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حکیم«آرد»

کاریکاتور

تصویر روز

اقتصاد
تغییرات مدیریتی و نگاه آیندهنگر ،مسیر آینده را روشنتر میکند

«آینده» برندی که اوج گرفت

بورس  :24صحبت از
بانک آینده است ،بانکی
که همیشــه با احتیاط
دربــاره آن صحبــت
میشد ،ولی رفتاری که
سرمایهگذاران در بورس
نشان دادهاند؛ حکایت از
تغییرات بنیادین در این
بانک؛ تغییرات مدیریتی
و بهبود نســبتهای مالی این نهاد پولی-بانکی دارد .محمدباقر محمدزاده
مقدم معاون مالی بانک آینده با اشاره به تالش بانک آینده در جهت شفافیت
و همچنین رشد سودآوری بانک و کاهش هزینهها در خصوص برنامههای
آتی این بانک گفت :همانطور که در این خصوص شفافسازیهای زیادی
هم انجام شــده ،زیان تمام شده ،هزینهها و نرخهای ســود بانک آینده ،به
شدت کاهش یافته است .استحکام مالی بانک آینده ،به پشتوانه داراییهای
ارزشمند خود و با ورود سهام این شرکت پروژهها از جمله ایران مال به بازار
سرمایه است.
معاون مالی بانک آینده گفت :گزارشدهی بر اساس استانداردهای حسابداری
یک الزام برای شــبکه بانکی است که بر همین اســاس ،بانک آینده نیز به
منظور شفافســازی و تنویر افکار عمومی و اطالع ذینفعان ،سهامداران،
سپردهگذاران و مشتریان ،صورتهای مالی خود را بر روی سامانه کدال قرار
داده است .محمدزاده افزود :استحکام مالی بانک آینده ،متکی به ارزش بسیار
مازاد داراییهای بانک نسبت به بدهیهاست که براین اساس افزایش سرمایه
در برنامه اجرایی بانک قراردارد و وضعیت مطلوب و مستحکم بانک در صورت
مالی کام ً
ال مشهود است.
وی در ادامه افزود :یکی از داراییهای ارزشمند این بانک ،ایران مال است که
سهام آن صددرصد متعلق به بانک آینده است که از همین رو ریسک عدم
پرداخت تسهیالت متوجه این بانک نیست و اقدامات الزم برای ارائه سهام آن
به بازار سرمایه به عنوان شرکت سهامی عام ،در حال انجام است.
معاون مالی بانک آینده با اشاره به صورتهای مالی  ،۱۳۹۸ابراز امیدواری
کرد بانک آینده بتواند در ارائه خدمات و توسعه سرمایه و افزایش داراییهای
بانک ،در شبکه بانکی کشور و با نظارت بانک مرکزی پیشگام باشد.

درآستانهفرارسیدنعیدغدیرخموسالروزتجدیدبیعتباموالیمتقیانحضرتامیرالمؤمنینعلی(ع)خادمان،صحن
و سرای بارگاه مطهر علوی را با پرچمهای سبز رنگ متبرک به نام حضرت امام علی(ع) و احادیث غدیر مزین کردند.

فرهنگ
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

دفتر طنز حوزه هنری اصفهان برگزار میکند؛

«شیوع بیماری کرونا ،آغاز سال تحصیلی جدید را تحتالشعاع قرار داده است و
یلدا توکلی  /گروه ایران
 tavakoli.yalda11@gmail.comانتخاب شعار سال تحصیلی  1400-1399تحت عنوان «تبسم مهر» میتواند
تداعی لبخند بر مشــکالت شــود» .محمد ناظمزاده ،معاون آموزش متوسطه
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تاکید بر این مطلب گفت :تاکنون موردی از ابتالی بــه کرونا در میان دانشآموزان
هنرستانی در اصفهان به واسطه حضور در کارگاههای عملی نداشتهایم .وی با اشاره به اینکه تاکنون موارد ابتال به بیماری کرونا در
بین دانشآموزان هنرستانی به واسطه گذراندن واحدهای عملی و فرآیند ثبتنام در استان اصفهان گزارش نشده است ،اظهار داشت:
ثبتنام دانشآموزان در پایههای میانی دوره متوسطه دوم به صورت غیرحضوری انجام میشود و تنها در پایه دهم که پایه ورودی
است ثبتنام به صورت حضوری ،همراه با نوبتدهی قبلی و با رعایت دقیق فاصلهگذاری و دستورالعملهای بهداشتی انجام میشود.
وی افزود :برگزاری کارگاههای عملی دانشآموزان هنرستانی به صورت مجازی امکانپذیر نیست و بر این اساس با نظارت دقیق
پروتکلهای بهداشتی برگزار شده و هیچگونه گزارشی از ابتالی این دانشآموزان و همکاران فرهنگی به بیماری کرونا ارائه نشده است.

دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان با همکاری موسسه فرهنگی رسانهای ارزشبان
مریم یادگاری  /گروه ایران
«پ کو ماسکادون» به
نخستین رویداد ایده و استعدادیابی طنز اصفهان را با عنوان َ
M.Yadegari@gmail.com
مناسبت عید غدیر خم برگزار میکند .این رویداد به صورت مجازی و با موضوعات
آداب و رسوم غلط ازدواج ،موانع ازدواج ،ازدواج در دوران کرونا و موضوع آزاد برگزار میشود.
عالقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای داســتان طنز ،نثر مطبوعاتی طنز ،شعر طنز ،استندآپ ،صداگذاری و دوبله طنز به
شماره تماس  09102164124در پیام رسانهای سروش ،بله و ایتا ارسال کنند .در شرایط این فراخوان آمده است که این رویداد
صرفاً مخصوص ساکنان استان اصفهان است و زمان کلیپهای ارسالی نیز نباید بیشتر از پنج دقیقه باشد.
شرکت کنندگان تا روز چهارشنبه  29مرداد فرصت دارند تا آثار خود را به صورت مجازی برای حضور در این رویداد ارسال کنند .گفتنی
است؛ دفتر طنز حوزه هنری اصفهان عالوه بر تقدیر از برگزیدگان ،آنان را به عضویت دفتر طنز در میآورد و از ایدهها و توانمندیهای
آنان حمایت میکند و نفرات برتر میتوانند از امکانات آموزشی این دفتر نیز بهرهمند شوند.

آغاز سال تحصیلی با شعار تبسم مهر

ﻧﻮﺑ
ﺖ دوم

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

ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ

1

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

99-2-82

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

 -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-36680030-8:
 ،031اﺗﺎق )(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.
ﺷﺮﮐـﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬـﺎن
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ42735 :
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1399,2339 :

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺟﺪوﯾﻞ ذﯾﻞ را ﺑﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت
ا ﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﯾﮑﻰ دوﻟﺖ
)ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.ir :اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪو 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.
ﺷﺮحﻣﺨﺘﺼﺮﮐﺎر:
ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

2

ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  600ﻋﺪد اﻧﺸﻌﺎب ﭘﻠﻰ اﺗﯿﻠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺟﺮاى  5000ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻔﺮه ﺧﺎﻟﻰ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎرى ،دوداﻧﮕﻪ و ﭼﻬﺎر داﻧﮕﻪ

1

3

منبع :مهر

هنر

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

ﻮﺑﺖ اول
ﻧ

خرید و فروش و استفاده از ماسکهای ساخته شده از نخ طال که قیمت آن تا سه
میلیونتومانهممیرسد،سوژهانتشارکارتونیازمهدیعزیزیدرخبرآنالینشد.

اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻧﮕﻬﺪارى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎز رﺳﺎﻧﻰ اداره ﮔﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﺪرود و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ

ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  600ﻋﺪد اﻧﺸﻌﺎب ﭘﻠﻰ اﺗﯿﻠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺟﺮاى  5000ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻔﺮه ﺧﺎﻟﻰ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎرى ،ﻣﯿﺎﻧﺪرود

ﺷﻤﺎره در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﻣﺒﻠﻎﺗﻀﻤﯿﻦ

«پ کو ماسکادون» نخستین رویداد ایده و استعدادیابی طنز اصفهان
َ

آﮔﻬـﻰ ﻓﺮاﺧـﻮان
ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮره دوار ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﻟﻮﻣﯿﺖ زﯾﻨﺘﺮه و ﻣﮑﺪوﻟﻮﻣﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﺴﻮز اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ د ارد از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮره دوار ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻰ زﯾﺮ را دارﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ رزوﻣﻪ و ﻣﺪارك آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻗﯿﻤﺖ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻮره  80ﺗﺎ  100ﺗﻦ در روز ﻣﺤﺼﻮل زﯾﻨﺘﺮه ﺷﺪه
 -2دﻣﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻮره ﺑﯿﻦ  1800ﺗﺎ  1900درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد
 -3ﻣﻠﺤﻘﺎت ﮐﻮره ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺪﻧﻪ رول ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﺤﺮك ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﻰ ﮐﻮره ،ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد
دﻣﺎ و ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎى ﻏﻠﻄﮑﻰ زﯾﺮ ﮐﻮره ﻫﻤﺮاه رﯾﻨﮓ ﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺸﺮان ﻃﻮﻟﻰ ﮐﻮره،
ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺮاى ﺧﺮوﺟﻰ ﮐﻮره ،دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮاى ﺑﺮق اﺿﻄﺮارى ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﮐﻮره در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻮره.
 -4ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻮره ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  90ﻣﺘﺮﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻮز ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ رزوﻣﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرى ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﺪارك ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺮﮐﺖ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى را ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  99/5/25ﺑﻪ آدرس ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﺴﻮز اﯾﺮان واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  52ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ  irefco@yahoo.comارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر99/05/19:

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺧﻮد
راﻧﻨﺪه دﻫﺎﻗﺎن و ﺣﻮﻣﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  17روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ) 1399/06/08ﺗﺎﺳﻮﻋﺎى ﺣﺴﯿﻨﻰ(
در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺑﻪ آدرس :دﻫﺎﻗﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،2روﺑﺮوى داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ د ﻫﺎﻗﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر
ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒ ًﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه  -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎﻧﻰ

8,626,597,863 431,330,000 2099091578000060

15,937,788,323 796,890,000 2099091578000061

780,810,000 2099091578000062

15,616,177,019

 -1ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه :در ﻣﺤﺪوده ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
-2ﻣﺤﻞﺗﺎﻣﯿﻦاﻋﺘﺒﺎر:ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻰ
 -3ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر :ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره/123402ت 50659ﻫـ ﻣﻮرخ 1394/9/22و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ از آن
در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﻫﺎى ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى
 -4ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ 99/5/20ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎﯾﺖ :ﺳﺎﻋﺖ 14:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ99/5/22
-6ﻣﻬﻠﺖزﻣﺎﻧﻰاراﺋﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد:ﺳﺎﻋﺖ 14:30روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ) 99/6/1ﺿﻤﻨ ًﺎ اﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ادارى و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ رﻣﺰ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺣﺮاﺳﺖ ﮔﺮدد(
 -7زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ 9روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ99/6/2
 -8ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاى ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
-9ﺷﺮاﯾﻂﻣﺘﻘﺎﺿﻰ-:داﺷﺘﻦﮔﻮاﻫﻰﺻﻼﺣﯿﺖازﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪوﺑﻮدﺟﻪدررﺷﺘﻪﺗﺎﺳﯿﺴﺎتو ﺗﺠﻬﯿﺰاتوﯾﺎﻧﻔﺖوﮔﺎزﺑﺎﻇﺮﻓﯿﺖآزاد-،داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﯾﻰاراﺋﻪﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺮﮐﺖدرﻓﺮآﯾﻨﺪارﺟﺎعﮐﺎر
و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ - ،داﺷﺘﻦ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدى از وزارت اﻗﺘﺼﺎدى و داراﯾﻰ - ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺧﺬ ﮐﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ - ، http://iets.mporg.irاراﺋﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎىﻣﺎﻟﻰﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰﺷﺪهﻣﻨﺘﻬﻰﺑﻪ 97/12/29ﺑﺮاىﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎىﺑﺎﻻى 10ﺑﺮاﺑﺮﻧﺼﺎبﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﺘﻮﺳﻂﺑﺎﺷﺪاﻟﺰاﻣﻰاﺳﺖ.ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖﻣﺎده 4آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪراﻫﮑﺎرﻫﺎىاﻓﺰاﯾﺶﺿﻤﺎﻧﺖاﺟﺮاﯾﻰو
ﺗﻘﻮﯾﺖﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ»-.ﺣﺪاﻗﻞﻧﺼﺎبﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪهدراﯾﻦﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﺳﻪﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﻣﻰﺑﺎﺷﺪ-،«.ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎﮐﺎﻻىﺳﺎﺧﺖداﺧﻞﺑﺎﻟﺤﺎظﮐﯿﻔﯿﺖاراﺋﻪﮔﺮدد).درﺻﻮرﺗﻰﮐﻪﮐﺎﻻﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ دارد( ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ » «9ﻓﻮق ﺑﻮده و آﻣﺎدﮔﻰ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه را دارﻧﺪ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ - .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻤﺎره ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورى ﺑﻪ
ﻋﻬﺪهآنﺷﺮﮐﺖﻣﻰﺑﺎﺷﺪوﺣﻖﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪاﻋﺘﺮاﺿﻰﻧﺨﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ-.ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﺷﺮﮐﺖﻫﺎىداراىﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهﻣﺸﺘﺮكﻣﻮﺛﺮدراﻧﺠﺎمﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺗﺮﺗﯿﺐاﺛﺮدادهﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ-.ﺟﻬﺖﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ آدرس www.nigc-mazandaran.irو ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737 :و95193768 -اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ - :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس 021-41934:و 021-57895000

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﯾﺪ )دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(
ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ )(9800809
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )/157ج ن (99/

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﻧ

ﻮﺑ
ﺖ اول

ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1399,2374 :

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﻮزﯾﺸﻨﺮ  BARTEﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ روﻟﺰروﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺧﺮﯾﺪارى ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت درج ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ) HTTP://IETS.MPORG.IRﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت( و ﭘﺮﺗﺎل
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران  -ﺑﺨﺶ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ) (gsogpc.nisoc.irو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ دوﻟﺖ )(www.setadiran.ir
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺷﺪه ذﯾﻞ اﻗﺪام و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ آدرس :ﮔﭽﺴﺎران ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،اﺗﺎق  ، 24ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ
اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ99/06/23 :
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ99/06/18 :
* ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪى و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه اﻋﻼم ﺷﺪه را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻃﻰ دﻋﻮت
ﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎ ﻣﺠﺎز درج ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ اﻟﺰاﻣﻰ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ
 ٪25ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن /ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻰ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻨﻰ
ﮐﺎﻻى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎ ﻻ
)داﺧﻠﻰ  /ﺧﺎرﺟﻰ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ رد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ از روﻧﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 99/05/19 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/05/21 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران

