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کهباألخرهنور«ستارهمحمد»،پسازسفریطوالنی
به زمین رسید .یکی از یهودیان بر پشتبامی رفت
و فریاد زد« :اختر محمد پدید آمد!» .در این هنگام
بود که آمنه لبخندزد.

دلیل آن لحظه بود که عیسی به آسمان رفت .به
دلیل آن لحظه بود که علی به والیت میرسید .به
دلیل آن لحظه بود حسین به شهادت میرسید
و به دلیل آن لحظه بود که ستاره مهدی ظهور
ی کرد .آن لحظه قله زمان ملکوتی بود .عصاره
م 
وجود .چرا که خیرالبشر وجود یافته بود .برای
این لحظه بود که حق فرمود« :فتبارک اهلل أحسن
الخالقین»! فرشتگان هم باید مقدمهساز ظهور
محمد را سجده می کردند ،درواقع باید محمد
ی کردند و ابلیس از سجده به محمد
را سجده م 
سر باز زده بود.

آنروزهادر پیشانیآمنهنوریبودزیباوتازه.نوری
درستدرمیانآبروانش.آننورپیشازآندرپیشانی
عبداهلل بود .عبداهلل برازندهترین ،خردمندترین و
زیباترین پسر عبدالمطلب بود و چهرهای نمایان
داشت،اماآننورزیباییجدیدیبودبرچهرهجوان
او .بر آن چهره خیلی زود عرق مرگ نشست .او پس
از وصلتباآمنهبهمسافرتیرفت کهدرراهبازگشت
از آن به تبی گرفتار آمد و بهسوی بهشت شتافت،
پیشاز آنکهبهشتسیمایفرزندشراببیند.قرار
بر این بود که پیامبر آخرالزمان یتیم باشد .آن شب
نوری که در پیشانی عبداهلل وسپس آمنه بود ،پا به
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گروه فرهنگی
ستارهها از ما فاصلههای نوری دارند .یعنی
فاصلهشان آنهمه زیاد است که تنها با سرعت نور
قابلسنجش است؛ چرا که نور سریعترین ماده
شناختهشدهدرجهاناست.برخیستارههاآنقدر
دورند کههنوزنورشانبهمانرسیده.نورآنهادرراه
زمیناستوباسرعتسیصدهزار کیلومتردرثانیه
بهسمتمامیآید.وقتینورستارهایبهزمینبرسد،
ی گویندآنستاره«ظهور» کرد.آنشب
اصطالحام 
عدهای که میدانستند قرار است اتفاقی رخ دهد،
نخوابیدندوچشمبهآسماندوختند.باآنکهتولداو
مخفیبودوحتیبرمادرشآثاریازحملپیدانبود
و ا گر هم بود او خودش را نشان نمیداد ،اما برخی
ن گونه
اخباریداشتند.آناناورامیشناختند،هما 
که فرزندانشان را میشناختند .در کتابهایشان
نام او بود و همچنین نام پدرانش .وقتی عبداهلل

جشنبه
پن 

اوقات شرعی

خوانندگان فهیم روزنامه رسالت میتوانند
 پیامهای خود را به سامانههای

اذان ظهر11:50:
  10002188910808
17:52
اذان مغرب:
یا  50001060658119
4:43
فردا:
اذان صبح
پیامک کرده و مسائل و مشکالت خود را بیان نمایند.
طلوع آفتاب فردا 6:010 :بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

این مبالغه را در زبان خودمان هم داریم .در میان
القاب حضرت رسول آوردهاند« :الرحمة» .یعنی
خود رحمت و خود مهربانی.
ی گفتند کسانی کهازتومعجزهمیخواستند.
دروغم 
بزرگترین معجزه تو بودی ،آنان که از دیدن

شاه بیت

عید است و موسم گل ساقی بیار باده
هنگام گل که دیده است بی می قدح نهاده

مبادانیکوترینچیزی کهاز دنیابه
دستآوردهاینزدتولذتیباشد که
به آن رسیدهای و یا کینهای باشد
که فرو نشاندهای .بهترین کار نزد
توبایدخاموش کردنباطلییازنده
داشتن حقی باشد.

حافظ

چگونه به کسی ایمان میآورند؟ بهترین حرفها
هماز زبان کسی کهصورتوسیرتشزیبانباشد،از
ی کنم
سمتمردمخریدار ندارد.راستشمنفکرم 
به این راحتیها سر مردم کاله نمیرود؛ چون
آنها بادلشان ایمان میآورند .چه بسیار
بودند افرادی که با نگاه کردن به چهره

آنلحظهآخرالزمانبود.لحظهای کهپسازآنتمام
خوبیها بر روی زمین امکان ظهور و بروز داشتند.
لحظهای که ازآنپس زوال تدریجی تمام بدیها
کلید خورده بود .آن لحظه آغازی بود

لحظه والدت پیامبر آغازی بود بر پایان تمام شر

ستارهای بدرخشید
همسر برگزید ،یعنی از وقوع آن خبر داشت نزدیک
میشد .از حالت متغیر عبدالمطلب و طوافهای
دائماودور کعبهدر اینروزهاهممیشدفهمید که
«او» دارد میآید .واقعه ابرهه ،آن روز که از چنگال
لشکر مرغان آتش میبارید نیز نشانه دیگری بود.
آن سال بیماریهایی پدید آمد که پیش از آن در
حجاز سابقه نداشت؛ همچون حصبه .آن سال
از زمین درختان شور و تلخ میرویید .مردانی از
یهود ،آن شب چشم به آسمان دوخته بودند.
احوال آسمان آن شب متغیر بود .ستارگان گویی
پرنورتر میشدند ،انگار که خود را به زمین نزدیک
ی کردند
ی کردند .ستارگان گویی به زمین نگاه م 
م 
و آن نور ،نور چشمهایشان بود که به زمین زل زده
بود .همچنین ستارگانی نیز از جای خود پرتاب
ن که کاهنانغیراهل کتابراشک
میشدند،چنا 
ی گوینددرحال
برداشتنکندقیامتی کهموحدانم 
رخدادناست.نزدیکسحرهفدهمربیعاألولبود

عرصهوجود گذاشتوتمامعالمرانوریفرا گرفت.
در سوی دیگری کاهن آتشکده فارس ایستاده بود
وبهتزدهبهآتشدانخاموشمینگریست.بهاواز
کودکی گفته بودند این آتش هرگز خاموش نشده و
ی که به کهانت این معبد بزرگ زرتشتیان
او هنگام 
نائلشدهبود،بهخودبالیدهبود کهنگهبانآتشی
است کههرگزخاموشنشده.اماآنشب،نوری که
هرگز خاموش نمیشود در مکه بود.

بر پایان تمام شر ،چرا که منورترین
ی گویند ابلیس
آتش خیر افروختهشده بود .م 
به ورای آسمان هفتم رانده شد و نجوم ثاقب،
شیاطین را از نزدیک شدن به زمین و خبرچینی
بازمیداشتند.
القاب او ،همان اسامی خداوندند .معنای
خلیفهاللهی نیز چیزی جز این نیست .آنچه برای
خداوند اسم است ،برای خلیفه او لقب است.
آنچه برای خداوند ذات است ،برای خلیفه او
عرض است .از میان تمام القابش اما یکی چیز
دیگری است .قبلش باید توضیح داد که در زبان
عربیوقتیصفتیدریکنفربهحد کثرتمیرسد،
دیگر آن را بهصورت صفت به کار نمیبرند ،بلکه
بهصورت اسم به کار میبرند .مثال ا گر کسی بسیار
عادل باشد ،دیگر او را تنها عادل نمیخوانند بلکه
ٌ
ٌ
«علی عدل» .علی خود عدل است.
می گویند:

آنلحظهاولالزمانبود.طبقزمانناسوتیما که
نگاه کنی ،ابتدا سلسلهای از انبیا ظهور کر دهاند
تا نوبت به پیامبر آخرالزمان برسد .اما طبق زمان
ملکوتی ،آن لحظه ،لحظه شروع همهچیز بود .به
دلیل آنلحظه بود که آدم آفریدهشد ،به دلیل آن
لحظهبود کهابلیسطردشد،بهدلیلآنلحظهبود
کهابراهیمباهاجرواسماعیلبهمکهآمد،بهدلیل
ی گفت ،به
آن لحظه بود که موسی باخدا سخن م 

تو کور بودند دیگر به چه معجزهای دلشان نرم
میشد؟چگونهممکناستآدمماهراببیند کهدر
کوچهوخیابانهاراهمیرود،وبرایایمانآوردنبه
ن که
دنبال شکافته شدن ماه آسمان باشد؟ نه ای 
شعر باشد و مدیحه ،واقعیت خیلی مواقع به شعر
شبیه میشود .تابهحال فکر کردهای که مردم

رسول خدا یا با شنیدن صوت ایشان،
دلشان میرفت و در شریعت اسالم که جامع
تمامشرایعاست،عاشقشدنهمانایمانآوردن
ل گرایی متنفرم که زیبایی
است .چقدر از این عق 
ی گویدباعقلتتصمیم
ی کندوم 
ظاهرراب ه کلنفیم 
بگیر نه بااحساست .این بامعنای اصیل زیبایی

متضاد است ،چه زیبایی تنها عبارت از هندسه
صورت و رنگ مو و چشم نیست ،مجموعه وسیع و
پیچیدهایاستاز مؤلفههای گونا گونوبیشک
ن کننده است .چطور میتوان کسی را که با
تعیی 
صرف دیدن رسول خدا به او ایمان آورده نکوهش
کرد؟ او چشم زیبابین دارد و فطرتش در حد اعالی
ناب بودن است .احساس او تربیتشده و صیقل
عقلوحکمتخورده.چگونهمیتوان گفت کسی
را کهتنهاباشنیدنصدایپیامبرخدابهاو گرویده
ت کم گرفتو گفتتنهابااحساسشایمانآورده؟
دس 
احساس آدمی جلوه گاه فطرت او است .کوردل
کسانیاند کهباوجوددرخششجمالخاتماألنبیا
به دنبال استدالل و اعجازند .آنان از درک زیبایی
عاجزند .عقل نیز چیزی جز نظم و اعتدال نیست،
چگونهمیتوانبادیدنمظهر کمالوانسجامو
اعتدالدر گفتارو کردار،بازپیدلیل
واستداللبود؟آهچقدرایمان
آوردندر زمانتوسادهبود!
نگاهترامیدیدندوچشمانت
عقلراازسرشانمیپراند.بویت
رامیشنیدندوآنوقتدیگربهشت
باورپذیربود!چگونهتوصیفجنتراباور
ی که خود بهشت برایشان از
نکنند هنگام 
ی گوید؟چگونهاز دوزخ
بهشتسخنم 
ی که دنیای پیش از
نهراسند هنگام 
محمد ،آن را میچشیدند؟
مسلمانهدردبخوری
ب
یدانم
م 
نبودم برایت .یعنی چیزی
به خوبیهای این جهان
اضافه نکردم ،این جهان را زیباتر از قبل
خودمنکردم.میدانممریضخوبینبودمبرایت.
نسخههایتراعملنکردم،داروهایترارویچشمم
نگذاشتم .چه فراوان سمیهها و یاسرها و باللها
و سلمانها و زیدبن حارثهها و خدیجهها و اویس
قرنیها و حنظلهها که تو داشتی و داری ،اما من
باری هستم بر دوشت و در امید شفاعت شاملت.
یا رسولاهلل! تو خیرالبشری و بشر خیرالخالئق
خلقت،یعنیتوسرچشمهوجودی،پسسرچشمه
ن که وقتی نسیمی
تمام عشقهای من باش .چنا 
مینوازدم یاد تو بیفتم ،وقتی آرامش ساحل دریا
در پیش از ظهر نیمهابری را میچشم یاد تو بیفتم،
وقتیمحبوبیبهدلمراهمییابدبهیادتوبیفتموهر
ی کنملبهایمبیاختیارصلوات
خوبیایراحسم 
زمزمه کنند.چرا کهاینجهانباتمامخوبیهایش
همه جسم است و تو جانی؛ یا محمد!

آ گهی شرکت در مناقصه عمومی نوبت دوم (یک مرحله ای)

آ گهی شرکت در مناقصه عمومی نوبت دوم (یک مرحله ای)

آسفالت گرم معابر سطح شهر (به صورت تملکی)

جدول گذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر (به صورت تملکی)

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز شماره  261589مورخ  1400/5/20سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای واجد
شرایط وا گذار نماید.
مشخصات پروژه :
ردیف

پروژه

مبلغ اولیه – ریال

میزان سپرده – ریال

مبلغ خرید اسناد – ریال

رتبه مورد نیاز

1

آسفالت گرم معابر سطح شهر (به صورت تملکی)
براساس فهرست بهای راه  ،باند  ،فرودگاه 1400

21/596/400/000

1/079/820/000

10/000/000

 5راه و باند

شرایط مناقصه:
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک از تاریخ  1400/7/29لغایت
( 1400/8/6مهلت خرید آ گهی نوبت دوم و دریافت اسناد) نسبت به خرید اسناد و شرکت در
مناقصه اقدام نمایند.
 -1شرکت کنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پا کات جدا گانه،
ال کومهرشدهشاملتضمینشرکتدر مناقصهرادر پا کت(الف)و گواهیتاییدصالحیتمعتبر
و اساسنامه و رزومه کاری و قراردادهای عمرانی مرتبط با موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه
ساجار و گواهی ( HSEصالحیت ایمنی پیمانکاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات
و ماشین آالت مرتبط همراه با اسناد مالکیت در (پا کت ب) و پیشنهاد قیمت را در (پا کت ج)
قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تدارکات الکترونیک دولت نمایند .درج
شماره تلفن در اسناد الزامی می باشد.
-2محلاعتبار اینپروژهاز محلمنابعداخلی–جاریشهرداریپیشبینیشدهاستوپرداخت
براساس میزان تخصیص صورت خواهد گرفت.
 -3تضمین حسن انجام کار به میزان  %10از مبلغ کل قرارداد می باشد.
 -4متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی پس
از بارگذاری در سامانه تحویل شهرداری دهند.
-5مهلتنهاییقبولپیشنهاداتاز تاریخدرجآ گهیتاپایانمهلتمقرر مطابقمواعدتعیین
شده درسامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده
و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شرکت در مناقصه کمتر از میزان
مقرر و چک شخصی و نظایرآن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد،

مختار است.
 -8کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 -9برنده مناقصه می بایست  %10از مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از
انعقاد قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی تحویل شهرداری نماید.
 -10برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت
انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری
ی گردد ،در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد م 
نفع شهرداری ضبط می گردد ،همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -11مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  0106080975006شهرداری نزد بانک ملی
واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تدارکات خریداری گردد.
 -12شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری
می باشد.
 -13این آ گهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت قابل دسترسی می باشد.
 -14کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت
اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شهرستان الیگودرز – بلوار شرقی بلوار شهید
روشنی شهرداری الیگودرز – واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره  06643325692داخلی
 112تماس حاصل نمایند.
 -15تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه) 1400/8/18می باشد.
 -16تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/8/19می باشد.
تاریخ انتشار 1400/7/29
خ ش 1400/7/29

علی میرزا بسحاق – سرپرست
شهرداری الیگودرز

شهرداری الیگودرز در نظر دارد باستناد مجوز شماره  261589مورخ  1400/5/20سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان پروژه مشروحه ذیل را به شرکتهای واجد
شرایط وا گذار نماید.
مشخصات پروژه :
ردیف

پروژه

مبلغ اولیه – ریال

میزان سپرده – ریال

مبلغ خرید اسناد – ریال

رتبه مورد نیاز

1

جدول گذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر (به
صورت تملکی) براساس فهرست بهای ابنیه 1400

32/934/600/000

164/673/000

13/000/000

 5ابنیه

شرایط مناقصه:
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک از تاریخ  1400/7/29لغایت 1400/8/6
(مهلت خرید آ گهی نوبت دوم و دریافت اسناد) نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه
اقدام نمایند.
 -1شرکت کنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پا کات جدا گانه،
ال ک و مهر شده شامل تضمین شرکت در مناقصه را در پا کت (الف) و گواهی تایید صالحیت معتبر
و اساسنامه و رزومه کاری و قراردادهای عمرانی مرتبط با موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه
ساجار و گواهی ( HSEصالحیت ایمنی پیمانکاری) و لیست نیروهای فنی و لیست تجهیزات و
ماشین آالت مرتبط همراه با اسناد مالکیت در (پا کت ب) و پیشنهاد قیمت را در (پا کت ج) قرار
دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تدارکات الکترونیک دولت نمایند .درج شماره
تلفن در اسناد الزامی می باشد.
-2محلاعتبار اینپروژهاز محلمنابعداخلی–جاریشهرداریپیشبینیشدهاستوپرداخت
براساس میزان تخصیص صورت خواهد گرفت.
 -3تضمین حسن انجام کار به میزان  %10از مبلغ کل قرارداد می باشد.
 -4متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی پس از
بارگذاری در سامانه تحویل شهرداری دهند.
 -5مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعیین
شده درسامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
 -6به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده
و سپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شرکت در مناقصه کمتر از میزان
مقرر و چک شخصی و نظایرآن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد،

آ گــــهی مـــزایــده کـــتبی

مختار است.
 -8کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 -9برنده مناقصه می بایست  %10از مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از
انعقاد قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی تحویل شهرداری نماید.
 -10برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  48ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت
انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری
ی گردد ،در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد م 
نفع شهرداری ضبط می گردد ،همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -11مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  0106080975006شهرداری نزد بانک ملی
واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تدارکات خریداری گردد.
 -12شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری
می باشد.
 -13این آ گهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت قابل دسترسی می باشد.
 -14کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت
اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شهرستان الیگودرز – بلوار شرقی بلوار شهید
روشنی شهرداری الیگودرز – واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره  06643325692داخلی
 112تماس حاصل نمایند.
 -15تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه) 1400/8/18می باشد.
 -16تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/8/19می باشد.
تاریخ انتشار 1400/7/29
خ ش 1400/7/29

علی میرزا بسحاق –
سرپرست شهرداری الیگودرز

کمیسیون نظارت شهرستان بهبهان

شرکت ملی ساختمان در نظر دارد اقالم مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به فروش رساند :

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بهبهان

* پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش
ً
ضایعات آهن آالت حدودا  100تن
ً
ضایعات آلومینیوم حدودا  5تن

آ گهی فراخوان اعضاء اتحادیه خواروبار و لبنیات فروشان

آدرس :جزیره کیش  -میدان امام ،ابتدای بلوار صدف ،پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش ،کارگاه شرکت ملی ساختمان
شماره تماس07644485653:

* پروژه اجرای مسیر کمربندی نسیم شمال قزوین
ً
ضایعات آهن آالت حدودا  10تن

آدرس :قزوین ،خیابان اصفهان ،انتهای کوچه شهید ولدی ،کارگاه شرکت ملی ساختمان
شماره تماس02833573513 :
 -1اخذ پا کت پیشنهادی به همراه اصل چک بانکی در وجه شرکت ملی ساختمان به شماره شناسه ملی  10100305734به میزان ده درصد قیمت
پیشنهادی به صورت چک روز یا نقد و یا به صورت بلوکه کردن مطالبات (جهت پیمانکاران) طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه در ساعات
تعیین شده قابل انجام است.
 -2پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر ،مخدوش  ،مبهم  ،مشروط و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آ گهی و برگ شرایط
ً
مزایده اختالف داشته یا بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
 -3متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آ گهی ،حدا کثر تا ساعت  16:00تاریخ  ، 1400/08/08پا کت های پیشنهادی خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.
 -4بازگشایی پا کت های پیشنهادی در محل دفتر مرکزی شرکت ملی ساختمان تاریخ ( 1400/08/09ساعت  )11:00به نشانی :تهران،
میدان صنعت ،خیابان ایران زمین ،خیابان گلستان ،پال ک هفت ،طبق زمان اعالم شده در فرم شرایط شرکت در مزایده می باشد.
 -5شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.
 -6سه درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان دریافت می گردد.
 -7جهت شرکت در مزایده و دریافت برگ شرایط مزایده به آدرس های فوق و یا از ساعت  9:30الی  15:30با شماره 88086051-5
داخلی  505تماس حاصل فرمایید.

شرکت ملی ساختمان

به منظور شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه
در اجرای ماده  11و  17آئین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت می گردد که
با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر از ساعت  9لغایت  17روز شنبه مورخ  1400/8/15جهت شرکت در انتخابات شخصا به نشانی :بلوار
انقالب اسالمی – سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی – جنب اداره صنعت  ،معدن و تجارت مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین داوطلبین هیات مدیره به تعداد  5نفر
و از بین داوطلبین بازرس به تعداد  1نفر انتخاب نمایند.
ضمنا تعداد اعضای اصلی هیات مدیره  5نفر و اعضای علی البدل  2نفر و تعداد اعضاء اصلی بازرس  1نفر و علی البدل  1نفر می باشد.
اسامی داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه به ترتیب حروف الفبا :
ردیف

اسامی داوطلبین عضویت بازرسان اتحادیه به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

قدرت اله اکبری

10

فرشاد زاده حسن

ردیف

2

علی حسین پاداش

11

آرش سنائی اسدی

3

علی محمد پورمسیری

12

علی شرائی

4

نوراله حاجی زاده قنواتی

13

سلیمان ضرغام زاده

5

قدرت اله خادمیون

14

فرشید غالمی

6

ماهان خسرویان

15

سیدامید مصفا

7

لطف اله خشنود

16

مجتبی معمارزاده قنواتی

8

رحم اله خوش ذات

17

حمزه مفتخر

دانیال رضایی زارع

18

سیدصفدر هاشمی نسب

9

تاریخ انتشار 1400/7/29
خ ش 1400/7/29

نام و نام
خانوادگی

ردیف

نام و نام
خانوادگی

1

مرضیه آبرون

2

حمید معماری

3

مهدی نیک پیام

*

*******

سعید قنواتی – رئیس هیات اجرایی
انتخابات اتحادیه های صنفی
شهرستان بهبهان

