استاندار کرمانشاه با مدیرشرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه دیدار و گفتگو کرد:

کسب باالترین سطح رضایت از سوخترسانی به زوار کربالی معلی
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اســتاندار کرمانشــاه گفت :سوخترسانی شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی این منطقه به اتوبوسها و خودروهای حامل زوار
کربالی معلی بدون مشکل و در باالترین سطح رضایت در حال انجام
اســت .بهمن امیری مقدم افزود :شرکت پخش فرآوردههای نفتی

به بهترین نحو ،وظیفه خطیر خود را در تأمین سوخت اتوبوسها و
خودروهای حامل زوار اربعین و موکبها انجام داد.
وی با بیان اینکه امیدواریم تا پایان حضور زوار در استان کرمانشاه و
خروج آنها ،سوخترسانی کماکان بدون مشکل انجام شود؛ تصریح
کرد :اگرچه با مدیریت پرتالش پخش منطقه کرمانشاه قطعاً در این
امر ســربلند خواهیم بود .امیری مقدم از فعال بودن همه نازلها و
بازرسی و نظارت شــبانه روزی کارکنان پخش فرآوردههای نفتی

اقتصاد

خبر ویژه
گاز در اروپا ارزان شد!

رودست اروپا به واردات انرژی
از روس

منطقه کرمانشاه در مجاری عرضه تقدیر کرد و افزود :حضور روزانه و
بازدید میدانی مدیر منطقه نیز درجایگاه های مسیر و مرز خسروی
برای رصــد و پایش ،نشــان از مدیریت صحیح و کاردانی ایشــان
است .وی تقدیر و تشکر خود را از وزیر نفت ،معاون وزیر و مدیرعامل
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،مدیرعامل شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،مدیر و کارکنان منطقه کرمانشاه
طی مصاحبهای با روابط عمومی پاالیش و پخش و پخش ستاد اعالم
کرد .گفتنی است منطقه کرمانشاه با  163جایگاه عرضه فرآوردههای
نفتی و  5جایگاه سیار در مرز خسروی وظیفه سوخترسانی به مردم
عزیز را برعهده دارد.
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در صورت انتشــار خبر مهمی از سمت
مذاکرات هســتهای ،انتظار میرود تقاضا
بتواند بخش قابل توجهــی از عرضهها را
پوشش داده و شاهد تغییر جهت نماگرهای
اصلی بازار باشیم.
بورس تهران این روزها هرگز نتوانســته
روند صعودی ابتدایــی خود را حفظ کند
و با گذشــت زمان به مرور شاهد افزایش
عرضههــا بودیم به طوری کــه در نهایت
شــاخص کل بــورس با کاهــش ۰.۲۸
درصدی همراه شــد و شــاخص هموزن
نیز با از دست دادن  ۰.۳۸درصد از ارتفاع
خود ،بار دیگر رنگ سرخی را به سهامداران
تقدیم کرد .ارزش معامالت نیز نســبت
به گذشته کاهش داشــت و با ثبت عدد
 ۲۱۶۰میلیارد تومانی یکی از ضعیفترین
عملکردها را طی ماههای گذشته داشت.
معامالت این روز نیز همچــون روزهای
گذشــته با خروج پول همراه بود و ۱۹۴
میلیارد تومان تغییــر مالکیت از کدهای
حقیقی به کدهای حقوقی اتفاق افتاد.
این در حالی است ابتدای معامالت این روز
تا حدی با چاشنی سفر ریاست جمهوری
به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل و همراهی علی باقری
مذاکرهکننده ارشد کشور با وی ،همراه بود
به طوری که گروه خودرویی و حملونقل
با نگاهی دوباره به احتمال احیای برجام،
رنگ سبزی به خود گرفته بودند اما پس
گذشــت زمان نه چندان زیــادی بازهم
فروشندگان توانستند دســت برتر را در

در سازمان همکاریهای شانگهای؛

قطار چین به ایران راهاندازی
میشود
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سفرهیات ایرانی به نیویورک کورسوی امیدی در دل تابلوی بورس روشن کرد؛

سوسوی شاخص به دنبال رنگ سبز

عکس :ایرنا

ارانیکو :قیمت گاز در اروپــا در پی تالشهای
مضاعف دولتهای اروپایی برای مقابله با بحران
انرژی ،به پایینترین حد دو ماه گذشته سقوط
کرد .قیمت پایه گاز اروپــا حداکثر  ۸.۳درصد
کاهش یافت و به مسیر کاهشی که هفته گذشته
داشــت ،ادامه داد .آلمان ،انگلیس و کشورهای
اروپایی دیگر قصد دارنــد میلیاردها یورو برای
قطع وابســتگی به واردات از روسیه ،حمایت از
شرکتهای نیرو و تعیین ســقف قیمت برای
کاستن از فشــار افزایش قیمت نیرو بر مصرف
کنندگان و کسب و کارها ،هزینه کنند.
مذاکرات درباره پیشنهادهای کمیسیون اروپا
برای کمک به کاهش تأثیر کمبود نیرو ،همچنان
ادامه دارد و باید مورد موافقت همه کشــورهای
عضو اتحادیه اروپا قرار بگیرد .این طرح شــامل
تهیه  ۱۴۰میلیارد یورو از طریق مالیات بر درآمد
شــرکتهای نیرو و همچنیــن محدودیتهای
اجباری در زمان پیک تقاضا برای نیرو و افزایش
نقدینگی است .تصمیم روز جمعه آلمان برای به
دست گرفتن کنترل پاالیشگاههای نفت متعلق
به روسنفت ،نخســتین گام در تدابیری است
که ممکن است برلین را وادار کند کنترل بخش
بزرگی از صنعت نیرو را به دست بگیرد .به گفته
منابع آگاه ،دولت آلمان سرگرم مذاکره برای ملی
کردن بزرگترین واردکنندگان گاز شامل یونیپر
و ویان جی است.دولت انگلیس هم طرحی را در
دست بررســی دارد که ممکن است در راستای
بســته حمایتی  ۴۰میلیارد پوندی لیز تراس،
نخست وزیر این کشــور ،نرخ تعرفه نیرو برای
بسیاری از کسب و کارها نصف شود .فرانسه قصد
دارد افزایش قیمت نیرو برای خانوارها را ســال
آینده به  ۱۵درصد محدود کند.

Economy

خبر روز

اختیار داشته باشند .از سمت دیگر شروع
بازارهای جهانی در هفته میالدی جدید
نیز نتوانست امید خاصی را به بورس تهران
تزریق کند.
نگاه بازارها به نیویورک
از شــروع هفته جدید و انتشــار
خبر سفر ریاســت جمهوری به نسشت
مجمع عمومی ســازمان ملل ،بازارهای
مختلف از جمله دالر و سهام به این موضوع
واکنش نشان دادند .دالر که در بازار آزاد تا
نزدیکی  ۳۲هزار تومان صعود کرده بود ،با
عقبنشینی درحال نوســان در محدوده

 ۳۱۵۰۰تومان است .در بورس تهران نیز
همانطور که ذکر شــد ،شــروع معامالت
امروز با تقاضای بیشتری نسبت به دیروز
همراه بود که عمده دلیل آن به این موضوع
مرتبط میشد.حال خبر رسیده است که
علی باقری ،مذاکرهکننده ارشــد ایران و
همچنین نمایندگان آمریــکا و اروپا نیز
در این نشســت حضور خواهند داشت و
سخنگوی وزارت خارجه نیز احتمال گفت
وگو در زمینه مذاکرات هستهای را رد نکرده
است .بنابراین میتوان انتظار داشت که طی
روزهای آینده برخی خبرها حول موضوع

آگهیدعوتمجمععادیبهطورفوقالعادهشرکتصنایعنساجیمهریسماندگار
(سهامیخاص)بهشمارهثبت 1035وشناسهملی10103649478

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در تاریخ  1401/7/10راس ساعت  10صبح در محل قانونی شرکت واقع در
شهرستان آران و بیدگل ،شهرک سلیمان صباحی ،بلوار کارگر (اصلی یک) ،طبقه همکف ،کدپستی  11583-87417حضور به
هم رسانند.
دستور جلسه:
 -2انتخاب بازرسان
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق می باشد.
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت جهت درج آگهی ها

هیئت مدیره شرکت صنایع نساجی مه ریس ماندگار

آگهیدعوت

جلسه فوق العاده عادی مجمع عمومی شرکت تعاونی معدنی سنگ رگی سیاه نجف آباد به شماره ثبت 372
در روز پنجشنبه  1401/7/14راس ساعت  9صبح در محل معدن تشکیل می گردد از کلیه سهامداران اصلی با
در دست داشتن مدارک الزم بر مالکیت و یک برگ فتوکپی و کارت ملی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تعیین نهائی سهام افراد
 -2تعیین سهام افراد متوفی
لذا کلیه ورثه ســهامدارانی کــه در قید حیات نمی باشــند وراث یا نماینده آنها با در دســت داشــتن
برگه انحصار وراثــت و وکالتنامه محضری و یک بــرگ فتوکپی آنها در ســاعت و روز مذکور حضور بهم
رسانند.
هیئت مدیره شرکت

آگهیدعوت

انتخاباتهیئتمدیرهوبازرسانکانونبازنشستگانوموظفینآموزشوپرورشاصفهانشمارهثبت1159
در اجرای بند  11اساسنامه کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش از کلیه اعضای محترم کانون دعوت می شود در جلسه انتخاب هیئت مدیره و
بازرسان روز پنجشنبه مورخ  1401/7/14ساعت  9الی  12صبح در محل سالن اجتماعات دبیرستان بهشت آیین واقع در بلوار هشت بهشت اصفهان حضور بهم
رسانند .در دست داشتن کارت عضویت کانون الزامی است.
* در صورتی که جلسه مذکور از نظر تعداد شرکت کنندگان به حدنصاب مقرر نرسد ،جلسه نوبت دوم و نهایی در روز پنجشنبه مورخه  1401/7/28از ساعت 9
الی  12صبح در همان محل تشکیل خواهد شد .ضمنا همکاران محترم بازنشسته عضو کانون که مایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرس می باشند الزم است
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  7روز کاری شنبه  1401/7/2و حداکثر تا روز سه شنبه  1401/7/12با در دست داشتن فتوکپی از کارت عضویت کانون ،حکم
بازنشستگی ،کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس در ساعات اداری به کانون مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
(افرادی که قبال ثبت نام کرده اند مجددا باید ثبت نام نمایند).
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و ارائه بیالن ساالنه
 -2گزارش توسط بازرسان
 -3افزایش حق عضویت از  500تومان به  1000تومان
 -4انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید و بازرسان جدید
* همکاران عزیز بازنشسته می توانند با در دست داشتن مدارک مندرج در آگهی فوق تا ساعت  12ظهر روز سه شنبه  1401/7/12به روابط عمومی کانون مراجعه
و فرم درخواست عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسان را تکمیل و ارائه دهند.
توجه :ارائه کارت عضویت کانون در روز انتخابات الزامی است.

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش اصفهان

احیای برجام از این نشست منتشر شود که
میتواند بر روند بورس تهران نیز اثرگذار
باشد .از این رو به نظر میرســد که بازار
سرمایه با نوسانات مثبت و منفی از سمت
خبرها و صحبتهای احتمالی در این زمینه
همراه شــود.بنابراین میتوان پیش بینی
کرد که بورس در صورت انتشار خبر مهمی
از سمت مذاکرات هستهای ،با روند نزولی
کار خود را آغاز کند و سپس با رسیدن به
محدوده ذکر شده ،تقاضا بتواند بخش قابل
توجهی از عرضهها را پوشش داده و شاهد
تغییر جهت نماگرهای اصلی بازار باشیم.

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شایگان
داده الکتریک (سهامی خاص) به شماره ثبت
 14964و شناسه ملی 14007247334
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت شایگان داده الکتریک
(سهامی خاص) به شماره ثبت  14964و شناسه ملی 14007247334یا
نمایندگان قانونی اشــخاص حقوقی دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به 1400/12/29
شرکت ،راس ساعت  9:30صبح روز 1401/07/11در محل شرکت واقع در
تهران -محله وردآورد -کوچه مریم  - 5بزرگراه شــهید لشگری(جاده
مخصوص کرج)  -پالک ( )621ساختمان الیا سام برگزار می گردد حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه:استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29و انتخاب
روزنامه کثیر االنتشــار و انتخاب بازرس و سایر مواردی که در صالحیت
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره شرکت

انتظار بازارهای جهانی برای ۲۱
سپتامبر
این موارد در حالی اســت کــه بازارهای
جهانی هم کار خود را از ســر گرفتند و از
همان ابتدای کار بــا کاهش قیمت همراه
شــدند .کامودیتیها که از اهمیت باالیی
برای بورس تهران برخوردارند ،رنگی سرخ
به خــود گرفتهاند و تا زمــان نگارش این
گزارش به طور میانگین حدود یک درصد
از قیمت خود را از دست دادهاند به طوری
که نفت برنت حوالــی  ۹۰دالر به ازای هر
بشکه معامله میشــوند و طال نیز در مرز
 ۱۶۶۰دالر در حال نوسان است .شاخص
دالر هم روز گذشــته درحالی فاصلهای با
 ۱۱۰واحد ندارد که در مقابل مس در حال
شکســت کف  ۷۷۰۰دالری است و روی
حوالی  ۳۱۰۰دالر قیمت میخورد.
ایــن ریزشهــا کــه اغلــب ریشــه در
سیاســتهای انقباضــی فــدرال رزرو و
بانکهای مرکزی دنیا توسط افزایش نرخ
بهره دارد ،چشمانداز مناسبی را نیز پیش
روی خود نمیبینند و به نظر میرسد که
این اقدامات تهاجمی فع ً
ال ادامهدار باشد.
 ۲۱سپتامبر (روز چهارشنبه هفته جاری)
نشست بعدی فدرال رزرو برای افزایش نرخ
بهره برگزار میشــود و پس از انتشار آمار
تورم آمریکا برای ماه آگوست که  ۰.۲درصد
باالتر از انتظارات بود ،اکنون پیشبینیها
حتــی از احتمال یک افزایــش بهره یک
درصدی نیز خبر میدهند .به هرحال به
نظر میرســد که تا زمان مشخص شدن
تصمیم بانک مرکزی ایاالت متحده در این
رابطه ،روند بازارهای جهانی و کامودیتیها
کاهشی باشد.

آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پارس
توان پرسام (سهامی خاص) به شماره ثبت 2904
و شناسه ملی 14009337848
بدینوســیله از کلیه صاحبان محترم سهام شــرکت پارس توان پرسام
(سهامی خاص) به شماره ثبت  2904و شناســه ملی  14009337848یا
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی منتهی به  1400/12/29شرکت
 ،راس ساعت  16:00ظهر روز 1401/07/11در محل شرکت واقع در تهران-
محله وردآورد -کوچه مریم  - 5بزرگراه شــهید لشگری(جاده مخصوص
کرج) -پالک ( )621ساختمان الیا سام برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1400/12/29و انتخاب روزنامه کثیر
االنتشار و انتخاب بازرس و ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره شرکت

ایرنا :مدیرکل تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت
راه و شهرسازی گفت :تالش داریم تا قطار مستقیم
چین به ایران را راهاندازی کنیم که نشانه مثبتی در
چارچوب حمایتی و تقویتکننده عضویت در سازمان
شــانگهای برای بخش ترانزیت و حمل و نقل است.
امین ترفع درباره منافع عضویت ایران در ســازمان
شانگهای اظهار کرد :امیدواریم چارچوب شانگهای
بتواند باعث افزایش حجم تجارت و افزایش همگرایی
اقتصادی بین اعضای این سازمان کمک کند.
وی توضیح داد :ایران با اعضای ســازمان همکاری
شــانگهای در چارچوب حمل و نقلی مشابهی عضو
هستند ،مث ً
ال با تعدادی زیادی از اعضای این سازمان
در کریدور شمال -جنوب عضو و با تعدادی دیگر در
چارچوب سازمان اکو و همینطور تراسیکا (کریدوری
به سوی اروپا) عضویت و توافقنامه داریم.
ترفع بیان کرد :عضویت در شانگهای میتواند عالوه بر
همکاریها در چارچوبهای حمل و نقلی ،زمینههای
ایجاد چسبندگی اقتصادی و افزایش ظرفیت تجاری
بین کشــورها را فراهم کند؛ وقتی ظرفیت تجارت
بین کشورها افزایش پیدا میکند که حمل و نقل و
ترانزیت هم رشد کند .مدیرکل تجاری سازی و امور
تشکلهای وزارت راه و شهرسازی گفت :بهجز چین
با دیگر کشــورها ارتباطات دو جانبه زمینی وجود
دارد .تالش داریم در رابطــه با افزایش همکاریها با
چین قطار مســتقیم چین به ایران را احیا کنیم که
مبدأ آن از شانگهای خواهد بود که نشانه مثبتی است
که چارچوب ســازمان همکاری شانگهای میتواند
تقویتکننده باشــد .ترفع در این بــاره توضیح داد:
نکته مهم این است که برای تسهیل ترانزیت و حمل
و نقل بینالمللی در جریان صــادرات و واردات ،باید
زنجیرههای تأمین بین اعضای شانگهای را شناسایی
و تقویت کنیم؛ بدون اینکه زنجیره تأمین به هم گره
خورد و بدون رفت و آمد جریــان تکنولوژی ،مواد و
توزیع کاالی ساخته شده و ایجاد یک شبکه تجاری
نمیتوانیم بر موضوع ترانزیت تاثیرگذار باشــد .وی
تصریح کرد :ایــن اتفاق در صورتی که در ســازمان
همکاریهای شــانگهای رخ دهد ،تمام زمینههای
حمل و نقــل اعم از ترانزیت چندجانبــه و دوجانبه
تقویت خواهد شد.به گفته این مقام مسوول ،هر چقدر
حجم تجارت و ظرفیتهای تجــاری افزایش یابد،
متناسب با آن ظرفیت کریدورهای ترانزیتی افزایش
خواهد یافت و امیدواریم بتوانیم در ابتکاراتی که در
حال برنامهریزی آن هستیم تا طی روزهای آینده در
تهران موقعیتی را ایجاد کنیم و بتوانیم شاهد ارتقای
ترانزیت در این چارچوب باشیم.
آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت
بساتندشار (سهامی خاص) به شماره ثبت
 347926و شناسه ملی 10103917414
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بساتندشار (سهامی خاص)
به شماره ثبت  347926و شناسه ملی  10103917414یا نمایندگان قانونی
اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده سال مالی منتهی به  1400/12/29شرکت ،راس ساعت 13:00
ظهر روز 1401/07/11در محل شرکت واقع در تهران-محله وردآورد -کوچه
مریم  - 5بزرگراه شهید لشــگری(جاده مخصوص کرج)  -پالک ()621
ساختمان الیا سام برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و
تصویب صورتهای مالی منتهی به1400/12/29و انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
و انتخاب بازرس و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره شرکت

آگهیمزایدهعمومی(اجارهجایگاه CNGمیدانجهاد)

نوبت اول

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد بند 2مصوبه شماره 78مورخ 1401/2/28هیئت مدیره سازمان و مجوز شماره 1048مورخ1400/9/27
شورای اسالمی شهر شهریار شرایط مندرج در اسناد مزایده نسبت به بهره برداری از جایگاه سوخت گاز  CNGواقع در میدان جهاد با شماره فراخوان  5001093897000016را به
واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی صالحیت دار از مراجع ذی صالح واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح ذیل تا
ارائه پیشنهاد مزایده و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
 -1مبلغ سپرده شرکت در مزایده  262/000/000ریال می باشد سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
سپرده بصورت واریز نقدی به شماره حساب  1002235836141بنام شهرداری شهریار حساب سپرده اشخاص و یا ضمانت نامه بانکی می باشد.
 -3سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -2سایر اطالعات و جزییات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.
 -4هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -5شرکت در مزایده به منزله قبولی تمامی شروط و تکالیف مقرر در اسناد و اوراق مزایده و قرارداد می باشد.
 -7بهره بردار حق واگذاری جایگاه را به غیر ندارد.
 -6بهره بردار موظف است کلیه مسائل ایمنی جایگاه را رعایت نماید.
 -8شرکت کنندگان بایستی دارای مجوز الزم از دستگاه های ذی ربط و دارای سابقه کار مرتبط باشند و رزومه کار خود را تحویل نمایند.
 -10مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت  13:00مورخ  1401/7/21در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 -9مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1401/6/29تا تاریخ 1401/7/9
 -11زمان بازگشایی پاکات :ساعت  14:30مورخ  1401/7/23در محل :شهریار ،میدان نماز ،جنب پایانه  22بهمن ،شهرداری شهریار

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهریار

آگهیمزایدهفروشیکواحدتجاری
بدینوسیله به اطالع می رساند شــرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان
در نظر دارد :یک واحد تجاری به مساحت  41/54مترمربع واقع در اصفهان ،ابتدای خیابان
میرزا طاهر غربی ،مجموعه فرهنگ  ،9دارای انشعابات برق ،آب و فاضالب و فاقد پارکینگ و
انباری را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند.
* لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  1401/6/30لغایت  1401/7/10در اوقات اداری جهت دریافت
مدارک مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
* اصفهان ،خیابان هشت بهشت غربی ،حدفاصل خیابان های گلزار و ملک ،نبش بن بست ،16
ساختمان الماس ،طبقه اول ،کدپستی  8154795385تلفن 031-32688772
*قیمت پایه هر مترمربع  810/000/000ریال می باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان

