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اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮى ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ در آن ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻧﻤﺎزش ﻟﻄﻤﻪاى
وارد آﯾﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص(
وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺪه از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از او ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺪه از ﺧﺪا
ﻧﺘﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻗﻄﺮهاى از درﯾﺎ
راهﻫﺎى اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ

ﻣﺮاﻗﺒﻪ و دﻋﺎ؛ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد
اﻧﺴــﺎن ازﻃﺮﯾﻖ »ﻣﺮاﻗﺒﻪ« ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ /ﺳﺮدﺑﯿﺮ
 mr3150110@gmail.comارﺗﺒﺎﻃﻰ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ
و ﻫﻤﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ را ازﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ،ﺗﻤﺮﯾﻨﻰ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ،ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺧﺴﺘﮕﻰ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ روح
و ﺑﺮﺧﻮردارى ازاﺣﺴﺎس ﺳــﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ارزش و اﻫﻤﯿﺖ اﺻﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد ارﺗﺒﺎﻃﻰ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ وازاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوى اﻟﻬﻰ درﻫﺮزﻣﺎﻧﻰ در
دﺳــﺘﺮس اﺳــﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد ﭘﻰ ﺑﺮدﯾﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر دارﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﻰرود و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎى
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷــﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ »اﯾﻤﺎن«
و»اﻋﺘﻘﺎد« اﺳــﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوى ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻤﻪ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻰ رود؛ ﻫﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮردارد.
او ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺎﻇﺮ ،ﻗﺎدر و واﻗﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻮده ودرﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮدردﺳــﺘﺮس
اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وروﺷﻦﻓﮑﺮﻫﺎى ﺣﻘﯿﻘﻰ دﻧﯿﺎى ﻣﺎ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻧﺲ
و ﻫﻤﺪﻣﻰ ﻣﻌﻨﻮى ﯾﻌﻨــﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ.
دﻋﺎﮐﺮدن ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﻤﻰدﻫﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﻣﺘﺤﻮل
ﻣﻰﺳــﺎزد .ﺗﻐﯿﯿﺮى ﮐﻪ دراﺛﺮدﻋﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮏ و
ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن ازﺑﯿﻦ ﻣﻰرود» .دﻋﺎ« ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎدآورى ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ارﺗﻌﺎشﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى ﺳﺮﯾﻊ ،ﺟﺎﯾﻰﮐﻪ ﻋﺸﻖ ،آراﻣﺶ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﺑﺨﺸﺶ ﺟﺰو
ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﻰﮐﻪ درﺧﻮﺷﻰ و ﺳﻌﺎدت و در روزﻫﺎى وﻓﻮر و ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار دارﯾﺪ
دﻋﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﻰ را در
ﺑﺮاﺑﺮﻫﻤﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﺪ
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻰرود ،ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﺣﻞﺷﺪﻧﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ...ﺑﻪ ﺟﺎى ﺗﺄﯾﯿﺪ
اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﺗﺎن را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن واﻋﺘﻘﺎد
ﺧﻮد را در روﯾﺎروﯾﻰ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪى ،ﺑﺎ اﻓﮑﺎرى اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﯿﺶ ﻣﻰرود و ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎى ﺗﺎﮐﯿﺪى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ،
آنﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن دارم ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﺮوﺻﻼح
ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﻰرود ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﻣﻰﮐﻨﻢ وﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﭽﻪ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻤﻼﺗﻰ ﺗﺎﮐﯿﺪى ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ ازﻗﺪرت »دﻋﺎ« درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ دﯾﮕﺮان
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از آن رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮدرو ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
وﯾﺮوس را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدى ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
درآورده ﺑﻪ ﻣﺪت 10روز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻣﺴﺎل ﮐﻪ در »ﭘﮑﻦ« ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ،ﺣﺪود  800ﺧﻮدروى ﺑﺮﺗﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺧﻮدروﺳﺎزى ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده 4ﻧﻔﺮى در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳــﺪ ،ﺳﻮژه ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ از
»ﻋﻠﻰرادﻣﻨﺪ« در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﻰ وى ﺷﺪ.

آﺑﻔﺎ
در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻓﺎعﻣﻘﺪس و در »روز ﺳﺮﺑﺎز« اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﺳﺘﺎنﻫﺎ
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و در روز
news@ naslefarda.net
ﺳــﺮﺑﺎز ،از ﺳــﺮﺑﺎزان
اﻣﺮﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در
ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺳــﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﮑﻰ از
وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺺ اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزى ،در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻗﺒﺎدﯾﺎن اداﻣﻪ داد :از ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﻪ آﺑﻔﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود
در واﺣﺪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺼﺸــﺎن ﺑــﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷــﺪهاﻧﺪ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨــﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
وى اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد از ﻣﯿﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزى،اﻣﺮﯾﻪ
ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن،ﺑﻪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻰ ﮐﻪ دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎزى ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻃﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﻰ از

آگهی فراخوان تجديد مناقصه

آگهی تجديد مزايده شماره 99/4
نوبت دوم

تاریخ انتشار:
99/7/7

آگهی مزايده (مرحله دوم – نوبت اول)

سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد بر اساس بند « »5مصوبه مورخ  99/2/25هیئت
مديره نسبت به فروش يك قطعه زمین وياليی در دهکده ساحلی قلعه سرشیر پیربکران از طريق مزايده اقدام نمايد.
متقاضیان می توانند برای شركت در مزايده و تهیه اسناد و مدارك مربوطه از اول وقت اداری  99/7/7تا پايان وقت اداری
 99/7/23به واحد امور قراردادهای سازمان به نشانی اصفهان ،بلوار دانشگاه ،ابتدای خیابان توحید ،كوچه شهید عابدی
(شماره  ،)2پالك  17مراجعه و پیشنهاد خود را تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  99/7/24به دبیرخانه سازمان
تحويل نمايند.
تلفن 36289151 :و 36289161
 -1كمیسیون در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -2پرداخت هزينه كارشناسی و آگهی درج شده در روزنامه و هر گونه هزينه در نقل و انتقال رسمی شامل مالیات بر ارزش
افزوده مقرر ،عوارض و  ...به عهده برنده مزايده می باشد.

سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمین شركت در
فرايند ارجاع كار (ريال)

صالحیت الزم

تجديد 99-5

تهیه و نصب تابلو و عالئم و گاردريل و نیوجرسی از كیلومتر
 5+500الی  8+700در قطعه اول كمربندی رزن

48/685/750/637

2/435/000/000

رتبه  5راه و ترابری

تجديد 99-7

تکمیل عملیات پلسازی  3دستگاه پل بتنی (فارسجین ،پاينده،
دمق) و زير اساس و عملیات خاكی پروژه كريدور شمالی رزن

50/190/000/000

2/510/000/000

رتبه  5راه و ترابری

تجديد 99-11

عملیات خاكی و ابنیه فنی قطعه  5محور تويسركان – كنگاور از
كیلومتر  25الی 30

66/530/000/000

3/327/000/000

رتبه  5راه و ترابری

99-12

پل باكسی و زيرگذر روستای قلعه باروداب محور نهاوند –
آورزمان

40/360/954/952

2/019/000/000

رتبه  5راه و ترابری

99-15

تکمیل زيرسازی و روسازی قطعه  2رزن – دمق

85/780/000/000

4/289/000/000

رتبه  5راه و ترابری

مهلت دريافت اسناد مناقصات :از ساعت  13تاريخ  99/7/8تا ساعت  19تاريخ 99/7/12
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات :تا ساعت  19تاريخ 99/7/22
تاريخ بازگشايی پاكات مناقصات :ساعت  9صبح تاريخ 99/7/23
محل دريافت اسناد :سامانه تداركات الکترونیك دولت www.setadiran.ir
محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيکی :دبیرخانه اداره كل واقع در خیابان سعیديه ،اداره كل راه و شهرسازی استان همدان
محل تحويل پاكات الف ،ب و ج به صورت الکترونيکی :سامانه تداركات الکترونیك دولت www.setadiran.ir
محل بازگشايی پاكات :سی متری سعیديه ،اداره كل راه و شهرسازی استان همدان
روزنامه  :نسل فردا
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی استان همدان
تاريخ انتشار نوبت اول99/7/7 :
081-38223001
تاريخ انتشار نوبت دوم99/7/8 :

م -الف 982 :

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مصرف كارگران نيروگاه شهيد محمد منتظری راس ساعت
 14:00روز چهارشنبه  99/8/7در محل نیروگاه شهید محمد منتظری به آدرس اصفهان كیلومتر  8بزرگراه آزادگان تشکیل می گردد
لذا از كلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن كارت عضويت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانید و يا وكیل /
نماينده خود را كتبا معرفی نمايید.
ضمنا به اطالع می رساند كه به موجب ماده  18آيین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وكالتی هر عضو سه رای و هر شخص غیر
عضو تنها يك رای خواهد بود و اعضای متقاضی جهت اعطای نمايندگی می بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ  99/8/6در
محل دفتر تعاونی مصرف نیروگاه شهید محمد منتظری حاضر تا پس از احراز هويت و تايید وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
دستور جلسه:
گزارش هیئت مديره و بازرسان
طرح و تصويب صورت های مالی از سال  1395لغايت 1398
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مديره و بازرس  /بازرسان
گزارش آخرين تغییرات سرمايه و اعضاء تا پايان سال 1398
هيئتمديرهتعاونیمصرفنيروگاه

شناسه 1001949 :

نوبت اول

اداره كل راه و شهرسازی استان همدان در نظر دارد پروژه های ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومی يك مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نمايد.

قرارگاه شهدای صنايع دفاعی منطقه اصفهان در نظر دارد تعدادی از مزارع و باغات خود را برای مدت يك سال
زراعی از طريق تجديد مزايده به بهره بردار واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضیان از تاريخ نشر آگهی به مدت ده روز فرصت خواهند داشت جهت دريافت و تحويل برگ شرايط مزايده
به آدرس  7كیلومتری جنوب زرين شهر ،مجتمع صنايع دفاع اصفهان ،قرارگاه مهندسی و پشتیبانی – بازرگانی
مراجعه نمايند.
الف :سازمان در رد يا قبول يك يا تمام پیشنهادات به هرنحو مختار است.
ب :پرداخت هزينه چاپ آگهی و كارشناسی به عهده برنده مزايده می باشد.
تلفن های تماس 09136407163-52322260 :می باشد.
روابطعمومیقرارگاهشهدایصنايع دفاعی منطقه اصفهان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نوبت اول

ﻗﺪﯾﻤﻰﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻔﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن
از داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺮﯾﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ
دﻫﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ
آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
اﯾﺮان اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزاﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ
داده ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮى
ﮐﻨﻨﺪ؛ﭘﺲ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ درآورﯾﺪ .ﺳــﯿﺪاﮐﺒﺮ ﺑﻨﻰﻃﺒﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوى ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﻰآﯾﯿﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى رﺷﺪ
و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻰ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ
ﻻزم در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻔﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻻزم را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :دوران ﺳﺮﺑﺎزى زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺳﺎزى اﺳﺖ و
ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ دوران ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه
ﺷﻐﻠﻰﺗﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻈﺮى اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ و در راه اﻋﺘﻼى ﻧﻈﺎم ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ.
وى اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ
ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﮐﻪ  10ﺷﻬﯿﺪ ،ﺑﯿﺶ از  300رزﻣﻨﺪه و  130ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺎم
ﮐﺮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن آﺑﻔﺎ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻬﺎر ﺣﻮادث
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ درﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮرى ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ دارﻧﺪ.

آگهی مناقصه عمومی شماره 99017
شركت پااليش نفت جي در نظر دارد تامین اقالم و اجراي عملیات ترمیم و بازسازی جاده ورودی مجتمع قیر سازی خود را به شرح ذيل از طريق برگزاري
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرح

محل مراجعه

تلفن

توزيع اسناد مناقصه
بازديد و جلسه توجیهی
آخرين مهلت تحويل
پاكتهاي الف و ب و ج

تاريخ
 99/07/07لغايت 99/07/10

آقای مهرابی

031-33801023

 99/07/13ساعت 0900
تا ساعت  12:00مورخ
99/07/15

 متقاضیان شركت در مناقصه مي بايست به صورت شخص حقوقي در مناقصه شركت نمايند. حداقل رتبه جهت شركت در مناقصه پنج ( )5را ه و ترابري مي باشد.تضمين شركت در مناقصه :پیشنهاددهندگان مي بايست نسبت به ارائه چك صیادي شركتي به مبلغ000ر000ر( 600ششصد میلیون ) ريال
اقدام نمايند.
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد :
دفتر اصفهان :كیلومتر 5جاده اصفهان تهران -جنب پااليش نفت اصفهان -شركت پااليش نفت جی03133801023
دفترمركزي :تهران ،خیابان خواجه عبداله انصاري،خیابان شهید عراقي ،پالك ، 7شماره تماس. 83394122، 83394101:
به منظور دريافت اسناد مناقصه  ،ارائه معرفي نامه كتبي و مدارك شناسايی نماينده معرفی شده الزامي است.

www.jeyoil.com

شركت پااليش نفت جي

