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فوالدمبارکه نقش محوری در توسعه
صنعتی و اقتصادی دارد

سرمقاله
وقتی صداوسیما از آب گلآلود
کرونا کوسه صید میکند

فرصتسازی یا
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ِ
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دکتر رضا محزونیه
مدیرمسئول روزنامه نسلفردا

30007232

ریزشریال

شهردار اصفهان گفت :اکنون در کل دنیا
شــهرداریها در حوزههایی که هزینه
ثابت جاری وجود دارد دچار مشــکل
شدهاند ،درآمدها در این وضعیت دچار
تزلزل شده و اصفهان هم از این موضوع
مستثنا نیست .قدرتاله نوروزی6 ...
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naslefardanews
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند
که واحد پول ایران تومان قرار گیرد

مدیریت شهری در کنار
شهروندان است

دراتاقخودرابازبگذارید

فوالدمبارکه برای ارتقای جایگاه رقابتی
خود و بهتبع آن صنعت فوالد کشــور
گامهای بلندی در حوزه بومیسازی،
ارتقای ســطح تکنولوژی و کســب و
انتقال دانش فنی صنعت فوالد 3 ..
سه شنبه|  16اردیبهشت  5 |1399می  11| 2020رمضان  | 1441سال بیست و نهم | شماره  8 |6230صفحه

شهردار اصفهان از تشکیل ستاد اقتصاد
کرونا در شهرداری خبر داد:

خطاب آیتاله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به مسئوالن
دستگاه قضا:

فوالدمبارکه به
وسعت تمام ایران

استان ها

 2000تومان

WWW. NASLEFARDA.NET

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درنخستین نشست مطبوعاتی وزارت امورخارجه در سال  99به پرسشهای نسل فردا پاسخ داد:

ازتکذیبطالیونزوئالیی
تامرزهایمسدود رویکرونا

رستاخیزتومان
2

ﺎب ﺳﻮد.
ب ﺷﻮراى ﭘﻮل

ﺧﺮﯾﺪ واﮔﺬار

ت 10روز ﮐﺎرى
ﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ

ﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ

ﺪ.
ﺮدد ،از درﺟﻪ

آن در ﻣﺰاﯾﺪه

ل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب

ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺴﺎط
ﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮓ

شیخ آبیها طالب زیاد دارد
ِ
«کشتارگاه» عباس امینی در راه آنالین قرار گرفت
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سومین سینمایی در مسیر تازه اکران

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد
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آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼك ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  -ﺷﻤﺎره99/1

پیشنهادهای «نسلفردا» برای شکست کرونا
موسیقی

رونمایی رضا صادقی از «قاتل»
قطعه «قاتل» با ترانهای از رضا صادقی که
خوانندگی و آهنگســازی کار را به عهده
داشته منتشر شــد .تنظیمکننده این اثر
بهروز صفاریان است و موسسه آراد آن را
منتشر کرده است.
رضا صادقی این روزها یکی از چهرههای
پرکارفضای مجازی اســت .عالقمندان
این اثر را درسایت موسیقی ما میتوانند
بشنوند.

شبکه سه سیما

«مثبت مکث» هر روز از شبکه 3
مجموعه برنامــه «مثبت مکث» با نگاهی
راهبردی با اجرای نادر طالب زاده به بررسی
و تحلیل مســائل مختلفی که این روزها
در ایران و جهان جریان دارد ،میپردازد.
این برنامه میزبان چهرههای مطرح حوزه
اندیشه و تفکر راهبردی است که به تحلیل
رویدادهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
در ایران و جهان میپردازند و بخشهای
پنهان و ناگفته این وقایع را برای مخاطب
بیان میکنند .هر روز ساعت  17:30این
برنامه را شبکه سه سیما پخش میکند.

انتشارات

انتشار فراخوان پویش ملی کتاب و
نمایشراباشعارتئاترتعطیلنیست
حوزه هنری فارس فراخوان نخستین پویش
ملی کتاب و نمایش را با شعار تئاتر تعطیل
نیست منتشر کرد .عالقه مندان میتوانند
جهت شرکت در این پویش ملی بر اساس
 ۹کتاب اعالم شــده از ســوی دبیرخانه و
نمایشهای کوتاه خود را آماده و ارســال
نمایند .جهت اطالعات بیشــتر با شماره
 09358424541تماس حاصل فرمایید.

اﻧﺒﺎرى

-

منبع :فارس

ﻧﺪ.

-1گویا حواشــی رسانه ملی تمامی
ندارد و ظاهرا ً خود رســانه ملی هم
از اینکه هر از چندگاهی حاشــیه
درست کند و در آن قرار گیرد بدش
نمیآید .بههرحال ایــن هم نوعی
مطرحشدن اســت که در این اوضاع
کساد مخاطب شاید بعضی وقتها
به داد صداوسیما برسد.
-2ماجراهای مداحان اســمی در
صداوسیما این روزها خبرساز بوده
و حاشیههایی را برای این رسانه ملی
داشته اســت اگر بگذریم از اینکه
چنانچه تنها چند خط از حواشــی
این آقایان در رســانههای مکتوب
چاپ میشد ،سروکار مدیرانمسئول
االن بــه کجا کشــیده بــود! ولی
صداوسیماست دیگر.
 -3اص ً
ال نــوع صحبــت ،محتوای
صحبت ،ادا و حــرکات مجریها و
دستاندرکاران صداوسیما بعضاً قابل
تأمل و نیاز به اصالح اساســی دارد.
آنقدر در حرف و عمــل رفتارهای
متناقضــی وجود دارد کــه مردم را
گیجوکالفــه کرده اســت؛ مث ً
ال در
همین بحث کروناویروس آموزشها
و هشدارهای مسئوالن بهداشتی را
گوش دهیم یا رفتارها ،نمایشها و
برنامههای زنده و غیرزنده صداوسیما
را مالحظه کنیم!
-4انتقادهــای تند از صداوســیما
و بودجههــای میلیــاردی کــه به
ســلبریتیها پرداخت میشــود یا
اشــکاالتی که مجریهای باسابقه
صداوســیما از این ســازمان مطرح
میکنند-محتوای ضعیف بسیاری از
برنامهها-عدمرعایت انصاف در نقدها
و دهها مشکل ریز و درشت دیگر ،تنها
بخشی از مسائلی است که صداوسیما
گریبــان آن
ایــن روزها دســت به
ِ
است.

پیشنهاد  ۷۵۰هزار دالری تیم لیگ برتری به دیاباته!

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻼك ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺪ  -اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.
* ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط:
* ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻧﻘﺪ ) ٪ 30زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ٪ 20 +زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﮏ( و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ در اﻗﺴﺎط  12ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد.
* ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻧﻘﺪ ) ٪ 30زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ٪ 20 +زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﮏ( و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺑﺎ اﻗﺴﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮ  36ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺷﻮراى ﭘﻮل
و اﻋﺘﺒﺎر.
) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻠﮏ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺑﺼﻮرت اﻗﺴﺎﻃﻰ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪى ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺧﺮﯾﺪ واﮔﺬار
ﻣﻰ ﺷﻮد (
 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻠﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ و درﯾﺎﻓﺖ اوراق ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت 10روز ﮐﺎرىﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/2/27ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺲ آﺑﺎدى ،ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﯿﻨﺎ ،ﻃﺒﻘﻪ اول ،داﯾﺮه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و اﻣﻼك ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  32362555ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ در ﭘﺎﮐﺎت درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺗﻀﻤﯿﻨﻰ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻠﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت راس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/2/28در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻧﺠﺎم و ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺒﻬﻢ ،ﻣﺨﺪوش ،ﻣﺸﺮوط و ﻓﺎﻗﺪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﮔﺮدد ،از درﺟﻪاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮده و ﻣﺮدود اﺳﺖ.
 ﺑﺎﻧﮏ در ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را روﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ،ﺷﻬﺮدارى و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن در ﻣﺰاﯾﺪهﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻋﻮارض ﺷﻬﺮدارى و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻄﺮف ﻗﺮارداد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد را از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﯾﺰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻼك ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰ رﺳﻨﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ اﻧﺘﻘﺎل در زﻣﺎن اﻋﻼﻣﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﺻﻮل ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺴﺎطﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى و داراﯾﻰ از ﺳﻮى ﺧﺮﯾﺪار اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
* ردﯾﻒ  :1ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺧﺬ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻔﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ردﯾﻒ

ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن

اﺣﺘﺮاﻣ ًﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻌﺐ ذﯾﻞ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/02/16ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/02/27ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺷﻌﺐ ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺎﻣﻞ و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻬﺎت ،ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
 14ﻣﻮرخ 1399/02/27ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان آزادى ،اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ،6
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﺮﮐﺰىﺑﺎﻧﮏﺻﺎدرات،ﻃﺒﻘﻪﻫﺸﺘﻢﺗﺤﻮﯾﻞورﺳﯿﺪاﺧﺬﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺷﺎﯾﺎنذﮐﺮاﺳﺖﻣﺒﺎﻟﻎﭘﯿﺸﻨﻬﺎدىﺑﺎﯾﺴﺘﻰﺑﻪﺻﻮرتﻣﺠﺰاوﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂﻋﻤﻮﻣﻰ:
 -1ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﺸﻮر
 -2ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﮐﺎرى
 -3اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،آﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ،رزوﻣﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى
 -4ﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻰ )اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان )ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ازاى ﯾﮏ ﻣﺎه(
 -5ﺑﺎﻧﮏ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻧﻔﺮات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
 -1ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت
 -2ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
 -3ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
*ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى اﻓﺮاد ﺟﻮان اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان:
 -1ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى دو دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﻠﺮ اﺑﺰورﺷﻦ LG-T320ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،واﻗﻊ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات )ﻣﯿﺪان آزادى(
 -2ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﻠﺮ ﺗﺮاﮐﻤﻰ T70ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،واﻗﻊ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب
 -3ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﻠﺮ ﺗﺮاﮐﻤﻰ T40ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،واﻗﻊ در ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳﻰ
 -4ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪارى ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﻠﺮ ﺗﺮاﮐﻤﻰ T40ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،واﻗﻊ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰى زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ
* ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى 36691090-91ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه

1

2

26

ت

2

110

26

ت

694/1393

3

120

26

ت

301/86994

4

129

26

ت

301/86993

5

132

26

ت

301/87010

6

133

26

ت

301/86995

7

140

26

ت

301/87025

8

141

26

ت

301/87009

12/2595

آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﻠﮏ

ﻧﻮع ﻣﻠﮏ

اﺻﻔﻬــﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷــﺎﻧﻰ،
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﯿﺎﺑــﺎن
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﭼﻬﺎرﺳﻮق،
ﮐﻮﭼــﻪ روﺿﺎﺗﯿﺎن،
ﻧﺒﺶ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺷﺎدى

ﺑﺎﻏﺒﻬﺎدران ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷــﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻮرﯾﺎى وﻟﻰ
ﺷــﺎﻫﯿﻦ ﺷــﻬﺮ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ
ﯾــﺎس  ،1ﺑﻠﻮك ،B
ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ 2
ﺷــﺎﻫﯿﻦ ﺷــﻬﺮ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ
ﯾــﺎس  ،1ﺑﻠﻮك ،A
ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ 3
ﺷــﺎﻫﯿﻦ ﺷــﻬﺮ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ
ﯾــﺎس  ،1ﺑﻠﻮك ،B
ﻃﺒﻘﻪ دوم ،واﺣﺪ 7
ﺷــﺎﻫﯿﻦ ﺷــﻬﺮ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ
ﯾــﺎس  ،1ﺑﻠﻮك ،B
ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ 3
ﺷــﺎﻫﯿﻦ ﺷــﻬﺮ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﮑﻮﻧﻰ
ﯾــﺎس  ،1ﺑﻠﻮك ،B
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ،واﺣﺪ 11
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
ﯾﺎس  ،1ﺑﻠﻮك ،B
ﻃﺒﻘﻪ دوم ،واﺣﺪ 6

ﻣﺴﺎﺣﺖ
) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﯿﺎﻧﻰ

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
)رﯾﺎل(

ﺣﺪود
ﻗﺪﻣﺖ

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

اﻧﺒﺎرى

ﺧﺎﻧﻪ

ﺣﺪود
230

ﺣﺪود
350

7,406,000,000

370,300,000

ﺣﺪود
25
ﺳﺎل

-

-

زﻣﯿﻦ

250

-

3,375,000,000

168,750,000

-

-

-

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

-

112/19

4,487,600,000

224,380,000

ﻧﻮﺳﺎز

دارد

دارد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

-

117/79

4,711,600,000

235,580,000

ﻧﻮﺳﺎز

دارد

دارد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

-

111/26

4,561,660,000

228,083,000

ﻧﻮﺳﺎز

دارد

دارد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

-

111/3

4,452,000,000

222,600,000

ﻧﻮﺳﺎز

دارد

دارد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

-

111

4,662,000,000

233,100,000

ﻧﻮﺳﺎز

دارد

دارد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

-

112/2

4,600,200,000

230,010,000

ﻧﻮﺳﺎز

دارد

دارد

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﺮاﯾﻂﻋ
 -1ﮔﻮاﻫﻰ
 -2ﻇﺮﻓﯿ
 -3اراﺋﻪ
 -4ﺗﺴﻠﯿ
 -5ﺑﺎﻧﮏ
ﻧﻔﺮات ﻣﻮ
 -1ﻣﻬﻨﺪ
 -2ﺗﮑﻨﺴ
 -3ﺗﮑﻨﺴ
*ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻣﻮﺿﻮع
 -1ﺳﺮوﯾ
 -2ﺳﺮوﯾ
 -3ﺳﺮو
 -4ﺳﺮوﯾ
* ﺟﻬﺖ

