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همزمان با اولين سالروز آغاز به کار اپليکيشن «صاپ» صورت گرفت؛

اهدا سومين جايزه  ٤٠سکهاي بهارآزادي قرعهکشي اپليکيشن پرداخت بانک صادرات ايران «صاپ»

تغيير ساعت کاري واحدهاي بانک
رفاه در پي شيوع بيماري کرونا

در پي ش��يوع بيماري کرونا ،س��اعت کاري
واحده��اي بانک رفاه تا پاي��ان هفته جاري
تغيير کرد.به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبانک رفاه کارگران،
بر اساس اعالم شوراي هماهنگي بانکها و
در راستاي جلوگيري از شيوع بيماري کرونا
و همچنين حفظ س�لامت کارکنان ،ساعت
کاري واحده��اي بانک به اين ش��رح اعالم
شد:ساعت کاري براي تماميکارکنان شعب
از ساعت  8تا  13و براي مشتريان از ساعت
 8:30ت��ا  12:30و س��اعت کاري کارکنان
در س��تاد (س��تاد مرک��زي و مديريتهاي
ش��عب) نيز از س��اعت  8تا  13اعالم شد.بر
اين اس��اس ،مديريت ش��عب اس��تانها (به
ج��ز تهران) تابع س��اعت اعالمياز س��وي
استانداري و کميسيون هماهنگي بانکهاي
هر اس��تان ب��وده و در صورت ع��دم اعالم
س��اعت کاري از س��وي مراجع اخي��ر ،تابع
ساعت اعالميهستند.
اطالعيه بانک سرمايه در خصوص
استفاده از خدمات غيرحضوري

بانک س��رمايه ب��ه منظور
تأکيد بر استفاده از خدمات
غيرحض��وري بان��که��ا
به ويژه در ش��رايط فعلي،
اطالعيهاي صادر نمود:بانک س��رمايه طي
اطالعي�� هاي ضم��ن قدرداني از مس��اعي
ارجمند پزشکان و پرستاران و ديگر کادرهاي
فداکار درمان��ي ،در حمايت و مراقبت از هم
وطن��ان عزيز در مواجهه با ويروس کرونا ،از
تماميهم ميهنان گراميدرخواست مينمايد
تا با استفاده از خدمات غيرحضوري بانکها،
نس��بت به خروج غيرضروري از منازل خود
پرهيز نمايند.بي ش��ک بانک سرمايه نيز با
بهره مندي از توانايي بس��يار باالي خود در
عرصه بانکداري الکترونيک قادر خواهد بود
تا نيازهاي روزمره مشتريان ارجمند را در اين
زمينه به بهترين شکل تأمين نمايد.در پايان
اين اطالعيه ،بانک س��رمايه ابراز اميدواري
نموده است که در س��ايه مجاهدت فعاالن
خدوم و ايثارگر کش��ور در حوزه بهداشت و
درم��ان ،چرخه انتقال و ش��يوع اين بيماري
قطع ش��ده و خطر ابتال به آن از سر يکايک
هم ميهنان عزيز برطرف گردد.

همزم��ان ب��ا اولين س��الروز آغاز ب��ه کار
اپليکيش��ن پرداخت بانک ص��ادرات ايران
«صاپ» ،طي مراس��ميجايزه  ٤٠سکهاي
برنده خوششانس سومين دوره قرعهکشي
اين اپليکيش��ن ب��ا حضور مديران ارش��د

بانک ص��ادرات ايران به وي اهدا ش��د.به
گ��زارش روزنام��ه عصرايراني��ان به نقل
ازروابطعموميبانک ص��ادرات ايران ،طي
مراس��ميبا حضور رضا صدي��ق ،قائممقام
مديرعامل ،س��يدکاظم مرتضوي اسکويي،
مع��اون طرح و برنام��ه و جمعي از مديران
ارش��د اين بانک ،جايزه  ٤٠س��کهاي بهار
آزادي س��ومين دوره قرعهکشي اپليکيشن
پرداخت بان��ک صادرات اي��ران «صاپ»

به «داور فرجي» برنده خوشش��انس اين
دوره اهداء ش��د.در اين مراسم که همزمان
با سالروز عملياتي شدن اپليکيشن پرداخت
بانک صادرات ايران «صاپ» برگزار ش��د،
رضا صديق طي سخناني خدمات واحدهاي
دس��تاندرکار در طراح��ي ،راهان��دازي و
پشتيباني از اين اپليکيشن را ارزشمند عنوان
و افزود :شمار کاربران فعال اين اپليکيشن
که با هدف تسهيل ارائه خدمات بانکداري
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انتظار توسعه و افزايش حجم فعاليت از شرکتهاي وظيفهاي بانک توسعه تعاون

گروه بانک و بيمه:حجت اله مهديان رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک
توسعه تعاون در جلسه مجمع س��اليانه شرکت سامانه متمرکز الکترونيک
توس��عه تعاون «سمات» اظهار داشت :با توجه به رسالت و مأموريت بانک
توس��عه تعاون در حمايت از تعاونگران و همچنين حجم گس��ترده تکاليف
دولتي و حضور بانک در طرحهاي ملي؛ الزم اس��ت ش��رکتهاي وابسته
به بانک توس��عه تعاون بهويژه ش��رکتهاي اب��زاري و وظيفهاي بانک به
س��طح باالتري از توسعه ،ش��کوفايي و افزايش دامنه فعاليت دست يابند.
وي در همين زمينه افزود :از ش��رکتهاي وظيفهاي بانک انتظار سودآوري
نداريم ،بااينحال الزم است مطابق سالهاي پيشين ،انضباط مالي ،رعايت
اس��تانداردهاي حرفهاي و س��ازماندهي عملياتي را موردتوجه قرار دهند.
مهديان با اش��اره به تجربه و تخصص ارزش��مند شرکت سمات در اجراي
پروژههاي زيرس��اخت ،امنيت ،راهاندازي سامانهها در بانک توسعه تعاون و
سازمانهاي همکار و تعاونگران گفت :تالش شرکت سمات در زمينه توسعه
زيرساختهاي فناوري اطالعات و بهرهگيري از سامانههاي ارتباطي ،مزايا
و کاربردهاي مناسبي در جهت پيشبرد امور و افزايش شفافيت ،بهرهوري و
کارآمدي ،تسريع و تسهيل مناسبات و روابط مالي ،اقتصادي و تجاري ايجاد
ميکند .بر اين اساس شرکت سمات عالوه بر پوشش نيازها و الزامات بانک
توسعه تعاون در امور فناوري و ارتباطاتي؛ طرحها و پروژههايي نيز در جهت
تأمين نياز س��اير دستگاههاي ذيربط بخش تعاون ،تعاونگران ،اتحاديهها و
شرکتهاي تعاوني اجرا نموده است.رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک
توسعه تعاون در ادامه خاطرنشان کرد :افزايش حجم بانکداري توسعهاي با

پيشرفت زيرساختهاي فناوري موردنياز ،قابل تحقق ميباشد ،ازآنجاييکه
روشهاي نوين تأمين مالي ،شکلگيري ابزارهاي نوين مالي ،انتشار اوراق
اس��ناد خزانه اس�لامي ،بروز و ظهور پديده «تأمين مالي جمعي» به شکل
گس��تردهتري رواج پيدا نموده و بازيگران بازار و نقشآفرينان بخش تعاون
و کارآفرين��ان در قالبهاي جديد تمايل به فعاليت دارند ،ازاينرو راهاندازي
س��امانهها و مدلهاي مطابق با اين مناس��بات و روابط جديد موردنياز بوده
اس��ت ،که در همين رابطه شرکت سمات تا حد مناسبي در اين زمينهها به
ايف��اي نقش پرداخته و در جهت ايفاي نقش محوري بانک توس��عه تعاون
بهعن��وان نهاد مالي بخش تعاون ،ادامه حرکت در اين مس��ير مورد انتظار
ميباش��د.مهديان با اشاره به رضايت مديران ارش��د بانک توسعه تعاون از
مجموع فعاليت ش��رکت س��مات در همي��ن زمينه افزود :ني��ل به اهداف

بانکپاس��ارگاد جهت پيش��گيري از ش��يوع وي��روس کرون��ا در پي تردد
غيرض��روري ،اقداماتي را براي کاه��ش مراجعه به ش��عبهها انجام داد.به
گ��زارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابطعموميبانکپاس��ارگاد ،اين
بانک در راس��تاي اقدامات خ��ود براي جلوگيري از انتش��ار ويروس کرونا
و حف��ظ س�لامت هموطنان ،عالوه ب��ر کاهش س��اعات کاري واحدهاي

رئيس هيئتمديره بانک برگزار ش��د،
س��هامداران صورتهاي مالي منتهي
به پايان اسفند  1397را تصويب کردند.
دکتر برات کريم��ي ،مديرعامل بانک
دي در اين مجمع ضمن ارائه گزارشي
از اقدامات صورت گرفته در سال مالي
 1397به تشريح اقدامات اساسي بانک
پرداخت.مديرعامل بانک دي با تشريح
چش��مانداز بانک تا اف��ق  1400درباره
اهم برنامههاي در جريان بانک گفت:
وص��ول مطالبات غيرج��اري و تعيين
تکلي��ف مطالبات مش��کوک الوصول،
فروش امالک و س��رمايه گذاريهاي
مازاد بانک براي بهبود کيفيت داراييها
و ارتقاي س��اختار مالي و خدمترساني

توسعهاي بانک توسعه تعاون ايجاب ميکند دسترسي به اهداف کوتاهمدت
و ميانمدت موجب اقناع دس��تاندرکاران ش��رکت نش��ود و براي تحقق
چشماندازهاي بخش تعاون ،به تحقق اهداف بلندمدت پرداخته شود.رئيس
هيات مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون به مديران ارشد شرکت سمات
توصي��ه نمود :تفکي��ک نقش حرفهاي مديرعامل و اعض��اي هيات مديره
در پيش��برد امور بسيار موثر اس��ت .وي افزود :اعضاي هيات مديره وظيفه
راهبري ،سياس��تگزاري را بر عهدهدارند و اجراي سياس��تها و راهبردها بر
عهده مديرعامل شرکت ميباشد ،که الزم است تصميمات قاطعانه ،سريع و
کارآمد در اين خصوص اتخاذ گرديده و به اجرا درآيد.امير هوشنگ عصارزاده
عضو هيات مديره بانک توس��عه تعاون در اين جلس��ه گفت :نقشآفريني
شرکت سمات در پشتيباني سامانهاي و فناوري از بانک توسعه تعاون موجب
گرديده س��هم تکاليف بانک در طرحهاي ملي و توس��عهاي افزايش يابد و
س��طح همکاري بانک با اتحاديهها ،تعاونگران و سازمانهاي همکار بانک
افزايش يابد.وي در همين رابطه به تالش و فعاليت شرکت سمات در زمينه
توليد نرمافزار در قالب س��امانه بازار الکترونيک��ي تعاون که ظرفيتي براي
برقراري ارتباط فيمابين تأمينکنندگان و توليدکنندگان در تهيه مواد اوليه
و فروش کاال و محصوالت با نظارت اتحاديههاي ذيربط ميباش��د اش��اره
کرد و دراينباره افزود :شرکت مذکور توانسته است سامانه را در قالب بازار
بوميب��ه هر بخش توليدي و يا خدماتي براي امکان فعاليت واگذار نمايد و
انتظار ميرود با توليد س��امانههايي ازايندست ،بتوان فرصت مناسبي براي
شکلگيري چرخه خلق ارزش و تکميل اين چرخه مهم فراهم ساخت.

اقدامات بانکپاسارگاد براي کاهش مراجعه حضوري به شعبهها
خود ،س��قف انتقال وجه کارت به کارت را بر روي درگاههاي غيرحضوري
(اينترن��ت و موباي��ل) از مبلغ  30ميليون به مبل��غ  50ميليون ريال در روز
ب��راي کارتهاي نقدي افزايش داد.اين بان��ک در اقداميديگر ،کارتهاي
نقدي که از ابتدا تا انتهاي اسفند سال  1398منقضي ميشوند را بدون نياز
به مراجعه مش��تريان به شعبهها ،تا اسفند سال  1399بهطور خودکار تمديد

به خانواده معزز ش��هداء و ايثارگران که
بيشترين ميزان سهام بانک را در اختيار
دارند از مهمترين برنامههاي پيش روي
بانک است که اميدوارم با حمايت بيش
از پيش و همدلي س��هامداران محترم
گام بلندي در مسير اهداف خود برداريم.
کريميبا بيان اين که داراييهاي مازاد
بانکه��ا يکي از چالشهاي مهم نظام
بانکي اس��ت که بانکه��ا را از کارکرد
اصل��ي خود ب��از ميدارد گف��ت :بانک
دي ب��راي کمک به ايج��اد تحرک در
بازار پولي کشور ،اقداماتي در خصوص
فروش برخ��ي از س��رمايهگذاريها و
داراييهاي مازاد از جمله نيروگاه دماوند
را در دس��تور کار قرار داده اس��ت و در

تالش هس��تيم با در نظر گرفتن منافع
سهامداران اين موضوع را در کوتاهترين
زمان ممکن تعيي��ن تکليف کنيم.وي
همچني��ن اص�لاح س��اختار بانک در
راستاي چابک س��ازي و افزايش بهره
وري و نيز حرکت به س��مت بانکداري
ديجيتال با هدف دستيابي به سودهاي
کارمزدي را از ديگر ماموريتهاي حايز
اهميت تيم مديريتي جديد دانست.

بدین وس��یله به محمد و علی و منانه و ش��یوا اس��کندری ف محمد و خانمها ش��هرزاد پرمایه و معصومه عباسی اعالم می گردد در
خصوص پرونده اجرایی کالسه الف  8261-به موجب گزارش مورخ  98/8/4کارشناس رسمی دادگستری سه دانگ از ششدانگ پالک
ثبتی  17فرعی از  3366اصلی واقع در بخش دو غرب بابل ملکی مورث شما (محمد اسکندری) به مبلغ  10/500/000/000ریال ارزیابی
گردید لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت  5روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه
به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ  22/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که
خارج از موعد یا فاقد فبش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدین وس��یله به آقای مهدی س��لمانی باغبانی ف محمود ش ش  *7خانم فاطمه خس��روی ف احمد ش ش  3همگی ساکنین بابل ترک
محله خیابان شهید کیانی بن بست نیلوفر  2ابالغ می شود که بانک آینده شعبه بابل به قائم مقامی موسسه صالحین جهت وصول مبلغ
 178/600/000ریال به استناد قرارداد بانکی شماره  1287764علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9700032در
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18
آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدین وس��یله به آقای س��ید عباس جزایری ف سید الشهید ش ش م  2091087483ساکن قائمش��هر خیابان ساری روستای افراکتی
روبروی تکیه نوبنیاد ک پ  4768158184و مائده قلی پور ف مهدی ش م  2063105928ساکن بابل چهارراه نواب شهرک کاظم بیگی
س��اکن بابل شهرک کاظم بیگی جنب اداره دارایی دفتر پیش��خوان ک پ  4716767511ابالغ می شود که بانک آینده بابل به به استناد
قرارداد بانکی ش��ماره  6600088733009مورخ  97/5/1جهت وصول مبلغ  1/173/900/000ریال تا تاریخ 98/7/3به انضمام خسارت
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9800944در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین
نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
مفقودی – برگ س��بز خودرو س��واری سمند ال ایکس با مشخصات مدل  96به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 147 H 0299219
و شماره شاسی  NAACJ 1 JE 4 HF 283868به شماره پالک ایران  167 -62ج  75متعلق به آقای محمود خورشیدی میانایی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

حجت اله مهديان تاکيد کرد:

مجمع عموميعادي به طور فوقالعاده بانک دي برگزار شد

مجم��ع عموميع��ادي ب��ه ط��ور
فوقالع��اده بانک دي ب��ا حضور بيش
از 70درص��د صاحبان س��هام در هتل
المپيک تهران برگزار ش��د.به گزارش
روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط
عموميبانک دي ،ب��ا برگزاري مجمع
عموميعادي ب��ه طور فوقالعاده بانک
دي ،صورتهاي مال��ي منتهي به 29
اس��فند  1397بانک به تصويب رسيد.
در اين جلس��ه که عصر روز پنجشنبه
 8اس��فند ماه 1398با حض��ور بيش از
 70درصد از سهامداران و يا نمايندگان
قانوني آنها و نمايندگان سازمان بورس
و اوراق به��ادار و حس��ابرس و بازرس
قانوني و به رياست نصرت اهلل شهبازي،

الکترونيک براي مش��تريان بانک و عموم
هموطنان در يک س��ال گذشته راهاندازي
ش��ده ،از ي��ک ميلي��ون و  ٦٠٠ه��زار نفر
گذشته و اميدواريم تا در سرعت بخشيدن
ب��ه بانک��داري الکترونيک کمک ش��ايان
توجه��ي کند.قائممق��ام مديرعامل بانک
صادرات ايران افزود :به زودي محصوالت
جديد در حوزه بانکداري الکترونيک توسط
بانک ص��ادرات ايران به ب��ازار خواهد آمد

که قطعا منش��أ خي��ر و نقط��ه عطفي در
تس��هيل بانکداري الکترونيک خواهد بود.
مديرامور فناوري اطالعات بانک صادرات
ايران نيز در حاش��يه اين مراسم در تشريح
کارنامه يکساله «صاپ» گفت :اپليکيشن
«صاپ» طي يک سال گذشته تالش کرده
خدمات متنوعي را بر بستر کارت ارائه داده
و در حال حاضر به دنبال توسعه جذابيتها
و کارکردهاي نوين آن هستيم.

دوشنبه  12اسفند  7 1398رجب 1441
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کرده و تاريخ انقضاي جديد را بهصورت پيامک براي مشتريان ارسال کرد.
مشترياني که تاريخ انقضاي کارت آنها بهصورت خودکار تمديد شدهاست،
باي��د در تراکنشهاي غيرحضوري به جاي ثبت تاريخ انقضاي درج ش��ده
ب��ر روي کارت ،تاريخ انقضاي جديد ( )1399/12را در درگاههاي پرداخت
غيرحضوري وارد کنند.

اخبار
افزايش سقف برداشت ازخودپرداز
بانک ملي به  500هزار تومان

س��قف برداش��ت از
دس��تگاههاي خودپ��رداز
بان��ک ملي اي��ران جهت
فراهم ک��ردن رفاه حال و
آس��ايش هر چه بيشتر مردم عزيز در روزهاي
پاياني سال ،به پنج ميليون ريال افزايش يافت.
به گ��زارش روابط عموميبانک ملي ايران ،بر
اس��اس مجوز بانک مرکزي و با توجه به نياز
مشتريان در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز،
س��قف برداش��ت روزانه وجه نقد ب��راي ملي
کارتها از طريق دس��تگاههاي خودپرداز اين
بانک از  11اسفندماه امسال تا  15فروردين ماه
سال  1399تا سقف پنج ميليون ريال افزايش
مييابد.الزم به ذکر اس��ت ،پيش از اين سقف
برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهاي بانک
دو ميليون ريال بوده است.
لغو فعاليت تمامي
باجههاي عصر بانک شهر

بر اساس تصميم کميسيون هماهنگي بانکها
و ب��ا هدف کاهش خطر ابتال ش��هروندان به
«وي��روس کرونا» ،فعالي��ت تماميباجههاي
عصر بانک ش��هر لغو شد.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نقل از مرک��ز ارتباطات و
روابط عموميبانک ش��هر ،فعاليتهاي باجه
(شيفت) عصر تماميشعب بانک شهر از امروز
1012/ 1398/لغايت 1512/( 1398/به مدت
يک هفته) لغو شد.در حال حاضر تماميشعب
بانک شهر در سراسر کشور شنبه تا چهارشنبه
از ساعت  07:30الي  14:45و پنجشنبه 7:30
ال��ي  13:15پذيراي مش��تريان خواهند بود.
همچنين ش��هروندان و مشتريان بانک شهر
ميتوانند خدمات بانک��ي مورد نياز خود را از
طريق سامانههاي بانکداري الکترونيک اين
بان��ک (نرم افزار همراه ش��هر،اينترنت بانک
و )...و پيشخوانهاي شهرنت دريافت کنند.

آگهی مزایده عمومی شماره 101292

نوبت دوم

شهرداری قائم شهر در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به واگذاری بیست عدد از تابلوهای یکطرفه تبلیغاتی در محل ایستگاه
های اتوبوس سطح شهر (در قالب پکیج) به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره اقدام نماید .متقاضیان
می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن  01142084056تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به
واحد امورقراردادها و یا به سایت  www.Ghaemshahr.irشهرداری مراجعه نمایند.
نوع تابلو
مساحت (مترمربع)
ابعاد
موقعیت مکانی
ردیف
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان کارگر -روبروی سپاه
1
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان کارگر -جنب کوچه ولیعصر
2
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان کارگر -روبروی کوچه مهمانسرا
3
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان کارگر -جنب پارک شهر
4
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان کارگر -جنب کارخانه نساجی شماره 2
5
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان کارگر -نرسیده به میدان جانبازان
6
بیلبورد یک طرفه
12/5
2/5*5
خیابان امام -جنب پاساژ نسیم
7
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان امام -روبروی کوچه اخوان
8
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان امام -جنب کارخانه آرد
9
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
میدان امام -جنب بانک صادرات
10
بیلبورد یک طرفه
12/5
2/5*5
میدان امام -ابتدای جاده کیاکال
11
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
میدان امام -ابتدای جاده خ امام
12
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان تهران -روبروی کوچه روان
13
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان تهران -بعد از مصلی
14
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان تهران -روبروی فروشگاه شهروند
15
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان تهران -جنب شیرینی سرای ماه عسل
16
بیلبورد یک طرفه
15
3*5
خیابان تهران -روبروی کوچه آرش
17
بیلبورد یک طرفه
20
2/5*8
خیابان کارگر -روبروی عمارت شهرداری
18
بیلبورد یک طرفه
12/5
2/5*5
خیابان تهران -جنب پاساژ ملکشاه
19
بیلبورد یک طرفه
12/5
2/5*5
خیابان مدرس -روبروی بانک ملی مرکزی
20
مجموع برآورد اجاره پایه دوسال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری  5/810/400/000 :ریال
-1نوع کار :واگذاری بیست عدد از تابلوهای یکطرفه تبلیغاتی در محل ایستگاه های اتوبوس سطح شهر (در قالب پکیج) به شرح جدول فوق.
 -2محل دریافت اسناد مزایده :واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد.
 -3مدت انجام کار :به مدت دو سال می باشد.
 -4میزان س��پرده ش��رکت در مزایده 5 :درصد مبلغ برآورد به مبلغ  290/520/000ریال ( دویس��ت و نود میلیون و پانصد و بیست هزار ریال) به صورت ضمانت نامه
بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
 -5بر اساس ماده  5آیین نامه مالی شهرداری ها ،شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
 -6مطابق ماده  8آیین نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود
سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر
به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -7کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای کانون تبلیغاتی مجاز بوده و نسبت به ارائه پروانه تاسیس کانون دارای اعتبار از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نمایند.
-8مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  98/12/5لغایت  98/12/21قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
 -9زمان تحویل پیشنهادات :حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  98/12/25بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
-10به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد  ،چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء
مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11زمان و محل بازگشایی پیشنهادات  :ساعت 12روز یکشنبه مورخ  99/1/24در دفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
 -12حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
 -13سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
-14چاپ آگهی نوبت اول مورخ 98/12/5
-15چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 98/12/12

عباس صالح زاده -شهردار قائم شهر

