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بورس

 1,394,095اونسطال

شنبه  6آذر 1400

1,796

مثقالطال

استقراض
از بانک مرکزی
صفر شده است

قیمت انواع
آون توستر

 21ربیعالثانی 1443

54,130,000

 27نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

طال ۱۸عیار

شماره 9681

 12.504.000ربعسکه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :بیش از۸۰۰
ردیف بودجهای در بودجه  ۱۴۰۱متمرکز شده و در  ۵۰ردیف
بودجهای تنظیم شده است.
مـحـمــدرضــا مـیــرتــاجالــدیـنــی روی ـکــرد دول ــت و ســازمــان
برنامهوبودجه در تدوین بودجه  1401را مثبت ارزیابی کرد و
گفت :بیش از  800ردیف بودجهای وجود داشت اما دولت

آژینه
مدل 6020
 ۱,۹۷۰,۰۰۰تومان

تکنو
مدل Te459
 ۲,۳۹۹,۰۰۰تومان

 37.850.000نیمسکه

 54.900.000سکه

 125.710.000دالر (سنا)

آنها را متمرکز کرد و در  50ردیف بودجهای تنظیم کرده،
بهطوری که ردیف بودجهای دستگاهها و ردیفهای فرعی
که در بودجه دیده میشود متمرکزسازی شدند.
این نماینده مجلس از رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی
بودجه که در اول بودجه پیشبینی شده ابراز خرسندی
کرد و گفت :تراز عملیاتی بودجه همیشه یک رشد فزاینده

کومتای
مدل 5045
 ۲,۰۷۳,۰۰۰تومان

288.080

لوکستای
مدل 3100
 ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

درنیکا
مدل DS4004
 ۱,۵۹۹,۰۰۰تومان

از پاداش به صرفهجوها تا جهش نرخ پرمصرفها

◾

◾تأمین گاز بخش خانگی با محدودیت صنایع
تجربه نـشــان داده اســت بــا وج ــود آنـکــه تالش
بــرای نهادینه کــردن فرهنگ مصرف و استفاده
بهینه از انــرژی در بلندمدت ،نتایج ارزشمندی
دارد ولی بهکارگیری ابزارهای اقتصادی برای باال
بردن بهرهوری در کوتاهمدت ،آثار بهتری بر جای
میگذارد .در این راستا با تقویت احتمال پیشی
گرفتنمصرفازتولید،دولتدراقدامیپیشگیرانه
دســت به اصــاح تعرفههای گــاز بــرای مشترکان
پرمصرف یا مسرف زده است.
آن طور که اوجی وزیر نفت گفته دولت با محدود
کردن گاز صنایع سیمانی و ارائه سوخت مایع به
صنایع،سوختمصرفیبرایبخشخانگیتأمین
کرده است و مشترکانی که دست به اصالح مصرف
گاز نزنند بهای این کار را در قبض دیماه خویش
مشاهده میکنند و نباید از دولت گلهمند باشند.

◾

◾تعرفه گاز در قبض 75درصد مردم بدون تغییر
از جایی که به طور متوسط همواره میزان مصرف
گاز  75درصــد مــردم در سه پله اول مصرفی قرار
مـیگـیــرد قـبــوض ســه گ ــروه نخست مشتریان

«متن آگهی فراخوان تجدیدمناقصه
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
یک مرحله ای شهرداری تربت جام»

◾

تغییری نمیکند .مقایسه تعرفهگذاری جدید با
تعرفهای که پیش از این بــرای ماههای سرد سال
 1400تصویب شده بود نشان میدهد قیمت گاز
مصرفی برای سه پله نخست در پنج اقلیم ،ثابت
باقی مانده است.
البته با ابالغ مصوبه جدید یک چهارم از مشترکان
گاز کشور در بخش خانگی در صورت ادامه روند
مصرف به صــورت گذشته ،باید منتظر افزایش
هزینه قبوض گاز خود باشند ،مگر آنکه در روند
مصرف خــود بازنگری کنند .مطابق ج ــدول 12
پلکانی تعرفه گاز بخش خانگی ،از پله  4تا  ،12به
ازای هر پله  40درصد به مبلغ گازبها اضافه شده
اســت در واق ــع ،مشترکان بدمصرف کــه تعرفه
مصرف گــاز آنهــا در پله یازدهم و دوازده ــم قرار
میگیرد ،هزینه قبض گاز آنها نسبت به گذشته،
سه تا چهار برابر خواهد شد.

◾

◾جهش نرخ پرمصرفها
از  414به هزار و  995تومان

براساس آنچه نورموسوی ،مدیر امور گازرسانی
شرکت ملی گاز گفته است در پله دوازدهم مبلغ
هر مترمکعب گاز به هزارو 995تومان رسیده که
نسبت به پله نخست که  414تومان است حدود
چهار برابر تفاوت دارد .به گفته وی ،در کشور پنج

1408236

مهدیرضایی
سرپرست شهرداری تربت جام

بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت فوق
دعوت می ش��ود در جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده شرکت در تاریخ 1400/9/18
س��اعت  17در محل مش��هد نبش خیاب��ان امام
خمین��ی  - 28برج مرم��ر -ورودی یک  -طبقه
 - 11شماره چهار حضور به هم رسانند .
دس��تور جلس��ه :انتخاب ب��ازرس اصلی و علی
البدل

وزارت جهاد کشاورزی
شماره 55/75/00/1888:

هیئت مدیره

زمین فروشی
در مناطق آزاد
برای پرداخت
حقوق کارکنان!

گفتوگو

گپی با عضو هیئت مدیره اتحادیه
کسب و کارهای مجازی

احراز هویت صحیح جایگزین
مناسب اجباری کردن «اینماد»

اسماعیل غالمی عضو هیئت مدیره اتحادیه و
انجمن کسبوکارهای مجازی درگفتگو با خبرنگار
قدس گفت :از طریق احراز هویت صحیح میتوان
نسبت به شناسایی خالفکاران اقدام کرد .کسب و
کارهای خرد که تازه شروع به کار کردهاند ،در موقعیتی
نیستند که بتوانند درگیر گرفتاریهای اداری شوند.
الفت نسب با اشاره به اینکه شرایط فعلی «اینماد»
مطلوب نیست ،اف ــزود :پیشنهاد مــن ایــن است
کسبوکارها دستهبندی و طبقهبندی شوند و بر
این اساس کسبوکارهایی که حجم تراکنش ماهانه
پایینی دارند و کسبوکارشان خرد و خانگی است،
پس از احــراز هویت دیگر نیازی به مجوز خاصی
نداشته باشند و بتوانند فعالیت خودشان را تا یک
مقطع زمانی بدون نماد و جواز ادامــه دهند .به هر
حال کسبوکارهای خرد که تازه شروع به کار کردهاند،
در موقعیتی نیستند که بتوانند درگیر گرفتاریهای
اداری شوند.
شهــای
وی م ـع ـت ـقــد اسـ ــت اگـ ــر مـ ـی ــزان ت ـراک ـن ـ 
کسبوکارهای خرد از یک حجم مشخصی باالتر
رفــت ،باید به دنبال دریافت نماد و جــواز بروند اما
همچنان تأکید میکند باید به کسبوکارهایی که
حجم تراکنش پایینی دارند ،اجازه داده شود کسبو
کارشان راه بیفتد و خودشان را امتحان کنند و ببینند
آیا توان کار در این بازار را دارند یا خیر .اگر این کسب
و کارها بخواهند درگیر نماد اعتماد شوند ،بیتردید با
موانع بسیاری روبهرو خواهند شد.
وی همچنین با تأکید بر ض ــرورت حمایت دولت
از کسبوکارهای خرد و سرمایه انسانی به عنوان
مهمترین رکن تشکیلدهنده اقتصاد اظهار کرد :من
نمیگویم برای همیشه ولی معتقدم برای یک دوره
زمانی مشخص و با حجم تراکنش مشخص و البته
مشروط به احراز هویت میتوان کسبوکارهای خرد
را از دریافت اینماد معاف کرد.
الفت نسب در پایان اظهار کرد :دغدغه حاکمیت
برای شناسایی افراد یا گروههای متخلف و مبارزه با
پولشویی و قمار ،دغدغهای کامال ًدرست و منطقی
اســت امــا از طریق اح ــراز هویت صحیح میتوان
نسبت به رفع این دغدغهها و شناسایی خالفکاران
اقدام کرد.

آبرسانی به شماره ( 1400/5نوبت دوم)

و شناسه ملی10861043152

خبر
خوب

برتینو
مدلROMANO -LR 50
 ۲,۴۴۲,۶۷۰تومان

آگهی مزایده عمومی فروش تجهیزات و لوازم

(سهامی خاص) به شماره ثبت 1969

1408231

/1408139ف

دعوت کننده هیات مدیره تعاونی مسکن شماره 2

بــراســاس آییننامه بــرای مشترکان گــاز طبیعی
بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی
 16آبــان تــا  15اسفند هــر ســال ،نسبت بــه دوره
مشابه ســال گذشته کاهش پیدا کند بــه ازای
هر یک واحــد درصــد کاهش ،تخفیف یا پاداش
صرفهجویی در نظر گرفته شده به طوری که معادل
سه واحد درصد و تا سقف  45درصد در گازبهای
صورتحساب دوره مشمول تخفیف میشوند.
مشترکان صنعتی هم در این تخفیفها از نظر
دور نماندهاند ،برپایه تصمیم دولت ،در صورتی
که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف 5هزار
مترمکعب در ساعت و باالتر با درخواست شرکت
ملی گاز ایــران در دوره زمانی 16آبــان تا 15اسفند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
ش��رکت تعاونی مس��کن شماره  2کارکنان ش��رکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت
 434181بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت اول که راس ساعت  14:00تا  17:00روز یک شنبه مورخ  1400/09 /28درمحل ساختمان همایش های
حوزه هنری واقع در انتهای خیابان سمیه نرسیده به پل کالج تشکیل می گردد با به همراه داشتن کارت
شناسایی و دفترچه عضویت حضور بهم رسانند .ارائه کارت واکسن جهت حضور در جلسه الزامیست .
دستور جلسه :
– 1گزارش عملکرد هیات مدیره .
 -2گزارش بازرسین موضوع ماده . 35
 -3گزارش و تصویب بیالن مالی  1398و . 1399
 -4بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی با توجه به مصوبه مجمع .1396 /11/02
 -5تصمیم گیری در خصوص بررس��ی عملکرد  3دوره گذش��ته هیات مدیره توس��ط کارش��ناس رس��می
دادگستری .
 -6تصمیم گیری در خصوص قدردانی از افرادی که به هر نحوی به تعاونی خدمات ارائه نمودند.
 -7انتخابات هیات مدیره .
 -8انتخابات بازرس .
توضیحات :آن دس��ته از اعضای محترم که قادر به حضور در مجمع نمی باش��ند ،می توانند با تکمیل فرم
مربوطه (که هم در س��ایت تعاونی به نش��انی  www.tm2metro.irو هم از طریق اتوماس��یون اداری ارسال
خواهد شد) تا تاریخ  1400/09/24با همراه نماینده خود در محل شرکت حاضر و پس از تائید بازرس نسبت
به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضردرجلس��ه اقدام نمایند .الزم بذکر اس��ت اعضاء نماینده ،اوراق
وکالت را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضوردرجلسه ارائه نمایند .ضمن َا حداکثر رأی وکالتی برای
هر عضو تعاونی  3برگ و برای افراد غیر عضو ،یک برگ می باشد.
اف��رادی ک��ه تمایل به نامزدی در انتخابات هیات مدیره و بازرس��ی را دارند میتوانند تایک هفته بعد از
تاریخ آگهی ( تاپایان وقت اداری روز شنبه  )1400/09/13به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به ارائه مدارک
و تکمیل فرم های ثبت نام اقدام نمایند.
شایان ذکر است جلسه نوبت اول با حضور اکثریت (نصف )1+اعضاء رسمیت خواهد داشت.

◾

◾پاداش به مشترکان صرفهجو
با تخفیف در قبوض

به طور فوقالعاده شرکت زعفران گلبال بین الملل

/1408187ر

 پیشنهادات ساعت  10:00صبح مورخ 1400/09/24در کمیسیون عالی معامالت بازگشایی می گردد .
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . حق داوری برای شهرداری محفوظ است . تسلیم ضمانت نامه بانکی به مبلغ :خدمات شهر  15/812/976/199 :ریال
فضای سبز  8/968/491/732 :ریال
دارای سه ماه اعتبار و قابل تمدید تا سه ماه دیگر .
 در صورتیکه نفرات اول تا س��وم از انعقاد قراردادخود خودداری نمایند س��پرده آنان به نفع ش��هرداری
ضبط می گردد.
 هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . سایر موارد در اسناد مناقصه ذکر گردیده است . جهت کسب اطالعات بیشتر به شماره 52527911-12امور قراردادها –امور مالی تماس حاصل فرمایید .

◾گاز رایگان برای کممصرفها و اقشار کم درآمد
آن ط ــور کــه مـسـئــوالن شــرکــت مـلــی گ ــاز ای ــران
میگویند قبض مشترکان در اقلیمهای یک،
 2و  3کــه در مــاههــای ســرد ســال (مــاههــای دی،
بهمن و اسفند و نیمه اول فروردین سال آینده)
کمتر از  200مترمکعب در ماه مصرف گاز داشته
باشند رایگان خواهد بود .مشترکان اقلیم  4نیز
در مــاههــای ســرد ســال چنانچه بــرای هر واحد
مسکونی خود کمتر از  150مترمکعب گاز مصرف
کنند از بخشودگی 100درصدی که شامل؛ گازبها،
مالیات ،عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی
است ،برخوردار خواهند شد .میزان مصرف مجاز
برای اقلیم  ۵نیز  ۱۰۰مترمکعب در هر ماه تعیین
شده است.
شرکت ملی گاز در خصوص اقشار زیر پوشش
نهادهای حمایتی نیز برنامه جداگانهای دارد به این
صورت که قرار است براساس اطالعات دریافتی،
تعرفه مشترکان در دامـنــه مـصــرف یــک تــا سه
خانوارهای محروم زیر پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را از ابتدای
سال به نرخ صفر محاسبه کند.
خــوب اســت بدانید ایــران با داشتن یک درصد
جمعیت جهان و سهم  0/3درصدی از اقتصاد
جـهــان ،بیش از  ۶درص ــد گــاز جـهــان را مصرف
این در حالی است که آمریکا با  ۶درصد
می
کند3.
صفحه
جمعیت جهان و سهم  ۲۵درصــدی از اقتصاد
جهانی ۲۱ ،درصــد گــاز تولیدی جهان را مصرف
میکند .چین نیز با داشتن  ۱۶درصــد جمعیت
جهان و سهم  ۱۵درصدی از اقتصاد جهانی۵.۸ ،
درصد گاز جهان را مصرف میکند .این ناموزونی
موجب شده ایــران بخشی از گاز مصرفی خود را
وارد کند که جدا از مالحظات اقتصادی قابلقبول،
از توجیه الزم برخوردار نیست.

/1408071ک

ش��هرداری تربت جام در نظر دارد نسبت به واگذاری
خدمات ش��هر و فضای سبز به صورت حجمی به بخش
خصوصی اقدام نماید 9/3- 130.
از کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت به همکاری
م��ی گ��ردد ک��ه دارای صالحی��ت از وزارت کار و رفاه
اجتماعی می باشد.
 مبلغ برآورد :خدمات شهر  158/129/761/988 :ریال
فضای سبز  89/684/917/324 :ریال
 مدت پیمان یک سال می باشد . مهل��ت مراجع��ه ب��ه س��امانه س��تاد جه��ت دریافتاس��نادمناقصه از تاری��خ  1400/09/13لغای��ت
1400/09/23
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداریمورخ  1400/09/23می باشد .

هرسال ،حداقل برای پنج روز متوالی ،مصرف خود
را به میزان30درصد نسبت به روزهای مشابه قبل
کاهش دهند ،متناسب با میزان کاهش مصرف
گاز ،مشمول تخفیف معادل  10درصد گازبهای
صورتحساب دوره خواهند شد.

اقلیمبندی داریم که براساس آن در اقلیم یک که
سردترین منطقه کشور است ،شرایط آسانتر
در نظر گرفته شده است.
بر پایه سخنان ایــن مقام مسئول در اقلیم یک
مشترکان تا  500مترمکعب مصرف ،بدون تغییر
تعرفه گاز هستند ،تعرفه گاز در اقلیم  2تا 450
مترمکعب مصرف و در اقلیم  3تا  400مترمکعب
مصرف بدون تغییر خواهد ماند.

دینارعراق (سنا)

داشته به این معنی که اتکای بودجه به منابع پایدار کاهش
پیدامیکندوهزینههایضروریکشوربایدبامنابعپایدارو
ثابتبودجهتأمینشود.ویبابیاناینکهاستفادهازتنخواه
بانک مرکزی کاهش یافته است ،گفت :خوشبختانه در
چند ماه اخیر هیچ رقمی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه
و هزینههای جاری دولت استقراض نشده است.

یکند
قدس جزئیات مصوبه گازی دولت را بررسی م 

زهرا طوسی قرار است از
این ماه با صدور قبوض جدید و
جریمه چهار برابری مشترکان
پ ــرمــص ــرفِ پـ ــردرآمـ ــد ،تــرمــز
مصرف گــاز در کشور کشیده
شود ،در این صورت ۲۵درصد
از طبقات برخوردار که  ۵۰درصد گاز تولیدی ایران
را مسرفانه مصرف میکنند باید بخشی از قیمت
تمامشده این انرژی را از جیب خودشان بپردازند.
همه ســالــه بــا رشــد تقاضای گــاز در بخشهای
مختلف روب ـهرو هستیم که به گفته کارشناسان
به دلیل رشد اقتصادی نبوده بلکه ناشی از مصرف
ب ـیرویــه اســت .در روزه ــای اخیر نیز طبق روال
سالهای گذشته؛ مصرف گاز در بخش خانگی،
تجاری و صنایع غیرعمده به بیش از  ۵۱۷میلیون
مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه
پارسال  ۲۲درصد افزایش داشته است.

درهم امارات (سنا)

74.777

18.817

سعید محمد ،دبیر
شورایعالی مناطق
آزاد با اشاره به فشار
مضاعف برخی
دستگاهها بر مناطق
آزاد و فعاالن اقتصادی
اظهار کرد :این فشار
موجب شده مدیران
برای جبران هزینهها
به سمت زمینفروشی
در مناطق آزاد بروند و
حتی حقوق کارکنان
را از فروش زمین
تأمین میکنند .باید
مدیران قوی بگذاریم
تا نگرانیهایی
که به دلیل فساد،
رانت و البی ایجاد
شده برطرف
شود و در فضای
شفاف اقتصادی
سرمایهگذاران
بتوانند ورود کنند.
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اقتصاد

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد

تجهیزات و لوازم آبرسانی مازاد خود بالغ بر  ۲۹0قلم کاال شامل
 :اتصاالت و لوازم پلی اتیلن و ملزومات آبیاری  ،لوله پلی اتیلن  ،شیرآالت و لوازم چدنی و آهنی  ،الکتروپمپ و فیلتراسیون و
ایستگاه پمپاژ واقع در شهرستان قوچان در قالب نه گروه و یازده قلم به ارزش حدود  ۱۱میلیارد تومان را از طریق مزایده عمومی با مشخصات
مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند  .لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  ۱400/۹/۲لغایت ۱400/۹/8
به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)با کد فراخوان  ۱000003۲66000004مراجعه نمایند.
زمان بازدید اموال :از تاریخ ۱400/0۹/۲لغایت ۱400/0۹/۱8از ساعت  8صبح الی ( ۱3غیر از روزهای تعطیل)
شماره تلفن 376۲833۹در ساعات اداری جهت پاسخگویی به سواالت مزایده
آدرس محل بازدید :قوچان بلوار جمهوری اسالمی غربی  -تقاطع خیابان تالشگران  ،پشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قوچان تلفن
تماس جهت هماهنگی بازدید  0۹۱558۱7۱37آقای جلیل تقدیسی
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد .

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي

استان خراسان شمالی (نوبت دوم)

شناسه آگهی  ۱۲۲86۲7م الف 6633

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عملیات
بارگیری،حملوتخلیهمقدار 4419تنانواعنهادههایکشاورزی ازدومبداء-1انبارهایسازمانیبجنوردبهمیزان3400
تن  -2انبار های سازمانی شیروان به میزان  1019تن  ،به سایر نقاط در داخل و خارج استان را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک
مرحلهایبهپیمانکارانواجدشرایطواگذارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز"دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادو"....در
بسترسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکی(توکن)راجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند،
-1شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :برای مبداء شماره  2000004144000008 : 1مورخه 1400/9/4
-2شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :برای مبداء شماره  2000004144000009 : 2مورخه 1400/9/4
 -3نام و نش��انی مناقصه گذار :ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی اس��تان خراسان شمالی به آدرس :بجنورد بلوار مدرس
بین مدرس  19و  21پالک 555
-4هزینهخریداسنادمناقصه:مبلغ500.000ریالمیباشدکهازدرگاهبانکیموجوددرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتانجاممیگیرد.
-5مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسامانه:ازروزپنجشنبهمورخه 1400/9/4لغایتساعت18:00روزسهشنبهمورخه1400/9/9
-6آخرینمهلتارائهپاکتهایپیشنهادیبارگذاریدرسامانهستاد(بهصورت:)PDFتاساعت18:00روزیکشنبهمورخه1400/9/21
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-7تاریخ گش��ایش پیشنهاد ها:روز دوش��نبه مورخه1400/9/22ساعت 09:00صبح برای مبداء شماره  1و ساعت  10:30برای
مبداء شماره  2درمحل سالن جلسات استان می باشد.
-8مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار :برای مبداء شماره  1مبلغ  330/000/000ریال و مبداء شماره  2مبلغ 97/686/000
ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب شبای IR 250100004001039704005791
ن��زد بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران بنام خزانه داری کل از طریق دس��تور پرداخت س��اتنایا پای��ا با
شناسه واریز  30کاراکتری 340039779263500650000000000006قابل ارائه می باشد.
-9آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)عالوه بر
بارگذاری در س��امانه ،می بایس��ت بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور  ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه
1400/9/21به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گذار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ميتوانید ضمن تماس با ش��ماره تلفن  058-32244119به آدرس اینترنتی ش��رکت
 www.assc.irو آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irنیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه  1456 :تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان خراسانشمالی 058 – 31552510آقای مروتی

تاریخ 1400/09/03 :

سازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی

