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اخبار
افتتاح مرکز چهارم فينووا در شهر
سنندج

مرکز نوآوري فينووا ،چهارمين شعبه خود را پس
از اس��تقرار در دانشگاههاي :صنعتي اميرکبير و
عالمه طباطبائي و شهر مشهد ،در پارک علم و
فناوري کردستان و با همکاري شرکت کاردوک،
افتتاح ک��رد .اين افتتاحيه ،با حضور محمدجواد
آذري جهرمي ،وزير ارتباطات و ف ّناوري ّاطالعات
و تعدادي از معاونان ايش��ان ،استاندار کردستان،
نمايندگان مجلس ،مديران استاني و سيدحامد
قنادپور ،مديرعامل شرکت تجارت الکترونيکي
ارتباط فردا وابس��ته به بانک آينده ،برگزار ش��د.
در اين رويداد ،آذري جهرمي ،ضمن گفتوگو با
تيمهاي حاضر در مرکز نوآوري فينووا ،گسترش
ارائه خدمات و تجربيات به استارتآپها ،از طريق
راهاندازي فضاهاي کار اشتراکي و داشتن چنين
رويکردي از س��وي شرکت تجارت الکترونيکي
ارتباط فردا را ،تحسين کرد.
گردهمايي شعب استان يزد
بانک ايران زمين

گردهمايي روس��اي شعب اس��تان يزد بانک
ايران زمين با هدف بررس��ي عملکرد ش��عب
در اين اس��تان ب��ا حضور مدير اس��تان برگزار
ش��د .به گ��زارش روابط عمومي :پورحس��ني
مدير امور ش��عب استان يزد با بررسي عملکرد
ش��عب و ارائه راهکار در خصوص جذب بيشتر
منابع اظهار داشت :توجه به وصول مطالبات به
عنوان ارزانترين منابع در اختيار استان ،استفاده
از فرصتهاي جديد براي تجهيز منابع و بهره
گي��ري از ابزارهاي بانکداري الکترونيکي يک
ضرورت اس��ت و براي بقا در دنياي امروز بايد
به اين ابزارها مجهز باشيم البته ابتدا بايد دانش
الزم در اين زمينه را کسب کنيم .پورحسني در
اين جلسه از شعبه صفاييه به خاطر موفقيت در
زمينه اعتبارات اس��نادي داخلي تقدير و تشکر
کرد و خواستار فعاليت بازاريابي شعب ديگر در
زمينه اعتبارات اسنادي داخلي شد.

بانک صادرات ايران دومين دارنده تعداد کارت بانکي تراکنشدار در نظام بانکي است

بر اس��اس آمار بانک مرکزي در سال ،٩٧
بانک صادرات اي��ران دومين دارنده تعداد
کارت بانک��ي تراکن��شدار در نظام بانکي
اس��ت .به گ��زارش رواب��ط عموميبانک
ص��ادرات اي��ران و براس��اس آم��ار بانک
مرکزي ،پس از بررس��ي س��هم  ٣٦بانک
و موسس��ه مالي و اعتباري صادرکننده در
زمينه تع��داد کارتهاي بانکي تراکنشدار
در ش��بکه ش��اپرک ،پس از بان��ک ملي،

بانک ص��ادرات ايران با ش��اخص 11.43
درصد ،داراي باالترين رتبه از لحاظ تعداد
کارتهاي بانکي تراکنشدار است .بنابراين
گزارش ،معيار محاس��به کارتهاي بانکي
تراکنشدار ب��ه معناي تع��داد کارتهاي
بانک��ي داراي حداقل يک تراکنش در ماه
اس��ت و کارتهاي بانکي صادر شده فاقد
يک تراکنش ،در اين آمارها قرار نميگيرند.
بررسي آمارهاي گزارش اقتصادي سال ٩٧

شرکت شاپرک نشان ميدهد که در سال
 ٩٧بال��غ بر يک ميلي��ارد و  ٢١٧ميليون و
 ٦٦٠هزار کارت بانکي از جمله کارتهاي
اعتباري ،برداشت و هديه تراکنش داشتند.
از س��وي ديگر ،بررس��يها نشان ميدهد
که در س��ال  ، ٩٦تعداد يک ميليارد و يک
ميليون کارت بانکي تراکنش داشته که اين
ميزان در سال  ٩٧با رشد  ١٢.٥٤درصدي
در مجموع همراه بوده .اما از س��وي ديگر،

بس��تر «بانکداري باز» در بانک توس��عه صادرات ايران
ب��ا حضور دکتر علي صالح آبادي و مدير عامل ش��رکت
خدمات انفورماتيک رونمايي شد.
به گ��زارش پايگاه خب��ري اگزيم نيوز ،در اين مراس��م
نخس��تين تراکنش از سوي شرکت تامين سرمايه تمدن
بعنوان اولين مش��تري اين سامانه انجام پذيرفت .پروژه
بانک��داري ب��از بانک توس��عه صادرات اي��ران به همت
مديري��ت امور فناوري اطالع��ات و ارتباطات اين بانک
و همچنين ش��رکت تامين سرمايه تمدن طراحي و پياده
سازي شده است.
مديرعامل بانک توس��عه صادرات در اين مراسم ضمن
تقدير از دس��ت اندرکاران راه اندازي پروژه بانکداري باز
گف��ت :با آغاز دوره بانک��داري نوين و ظهور فين تکها
و بازيگ��ران جديد در اين عرص��ه ،بانکها چارهاي جز
اس��تقرار بانکداري ب��از ندارند چراک��ه در غير اينصورت
مشتريان خود را از دست ميدهند.
دکتر علي صالح آبادي يادآور شد :اولين جرقه راه اندازي
اين سامانه در نمايشگاه تراکنش و بانکداري ديجيتال زده
شد و پس از بررسي ابعاد مختلف آن ،بانک توسعه صادرات
ايران آمادگي خود را براي استفاده از اين سرويس اعالم
کرد .خوش��بختانه با برخورداري از نيروي متخصص در
شرکت خدمات انفورماتيک و نيز همدلي همکاران بانک
در مديريت فناوري اطالعات بانک و س��اير بخشهاي
مرتبط امروز با انجام اولين تراکنش��براي شرکت تامين
س��رمايه تمدن  ،از اين خدمت رونمايي ميشود .رئيس
هيات مديره بانک توسعه صادرات ايران ،راه اندازي اين
سامانه را يک جريان مهم و بزرگ توصيف کرد و گفت:
در س��ال  ،1389سيس��تم معامالت برخط (Online
 )Tradingدر ب��ورس راه ان��دازي ش��د و امروز با راه
اندازي پروژه بانکداري باز خاطره افتتاح آن سامانه زنده
شد؛ نمونههاي درخشاني از سامانههايي از اين دست ،راه

اندازي ش��ده که نشان دهنده حرکت نظامهاي بانکي و
مالي به سمت بانکداري باز است؛ IBSHOPنيز نمونه
ديگري اس��ت که در سال  1394راه اندازي شد و امروز
بيش از يک ميليون نفر مش��تري دارد .مديرعامل بانک
توس��عه صادرات ايران اظهار داشت :مناقشه بانکها بر
سر نرخ سود با هدف جذب منابع بيشتر غلط است؛ امروز
س��امانههاي بانکداري باز با برخورداري از تنوع خدمات
مشتريان خود را حتي با نرخ سود پايين تر حفظ ميکنند.
صال��ح آبادي تصريح کرد :در افق پيش رو ،مش��ترياني
ک��ه از يک بانک خدمات بهتر و با کيفيت تري دريافت
ميکنند ،مش��تريان پايداري خواهند بود و فرايند جذب
مش��تري در بانکها از خالل دعوا بر س��ر نرخ سود به
سمت برخورداري از امتياز کيفيت خدمات در بسترهاي
ديجيتال تغيير خواهد ياف��ت .وي اظهار اميدواري کرد:
بانک توسعه صادرات ،مجري بانکداري شرکتي است و
به ندرت مشتري خرد دارد لذا بر اين باورم که بانکداري

مدیرعامل فوالد مبارکه:

ایجاد ۱۰میلیون تن ظرفیت تولید فوالد در منطقۀ خلیج فارس در راستای منافع ملی است

بخش تأمين آب ،انرژي ،بندر و نوع سرمايه گذاريها تعيين
خواهد شد.وي با تأکيد بر اين که بايد از تجربۀ شرکتهاي
س��رمايه گذار در منطقۀ خليج فارس استفاده شود ،گفت:
الزم اس��ت نگاه جامعي به توس��عه در اين منطقه داشته
باش��يم و تکليف کل بستۀ س��رمايه گذاري ازجمله نحوۀ
ارائه زيرس��اختها روشن شود.در اي ن نشست همچني
ن مح��م د ابکا مدي رعامل فوالدتکنيک و مش��اور در
ط��رح جامع فوالد جزئيات برنامۀ  ۱۰ميليون تني فوالد را
ارائه کرد و گفت :براي تحقق اين برنامه نياز به  ۱۸ميليون
تن گندله و  11,9ميليون تن آهن اس��فنجي داريم.وي با
بي��ان اين که ظرفيت توليد گندلۀ س��نگ آهن در منطقۀ

خلي��ج فارس بايد  ۱۳ميليون تن افزايش يابد ،افزود :يکي
از نکات موردتوجه ،مقياسهاي توليد است ،به گونهاي که
بتوان توليدي رقابتي و با هزينۀ کم داشت.ابکا افزود :براي
تحق��ق اين برنامه هزار مگاوات بايد به ظرفيت توليد برق
منطقه اضافه شود.وي به ميزان سرمايه گذاري اين طرح
اشاره کرد و گفت :برآورد کل سرمايه گذاري اين برنامه ۵,۳
ميليون يورو اس��ت که  ۱,۶ميليون يورو مربوط به بخش
زيرس��اخت خواهد بود.مشاور طرح جامع فوالد با تأکيد بر
ورود مواد اوليه و صدور محصوالت با ارزش افزوده از اين
منطقه اظهار داشت ۱۰ :ميليون تن از مواد اوليۀ اين برنامه
قرار است از طريق واردات تأمين و درعين حال  ۵ميليون
تن از محصوالت س��اخته شده به خارج کشور صادر شود.
وي تأک��ي د ک رد :تاکن ون مواردي همچون جانمايي
اجراي پروژهها ،بررس��ي مبادي تأمين مواد اوليه و تأمين
زيرس��اختها به ويژه به صورت «متمرکز» انجام ش��ده
است.حسن خلج طهراني مدير عامل منطقۀ خليج فارس
نيز دربارۀ زيرس��اختها گفت :مکاتبات مربوط به اجراي
طرحهاي توسعه با مقامات ذي ربط و سرمايه گذاران انجام
ش��ده اس��ت .وي ادامه داد :در برنامۀ کالن منطقۀ ويژۀ
صنايع معدني و فلزي خليج فارس ،برنامۀ ايجاد  ۳۵ميليون
تن ظرفيت تخليه و بارگيري بندر پيش بيني شده است.

ذوب آهن اصفهان با  15هزار تامین کننده مواد اولیه  ،قطعات و تجهیزات در ارتباط است

اصفهان،مریم کربالیی :مهندس یزدی
زاده مدی��ر عامل ذوب آهن اصفهان در
این همایش گفت :برنامه ذوب آهن در
س��ال جاری  ،تولی��د  3میلیون تن و در
سال آینده دس��تیابی به تولید  3میلیون
 600هزارتن و همچنین در سال ، 1400
تولید  4میلیون تن چدن است.وی افزود
:تا سال  1400با اصالح  LFو کنورتور
 ،در تولی��د فوالد نیز به عدد  3میلیون و
 600هزار تن می رسیم  .مهندس یزدی
زاده تصریح ک��رد  :تلفیق معاونت های
خرید و فروش و ایجاد معاونت بازرگانی
در راس��تای تس��هیل ارتباط ب��ا تامین
کنندگان و تس��ریع در فرایندها صورت
گرفت که نتایج خوبی داشت .وی یادآور
شد  :ذوب آهن اصفهان که در دهه های
گذش��ته در اکتشاف و راه اندازی معادن
نقش اصلی را ایفا نموده متاسفانه امروز
مش��کل تامین س��نگ آه��ن دارد.مدیر

هزار ،در فرودينماه  ٩٨بيش از  ٣٢٤هزار و
در ارديبهشتماه  ٩٨بالغ بر  ٤٩٦هزار عدد
بوده که مجموع آنها از ابتداي اسفند ماه
 ٩٧تا پايان ارديبهشت  ٩٨به بيش از يک
ميليون و  ٢٨٨هزار عدد رسيده است.

رونمايي از بستر «بانکداري باز» در بانک توسعه صادرات ايران

شهرستان

اصفهان،مري��م کرباليي :مهن��دس حميدرضا عظيميان
مديرعامل فوالد مبارکه در نشس��ت بررسي برنامۀ توليد
 ۱۰ميلي��ون تن فوالد در منطقۀ خليج فارس که با حضور
خ��داداد غريب پ��ور رئيس هيئت عامل ايميدرو ،مش��اور
طرح جامع فوالد ،مديران عامل ش��رکتهاي ملي فوالد
ايران ،گل گهر ،منطقه خليج فارس ،مادکوش ،صبا فوالد
خلي��ج فارس و کاوه جنوب برگزار ش��د ،گفت :با توجه به
ظرفيتهاي مناسب موجود در منطقۀ هرمزگان و با تأمين
زيرس��اختهاي مناس��ب از قبيل معدن ،آب ،برق ،ريل و
ج��اده ،طرح ايج��اد  ۱۰ميليون تن ظرفي��ت توليد فوالد
در منطقۀ خليج فارس که در راس��تاي منافع ملي اس��ت
ميتواند در دس��ت يابي به اهداف س��ند چش��م انداز افق
 1404فوالد کش��ور و ايجاد ظرفيت  55ميليون تن فوالد
و همچنين توس��عۀ صادرات و خارج شدن هرچه بيشتر از
اقتصاد متکي به نفت مؤثر باشد.وي با اشاره به دانش فني
موجود در بخشهاي مختلف گروه فوالد مبارکه تصريح
کرد :بزرگترين گروه فوالدس��ازي کشور و خاورميانه اين
آمادگ��ي را دارد تا از طرح مذکور حمايت الزم را به عمل
آورد.در اين نشس��ت خداداد غريب پور رئيس هيئت عامل
ايميدرو نيز تصريح کرد :در اين خصوص با مشخص شدن
ساختار طرح ،تفاهم نامۀ اموري همچون سرمايه گذاري در

ميزان تعداد کارتهاي اعتباري و هديه و
بنکارت صادر ش��ده در سال  ٩٧نسبت به
 ٩٦با کاهش به ترتيب  ١٥و  ١١درصدي
همراه بوده اس��ت .تعداد «س��پهر کارت»
فعال بانک ص��ادرات ايران تا مقطع پايان
ارديبهشت ماه سال جاري ،همچنان فراتر
از مرز  ١٩ميليون کارت حفظ ش��ده است.
سپهر کارتهاي صادرش��ده توسط بانک
صادرات ايران در اسفندماه  ٩٧بالغ بر ٤٦٧

جلوگيري از پرداخت خسارت جعلي
دربيمه آسيا

عامل ش��رکت گفت :در خصوص زغال
سنگ با اقدامات صورت گرفته و تعامل
با تامین کنندگان  ،دغدغه های گذشته
از جمله قیمت گ��ذاری وجود ندارد  .در
خصوص سنگ آهن نیز به زودی شاهد
اتفاقات خوبی خواهی��م بود.دکتر نعمت
ا ...محسنی معاون بازرگانی شرکت طی
سخنانی ضمن تشکر از حضور شرکای
تجاری ذوب آهن در این همایش گفت
 :امیدواریم نتایج برگزاری چنین همایش
های��ی را در م��راودات طرفین ش��اهد
باش��یم.وی افزود :ذوب آه��ن اصفهان
ب��ا  15ه��زار تامین کننده م��واد اولیه ،
قطع��ات و تجهی��زات در ارتباط اس��ت
.معاون بازرگانی ش��رکت تصریح کرد :
تامین کنندگان ذوب آهن در زمینه های
مختلف از جمله م��واد اولیه،تجهیزات و
قطعات ب��ا وجود تحریم ه��ای ظالمانه
غرب همکاری خوبی با ش��رکت داشتند

که حاصل آن رکوردهای بس��یار خوبی
ب��ود ک��ه در کارنام��ه ذوب آه��ن ثبت
گردید.باب��ت تولی��د  244هزار تن چدن
در ماه گذش��ته که به همه بزرگواران از
تامین کنندگان تجهیزات بوده است.وی
برخی از موفقیت های در س��ال گذشته
را چنین برشمرد:کس��ب رکوردهای پی
در پی تولید،دریافت نش��ان صادر کننده
نمون��ه ،حف��ظ و نگه��داری  16هزار و
 500هکتار فضای س��بز دس��ت کاشت
در ش��رایط کم آبی  ،ص��ادرات بیش از
 50درص��د محصوالت ب��ه بیش از 20
کش��ور جهان انجام ش��ده است،کاهش
آالیندگ��ی از طری��ق اجرای��ی نم��ودن
پروژه های زیست محیطی که همچنان
ادامه دارد،دریافت لوح زرین حمایت از
مص��رف کننده ،تولی��د ریل  U33که
تحوی��ل راه آهن ش��د وریل UIC60
برای خطوط بین شهری تولید و تحویل

معاونت زیرساخت ش��د،ریل  s49برای
استفاده در مترو اصفهان در دست برنامه
ریزی تولید است و تولید انواع تیرآهن از
جمله اقدامات است.دکتر محسنی اظهار
داش��ت  :زنجیره تامین عبارت اس��ت از
حلق��ه های کلی��دی ک��ه ورودی های
س��ازمان را به خروجی ه��ا متصل می
نماید و رویکردی اس��ت از نقطه تامین
کننده تا مصرف کنن��ده که در صورتی
خوب مدیری��ت ش��ود در نهایت باعث
ایجاد زنجی��ره تامین پایدار می ش��ود.
مس��یری که تالش شد در سال گذشته
در ح��وزه بازرگانی اجرایی ش��ود.معاون
بازرگانی شرکت گفت  :شرکای تجاری
نقش مهمی در موفقیت سازمان ایفا می
نمایند و به عنوان بازوان شرکت به شما
ر م��ی روند  .ایجاد موازنه بین انتظارات
ش��رکا و شرایط ش��رکت نیز بسیار مهم
است که مورد توجه قرار دارد.

ب��از مقدم��ه ورود و حفظ مش��تريان در بان��ک با هدف
درياف��ت خدمات ب��ا کيفيت تر خواهد ب��ود .علي صالح
آبادي گفت :امروز ش��رکت تامين سرمايه تمدن به يکي
از ش��عب بانک توس��عه صادرات ايران بدل ش��د و انواع
خدماتي که دريافت آنها با مراجعه به ش��عبه امکان پذير
بود ،در شرکت تامين سرمايه تمدن قابل ارائه است چرا
که س��امانههاي اين شرکت به سامانههاي بانک متصل
ش��ده و اين همان فرايندي اس��ت ک��ه از آن به عنوان
بانکداري باز ياد ميشود.
وي خاطرنش��ان کرد :دسترس��ي س��امانههاي شرکت
به س��امانههاي بانک اين ام��کان را فراهم ميکند که
شرکت تامين سرمايه تمدن بعنوان مشتري اين خدمت،
به دادههاي بانک دسترس��ي داش��ته باشد و در کمترين
زم��ان و هزينه ممکن نقل و انتقاالت خود را انجام داده
و از اين طريق سرويس با کيفيت تري به مشتريان خود
ارائه دهد .علي صالح آبادي بيان داش��ت :بانک توس��عه

صادرات از پيش��گامان ورود به جري��ان بانکداري باز در
صنعت بانکداري کش��ور اس��ت و اميدواريم اين سامانه
بس��تر ورود مش��تريان تازه را براي بان��ک فراهم کند و
ظرف ش��ش ماه آينده همه مشتريان بانک به خصوص
مشتريان بزرگ بانک ،از اين خدمات استفاده کنند .وي
يادآور شد :فرهنگ سازي در فرايند بانکداري باز در کنار
مباحث فني ،نيمياز جريان استقرار آن است؛ آشناکردن
مشتريان با اين خدمات بسيار مهم است و به اين منظور
آمادگي داريم برنامههاي معرفي اين خدمات را در قالب
همايشها و نشستهاي مختلف بر عهده بگيريم.
صالح آبادي اظهار اميدواري کرد :بعد از اين بانک توسعه
صادرات بتواند از اين مدل براي جذب مش��تري استفاده
کن��د و خدمات بهت��ر و با کيفيت تري را به مش��تريان
بدهد و اين حرکت ،نقطه آغازي براي ورود کل سيستم
بانکداري کشور به بانکداري باز شود.
به گزارش پاي��گاه خبري اگزيم نيوز ،بانکداري باز يکي
از گرايشهاي جديد بانکداري در جهان اس��ت که توجه
بس��ياري از بانکهاي بزرگ را به خود جلب کرده است؛
بر اس��اس بررس��ي کارشناس��ان بانکي ،بانک��داري باز
ميتواند پاس��خگوي نياز معقول و کارشناس��انه بازار و
مش��تريان در کوتاهترين مدت زمان با کمترين هزينه از
طريق مش��ارکت بانک و س��اير ذي نفعان براي ارتقاي
خدمات بانکي در گسترهاي از نوآوري باز باشد.
در مراسم رونمايي از پروژه بانکداري باز در بانک توسعه
ص��ادرات ايران ،آق��اي مهندس س��يد ابوطالب نجفي،
مديرعامل ش��رکت خدمات انفورماتيک ،خانم مهندس
عش��رت عدالت مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات
بانک توسعه صادرات ايران و آقاي مهندس محمودرضا
خواجه نصيري ،مديرعامل شرکت تامين سرمايه تمدن
به ايراد سخن پرداختند و در پايان ،با انجام يک تراکنش
در محيط آنالين از اين سامانه رونمايي شد.

کارشناسان بيمهآسيا در اس��تان آذربايجان
شرقي در دو پرونده ساختگي ،از پرداخت بيش
از سه ميليارد ريال خسارت جعلي جلوگيري
کردند .به گزارش روابطعموميبيمه آسيا  ،با
هوشياري کارشناسان فني بيمههاي اتومبيل
و ارائه مدارک مستدل و متقن مبني بر جعلي
بودن پرونده واژگوني خودرو در شهرس��تان
بستانآباد آذربايجان شرقي به مراجع ذيصالح،
از پرداخ��ت يک ميليارد و  777ميليون ريال
خسارت من غيرحق ،جلوگيري به عمل آمد.
اين گزارش ميافزايد :همچنين کارشناس��ان
فني بيمههاي اتومبيل بيمهآسيا شعبه مرند
با حضور در دادگاه و ارائه گزارش س��اختگي
بودن تص��ادف رانندگي منجر ب��ه جرح به
قاض��ي پرونده،؛ از پرداخت خس��ارت جعلي
يک ميليارد و  709ميليون ريالي جلوگيري
کردند .گفتني اس��ت دريافت خس��ارتهاي
تقلبي با مستندات ساختگي ،همواره يکي از
مشکالت پيش روي شرکتهاي بيمه بوده
اس��ت و بخش مهمياز زيانه��اي وارده بر
ي دهد.
آنها را تشکيل م 
تدوين مدل کسب کار بانک توسعه
تعاون در راستاي بانکداري ديجيتال

مديرعام��ل بانک توس��عه تع��اون گفت :در
راس��تاي ايجاد تحول در سيستم بانکداري،
مدل کسبوکار بانک توسعه تعاون در راستاي
بانکداري ديجيتال تدوين ميشود .حجتا...
مهدي��ان مديرعامل بانک توس��عه تعاون در
جلسهاي که بهمنظور تدوين نقشه راه جهت
پيادهس��ازي بانک��داري ديجيت��ال در بانک
توسعه تعاون برگزار گرديد بابيان اين مطلب
خاطرنش��ان کرد :امروزه حرکت به س��مت
بانکداري ديجيتال يک ضرورت و الزام براي
نظام بانکي محسوب ميشود و بانک توسعه
تعاون بهعنوان بانک تخصصي و توسعهاي از
پيش��تازان در اين عرصه به شمار ميآيد .وي
با اش��اره به ضرورتها و الزام به مهاجرت از
بانکداري س��نتي به مدرن در دنياي امروز در
خص��وص کارکردهاي بانک��داري ديجيتال
يادآور ش��د :افزايش درآمدهاي غير مش��اع،
تسهيل در فرآيند بانکداري ،تسهيل در فرآيند
کنترلهاي داخلي ،کاهش هزينههاي سربار و
همچنين ارتقاء و بهبود فرآيند پاسخگويي به
ذينفعان ازجمله کارکردهاي اصلي اين نوع از
بانکداري در دنياي امروز به شمار ميآيد.

آگهی مناقصه عمومی توام با
ارزیابی فنی و بازرگانی ((تجدیدی))
ش��هرداری کرج درنظر دارد نس��بت به واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی (20نفر) ماشین آالت مورد نیاز
(5دس��تگاه) به منظور جلوگیری از س��اخت و ساز غیرممتاز و رفع س��د معبر و جمع آوری متکدیان در سطح
منطقه  5از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط به شرح ذیل واگذار نماید .
-1ارائه تادیه از پلیس پیشگیری ناجا مبنی بر صالحیت انجام امور حفاظت فیزیکی و حوزه های مرتبط دیگر با
ارائ��ه مجوز فعالیت از مرکز انتظام ناجا -2ارائه گواهینامه صالحیت از اداره کل تعاون – کار و رفاه اجتماعی
 -3ارائه تصویر اساس��نامه مرتبط با موضوع مناقصه -4مدت قرارداد یک س��ال شمسی می باشد -5سپرده
ش��رکت در مناقصه به مبلغ  737/100/000ریال که به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد  :ضمانت نامه بانکی
معادل مبلغ فوق بوده و مدت  90روز معتبر و قابل تمدید باش��د یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حس��اب
 700786948623بانک ش��هر -6برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد -7شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است  -8مبلغ 500/000
ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب  70078531395نزد بانک شهر واریز و رسید آنرا ارائه نمایند
-9در هرصورت مدارک مندرج در اس��ناد مناقصه مالک ف��روش متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود -10توضیح
اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد
شهرداری باقی می ماند -11الزم به ذکراست هنگام خرید اسناد مناقصه  :ارائه تاییدیه از پلیس پیشگیری ناجا
مبن��ی بر صالحیت انجام امور حفاظت فیزیکی و حوزه های مرتبط دیگر با ارائه مجوز فعالیت از مرکز انتظام
ناج��ا – ارائه گواهینامه صالحیت ایمن��ی از اداره کل تعاون – کار و رفاه اجتماعی – معرفی نامه همراه مهر و
امض��ای مدیرعامل و آخرین آگهی تغییرات و کد اقتصادی الزامی می باشد-14س��ایر اطالعات و جزییات در
ش��رایط مناقصه مندرج است -15پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف -ب – ج) الک و ممهور به مهر
شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام برروی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/4/11
به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل – دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود -16پیشنهادات رسیده
در مورخ  98/4/12در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج (دفتر شهردار ) راس ساعت  13مطرح و پس از
بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور پیمانها شهرداری کرج
واقع در بلوار بالل طبقه هفتم مراجعه نمایند در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
****کسب حداقل مجموع  65امتیاز فنی و بازرگانی برای بازگشایی پاکت (ج) الزامی می باشد
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های تلفن  35892418یا  35892421ویا  35892398تماس ویا به سایت
اینترنتی  www.karaj.irمراجعه فرمایید
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