اخبار
نظام توزيع در کشور جهان
سومياست

عضو هيئت رئيسه کميسيون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجلس گفت :بخش��ي از ارز
ياران��هاي به جاي تخصي��ص به کاالهاي
اساس��ي به افرادي داده شد که هيچ زمان
کااليي وارد نکردن��د يا کاالها را مطابق با
ارز نيمايي و باالتر در کش��ور توزيع کردند
و براي��ن اس��اس ارقام هنگفت��ي به جيب
عدهاي سودجو و رانتخوار رفت.جهانبخش
محبينيا در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره
به ايجاد ران��ت  4.5هزار ميليارد توماني در
جريان توزيع ارز يارانهاي براي کنترل قيمت
کاالهاي اساسي توسط دولت ،گفت :نظام
توزيع در کش��ور ما جهان سومياس��ت و
متاسفانه اين نظام توزيع در زمان جنگ هم
ملت و نيروهاي انق�لاب را آزار داد ،اکنون
هم به نوعي کامال ش��اهد آسيب به مردم
در بخش توزيع هستيم.عضو هيئت رئيسه
کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
تاکي��د کرد :ما به عنوان کش��وري که بايد
براي شرايط عادي و ويژه يک نظام توزيعي
منطقي داشته باشيم ،در شرايط کنوني راه
اصولي نداريم.نماينده مردم مياندآب ،شاهين
دژ وتکاب در مجلس شوراي اسالميادامه
داد :متاسفانه بخشي از ارز يارانهاي به جاي
تخصيص به کاالهاي اساس��ي به افرادي
داده ميشود که هيچ زمان کااليي به کشور
وارد نکردند ي��ا کاالهاي وارداتي را مطابق
با ارز نيمايي و حت��ي باالتر از آن ،در ميان
مردم توزيع کردند و اينگونه ارقام هنگفتي
به جيب عدهاي سودجو و رانتخوار رفت.
مهلت قانونی سازمان بازرسی
به خودروسازان تمام شد

برخی شنیدههای خبرنگار «نود اقتصادی»
حاکیست ،چندی پیش س��ازمان بازرسی
در ابالغیهای  2خودروس��از بزرگ کشور را
مکلف کرده تا از حضور افراد دولتی و امنیتی
در هیات مدیره ش��رکتهای تابعه پرهیز
کرده و تمام این مدیران را از اعضای هیات
مدیره ش��ان برکنار کنند.ب��ه گزارش «نود
اقتصادی» برخی شنیدههای خبرنگار «نود
اقتصادی» حاکیست ،چندی پیش سازمان
بازرس��ی در ابالغیهای  2خودروساز بزرگ
کشور را مکلف کرده تا از حضور افراد دولتی
و امنیتی در هیات مدیره شرکتهای تابعه
پرهیز کرده و تمام این مدیران را از اعضای
هیات مدیره شان برکنار کنند.گفتنی است
در این بخشنامه از مدیران  2خودروسازی
خواسته شده تا نسبت به انتصابات گذشته
نیز پاسخگو باشند .طبق شنیده های «نود
اقتصادی» مهلت قانونی این درخواس��ت
س��ازمان بازرسی از خودروس��ازان به اتمام
رس��یده است.قطعا اطالع رسانی نسبت به
نتایج این اقدام و برخورد با مدیران متخلف
باع��ث آرامش بیش��تر و تقویت چهره قوه
قضائیه در برخورد با متخلفان خواهد شد.

واکنش وزارت جهاد به گرانفروشی نهاده ها؛

سامانه توزیع نهاده های دامی راه اندازی شد

مدي��رکل دفت��ر برنامه ري��زي تامين،
توزي��ع ،تنظيم ب��ازار و ذخاير راهبردي
از راه اندازي س��امانه توزيع نهادههاي
داميدر کش��ور خبر داد و گفت:انحصار
در واردات نهادهها وجود ندارد.مس��عود
بصي��ري در گفتگو با مه��ر در واکنش
به عرضه نهادهه��اي داميوارداتي که
ب��ا ارز  ٤٢٠٠توماني وارد ش��دهاند اما
بس��يار گران تر از نرخ مصوب به دست
توليدکننده ميرسند؟ ،گفت:نميخواهم
کتمان کنم به هرحال ممکن اس��ت در
برخ��ي مواقع تخلفات��ي رخ دهد .اما با
اين شدت و شيوه نيز چنين اتفاقي رخ
نميدهد.وي اضافه کرد :در حال حاضر
براي توزيع نهادههاي داميس��امانهاي
طراحي ش��ده و در اس��تان گلستان به
عن��وان پايلوت ،طرح اس��تارت خورده
است .بصيري با بيان اينکه اين سامانه
ب��ا کمک بانک کش��اورزي راه اندازي
شده است ،افزود :هفته گذشته کارهاي
عملياتي اين طرح انجام ش��د و از روز
شنبه گذش��ته کار آغاز شده است.وي
توضيح داد :س��امانه مذکور براي توزيع
نهادههاي دامياست و در زمينه توزيع
ذرت ،ج��و و کنجال��ه عم��ل ميکند.
ضم��ن اينکه تم��ام کاره��اي واردات،
توزي��ع و عرضه در اين س��امانه کامال
شفاف خواهد ش��د ،واردکننده و جامعه
هدف که توليدکنندگان گوشت اعم از
مرغداران و دامداران هس��تند ،در آنجا
کامال تعريف شده اند.اين مقام مسئول
گف��ت :زمان��ي که اين س��امانه به کل
کشور تسري يابد جلوي نشتيهايي که
وجود دارد نيز گرفته خواهد شد .بصيري
درب��اره اينک��ه آيا اين اق��دام در جهت

مقابله با ورود دالالن به بازار نهادههاي
داميانجام ميشود؟،ادامه داد:وقتي که
م��ا نهادهها را ب��ا ارز رس��ميکه وارد
ميکني��م وارد اين س��امانه ميکنيم تا
بتوانيم توزيع آن را مديريت کنيم .وي
درباره اينکه به نظر ميرسد نشتي زياد
بوده که به ناچار به راه اندازي س��امانه
روي آورده ايد؟ ،گفت:نش��تي زياد نبود
احساس بر اين بود که بايد تمام کارها
شفاف باشد .امسال وارد فضايي شديم
که الزم ش��د براي برخ��ي موضوعات
تدبيري بيانديش��يم .بصي��ري توضيح
داد:سامانه ما به صورت سيستمياست،
يعني به اين صورت نيس��ت که کسي
تنها اطالع��ات وارد کند بلکه کاال که
وارد ميش��ود در سيستم ثبت ميشود،
کاال که خارج ميش��ود سيس��تم نشان

ميدهد .ب��ا کدهاي دسترس��ي که در
اختي��ار افراد ق��رار ميگي��رد آنها قادر
خواهن��د بود اي��ن اطالع��ات را رصد
کنند .چ��ون ما بايد مراقبتهاي خاص
را داشته باشيم که مشکلي ايجاد نشود
و بتوانيم پاسخگوي جامعه باشيم .اين
مقام مس��ئول درباره اينکه چقدر طول
ميکشد تمام کش��ور به اين سامانهها
مجهز شوند؟ گفت :همه تالش مان را
ميکنيم تا پايان سال اين اتفاق بيفتد.
بصي��ري ادامه داد:ما کس��اني را که در
شبکه توزيع ميتوانند موثر باشند مورد
توجه قرار داديم ،کس��اني که ميتوانند
در انتق��ال کاال با قيمت��ي که کارگروه
تنظيم ب��ازار مصوب ک��رده از مبدا به
دست مصرف کننده نهايي موثر باشند.
همچنين با کمک بانک کشاورزي قرار

است تس��هيالتي را نيز در نظر بگيريم
تا مصرف کننده نهايي با استفاده از اين
تسهيالت بتواند خريدهاي خود را انجام
دهد .وي تاکيد کرد :اگر کسي بخواهد
خ��ارج از نرخهاي مص��وب نهادهها را
عرضه کند دستگاههاي نظارتي با وي
برخورد ميکنن��د .بصيري درباره اينکه
گفته ميشود اين افراد فاکتور را به نرخ
مصوب صادر ميکنند و مابه التفاوت را
نقدي دريافت ميکنند تا ردي از خود بر
ج��اي نگذارند،افزود :من نميتوانم اين
مس��ائل را تاييد کنم .ممکن اس��ت در
يک سيس��تم چند نفر آدم سودجو باشد
نميش��ود آن را به کل سيس��تم تعميم
داد .بصي��ري همچني��ن درباره مباحث
مطرح ش��ده مبن��ي بر وج��ود انحصار
در واردات نهادهه��اي دامي،ادامه داد:

انحص��ار وجود ن��دارد؛ انحص��ار يعني
ما بخواهيم به کس��ي ي��ک فرصت و
امتي��ازي بدهيم و به ديگ��ران ندهيم.
اين فضا براي همه باز اس��ت ،هر وارد
کنندهاي که شرايط او نه فقط در نهاده
بلکه در همه کاالهايي که وزارت جهاد
مکلف اس��ت ارز دولتي به واردات آنها
اختصاص دهد ،با شرايطي که براي ما
وضع کردند مطابق باشد ، ،ما استقبال
ميکنيم .محال است در زمينه يک قلم
ي��ا يک کاال ما انحص��اري عمل کرده
باش��يم .وي گفت :ش��ديدا اين مساله
را تکذي��ب ميکني��م نه تنه��ا نهادهها
همينطور گوش��ت و برنج ،هيچ کااليي
را انحص��ار ايج��اد نکرديم فق��ط بايد
پرونده آن شخص با مقرراتي که وضع
ش��ده همخواني داش��ته ياشد .بصيري
درباره مش��کالت کش��تيهاي حامل
نهادههاي روي آب نيز افزود :بخشي از
مشکل کشتيهايي که روي آب مانده
بود ،حل ش��ده و بانک مرکزي تالش
ميکن��د که مش��کل بخ��ش ديگر آن
نيز حل ش��ود ولي جاي نگراني در اين
زمينه نيس��ت .بان��ک مرکزي با قدرت
ورود کرده و در حال رفع و رجوع مساله
اس��ت«.عصرايرانيان»هفته گذشته در
خبري ب��ا عنوان«س��ند ناکارآمدی ارز
دولت��ی /نه��اده را ۲۶۰۰فاکتورک��رده
۳۷۰۰پول میگیرند» به فس��اد شکل
گرفته در توزيع نهادههاي داميپرداخت
و عن��وان ک��رد نهادهه��اي داميکه با
اختص��اص يارانه از س��وي دولت وارد
کشور ميشود ،بدس��ت داللها افتاده
و آنه��ا نهادهه��ا را با قيم��ت گران به
دامداران و مرغداران ميفروشند.

وزير راه و شهرسازي:

وزير راه و شهرس��ازي با بي��ان اينکه افزايش
تس��هيالت مس��کن در برنام��ه اس��ت گف��ت:
هدفگ��ذاري ما اينس��ت ک��ه قيم��ت مصالح
ساختماني را براي تعادلبخشي به بخش مسکن
کاهش دهيم.
ب��ه گزارش تس��نیم ،محمد اس�لاميدر برنامه
تيتر امشب شبکه خبر گفت :افزايش تسهيالت
مس��کن در برنامه اس��ت.وزير راه و شهرسازي
تصريح کرد :هدفگذاري ما اينس��ت که قيمت
مصالح ساختماني را براي تعادلبخشي به بخش
مسکن ،کاهش دهيم.
وي درباره افزايش يا کاهش قيمت مس��کن در
س��ال  98افزود :بازار مس��کن متأثر از ش��رايط
اقتص��ادي کش��ور اس��ت و امي��دوارم قيم��ت
مس��کن تأثيرات آنچناني را ش��اهد نباشد.وزير
راه و شهرس��ازي تصريح ک��رد :ايجاد تعادل در

جريان عرضه و تقاضاي مس��کن ،جزو وظايف
وزارت راه و شهرسازي است.اسالميگفت :اين
تعادلبخش��ي تنها در شرايطي ميتواند رخ دهد
که جريان توليد مسکن براي جامعه هدف رونق
بگي��رد و براي اين ه��دف بخش خصوصي هم
فعال شود.
وزير راه و شهرس��ازي به برشمردن اقداماتي که
براي س��هولت خانهدار شدن در دستور کار قرار
دارد ،پرداخت و گفت :يک اقدام اين است که در
بحث بافتهاي فرس��وده ،زمينهاي مناسب را
شناسايي کرده و در اختيار سازندگان قرار دهيم.
اسالميبا تصريح به اينکه در برخي شهرها مثل
تهران ،تبريز ،مشهد و اصفهان و چند شهر ديگر
شرايط خانهدار ش��دن سخت شده است ،اضافه
کرد :ب��ا اتمام طرحه��اي نيمهتم��ام ميتوانيم
از رک��ود خارج ش��ويم و با فع��ال کردن بخش
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اخبار
نرخ ارز تا پايان سال
افزايش پيدا نميکند

عضو کميسيون برنامه ،بودجه ومحاسبات
مجلس ميگويد با سياستگذاريهاي بانک
مرکزي تراز ارزي کشور مثبت است و نرخ ارز
در پايان سال گران نميشود.محمد حسینی
عضو کميسيون برنامه ،بودجه ومحاسبات
مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،در ارتباط با
بحث نرخ ارز ،گفت :يکي از منابع تامين ارز و
تراز ارزي در کشور صادرات مواد نفتي و غير
نفتي که بيشترين عدد آن به پتروشيميها
ميرسد ،است ،تاکنون با توجه به ميزان تراز
ارزي که براي کشور پيشبيني کرده ايم اين
تراز قابل قبول است.عضو کميسيون برنامه،
بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد :با توجه
به روند فروش نفت در  6ماهه اول بر اساس
سياستهايي که بانک مرکزي اتخاذ کرده
ارز مورد نياز کشور تامين شده است.نماينده
مردم تفرش ،آش��تيان و فراهان در مجلس
دهم شوراي اسالميبااشاره به تخصيص ارز،
بيان داش��ت :در چهار ماهه اول سال براي
ثبات در بازار و مشکالت خاصي که در اين
زمينه وجود داش��ت ارز تک نرخي و  4هزار
و  200تومان تخصيص پيدا کرد ،اين روش
و سياست تبعاتي براي اقتصاد کشور داشت.
وي تاکيد کرد :با اين حال با ايجاد سامانهها
و سيستمهايي که طراحي شد ،ارز مورد نياز
توليدکنندگان ،کاالهاي اساسي و مواد اوليه
را تاپايان سال داريم و نگراني در اين زمينه
وجود ندارد.
نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتری
در سایتهای فروش بلیت ممنوع است

افزايش مبلغ وام مسکن را در برنامه داريم
خصوصي ،ش��اهد رونق بازار مس��کن باش��يم.
وي همچني��ن اب��راز کرد :در بح��ث بافتهاي
فرسوده بيش از دوهزار و  700محله در اولويت
تعريفشده براي بهسازي است.
وزي��ر راه و شهرس��ازي با بي��ان اينکه «هدف
ما ،زمينهس��ازي ب��راي خانهدار ش��دن مردم و
تعادلبخش��ي به مسکن است» ،اظهار کرد :اين
بس��يار مهم و کليدي اس��ت که جريان توليد و
عرضه مس��کن به يک جريان پايدار تبديل شود
و از شرايط نوساني ،آسيب نبيند.
اس�لاميدرباره آزادراه تهران ش��مال هم گفت:
اميدوارم تابس��تان امس��ال م��ردم از اين آزادراه
اس��تفاده کنند.وزير با يادآوري اينکه اين آزادراه
چندي��ن تون��ل دارد ،افزود :عالوه بر س��ختي و
پيچيدگ��ي ط��رح ،عوامل رکود زي��ادي به اين
پروژه تحميل ش��ده و معارضات زيادي داشته و
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در برههاي از زمان نيز در اولويت نبوده اس��ت.
وي درباره حملونق��ل هوايي هم گفت :بايد از
حالت متمرکز به حالت متنوع و ش��بکهاي تغيير
روش دهيم.وزي��ر راه و شهرس��ازي با تأکيد به
اينکه «بهجز تهران بايد به مراکز ديگر هم توجه
کنيم» ،افزود :اقصي نقاط کش��ور بايد از فرصت
پرواز بيشتر ،بهرهمند شوند.

جعف��رزاده گف��ت :ارائ��ه و نماي��ش بليت
هواپيما به صورت چارتري در س��ايتهاي
ف��روش بليت ممنوع اس��ت .ب��ه گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،به نقل از سازمان
هواپيمايي کشور ،رضا جعفرزاده سخنگوي
س��ازمان هواپيمايي اظهار کرد :در راستاي
سياس��تهاي اعالمياز س��وي وزير راه و
شهرس��ازي و هماهنگي با ش��رکتهاي
هواپيمايي در مورد عدم فروش پروازها به
صورت چارتري به جز مس��يرهاي کيش،
قشم و مناطق نفت خيز و همچنين با توجه
به سياستهاي کلي اين سازمان مبني بر
عدم ارائه پروازهاي چارتري هر گونه ارائه
و نماي��ش بليتها به ص��ورت چارتري در
س��ايتهاي فروش بليت تخلف محسوب
ميش��ود.وي افزود :در صورت مش��اهده
هرگونه تخلف از س��وي سايت شرکتها،
برخورد قانوني الزم انجام خواهد پذيرفت.
(نوبت اول)

سازمان بنادر و دریانوردی
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

فراخوان مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی یک مرحله ای کد 97/23
نوبت اول
بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در نظر دارد مناقصه عمومی توام با ارزیابی کیفی (فش��رده) احداث
ساختمان اداری استان گلستان به شماره  97/23را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در
مناقصه محقق سازند .ضمنا تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  97/11/17می باشد.
 -2شماره فراخوان در سامانه 200970363500012
 -3مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح تاریخ  97/11/17الی ساعت  9صبح مورخ 97/11/21
 -4مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  9/30صبح تاریخ 97/12/5
 -5زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10صبح تاریخ 97/12/5
 -6شرایط الزامی شرکت در مناقصه:
 -6-1ارائه گواهینامه صالحیت معتبر حداقل پایه  5در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
 -6-2ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 1396
 -7اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس :مازندران بهشهر زاغمرز بندر امیرآباد تلفن 011 -34512431 -34512424 :کدپستی48541 -51331 :
شناسه ملی 14000180614 :کد اقتصادی411319577986 :
 -8اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021 -41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده
مناقصه گر موجود است.
 -9سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار  :مناقصه گران باید ضمانتنامه ی بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به
مبلغ  ( 2/020/000/000دو میلیارد و بیست میلیون ریال ) با اصل فیش واریزی وجه حساب سپرده ی بندر امیرآباد تحت
شماره ی ( 2645500445جام) نزد بانک ملت ( در پاکت الف ) ارایه و تا ساعت  9/30صبح مورخ  97/12/5سپرده موصوف
را به دبیرخانه مرکزی بندر امیرآباد تحویل و رسید اخذ نمایند..
 -10مدت اعتبار پیشنهادها حداقل  90روز می باشد.
11ـ مبلغ برآورد اولیه :برابر  40/389/094/860معادل (چهل میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و نود و چهار هزار و
هشتصد و شصت ریال) می باشد .هزینه ی این پروژه از محل اعتبارات اندوخته (سرمایه ای) سازمان بنادر و دریانوردی
تامین گردیده و مشمول نحوه ی کسر حق بیمه ی طرح های عمرانی تامین اعتبار شده و از طریق سازمان برنامه و بودجه
نمی گردد  .بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی به عهده پیمانکار می باشد.
 -12الزم به ذکر اس��ت نظر به اینکه مناقصه مزبور به صورت یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی برگزار ش��ده است لذا
پیشنهاد (پاکت الف ،ب،ج) مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم را در ارزیابی کیفی احراز نمایند مفتوح می گردد.
13ـ هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد.
م الف 372560
روابط عمومی بندر امیرآباد

آگهی مزایده

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خرم آباد بر اساس ماده  5آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد بهره برداری از پنج
دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال به کانون های آگهی و تبلیغاتی واجدالشرایط
واگذار نماید.
 -1متقاضیان می توانند با واریز مبلغ  70.000.000ریال به حس��اب سپرده شماره  100800502964نزد بانک شهر شعبه خرم آباد
پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه سازمان به
نشانی پل بهداری ،ساحلی علوم پزشکی ،نرسیده به پل پیوستی ،کد پستی  6813818489تحویل نمایند.
 -2سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -3در صورت عدم قرارداد توسط برندگان اول ،دوم و سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -4پرداخت هزینه چاپ آگهی و کارشناسی رسمی به عهده برنده مزایده است.
* جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و خرید اس��ناد مزایده که سایر اطالعات مربوطه در آن مندرج اس��ت به دبیرخانه سازمان مراجعه
فرمایید.
شاهین احمدی ـ رئیس سازمان

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور
نوبت دوم -مرحله اول

ش��هرداری بهبهان درنظردارد از طریق فراخوان عمومی نس��بت به شناس��ایی و انتخاب مش��اور دارای صالحیت و همچنین دارای
تجریبات مفید و مرتبط جهت تدوین برنامه جامع گردش��گری ش��هربهبهان و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری با تاکید بر گردشگری
ش��هری اقدام نماید .شناسایی مشاور براساس روش  QBSو به شرح مندرج در اسناد فراخوان صورت می پذیرد محل انجام پروژه
در شهر بهبهان و طول مدت ارائه خدمات  8ماه می باشد
خالصه عناوین خدمات
-1گام اول  :تدوین برنامه جامع گردشگری شهربهبهان
-2گام دوم:تدوین برنامه جامع توس��عه سرمایه گذاری و مشارکتهای ش��هرداری بهبهان (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) با
تاکید برگردشگری شهری
شرایط مطلوب برای شرکت در فراخوان
داشتن شخصیت حقوقی مطابق اساسنامه با موضوع مناقصه ارائه کارهای مشابه با موضوع فراخوان طی  10سال گذشته (اطالعات
تماس کارفرما و تصویر قرارداد الزامی اس��ت )با محوریت گردش��گری و اقتصاد سرمایه گذاری شهری دارا بودن پرسنل با تجربه
مرتبط و تخصص کافی – دارا بودن گواهینامه صالحیت خدمات مش��اوره از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در تخصص های
شهرسازی و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و خدمات اقتصادی (حداقل پایه  3در هرتخصص )به صورت توامان
ش��رکت درفراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف کارفرما می باشد ضمنا کلیه تقاضاها باید همراه تمامی اسناد و
مدارک درخواستی بدون ابهام و غیر مخدوش آماده و ارسال گردند
عالقه مندان می توانند با ارائه نامه اعالم آمادگی خود به شهرداری بهبهان به آدرس خوزستان – خیابان طالقانی – شهرداری بهبهان
– امور قراردادها (شماره تماس  )021-52726174:تاریخ توزیع اسناد  :چهارشنبه  97/11/17لغایت 97/11/28
آخرین مهلت تحویل اسناد  :ساعت  14روز سه شنبه 97/12/07
تاریخ بازگشایی  :چهارشنبه 97/12/08
تذکر  :ارس��ال مدارک هیچ گونه حقی را برای ش��رکت ها ایجاد نمی نماید و شهرداری بهبهان در رد یا انتخاب یک یا تمام پیشنهادات
مختار است
حمید رضا ورزشی ـ شهردار بهبهان

