خبر
پرونده پرداخت وام یک میلیونی
کرونا بسته شد

پرونده پرداخت تس��هیالت ی��ک میلیون
تومان��ی کرونا روز گذش��ته با پرداخت وام
به جاماندگان بسته شد .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان ،پس از ش��یوع کرونا و
ایج��اد مش��کالتی ب��رای معیش��ت افراد
مختلف جامع��ه ،دولت تصمیم به پرداخت
وام حمایت��ی به مبلغ یک میلیون تومان از
اعتبار یارانه پرداختی به مردم گرفت .بر این
اساس مقرر شد افراد متقاضی وام با شماره
همراه سرپرست خانوار پیامکی به وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی ارس��ال کنند
ک��ه تا  ۱۱خرداد ماه برای این کار فرصت
داش��تند.پرداخت ای��ن وام از فروردین ماه
آغ��از ش��د ام��ا در مراحل قب��ل واریز وام
یک میلیونی به حس��اب خانوارهای یارانه
بگی��ر ،برخی از متقاضیان ب��ا وجود ثبت
درخواست ،موفق به دریافت این تسهیالت
نشده بودند بنابر این فرصت ارسال پیامک
و دریاف��ت وام تمدید ش��د.بانک مرکزی
در همی��ن خصوص اع�لام ک��رده بود:
امکان واریز مابقی تس��هیالت یادشده به
دالیلی از جمله مس��دودی حساب ،شماره
حس��اب اش��تباه ،عدم س��ازگاری شماره
حس��اب با کد ملی ارسالی و نامعتبر بودن
اطالعات ،میس��ر نشده بود و با اصالحات
انجامش��ده برخی از این موارد با همکاری
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانهه��ا رف��ع
ش��د.این تس��هیالت نمونه یک کار نسبتا
موفق در حوزه دول��ت الکترونیک بود که
تنها با ارس��ال کد مل��ی از طریق پیامک
انجام گرف��ت و مراجعه حض��وری حذف
شد.آخرین مرحله پرداخت تسهیالت یک
میلی��ون تومانی حمای��ت کرونا در روز ۲۲
خرداد ماه با پرداخ��ت وام به  ۸۶۷هزار و
 ۲۵خان��وار انجام ش��د.در مجموع به ۲۱
میلیون و  ۵۱هزار و  ۳۹۳خانوار یارانهبگیر
تسهیالت حمایتی در شرایط کرونا به مبلغ
یک میلیون تومان پرداخت شده است که
این رقم  ۸۷درصد از خانوارهای یارانهبگیر
ماهانه کشور را تشکیل میدهد.بازپرداخت
تسهیالت یک میلیون تومانی از تیرماه ۹۹
ش��روع میشود که اقس��اط آن ماهانه ۳۵
هزار توم��ان و  ۱۰۰تومان از یارانه ماهانه
افراد کسر میشود و مدت زمان بازپرداخت
این تسهیالت  ۳۰ماهه خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی:

پیگیری مطالبات بانکها نباید منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی شود

همت��ی با تأکید براینکه نظر ریاس��ت قوه
قضائیه در خصوص نحوه وصول مطالبات
بانکها ،مورد تأکید و حمایت بانک مرکزی
است،گفت:بانکهابایستی حداکثر همراهی
با تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی
که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود،
ج��داًپرهیز نماین��د .به گزارش تس��نیم،
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی
در خصوص مطالبات بانکها نوشت :نظر

ریاس��ت محترم ق��وه قضائیه در خصوص
نحوه وصول مطالبات بانکها ،مورد تأکید و
حمایت بانک مرکزی است .اصل پیگیری
ب��ه موقع مطالبات بانکه��ا امری ضروری
اس��ت ،اما ،این امربه هیچ وجه نبایس��تی
منجرب��ه تعطیلی حتی ی��ک واحدتولیدی
بش��ود .محاس��به بدهی آنها نیز بایس��تی
برمبنای ضوابط اعالم شده از سوی بانک
مرکزی باشد.بانک ها به موجب قوانین و

مقررات موظف هس��تند که محل اجرای
ط��رح را وثیقه بگیرند و ب��ه عنوان وکیل
س��پرده گذاران درجه��ت صرفه و صالح
موکالن خود و استیفای مطالبات ناگزیز از
اقدامات قانونی هس��تند.ولی ،این نکته نیز
مهم اس��ت که بایستی حداکثر همراهی با
تولیدکنندگان داشته و از هرگونه اقداماتی
که منجربه تعطیلی واحد تولیدی می شود،
جداًپرهیز نمایند.بانک مرکزی بیش��ترین

تاکید و اقدامات را در حمایت از بنگاههای
تولیدی ودرجهت تحقق شعار رونق وجهش
تولید ،انجام داده وتالش کرده است که با
آس��یب شناس��ی دقیق موضوع ،بعضی
از مق��ررات را که در ای��ن رابطه اثرگذاری
داش��ته اند ،تدوین یا اصالح کند .از جمله
آنها ،اصالح مقررات نحوه امهال مطالبات
غیرجاری بر مبنای مصوبه ش��ورای فقهی
بان��ک مرکزی برای اجتناب از اخذ س��ود
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مرکب ،تسهیل تس��ویه بدهی بدهکاران
(طرح مصوب مجلس ومجمع تشخیص)،
و آخرین تصمیم ،که مس��اعدت در امهال
واحده��ای تولیدی با دریاف��ت صرف ًا 5/7
درصدطلب و امهال  5ساله آن بود ،که به
تصویب شورای پول واعتبار رسید .ازبانکها
میخواهم دستورالعملها را به جد اجراکنند.
حمایت از تولید مس��تلزم داشتن بانکهایی
سالم ،باثبات ،مستحکم می باشد.

www.asre-iranian.ir

اخبار
بانکها تا  ۶۰درصد ارزش سهام
عدالت ،کارت خرید صادر میکنند

سخنگوی سهام عدالت گفت :مشموالن سهام
عدالت میتوانند از طریق نظام بانکی به میزان
 ۶۰درصد از ارزش س��هام عدالت خود ،کارت
اعتباری دریافت کنند.به گزارش صداوس��یما،
حس��ین فهیمی گفت :بعد از جلس��ه شورای
هماهنگی اقتصادی رئی��س جمهور و اعالم
رئیس کل بانک مرکزی ،یکی از امکانات قابل
توجه که در اختیار مشمولین قرار گرفته است
پرداخت اعتباری به مش��مولین سهام عدالت
اس��ت.وی ادامه داد :مشموالن سهام عدالت
میتوانند از طریق نظام بانکی تا سقف  ۵۰الی
 ۶۰درصد از ارزش دارایی س��هام عدالت خود،
کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن
میتوانند با مراجعه ب��ه مراکز خرید ،بصورت
اعتباری خرید کنند.س��خنگوی سهام عدالت
گفت :این افراد تا یکسال فرصت دارند وجه را
به بانک تسویه کنند و چون بعد یکسال قیمت
سهام افزایش مییابد این وام هزینهی کمتری
برای فرد دارد.

مراجعه به بانکها ازامروز

تشکیل  ۸۸هزار پرونده برای بنگاههای آسیبدیده از کرونا دربانکها

تاکن��ون بی��ش از  ۸۸هزار پرون��ده ب��رای بنگاههای
آس��یبدیده از کرونا جه��ت دریاف��ت وام در  ۲۰بانک
عامل تشکیل شده و مش��موالن از امروز برای تکمیل
فرآیند دریافت وام میتوانند به ش��عب منتخب مراجعه
کنند.به گزارش مهر ،پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر
بر بازارهای مختلف که خطر ریزش ش��دید نیروی کار
را در پی داش��ت ،دولت اعالم کرد که برای سرپا ماندن
بنگاهها و حفظ اش��تغال آنها ،تسهیالتی از  ۱۲تا باالی
 ۲۰۰میلی��ون تومان با س��ود  ۱۲درصد را به بنگاههای
دارای کد بیمه ارائه میدهد.پس از بررس��یهای انجام
شده در ستاد ملی کرونا و براساس اعالم بانک مرکزی،
 ۱۴رسته اصلی با  ۵۵زیررسته که شامل یک میلیون و
 ۲۰۰هزار بنگاه میش��د به عنوان مشمول دریافت وام
شناسایی و برای کارفرمایان این بنگاهها پیامک جهت
ثبت اطالعات در سامانه کارا ارسال شد.با توجه به اینکه
ش��رط اصلی برای پرداخت وام مذکور حفظ نیروی کار
در ایام شیوع کرونا بود ،در ابتدا اعالم شد که در صورت
حفظ  ۹۰درصد از ش��اغلین ،بنگاههای مذکور مشمول

دریافت وام کرونا میشوند اما در ادامه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی اعالم کرد که در این مساله سهلگیری
ک��رده و اگر بنگاهی تنها یک نیروی خود را حفظ کرده

باشد باز هم میتواند از این وام استفاده کند.به این ترتیب
به ازای حفظ هر کارگر مقرر شد به بنگاههای آسیبدیده
 ۱۲میلیون تومان و به بنگاههایی که باالجبار از س��وی

دولت تعطیل ش��دند  ۱۶میلیون توم��ان وام تعلق گیرد
و برای س��هولت ،زمان بازپرداخت نیز از مهرماه تعیین
شد.بر این اساس؛ پس از ثبت اطالعات از سوی کارفرما
در سامانه کارا ،وزارت تعاون ضمن پاالیش اطالعات و
احراز حفظ اشتغال ،اطالعات را برای واریز تسهیالت به
 ۲۰بانک ارس��ال میکن��د و کارفرما با مراجعه به بانک
منتخب خود ،فرایند دریافت وام را تکمیل میکند.در این
راستا مطابق با آخرین پیگیریهای مهر از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاکنون باالی  ۸۸هزار پرونده برای
ارس��ال به بانک آماده شده است و کارفرمایان مشمول
میتوانند از فردا ش��نبه  ۲۴خرداد ماه با مراجعه به بانک
منتخب خود ،تس��هیالت مذکور را دریافت کنند.گفتنی
است؛ مجموع تسهیالت در نظر گرفته دولت برای این
طرح  ۴۹هزار میلیارد تومان است و هیچ گونه محدودیت
زمان��ی برای ثبت نام کارفرمایان در س��امانه کارا وجود
ندارد اما طبق برنامهریزیها قرار است تسهیالت تا پایان
تیر پرداخت ش��ود بنابراین مشمولین بهتر است هر چه
سریعتر در سامانه ثبتنام کنند.

فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
تا پایان تیر

دستور روحانی به رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات از کره جنوبی

رئیسجمهور دستورات الزم برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی
از طریق سیاسی دوجانبه و نیز مسیر حقوقی و نهادها و مجامع بینالمللی و نیز
ارائه طرح تأمین مالی غیرتورمی پروژههای مهم نفتی را صادر کرد .به گزارش
تسنیم ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز جمعه درگفتگوی تلفنی
با دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اقدام به مسدود سازی منابع
بانک مرکزی ایران توس��ط کره جنوبی که با تبعیت از سیاستهای ضد انسانی
دولت آمریکا و درچارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است،

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظرب��ه دس��تورمواد  1و  3قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت اراضی
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می مصوب  90/9/20امالک متقاضیانی
ک��ه درهیات موض��وع ماده یک قان��ون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی
نوش��هرمورد رس��یدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز
ورای الزم ص��ادر گردی��ده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی می
گردد
ام�لاک متقاضی��ان واقع درقریه س��یاهرود پالک 2اصل��ی بخش 5
قشالقی
 907فرعی اقا ش��هرام شقاقی فرزند خسرو نسبت ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  312.50مت��ر مربع خریداری بدون
واسطه /با واسطه از بهمن اکبری
ل��ذا به موجب م��اده  3قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده  13آئین نام��ه مربوطه این
آگه��ی در دونوبت به فاصل��ه  15روز از طریق ای��ن روزنامه محلی /
کثیراالنتش��ار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،
رای هیات الصاق تا درصورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده
اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها
از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع
ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند  .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم داد خواس��ت به دادگاه عمومی محل
نمای��د و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که
در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت
ودر صورت��ی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم داد خواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت
مبا درت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده
،واح��د ثبتی با رای هیات پ��س از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود
،مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید ح��دود به صورت همزمان
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سا بقه
تحدیدحدود ،واح��د ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی
منتشر می نماید .م الف 19901280
تاریخ انتشار نوبت اول 99/3/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/24 :
فرامرز کلبادی نژاد -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهی قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی
نظ��ر به دس��تور م��واد  1و 3قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت اراضی
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  1390/09/20و برابر رای
ش��ماره  139960310069000138مورخه  99/2/7هیات اول موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی کالردشت تصرفات مالکانه
و بالمعارض آقای حمیدرضا الف فرزندابوالفضل نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان مسکونی به مساحت  522/63متر
مربع به ش��ماره پالک  2712فرعی از -1اصلی واقع در قریه حسنکیف
بخش یک کالردش��ت خریداری مع الواسطه از بنیاد مستضعفان انقالب
اس�لامی محرز گردیده اس��ت.لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف
وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13
آئین نام��ه مربوطه این آگهی در دونوبت ب��ه فاصله  15روز از طریق
این روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده

به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع
را از طریق سیاس��ی دوجانبه و مس��یر حقوقی و نهادهای مالی و مجامع بین
المللی مورد پیگیری قرار دهد.رئیس جمهور تاکید کرد :ممانعت کره جنوبی در
استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کاالهای اساسی ،دارو و اقالم
انس��ان دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره جنوبی هرچه
سریعتر این محدودیت را برطرف کند.رئیس کل بانک مرکزی نیز در این گفتگو
گزارشی از روند مثبت تأمین ارز کاالهای اساسی ،دارو و سایر کاالهای ضروری

اعتراض داش��ته باشندباید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودرروستاها
از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند.معترض بای��د ظرف یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد
که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت
ودرصورت��ی که اعت��راض در مهلت قانونی واص��ل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نمایدوصدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت.بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه
مذکور در مورد قسمتی از امالک که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده
واح��د ثبتی با رای هی��ات پس از تنظیم اظهارنام��ه حاوی تحدیدحدود
مرات��ب رادراولی��ن آگهی نوبت��ی و تحدید حدود به ص��ورت همزمان
بااطالع عموم میرس��اند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه
تحدید حدود واحد ثبتی آگه��ی تحدید حدود را به صورت اختصاصی
منتشر می نماید .م الف 19901784
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/03/24:
تاریخ انتشار دوم 1399/04/07 :
هادی مالحسینی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک کالردشت
اگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رس��می برابرکالسه پرونده ش��ماره  1397114410018001433ورای
شماره 139960310018000791هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اب��اد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
حمیدرضا صابری راد – فرزند محمدحس��ن به ش��ماره شناسنامه11
صادره ورامین نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای
احداثی به مس��احت1034متر مربع از پالک ثبت��ی  -298فرعی از 331
اصل��ی واقع در قری��ه یالبندان -خریداری از مالک رس��می----/عادی
محرز گردیده اس��ت  .لذا به منظور اط�لاع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد .م الف 19901783
تاریخ انتشار اول1399-03-24 :
تاریخ انتشار دوم1399-04-07 :
حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس آباد
آگهی ابالغ اجراییه اسناد رسمی
بدین وس��یله به اقای سیروان میرزایی بش��ماره ملی 3733119053
ابالغ می ش��ود که علی احمدی به ش��ماره مل��ی 6469714511جهت
وصول مبلغ 000/000/300ریال به اس��تناد چهار فقره چک بش��ماره
246854و246855و 246857به عهده بانک س��په ش��عبه میدان نبوت
س��نندج علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه
9900188در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت
ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده لذا به تقاضای بستانکاری طبق
ماده 18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه
های کثیر االنتش��ار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز
از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد ،نسبت به پرداخت
بدهی خود اقدام ننماییده عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
معاون اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
حسین مال میرزائی

بانک و بیمه

ومواد اولیه واحدهای تولیدی را به اطالع رئیس جمهور رس��اند واعالم کرد با
مهلتی که به صادرکنندگان برای برگش��ت ارز تا پایان تیرماه داده ش��ده ،روند
برگشت سرعت گرفته است وطی چند هفته آینده شرایط تأمین ارز بسیار بهتر
خواهد شد.همتی همچنین محورهای اصلی پیشنهاد بانک مرکزی برای نحوه
تأمین مالی غیر تورمی پروژههای مهم وزارت نفت را به رئیس جمهور ارائه کرد
که در این راستا دکتر روحانی دستور داد طرح پیشنهادی بانک مرکزی در اولین
جلسه ستاد اقتصادی دولت درهفته آینده مطرح شود.

صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹
نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال
 ۱۳۹۸خود اقدام کنند .به گزارش  باش��گاه
خبرنگاران جوان ،ب��ه نقل از روابط عمومی
بانک مرکزی ،بهرهمندی از هرگونه معافیت
مالیاتی و اس��ترداد مالیات ب��ر ارزش افزوده،
مش��وقهای صادراتی ،تامین نیازهای ارزی
وارداتی و تداوم فعالیتهای تجاری ،صنفی و
تمدید کارتهای بازرگانی منوط به بازگشت
ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با
مصوبات است.گفتنی است مطابق با مصوبات
هی��ات وزیران و ش��ورای عال��ی هماهنگی
اقتصادی ،صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه
س��ال  ۱۳۹۹نس��بت به ایفای تعهدات ارزی
صادراتی سال  ۱۳۹۸خود اقدام کنند.
نوبت دوم

« آگهی مناقصه عمومی شماره » 99/400/1096
شرکت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود خرید لوله های پلی اتیلن به اقطار  160 ، 110و  200میلیمتر و با برآورد اولیه 000ر530ر039ر7
ریال را از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحلهای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
تامین کنندگان می بایست مستندات ارزیابی کیفی (شامل سوابق  ،تجربیات  ،توان مالی  ،اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی) خود را بصورت جداگانه (خارج از پاکت
دال) و همزمان با ارائه پاکت دال محتوی پاکتهای (الف  ،ب و ج) به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه بميزان 000ر000ر 352ريال میباشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل
مبلغ س��پرده را تضمینهای معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را بحس��اب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید
واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش ،سپردههای کمتراز میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لذا کلیه واجدین شرایط میتوانند تا تاریخ  1399/3/31جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در قم ،انتهای بلوار امین ،بلوار غدیر ،بعد از پمپ
بنزین ،ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب استان قم یا به وب سایت شرکت آب و فاضالب قم  www.abfa-Qom.Comو سایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  025 - 32856463تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر تا ساعت 13:00
روز چهارشنبه مورخ  1399/4/11میباشد.
ضمن ًا بازگشائی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1399/4/16رأس ساعت  10در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر انجام میشود.
به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ،مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادها ـ شرکت آب و فاضالب استان قم
آگهی مناقصه ( نوبت اول ) چاپ دوم
سازمان آرامستان های شهرداری بابل

س��ازمان آرامستانهای ش��هرداری بابل در نظر دارد به استناد بند  1صورتجلس��ه مورخ  99/3/10هیات محترم مدیره سازمان ،واگذاری خدمات غسالخانه،
س��ردخانه ،س��الن اجتماعات و  ...سازمان آرامستانها را به بخش غیر دولتی موضوع ماده  24قانون مدیریت خدمات کشور را به شرح ذیل از طریق مناقصه
قانونی و عمومی واگذار نماید.
ردیف

محل مناقصه

مدت پیمان

مبلغ پایه کارشناسی

شرح کار و فعالیت

سپرده شرکت در مناقصه

1

آرامستان باغ بهشت
( مجتمع ملکوت )

 12ماه

 10.408.768.618ریال

خدمات غسالخانه  ،سرد
خانه  ،سالن اجتماعات و ...

 520.438.430ریال

1ـ لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ این آگهی از تاریخ  99/3/24تا تاریخ  99/4/4به واحد قراردادهای سازمان آرامستانهای شهرداری
بابل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه سازمان تحویل نمایند.
2ـ آخرین مهلت اسناد  ،پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  99/4/5می باشد
3ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده ساعت  13:30روز شنبه مورخ  99/4/7در شهرداری مرکز می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ دوم این آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف با همانگی سازمان بازدید نمایند.
4ـ سپرده نفرات اول  ،دوم  ،سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرار داد نزد سازمان خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
5ـ سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
6ـ تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  ( 01132292097امور مالی سازمان آرامستانها ) می باشد.

سید علی رحیمایی -مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری بابل

