کوتاه از اقتصاد

رمز پویا فعال اجباری نمیشود

احتمال حضور پیمانکاران خارجی در ساخت فرودگاه چابهار

ایسنا :رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانکها در مورد رمز پویا ،به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.
عبدالناصر همتی گفت :مسئولیت حفاظت از اطالعات مشتریان به عهده بانکها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده
آنهاست .وی اضافه کرد :بانکها اطالعرسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کردهاند .در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا
توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی ،ترجیح میدهند از رمز ایستا استفاده کنند .همتی تاکید کرد :رمز ایستا
بایستی به گونهای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان ،در دریافت روزانه بیش از  ۱۰میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانکها
هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند .وی اشاره کرد :بانک مرکزی یک سیستم متمرکز
مبتنی بر پیامک راهاندازی کرده است ،لیکن اتصال کلیه بانکها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد.

ایسنا :مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار گفت :ایران به کار روی زیرساخت در این منطقه که شامل ساخت فرودگاه است،
ادامه میدهد .عبدالرحیم کوردی گفت :سه پروژه جاری در بندر چابهار که شامل راهآهن و یک خط لوله انتقال گاز است ،با روند خوبی در
حال پیشرفت هستند ،اما ساخت فرودگاه در این روند عقبتر مانده است .با این حال این مسئله با حمایت فراهم شده از سوی وزارت راه
و شهرسازی و استاندار سیستان و بلوچستان حل شده است .وی در ادامه خاطرنشان کرد :پژوهش و طراحی فرودگاه در کنار مذاکرات با
پیمانکاران آغاز شده است.کوردی اظهار کرد که آنها شرکتهای داخلی هستند و منابع از طریق منابع داخلی و همچنین سرمایهگذاران
خارجی فراهم شده است .اگر سرمایهگذاری خارجی تامین شود ،تغییراتی در این پروژه ساخت خواهد بود در غیر این صورت ما به کار
با یک پیمانکار داخلی ادامه میدهیم.

اقتصاد کالن


سخنگوی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی:

تامین سوخت مناطق زلزلهزده
به روال عادی ادامه دارد

ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران
اعالم کرد

پایداری اپراتورهای همراه
در مناطق زلزلهزده

ایسنا :در پی زلزله  ۵.۹ریشتری در مناطق
وسیعی در شــمال غرب کشــور ،ارتباطات
شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد شبکه
این اپراتور آســیبی ندیده و بدون هیچگونه
قطعی و با پایداری کامــل و بهصورت نرمال
در حال خدمترسانی به مشترکان و انتقال
ترافیــک ارتباطی در آن مناطق اســت و به
مشترکان خدمترســانی میکند.طبق این
اطالعیه ،در نخستین دقایق پس از وقوع زلزله،
کمیته بحران تشکیل و تصمیمات الزم جهت
برقراری ارتباط هر چه بهتر در مناطق زلزله
زده گرفته شد.

Economy

naslefardanews
naslfarda

قهر مردم با طالی آبشده و
آشتی با مصنوعات طال

ایرنا :رئیس اتحادیه طــا و جواهر تهران با بیان
اینکه خریداران طال هم اکنون مصرفکنندگان
واقعی هســتند ،گفت :پس از شفافسازیهای
انجام شده درباره مشکالت خرید طالی آبشده،
اکنون مردم از طالی آبشــده فاصله گرفته و به
خرید دوبــاره مصنوعــات روی آوردهاند.ابراهیم
محمدولی یادآور شد :بخشی از رشد قیمت طال و
سکه در بازارهای داخلی ناشی از رشد بهای اونس
طال در بازارهای جهانی بوده که البته آن نیز دوباره
اندکی افت کرده است .رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران گفت :در سال  ۹۷و ماههای ابتدایی سال ۹۸
خریداران بیشتر به سراغ طالی آبشده میرفتند،
اما پس از شفافســازیهایی که صورت گرفت و
مردم متوجه برخی تخلفات رخ داده در این بخش
شدند ،افراد غیرمتخصص از طالی آبشده فاصله
گرفته و به خرید دوباره مصنوعات روی آوردهاند.
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روند افزایشی قیمت خودرو در روزهای آینده ادامه دارد

االکلنگ بازی قیمت خودرو
مدتی اســت در بازار خودرو شاهد روند محمدرضا نجفیمنــش رئیس انجمن
افزایش قیمت این محصول هســتیم که صنایع همگن قطعهســازی در گفتوگو
باعث ایجاد التهاب در این صنعت شــده با باشــگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به
است .افزایش سرســامآور و بدون منطق افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده،
قیمت خودرو موضوع جدیدی نیست و از گفت :مدیریت کشــور در مــورد قیمت
آن دسته موضوعاتی است که همواره نقل خودرو دچار التهاب شــده که نتیجه آن
محافل بوده و داد مردم را درآورده است .باعث زیان  ۳۵هزار میلیــارد تومانی تا
زمانی که از کارشــناس صنعت خودرو پایان سال  ۹۷اســت .در  ۶ماهه نخست
دلیل افزایــش قیمت ایــن محصول را امسال نیز  ۸هزار میلیارد تومان به زیان
جویا می شــویم ،همواره نوک پیکان آن خودروسازان اضافه شده است .او بیان کرد:
را به سمت دولت گرفته و دولت را مقصر دولت به هیچ عنوان نباید در قیمتگذاری
و نقشآفریــن اصلی افزایــش قیمتها خودرو دخالت کند؛ چرا که باعث ضرر و
زیان در صنعت خودرو میشود .هم اکنون
دانستهاند.
اکثر متقاضیــان خرید خــودرو معتقد به دلیل دخالت دولت ،قیمت خودرو رو به
هســتند که دولت بایــد با اســتفاده از افزایش است و تا زمانی که این دخالتها
ابزارهای خاص خود قیمت آن را کنترل وجود دارد قیمت آن سیر صعودی خواهد
کند و از افزایش بیرویــه این محصول داشت .نجفیمنش گفت :دود ضرر دخالت
جلوگیری به عمل آورد ،اما متاسفانه این دولت مستقیم به چشــم قطعهساز وارد
کاهش قیمت جزو آمال و آرزو شده است میشود یعنی هزینه قطعهساز را پرداخت
که مانند االکلنگی هــر روز باال و پایین نمیکننــد و قطعهســاز دچار مشــکل
میشود .برای کنترل قیمت خودرو الزم میشود .دولت نباید هیچ کاری به قیمت
است که ســازمانهای نظارتی همچون اقالم داشته باشد و خودرو مانند نان شب
ســازمان حمایت مصرفکننــدگان و نیست که حتما دولت در آن دخالت کند.
قطعهسازان با خودروسازان
تولیدکنندگان به ایــن ماجرا ورود کنند
مشکالتی دارند
و پاسخگوی این افزایش باشند.
زیان  ۳۵هزار میلیارد تومانی امراله امینی کارشــناس صنعت خودرو
با اشــاره به افزایش قیمت خــودرو در
خودروسازان

هفتههــای اخیــر ،گفت :مشــکالتی
درخصوص واردات برخی قطعات به تازگی
گریبانگیر قطعهسازان خودرو شده است،
قطعهسازان نیز با خودروسازان مشکالتی
دارند چرا که برخی از آنها ادعا دارند که
خودروسازان هزینهها را پرداخت نکردهاند
در نتیجه باعث میشــود قطعه ســازان
تمایلی به تولید قطعه نداشــته باشــند.
امینی افزود :قسمت دیگری از مشکالت
نیز مربــوط به کارخانه اســت ،مدیریت
خودروســازان در هفتههای اخیر تغییر
کرده که خود این مســئله نیز مسائلی را
ایجاد میکند عالوه بر این خودروسازی
در کشــور به دلیل اینکه حالت دولتی و
انحصاری دارند ،مدیران انگیزه الزم برای
برطرف کردن مشکالت عموم جامعه را
ندارند و ترجیح میدهند قیمت خودرو باال
باشد از این رو خودرو کمتر تولید میکنند
و این محصول را گرانتر میفروشند.این
کارشــناس صنعت خودرو بیان کرد :در
تولید دو اســتراتژی داریم ،در نخستین
طرح میگویند تولید را افزایش و حاشیه
سود را کاهش دهید تا درآمد افزایش یابد
و در حالت دیگــر میگویند قیمت را باال
ببر و تولید را کاهش دهید  .خودروسازان
اســتراتژی دوم را انتخاب کردهاند چرا
که این صنعت انحصاری اســت و جلوی

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 20845و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260417045
ﺟﻬﺖﺗﺸﮑﯿﻞﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  98/8/29در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎر راه
ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﻼك 83ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖاﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل97 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 129ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرتاﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻮﺧﺘﮕﯿﺮى اﯾﻤﻦ :CNG
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  CNGﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮدرو را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي

ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ اول  1398/08 /14 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ دوم 1398/08/ 18 :

ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن) 24ﺳﺎﻋﺘﻪ(09627 :

بازنگری در شیوهنامه عرضه
نفت خام در بورس

واردات را گرفتهانــد و مصرف کننده نیز
مجبور است با این بازار بسازد.
روند افزایشی قیمت خودرو
در روزهای آینده
در ادامه امیرحســن کاکایی کارشناس
صنعت خودرو گفت :تا یک ماه گذشــته
پیشبینی میشد که قیمت خودرو  روند
کاهشی داشته باشد چرا که در آن زمان
قیمت ارز ثابت شــد و خودروســازان به
شــدت در تولید کار میکردنــد و تولید
افزایش یافت همچنیــن انتظار میرفت
به دلیل پایان یافتن تابستان و تمام شدن
تفریحات تقاضا برای خرید خودرو کاسته
و نرخ خودروها کاهش پیدا کند .او ادامه
داد :در دو هفته اخیر فشار سازمان ملی
اســتاندارد و وزارت صمت افزایش یافت
تا پراید و پژو  ۴۰۵از رده خارج شــوند،
اما این رویه اشتباه بود چرا که هم اکنون
در جنگ اقتصادی به سر میبریم و زمان

حذف توقف تولید نیست چرا که بازار در
یک وضعیت شکننده است.کاکایی گفت:
هم اکنون خودروسازان به اجبار بازار را به
حالت تعادل نگه میدارند.
کوچکتریــن تلنگر به صنعــت خودرو
باعث ایجاد التهاب در آن میشــود ،این
خبررســانی درباره توقف تولید خودرو
باید دیرتــر اتفاق میافتاد تــا این تنش
به این زودیها در کشــور خود را نشان
نمیداد.این کارشــناس صنعت خودرو
تشــریح کرد :هم اکنون بیــان کردهاند
که با توقف تولید پراید ،ســایپا خودروی
جایگزیــن دارد که این پالســی در بازار
منعکس میکند و باعث میشــود افراد
تصور کنند دیگر خودرویی مانند پراید در
بازار وجود ندارد در نتیجه این خودرو را در
انبارها نگه داشته و شاهد حضور دالالن
صنعت

و افزایش قیمت خــودرو در این
باشیم.

شهر خبر :نماینده شــرکت ملی نفت ایران در
بورس انرژی با اشاره به اینکه تغییری در حجم نفت
خام و میعانات خریداری شده در بورس انرژی ایجاد
نشده،گفت :از اردبیهشت ماه سالجای تاکنون
نفت خام بر اساس شیوهنامه ابالغی وزیر نفت در
بورس عرضه شده اما اکنون در حال بازنگری این
شیوهنامه هستیم.
امیرحسین تبیانیان با اشاره به اینکه حجم مبادالت
نفت خام و میعانات گازی تغییری نداشته ،افزود:
برای اقبال بیشتر خریداران به عرضه نفت خام در
بورس،مواردی مطرح شده که در این مورد در حال
تصمیمگیری هستیم .وی با بیان اینکه این موارد
بیش از هر چیز مربوط به به روز رسانی شیوهنامه
عرضه نفت در بورس است ،ادامه داد :از اردیبهشت
امسال،عرضه نفت بر اساس شــیوه ابالغی وزیر
انجام شده اما اکنون در حال بازنگری این شیوهنامه
هستیم .به گفته تبیانیان بر اساس تکلیف قانونی،
ماهانه باید  ۶میلیون بشــکه نفت خام و میعانات
گازی در بورس عرضه شود که شرکت ملی نفت در
این زمینه تعهد خود را صد درصد به انجام رسانده
و حتی در برخی از ماهها ،بیش از حجم تعهد شده
عرضه داشته است.

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  98/8/29در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﭼﻬﺎر راه
ﭘﻠﯿﺲ ،روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ ،ﭘﻼك 83ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖاﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل97 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﺷﺮﮐﺖ -ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 129ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ را
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻮﺑـﺖ دوم

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

انرژی خبر داد:

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 13944و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260349560
ﺟﻬﺖﺗﺸﮑﯿﻞﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺷﻤﺎره آﮔﻬﯽ 98 -9:
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1398,4807 :

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻧﻈﺮدارد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﻫﺎي اﺳﺘﯿﺠﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
)ﺷﺮﮐﺖ ( واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم اﯾﻦ آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ  ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺘﺒﯽ
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﺮمﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ  ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ آدرس  :ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن 22ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮمﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي  https://iets.mporg.irو  https://monaghese.niopdc.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ  ،ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( .
ﺗﺬﮐﺮ  :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮمﻫﺎي ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﮔﻬﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮﮐﺖ ) ﭼﺎپ ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ (
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﻀﺎء اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪ آور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﻀﺎء و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮدد .
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ و اراﺋﻪ ﻓﺮمﻫﺎي ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ  ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ
از اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ( ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﮔﺮدد ( :
 -1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ .
 - 2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ .
 - 3ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آﮔﻬﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات و آﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ) ﭼﺎپ ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ( .
 -4ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داراي اﻋﺘﺒﺎر ) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ( از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون  ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .
 -5ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ  ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ .
 -6ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر .
- 7ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮاﺑﺮاﺻﻞﺷﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﺗﺎﯾﯿﺪﺻﻼﺣﯿﺖاﯾﻤﻨﯽﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرانﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﻣﻮﺿﻮعﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،داراياﻋﺘﺒﺎر)ﺑﻪﻟﺤﺎظزﻣﺎﻧﯽ(وﺻﺎدرﺷﺪهازادارهﮐﻞﺗﻌﺎون،ﮐﺎرورﻓﺎهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺘﺎن.
-8ﮔﻮاﻫﯽاﻣﻀﺎءﺻﺎدرﺷﺪه ازدﻓﺘﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽﺑﺮايﻓﺮدﯾﺎاﻓﺮاديﮐﻪﻃﺒﻖاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪوآﮔﻬﯽآﺧﺮﯾﻦﺗﻐﯿﯿﺮات)ﭼﺎپﺷﺪهدرروزﻧﺎﻣﻪرﺳﻤﯽ(ﻣﺠﺎزﺑﻪاﻣﻀﺎءاﺳﻨﺎدﺗﻌﻬﺪآوردﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮد 18دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺎ راﻧﻨﺪه  22/233/017/855:رﯾﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر  1/111/650/893:رﯾﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ
ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ  - 1 :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،اﯾﻤﻨﯽ و زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ را در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ  60از 100ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ  ،دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ اي ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا در
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺮاز ﮔﺮدد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ از دور ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺬف و ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻔﻊ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﮔﺰار ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 - 3ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﮐﻪ در اﯾﻦ آﮔﻬﯽ درج ﮔﺮدﯾﺪه را ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
)ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم اﯾﻦ آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ( اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس

عکس :ایرنا

مهر:ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههای نفتی ایران گفت :سوخت مناطق
زلزلهزده اســتان آذربایجانشــرقی ،به طور
کامل تامین شده اســت .فاطمه کاهی اضافه
کرد :سوخت کافی در منطقه وجود دارد و هیچ
کمبودی به لحاظ تامین ســوخت موردنیاز
جایگاهها و مردم وجود ندارد .این مقام مسئول
ادامه داد :تعدادی نفتکش حامل نفت سفید
نیز به صورت اضطراری در روستاهای زلزلهزده
مســتقر شــدهاند تا در صورت نیاز ،سوخت
گرمایشی مورد نیاز مردم را تامین کنند.
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رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران مطرح کرد:

ردﯾﻒ

ﺷﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
رﯾﺎل

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ
رﯾﺎل

رﺗﺒﻪ

ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮ
ﻧﻘﺪى

1

اﺣﺪاث ﭘﺎرك ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﺷﺮﻗﻰ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 9

3,600,000,000

180,000,0000

رﺗﺒﻪ  5اﺑﻨﯿﻪ ﯾﺎ  5راه و ﺗﺮاﺑﺮى

 ٪ 100ﻧﻘﺪى

2

ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ادارى و
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﻰ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻰ

4,500,000,000

225,000,000

 5ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

 ٪ 100ﻧﻘﺪى

-1ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از روشﻫﺎى ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق  ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت
 90روز اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻓﯿﺶ ﻧﻘﺪى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  700786948623ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ.
-2ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻔﺮ اول و دوم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-3ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ-4.ﻣﺒﻠﻎ  500/000رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
 700785313795ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮﺷﻬﺮدارى وارﯾﺰ و رﺳﯿﺪ آن را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -5.ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ
ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺑﻼل ،ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -6 .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺪارك ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻼك ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -7ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺰد ﺷﻬﺮدارى
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ-8.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺖ oldpmn.mporg.irو ﯾﺎ
 sajar.mporg.irو ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎى ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،روزﻧﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﻰ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎى ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -9 .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ -10.ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت در اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ -11 .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺠﺰا )اﻟﻒ-ب-ج( ﻻك و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
وﻗﺖ ادارى روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  98/8/28ﺑﻪ آدرس :ﮐﺮج ،ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺑﻼل ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
 -12ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه در ﻣﻮرخ  98/8/29در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج )دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار( ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 026-35892421-35892418ﺗﻤﺎس و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.karaj.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ  -ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮج

