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آگهيمناقصهعموميدومرحلهاي
نام سازمان مناقصه گزار : پست بانك ايران

شماره مناقصه: 96/8
موضوع مناقصه : خريد، حمل، نصب و راه اندازی 33 دستگاه شخصی ساز چك 

ميزان تضمين شركت در مناقصه: 990/000/000 ريال
یادآوری: فقط تضامین صادره از سوی بانك ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانك 

مرکزی جمهوری اسالمی ايران )با اعتبار حداقل سه ماه( پذيرفتنی است. 
مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا پايان وقت اداري )ساعت 16( روز چهارشنبه 

مورخ 96/07/05 بـه نشاني تهران، خیابان قائم مقام فراهاني، باالتر از تقاطع شهید مطهري،  
کوچه عرفان ، پـالك 1، طبقـه سوم، دبیرخانه کمیسیون معامالت . 

مهلت و محل تحویل پيشنهاد: حداکثر تا پايان وقت اداري ) ساعت 16( روز يکشنبه 
مورخ 96/07/23  به نشاني فوق تحويل و رسید دريافت نمايند. 

زمان جلسه گشایش پاكت ها روز چهارشنبه 26 /96/07 خواهد بود.
متقاضیان شـرکت در مناقصه مي توانند جهت دريافت اسـناد مناقصه از تاريخ انتشـار اين 
آگهي با در دسـت داشـتن فیش نقدي به مبلغ 150/000 ريال واريزي به حسـاب جاري 
قـرض الحسـنه شـماره 036372010025556665501  پسـت بانك نزد شـعبه میرزاي 
شـیرازي کـد 3637 )بـه نـام اداره کل امـور مالـي( و بـه همـراه معرفـي نامه از شـرکت يا 
موسسـه مربوطـه به خیابـان قائم مقام فراهاني نرسـیده به تقاطع مطهـري، کوچه عرفان، 

پالك 1، طبقه سـوم ، دبیرخانه کمیسـیون معامالت پسـت بانك مراجعه نمايند.  
● وجه دريافتي مسترد نمي گردد.

● هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
● مدارك دريافتي بعنوان سابقه نزد پست بانك باقي مي ماند . 

آدرس سايت اينترنتي : www.pos tbank.ir             تلفن : 81561068          

روابط عمومی

مناقصه
ش��هرداری ش��یرگاه در نظ��ر دارد عملیات انجام 
امور خدمات ش��هری از قبیل رفت و روب و جمع 
آوری و حمل زباله سطح شهر را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 
دریاف��ت اس��ناد مناقصه از تاریخ انتش��ار آگهی 
نوبت دوم به مدت 7 روز به امور مالی شهرداری 

شیرگاه مراجعه نمایند . 
شماره تماس 42447061 
 محمد امیری 
 سرپرست شهرداری شیرگاه 

نوبت اول

ویژه  استان  گیالن ویژه  استان  خوزستان

مهندس سیروس شفقي با اش��اره به برگزاری 
جش��نواره شب های فرهنگی رش��ت در برج میالد 
توسط فرمانداری این شهرس��تان و همکاری سایر 
دستگاه های متولی از قبیل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری، ش��هرداری و شورای اسالمی 
شهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رشت و همچنین 
همکاری بسیار مطلوب معاونت فرهنگی،اجتماعی 
برج میالد و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
کالنش��هرها و مراکز استان های کش��ور گفت: این 
جشنواره   در محل برج میالد تهران برگزار خواهد 
ش��د. فرماندار شهرستان رشت با بیان این مطلب که 
شهرستان رش��ت بعنوان مرکز و نگین استان گیالن 
اس��ت افزود: این شهرس��تان از ظرفی��ت های قابل 
توجه ای در حوزه  گردشگری و بوم گردی صنایع 
دستی و خوراک برخوردار است.شفقی با بیان اینکه 
گردش��گری یکی از مولفه های توسعه اقتصادی در 
دنیا محس��وب می شود گفت: شهرس��تان رشت از 
قدمت باال و فرهنگ بسیارغنی برخوردار است که 
طی س��الیان متمادی زبانزد عام و خاص در کشور 
بوده است.وی با اشاره به اینکه گیالن هرساله در ایام 
مختلف سال پذیرای میلیونی گردشگران است عنوان 
کرد: عمده این مس��افران از روس��تاهای شهرستان 
رش��ت و جاذبه های گردش��گری این شهرس��تان 
دیدن می کنند. فرماندار شهرستان رشت با اشاره به 
اینکه روستاهای شهرستان رشت دارای جاذبه های 
گردشگری بسیار مناسبی هستند تصریح کرد: برای 
توسعه گردشگری اقامتگاه های بوم گردی به عنوان 
یک��ی از راهبردهای جدی��د در جهت تامین محل 

اقامت گردشگران در روستاهای این شهرستان آغاز 
گردیده اس��ت که از جمله آن خان��ه های بوم گردی 
روستاهای دهنه سر شیجان و جیرسرباقرخاله است.

مهندس ش��فقی افزود: از دیگردس��تاوردهای توسعه 
بوم  گردی در روستاها ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و 
نیز مهاجرت معکوس است.وی با بیان اینکه شهرستان 
رش��ت نیازمند توسعه گردش��گری و ایجاد اشتغال و 
تقویت درآمدهای مردمی از این صنعت اس��ت افزود: 
جشنواره ش��ب های فرهنگی رشت در برج میالد با 
هدف معرفی توانمندی  ها و جاذبه های گردشگری و 
صنایع دستی و تنوع خوراکی آن جهت ارائه و تشویق 
به حضور گردش��گران در جای جای این شهرستان 
برگزار خواهد شد.وی با اشاره به اینکه در این برنامه 
اجرای ش��عر و موسیقی  ، آیین ها،  بازی های سنتی 
و نمایش��گاه عکس و صنایع دس��تی در چارچوب 
قوانین کشوربرگزار می گردد، افزود: با توجه به اینکه 
رشت بعنوان ش��هر خالق خوراک در یونسکو ثبت 

گردیده  و خوراک نیزیکی از مزیت  های جدی در 
جذب توریسم و گردشگر محسوب می گردد، ارائه 
غذاهای متنوع محلی و س��فره رشت یکی دیگر از 
برنامه های نمایشگاه این جشنواره است.وی با بیان 
اینکه برگزاری چنین برنامه ای در پایتخت کش��ور 
سبب آشنایی بیشتر با توانمندی های شهرستان رشت 
می گردد، افزود: رشت، شهرستان فرصت  هاست و 
با چنین اقداماتی می توان جهت توس��عه شهرستان، 
نسبت به جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری و 
جذب بیشتر و توزیع گردشگران آن در تمامی نقاط 
شهرستان اقدام نمود.مهندس شفقی در پایان با تشکر 
ویژه از دستگاه  هایی اجرایی دست اندرکار شهرستان 
که در جهت هر چه با شکوه برگزار شدن این جشنواره 
کمک م��ی کنند اف��زود: از تالش  های کمیس��یون 
فرهنگی، اجتماعی ش��ورای اس��المی شهر رشت، 
سازمان فرهنگی، ورزشی و روابط عمومی شهرداری، 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری، اداره 
فرهنگ ارشاد اسالمی، بخشداری  های شهرستان و 
حوزه معاونت عمران��ی و روابط عمومی فرمانداری 
شهرس��تان رش��ت و همچنین مدیریت برج میالد و 
دبیرخانه کمیس��یون فرهنگی اجتماعی کالنشهرها 
و مراکز اس��تان ها و انجمن گیالنی  های مقیم تهران 
و دس��ت اندرکاران گیالنی هماهن��گ کننده و همه 
هنرمندان گیالنی حاضر در این جشنواره تقدیر نموده 
و از همه مردم ایران و گیالنی های مقیم سراسر کشور 
و همش��هریان عزیز رشتی دعوت می کنم تا در این 
جشنواره حضور فعال داشته و گرما بخش شب های 

فرهنگی رشت در مرکز کشور باشند.

عال��ی محم��ودی- مدیر ش��عب اس��تان 
خوزستان ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته 
تعاون به تعاونگران گفت: بانک توس��عه تعاون 
از جمله بانک های دولتی کش��ور می باشد که 
در جهت تحق��ق اهداف خود به ویژه در بخش 
تعاون در سال گذش��ته ۱ هزار و ۵۰۶ میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های تعاونی و اعضای 
آنها در اس��تان پرداخت نم��ود.وی ادامه داد: با 
عنایت ب��ه اجرای طرح ضربتی و با حمایت ها 
و تاکیدات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی 
و اعضای هئی��ت مدیره بانک، تنها در اس��تان 
خوزس��تان از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۱۱۰ 
ه��زار و ۴۱۰ میلیون ریال تس��هیالت ازدواج 
پرداخت ش��ده اس��ت و این روند کماکان ادامه 
دارد و شعب استان با تسهیل روند اخذ ضامن و 
تامین به موقع منابع مالی از سوی ستاد، همچنان 
در حال پرداخت وام ازدواج با تاکید بر تسریع 
در پرداخ��ت این قبیل تس��هیالت می باش��ند. 
همچنین کل تس��هیالت پرداختی این بانک در 
اس��تان از ابتدای سال تا کنون حدود ۴۱۵ هزار 
و ۸۸۹ میلیون ریال می باش��د.از ابتدای س��ال 
۱۳۹۱ بانک توسعه تعاون استان خوزستان در 
زمینه منابع ۸۰۰ درصد و در زمینه تس��هیالت 
۹۰۰ درصد رشد داشته اس��ت.عالی محمودی 
افزود: بانک توسعه تعاون با رویکردی متفاوت 
به تعاونی  ها در جهت گسترش تولید و اشتغال 
گام های مثبتی برداش��ته ، بخش تعاون به سبب 
داش��تن پتانس��یل های زیاد می تواند در رشد 
اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.بانک 
توسعه تعاون با داش��تن ۲۰ شعبه و ۲ باجه در 
استان خوزس��تان توانسته ۲۱ درصد تسهیالت 

خود را در زمینه کشاورزی، ۲ درصد در زمینه 
خدمات و بازرگانی، ۴ درصد در زمینه مسکن 

و ۷۳ در صد در زمینه صنعت پرداخت نماید.
وی خاطر نشان ساخت: بانک توسعه تعاون 
پرداخ��ت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج  ، 
بهزیس��تی و کمیت��ه ام��داد را از اولویت  های 
خ��ود می داند.همچنین بانک توس��عه تعاون از 
جمله بان��ک های عامل صندوق توس��عه ملی 
بوده و با پرداخت تس��هیالت به طرح ها کمک 
شایانی به اش��تغالزایی در استان نموده است و 
به آن رونق بخش��یده اس��ت.مدیر شعب استان 
خوزس��تان با اشاره به راه اندازی شعبه ارزی و 
ریالی بانک توس��عه تعاون گفت: افزایش حجم 
فعالیت های ارزی در دستور کار ما می باشد و 
این بانک آمادگی ارائه کلیه فعالیت های ارزی 

را ب��ه بهترین نحو ممکن از طریق ش��عب خود 
در سراسر استان دارد.وی افزود: بانک توسعه 
تع��اون با انعق��اد تفاهم  نامه با صن��دوق رفاه 
دانش��جویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
در حال پرداخت تسهیالت قرض  الحسنه %۴ 
به دانش��جویان دکترای غیر  بورس��یه می باشد 
ضم��ن اینک��ه الزم به توضیح اس��ت پرداخت 
اقس��اط این تسهیالت از یکسال بعد از اعطای 
تس��هیالت آغاز می گردد.گفتنی اس��ت؛ بانک 
توس��عه تعاون به منظور اجرای سیاست  های 
ابالغی مقام معظم رهبری، در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل چه��ل و چهارم )۴۴( 
قانون اساسی و در جهت ارتقای بخش تعاونی 
در اقتصاد کش��ور ، در پانزدهم مرداد ماه سال 

۱۳۸۸ تاسیس شد.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون در استان خوزستان: 

 تسهیالت بانک توسعه تعاون به اشتغالزایی 
در خوزستان رونق بخشیده است

نشس��ت هم اندیش��ی دکتر مسعود نصرتی- ش��هردار منتخب رشت با 
شهرداران مناطق پنجگانه ، مدیر ارتباطات و اموربین الملل , رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی و رئیس سازمان س��یما منظر و فضای سبز 
ش��هرداری رشت در راس��تای برنامه ریزی ویژه برای برگزاری مراسم دهه 
عاشورا در ساختمان تاریخی شهرداری برگزار شد.دکتر نصرتی درسخنانی 
با تاکید بر ضرورت برگزاری مراس��می متفاوت با سال های گذشته اذعان 
داش��ت: این جلسه  در راستای همفکری و انجام کار تلفیقی شهرداری های 
مناطق با سازمان های مرتبط جهت اجرای برنامه های خالقانه  و متفاوت 
با س��ال های گذشته است.شهردار رش��ت با تاکید بر پرهیز از دولتی کردن 
مراس��م دهه محرم یادآور شد: هرگاه برنامه ای از صفر تا صد برگزاری آن 
دولتی ش��ود از جایگاه مردمی دور خواهد مان��د. بنابراین اگر می خواهیم 
مراس��م و عزاداری ویژه ماه محرم به عن��وان تأثیرگذارترین جریان مذهبی 
همچون جشن عید شعبان موفق شود، باید به صورت خودجوش و مردمی 
اداره ش��ود. وی در ادام��ه افزود: با توجه به مدت کوت��اه باقی مانده تا ماه 
محرم شایسته اس��ت تابا همفکری مسئولین شهرس��تانی، نیروی انتظامی ، 
مساجد و صداو سیما در برگزاری هرچه بهتر مراسم ایام فوق گام برداشت.

دکترنصرتی از ضرورت تشکیل گروه همیاران محرم خبر داد و گفت: مناطق 
و سازمان ها می توانند با متمرکز کردن حمایت های خود با شهرداری مرکز 
نقش بس��زایی در توزیع عادالن��ه حمایت مادی ش��هرداری با هیات های 

مذهبی داشته باشند.

شهردار منتخب رشت خواستار شد

ضرورت تشکیل گروه همیاران محرم

فرماندار شهرستان رشت خبر داد

برگزاری جشنواره شب های فرهنگی رشت در برج میالد


