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آغاز ثبتنام برای چهارمیلیون واحد مسکونی

«ثمن»دولتبرایمسکنمیلیونی
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تلآویو در دفاع حداقلی از خود ناتوان است

رجزخوانیمضحک
صهیونیستها
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ماکروننگرانتراز
همیشهاست
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لحظهوالدتپیامبرآغازیبودبرپایانتمامشر

ستارهای
بدرخشید
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م کم ترکیب تیم ملی سیاس���ی ،اقتصادی،
ک 
فرهنگ���ی،اجتماع���یوحوزهه���ای گونا گون
با مس���ابقات انتخابی یا بهواس���طه اعتماد و
ش���ناختقبل���یمربی���انوس���رمربی،معرفی
میش���ود.ح���قوالبتهوظیفههرس���رمربیو
کادر تی���مای���ناس���ت کهبهتری���نترکیبرابه
میدانبفرس���تند،چرا ک���هبیشاز بازیکنان،
اینسرمربیاست کهبایدپاسخگویعملکرد
تیماش باشد.
«بهتری���ن» معموال در محص���والت پیچیده
مثلرایانه،لزومابهمعنایباالترین کانفیگو
مشخصاتنیست؛بلکهبهمعنایمچترینو
هماهنگترینترکیباست.اینامردرحکمرانی
به طریق اولی اینچنین است.
تغییر مسیر یک قایق شاید در کسری از ثانیه
َ
اتفاقبیفتداماهرچهمقیاسآنقایقیا کشتی
بزرگ و بزرگتر میشود ،تغییر مسیر آن نیز در
َ
زمانبیشتریمحققمیشود.کشتیجمهوری
اس�ل�امی ایران با ملوانان جدید ،تازهنفس و
باانگیزه،هشتادوپنجمیلیونمسافریبههمراه
دارد ک���هبس���یاریاز آن���ان،خس���تهورنجور از
سفری هشتسالهاند و متحمل طوفانها،
شکستگیهاودریازدگیهابودند.عرشهآرامش
کافیراندارد،آسیبهایبهجاماندهاز قبل،
هنوزرخمینمایاندوملواناننیزدرپیآرایش
جدیدوبعضاآزمونوخطاوتجربهاندوزیاند.
دراینوضعیت،چهبساتصمیمهاینقطهای
و انفرادی بهظاهر خوبی اتخاذ و اعالم ش���ود
َ
اما ترکیب تصمیمها ممکن است کشتی را از
رسیدن به ساحل نجات دور کند.
مثالنرختورمتکرقمیخوبوجذاباست.
تولیدانبوهمسکنبرایاقشار کمتربرخوردار
نی���ز مم���دوح و پس���ندیده اس���ت .ح���ذف ارز
رانتی برای س���وگلیها هم آمال و آرزوی همه
عدالتخواهان واقعی است اما اینها شاید
منفردا خوشمنظره و ش���یرین باش���د لیکن
ترکیبآنهافعالنشدنیاست.محققشدن
هرکدام از موارد مذکور ،برابر است با ناممکن
شدنتحققدیگری؛فلذابایدناخدای کشتی
و ملوانان ارشد ،ضمن هماهنگی ،مدیریت
ت گذاری و پایش مسیر ،اجازه
کالن ،سیاس��� 
ط���رحوپیگی���ریای���نتناقض���اتاساس���یرا
ندهند تا ش���ائبه عدم کارآمدی برای س���کنه
این کشتی ایجاد نشود.
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آ گهی مزایده

نوبتاول

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

واگذاری بهره برداری و تعمیرات اساسی جایگاه  CNGشهرداری الهیجان
شهرداری الهیجان با اخذ مجوز ازشورای محترم اسالمی شهر ( مصوبه شماره  14مورخ  ) 1400/6/31درنظر دارد  ،بهره
برداری و نگهداشت از جایگاه  CNGشهرداری الهیجان را با مبلغ پایه کارشناسی به صورت اجاره بهای ماهیانه به مبلغ
 260/000/000ریال را به مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید .
شرکتهایمرتبطباموضوعمزایده کهدارای گواهیصالحیتبهرهبرداریازجایگاهcngوتجربهوتخصصالزمرادارامیباشند،
می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطالعات از شرایط مزایده با واریز مبلغ  300/000ریال به حساب
شماره  1610338972درآمد شهرداری (بانک ملت ) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس :
WWW.Setadiran.irاز روز شنبهمورخ 1400/8/1لغایتروز یکشنبهمورخ 1400/8/9اقدامنمایندودر صورتنیاز باتلفن
 42234721 -22تماس حاصل نمایند  .پرتال شهرداری www.lahijan.ir :
 مبلغ تضمین شرکت در مزایده  :شرکت کنندگان جهت شرکت درمزایده مبلغ  156/000/000ریال به صورت ضمانت نامهبانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره  0105200887002نزد بانک ملی به نام شهرداری
الهیجان اقدام نمایند  .هزینه نشرآ گهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود0
چنانچه نفرات اول و دوم و سوم مزایده از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع
شهرداری الهیجان ضبط خواهدشد.
 آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت (  11ظهر) روز پنجشنبه مورخ 1400/8/20میباشد .
ً
تبصره  :متقاضیان میبایست جهت ارائه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ،ضمنا شرکت
کننده میبایست تضمین شرکت در مزایده را بصورت پا کت درب بسته تا زمان اعالم شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی
شهرداری تحویل نماید  .تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارائه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز
شنبه مورخ  1400/8/22راس ساعت  11ظهر به آدرس  :الهیجان – بلوار امام رضا(ع)  -میدان گلستان  -ساختمان ستادی
شهرداری خواهد بود.
 سایر جزئیات ومشخصات دراسناد مزایده قید گردیده است  - .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختارمی باشد.
 آدرس جایگاه  cngشهرداری  :الهیجان -ضلع شمالی کمربندی – ابتدای جاده نخجیر کالیه – جنب زمین ورزشیشهرداری
شماره مزایده 5000005809000001 :
نوبت اول  :رسالت 1400/7/29
نوبت دوم  :نسیم 1400/8/5

رضا زنده دل شهردار الهیجان

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سن سون طوس سهامی خاص
به شماره ثبت  6978و شناسه ملی 10380227889
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود که جهت شرکت در مجمع عمومی فوق
العادهدر تاریخ1400/8/12ساعت11صبحدرمحلاستانخراسانرضوی،شهرستانمشهد،بخش
مرکزی  ،دهستان طوسآبادی سردخانه سمانه محله معبر ما قبل آخر جاده قدیم قوچان معبر اخر:
کوچه دوم راست پال ک  0طبقه همکف دارای کد پستی  9357181154حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره در رابطه با امور اجرایی و اقتصادی شرکت
 -2مذا کره در رابطه با چگونگی خرید و فروش و معاوضه اموال منقول وغیر منقول و ماشین آالت
متعلق به شرکت و بحث و بررسی در رابطه با چگونگی لزوم و یا عدم لزوم تفویض اختیار دررابطه
با مناقصه و مزایده مربوط به دستور جلسه از جمله انجام کلیه عملیات و معامالت با هدف اخذ
اجازه از مجمع عمومی فوق العاده
 -3بحث و بررسی در رابطه با اخذ اجازه حاصله از مجمع محترم دررابطه با تمهیدات الزم جهت
انحالل یا بقای شرکت
تاریخ انتشار 1400/7/29
رئیس هیئت مدیره شرکت
خ ت 1400/7/29

داوود کراچیان

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

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شرکت سن سون طوس سهامی خاص
به شماره ثبت  6978و شناسه ملی 10380227889
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود که جهت شرکت در مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ  1400/8/12ساعت  10صبح درمحل استان
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی  ،دهستان طوس آبادی سردخانه
سمانه محله معبر ما قبل آخر جاده قدیم قوچان معبر آخر :کوچه دوم راست پال ک 0
طبقه همکف دارای کد پستی  9357181154حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضا هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسین برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 -3تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1399/12/29
 -4انتخاب روزنامه
تاریخ انتشار 1400/7/29
خ ت 1400/7/29

رئیس هیئت مدیره شرکت
داوود کراچیان

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،

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

آ گـ ــهی م ــزایــده ک ــتبی

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

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

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

