ورود سکه به کانال  ۱۶میلیون تومان ودالربه کانال  26هزار تومان

اعداد ترسناک یکشنبه!

امین سریزدی  /گروه اقتصاد :یکشــنبه  22خرداد سال
 1401تا االن یکی ازروزهای جالب اقتصاد ایران است چرا که
با وجودسونامی اخبار خوب و منتشــره از صعود و سبزشدن
بورس تا برنامههای علمی و عملی دولت در روندهای اقتصادی
خبرگزاری ایرنا از ورود سکه به کانال  ۱۶میلیون تومان ودالربه
کانال  26هزارتومان خبرداد .دیروزقیمت هر قطعه سکه طرح

رمز ارز
وزیر خزانهداری ایاالتمتحده هشدار داد:

ارزهای دیجیتال در مسیر
بازنشستگی!

وزیر خزانــهداری ایاالتمتحده هشــدار داد
که رمز ارزهــا بســیار خطرناک هســتند و
گزینه مناســبی برای پسانداز بازنشســتگی
محســوب نمیشــوند .موضوع اســتفاده از
ارزهای رمزنگاریشــده دیجیتال برای دوران
بازنشســتگی آمریکاییها همچنان بهشدت
موردبحث اســت .جانت یلن ،وزیر خزانهداری
ایاالتمتحــده در مورد اعــام فیدلیتی برای
اســتفاده از بیت کوین بهعنــوان یک گزینه
ســرمایهگذاری در طرحهای  )k( ۴۰۱اظهار
کرد :من به اکثر افراد اســتفاده از رمز ارزها را
بهعنوان پسانــداز دوران بازنشســتگی خود
توصیه نمیکنم ،این ســرمایهگذاری بســیار
مخاطرهآمیز اســت .اعالم فیدلیتی به دنبال
دستورالعملی بود که توسط وزارت کار ()DOL
صادر شــد و به مدیران طرح  )k( ۴۰۱در مورد
مجاز کردن ارزهای دیجیتــال در برنامههای
بازنشســتگی هشــدار داد .فیدلیتی یکی از
بزرگترین مدیران طرح  )k( ۴۰۱اســت .علی
خاور ،معاون وزیر در امور امنیت مزایای کارکنان
هم گفت :وزارت کار نگرانی شــدیدی نسبت
به کار فیدلیتــی دارد .وی تأکید کرد :ارزهای
رمزنگاریشده میتوانند خطرات جدی برای
پسانداز بازنشستگی ایجاد کنند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در
حال حاضر  ۱.۱۱تریلیون دالر برآورد میشود
که این رقم نســبت بهروز قبــل  ۷.۱۲درصد
کمتر شده است .در حال حاضر  ۴۷.۷۵درصد
کل بازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیار بیت
کوین بوده که در یک روز ۱.۰۵درصد افزایش
داشته است.

جدید در ســاعت  ۱۴و  ۱۵دقیقه با یــک میلیون و  ۳۶۰هزار
تومان افزایش قیمت نســبت به روزقبل به  ۱۶میلیون و ۳۰۰
هزار تومان رسید .سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت
 ۱۵میلیون و  ۸۵۰هزار تومان معامله شد .همچنین در این روز
نیمسکه  ۹میلیون و  ۱۵۰هزار تومان ،ربعسکه  ۶میلیون و ۱۰۰
هزار تومان و سکه یک گرمی ســه میلیون و  ۳۰۰هزار تومان

اقتصاد

Economy

قیمت خورد .عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی
 ۱۸عیار به یک میلیون و  ۵۰۷هزارتومان رســید و قیمت هر
مثقال طال  ۶میلیون و  ۵۳۰هزار تومان شد .قیمت اُنس جهانی
طال نیز در روز یکشــنبه به یکهزار و ۸۷۲دالر و  ۴۶ســنت
رسید.
قیمت فروش دالر در صرافیهای بانکی با  ۲۴۴تومان افزایش
نسبت به روز قب خودش  ۲۷هزار و  ۴۴تومان معامله شد .نرخ
فروش یورو در صرافیهای بانکی با  ۱۴۲تومان افزایش نسبت
به روز کاری گذشته  ۲۸هزار و  ۴۷۱تومان معامله شد .قیمت
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یک فروند هواپیمای باری با پرچم ونزوئال زمینگیرشد:

news@ naslefarda.net

بهگــزارش پایــگاه خبری «ســیمپل
فالیینگ» یک فرونــد هواپیمای باری
متعلق به شــرکت ماهان کــه در اجاره
ونزوئال بوده از ابتدای ماه جاری میالدی
در آرژانتین زمینگیر شــده اســت .بر
اســاس این گزارش هواپیمای بویینگ
مدل  ۷۴۷-۳۰۰ام روز ششــم ژوئن در
فرودگاه «مینیسترو پیستارینی بوینوس
آیرس» فرود آماده اما مقامات آرژانتین
اجازه ترک فرودگاه را صادر نکردند.
گفته میشــود که از مجموع  ۱۶خدمه
هواپیمــا ۷ ،نفــر ایرانی و  ۹تــن دیگر
ونزوئالیی بودهاند .این هواپیما متعلق به
شرکت ایرانی ماهان ایر و در اجاره شرکت
ونزوئالیی «ایمتراســور» بوده اســت.
ایمتراســور زیرمجموعه شرکت دولتی
کونویاسای ونزوئال است و پروازهای باری
را انجام میدهد.
این هواپیما یکی از سه هواپیمایی است
که ونزوئال از شرکت ماهان ایر ایران اجاره
کرده است.
بر اســاس اطالعات موجــود هواپیمای
توقیف شــده تا کنون از مبدای ونزوئال 
به صربستان ،مکزیک ،روسیه ،بالروس،
پاراگوئه و آروبا پرواز کرده است.
نخستین بار توجهها به این هواپیما روز
 ۱۳مه در فرودگاه «ســیوداد دل استه»
پاراگوئه جلب شد .درآن زمان یک مقام
پاراگوئه گفت که اطالعاتی که به فرودگاه
داده شد نشان میداد هواپیما  ۱۸خدمه
دارد که  ۷تن آنهــا ایرانی و  ۱۱نفر دیگر
ونزوئالیی بودند در حالی که «این پروازها

خرید هر دالر توسط صرافیهای بانکی  ۲۶هزار و  ۷۷۵تومان
و نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۸هزار و  ۱۸۸تومان اعالم شد .عالوه
بر این ،بهای خرید دالر در بازار متشکل ارزی  ۲۶هزار و ۲۷۶
تومان و نرخ فروش آن  ۲۶هزار و  ۵۱۴تومان بود .این در حالی
اســت که نرخ خرید یورو در این بازار  ۲۷هزار و  ۶۳۹تومان و
نرخ فروش آن نیز  ۲۷هزار و  ۸۹۰تومان اعالم شد .همچنین،
در ســامانه نیما در معامالت یکشنبه ،حواله یورو به قیمت ۲۶
هزار و  ۴۳۸تومان فروخته و حواله دالر به بهای  ۲۵هزار و ۱۳۵
تومان معامله شد.

توقیف سیاسی در آسمان آرژانتین

معموالً با  ۶تا  ۷خدمه پرواز میکنند».
چنــد هفته بعد ایــن هواپیمــا از مبدأ
«مکزیکو» به ســمت بوینوس آیرس با
توقف در کاراکاس پــرواز میکند اما به
دلیل بدی آب و هوا مسیر خود را به سمت
«کوردوبا» در آرژانتین تغییر میدهد.
بهگفته مقامــات آرژانتیــن هواپیما در
مسیر کوردوبا-بوینوس آیرس سیستم
ترابریکننــده (ترانســپورتر) خــود را
خاموش میکند میکند کــه این اقدام
بهعنوان «رفتار مشکوک» تلقی میشود
چراکه «نشان میداد هواپیما نمیخواهد

در آسمان آرژانتین ردیابی شود».
هواپیما نهایتاً در فــرودگاه بینالمللی
«مینیســترو پیســتارینی» بــه زمین
مینشیند و در بازرســی از آن هیچ چیز
مشکوکی یافت نمیشود اما تعداد باالی
خدمه توجــه مقامات را بــه خود جلب
میکند .برخی رسانههای آرژانتین این
ادعا را مطرح کردهاند کــه اتباع ایرانی
هواپیما احتمــاالً اعضای ســپاه قدس
پاسداران هستند.
بر اســاس اطالعات هوایی موجود  ۲روز
بعد یعنی روز  ۸ژوئن فــرودگاه را ترک

آﮔﻬﻰﻣﺰاﯾﺪه

سرپرست دفتر شرکتها و آماده سازی
بنگاههای سازمان خصوصی سازی:

تصمیم جدید برای بازپرداخت
بدهیهایسرخابیها

ایسنا :سرپرســت دفتر شــرکتها و اماده سازی
بنگاههای سازمان خصوصی سازی اعالم کرد :قرار
است حداکثر  ۲۵درصد وجوه حاصل از پذیرهنویسی
دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس برای بازپرداخت
بدهیهای دو باشگاه مورد استفاده قرار گیرد .حسین
امیررحیمی از ارســال تأییدیه حسابرسی باشگاه
اســتقالل در خبر داد و افزود :با توجه به اینکه روز
گذشته تأییدیه سازمان حسابرسی به بورس ارسال
شد ،نماد باشگاه اســتقالل آماده بازگشایی است و
درمورد زمان بازگشایی ســازمان فرابورس تصمیم
خواهد گرفت .ممکن است این اتفاق در هفته جاری
رخ دهد .وی درمورد باشگاه پرسپولیس نیز توضیح
داد :تدوین صورت مالی پرســپولیس با یک مشکل
رو به رو بود که حل شــد و اکنون این صورت مالی
در اختیار سازمان حسابرســی قرار دارد که اگر این
سازمان تا  ۱۰روز دیگر تأیید دهند نماد باشگاه قابل
بازگشایی میشود.
سرپرست دفتر شــرکتها و اماده سازی بنگاههای
ســازمان خصوصی ســازی درمورد مشکل مذکور
توضیح داد :مشکل عدم قبول درامدهای اسپانسری
باشگاه پرســپولیس یا همان عدم شناسایی کامل
درامدهای باشگاه بوده است .اگر این درامدها ثبت
نمیشد باشگاه زیان ده نشــان میداد درحالی که
باشگاه سال گذشته سودده بود .با توجه به پیگیریها
و بررسیهای انجام شده این موضوع قابل حل است
و پرسپولیس میتواند درامدها را به صورت کامل و
صحیح در صورتهای مالی شش ماهه منعکس کند.
امیررحیمی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی
برای نظارت بر نحوه هزینه منابــع حاصل از پذیره
نویســی گفت :این کارگروه تشــکیل شده است و
اعضای آن رئیس نمایندهای ازخصوصی ســازی،
معاون وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل هر باشگاه
هستند .درواقع یک کارگروه جدا برای پرسپولیس و
یک کارگروه نیز برای استقالل تشکیل شده است.
برای هرکدام از باشگاهها نیز یک جلسه تشکیل شده
است و در این جلسه  ۱۰درصد برای بازارگردانی نماد
و حداکثر  ۲۵درصد برای بازپرداخت بدهیهای دو
باشــگاه در نظر گرفته شده اســت .وی ادامه داد:
به عبارت دیگــر ک ً
ال  ۳۵درصــد از منابع حاصل از
پذیره نویســی طــرف بازارگردانــی و بازپرداخت
بدیه ها میشــود .درمورد باقی مانده منابع نیز باید
کمیته ســرمایه گذاری طرحهای سرمایه گذاری

هزینه
را بررســی و تصمیم بگیرد که منابــع کجا
شود.

ﻓﺮاﺧﻮانﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣــﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌــﺎون ﻧﺎﺟﺎ در اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در
ﻧﻈــﺮ دارد ﺣﻤﻞ وﺳــﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿــﻪ ﺗﻮﻗﯿﻔــﻰ و ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻋﻮاﻣﻞ
راﻫﻨﻤﺎﯾــﻰ و راﻧﻨﺪﮔــﻰ و دﯾﮕــﺮ واﺣﺪﻫﺎى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ و
ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎى ﺷــﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑــﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫــﺎى ﻃﺮف ﻗــﺮارداد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﯿﻦ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  1401/3/21ﺑﻪ ﻣﺪت  10روز
ﮐﺎرى ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ  1401/3/31ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار ﻣﻰ ﮔﺮدد.
آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺮﻗﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﮐﻮﭼﻪ 39
ﭘﻼك 10
ﺗﻠﻔﻦ031-32669867-8 :
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آراز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎن )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آراز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  43214و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ  14006190060ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1401/04/06ﺑﻪ آدرس  :ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﻬﺮك
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺟﺎده ﮐﺮﺟﺎن ،ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ،اﺗﺎق  ، 363ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  5179895848ﺗﻠﻔﻦ  04134265141ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -3اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر.
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه.
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﺷﺮﮐﺖﺗﻮﻟﯿﺪىوﺻﻨﻌﺘﻰﺳﭙﺎﻫﺎنﻣﻮﮐﺖ)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 4429وﺷﻤﺎرهﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10260255813
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﻮﮐﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/4/6در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم،
واﺣﺪ ﺷﻤﺎره  16ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى:
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
 -2ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل  1400و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﺳﻮد
 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎداش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزرس
 -4اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -5ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ
 -6ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮرى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻣﻮﮐﺖ

میکند اما نیم ساعت بعد به دالئل نامعلوم
دوباره به فرودگاه بازمیگردد و از آن زمان
تا کنون زمینگیر شده است.
رســانههای محلی میگویند که خدمه
پرواز میتوانند کشور را ترک کنند اما به
دلیل تحریمهــای احتمالی آمریکا هیچ
شرکتی حاضر به ارائه خدمات و سوخت
به هواپیما نیست.
این در حالی است که خبرگزاری ایسنا
در گزارشی مینویسد که گذرنامه هفت
خدمه ایرانی و  ۹ونزوئالیی توقیف شده و
آنها قادر به خروج از کشور نیستند.

ادعای پایگاه خبری «الپنزا
دالرا»
همچنین پایگاه خبــری «الپنزا دالرا»
در گزارشــی بــا اشــاره به اینکــه این
هواپیما از مبدأ مکزیــک در پرواز بوده
است ،مدعی شــد که برخی خدمه آن
با نیروی قدس ســپاه پاســداران ایران
مرتبط هستند و هنگام فرود در فرودگاه
داشته

بوئنوس آیرس قصد سوختگیری
است.
به گزارش الپنزا دالرا ،هواپیمای توقیف
شــده در بوینس آیرس حامل قطعات
خودرو برای یک شــرکت خودروسازی
بوده و در چند مرحله بازرســی محموله
مشکوکی در آن کشف نشده است.
مدیر روابط عمومی ماهان:
توقیف اهداف سیاسی دارد
امیرحســین ذواالنــواری دربــاره خبر
مربوط بــه توقیف هواپیمــای بوئینگ
 ۷۴۷در آرژانتین که ادعا شده در مالکیت
هواپیمایی ماهان قرار دارد ،اظهار کرد:
مالکیت این هواپیما یک ســال است که
واگذار شــده و به یک شرکت ونزوئالیی
فروخته شده اســت و در اجاره شرکت
هواپیمایی نیســت .به گفته ذواالنواری
یک ســال از زمان فروش این هواپیما به
شرکت ونزوئالیی میگذرد و توقیف این
هواپیما با نــام هواپیمایی ماهان اهداف
سیاسی دارد.
مدیر روابط عمومی شــرکت هواپیمایی
ماهان تاکید کرد :خدمــه این پرواز نیز
در اختیار شرکت هواپیمایی ونزوئالیی
بــوده و هیــچ ارتباطی بــا هواپیمایی
ماهان ندارد.

بورس

 -1دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷــﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻟﺮﺳﺘﺎن)ﺷــﻤﺎره ﺷــﺒﺎى
IR 640100004101114144111308ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى(ﺑﺎﮐﺪاﻗﺘﺼﺎدى 411163451988وﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ10861305730
-2ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :اﺟﺮاى ﺑﺨﺸﻰ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎرى و زﻫﮑﺸﻰ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ واﺷﯿﺎن
ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
 -3ﺑﺮآورد 166/421/871/708 :رﯾﺎل
 -4ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ7/228/440/000 :ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ و اراﺋﻪ اﺻﻞ آن ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 -5رﺗﺒﻪ ورﺷﺘﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز :ﺣﺪاﻗﻞ  5آب
 -6ﻣﺪت وﻣﺤﻞ اﺟﺮا 12 :ﻣﺎه -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ
 -7ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد1401/3/22 :ﻟﻐﺎﯾﺖ 1401/3/26
 -8آدرس وﺷــﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد(ﺑﻪ آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﻟﺮﺳــﺘﺎن -ﺧﺮم آﺑــﺎد -اﻧﺘﻬﺎى
ﺑﻠﻮاروﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ(ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس06633240009:
 -9اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ وآﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات روزﻧﺎﻣﻪ واﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ وﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪه و ...اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ.
 -10دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره94/158764ﻣﻮرخ94/7/13درﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎى
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى دراﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
-11ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ از اداره ﮐﺎر راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
-13ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮداز ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ 1401/4 /8اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت درﺗﺎرﯾﺦ 1401/4/9راس ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﻟﺮﺳﺘﺎن

