حاجي دليگاني:

دولت بازار را رها کرده است
ستاد تنظيم بازار تنظيم نيست

4

يکنمايندهمجلسباانتقادازاينکهدولتبازاررارهاکردهگفت:خودستادتنظيمبازارتنظيم
نيست؛ اين ستاد بايد رصد کند و ميزان کاال را در کشور بررسي کرده و بخش خصوصي
را در اين جهت نظارت و هدايت نمايد.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،حسينعلي حاجي
دليگاني در مصاحبه با راديو اظهار کرد:مشکل اقتصاد و بازار مبني بر اين است که مديران
اين بخش در حوزه بازرسان نظام صنفي و بازرسان صنعت و معدن و تجارت ،تعزيرات و
مقام عالي وزارت وضعيت را رها کرده اند.وي با اشاره به کم کاري ستاد تنظيم بازار اظهار
کرد :اين نهادها آنطور که بايد در صحنه حاضر نيستند.حاجي دليگاني ادامه داد:کسي که
تولي بحث خرما را در کشور در اختيار دارد بايد با حساب و کتاب اجازه صادرات خرما را
بدهد؛ اين در اختيار بخش خصوصي نيست .خرما ميزاني صادر مي شود و ما بقي مورد نياز
کشور است.وي افزود:اگر بخش خصوصي بيش از حد نياز کشور خرما صادر کرده ،اشتباه

اقتصادي

است؛ باقي کاالها نيز به همين صورت است و هيچکس نبود حساب و کتاب را نمي پسندد.
حاجي دليگاني با بيان اينکه همه امور به دست بخش خصوصي نيست ،افزود:با کاهش
ارزش پول ملي ،صرفه در صادرات برخي کاالهاست .در حاليکه در کشور به اين کاالها
نياز داريم.وي گفت:خود ستاد تنظيم بازار تنظيم نيست؛ اين ستاد بايد رصد کند و ميزان
کاال را در کشور بررسي کرده و بخش خصوصي را در اين جهت نظارت و هدايت نمايد.
حاجي اضافه کرد:امروز با شرايطي رو به رو هستيم که گاه قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا
تعيين نمي شود .قيمت گذاري تلفني است و هر فروشنده ابتدا زنگ مي زند و قيمت را از
جايي مي پرسد.وي با طرح اين سوال که آيا درست است سايت ديوار تعيين کننده عرضه
و تقاضا باشد ،تصريح کرد:قيمت باالي ارز براي صادرکننده منفعت بيشتري دارد .دولت
ولي نپذيرفت اين ميزان به صورت يارانه به حساب مردم واريز شود.
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خبر
خادمي:

پنج آزادراه جديد تا پايان سال
به بهره برداري ميرسد

»

رسالتامکان تحقق وعده سهماهه وزير صمت را بررسي ميکند

حانيه مسجودي
وزير صنعت ،معدن و تجارت در نشست با نمايندگان
مجلسنسبتبهکنترلومديريتقيمتخودروتاسهماه
آينده قول داده است و خودروسازان به دستور وزير
صمت مکلف به اعالم ليست مجموعه قطعات بدون نياز
به واردات در سايتها و رسانهها شدند.
درهمينراستا،بادوتنازاعضايمجلسشوراياسالمي
گفتوگو کرديم.
عضوکميسيونصنايعومعادنمجلس:بايدزودتراز
سه ماه بازار خودرو ساماندهي شود
س
نادرقاضيپور ،عضو کميسيون صنايع و معادن مجل 
شوراياسالمي درگفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره
به هرجومرج بازار خودرو به دليل دخالت واسطهگران
بيان کرد« :بايد به صنعت خودروسازي درايران توجه
ويژهاي شود ،با اينکه تعداد زيادي از قطعهسازان ايران
افراد متعهدي هستند و به وعدههايشان عمل ميکنند
مخالفانسرسختيهمدارندکهاينبازارراباواسطهگري
و داللي به هم ميريزند».
وي با بيان اينکه بايد زودتر از وعده سه ماهه وزير صمت
وضعيتبازارخودروسامانگيرد،ادامهداد«:وزيرصنعت
و معدن بايد با قاطعيت اين بازار را بهبود بخشد و اين
وعده سه ماهه زمان مناسب و طوالنياست و بايد زودتر
ازاين مدت وضعيت را ساماندهي کند».
قاضيپور افزود« :اما شبکهاي در صنعت خودرو وجود
دارد که آقايان از آن ميترسند ما بايد مقابل اين مسائل
ازتوليدکنندگانداخليحمايتومواداوليهشانراخارج
از نوبت دراختيار آنها قراردهيم تا هرچه زودتر قطعات
موردنياز خودروها را براي توليد استفاده کنند نبايد
اجازه دهيم اختالفي بين خودروسازان و قطعهسازان
بهوجودآيد».
اين نماينده ضمن تاکيد اينکه وزير صمت اگر قولي

بازار خودرو در کنترل دولت نيست

ميدهد بايد براساس منابع قطعهسازان باشد ،گفت:
«ممکن است  2700قطعه يک خودرو تکميل باشد اما
براي  2قطعه معطل توليد بماند ،بنابراين بايد قطعاتي
که خارج از کشور توليد ميشود و به آنها وابسته هستيم
رادرداخلتوليدونخبههايعلميوگروههايتحقيقاتي
را دراين امر دخيل و تضمين دهيم که اين توليدات را
ميخريم،متاسفانهطرحجامعخودروسازيتکميلنيست.
رحماني ،وزير صمت هم اگر قولي ميدهد بهعنوان يک
مقام حکومتي قول ميدهد ،قول را بايد براساس منابع
قطعهسازان داد ،بايد به آنها اجازه توليد و فروش دهيم
تا ديگر نيازي به خارج از کشور نداشته باشيم».
ويافزود«:رحمانيقولدادهمشکالتماليخودروسازانرا
حلکند،خودروسازانمشکاليجديدارندوخودروهايي
ثبت نام کردند که وجود خارجي ندارد و اين مسئله
مشکالت عديدهاي بهوجود آورده است ،مردم هزينه
کردند و حق دارند ،به صداوسيماي جمهوري اسالمي
ايران اعتقاد دارند و زماني که رسانه ملي آگهي ميدهد
مردم آن را قانون تلقي ميکنند ،درنتيجه رحماني بايد
برنامهريزينحوهکنترلبازارخودروراباقطعهسازانانجام
دهدودرمرحلهبعديبرايکاهشقيمتهاقطعهسازان
متعهد را وادار به اجراي تعهداتشان بدون واسطه و دالل
کنند».عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درپاسخ
اين که آيا اين وعده قابليت اجرايي دارد خاطرنشان کرد:
«اين وعده قابليت اجرايي دارد و عملياتي است و فقط
همت دولت را ميطلبد»
عضو کميسيون اقتصادي :وضعيت بازار خودرو
نشان از بيتاثير بودن نقش دولت درتعيين
نرخهاي بازار است
درادامههمچنيناحمدانارکيمحمدي،عضوکميسيون
اقتصاديدرگفتوگوبا«رسالت»ضمناشارهبهبيتاثير
بودن نقش دولت در تعيين نرخهاي بازار ،بيان کرد:

سعدمحمدي خبر داد:

برنامهريزي براي افزايش ظرفيت
توليد مس تا  400هزار تن
مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران از برنامه افزايش ظرفيت
توليد مس تا  400هزار تن خبر داد .وي همچنين توليد بيش از

«باتوجه به وضعيتي که دراقتصاد کالن کشور ،صنعت
خودرو و عدم نظارتي که برخريد و فروش کاالها و رشد
داللي بهوجود آمده شاهد نرخهاي کاذب هستيم که
چندنفر يا گروهي بازار خودرو را دست گرفتند و اين
نشان ميدهد که دولت نقشي در تعيين قيمت بازار
خودرو ندارد».
وي با اشاره به سهم  85درصدي مواد اوليه خارجي براي
توليد کاالهاي داخلي ،افزود« :موضوع ديگر اين که ما
نميدانيمچطورميشودصنعتخودروسازيرابااينشرايط
وقيمتهايغيرواقعيکنترلکرد.ازطرفيقطعهسازان
ميگويند دستمزد و هزينه مواد اوليه افزايش پيدا کرده
و بايد قيمتها افزايش يابد .همچنين يک واقعيت مهم
وجود دارد که  85درصد مواد اوليه کاالهاي ساخت
داخل از خارج وارد ميشود».
انارکيمحمدي درپاسخ قول وزير صمت براي کنترل
قيمتهاي بازار خودرو طي  3ماه آينده ،گفت« :اين
مسائل را چطور ميشود کنترل کرد؟ قطعا وزير
صمت فکري کرده که اين حرف را زده است ،چطور
ميتوانيم باتوجه به تقاضا و انحصاري که به صنعت
خودروي داخلي داده شده قيمت آن را کنترل کنيم؟
به دو خودروساز داخلي انحصار داديم تا همه مردم
صرفا از آنها خريد کنند و اينچنين نقدينگي باالي
کشور را يک بار به سمت خودرو ،يکبار مسکن و دالر و
ديگر بازارهاي غيرمولد سرازير ميکنيم ،با اين شرايط
طبيعي است که همه براي ثبتنام کااليي که گران
شده صف ميکشند».
اينعضوکميسيوناقتصاديخاطرنشانکرد«:بنابراين
باتوجهبهنيازيکهدرکشورداريمصراحتاميتوانگفت؛
تقاضا با عرضه همخواني ندارد .چطور ميتوانيم عرضه و
تقاضا را طي  3ماه به هم نزديک کنيم؟»
وي افزود« :ازطرفي واردات خودروي خارجي به کشور

 260هزا تن کاتد را از برنامه هاي سال جاري شرکت مس اعالم
کرد.به گزارش پايگاه خبري ايميدرو ،اردشير سعدمحمدي افزود:
توليد مس کاتد سال گذشته از مرز  245هزار تن براي اولين بار در
کشور عبور کرد .اميدواريم در سال  98که به دستور مقام معظم
رهبري سال رونق توليد نامگذاري شده است ،ميزان توليد را به
باالي  260هزار تن کاتد برسانيم.وي افزود :براي اينکه بتوانيم
براي صنايع پاييندستي کاتد توليد کنيم برنامهريزي داريم تا

عضو هيئت مديره بانک قرضالحسنه مهر ايران تاکيد کرد:

تبيين راهبردهاي ضروري براي جذب بازارهاي بالقوه
عيسي امامي عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران با هدف بررسي وضعيت شعب و
نحوه عملکرد کارکنان كهگيلويه و بويراحمد در رعايت اصول مشتري مداري ،تكريم ارباب رجوع،
بازاريابي براي جذب منابع بيشتر و ...از شعب و دواير ستادي اين استان بازديد كرد.به گزارش روابط
عمومي بانک قرض الحسنه مهرايران ،عيسي امامي به منظور ارزيابي فعاليت هاي گذشته و تدوين
برنامه راهبردي براي تحقق اهداف ترسيمي به استان کهگيلويه و بويراحمد سفر کرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس مطرح کرد؛

جلوگيري از قاچاق
راهکار توسعه صادرات

ممنوع است و از سوي ديگر بازار داخل آشفته ،واقعا
نميدانم چه سازوکاري ميتواند اين وضعيت را بهبود
بخشد ،من دراين جلسه نبودم اما آنچه که از بيرون
مشخص است التهاب بازار است که شايد کسي نتواند
ن را کنترل کند ،درصورتي اين امر محقق ميشود که
آ
نرخ ارز تثبيت يا ارز شناوري تبيين شود».
محمدانارکيتاکيدکرد:نکتهمهمديگراماواگرجلوگيري
از رانتهاست ،اگر اين اتفاق بيفتد التهاب بازار کاهش
پيداميکند،درحالحاضربرايارز4نرخدولتي،نيمايي،
سنايي و آزاد داريم و با ادامه يافتن اين شرايط اوضاع
تغييري نخواهد کرد ،رانتخواري در تمام بخشهاي
اقتصادي تعيين کننده و اثرگذار است».
وي ضمن اشاره به فرمايشات رهبرانقالب ادامه داد:

سرمايهگذاريهاي جديدي را فراهم کنيم.مديرعامل شرکت ملي
صنايع مس ايران همچنين از برنامه افزايش ظرفيت توليد مس تا
 400هزار تن خبر داد و گفت :اميدواريم در توليد از معادن ،توازن
را برقرار کنيم و معادن جديد را به توليد وارد کنيم تا ظرفيت
توليد کنسانتره در آينده افزايش يابد.سعد محمدي درباره ميزان
ذخاير مس در کشور هم گفت :ميزان ذخاير اثباتشده اين ماده
معدني هماکنون بيش از  22ميليون تن مس خالص است و اگر

در اين سفر ،عضو هيئت مديره بانک قرض الحسنه مهرايران از دواير ستادي و تمامي شعب استان
بازديد کرد و در رابطه با شناخت بازار،راهکارهاي بازاريابي نوين ،برنامه هاي راهبردي شعب و جايگاه
شعبه در شهرستان و استان رهنمودهاي الزم را بيان داشت.عيسي امامي ،در بررسي شرايط شعب
ضمن گفتوگو با تمامي همکاران ،نقاط قوت و ضعف شعبه را بررسي و راهنمايي هاي الزم براي
رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت را ارائه کرد.وي همچنين عالوه بر تشريح طرح همياران مهر
مبني بر کمک به نيازمندان واقعي  ،اهتمام بيشتر همکاران در راستاي افزايش منابع اين طرح را
خواستار شد.امامي با بررسي شرايط شعب ،راهکارهاي الزم براي شناسايي پتانسيل هاي موجود
در بازار و افزايش نفوذ در بازارهاي بالقوه را تشريح کرد.شايان ذکر است در اين سفر احسان غالمي
معاون مطالعات و برنامه ريزي اداره کل سازمان و برنامه ريزي نيز حضور داشت.
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تاريخ انتشار98/2/26 :
خ ش98/2/26 :
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

خت 98/1/18-2

ـتكگلپا

مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه

ساعت  10صبح الي  19عصر
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
665 665 52-665 665 53

خت 98/1/18-1

ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
665 665 54

«مقام معظم رهبري زماني که اين جنگ اقتصادي آغاز
شد همدلي و نشست بين قوا را تکليف کردند ،اين اقدام
صورت گرفت و همدلي باعث آرامشي در بازار شد ،اما
براي حل اين مشکالت بايد دولت و مجلس پاي کار
بيايند تا مردم تحول را احساس کنند».
عضو کميسيون اقتصادي درپايان با تاکيد اين که بايد
مرد عمل پيدا شود ،خاطرنشان کرد« :اکنون قيمت
هرکااليي را در مرزها تعيين ميکنيم چون سودش
بيشتر است ،درصورتي اتفاق خوبي شکل ميگيرد که
حقوق ها واقعي و با مخارج همخواني داشته باشد ،همه
بايد دست به دست هم دهند و يک سيستم جامع و کامل
را راهاندازي کنند ،بايد مرد عملي پيدا شود تا اين اتفاق
خوب براي کشور بيفتد».

توليد مس را  250هزار تن در سال بدانيم در واقع تا  40سال آينده
ميتوانيم توليد داشته باشيم ،اما با اکتشاف جديد اميدواريم که
ميزان ذخاير داخلي کشور به طور قابل مالحظه اي افزايش يابد.
وي با تاکيد بر آموزش هدفمند در شرکت ملي مس ايران گفت:
اميدواريم بتوانيم تکنيکهاي روز را به لحاظ فني در ساختار
کارخانه و توليدات فراهم کنيم و با اين شرايط بتوانيم بهرهوري
بيشتري را در شرکت ايجاد کنيم.

حمايت بانک پارسيان از رونق توليد و
اشتغال پايدار
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور ازحمايت بانک پارسيان و بنياد برکت
در رونق اشتغال و پرداخت تسهيالت اشتغالزايي روستايي بر اساس انعقاد تفاهم نامه
سه جانبه ميان اين نهاد ها خبر داد و گفت :استان قزوين همچنين ازمحل اعتبارات
خارج از تسهيالت روستايي و از طريق بانکهاي پارسيان و سينا به نحو مناسبي بهره
مند شده است.از سويي ديگر نيز مديرکل امور روستايي و شوراهاي استانداري قزوين

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت :با برخورد جدي با قاچاق،
به طور حتم به اهداف صادراتي کشور دست خواهيم يافت.به گزارش
خبرگزاري برنا ،محمدرضا منصوري،با اشاره به اليحه جداکردن وزارت
بازرگاني از وزارت صمت اظهار کرد :با توجه به هزينههاي باالي اجراي
اين طرح ،اين تفکيک اکنون به صرفه نيست زيرا که براي استقرار نيرو
ها و جابه جايي مديران ماه ها زمان الزم است ،بنابراين با توجه به اينکه
اين موضوع را در گذشته تجريه کرديم اشتباه است و بايد همين ساختار
باقي باشد و بايد اشکاالت را برطرف کرد.وي افزود :در شرايط موجود
بايد وظايف به افرادي سپرده شود که بتوانند همه ي امور مربوط را در
زمينه صادرات و بازرگاني به درستي انجام دهند .منصوري تصريح کرد:
براي وزارت جديد بازرگاني قطعا به محلي جديد براي اجاره نياز است
بنابراينبارماليبسيارسنگينوعواقبجبرانناپذيريخواهدداشت.عضو
کميسيون صنايع مجلس شواي اسالمي عنوان کرد :در راي گيري جديد
مجلس براي اليحه تفکيک احساس مي شود که انرژي بيشتري براي راي
آوردن طرح تفکيک وزارت صنعت و معدن وتجارت و ايجاد وزارت جديد
بازرگاني ديده مي شود ولي تالش مي کنيم که اين اقدام صورت نگيرد.

معاون وزير صمت:

ظرفيت خالي دو هزار واحد توليدي
امسال احيا ميشود

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاري احياي
ظرفيتخالي2هزارواحدتوليديدرسال،98ازترغيبسرمايهگذاران
جديد براي احياي واحدهاي راکد ،تعطيل و با ظرفيت پايين خبر
داد.به گزارش شاتا ،سعيد زرندي گفت :امسال فعال سازي ظرفيت
خالي  2هزار واحد را هدف گذاري کرديم تا آنها را احيا کنيم.وي در
ادامه افزود :به جاي اينکه سرمايه گذار جديد از ابتدا بخواهد يک واحد
صنعتي را ايجاد کند ،واحدهاي نيمه تمام يا تعطيل را فعال کند.معاون
وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه امسال رويکرد ما واحدهاي
ايجادي نيستند ،تصريح کرد :تعميق ساخت داخل از موضوعات بسيار
مهم براي اقتصاد کشور است و از برنامههاي وزارتخانه در سال رونق
توليد ،شناسايي کاالهاي وارداتي قابل ساخت در داخل کشور است
که قابليت صادرات دارند.

با اشاره به انعقاد تفاهمنامه معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور با بنياد
برکت و بانک پارسيان گفت  61 :طرح به ارزش  329ميليارد و  750ميليون ريال
در استان معرفي شد که از محل اعتبارات اين تفاهمنامه ،تا کنون  6طرح به ميزان
 29ميليارد و  700ميليون ريال با اشتغالزايي  53فرصت شغلي محقق شده است.
اکرم نجفي ،در گفت وگو با ايرنا ،سهم اعتبارات استان از تسهيالت اشتغال پايدار
روستايي را يک هزار و  870ميليارد ريال اعالم کرد و افزود :اعتبارات تخصيص يافته
تاکنون  937ميليارد ريال و ميزان پرداخت شده نيز تاکنون يک هزار و  830ميليارد
ريال بوده است.به گفته وي ،با پرداخت اين ميزان تسهيالت ارائه شده سه هزار و
 248فرصت شغلي در روستاهاي استان ايجاد شده است.

مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي  -نوبت دوم

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ضمنادرصورتعدمموفقيتوكالنسبتبهاحقاقحقشما
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشورگفت :
تاپايانسال ۵،آزادراهدرکشوربهبهرهبرداريميرسد.خيراهللخادمي
در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود :اجراي
بيش از هزار و  ۱۶۰کيلومتر مسير آزاد راهي در سراسر کشور در دست
انجاماستکهاينميزانمعادلنيميازآزادراههايموجودکشوراست.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود :تا پايان امسال ،ساخت و تکميل ۵
آزاد راه در کشور در اولويت قرار گرفته است که مهمترين آنها از نظر
بار ترافيکي ،کنارگذر جنوبي تهران است که با طول  ۱۶۰کيلومتر از
آبيک قزوين آغاز شده و با عبور از جنوب شهرهاي کرج و تهران ،به
چرمشهر در نزديکي ورامين ميرسد.وي افزود :همچنين قطعه اول
آزاد راه تهران  -شمال و ادامه آزاد راه تهران  -کرج که به اتوبان همت
معروف است از ديگر طرحهاي ترافيکي و آزاد راهي مهم کشور است
که تا پايان سال به بهره برداري خواهد رسيد.

نوبت دوم

شهرداري مالرد در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي پيمانكاري واجد شرايط طبق شرايط مشروحه
واگذار نمايد:
 -1برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -2كليه متقاضيان واجد شرايط ميتوانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفينامه و رتبه معتبر جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات
بيشتر از تاريخ  98/2/26لغايت  98/2/29از ساعت  9لغايت  12/30به امور قراردادهاي شهرداري مالرد مراجعه و از تاريخ  98/2/26لغايت
ساعت  13/30مورخ  98/3/6پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري مالرد نمايند .زمان گشايش پيشنهادها در ساعت 14/30
مورخ  98/3/6ميباشد -3 .هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد -4 .متقاضيان ميبايست جهت دريافت اسناد مناقصه معرفينامه
(به همراه كارت شناسايي ملي) و اصل فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال به حساب شماره  100790829443بانك شهر به نام شهرداري
مالرد ،تحويل امور قراردادها نمايند.
 -5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است .شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
رديف

نام پروژه

برآورد اوليه پروژه به ريال

تضمين شركت در مناقصه به ريال

مدت اجرا

رتبهبندي

1

خريد آسفالت بلوار شهيد جمور و خيابان آزادگان

20/000/000/000

1/000/000/000

 2ماه

حداقل رتبه  5راه و باند از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

2

پخش آسفالت بلوار شهيد جمور و خيابان آزادگان

2/000/000/000

100/000/000

 2ماه

حداقل رتبه  5راه و باند از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

3

زيرسازي و جدولگذاري غرب سرآسياب

3/000/000/000

150/000/000

 5ماه

حداقل رتبه  5راه و باند از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

تاريخ انتشارنوبت اول98/2/19 :
تاريخ انتشارنوبت دوم98/2/26 :
خ ش98/2/19 :

سرپرست شهرداري مالرد  -محمدرضا كاوسي

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت منظومه بهينه كوثر
(سهامي خاص) به شماره ثبت 28191
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده مورخه  98/03/11در محل قانوني شركت واقع در مشهد،
شهركصنعتيطرق،جادهسردخانه،جنبپايانهبارطرق،جايگاهاختصاصي
سوخت كوثر در ساعت  10صبح حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تغيير نام شركت
تاريخ انتشار98/2/26 :
هيات مديره
خ ش98/2/26 :

برگسبزخودرويسواريپرايدهاچبكSE111بهرنگسفيدشيريمدل1397
و ش موتور  M13/6109413و شماره شاسي  NAS431100J1022842و پالك
954ق -66ايران  34به نام مختار بالدي فرزند عبدالخضر صادره از شادگان به
ش ملي  1890398020مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

