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مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران:

قانون کار نیاز به اجرای صحیح
دارد ،نه اصالح

مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی تهـران
مهمتریـن اولویـت و دغدغـه خـود در سـال  ۹۸را
حفـظ اشـتغال موجود عنوان کـرد و گفـت :قانون کار
از پویایـی و ظرفیـت باالیـی برخوردار اسـت و نیازی
به اصلاح نـدارد.
پروانـه رضایـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کرد:
قانـون کار پویایـی الزم را دارد و تنهـا مشـکل آن
در اجراسـت و معتقـدم قانـون ظرفیـت درسـت اجرا
شـدن را دارد لـذا نیـاز نیسـت آن را اصلاح کنیـم.
وی افـزود :در فضـای جامعـه ما امکان اصلاح قانون
کار وجـود نـدارد ضمـن آنکـه اگر قـرار اسـت قانون
کار بـه شـکل منطقـی اجـرا نشـود اصالحـش هـم
فایـدهای نـدارد پـس بهتر اسـت همین قانـون فعلی
را بـه درسـتی اجـرا کنیم.
مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی اسـتان تهران
خاطرنشـان کـرد :قانـون کار متعلـق به سـال ۱۳۶۹
اسـت و بـا شـرایط اقتصـادی امـروز قابـل مقایسـه
نیسـت امـا کسـانی کـه قانـون کار را نوشـتهاند
انسـانهای هوشـمندی بودنـد چـون همیـن قانـون
ظرفیتـی دارد کـه متناسـب بـا شـرایط امـروز اجـرا
شو د .
رضایـی در ادامـه در بـاره طرحهایـی کـه بـه
منظـور حمایـت از اشـتغال زنـان بـا در نظـر گرفتن
مشـوقهایی بـرای کارفرمایـان مطـرح میشـود،
گفـت :معتقـدم ایـن طرحهـا ممکـن اسـت ضـد
اشـتغال زنـان باشـد و کارفرمایـان را نسـبت بـه
بکارگیـری زنـان مـردد کنـد ،لـذا بهتـر اسـت برای
بکارگیـری زنـان پیش شـرط نگذاریم و اجـازه دهیم
جامعـه بـر اسـاس توانمنـدی و منشـأ اثـر بـودن
حرکـت کنـد.
مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی اسـتان تهران
در عیـن حـال از رشـد تشـکلها در سـال جـاری
خبـر داد و گفـت :بایـد تلاش کنیـم مشـکل بیکاری
و قراردادهـای کار برطرف شـود و اختالفـات کارگری
در سـال آینـده بـه حداقل برسـد.
وی در پایـان حفـظ اشـتغال موجـود را مهمتریـن
دغدغـه خـود در سـال  ۹۸عنـوان کـرد و گفـت :اگر
دلمـان بـرای کارگـران میسـوزد بایـد بـه ایـن فکر
کنیـم کـه چطـور میتوانیم تولید و اشـتغال را بیشـتر
کنیم .
بـه گـزارش ایسـنا ،پیـش از ایـن معـاون توسـعه
کارآفرینـی و اشـتغال وزیـر کار از ایجـاد  ۶۰۹هـزار
شـغل در یکسـاله اخیـر خبـر داده و گفتـه بـود :بـا
وجـود آنکـه در بخـش خدمـات بـا افزایـش نیـروی
کار مواجـه بودیـم اما در صنعـت کارخانـهای ،ریزش
نیـروی کار داشـتیم.
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همتی در واکنش به اظهارات محسن رضایی

بازار ارز حساسیت خود را به FATF
از دست داده است

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد :بــازار ارز
حساســیت خــود را نســبت بــه اظهــار نظرهــای
مربــوط بــه  FATFتــا حــدود زیــادی از دســت
داده اســت و مــردم مطمئــن باشــند بــازار ارز ســیر
تعادلــی خــود را طــی میکنــد و بانــک مرکــزی
بــر بــازار مســلط اســت.

در روزهــای پایانــی ســال کــه مــردم خســته از
فشــارهای اقتصــادی در ســایه آرامــش نســبی
ایجــاد شــده در بازارهــا در تــدارک خریدهــای
شــب عیــد هســتند و نــرخ ارز در بــازار آزاد نیــز
بــه آرامــی    در حــال کاهــش اســت ،چنــد نفــر از
بــرادران بزرگــوار تــاش کــرده بودنــد بــا اســتفاده

بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در پســت
اینســتاگرامی    خود در واکنــش بــه اظهــارات
محســن رضایــی نوشــت :طــی مــروری کــه
بــر اخبــار خبرگزاریهــا و کانالهــای خبــری
داشــتم ،بــه نکتــه جالبــی برخــوردم کــه خیلــی
بــرای مــن عجیــب و تــا حــدودی مبهــم بــود.

از توئیتــر و ســایر رســانهها ،موضوعــی بــه
نــام  FATFرا مطــرح و بــا اصــرار بــه مــردم
یــادآوری کننــد کــه "فرامــوش نکنیــد FATF
مــورد مخالفــت اکثریــت اعضــای مجمــع اســت
و چنیــن و چنــان".
وی افــزود :الحمــداهلل بــازار ارز حساســیت خــود

طالی جهانی عقب نشست
قیمــت طــا در معامــات روز دوشــنبه تحــت
تاثیــر صعــود بازارهــای ســهام کــه تقاضــا بــرای
خریــد ایــن فلــز ارزشــمند را محــدود کــرد،
کاهــش یافــت.
بــه گــزارش ایســنا ،هــر اونــس طــا بــرای
تحویــل فــوری در معامــات روز جــاری بــازار
ســنگاپور  ۰.۲درصــد افــت کــرد و بــه ۱۲۹۹.۱۳
دالر رســید.
در بــازار معامــات آتــی آمریــکا ،هــر اونــس طــا
بــا  ۰.۳درصــد کاهــش ،بــه  ۱۲۹۹دالر رســید.
بانــک مرکــزی آمریــکا روز ســه شــنبه نشســت
سیاســت پولــی خــود را آغــاز میکنــد و
روز چهارشــنبه بــا برگــزاری یــک کنفرانــس
مطبوعاتــی ،بــه آن پایــان میدهــد.
مایــکل مــک کارتــی ،استراتژیســت ارشــد
در شــرکت "ســی ام ســی مارکتــس" اظهــار
کــرد :ایــن نشســت ممکــن اســت نشســت

تورم کشورهای اروپایی بیشتر شد
متوسـط نرخ تورم کشـورهای عضـو اتحادیه اروپا
در دوازده مـاه منتهـی بـه فوریـه  2019بـه 1.6
درصـد افزایـش یافت.بـه گـزارش ایسـنا بـه نقل
از مرکـز آمـار اتحادیـه اروپـا ،در پایـان دوازده ماه
منتهـی بـه فوریه ،نـرخ تـورم در  ۲۸کشـور عضو
اتحادیـه اروپا بـا  ۰.۱درصد افزایش در مقایسـه با
مـدت مشـابه ماه قبل به  ۱.۶درصد رسـیده اسـت.
در همیـن مـدت متوسـط نرخ تـورم در  ۱۹کشـور
عضـو منطقـه یـورو نیـز بـا افزایـش مشـابه ۰.۱
درصـدی از  ۱.۴درصـد در ژانویـه بـه  ۱.۵درصـد
در فوریـه رسـیده اسـت .در این مـدت پایینترین
نـرخ تـورم ثبـت شـده مربـوط بـه ایرلند بـا ۰.۷
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درصـد بـوده اسـت و پـس از ایـن کشـور ،یونان،
کرواسـی و قبـرس هر سـه بـا تـورم  ۰.۸درصدی
قـرار دارنـد .بیشـترین نـرخ تـورم نیز مربـوط به
رومانـی بـا چهـار درصـد بـوده اسـت و پـس از
ایـن کشـور ،مجارسـتان بـا تـورم  ۳.۲درصدی و
لتونـی بـا تـورم  ۲.۸درصـدی ،دیگر کشـورهای با
تـورم بـاال در اتحادیـه اروپـا بودهاند.بزرگتریـن
محـرک تـورم اتحادیه اروپـا در دوازده مـاه منتهی
بـه فوریـه  ،۲۰۱۹تـورم بخـش خدمات بـا ۰.۶۶
درصـد و غذا و نوشـیدنی بـا  ۰.۴۴درصـد بودهاند.
تـورم بخش انرژی نیـز در این مدت معـادل ۰.۳۵
درصد بـرآورد شـده اسـت.در بین دیگر کشـورها،

مهمی    باشــد .مــا در ابتــدای امســال شــاهد
موضــع مالیمتــر بانــک مرکــزی آمریــکا در
خصــوص افزایــش نرخهــای بهــره بودیــم.
اگــر بانــک مرکــزی آمریــکا از ایــن رویکــرد
عقــب نشــینی کــرده و بخواهــد نرخهــای بهــره
را افزایــش دهــد ،دالر آمریــکا قویتــر شــده و
قیمــت طــا تحــت فشــار کاهشــی قــرار میگیرد.
طــا دارایــی بــدون بــازده اســت و افزایــش
نرخهــای بهــره آمریــکا ،هزینــه نگهــداری ایــن
فلــز را بــاال بــرده و بــه جذابیــت ســرمایه گــذاری
در آن لطمــه میزنــد.
طبــق آمــار کمیســیون معامــات بازارهــای آتــی
کاالی آمریــکا ،معاملــه گــران شــمار قراردادهــای
خریــد در بــازار معامــات آتــی کامکــس را در
هفتــه منتهــی بــه  ۱۲مــارس بــرای ســومین
هفتــه متوالــی کاهــش دادنــد .ایــن رفتــار
منعکــس کننــده افــت تقاضــای ســرمایهگذاران

نـرخ تورم ایتالیـا  ۱.۱درصد ،لهسـتان  ۱.۳درصد،
اتریـش  ۱.۴درصـد ،فرانسـه  ۱.۶درصـد ،آلمـان
 ۱.۷درصـد ،انگلیـس  ۱.۸درصـد و هلنـد ۲.۶
درصـد بـوده اسـت .در بیـن کشـورهای اروپایـی
کـه در اتحادیـه اروپـا عضـو نیسـتند ،نـرخ تـورم
ایسـلند یـک درصـد ،نـروژ  ۳.۴درصد و سـوئیس
 ۰.۷درصـد بوده اسـت.الزم بـه ذکر اسـت منطقه
یـورو شـامل  ۱۹کشـور بلژیـک ،آلمـان ،اسـتونی،
ایرلنـد ،یونـان ،اسـپانیا ،فرانسـه ،ایتالیـا ،قبرس،
لتونـی ،لیتوانـی ،لوکزامبورگ ،مالـت ،هلند ،اتریش،
پرتغـال ،اسـلوونی ،اسـلواکی و فنالند اسـت که از
یـورو به عنـوان واحد پولی خـود اسـتفاده میکنند.
اتحادیـه اروپا نیز دارای  ۲۸عضو اسـت که شـامل
 ۱۹کشـور عضـو منطقـه یورو بـه علاوه انگلیس،
بلغارسـتان ،مجارستان ،لهسـتان ،دانمارک ،سوئد،
کرواسـی ،جمهـوری چـک و رومانی اسـت.
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را نســبت بــه ایــن نــوع اظهــارات تــا حــدود
زیــادی از دســت داده اســت .فــارغ از ایــن قبیــل
اظهارنظرهــای شــخصی کــه در زمــان و مــکان
خــود محتــرم اســت ،مطمئنــ ًا مجمــوع نظــام
تدابیــر الزم در ایــن گونــه موضوعــات را بــه کار
بســته و تصمیمــات خــود را بــر اســاس منافــع
کشــور اتخــاذ خواهــد کــرد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی اظهــار کــرد :جالــب
اینکــه تیــم تحریــم ترامــپ از پمپئــو گرفتــه تــا
بریــان هــوک نیــز بــه محــض ایجــاد آرامــش
در بــازار ارز کشــور بــه جنــگ روانــی تکــراری
"قطــع کامــل صــادرات نفــت ایــران؛ بــه زودی"
متوســل میشــوند .مــردم مطمئــن باشــند فــارغ
از ایــن مباحــث ،بــازار ارز بــا تدابیــر اتخــاذ شــده
در چارچــوب سیاســتهای بانــک مرکــزی ســیر
تعادلــی خــود را طــی میکنــد و بانــک مرکــزی
نیــز بــر رونــد بــازار مســلط اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن رضایــی ،دبیــر
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه تازگــی
در صفحــه توئیتــر خــود نوشــته اســت :اکثریــت
اعضــای مجمــع در شــرایط تحریمهــای
اقتصــادی ،مخالــف  FATFهســتند .آنچــه در
مجمــع مــورد بحــث قــرار داشــته ،دو کنوانســیون
پالرمــو و  CFTبــوده اســت کــه دولــت در بــاره
تضمیــن گرفتــن بــرای آنهــا ســکوت کــرده
اســت.

بــرای خریــد طــا اســت.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،عاملــی کــه روز
دوشــنبه مانــع از افزایــش قیمــت طــا شــد،
صعــود بازارهــای ســهام بــود.
در بــازار ســایر فلــزات ارزشــمند ،هــر اونــس
پاالدیــم بــرای تحویــل فــوری بــا  ۰.۵درصــد
کاهــش ،بــه  ۱۵۵۱.۹۴دالر رســید .هــر اونــس
نقــره بــرای تحویــل فــوری ثابــت بــود و در
 ۱۵.۲۸دالر ایســتاد .هــر اونــس پالتیــن بــرای
تحویــل فــوری  ۰.۱درصــد افــت کــرد و بــه
 ۸۲۷.۳۶دالر رســید.

تدبیر دولت برای کاهش مصرف بنزین
اسـتفاده از  CNGدر سـبد مصـرف ،موضوعـی تـازه در
دسـتگاههای متولـی نیسـت ،امـا تأکیـد روی ایـن موضـوع
میتوانـد سـرفصلی تـازه در ادبیـات سـودبری از حاملهـای
جدیـد انـرژی و حتـی کاهـش مصـرف بنزیـن در کشـور کـه
مدتـی اسـت باعـث دغدغـه مسـئوالن شـده باشـد.
بـه گزارش ایسـنا ،متولیان طـرح  CNGهمچنـان قصد دارند
کـه ایـن محصـول مصرفـی را جایگزیـن سـوخت متعـارف
سـنتی یعنـی بنزیـن کننـد .مهمترین هـدف مسـئوالن برای
جایگزینـی  CNGبـا بنزیـن ایـن اسـت که هـم مـردم را با
منفعتـی کـه شـاید از آن غافل هسـتند پیونـد دهند و هم کشـور را از سـوزاندن ثروت منابع فسـیلی
نجـات دهنـد؛ یعنـی آمار سرسـام آور مصـرف بنزین را پاییـن آورند و زمینـه را برای صـادرات مهیا
کننـد ،سـبد هزینههـای انـرژی خانـوار را کاهش دهنـد و پرونـده آالیندگـی بنزین را برای همیشـه
ببندند.بـه تازگـی خبـری مبنـی بـر افزایـش  ۱۰درصدی قیمت سـی ان جـی برای سـال  ۱۳۹۸در
مصوبـه جدیـد دولت منتشـر شـد کـه در عمـل میتواند بـه ضدیت با فرهنگسـازی مصـرف CNG
تعبیـر شـود؛ زیـرا قیمت بنزیـن همچنـان در محـدوده لیتری هـزار تومان مانـده و در این شـرایط،
بـاال بـردن نـرخ سـوخت  CNGدر حالی که قیمت بنزین دسـت نخـورده باقی مانده اسـت ،مصرف
کننـدگان را دچـار تردیـد دوبـاره خواهـد کـرد .ایـن نکتهای اسـت کـه وزیر نفـت هم بارهـا به آن
اشـاره کرده اسـت.
در ایـن وضعیـت اگـر قرار باشـد فاصلـه قیمتـی  CNGزیر سـوال رود چـارهای باقی نخواهـد ماند
جـز بـاال بـردن قیمـت بنزیـن و تبعاتی کـه ایـن موضوع بـه همراه خواهـد داشـت .اما بـا این حال
بـه نظـر میرسـد نبایـد گذاشـت بـه دلیل تنهـا  ۴۰تومـان گرانتر شـدن هـر یک مترمکعب سـی
ان جـی گسـترش مصـرف این سـوخت از سـوی مـردم مـورد تعلل قـرار گیـرد .باید توجه داشـت
کـه کشـور بابـت هزینههـای آالیندگـی بنزیـن در درازمـدت هزینههـای بسـیار بیشـتری را متحمل
میشـود.
جـا انداختـن فرهنـگ اسـتفاده از  CNGبایـد همـواره مورد توجه باشـد زیرا هوای شـهرها بسـیار
آلـوده اسـت .تولیـد بنزیـن هزینـه باالیـی دارد .جایگاههـای  CNGنیـاز به بازسـازی و نوسـازی،
افزایـش و تجهیـز دارنـد .مصـرف بنزیـن بـه شـکل غیرقابل کنترلـی افزایـش یافتـه و این عطش
سـیری ناپذیـر بـه مصـرف بـه یـک معضـل بـزرگ تبدیل شـده اسـت .هم اکنـون مصـرف CNG
در محـدوده  ۲۱میلیـون متـر مکعـب در روز مانـده و ایـن در حالـی اسـت کـه هدفگـذاری رجوع به
مصـرف حداقـل  ۳۰میلیـون مترمکعبـی در  هالـهای از ابهـام فـرو مـیرود که ایـن موضـوع در نقطه
مقابـل آنچـه دولـت و وزارت نفـت مـد نظر قـرار داده اسـت قـرار میگیرد.
بـدون تردید دسـتگاههای تصمیمگیـر باید برای ایـن موضوع راهکاری داشـته باشـند .در عین حال
تمایـل وزارت نفت برای اسـتقبال عمومی    نسـبت به اسـتفاده از  CNGدر سـبد مصـرف قابل توجیه
اسـت .بـه نظـر میرسـد از سـویی مجلـس و دولـت بایـد در ایـن زمینه هـر چـه زودتـر وارد عمل
شـوند زیـرا ایـن رویکـرد در نهایـت بـه حفـظ هر چـه بیشـتر منافع ملـی پیونـد خواهد خـورد و از
دیگـر سـو مـردم و صاحبـان خودرو (بـه ویـژه خودروهای عمومـی) نیز باید به افزایش سـهم سـی
ان جـی در سـبد سـوخت خود اقـدام کنند.

در آستانه سال نو

دالر یک پله عقبتر رفت
بررسـی قیمـت ارز در بانکهـا و صرافیهـا نشـان میدهـد کـه در روزهـای پایانی سـال ،قیمت ارز
بـه روند کاهشـی خـود ادامـه میدهد.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـعب ارزی بانکهـا دیـروز ( ۲۷اسـفند) هـر دالر آمریـکا را  ۱۲هـزار و ۵۱۸
تومـان میخرنـد کـه نسـبت بـه روز گذشـته کـه  ۱۲هـزار و  ۶۱۵تومـان بـود ،حـدود  ۱۰۰تومان
کاهش قیمـت دارد.
قیمـت خریـد یـورو نیـز  ۱۴هـزار و  ۱۸۸تومان اسـت که نسـبت بـه روز قبـل از آن کاهـش قیمت
بیـش از  ۱۰۰تومانـی داشـته اسـت.همچنین دیـروز قیمـت خرید هر پونـد انگلیس در شـعب ارزی
بانکهـا  ۱۶هـزار و  ۶۳۳تومـان اعالم شـد.
قیمت ارز مسافرتی
شـعب ارزی بانکهـای عامـل ارز مسـافرتی نیز در صـورت تکمیل بودن مدارک مسـافران تا سـقف
 ۵۰۰یورو برای کشـورهای همسـایه و مشـترکالمنافع و تا سـقف  ۱۰۰۰یورو برای سـایر کشـورها
ارز مسـافرتی میفروشـند کـه قیمـت این ارز دیـروز بدون احتسـاب کارمزد  ۱۴هـزار و  ۹۰۱تومان
اعلام شـد که با احتسـاب کارمـزد بانک مرکـزی و عامل به حـدود  ۱۵هزار و  ۴۰۰تومان میرسـد.
قیمت ارز در صرافیها
همچنیـن صرافیهـای مجـاز بانـک مرکزی روز دوشـنبه قیمـت خرید هـر دالر آمریـکا را  ۱۲هزار و
 ۸۴۰تومـان و قیمـت فـروش آن را  ۱۲هـزار و  ۸۹۰تومان اعلام کردهاند.
ایـن صرافیهـا دیـروز هـر یـورو را  ۱۴هـزار و  ۷۵۰تومـان میخرنـد و  ۱۴هـزار و  ۸۰۰تومـان
میفروشـند.
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آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری
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   توانند
ی
م
خانواده
پزشــک
مراجعين
شیراز)
معلمان نیروهای آزاد مدارس و مؤسسات غیردولتی شیراز تعطیل نوروز در شهرستانها ،شايسته است هماهنگي الزم با
به اطالع كلیه اعضاء می رســانیم مجمع فوق الذكر
استفاده
شهرستان
بهداشت
شهرســتانمراكز
بهداشت بيمارستاني و
خدمات اورژانس
وجود اشکال
صورت
انجام و در
در مراكز
تاريخ  98/1/29در دفتــر انجمن به آدرس بلوار رازی
نمايند .جهت اطالع رســاني مراكز ارائه خدمت به بیمه شــدگان
كوچه  24بلوار فدک دبیرستان غیردولتی ريحانه رأس اين مديريت را مطلع فرمايید .الزم به ذكر اســت در بقیه
ســاعت  10صبح برگزار میگردد .لــذا از كلیه اعضاء و مراجعین در ايام تعطيل نوروز در شهرســتانها ،شايســته است
ايام غیر تعطیالت رسمی نوروزی ،درمانگاههای تابعه همانند
جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آيد.
هماهنگي الزم با مراكز بهداشت شهرستان انجام و در صورت وجود
پروانه وكالت مخصــوص وكال متعلق به آقای دستور مجمع عمومی عادی:
نمود
خواهند
وظیفه
معمول انجام
روال
الزم به ذکر است  در بقيه
فرمایید.
مطلع
مدیریت را
اشــکال این
محمدمهــدی واقفی به شــماره پروانه -1 2361گــزارش هیــأت مديــره -2گزارش بازرســین
كلیه ايام
تابعهدر
آزادگان
رضايــی و
شــهید
مراكز
روال
همانند
درمانگاههای
   نوروزی،
درمانگاهیرسمی
غير تعطيالت
فرزند محمدجواد مفقود گرديده است لذا از -3گزارش مالی -4انتخاب اعضــاء اصلی و علیالبدل ايام
بازرسین
درجه اعتبار ساقط می باشد.
نمودشــیفت صبح فعال می باشند.
خواهند در
رســمی نوروز
تعطیالت
انجام وظیفه
معمول
پزشک خانواده،
ويزيت
مراكز وشامل
ارائه در
خدمات قابل
تعطیالت
در کلیه ایام
آزادگان
اينرضایی
شــهید
درمانگاهی
مراکز
آگهی مزایده
ارائه
خدمات قابل
   باشند.
معمول)،فعال می
شــیفت صبح
   نوروز در
شهرداری قطبآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره  14مورخ  97/11/08شورای اسالمی شهر نسبت رسمی
اورژانس)
(خدمات
آزمايشگاه
(طبق روال
داروخانه
به اجاره  10عدد تابلو و بیلبورد در سطح شهر جهت كارهای تبلیغاتی و فرهنگی به صورت مزايده با
روال
داروخانه
خانواده،
پزشک
ویزیت
شــامل
قیمت ودر این
(طبقطبق
خدمات
تعطیل،
ايام غیر
ساير
باشد ،در
مراکزمی
پرستاری
پايه شــهرداری ماهیانه  40/000/000ريال به مدت يک سال اقدام نمايد لذا از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
(خدمات اورژانس) و پرستاری می   باشد ،در
آزمایشــگاه
معمول)،
نمايند.
دعوت به عمل می آيد جهت شركت در مزايده و كسب اطالعات بیشتر به واحد امور مالی مراجعه
روال معمول خواهد بود.
-1قیمت پايه شهرداری ماهیانه مبلغ  40/000/000ريال می
خواهد بود.
معمول
بهشتیروال
خدمات طبق
غیر تعطیل،
باشد .ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به سایر ایام
شبانه روزی
بصورت
شیراز
شــهید دكتر
بیمارستان
-2متقاضیان بايستی جهت شركت در مزايده مبلغ 25/000/000
حساب شماره  0108885922001سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه قطبآباد واريز و فیش واريزی را بیمارستان شهید دکتر بهشتی شــیراز بصورت شبانه روزی فعال
فعال بوده و در خدمت مراجعین می باشد
به انضمام پیشنهاد خود در پاكت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحويل نمايند.
نشوند به نفع شهرداری ضبط بوده و در خدمت مراجعین می   باشد
-2ســپرده نفر اول و دوم و ســوم در صورتی كه حاضر به انعقاد قرارداد
واحد تأيید دارو در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی شیراز در
خواهد شد.
واحد تأیید دارو در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی شیراز در کلیه
فعال می باشد.
صبح
شیفت
در
تعطیل
غیر
و
تعطیل
ايام
كلیه
-3به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مشــروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده
ایام تعطیل و غیر تعطیل در شیفت صبح فعال می باشد.
نخوهد شد.
حــقبیمه ،كلیه كارگزاريهای
پرداخت حق
تعويض و
جهت تمديد
-4مهلت ارائه پیشنهادات بیستم فروردين ماه نود و هشت می باشد.
بیمه ،کلیه کارگزاریهای
و یاياپرداخت
تمدید یاياتعویض
جهت
-5شهرداری در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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-6متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و ساير شرايط به شهرداری مراجعه نمايند.
-7كلیه مخارج نشر آگهی به عهده برنده مزايده است.
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