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پیامبر اکرم (ص) :دانش ،دوست مؤمن است و بردباری ،دستیار او و خِ رد،
راه نمایش و کار ،سرپرستش و نرمش ،برادرش و مدارا پدرش و شکیبایی،
فرمانده سپاهش.
امامصادق(ع):اگر مردم از راهی که خداوند به آنان فرمان داده ،کسب درآمد
کنند و آنها را در راهی که خداوند از آن بازشــان داشته ،انفاق کنند ،آن را از
ایشان نمیپذیرد و اگر از راهی که آنها را از آن نهی کرده ،درآمد به دستآورند
و آن درآمد را در راهی که خداوند بدان فرمانشان داده ،به مصرف رسانند باز از
آنان نمیپذیرد ،مگر اینکه از راه حالل به دست آورند و در راه حالل انفاق کنند.
کاریکاتور

تصویر روز

مدیریت شهری
همزمان با شهرهای عضو مجمع شهرداران آسیایی
و به مناسبت روز جهانی پرستار

پل خواجو نورپردازی میشود
نسل فردا /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیرکل ارتباطــات و امور بین
الملل شهرداری اصفهان گفت :به
مناسبت روز جهانی پرستار ،شهر
اصفهان نیز همزمان با شهرهای
عضو مجمع شــهرداران آسیایی
یکی از پلهای شهر را با نورپردازی
ســفید برای قدردانــی از کادر
درمان ،نورپردازی خواهد کرد کــه در اصفهان پل تاریخی خواجو برای این
اقدام جهانی انتخاب شده است.
ایمان حجتی با اشــاره به اینکه برای قدردانی از تالشهای کادر درمانی به
ویژه در ایام شــیوع بیماری کرونا و همزمان با روز جهانی پرستار ،سازمان
زیباسازی شهرداری اصفهان و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
اصفهان ،اقدام به نورپردازی پل تاریخی خواجو خواهند کرد ،اظهار کرد :این
اقدام فردا (جمعه  19اردیبهشت) با نور سفید روی ضلع شرقی پل خواجو
انجام میشود.
وی ادامه داد :مدت زمان اجرای نورپردازی دو ساعت خواهد بود و برنامه از
حدود ساعت  20و  15دقیقه با دستگاههای ویدئومپینگ آغاز میشود و تا
ساعت  22ادامه دارد که شهروندان میتوانند تصاویر آن را از طریق اینترنت
و فضاهای مجازی دنبال کنند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد :همزمان
با اصفهان این کار در شهرهای عضو شبکه شهرهای آسیایی به مناسبت روز
پرستار اجرا میشود.
وی اضافه کرد :روز هشت ماه می میالدی و روز دوازدهم این ماه به ترتیب
«روز جهانی صلیب ســرخ و هالل احمر» و «روز پرســتار» است به همین
دلیل این اقدام سراســری با هدف همدردی با کادر درمانی جهان با شعار
«( »Common painدرد مشترک) به ویژه همزمان با شیوع بیماری کرونا در
جهان صورت میگیرد.

بازار روز میوه در پاکستان ،نزدیک به ساعات افطار

منبعA.K :

افزایش خشونت خانگی در روزهای شیوع ویروس کرونا و قرنطینه خانگی ،سوژه
کارتونی از مهدی عزیزی در صفحه طنز و کارتون شهرونگ شد.

توسعه
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویین

مدیرعامل شرکت آب و
نسل فردا /گروه ایران
فاضالب استان اصفهان
news@ naslefarda.net
اعالم کــرد :هم اکنون
احداث و توســعه هفت باب تصفیه خانه فاضالب در اســتان
اصفهان با پیش بینی اعتباری بالغ بــر  441میلیارد ریال در
دستور کار قرار دارد.
هاشم امینی افزود :در حال حاضر چهار باب تصفیه خانه فاضالب
جدیداالحداث در شــهرهای چادگان ،نطنز ،گلپایگان ،تیران
و توسعه تصفیه خانه فاضالب شــهرهای فوالدشهر و بویین و
پکیج تصفیه خانه تودشــک در حال اجرا است که پیش بینی

میشود در سال جاری توسعه تصفیه خانه فاضالب شهرهای
بویین و فوالدشــهر و پکیج تصفیه خانه تودشک درمدار بهره
برداری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اصفهان بیشــترین تعــداد تصفیه خانههای
فاضالب را در کشــور به خود اختصاص داده است خاطرنشان
ســاخت :هم اکنون  26باب تصفیه خانه فاضالب در اســتان
اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد که بیانگر بیشترین تعداد
تصفیه خانه فاضالب استانی درکشور است.
مهندس امینی با اشاره به روشهای گوناگون تصفیه فاضالب
در اصفهان تصریح کرد :فاضالب در اصفهان به روشهای متنوع

تصفیه میشود که میتوان در این راستا به روش برکه تثبیت،
الگون هوادهی ،لجن فعال و لجن فعال پیشرفته با حذف ازت و
فسفر اشاره کرد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
اظهار داشــت :در حال حاضر  12تصفیه خانه به روش الگون
هوادهی 11،تصفیه خانه به روش لجن فعال و  9تصفیه خانه به

روش برکه تثبیت فاضالب را تصفیه میکنند.
وی با تاکید بر ارتقای کیفیت پســاب بیان داشت :هم اکنون
بیش از  171میلیون مترمکعب پســاب در ســال ،در استان
اصفهان مطابق با استانداردهای تعریف شده تولید میشود که
حسب اولویت به صنعت ،فضای سبز و در نهایت محیط زیست
اختصاص مییابد .مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان احداث
و توسعه تصفیه خانههای فاضالب را ضروری برشمرد و در ادامه
عنوان کرد :جلوگیری از آلوده شدن منابع آبهای سطحی و زیر
زمینی ،خاک و هوا ،ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهداشت
محیط زیست با جلوگیری از وارد شــدن مواد آلوده کننده به
محیط ،.بازیافت حجم قابل مالحظهای از آبهای به ظاهر زائد
و غیر قابل استفاده و کاربرد آن در امر کشاورزی و فضای سبز
از جمله عوامل مؤثر در احداث و توسعه تصفیه خانه فاضالب
محسوب میشود.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﮐﺎﺷﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1518و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14000115106

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ
آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن
ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﻮﯾﺪ؟

021 - 88016649 - 88356308
031 - 32274793 - 32274792

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖﻋﻠﻢوﮐﺎراﺻﻔﻬﺎنﺑﺎﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻣﺤﺪودﺑﻪﺷﻤﺎره
ﺛﺒﺖ و  508149و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260452978

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازﮐﻠﯿﻪﺷﺮﮐﺎ ﺷﺮﮐﺖﻓﻮقدﻋﻮتﻣﻰﺷﻮدﮐﻪدرﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ8ﺻﺒﺢ و10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 99/03/03در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان،ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ،ﮐﻮﭼﻪ دﻫﻢ،ﭘﻼك ،1ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻘﺎب،ﻃﺒﻘﻪ
اول،واﺣﺪ،3ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ 1587835414ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ: 8
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ:10
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮوج ﺷﺮﯾﮏ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼر ﮔﺎز زاﮔﺮس )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  21744و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260425846

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﮐﺖﻓﻮق دﻋﻮتﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪدرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮق اﻟﻌﺎده راس
ﺳﺎﻋﺖ 11:00ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/01روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺤﻞ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،ﮐﻮى اﻣﺎم رﺿﺎ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺎراﺑﻰ ،ﭘﻼك
 ،18ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8177844393ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ 11:00ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ: :
 -1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻼر ﮔﺎز زاﮔﺮس )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

آﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻋﻤﻮﻣﻰ(

ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز 1399/698

-1ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
-2ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار و ﺣﻮﻣﻪ
-3ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن :
اﻟﻒ-داراﺑﻮدن رﺗﺒﻪ دررﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ب -داراﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﻰ ارﺟﺎع ﮐﺎر
ج -داراﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ازاداره ﮐﺎرو اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
د-ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ  www.setadiran.irودرﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
 -4ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :از ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺴﻠﯿﻢ آن درﻓﺮاﺧﻮان ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 -5ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر 1/031/150/000- :رﯾﺎل )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﻰ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﯾﮑﻰ از ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﻓﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123402ت  50659ه ﻣﻮرخ  94/09/22ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد و ﺣﺘﻤﺎ اﺻﻞ آن ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ،ﺑﻠﻮار ﺧﯿﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺗﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺎد  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮔﺮدد .
-5ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻰ ودرﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎرﯾﺦ  99/02/17ﻟﻐﺎﯾﺖ آﺧﺮ وﻗﺖ ادارى 99/2/24
 -7آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ :ﺳﺎﻋﺖ 9/00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 99/3/6
-8ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى واﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10/30ﻣﻮرخ  99/3/6در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎز و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن وﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ درﺟﻠﺴﻪ آزاد اﺳﺖ
 -9ﯾﺎد آور ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ درﺳﺎﯾﺖ  WWW.nigc-khrz.irاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده
ودرﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  051- 37072212ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﮐﺎﺷﺎن از ﺳﻮى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و
ﺑﺎزرﺳﺎناﯾﻦﺷﺮﮐﺖﻣﺒﻨﻰﺑﺮﺗﺸﮑﯿﻞﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهواﻧﻘﻀﺎىﻣﻬﻠﺖﻫﺎىﻗﺎﻧﻮﻧﻰﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪاز
ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﻪ :آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ،ﺷﻬﺮك ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺑﯿﺪﮔﻠﻰ ،ﺑﻠﻮار ﯾﮏ ،ﻓﺮﻋﻰ اول ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﺴﻪ :ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اول ﺧﺮداد ،1399ﺳﺎﻋﺖ 9:30ﺻﺒﺢ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻬﺎم
-1اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﮐﺎﺷﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ-ﻣﺤﻤﺪﺳﯿﻨﺎ-ﻣﻮﻧﺎوﻋﻠﻰﻗﺎﺋﻤﻰﮐﺎﺷﺎﻧﻰوﻣﻠﯿﺤﻪﺗﻘﻮىﻧﮋاد
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﭙﺎﻫﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  19657و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260405433

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در روز 99/3/22ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 9ﺑﺎﻣﺪاد در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﻓﻠﮑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوﺣﺪى ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8143995419ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1398و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -3ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮه

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ
)ﺑﻪ روش ﻓﺸﺮده( ﺷﻤﺎره (991/2) 2099001132000002ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎى ﺷﻤﺎره
 (981/71) 2098001132000071و (981/61) 2098001132000061
ﻣﻮﺿﻮع :ﻋﻤﻠﯿﺎت زﻫﮑﺸﻰ و اﺣﺪاث ﺣﺪود 950ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل رو ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ آب ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ در ﭘﺴﺖ 230ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ وﺣﺪت دﻫﻠﺮان

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻏﺮب در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ )ﻓﺸﺮده( ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﻨﻰ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ﻣﻠﻰ  -ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و وزارت ﻧﯿﺮو را از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﻰ ﺧﺎرج از ﺳﺘﺎد ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ 5اﺑﻨﯿﻪ و د ارا ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻧﺎن رد ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 5,984,847,142:رﯾﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 299,250,000:رﯾﺎل
 -1ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ،ﺳﺎﻋﺖ 8روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 99/2/21ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن( از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( از ﺳﺎﻋﺖ  8روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ 99/2/21ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ 14روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ99/2/24
-3آﺧﺮﯾﻦﻣﻬﻠﺖزﻣﺎﻧﻰﺑﺎرﮔﺬارىاﺳﻨﺎدارزﯾﺎﺑﻰﮐﯿﻔﻰوﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)ﺑﻪﺻﻮرتﻫﻤﺰﻣﺎن(ازﻃﺮﯾﻖدرﮔﺎهﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎتاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰدوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد(ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ 14روزﺷﻨﺒﻪﺗﺎرﯾﺦ99/3/10
 -4آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 8روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ99/3/11
 -5زﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( :ﺳﺎﻋﺖ 9روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ99/3/11
آدرسواﻃﻼﻋﺎتﺗﻤﺎسدﺳﺘﮕﺎهﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار:ﺷﺮﮐﺖﺑﺮقﻣﻨﻄﻘﻪاىﻏﺮبواﻗﻊدرﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 22-ﺑﻬﻤﻦ-ﻣﯿﺪانﮔﻼﯾﻮل-ﻃﺒﻘﻪدوم-ادارهﻗﺮاردادﻫﺎ-ﺗﻠﻔﻦ38232001-5:
) (083داﺧﻠﻰ  2217و  2085و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (083) 38227249
ﻣﺠﺮى ﻃﺮح ﻫﺎ اﺻﻼح و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﺗﻠﻔﻦ (083) 38232001-5داﺧﻠﻰ 2462و 2342و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﺸﺎور ﻣﻮﻧﻨﮑﻮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از
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