
با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، 
اما همچنان بازنشسته ها در زيرمجموعه هاي 
وزارت نف�ت به كار خود مش�غول هس�تند و 
نهاده�اي نظارتي بدون توجه ب�ه اين پديده، 
حاشيه امني را براي متخلفان ايجاد كرده اند. 
به گزارش »جوان«، يكي از اهداف اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشس��تگان ايجاد فضا براي 
مديران جوان و تغيير نسل مديريتي كشور بود. 
با وجود اينكه قانون نهاده��اي دولتي را موضوع 
اعمال اين قانون قرار داده بود، اما نهادهاي زير نظر 
رهبري نيز به اين سمت حركت كرده و مديران 

جوان را جايگزين مديران بازنشسته كردند. 
عزمي كه در دولت ب��راي پايان دادن به مديريت 
مديران پير شكل گرفت، اما به طور كامل اجرا نشد 
و هر خأل قانوني يا راه فراري كه وجود داشته باشد، 
بالفاصله تبديل به حياط خلوت مديران بازنشسته 
مي ش��ود؛ مديراني كه مديريت را »سهم« خود 
مي دانند و در صندوق هاي بازنشستگي همچنان 

كارت مي زدند. 
گرچه درب��اره تفس��ير درس��ت از قان��ون منع 
به كارگيري بازنشستگان اختالف نظراتي وجود 

دارد و برخي جريان ها كه به دنبال نقش آفريني 
در مديريت ها هستند، شركت هاي زيرمجموعه 
صندوق هاي بازنشستگي را از اين قانون مستثني 
مي دانند، ولي در شستا، مديران بازنشسته از كار 

مرخص شدند و اين روند همچنان ادامه دارد. 
يكي از ش��ركت هايي كه حاال تبدي��ل به پاتوق 
معاون��ان بازنشس��ته وزارت نف��ت و جمي��ع 
بازنشستگان شده، شركت هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس اس��ت. بيش از 80 درصد سهام اين 
ش��ركت متعلق به س��هام عدالت، ش��ركت ملي 
صنايع پتروشيمي و صندوق بازنشستگي صنعت 
نفت است و چند درصد از سهام آن نيز در بورس 

معامله مي شود. 
مديران اين ش��ركت در حالي خود را غيردولتي 
مي دانند كه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اين 
شركت توسط وزير نفت تعيين و همه تصميمات 
آن زير نظر وزارت نفت گرفته مي شود. وزير نفت 
در تيرماه 95 طي نامه اي رس��مي اين شركت را 
شامل سقف حقوق معرفي كرده كه نشان مي دهد 

اين شركت چندان هم شبه دولتي نيست. 
از س��وي ديگر، مديرعامل اين ش��ركت خود نيز 

بازنشسته است، با اين وجود محمد مهدي رحمتي 
و حبيب اهلل بيطرف، دو معاون سابق زنگنه كه به 
دليل اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان از 
سمت هاي خود كنار رفتند، در اين شركت به كار 
گرفته ش��دند. هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
پس از اجراي اين قانون، تبديل به يك پاتوق براي 
بازنشستگاني شده است كه با حمايت وزير نفت 

همچنان در صحنه حضور دارند. 
  منتظر برخورد باشيد

قاسم ساعدي، نماينده دشت آزادگان و هويزه در 
واكنش به اين موضوع گفت: »حقيقتاً اس��م اين 
كار را مافيا مي گذارم.« اي��ن نماينده با اعتراض 
نس��بت به دور زدن قانون توس��ط بازنشستگان 
نفتي اظهار داشت: اين افراد از كار كردن در نفت 
دل نمي كنند و كاش به جاي اين پافش��اري در 
ابقاي سمت مديرعاملي يا هيئت مديره بروند و 

در مناطق محروم فعاليت كنند. 
به عقيده اين عضو كميسيون انرژي، مديرعاملي 
بازنشستگان در ش��ركت هاي زيرمجموعه نفت، 
هلدينگ ها و صندوق هاي بازنشستگي يك نوع 
دور زدن قانون و بي احترام��ي به قوانين تصويب 

شده در مجلس اس��ت. وي در ادامه افزود: يقين 
داشته باشيد مجلس و س��ازمان بازرسي كشور 
مجدداً در اين حوزه ورود خواهند كرد كه البته به 
نظر مي رسد براي تسريع رسيدگي به اين تخلفات 

نياز است كه قوه قضائيه نيز وارد عمل شود. 
به نظر س��اعدي اگ��ر هم اكنون جل��وي چنين 
پديده هاي زش��تي گرفته نش��ود، ام��كان دارد 
به عنوان يك فرهنگ به نس��ل هاي بعدي تسري 
پيدا كن��د. وي همچني��ن افزود: بازنشس��تگان 
تالش هاي بس��ياري براي حوزه نفت داش��ته اند 
و از تالش هايش��ان نيز تش��كر و تقدير به عمل 
آمده اس��ت، اما اينكه بخواهند در غالب سمت ها 
و نام هاي جديد ب��ا عنوان هلدين��گ و صندوق 
بازنشس��تگي به فعاليت مس��تمر خود در نفت 
ادامه دهند يعني اوج ناسالم بودن و عدم احترام 

به قانون. 
ساعدي با تأكيد بر اين موضوع كه تمكين نكردن 
از قانون از س��وي اين مديران بازنشس��ته سبب 
آزردگي نمايندگان مردم در مجلس شده است، 
گفت: مطمئن باشيد اغلب نمايندگان به شدت 
پيگير خروج بازنشس��تگان از نفت هس��تند و به 
احتمال زياد طرح هايي در آين��ده اي  نزديك به 
تصويب مجلس خواهد رسيد تا مچ همه افرادي 
كه دس��ت اند ركار اين برنامه بوده يا هادي افراد 

خاطي هستند، گرفته شود. 
  يك مدير بي تجربه

با وجود آنكه اين عضو كميس��يون انرژي از ورود 
به پرونده پرحاش��يه اين شركت خبر داده است، 
اما به نظر مي رسد سازمان بازرسي كل كشور كه 
مس��ئوليت برخورد با متخلفان را دارد، همچنان 
به س��كوت خود ادامه مي دهد و گويا قرار نيست 
نس��بت به اجراي دقيق قان��ون در اين مجموعه 
مب��ادرت ورزد. هلدين��گ خليج ف��ارس يكي از 
بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي كشور محسوب 
مي شود كه جريان هاي سياسي خاص نيز روي آن 
نظر ويژه اي دارند، شايد به همين دليل باشد كه 
سال گذشته جعفر ربيعي، مديرعامل بازنشسته 
ش��ركت متروي تهران بدون هي��چ تجربه اي به 
مديريت اين شركت منصوب شد تا همه فعاالن 

حوزه پتروشيمي سورپرايز شوند. 
گرچه وزير نفت حق دارد مديرعامل اين شركت را 
تعيين كند، اما اگر چنين اختياري براي مقام عالي 
وزارت در نظر گرفته شده، بهتر است قوانين نيز به 
درستي اجرا شود و نه آنكه در مواقعي اين شركت 
دولتي باش��د و در مواقعي كه به س��ود نيست، با 
هر ابزار و اس��تداللي اين ش��ركت را غير دولتي 

قلمداد كنند. 
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هلدينگخليجفارسپناهجوميپذيرد!
بي توجهي بزرگ ترين هلدينگ اقتصادي كشور به اجراي قانون منع به كار گيري بازنشستگان وحیدحاجیپور

گزارشیک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

9193437درخشانتهران
6354302سيمانهرمزگان
2464117كاشيسعدي
3077146سيمانخزر

8489400صنايعجوشكابيزد
6287295سيمانفارسنو

8105380داروسازياكسير
3853180ريختهگريتراكتورسازيايران

3813171آبسال
10804483گلوكوزان
3842170كاشيالوند
183879سيمانتهران

4564192آهنگريتراكتورسازيايران
5623234پااليشنفتتهران

3735155كارخانجاتتوليديشهيدقندي
5809234شيرپاستوريزهپگاهخراسان

3750151شيشههمدان
12263456پااليشنفتبندرعباس

5269195گروهصنعتيسپاهان
5164188المپپارسشهاب
6850248فروسيليسايران

4787170سرمايهگذاريصنعتنفت
24100846معدنيامالحايران

100635ليزينگايران
8904308پااليشنفتاصفهان

297601009فرآوريموادمعدنيايران
4397141لولهوماشينسازيايران

276287لعابيران
328598بينالملليمحصوالتپارس

132039ماشينسازياراك
192754توليديكاشيتكسرام

95626سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
7305190كاشيپارس

176542سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
247458سيمانصوفيان

8800204پااليشنفتاصفهان
5187119كويرتاير

170639فنرسازيزر
176139بيمهآسيا

12550276قنداصفهاظن
11710253پتروشيميجم

394485ذغالسنگنگينطبس
4825103سيمانغرب

378676گسترشنفتوگازپارسيان
145028كمكفنرايندامين

189135الكتريكخودروشرق
168130سيمانمازندران
120721ليزينگايرانيان

144424ليزينگصنعتومعدن
338853موتورسازانتراكتورسازيايران

108717گروهبهمن
131720بانكصادراتايران
165424مهندسينصيرماشين

338949مارگارين
561368توليدمواداوليهداروپخش

17271204پااليشنفتتبريز
502458آلومراد

782590ايرانمرينوس
428247ايرانتاير

168818گروهصنايعبهشهرايران
912093سيمانخاش

434943توليديچدنسازان
13033128پتروشيميپرديس
755069پتروشيميمبين
110410سيمانكردستان

16948153صنايعخاكچينيايران
566649افست

117910واسپاريملت
121910بانكپارسيان

482138البرزدارو
45440357پتروشيميفناوران

13348103فراوردههاينسوزايران
267720سيمانهگمتان

917666باما
15638102پارسخزر

585435سيماناصفهان
442526گروهمديريتسرمايهگذارياميد

654038معادنمنگنزايران
287416صنعتيآما

682035صنايعپتروشيميكرمانشاه
976749شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

567725قندمرودشت
12275سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

25857102سيمانبهبهان
533120كشتوصنعتپياذر

289510سيمانايالم
298810سرماآفرين

21917داروسازيكوثر
1038232پاكسان

1604946كربنايران
1404740نفتبهران

484213س.صنايعشيمياييايران
375610سرمايهگذاريشفادارو

20105سرمايهگذاريتوسعهملي
17064سرمايهگذاريبوعلي

22085سرمايهگذاريمليايران
35127ايرانارقام

15573ليزينگخودروغدير
40807سيمانخوزستان

37356تراكتورسازيايران
13092سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

مديرعامل مؤسسه جهاد نصر اعالم كرد

اجرايفاز۲طرح۵۵۰هزارهكتاريکشاورزی
درانتظاراعتبار

مديرعامل مؤسس�ه جه�اد نص�ر گفت: اعتب�اري ك�ه در اليحه 
بودج�ه ۹۸ ب�راي اج�راي ف�از 2 ط�رح ۵۵۰ هكت�اري در 
دش�ت هاي خوزس�تان و اي�الم پيش بين�ي ش�ده آنق�در پايين 
اس�ت كه نمي توان امي�دوار ب�ود، تنه�ا اميدمان به برداش�ت از 
صندوق توس�عه ملي اس�ت كه ب�ا اج�ازه رهبري ص�ورت گيرد. 
طرح 550 هزار هكتاري در سفر سال ۱۳۷5 مقام معظم رهبري به استان  
خوزستان كليد خورد و با وقفه اي ۱۲ساله اي كه در اجراي آن اتفاق افتاد، 
در سال 8۷ در سفر هيئت دولت به خوزس��تان اعتبار اين طرح در رديف 
بودجه س��االنه قرار گرفت.                                                                                                                          در س��ال ۱۳88 با پيش بيني 9طرح در قانون 
بودجه به عنوان طرح 550 هزار هكتاري معروف به طرح مقام معظم رهبري 
در دشت هاي خوزستان و ايالم شروع شد. با اجراي اين طرح قرار است 500 
هزار هكتار از زمين هاي خوزستان و 50 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي 

ايالم عمليات آماده سازي، هموارسازي، ايجاد كانال و آماده كشت شود. 
فاز يك طرح در آبان ماه امس��ال با حضور مع��اون اول رئيس جمهور و در 
سطح ۲95 هزار هكتار به بهره برداري رس��يد و قرار است اجراي فاز ۲ هم 
با تأمين اعتبار از سال 98 آغاز شود. محصوالتي كه                                              در اين زمين ها كشت 
مي ش��وند عمدتاً گندم،                                                                                                                                                 ذرت،  چغندر قند، محص��والت علوفه اي و باغي 

اس��ت. در حال حاضر ۲۷0 هزار هكتار از زمين هاي آماده شده در فاز يك 
زيركشت رفته است. 

محمدجواد صالحي نژاد، مديرعامل مؤسس��ه جهاد نصر در يك نشس��ت 
خبري در خصوص لزوم بازبيني در تخصيص بودجه فاز دوم طرح 550 هزار 
هكتاري خوزستان و ايالم گفت: براي اجراي فاز ۲  طرح 550 هزار هكتاري                   
۱/۷ ميليارد دالر                                                                                                                                             اعتبار نياز است. اجراي فاز ۲ اين طرح به شدت نيازمند 
بودجه و اعتبار است و در صورت تأمين اعتبار از سال 98 آغاز مي شود و در 

مدت پنج سال پايان مي پذيرد. 
به گفته وي                                       براي تأمين اعتبار تالش مي كنيم از يك سو دستور مقام معظم 
رهبري را براي اختصاص از محل صندوق توسعه ملي  بگيريم           و از ديگر سو       
نمايندگان مجلس و مس��ئوالن  ذيربط  تالش مي كنند تا در                                  اليحه بودجه 

سال 98                                                                                                                              افزايش اعتبار صورت گيرد          . 
صالحي نژاد در پاسخ به جوان درخصوص اينكه اعتباري كه در اليحه بودجه 
98  پيش بيني شده چه ميزان است، گفت: آنقدر كم است كه نمي توان به آن 
اميدوار شد و                   اجراي                   اين طرح نياز به اعتبار ويژه اي دارد. وي از اعالم آمادگي 
وزارت نيرو خبر داد و گفت: آب مورد نياز براي فاز دو تعيين تكليف شده و در 
انتظار تخصيص بودجه است تا اجرا ساخت زير ساخت ها ي آن آغاز شود. 
مديرعامل مؤسس��ه جهاد نص��ر گفت:                                                                                                                                                                پ��س از اجراي فاز يك                                                                                                                                                                                                 و كش��ت 

محصوالت كشاورزي                                         وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد كه ۲/8 ميليون تن 
                         توليد كل محصوالت كشاورزي سال گذشته از فاز يك اين پروژه استحصال 
شده است و در صورتي كه فاز ۲ اين پروژه بزرگ تأمين شود 9/5 ميليون تن 

به توليد محصوالت كشاورزي كشور افزوده خواهد شد. 
  دستاوردهاي اجراي فاز 1

صالحي نژاد درباره اهميت اجراي اين پروژه و دس��تاوردهايي كه مي تواند 
براي بخش كشاورزي داشته باشد، گفت: اجراي اين طرح عالوه بر افزايش 
حدود ۱0 درصدي در توليد محصوالت كشاورزي ۳00 هزار شغل ايجاد 
مي كند كه ۱5۳ هزار شغل مستقيم و ۱۴۷ هزار شغل غيرمستقيم خواهد 
بود. همچنين اجراي اي��ن طرح باعث كاهش مهاج��رت، افزايش امنيت 
اجتماعي، افزايش توسعه شاخص انساني و باال رفتن درآمد به ۱۶ ميليارد 

تومان مي شود. ضمن اينكه صرفه جويي ۱/5 ميليارد مترمكعب در سال                                                                                                                                             
                                                                              خواهيم داشت. 

مديرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت:                                                                                                                                                                                                                                               س��رعت اجراي اين طرح پس از سال 
9۳ صورت گرفت كه ب��ه اذن رهبري از محل صندوق توس��عه ملي ۱/5 
ميليارد دالر به اجراي اين طرح اختصاص يافت و ساالنه 5۳ هزار هكتار در 
سال اراضي اين منطقه را آماده سازي كرديم و                                                                                                                                                                 طي سال 9۳ تا 9۶ پس از 
تخصيص اعتبار از صندوق توسعه ملي ۲۲0 هزار هكتار آماده سازي شد. 

به گفته صالحي نژاد در حال حاضر ش��رايط                                          تأمين آب ۲50 هزار هكتار از 
اجراي فاز ۲ هم مشخص شده اس��ت. پروژه مشتركي بين وزارتخانه هاي 
جهاد كشاورزي و نيرو اجرا مي شود كه جزئيات آن هم به سازمان برنامه و 
بودجه ارسال شده و تفاوت آن با فاز يك اين است كه در                    فاز ۲ شبكه هاي 
اصلي و فرعي آبياري همزمان     انجام خواهد ش��د. در حالي كه در فاز يك 

شبكه هاي اصلي قباًل آماده بود. 
مديرعامل مؤسسه جهاد نصر گفت: به منظور تسريع كار پيش بيني كرديم  
مبلغ ۲00 ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملي در             رديف بودجه 98 

ديده شود كه هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نشده است. 
 مديرعامل مؤسسه جهاد نصر با انتقاد از عملكرد سازمان بهينه سازی مصرف 
سوخت در بررسی پرونده های برقی سازی چاه های كشاورزی گفت: تاكنون 
۳000 پرونده برقي سازي به سازمان بهينه سازي سوخت ارسال شده، اما 
مرحله بررس��ي پرونده ها و تأمين اعتبار آن در اين س��تاد به كندي پيش 
مي رود و درخواست ما اين است كه به اين كار سرعت ببخشند.  صالحي نژاد 
پيش بيني كرد كه در صورت تأمين اعتبار و همكاري مناس��ب س��ازمان 

بهينه سازي مصرف سوخت اين پروژه طي پنج سال به پايان برسد. 

رئي�س ات�اق بازرگان�ي ايران با اش�اره ب�ه مش�كالت بودجه 
۹۸ از افزاي�ش بودج�ه ش�ركت هاي دولت�ي انتق�اد ك�رد و 
گفت: متأس�فانه واكاوي بودجه ۹۸ نش�ان مي ده�د تذكرات 
دلس�وزانه بخش خصوصي در اين اليحه كمت�ر عينيت يافته 
و بدين منظور م�ا نظراتمان را به كميس�يون برنام�ه و بودجه 
و كميس�يون تلفيق مجلس ش�وراي اس�المي تقديم كرديم. 
به گزارش تسنيم، غالمرضا ش��افعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در 
چهل و سومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني كشور كه با 
حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به بودجه 98 
و مشكالت موجود در اليحه بودجه اظهار كرد: با وجود آنكه سازمان 

برنامه و بودجه براي نخس��تين بار از بخش خصوص��ي و اتاق هاي 
سه گانه براي اخذ نظرات كارشناسي در اليحه بودجه دعوت كرد، 
اما در عمل نظرات بخش خصوصي در اين سازمان مورد غفلت قرار 

گرفت و در بخش هايي هم اصاًل نظرات اتاق گرفته نشد. 
وي با اشاره به خواست اتاق بازرگاني ايران مبني بر تنظيم اليحه بودجه 
98 براس��اس اهدافي نظير حمايت از توليد داخل، رقابت پذير بودن 
بخش خصوصي و تأكيد بر اصل تقدم منابع بر مصارف و تعيين تكليف 
شركت هاي دولتي زيان ده گفت: متأسفانه نخستين مشكل در بودجه 
98 تدوين خوش بينانه اين اليحه بدون توجه به ش��رايط فعلي است 
و اين درحاليست كه سياس��ت گذاري و جهت گيري دولت در شرايط 

كنوني كه شاهد نابس��اماني اقتصاد داخل و تشديد تحريم ها هستيم 
از اهميت بااليي برخوردار است. ش��افعي اضافه كرد: الزم است براي 
داشتن برنامه بودجه اي واقعي، منابع درآمدي براساس واقعيات جامعه 
برآورد شود و از بيش نش��ان دادن درآمدها و كم نشان دادن هزينه ها 
جلوگيري كنيم.  ش��افعي با بيان اينكه بودجه شركت هاي دولتي در 
اليحه بودجه 98 دچار انبساط شده است، گفت: متأسفانه در بودجه 
تقديمي دولت، بودجه شركت هاي دولتي 5۲ درصد رشد داشته، ضمن 
آنكه عملكرد بسياري از اين شركت ها نشان مي دهد كه اين شركت هاي 
دولتي كارايي الزم را ندارند. لذا انتظ��ار مي رفت كه دولت تصميمي 

جدي براي تعيين تكليف شركت هاي زيان  ده انجام دهد. 

انتقادات تند رئيس اتاق بازرگاني ايران از بودجه ۹۸ بازرگانی
چرا بودجه شركت هاي دولتي ۵۲درصد بيشتر شد؟

تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد اجرا و نصب 16 دستگاه آسانسور نفربر و باربر خود 
در پروژه 256 پارمیس را به صورت دستمزد به همراه متریال را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقى 

واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا  از اشخاص حقوقى مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى  

مراجعه  نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات

 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 ساعت 
9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435

 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس از تکمیل و تحویل 
اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در تاریخ 

1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی  تجدید مناقصه  عمومـی

 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر - مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

 موضوع مناقصه:  خرید آسانسور و انتخاب پیمانکار نصاب آسانسور پروژه پارمیس 

تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد خرید متریال اطفاء حریق و انتخاب پیمانکار 
اجراي اطفاء حریق خود در پروژه 256 پارمیس را به صورت دستمزد به همراه متریال را از طریق 

مناقصه به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا  از اشخاص  حقوقى مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر 

تعاونى  مراجعه  نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات

 محل دریافت اسناد مناقصه: اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى واحد 216 
ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435

 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس از تکمیل و 
تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 13/ 11/ 1397 مى باشد و پاکات راس ساعت 10 صبح در 

تاریخ 1397/11/15 بازگشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگـهی مناقصه  عمومـی

 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

 محمد رضا مولوى فر - مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

موضوع مناقصه:  خرید متریال اطفاء حریق و انتخاب پیمانکار اجراي اطفاء حریق پروژه پارمیس 


