قیمت کارخانهای خودرو بیشتر از قیمت بازار شد!

هدفگذاری ایران برای افزایش سهم ترانزیت شرق وغرب

ایسنا :در اتفاقی عجیب ،سه شرکت کرمانموتور ،مدیرانخودرو و گروهبهمن ،قیمت کارخانهای برخی محصوالت خود را بهنحوی افزایش
دادهاند که بین  ۲.۵تا ۷۳میلیون تومان بیشتر از قیمت همین خودروها در بازار آزاد است .این نرخگذاریها درحالی است که بازار خودرو
در هفتههای اخیر به ثبات نسبی رسیده و شاهد سیر نزولی قیمتها بوده است .در این شرایط کارشناسان ،پرهیز از ایجاد جو روانی منفی از
سوی خودروسازان را یکی از مهمترین فاکتورها برای حفظ ثبات بازار خودرو میدانند .رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
تهران ،از نرخگذاری سلیقهای خودروسازان انتقاد میکند و میگوید :خودروسازها باید برمبنای هزینههایشان ،قیمتها را تعیین کنند؛
ضمن اینکه میتوانند روی هر محصول سود  ۱۰تا ۱۵درصدی داشته باشند .بنابراین نباید سلیقهای نرخها را تعیین کرد .سعید موتمنی
ادامه میدهد :مدیرانخودرو ،پیش از این هم سابقه آنالیز نکردن قیمتها و تعیین کردن سلیقهای نرخها را داشت.

ایرنا :وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح توافقها و تفاهمهای حملونقلی در حوزههای ریلی ،جادهای ،دریایی و هوایی گفت :حجم ۳۰میلیون
تنی جابهجایی بار بین خاور دور ،هندوستان ،روسیه و اروپا و قابلیت افزایش ظرفیت جابهجایی بار در این مسیر تا۱۰۰میلیون تن پیشبینی شده و
تالش میشود سهم ایران در جریان جابهجایی بار بین شرق به غرب به ویژه از طریق حملونقل ترکیبی ریلی-دریایی افزایش یابد .محمد اسالمی،
پیرامون محورهای اصلی «نشست مشترک پنج کشور ساحلی دریای خزر» ،اظهار داشت :وزیران حمل ونقل در محور نخست ،در محور دوم وزرای
اقتصاد و در محور سوم اتاقهایبازرگانی به بحث و تبادلنظر پرداختند که نقطه مشترک میان تمام کشورهای شرکت کننده ،قرارداشتن «گسترش
تبادالت تجاری و همکاریهای اقتصادی با اتخاذ تصمیمات شتابدهنده» در دستور کار آنها بود .وی مذاکرات انجام شده در حوزه حملونقل
دریایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت :قرار شد کشتیهای مسافری گردشگری و تفریحی بین بنادر دریای خزر راهاندازی شوند.

کوتاه از اقتصاد



معاون وزیر صمت اعالم کرد:

ورود سازمان حمایت به پرونده
تخلفهایایرالینها

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خبرداد:

حل مشکل قیمتگذاری اقالم ب ه
ی بورس
دست تابلوهای معامالت 

باشــگاه خبرنگاران :عضو کمیســیون
کشــاورزی مجلس شورای اســامی ،اظهار
کرد :تابلوهای بورس ،عمده مشکالت دولت
در حوزه تنظیم بازار را رفع و مانع از ورود دولت
به قیمتگذاری اقالم میشود .وی گفت:بخش
کشاورزی و تولیدات این حوزه  از مزیتهای  
کشور ماســت ،اما شــاهد بازار بههمریخته و
نبود آمارهای واقعی در این بخش هســتیم
که باید مســئوالن فکری اساســی برای این
موضوع کنند.

Economy

naslefardanews
naslfarda

 ۱۱دیماه سال گذشــته بود که دادستان
ســابق تهران دربــاره تخلفــات در حوزه
خصوصیســازی گفت :درمورد ســازمان
خصوصیســازی این را بگویم که بهزودی
به این حــوزه ورود کرده و بررســیهای
خود را آغــاز میکنیم .بر اســاس گزارش
کمیســیون اقتصادی مبنی بــر تصویب
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان
خصوصیســازی ،گزارش این کمیسیون
مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص
از نحوه واگذاری شــرکت ماشینســازی
تبریز و امالک مربوطه ،همچنین شرکت
آذرچلیک توسط سازمان خصوصیسازی
و گــزارش کمیســیون انــرژی درمورد
تخلفــات مرتبط با شــرکت پاالیش نفت
کرمانشــاه ،از جمله مواردی اســت که در
دستور کار نمایندگان مجلس در نخستین
هفته کاری خود در ســال  ۹۸قرار گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز،نمایندگان مجلس
درحالی نخستین هفته کاری خود در سال
جدید را با پرداختن به عملکرد ســازمان
خصوصیســازی آغاز کردند که از یکسو
این سازمان در سال گذشته پرحاشیهترین
دوران تاریخ خصوصیســازی کشور را به
همراه پوریحسینی ،رئیس پرحاشیه اش
طی کرده و از سوی دیگر تحقق شعار امسال
که «رونق تولید» انتخاب شده ،بدون شک
در گرو اهمیت دادن به بخش خصوصی و
اجرای صحیح اصل  ۴۴قانون اساسی است.
نامه نمایندگان مجلس به رئیس
قوه قضائیه
از سوی دیگر احمدعلیرضا بیگی ،نماینده
مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ،از
تدوین نامه نمایندگان به آیتاله رئیسی،

پرونده معاون وزیر اقتصاد از استعفا تا بازداشت
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قرار بر عرضه آن از طریق فرابورس با قیمت
پایه حدود هفت میلیارد تومان شد.
اســتعفا و بازداشت رئیس
سازمان خصوصیسازی
براســاس اخبار ،رئیس ســابق ســازمان
خصوصیســازی از حــدود دو هفته قبل
استعفا داد؛ اما دژپسند ،وزیر امور اقتصادی
و دارایــی ،پــس از قبول اســتعفای وی،
داوود خانی را بهعنوان سرپرست سازمان
خصوصیسازی منصوب کرد.این در حالی
است که درست چند ساعت بعد از انتشار
خبر جایگزینی خانی با پوریحســینی،
رئیس سابق ســازمان خصوصیسازی به
اتهام اخــال در نظام اقتصادی کشــور و
تضییع گســترده اموال عمومی و دولتی
توسط شــعبه نهم بازپرســی  دادسرای
ویژه کارکنان دولت تهران بازداشــت شد.
براســاس این گزارش ،با دستور دادستان
عمومی انقالب تهران شکایت کرد .براساس تهران پروندههای پوریحسینی جمعآوری
این گــزارش ،نماینده یاد شــده به تازگی   و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه
بدون ارائه هیچ سندی ،یک بار قیمت  ۵۰۰اخیر تحقیقات روی این پروندهها  انجام شد
میلیاردتومان ،سپس  ۷۰۰میلیاردتومان که کار به  برکناری و بازداشت وی کشیده
و در نهایــت۱۰۰۰ ،میلیاردتومان را برای شد .بازداشت پوریحسینی ،در حالی رقم
ارزش این شرکت اعالم و اظهار کرد :شرکت خورد که بسیاری از پروندههای او  نزدیک
ایران ایرتور از طریق مذاکره واگذار شــده به  پنج سال معطل شده بود .واگذاری برخی
و خریدار نیز به تعهد خــود عمل نکرده و شرکتها از سوی این سازمان نیز در برخی
وجه معاملــه را پرداخت نمیکند که همه موارد با اعتراضاتی همراه بــود .از ایرالین
مــوارد اعالمی خالف واقع بوده اســت.در ایرتور گرفته تا هپکو و کشت و صنعت هفت
این زمینه سبحانی ،مشاور رئیس سازمان تپه.طبق امــار  ،تعداد بنگاههای لیســت
خصوصیســازی ،به مطالب مطرح شده واگذاری برای ســال  ۹۸حدود  ۶۰۰بنگاه
از ســوی این نماینده مجلس اشاره و بیان و سهام شــرکت بوده اســت که طی چند
کرد :شرکت هواپیمایی ایران ایرتور تا سال ماه گذشته به دلیل عدم برگزاری جلسات
 ۹۰-۸۹به صورت دولتی در حال فعالیت هیئت واگذاری اقدام برای این کار با تاخیر
بود؛ اما از سال  ۹۰با مصوبه هیئت واگذاری ،روبهرو شد.
عکس:تسنیم

معاون وزیر «صمت» از ورود سازمان حمایت
به گرانفروشــی بلیت هواپیما و صدور حکم
برای دو ایرالین متخلــف در این زمینه خبر
داد و گفت :شــرکتهای هواپیمایی ،ضوابط
مصــوب قیمتگــذاری بلیــت را رعایــت
نمیکنند .عباستابش گفت :سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت
جدی به مقولــه نرخگذاری بلیــت هواپیما
ورود کرده و در این بررســیها ،مشخص شد
که شــرکتهای هواپیمایــی ضوابط هیئت
تعیین قیمت را رعایــت نمیکنند .وی افزود:
بررسیها ،سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان را به این نتیجه رســانده که
یکسری اتفاقات در تعیین نرخ بلیت هواپیما
رخ میدهد که متأثر از عــدم رعایت ضوابط
قیمتگذاری دولت از ســوی شــرکتهای
هواپیمایی است.
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برای برخــورد با تخلفات رئیس ســازمان
خصوصیســازی خبر داد و گفــت :نامه
را تدویــن کردهایم و در حــال جمعآوری
امضا برای آن هستیم .وی با بیان اینکه با
همفکری که با  ۱۰۰نماینده همسو داشتیم
قرار بر این شد که ســوال از رئیسجمهور
درباره ســازمان خصوصیسازی را منتفی
کنیم ،ادامه داد:به دلیل اینکه پروسه سوال
از رئیسجمهور قدری طوالنی است ،تصمیم
بر این شــد از قوهقضائیه کمــک بگیریم.
نماینده مردم تبریز تصریحکرد۱۰۰:نماینده
نیز به رئیسجمهور درخواست کردهاند که
رئیس سازمان خصوصیسازی را برکنار و
ن وی کند.
فرد دیگری را جایگزی 
شــکایت خصوصیســازی
از نماینده مجلس

ماجرای تحقیق و تفحص از پوریحسینی،
تا بدانجا پیش رفت که ابتدای هفته جاری
سازمان خصوصیســازی از یک نماینده
مجلس شورای اسالمی ،به دلیل اظهاراتش
درمورد واگذاری شــرکت ایران ایرتور به
دادســرای عمومی انقالب اسالمی تهران
شــکایت کرد .حجتاالســام پژمانفر،
نماینده مــردم مشــهد در مجلس اعالم
کرد :ســازمان خصوصیســازی ،شرکت
هواپیمایی ایران ایرتور در مشــهد را بدون
طی مراحــل قانونی به بخــش خصوصی
واگذار کرده است.سازمان خصوصیسازی
از این نماینده مجلس شــورای اسالمی به
دلیل اظهارات خالف واقع درباره واگذاری
شــرکت ایران ایرتور به اتهام نشر اکاذیب
و تشــویش اذهان عمومی ،به دادســرای

یادداشت
حاکمیتشرکتی
فرصتی برای بهبود عملکرد آنها

محمود مزینانی /کارشناس اقتصادی
همانند بســیاری از گرایشهای اقتصادی در دنیا،
حاکمیت شرکتی نیز در گردش و گونهگون شدن
در بســترهای خاص اقتصادی و اجتماعی و منش
حکومتداری کشــورهای مختلف ،چارچوبهای
مختلفی پیدا کرده است .در ایران هم ،آنچه توصیه
و ابالغ شده ،قالب «آنگلوساکسونی» دارد .البته در
مورد اجرا و تأثیرات آن نمیتوان با اطمینان سخن
گفت؛ لــذا از تحلیل آن صرفنظر میشــود .آنچه
که در این یادداشــت مورد توجه قرار گرفته ،اشاره
به اهمیت و نقش حاکمیت شــرکتی در بهرهوری،
رونق اقتصادی و ایجاد شــفافیت اســت که نهایتاً
باید منتهی به بهبود عملکرد و افزایش توان رقابتی
موسسات ایرانی شود.از شروع حاکیمت شرکتی در
ایران یعنی سال  ،۱۳۸۳مقاالت زیادی نوشته شده
و ابالغیههایی هم از ســوی بورس و بانک مرکزی
تجویز و ابالغ شــده است؛ اما ســاختار حقوقی و
مالکیتی خاص بنگاههای بزرگ کشــور که عموماً
پیرو اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی خصوصی شدهاند،
فاقد بستر و نمایش اجرایی از مکانیزمهای حاکمیت
شرکتی است؛ شاید از این بابت که حاکمیت شرکتی
به ســاختار حقوقی ،اجرایی و سیاســی شرکتها
میپردازد موانع جدی در نگاه و عمل دولت به وجود
آمده اســت.به هر روی حاکمیت شرکتی میتواند
فرصتی باشد برای جبران بخشی از عقبافتادگیها،
شتاب در برخی اصالحات ،دســتیابی به بهرهوری
بیشتر در عملکرد شرکت ،دیوار چینی برابر فساد
و ارتباطات ناسالم در سفارشها ،قرار دادن افراد در
اتاقهای شیشهای و ایجاد شفافیت در عملکردها،
ایجاد فضای پاسخگویی در برابر اجتماع ،شتاب در
اصالحات اقتصادی ،پرهیز از ایجاد قدرت مخرب،
استفاده از کنترلهای غیرمتمرکز نهادی با تکیه بر
خودکار بودن ساختار حاکمیت شرکتی و جلوگیری
از کژمنشیها! قطعاً حاکمیت شرکتی مدینه فاضله
نخواهد بود؛ اما مجرایی برای تسریع در اموری است
که شکل اولویت برای نظام اقتصادی کشور پیدا کرده
و میتواند سکویی برای شــروع بخشی از تغییرات
باشد .سازوکارهایی که تأثیر قطعی در جذب سرمایه
و تصمیم بازار خواهد داشت و میتواند در افزایش
رتبه اعتباری و نشان شرکت موثر باشد و مانع رانده
شدن از فضای رقابتی شود.پیگیری نظام رتبهبندی
شرکتها بر مبنای حاکمیت شرکتی و وفاق نظام
تصمیمساز و تصمیمگیر کشــور در جهت اجرای
این مهم با هدف پیگیری بهبود عملکرد بنگاهها که
هدف غایی آن انتفاع جامعــه و اقتصاد خواهد بود،
موکدا ً توصیه میشود.
منبع :خبر آنالین

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ اول روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  98/06/13راس ﺳﺎﻋﺖ  14در ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻮرى واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻮرى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺷﺨﺼ ًﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -1اﺻﻼح ﻣﺎده 5اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻰ(
 -2اﺻﻼح ﻣﺎده 6اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ(
 -3اﺻﻼح ﻣﺎده 20اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﻧﺤﻮه دﻋﻮت ﻣﺠﺎﻣﻊ(

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﯿﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮار

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 98/06/27راس ﺳﺎﻋﺖ 15در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻮرى واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻮرى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ
اﻋﻀﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺷﺨﺼ ًﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -1اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه از روﻧﺪ ﺟﺎرى ﺷﺮﮐﺖ
 -2اراﺋﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه زﻣﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﯿﻼد
 -3ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎ ى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل97
 -4اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮاى ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪت ﯾﮏ
ﺳﺎل
 -5ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق و ﭘﺎداش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
* ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  98/06/13ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻰ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﯿﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮار
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ﺻﻨﺪوقﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰاﻣﯿﺪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻨﺪى ﻓﻀﺎى ادارى ،ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب و روﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎتذﯾﻞازﻃﺮﯾﻖآﮔﻬﻰﻋﻤﻮﻣﻰﺑﻪاﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﻰﯾﺎﺣﻘﻮﻗﻰداراىﺻﻼﺣﯿﺖواﮔﺬارﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻟﺬاازاﺷﺨﺎﺻﻰﮐﻪﺳﻮاﺑﻖﻋﻤﻠﻰ
و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت 5روز از ﺗﺎرﯾﺦ درج آﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ درﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻏﺮﺑﻰ -ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎرراه ﮔﻠﺰار و ﻣﻠﮏ -ﻧﺒﺶ ﮐﻮى  -26ﻃﺒﻘﻪ دوم -ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ
ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ اﻣﯿﺪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻨﺪى ﻓﻀﺎى ادارى:
-1ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﻨﺪى دو ﺟﺪاره از ﺟﻨﺲ MDFدرﺟﻪ 1اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 162ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
-2ﻗﻔﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه درب ﺑﻬﺮﯾﺰان 10ﻋﺪد
-3ﭘﺮده)1ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻓﻠﺰى ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ 25ﻋﺪد
ب( ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب:
-1ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﻞ 60*60روﮐﺶ PVCﺳﺎده )ﭘﺸﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزه و اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 150ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 -2ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎﮐﺲ دور ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻧﻞ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان 9,5ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ اﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزه و اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ج( روﺷﻨﺎﯾﻰ:
-1ﭘﻨﻞ  60*60ﺳﻔﯿﺪ50وات 30ﻋﺪد
-2ﭘﻨﻞ 15وات ﺗﻮﮐﺎر 8ﻋﺪد

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 031-32648122داﺧﻠﻰ 206ﺗﻤﺎسﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

آﮔﻬـﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮىﻧﺠﻒآﺑﺎدﺑﻪاﺳﺘﻨﺎدﻣﺼﻮﺑﻪﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه
ﻣﺤﺘﺮمدرﻧﻈﺮداردﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺗﺎﻣﯿﻦﺧﻮدروﻫﺎىﺧﺪﻣﺎتﺷﻬﺮىﺑﻪﺗﻌﺪاد
 25دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎور ﮐﻤﭙﺮﺳﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و داراى ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1398/06/05
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﻧﺒﺶ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 031-42727217ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮى ﻧﺠﻒ آﺑﺎد )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

