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آگهی مزاید ه(مرحل ه اول)
سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره 1531903/
مورخ  97/04/20در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید :
 .1موضوع مزایده  :اجاره یک واحد کانکس اغذیه فروشی واقع در پارک سید جالل
.2مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی 6/000/000ریال ( به حروف شش
میلیون ریال ) .
 .3مدت بهره برداری  12 :ماه کامل شمسی
 .4کل مبلغ مزایده  72/000/000 :ریال
 .5مبلغ تضمین شرکت در مزایده  3/600/000ریال است که می بایست رسید بانکی وجه مزبور
به حس��اب سپرده سازمان س��یما  ،منظر و فضای سبز شهری به شماره 0109478020003
نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید.
 .6سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 .7متقاضی��ان از تاریخ آگهی می توانند ب��ه مدت  10روز همه روزه از محل موردنظر بازدید
به عمل آورند و جهت دریافت اس��ناد به سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه
نمایند.
 .8واجدین ش��رایط می بایس��ت پیش��نهادات خود را حداکثر تا س��اعت  12روز شنبه مورخ
 97/06/10به سازمان ارائه نمایند.
 .9تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز سه شنبه  97/06/13می باشد.
 .10سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 .11سپرده نفر اول  ،دوم  ،سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و
پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
.12هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات  011-32319616-18می باشد.
چاپ اول 97/05/21 :
چاپ دوم 97/05/28 :
مهیار بابازاده ـ سرپرست سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی
ش��هرداری آمل به اس��تناد بند دوم مصوبه ش��ماره  51/1819مورخ  97/3/2شورای
اسالمی شهر ،در نظر دارد جایگاه سوخت  CNGشماره یک ،واقع در آمل ،خیابان راه
و ترابری به شرکتهای واجد شرایط و دارای صالحیت و مورد تایید شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی به ش��رح ذیل به صورت اجاره به��ا از طریق آگهی مزایده عمومی
(بصورت کتبی) برای مدت یکسال واگذار نماید.
 -1قیمت پایه کارشناس��ی اجاره ب��ه ازاء هر م��اه  100/000/000ریال -مبلغ تضمین
شرکت در مزایده  60/000/000ریال
 -2نوع تضمین شرکت در مزایده :ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه
نقد بحساب سیبا  0220668982000بنام شهرداری آمل.
 -3مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم بمدت  4روز-
محل امور قراردادهای شهرداری آمل.
 -4تاریخ مهلت ارسال اسناد مزایده به شهرداری آمل 1397/6/12
 -5تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت :ساعت  14مورخ 1397/6/13
 -6سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد با نفر اول
مس��ترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان
به ترتیب به اس��تناد ماده  8آین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.
 -7سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده قید شده است.
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری  www.amol.irرجوع
گردد.
نمابر 011-44259497
تلفن011-44229007 :
شهردار آمل  -احمد امیرسلیمانی

مدیرکل دفتر ترویج ،آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد

تعاونی ها ،مدل بسیار مطلوب اشتغازایی و کار آفرینی

دکتر مس��لم خانی مدیر کل دفتر ترویج ،آموزش و
تحقیقات تعاونی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در سفری یک روزه ازبرخی تعاونی های برتر استان
آذربایجان شرقی بازدید و از نزدیک با توانمندیها و
پتانسیل های آنها آشنا شد و آنها را مورد ارزیابی
ق��رار داد که مهندس نیک ج��و معاونت تعاون اداره
کل تعاون ،کا ر و رفاه اجتماعی اس��تان آذربایجان
شرقی وی را همراهی نمود.
خان��ی مدیر کل دفت��ر ترویج ،آم��وزش و تحقیقات
تعاونی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره
به موقعیت اس��تراتژیکی اس��تان آذربایجان شرقی
گفت :استان آذربایجان شرقی از استان های مهم و
تاثیرگذار کشور می باشد که جزو استان هایی است
که بیش��ترین ،تاثیرگذارترین و فعالترین تعاونی ها
در این استان فعال هستند که چند شرکت تعاونی از
این استان ،کاندیدای تعاونی نمونه کشوری هستند.
دکتر خانی با اش��اره به اهمی��ت نقش تعاونی ها در
ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور در فقرزدایی و رونق
اقصادی گفت :در شرایط فعلی اقتصادی کشور که با
رکود مواجه هستیم تعاونی ها می توانند نقش مهمی
در فقرزدایی و رونق اقصاد کش��ور ایفا نمایند و در
توانمندسازی گروه های آسیب پذیر نقش مهمی ایفا
نمایند و خودکفا شوند و کسب و کارهای جمعی راه
اندازی نمایند و م��ی توانیم از آن بعنوان یک الگوی
خوبی برای فقرزدایی از مدل تعاونی و الگوی کسب
و کار تعاون��ی اس��تفاده کنیم بطور میانگین س��هم
تعاونی ها در تولید ناخالص ملی و رش��د اقتصادی
کش��ورها در حال افزایش اس��ت و این میانگین بین
 ۱۲تا  ۱۴اس��ت که عدد بزرگی به ش��مار می آید و
فرهنگ تعاون که به عنوان یک مدل نوین در کسب و
کار شناخته می شود بیشتر از گذشته مورد پذیرش
قرار گرفته اس��ت و امیدواریم که این رویه همچنان
ادامه داشته باشد و استان آذربایجان شرقی در این
راس��تا جزو استانهای پیش��رو می باشد که این امر
در سایه حمایتهای مدیر کل استان و همچنین تالش
های ش��بانه روزی معاونت امور تعاون در اس��تان

بدس��ت آمده که امروز به عین��ه رضایت تعاونگران
اس��تان از مهندس نیکخو مع��اون امور تعاونی های
اداره کل تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ی آذربایجان
شرقی را شاهد بودم.
وی با اشاره به جایگاه تعاون در استان آذربایجان
ش��رقی ،گفت :خوش��بختانه در اس��تان آذربایجان
ش��رقی تعداد بس��یاری از تعاونی ها در حوزه های
تولید ،خدمات ،کش��اورزی و سایر گرایش ها فعال
هس��تند که موج��ب بوجود آمدن مش��اغل پایدار و
کس��ب و کار هستند .معموال س��رمایه ایی که برای
ایجاد ش��غل در تعاونی ها ،نسبت به سرمایه ای که
در ایجاد ش��غل در سایر مدل های کسب و کار نیاز
اس��ت ،بطور میانگین پائین تر اس��ت که نشانگر این
اس��ت که تعاونی ها مدل بسیار مطلوبی برای ایجاد

شغل و کارآفرینی محسوب می شوند.
مدیر کل دفتر ترویج ،آموزش و تحقیقات تعاونی های
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ارائه پیشنهادی
مبنی بر هدایت نقدینگی سرگردان در سطح جامعه به
سمت تعاونی گفت:طی ماه های گذشته عدم مدیریت
صحیح نقدینگی در کش��ور باعث شد تا حجم آن به
بی��ش از 1500هزار میلیارد تومان برس��د که رقمی
بسیار بزرگی اس��ت که می تواند آرامش هر بازاری
را به هم بزند که در این صورت باید برنامه ای تدوین
کنی��م تا بخش خصوص��ی و تعاون��ی از این میزان
نقدینگی به منظور سرمایه گذاری و گسترش فعالیت
بهره مند ش��ود و تعاونی ها م��ی توانند در مدیریت
این سرمایه هنگفت نقش اساسی داشته باشند و باعث
رشد و شکوفایی تولید و صنعت شود.

وی ب��ه برنامه ه��ای جامع دفت��ر ترویج و آموزش
وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی در خصوصو
آموزش اش��اره کرد و اظهار داشت :امسال بیش از
 283دوره آموزش��ی مدیریت��ی ،مهارتی و حقوقی
را با هم اندیش��ی خ��ود تعاونگ��ران اداره تعاون و
کارشناس��ان در ادارت کل اس��تان ها تکمیل کردیم
و از آغاز س��ال جاری شروع ش��ده و در حال اجرا
می باشد.
وی افزود :امسال بحث آموزش مجازی را هم بعنوان
یک روش نوین که تعاون گران ما می توانند از طریق
موبایل و یا از طریق ش��بکه های اجتماعی دوره های
اموزش��ی را بگذرانند در برنامه هایمان گنجانده ائیم
و در صدد هس��تیم موضوع آم��وزش های مجازی
را به س��ال های دیگر گسترش دهیم و در این راستا
با س��ازمان فنی و حرفه ای کامال هم سو در حرکت
هستیم و تعامل بس��یار خوبی ایجاد شده و همچنین
با مراکز جهاد دانش��گاهی هماهنگی هایی نیز شده و
بزودی همکاری های گس��ترده ایی بین وزارت خانه
تعاون و سازمان جهاد دانشگاهی خواهیم داشت که
اولین دوره هم کارگاه آموزشی آشنایی با نظریه ها،
الگوها و تکنیک های بهره وری در کس��ب و کارهای
تعاونی استکه ویژه تعاونگران است که در این دوره
ها تعاونگ��ران با مباحث بهره وری و کس��ب و کار
بطور کلی آشنا می شوند که عالرغم رکود اقتصادی
امسال شاهد ثبت نام  15307شرکت تعاونی موفق در
جشنواره تعاونی های برتر بودیم که تعاونگران برتر
از چند مزایا نسبت به تعاونی های دیگر برخوردارند
ک��ه از آن جمله می توان به حمایت س��ازمان صدا و
سیمای کشور از تعاون گران و معرفی محصوالت و
ارائه گزارش و خبر برخوردارند و مطابق تفاهم نامه
با بانک توس��عه تعاون و صن��دوق کار آفرینی امید،
تعاونگران برتر برای دریافت تس��هیالت وام خارج از
نوبت و بدون س��پرده گذاری از وام های سرمایه در
گردش و وام های اجاره ای دریافت نمایند و همچنین
برای تعاونی های برتر تور ترویجی بینالمللی شرکت
خواهند نمود.

