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تله متری شبکه فاضالب در اصفهان
نسل فردا /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب
استان اصفهان اعالم کرد :برای اولین
بار در کشــور پروژه تله متری شبکه
فاضالب با پیشرفت بیش از  85درصد
در آینده نزدیک در اصفهان در مدار
بهره برداری قرار میگیرد.
هاشــم امینی ایجاد زیر ساخت ها را
برای اجرای این پروژه ضروری دانست و اظهار داشت :هم اکنون  10فقره فلومتر
در  30نقطه که خطوط اصلی شبکه در آنجا قرار دارد نصب شده و در  7نقطه در
اطراف سرشاخههای شبکه فاضالب ،باران سنج نصب گردیده است .وی هدف
از تله متری شبکه فاضالب را مدیریت حجم ورودی فاضالب به خطوط اصلی و
تصفیه خانهها برشمرد و اعالم کرد :با اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب حجم
ورودی فاضالب در هنگام بارندگی به شبکه ،کنترل میشود.
امینی افزود :در هنگام بارندگی بطور ناخواسته حجم زیادی آب باران به سمت
شبکه فاضالب هدایت میشــود که این رویداد عالوه بر پس زدگی فاضالب در
منازل مسکونی و واحدهای تجاری تاسیسات فاضالب را هم با مخاطراتی مواجه
میکند.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه
تاسیسات فاضالب تنها برای جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب خانگی طراحی
شده است تصریح کرد :با اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب ،ورود فاضالبهای
غیر خانگی به شبکه مورد شناســایی قرار میگیرد ،چرا که ورود فاضالبهای
غیرخانگی به شبکه در فرایند تصفیه اختالالتی بوجود میآورد .مهندس هاشم
امینی اعالم کرد :با نصب سنسورهایی در شبکه فاضالب ،میکروارگانیسمهایی
که ناشی از فاضالب غیر خانگی باشند شناسایی میشوند که این امر نقش بسزایی
در ارتقا کیفیت پساب در تصفیه خانههای فاضالب دارد.
وی با برشمردن دیگر مزایای اجرای پروژه تله متری شبکه فاضالب خاطرنشان
ساخت :با تله متری شبکه فاضالب ،ظرفیت خطوط انتقال ،تصفیه خانه و شبکه
در مواقع وقوع حوادث غیر مترقبه بررسی میشود و به نوعی جریان فاضالب به
تاسیسات مدیریت و کنترل میگردد ،که این امر از وقوع حوادثی مانند پس زدگی
فاضالب جلوگیری میکند.

حرمهای امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) در آستانه والدت امام حسن مجتبی (ع) گلآرایی و با نصب پارچههایی مزین به نام و القاب آن حضرت
تزئین شدند.منبع :مهر

شهری

ناجا
بازگشایی مجموعه باغ پرندگان اصفهان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت :با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی از  21اردیبهشت
نسل فردا /گروه ایران
ماه مجموعه باغ پرندگان اصفهان میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان خواهد بود .سید
news@ naslefarda.net
رسول هاشمیان اظهار کرد :استفاده اجباری از ماسک و دستکش برای بازدید کنندگان
در باغ پرندگان الزم است و باید جدی گرفته شود .وی ادامه داد :تأمین اقالم بهداشتی ویژه کارکنان و مسئوالن ،برخورد با موارد
مشــکوک به بیماری ،حفاظت فردی و فاصلهگذاری در کارکنان و حفاظت فردی گردشــگران از جمله مواردی است که در
پروتکلهای بهداشتی باغ پرندگان مد نظر گرفته شده اســت .مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به الزام رعایت همه مسائل
بهداشتی در مراکز گردشگری ناژوان گفت :با توجه به لزوم حفظ سالمت شهروندان از ورود افرادی که مشکوک به بیماری هستند
و عالئم ابتال به بیماری دارند به باغ پرندگان جلوگیری میشود .وی افزود :با توجه به اینکه شهر اصفهان یکی از مقاصد اصلی
گردشگری کشــور در تابســتان به شــمار میرود ،انتظار میرود که شــهروندان بیش از پیش مســائل و نکات بهداشتی را
رعایت کنند.

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل
ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺮﺟﻊ )(2099001193000002

ﻧﻮﺑ
ﺖ اول

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪادى از اﻣﻮال و اﻣﻼك ﺗﻤﻠﯿﮑﻰ و ﻣﺎزاد ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ) (setadiran.irﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﻣﺰاﯾﺪه  2099001193000002ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  8:00روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ .99/02/22 ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزدﯾﺪ :از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرآﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 19:00روزﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ.99/03/01 آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درج ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺳﺎﻋﺖ 19:00روزﺷﻨﺒﻪ.99/03/03 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرآﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  15:00روزﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/03/03ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻋﺖ 10:00روزﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/03/06ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن اﻋﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه :ﺳﺎﻋﺖ  11:00روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ .99/03/07 زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه :ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت )اﺳﺘﺎن/ﻋﻤﺪه( ﺻﻮرت ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد.ﺿﻤﻨ ًﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :
-1ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﮔﻬﻰ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-2ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻌﺎدل  ٪5ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎرة  1400/111/10000/1ﺑﻨﺎم واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
-3ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
-4ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻣﻼك داراى ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻠﮏ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد واﮔﺬار ﻣﯿﮕﺮدد.
-5ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻬﺖﮐﺴﺐاﻃﻼﻋﺎتﺑﯿﺸﺘﺮوﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﺟﻬﺖﺑﺎزدﯾﺪدرﺳﺎﻋﺎتادارىﺑﻪﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﻌﺐاﺳﺘﺎنﺑﻪآدرسﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺗﻮﺣﯿﺪ -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﻈﺮ -ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  031-36260501-7:ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-6ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ودرﯾﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه 200/000رﯾﺎل از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ( ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ،
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻋﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه و وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮاﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
-7ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش در ﺑﺮد اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺑﺮرﺳﻰ
و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
-8ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ )ﺗﻮﮐﻦ( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن031-36283929:
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ و راﻫﺒﺮى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ021-41934:
* اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ "ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  /ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﺰاﯾﺪهﮔﺮ"
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮى از اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﻋﺮﺻﻪ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ردﯾﻒ

آدرس

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ

ﻧﻮع ﻣﻠﮏ

1

زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ -ﺑﻠﻮار
ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﻫﺘﻞ در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﻮﯾﺪ

 127ﻓﺮﻋﻰ
از 658
اﺻﻠﻰ

ﮐﺎرﮔﺎه

7689

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ
)رﯾﺎل(

ﻧﺤﻮه
ﻓﺮوش

3397

ﻣﺒﻠﻎ5٪
ﺗﻀﻤﯿﻦ )رﯾﺎل(

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

168,660,000,000
ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ده درﺻﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

ﻧﻘﺪى

8,433,000,000

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ **
ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻠﮏ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد دوﻟﺖ داراى
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

2

ﻓﺮﯾﺪن -اﻓﻮس
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮوﻏﻰ

 74ﻓﺮﻋﻰ
از 206
اﺻﻠﻰ

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
) 2ﻃﺒﻘﻪ(

300/36

258

1,728,954,000
ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ده درﺻﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

ﻧﻘﺪى

86,447,700

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ

3

ﺑﺎدرود -ﺑﻠﻮار
ﻧﯿﺎﯾﺶ

4950
ﻓﺮﻋﻰ از
 159اﺻﻠﻰ

ﺑﮏ ﺑﺎب ﻣﻨﺰل
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ در
ﺣﺪ ﺳﻔﺘﮑﺎرى

777/2

328

1,767,312,000
ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ده درﺻﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ

ﻧﻘﺪى

88,365,600

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ) -ﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻧﮏ  1/2داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از
ﺷﺶ داﻧﮓ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ﺷﻨﺎﺳﻪ840220:

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد

اﻋﯿﺎن
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

رئیس شورای رقابت با اعالم اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در این شورا
نهایی و به ستاد تنظیم بازار ارائه میشود ،گفت که باید منتظر کاهش قیمتها در
بازار بود .این موضوع سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنالین شد.

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى:
agahinaslefarda.ir

پارکها و تفرجگاههای کاشان با هدف مقابله با هنجارشکنان پاک سازی شد

طرح پاکسازی پارکها و تفرجگاههای شهرستان کاشان با هدف مقابله با هنجارشکنان
آمنه تسلیمی  /گروه ایران
و ارتقاء امنیــت فضاهای تفریحی شــهر ،بــا هماهنگی دادســتانی در کاشــان
news@ naslefarda.net
اجرا شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اظهار داشت :با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این نقاط ۳۸ ،دستگاه وسائط نقلیه
متخلف و مزاحم توقیف ۲۸ ،نفر متهم دستگیر و همچنین به  ۳۵نفر از کسانی که به نوعی مرتکب تخلف و ناهنجاریهای
اجتماعی شــده بودند ،تذکر و در این خصوص مقادیر مواد مخدر آماده عرضه به همراه تعدادی سالح سرد کشف و ضبط
شد .ســرهنگ علی قربانی تصریح کرد :در این طرح  ۱۲نفر از اراذل و اوباش که اقدام به حرکات خالفکارانه کرده بودند،
شناسایی و به اتهامهایی چون شرارت ،ایجاد درگیری و نزاع ،مزاحمت و عربده کشی دستگیر و به اماکن انتظامی منتقل
شدند .سرهنگ قربانی ادامه داد :در این خصوص پارکهای جوان ،الله ،کودک ،انقالب ،ناژون و نرگس تحت پوشش امنیتی
انتظامی مستقیم قرار گرفت.

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

021 - 88016649 - 88356308
031 - 32274793 - 32274792

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼك ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 99/1
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻣﻮرخ  99/2/21در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا ﭼﺎپ ﺷﺪه ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره  10ﻣﺰاﯾﺪه
)ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎوه( ﺟﺰء اﻣﻼك
ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺒﻮده و از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻨﺪرج در ﻣﺰاﯾﺪه
ﺣﺬف ﻣﻰ ﮔﺮدد.

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﺮﮐـﺖ ﺳﯿﻤـﺎن اﺻﻔﻬـﺎن در ﻧﻈﺮ دارد
اﺳﺘﺨﺮاج آﻟﻮوﯾﻢ )ﺧﺎك( ﺑﺎ ﺑﻠﺪوزر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮاى ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺧﺬ ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  99/02/22ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  99/02/29ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،اﺗﻮﺑﺎن ذوب آﻫﻦ،
ﺷﻬﺮ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،واﺣﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس 031-37885100 :داﺧﻠﻰ  - 564اﯾﺮج ﻗﺎﺳﻤﻰ

آﮔﻬـﻰﻣﺰاﯾـﺪه

 -1ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺰار  :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺷﻤﺎره  35110ﺛﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎن
 -2ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه  :ﻓﺮوش ﺑﺎغ زﻣﯿﻦ
ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه

ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﯾﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه

1

ﻓﺮوش ﺑﺎغ زﻣﯿﻦ

1

 99/3/27ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 9ﺻﺒﺢ

 -3زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه روزﻫﺎى ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  6و  7ﺧﺮداد  1399از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﻰ 13
 -4آدرس ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد) :دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ(
 -5ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 100,000رﯾﺎل وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرى  0105370952008ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ
ﺷﻌﺒﻪ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
 -6زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/03/18از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﻰ ) 13در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ (
 -7ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺰاﯾﺪه) :دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ(؛  9ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/03/27ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
 -8ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه  :ﺳﭙﺮده ﻻزم ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٪10ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( و ﯾﺎ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0105370952008
 -9ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه رود ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 -10ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه در ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﻰ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
آدرس دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ  :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺮﻗﻰ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺻﺪاﻗﺘﻰ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ
،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ،واﺣﺪ ، 7ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس32750572 :
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

