کوتاه از اقتصاد

معامالت بورس از هفته جاری  2زمانه میشود

افزایش قیمتها در بازار خودرو

شهر خبر :مدیرعامل بورس تهران گفت :از هفته جاری معامالت بورس در دو زمان مشخص برگزار میشود.
علی صحرایی اظهار داشت :اقدامات کوتاه مدت بورس تهران برای کاهش فشار روی هسته معامالتی بدین گونه است که از هفته جاری
سهام صنایع مختلف در دو زمان هشتوســی دقیقه تا  ۱۱و  ۱۱تا  ۱۳هر روز کاری معامله خواهد شد .مدیرعامل بورس تهران اضافه
کرد :عمده معامالت گروهها از ساعت هشتوسی دقیقه تا  ۱۱و گروه صنایع بزرگ نیز از ساعت  ۱۱تا  ۱۳انجام میشود البته از روز قبل
اطالعرسانی میشود که چه صنایعی در چه بازه زمانی معامله خواهد شد .صحرایی گفت :برای کاهش مشکالت هسته اصلی معامالت
یکی از اقدامات بورس تهران ،به کارگیری دو سامانه معامالتی برای بورس و فرابورس است که تا دو ماه آینده دو موتور معامالت جداگانه
ایجاد میشود.

پارسیک :با بازگشت افزایش قیمتها به بازارهای موازی و جهش خیره کننده قیمت طال در بازارهای جهانی افزایش قیمتها در بازار خودرو
شتاب بیشتری به خود گرفت به گونهای که قیمت خودرو پژو پارس اتوماتیک از ۱۶۷میلیون تومان به قیمت ۱۹۰میلیون تومان رسیده و قیمت
پژو ۲۰۷اتوماتیک نیز تا ۲۹۸میلیون تومان باال رفته است و قیمت خودرو هایما اس نیز تا ۵۶۰میلیون تومان باال رفته است .این افزایش قیمتها
تنها به مدل خودروهای گروه پژو محدود نشده و خودروهای پراید نیز افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند .کارشناسان بر این باورند که
افزایش قیمت خودرو بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت آن از د ِر کارخانه است و افزایش قیمت مواد اولیه ساخت خودرو به گرانیها در این بازار دامن
زده چون با اعالم افزایش مجدد نرخ الستیک گرانیها در بازار خودرو شدت گرفته است.

اقتصاد کالن


بازشدن پای مشموالن
غیرمستقیم سهامعدالت به بورس

مهر :نخستین شرکت ســرمایهگذاری استانی
مربوط به استان خراسان جنوبی در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرش شد تا ســهامداران آن که
مردم خراسان جنوبی و انتخاب کنندگان روش
غیرمستقیم در ســهام عدالت بودهاند به عنوان
سهامدار شرکت سرمایهگذاری استانی خراسان
جنوبی در بورس تهران حضور یافته و سهام آنها
از هفته جاری قابل معامله در بازار دوم خواهد بود.
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اسکناس جدید صدهزارتومانی چاپ شد

رونمایی از صفرهای کمرنگ
رییسکل بانک مرکزی :همین روزها قیمت ارز را پایین خواهیم آورد

معرفی متقاضیان وام اجاره
از ۲۱مرداد به بانکها

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد
ﺷﺪن ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟

عکس:ایسنا

ایرنا :معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از
روز بیستویکم مردادماه روند معرفی متقاضیان
تسهیالتکمکودیعهاجارهبه ۱۹بانکوموسسه
اعتباری آغاز میشود گفت :در این مرحله تالش
این اســت که در کوتاهترین زمان وام پرداخت
شــود .محمودزاده اظهار کرد :بخــش زیادی از
پاالیش متقاضیان تسهیالت مرابحه خرید کاال
و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره انجام
شده و متقاضیان طبق اعالمی که از قبل صورت
گرفت براساس رقم سمت راست کد ملی خود از
روز۱۴مرداد نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام
کردهاند که این روند تا بیستم ادامه مییابد .وی
افزود :از روز بیستویکم معرفی افراد واجد شرایط
را به بانک شــروع میکنیم تا نسبت به تکمیل
پرونده خود در بانک اقدام کنند .وی با بیان اینکه
 ۱۷بانک و دو موسسه اعتباری برای پرداخت وام
اجاره توسط بانک مرکزی معرفی شدهاند گفت:
براساس ســهمیهای که هر بانک دارد در سامانه
اقدام ملی مشخص کردهایم که متقاضی میتواند
شعبه بانک مورد نظر خود را مشخص کند.

رئیس کل بانک مرکــزی گفت :همین
امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم
آورد و بــه مردم نشــان خواهیم داد که
دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز
برای تأمین کسری بودجه نبوده است.
عبدالناصرهمتــی اظهارداشــت :تمام

تالش خود را برای کنتــرل نقدینگی و
کاهش نــرخ ارز در بازار انجام میدهیم.
وی افــزود :پــس از ارســال اســامی
صادرکنندگان متخلف بــه قوه قضائیه
در  ۱۰روز گذشته ،دو و نیم میلیارد دالر
ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت.

رئیس کل بانک مرکزی :قیمت واقعی ارز
بسیار کمتر از نرخ ارزی است که االن در
بازار مورد معامله قــرار میگیرد .رئیس
کل بانک مرکزی با اشــاره به وضعیت
اقتصادی کشــور درباره مدیریت بازار
ارز گفت :سال  ۹۷التهابات وحشتناکی
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در بازار ارز ایجاد شــد که آن را مدیریت
کردیم و شــرایط خوبی را تــا آبان ۹۸
داشــتیم و ثبات خوبی را شاهد بودیم
که در نتیجه آن تورم نزولی شد .اکنون
نیز تیم بانک مرکزی همان تیم است و
قادریم ثبات را به بازار بازگردانیم .وی با
بیان اینکه از آبان  ۹۸چند اتفاق افتاد که
سیستم را به هم زد افزود :حوادث آبان
ماه انتظارات منفی را درجامعه ایجاد کرد
و اگر به نمودار ارز دقت کنید،نمودار ارز
از آبان  ۹۸شروع به باال رفتن میکند.
رئیــس کل بانــک مرکزی ادامــه داد:
پس از این اتفاق دوباره به ســمت ثبات
حرکت میکردیم که با شــیوع ویروس
کرونا مواجه شــدیم و سیستم تجاری و
اقتصادی کشور به هم خورد چراکه تجار
نتوانســتند تجارت کنند و درآمد ارزی
حاصل از صادرات کاهش یافت .همتی
تاکید کرد :البته در افزایش نرخ ارز در این
اواخر همان طور که مقام معظم رهبری
نیز فرمودند مســائل سیاسی و امنیتی
نیز دخالت داشــت و دشــمنان اهداف
باالتری داشــتند اما ما تالش کردیم تا
بازار را کنترل کنیم و اقدامات جدی را در
این زمینه شروع کردهایم که نتیجه آن
مشخص خواهد شد .رئیس شورای پول و
اعتبار تصریح کرد :اقداماتی در حال انجام
است که هر روز قیمت ارز وابسته به یک
سری موارد نباشد؛ بر این اساس جلوی
یک سری رانتها ،تخلفات و بینظمیها
را گرفتهایم و با قدرت پیش میرویم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی ارز رقمی
بسیار پایینتر از قیمت فعلی آن در بازار

صورت گرفت

تقدیر از خبرنگارهای فعال درحوزه برق
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است گفت :نرخ دالر در اقتصاد ما تبدیل
به شاخص مهمی شــده اما این موضوع
درست میشــود و همه ابزارها را به کار
میبریم تا این نرخ را تعدیل کنیم .همتی
خاطرنشان ســاخت :در این راه تالش
بانک مرکزی کافی نیست و بسیاری از
بخشهای دیگر ماننــد بخش تجاری،
بخش مالــی و قوه قضائیــه باید کمک
کنند که همکاریهایی نیز انجام شــده
که از آنها تشــکر میکنیم .رئیس کل
بانک مرکزی تاکید کرد :مسئله ارز فقط
اقتصادی نیست و مســئلهای امنیتی،
سیاســی و اقتصادی اســت و نهادهای
امنیتی نیز بایــد در این زمینه همکاری
کنند.
وی با بیان اینکه اخاللگــران بازار ارز
از کشورهای حاشــیه حمایت میشوند
تصریح کرد :از قــوه قضائیه به ما اطالع
دادند که تعدادی از ۲۵۰نفری که اسامی
آنها را دادهایم بازداشت کردهاند و اینها
اخاللگرانی حرفهای هستند که حتی
یک دالر ارز وارد کشــور نکردهاند .اگر
شرایط فعلی نبود بانک مرکزی کار خود
را انجام میداد اما شرایط شرایطی است
که آنهایی که میخواهند کشــور را به
هم بزنند از همه ابزارهایشــان استفاده
میکنند .رئیس کل بانک مرکزی درباره
حذف چهار صفــر از پول ملی نیز گفت:
حذف چهار صفر در مجلس جدید نیز در
حال پیگیری است اما بانک مرکزی در
اسکناسهای جدیدی که چاپ میکند
صفرها را به صورت کمرنگ چاپ میکند
تا به نوعی نشانه دوران گذار باشد.

مدیرعامل شــرکت برقمنطقهای غرب بهمناسبت
هفدهــم مردادمــاه «ســالروز شــهادت شــهید
محمودصارمی» روز خبرنگار را تبریک گفت و برای
تمام خبرنگاران متعهــد آرزوی موفقیت کرد .علی
اسدی ضمن تبریک اعیاد دهه امامت و والیت ،شهید
صارمی را یکی از افتخارات اصحاب رسانه عنوان کرد و
گفت :اصحاب رسانه باید این شهید را الگوی حرفهای
خود قرار دهند .وی افزود :حضور رســانههای فعال و
اثربخش در استان کمک بزرگی به توسعه استان است
و ما این فرصت را در جهت خدمت بیشتر به مردم قدر
میدانیم و بر تعامل و همکاری با رســانههای استان
تاکید داریم .اسدی با بیان اینکه رسانهها وخبرنگاران
پل ارتباطی بین مســئوالن ومردم هســتند گفت:
خبرنگاران همواره در صحنههــای مختلف حضور
پررنگ و موثری داشته و دستگاههای اجرایی استان را
در زمینه خدمترسانی بهتر به مردم یاری میدهند.
وی با بیــان اینکه اگر خبرنگار نباشــد فعالیتهای
ارگانها نیز در سکوت خبری خواهد ماند افزود :توفیق،
سربلندی و سالمتی همه شــما عزیزان را از خداوند
متعال خواستارم .درپایان این نشست از خبرنگاران
فعال روزنامههای سراسری،محلی و خبرگزاریهای
استان کرمانشاه در حوزه برق تجلیل شد.

امکان توزیع الکترونیکی کاالی
اساسی برای همه نیست

ایسنا :چندی پیش یک فوریت طرح تأمین کاالهای
اساسی ازسوی مجلس به تصویب رسید که طی آن
پیشــنهاداتی در رابطه با توزیع کاالهای اساسی در
قالب کاالبرگ و یا کارت الکترونیکی مطرح بود .برخی
نمایندگان تاکید داشتند با وجود وفور کاالهای اساسی
برخی اقشار در تأمین آن با ســختیهای مواجهاند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :در حال حاضر
ســازوکار الکترونیکی کردن توزیع کاالهای اساسی
در سطحی گسترده در کشور وجود ندارد و با توجه به
منابع فقط تعداد خاصی را در بر خواهد گرفت.
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ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ8ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن -دوﻟﺖ آﺑﺎد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﻣﺪت ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﻫﻮاﯾﻰ راه اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  9252و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260303395
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
 11ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1399/05/30ﺑﻪ آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﺑﻪ ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ
 8143713758ﻃﺒﻘﻪ اول ،واﺣﺪ 3ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 32214141ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ -1 :اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ
 -2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
ﺷﻤﺎره /99/4749ص ﻣﻮرخ 99/05/14
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ د ر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد 2099001335000021

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎن اﻧﺮژى اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ) 18861ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎن اﻧﺮژى اﺻﻔﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 99/06/19ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎﻋﺎت 16و 17:30ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ،ﺑﺮج آزاد ،ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ،واﺣﺪ 705ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖدﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ98/12/29 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪلﺗﻌﯿﯿﻦروزﻧﺎﻣﻪﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎرﺟﻬﺖدرجواﻧﺘﺸﺎرآﮔﻬﻰودﻋﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎىﺷﺮﮐﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻮاد 107و 108ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﻨﺪاﻟﺰومدﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده - :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ ﻧﻘﺶ آﺟﺮ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  9959ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260310378

ﺷﻨﺎﺳﻪ928482 :

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ ﻧﻘﺶ آﺟﺮ ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  09 : 00ﻣﻮرﺧﻪ  1399 / 06 / 01روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ آدرس 15
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮى ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ،روﺳﺘﺎى اﯾﭽﻰ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮى ،ﭘﻼك  ،840ﺑﻪ ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 8169196440
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  09: 00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرﺧﻪ : 1399/ 06 / 01
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان  -اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن  -اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎرﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ
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ﻧﻮ
ﺑﺖ

دوم

ﺷﺮﮐﺖﻋﻤﺮانﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪﻓﻮﻻدﺷﻬﺮدرﻧﻈﺮدارد؛ﻓﺮاﺧﻮانﺧﺮﯾﺪﺧﺪﻣﺎتﻣﺸﺎورهﺟﻬﺖﺧﺪﻣﺎتﻧﻈﺎرتﮐﺎﻣﻞﺑﺮﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ ،روﺑﻨﺎﯾﻰ ،اﺑﻨﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و آﻣﺎده ﺳﺎزى )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ،ﺣﯿﻦ اﺟﺮا و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا(
در ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺮﮔﺰارى ﻓﺮاﺧﻮان از درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎوران داراى ﺻﻼﺣﯿﺖ ،ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ) ،(RFPاراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎوران و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ
آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 99/05/15ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر :ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ
اراﺿﻰ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ روز و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻘﺪى ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
ﺷﺮاﯾﻂﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان:
 داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ. داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ دو در ﮔﺮاﯾﺶ راه ﺳﺎزى از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ )اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ،اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ(. اراﺋﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﻰ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان  :از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/05/15ﺗﺎ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/05/22 ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮاﺧﻮان  :ﺳﺎﻋﺖ 14:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ. 99/06/05 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ:ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ،ﺑﻠﻮار وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ،ﻣﯿﺪان وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ، 8491751740ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ84915-167
ﺗﻠﻔﻦ  03152630161-5دور ﻧﻮﯾﺲ03152624181 :
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس  021-41934دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737و 85193768
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ

