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یک فعال کارگری با اشــاره به تشکیل کارگروه بررسی و
پیگیری مشــکالت کامیونداران ،گفت :رانندگان از یارانهای
که دولت در شرایط خاص در نظر گرفته ،بهرهمند میشوند.
علی اکبر ســیارمه در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در
حال حاضر یکی از مشــکالت راننــدگان کامیون ،موضوع
بیمه اجتماعی و تکمیلی اســت و خوشــبختانه طی جلساتی
که با مســئوالن وزارت کار داشــتیم ،مقرر شد تا کارگروهی
برای پیگیری مسایل و مشکالت کامیونداران ایجاد شود و
ســازمان تامین اجتماعی ،مشکالت بیمه اجتماعی و تکمیلی
آنها را پیگیری کند تا از فشاری که در این باره به رانندگان
وارد شده کاسته شود.
وی تصریــح کرد :بیش از چهار ســال بــود که با وجود
افزایش تــورم ،در نرخ کرایه حمــل کاال اتفاقی نیفتاده بود
و درآمدی کــه رانندگان از محل کرایه حمل بار به دســت
میآورند ،هزینههای نگهداری وســایل نقلیه آنها ،به ویژه
لوازم یدکی و الستیک را پوشش نمیداد.
به گفته ســیارمه با تمهیدات پیشبینی شــده در سازمان
تامین اجتماعی رانندگان کامیون از یارانهای که دولت تحت
شرایط خاص درنظر گرفته بهرهمند میشوند.
این فعال کارگری با اشاره به مطالبات رانندگان کامیون،
گفت :هزینه حمل بار و کرایهها دو مشکلی است که رانندگان
کامیون با آن مواجه هستند .بعضا هزینههای حمل را با کرایه
محاســبه میکنند ،در حالی که آنچه به اسم کرایه ملموس
است ،تفاوت بســیاری با هزینه حملی دارد که صاحب کاال
میپردازد.
وی یاد آور شــد :در اوایل دهــه  ۸۰بیمه خویشفرمایی
اجبــاری رانندگان به تصویب رســید و در همان ســال به
اجــرا درآمد .آن زمان حداقل دســتمزدی که برای رانندگان
درنظر گرفته شــده بود ،بین  ۸۰هزار تــا ۱۰۰هزار تومان و
حق بیمهای که بایــد میپرداختند ،رقمی در حدود  ۲۴هزار
تومــان بود که در آن مقطع زمانی این رقم یک چهارم درآمد
راننده به شــمار میآمد و پرداخت آن ســخت بود لذا خیلی
تمایلی به بیمه نداشــتند ولی سالها تالش کردیم تا رانندگان
و خانوادههایشان را به مزایای بیمه آشنا کنیم.
این فعــال کارگری از تداوم مذاکرات بــا وزارتخانههای
مربوطه خبر داد و گفت :هیاتی در وزارت کار تعیین شــده تا
کســانی که میتوانند به طور مستمر در تهران حضور داشته
باشند ،مســئولیت پیگیری بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی را
برعهده بگیرند و کمیســیونهای تخصصی جلســات تداوم
داشته باشد.
پیشتر احمد مشــیریان ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی ،از نشســت کامیــونداران و رانندگان
بــا وزیر کار خبــر داده و گفته بود کــه مطالبات و مصوبات
این نشســت به صورت جزئی در کمیتههای تخصصی مورد
بررســی قرار گرفته و راهکارهای قانونی برای اجرایی کردن
آنها ارائه خواهد شــد .بیمه تامین اجتماعی ،افزایش حقوق
بازنشســتگی و ســخت و زیانآور بودن این صنف از جمله
مطالباتی اســت که رانندگان کامیون در دیــدار با وزیر کار
مطرح کردند.
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آمریکا مسبب افزایش قیمت نفت است

وزیر نفت گفت :پرداختن به موضوع افزایش تولید نفت
اوپک ،چراغ ســبز به تصمیمهای آمریکاست؛ در حالی که
اکنون با عدم تعادل در بازار نفت مواجه نیستیم و نیازی به
افزایش تولید نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت ،بیژن
زنگنه که عصر دیروز برای شــرکت در اجالس اوپک به
وین سفر کرد ،در جمع خبرنگاران گفت :در مقطع کنونی با
هیچ افزایش تولیدی موافق نیستم ،زیرا هم اکنون در بازار
عدم تعادل نداریم .ضمن این که قرار نبود در جلسه اوپک
در مورد افزایش تولید بحثی داشته باشیم .پرداختن به این
موضوع نشان دادن چراغ سبز به تصمیمهای آمریکاست.
وزیــر نفت با بیان این که از نظــر من حتی  ۵۰۰هزار
بشــکه هم نباید به تولید نفت اضافه شود ،افزود :بر اساس
توافق قبلی ،قرار بود حدود  ۲میلیون بشــکه کاهش تولید
داشته باشیم که هم اکنون در عمل شاهد  ۳میلیون بشکه
کاهــش تولید هســتیم ،بنابراین اگر اعضــای اوپک یک
میلیون بشــکه نفت وارد بازار کنند ،دیگر مشکلی نبوده و
نیازی به افزایش تولید نیست.
زنگنه در پاســخ به این که نظر شــما دربــاره خروج
روســیه از توافق کاهش تولید چیســت ،گفــت :این میل
خود آنهاســت ،روســها کامال داوطلبانه به تصمیم کاهش
تولید پیوستند و هیچ تعهدی در این ارتباط ندارند .موضوع
صحبتم غیراوپک نیســت .بحث من تنها در مورد اوپک و
تصمیمهای آن است.
وی ادامــه داد :بر اســاس گزارش آژانــس بینالمللی
انــرژی ،هیچگونه بیتعادلــی در بازارهــای جهانی نفت
خام مشــاهده نمیشود ،اما شــرایط مربوط به سال آینده
موضوع دیگری است .ما یک توافق و تصمیم معتبر داریم
و معتقدیم هیچگونه مشــکلی در بــازار وجود ندارد ،اما بر
اساس تنشهای سیاسی ،شــاهد بیثباتی و تنش در بازار
هستیم .زنگنه با بیان اینکه تصمیم ترامپ مبنی بر خروج
از برجام مهمترین دلیل افزایش قیمتهای نفت است ،به

طــوری که پس از اعالم آن قیمت نفت افزایش  ۶دالری
را شــاهد بود ،ادامه داد :اکنون قیمتها براساس بنیانها
نیست ،بلکه بر اساس تصمیمهای سیاسی است.
وزیــر نفت با بیان اینکه ما با ســطح کنونی قیمتها
مشــکل نداریم ،گفت :رئیس جمهوری امریکا مشکلی با
قیمتهای باال ندارد ،زیرا این سطوح قیمتی سبب افزایش
تولید شــیل اویل میشــود ،اما در افکار عمومی این گونه
جلــوه میکند که مخالف اســت و از اوپک میخواهد که
شــرایط را تغییر دهد و اوپک را مقصر این شــرایط جلوه
میدهد ،در حالی که این شرایط را اوپک به وجود نیاورده،
بلکه این دولت آمریکاســت که مسبب این شرایط است و
حال هم شرایط باید ازســوی خودشان اصالح شود.زنگنه
خاطرنشان کرد :اوپک یک سازمان بینالمللی و متعلق به
 ۱۴عضو است و از هیچ جایی دستور نمیگیرد.
وی در پاســخ به این ســوال که پیش بینی شــما در
خصوص کاهش تولیــد و صادرات نفت ایــران با اعمال
تحریمهای آمریکا چیســت ،گفت :مــا تالش میکنیم به
هر قیمتی که شــده ،حداقل اثرپذیری را در بخش تولید و
صادرات نفت داشته باشیم.
وزیــر نفت همچنین در پاســخ به این ســوال که آیا
درخواست ایران مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن موضوع
تحریم ایران و ونزوئال در نشســت روز جمعه ،از ســوی
رئیس اوپک رد شده است ،گفت :خیر رد نشده است .هم ما
(ایران) و هم ونزوئال درخواست کرده ایم و برخی اعضای
دیگر هم حمایت کردهاند .بحث ما این است که بازار نفت
نباید سیاسی باشد و اوپک هم یک سازمان سیاسی نیست
و به همین دلیل هم باید با هرگونه سیاســی شدن بازار و
استفاده سیاســی از ابزار نفت علیه تولید کنندگان یا حتی
مصرف کنندگان مخالفت شود.
اوپک ،سازمان امریکایی نیست
وی همچنین گفــت :اوپک بخشــی از وزارت انرژی
آمریکا نیست .اوپک ســازمانی نیست که از ترامپ دستور
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بگیرد و آن را اجرا کند .این یک نکته بســیار مهم اســت.
ترامپ تصور می کند که می تواند به اوپک دســتور بدهد.
او بــا وضع تحریــم علیه دو عضو موســس و مهم اوپک
و تولیدکننده مهم نفت ،برای بازار نفت مشــکالتی ایجاد
کرده اســت .حاال او از اوپک می خواهد و انتظار دارد که
این ســازمان چیزهایی را تغییر دهد .به نظرم این منصفانه
نیست .زنگنه با بیان اینکه «برای ما و برخی اعضای دیگر
اوپک مهم اســت که بازار نفت غیر سیاسی باشد» افزود:
بازار نفت اگر براساس اصول عرضه و تقاضا عمل کند ،به
نفع مصرف کننده و تولیدکننده اســت .نفت یک سالح و
یک ابزار سیاســی برای استفاده علیه کشورهای دیگر اعم
از تولیدکننده و مصرف کننده نیست.
وی با تاکید بر اینکه اوپک یک سازمان سیاسی نیست،
افزود  :الزم اســت که اوپک از ایــن ایده حمایت کند که
بازار نفت باید غیرسیاسی شود و هرگونه استفاده از نفت به
عنوان سالح یا ابزار علیه برخی کشورها را محکوم کند.
وزیر نفت ایران به منظور شــرکت در هفتمین سمینار
بینالمللی و یکصد و هفتاد و چهارمین نشســت اوپک به
وین پایتخت اتریش سفر کرده است.
هفتمین سمینار بین المللی اوپک  ۳۰و  ۳۱خردادماه با
حضور نمایندگان و مسئوالن بلندپایه دولت ها ،شرکت ها
و محافل علمی در وین برگزار می شود.
شــعار اصلی ســمینار امســال« ،نفت؛ همکاری برای
آیندهای پایدار» اســت .انتظار مــی رود در مجموع ۷۵۰
شرکت کننده در این رویداد حضور یابند.
تقدیم جوایز  ۲۰۱۸اوپک برای پژوهش و روزنامه نگاری
از رویدادهای این سمینار است.
همچنین یکصد وهفتاد و چهارمین نشســت اوپک اول
تیرماه (بیست و دوم ژوئن) برگزار می شود.
براســاس پیشبینی کارشناســان ،این نشست به دلیل
سخنان دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و درخواست
او از برخــی اعضــا برای افزایــش تولید نفــت ،یکی از
پرچالش ترین نشست ها در سال های اخیر خواهد بود.
عربســتان و روسیه در پاسخ به درخواست آمریکا برای
افزایــش تولید نفت به منظور جبران کاهش صادرات نفت
ایران و ونزوئال به دلیل تحریم های این کشور ،قرار است
در نشست آتی وزیران نفت اوپک در وین ،پیشنهاد افزایش
تولید نفت را مطرح کنند.
آنها می خواهند تولید نفت اوپک و همپیمانانش از اول
ژوییه ( ۱۰تیر) بین  ۵۰۰هزار تا ۱.۵میلیون بشــکه در روز
افزایش یابد .درخواســت ترامپ از اوپک درحالی است که
وی تحریــم هایی را علیه مقــام ها و صنعت نفت ونزوئال
وضع کرده اســت .رئیس جمهــوری آمریکا همچنین ۱۸
اردیبهشــت از برجام خارج شد و گفت که تحریم ها علیه
ایران را بازمی گرداند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

چاپ نوبت دوم97/4/9 :
چاپ نوبت اول97/3/31 :
شهرداری اردکان فارس در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره /210ش شورای اسالمی شهر اردکان نسبت به واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهر اردکان از طریق
برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شــرایط که دارای صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل
می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها به امور قراردادها ی شهرداری اردکان فارس مراجعه نمایند.

اطالعات مورد نیاز:

حداقل تعداد کارگران  55نفر شامل راننده پایه یک و دو -کارگر خدماتی و...کارگران مذکور تمام ًا کارکنان پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.انجام امورات خدماتی در سطح شهر اردکان -شهرکهای شهید قاضی و شهرک شهداء و شهرک راهنمایی و تفرجگاه چله گاه به مساحت  630هکتارانجام امورات فضای سبز شامل آبیاری و نگهداری  9/4هکتار چمن کاری ،فضای سبز پیاده رو و خیابان ها  5هکتار آبیاری با تانکر ،فضای سبز چله گاه و چهار بازار  7هکتاربه صورت غرق آبی ،آبیاری و نگهداری پارک جنگلی  18000اصله درخت ،آبیاری و نگهداری فضای سبز تپه نورالشهداء -آبیاری و نگهداری  30000اصله گل رز و بوته های
سطح شهر  -آبیاری درختان و گل ها و نگهداری آرامستان به مساحت  1هکتار
پرداخت حقوق و مزایا ،بیمه ،مالیات و سایر موارد طبق قوانین و مقررات اداره کارتاریخ فروش اسناد از روز پنجشنبه مورخ  97/3/31لغایت پنجشنبه مورخ  97/4/21می باشد.تاریخ نهایی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  12روز پنجشنبه مورخ  97/4/21می باشد.تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ شنبه  97/4/23می باشد.ارائه ســپرده به مبلغ ( 100/000/000یکصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره  241111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعهتعاون و اصل رسید در پاکت الف به شهرداری ارائه شود.
به پیشــنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .به پیشنهادات مبهم ،مشروط،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نمایند.پاکت الف :سپرده شرکت در مناقصه
پاکت ب :اسناد و سوابق شرکت شامل اساسنامه :آخرین تغییرات شرکت و قراردادهای مشابه تعیین صالحیت و ایمنی
پاکت ج :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی رسیده باشد.
سپرده برندگان اول تا سوم چنانچه تا  7روز از تاریخ ابالغ شهرداری جهت عقد قرارداد مراجعه ننمایند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.عبدالمطلب رهنما
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.شهردار اردکان
-شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

نگران قانون بانکداری هستیم که از مجلس بیرون
میآید

قائممقام بانک مرکزی با ابراز نگرانی شــدید نســبت به قانــون بانکداری که با فعل و
انفعاالت متعدد از مجلس بیرون خواهد آمد ،گفت :سلطه مالی دولت باید پایان یابد تا بانک
مرکزی مستقل شود.
به گــزارش خبرنگار مهر ،اکبر کمیجانی در همایش سیاســتهای پولی و ارزی اظهار
داشــت :نگرانی بزرگی برای مســئوالن بانک مرکزی وجود دارد که الیحه در مجلس چه
ُکنــش و واکنشهایی را ایجاد میکند و قانونی که از مجلس بیرون میآید ،نیازها را تامین
خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشــته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و
موجب شده شــتابی در این امر صورت نگیرد؛ این در حالی است که قانون بانکداری امروز
بر مبنای قانون پولی و بانکی ســال  ۵۱و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ســال  ۶۲است
که این موضوع ایده آل نیست.
قائــم مقام بانک مرکزی افزود :این امر موجب شــده قوانین مــا با مصوبات بانکهای
مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای
در حال توسعه ایجاد شــده؛ البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال  ۷۹مطالعه برای
انجــام اصالحات قانونــی صورت گرفت و تولید پیش نویس بــرای قانون بانک مرکزی و
قانون بانکداری در دســتور کار قرار گرفته که بخشــی از الیحه قانون بانکداری اکنون در
اختیار مجلس و الیحه بانک مرکزی و بخشی از الیحه بانکداری در دست بررسی در هیات
دولت است.
وی با بیان اینکه در کنار الیحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تالشهایی را
آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که  ۸۰تا  ۹۰درصد آن بر اساس الیحه شکل گرفته
اســت ،گفت :در مورد الیحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز
پژوهشهای مجلس با همکاری گروهی از کارشناســان بانک مرکزی صورت گرفت و کار
مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشــکده پولی و بانکی انجام شد که بر اساس آن بخش زیادی
از کاســتیهای قانونی در این مطالعه دیده شــده و این اصالحات میتواند ما را به سرعت
به مقررات و اســتانداردهای بینالمللی نزدیک کند ،این طرح همچنین قسمت عمده ای از
نقایص سیاســت گذاری پولی ،سیاســت گذاری ارزی ،سیاســت گذاری اعتباری و مسائل
نظارتی را برطرف میکند.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشــان کرد :اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شــرایط
سیاســی ،فضای کســب و کار ،اقتصاد کالن و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون
دولت را مجبور میکند ،رابطه بانک مرکزی و بانکها با دولت شــفاف و انضباط در دولت
برقرار شود.
وی گفت :ســه مولفه مهم بازار پول ،بازار ســرمایه و بیمه در این هیات مدنظر اســت.
کمیجانی افزود :با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار
دارد ،ثبــات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به ســلطه مالی دولت از اهداف جدی به
شــمار میرود .در این میان ،چهار مولفه استقالل بانک مرکزی ،پایان دادن به سلطه مالی
دولت ،برقراری ســامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی ،مالی و ســرمایه
مولفههایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز ،تورم و نرخ سودآوری ارز در
وضعیت مناسبی قرار گیرد

مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت علیرضا سپاســدار فرزند حمید به شماره
شناســنامه  2283199328صادره از شــیراز در مقطع کارشناسی ارشد رشته
زمین شناســی گرایش تکتونیک صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی شیراز به
شماره ســریال  1476342مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به نشانی شیراز
کیلومتر  5جاده صدرا  -پردیس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ارسال نماید.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

معاوضه کتاب کهنه با نو ،قدیمی  -جدید
پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

آگهی مزایده نوبت دوم سالن ورزشی

تجدید شده

 -1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی است.
 -2مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8صبح مورخ  97/4/2به مدت  5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irامکانپذیر میباشد.
 -3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشــنهاد قیمت :آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان
وقت اداری مورخ  97/4/21و تحویل نســخه فیزیکی آن به مناقصهگزار با رعایت موارد مندرج در اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری
 97/4/21و محل آن دبیرخانه اداره کل میباشد.
 -4زمان گشــایش پیشهاد :پیشــنهادها را در حضور نمایندگان مناقصهگران حاضر در جلسه در ساعت  10صبح مورخ  97/4/23در این
اداره کل بازگشایی خواهد شد.
 -5اطالعات تمام دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان فارس -اداره پیمان و رسیدگی
 -6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس27313131 :؛ دفتر ثبتنام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ســایر اســتانها ،در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبتنام /پروفایل تأمین کننده/
مناقصهگر" موجود است.
 -8وب سایتها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/3 :
 /7586م الف
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس

قائممقام بانک مرکزی:
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مرحله اول چاپ :عصرمردم 97/3/31

مرحله دوم چاپ :عصرمردم 97/4/6

شهرداری ارســنجان در نظر دارد به استناد مجوزهای شــماره  362مورخ  93/8/17و شماره  182مورخ 94/4/13
شــورای اسالمی شهر نسبت به اجاره مجموعه سالن ورزشــی خود واقع در انتهای خیابان طالقانی به مدت یک سال
(صرف ًا جهت استفاده ورزشــی) به صورت ماهیانه به مبلغ پایه  6/000/000ریال طبق شرایط مندرج در اسناد مربوطه
اقدام نماید .متقاضیان می بایست حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ درج نوبت دوم این آگهی جهت بازدید از سالن،
دریافت اسناد و شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.
متقاضیان می بایســت مبلغ  12/000/000ریــال را به صورت اســناد ،ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حســاب
 0105928376009نزد بانک ملی شعبه ارسنجان به عنوان سپرده به شهرداری ارائه نمایند.
تصمیم گیری به عهده کمیسیون است و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن های تماس)071(43522134-5 :

کامران میرزایی
شهردار شهر ایمن ارسنجان

آگهی مزایده عمومی

شــهرداری قیر در نظر دارد به اســتناد بند  8مجوز شــماره
ش  97/38/5مورخ  1397/2/18شورای محترم اسالمی شهر قیر
نسبت به فروش ملکی فضای طبقه اول واحدهای تجاری چایخانه
بازار قدیم با قیمت پایــه  400/000/000ریال واقع در بازار قدیم از
طریق آگهی مزایــده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به مدت  10روز جهت دریافت
شرایط اسناد و شرکت در مزایده به امور قراردادهای شهرداری
قیر مراجعه نمایند .ضمن ًا هزینه های کارشناســی از ملک و آگهی
روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری  54522108-9داخلی 222

نوبت اول97/3/24 :
نوبت دوم97/3/31 :

مسلم رحیمی  -شهردار قیر

