دریچه
در منطقه اردبیل؛

ارسال نفتگاز نیروگاهی
94درصد کاهش یافت

قاچاق چوب در کشور افزایش یافته است

اگر بیمه نشوید ،هزینه درمانی زیادی باید پرداخت کنید

زنجان /گروه استانها :معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت :قاچاق چوب طی سال جاری نسبت به سال گذشته
در کشور افزایش یافته است.خلیل آقایی ،در محل پروژه آبخیزداری قره چریان گفت :دلیل اصلی قاچاق چوب ،این است که طرح تحول
چوب در سطح کشور اجرا شده و وصنایع وابسته ،کمتر چوب از خارج از کشور وارد میکنند .وی اظهار کرد :بحث زراعت چوب نیز یکی از
مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای جدی را به زراعت چوب اختصاص دهیم.آقایی ،با بیان اینکه در برهه کنونی
قیمت چوب افزایش یافته و افرادی در این زمینه به دنبال درآمد بیشتر هستند ،گفت :قاچاق چوب در طول تاریخ وجود داشته و بیتردید
در این میان ،افزایش قیمت چوب علت قاچاق را تشدید میکند.وی افزود :یگان حفاظت را مسئول محافظت و پشتبانی از جنگلهای
هیرکانی قرار دادیم .امسال قاچاق چوب در کشور افزایش یافته و در راستای جلوگیری از قاچاق چوب ،اقدامات الزم انجام گرفته است.

همدان  /گروه استانها :مدیرکل بیمه سالمت اســتان همدان گفت  :افراد از ابتدای مهرماه  امســال افراد به مدت  6ماه فرصت
دارند خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند در غیر این صورت هنگام مراجعه به مراکز درمانی متحمل پرداخت هزینه زیادی خواهند
شد.سعیدفرجی ،با اشاره به اجباری شدن بیمه برای افرادی که تحت پوشش بیمهای نیستند ،گفت :از سال  93تا  96همه افراد با ورود
به سامانه بیمه سالمت میتوانستند خود را بیمه کنند؛ اما از آبانماه سال  96با توجه به محدودیتهای اعمالشده بر بیمه و پرداخت
حق بیمه برای افراد در بیمه سالمت شماری از افراد پیگیر بیمه سالمت خود نشدهاند .فرجی افزود :اگر افرادی که تاکنون تحت پوشش
هیچ بیمهای نبودهاند تا پایان مهر به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کنند و در بیمه سالمت نامنویسی انجام دهند شامل  50درصد
تخفیف بیمهشده و مبلغ  58هزار حق بیمه ماهانه را به مبلغ  29هزار  390تومان پرداخت میکنند.
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اردبیل /مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیر  شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اردبیل
گفت :مقدار ارســال نفتگاز به نیرو گاه ســیکل
ترکیبی سبالن در پنج ماهه اول سال 98بیش از
 28میلیون و  500هزار لیتر بوده است.سیدحجت
مدنی ،دربازدید از انبار نفت شهید بهفر اردبیل،
درمورد ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی
ســبالن گفت :در پنج ماهه اول سال  98بيش از
 28میلیون و  500هزار  لیتر نفتگاز از طریق خط
لوله از انبار نفت اردبیل به نیــرو گاه انتقال یافته
که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال 97
به میزان  94درصد کاهش داشــته است .مدنی
افزود  :علت اصلی این کاهش تامین به موقع گاز
این نیرو گاه طبق دســتورالعملهای مقام عالی
وزارت نفت توســط شرکت گاز اســتان و هوای
مساعد منطقه بوده است .وی درباره مصرف نفت
گاز بخش غیرنیروگاهی نیز گفت :مصرف بخش
غیر نیروگاهی این فرآورده نفتی در بازه زمانی یاد
شده   1442میلیون و  300هزار لیتر بوده که در
قیاس با مدت مشــابه پارسال  8/1درصد کاهش
داشته است .قابل ذکر است که سوخت اصلی نیرو
گاه سیکل ترکیبی سبالن گاز طبیعی و سوخت
دوم آن نفتگاز است.

پیمانکار عملیات گازرسانی
به شبکه صنعتی انتخاب شد
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

مرحله انتخاب پیمانکار عملیات گازرســانی به
شبکه وانشعابات صنعتی درسطح استان درکمیته
مناقصات شرکت گازاســتان مرکزی برگزار شد.
بر اســاس این خبر ،عملیات گازرســانی شبکه
وانشعابات صنعتی درسطح اســتان به مناقصه
گذاشته شــدکه شــرکت کاوش نصب سپاهان
جهت اجرای  1068مترشــبکه توزیع پلیاتیلن
واجرای  1668متر خطوط فوالدی به قطر 2و 4
اینچ ونصب وراهاندازی  40مورد ایستگاه میترینگ
وتقلیل فشــارگاز بــا قیمت پیشــنهادی چهار
میلیاردودویست و نود میلیون ریال انتخاب شد.
مدیر امور آبفار نیشابور بیان کرد:

رفع مشکل آب روستای
بوژمهران بخش زبرخان نیشابور

naslfarda

مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

نخستین جلسه کمیســیون کشاورزی
و صنایع وابســته اتاق ایــران با حضور
نمایندگانی از ســازمان برنامهوبودجه،
خانه کشاورز ،شورای ملی زیتون ،انجمن
ملی سیبزمینی و سایر تشکلهای حوزه
کشــاورزی برگزار شــد .در ابتدای این
جلسه ،نمایندگان سازمان برنامهوبودجه
به ارائه یک پروژه مطالعاتی مشــترک با
کمیسیون کشــاورزی و صنایع وابسته
اتاق ایران پرداختند و بر اساس یافتهها،
پیشــنهادهایی بــرای توســعه تولید و
صادرات بخش کشاورزی مطرح کردند.
بر اســاس مطالعات انجام شــده در این
پروژه ،در کشور اســناد باالدستی بسیار
زیادی وجود دارد که قرار بوده در خدمت
توسعه تولید و صادرات باشد اما به دلیل
مشغلههای زیاد و در پیچوخم بوروکراسی
موجود اص ً
ال به آنها توجه نمیشــود و
ظرفیت آنها مغفول مانده اســت؛ اما در
این پروژه تالش شده مواد قانونی موجود
در زمینه توســعه تولید و صــادرات در
بخش کشــاورزی احصا و ظرفیتهای و
تهدیدهای آن شناسایی شود.همچنین
شناســایی و رفع موانع توسعه صادرات

غیرنفتی یکی از اصول این پروژه مطالعاتی
به شــمار میرود که درنهایت با تفکیک
به پنج پروژه جداگانه ،بــرای اجرای آن
برنامهریزی شده اســت.بهزعم متولیان
این مطالعــات ،پنج پروژه پیشــنهادی
تمام مشــکالت و کاســتیهای موجود
در پروســه تولید محصول تا صادرات را
مدنظر قرار داده و با اجرای آنها ،میتوان

انتظار داشت بخش عمده مشکالت حوزه
صادرات محصوالت کشــاورزی برطرف
شود.دســتاورد این پنج پــروژه ،اجرای
زنجیره ارزش از تولید تا صادرات به کشور
هدف خواهد بود و اولین آنها ،توســعه
خوشههای کشاورزی است که باید برای
هماهنگســازی فعاالن این حوزه انجام
شود .در ادامه ،پروژه دوم استانداردسازی

تولید تا صادرات محصوالت کشــاورزی
اســت که یکی از الزامــات حضور موفق
در بازارهای جهانی محســوب میشود و
باید موردتوجه مسئوالن و فعاالن بخش
کشاورزی قرار گیرد .سومین پروژهای که
در این مطالعات پیشنهاد شده ،کشاورزی
قراردادی است که هماهنگی میان تجار
و بازارهای هــدف با کشــاورزان را ارتقا

میدهد .اجرای سیستم نرمافزاری از تولید
تا صادرات به کشورهای هدف ،چهارمین
پروژه پیشنهادی در این مطالعات است
که باید با هدف حذف پروسههای زمانبر
فعلی انجام شود.در این مطالعات ،آخرین
و پنجمین پروژه پیشنهادی ،برندسازی
محصــوالت و کدگــذاری از تولیــد تا
صادرات را دنبــال میکند که اجرای آن
میتواند ارزشافزوده ایجاد شده در حوزه
کشاورزی را تا چند برابر افزایش دهد .در
ادامه ،حاضران در جلسه به بیان مسائل
روز حوزه کشاورزی و صادرات محصوالت
این بخش پرداختند و با تأکید بر اینکه
مشکالت بخش کشاورزی چندان پیچیده
نیست و متأثر از چند عامل اصلی است،
اعالم کردند :قانونشکنی یکی از عوامل
اصلی بروز مشکل برای بخش کشاورزی
است؛ بهعنوانمثال ،باوجوداینکه صراحتاً
در قانون اعالم شــده صفر تا صد تولید تا
صادرات بخش کشاورزی باید در اختیار
وزارت جهاد کشــاورزی باشد تا برای آن
برنامهریزی کند اما رئیسجمهور اخیرا ً
در ابالغیهای ،نیمی از امور این بخش را به
وزارت صنعت سپرده است که بر اساس آن
محصول کشاورزی بعد از تولید ،در حوزه
اختیار وزارت صنعت قرار میگیرد.

با راهاندازی سیستم آشکارساز آتشوگاز زاگرسجنوبی حاصل شد

ت و گاز
صرفهجویی اقتصادی در شرکت بهرهبرداری نف 
کرمانشاه /اکبر میثاقی
kermanshahnaslefarda@yahoo.com

با اجرای پروژه طراحی ،نصب و راهاندازی سیستم
آشکارساز آتش و گاز ( ،)F&Gتوسط متخصصان
اداره  ،HSEضمن افزایــش ضریب ایمنی ،حدود
 ١٠میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی در شرکت
بهرهبــرداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی حاصل

شد.حمید ایزدی ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره به اجرایی شدن
این پروژه در دو منطقه عملیاتی این شرکت اظهار
داشت  :این پروژه در راستای پیشگیری،ایمنسازی
ساختمان و تاسیسات  ،کنترل و کاهش حوادث
آتشسوزی در تاسیســات عملیاتی و تعدادی از
اماکن اداری و اقامتی این شــرکت در دو منطقه
عملیاتی نار و کنگان و آغار و داالن ،اجرا شده است.

مشهد  /گروه استان ها

فرماندهی نیروی انتظامی استان در دیدار با مدیر منطقه آذربایجانشرقی:

آرامش موجود حاصل مدیریت استراتژیک منطقه است

ی زاده
تبریز /ملیحه عبدالعل 
news@ naslefarda.net

سردار عبدی ،فرماندهی نیروی انتظامی

اســتان و هیئت همراه با مدیر شرکت
ملی پخــش فرآوردههای نفتی منطقه
آذربایجانشرقی در دفتر ایشان دیدار
و گفتوگو کرد .ابوالفضــل روحاللهی،

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری اندیشه در نظر دارد با استناد به ماده  4آئین نامه مالی شهرداریها و مجوز
شماره/5/764ص مورخ1398/06/10شورای اسالمی شهر اندیشه عملیات مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه
عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نماید  .لذا متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالع بیشتر و شرکت در
مناقصه به آدرس مندرج در بند 2این آگهي مراجعه نمایند.
ردیف

شــرح

برآورد اولیه کار(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

1

خرید لوازم ست ورزشی بدنسازی و لوازم
بازی پلی اتیلن و کف پوش الستیكی

15/000/000/000

750/000/000

توضیحات

 -1سپرده شرکت در مناقصه :در راستای اجرای بند  2ماده  5آئین نامه مالی شهرداریها سپرده شرکت در مناقصه فوق مي بایست به
صورت ضمانتنامه بانكي به نفع سازمان سیما  ،منظر و فضاي سبز شهری اندیشه ،اسناد خزانه و یا واریز نقدي به حساب جاري سیبا به
شماره  0107444713002نزد بانک ملي ایران شعبه فاز  3اندیشه (کد )2417تهیه و برابر دستور العمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه
پیشنهاد قیمت ارائه گردد .الزم بذکر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع
سازمان ضبط خواهد شد -2 .مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهي لغایت پایان وقت اداري
(ساعت  )13:30روز پنجشنبه مورخ  1398/07/11و محل دریافت آن به نشاني شهرستان شهریار ،شهر اندیشه ،فاز  ، 5بلوار خلیج
فارس-بلوار شهدای مدافع حرم  ،خیابان شهید تهرانی مقدم  ،ساختمان شماره  2شهرداري اندیشه  ،طبقه اول  ،سازمان سیما  ،منظر
و فضاي سبز شهری اندیشه مي باشد-3.مهلت و محل ارائه پیشنهادات :متقاضیان مي بایست پاکات پیشنهاد قیمت خود را که برابر
شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا پایان وقت اداري (ساعت )14:30روز شنبه مورخ 1398/07/13به
آدرس دبیرخانه سازمان سیما  ،منظر و فضاي سبز شهری اندیشه به آدرس مندرج در بند  2تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
 -4مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه مي بایست درخواست کتبي خود را به عالوه
یک فقره فیش واریزي به حساب جاري سیبا به شماره  0107444587001نزد بانک ملي ایران شعبه فاز  3اندیشه (کد )2417بمبلغ
 1.000.000ریال (غیر قابل استرداد) بابت خرید اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند-5 .هزینه درج آگهي در روزنامه بر
عهده برندگان مناقصه مي باشد -6.سازمان سیما  ،منظر و فضاي سبز شهری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون
ذکر دلیل مختار مي باشد -7 .تاریخ بازگشائی پاکات مناقصه  1398/07/14می باشد - 8.دارا بودن رتبه مرتبط و دارای ظرفیت آزاد
کار الزامی است-9.سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر شده است.

تاریخ درج نوبت اول 98/06/28 :تاریخ درج نوبت دوم98/07/03 :

ارشاد تنها  -سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری اندیشه

آذربایجانشرقی خبر داد:

تبریز /روح اله عبدالعلی زاده
news@ naslefarda.net

شرکت گاز استان آذربایجانشرقی با استقرار
مدل  EFQMدر مســیر تعالی ســازمانی قرار
گرفته است.مدیرعامل این شرکت گفت :این
شرکت در راستای بهبود فرآیندهای اجرایی
و تحقق مشتری مداری در ســازمان از سال
 95حرکت در مســیر تعالی را آغاز کرد که در
همین راستا تاکنون گواهینامه 4ستاره  تعهد
به تعالی شــرکت ملّی گاز ایران را کسب کرد.
سیدرضا رهنمایتوحیدی اعالم کرد :اکنون در
جهت ارتقای سطح تعالی سازمانی ممیزیها و
اقدامات اصالحی در برنامه اجرایی شرکت قرار
گرفته است .وی با اشــاره به ماهیت خدماتی
این شرکت تصریح کرد :شرکت گاز با در نظر
گرفتن حجم مشترکان تحت پوشش و  با دارا
بودن سهم عمده ای در بازار صنعت کشور ،الزم
است حضور موثری در نهادینه کردن موضوع
سرآمدی و تعالی سازمانی داشته باشد.
به منظور خدمت به زائران اربعین

پایگاههای امداد و نجات
در ایالم مستقر میشود

ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

وی افزود  :سیســتم های آشکارســاز گاز و آتش در کمپ میالد ،ساختمان مرکزی اداره مخابرات
(  )Fire and Gas Detection Systemدر کمپ میالد ،مجتمع کارگاهی ناحیه نار شــامل
سایتهای صنعتی و ساختمانها با هدف سنجش کارگاه تهویه ،کارگاه ابزار دقیق ،کارگاه مکانیک،
تمــام وقت میزان انتشــار گازهــای خطرناک و کارگاه بــرق ،کارگاه الکترونیــک ،آزمایشــگاه،
همینطور اعالم حریق با صــرف هزینه های باال مخابرات ،ایســتگاه پمپ بنزین و سوله ژنراتور و
اجرا می شود .این پروژه توسط کارشناسان اداره ســاختمانهای اداری ،انبار ،کارگاههای تعمیر
 HSEستاد زاگرس جنوبی و منطقه عملیاتی نار و شیرآالت و ...خدمات فنی چاه ها منطقه عملیاتی
کنگان در شش بلوک از استراحتگاه کارکنان واقع آغار و داالن اجرا شده است

مدیرمنطقــه در این دیدار با تشــریح
سیاستهای جاری شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتــی و تأثیر فرآیندهای
کاری در موقعیت حساس کنونی کشور،
نســبت به اجرای منویات مقام معظم
رهبری و دولت محترم در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی تأکید کرد .وی
در ادامه با بیان فرآینــد تأمین و توزیع
مطلوب فرآوردههای نفتی درخصوص
راهکارهای پیشگیری از قاچاق و عرضه
خارج از شبکه مواد نفتی ،زیر ساختهای



مدیر عامل شرکت گاز

قرارگیری شرکت گاز استالن
در مسیر تعالی

توسعهصادراتمحصوالتکشاورزیازمسیربرندسازی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

مشــکل افت فشار آب روســتای «بوژمهران» از
توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور ،با ایجاد
مخزن بتنی  500مترمعکبی مرتفع شــد.مدیر
امور آبفار نیشــابور گفت :روســتای بوژمهران با
توجه به اینکه روستا به سمت باالدست توسعه
یافته بود ،در ارتفاعات دچار افت فشــار آب شده
بود که با ایجاد مخزن بتنــی  500متر مکعبی،
اصــاح دو عدد حوضچــه ،اجــرای  1200متر
خط انتقــال و  1000متر شــبکه توزیع جدید
مشــکل آن با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200
میلیون ریال برطرف شــد.گفتنی است روستای
بوژمهران ،دارای 560خانوار و  1672نفر جمعیت
است.

Provinces

در کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران مطرح شد

عکس :نسل فردا

پس از انجام مناقصه در استان مرکزی
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استانها

کوتاه از استانها

سامانه هوشمند سوخت ،سیستمهای کرد .در این نشســت ،ســردارعبدی،
مکانیزه فروش ،انبار و نظارت و کنترل بر فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان
امر توزیع و صادرات فرآوردههای نفتی با آذربایجا 
نشــرقی نیز با بیــان تعامل و
توجه به راهبرد دولت الکترونیک مطالب آرامش موجــود در گســتره عملیاتی
استان که حاصل ســعهصدر و مدیریت
مبسوطی را بیان داشت.
روحاللهی ،با تصریح بر نقش حســاس اســتراتژیک منطقــه بوده اســت ،از
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی زحمــات بیبدیــل مجموعــه خدوم
منطقه آذربایجانشــرقی در تأمین و شــرکت ملــی پخــش فرآوردههای
توزیع ســوخت مورد نیاز اســتانهای نفتی اســتان صمیمانه تشــکر کرد و
شمالغرب کشور ،گزارشــی از عملکرد خواســتار ادامه همکاریهای متقابل
حــوزه عملیاتی ایــن منطقــه را ارائه شد.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان
ایالم ،از اســتقرار پایگاههــای امداد و نجات
در محورهای مواصالتــی ایالم برای خدمت
به زائران اربعین  ۹۸خبر داد .حسین عارفی
افزود  :اســتقرار پایگاههای امداد و نجاتدر
محورهای مواصالتی ایــام برای خدمت به
زائران اربعین  98به جهت خدماترسانی به
زائران و ارائه امور امدادی در تمام محورهای
مواصالتی استان ایالم انجام شده است .وی
گفت :عالوه بر اســتقرار پایگاههای امداد و
نجــات ،برنامهریزیهای الزم بــرای برپایی
اســکان اضطراری در مرز مهــران نیز انجام
شده است.عارفی ،با اشاره به تجارب سالهای
گذشته ســازمان متبوعه خود در امر امداد و
نجات به زائران اشــاره و یادآورشد :در مواقع
اضطرار و ترافیک جــادهای از توان هوایی با
استقرار بالگرد در مرز مهران امر امدادرسانی
انجام میشود.وی تصریح کرد :ساخت آشیانه
بالگرد در مرز مهران انجام شده و بالگردها در
این محل استقرار مییابند.عارفی افزود :تمام
مجموعه هالل احمر برای خدماترسانی به
زائران اربعین حسینی در آمادهباش قرار دارند.

اعالم مفقودی پروانه بهره برداری معدن مرمریت شرق کوه باغوک جرقویه

بدینوسیله به اطالع می رساند طبق فرم استشهادیه و تعهدنامه مثبوت به شماره  57280مورخ  98/06/13در دبیرخانه
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان ،پروانه بهره برداری معدن مرمریت شرق کوه باغوک جرقویه شماره
 104/808/95/82925مورخ  ،95/11/24صادره به نام خانم آسیه رضایی رامشه واقع در شهرستان اصفهان رامشه مفقود
گردیده است ،لذا چنانچه کسی نسبت به پروانه یاد شده مدعی می باشد ،ضروریست حداکثر ظرف مدت 10روز پس از تاریخ
انتشار این آگهی ،به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به نشانی :اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،خیابان  22بهمن،
مجتمع اداری غدیر اصفهان ،ساختمان شهید کاظمی سازمان صنعت ،معدن و تجارت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه
اصل پروانه تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض ،اصل پروانه ارایه نشود ،سازمان استان
المثنی پروانه را طبق مقررات به نام متقاضی صادر و به متقاضی (دارنده پروانه) تسلیم خواهد کرد .ضمن ًا هزینه درج آگهی بر
عهده دارنده پروانه خواهد بود.

ایرج موفق -رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

آگهـیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهومجمععمومی
فوق العاده شرکت خدمات بیمه ای آتیه سازان سبز البرز (سهامی خاص)
به شماره ثبت 38373و شناسه ملی10260559757

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات بیمه ای آتیه سازان سبز البرز دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 1398/7/10به ترتیب در ساعات 8و9
صبح در محل اصفهان ،خیابان وحید ،نرسیده به چهار راه رودکی ،ساختمان ،133طبقه اول ،واحد یک برگزار میگردد
حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 8صبح - :انتخاب مدیران ،بازرسان و روزنامه
 تغییر مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده 3اساسنامهدستورجلسهمجمععمومیفوقالعادهساعت 9صبح:

هیئت مدیره

