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سالمت

روشهای درمانی «میگرن»
با راهکارهای گیاهی

تقریباً سه چهارم افرادی که از
زهرا محزونیه  /گروه سالمت
«سردرد» رنج میبرند دارای
zahramahzounieh@gmail.com
سابقه خانوادگی دراین زمینه
هستند« .میگرن» یکی از انواع سردرد همراه با درد بسیار است .برخی عالیم مانند
ســروصدای زیاد ،بوهای تند ،نور زیاد ،کمبود آب ،استرس زیاد ،خواب و غذای
ناکافی باعث تشدید میگرن میشود .با استفاده از روشهایی میتوانید کمتر دچار
دردهای شدید این بیماری شوید .ازجمله این راهکارها استفاده از یخ است .یخ را
به درپوششی قرار دهید و آن را در ناحیهای از سر که احساس ناراحتی میکنید یا
در پشت گردن قرار دهید .سرما باعث بیحس شدن و کاهش درد میشود .راهکار
دیگر استفاده از سیب است .چنانچه سردردهای میگرنی به سراغ شما آمد از
سیب استفاده کنید؛ این میوه سطح اســید بدن را متعادل میکند .همچنین
بوییدن سیب به تســکین درد و کاهش زمان آن کمک میکند .استفاده از یک
لیوان مخلوط سرکه سیب و آب نیز در کاهش درد مؤثر است .ماساژ دادن را دست
کم نگیرید .با این روش سطح سروتونین در بدن باال میرود و سیگنالهای درد
مسدود میشود .ماساژ بین ابروها و شقیقهها با دو انگشت به صورت حرکتهای
دوار مؤثر خواهد بود .همچنین میتوانید برای تاثیر بیشتر ،ماساژ را با مخلوطی
از روغن کنجد ،دارچین و هل انجام دهید .نوشیدن یک فنجان چاینعناع هم به
کاهش درد کمک میکنــد .یک فنجان چای نعناع با کمی عســل برای ایجاد
احساس آرامش مؤثر است .نعناع دارای خواص ضد التهابی است که میتواند به
طور شگفتآوری درد را تســکین دهد .چای بابونه نیز بنابه دالیل مشابه یک
جایگزین عالی است .جویدن زنجبیل راهکار دیگری برای حل مشکل سردرد
است به خصوص اگرشدت درد به حدی باشد که حالت تهوع در فرد ایجاد شود.
زنجبیل یک راه بسیار خوبی برای مبارزه با سردرد محسوب میشود .جویدن یک
قطعه از ریشه زنجبیل میتواند به حل مشــکالت معده کمک کند و با مسدود
کردن پروستاگالندین به عنوان یک ضدالتهاب کاربرد داشته باشد .داروی گل
مینای تازه به عنوان دارویی در تسکین سردرد کاربرد دارد .این ماده با توجه به
خواص ضدالتهابی و توانایی ازبین بردن اسپاسم عضالت استفاده میشود .شما
میتوانید هر روز چند بــرگ از آن را به صورت دمنوش گیاهی مصرف کنید .به
عنوان راهکار پایانی نوشیدن یک فنجان قهوه توصیه میشود .استفاده از این روش
برای برخی افراد مؤثر است .کافئین موجود در قهوه با انسداد گیرندههای درد و
محدود کردن رگهای خونی ،به کاهش درد کمک میکند .استفاده از قطره آب
لیمو برای افزایش اثربخشی این روش مؤثر است.

ناو اقیانوسپیمای شهید رودکی؛ شناوری سنگین ،چندمنظوره و دوربرد است که قابلیت حمل و عملیاتی کردن انواع هواپیما ،پهپاد و سامانههای
منبع:تسنیم
								
موشکی ،پدافندی و راداری را دارد.

بیتوجهی برخی مردم به محدودیتها و تعطیالت کرونایی که باعث شــلوغی
دوباره جادهها و سفرهای بینشهری شده است ،سوژه کارتونی از مهدی عزیزی
در خبرآنالین شد.

شهری
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری قم:

فرصتهای سرمایهگذاری قم آماده ورود متقاضیان است
« ۷ ۱فر صــت
محمد توکلی /گروه ایران
ســرمایهگذاری
tavakoli.m.1987@gmail.com
درقم بهروزشده و
آماده ورود متقاضیان اســت که این امتیاز ویژهای برای فعاالن
اقتصادی به شمار میآید ».سیدرضا طباطبایی با بیان این مطلب
گفت :ارتباط مسئوالن ارشد اســتان با فعاالن بخش خصوصی
بسیار مطلوب اســت و در همین رابطه درجریان تشکیل منظم
۶جلسه شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در قم از
ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه۶۳ ،مصوبه عملیاتی برای
حمایت از عرصه تولید و سرمایهگذاری تهیه و برای اجرا ابالغشده

است.
وی بیان کرد :طی این مدت تشکیل دو جلسه کارگروه اقتصادی،
اشتغال و ســرمایهگذاری در قم ،ابالغ ۱۱مصوبه برای حمایت
از فعاالن اقتصادی اســتان را در پی داشــته و بر همین اساس
امتیازهای ویژهای نیز برای سرمایهگذاران عالقهمند به فعالیت
در قم لحاظ شــده اســت .وی ادامه داد :پیگیری برای اصالح
ســازوکار تسویهحســاب تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که
در سالهای گذشــته از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه
ملی اســتفاده کردند و هماکنون موظف به تســویه با ارز آزاد
شــدهاند ازجمله مهمتریــن مصوبههای شــورای گفتوگوی

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺻﻨﻮﺑﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻋﻢ از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ﺑﺪﻫﮑﺎران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻮال ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را در دﺳﺖ
دارﻧﺪ اﺑﻼغ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺑﻤﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  9809973759201459ﻣﻮرخ  98 / 11 / 8در ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  950272ﺷﻌﺒﻪ دوم ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ دادﮔﺎه ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﯿﻤﻪ و ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎره  9909270368400127ﻣﻮرخ  99 / 1 / 27ﺷﻌﺒﻪ  4دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺻﻨﻮﺑﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  94 / 10 / 1ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺟﺮاى ﻣﻮاد  462و 457
و  473ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﺎده  24ﮐﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺗﺼﻔﯿﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ادﻋﺎﯾﻰ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﻰ
دارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ و ﺛﺒﺘﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺒﻼ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮى و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮى ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﻰ اﺳﺖ
و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺻﺪور راى و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﻣﻮال و ﯾﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﻰ اﺻﻠﻰ و
رو ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن  36ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﮑﺮر در ﺑﻨﺪ
 2و ﻣﺎده  24ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ را در ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال دارﻧﺪ از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .اﯾﻦ آﮔﻬﻰ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد .
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﻰ  -ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ﺻﻨﻮﺑﺮ اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﭙﻬﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2191و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260520472
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،وﮐﻼى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﭙﻬﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1399/09/13روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2191و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10260520472ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن،
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻪ راﻫﻰ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دوازدﻫﻢ ،ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  8486135911ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ - :ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﻬﺮﺿﺎى ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  19آذر  99ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳــﺎﻋﺎت  16و  17در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻰﮔﺮدد،ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
 -1اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -2ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 98/12/29
 -3ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
 -1اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﻬﺮﺿﺎى ﺳﭙﺎﻫﺎن

دولت و بخش خصوصی استان است .طباطبایی گفت :پیگیری
راهکارهای قابلاجرا برای رفع مشکلهای ناشی از ویروس کرونا
و آســیبهای آن به واحدهای اقتصادی و تولید فعال در قم از
دیگر اقدامهای مهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان به شمار میآید .وی بیان کرد :تشکیل کارگروه اقتصادی،
اشتغال و ســرمایهگذاری قم نیز مصوبههای مهمی نظیر ایجاد

کمیته سیاســتگذاری تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری
استان ،استقرار مرکز خدمات ســرمایهگذاری در محل مستقل
برای کاهش بروکراسی اداری ،تهیه ســامانه جامع استعالمات
از دستگاههای اجرایی برای سرمایهگذاران متقاضی استفاده از
اراضی دولتی و انعقاد تفاهمنامه با بــرق منطقهای تهران برای
تأمین برق شهرک صنعتی شــکوهیه را درپی داشته است .وی
ادامه داد :بروز کردن ۷۱فرصت سرمایهگذاری در استان و صدور
۲۱مجوز بینام از مجوزهای سرمایهگذاری برای تسهیل فعالیت
اقتصادی بخش خصوصی در قم ،از دیگر اقدامهای مهم کارگروه
اقتصادی ،اشتغال و ســرمایهگذاری استان است .تاکنون حجم
سرمایهگذاری انجامشده برای واحدهای صنعتی استان قم فراتر از
۵۱هزارمیلیارد ریال است که با این حجم از سرمایهگذاری صورت
گرفته در حدود دو هزار و ۴۰۰واحد صنعتی و تولیدی استان برای
بیش از ۵۷هزار تن فرصت اشتغال ایجادشده است.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) 991810ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺪاث ،ﻧﮕﻬﺪارى و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ آزادراه ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﺷﺮﻗﻰ اﺻﻔﻬﺎن )آرﺷﺎ( در ﻧﻈﺮ دارد
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود ،ﭘﻞ ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺘﻰ و ﭘﻞ زﻫﮑﺶ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رودﺧﺎﻧﻪ زاﯾﻨﺪه رود ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن( را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ذﯾﻞ 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 دو رﺷﺘﻪ راه و ﺗﺮاﺑﺮى از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
 -3ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان :از ﺗﺎرﯾﺦ  99/08 /26ﻟﻐﺎﯾﺖ  99/09 /09و 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  99/09 /13ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮوژه :از ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارىﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎرى ﺷﻬﺮدارىﻫﺎى اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان  :ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3/500/000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  8644556295ﺑﻨﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﺎدﮔﺎه
ً
 -7ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در دو ﻧﻮﺑﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺰ 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 ﺗﻠﻔﻦ  031-36513071ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ*.
ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺪاث ،ﻧﮕﻬﺪارى و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻪ آزاد راه ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﺷﺮﻗﻰ اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻧ

ﻮﺑ
ﺖ دوم

ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه و ﻣﺤﻞ
اﺟﺮا

ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮاى ﮐﺎر )رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

ﻧﻈﺎرت

ﻣﺪت
اﺟﺮاى ﮐﺎر

99/4

اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻤﻊآورى ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻮﺷﻬﺮ 2

18/262/901/028

913/145/052

ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت
دوﻟﺘﻰ

رﺗﺒﻪ ) (5آب

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﻰ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

 5ﻣﺎه

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 3:ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت
ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﻣﺤﻞ داﺧﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد(
ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد :ﺗﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/09/01در ﻣﻘﺎﺑﻞ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1,000,000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره )(4001107304019551
ﺑﻪ ﻧﺎم )ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ ادارى روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/09/18
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت :روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/09/19ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ
ﺿﻤﻨﺎ آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ذﯾﻞ درج ﮔﺮدﯾﺪه:
 -1ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ آدرس setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2آدرس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﺸﻮرiets.mporg.ir:
ﺗﻮﺟﻪ :ﻫﺰﯾﻨﻪ درج آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

