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انسانی  هر  آرزوی  بدن ســالم  داشتن 
اســت. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: 
»سالمتی باالترین نعمت است« چرا که هر 
چیزی به جای خــود باز می گردد و جبران 
می شود اما اگر خدای ناکرده نعمت سالمتی 
به خطر بیفتد جایگزین کردن آن به راحتی 

امکان پذیر نیست.
بســیاری از مردم تصور می کنند که سالمتی 
با خوردن غذاهای گوناگون، ویتامین های متنوع، 
ورزش کــردن و... به دســت می آیــد حال آنکه 
چنین نیست و عوامل دیگری نیز هستند که در 
سالمتی انســان تأثیر فراوانی دارند. آنچه امروزه 
پزشــکان به آن معتقدند این است که باور و فکر 
آدمی بر سالمتی و بیمار نشدن آنها تأثیر فراوانی 
دارد. براســاس تخمین سازمان بهداشت جهانی، 
53 درصد سالمت انسان ها بستگی به نوع زندگی 
آنها، عادات و رفتارهای شخصی و اجتماعی آنان 
دارد. براین اساس فقط 16 درصد سالمتی انسان ها 
بــه عوامل ژنتیک بســتگی دارد که البته همین 

نگاهی به عملکرد و فعالیت 
سازمان های بیمه گذار

با بیمه گذارانی متعهد
* فریده شریفی

جامعه ای فعال و سالم

* یک شهروند: با دفترچه بیمه ای که در دست 
دارم به هر دکتر یا بیمارستانی نمی توانم مراجعه 
کنم، هر دارویی را نمی توانم خریداری نمایم و از 
 خدمات دندانپزشکی نیز محروم هستم
  و این دفترچه در دست من یک دفترچه 
معمولی است نه دفترچه بیمه!

رقم هم نشــان دهنده اهمیت رعایت بهداشت، 
ازدواج و انتخاب همســر مناسب است تا سالمت 
نسل بعد تضمین شود. 21 درصد سالمتی نیز به 
محیط زیست  انسانی که شامل آب و هوای سالم 
است بستگی دارد. مراقبت های مناسب پزشکی و 
پیشگیری هم مسئول 10 درصد سالمت انسان ها 
اســت. اما عامل مهم دیگر در سالمتی انسان ها، 
تعهد به تأمین ســالمت و در اختیــار قراردادن 
امکانات، تســهیالت و تمهیدات مناســب برای 
درمان بیماری ها است و در این میان نقش بیمه 

و تسهیالت بیمه ای بسیار اهمیت دارد.
آیا بیمه در خدمت مردم است؟

ســازمان های بیمــه در کشــور از جملــه 
تأمین اجتماعی، بیمه ســالمت، خدمات درمانی 
و... از جمله نهادها و ســازمان هایی هســتند که 
باید در خدمت مردم و متعهد به تأمین ســالمت 
انســان ها باشــند اما آیا این نهادهای درمانی در 
انجام مسئولیت خود کامالً انجام وظیفه می نمایند 
و رضایــت بیمــاران را به دســت می آورند؟ آیا 
دفترچه های بیمه که در دست بیمه شدگان است 
دفترچه هایی مفید و ســودمند است و خدمات و 
تسهیالت الزم در اختیار بیماران قرار می دهد یا 

تبدیل به دفترچه های بی مصرف شده اند؟!

یکی از شهروندان که برای بررسی مشکل خود 
به یکی از شــعب تأمین اجتماعی تهران مراجعه 
کرده در گفت وگو با گزارشــگر کیهان از وضعیت 
نامناسب خدمت رســانی به مردم گله مند است 
و می گوید: »با اینکه خــودم هر ماه حق بیمه ام 
را پرداخــت می کنم و اصطالحــاً »خویش فرما« 
شــده ام ولی از امکانات مناســب دفترچه بیمه 
برخوردار نمی شوم. هر دکتری نمی توانم بروم، از 
هر بیمارستانی نمی توانم استفاده کنم و از خدمات 
دندانپزشکی هم که محروم هستم و این دفترچه 
بیمه در دســت من فقط به عنوان یک دفترچه 
معمولی عمل می کند و در مواقع بیماری چندان 
استفاده ای از آن نمی کنم و اکثر خدمات درمانی 
را آزاد پرداخــت می کنم. مثاًل داروخانه ها به من 
می گویند از 4 قلم داروی نوشته شده در دفترچه 
فقط یک قلم با دفترچه است و سه مورد دیگر آن 
را باید آزاد حساب کنی، یا وقتی به دکتری مراجعه 
می کنم می گویند، دکتر بیمه قبول نمی کند و باید 
ویزیت دکتر را آزاد پرداخت کنی! آیا بهتر نیست 

این دفترچه را باطل کنند یا اســم آن را دفترچه 
آزاد بگذارند؟!«

یکی دیگر از بیمه شدگان در این باره می گوید: 
»این دفترچه ها کارایی الزم را ندارند و محدود به 
برخی از خدمات درمانی می شوند. مثاًل در مورد 
بیماری های خاص یا صعب العالج که درمان آنها 
هزینه های نسبتاً باالیی هم دارد حمایت چندانی 

از سوی بیمه ها صورت نمی گیرد.«
این شهروند اضافه می کند: »من فرزندی دارم 
که به بیماری خاص مبتال است و هزینه داروهای 
فرزندم بســیار باالست به نحوی که به طور مثال 
یکی از داروهایی که برای بیماری ریه اش استفاده 
می کند حدود 800 هزار تومان است اما با اینکه 
بیمه تکمیلی هســتیم بیمه مبلغ ایــن دارو را 

پرداخت نمی کند.«
این شــهروند کارمند یک اداره دولتی است و 
بــا اینکه کارفرمای او درصــدی از حق بیمه او را 
پرداخت می کند با این حال دفترچه در دســت او 
عمــاًل کارآیی الزم را ندارد و برای درمان بیماری 
فرزندش همچنان سرگردان و بالتکلیف مانده است!

گفته های مسئولین
علی رغم اینکه 80 درصد از بیمه شــدگان از 
مشکالت سازمان های بیمه و عدم وجود امکانات 
و تســهیالت مناســب درمانی گله دارند لیکن 

مســئولین معتقدند که ســازمان های بیمه گذار 
تکیــه گاه مطمئن و نقط امید بیمه شــدگان و 

بازنشستگان هستند.
در همیــن رابطه »ســید تقــی نوربخش« 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که 
تأمین اجتماعی با مشارکت کارفرمایان، کارگران 
و بیمه شــدگان اداره می شود و یک روحیه سه 
جانبه گرایی دارد که در جهت حل مشــکل فقر 

حرکت می کند.
وی می گوید: »خدمات درمانی سازمان از دو 
طریق انجام می شــود. افراد بیمه شده به همراه 
افراد تحت تکفل تحت پوشــش بیمه هستند که 
می توانند با فرانشیزهای مشخص شده از خدمات 
بیمه ای استفاده کنند. مراکز ملکی سازمان کاماًل 
رایگان هستند اما مراکز درمانی فرانشیز می دهند. 
تنها بیمارستانی که به صورت هیئت مدیره اداره 
می شود بیمارســتان میالد است که هزینه های 
درمان و دارو رایگان است. 71 بیمارستان کشور 
هم تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی هستند 
که نباید هیــچ مبلغی دریافت کنند. 1640 قلم 
دارو نیز براســاس مصوبه هیئــت وزیران تحت 
پوشــش بیمه هســتند و در موارد اورژانســی و 
آنژیو فوراً بیمارپذیرش می شــود و تحت پوشش 
سازمان های بیمه قرار می گیرد اما درموارد دیگر 

که غیراورژانسی است، بعد از معاینات بالینی بیمار 
باید در لیست انتظار قرار بگیرد.«

و این مسئله ای اســت که اکثر بیمه شدگان 
نســبت بــه آن گله دارنــد و می گوینــد حتما 
باید شــرایط بحرانی و اورژانســی پیش بیاید تا 
بیمارســتا ن ها بیماران را پذیرش کنند و درغیر 
این صورت باید ســاعت ها و روزها درد بکشند تا 

معاینه شوند؟!
مهندس »طاهر موهبتی« رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از مشکالت 
موجود بر ســر راه سازمان بیمه سالمت می گوید 
و خاطرنشــان می کند: »ســازمان بیمه سالمت 
ایران درحال حاضر با مشــکالتی مواجه اســت 
که برای برون رفت از این مشــکالت در گام اول 
بــا تامین منابع مالی پایدار و همچنین با کنترل 
و مدیریــت هزینــه و راهکارهایی ازقبیل اجرای 
راهنماهای بالینی، استقرار سیستم نظام ارجاع، 
رفع همپوشانی بیمه ای و ... امید می رود گام های 

موثری برای رفع این مشکالت برداشته شود.
»مهرداد بائوج الهوتــی« نماینده لنگرود در 
مجلس شورای اســالمی مشکالت مالی سازمان 
تامیــن اجتماعــی را ازجملــه مهم ترین عوامل 
نارضایتی بیمه شدگان عنوان می کند و می گوید: 
»پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 

تنها راه رفع مشکالت بیمه شدگان است.«
وی با اشــاره به نامــه 157 نماینده مجلس 
شورای اســالمی به رئیس جمهور برای پرداخت 
مطالبات سازمان تامین اجتماعی اضافه می کند: 
»این خواســته نمایندگان براساس قانون برنامه 
ششم توسعه و بودجه سال 96 کشور طرح شده 

است.«
الهوتــی با تاکید بر این که ادامه روند فعلی و 
افزایش بیشــتر بدهی دولت به تامین اجتماعی 
بدون تردید منجر به بروز مشــکالت فراوان برای 
سازمان تامین اجتماعی خواهد شد، خاطرنشان 
می کند: »درحال حاضر مجموع مطالبات سازمان 
تامیــن اجتماعی از دولت بــه ارقام نگران کننده 
رسیده است و جا دارد برای پیشگیری از وضعیت 

فعلی گام های اساسی برداشته شود.«
نقش دولت در خدمات بیمه ای

هرچند که مسئولین می گویند بدهی های دولت 
به سازمان تامین اجتماعی به حد نگران کننده ای 
رسیده اســت اما نقش دولت در روند بیمه افراد 

چگونه است و تا چه میزان تاثیرگذار است؟
یک کارشــناس حقوقی در این باره می گوید: 
»قانون بر این مبناست که دولت در پرداخت حق 
ســرانه برای کارکنان خود که در خارج از بسته 
بیمه سالمت هستند، دخالتی ندارد و فقط بر روند 

فعالیت بیمه های تکمیلی نظارت حقوقی و قانونی 
می کند تا بیمه شونده به حق و حقوق خود دست 
یابد و معموال شرایط با توجه به نوع قراردادی که 
بیمه شــونده با شرکت بیمه گذار منعقد می کنند 
تفاوت می کند. بــه طور مثال هر اداره ای ممکن 
است یک نوع بسته بیمه خاص مربوط به خودش 
به کارکنانش ارائه دهد و افراد با توجه به نوع آن 
قرارداد از امکانات و مزایای بیمه استفاده کنند.«

وی اضافه می کند: »بســته ها و نوع کیفیت 
و خدمــات بیمه های تکمیلی با یکدیگر متفاوت 
هســتند و نوع و میزان خدمات هر یک بستگی 
به میزان ســرانه ای دارد که بیمه شونده پرداخت 
می کنــد و معموال افراد بــا آگاهی از نوع قرارداد 
و شــرایطی که در آن عنوان شده اقدام به انعقاد 
قــرارداد می نماید، بنابراین براســاس قانون باید 
مفاد آن قرارداد را بپذیرند و شــکایت نداشــته 
باشند مگر اینکه سازمان بیمه گذار از انجام دیون 
و تعهدات خود ســرباز زند یا کوتاهی کند که در 
این صورت فرد یا شــرکت  بیمه شده می تواند از 
سازمان بیمه گذار شکایت کند و بگوید چرا درقبال 
قراردادی که با من بســته ای فالن بسته یا فالن 

خدمت را به من ارائه نمی دهی؟!«
مهرداد بائوج الهوتی نماینده لنگرود در مجلس 
شورای اسالمی در این باره نیز می گوید: »درحال 

حاضر ســازمان تامین اجتماعی بــدون دریافت 
مطالبات از دولت اقدام به خدمت رســانی به 40 
میلیون نفر و پرداخت مستمری ماهیانه به بیش از 3 
میلیون نفر می کند. به همین دلیل دولت و مجلس 
باید بــا برنامه ریزی صحیح به گونه ای عمل کنند 
که اســتقالل مالی این سازمان پابرجا بماند و این 
سازمان خدمت رسان که به جامعه کارگری خدمت 

می کند وابسته به بودجه عمومی کشور نشود.«
وی اضافه می کند: »اگر ســازوکار مناســبی 
برای ایفای تعهدات دولت درقبال سازمان ایجاد 
نکنیم سرنوشت این سازمان نیز مانند دو صندوق 
بازنشستگی دیگر می شــود که درحال حاضر از 
بودجه عمومی کشور استفاده می کند و در آینده 
باید 40 هزار میلیارد تومان از منابع دولت و بودجه 

عمومی در این سازمان هزینه شود.«
کارشناســان اقتصادی معتقدنــد که دولت 
باید رقابت ســالم بین بیمارســتان های دولتی و 
خصوصی ایجــاد کند و اقدامــی انجام دهد که 
مردم در بیمارستان های دولتی خدمات خوب و 
رضایت بخشی دریافت کنند. جامعه ای پویا، فعال 
و موفق اســت که سالم باشد، اگر سالمتی نباشد 
هیچ اقدامی به درستی انجام نمی شود و چنانچه 
دغدغه سالمتی برای مردم برطرف شود بسیاری 

از مسائل حل می شود.

* مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: در موارد اورژانسی و آنژیو بیماران 
تحت پوشش بیمه فوراً پذیرش می شوند و تحت پوشش سازمان های بیمه 
قرار می گیرند اما در موارد غیراورژانسی باید در لیست انتظار قرار بگیرند.

* یک بیمه شده: فرزند من به بیماری خاص مبتال است که هزینه داروهای وی بسیار باالست و با 
اینکه بیمه تکمیلی هم دارم اما داروهای فرزندم را به قیمت آزاد تهیه می کنم.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
 ۶۱۰4 ۳۳77 4۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸4۵
بانک  ملت و یا به حساب ۰۱۰۶7۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

1/730/000865/000433/0002/865/0001/430/000720/000روزانهکیهان فارسی

4/680/0002/340/0001/170/0005/585/0002/800/0001/400/000روزانهکیهان انگلیسی

4/680/0002/340/0001/170/0005/585/0002/800/0001/400/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0001/300/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/160/000585/000هفتگیمجله زن روز

840/000420/000210/0001/292/500650/000325/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتمًا نزد خود نگهداری نمائید.

2- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3- مجموعه روزنامه  های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تأخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: - طراحی پارچه و لباس، 
دوخت و متدهای طراحی، طراحی دیجیتال و تأمین ملزومات لباس 2- 
معرفی فعالیت های مد و لباس، طراحی و تدوین و تولید ژورنال و راه اندازی 
اســتودیو مد و لباس و تولید تصاویر مربوطه شماره مجوز 7/95/1698 
تاریــخ مجوز 1395/10/6 مرجع صادرکننده معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: تهران شهر تهران- مجاهدین اسالم- خیابان مجاهدین اسالم- 
کوچه شــهید داوود کشمشــی- پالک 7- طبقه زیرزمین- کدپستی 
1154963311 سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 
0075972565 دارنده 100/000 ریال سهم الشرکه خانم زهره رضائیان 
رامشه به شماره ملی 5649836205 دارنده 900/000 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران: خانم زهرا رضائیان رامشه به شماره ملی 0075972565 
و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 
سال خانم زهره رضائیان رامشه به شماره ملی 5649836205 و به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق 
امضاء: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای خانم 
زهره رضائیان رامشــه )مدیرعامل( ممهور به مهر موسسه معتبر بوده و 
سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد. اختیارات 

مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

تأسیس موسسه غیرتجاری تک منظوره هنری
 قاب ماندگار حجاب در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳ 

به شماره ثبت 4۳۰۹۵ به شناسه ملی ۱4۰۰7۱۶۵۲4۲ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  ســالیانه  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1396/03/06
اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد 
شــهاب خانیــان دارای کــد 
بــه   ،0055312047 ملــی: 
ســمت رئیس هیئــت مدیره، 
آقــای مجیــد مرافــق دارای 
نایب   0034989455 کدملی: 
رئیــس هیئت مدیــره و آقای 
کدملی:  دارای  دلشاد  هوشنگ 
2296416421 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند 
ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت با امضای 
مشــترک دو نفــر از اعضــای 
هیئت مدیره مذکور در بندب1 
همــراه با مهر شــرکت دارای 
مکتوبات  سایر  می باشد.  اعتبار 
با امضــای مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معمول خواهد شد. 
موسســه حسابرسی و خدمات 
پویا  محاســب  آریان  مدیریت 
 10980002869 ملی  شناسه 
به عنوان بازرس اصلی و  خانم 
ملی:  کد دارای  طایفــی  مریم 
ن  ا 0044123817به عنــو
برای یکسال  بازرس علی البدل 
مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی 
مجمع  تصویب  مــورد   1395
قــرار گرفت. روزنامــه کیهان 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت پخش گاز 

مایع فرگاز 
سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 14096 
و شناسه ملی 

10100530360

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

مناقصه عمومی دو مرحله ای
موسســه عمران ســاحل درنظر دارد تامین کلیه متریال ها و اجرای کلیه مراحل 
جهت آماده ســازی بستر و پوشش دهی )عایق( سطح سازه های بتنی به حجم 27/000 
مترمربع )مورد تماس با آب دریا( مربوط به واحد آب پروژه پتروشــیمی دماوند واقع در 
منطقه عسلویه در استان بوشهر، را ازطریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از داوطلبان 
حائز شــرایط شرکت در مناقصه مذکور دعوت می شود حداکثر ظرف مدت یک هفته از 
تاریخ انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد ارزیابی شامل اساسنامه و سایر اسناد ثبتی 
شرکت، پیشــنهاد فنی و اجرایی جهت اجرای موضوع مناقصه، سابقه اجرایی در رشته 
و زمینه موضوع مناقصه، داشــتن تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار، توان مدیریتی، 
مالی، برنامه ریزی و پشتیبانی، تجربه و حسن سابقه در کارهای قبلی و ... را به نشانی: 
تهران - تهرانپارس -  اتوبان شــهید دوران - )اسب دوانی قدیم( جنب نیروی دریایی 
ســپاه - قرارگاه ســازندگی گروه تخصصی نوح)ع( - موسســه عمران ساحل - امور 

قراردادهای معاونت فنی اقدام نمایند. تلفن 021-38542834-5
الزم به ذکر اســت شرکت کنندگان می بایست دارای رزومه با حداقل 3 پروژه تامین و 
اجرای عملیات با شــرح مشــابه در پروژه های نفت و گاز را داشته باشند. )اسناد ناقص 

ارزیابی نمی گردد(
ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را ازطریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل 
تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال 
بابت هزینه خرید اســناد به حســاب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رســید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 
انتشــار آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید - بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اســناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده 
شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد 
داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای 
مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییبرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در 
مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر 
اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج است. 11- پیشــنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف - ب - ج( الک و ممهور به مهر شرکت 
شــده و پس از الصاق هولوگرام برروی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 96/11/9 به آدرس کرج - میدان توحید - بلوار بالل 
دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 96/11/10 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( 

راس ساعت 13 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
درضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن 35892418-35892443-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری کرج

میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ برآورد به ریالشرح عملیاتردیف 

داشتن حداقل رتبه 4 راه و ترابری 17/938/465/346900/000/000عملیات اجرایی چندمنظوره1
و 5 آب

%50

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج


