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نظارت بر دستورالعمل های 
بهداشتی مقابله با کرونا در جنوب 

غرب خوزستان افزایش یافت
رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:با 
توجه به افزایش موارد ابتال و بستری کووید ۱۹ 
در شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان با 
اجرای طرح شهید سلیمانی نظارت بر رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا در 

منطقه جنوب غرب خوزستان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی آبادان دکتر سیدمحمد محمدی 
روز دوشنبه در نشست ستاد کرونای جنوب 
غرب خوزستان در آبادان اظهار داشت: با توجه 
به افزایش آمار مبتالیان به کرونا ضروری است 
تا طرح شهید سلیمانی در این راستا با سرعت 
بیشتری پیگیری شود. وی اضافه کرد: با آغاز ماه 
محرم نظارت های بهداشتی در راستای مقابله 
با کرونا بیشتر شده و از هیات های عزادار در 
خواست می شود دستورالعمل های بهداشتی را 

با دقت بیشتری رعایت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ادامه با 
اشاره به آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
گفت: از این فرصت باید برای تشویق والدین 

و دانش آموزان برای تزریق واکسن بهره گرفت.
وی با تاکید بر استفاده از ماسک در شرایط 
کنونی از افرادی که ۶ ماه از تزریق نوبت سوم 
واکسن کرونای آنها سپری شده خواست برای 
زدن ٌدز یادآور اقدام کنند. فرماندار ویژه آبادان 
نیز در این نشست گفت: در راستای مقابله با 
کرونا نظارت های بهداشتی در حوزه آموزش 
و پرورش، اصناف، سازمان تبلیغات اسالمی، 

کارگری و کارمندی افزایش خواهد یافت.
بازدیدهای  کرد:  اضافه  عباسپور  احسان 
نیز  سلیمانی  شهید  طرح  نظارتی  مشترک 
باردیگر آغاز شده  و اداره های دولتی نیز موظف 
اند نیرو و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار ستاد 
با بیان  کرونا قرار دهند. فرماندار ویژه آبادان 
اینکه بانک ها موظف اند در مسیر خدمت رسانی 
مطلوب تر به شهروندان پروتکل های بهداشتی 
را با دقت بیشتری رعایت کنند ابراز امیدواری 
کرد با کمک مردم و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از اوج گیری مجدد کرونا در منطقه 

جنوب غرب خوزستان جلوگیری شود.

ترانس دوم پست برق صنایع اهواز 
وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: ترانس دوم پست ۲۳۰ به ۳۳ کیلوولت 
صنایع به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر نصب و پس 

از برق داری وارد مدار شد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان ، محمود دشت بزرگ  
با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این پروژه 
۵۰۰ میلیارد ریال است اظهار داشت: با اجرای 
پایدارتر  اهواز  برق کالنشهر  این طرح شبکه 
خواهد شد و بارگیری از ترانس های پربار منطقه 

»مهدیس« و  »اهوازسه« تعدیل می شود.
وی ادامه داد : توسعه زیرساخت ها و تامین 
برق شهرک های صنعتی و تامین بار مشترکان 
جدید منطقه از دیگر اهداف افزایش ظرفیت 
 : افزود  دشت بزرگ  است.  صنایع  برق  پست 
پست برق ۲۳۰ به ۳۳ کیلو ولت اواخر سال 
۱۴۰۰ به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر وارد مدار 
شد که با ترانس جدیدی که در این پست نصب 
شده مجموع ظرفیت آن به ۱۰۰ مگاولت آمپر 
رسیده است. وی ارزش سرمایه گذاری مجموع 
احداث پست صنایع به همراه افزایش ظرفیت 
آن را سه هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از 
مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون با احتساب ظرفیت فوق 
۹۷۷ مگاولت آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع 
به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در 
استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 

اضافه شده است. 

باال رفتن دمای هوای موجب تلفات 
میگو در ۶ استخر چوئبده آبادان شد

رییس اداره دامپزشکی آبادان گفت: باال رفتن 
دما، تغییر شرایط جوی، و کیفی نبودن و باال 
در ۶  میگو  تلفات  موجب  آب،  رفتن شوری 

استخر در سایت پرورشی چوئبده آبادان شد.
اسداله عباسی در گفت وگو با ایرنا بدون اشاره 
به میزان تلفات میگو در این استخرها بیان 
کرد:به منظور جلوگیری از تلف شدن میگو 
در سایر استخرها، موقع، تغییر و تعویض آب 

استخرها مدیریت به موقع شد.
وی دلیل تلفات میگو در برخی از  استخرهای 
 PH چوئبده آبادان را شوری بیش از حد و تغییر
و رسیدن دمای استخرها به باالی ۳۵ درجه 
بیان کرد و افزود: هم اینک با مدیریت به موقع، 

بقیه مزارع میگو هیچگونه مشکلی ندارند.
عباسی بیان کرد: امسال در ۳۳ مزرعه پرورش 
میگو در قالب ۵۰۰ استخر، پنج مرکز نرسری و 
سه مرکز پست الرو با ۷۵ میلیون و ۶۴۸ هزار 
بچه میگو در حال پرورش است و میگوها به 

وزن اقتصادی برای صادرات آماده شده اند.
 وی ادامه داد: امسال با استفاده از روش تولید 
بچه میگوی نرسری شده پرورش میگو در این 
سایت اقتصادی شده و هم اینک برای صادرات 
ایرنا  به وزن معقول رسیده است. به گزارش 
پرورش میگوی چوئبده آبادان از دهه ۹۰ در 

سطح ۱۰ هزار هکتار به تدریج راه اندازی شد.

خبر

  دیدار شهردار اهواز با نماینده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 

رضا امینی شهردار اهواز در دومین شب از 
ماه محرم ضمن شرکت در مراسم سوگواری و 
روضه امام حسین)ع( با آیت اهلل کعبی نماینده 
مردم اخوزستان در مجلس خبرگان رهبری 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری اهواز 
انداز و  این دیدار به تشریح چشم  امینی در 
برنامه های آتی شهرداری پرداخت و گزارشی 
از اقدامات چندماه گذشته را به نماینده مردم در 

مجلس خبرگان رهبری ارائه داد.
آیت اهلل کعبی نیز در این دیدار بر همگرایی 
در بین همه مدیران شهری و استانی در جهت 
تسریع در حل مشکالت مردم تاکید کرد و با 
تقدیر از اقدامات انجام گرفته نسبت به فراهم 
کردن شرایط بهتر  زندگی مردم در اهواز توصیه 
ها و ارشادات الزم را عنوان داشت. گفتنی است 
در این دیدار سیاوش محمودی رییس شورای 
شهر، سراج عضو شورا، سردار صالحی فرمانده 
نیروی انتظامی استان خوزستان  و تعدادی از 

مدیران شهری، شهردار را همراهی کردند.

وجود ۴ میلیون راس دام سبک 
مازاد در کشور 

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با 
توجه به حجم باالی دام سبک و سنگین در 

کشور، قیمت دام در ایام  محرم تغییری ندارد.
رئیس  پوریان،  منصور  تسنیم،  گزارش  به 
شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به 
مازاد قابل توجه دام روی دست دامدار، دام مازاد 
باید خرید تضمینی شود تا تولیدکننده قادر به 
ادامه تولید باشد. قیمت کنونی هر کیلو دام در 
سطح کشور ۷۵ هزار تومان و الشه ۱۵۰ تا 

۱۵۵ هزار تومان است.
پوریان می گوید: درشرایط کنونی ۴ میلیون 
دام سبک و ۳۰۰ هزار راس گوساله پروار مازاد 
داریم که بدلیل شرایط خشکسالی، کم آبی و 
گرانی نهاده باید تمهیداتی اندیشیده شود. علی 
رغم حجم باالی دام، گوشت باالی ۲۰۰ هزار 
تومان در خرده فروشی عرضه می شود که براین 

اساس نرخ دام و گوشت سنخیتی ندارد.
که  می دهد  نشان  بازار  سطح  از  بررسی ها 
هزار   ۲۰۰ تا   ۱۸۰ گوسفندی  شقه  قیمت 
تومان، شقه گوساله ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، 
راسته بدون استخوان باالی ۲۰۰ هزار تومان 
عرضه می شود، درحالی که رئیس شورای تامین 
مازاد  بدلیل  اذعان می کند که  کنندگان دام 

تولید، قیمت دام در ایام محرم تغییری ندارد.

اتصال بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزار های 
پرداخت بانکی به سامانه مالیاتی 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با 
اقدامات مشترک بانک مرکزی ، شبکه پرداخت 
و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل 

انتهایی خود نزدیک می شود.
معاون  محرمیان   تسنیم،  گزارش  به 
فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: درحال 
حاضر بیش از ۵/۹۷ درصد از ابزار های پرداخت، 
اعم از دستگاه های کارتخوان و ابزار های پذیرش 
اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل شده اند 
و دارای پرونده مالیاتی هستند. محرمیان افزود آن 
درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به 
این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد. به گفته 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، در روند 
اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب 
به کسب و کار ها وارد شود و بر این اساس عملیات 
اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و 
مرحله به مرحله انجام شد. محرمیان افزود: با 
کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف 
شدن جریان پرداخت ها و فعالیت های اقتصادی 
را شاهد خواهیم بود. شایان ذکر است طبق ماده 
۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان 
امور مالیاتی ، دستگاههای کارتخوان بانکی و یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی 
کند  و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت 
و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک 
از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. 
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش

های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل 
به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای 
پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی 
مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی 
محسوب شده و بانک مرکزی موظف است  ، 
اطالعات این تراکنش های بانکی شامل مانده 
اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده 
و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور 
عملکردی  هویتی،  اطالعات  پایگاه  تکمیل 
و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار 

سازمان قرار دهد.

امور خوزستان گفت:  مدیرکل پشتیبانی 
تن  هزار   ۲۶۷ حامل  کشتی  فروند  چهار 
نهاده های دامی در مسیر بندر امام خمینی)ره( 
هستند. حمید بدوی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
این نهاده های دامی که کنجاله سویا، ذرت 
توسط  هستند  سویا  روغنی  دانه  و  دانه ای 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور سفارش و 
خریداری شده و در روزهای آینده کشتی های 
حامل نهاده های دامی به لنگرگاه بندر امام 

خمینی)ره(در جنوب خوزستان می رسند.
کشتی  فروند   ۱۱ اکنون  هم  گفت:  وی 
در  دامی  نهاده های  تن  هزار   ۵۵۹ حامل 
لنگرگاه بندر امام خمینی)ره( هستند که به 
تدریج در اسکله »فله بار« این مجتمع بندری 

پهلو می گیرند.
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان با بیان 
اینکه امسال تاکنون یک میلیون و ۶۸۰هزار 
تن نهاده  دامی مورد نیاز کشور با ۲۸فروند 
کشتی در بندر امام خمینی)ره( با سفارش 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور تخلیه شده 
است افزود: بخش مهم دیگری از نهاده های 
دامی توسط شرکت های بخش خصوصی در 

بندر امام خمینی)ره( تخلیه شده است.
امسال  نخست  ماه  چهار  گفت:در  وی 
امام  بندر  از  دامی  نهاده  تن  ۱.۵میلیون 

خمینی)ره( به سایر نقاط کشور ارسال شده 
که سهم حمل و جابه جایی نهاده های دامی با 
کامیون ۹۳ درصد و قطار باری هفت درصد 

بوده است.
بدوی ادامه داد: واردات و تامین نهاده های 
دامی مورد نیاز کشور با وجود مناقشه نظامی 
و  دارد  ادامه  برنامه  اوکراین طبق  و  روسیه 
شرکت های بخش خصوصی و شرکت دولتی 
پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت 
جهادکشاورزی تا تکمیل ذخایر راهبردی، به 

واردات نهاده های دامی ادامه خواهند داد.
کاالهای  تن  میلیون   ۱۷ حدود  پارسال 
اساسی)نهاده  دامی و غالت( از طریق بندر امام 
خمینی)ره( وارد کشور شد که نسبت به سال 
پیش از آن ۲۱ درصد رشد داشت. حدود ۸۰ 
درصد حجم کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 
از طریق بندر راهبردی امام خمینی)ره( و ۲۰ 
درصد نیز از طریق بنادر شمالی و سایر بنادر 

جنوبی کشور وارد می شود.

میزان  گفت:  دزفول  منطقه  آبفا  مدیر 
انجام  اقدامات  با  دزفول  در  آب  تولید 
شده روزانه ۲۰ هزار متر مکعب نسبت به 
سال های قبل افزایش یافت. به گزارش ایرنا 
از روابط عمومی آبفا منطقه دزفول، حسین 
رئیس  با  دیدار  جریان  در  فرد  سعادتی 
اینکه  بیان  با  این شهرستان  شورای شهر 
مخازن تصفیه خانه های دزفول در باالترین 
سطح خود نسبت به مدت مشابه سنوات 
قبل قرار دارند، افزود: میزان تولید آب در 
روزانه ۲۰  از مردادماه سال جاری  دزفول 

هزار متر مکعب افزایش یافته است.
وی ضمن تبریک انتخاب مجدد پرآور  به 
عنوان رئیس شورای شهر دزفول برای دومین 
سال پیاپی افزود: خوشبختانه طی روزهای 
اخیر با مساعدت مدیرعامل آبفا خوزستان 
انجام شده توسط اکیپ های  اقدامات  با  و 
بهره برداری آب آبفا منطقه دزفول از جمله 
ورود چند حلقه چاه به مدار بهره برداری شامل 
۲ حلقه چاه در تصفیه خانه جنوب دزفول، یک 
حلقه چاه در مصلی نمازجمعه، یک حلقه چاه 
در زیباشهر و چندین فقره اصالح شبکه در 
کوی امام رضا و بلوار شاه خراسان و همچنین 

زیباشهر شرایط خوبی دارند.
مدیرآبفا منطقه دزفول افزود: در حال حاضر 
باالترین  مخازن تصفیه خانه های دزفول در 
نوبت مشابه سنوات  به  نسبت  سطح خود 
قبل قرار دارند به گونه ای که برای اولین بار 

طی سال های اخیر در روزهای گرم سال 
و با وجود افزایش مصرف دارای ذخیره ۹۳ 

درصدی هستند.
سعادتی فر گفت: در سال های گذشته و 
در روزهای گرم سال به دلیل افزایش مصرف 
سطح مخازن پایین تر از ۵۰ درصد بوده است.
به  خدمت رسانی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شهروندان اولویت اساسی و مهمترین هدف 
آبفا منطقه دزفول است، تصریح کرد: با توجه 
به میزان تولید و ذخایر مخازن آب، هیچگونه 
مشکل و نگرانی از نظر تامین آب شهروندان 

وجود ندارد.
انجام  اقدامات  خصوص  در  فرد  سعادتی 
شده در حوزه فاضالب نیز گفت: پروژه اتصال 
خط فاضالب تیپ زرهی ارتش  به منظور 
جلوگیری از سرریز به رودخانه دز و همچنین 
مسکونی  منازل  فاضالب  خط  احداث 
حدفاصل خیابان طالقانی تا شریعتی به شبکه 
فاضالب شهری و انتقال به تصفیه خانه بزرگ 
فاضالب در حال انجام است ضمن اینکه با 
توجه به تعیین پیمانکار به زودی دو پروژه 
احداث خط فاضالب دیگر در مناطق جنوبی 

دزفول آغاز شد.
رئیس شورای اسالمی شهر دزفول نیز در 
این دیدار  گفت:  شورای اسالمی شهر دزفول 
آمادگی الزم برای کمک به رفع مشکالت آب 
و فاضالب دزفول را دارد و در این راه هیچ 

محدودیتی ندارد.

محمدحسن پرآور افزود: پیمانکاران برخی 
مرکز  در  دزفول  معابر  فاضالب  های  پروژه 
استان انتخاب می شوند که این پیمانکاران 
باید به شهرداری دزفول متعهد بوده و  قرارداد 
آنها در حضور نماینده شهرداری منعقد و به 
شهرداری ضمانت دهند که پس از پایان کار 
پاکسازی، لکه گیری و روکش الزم انجام می 
شود. وی افزود: این ضمانت ضمن حفظ نظم 
باعث می شود در صورت آسیب و خسارت 
از  شهروندان  زیرا   شود  جبران  شهر  به 
نوارهای حفاری  آسفالت  شهرداری مطالبه 
را دارند در حالی که بر اساس قانون دستگاه 

حفاری کننده باید عملیات ترمیم اسفالت را 
انجام دهد. پرآور با بیان اینکه آبفای استان 
با  قرارداد  در  شود  موظف  باید  خوزستان 
پیمانکاران بندی با عنوان اختیارات شهرداری 
با  شهر  مدیریت  گفت:   کند  مشخص  را 
شهرداری است و باید به مردم پاسخ دهد، 
تنها اختالف میان شهرداری و آبفا پیمانکارانی 
هستند که به تعهدات خود عمل نمی کنند، 
اگر  دریافت ضمانت  و  اختالف  این  رفع  با 
مشکلی در انجام تعهدات برای پاکسازی و 
ترمیم آسفالت ایجاد شد با استفاده از ضمانت 

داده شده مشکل رفع می شود.

چهار کشتی حامل نهاده های دامی در راه بندر امام خمینی)ره(

تولید آب روزانه دزفول 2۰هزار مترمکعب افزایش یافت 

 از زبان رئیس کل دادگستری خوزستان؛

تشریح جزییات اولین جلسه دادگاه متهمان حادثه متروپل
رئیس کل دادگستری خوزستان جزییات 
اولین جلسه دادگاه متهمان حادثه متروپل 
را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
روابط عمومی دادگستری خوزستان علی 
دهقانی در خصوص جزئیات اولین جلسه 
دادگاه متروپل اظهار کرد: امروز اولین جلسه 
رسیدگی به پرونده حادثه متروپل با حضور 
اولیای دم متوفیان و متهمان پرونده برگزار 
شد. وی افزود: در این جلسه اظهارات  ۲۲ 
نفر از اولیای دم متوفیان استماع شد و برخی 

بیان  را  خود  اظهارات  نیز  آنان  وکالی  از 
کردند.  رئیس کل دادگستری خوزستان 
گفت: بعضا متوفیان اعضای یک خانواده 
بوده اند که یک نفر به نمایندگی از اولیای 

دم در جلسه دادگاه حاضر شد.
استماع  از  قبل  کرد:  عنوان  دهقانی 
توسط  خواست  کیفر  شکات  اظهارات 

نماینده دادستان قرائت شد.
وی در مورد تعداد متهمان این پرونده نیز 
گفت: متهمان این حادثه ۲۱ نفر هستند که 

همه آن ها در دادگاه حاضر شدند که همگی 
بازداشت هستند و از  زندان به جلسه دادگاه 

اعزام شده اند.
دهقانی ادامه داد: در این جلسه اظهارات 
قریب به اتفاق شکات شنیده شد و جلسه 
بعدی که فردا برگزار می شود به دفاعیات 

متهمان اختصاص دارد.
وی در مورد روند پرداخت دیه متوفیان این 
حادثه گفت: قرار است این روند در دادگاه 
تعیین شود، اما با توجه به اینکه دیه تعدادی 

از متوفیان از اموال  مالک اصلی)متوفی( 
پرداخت شده است در صدور حکم نسبت به 
آنان اظهار نظری برای دریافت دیه صورت 
نخواهد گرفت و فقط جنبه عمومی جرم 

بررسی می شود.
ساختمان  ریزش  ایسنا،  گزارش  به 
متروپل دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در آبادان 
به وقوع پیوست که در پی آن ۴۳ نفر از 
هموطنان مان در این حادثه جان خود را از 

دست دادند. 

شرکت لوله سازی اهواز ) سهامی عام (

آگهی مناقصه عمومی  دومرحله ای شماره  م  1۴۰1/2۰3  
نام و نشانی کارفرما : شرکت لوله سازی اهواز   اهواز ناحیه صنعتی کارون

موضوع مناقصه : تامین بخشی از نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی جهت کارخانه ها و کارگاههای شرکت لوله سازی اهواز برای دوره یکساله آتی ؛ 
طبق شرایط و اسناد مناقصه. 

نوع مناقصه : دو مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی فنی، کیفی ، مالی و بازرگانی می باشد .
تخصص، سوابق و توان مالی : شرکت کننده در مناقصه باید توان مالی، تخصص الزم ، سابقه و تجربه کاری مفید و مرتبط را با ارائه تائیدیه ها و مدارک 

مستند داشته باشد. 
گواهی نامه تائید صالحیت : ارائه گواهینامه های تائید صالحیت معتبر و مرتبط از جمله » گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی  پیمانکاری « الزامی می باشد .

شرکت لوله سازی اهواز در رد و یا قبول هریک و یا کلیه پیشنهاد ها کامالً مختار و مجاز می باشد . 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر۳ ماهه و یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 

ریال در وجه شرکت لوله سازی اهواز باشد . 
هزینه درج آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

 زمان و محل دریافت اسناد : از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط فوق دعوت به عمل می آید      تا جهت کسب آگاهی بیشترو همچنین خرید و 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نماینده قانونی خود را الزاماً بوسیله ارایه اصل وکالت 
نامه ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی ) از صاحبان امضاء مجاز ( به همراه تصویر مدارک قانونی شرکت درساعات یکی از روزهای اداری به امور قرارداد ها واقع 
در اهواز ، ناحیه صنعتی کارون  شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی  طبقه سوم مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن ۰۶۱۳۲۲۷۰۰۳۱ 

http : // www.apm-ir.com/تماس حاصل فرمایند . 

) نوبت دوم (


