمديريتايجاد
سود و ارزش براي سهامداران در كنار اداره
شركت بر اساس قواعد و مقررات برآمده و
منطبق با ارزشهاي جامعه است.وي افزود:
به اين ترتيب در بحث پاسخگويي ،مديريت،
خود را به عنوان پاسخگو در مقابل طيف
وسيعي از سهامداران و ذينفعان پاسخخواه
ميبيند و لذا پاسخگويي به عنوان اصلي
پذيرفتهشدهدرعملكردونظارتبرعملكرد
مديريت مطرح است.
 استقرار سيستمهاي شفاف
درگاهي ،سپس شفافيت را به مفهوم
نياز جامعه به دانســتن اطالعات دقيق و
قابل مقايسه در مورد فعاليتها و عملكرد
شــركت دانست و يادآور شد :اينجا بحث
اطالعات دقيق و به موقع مطرح ميشود ،كه
استقرارسيستمهايمناسببرايتهيهونيز
گزارش اين اطالعات در زمره مسووليتهاي
اصلي هياتمديره خواهد بود .وي در ادامه
توضيح داد :در مقررات راهبري شركت ،با
توجه به اقتضاي محيط فعاليت و قوانين
كشورها،مقرراتخاصيبرايتعييناعضاي
هياتمديره با تمركز بر اصول اساسي ذكر
شده ،تعيين شده است .به عبارتي سعي
ميشود چينش و عملكرد هياتمديره و
مديران در بستر راهبري شركتي بهگونهاي

باشد كه به بهترين نحو موارد ياد شده تامين
شود .به گفته درگاهي ،بخش عمدهاي از
اين ويژگيها در تقويت ميزان اســتقالل
هياتمديرهازسهامدارانخالصهميشودكه
در دستورالعملهاي راهبري اين موضوع به
صورت ويژه مدنظر است .همچنين در مورد
اينكهتركيبجنسيتيهياتمديره(نسبت
زنان و مردان) نيز مقرراتي وجود دارد.
 حقوق سهامداران
مدير پذيرش بورس تهران ،الزمه توسعه
بازارسرمايهراتوجهبيشتربهحقوقذينفعان
بهويژهسهامداراناقليتشركتهايپذيرفته
شده در بورس دانست و گفت :طبعاً وضع و
پيادهسازياصولحاكميتشركتيواجراي
آن عليالخصوص در مورد انتخاب اعضاي
هياتمديره «غيرموظف و مستقل» منجر
يالخصوص
بهحفظحقوقهمهذينفعانعل 
سهامداران خرد ميشود.
 چالشهاي پيادهسازي
درگاهي در ادامه اين گفتوگو در پاسخ
به اين سوال كه پيادهسازي نظام حاكميت
شــركتي بهعنوان يكي از حلقههاي مهم
مناسبات اقتصادي با چه چالشهايي در
كشــور مواجه است ،گفت :بنا به تجربه و
سابقه پيادهسازي نظامهاي راهبري در ديگر
كشورها ،برقراري حاكميت شركتي بيش از
هر چيز نيازمند ســه مولفه اساسي است:
قوانينمشخصدرزمينهحاكميتشركتي،
شفافيت عملكرد شركتها و اختيارات الزم
براي نظارت بر اجراي قوانين مرتبط .بنابراين
وجود قوانين يكپارچه و مشخص ،اولين گام
براي برقراري حاكميت شركتي است.
 ضعف اجرا در ايران
درگاهي افزود :از آنجا كه در ايران قانون يا
مقرراتمشخصيدرموردحاكميتشركتي
وجود ندارد و تنها شاهد يك دستورالعمل
از ســوي ســازمان بورس و اوراق بهادار
هستيم كه آن هم در حال حاضر بهصورت
پيشنويس است و هنوز ابالغ نشده ،طبيعتا
پيادهسازيحاكميتشركتيباچالشهايي
مواجه ميشود.به گفته درگاهي ،هر چند
كه اصول كلي حاكميت شركتي را ميتوان
در البهالي ساير قوانين و مقررات ناظر بر
شركتها از جمله قانون تجارت و قوانين

و مقررات ناظر بر شركتهاي پذيرفته شده
در بورس مشاهده كرد ولي هنوز مقررات
منسجم و جامعي در اين خصوص وجود
نــدارد.وي توضيح داد :البته شــايان ذكر
است كه رويه اكثر كشورها در پيادهسازي
مقررات راهبري ،رويه «اجرا كن يا توضيح
بده» است .به عبارتي ،ابتدا رويههاي راهبري،
حالت توصي ه و رهنمود دارد و بعد از مدتي به
رويههاي اجباري و گاه تعيينكننده در قالب
شاخصهاي بازار تبديل ميشود.
  آمادهسازي زيرساختها
همچنين براي پيادهســازي راهبري
شــركتي ،بايد زيرســاختها و فرهنگ
شفافيت در شركتها ايجاد و تقويت شود.
به عبارتي شفافيت در همه سطوح دنبال
و مطالبه شود .مدير پذيرش بورس تهران
در ادامــه ايجاد نظام كنترلهاي داخلي و
مديريت ريسك را از جمله نكات بااهميت
در اجراي اصول حاكميت شركتي دانست
كه بخشي از اصول حاكميت شركتي در
كشورهايديگررابهخوداختصاصميدهد.
درگاهي گفت :در پيشنويس دستورالعمل
راهبري شركت در ايران نيز مواد  ۷و  ۸به
لزوم استقرار كنترلهاي داخلي اثربخش
بهمنظــور حفاظــت از داراييها و منابع
شركت ،تحقق كارايي و اثربخشي عمليات،
كيفيت گزارشگري مالي و رعايت قوانين
و مقررات و بررسي و گزارشگري استقرار
آن اشاره دارد.
  ابالغ دستورالعمل كنترلهاي
داخلي از سال ۹۱
مدير پذيرش بورس تهران افزود :عالوه
بر اين ســازمان بورس اوايل سال ۱۳۹۱
دســتورالعمل كنترلهاي داخلي را ابالغ
كرده كــه در آن چارچــوب كنترلهاي
داخلي و لزوم گزارش هياتمديره در مورد
استقرار نظام كنترل داخلي به عموم تاكيد
شــده و بر اين اســاس در بعد مقرراتي،
رويهها و قواعد مشخصي در اين زمينه به
شركتها ابالغ شده است .به گفته درگاهي
بخش عمده شركتهاي حاضر در بورس
با ايجاد كميتههاي مرتبط ،موارد مربوط
به سيســتمهاي كنترل داخلي را دنبال
ميكنند.همچنينحسابرسانمستقلهم

آگهي مناقصه شماره 96-175

بر اساس ماده  13قانون برگزاری مناقصات ،مناقصه عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومي دو مرحله
اي برگزار میگردد:
 -1دستگاه مناقصه گزار  :شركت ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران بزرگراه مدرس خیابان وحید
دستگردي خیابان فرید افشار نبش بلوار آرش
 -2شرح پروژه :عملیات اجرایی احداث راه اصلی محور نقده پیرانشهر مترچنی (حد فاصل کیلومتر  9+974الی ) 33+570
 -3محل و مهلت دریافت اسناد :مهندسنی مشاور آرگمان طرح به نشاني تهران خیابان فاطمی خیابان باباطاهر کوچه فاطمی پالک
 26طبقه دوم تلفن متاس  88983214-15تا روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22
 -4محل حتویل پاکات شرکت در مناقصه :دفتر امور پیمانها و رسیدگي فني – شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل
كشور طبق شرایط مناقصه حداکثر تا ساعت  15روز شنبه مورخ  96/10/09و زمان بازگشایی پاکات ساعت  10روز یکشنبه
مورخ  96/10/10می باشد.
 -5برآورد  :براساس فهرست بهاي پایه راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1396به مبلغ  506میلیاردریال میباشد.
-6مبلغ تضمنی شركت در مناقصه  10500میلیون ریال تعینی میگردد.

ضمنا آگهي مناقصه از طریق پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  http:\\iets.mporg.irقابل دسترسي است.
/2892م الف

درگزارشهايحسابرسيخوددرموضوعات
مرتبطبااينحوزههااظهارنظرميكنندولي
واقعيت اين است كه اثربخشي اين نظامها
موضوعي است كه بايد بررسي شود.
  تاكيد ويژه بانك مركزي
مدير پذيرش بورس تهران با اشاره به
اينكه حاكميت شــركتي در ايران مفهوم
نسبتا جديدي اســت كه از دهه  80وارد
ادبيات مديريت مالي شده است ،خاطرنشان
كرد :البته بانك مركزي براي اصالح نظام
بانكي ،تاكيد بيشتري بر حاكميت شركتي
دارد زيرا اهميت پيادهســازي حاكميت
شــركتي در بانكها و نظام بانكداري به
حدي است كه بانك جهاني برقراري آن را
بهعنوان يكي از مهمترين توصيههاي خود
براي كشــورهاي در حال توسعه هميشه
مدنظر داشته است .وي توضيح داد :در حال
حاضرالزاماتبانكمركزيهمچونتصويب
اساسنامهجديدبانكهابافرمتپيشنهادي
بانــك مركزي بهويژه غيرموظفســازي
هياتمديره بانكها ،اگرچه با هدف استقرار
حاكميت شركتي صورت گرفته اما تاكيد بر
اينكهاعضايهياتمديرهفاقدهرگونهسمت
اجرايي ،مشاوره و نظاير آن در بانكها باشند،
به نظر تطابقي با شرايط جاري نظام بانكي
نداشته باشد.
  مكانيسمهاي محيطي و محاطي
درگاهي اظهار داشت :هماكنون برخي
ديگر از جلوههاي حاكميت شركتي نظير
اســتقرار كميتههاي مديريت ريســك،
اهتمام ويژه به كنترلهاي داخلي و ديگر
مكانيسمهاي محيطي و محاطي «شرايط
داخل نســبت به بيرون» متناظر در نظام
بانكي ايران مــورد تاكيد قرار گرفته و در

حال پيگيري است .وي در عين حال افزود:
ريسك اعتباري باال ،نسبت باالي داراييهاي
ثابت به حقوق صاحبان ســرمايه ،ميزان
بنگاهداري غيرمجاز و تامين درآمد از محل
غير از فعاليت بانكداري ،پايين بودن نسبت
كفايت سرمايه بانكها و شفافيت ناكافي،
مويد اين ادعاست كه نظام بانكي ما نيازمند
اقدامات عاجل در استقرار حاكميت شركتي
است تا بتوان با استفاده از اركان آن موجب
ايجاد روابط وسيع و غني ميان سهامداران،
مديران ،حسابرسان و ناظران بانكها شده و
نهايتاموجبپديدآمدنساختاريپاسخگو،
شفاف و عادالنه در شبكه بانكي شود و امكان
نظارت هياتمديره و اركان حسابرسي و
بازرسي بر بانكها را فراهم كند.
 رشد ارزش شركتها
درگاهــي با تاكيد بــر نقش مثبت
حاكميت شــركتها در رشــد ارزش
شركتها گفت :طبيعتا موافقت با اصول
حاكميت شركتي ميتواند نقش مهمي
در ارتقاي ارزش شــركتها بازي كند.
اگــر در يك كشــور اعتبــار الزم براي
اجراي شــيوههاي حاكميت شــركتي
وجود نداشــته باشــد ،در حسابرسي و
استانداردهاي گزارشدهي سهلانگاري
شــود يا به ســرمايهگذاران شفافيت و
اعتماد كافي داده نشــود ،ســرمايه در
جايي خــارج از كشــور جريان خواهد
يافــت .بنابراين عواقــب اين وضعيت،
تمام شركتها و تشــكيالت اقتصادي
كشــور را دربرخواهد گرفت .وي افزود:
در همين راســتا سازمان همكاريهاي
اقتصادي و توسعه ( )OECDرهنمودي
براي اصول حاكميت شــركتي منتشر
كرد كه توســط بســياري از كشورها و
بورسها بهعنــوان الگويي براي تدوين
استاندارد حاكميت شركتي محلي به كار
ميرود .درگاهي توضيح داد :همچنين
در دهه گذشــته تعداد بورسهايي كه
شاخص حاكميت شــركتي را راهاندازي
كردهاند افزايش يافته و گاهي اين شاخص
را توســعه داده و با افــزودن موضوعات
زيســتمحيطي و اجتماعــي آن را به
«شاخص زيســتمحيطي ،اجتماعي و
راهبري» ( )ESGيا شــاخص پايداري
ارتقا دادهاند.
حاكميت شركتي در كشورهاي منطقه
مدير پذيرش بورس تهران در پايان اظهار
داشت :در كشورهاي منطقه هم اين موضوع
با جديت تمام تعقيب شده است بهطوري
كه از ســال  ۲۰۰۳ميالدي حركتهايي
براي معرفي حاكميت شركتي در منطقه
خاورميانه و شــمال آفريقــا ()MENA
صورت گرفت و انجمن جهاني حاكميت
شركتي بانك جهاني در اين سال در برخي
كشورها از جمله مصر ،مراكش ،اردن و لبنان
ارزيابيهايي براي بررسي وضعيت حاكميت

روسها برنامه جامع و مدوني را براي حضور در بازار سرمايه ايران
تدوين كردهاند تا هر چه سريعتر فعاليتهاي خود را در اين بازار آغاز
كنند .به گزارش ســمات ،روسها در راستاي افزايش همكاريهاي
سياسي و اقتصادي خود با ايران ،برنامه جامعي را براي ورود به بازار
ســرمايه كشورمان طراحي كردهاند .براساس اين گزارش ،محمدرضا
محســني مديرعامل و حســين فهيمي رييس هياتمديره شركت
ســپردهگذاري مركزي در حاشيه اجالس شركتهاي سپردهگذاري
در هنگكنگ با نمايندگان شــركت ســپردهگذاري مركزي روسيه
( )NSDديــدار و گفتوگو كردند .در عين حــال اين ديدار كه به
درخواســت رسمي طرف روس برگزار شد ،دو طرف راهكارهاي آغاز
همكاريهاي نهادهاي فعال در بازار سرمايه دو كشور را مورد بحث و
تبادل نظر قرار دادند .مديرعامل سمات با بيان اينكه شركت NSD
تنها نهاد بازار سرمايه روسيه است كه عمليات قبل و پس از معامالت
را در اين كشــور انجام ميدهد ،افزود :روسها برنامه جامع و مدوني
را براي حضور در بازار سرمايه ايران تدوين كردهاند تا هر چه سريعتر
فعاليتهــاي خود را در اين بازار آغاز كنند .همچنين محســني به
فعاليتهاي گسترده شركت سپردهگذاري روسيه در حوزه بينالمللي
به ويژه اتحاديه اروپا اشاره كرد و گفت :اين شركت همكاري نزديكي
با يورو كلير در انتشــار اوراق مختلف در قاره اروپا دارد كه ميتوان
از تجربيات اين شركت بهره برد .وي افزود :در پايان اين جلسه مقرر
شد كارگروه ويژهاي ميان كارشناسان شركت سپردهگذاري مركزي
ايران و روسيه تشكيل شود تا دو شركت ،پروژه مشتركي را براي آغاز
همكاريهاي دوجانبه تعريف كنند .گفتني است اجالس شركتهاي
سپردهگذاريهاي جهان ( )WFCو مجمع عمومي گروه شركتهاي
سپردهگذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه چندي پيش بهطور همزمان
در هنگكنگ برگزار شــد و نمايندگان شــركت ســپردهگذاري در
اين اجالسهــا حضور يافتند و مذاكراتي را با نمايدگان يورو كلير و
شركتهاي سپردهگذاري روسيه ،تايوان و كرهجنوبي براي گسترش
همكاريهاي بينالمللي انجام دادند.
ديدگاه

پارامتر اصلي محاسبه شاخص ،تغييرات ارزش
بازاري است
مدير تحقيق و توسعه بورس تهران تغييرات ارزش بازاري را پارامتر
اصلي محاسبات شاخص اعالم كرد .به گزارش بورس تهران ،كياني تغييرات
ارزش بازاري را پارامتر اصلي محاسبات شاخص دانست و گفت :بهطور كلي
در محاسبات شاخص ،تغييرات ارزش بازاري به عنوان پارامتر اصلي مورد
توجه قرار ميگيرد .افزون بر اين تغييرات ارزش بازار ميتواند به داليلي
جز تغيير متوسط سطح قيمتها افزايش يا كاهش يابد و از سويي ديگر
افزايش سرمايه ،ورود و خروج شركت به بورس و سود تقسيمي نيز بر ميزان
ارزش بازار اثر ميگذارند اما اثر آنها در محاسبات شاخص تعديل ميشود.
وي ادامه داد :در اين بازه زماني شركتهاي بورسي با افزايش سرمايه از
محل آورده نقدي بيش از  ۴۲۳هزار ميليارد ريال به ارزش خود افزودهاند،
همچنين شركتهاي جديدي با ارزش نزديك به  ۳۷۳هزار ميليارد ريال
در بورس تهران پذيرفته شده است .وي افزود :حساب سرانگشتي تغييرات
ارزش بازار با در نظر گرفتن پارامترهاي ورود و خروجي يادشده نيز بيانگر
كاهشي است كه بسيار نزديك به تغييرات شاخص قيمت است.كياني به
استانداردهاي بينالمللي محاسبه شاخص كل اشاره كرد و اظهار داشت:
مطابق استانداردهاي بينالمللي محاسب ه شاخص كل ،سودهاي تقسيمي
شركتها مجددا در بازار سرمايهگذاري ميشوند .با توجه به آنكه بازار در
اين دوره ابتدا نزولي و سپس صعودي بوده و در پايان دوره نيز مقداري
بيش از ابتداي خود داشته ،تمام سودهاي تقسيمي پس از سرمايهگذاري
مجدد به رشد شاخص كمك كردهاند .كياني همچنين به شاخص قيمت
اشاره كرد و افزود :علت اين امر را بايد در سود تقسيمي كه تفاوت ميان
محاسبات شاخص قيمت و شاخص كل است ،جستوجو كرد .افزون بر
اين ،وي به تفاوت تغييرات شاخص قيمت و شاخص كل اشاره و خاطرنشان
كرد :در اين بازه زماني شركتهاي پذيرفتهشده در بورس تهران نزديك به
يدانيم،
 ۱۴۳۵هزار ميليارد ريال سود نقدي تقسيم كردهاند .همانطور كه م 
بازدهي ســهام از دو منبع رشد قيمت و سود نقدي به دست ميآيد و
تغييرات شاخص قيمت تنها نشاندهنده بازدهي ناشي از تغييرات قيمت
است در حالي كه تغييرات شاخص كل بيانگر بازدهي ناشي از نوسانات
قيمت و سود نقدي است.

ي مناقصه عمومي یک مرحلهای
آگه 
اداره كل راهداري
لونقل جادهاي
و حم 
استانبوشهر

نوبت دوم

لونقل جادهاي استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج در جدول ذیل به
اداره كل راهداري و حم 
صورت برگزاري مناقصه عمومي یک مرحلهای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.

رديف

شماره مناقصه

شماره فراخوان  

1

.95/96-25م

200963583000031

2

.95/96-27م

200963583000034

3

.95/96-24م

200963583000035

محل اجرا

مدت اجراي
كار

برآورد اوليه
(ريال)

مبلغ تضمين
شركت در
مناقصه (ريال)

حداقل رتبه و رشته
مورد نياز

موضوع مناقصه

محور ( امام
حسن -پل
بویرات)

 5ماه

2.996.489.692

150.000.000

داراي رتبه  5رشته
راه و باند

تکمیل روشنایی
محور بنداروز-
نینیزک

محور بنداروز-
نینیزک

8ماه

2.359.187.986

118.000.000

داراي رتبه  5رشته
تاسیسات برقی

لکهگیری محور اهرم
– برازجان (سمل–
برازجان)

محور اهرم-
برازجان

3ماه

6.759.191.149

338.000.000

داراي رتبه  5رشته
راه و باند

فوگسیل محور گناوه
– دیلم (امام حسن-
پل بویرات)

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به آدرس
http://www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار اسناد در سامانه  96/09/13میباشد.
 -1زمان و محل توزيع اسناد :از تاريخ  96/09/16لغايت  96/09/24از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سامانه ستاد).
 -2آخرين مهلت تحويل مدارك :تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ  96/10/05ميباشد که میبایست در سامانه ستاد درج گردد.
 -3نشاني محل تسليم مدارك :درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir
لونقل جادهای استان بوشهر -امور اداری
 -4ارائه پاکت الف به آدرس :بوشهر -خیابان ریسعلی دلواری -چهارراه کشتیرانی -اداره کل راهداری و حم 
 -5مدت اعتبار پيشنهادات تا  170روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه میباشد.
 -6جلسه بازگشايي پاكات :زمان بازگشايي پاكات روز چهارشنبه مورخ  96/10/06رأس ساعت  08/30صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداري
لونقل جادهاي استان بوشهر ميباشد .
و حم 
 -7مبلغ تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانكي تهیه و در پاكت ( الف) تحويل گردد.
 -8ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کســب اطالعات بیشــتر متقاضیان میتوانند به پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات به نشــانی  http://iets.mporg.irمراجعه و یا با شماره تلفن
 07733331281 -3تماس حاصل فرمایند.

لونقل جادهاي استان بوشهر
روابط عمومی اداره كل راهداري و حم 

