در هفته دولت انجام گرفت:

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق قم خبر داد:

اجرای طرح جهادی تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در خیابان امام

دیدار مدیرکل امور مالیاتی استان قم با نماینده مردم قم در مجلس

نگین کوهستانی /گروه ایران :معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق اســتان قم ازاجرای طــرح جهادی تبدیل سیم به کابل
خودنگهدار با هدف رفع ضعف ولتاژ و بهینهسازی شبکه در بلوار اشراق خبر داد .کامران شهابیان با گرامیداشت هفته دولت ،از انجام طرح
جهادی تبدیل سیم به کابل خودنگهدار خبر داد و اظهار داشت :این طرح با هدف رفع ضعف ولتاژ و بهینهسازی شبکه فشار ضعیف در
بلوار اشراق به انجام رسید .وی با بیان اینکه در اجرای این طرح حدود  700کیلوگرم سیم و یراقآالت شبکه برکنار شد ،خاطرنشان کرد:
 520متر شبکه فشار ضعیف سیمی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل و همچنین برخی از انشعابات اصالح شد .معاون مهندسی شرکت
توزیع نیروی برق استان قم هزینه اجرای این طرح جهادی را بالغبر یک میلیارد و  200میلیون ریال اعالم کرد و گفت :این طرح با همکاری
اکیپ مجری طرح و اکیپ بهرهبرداری امور برق منطقه سه قم به همراه سه دستگاه باالبر به انجام رسید.

اقتصاد

Economy

خبر روز
سقوط تاریخی پوند و یورو در مقابل دالر

ایمان خلیلی راد  /گروه ایران :به منظور گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ،حسین نیرو بخش مدیرکل
امور مالیاتی استان و هیات همراه با حضور در دفترحضرت حجت االسالم ذوالنوری نماینده مردم شریف قم درمجلس شورای اسالمی
به گفتگو پرداختند .ایشان با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی موضوع عدالت در مالیات ستانی را از مؤلفههای مهم و تاثیرگذار
در ارتقاء نظام مالیاتی بر شمرد وگفت :اگر فعاالن اقتصادی احساس کنند که عدالت الزم در اخذ مالیات وجود دارد با رغبت بیشتری
تکالیف خود را اداء مینمایند .حجت االسالم ذوالنوری در ادامه افزودند :در مالیات ستانی باید شرایط اقتصادی را لحاظ نموده و از افرادی
هم که در امر تولید و سرمایه گذاری اهتمام مینمایند حمایت الزم صورت پذیرد .در پایان دیدار ایشان از تالشهای مجموعه مالیاتی
در راستای تحقق درآمدهای استان تقدیر نمود.
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دوشنبه ترسناک پولهای اروپایی!
محمد امینی  /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net
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آغاز شمارش معکوس بر ای واردات خودروهای خارجی؛

زبان ماشینها خارجی میشود!
یلدا توکلی  /گروه ایران
tavakoli.yalda11@gmail.com

pwa.agahinaslefarda.ir
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صحبت از واردات خودروهای خارجی هر روز قوت
بیشتری میگیرد و قرار است در آیندهای نزدیک این
امر محقق شود و ورود خودروها به خودرو دار شدن
قشر سطح متوسط و پایین جامعه کمک کند ،این
وعدهای است که مسئوالن دادهاند اما در این میان
برخی نیز منتقد هستند.
بعد از چهار سال ممنوعیت برداشته
میشود
چهار ســال و اندی پیش واردات خودرو با تصمیم
شــورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ممنوع
شد تا منابع ارزی کشــور در دوران تحریم مدیریت
شود .در این دوران ،بازار خودرو همان اندک رقابتی
را نیز که در نتیجه آزادی واردات به دســت آورده
بود ،از دســت داد؛ ضمن آنکــه منحنی قیمت نیز
بهشدت صعودی شد .رشــد قیمت در بازار خودرو
البته تنها از ناحیه ممنوعیت واردات نبود و ریشه در
انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز نیز داشت ،با این
حال نمیتوان نقش این تصمیم را در نجومی شدن
قیمت خودرو بهخصوص مدلهــای خارجی انکار
کرد .از همین رو انتقادهای زیــادی به ممنوعیت
واردات خودرو شــد و تالشهایی نیز برای لغو آن
صورت گرفت ،بــا این حال ایــن ممنوعیت چهار
ســال ادامه یافت ،اما به نظر میرســد به پایان آن
نزدیک میشــویم .البته از هم اکنون دوئل وارداتی
خودروسازان شکل گرفته و حتی کار به تالش برای

محدود و ممنوع کردن واردات برخی برندها کشیده
شده اســت .به عنوان مثال ،طی چند وقت گذشته
هجمههایی علیه خودروهای کرهای شــکل گرفته
و برخی خواستار ممنوع شدن واردات خودروهای
مذکور شدهاند .اســتدالل آنها این است که چون
کرهایها از تحریم علیه ایران تبعیت کردهاند ،پس
نباید خودروهای کرهای وارد کرد.
تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای
دهکها
امید قالیبــاف ســخنگوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اســت وی ضمن اشــاره به آغــاز تدوین
دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت
صمت هدف از واردات را تنظیم بازار خودروهای مورد
تقاضای دهکهای درآمدی متوسط و پایین جامعه،
انتقال فناوری و ایجاد رقابت دانست و تاکید کرد که
حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین خواهد شد
و لذا نقدهای وارده به دولت که مبنای تعیین حقوق
ورودی را درآمدزایی دولت میدانند ،وارد نیســت.
وی خاطرنشان کرد :تعیین حقوق ورودی کاال یک
سیاستگذاری تجاری است و عوامل تعیینکننده
آن مواردی همچون درجه حمایت از صنایع داخل و
حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است؛
بنابراین ارتباطی به تأمین کســری بودجه ندارد.
سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ
به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی ،گفت:
این موضوع نیاز به توضیح دارد؛ در وهله اول بایستی
گفت که قرار نیســت تعرفه واردات خودرو با هدف
تأمین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود ،بلکه

هدف حمایت از دهکهای متوسط و کم درآمد برای
خرید خودرو است .مفهوم و معنای «تعرفهگذاری
قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کاال»،
ایجاد هرج و مرج تعرفهای و فضای غیرشفاف برای
واردکنندگان نیست؛ و این موضوع به زودی در آیین
نامه اجرایی شفافسازی خواهد شد.
روند روبه رشد صنعت خودرو
قالیباف ضمن اشــاره به رونــد روبه بهبود
شاخصهای رشــد صنعت خودروســازی ،از آغاز
تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط
وزارت صمت خبــر داد و گفــت :همچنین تولید
خودرو نیز روند روبه رشــدی دارد .اجرای  ۹پروژه
تحولی صنعت خودروسازی ،ثباتبخشی به تولید و
اصالح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته
که از جمله مهمترین عوامل رشــد در این صنعت
است .طبق اطالعات سازمان بورس کشور (مدال)
در پنج ماه نخست امسال شاهد رشد  ۲۴درصدی
تولید گروه صنعتی ایرانخودرو و سه درصدی گروه
خودروسازی سایپا بودهایم.
واردات خودرو به کاهش قیمت کمکی
نمیکند
مصطفــی طاهری ،رئیــس کمیســیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی است وی اما نظری
متفاوت دارد و عنوان کرد شرکتهای خودروسازی
کره جنوبی با توجه به همراهی کامل این کشــور
با سیاســتهای ضدایرانی آمریکا به ویژه در دوره
ریاســتجمهوری ترامپ ،نباید در مساله واردات
خودرو در اولویت قرار گیرند .سیدعلی موسوی عضو

کمیسیون صنایع مجلس است وی اما معتقد است
که ایرادات و ابهامات در آییننامه دولت برای واردات
خودرو ،وجود دارد .وی متذکر شــد که با توجه به
میزان ارز اختصاص یافتــه (یکمیلیارد دالر) برای
واردات خودرو و ســقف  ۱۰و  ۲۰هزار دالری بابت
خرید هر خودرو ،حداکثر  ۱۰۰هزار خودرو میتوان
وارد کرد و بــا توجه به نیاز یکمیلیــون خودرو در
ســال ،عدمتامین این نیاز در  ۴سال اخیر ،انباشت
نیاز چندمیلیونی خودرویی کشور و همچنین برای
از بینبردن این شکاف قیمتی با توجه به نسبتهای
عرضه و تقاضــا در بازار خودرو این مقــدار واردات
نهتنها باعث کاهش قیمت و رقابتیشدن قیمتها
نمیشود ،بلکه با درنظر گرفتن تحریمهای احتمالی
و عدمتوفیق دولت در این طرح ،قیمتهای دستوری
کنترلشده نیز از دســت دولت خارج شده و سربه
فلک خواهد زد.
عضو کمیســیون صنایع مجلس افزود :براســاس
مصوبه دولت خودروهای شاسیبلند وارد نمیشوند

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖﺳﺎﺧﺖﺗﺠﻬﯿﺰاتﮔﺎزﺗﺎﻣﮑﺎر)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 17108و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260380331

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺎز ﺗﺎﻣﮑﺎر )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 17108و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260380331دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  14:00ﻣﻮرخ  1401/06/28در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس  :ﺗﻬﺮان  -ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﻰ ﻋﺼﺮ  -ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﯿﺎﯾﺶ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻬﺮاﻣﻰ  -ﭘﻼك - 58ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ1968644511
ﺗﻠﻔﻦ  02188196945 :ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
-2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
-1اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده:
رﺋﯿﺲﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
* ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر آن ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.

آﮔﻬﻰﺗﺒﺪﯾﻞوﺿﻌﯿﺖدﻓﺘﺮﺧﺪﻣﺎتﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﻮاﯾﻰ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻮاﯾﻰ آﺳﺎن ﺳﯿﺮ ﺳﭙﺎﻫﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزى ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﯿﮋه ﭘﻨﺎﻫﻰ در ﺷﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ
وﺿﻌﯿﺖ دﻓﺘﺮ از ﺣﻘﯿﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ از دﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ادﻋﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﻰ دارﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت دو
ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﻰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﮐﺸﻮرى ،دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﻰ و اﻣﻮر ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﻓﺘﺮﺧﺪﻣﺎتﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﻮاﯾﻰآﺳﺎنﺳﯿﺮﺳﭙﺎﻫﺎن

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖآراﻧﮑﻮهﺷﯿﻤﻰ
)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ 360وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻰ10260078884

آﮔﻬﻰﺗﺠﺪﯾﺪﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰ

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ذوب آﻫﻦ راس ﺳﺎﻋﺖ  15روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  1401/6/30در ﻣﺤﻞ
اﺻﻔﻬﺎن  -ﺳﻪ راه ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ  -ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه  -روﺑﺮوى آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻰ  22ﺑﻬﻤﻦ  -ﺗﺎﻻر ﮐﻮﺛﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
*ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ  ،دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﺷﻤﺎره ﺳﻬﺎم راس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﯾﺎ
وﮐﯿﻞ  /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
*ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  19آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ  ،ﺗﻌﺪاد آراء وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3راى و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ راى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد درروزﻫﺎى  1401/6/27و  1401/6/28در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺼﺮف دﺳﺘﮕﺮد و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وﮐﺎﻟﺖ ،ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
*دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
-1ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ .
-2اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ .
-3اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻀﺎء و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ .
-4ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎلﻫﺎى 1399-1398و  1400و ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد .
-5ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎداش اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺳﺎلﻫﺎى ﻓﻮق .
-6ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
-7ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ .

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهﺷﺮﮐﺖﺗﻌﺎوﻧﻰﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎنذوبآﻫﻦاﺻﻔﻬﺎن

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷــﻬﺮ و ﻣﯿﻤﻪ ،ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮﺧﻮار در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺟﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/7/2ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ )ﻣﺨﺎﺑﺮات( ،اﻧﺘﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ  9ﻏﺮﺑﻰ ،ﭘﻼك  66ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  03145290800ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺗﻌﺪاد )دﺳﺘﮕﺎه(

ﻣﺪل

1

ﻧﯿﺴﺎن ﮐﻤﭙﺮﺳﻰ

ﯾﮏ

 85ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم )ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﻬﺎ( ﺷﺮﮐﺖ آراﻧﮑﻮه ﺷﯿﻤﻰ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰآﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1401/6/27راس ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﭙﻬﺮآﺑﺎد ،اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻼك  ،59ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ،ﺷﺮﮐﺖ آراﻧﮑﻮه ﺷﯿﻤﻰ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر1401/06/15 :
ﺷﻤﺎره304/5177 :

در نتیجه این خودروهای نادر مانند  ۲۰ســالقبل
الکچری و خــاص خواهند شــد و قیمتهای آنها
بهصورت هیجانی افزایش خواهد یافت.
عــدم ممنوعیــت واردات خودرو از
کشورهای تبعیتکننده از تحریم ایران
آرش محبینــژاد دبیــر انجمن صنایــع همگن
قطعهسازی کشور نیز با بیان اینکه آییننامه واردات
خودرو ایرادهای اساسی دارد ،تاکید کرد :در آییننامه
اشاره نشده واردات خودرو از کشورهایی که صنعت
خودروی ما را تحریم یا از تحریمها تبعیت کردند،
ممنوع است» .یکی از ایرادهای اساسی که ما بارها
در قالب نامه به مجلس و دولت گوشزد کردیم ،عدم
ممنوعیت واردات خودرو از کشورهای تبعیتکننده
از تحریم ایران است.
به گفته وی ،به عنوان مثال ،سال  ۱۳۹۲کره جنوبی
صنعت خودروی ایران را تحریم کرد اما بیشــترین
واردات از این کشور انجام شد .این اتفاق نباید دوباره
تکرار شود.

نبردهــا تبعات زیــادی دارد و ابعــاد اقتصادی و
اجتماعی آن همیشه پنهان اســت و البته وسیع!
این تئوری روز دوشــنبه را برای پولهای اروپایی
ســیاه کرد .نرخ برابری یورو و پوند در مقابل دالر
آمریکا طی معامالت روز دوشــنبه بــازار جهانی
به دلیل ابهامهای موجود در مــورد آینده اقتصاد
اروپا پس از قطع جریان گاز خط لوله نورداستریم
 ۱از سوی روسیه افت کرد .نرخ برابری هر یورو در
مقابل دالر آمریکا با آغاز مبادالت صبح دوشــنبه
تا  ۰.۹۸۸۴کاهش یافت کــه پایینترین نرخ در
 ۲۰سال گذشته محسوب میشــد .البته در ادامه
معامالت بازار جهانی ارز ،نــرخ برابری هر یورو در
مقابل دالر آمریــکا تا  ۰.۹۹۲۸تقویت شــد ولی
همچنان  ۳۰صدم درصد پایینتــر از نرخ پایانی
روز کاری قبل بود .همچنیــن نرخ برابری هر پوند
در مقابل دالر آمریکا نیز صبح دوشنبه تا ۱.۱۴۴۳
پایین رفت که از  ۱۹۸۵بیسابقه بود .این نرخ در
ادامه داد وستدهای روز دوشــنبه تغییر کرد و تا
 ۱.۱۴۹۹افزایش یافت که  ۱۴صدم درصد پایینتر
از نرخ پایانی روز کاری قبل بود.
سایر ارزهای عمده اروپایی از جمله فرانک سوئیس
و کرون سوئد نیز روز دوشنبه به ترتیب  ۸و  ۳۰صدم
درصد در مقابل دالر آمریکا تضعیف شدند.
همزمان با تقویت دالر آمریــکا ،بهای جهانی طال
نیز روز دوشــنبه پس از صعود تا هزار و  ۷۱۸دالر
تا هزار و  ۷۱۲دالر پایین آمد ولی همچنان باالتر
از نرخ هــزار و  ۷۰۶دالری روز جمعه بود .به گفته
کارشناسان احتماالً اولین و اصلیترین دلیل کاهش
ارزش یورو ،توقف عرضه گاز روسیه به اروپا بوده که
باعث افزایش قیمت انرژی شد و کشورهای منطقه
یورو را مجبور به محدود کردن فعالیتهای صنعتی
کرد .در این میان نورد استریم ،خط لوله انتقال گاز
روسیه به اروپا دچار نقص فنی جزئی شد .براساس
اظهارات کارشناســان ،که اگر نورد استریم فعال
نشود ،یورو سقوط بیشــتری خواهد کرد و زمینه
رکود اقتصادی عظیمی را فراهــم خواهد نمود .از
سوی دیگر موسسه بزرگ انرژی روسیه ،گازپروم
نیز اخیرا ً اعالم کرده است که تضمینی برای انتقال
درست گاز از روسیه به اروپا وجود ندارد و کشورهای
اروپایی نگرانند که مسکو به دلیل نقص فنی جزئی
تحویل گاز را متوقف و از آن برای تحت فشار قرار
دادن کشورهای اروپایی استفاده کند.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎ

آﮔﻬﻰﺗﺠﺪﯾﺪﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاىﺑﻪﺷﻤﺎرهﻣﻨﺎﻗﺼﻪ88910011
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﯾﺮان
ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

ﺑﺎ ﮐﺪ ﻓﺮاﺧﻮان 53/126/593:

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺒـﺦ ﻏﺬا و اداره رﺳﺘﻮران ﻫﺎى ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﯿﺮﮔﻮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺗﺎﺑﻨﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺳﺎل 1401-1402
-1ﻧﻮع ﻓﺮاﺧﻮان :آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺳﺎده
-2ﻧﺎم وﻧﺸﺎﻧﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  :اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺑﻠﻮار رﺋﯿﺴﻌﻠﻰ دﻟﻮارى  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺎﺷﻮرى  -روﺑﺮوى درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن  -ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ -3555
ﺳﺘﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز -ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم  -اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ -ﺗﻠﻔﻦ اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ 077-33581109 :ﻧﻤﺎﺑﺮ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ  077-33581116 :ﺗﻠﻔﻦ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ 077-33581113
- 3زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ) : ( www.setadiran.irاز ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/06/12
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1401/06/17
 -4ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  34/246/614/724 :رﯾﺎل
-5آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ) :( www.setadiran.irﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 15روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/06/29در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ) ( www.setadiran.irﺛﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﺣﺎوى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺑﺴــﺘﻪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﺎﻟﻰ )ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 09:30
ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ، (1401/06/30ﺑﻪ آدرس  :اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﺑﻠﻮار رﺋﯿﺴﻌﻠﻰ دﻟﻮارى  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺎﺷﻮرى  -روﺑﺮوى درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن  -ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻰ
 -3555ﺳﺘﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز -ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم  -اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع
ﮐﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ/ﺳﺘﺎد در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻋﺖ  15روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  (1401/06/29ﺑﺎرﮔﺬارى ﺷﻮد.
-6ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  3 :ﻣﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺮاى ﯾﮏ دوره  3ﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار
-7ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﮐﺎر  365 :روز ﺗﻘﻮﯾﻤﻰ  -ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺧﯿﺮﮔﻮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺗﺎﺑﻨﺎك واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﻻﻣﺮد و ﻣﻬﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
-8ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر  :ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1/712/330/736
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز  -ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﯾﺮان ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
-9زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺳﺎﻋﺖ  09:30ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/06/30در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز  -واﻗﻊ در ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﺑﻠﻮار رﺋﯿﺴﻌﻠﻰ
دﻟﻮارى  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎﺷﻮرى -روﺑﺮوى درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 -10ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ داراى ﮔﻮاﻫﻰ ﺻﻼﺣﯿﺖ در رﺷﺘﻪ اﻣﻮر آﺷــﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮران از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ /ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒــﺮ از وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﺟﻬﺖ ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳــﺎﯾﺖ
 https:\\district10.nigtc.irو  www.iets.mporg.irو  www.setadiran.irﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺘﺎد  2001092625000010ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 077 - 33581109اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺑﺖ اول  1401/06/15 :ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺑﺖ دوم 1401/06/16 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﻰ1374132 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ده ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

