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با مجامع

شاخص بازار اول

شاخص  50شرکت برتر

دعوت به مجمع سهامداران «کسعدی»

کارشناسان بازار سرمایه تشریح کردند؛

واکنش دوگانه بورس به انتخابات

بازار سرمایه از جمله بازارهایی است که نسبت
به س��ایر بازارها پویاتر است و به اخبار مختلف
سیاسی و اقتصادی عکسالعملهای سریعتری
نشان میدهد .بهنام چاوشی ،مدیرعامل کارگزاری
فیروزه آسیا با بیان مطلب باال به سنا ،گفت :این
ج��زو ویژگی و ماهیت بازار س��رمایه اس��ت که
نقدشوندگی در آن سریع اتفاق میافتد .االن هم
با توجه به اینکه انتخابات ریاستجمهوری را در
پیش داریم قطعا بازار سرمایه تحلیلهای خودش
را دارد و کسانی که در این بازار فعالیت میکنند
تحلیلهای مختلفی از این موضوع دارند .رییس
س��ابق اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و
اوراق بهادار افزود :بازار سرمایه و بخش زیادی از
تحلیلهای آن با تعیین تکلیف شدن وضعیت
انتخاب��ات به ثبات میرس��د .بنابراین اگر حتی
عدهای در این بازار فروش��نده باش��ند ،منطقی
است و قاعدتا با رفع ابهامات ،آن سرمایهگذارانی
که پولش��ان را نقد کرده بودند مجدد تصمیم
به س��رمایهگذاری میگیرند و به بازار ورود پیدا
میکنند .چاوشی در بخش دیگری از این گفتوگو
با اشاره به تغییرات دامنه نوسان در بازار سرمایه
گفت :فلسفه وجودی دامنه نوسان همان گونه که
یدانند پیشگیری از رویدادهایی
تمام ف ّعاالن بازار م 
است که در زمان باال رفتن ریسک بازار و یکطرفه
شدن عرضه یا تقاضا و بروز اخبار و شایعات ،رخ
میدهد؛ به ویژه آنکه بازار سرمایه ما با توجه به
حجم معامالت بازاری کمعمق است .وی ادامه
داد :معم��وال در بورسهای بزرگ دنیا که عمق
بازار زیادی دارند ،دامنه نوس��ان نداریم .پس به
طور مطلق نمیتوان گفت که دامنه نوسان وجود
نداش��ته باشد اما این هم که وجود دامنه نوسان

باعث میش��ود بازار در جاهای��ی کارایی خود را
از دس��ت دهد حرف درس��تی است .مدیرعامل
کارگزاری فیروزه آسیا اظهار داشت :قطعا باید روی
دامنه نوسان کار کرد و با مدل و برنامهای مشخص،
آن را به س��متی برد ک��ه قیمتها را غیرواقعی
نکند .چاوشی در ادامه با اشاره به سابقه تشکیل
ETFها گفت :از آنجا که سرمایهگذاران باید بر
اساس  NAVصندوقها در آنجا سرمایهگذاری
کنند مقررات این صندوقهای س��رمایهگذاری
قابل معامله در زمان طراحی ،به گونهای تنظیم
شد که ETFها حد نوسان نداشته باشند .یعنی
در بورس و فرابورسETF ،های صندوقهایی که

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،با
تاکید بر اینکه طرح سهام عدالت به مثابه توزیع ثروت ملی
است ،گفت :واگذاری سهام به افراد غیرچشمپوشی از ثروت
ملی اس��ت .غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با
خانه ملت ،با اش��اره به برخی اخب��ار در خصوص واگذاری
سهام عدالت و خرید و فروش آن ،گفت :طبق قانون هر نوع
خرید و فروش��ی در حوزه سهام عدالت ممنوع بوده و باید
با عوامل آن برخورد ش��ود .نماینده مردم رشت در مجلس
ی با بیان اینکه برگهای که هماکنون در دست
شورای اسالم 
مردم است و در مواردی مورد معامله قرار میگیرد ،نشانگر
براساس جدیدترین آمارها ،ارزش صندوقهای قابل معامله
در فروردینماه امسال با رشدی 257میلیاردی نسبت به مدت
مش��ابه ماه قبل به رقم  12هزار و  880میلیارد ریال رسید.
به گزارش سمات ،شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تس��ویه وجوه (سمات) اعالم کرد :ارزش صندوقهای قابل
حجم معامالت آتی سکه در روز سهشنبه به  ۹هزار ۱۲۷
قرارداد و ارزش آن به یک هزار و  ۲۶۹میلیارد ریال رس��ید
که نسبت به روز معامالتی قبل رشد  ۱۶درصدی را تجربه
ک��رد چراکه در این روز حجم معام�لات هفت هزار و ۸۰۳
قرارداد ثبت ش��ده بود .به گزارش بورس کاال ،در چهارمین
روز از هفته جاری ،بهای س��که در بازار نقدی و آتی بورس

پذیرفته شدند و معامله میکنند حد نوسان ندارند
و میتوانند نامحدود باال و پایین بروند .وی افزود:
اینکه االن اینها نامحدود باال و پایین نمیشوند هم
به خاطر وجود بازارگردان است همچنین NAV
آنها بر اساس پرتفویشان محاسبه میشود ولی به
هرحال پرتفوی داخل صندوق ،حد نوسان قیمت
را دارد .چاوش��ی با اشاره به تجربه برداشتن حد
نوسان روی ETFها اظهار داشت :در مقاطع یک
طرفه شدن بازار هم بعضا در یکی دوسال گذشته
مجموعه اتفاقاتی داشتیم که بازار ناگهان نوسان
کرد و ETFها نوسان کردند؛ منتها بعد از اینکه
آن اخبار برطرف شد ،قیمتشان دوباره برگشت.

مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا با استقبال از رفع
برخی محدودیتهای بازار از جمله حجم مبنا هم
گفت :در مورد حجم مبنا فلسفه وجودی این بوده
است که اگر قیمتها باال و پایین میشود متناسب
با آن حجم معامالتی باش��د که انجام میشود.
منتهی در مورد س��همهای مختلف و ش��رایط
مختلف بعضا مقررات باید اصالح شود .چاوشی
افزود :بنابراین چون بازار سرمایه کشور بازاری نوپا
و در حال ارتقا و توسعه است ،هر روز باید مقررات
آن را رصد کنیم تا اگر اقتضائات زمان ایجاب کند با
بررسی نقاط ضعف و قوت ،مقررات را اصالح کنیم
و شرایط را به زمان حال تغییر دهیم.

گفت :در صورتی که برگههای سهام عدالت از سوی برخی
واجدان ش��رط این طرح واگذار شود داللی در این حوزه به
ضرر س��هامداران خواهد بود .این نماینده مردم در مجلس
دهم ،ضمن هشدار به مردم در خصوص عدم خرید و فروش
سهام عدالت ،افزود :متاسفانه ارقامی که برای فروش سهام
عدالت در حال حاضر در بازار لحاظ میشود بسیار کمتر از
ارزش واقعی سهام است .وی ادامه داد :به طور حتم حوصله
کردن مردم در خصوص نگهداری برگههای سهام عدالت تا

معامله ( )ETFدر بازار س��رمایه بیش از  257میلیارد ریال
افزایش یافت .در حال حاضر  25صندوق قابل معامله در بازار
سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتمادآفرین پارسیان با

ارزشی معادل  5147میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF
است .صندوقهای قابل معامله توسعه یکم با  1293میلیارد
ریال ،صندوق پایدار س��پهر  1163میلیارد ریال ،آرمانآتی

همین اساس سررسیدهای بازار آتی نیز تحت تاثیر این افت
و خیزها روند متفاوت قیمتی را تجربه کرد .به این ترتیب در
معامالت این روز از هر شش سررسید فعال بازار آتی بورس
کاال ،پنج سررسید با روند صعودی و سررسید شهریور با افت
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عنوان مناقصه

1

تهیه و حمل لوله های فوالدی با قطر  ( 450به طول  924متر)
سایز (600به طول828متر)-سایز 800میلیمتر(به طول 2856متر)
و سایز( 900به طول 2544متر) میلیمتر و به ترتیب به ضخامت
 7/6،1/5،3/6و  8میلیمتر و به همراه پوشش آن مورد نیاز پروژه
ادامه سامانه انتقال و شبکه آبرسانی واحد عمرانی سوم مریوان

2

تهیه و حمل لوله های فوالدی با قطر (1000به طول  2688متر)-
سایز (1200به طول  324متر) و سایز(1400به طول 1272متر)
میلیمتر و به ترتیب به ضخامت  8،10/8و 12میلیمتر و به
همراه پوشش آن مورد نیاز پروژه ادامه سامانه انتقال و شبکه
آبرسانی واحد عمرانی سوم مریوان
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تعدیل مثبت  22درصدی « EPSسرچشمه»
سرمایهگذاری مس سرچشمه ،پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی
منتهی به  29اسفندماه  96را با سرمایه ثبت شده یک هزار و  600میلیارد
ریال به صورت حسابرس��ی شده اعالم کرد .شرکت سرمایهگذاری مس
سرچشمه پیشبینی سود هر سهم سال مالی  96را مبلغ  824ریال اعالم
کرد که نسبت به  EPSاعالم شده در گزارش پیشین ،معادل  22درصد
تعدیل مثبت را نشان میدهد .یادآور میشود سود هر سهم «سرچشمه»
در گزارش پیشین ،مبلغ  637ریال اعالم شده است.

پوشش  21درصدی « EPSسبزوار»
سیمان الر سبزوار ،پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31
شهریورماه  96را با سرمایه  599میلیارد و  426میلیون ریال به صورت
حسابرسینشده منتشر کرد .شرکت سیمان الر سبزوار سود هر سهم سال
مالی منتهی به  31شهریورماه  96را مبلغ  94ریال برآورد و اعالم کرد
طی دوره ششماهه این سال مالی با اختصاص  20ریال سود به ازای هر
سهم معادل  21درصد از پیشبینیهایش را پوشش داده است« .سبزوا»
سود خالص در دوره ششماهه منتهی به  30اسفندماه  95را مبلغ 11
میلیارد و  754میلیون ریال اعالم کرد.

نخستین پیشبینی « 96شاوان»
پاالیش نفت الوان ،نخس��تین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی
منتهی به  29اسفندماه  96را با سرمایه یک هزار و  143میلیارد و 422
میلیون ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد .شرکت پاالیش نفت
الوان فروش و ارائه خدمات در سال مالی  96را مبلغ  28هزار و  63میلیارد
و  391میلیون ریال برآورد کرد که با احتساب بهای تمامشده کاالی فروش
رفته و خدمات ارئه شده معادل یک هزار و  406میلیارد و  904میلیون
ریال سود ناخالص دوره محاسبه شد« .شاوان» پیشبینی سود خالص در
سال مالی  96را مبلغ  407میلیارد و  669میلیون ریال اعالم کرد و بر این
اساس مبلغ  357ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفت؛ که نسبت به
 EPSسال گذشته معادل  11درصد افزایش را نشان میدهد.

پیشبینی  337ریالی «سغرب»
صنایع سیمان غرب ،اطالعات و صورتهای مالی سال مالی منتهی
ب��ه  30اس��فندماه  1395را با س��رمایه  300میلیارد ری��ال ،به صورت
حسابرسینشده منتشر کرد .شرکت صنایع سیمان غرب در دوره 12ماهه
سال مالی منتهی به  30اسفندماه  ،1395مبلغ  101میلیارد و  55میلیون
ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ  337ریال
سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 20
درصد کاهش را نشان میدهد« .سغرب» سود انباشته پایان دوره را مبلغ
 198میلیارد و  845میلیون ریال اعالم کرد .یادآور میشود این شرکت
در دوره منتهی به  29اسفندماه  ،1394سود خالص را مبلغ  126میلیارد
و  589میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را  422ریال اعالم کرد.

شفافسازی 12ماهه «بنیرو»

نی��رو ترانس ،صورتهای مالی 12ماهه منتهی به  30اس��فندماه  95را
حسابرسینشده و با سرمایه  300میلیارد ریال منتشر کرد .شرکت نیرو ترانس
در12ماهه سال مالی 95مبلغ 962میلیارد و 760میلیون ریال درآمد عملیاتی
داشت .از درآمد این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و
سود ناخالص دوره به مبلغ  253میلیارد و  974میلیون ریال رسید .از سود
ناخالص دوره نیز هزینههای فروش ،اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی
با مبلغ  180میلیارد و  368میلیون ریال محاسبه شد .از سود عملیاتی دوره
نیز هزینههای مالی کسر شد و با اضافه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن
سود خالص دوره به مبلغ  185میلیارد و  25میلیون ریال رسید و بر این اساس
مبلغ  617ریال سود به ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته معادل  23درصد افزایش را نشان میدهد .به سود خالص دوره
نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ  305میلیارد و 698
میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای «بنیرو» منظور شد.

نوبت دوم

شرکت آب منطقهای کردستان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئیننامه اجرائی آن ،مناقصههای با اطالعات مشروحه در جدول ذیل را برگزار نماید.
 -1نام و نشانی دستگاه مناقصهگزار :شرکت آب منطقهای کردستان -سنندج -خیابان پاسداران -جنب مهمانسرای جهانگردی -تلفن 087 -33622949-51 :و دورنگار 33622947 :
 -2شرح مختصری از کار:
ردیف

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

قیمت روبهرو ش��د .از طرفی س��که تمامبهار آزادی در بازار
ک میلیون و ۲۱۶
نقدی با افزایش دو هزار تومانی به قیمت ی 
هزار تومان معامله شد .این در شرایطی است که نیمسکه و
ربع سکه نیز به ترتیب با قیمتهای  ۶۵۲هزار تومان و ۳۷۱
تومان به فروش رسید.

روی خط کدال

فراخوان تجدید مناقصه یک مرحلهای

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

 6ﻣﺎﻫﻪ
750/000
1/5 00/000

کوثر ،1027صندوق امی��ن با  1016میلیارد ریال ،صندوق
کیان با  738میلیارد ریال و نس��یم با  334میلیارد ریال به
ترتی��ب در رتبههای دوم تا شش��م بزرگترین صندوقهای
 ETFبازار سرمایه قرار دارند.
بورس کاال

رشد  16درصدی معامالت آتی سکه و ارز
کاالی ایران تحت تاثیر رشد بهای اونس در بازارهای جهانی
و نوسان نرخ دالر قرار گرفت .همچنین روز سهشنبه فضای
بازار ارز در س��اعات ابتدایی تفاوت چندانی با روزهای قبل
ت ولی از ساعت  13میزان نوسانات افزایش یافت .بر
نداش�� 

زمان اعالم شده سود بسیاری را به حساب آنها واریز خواهد
کرد .جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه تمام راههای خرید و
فروش سهام عدالت به وسیله قانون مسدود شده است ،گفت:
در صورت خرید و فروش این سهام تخلف از قانون صورت
گرفته و به طور حتم پیگرد قانونی در انتظار فرد خاطی است.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :مردم بدانند که در خصوص سهام عدالت
خبرهای خوش��ی در راه اس��ت ،از این رو نسبت به خرید و
فروش آن تجدیدنظر کنند.
آمار

افزایش  257میلیارد ریالی ارزش صندوقهای ETF

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

پیشنهاد

لزوم برخورد با خرید و فروش سهام عدالت
مش��مول بودن آنها در طرح سهام عدالت است ،افزود :باید
مکانیسمی در نظر گرفته شود که خرید و فروش سهام عدالت
شود متوقف و از واگذاری این سهام به افراد غیرممانعت به
عمل آید .وی با تاکید بر اینکه طرح سهام عدالت به مثابه
توزیع ثروت ملی است ،تصریح کرد :کسی که اقدام به فروش
سهام خود میکند در واقع خود را از ثروت ملی محروم کرده
است .جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه افراد تحت شمول
سهام عدالت یارانهای به طور غیرمستقیم دریافت میکنند،

 رفتار معامالتی سهامداران
در همین حال یک کارش��ناس بازار سرمایه
گفت :در شرایط کنونی برخی ترجیح میدهند با
فروش و نقد کردن سهام خود ریسک انتخابات را
کاهش دهند و در مقابل ریسکپذیرها از فرصت
اس��تفاده کرده و با خرید سهام منتظر مشخص
شدن نتیجه انتخابات و تاثیر مثبت آن بر بورس
توگو با تسنیم با اشاره
هستند .امید احمدی در گف 
به فروکش کردن روند رو به رشد شاخص بورس
گفت :توقف جریان نقدینگی تازه در بازار سهام به
دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری
است که موجب شده سهامداران با تردید بیشتری
اقدام به خرید و فروش سهام کنند .این کارشناس
بازار سرمایه افزود :البته قسمتی از معامالت بورس
در هفتههای گذش��ته مربوط به سفتهبازانی و
نوسانگیری است که موجب رونق نسبی بازار سهام
شده است .وی با بیان اینکه اتفاق بنیادی خاصی
سالهای گذشته در بورس رخ نداده است ،اظهار
داشت :بر این اساس پس از رشد کوتاه شاخص و
نمادهای معامالتی در بورس سهامداران اقدام به
فروش سهام خود و ذخیره کردن سود میکنند
ک��ه این موضوع به عنوان عاملی منفی در روند
قیمتی سهام تاثیرگذار است .این کارشناس بازار
سرمایه انتخابات ریاستجمهوری را به عنوان یکی
از مولفههای اثرگذار بر دادوستدهای این روزهای
بازار سرمایه یاد کرد و افزود :برخی از سهامداران
ترجیح میدهند در شرایط کنونی بازار ،اقدام به
فروش و نقد کردن س��هام خود کنند تا بتوانند
ریسک ناش��ی از انتخابات را کاهش دهند .وی
گفت :از س��وی دیگر برخی دیگر از معاملهگران
که ریس��کپذیر هس��تند این روزها از فرصت
استفاده میکنند و با خرید سهام ،منتظر مشخص
ش��دن نتیجه انتخابات و تاثیر مثبت آن بر بازار
سهام هستند .احمدی در توصیه به سهامداران
گفت :معاملهگران بورس باید این روزها به دور از
هرگونه رفتار هیجانی با تحلیل و توجه به مسایل
بنیادی شرکتها اقدام به خرید و فروش سهام
در بورس کنند.

س��هامداران شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی به مجمع
عمومی عادی ساالنه دعوت شدند .شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک
ی ضمن انتش��ار اطالعیهای ،سهامداران خود را به منظور استماع
سعد 
گ��زارش هیاتمدیره و بازرس قانونی ،تصویب صورتهای مالی س��ال
(دوره) مالی منتهی به  30اسفندماه  ،1395انتخاب حسابرس و بازرس
قانونی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف
هیاتمدیره به مجمع عمومی عادی دعوت کرد .سهامداران «کسعدی»
میتوانند جهت ش��رکت در مجمع عمومی این ش��رکت که در ساعت
 10روز دوش��نبه ،هش��تم خردادماه سالجاری در محل تهران ،خیابان
فردوس��ی جنوبی ،خیابان عبدالحمید کوشک مصری ،پالک  24برگزار
میشود ،گرد هم آیند.

اعالم آمادگی و
دریافت اسناد
مناقصه

تاریخ
بازگشایی
پاکات

مدت قرارداد
(ماه)

محل پروژه

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه
(میلیون ریال)

2175
لغایت 96/03/07

96/03/11

4ماه

شهرستان
مریوان
2405

ی
 -3روش تأمین مالی پروژه :از محل تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) و به صورت نقد 
-4مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:مطابق مبالغ مندرج در جدو ل
-5شرایطشرکتکنندگان:شرکتکنندگانبایستیتولیدکنندهیانمایندهرسمیتولیدکنندهاقالمموضوعمناقصهباشند.الزمبهذکراستدرخصوصمعرفینمایندگیرسمی،تولیدکننده
اصلیبایدنسبتبهحسنانجامتعهداتمتعهدگردد.
-6تاریخ،مهلتومحلدریافتاسناد:واجدین شرایط میتوانند ،در ساعتهای اداری برابر جدول فوق با رعایت بند ( )5نامه اعالم آمادگی با ذکر آدرس الکترونیکی(ایمیل) و شماره تلفن تماس،
به آدرس الکترونیکی( )dabir@kdrw.irیا دورنگار 08733622947شرکت آب منطقهای کردستان ارسال نمایند .اسناد و مدارک مناقصه فقط شرکتهایی که تا تاریخ مذکور به صورت کتبی اعالم
آمادگی نمودهاند ،متعاقب ًا به آدرس قيد شده در درخواست ایمیل خواهد شد و یا همزمان می توانند اسناد را از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات دریافت نمایند.
 -7تاریخ ،مهلت و محل تحویل اسناد :شرکتکنندگان باید پس از دریافت و مطالعه اسناد  ،حداکثر تا ساعت 14تاریخ  ،96/03/10اسناد مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به اداره
حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقهای کردستان تحویل نمایند.

شرکتآبمنطقهایکردستان

