کوتاه از اقتصاد

جزئیات ساخت مسکن برای خانوادههای دارای چند معلول

یک ایرالین جدید راهاندازی شد

پارسیک :وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی درحاشیه نشستی که در بنیاد مســتضعفان برگزارشد اظهار کرد :به لطف بنیاد
مستضعفان در ایام شهادت حضرت علی(ع) تصمیم گرفته شد مشکل تمام واحدهای نیمهکاره شهری و روستایی خانوادههای
دارای دو معلول و باالتر حل شود.
محمد شریعتمداری ،با تاکید براینکه تمامی ۱۴هزار واحد مسکن خانوادههای پرمعلول تا پایان سال تکمیل و به آنها تحویل
میشود گفت :در جلسه مذکور ،مذاکره برای احداث چهارهزار واحد مسکن دیگر برای خانوادههای دارای چند معلول مطرح
شد .شریعتمداری بیان کرد :همچنین ستاد اجرایی فرمان امام نیز  ۵۰میلیارد تومان ازهزینههای تکمیل و احداث این واحدها
را متقبل و مقررشد  مابقی هزینهها نیز از سوی سازمان بهزیستی تامین شود.

مهر :دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی از آغاز فعالیت یک ایرالین جدید و افزایش پروازهای برنامهای به ســه کشــور
اروپایی خبر داد .مقصود اسعدیســامانی ،درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی برنامهای اظهار داشــت :ایران ایر بعد از
کرونا ،پرواز هفتگی به آمستردام راهاندازی کرده اســت؛ پروازهای روتین و برنامهای هما به لندن و پاریس هم از سر گرفته
شده است.
وی افزود :هلندیها برای راهاندازی پروازهای برنامهای آمســتردام برخی پروتکلها را اعالم کردهاند که باید روی مسافران
اعمال شود .این پروتکلها شامل مسافرانی است که ویزای شینگن یا اقامت اروپا داشته باشند و مسائلی از این دست را شامل
میشود .بنابراین صرفاً مسافرانی که اقامت یکی از کشورهای اروپایی را داشته باشند میتوانند با پرواز آمستردام به هلند بروند.
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خریداران خودروی صفرکیلومتر برای فعالکردن گارانتی یک فصل فرصت دارند

Mana.Fakor@gmail.com

ورود شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری
موجب ازبینرفتن فاصله قیمتی خودرو
در بازار و کارخانه شد و بهای چهارچرخها
بهشدت کاهش یافت .موضوعی  که رئیس
اتحادیه فروشندگان خودرو آن را گامی
مثبت در ســاماندهی این بازار دانســت
و گفت :تالش انبارکننــدگان خودرو با
شایعهسازی برای افزایش قیمت این کاال
در بازار بینتیجه ماند .ســعید موتمنی،
با بیان اینکه قیمتهای تعیین شــده از
سوی شــورای رقابت واقعی است گفت:
تعیین ســود ۱۰درصــدی گام مؤثری
در ســاماندهی بازار خودروســت؛ اگر
این موضوع در ســالهای گذشته اتفاق
میافتاد امروز شــاهد نابســامانی بازار
نبودیم .از این پس ،فروشندگان خودرو
این کاال را با قیمت درج شــده در فاکتور
و ۱۰درصد سود میتوانند در بازار عرضه
کنند .این رویه تقاضای کاذب را در بازار از
بین میبرد؛ زیرا متقاضیان برای دریافت
ســود صددرصدی برای دریافت خودرو
ثبتنام میکنند .در این بین  معاون  وزیر
صنعت نیز از تصمیم اولیه کمیته خودرو
برای درنظرگرفتن سقف سه ماهه جهت
مراجعه دارندگان خودروهای صفر برای
استفاده از گارانتی خبر داد و گفت :هدف
ما واقعیکردن تقاضــا و عدالت در توزیع
اســت .مهدی صادقینیارکی گفت :در
گذشته گارانتیهای خودرو به تناسب نوع
خودرو و خدماتی که از سوی کمپانیهای
خودروساز تعریف شده بود ،متغیر بوده
که قرار است ســاماندهی شود؛ به نحوی
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عکس  :خودروی تک

عضو شــورای عالی بورس گفت :بازار بورس
رکنی از اقتصــاد کشــور بــوده و افزایش
شاخصها متأثر از ســهامهای بزرگ در بازار
اســت .امروزه مردم ظرفیت بازار سرمایه را
به خوبی شناسایی کردند و این باعث شده تا
ورود نقدینگی به بازار سرمایه بیشتر شود .در
بورس نمادهای متفاوتی وجود دارد و مردم
باید با دقت و مطالعه اقدام به خرید و فروش
کننــد؛ زیرا برخی شــرکتهای کوچک که
ظرفیت رشد باالیی ندارند قیمت سهمشان
بدون کنترل باال رفته است و اگر سهامداران
اطالعی از گزارشهای مالی شرکتها نداشته
باشند و مستقیم وارد بازار شوند ،دچار زیان
میشوند .پس تازهواردان بازار سرمایه باید به
دور از شــایعات اقدام به خرید صندوقهای
سهام کنند .شاهین چراغی ادامه داد :بورس
به عنوان موجودی زنده اســت که در برخی
مواقع هیجان دارد؛ قطعــاً از هیجان خواهد
افتاد و با مسیر رو به رشد به آرامش میرسد.
مردم حتماً با ســرمایههای مــازاد وارد بازار
سرمایه شــوند و به هیچ وجه خانه و ماشین
خود را نفروشند .به گفته این مقام مسئول،
بدون شک بازار سرمایه ظرفیت خوبی دارد اما
نباید به شایعات در فضای مجازی توجه و اقدام
به خرید سهام کنند .با تمهیداتی که دولت و
بانک مرکزی درباره عرضه سهام دولتی اتخاذ
کرده است ،ورود این حجم نقدینگی به بازار
سرمایه ،باعث توســعه اقتصادی شرکتها
میشــود و اقتصاد از بانک محور به ســمت
ســرمایه محور حرکت میکند .چراغی بیان
کرد :تحریمها اقتصاد ما را مقاوم کرد و باعث
شد در تولید بسیاری از اقالم خودکفا شویم و
نیاز ارزی کشور کاهش یابد.
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که اکنون هر دارنده خــودرو در صورت
تمایل به برخــورداری از خدمات پس از
فــروش و گارانتی خودرو ،تنها ســه ماه
مهلــت دارد برای فعالســازی گارانتی
خودروی خود مراجعه کند .معاون امور
صنایع وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
افزود :این موضوع قرار اســت در جلسه
کمیته خودرو مطرح و به خودروســازان
ابالغ شود که از این پس ،در برگه فروش

و کارتکس خودروها بــه صراحت اعالم تجارت گفت :در صورت عدم ثبتنام در
کنند که چنانچه افــراد دارنده خودرو ،ســامانه انبارداری ،دارندگان خودروی
حداکثر ظرف ســه ماه از خرید خودرو صفر در انبارها مشمول احتکار هستند.
برای ســرویس اولیه به نمایندگیهای عباس تابش ،با تاکید بر الزام خودروسازان
خودروســازان مراجعه نکنند ،گارانتی به ثبت خودروهای صفرکیلومتر در سامانه
خودروی آنها ابطال خواهد شــد .گویا   جامع انبارها ،از مردم خواســت هرگونه
وزارت صمت بعد از این در ســطح بازار ،خودروهای درانبارمانــده یا پارکینگها
نظارت بر عرضه ،تقاضا و قیمتها را مدنظر را به شماره تلفن  ۱۲۴گزارش دهند .وی
قرار خواهد .معاون وزیر صنعت ،معدن و گفت :وزارت صمت بعد از این در ســطح

ﺗﺎرﯾﺦ1399/2/25 :
ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮى1974603 :

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪﻋﻤﻮﻣﻰ)ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى(

ﺷﻬﺮدارى اردﺑﯿﻞ در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﯾﻞ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ و
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻟﺬا ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از روش ﻫﺎى ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
)رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

ﻣﺪت اﺟﺮا

ﮐﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد اﯾﺮان

1

ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎزى ﺷﻮراﺑﯿﻞ روﺑﺮوى ﺷﻬﺮك ﻧﺎدرى

9,478,900,279

474,000,000
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 -1ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر :در آﻣﺪ داﺧﻠﻰ ﺷﻬﺮدارى
 -2ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت  5روز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  300,000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ  0106630749002ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮدارى اردﺑﯿﻞ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺪان ورزش وارﯾﺰ و از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس اردﺑﯿﻞ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻰ ام ﺗﯿﺮ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮدارى ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irﺧﺮﯾﺪارى ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد
اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس  http://iets.mporg.irﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ  0106630762004ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮدارى اردﺑﯿﻞ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺪان
ورزش وارﯾﺰ و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در رﺳﯿﺪﮔﻰ اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ را در ﭘﺎﮐﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ )ﭘﺎﮐﺖ اﻟﻒ( و
ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ را )ب( و ﻣﺠﻤﻮع را در ﭘﺎﮐﺖ )ﻟﻔﺎف( ﻗﺮار داده و ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﮐﺖ را ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  13آﺧﺮﯾﻦ روز ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ راه و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺳﺪ ﺳﺎزى ﺳﺎل  1399ﺑﺪون ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺼﺎﻟﺢ در )ﭘﺎﮐﺖ ج( از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان
ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﻬﺮدارى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺗﻬﯿﻪ و در زﻣﺎن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -4ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داراى رﺗﺒﻪ راه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺗﺎ  10روز ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎ و ارﺳﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺪت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اردﺑﯿﻞ ،ﻣﯿﺪان ورزش ،ﺷﻬﺮدارى
ﻣﺮﮐﺰ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺮوط و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻮده و ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ.
 -6ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮑﻤﯿﻠﻰ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﯿﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯿﺎن  -ﺷﻬﺮدار اردﺑﯿﻞ
 -7ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﮔﻬـﻰ ﻣﺰاﯾـﺪه )ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم(

 -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(؛ ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/03/27ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﺳﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
 -8ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﯿﻦ :ﺣﺪود  4400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﺗﺸﮕﺎه ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آب
 -9ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه  :ﺳﭙﺮده ﻻزم ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٪5ﻣﺒﻠﻎ 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
 -10ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن زاﯾﻨﺪه رود ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 -11ﻫﺰﯾﻨﻪ 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(

بازار ،نظارت بــر عرضه ،تقاضا و قیمتها
را مدنظر قــرار خواهــد داد .او ادامه داد:
از این پس نگهداری خودرو در ســوله و
انبارها و پارکینگها مشــمول تطبیق با
شرایط انبارداری خواهد بود؛ به گونهای
که اگر فردی خودروی صفری را در انبار
یا پارکینگ نگهداری کند؛ چنانچه در
ســامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد
مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود .
فعال نه خــودرو بخرید و نه
بفروشید
یک کارشــناس بازار خودرو  با توجه  به
وضعیت بازار  گفت :طی یک هفته آینده
خریدوفروش خودرو قــدری خطرناک
است .توصیه ما به مردم این است که فعال
نه خودرو بخرند و نه بفروشند .امیرحسین
کاکایی افزود :معتقدیــم که مردم اجازه
دهند بزرگترها دعواهایشــان را بر سر
قیمت خــودرو کارخانه انجــام بدهند و
بعد از آن چنانچه قصد خرید یا فروش
داشتند ،در بازار خودرو داد و ستد کنند.
او با بیــان اینکه مردم از هجــوم در بازار
خودرو خــودداری کنند گفــت :اگر در
یک هفته آینده کســی در بازار خودرو
ســرمایهگذاری کند ،ممکن است افراد
خیلی برنده یا خیلی بازنده شوند .یعنی
هجوم برای فروش و خرید ،منجر به ضرر
مردم عادی میشود .فعال باید یک هفته
صبر کرد؛ چراکه هــم از وزیر صنعت تا
رئیس قوه قضاییه نسبت به بازار خودرو
نگران هســتند .کاکایی ،در توصیهای به
مردم عنوان کــرد :تقاضای مــا از مردم
این اســت که در بازار خودرو هیجانزده
برخورد نکنند.

صعود طال به  ۲۰۰۰دالر
به تاخیر افتاد

ایسنا  :تحلیلگران بــازار جهانی اکنون پیش
بینی میکنند کــه راه برای رکوردشــکنی
قیمت طال ناهموارتر به نظر میرســد و مدت
طوالنیتــری طول خواهد کشــید تا این فلز
ارزشــمند آماده صعود به مــرز  ۲۰۰۰دالر
شود.استراتژیســتهای کاال در شرکت «تی
دی سکیوریتیز» در یادداشــتی نوشتند :در
حالی که ســرمایهگذاران منتظرند قیمتها
باالتــر رود ،بازار طال در ریســک روند نزولی
قرار دارد.
نرخهای بهره واقعی باالتر در بحبوحه ریسک
سیستماتیک کمتر ،وعده بانک مرکزی آمریکا
برای سیاست مثبت نرخها ،تورم منفی موقتی،
دالر قوی ،فراوانی طالی فیزیکی و تقاضای باال
برای سرمایه گذاری در بورس همگی دالیلی
هستند که ممکن است باعث شود طال پیش
از این که بــه رکورد باالتری صعــود کند ،به
محدوده قیمت پایینتری نزول کند.طبق این
یادداشــت نگرانی جدی در کوتاه مدت برای
طال ،فشارهای تورم منفی است .

حسادتها موجب شده رشد
بورس را حباب بدانند

اقتصاد  :24کارشــناس بازار سرمایه گفت:
ظرفیتهایی که در بازار ســرمایه وجود دارد
ظرفیتهای بســیاری خوبی اســت و نباید
فعاالن و کارشناســان اقتصادی از این روند
مثبت تعجب کنند .ظرفیتهایی براســاس
تورم حاکم بــر جامعه و ســرمایهگذاری در
کشور وجود دارد که امکان این رشد را فراهم
کرده است.
وی افزود :عبور شــاخص بــورس از مرز یک
میلیــون معجزه نبــوده و از قبل این رشــد
قابل پیشبینی بود .بازار ســرمایه با توجه به
ارزش واقعی آن هنوز راه بسیاری برای صعود
دارد.
مرادی اظهار کرد :اگر بازار ســرمایه را سنگ
بنــای اقتصــادی کشــور بدانیــم ،میتوان
پیشبینی کرد که این بازار طی سالهای بعد
به روند روبه رشد خود ادامه میدهد.وی مطرح
کرد :بازار سرمایه در چندسال گذشته محروم
واقع شده بود و امروزه با توجه به حمایت دولت
از این بازار و هجوم مردم به ســوی این بازار،
باعث شده عدهای نسبت به رشد و حمایتها
از این بازار حسادت کرده و رشد بازار سرمایه
را حباب تلقی کنند.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ ﮐﺸﺎورزى و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن )ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم(
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ ﮐﺸﺎورزى و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮐﺎرﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/3/12راس ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺰﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻓﺮادى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺨﺺ وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزى ﺑﺎﺷﺪ و
ﺟﻬﺖﻫﺮﮔﻮﻧﻪاﻃﻼﻋﺎتدرﻣﻮرددﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊوﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮرىﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮهوﺑﺎزرسﺑﻪدﻓﺘﺮﻧﻈﺎمﺻﻨﻔﻰﺑﻪآدرسﻓﻮقﻣﺮاﺟﻌﻪﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 - 1اﺳﺘﻤﺎع و ارزﯾﺎﺑﻰ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى 96-97-98و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل1399
 -3ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ورودﯾﻪ ،ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻣﺪ
 -4ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﮐﺎر و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز آن
 -5اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس
 -6ﺑﺮرﺳﻰ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮرى ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى اﺳﺖ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻰ ﮐﺎرﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ1399/02/27 :

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن راس ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 1399/03/26در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 19آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ؛ ﺗﻌﺪاد آراى وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 3راى ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﻟﺰاﻣ ًﺎ اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ،ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1399/03/18در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرسدﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل 1398و ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد وﯾﮋه و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس  /ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ* داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﻰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى 1399/03/20ﻓﺮم داوﻃﻠﺒﻰ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﭼﺎ
پ اول

ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ 98/1519ﺷﻮراى ﻣﺤﺘﺮم اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﻧﺘﺨﺎبﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ )رﯾﺎل(

ﻣﺪت اﺟﺮا

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

ﺗﺎﻣﯿﻦ  14دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎى ادارى داﺧﻞ و
ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

7,200,000,000

ﯾﮑﺴﺎل

360,000,000

 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺧﺬ اوراق ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/02/27ﺗﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/03/10ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺰ روزﻫﺎى ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻪ
واﺣﺪاﻣﻮرﻗﺮاردادﻫﺎىﺷﻬﺮدارىﺑﻬﺎرﺳﺘﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪو ﺑﺎاراﺋﻪﺧﻼﺻﻪﺳﻮاﺑﻖاﺟﺮاﯾﻰواﺻﻞﻣﺪاركﺷﺮﮐﺖﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪﮐﺘﺒﻰﺷﺮﮐﺖﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺧﺮﯾﺪاﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪاﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
-2ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎنﺑﺎﯾﺪﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎىﺧﻮدراﺗﺎﭘﺎﯾﺎنوﻗﺖادارىروزﺷﻨﺒﻪﻣﻮرخ 99/03/17ﺑﻪواﺣﺪدﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺷﻬﺮدارىﺑﻬﺎرﺳﺘﺎناراﺋﻪورﺳﯿﺪدرﯾﺎﻓﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -3ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى رﺳﯿﺪه ﺳﺎﻋﺖ 14:30ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/03/18در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد.
 -4ﺷﻬﺮدارى ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در رد ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 -5ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ،دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺮده ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -7ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

داود ﺑﺤﯿﺮاﯾﻰ  -ﺷﻬﺮدار ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

