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ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل :رﺿﺎ ﻣﺤﺰوﻧﯿﻪ
ﺳﺮ دﺑﯿﺮ :ﻣﺮﺿﯿﻪ رﺑﯿﻌﻰ
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 :
ﺗﻠﮕﺮامnaslfarda :

ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

روزﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺳﯿﺎﺳﻰ  -ورزﺷﻰ

ﺳﺨﻦ ﺑﺰرﮔﺎن

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻣﺎمرﺿﺎ)ع(ﺗﻠﻔﻦ- 32274500:ﻓﺎﮐﺲ031- 32274502
ﺗﻮزﯾــﻊ ﺗﻬــﺮان  :ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﻧﺴــﻞ ﻓــﺮدا
 88019129ـ021
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 031-32274694:ﻓﺎﮐﺲ031-32274511 :

اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( :ﻋﺎﺟﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دوﺳﺖ
ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از او ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ ﮐﺴﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن دﺳﺖ آورده را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ.
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﯿﻤﺎراﻧﻰ را ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮىﻫﺎى دﺷﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﺘﺎب
ﺳﻘﻮط آﻟﺒﺮﮐﺎﻣﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدم را ﻋﻤﯿﻘﺎًﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻰﮐﻨﻢ:
»ﺑﺎور ﮐﻦ ،ﭼﯿﺰى ﮐﻪ از دﺳﺖ دادﻧﺶ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،درﺳﺖ
آروﯾﻦدﯾﻮﯾﺪﯾﺎﻟﻮم
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ«.
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ روز

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺧﺒﺮ داد:

ﺑﺮﭘﺎﯾﻰ ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺎدى در ﺷﻬﺮكﻫﺎى
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد و ﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى
زﻫﺮا آﺧﻮﻧﺪى  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 z.a.naslefarda.1359@gmail.comﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰ
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺎدى در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﯿﺪ
ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳــﻠﯿﻤﺎﻧﻰ در راﺳﺘﺎى ﺧﺪﻣﺖ رﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و رﻓﻊ
ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷــﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد و ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ اﯾﺠﺎد ﺷــﺪ.
ﻋﻠﻰﺑﻬﺮاﻣﻰ زاده اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در دو ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺰﺑﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى
ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاى ،ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﻰ ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ اﻋﻢ از زﻣﯿﻦ ،آب
 ،ﺑﺮق ﮔﺎزو ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ .وى ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى از اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ﺟﺎرى
روزﻫﺎى ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ در ﻣﺤﻞ ﯾﮑﻰ از ﺷــﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳــﺖ .وى اﻇﻬﺎر ﮐــﺮد :در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻌﺎوﻧــﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ و ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﻰ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺮ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﯾﺎﺑﻰ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﺘﺪاى اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن
 40ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺸﮑﻼت  300واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .وى اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎى ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﺸﺴــﺖﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺸﮑﻼت  97واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و  53واﺣﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸــﺘﻪاﻧﺪ .وى اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺸﮑﻼت
واﺣﺪﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ادارات دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر در
ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت روﺑﻨﺎﯾﻰ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎى
ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وى اداﻣﻪ داد :ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺟﺎع ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﮑﯿﺖ روى ﯾﺦ ﻣﺮدان اروﭘﺎ در ﻫﻠﻨﺪ.

اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى
ﺷﻬﺮدار اراك در ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ:

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى:

ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ از ﺟﺎدهﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺮفروﺑﻰ ﺷﺪ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
رﺿﻮان داوودى ﺟﻢ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
ﺑﺎﻧﺪ از ﺟﺎدهﻫﺎى اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﭘﻰ ﺑﺎرش ﺑﺮف ،ﺑﺮفروﺑﻰ و ﭘﺎﮐﺴﺎزى ﺷﺪ.
News.arak93@gmail.com
ﻣﻬﺮداد ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻓﺰود 110 :ﻧﻔﺮ راﻫﺪار ﺑﺎ  70دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺪارى وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﺮفروﺑﻰ و ﭘﺎﮐﺴﺎزى ﺟﺎدهﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .وى اداﻣﻪ داد 800 :ﺗﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﻤﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﻰ و ﺣﻮادث ﺟﺎدهاى در ﺟﺎدهﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺟﺎدهاى اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎرش ﺑﺮف در ﺟﺎدهﻫﺎى اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ  25ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎده ﺷﺎزﻧﺪ -ازﻧﺎ داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺎدهﻫﺎى اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎده اراك  -ﻓﺮﻣﻬﯿﻦ ﮐﻪ داراى ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ،ﺑﺎز و ﺗﺮدد در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان
ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺟﻬﺎﻧﻰ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﻰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن از ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎى ﻏﯿﺮﺿﺮورى
ﺧﻮددارى ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺧﻮدروى ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮخ و وﺳــﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .وىﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد 380 :ﻧﻔﺮ
راﻫﺪار در ﻗﺎﻟﺐ  54ﮔﺮوه و  226دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راﻫﺪارى و  35راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل در ﺟﺎدهﻫﺎى
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آگهـی مناقصـه عمومی
یک مرحله ای

نوبت دوم

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد 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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/10/22می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 1400/10/27
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:30روز یکشنبه تاریخ 1400/11/10
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه :ساعت  8:30صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر د رخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف :آدرس اصفهان،
خیابان  22بهمن ،مجموعه اداری امیر کبیر ،شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-1456
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه :خرید ،بارگیری ،حمل و بار اندازی جدول بتنی پیش ســاخته شــهرک صنعتی امیر کبیر کاشــان (شماره
 2000001281000161در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 6.500.000.000 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 325.000.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته راه و ترابری
مدت اجرا 4 :ماه
موضوع مناقصه :محوطه سازی سایت خدماتی و کارگاهی ناحیه صنعتی دهسرخ (شماره  2000001281000162در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 5.266.518.745 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 263.326.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته راه و ترابری
مدت اجرا 2 :ماه
موضوع مناقصه :احداث ساختمان نگهبانی و محوطه شهرک صنعتی رامشه (تجدید) (شماره  2000001281000163در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 6.418.294.961 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 320.915.000:ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا 7 :ماه
موضوع مناقصه :احداث ساختمان نگهبانی و محوطه شهرک صنعتی برزک (تجدید) (شماره  2000001281000164در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 6.418.294.961 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 320.915.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا 7 :ماه
موضوع مناقصه :احداث ساختمان نگهبانی و دیوار و نرده مخزن آب شهرک صنعتی سرآسیاب (شماره  2000001281000165در
سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 8.191.022.785 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 409.552.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا 6 :ماه
موضوع مناقصه :تکمیل محوطه سازی فاز توسعه شهرک صنعتی تودشک (شماره  2000001281000166در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 7.704.415.100 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1400سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح عمرانی
 جاری)مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 385.221.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه  5یا باالتر در رشته راه و ترابری
مدت اجرا 4 :ماه
شناسه1258633 :

ﻣﻨﺒﻊ :روﯾﺘﺮز

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺎﮐﺪل ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺗﻮﻧﻰ در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﻪ رخ دادن ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﺟﺎدهﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در روزﻫﺎى اﺧﯿﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.

امور پیمان های شرکت
شهرک های صنعتی استان اصهفان

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﻰ ﻣﯿﻮه در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ

ﺷﻬﺪار اراك در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا /ﮔﺮوه اﯾﺮان
 news@ naslefarda.netاﯾﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺳﺮدار دلﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ
ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻰ ،در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻬﺮدارى ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اراك ﻣﯿﻮه ارزان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد
دارد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﻰ و واﻧﺖ ﺑﺎرﻫﺎى ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﻰاﻇﻬﺎرﮐﺮد :در ﺑﺮرﺳﻰ ﺟﻮاب ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻰ ﻣﯿﻮه در ﺷــﻬﺮ اراك ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً در
ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه ﮔﺮان اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى رﻓﺎﻫﻰ ﺟﻬﺖ اﺳﮑﺎن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاى
راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه را از ﺷﻤﺎل ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اراك ﻣﻰآورﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺣﻤﻞ ﻣﯿﻮه از ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ اراك ﻣﻰآﯾﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه در ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراك ﻣﻰرﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮه در ﺷﻬﺮ اراك ﻣﻰﺷﻮد.

آگهیدعوتمجمععمومی عادیبهطورفوقالعاده
شرکت کالرگاززاگرس (سهامیخاص)
ثبت شده به شماره 21744و شناسه ملی10260425846

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده راس
ساعت  10:00و به تاریخ  1400/11/06روز چهارشنبه در محل :اصفهان  ،بلوار کشاورز ،کوی امام رضا  ،کوچه فارابی ،پالک
 18و کد پستی  8177844393حضور به هم رسانند.
-1دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 10:00مبنی بر :انتخاب مدیران  ،بازرسین و سایر
مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد .
هیئت مدیره شرکت کالر گاز زاگرس (سهامی خاص)

آگهیدعوتمجمععمومی فوقالعاده ومجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
شرکت سازههايفضائيفضاسازهنقشجهان(سهامیخاص)
ثبت شده به شماره 23358و شناسه ملی10260441759

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده راس ساعت  10:00و  11:00و به تاریخ  1400/11/06روز چهارشنبه در محل :اصفهان  ،خیابان هزار جریب،
کوی آزادگان  6و کد پستی  8169835171تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
-1دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت10:00مبنی بر :اصالح ماده  37اساسنامه و سایر مواردی که در صالحیت
مجمع عمومی فوق العاده باشد.
-2دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت  11:00مبنی بر :انتخاب مدیران و بازرسین و سایر مواردی
که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
هیئت مدیره شرکت سازه هاي فضائي فضا سازه نقش جهان (سهامی خاص)

آگهـی مزایـده

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در نظر دارد یک ست قالب تونلی و نیم ست پاگرد و پله مدوالرERTF
به همراه جک و سایر متعلقات ساخت شرکت مسا ایماالت ترکیه به وزن تقریبی 106تن با قیمت پایه هر کیلوگرم
 190.000ریال را با شرائط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند  .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد
مزایده به دبیرخانه شرکت به آدرس  :اصفهان  ،خیابان استانداری  ،کوچه شهید عمرانی مراجعه نمایند .
 -1مهلت دریافت و ارائه اسناد مزایده حداکثر  5روز کاری پس از تاریخ چاپ آگهی می باشد .
 -2محل بازدید قالب های تونلی  :اصفهان ،بختیار دشت ،جاده پتروشیمی ،جنب اردوگاه اتباع بیگانه  ،انبار مرکزی شرکت
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با هماهنگی قبلی می باشد .
 -3ارائه تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز مبلغ  1.000.000.000ریال به حساب  14002562537الزامی می باشد .
 -4به پیشنهادات فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5شرائط پرداخت نقدی می باشد .
 -6مدت تحویل حد اکثر  7روز پس از انعقاد قرارداد و تسویه حساب می باشد .
 -7مزایده گزار در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات بدون اینکه نیاز به ذکر دلیل باشد مخیر است .
 -8به پیشنهادات مشروط  ،مبهم و یا مغایر با شرائط مندرج در آگهی و پیشنهادات ارائه شده بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده
نخواهد شد .
 -9زمان گشایش پاکت ها  ،ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  1400/10/29می باشد .
 -10پیشنهاد ها باید در  3پاکت به شرح ذیل ارائه گردد :
پاکت الف  :حاوی رسید واریز مبلغ  1.000.000.000ریال در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
پاکت ب  :حاوی اسناد مناقصه که به امضاء صاحبان مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد .
پاکت ج  :حاوی فرم پیشنهاد قیمت به عدد و حروف و مهر و امضاء شده
توضیح اینکه  :هر پاکت باید مهر و الک شده و هر  3پاکت در یک پاکت دیگر قرارداده شود و روی پاکت ها نام پیشنهاد دهنده و
موضوع مزایده ذکر گردد .

