سازمان امور عشاير ايران
اداره كل امور عشاير استان فارس
نوبت اول  :دوشنبه 00/90/42

نوبت دوم  :سه شنبه 00/90/42

آگهی مسايده

اداسه کل اموسعطایشاستان فاسس دسنظشداسد مضایذه فشوش دو تاب منضل مسکونی خود ته ضشح جذول ریل سا اصطشیق سامانه تذاسکات الکتشونیکی دولت ته آدسس  www.setadiran.irتشگضاسنمایذ .کلیه مشاحل تشگضاسی مضایذه اص طشیق دسگاه سامانه تذاسکات الکتشونیکی
دولت(ستاد) ته آدسس www.setadiran.irانجام خواهذ ضذ .ته پیطنهادهای واصله خاسج اصدسگاه سامانه تذاسکات الکتشونیکی دولت تشتیة اثش داده نخواهذضذ{.پیطنهاددهنذگان میتواننذ اصتاسیخ  1300/00/24تا تاسیخ  1300/10/00اصطشیق سامانه ستاد ته آدسس
www.setadiran.irپیطنهاد خود سا دس سامانه دسج نماینذ }.والصم است مضایذه گشان دس صوست عذم عضویت قثلی،مشاحل ثثت نام دس سایت مزکوسودسیافت گواهی امضای الکتشونیکی ساجهت ضشکت دس مضایذه محقق ساصنذ .پشداخت وجه ته صوست فیص واسیضی میثاضذ
ضمارٌ
مسایسٌ

عىًان مسایسٌ

مرجع
99/01

99/01

فريش یه باب ساذتمان مسىًوی يالع زر ضُرستان
فیريزآباز
فريش یه باب ساذتمان مسىًوی يالع زر ضُرستان
فیريزآباز

ضمارٌ مسایسٌ
ساماوٍ ستاز

زمان ي ساعت
ضمارٌ مال

مبلغ وارضىاسی

میلغ يزیعٍ زریافتی

ارسال بٍ صفحٍ
اعالن عمًمی

2099003135000001

2199003135000001

5/000/000/000

250/000/000

2099003135000001

2199003135000002

7/500/000/000

375/000/000

از ساعت  12:00مًرخ
99/09/24
از ساعت  12:00مًرخ
99/09/24

مُلت يساعت

مُلت ي ساعت

باززیس

ارسال پیطىُاز

از تارید
99/9/25ساعت 8
لغایت14
از تارید
99/9/25ساعت 8
لغایت14

تا ساعت 12:00
مًرخ 99/10/06
تا ساعت 12:00
مًرخ 99/10/06

ساعت
زمان بازگطایی

99/10/08

99/10/08

بازگطایی

8

8

 الزم بٍ شوراست وٍ فیص ياریسی يزیعٍ میبایست زرپاوت الن يمُر ضسٌ تا ساعت  12ريز پىج ضىبٍ مًرخ  1399/10/06بٍ ازارٌ ول امًرعطایرفارس تحًیل زازٌ ضًز. پیطىُازَای ياصلٍ راس ساعتُای اعالم ضسٌ زر جسيل فًق زرومیسیًن مسایسٌ  :بٍ وطاوی ضیراز ذیابان فلسطیه تماطع َسایت ازارٌ ول امًرعطایرفارس طبمٍ زيم ساله جلسات از طریك ساماوٍ تساروات الىتريویه زيلت بازگطایی  ،بررسیيوتیجٍ متعالبا اعالم ذًاَسضس .حضًر مسایسٌ گر یا ومایىسٌ معرفی ضسٌ با معرفی وامٍ جُت ضروت زر ومیسیًن بالماوع استَ .سیىٍ زرج آگُی َا زرريزوامٍ بٍ عُسٌ بروسگان مسایسٌ میباضس .
آزرس :ضیراز ذیابان فلسطیه تماطع َسایت ازارٌ ول امًر عطایر فارس تلفه  07132355099يزيروگار 07132303522
اطالعات تماس زفاتر ثبت وام زر سایت ساماوٍ ( ) www.setadiran.irبرص ثبت وام /پريفایل تامیه وىىسٌ/مىالصٍ گر مًجًز است.

