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شاخص فرابورس

گروه بورس -روز گذشــته بيش از ۳۴۵
ميليــون ورقه بهادار به ارزش نزديك به هزار و
 ۳۱۷ميليارد ريــال در بيش از  ۳۹هزار نوبت
معامالتــي در بازارهاي 9گانه فرابورس معامله
شــد .روز گذشته در بازار شركتهاي كوچك
و متوســط شــاهد مبادله بيش از  ۱۴۹هزار
سهم در نماد «شگامرون» بوديم كه اين حجم
از دادوستدها ارزش  ۹ميليارد و  ۷۸۰ميليون
ريالي را به ثبت رساند .همچنين در بازارهاي اول
و دوم شاهد دست به دست شدن افزون بر ۱۱۶
ميليون سهم به ارزش بيش از  ۲۸۷ميليارد ريال
بوديم و به اين ترتيب حدود يكسوم از حجم كل
معامالت روز گذشته به اين دو بازار اختصاص
يافت .در اين ميــان معاملهگران با جابهجايي
 ۳۸ميليون ســهم از سهام ذوبآهن اصفهان
به ارزش بيش از  ۳۲ميليارد ريال ،بيشــترين
حجــم مبادالتي بازارهاي اول و دوم را در نماد
«ذوب» رقم زدند .ضمن آنكه در پي نقلوانتقال
بيش از  ۳۱ميليون ســهم به ارزش حدود ۶۲
ميليارد ريال در نماد «سمگا» ،بيشترين ارزش
مبادالتي بازار سهام به اين نماد تعلق گرفت .از
سوي ديگر رصد نمادهايي كه بيشترين توجه
را روز گذشته به سمت خود جلب كرده بودند
نشان ميدهد نماد «زنگان» از گروه فلزات اساسي
عالوه بر آنكه سومين نماد پربيننده بود ،بيشترين
افزايش قيمتي را تا سقف  ۵درصدي به همراه
داشت .در سمت مقابل ،نماد «كاسپين» متعلق
به شركت داروسازي كاسپينتامين با بيشترين
افت قيمتي در ميان نمادهاي فرابورسي مواجه
شد .همچنين معامالت منفي در نماد «مارون»
بــا اهرم منفي  ۷واحدي بــه افت اين نماگر و
قرارگيــري آن در ارتفاع  ۱۰۹۲واحدي منجر
شد .اين در حالي است كه نمادهاي «دماوند»،
«هرمز» و «بساما» در مجموع با حمايت بيش
از دو واحدي ،مثبتترين نمادهاي تاثيرگذار بر
شاخص كل فرابورس بودند .ادامه مبادالت سهام
فرابورس در بازار پايه صورت گرفت كه به تغيير
مالكيت بيش از ۲۱۸ميليون سهم به ارزشي بالغ
بر  ۲۳۳ميليارد ريال انجاميد .مبادالت اوراق نيز
ل و انتقال افزون
در بازار اوراق با درآمد ثابت به نق 
بر  ۶۳۹هزار ورقه منتهي شــد كه اين حجم از
مبادالت ارزشي بالغ بر  ۵۵۱ميليارد ريال را به

آمارهاي دادوستدها نشان داد؛

رونق نسبي معامالت فرابورس

دنبال داشــت .از سوي ديگر تابلوي تسهيالت
مسكن روز گذشته ميزبان خريدوفروش بيش
از  ۸۰هزار ورقه به ارزشي افزون بر  ۵۷ميليارد
ريال بود كه معاملهگران اوراق تسه ،بيشترين
اقبال را نسبت به امتياز تسهيالت مسكن ديماه
 ۹۶نشــان دادند .گفتني است اوراق حق تقدم
استفاده از تسهيالت مسكن روز گذشته در بازه
قيمتي  ۷۰۵تا  ۷۳۵هزار ريال دست به دست
شد.همچنينشركتعمرانومسكنسازانايران
با نماد «مسكنسا» در فهرست نرخهاي فرابورس
درج شــد .شركت عمران و مسكنسازان ايران
(سهامي عام) پس از احراز كليه شرايط پذيرش
به عنوان يكصد و هفتاد و يكمين نماد معامالتي
و نود و پنجمين شركت در بازار دوم ،در فهرست
نرخهاي فرابورس درج شد .براساس اين گزارش،

اين شركت كه در  ۱۰ارديبهشتماه سالجاري
با نمــاد معامالتي «مسكنســا» در فرابورس
پذيرش شده بود در گروه «انبوه سازان ،امالك
و مستغالت» ،زيرگروه «امالك و مستغالت با
ملك خود يا ليزينگشده» در تابلوهاي معامالتي
فرابورس درج شده است.
  ۸۳هــزار ميليــارد ريــال ارزش
صندوقهاي ETF
افزون بر اين شركت سپردهگذاري مركزي
اوراق بهادار و تسويه وجوه ،ارزش صندوقهاي
قابل معامله ( )ETFدر بازار سرمايه را حدود
 ۸۳هزار ميليارد ريال اعالم كرد .براســاس
جديدتريــن آمارها ،ارزش صندوقهاي قابل
معاملــه در پايان ديماه امســال به رقم۸۳
هزار و  ۳۴۶ميليارد ريال رســيد .براســاس

اين گزارش ،در حال حاضر  ۳۲صندوق قابل
معامله در بازار سرمايه ايران فعال هستند كه
صندوق سرمايهگذاري پروژه آرمان پرند مپنا
با  ۳۱هزار ميليارد ريال بزرگترين صندوق
 ETFاست .نگاهي به آمارهاي موجود نشان
ميدهد :صندوق سرمايهگذاري اعتمادآفرين
پارســيان بــا  ۹هزار و  ۴۱۲ميليــارد ريال،
صندوقهــاي قابل معامله آرمان آتي كوثر با
هفت هــزار و  ۳۷۵ميليارد ريال ،امين يكم
فردا با  ۵هــزار و  ۸۵ميليارد ريال ،صندوق
پاداش ســهامداري پارند پايدار ســپهر با ۵
هزار و  ۴۵ميليارد ريال و پاداش سهامداري
توســعه يكم با  ۵هزار و  ۳۵ميليارد ريال به
ترتيب در رتبههاي دوم تا ششم بزرگترين
صندوقهاي  ETFبازار ســرمايه قرار دارند.

همچنين صندوقهاي سرمايهگذاري سپهر
انديش نوين ،توسعه اندوخته آينده ،تجارت
شــاخصي كاردان و درآمد ثابــت كيان در
مكانهاي هفتم تــا دهم جدول بزرگترين
صندوقهاي  ETFايستادهاند.
  اعالم زمان عرضه يك بيمه
بلوك  11/44درصدي سهام بيمه اتكايي
امين روز نهم اســفندماه امســال دوباره در
فرابورس عرضه ميشــود .پس از ناكامي در
فروش بلــوك  11/44درصدي ســهام بيمه
اتكايي امين در روز چهارشــنبه (۱۸بهمنماه
امسال) ،ســازمان خصوصيسازي دوباره اين
بلوك  ۲۸۵ميليون و  ۹۹۶هزار و  ۸۷۲سهمي
را در بازار دوم فرابورس عرضه ميكند .بر اين
اساس ،قيمت پايه تعيينشده براي هر سهم
بيمه اتكايي امين براي اين عرضه ،همان قيمت
قبلي يعني قيمت تابلوي فرابورس در روز عرضه
(معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به
اضافه  ۲۰درصد به شرط آنكه از مبلغ ۱۴۳۲
ريال كمتر نباشد و سپرده شركت در واگذاري
اين ميزان سهام نيز  ۱۲ميليارد و  ۲۸۶ميليون
و  ۴۲۵هزار و  ۶۲۲ريال تعيين شــده است.
همچنين مبلغ كل پايه براي واگذاري بلوك
 11/44درصدي سهام بيمه اتكايي امين ۴۰۹
ميليارد و  ۵۴۷ميليون و  ۵۲۰هزار و  ۷۰۴ريال
عنوان شده است و اين واگذاري به صورت ۳۰
درصد نقد و بقيه اقســاط مساوي شش ماهه
طي چهار ســال با نرخ سود  ۱۳درصد انجام
ميشود .اين در حالي است كه بلوك 17/34
درصدي سهام شركت بيمه البرز و بلوك 18/84
درصدي سهام بيمه آسيا هم به ترتيب  ۱۶و ۱۷
بهمن ماه امسال توسط سازمان خصوصيسازي
در بــورس اوراق بهادار عرضه شــدند كه اين
سازمان به دليل عدم احراز شرايط متقاضيان
توسط شــركت بورس موفق به فروش سهام
دولت در اين دو شركت بيمهاي نشد .با وجود
اين قرار است بلوك  17/34درصدي سهام بيمه
البرز شــامل  ۶۹۳ميليون و  ۶۶۶هزار و ۷۷۷
سهم و بلوك  18/84درصدي سهام بيمه آسيا
شامل  ۴۳۳ميليون و  ۳۹۷هزار و  ۸۴۱سهم
هم روز  ۱۲اسفندماه امسال دوباره در بورس
اوراق بهادار عرضه شوند.

كف تاالر

دو بلوك غيرمديريتي ســهام شركت حفاري شمال و
سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري روز گذشته
در بازار اول بورس تهران از ســوي بانــك رفاه كارگران
عرضه شد .به گزارش فارس ،دو بلوك غيرمديريتي سهام
شركت حفاري شمال و سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي
كشــوري بهطور يكجا و نقد از سوي بانك رفاه كارگران
روز گذشــته روانه ميز فروش بازار اول بورس تهران شد.
براساس اين گزارش ۴۹۳ ،ميليون و  ۴۹۰هزار و  ۷۸۵سهم
معادل بلوك  1/82درصدي ســهام غيرمديريتي شركت
سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري به قيمت پايه

عرضه سهام  2شركت از سوي يك بانك
هر سهم  ۲۳۴۰ريال بهطور يكجا و نقد روز گذشته در
بازار اول بورس تهران از ســوي بانك رفاه كارگران عرضه
شد.همچنين روز گذشته  ۱۴۱ميليون و  ۹۲۱هزارو ۴۴۸
سهم معادل  5/44درصد از كل سهام شركت حفاري شمال
به قيمت پايه هر سهم  ۴۶۳۹ريال بهطور يكجا و نقد در
بازار اول بورس تهران روانه ميز فروش اين بازار شــد .هر
دو عرضه بلوكي غيرمديريتي مذكور از ســوي بانك رفاه
كارگران صورت خواهد گرفت كه از طريق كارگزاري بانك

رفاه هر كدام با يك كد بورسي حقوقي عرضه خواهند شد.
شرايط تسويه هر دو بلوك مذكور در صورت معامله براساس
 ۲+Tو طي دو روز پس از انجام معامله خواهد بود .گفتني
است در صورت معامله اين دو بلوك ،بانك رفاه كارگران
بهطور كامل از تركيب سهامداري سرمايهگذاري صندوق
بازنشســتگي و حفاري شمال خارج خواهد شد .افزون بر
اين سازمان خصوصيسازي اعالم كرد :بلوك سرمايهگذاري
مجاب كه سهامدار عمده آن موسسه مجمع جهاني اهل

بيت است در فرابورس عرضه ميشود.براساس برنامه اعالم
شده از سوي سازمان خصوصيسازي ۹ ،هزار و  ۸۰۰سهم
از سهام شركت توسعه و سرمايهگذاري مجاب روي تابلوي
معامالت بازار ســوم فرابورس عرضه ميشــود .براساس
اين گزارش ،اين شــركت كه سهامدار عمده آن موسسه
مجمع جهاني اهل بيت است ،در زمينه ايجاد ،تاسيس و
تصدي واحدهاي توليدي و صنعتي ،بازرگاني و خدماتي و
همچنين انجام هرگونه عمليات بازرگاني و خريدوفروش
كاال و ســهام در داخل و خارج از كشــور ،خدمات آيتي
و ...فعاليت ميكند.

اتفاق

در سيزده سال فعاليت بورس منطقهاي خوزستان ،تعداد
 699/47كد معامالتي جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي
در اســتان ايجاد شده است.بورس منطقهاي خوزستان در
بهمنماه ســال  83آغاز به كار كرد و در 13ساله فعاليت،
شش ميليارد و  285ميليون سهم به ارزش  20هزار و 512
ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفته كه از اين ارزش 51
درصــد مربوط به خريد ســهام و  49درصد آن مربوط به
فروش سهام بوده است .به گزارش بورس منطقهاي اهواز،
در  13سال فعاليت اين تاالر منطقهاي شش ميليارد و 285

بورس منطقهاي خوزستان  13ساله شد
ميليون سهم به ارزش  20هزار و  512ميليارد ريال مورد
دادوستد قرار گرفته كه از اين ارزش  51درصد مربوط به
خريد ســهام و  49درصد آن مربوط به فروش سهام بوده
است .همچنين ارزش ريالـــي سـهام خريـداري شـده به
مبلغ  10517ميليارد ريال و به تعداد  3425ميليون سهم
و سـهام فروخـته شـده به مبلغ  9994ميليارد ريال و به
تعداد  2861ميليون ســهم بوده است .از مهمترين داليل

ايجاد تاالرهاي منطقهاي در نقاط مختلف كشــور ،توسعه
فرهنگ سرمايهگذاري در بازار سرمايه از طريق برگزاري انواع
دورههاي آموزشي است و اين امر مهم با برگزاري دورههاي
كارگاهي و ترميك در استان خوزستان نيز صورت گرفته
است .مجموع كالس و كارگاه آموزشي در فعاليت 13ساله
بورس منطقهاي اهواز  704/48نفر ساعت است .همچنين
دورههاي آموزشــي تخصصي براي دانشــگاههاي استان،
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ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ  ..................................... :ﺷﺮﻛﺖ  /ﻣﻮﺳﺴﻪ  ................................... :ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  ........................ :ﺗﻠﻔﻦ .......................:
ﻓﺎﻛﺲ  ................................ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  ......................................:ﻣﺪﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ 6 :ﻣﺎﻫﻪ

ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ

ﺁﺩﺭﺱ ........................................................................................................................................................................................... :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ  ........................................ :ﺑﺎﻧﻚ  ......................................... :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ .................................................... :

سازمانها و ادارات ،بانكها ،شركتها و ...نيز برگزار ميشود.
در سيزده سال فعاليت بورس منطقهاي خوزستان ،تعداد
 47،699كد معامالتي جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي
در استان ايجاد شده است .بورس منطقهاي خوزستان در
شروع فعاليت خود مورخ  17بهمن سال  ،83با تعداد سه
دفتر كارگزاري به سهامداران ارائه خدمت كرده كه اين تعداد
در حال حاضر به  10دفتر كارگزاري ،دو تاالر اختصاصي و
سه دفتر نمايندگي در اهواز و پنج دفتر نمايندگي در استان
خوزستان توسعه يافته است.

شركت توليدي قند شيروان ،قوچان و بجنورد اطالعات و صورتهاي مالي
مياندورهاي  9ماهه منتهي به  30آذرماه  96را حسابرسينشــده و با سرمايه
معادل  100هزار و  692ميليون ريال (ســرمايه ثبت نشده  229هزار و 308
ميليون ريال) منتشر كرد .شركت توليدي قند شيروان ،قوچان و بجنورد با انتشار
عملكرد  9ماهه خود اعالم كرد شركت در دوره ياد شده مبلغ  26ميليارد و 72
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  79ريال سود به ازاي
هر سهم محقق كرد .اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ  264ريال
سود شناسايي كرده بود .همچنين اين شركت در پايان سال مالي قبل به ازاي
هر سهم  262ريال سود محقق كرد .با افزوده شدن سود انباشته ابتداي سال به
سود خالص دوره در نهايت مبلغ  112ميليارد و  109ميليون ريال سود انباشته
پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

«خكاوه» اطالعات داد

شركت سايپاديزل با سرمايه ثبتشده دو هزار و  635ميليارد و  713ميليون
ريال گزارش فعاليت ماهانه يك ماهه منتهي به پايان دي ماه را منتشر كرد.
شركت سايپاديزل در ماهي كه گذشت  830دستگاه انواع خودرو توليد كرد.
كاميونت فوتون و كاميون ولوو  4*646.FMهر كدام با توليد  282دستگاه،
بيشترين حجم توليد را در ميان انواع محصوالت داشت« .خكاوه» در ماهي كه
گذشت يكهزار و  561ميليون و  954ميليون ريال انواع محصول را به فروش
رساند .سايپاديزل در  10ماهه سالجاري سه هزار و  238دستگاه انواع خودرو را
توليد كرد كه كاميونت فوتون با توليد يكهزار و  250دستگاه در صدر توليدات
اين شركت قرار داشت .مبلغ فروش «خكاوه» در  10ماهه امسال نيز پنج هزار
و  587ميليارد و  307ميليون ريال اعالم شده است.

«كاذر» شفافسازي كرد

شــركت فرآوردههاي نسوز آذر اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهاي 9
ماهه منتهي به  30آذرماه  96را حسابرسينشده و با سرمايه معادل  300هزار
ميليون ريال منتشر كرد .شركت فرآوردههاي نسوز آذر انتشار عملكرد  9ماهه
خود را اعالم كرد .در دوره ياد شده مبلغ  32ميليارد و  296ميليون ريال زيان
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  108ريال زيان به ازاي هر سهم محقق
كرد .گفتني است اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ  310ريال
زيان شناسايي كرده بود .همچنين اين شركت در پايان سال مالي قبل به ازاي
هر سهم  591ريال زيان محقق كرد .با افزوده شدن زيان انباشته ابتداي سال به
زيان خالص دوره در نهايت مبلغ  226ميليارد و  306ميليون ريال زيان انباشته
پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

«وساخت» گزارش داد

شركت ســرمايهگذاري ســاختمان ايران صورت وضعيت پرتفوي
ســرمايهگذاريها در دوره يــك ماهه منتهي بــه  30ديماه  96را با
سرمايه يكهزار و  90ميليارد و  296ميليون ريال منتشر كرد .شركت
ســرمايهگذاري ســاختمان ايران در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به
پايان دي ماه امســال تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي
تمامشده يكهزار و  584ميليارد و  706ميليون ريال و ارزش بازار سه
هزار و  429ميليارد و  828ميليون ريال در ســبد سهام خود داشت.
بهاي تمامشده سهام بورســي اين شركت در دوره يك ماهه ياد شده
هيچ تغييري نكرد .همچنين ارزش بازار اين شــركت طي همين دوره
 385ميليارد و  260ميليون ريال كاهش يافت و در پايان دوره معادل
سه هزار و  44ميليارد و  568ميليون ريال محاسبه شد« .وساخت» در
دوره يك ماهه منتهي به  30ديماه  96ســهام يك شركت بورسي با
بهاي تمامشده هفت ميليارد و  558ميليون ريال واگذار كرد كه از اين
محل يك ميليارد و  267ميليون ريال ضرر شناسايي كرد .اين شركت
سهام هيچ شركتي را در ماه گذشته خريداري نكرد.

افزايش ارزش بازار سرمايهگذاري پرديس

شركت ســرمايهگذاري پرديس صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه
منتهي به  30ديماه  96را حسابرسينشده و با سرمايه معادل يكهزار
ميليارد ريال منتشر كرد .شركت سرمايهگذاري پرديس با انتشار عملكرد
يك ماهه گذشــته خود اعالم كرد در ابتداي دوره يادشده تعدادي از
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده يكهزار و  223ميليارد
و  814ميليون ريال و ارزش بازار معادل يكهزار و  216ميليارد و 475
ميليون ريال در ســبد سهام خود داشت .بهاي تمامشده سهام بورسي
اين شركت طي اين دوره يك ماهه معادل  39ميليارد و  382ميليون
ريــال افزايش يافت و در پايان دوره به مبلغ يكهزار و  263ميليارد و
 196ميليون ريال رســيد .در حالي كه ارزش بازار اين شركت نيز طي
ايــن دوره معادل  86ميليــارد و  601ميليون ريال افزايش يافت و در
پايان دوره معادل يكهزار و  303ميليارد و  76ميليون ريال محاسبه
شــد .براساس اين گزارش« ،پرديس» در ماه گذشته تعدادي از سهام
چند شــركت بورسي را با بهاي تمامشده  191ميليارد و  128ميليون
ريــال و مبلغ  191ميليــارد و  529ميليون ريال واگذار كرد و از اين
بابت معادل  401ميليون ريال سود شناسايي كرد.

فراخوان عمومي يك مرحلهاي

نوبت دوم

پروژه تكميل توسعه و بهسازي استاديوم ورزشي بجنورد
(خريد ،حمل و تخليه و نصب چمن مصنوعي به همراه زيرسازي)
اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي در نظر دارد مناقصه عمومي پروژه تكميل توسعه و بهسازي
استاديوم ورزشي بجنورد (خريد،حمل و تخليه و نصب چمن مصنوعي به همراه زيرسازي) را از طريق
سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل
ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  96/11/16ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  19روز چهارشنبه تاريخ 96/12/2
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14روز يكشنبه تاريخ 96/12/13
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت10روز چهارشنبه تاريخ 96/12/16
اطالعات تماس مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس :كمربندي مدرس مدرس  49اداره كل ورزش و جوانان خراسان شمالي تلفن 05832226682
شناسه آگهی156507 :

واحد فني و مهندسي -امور پيمان و قراردادها

