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بورس

1,340,071

اونسطال

شنبه  13آذر 1400

1,773.30

مثقالطال -

پرداخت وام
 ۱۰میلیون تومانی
به بیماران کرونایی
فاقدشغل

چر خگوشت

 28ربیعالثانی 1443

54,530,000

 4دسامبر۲۰۲۱

طال۱۸عیار -

سال سی و چهارم

12,589,000

شماره 9687

ربعسکه -

سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت:
تسهیالت قرضالحسنهای بــرای بیماران کرونایی
بستری در بیمارستانها در نظر گرفته شده که شامل
سرپرستان خانوار فاقد شغل و درآمد ثابت میشود.
عباس مرادپور افــزود :مبلغ این وام  10میلیون تومان
بــه صــورت قرضالحسنه و بــا بــازپــرداخــت سهساله

پارس خزر
مدل 2020-Buffalo
 ۲,۲۷۷,۰۰۰تومان

پاناسونیک
مدل 2500-MK
 ۲,۱۹۰,۰۰۰تومان

38.000.000

نیمسکه -

 65.750.000سکه

-

 126,260,000دالر (سنا)

اســت که اقساط ماهانه آن حــدود  300هــزار تومان
خواهد بود.
وی با بیان اینکه این وام از هفته جاری اجرایی میشود
گفت :مــا اطــاعــات مــربــوط بــه ایــن اف ــراد را از وزارت
بهداشت دریافت و با هماهنگی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی آنها را بررسی میکنیم و به این افراد از

مولینکس
مدل MM66
 ۶٫۴۵۷٫۰۰۰تومان

 3روز تا پایان مهلت نامنویسی مردم برای قرار گرفتن در طرح دولت باقی مانده است

همه چیز درباره نهضت ملی مسکن

263.986

طریق پیامک و تماس تلفنی اطالعرسانی خواهیم کرد.
سرپرست معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت:
متقاضیان برای این منظور به بانکها مراجعه نکنند.
وی افزود :از طریق اعتبارسنجی برای دریافت ضمانت
استفاده میشود و با حداقل تضمینها پرداخت وام
انجام خواهد شد.

بوش
مدل MFW66020
 ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان

تکنو
مدل 504-Te
 ۱,۸۶۰,۰۰۰تومان

اینکه متقاضی در چه دهک درآمــدی قرار گرفته
بــاشــد .در ایــن صــورت ایــن نــرخ ســودهــا احتماال ً
بین  9 ،7 ،5و  12درصد متغیر خواهد بود .عالوه
بر این دولت تالش دارد با راهانــدازی صندوق ملی
مسکن ،بخشی از ســود تسهیالت بانکی را که
بر اساس دهکهای درآمــدی تنظی م شده تقبل
کند .بهطور نمونه بازپرداخت وام  350میلیون
تومانی با نرخ سود  9درصد ،حدود  2میلیون و 700
هزار تومان ماهانه طی 20سال باید پرداخت شود.

◾

◾پرسش چهارم :واحدهای مسکونی
کجا و چه زمانی ساخته میشود؟

دولــت اعــام کــرده در  ۵۲۰شهر ،زمین بهانــدازه
کافی تأمینشده و بهمرور تعداد شهرهای مورد
تقاضا افزایش خواهد یافت تا همه متقاضیان
در ی ــاف ــت مسکن در ش ـهــرهــای م ــورد دل ـخــواه
نامنویسی کنند.
آنطور که مشخص اســت ،زمینهای نهضت
ملی مسکن در جاهایی تأمینشده و خواهد شد
که دستکم خدمات زیربنایی در آن وجود داشته
باشد؛ بهطور نمونه بافت فرسوده و محل فعلی
مسکن مهرها .بر پایه اعالم اولیه در سال اول ۴۰۰
هزار واحد مسکونی برای دهکهای اول تا سوم
درآمدی ساخته میشود .برای سایر دهکها نیز
بهتناسب سهمیه در نظر گرفتهشــده است.
همچنین  ۳۰۰هــزار وا حــد مسکونی در بافت
فرسوده و  ۴۰۰هزار واحد در بافت موجود شهری
ساخته خواهد شد.
زهــرا طوسی عـ ــزم جــزم
دولــت بـرای ساخت  ۴میلیون
واحدمسکونیتا ۱۴۰۴درقالب
طرحنهضتملیمسکنامید
م ــردم بـ ـرای خــان ـهدار شــدن را
بیشتر کــرده اســت امــا جــدا از
برخی ابهامها و انتقادها نسبت به تبعات یا شیوه
ساخت مسکن توسط دولت آیا مردم از این طرح
نیز استقبال کردهاند؟ نامنویسی متقاضیان از
روز چهارشنبه  ۲۸مهر آغاز شد و به گفته دولت
آنها یک ماه فرصت ثبت درخواست داشتند،
با این حال در  ۱۷روز ابتدایی فقط  ۸۵۰هزار نفر
ثبتنام کردهاند.
با توجه به تعدد طرحهای مسکنی دولتها که
یکی پس از دیگری اجرا و کنار گذاشته میشود یا
تغییر کرده یا در دیگری ادغام میشود ،وضعیت
بهگونهای شده که بسیاری از مردم درباره جزئیات
طرح مسکنی دولت بیاطالع هستند .شاید یکی
از دالیــل تمدید مهلت ثبتنام در طرح نهضت
ملی مسکن همین باشد .مهلت نامنویسی در
طرح جهش تولید و تأمین مسکن که پیشتر تا
 ۲۸آبان اعالمشده بود تا  ۱۵آذرمــاه تمدید شده
است .بر اساس تازهترین آمار ارائهشده از سوی
وزارت راه و شهرسازی پس از 40روز از آغاز ثبتنام،
بیش از یکمیلیون و  ۷۱۳هــزار نفر در سامانه
نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند و احتماال ًدر
پنج روز آینده نیز تفاوت زیادی نکند.
البته این میزان از ثبتنام به معنی قطعی بودن
نیست؛ چراکه افراد باید واجد شرایط باشند .در
نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن دولت قبل نیز

ثبتنا مها در پنج مرحله به بیش از  ۲میلیون
متقاضی رسید ،اما در نهایت  ۵۳۰هزار متقاضی
واجد شرایط شدند .در گزارش پیش رو با مراجعه
به اظ ـهــارات مسئوالن تــاش کردیم به  6سؤال
کلیدی مهم در این حوزه پاسخ دهیم .پرسشهایی
که در صورت اطالعرسانی شفاف و گسترده سبب
افزایش اقبال عمومی مــردم به این طرح خواهد
شــد .البته برخی پاسخها مسئله اثــرگــذار بودن
طرح نهضت ملی مسکن در خانهدار کردن مردم را
بیشتر روشن میکند.

◾

 300هزار تومان برآورد شده ولی تا زمان تحویل،
قیمت نهایی ممکن ا ســت تا  4میلیون تومان
تغییر کند .این تغییرات در حالی است که دولت
و وزارت راه و شهرسازی تالش دارد در کارگروه
مشترکی شیو هنامه قیمتی تهیه کنند که هم
انبوهساز بتواند کار خود را انجام دهد و همفشار
کمتری به مــردم وارد شــود .ارائــه زمین رایگان یا
کاهش هزینه پــروا نــه ساخت و سایر خدمات
شهری مانند آب ،گاز ،برق و ...ازجمله راهکارها
برای کاهش هزینه ساخت است.

◾

◾پرسش اول :آورده متقاضی
در این طرح چقدر است؟

آورده او لـیــه متقاضیان در طــرح نهضت ملی
مسکن بــرای دهکهای اول تا سوم  ۲۰میلیون
تومان و بــرای سایر دهکها  ۴۰میلیون تومان
تعیین شده که البته در طول دوره ساخت ،در
چهار تا پنج مرحله از متقاضیان دریافت خواهد
شد .متقاضیان این مبلغ را وقتی واریز میکنند
کــه تأیید شــده باشند و ایــن مــوضــوع از طریق
پیامک به آنها اعالم خواهد شد .این پیامک برای
دریافت آورده اولیه از طریق سرشماره مشخص
به شماره تلفن سرپرستان خانوار ارسال خواهد
شد و باید دقت کنید به هر پیامکی در این زمینه
پاسخ ندهید.

◾

◾پرسش دوم :قیمت تما م شده
هر مسکن چه قدر است؟

بر پایه اعالم دولت قیمت تما م شده هر مترمربع
در ایــن طــرح از  2میلیون و  800تــا  3میلیون و

◾پرسش سوم :میزان اقساط و سود تسهیالت
چطور تعیین میشود؟

بــر اســاس آنچه در طــرح نهضت ملی مسکن
آمده ،متقاضیان مسکن در تهران  ۴۵۰میلیون
ت ــوم ــان ،در ش ـهــرهــای بـ ــاالی یـکمـیـلـیــون نفر
جمعیت (کالنشهرها)  ۴۰۰میلیون تومان و در
مراکز استا نها  ۳۵۰میلیون تومان تسهیالت
ساخت دریافت خواهند کرد .رقم این تسهیالت
در سایر شهرها  ۳۵۰میلیون تومان و برای مسکن
روستایی  ۲۵۰میلیون تومان است.
بــر اس ــاس مصوبه شـ ــورای پــول و اعـتـبــار ،سود
تسهیالت حــوزه مسکن  ۱۸درصــد اســت که به
طور نمونه قسط وام  450میلیون تومانی نهضت
ملی مسکن در تهران نزدیک به ماهی  7میلیون
تومان طی  240مــاه یعنی  20ســال خواهد شد،
ی که درآمد ماهانه  5دهک اول کمتر از این
در حال 
قسط است .البته مسئوالن وزارت و راه شهرسازی
گفتهاند در ایــن طــرح ســود تسهیالت بر اساس
دهکهای درآمدی تنظیمشده و بستگی دارد به

ن
ت دوم
وب

درمصرفآبصرفهجوییكنیم

فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری
مناقصه یک مرحله ای عمومی

وزارت جهاد کشاورزی
شماره 55/75/00/1955:

شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

/1408450ک

/1408525ف

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  -شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

◾

دوره زمانی ساخت این واحدها دستکم  24ماه
است .ولی برنامهریزی بدین گونه است که در دو
سال اول2 ،میلیون واحد مسکونی آغاز میشود
ولی همه آنها طی چهار سال به واحد مسکونی
تبدیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

خبر
توزیع هوشمند
 ۲۵قلم کاالی اساسی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گفت :توزیع هوشمند به امنیت غذایی کمک
میکند و همه  ۲۵قلم کــاالی اســاســی را شامل
یفــر گفت :در ســامــانـهای که
خــواهــد شــد .قــادر 
پیش بینی شده است صرفا ًبا ثبت یک شماره
تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه میشوند؛
سامانه امکان دریافت کدملی را دارد که به معنای
محدودیت در عرضه نیست بلکه برای مدیریت
در توزیع است .وی افزود :برای این طرح سقف قرار
نداریم اما  5تا  10کیلوگرم مرغ 10 ،کیلو برنج و یک
شانه تخممرغ را در بازههای زمانی تقدیم میکنیم
و هیچ گونه اعمال محدودیتی ناشی از کمبود در
سامانهها اعمال نخواهد شد.

دولت
دستمزدها را
به سمت عدالت
ببرد

ی شهری
وحیدشقاق 
رئیس دانشکده
اقتصاد دانشگاه
خوارزمی گفت:
به تازگی دیده
شده مدیر یکی از
زیرمجموعههای
شستاحقوق
 ۲۵۰میلیون تومانی
دریافت کرده که
 ۱۱۰میلیون تومان آن
تنها کارت هدیه بوده
است .این مسئله در
شرایط امروز خیانت
به ملت ایران محسوب
میشود بنابراین
دولت باید به سقف
پرداختهای کارکنان
دولتی انسجام بخشد
و فاصله بیعدالتی
در نظام پرداخت را
کاهش دهد .

3

اقتصاد

بانک مشترک ایران و سوریه
راهاندازی میشود

رئـیــس کــل ســازمــان توسعه ت ـجــارت بــا اش ــاره
ب ــه ان ـع ـقــاد چ ـهــار تــواف ـ قنــامــه ب ــا س ــوری ــه ،از
ایــج ــاد بــانــک مـش ـتــرک ای ـ ــران و س ــوری ــه خبر
داد و گ ـفــت :ب ــرای تــوسـعــه ت ـجــارت بــا ســور یــه
بـ ــه ســم ــت تــه ــا ت ــر و ت ـ ـجـ ــارت آزاد حــرکــت
میکنیم .علیرضا پیمانپاک با اشــاره به ایجاد
فضای بــدون تعرفه گمرکی در روابــط تجاری دو
کشور گفت :در تجارت با سوریه به دنبال حذف
تعرفه هستیم و قصد داریم تجارت آزاد با سوریه
را بــرقــرار کنیم که در ایــن زمینه قــرار شد طرف
سوری بررسیهای الزم را داشته باشد.

◾

◾پرسش ششم :مجردها
چطور خانهدار میشوند؟

ب ه صورت کلی داوطلب مسکن باید متأهل بوده
یا سرپرست خانوار باشد .پس براساس قانون
زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه
به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست
فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون
مالک سن میتوانند ثبتنام کنند.
پنج گروه دیگر از افراد نیز فارغ از اینکه متأهل یا
سرپرست خانوار باشند میتوانند در نهضت
ملی مسکن ثبتنام کنند .زنان خودسرپرست
بــا حــداقــل ســن  ۳۵س ــال ،بــرخــی افـ ــراد مانند
نخبگان مــورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افراد
معلول جسمی که حداقل  20سال سن دارند نیز
میتوانند بدون شرایط تأهل و سرپرست خانوار
از مزایای این طرح برخوردار باشند .مردان مجرد
 ۴۵سال چه قصد ازدواج داشته یا نداشته باشند
و بیماران خاص هم دو گروه دیگری هستند که
ب ــرای داشـتــن مسکن در اولــویــت هستند؛ اما
ثبتنام سایر مجردها در نهضت ملی مسکن
م ـشــروط اســت بــه اینکه مــوقــع تحویل واحــد
مسکونی متأهل باشند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد
عملیات حمل و تخلیه مقدار  200هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی خراسان به اقصی نقاط
کش��ور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد ش��رایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و "....در بسترسامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند،
-1شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 2000004144000010 :مورخ 1400/9/13
 -2نام و نش��انی مناقصه گزار :ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان ش��مالی به آدرس :بجنورد بلوار
مدرس بین مدرس  19و  21پالک 555
-3هزین��ه خریداس��ناد مناقصه:مبل��غ 500.000ری��ال می باش��د ک��ه از درگاه بانكی موج��ود در س��امانه تدارکات
الكترونیكی دولت انجام می گیرد.
-4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز شنبه مورخ  1400/9/13لغایت ساعت 18:00روزچهارشنبه
مورخ 1400/9/17
 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه ستاد(به صورت  : )PDFتا ساعت 18:00روزدوشنبه
مورخ 1400/9/29
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-6تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ1400/9/30ساعت 10:00صبح درمحل سالن جلسات استان می باشد.
-7مبلغونوعتضمینفرآیندارجاعکار:مبلغ 17/340/000/000ریالاستکهبهدوصورتضمانتنامهبانكیویافیشواریزی
به شماره حساب شبای  IR 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از
طریقدستورپرداختساتنایاپایا باشناسهواریز30کاراکتری 340039779263500650000000000006قابلارائهمیباشد.
-8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)
عالوه بر بارگزاری در س��امانه ،می بایس��ت بصورت فیزیكی و در پاکت دربسته و ممهور  ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه مورخ 1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن  058-32244119به آدرس اینترنتی شرکت
 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 استانخراسان شمالی 058- 31552510آقای مروتی

گاستروبک
مدل 41409
 ۱۴,۷۸۰,۰۰۰تومان

رئیس سازمان بورس با اشاره به اتفاقهای اخیر
ناشی از قیمتگذاری دسـتــوری خ ــودرو گفت:
قیمتگذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف
شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع
هستیم ،اما در دولت تصمیمهای خوبی گرفته
شــده و به امید خــدا در چند روز آینده اجرایی
خواهد شد .مجید عشقی در خصوص خودرو
هم گفت :مشخصا ًدر خصوص نحوه اجرای آن
ناهماهنگی پیش آمد که مشکل هم اکنون حل
شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که در نهایت
هم مصرفکننده و هم سهامداران سود خواهند
برد و تولیدکنندگان هم میتوانند نفسی بکشند.

◾پرسش پنجم :مدت تحویل واحدها
چند ساله است؟

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان خراسان شمالی (نوبت اول)

خبر
خوب

اعالم تصمیمهای جدید
خودرویی در چند روز آینده

بخشودگی جرایم وسایل نقلیه
فاقد بیمهنامه شخص ثالث

بیمه مرکزی اعال م کرد :با اعالم نهاد ناظر صنعت
بیمه ،از  ۱۳آذر تا پایان روز دوم دی سال  ۱۴۰۰همه
جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد
بیمهنامه شخص ثالث مــورد بخشودگی قــرار
میگیرد .در راستای ترویج فرهنگ بیمه و با در نظر
گرفتن شرایط کرونا و مشکالت اقتصادی اقشار
آسیبپذیر شرکتهای بیمه موظف شدهاند از
دریافت جرایم وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد
بیمهنامه خودداری کنند.

وزارت جهاد کشاورزی
شماره 55/75/00/1956:

تاریخ 1400/09/10 :

/1408528ف

یک فقره فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیر را از
طریقسامانهتدارکاتالکترونیکدولتبرگزارنماید:
-1خرید لوله جدار فوالدی 14اینچ ساده به طول 294متر و لوله جدار فوالدی 14اینچ مشبک
به طول  270متر برای چاه های شماره  4و 10شهرستان طرقبه شاندیز به شماره فراخوان
2000001446000116
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی
کیفی تا ارسال دعوتنامه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران 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 فراخوان در سامانه  1400 / 09 / 10می باشد .اطالعات
و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روز سه شنبه مورخ 1400 / 09 / 16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روز سه شنبه مورخ 1400/09 / 30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –روبروی
ایستگاه متروی صدف  -تلفن 05138678841 -5
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

درهم امارات (سنا)

74.397

دینارعراق (سنا)

18.091

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان خراسان شمالی (نوبت اول)

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد
عملیات بارگیری  ،حمل و تخلیه مقدار  3400تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی اسفراین
به سایر نقاط در داخل و خارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد شرایط واگذار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو "....در بسترسامانه تدارکات الكترونیكی
دولت (س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی(توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند،
-1شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 2000004144000011 :مورخه 1400/9/13
 -2نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس :بجنورد بلوار مدرس بین
مدرس  19و  21پالک 555
-3هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ500.000ریال می باشد که از درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت
انجام می گیرد.
-4مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه:از روز ش��نبه مورخه  1400/9/13لغایت س��اعت 18:00روزچهارشنبه
مورخه1400/9/17
 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری در سامانه ستاد(به صورت : )PDFتا ساعت18:00روز دوشنبه مورخه
1400/9/29
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-6تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روز سه شنبه مورخه1400/9/30ساعت 12:00ظهر درمحل سالن جلسات استان می باشد.
-7مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار :مبلغ 332/500/000ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانكی و یا فیش واریزی
به شماره حساب شبایIR 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داریكل از طریق
دس��تور پرداخت ساتنایا پایا با شناس��ه واریز 30کاراکتری 340039779263500650000000000006قابل ارائه می باشد.
-8آدرس 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 فیزیكی و در پاکت دربسته و ممهور  ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه مورخه1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن 058-32244119به آدرس اینترنتی شرکت
 www.assc.irوآدرس 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 1400/09/10 :

