رشد شاخصهای عملکردی بانک آینده در نیمه نخست مردادماه

بانک آینده ،پاسخگوی تمام متقاضیان حایز شرایط

نسلفردا :پایشعملکردشعبوستادبانکآیندهطیدوهفتهنخستمردادماهامسال،نشانازموفقیتهایقابلتوجهیدرحوزههای
تخصصیدارد.درشرایطیکهمواردیهمچونپیشگیریازشیوعبیماریکروناتوأمبانوساناتاقتصادیوتفاوتسودومنفعتسایر
بازارهایسرمایه،ممکناست؛روندجذبمنابعمالیدربانکهاودیگرسازمانهایپولیواعتباریرامتأثرسازد،خانوادهفعالدرشعب
بانکآیندهدرتالشیمثالزدنیدرقالبطرح«بهســویبرتری»،موفقشدند؛طیدوهفتهنخستمردادماهامسال،درشاخصهای
اجراییهمچون:افتتاحسپرده،تجهیزمنابع،جذبمشتریانجدید،رشدمنابعارزانقیمتوهمچنینسپردههایقرضالحسنهپسانداز،
سیرصعودیداشتهوبهموفقیتهایچشمگیریدستیابند.افزونبراینموارداجرایطرحهاییویژهوعملیاتیگامبلنددیگریدر
اینزمینهبودکهباسرعتودقتبرداشتهشد.

نسلفردا:بانکآینده،ازظرفیتتمامشعبخودبهمنظورحمایتازتولیدکنندگانداخلیدرسالجهشتولیداستفادهمیکند؛این
بانک،بهعنوانیکیازبانکهایعاملبندالفتبصره۱۸قانونبودجه،بهفعاالنحوزهتولیداعمازصنعتوگردشگری،تسهیالتپرداخت
میکند.بانکآیندهتاکنونتمامپروندههایمعرفیشدهازســویکارگروههایاستانیرابررسیکارشناسیونتیجهرابهمتقاضیان
اعالمکردهاست؛درمواردیکهبهدلیلنقصپروندهیاعدمتوجیهپذیریطرحپیشنهادی،فرایندپرداختتسهیالت،ناخواستهکند
شده،مراتبدراسرعوقتبهاطالعمتقاضیانرساندهمیشود.عملکردمطلوباینبانکدرتأمینمالیواحدهایتولیدیمعتبروتالش
برایایجادیاتثبیتاشتغالدرکشور،بارضایتمندیشماریازاستانداریهانیزتوأمبودهکهبعضاًبااهدایلوحسپاسازعملکرداین
بانک،قدردانیکردهاند.

اقتصاد

بازار
قیمتخودروراکنترلمیکنیم

Economy

اقتصاد :۲۴معاونامــورصنایعوزارتصمت
درحاشیهمراســمبازدیدنمایندگانمجلس
ازکارخانــهایرانخودرو،گفــت:طراحیهای
جدیدیبرایخودروهایماندرنظرگرفتهایم.
مهدیصادقــینیارکیدرخصــوصافزایش
قیمتخودروهایجدیدبیانکرد:قطعاًباتوجه
بهآپشنهاییکهبهخودرواضافهمیشود،قیمت
خودرونیزگرانخواهدشد.معاونامورصنایع
وزارتصمتدرخصوصافزایشقیمتخودرو،
ادامهداد:قیمترادرسطحخودروسازانکنترل
میکنیمواکنوننوســاناتزیادیدراقتصاد
داریم.درحوزهفــروشمحدودیتهایزیادی
گذاشتهایموایننوساناتغیرمنطقیاست.
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لبخندبهارستانبهمالیاتبرخانههایخالی

عکس  :مهر

شــهر خبر:یککارشــناسبازارســرمایه
گفت:براساسگزارشــاتمنتشرشدهازسوی
رئیسســازمانبورس،حجمورودنقدینگی
بهبــورسدرســال۱۳۹۸حــدود۳۰هزار
میلیاردتومانبوددرحالیکهاینعدددرسه
ماههابتداییســالجاریبه۵۰هزارمیلیارد
تومانرسیدهاســت.رضاآریارادبابیاناینکه
درگذشــتهبازرگانانوتجاربهمنظورکاهش
ریســکمخاطراتبازرگانیبامشارکتدادن
سرمایهگذاران،آنانراشــریکدرسودوزیان
میکردند،افزود:امروزهمعامالتمتنوع،سازمان
یافتهوتکاملیافتهایتحتعنوانبورساوراق
بهاداردرچارچوبقوانینومقرراتقرارگرفتهو
بهیکیازمهمترینمراکزتأمیننقدینگیبرای
شرکتها،تداومســرمایهگذاریهایمولددر
رشــدوتداومچرخهفعالیتوتولیداتداخلی
کشورهاتبدیلشدهاست.

3

باالخره با رأی نمایندگان ،قانون مالیات بر خانههای خالی تصویب شد

نمایندگانمجلسشــورایاسالمیدر
جلسهعلنیدیروز،طرحاصالحماده۵۴
مکررقانونمالیاتهایمســتقیم(اخذ
مالیــاتازخانههایخالــی)راتصویب
کردند.بــهگزارشمهر،براســاساین
مصوبه،متنزیرجایگزیــنماده()۵۴
مکررقانونمالیاتهایمستقیممصوب
۱۳۶۶/۱۲/۳بــااصالحــاتوالحاقات
بعدیمیشــود:ماده۵۴مکرر-مالکان
واحدهایمسکونیواقعدرکلیهشهرهای
باالییکصــدهزارنفــرجمعیتکهبه
استنادسامانهملیامالکواسکانکشور
موضوعتبصره()۷ماده()۱۶۹مکرراین
قانون،درهرسالمالیاتیدرمجموعبیش
ازچهارماهبهعنوانخانهخالیشناسایی
شوند،بهازایهرماهبیشاززمانمذکور،
بدونلحاظمعافیتهــایتبصره()۱۱
ماده()۵۳اینقانــون،بهصورتماهانه
مشــمولمالیاتیبرمبنــایمالیاتبر
درآمداجارهبهشــرحزیرمیشود:سال
اول-معادلشــشبرابرمالیاتمتعلقه/
ســالدوم-معادلدوازدهبرابرمالیات
متعلقه/سالسومبهبعد-معادلهجده
برابرمالیاتمتعلقه.
واحدهاینوســازپسازدوازدهماهودر
پروژههایانبوهسازیپسازهجدهماه
ازپایانمهلتاتمامعملیاتساختمانی
مندرجدرپروانهســاختموضوعماده
()۱۰۰قانونشهرداری،مشمولمالیات
موضوعاینمادهمیشوند.سازمانامور
مالیاتیموظفاستباهمکاریوزارت
ارتباطاتوفناوریاطالعات،یکماهقبل
ازاتماممهلتهایمذکور،اخطارالزمرابه
مالکواحدیابهکدپستیمحلآنارسال

ورود۵۰هزارمیلیاردتومان
نقدینگیبهبورس
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دارد.نرخهایفوقبرایخانههایخالی
متعلقبهاشــخاصحقوقیخصوصی،
عمومیودولتیازقبیلدســتگاههای
موضوعماده()۵قانونخدماتکشوری،
ماده()۵قانونمحاسباتعمومیکشور
مصوبوماده()۲۹قانونبرنامهپنجساله
ششمتوسعهکشور،دوبرابرمیزانمذکور
است.
براساستبصرهیکاینمادهوزارتراهو
شهرسازیمکلفاستحداکثریکماه
پسازالزماالجراشدناینماده،ضمن
تدوینوابالغدســتورالعملنحوهثبت

اطالعات،امکاناظهاررایگاناطالعات
مالکیتواقامترادرتماممناطقکشور
براســاسکدملییاکدشناساییاتباع
غیرایرانیدرسامانهملیامالکواسکان
کشورفراهمکند.
درتبصــره۲اینمــادهآمدهاســت:
سرپرستانخانوارمکلفنداقامتگاهاصلی
خانوارراحداکثرظرفمدتدوماهپساز
انتشاردستورالعملمذکوردرتبصره()۱
اینماده،درسامانهامالکواسکانکشور
ثبتکنند.عالوهبــراقامتگاهاصلی،هر
خانوارمیتواندحداکثریکیازواحدهای

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎم )ﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﻬﺎ(ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺎن آرﯾﺎ)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(دﻋﻮتﺑﻪ ﻋﻤﻞﻣﻰ آﯾﺪﺗﺎ درﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1399/05/29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﻋﺎت  9و  10ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﺑﻌﺜﺖ،ﺑﻌﺪازﻓﻠﮑﻪﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﻰ،روﺑﺮوىﺗﻘﺎﻃﻊاول،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻧﺸﺎطاﺻﻔﻬﺎﻧﻰ،ﮐﻮﭼﻪدﮐﺘﺮﺣﺴﺎﺑﻰ،ﭘﻼك 49ﺑﺮﮔﺰارﻣﻰﮔﺮدد،
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ - :اﺻﻼح ﻣﺎده 31اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ - :اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﺎزرﺳﺎن  ،روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾـﺮه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1399/05/16 :

آﮔﻬﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﯿﺌﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎى دﯾﺮﮔﺪاز ﺳﺮوش
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1869و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260202229

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ﺳﻬﺎﻣﺪاران و اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎى
دﯾﺮﮔﺪاز ﺳﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 1869و ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ 10260202229ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﻣﺪاركﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰﺑﻪﺑﺎﻧﮏاﻗﺘﺼﺎدﻧﻮﯾﻦ،ﺷﻌﺒﻪﻧﺠﻒآﺑﺎد،ﮐﺪﺷﻌﺒﻪ 1371ﻣﺮاﺟﻌﻪوﻃﻠﺐﺧﻮدرادرﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺑﺪﯾﻬﻰاﺳﺖﭘﺲازاﻗﺪامﻓﻮقﻣﺮاﺗﺐﺑﻪﻣﺮﺟﻊﺛﺒﺖﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺣﺬفﻧﺎمﺷﺮﮐﺖازدﻓﺘﺮ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر و دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎرى اﻋﻼم و در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ و روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻫﯿﺌـﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎى دﯾﺮﮔﺪاز ﺳﺮوش

ﻧ

ﻮﺑ
ﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى  ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮع

ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺟﻊ

1

ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﭼــﺪن داﮐﺘﯿﻞ ﺗﺎﯾﺘﻮن ﭘﻮﺷــﺶ دار در اﻗﻄﺎر 150و 200
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﯾﺪن و ﺧﻮاﻧﺴﺎر

99-2-82

ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ
2099001434000014

 -2ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir:اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ  99/5/15ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﻮان

ﺳﺎﻋﺖ

روز

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

15:00

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

99/5/22

ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

15:00

ﺷﻨﺒﻪ

99/6/1

زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ

08:00

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

99/6/2

وام۱۰میلیونیبهخبرنگاران
پرداختمیشود

محمدشــریعتمداریوزیــرتعــاون،کارورفاه
اجتماعیدربرنامهبزرگداشتروزخبرنگارکهدر
محلوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبرگزارشد،
اظهارداشت:درراستایحمایتازکسبوکارهای
آسیبدیدهازکرونا۷۸میلیاردتومانبرای۴۷۸
بنگاهخبریتأثیرگرفتهازکرونادرقالب۴۵۹۹
شغلباموضوعکروناپرداختشد.همچنیناگر
منابعدولتیتأمینشودقراراستوام۱۰میلیون
تومانیبرایخبرنگارانبهخاطــرایامکرونایی
پرداختشود.

3۰درصدازسهامعدالتچند؟

درتبصره۴اینمادهآمدهاســت:واحد
مسکونیمحلاشتغالصاحبانصنوف،
مشاغل،مؤسســاتیاشرکتهایفعال
کهممنوعیتیبرایفعالیتدرواحدهای
مسکونیندارند،بهشرطثبتاطالعات
درسامانهامالکواسکانکشوروباتأیید
سازمانامورمالیاتیوســازمانتأمین
اجتماعی،ازمالیاتموضــوعاینماده
معافاســت.درصورتاحرازتخلفدر
ثبتاطالعاتموضوعاینتبصره،واحد
مزبورعالوهبرپرداخــتمالیاتمندرج
دراینماده،مشــمولجریمهایمعادل
مالیاتمتعلقهمیشود.
درتبصره۵اینمادهآمدهاست:واحدهای
مســکونیکهاطالعاتاقامتومالکیت
آنهادرســامانهامالکواسکانکشور
ثبتنشدهباشــد،درحکمخانهخالی
محسوبمیشــوند.مالکانواحدهای
مسکونیمکلفبهتأییداقامتاعالمشده
توسطخودیابهرهبردارانواحددرسامانه
مذکورهستند.درصورتاحرازتخلفدر
ثبتاطالعات،واحدمسکونیمشمول
جریمهایمعادلمالیاتسالاولصدر
اینمادهمیشود.
براساستبصره۶اینماده،کلیهاشخاص
مشمولموضوعاینمادهمکلفندحداکثر
ظرفمدتیکماهپسازهرگونهتغییر
درمحلاقامتیاخریــدوفروشواحد
تحتتملــکخود،اطالعــاتجدیدرا
درسامانهامالکواســکانکشورثبت
کنند.درغیراینصــورتبهازایهرماه
تأخیر،واحدمســکونیجدید،مشمول
اول
جریمــهایمعــادلمالیاتســال 
میشود.

ایسنا:پسازآزادسازیسهامعدالت،مشموالن
اینســهامکهروشمســتقیمرابرایمدیریت
سهامخودانتخابکردهاند،میتوانندبامراجعه
بهســامانهwww.sahamedalat.irارزشواقعی
ســهاموجزئیاتداراییخودرامشاهدهکنند.بر
ایناســاسوطبقآخرینبهروزرسانیگزارش
داراییکهمربوطبهتاریخ۱۳مرداداست،ارزش
واقعیسهامعدالتباارزشاولیه۴۹۲هزارتومان
کمیبیشــتراز۱۷میلیونو۹۳۵هــزارتومان
است.ایندرحالیاســتکهارزشاینسهامدر
اوایلخردادماهحــدودهفتمیلیونو۶۶۰هزار
تومانبود.برایناساسوباتوجهبهاینکهدرحال
حاضرامکانفروش۳۰درصدسهامعدالتبرای
مشــموالنوجوددارد۳۰،درصدسهامعدالتبا
ارزشاولیه۴۹۲هزارتومان،پنجمیلیونو۸۰۶
هزارتومانمیشود.

۵هزارتنمرغدرحالتوزیع

دربازاراست

مهر:معاوندفتربرنامهریــزی،تأمین،توزیعو
تنظیمبازاروزارتصمتگفــت:باهدفتنظیم
بازارمرغ،پنجهزارتنمرغازمحلذخایردردست
توزیعاست.سعیدصارمیافزود:طبقمصوبهستاد
تنظیمبازار۱۵هزارتنمرغباقیمتتنظیمبازاری
مجوزتوزیعداشتکهازاینمیزان۱۰هزارتنمرغ
توزیعشدهاستوپنجهزارتنمرغنیزهمچنان
درراهبازاراســت.ویبااشارهبهاینکهاینمرغها
بانرخ۱۳هزارو۵۰۰تومــاندراختیارمصرف
کنندگانقرارمیگیرد،اضافهکرد:فروشگاههای
زنجیرهای،میادینمیوهوترهبارشــهرداریهاو
اصنافمنتخبشــبکهتعیینشــدهتوزیعمرغ
تنظیمبازاریدرکشورهستند.

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

آﮔﻬـﻰ دﻋـﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺎن آرﯾﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  48030و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260661600

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

تحتتملکخوددرشــهرغیرازمحل
اقامتگاهاصلیرابهعنواناقامتگاهفرعی
ثبتکند.اقامتگاههایموضوعاینتبصره
معافازمالیاتمندرجدراینمادهاست.
براساستبصره۳اینطرحدانشجویان
مشــغولبهتحصیل،شــاغالنوسایر
اشخاصکهتوسطآییننامهاجراییاین
مادهتعیینمیشوند،درصورتاقامت
درشهریغیرازاقامتگاهاصلیوفرعی
خانوار،تنهاباارائهاســنادمثبته،امکان
ثبتیکواحدمسکونیدیگر،معافاز
مالیاتدارند.

کوتاه از اقتصاد

 -3اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى اﻟﻒ:
 -1-3آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ ،031-36680030-8:اﺗﺎق )(292
 -4اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:
 -1-4ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس021-41934:
 -2-4دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737:و 85193768
 -5اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  /ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ  /ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه  /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در روز
 1399/5/28ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺑﯿﺪﮔﻠﻰ ،ﺑﻠﻮار ﯾﮏ،
ﻓﺮﻋﻰ اول ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد  ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1:اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺎزرس و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ
 -2اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻮق
ﻣﺠﻤﻊ
ﺻﻼﺣﯿﺖ
در
آن
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﮔﯿﺮى
 -5ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﮐﺎﺷﺎن
ﻧﻮﺑ
ﺖ اول

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻣﺮﺣﻠﻪ اول(

ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /5/404ص ﻣﻮرخ  99/04/28ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  11ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  168ﻣﻮرخ  99/4/10ﺷﻮراى
اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ،اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ داراى رﺗﺒﻪ 5راه و ﺑﺎﻧﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺎده روﺳﺎزى ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎدل 5,000,000,000رﯾﺎل و ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ 250,000,000رﯾﺎل
 -2ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ 2ﻣﺎده 5آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
اﻟﻒ -رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﻰ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرى ﺳﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0106212988001ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺎز ﺳﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ب -ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ
ج -اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
-3ﻣﻬﻠﺖوﻣﺤﻞﻓﺮوشاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:ﻣﻬﻠﺖﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ازﺗﺎرﯾﺦﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﯾﺖ روزدوﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 99/06/03ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻰ:ﺷﻬﺮﯾﺎر،ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ،ﻓﺎز،3ﺑﻠﻮار
آزادى ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮدارى ﺷﺮﻗﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ ،واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات :ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/06/04دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ
 -5زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات واﺻﻠﻪ :روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/06/05ﺳﺎﻋﺖ 14:30ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻬﺮدارى اﻧﺪﯾﺸﻪ
 -6ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ و روﻧﻮﺷﺖ و اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى
داراى اﻋﺘﺒﺎر
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول99/5/16 :
 -7ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى واﺻﻠﻪ ﻣﺨﺘﺎر ا ﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/5/23 :
 -8ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ،دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدارى ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -9ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -10ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﮑﻰ  -ﺷﻬﺮدار اﻧﺪﯾﺸﻪ

اﺻﻼﺣﯿﻪ آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ 99/5/15
ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 990753

ﻧ

ﻮﺑ
ﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺪاث ،ﻧﮕﻬﺪارى و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﺳــﻪ آزاد راه ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﺷﺮﻗﻰ اﺻﻔﻬﺎن )آرﺷﺎ( در ﻧﻈﺮ دارد
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود ،ﭘﻞ ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺘﻰ و ﭘﻞ زﻫﮑﺶ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺟﺮاي ﮐﺎر 950/000/000/000 :رﯾﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﺎل 1399
 -2ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز :ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ و دو ﺗﺨﺼﺺ راه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
 -3ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان :از ﺗﺎرﯾﺦ 99/05/15ﻟﻐﺎﯾﺖ 99/05/29و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن
 ،ﺳﭙﺎﻫﺎﻧﺸﻬﺮ ،ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ  ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻌﺎون ، 4ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره ) 5دﻧﺎى ﺷﺮﻗﻰ(  ،ﻃﺒﻘﻪ  ، 2ﭘﻼك 111/1
 -4ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ  99/06/10ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮوژه  :از ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارىﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎرى ﺷﻬﺮدارىﻫﺎى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان  :ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/500/000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  698084367ﺑﻨﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯿﺘﻰ ﺳﻨﺘﺮ
 -7ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در دو ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 -8ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻣﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ رد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻰ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
*ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي  031-36513071ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ*.
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