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اﻣﺘﯿﺎز 49/57:رﺗﺒﻪ  32در ﺑﯿﻦ  180روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر
دﻓﺘﺮ :ﺗﻬﺮان،ﺑﺰرﮔﺮاه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و
اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﺮان ،ﮐﻮى ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭘﻼك 2واﺣﺪ1
ﺗﻠﻔﻦ021 -88356308- 88016649:
ﻓﺎﮐﺲ021-88353297:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ021-88356281 :
دﻓﺘﺮاﺻﻔﻬﺎن:ﻣﯿﺪاناﺣﻤﺪآﺑﺎد،اﺑﺘﺪاىﺧﯿﺎﺑﺎنﺷﻬﯿﺪﻣﻔﺘﺢ)ﺑﻬﺮام(

021 - 88019129- 031-32274506
ﻟﯿﺘﻮ ﮔﺮاﻓﻰ و ﭼﺎپ:
ﺻﻤﯿﻢ 44533725:ـ 021
وب ﺳﺎﯾﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا:
http://www.naslefarda.net
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه 30007232 :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامnaslefardanews :
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 031-32274694:ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع(
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻮرزﻧﺪ و در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻗﺪم
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺳﺎزش و ﺳﺴﺘﻰ ،ﭘﯿﺸﻪ ﻧﺴﺎزم .ﭘﺲ اى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! از ﺧﺪا ﭘﺮوا
ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺸﻢﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى رﺣﻤﺖﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎش ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و روز ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎه و ﺷﺐ ،ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻤﻰﺗﻮان.
وﯾﻠﯿﺎمﺷﮑﺴﭙﯿﺮ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

ﻋﻤﺮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺒﺮ داد:

ﺗﻮﻟﯿﺪ  90ﻫﺰار ﺗﻨﻰ آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺗﺎ آﺧﺮ آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎلﺟﺎرى

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ زاده  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﺑﯿــﺎن اﯾﻦﮐــﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘــﺮوژه
news@ naslefarda.net
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ،در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳــﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎزه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ در دﺳﺖ اﺟﺮا،
ﭘﺮوژه روﮔﺬر _ دورﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺮﮐﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن در ﺣﺎل اﺗﻤﺎم و ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺑﮏ ﺷﺮﯾﻔﻰ ،درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﭘﻞ دورﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺘﻨﻰ _ ﻓﻮﻻدى ،ﺑﻪ ﻃﻮل  480ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  2/7ﻣﺘﺮى ،ﺑﺎ ﻫﺪف
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در ورود و ﺧﺮوج اﻫﺎﻟﻰ ﮐﺮﮐﺞ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﺑﯿﺎنﮐﺮد :اﺻﻼح و ﺑﻬﺴﺎزى ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻰ آرﺗﻰ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان راه آﻫﻦ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ
ﻣﺮﻣﺮ ،از دﯾﮕﺮ ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻋــﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﻰ از ﭘﺮوژهﻫﺎى
در ﺣﺎل اﺟﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود  92درﺻﺪ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺮوژه رﻣﭗ
ﺧﺮوﺟﻰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد و اﺗﺼﺎل ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﺗﻮﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻠﮏ  63واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ،ﺷﺮوع ﺷﺪه و
در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮى ،ﻋﻤﻠﯿﺎت روﺳﺎزى ﮐﻒ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزى ﺗﺮاﻧﺸﻪ اﺗﻮﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ
از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
ﺑﺎﺑﮏ ﺷﺮﯾﻔﻰ اﻓﺰود :ﭘﺮوژه ارﺗﺶ آزادى از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﻰ ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در
اﺟﺮا ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد.
وى در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺸﻰ از آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻓﺰود :در  8ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎرى ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ
ﻗﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻰ روﯾﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺣﺪود  20ﻫﺰار ﺗﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى
اﻣﺎﻧﻰ 35،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮى ،ﺣــﺪود  35ﻫﺰار ﺗﻦ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﮐﯿﭗﻫﺎى ﭘﺨﺶ اﺳﺎﺳﻰ ،آﺳﻔﺎﻟﺖ رﯾﺰى ﺷــﺪه ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺣﺪود  90ﻫﺰار
ﺗﻦ آﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن در ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ در ﺷﻬﺮ ﮐﯿﭗ ﺗﺎون.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎدمﯾﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر در ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛

دوﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮدﺷﻬﺎدت ﺧﺎدم اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ
ﺳﺤﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮىآرام  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
aram.sahar69@gmail.com

دوﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮدﺷــﻬﺎدت ﺧﺎدم اﻟﺮﺿﺎ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎدمﯾﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر در ﺷﻬﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷــﻬﺪا ،ﺧﺎدم ﯾﺎران اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(،
ﻃﺎﻫﺮى ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪار ،ﻣﻨﺠﯿﺮى ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳــﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارى
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺷــﻬﺮﯾﺎر ،ﺑﻬﺮوز ﮐﺎوﯾﺎﻧﻰ ﺷــﻬﺮدار ،رﺋﯿﺲ و
اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ
ﮔﺮﺟﻰزاده ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻰ دوﻣﯿﻦ

ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﺧﺎدم اﻟﺮﺿﺎ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ در
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاى اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻬﺮوز ﮐﺎوﯾﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮدار اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ
اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮارى ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :او ﻣﺮدى ﺑﺎ اﺧﻼق ،ﺑﺎ اراده ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ،وﻻﯾﺖﻣﺪار
و ﻣﺮدم دار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاى آرﻣﺎنﻫﺎى ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان و ﺷﻬﺪا ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺪا را وﻗﻒﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﯾﺜﺎر و ﺟﻬﺎد ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ ﮔﺮﺟﻰ زاده ﻧﯿﺰ ﯾﮑﻰ از

نوبت دوم

شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره  00/130مورخ  1400/2/18شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از
طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه
واگذار نماید.
ردیف
1

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار
مصوب (ریال)

ﻣﻨﺒﻊ :آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ

آگهی تجدید مناقصه عمومی
محل تامین
اعتبار

در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه 12ﺗﺎ 25ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻰآرﺗﻰ ﺧﻮاﺑﻰ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﻪ ﺟﺎى اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺑﻨﺪ .ﭘﺮواﻧﻪ اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ
در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ.

مبنای قیمت
پیشنهادی

بر اساس فهرست
ردیف بودجه
اجرای پروژه احداث
30/000/000/000
شماره  60101001بهای ابنیه سال 1400
گرمخانه شهرداری

مدت مبلغ تضمین شرکت
اجرا در مناقصه (ریال)
 4ماه

1/500/000/000

توضیحات
داشتن حداقل صالحیت پیمانکاری
در رشته ابنیه رتبه 5

شرایط -1 :شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است -2 .ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد -3 .هزینه درج
دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد -4 .به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد
شد -5 .مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانت نامه
معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد -6 .سپرده برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود -7 .محل ،مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف
مدت  10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ  1/000/000ریال بابت خرید اسناد مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع در رباط
کریم ،بلوار امام خمینی (ره) ،شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند -8 .سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
یونس غفاری-شهردار رباط كریم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شركت مالمین اصفهان با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  3994و شناسه ملی 10260251478

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مالمین اصفهان طبق ماده  9اساسنامه در
تاریخ  1400/10/25راس ساعت  8صبح در محل شرکت تشکیل می شود دستور جلسه
طبق ماده  12به شرح ذیل تعیین می شود.
 -1انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و مدیر عامل طبق ماده  11اساسنامه
 -2استماع گزارش هیئت مدیره در مورد چگونگی بازسازی و فعالسازی شرکت
هیئـت مدیـره
آگهی حق تقدم ماده  169الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت
شركت آذین سلولز جی(سهامی خاص) به شماره ثبت  1958و شناسه ملی 14008805760

به اطالع کلیه سهامداران شرکت آذین ســلولز جی (سهامی خاص) می رســاند :که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1400/08/16تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ  10.000.000ریال
به مبلغ  1.000.000.000ریال منقسم به  1.000.000ســهم  10.000ریالی با نام عادی از طریق (آورده نقدی مندرج در ماده  158الیحه اصالحی
قسمتی از قانون تجارت) افزایش یابد و مهلت استفاده از حق تقدم  60روز از تاریخ نشر این آگهی می باشد مراتب مذکور در رعایت مواد 166
و  169الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت :لذا در اجرای ماده  169قانون تجارت بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست
میشود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز از حق تقدم خرید سهام خود به نسبت هر سهم به تعداد  99سهم از طریق آورده نقدی مندرج
در ماده  158الیحه اصالحی قانون تجارت نسبت به خرید سهم استفاده نمایند و در افزایش سرمایه شرکت کنند و مبلغ رسمی خرید سهام
را به حساب شماره  0113212615000عهده بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان کد شعبه  3001واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در
استان اصفهان ،شهر ستان شهرضا ،بخش مرکزی ،دهستان دشت روستا  ،شهرک صنعتی سپهرآباد  ،محله شهرک صنعتی سپهر آباد،
خیابان اصلی  ،خیابان یکم  ،بلوک  ، 7پالک  39تحویل نمایند  .ضمنأ به اطالع کلیه سهامداران می رساند هر سهامدار به نسبت سهم خود (هر
یک سهم  99سهم) حق تقدم در افزایش سرمایه دارد و بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر چنانچه هر یک از سهامداران از حق تقدم خود
استفاده ننمودند ،هیئت مدیره می تواند حق تقدم استفاده نشده را به سایر سهامداران متقاضی واگذار نمایند.
هیئت مدیره

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳــﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ را ﺳﺎدﮔﻰ و
دورى از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت داﻧﺴﺖ وﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺗﺮﻓﯿﻊ
درﺟﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮى از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى ﺑﻪ
ﻧﺪرت اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﻣﻰﭘﻮﺷــﯿﺪ و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮى ﺳﺎده و ﻣﺮدﻣﻰ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺑﻪﻃﻮر اﺣﺴﻦ اﻗﺪام ﻣﻰﮐﺮد.
وى ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎﯾﻰ از اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮاﻓﺮاز و ﺑﺰرﮔﻮار اﻓﺰود:
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش داﺷــﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻧﺎﺑﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻰ از اﻫﻞﺑﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﻮدن
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم وﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ
را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻣﻮﺧﺖ.
اﻟﻬﺎم اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،رﺋﯿﺲ ﺷــﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ،ﺳﺮﺑﺎزى
اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﻣﺮد ﻣﯿﺪانﻫﺎى ﺳــﺨﺖ و اﻟﮕﻮﯾﻰ ﺟﺎودان ﺑﺮاى

ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻰ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎنﮐﺮدﻧﺪ» :ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﻣﻠﻰﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺘﻰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮد« و اﯾﻦ
ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﻰ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوارﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻮاره در زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن و ﺷﻬﺪا
ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞﮐﻨﯿﻢ.
از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ ﻣﻌﻨﻮى و روﺣﺎﻧﻰ ﻣﺪاﺣﻰ
ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻨﺎﻫﻰ در ﻣﺪح ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ،اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ )ع( و ﺷﻬﺪا ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ از ﺧﺎدمﯾﺎران اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴــﻼم
ﺗﺠﻠﯿــﻞ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻟﺒﺎس ﺧﺪﻣﺖ اﻓﺘﺨﺎرى از ﺳــﻮى دﻓﺘﺮ
ﺧﺪﻣﺖ رﺿﻮى ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﻪ ﺷــﻬﺮدار ،رﺋﯿﺲ و
اﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.

تاریخ انتشار1400/10/14 :

آگهي دعوت سهامداران مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)
شركت كوشا مدرن سپنتا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  3170و شناسه ملی 14004116527

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی ســهامداران در (نوبت اول) اتخاذ تصمیم با مشکل روبرو شد و جلسه به
(نوبت دوم) موکول گردید در نتیجه از کلیه سهامداران شرکت کوشا مدرن سپنتا (سهامی خاص) ثبت شده  3170و
شناسه ملی  14004116527دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) که راس
ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  1400/10/27به آدرس :اصفهان ،نجف آباد ،شهرک صنعتی نجف آباد  ،2بلوار امیر
کبیر ،خیابان شهریار جنوبی ،فرعی ،21پالک 21به کدپستی 85851-66713تشکیل می شود ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -2انتخاب بازرسین
 -1انتخاب اعضای هیئت مدیره
 -4تعیین سمت و دارندگان امضای مجاز
 -3تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1399

هیئـت مدیـره شركت

هرگونه اتالف قابل توجه آب(شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه)را به مرکز ارتباطات مردمی()122اطالع دهید.

آگهيمناقصهعمومییکمرحلهای

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعــات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به
شرکتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.
-1نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان به آدرس :زنجان کمربندی شــمالی -ابتدای زیباشهر کد پستی

4514978757
-2عنوان و مشخصات كلي مناقصه:
شماره
مناقصه

شماره فراخوان
سامانه ستاد

موضوع

برآورد اولیه
(ریال)

مدت
پیمان

صورتهای مالی
حسابرسی شده

منتهی به سال
اجرای شبکه فاضالب
باقیمانده شهرکهای  9 77.609.360.155ماه  1399و ثبت شده
1400-39
2000001230000039
در سامانه پردیس
الله و منظریه

رشته و
تضمین شرکت در
محل تامین اعتبار پایه مورد
فرآیند ارجاع کار(ریال)
نیاز
حداقل پایه
اسناد خزانه
3.881.000.000
اسالمی با سررسید  5در رشته
آب
1403/07/23

-3تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه  :اسناد مناقصه از ساعت  11صبح مورخ  1400/10/14لغایت تا ساعت  11صبح مورخ  1400/10/21در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irجهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران  ،از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد .
*نکته مهم* :مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتم َا می بایست در بازه زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت اقدام نمایند  ،در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
 -4نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  :تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت
دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است .
-5مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا  3ماه دیگر می باشد .
-6سایتهای ثبت آگهی http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir :
-7مهلت تحویل پاكات مناقصه  :پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت  11صبح مورخ  1400/11/02از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به
پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذكر  :مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد  ،در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات به
دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
 -8مکان تحویل اسناد  :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس www.setadiran.ir
-9زمان گشایش پاكات  :پاکات مناقصه مذکور در ساعت 10صبح مورخ  1400/11/03در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
 - 10شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصهگزار موضوع ماده  10آییننامه معامالت دولتی میباشد .شرکت آبفا
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 - 11عالوه بر صالحیت پیمانکاری  ،داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
 – 12به قرارداد فوق  %20پیش پرداخت تعلق می گیرد .
 -13سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 -14به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -15هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه مي باشد .
دفترروابطعموميشركتآبوفاضالباستانزنجان

