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امام صادق( ع)
مصلحت زندگی و معاشرت اجتماعی ،به پیمانهای پر میماند که دو سوم
آن هوش و زیرکی ،و یکسومش نادیده گرفتن و تجاهل است.
امامعلی( ع)
گرســنگی ،چه خوب یاوری برای اســیر کردن نفْس و شکســتن عادت
آن است!
کاریکاتور

تصویر روز

دیپلماسی شهری
شهردار اصفهان طی پیامی روز شیراز را به شهردار این شهر
تبریک گفت

آرزوی اصفهانیها وضع بی مثال و دوری
از زوال شیراز و شیرازیها
سالهاست میانیترین روز از نخستین
نسل فردا /گروه استانها
فصل سال روز شیراز نام گرفته است.
news@ naslefarda.net
ماجرا از این قرار اســت کــه پس از
تصویب شورای شهر شیراز و تأیید مجلس شورای اسالمی ۱۵ ،اردیبهشت
به نام روز شیراز نامگذاری گردید .به همین مناسبت ،هر ساله برنامههای
ویژهای از طرف شــهرداری شــیراز در این روز برگزار میگــردد .دلیل
نامگذاری زیبایی بی نظیر شیراز در ماه اردیبهشت است.
به همه این دالیل و با توجه به نزدیکیهای فرهنگی و عقبه تاریخی اصفهان و
شیراز دکتر قدرت اله نوروزی ،شهردار اصفهان در پیامی روز شیراز را به شهردار
این شهر تبریک گفت .دکتر نوروزی این تبریک را در قالب نامهای منتشر کرد.
«روز شیراز دوست داشتنی ،شهر شعر و شور را صمیمانه تبریک می گویم .اگرچه
این روزها ،اردیبهشت زیبای شیراز هم مانند حال و هوای اردیبهشتی اصفهان،
خالی از حضور هرساله گردشگران و مسافران است اما روز شیراز و هفته فرهنگی
اصفهان ،هر دو در اردیبهشت ماه ،بهانهای اســت تا دوستداران این شهرهای
تاریخی ،میراثی و گردشگری بار دیگر پاسدار هویتهای فرهنگی شهرهای ایران
عزیز باشند و به این بهانه ،از مشاهیر و داشتههای این شهرها ،حال و هوای امروز و
برنامههای فردایشان ،بیشتر بدانند ،بگویند و بشنوند؛ نیک می دانیم که اشتراکات
فراوان و متعدد دو شهر اصفهان و شیراز از جمله وجود مکاتب هنری ،معماری
و خوشنویسی ،پایتختی دو شــهر در دورانهای متعدد ،عضویت این دو شهر در
مجمع جهانی ( ICCNشبکه همکاری بین شهری میراث فرهنگی ناملموس) از
مشترکات اصفهان و شیراز است .همین اشتراکات هویتی و فرهنگی است که
حضور مشترک این دو شهر در مثلث گردشگری ایران در کنار شهر تاریخی یزد
را سرمنشأ اتفاقات و رخدادهای گردشگری بر مبنای هم افزایی و تعامل شهرها
قرار داده است .بی صبرانه منتظر روزهایی هستیم که کرونا سایه از صنعت
گردشــگری بردارد و دوباره روزهای پربار از حضور گردشگران داخلی و
خارجی را در شــهرهای اصفهان و شیراز شاهد باشــیم .برای شهروندان
دوست داشتنی شیراز و استان فارس ،در این ایام آرزوی سالمتی داشته و
به قول حافظ شیرازی «خوشا شیراز و وضع بی مثالش؛ خداوندا نگه دار از
زوالش» را برای این دیار و مردمش ،آرزومندیم».

بیدار کردن مردم برای سحر در شهر بغداد .این آیین در ایران به چاووش خوانی مشهور است .منبع :خبرگزاری آناتولی

فرهنگی
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

تجربه موفق رقابتهای مجازی ادامه خواهد داشت

نسل فردا /گروه استانها معاون ورزشی تفریحی
 news@ naslefarda.netســازمان فرهنگــی
اجتماعــی ورزشــی
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری مسابقات مجازی کاراته و
تکواندو در هفته فرهنگی اصفهان گفت :امسال به علت شیوع
کرونا ،مسابقات جام موالی عرشــیان و بانوی قدسیان در قالب
رقابتهای مجازی برگزار میشود .حبیب اله ناظریان با اعالم این
خبر اظهار داشت :به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان مسابقات
کاراته مجازی با عنوان«همراه با کاراته» در بخش کاتای انفرادی
آقایان و بانوان در همه ردههای کمربندی و سبکهای آزاد ویژه

آﮔﻬﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻋﻤﻮﻣﻰ(

آقایان و بانوان با همکاری هیئت کاراته استان اصفهان برگزار شد.
وی افزود :کمیته داوران هیئت کاراته استان چند اجرای کاتا را
پیشنهاد داده و خانوادهها فیلم اجرای این فرمها توسط فرزندان
خود را برای کانال هیئت کاراته ارســال کرده که پس از داوری،
به نفرات اول تا سوم این رقابتها احکام قهرمانی اهدا میشود.
وی با اشاره به استقبال کاراتهکاهای اصفهانی از مسابقات مجازی
ادامه داد :برگزاری چنین مسابقاتی باعث شده ورزش و تحرک در
خانهها تداوم پیدا کند و نشان داد که حتی در شرایط فعلی نیز
میتوان در سطح خوبی در خانه تمرین کرد.
معاون ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

ﻧﻮﺑﺖ اول
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز 1399/698

-1ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
-2ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار و ﺣﻮﻣﻪ
-3ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن :
اﻟﻒ-داراﺑﻮدن رﺗﺒﻪ دررﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ب -داراﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﻰ ارﺟﺎع ﮐﺎر
ج -داراﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ازاداره ﮐﺎرو اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
د-ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ  www.setadiran.irودرﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
 -4ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :از ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺴﻠﯿﻢ آن درﻓﺮاﺧﻮان ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 -5ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر 1/031/150/000- :رﯾﺎل )ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﻰ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﯾﮑﻰ از ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﻓﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123402ت  50659ه ﻣﻮرخ  94/09/22ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد و ﺣﺘﻤﺎ اﺻﻞ آن ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ،ﺑﻠﻮار ﺧﯿﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺗﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺎد  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮔﺮدد .
-5ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻰ ودرﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎرﯾﺦ  99/02/17ﻟﻐﺎﯾﺖ آﺧﺮ وﻗﺖ ادارى 99/2/24
 -7آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ :ﺳﺎﻋﺖ 9/00ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ 99/3/6
-8ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى واﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10/30ﻣﻮرخ  99/3/6در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎز و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن وﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ درﺟﻠﺴﻪ آزاد اﺳﺖ
 -9ﯾﺎد آور ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ درﺳﺎﯾﺖ  WWW.nigc-khrz.irاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده
ودرﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  051- 37072212ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎزاﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺷﻬﺮداري ﻣﻼرد درﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺮوﺣﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ:
 -1ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم و ﺳﻮم  ،ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ )ﻧﻮﺑﺖ دوم( و از ﺗﺎرﯾﺦ  99/2/18ﻟﻐﺎﯾﺖ
 99/2/29ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﻣﻠﻰ  ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺷﺮﮐﺖ و اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500/000رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره 100790829443ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎم ﺷﻬﺮدارى ﻣﻼرد ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  9ﻟﻐﺎﯾﺖ  12/30ﺑﻪ اﻣﻮرﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻣﻼرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ
ﻧﻮﺑﺖ دوم وﻇﺮف ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) 99/2/18ﻟﻐﺎﯾﺖ  (99/2/29ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺧﻮد را
ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻼرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -3ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 -4ﺳﺎﯾﺮاﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -5ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
 -6ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  50درﺻﺪ ﻧﻘﺪ و  50درﺻﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ،ﺿﻤﻨﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﻰ و آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻟﺰاﻣﻰ
اﺳﺖ .
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ﺑﺮآورد

ﻣﺪت
اﺟﺮا

1

ﻓﺎز  2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ

 30/000/000/000رﯾﺎل

 4ﻣﺎه

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5اﺑﻨﯿﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ 1/500/000/000رﯾﺎل
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

2

ﺗﺮاش و روﮐﺶ
آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

 40/000/000/000رﯾﺎل

 4ﻣﺎه

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5راه و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ 2/000/000/000رﯾﺎل
ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول99/02/11:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/02/18:

ﺻﻼﺣﯿﺖ

ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ  -ﺷﻬﺮدار ﻣﻼرد

قرنطینه طوالنی مدت خانگی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در ماههای اخیر
که به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور رخ داد ،مردم را سخت دلتنگ یکدیگر
و دوران پیش از کرونا کرده .احمد عربانی با انتشار کارتونی در شهرونگ به این
موضوع پرداخت.

شهرداری اصفهان گفت :مسابقات تکواندو مجازی بانوان و آقایان
نیز در بخش کاتا با عنوان «همراه با تکواندو» با همکاری هیئت
تکواندو استان اصفهان در هفته فرهنگی اصفهان برگزار شد .وی
با اشاره به شیوه برگزاری مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان و
بانوی قدسیان با توجه به شیوع بیماری کرونا تصریح کرد :امسال
به علت شــرایط موجود و بیماری کرونا ،مسابقات جام موالی
عرشیان و بانوی قدسیان با شعار «در خانه بمانیم» در رشتههای
پیالتس ،یوگا ،کیک بوکســینگ ،کراس فیــت و ...به صورت
رقابتهای مجازی برگزار میشــود .ناظریان به برگزاری لیگ
مسابقات لیوانچینی با لیوان کاغذی ،توپینگ (حرکات نمایشی
با توپ و راکت) و طنابزنی سرعتی و نمایشی هر کدام به مدت
 10شب در مناطق  15گانه شهر اصفهان به صورت مجازی اشاره
و بیان کرد :شهروندان میتوانند با ارسال فیلم در این رقابتهای
مجازی با عنوان « بازیمون» نیز شرکت کنند .وی ادامه داد :هر

 15منطقه شــهر اصفهان در طول هفته فرهنگی اصفهان و ماه
مبارک رمضان این مسابقات را برگزار کرده و فیلمهای شهروندان
را دریافت و برای فرهنگسرای مجازی سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان ( )vcci.irارسال میکنند که در نهایت
سه نفر نخست هر منطقه معرفی میشوند تا با انجام این مسابقات
در راستای گسترش ورزش خانوادگی و همگانی گام بردارند .وی
اظهار داشت :آیتم مسابقات معما نیز به صورت مجازی از هفته
فرهنگی اصفهان برنامه ریزی شده که هر یک از این معماها در
صفحه  @tafriheshahrو کانال معاونت ورزشی تفریحی سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در فضای مجازی منتشر
شده است .گفتنی است؛ عالقه مندان برای استفاده از برنامههای
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری میتوانند به صفحه
و وبسایت فرهنگسرای مجازی این سازمان به نشانی  vcci.irو
صفحه  instagram.com/isfahanfarhangمراجعه کنند.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻋﺎدى /ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده(
و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﯿﮑﺮان ﻫﺸﺘﻢ ﻃﻮس )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 52886ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ14004518320

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻮق ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 99/2/29ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ در آدرس :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ )ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺎرﻣﻰ ،(21ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ ،10ﭘﻼك ،47ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻋﺎدى  /ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده(:
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
 -1اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﯿﻦ
 -1ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
* زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ 9و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻋﺎدى  /ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده( ﺳﺎﻋﺖ 10ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

آﮔﻬﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى ﻋﺪل اﺻﻔﻬﺎن ﺻﻔﻪ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 16012

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  1399/02/06و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪ ﯾﺮه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺎدى ﻫﺰار رﯾﺎﻟﻰ و از ﻃﺮﯾﻖ واﯾﺰ ﻧﻘﺪى و ﺻﺪور
ﺳﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت 60روز از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎرى ﺷﻤﺎره  145431111821551ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺼﺎر ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن وارﯾﺰ و
ﻓﯿﺶﻣﺮﺑﻮﻃﻪراﺑﻪدﻓﺘﺮﺷﺮﮐﺖواﻗﻊدراﺻﻔﻬﺎن،ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪوﺣﯿﺪدﺳﺘﺠﺮدى،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﺮﻣﯿﻨﺎلﺻﻔﻪ،ﻃﺒﻘﻪﻫﻤﮑﻒ،واﺣﺪ،47ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ816981331
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  14999ﺳﻬﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻰ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ در
ﺧﺼﻮص ﭘﺎره ﺳﻬﻢ ﻫﺎى اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن آن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮهﺷﺮﮐﺖﻋﺪلاﺻﻔﻬﺎنﺻﻔﻪ)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﭼ
ﺎپ
دوم

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /3059ش ﻣﻮرخ  98/12/28ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪارى
ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮب را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ  55,000,000,000رﯾﺎل )ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  99ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ )ﻃﺮح ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ( ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻫﺨﺪا ،ﻓﺮﻋﻰ ﯾﮏ
ﺷﺮﻗﻰ ،ﭘﻼك  105ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ادارى روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/02/28ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ
 15روز دو ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/02/29ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎى ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ -1:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 2,750,000,000رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 0105052929007ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ وارﯾﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ( ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺳﺎزﻣﺎن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﻰ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ ،ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .
 -4ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ828728 :

ﻋﻠﻰ ﻋﺮب ﭼﻢ ﭼﻨﮕﻰ -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﭼ
ﺎپ
دوم

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره /3059ش ﻣﻮرخ  98/12/28ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪارى
ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ  46,000,000,000رﯾﺎل )ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  99ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ )ﻃﺮح ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ( ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻫﺨﺪا ،ﻓﺮﻋﻰ ﯾﮏ
ﺷﺮﻗﻰ ،ﭘﻼك  105ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ادارى روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/02/28ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدارى اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﯿﺪه راس ﺳﺎﻋﺖ
 15روز دو ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  99/02/29ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎى ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ -1:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -2ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2,300,000,000رﯾﺎل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  0105052929007ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ وارﯾﺰ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ( ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺳﺎزﻣﺎن در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﻰ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻬﻢ ،ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .
 -4ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ828730 :

ﻋﻠﻰ ﻋﺮب ﭼﻢ ﭼﻨﮕﻰ -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ

