
 . سه شنبه . 28 بهمن 1399 . سال هجدهم . شماره 4616 .شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

1- نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- موضوع مزایده: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان در نظر دارد . تعداد ) 1 ( پالک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در 

شهرستان اهواز ) کیانپارس ( را طبق مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی به فروش برساند .
3- زمان، مهلت و دریافت اسناد و شرایط مزایده : از تاریخ 99/11/27 لغایت 99/11/30 از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir  دریافت نمایند .
4- زمان و ارائه پیشنهادها: از تاریخ 99/12/2 لغایت 99/12/11 از ساعت 8 صبح تا ساعت 14/30 پیشنهاد قیمت و بارگذاری فیش 

واریزی یا ضمانتنامه از طریق تدارکات دولت ) ستاد ( به  www.setadiran.ir میباشد. 
5- زمان و محل ارائه پاکت ) الف ( :  روز سه شنبه مورخ 99/12/12 از ساعت 8/30 لغایت 13 به آدرس امانیه – خیابان  شهید مدرس 

– اداره کل راه و شهرسازی خوزستان دبیرخانه تحویل گردد .
6-) پاکت الف ( حاوی اصل فیش واریزی و یا  اصل ضمانتنامه بانکی و فرم تکمیل تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 

دولتی و کپی از کارت ملی می باشد .
7- زمان و محل بررسی پیشنهادها :  روز چهارشنبه مورخ 99/12/13 ساعت 8/30 صبح به آدرس – امانیه خیابان شهید پودات اداره 

کل راه و شهرسازی طبقه 2 سالن جلسات 
8-تاریخ بازدید از محل : از تاریخ 99/12/02 لغایت 99/12/06 ساعت 10 صبح اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز 

نشانی ملک : اهواز – کیان پارس خیابان 3 شرقی
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

شناسه آگهی 1094439

))آگهی مزايده عمومی شماره 99/46م(( )نوبت دوم(

مبلغ تضمین ) ریال (قیمت کل پایه ) ریال (مساحت عرصه ) مترمربع (پالک ثبتیشماره مزایده

99/465/2128510153.000.000.0007.650.000.000م

نوبت اول 

اداره کل راه و شهرسازی
استان خوزستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را از طریق سامانه تدارکات دولت برگزار نماید.
1-پروژه احداث قطعه شماره 1 واریانت گردنه خروسه با مبلغ برآورد 394/269/192/295 ریال فهرست بهای تجمیع شده راه 

و باند و فرودگاه و فهرست پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال99
2-پروژه احداث قطعه شماره 2 واریانت گردنه خروسه با مبلغ برآورد 474/137/058/473 ریال فهرست بهای تجمیع شده راه 

و باند و فرودگاه و فهرست پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال99
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق  درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

ارایه فایل مدارک و اسناد ارزیابی پیمانکار در قالب cd قابل قبول است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها

آدرس: کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 

فراخوان مناقصه عمومی)نوبت دوم(
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

1- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  SKD-9902131  راجع به خرید دو دستگاه کمپرسور دیزلی پرتابل اسکرو.
2- محل و مدت انجام کار: استان خراسان رضوی، سرخس ،منطقه عملیاتی خانگیران به مدت 4 ماه

3- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .   
4- شرایط مناقصه گر : 

4-1- دارابودن شخصیت حقوقی، كد اقتصادی و شناسه ملی .
4-2- داشتن توانائی مالی، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه موضوع قرارداد.

4-3- توانایی تهیه ضمانت نامه شركت در فرآیند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ  300.000.000   ریال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی از انواع تضامین مجاز 
اعالم شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی.

4-4- در ضمن 25 درصد بار مالی معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار پرداخت خواهد شد.
5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/11/26  می باشد. 
6-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

و  WWW.ICOFC.IR و   WWW.SHANA.IR سایت  در  فوق  آگهی  ضمناً  نمایند.  حاصل  تماس   051-  37047337 و   333 های   تلفن  با  می توانند  متقاضیان   ، بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در   -7 
 WWW.EOGPC.IR درج میباشد. 

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق انتشار نوبت اول : 1399/11/26 نوبت دوم : 1399/11/28

شماره مجوز : 6709 . 1399

SKD-9902131 تجديد فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره
ت دوم(

) نوب

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران 
شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق  

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد تهیه و حمل مصالح, لوله و اتصاالت و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول حدود 5500 متر در محدوده زون شرقی حصارک 
باال از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2099005186000071 انجام خواهد شد و الزم است  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه , مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برآورد براساس فهارس بهاء  ابنیه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 1399, مبلغ 
39.660.609.514 ریال و مدت اجرای کار 13 )سیزده( ماه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1.983.030.475 ریال بصورت واریز نقدی به حساب شرکت , 

ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت می باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل های PDF اسناد , موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 14:30 روز  شنبه مورخ 99/12/16 به دفتر قراردادهای 

شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشند.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/12/16 بصورت فایل pdf در 

سامانه فوق بارگذاری نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 خواهد بود.

 www.setadiran.ir داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/11/28 تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 99/12/03 از طریق سامانه ستاد به آدرس
اقدام نمایند. تلفن تماس : 32117150 - 026

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید. 

شرکت آب و فاضالب استان البرز» سهامي خاص«

شناسه : 1094828

سيستم يکپارچه مديريت / کد فرم 10/43/00/ف

آگهي تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي )شماره 156/م ع/99(

نوبت اول 

ت اول(
) نوب

» سهامي خاص«

محسن رضایی: آرشیا، نمونه بارز اجرای دستور 
مقام معظم رهبری در سال جهش تولید است

تفاهم نامه ۸۶ میلیون یورویی بیدبلند خلیج فارس با شرکت های ایرانی

محســن رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحــت در پــی بازدیــدی متفــاوت در جمــع 
پرســنلی بود که شــاید هیچگاه نمیشــد آنان 
را در زیر یک ســقف و با اندیشــه ای اینچنین 

خالقانه  و عاشقانه جمع کرد. 
ایــن مجموعــه  نبــی، مدیریــت  علیرضــا 
اســت که با اندیشــه ارزش آفرینی به اقشاری 
بها داده است که اغلب در محاسبات رسمی 
اشــتغال آفرینی  جامعــه  در  رســمی  غیــر  و 
فراموش شــده و یا اساســا هیچگاه به عنوان 

بخشی از جامعه دیده نشده اند.
بی تردیــد بازدیــد دبیــر مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام از مجموعــه آرشــیا کــه تحت 
در  نبــی  دکتــر  نیکــوکاری  بنیــاد  حمایــت 
متفاوت تریــن  از  یکــی  اســت  فعالیــت  حــال 
بازدیدهای وی به حساب خواهد آمد؛ چراکه 
آرشــیا را نمی تــوان صرفــا یک بنــگاه اقتصادی 
در نظر گرفت بلکه اینجا ســرزمین انســانیت 
اســت، ســرزمین بها دادن بــه اقلیت هایی در 
جامعــه که بی شــک در شــکل گیری فرهنگ و 

اساس خانواده نقش بسزایی دارند.
علیرضــا نبی کارآفرینی اســت که الویت 
بــه رفــع مشــکالت معیشــت  اول وی کمــک 
اقلیت هــا در جامعــه اســت و بعــد از آن بــه 

کسب درآمد می اندیشد.
و  بزهــکاران  جمــع  در  رضایــی  محســن 
معتادینــی بــود که از راه اشــتباه بازگشــته اند 
و حال زیر ســقف این کارخانه می کوشــند که 
کاالیی با کیفیت به جامعه تحویل می دهند.
کــه  شــنید  را  مادرانــی  دل  حــرف  وی 
بــار  غیرتمندانــه  و  تنهایــی  بــه  خودشــان 
می کشــند  دوش  بــه  را  زندگــی  مســئولیت 
کــردن  طــی  جــای  بــه  بعضی هاشــان  و 
در  اشــتغال  بــا  زنــدان  در  حبسشــان  دوره 
پــای  در  را  زنــدان  روزهــای  مجموعــه  ایــن 
دســتگاه هایی می گذرانند که نتیجه اش تولید 
محصولی اســت که بی شــک به اقتصاد کشور 
مشــکالت  از  فرزندانشــان  و  می کنــد  کمــک 
کانــون  در  زندانــی  مــادران  حضورنداشــتن 

خانواده در امان مانده اند.
معرفــی  بــا  بازدیــد  ایــن  طــول  در  نبــی 

گروه هــای مختلــف اســتخدام شــده در ایــن 
بنیاد به شــعار اینجا شــرط اســتخدام داشتن 
سوءپیشــینه اســت؛ اشــاره کــرد و گفــت: مــا 
یــاد گرفته ایــم کــه امــروز گام هایمــان را جایی 
بگذاریــم کــه از نازیبایی هــای زندگی تصویری 
زیبا خلق کنیم. وی ادامه داد: برای اولین بار 
در کشــور، طــرح اشــتغال جایگزیــن حبس با 
همکاری بند نسوان زندان مشهد در بنیاد به 
اجرا درآمده اســت و امید داریم این اندیشــه 

در سراسر کارخانه ها استفاده شود.
ایــن  راه انــدازی  اصلــی  هــدف  نبــی، 
کارخانــه را بــه کارگیــری هرچــه بیشــتر افراد، 
اشتغال زایی و کاردرمانی عنوان کرد و افزود: 
بــه همیــن دلیــل دســتگاه ها طــوری طراحــی 
شــده اند که بخش اعظم کار متکی به نیروی 

انسانی باشد.

نبی با معرفی دستاوردهای این کارخانه 
بــه طــرح پایلــوت شیرین ســازی زیتــون با آب 
دریــا بــرای اولیــن بــار در دنیــا اشــاره کــرد و 
بــه توضیــح فعالیت هــای مجموعــه در طــرح 
واریته هــای  گســترش  و  زیتــون  اصالح نــژاد 
مناســب زیتــون در ایــران پرداخــت و ســپس 
بــا معرفــی 40 نــوع محصول زیتونــی مختلف 
تولیــدی و صــادرات آن به کشــورهای اطراف، 
به دســتگاه هایی که برای اولین بار در کشــور 
بــه همــت همیــن پرســنل مهندســی معکوس 
شــده اند اشــاره کــرد و از تــوان و ارزآوری ایــن 

فعالیت ها سخن گفت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی  ادامــه  در 
هیچکــس جــرم و لغــزش را تاییــد نمی کنــد 
امــا آدم  هــا در طــول زندگی خود زیاد اشــتباه 
می کنند، بیان کرد: حال سوال این است؛ آیا 

کســی کــه مرتکــب جرمی می شــود بایــد برای 
همیشه از جامعه طرد شود؟ همین برچسب 
زدن و اعتمــاد نکــردن جامعــه در بســیاری از 
مــوارد مجرمان تــازه کار را به تکرار چندین باره 

جرمشان مجبور می کند.
وی بــا ابــراز خرســندی از تــوان و همــت 
مدیــران جــوان ایــن مجموعه افــزود: با اجرای 
اقتصــاد مقاومتــی مثــل دکتــر نبــی می توانیم 

مشکالت تحریم های تحمیلی را رفع کنیم.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
مقــام  دســتور  اجــرای  بــارز  نمونــه  را  آرشــیا 
معظم رهبری در ســال جهش تولید دانســت 
و ابــراز امیــدواری کــرد که بــا ترویج ایــن نگاه 
و فعالیت هایــی اینچنیــن از گزند آســیب های 
امــان  در  دشــمنان  حربه هــای  و  اقتصــادی 

بمانیم.

دومیــن  برگــزاری  از  روز  نخســتین  در 
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت 
بیدبلنــد  گاز  پاالیــش  شــرکت  پتروشــیمی، 
خلیــج فارس  به عنــوان بزرگ ترین هاب گازی 
غــرب آســیا بــرای تامیــن تجهیــزات پروژه های 

توســعه ای و تکمیلی ۵ تفاهم نامه ســفارش و 
 ساخت به شرکت ها و سازندگان ایرانی امضا 

خواهد کرد. 
  به گزارش ستاد خبری دومین نمایشگاه 
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، 

ایــن تفاهم نامه هــا  بــه ارزش ۸۶ میلیــون  یورو 
کمپرســور  دســتگاه   ۲4 ســاخت  شــامل  و 
کمپرســور  الکتــرو  دســتگاه  دو  ســانتریفیوژ، 
رفــت و برگشــتی،۱۲ دســتگاه  ترانســفورماتور، 
١١دســتگاه کولــر هوایــی، ١٠دســتگاه مخــازن 

تحــت فشــار، یــک دســتگاه بــرج جذبــی و ٥ 
دســتگاه مبــدل حرارتی اســت.  مراســم امضای 
ایــن تفاهم نامــه در نخســتین روز از  دومیــن 
نمایشــگاه حمایــت از ســاخت داخــل در محــل 

برگزاری نمایشگاه  منعقد شد. 

شرکت فروشگاه های 
 زنجیره ای رفاه؛ در میان

 10 شرکت برتر ایران 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در رتبه بندی 
100 شــرکت برتر ایران )IMI-100( با چندین پله صعود 
موفق به حضور در میان 10 شرکت برتر و پیشرو ایران 

شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت فروشــگاه های 
فروشــگاه های  رتبه بنــدی  ایــن  در  رفــاه،  زنجیــره ای 
زنجیره ای رفاه توانســت یکی از شــرکت ها با بیشــترین 
صعــود از نظــر رتبــه کل باشــد کــه ایــن امر موجب شــد 
جــزو شــرکت های تــازه وارد در فهرســت ۱0 شــرکت اول 
قرار گیرد؛ به طوری که از رتبه ۸7 در سال مالی قبل با 
چندین پله صعود در ســال جاری موفق به کســب رتبه 

در میان ۱0 شرکت برتر ایران شد.
ســازمان مدیریــت صنعتی ایــران، به عنوان برترین 
تجــاری  شــرکت های  رتبه بنــدی  مرجــع  رســمی ترین  و 
 ،۱00 -IMI  رتبه بنــدی ســال  بیست و ســومین  در  کشــور 
فروشــگاه های زنجیره ای رفاه را در فهرســت ۱0 شــرکت 
برتــر ایــران به عنــوان شــرکت پیشــرو و فعــال در کشــور 
قــرار داد و تندیــس و لــوح تقدیــر را بــه محمــدی، عضــو 
فروشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل  و  هیات مدیــره 
زنجیره ای رفاه اهدا کرد. این رتبه بندی که 500 شرکت 
بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشــور را معرفی می کند با 
هدف شناســایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و کمک به 

سیاستگذاران اقتصادی کشور انجام شده است.
 بیست و ســومین همایــش رتبه بنــدی ۱00 شــرکت 
برتــر ایــران )IMI-۱00( بــا حضــور رســول محمــدی، عضو 
فروشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل  و  هیات مدیــره 
زنجیره ای رفاه و همچنین جمعی از مدیران شرکت های 
برتــر ایــران ۲۶ بهمن  ســال جاری در ســالن همایش های 

صدا و سیما برگزار شد. 

بنا بر اعالم ســازمان مدیریت صنعتی ایران، برای 
گزینــش ۱00 شــرکت برتــر ایــران، معیــار فــروش مبنای 
انتخاب قرار گرفته اســت، زیرا میزان اثرگذاری فعالیت 
رابطــه  ملــی،  اقتصــاد  ابعــاد  در  اقتصــادی  بنــگاه  یــک 
مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. در واقع فروش 
شــرکت، میــزان تعامــل بنــگاه را بــا ســاختار اقتصــادی 
کشــور نشــان می دهــد و مهم تریــن خروجــی نهایــی یک 
شــرکت تجــاری محســوب می شــود و ورود بــه عرصــه 
رقابت جهانی تنها برای شرکت های بزرگ با فروش باال 

میسر است.

»کگل« پیش بینی سود ارائه داد 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سود هر سهم سال 

مالی جاری را مبلغ 1۶4۸ ریال پیش بینی کرد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصاد، شــرکت معدنی و 
صنعتــی گل گهــر با نمــاد معامالتی کگل اعــالم کرد باتوجه 
بــه رونــد عملیات و فروش های شــرکت پیش بینی می شــود 
شــرکت تا پایان ســال مالی ۱399 مبلغ ۱۶4۸ ریال به ازای 

هرسهم درآمد محقق کند.

»کرازی« از افزایش سرمایه 
خبر داد

شــرکت کارخانجــات تولیدی شیشــه دارویــی رازی از 
انجــام مقدمــات افزایــش ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی 

خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شــرکت کارخانجات 
تولیــدی شیشــه دارویی رازی با نمــاد معامالتی کرازی اعالم 
کرد: برای رونــــق تولیـــد و ایجـــاد اشـــتغال از طریـــق اصـــالح 
ســـاختار مالـــی، پیشــنهاد افزایش ســرمایه در هیأت مدیره 
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی تصویب و مقرر شد 
فرآینــد افزایش ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی دارایی های 
ثابت )زمین و ساختمان و ماشین آالت( در دستور کار شرکت 
قرار گیرد. جزئیات افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی 
از جملــه رقــم و درصــد آن پــس از اتمام ارزیابــی دارایی های 
اشــاره شــده توسط هیأت کارشناســان رسمی دادگستری و 
تهیــه گزارشــات توجیهی افزایش ســرمایه متعاقبا منعکس 
خواهد شــد. بدیهی اســت افزایش ســرمایه یاد شــده منوط 
بــه موافقــت ســازمان بورس و اوراق بهــادار و تصویب آن در 

مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خواهد بود.

»کسرا« ماشین آالت جدید 
نصب و راه اندازی می کند 

شرکت سرامیک های صنعتی اردکان اعالم کرد تولید 
محصول کاتالیست ریفرمینگ در مرحله نصب و راه اندازی 

ماشین آالت و تولید نیمه صنعتی است. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرامیک های 
صنعتــی اردکان بــا نمــاد معامالتــی کســرا اعــالم کــرد پیــرو 
گزارش هــای تفســیری مدیریــت در خصــوص مطالعــات و 
تحقیقات تولید محصول جدید کاتالیســت های ریفرمینگ، 
تولیــد محصــول کاتالیســت ریفرمینــگ در مرحلــه نصــب و 

راه اندازی ماشین آالت و تولید نیمه صنعتی است. 

»آپ« افزایش سرمایه
در پیش دارد 

افزایش ســرمایه 110 درصدی شــرکت آســان پرداخت 
پرشــین از محــل ســود انباشــته بــه تصویــب هیــأت مدیره 

رسید. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بااقتصــاد، هیــأت مدیــره 
بــا نمــاد معامالتــی آپ افزایــش  آســان پرداخــت پرشــین 
ســرمایه شــرکت از مبلغ ۲,۶50,000,000,000 ریال به مبلغ 
5,55۸,۶۲0,000,000 ریــال از محــل ســود انباشــته را بــه 

تصویب رساند.

اخبـــــــــــــــــار


