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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آیين نامه اخاق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   

قاب روز                                »التون« مرتفع ترین آبشار ایران یخ زد - ایسنا 

Wed  25 Jan .2022  8pageچهارشنبه 5 بهمن  1401    3 رجب 1444  شماره 2633

تلفکس: 66431022                 تلفن تحریریه: 66435746-66911172          
تلفن سازمان آگهي ها:  66435745    سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000 
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66              آدرس: ستارخان، بين توحيد و باقرخان، كوچه اكبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الکترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الکترونيك تحریریه www.tejaratonline.ir :تجارت آناین

جامعه

س��ازمان تامین اجتماعی طبق »تبصره 1 ماده 7۶ 
قانون تامین اجتماعی« مردان را با 50 س��ال س��ن 
و ۳0 س��ال س��ابقه و زنان را با ۳0 س��ال سابقه و ۴5 
سال سن بازنشسته می کند؛ اما شرایط برخورداری 

از مستمری با حداقل 10 سال سابقه چیست؟  
ب��ه گزارش ایرنا، س��ازمان تامین اجتماعی اکنون 
۴5 میلی��ون و ۶۳ ه��زار و 2۸۳ نف��ر از جمعیت کل 
کش��ور )یعنی بیش از 5۳ درصد( را تحت پوش��ش 

حمایت های بیمه ای و درمانی قرار داده است.
اصلی ترین س��ازمان بیمه گ��ر در ایران که مطابق 
ب��ا آخری��ن آمارها ۴ میلی��ون و 7۶ هزار و 700 نفر 
را به عنوان مس��تمری بگیر اصلی و س��ه میلیون و 
12۳ ه��زار و 7۴۹ نف��ر را در قالب مس��تمری بگیر 
تبع��ی تح��ت حمای��ت داش��ته و در مجموع هفت 

میلی��ون و 200 ه��زار و ۴۴۹ 
نف��ر ج��زو مس��تمری بگیران 
خانواده بزرگ تامین اجتماعی 
محسوب می ش��وند. جمعیتی 
ک��ه ب��ا پرداخ��ت حق بیمه در 
دوران اش��تغال، کسب سابقه 
الزم و س��ن مق��رر در قوانی��ن 

مربوط��ه می توانن��د در دوران بازنشس��تگی هم از 
مزایای معین در قانون این سازمان برخوردار شده 
و مس��تمری دریافت کنند.  طبق مقررات ماده 7۶ 
قان��ون تامین اجتماعی مس��تمری بگیران مرد، با 

۶0 س��ال سن و 20 سال سابقه 
پرداخ��ت حق بیمه، 50 س��ال 
س��ن و ۳0 سال سابقه پرداخت 
حق بیمه و نیز ۳5 س��ال سابقه 
پرداخت حق بیمه )بدون شرط 
س��نی( می توانن��د از س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی درخواس��ت 
بازنشس��تگی کنند. زنان بیمه ش��ده نیز با ۳0 سال 
سابقه و پرداخت )۳0سال( حق بیمه و ۴5 سال سن 
می توانند از این قانون استفاده کنند. ۴2 سال سن 
و 20 س��ال س��ابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه هم 

برای »زنان کارگر مشمول قانون کار« لحاظ شده 
است. تبصره 2 ماده 7۶ این قانون نیز 20 سال سابقه 
متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در کارهای سخت 
و زیان آور بدون ش��رط س��نی )برای زنان و مردان( 
را شرایط استفاده از مزیت های قانون بازنشستگی 
عنوان می کند. اما شرایط برخورداری از مستمری 

با حداقل 10 سال سابقه چیست؟
رئیس اداره امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی 
در پاس��خ به این پرس��ش به خبرنگار اجتماعی ایرنا 
گفت: برخورداری از مس��تمری با حداقل 10 س��ال 
س��ابقه، برای مردان )بیمه ش��دگان( دارای حداقل 
۶0 س��ال تمام س��ن و زنان 55 س��ال تمام س��ن و 
10 س��ال تمام سابقه پرداخت حق بیمه امکان پذیر 

خواهد بود. 

گردشگری

مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر تخصصی توس��عه 
ایران گردی و جهان گردی گفت: کارت س��فر به 
صورت ارزان و اقس��اطی اس��ت و مبلغ تسهیالت 
آن ۳0 میلی��ون توم��ان ب��ا نرخ ۴ درصد برای هر 
خانوار است که با همکاری یکی از بانک ها انجام 

خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصص��ی توس��عه 
ایران گ��ردی و جهان گ��ردی از رونمایی پلتفرم 
جدی��دی با نام »ایران س��فر« و اختصاص کارت 
سفر ۳0 میلیون تومانی با هدف ارزان سازی سفر 
خب��ر داد. ب��ه گزارش مهر، روح اهلل حس��ین زاده 
گفت: پلتفرم »ایران س��فر« توس��ط شرکت مادر 
تخصصی توس��عه ایران گردی و جهان گردی با 
همکاری بخش خصوصی به منظور ارزان س��ازی 
س��فر طراحی ش��ده و قرار اس��ت در نمایش��گاه 
گردش��گری و صنایع دس��تی تهران در بهمن ماه 

سال جاری رونمایی شود.
مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر تخصصی توس��عه 
ایران گردی و جهان گردی اظهار کرد: این پلتفرم 
با هدف توس��عه و رونق س��فر و گردش��گری، به 
عالقه مندان خدمات ارزان و مش��اوره س��فر ارائه 
می کند. وی افزود: افراد با مراجعه به این پلتفرم 
می توانند عالقه مندی خود را برای س��فر به نقاط 
مختلف اعالم کنند و عالوه بر دریافت مش��اوره، 

سفر ارزانی را برنامه ریزی کنند.

كارت سفر 30 ميليون تومانی برای هر خانواده ایرانی

سامت

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: 10 داروی سنتی 
به عنوان کمک درمان در چرخه فهرست دارویی 
کرونا وارد بازار شده و مورد استفاده برای بیماران 
قرار می گیرد. به گزارش ایرنا، نفیسه حسینی یکتا 
افزود:در موج پنجم کرونا، استفاده از ظرفیت طب 
ایرانی را نداشتیم و فقط در هفت مرکز ارائه خدمت 
داشتیم، در موج ششم، با تشکیل کمیته طب ایرانی 
و حمایت ویژه معاونت درمان وزارت بهداشت، 15۸ 
مرکز طب ایرانی بصورت سرپایی خدمات درمانی 
و مشاوره ای ارائه دادند و اکنون نیز فعالیت دارند. 
وی اظهار داش��ت: خدم��ات طب ایرانی در نظام 
سالمت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ادغام 
ش��د و در دولت س��یزدهم توصیه به طب ایرانی و 
استفاده از ظرفیت های مورد تاکید ویژه قرار گرفته 
ت��ا اقدام��ات موثر و کارآمد باید برای جبران عقب 

ماندگی ها انجام دهیم. حسینی یکتا ادامه داد: در 
حوزه های مختلف از جمله آموزش تس��هیل راه 
اندازی دانش��کده های طب ایرانی انجام ش��ده و 
متقاضی راه اندازی این دانشکده ها هستیم، 2 واحد 
از طب ایرانی به صورت اجباری از س��ال آینده در 
دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می شود و دوره 
های مهارتی برای رشته های مامایی، پرستاری و 
تغذیه برگزار و به منظور تربیت نیروهای الزم در این 

حوزه برنامه های آموزشی تدوین شده است.

شرایط برخورداری از مستمری با حداقل ١٠ سال سابقه 
مدرسه

 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی 
متوال��ی مدارس گفت: برای تعطیلی بدون 
برنامه مدارس باید فکری کرد. ضربه ای که 
تعطیلی مدارس به کشور وارد می کند قابل 
جبران نیست. به گزارش ایسنا، یوسف نوری 
در هزارو بیس��ت و چهارمین جلسه شورای 
عال��ی آموزش و پ��رورش اظهار کرد: برای 
تعطی��ل کردن مدارس باید ش��اخص های 
جهانی را در نظر بگیریم و بهتر اس��ت این 
اختی��ار ب��ه وزارت آموزش و پرورش واگذار 
ش��ود. ن��وری اف��زود: بچه ها چط��ور باید 
اجتماع��ی ش��وند؟ و چطور ب��رای بر عهده 
گرفتن مسئولیت های اجتماعی آماده شوند؟ 
دان��ش آموزان باید با چالش های اجتماعی 
مواجهه ش��وند تا بعداً وقتی در ش��رایط این 
چنین��ی قرار می گیرن��د، بتوانند تصمیمات 
درس��تی بگیرن��د.  وزیر آم��وزش و پرورش 
تاکید کرد: برای جلوگیری از تعطیلی بدون 
برنامه مدارس، تقویم آموزشی و تعطیالت 

کش��ور باید س��اماندهی ش��وند تا این قدر 
ش��اهد وقف��ه در جریان آم��وزش و پرورش 
دانش آموزان نباش��یم. وی با اش��اره به لزوم 
س��اماندهی تقویم آموزشی گفت: یک ماده 
واح��ده که تمام جوانب تقویم آموزش��ی در 
آن در نظر گرفته شده تهیه و تدوین شود تا 
آموزش و پرورش مناطق آموزش��ی خود را 
بر اساس آن ساماندهی کند. محمود امانی 
دبیرکل ش��ورای عالی آم��وزش و پرورش 
در این جلس��ه گف��ت: تعطیلی بدون برنامه 
مدارس به آموزش و پرورش کش��ور ضربه 
م��ی زند. هر چن��د جریان آموزش از طریق 
فضای مجازی پیگیری می ش��ود ولی هیچ 
چی��ز جای آموزش حض��وری را نمی گیرد. 
وی با اش��اره به س��ند تحول ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: در چند مورد تداخل 
جدی این سند با وظایف و اختیارات آموزش 
و پ��رورش وج��ود دارد که باید در این زمینه 

تدابیر الزم اندیشیده شود.

 جلوگيری آموزش و پرورش از تعطيلی مدارس

10 داروی سنتی به فهرست دارویی درمان كرونا اضافه شد
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    آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره )  43 /1401 (                                                                 
شماره ثبت د ر سامانه ستاد  2001005301000061

 نام د ستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران به نمایند گی از آب و فاضالب استان تهران
1-موضوع مناقصه :  عملیات اجرایی خط جمع آوری چاههای قشالق مالرد  ولوله رانی عرض بلوار شهریار به مالرد  

2- مد ت زمان کار :   ۴ماه  )چهار ( ماه شمسی
3-محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی  وسایرمنابع

4-الزامات مورد  نظر کارفرما : گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری-  ارائه گواهینامه پیمانکاری رتبه 5 رسته اب  - مطابق مند رجات اسناد مناقصه
5-براورد  اولیه: 1۸/512/۴2۶/۶0۳ )هجد ه میلیارد و پانصد و د وازد ه میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و ششصد و سه  ( ریال)بر مبنای فهرست بهای پایه سال 1۴01 (

6-مبلغ تضمین فرایند  ارجاع کار:  ۹2۶/000/000 ) نهصد و بیست و شش میلیون (ریال بود ه و به یکی از انواع ذیل می باشد  : 
 الف( اصل فیش واریز وجه تضمین بحساب جاري به شماره ۴001051۴071۴5۸۸1 نزد  بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت آبفای استان تهران 

ب(ضمانتنامه های بانکی و یا صاد ره از یکی از مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور )د اراي مجوزالزم ازبانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران( به نام شرکت آبفای استان تهران 
پ( ضمانت نامه صاد ره توسط مؤسسات بیمه گر د اراي مجوز الزم برای فعالیت و صد ور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نام شرکت آبفای استان تهران 

ج( اوراق مشارکت بی نامه تضمین شد ه بانکها و د ولت با قابلیت  بازخرید  قبل از سررسید  )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
ح( ضمانتنامه های صاد ره توسط صند وق های ضمانت د ولتی که به موجب قانون تأسیس شد ه یا می شوند  و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند  . 

چ(وثیقه ملکی معاد ل هشتاد  و پنج د رصد  ارزش کارشناسی رسمی آن.
خ(ضمانتنامه های موضوع بند  خ آیین نامه تضامین د ولتی به شماره 12۳۴02/ت 50۶5۹ ه مورخ ۹۴/۹/22.

تبصره : به پیشنهاد هایی که فاقد سپرد ه ، سپرد ه های مخد وش ، سپرد ه های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد  .
http:// 7-مهلت و محل د ریافت اسناد  : متقاضیان شرکت د ر مناقصه می توانند  حد اکثر تا ساعت 1۴ روزسه شنبه  مورخ 1۴01/11/11  به سامانه تد ارکات الکترونیکی د ولت به نشانی الکترونیکی

setadiran.irمراجعه نسبت به د ریافت کلیه اسناد  این مناقصه اقد ام نمایند .
8-مهلت و محل تحویل پیش�نهاد  :متقاضیان ش��رکت د ر مناقصه میبایس��ت حد اکثر  تا س��اعت 1۴روز س��ه ش��نبه مورخ 1۴01/11/25  نس��بت به بارگذاری کلیه پاکات پیشنهاد ی خود  )محتویات پاکات  
الف، ب، ج( د ر س��امانه تد ارکات الکترونیکی د ولت)به نش��انی پیش گفته( اقد ام نمایند . ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( د ر مهلت مقرر به د بیرخانه مرکزی ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران به نش��انی کیلومتر 7 

جاد ه مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، مید ان کمال الملک، کوچه شهید  علیرضا راسخ مهر، الزامی میباشد . 
9-زمان و محل گش�ایش پاکات پیش�نهاد ی: پاکات پیش��نهاد ی د ر س��اعت 10  روزچهارش��نبه مورخ 1۴01/11/2۶  د رمحل د فتر ذیحس��ابی ابفای اس��تان تهران به نشانی تهران خیابان فاطمی نبش 

خیابان حجاب ، گشود ه خواهد  شد . 
10-به پیشنهاد ات فاقد  امضا ، مشروط ، مخد وش و پیشنهاد اتی که بعد  از مد ت مقرر د ر این آگهی واصل شود  مطلقًا ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد  .

11-ضمنًا هزینه د رج هر د و مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهد ه مناقصه گزار می باشد  . سایر اطالعات و جزئیات مربوط د ر اسناد  مناقصه مند رج است .
)http://tender.nww.co.ir),)http://iets.mporg.ir) نشانی های سایت اینترنتی

شركت آب و فاضاب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضاب غرب استان تهران

نوبت اول:  سه شنبه   1401/11/4  
نوبت د وم: چهارشنبه   1401/11/5

 آگهی تجد ید  فراخون ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره فراخوان  2001005301000060

ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران د ر نظر د ارد  عملیات برون س��پاری کلیه فعالیتهای بهره برد اری تعمیرات، نگهد اری آب،رفع حواد ث ش��بکه توزیع، انش��عابات وخطوط انتقال آب و حفظ ، نگهد اری و مراقبت از تاسیس��ات منابع 
تولید  و مخازن و کنترل شبکه  توزیع  از لحاظ کمی و کیفی و انجام فعالیتهای سرمایه ای را به شرح ذیل و مطابق با اسناد  مناقصه و از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای واگذار نماید :

محل شماره مناقصه
اجرا

مبلغ براورد  اولیه(ریال( بر اساس 
فهرست بهای پایه  سال 1401

مبلغ تضمین 
فرایند  ارجاع 

کار(ریال(

مد ت زمان 
انجام 

عملیات(ماه(
تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی

ساعت 1۴  روز سه شنبه   مورخ  1۳۸/۴77/۹۳2/۹۸2۳/5۸5/000/0001۸شهرمالرد ۳۸ت /1۴01
1۴01/11/25

شركت آب و فاضاب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضاب غرب استان تهران

1- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری
2- الزامات مورد  نظر کارفرما: الزامات مورد  نظر کارفرما: د ارا بود ن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری 
یا نامه موقت  معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مند رجات اسناد  مناقصه، د ارا بود ن رتبه 5رسته 
آب از سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور، د اشتن گواهینامه صالحیت بهره برد اری از شرکت مهند سی آبفای 
کشور یا مند رج بود ن نام مناقصه گران د ر فهرست سایت water.nww.ir به عنوان تایید  صالحیت شد ه .

3- تضمین شرکت د ر فرایند  ارجاع کارمی تواند   به یکی از انواع ذیل می باشد  :
1(فیش واریزی به حساب شماره 1-۶0000000-۴-117 نزد  بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب 
اس��تان تهران   2(ضمانتنامه بانکی صاد ره از یکی از بانکهای د ولتی یا خصوصی کش��ور )د ارای مجوز از بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران( د ر وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  ۳(ضمانتنامه صاد ره از موسس��ات 
اعتباری غیربانکی )د ارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران(د ر وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان 

تهران  ۴( ارائه گواهی صاد ره از امورمالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شد ه
۴- مناقصه گران میبایست محتویات پاکت الف را پس از بارگذاری د ر سامانه ستاد  د ر پاکت الک و مهر شد ه د ارای 
اطالعات کامل شرکت مناقصه گر و مناقصه مربوطه حد اکثر تا پایان مهلت ارائه پیشنهاد  ها تحویل د بیرخانه 
این شرکت به نشانی کیلومتر 7 جاد ه مخصوص کرج – تهرانسر مرکزی - بلوار اصلی – خیابان شهید  علیرضا 

راسخ مهر) یکم غربی( ساختمان شماره ۳  تحویل و رسید  د ریافت نمایند .  تلفن تماس ۴۴5200۶1  .
5- ضمنًا به پیش��نهاد هایی که فاقد س��پرد ه ، س��پرد ه های مخد وش ، س��پرد ه های کمتر از میزان مقرر ، چک 

شخصی ، ارائه شد ه خارج از بازه زمانی ذکر شد ه و نظایر آن ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد  .
6- مهلت و محل د ریافت اسناد  : متقاضیان شرکت د ر مناقصه می توانند  حد اکثر تا پایان ساعت 1۴روز  
د و ش��نبه مورخ 1۴01/11/10   با مراجعه به د رگاه س��امانه س��تاد  به نش��انی www.setadiran.ir نس��بت به 

د ریافت اسناد  اقد ام نمایند .
7- مهلت و محل تحویل پاکات پیش�نهاد ی : مناقصه گران می بایس��ت حد اکثر تا س��اعت 1۴روز  د و 
ش��نبه مورخ 1۴01/11/2۴  نس��بت به بارگذاری کلیه پاکات پیش��نهاد ی ) ارزیابی کیفی، الف، ب، ج( د ر س��امانه 

ستاد  اقد ام نمایند .
۸-  هزینه انتشار هر د و نوبت آگهی چاپ شد ه د ر روزنامه، بر عهد ه کارفرما می باشد .

9- به پیشنهاد ات فاقد  امضا،مشروط، مخد وش و پیشنهاد اتی که بعد  از مد ت مقرر این آگهی واصل شود  مطلقًا 
ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد  . سایر اطالعات و جزئیات مربوط د ر اسناد  مناقصه مند رج است.

10- تاریخ بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به واجد ین شرایط  اعالم می گرد د .
 )http://tender.nww.co.ir),)http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir) نشانی های سایت اینترنتی

نوبت اول:  سه شنبه   1401/11/4  
نوبت د وم: چهارشنبه   1401/11/5

آگهی تجد ید  مزاید ه عمومی شهرد اری مهاجران

ش��هرد اری مهاجران د ر نظر د ارد  بر اس��اس بند  2 صورتجلس��ه ۴7  مورخ  1۴01/05/27 ش��ورای اس��المی بهره برد اری از ۳ واحد  کیوس��ک شیش��ه ای ش��هر مهاجران  برای مد ت یک س��ال به ش��ماره  
500100572۳00002۳ را از طریق سامانه الکترونیکی د ولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مزاید ه  از د ریافت اسناد  مزاید ه تا ارائه پیشنهاد  مزاید ه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق  د رگاه سامانه 
تد ارکات الکترونیکی د ولت)ستاد ( به آد رسwww.setadiran.irانجام خواهد  شد   و الزم است مزاید ه گران )اشخاص حقیقی و حقوقی ( د ر صورت عد م عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام د ر سایت مذکور 

و د ریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت د ر مزاید ه محقق سازند .

سپرد ه شرکت د ر مزاید ه )ریال(قیمت پایه ماهیانه برای یک سال)ریال( کاربریموضوع  مزاید ه
10/000/000۶/000/000تنقالتاجاره و بهره برد اری از کیوسک خیابان بصیرت

12/000/0007/200/000اغذیه فروشی اجاره و بهره برد اری از کیوسک خیابان حافظ غربی  2-
12/000/0007/200/000معرق و چوب اجاره و بهره برد اری از کیوسک خیابان حافظ غربی ۳-

كميسيون معامات شهرد اری مهاجران

ت دوم
نوب

تاریخ انتشار مزاید ه د ر سامانه د ر تاریخ 1۴01/10/2۸ می باشد .
مهلت زمانی د ریافت اسناد  مزاید ه از سایت:از 1۴01/10/2۸لغایت 1۴01/11/0۸ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : 1۴01/11/1۹ 
زمان بازگشایی پاکت ها: 1۴01/11/2۳

-بد یهی است شرکت د ر مزاید ه و ارائه پیشنهاد  به منزله قبول شروط وتکالیف د ر اسناد  مزاید ه  بود ه و شهرد اری د ر رد  یا قبول کلیه پیشنهاد ات مختار می باشد .
-سپرد ه نفرات د وم و سوم تا تاریخ عقد  قرارد اد  نزد  شهرد اری باقی خواهد  ماند .

-هزینه چاپ آکهی و کارشناسی به عهد ه برند ه مزاید ه  می باشد .
اطالعات تماس د ستگاه مزاید ه گزار جهت د ریافت اطالعات بیشترد ر خصوص اسناد  مزاید ه و ارائه پاکت الف:

آد رس:مهاجران –مید ان امام خمینی )ره(و تلفن تماس:0۸۶-۳۸۶2۸120
اطالعات تماس ستاد  انجام مراحل عضویت د ر سامانه:

مرکز تماس:021-۴1۹۳۴
د فتر ثبت نام:۸51۹۳7۶۸-۸۸۹۶۹7۳7  

 

مزایده عمومی اجاره امالک شهرداری ازنا  

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

 ش��هرداري ازنا در نظر دارد بر اس��اس مجوز ش��ورای محترم اس��المي ش��هرو کمیته انطباق فرمانداری نس��بت به اجاره امالک ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا 
از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مي آید. حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري از انتشار آگهی نوبت دوم که یک هفته پس از انتشار این آگهی که در همین روزنامه 
به چاپ میرس��د به آدرس www.setadiran.ir  س��امانه س��تاد مراجعه و اس��ناد ش��رکت در  مزایده مذکور را دریافت نموده و پس از تکمیل اس��ناد ضمانتنامه ش��رکت در مزایده را 

در مهلت قانونی در پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه شهرداری ارائه نمایند
1- اجاره کشتارگاه دام شهرداری ازنا
2- اجاره جایگاه CNGشهرداری ازنا

شرایط و مدارك شرکت در مزایده : 
1–  ارائه برگه پیش��نهاد قیمت بهمراه اصل فیش واریزی س��پرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکي که نباید از 5%  مبلغ پایه کمتر باش��د. ش��ماره حس��اب جهت واریز س��پرده 

010۶771۳۳700۶ بانک ملي شعبه آزادی ازنا.
2 – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 – سپرده برندگان اول ، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

5-  پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مزایده میباشد
6- سایر اطالعات در اسناد مزایده ارائه میگردد تلفن تماس: 0۶۶۴۳۴221۶5

7- تاریخ انتشار:1۴01/11/0۴
8-مهلت بازدید:1۴01/11/12

9-مهلت ارائه پیشنهاد:1۴01/11/2۴
10-زمان بازگشایی:1۴01/11/25

11- زمان اعالم برنده :1۴01/11/2۶ 

ت اول
نوب


