شاعري:

محيط زيست
ازشکار فروشي
جلوگيري کند
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عضوکميسيون کشاورزي آب ومنابع طبيعي مجلس نسبت به پيامدهاي شکارفروشي سازمان حفاظت
محيط زيست هشدارداده وازعيسي کالنتري ،رئيس اين سازمان خواست ازاجراي سياستهاي
غيرفني وضدمحيط زيستي ممانعت واليحه ممنوعيت شکار را به مجلس ارائه کند.به گزارش
تسنيم ،عليمحمد شاعري ،درگفت و گوبا تسنيم ازشکارفروشي سازمان حفاظت محيط زيست
ابرازتأسف کرد وگفت :درپي هشدارها مبني برکاهش جمعيت حيات وحش ،سازمان حفاظت
محيط زيست صدورپروانه شکار را ازآغازسال 93متوقف واعالم کرد طي يک طرح تنفس حيات
وحش تصميم دارد دستکم تا 5سال پروانه شکارصادرنکند اما اين طرح درچهارمين سال اجرا
شکسته شد وپروانههاي شکاري که دراواخرسال 96صادرشد پاي شکارچيان خارجي را درخرداد97
به زيستگاههاي شاخص کشوربازکرد ومناطق چهارگانه محيط زيست وعرصههاي منابع طبيعي
جوالنگاه شکارچيان شدند .شاعري همچنين افزود :مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست صدوراين

اجتماعي
دادستان شوش:

افزايش قيمت مسکن
از صد درصد نيز گذشته است

»

يزداني خبرداد:

15کارگر بازداشتي نيشکرهفت تپه آزاد شدند

ساالري :درپاسخگويي به مطالبات
شهروندان ،موفق نبوديم

رئيس کميسيون شهرسازي ومعماري شوراي شهرتهران با اشاره به تالشهاي زياد
مديريت شهري پنجم ازعدم موفقيت مديريت شهري پنجم درپاسخگويي به مطالبات
شهروندان انتقاد کرد.به گزارش فارس ،محمد ساالري پس ازاستماع گزارش افشاني
شهردارسابق تهران ازاقدامات انجام شده دردوره مديريت خود ،گفت :متاسفانه
علي رغم تالش هاي شوراي پنجم ودوشهردارگذشته ،شهروندان تهراني ازما راضي نيستند
چراکه دراين مدت مطالباتشان برآورده نشده وما نتوانستيم ازظرفيت وفرصت هاي
مهم پيش روبه نحواحسن بهره برداري کنيم .اميدواريم درمدت زمان باقي مانده
ازاين دوره با تداوم تعامل گذشته بين شورا وشهرداري وسازمان ها ونهادها بتوانيم
به مطالبات افکارعمومي پاسخ مناسبي دهيم واين حق شهرونداني است که براي
راي دادن به ما ،ساعت ها درصف هاي طوالني ايستادند.

وزيرکشور۲۳ :هزارميليارد تومان اموال
تمليکي هرچه زودترتعيين تکليف شود

وزيرکشورگفت۲۳ :هزارميليارد تومان ارزش اموال تمليکي است که بايد هرچه زودتر
تعيين تکليف شود .به گزارش خبرگزاري صدا وسيما ،عبدالرضا رحماني فضلي
درجلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارزافزود :روند مبارزه با قاچاق کاال وارزسرعت
گرفته وبه خوبي پيش مي رود اما نسبت به زمان بندي تعيين شده عقب هستيم
وبايد درظرف زماني مشخص اقدامات تعيين شده انجام شود.وي گفت :دربحث
سوخت نيزبا توجه به مصوبه وبرنامه ريزي هاي قبلي همه دستگاه هاي مرتبط با
توجه به اهميت سوخت پاي کارباشند .وزيرکشور افزود :دربحث اموال تمليکي نيز
 23هزارميليارد تومان ارزش اموال تمليکي است که بايد هرچه زودترتعيين تکليف
شود که مسئوليت آن با وزارت اموراقتصادي ودارايي است.

مرکزآماراعالم کرد:

افزايش هزين ه سالمت خانوار

سهم پرداختهاي ديگران يعني دولت وشرکتها ازهزينههاي سالمت ١٨/٥٤درصد
وسهم پرداختهاي غيرمستقيم خانوارها هم  ٢/٧٨درصد افزايش داشته است.به گزارش
ايسنا ،براساس اعالم مرکزآماروجداول حسابهاي ملي سالمت ١٣٩٥با طرح تحول
سالمت روند کاهش سهم پرداخت ازجيب خانوارادامه پيدا کرده وبه رقم ٣٥/٦٦
رسيده است .اين جداول تحوالت هزينههاي سالمت را ازسال ١٣٨٠تا  ١٣٩٥يعني
براي ١٦سال متوالي ازمسيردادهها واطالعات آماري ،حسابهاي ملي ،حسابهاي
اقماري ،جداول آماري و سريهاي زماني نشان ميدهد.اين جداول نشان ميدهد
که سهم پرداخت ازجيب خانواراز  ٥٦/٩٧درصد درسال ١٣٨٠پس ازفرازونشيبهاي
بسياردرسال ١٣٩٥به  ٣٥/٦٦درصد رسيده است؛ يعني طي ١٦سال معادل٢١/٣١
درصد کاهش يافته است .درمقابل ١٨/٥٤درصد سهم پرداختهاي ديگران يعني دولت
وشرکتها و ٢/٧٨درصد سهم پرداختهاي غير مستقيم خانوارافزايش يافته است.
گفتني است ،اين جداول کل که مخارج انجام شده براي سالمت انسانها درکشوررا
نشان ميدهد وبراساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني تهيه شده است.

 15نفرازکارگرانبازداشتيشرکتکشتوصنعتنيشکرهفت
تپه که اقدام به اخالل درنظم عمومي کرده بودند آزاد شدند.
دادستان عمومي وانقالب شهرستان شوش روزگذشته
با تاييد اين خبر به ايرنا گفت :مطالبات بحق وقانوني
کارگران توسط مسئوالن شهرستان واستان درحال
پيگيري است.مصطفي نظري اظهارداشت :تجمعات
روزهاي گذشته کارگران با تحريک برخي عوامل ازتجمعات
صنفي خارج و باعث اخالل درنظم وآسايش مردم وايجاد

تشکيل ۱۶۵سايت برفروبي براي روزهاي برفي پايتخت

ترافيک درسطح شهرشد.وي افزود :تعدادي ازعوامل
اصلي وتحريک کنندگان تجمعات غيرقانوني شناسايي
وتحت تعقيب قرارگرفتند که پس ازانجام تحقيقات
وانجام اقدامات قانوني با صدورقرارآزاد شدند.وي گفت:
کارگران کشت وصنعت نيشکرهفت تپه مراقب افراد
غيرکارگرکه درقالب وپوشش صنفي کارگري قصد
سوء استفاده ازمقام وجايگاه کارگران زحمتکش را دارند،
باشند.نظريباتکذيبشايعهدستگيرييکخبرنگاردررابطه
با تجمعات کارگري هفت تپه اظهارداشت :خبرنگاري
دراين رابطه دستگيرنشده اما افراد غيرکارگردررابطه
با تجمعات کشت وصنعت نيشکرهفت تپه بازداشت
شده اند که همچنان دربازداشت بسرمي برند.وي با بيان
اينکه مطالبات صنفي کارگران درچارچوب قانون ومقرارت
مورد احترام است ،افزود :تجمعاتي خارج ازمطالبات صنفي
که باعث سلب آسايش مردم ونظم عمومي شهروبرهم
خوردن عبور ومرورمردم شود ،قابل تعقيب است.

برخي کارگران کارخانه ها در حالي روزگذشته
(سه شنبه) همزمان با سالروز تصويب قانون
کار روبه روي خانه کارگر گرد هم آمدند که به
گفته عضو شوراي کار ،مهم ترين خواسته آنان
اجراي کامل اين قانون مصوب سال  1369است.
به گزارش ايرنا ،قانون کاردرمجلس سوم تصويب
شد اما شوراي نگهبان برخي بخشهاي اين قانون
را مغايربا احکام شرعي دانست.سرانجام مجمع
تشخيص مصلحت نظام بيست ونهم آبان ۱۳۶۹
بررسي اين قانون را به پايان رساند.روزگذشته در
سالروزتصويب قانون کار،برخي کارگران درخانه
کارگر گرد هم آمدند وخواسته هاي خود را
مطرح کردند .درهمين ارتباط ،نماينده کارگري
در شوراي عالي کار گفت :کارگران به اجراي ناقص
قانون کار در کشور اعتراض دارند واين تجمع
براي گراميداشت سالروز تصويب قانون کار و و
ارائه نظرها درباره اين قانون بود .علي خدايي
درگفت و گوبا ايرنا افزود :متاسفانه از قانون کار
سوء استفاده هاي بسياري شده و هيچ گاه قوانين

مربوط به حوزه کار به شکل کامل به اجرا در
نيامده است .به همين دليل همواره شاهد تضييع
حقوق کارگران بوده ايم .نماينده بخش کارگري
در شوراي عالي کار يادآوري کرد :در ماده  7قانون
کار تاکيد شده است قرارداد کاري بايد پيوسته
و ساالنه باشد اما کارفرمايان با سوء استفاده از

تاريخ انتشار97/8/30 :
خ ش97/8/30 :

آب نبض زندگي است  .با اسراف ،آهنگ آن را ُکند نسازيم

مديريت خريد و پيمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه خريداري نمايد.
الف)

نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي

شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن درنظر دارد مناقصه خريد شيرآالت مورد نياز شهرستانهاي تابعه به شماره مناقصه ()200971147000016
و مناقصه خريد کلمپ استيل (آزبست و چدني و پلي اتيلن ) مورد نياز شهرستانهاي تابعه به شماره مناقصه ( ) 200971147000017را از طريق
سامانه الکترونيکي دولت برگزارنمايد .
کليه مراحل برگزاري مناقصه ازدريافت اسنادمناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها ازطريق درگاه سامانه الکترونيکي
دولت( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
رديف

نوع
مناقصه

عنوان مناقصه

مبلغ تضمين (بريال)

خريد شيرآالت مورد نياز
شهرستانهاي تابعه

308،000،000

يک مرحله اي

368،000،000

يک مرحله اي

تبصره  2ماده  7نسبت به انعقاد قرارداد موقت
اقدام ميکنند .به گفته وي ،مهم ترين خواسته
کارگران اجراي صحيح وکامل قانون کاراست.
شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
نيزدرجلسهعلني ديروز درتذکريکتبيبه مسئوالن
پرداخت حقوق معوقه کارگران کشت و صنعت

هفته تپه را خواستار شدند 2 .هفته ازاعتراض هاي
کارگران کشت وصنعت نيشکرهفت تپه
مي گذرد .مهمترين اعتراض کارگران به حقوق هاي
پرداخت نشده آنها بازمي گردد و فعاالن کارگري
ريشه مشکالت ادامه دار اين شرکت را منوط
به سال  1394مي دانند؛ زماني که صددرصد
سهام اين شرکت به بخش خصوصي واگذار
شد .البته روزگذشته مديرکل حمايت از مشاغل
پايداروبيمه بيکاري وزارت کارورفاه اجتماعي
گفت :حقوق معوق کارگران هفت تپه وگروه
فوالدي اهوازتا پايان هفته آينده پرداخت
مي شود .کريم ياوري درگفت و گوبا ايرنا ،افزود :به
نمايندگي از طرف وزير کارورفاه اجتماعي عازم اهواز
مي شوم تا درکارگروهي با حضوراستاندار و مقامات
استاني مشکالت کارگران اين دوکارخانه رسيدگي
وبرطرف شود.وي ادامه داد :مهم ترين اقدام ما
براي اين 2واحد توليدي شامل پرداخت حقوق
ومزاياي معوق ،راه اندازي دوباره خطوط توليد
وايجاد فرصت هاي شغلي پايداراست.

حسام عقبايي ،نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالک با تشريح وضعيت رکود
تورمي در سال جاري براساس آمارها گفت :بازار مسکن از سال جاري دروضعيت
رکود تورمي به سر مي برد .براساس آمارهاي سال  97در تيرماه امسال شاهد کاهش
حجم 25درصدي معامالت نسبت به يک سال مشابه پيش بوده ايم .براساس اين
آمار در مرداد ماه سال جاري با 36درصد ،شهريور ماه  45درصد ،مهر ماه  40درصد
کاهش حجم معامالت را داشته ايم که در آبان ماه وضعيت بهتري رخ نداده است.
وي با اشاره به رکود توام با تورم افزود :افزايش قيمت نامتعارف قيمت مسکن باعث
کاهش شديد حجم معامالت مسکن ،توقف معامالت و رکود سنگين در بخش
مسکن شده که متاسفانه رکود توام با تورم بوده است .نه تنها کاهش قيمت در
بخش مسکن اتفاق نيفتاده بلکه با افزايش قيمت چشمگيري مواجه بوده ايم .مشاور
اتحاديه امالک کشور گراني زمين را عامل اصلي گراني مسکن عنوان کرده  :بي شک
عوامل متعددي منجر به گراني مسکن در سال جاري شده که نقش زمين به واسطه
اينکه  60تا  90درصد قيمت را به خود اختصاص مي دهد از ساير عوامل چشمگير تر
است .افزايش مصالح ساختماني و دستمزد کارگران و هزينه هاي شهرداري نيز بر
افزايش قيمت موثر بوده است .حسام عقبايي ،نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران
امالک درباره تاثير افزايش نرخ ارز بر گراني مسکن گفت :آنچه موجب تمايز سال
 97با سال هاي گذشته شده تاثير گذاري مستقيم نرخ ارز بر افزايش قيمت مسکن
است ،تا جايي که براساس آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار
ايران مسکن شاهد افزايش قيمت تا  83درصد در سال  97بوده است .هر چند در
سال  96نيز شاهد رکود در بخش مسکن بوديم اما کاهش 40درصدي معامالت
در سال جاري رکود مسکن را بيش از پيش محسوس کرده است.وي با بيان اينکه
افزايش بيش از صد درصدي نيز داشته ايم ،افزود :از سوي ديگر براساس آمارهاي
بانک مرکزي و مرکز آمار نرخ مسکن به صورت متوسط در کالنشهرها به چيزي
حدود هشت ميليون و ششصد هزار تومان در هر متر رسيده بنابراين اميدي به
خانه دارشدن خانه اولي ها يا مستاجرها حتي با دريافت وام بانکي نيست .به جرات
مي توان گفت در بسياري از شهرهاي بزرگ از جمله تهران و کرج افزايش قيمت ها
از مرز صد درصد نيز گذشته است .اهلل وردي سلماسي ،دبير کل سابق بورس تهران،
مدير عامل و رئيس هيئت مديره سابق بانک سامان با اشاره به عوامل تاثير گذار
درافزايش نرخ مسکن گفت :با رها شدن اقتصاد و بي توجهي دولت به اتخاذ تصميمات
مهار کننده تورم و افزايش نقدينگي شاهد سيل عظيم توجه مردم به بازارهاي طال
و ارز شديم بنحوي که سرمايه ها به اين سمت گرايش پيدا کرد و افزايش نرخ ارز
منجر به گراني کاالهاي مصرفي و تمامي کاالها از جمله مسکن شد .وي با اشاره به
اينکه شکستن حبابهاي مسکن نيازمند انديشيدن تمهيداتي است ،افزود :آنچه در
سال جاري در حوزه مسکن رخ داده  2يا  3برابر شدن قيمت مسکن است .بسياري
انتظار کاهش قيمت مسکن را دارند و قيمت ها را ناشي از هيجان و حباب قيمتي
مي دانند در حالي که به نظر نمي رسد حباب قيمت ها با وضعي بي تدبيري ودست
روي دست گذاشته شدن به خودي خود بشکند.سلماسي خاطر نشان شد :هر چند
بسياري از کارشناسان با توجه به حبابي بودن قيمت مسکن به مردم توصيه مي
کنند خانه نخرند ،اما بايد گفت اصال تواني براي خريدن خانه وجود ندارد .سرمايه ها
به سمت بازارهاي مختلفي چون بورس ،طال و ارز حرکت کرده و بخش مسکن
خالي از اعتنا مانده است.از سوي ديگر افزايش قيمت مسکن توان سرمايه گذاري
دراين بخش را از همه گرفته است .برخي با  10ميليون تومان هم به عنوان کمترين
سرمايه مي توانند در بورس يا در خريد طال و ارز سرمايه گذاري کنند اما نرخ
باالي قيمت مسکن موضوعي است که درتوان همگان نيست .اهلل وردي سلماسي
دبير کل سابق بورس تهران ،مدير عامل و رئيس هيئت مديره سابق بانک سامان با
اشاره به عدم کارساز بودن وام مسکن در خريد خانه گفت :براساس شواهد و آمار
بنگاه هاي معامالت ملکي سوت و کور است چرا که با قيمت هاي نجومي نمي
توان صاحب خانه شد .افزايش وام مسکن تا  160ميليون تومان هم نمي تواند گره
کالف سردرگم بخش مسکن را باز کند .عدم افزايش حقوق ها و دستمزدها توان
مردم را در پرداخت وام مسکن گرفته استاز اين رو خانه دار شدن براي خانه اولي ها
و براي کساني که تمايل به تعويض خانه دارند بسيارسخت شده و قادر به فراهم
کردن مابه التفاوت آن نيستند.وي در پايان با ارائه راهکارهايي در تسهيل خريد
خانه افزود :اصالح اقتصاد ،ايجاد زير ساخت براي خريد خانه ارزان با تامين
زمين دولتي چيزي شبيه مسکن مهر اما نزديک به شهرهاي بزرگ وايجاد
تسهيالت عبور و مرور ،افزايش درآمدهاي مردم در پرداخت اقساط وام ها
مسائلي است که مي تواند به خانه دار شدن قشر کارگر وکارمند کمک کند.
بي شک اقتصاد کشور و حوزه مسکن نيازمند اصالحات کلي و فوري است
در غيراين صورت بسياري از مشاغل مرتبط با مسکن از دست رفته و اميد
به خانه دار شدن در مردم به شدت کاهش مي يابد.

آگهي مرحله سوم مناقصه عمومي شماره دو

هيات مديره تعاوني مسكن

خريد کلمپ استيل (آزبست و چدني
و پلي اتيلن ) مورد نياز شهرستانهاي
تابعه

وفرعي برفروبي توسط مناطق ونواحي خبرداد وگفت:
 ۱۴۲ايستگاه درخصوص برف تکاني آماده شده که مردم
مي توانند با حضورخود دراين امرياري رسانند .وي گفت:
ازابتداي آذرمخازن شن وماسه براي برف درنقاط مختلف
تهران نصب ميشود وهمچنين پنجم آذرمانورمنطقهاي
برف روبي خواهيم داشت.يزداني همچنين ازاستفاده
ماشينآالت وتجهيزات پيشرفته،کنترل ونظارت دقيق
بربرف روبي وجلوگيري ازيخبندان معابرخبرداد.

کارگران اجراي کامل قانون کار را خواستارند

بدينوسيله به اطالع ميرساند اين شركت تعاوني قصد دارد يك قطعه زمين به مساحت  5328مترمربع را
واقع در تهران كيلومتر  17جاده مخصوص كرج وردآورد خيابان شهيد غالمرضا دوالبي كوچه شهيد اسداهلل
عبدالرحيمي شوركي قطعه دوم از سمت راست به فروش برساند ،متقاضيان محترم ميتوانند جهت دريافت
مدارك از تاريخ  1397/09/01لغايت  1397/09/03به دفتر شركت تعاوني واقع در تهرانسر ساختمان شماره
 2شهرداري منطقه  21دفتر تعاوني مسكن مراجعه نموده و متعاقبا مدارك خود را تا تاريخ  1397/09/10به
اين تعاوني ارسال دارند.
09194876654
مدارك:
 نسخه تصديق شده مدارك شناسايي شخص حقيقي آگهي ثبت تاسيس شركت و انتخاب مديران آن براي اشخاص حقوقي و روزنامه رسمي در اين خصوص نمونه گواهي شده امضاء صورتجلسه هيات مديره اشخاص حقوقي براي اعالم قيمت پيشنهادي با مهر تعاوني و امضاي مديرانبراي اشخاص حقوقي و نام شخص حقيقي با امضاي ايشان جهت اعالم قيمت پيشنهادي

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن

بخش اجتماعي :معاون امورخدمات شهري شهرداري
تهران بابيان شناسايي نقاط بحراني وحساس درمواقع
بارش باران وبرف درتهران ،ازتشکيل ۱۶۵سايت برفروبي
براي روزهاي برفي پايتخت خبرداد .به گزارش خبرنگارما،
مجتبي يزداني گفت :تمام تمهيدات الزم شامل اليروبي
واصالحات هندسي واقدامات عمراني تقريبا به طورکامل
درسطح شهرانجام شده تا باتوجه به پيش بيني بارشهاي
آينده مشکلي نداشته باشيم؛ اما ممکن است در زماني
فشارآب زياد شود ونهرکشش نداشته باشد ودربرخي
مسيرها آب به باند آسفالت جاري بشود ولي اينکه بخواهد
اشکالي براي کسي ايجاد کند مقدمات جلوگيري ازآن
انديشيده شده است وتاکنون نيزبا وجود بارندگيها مشکل
خاصي نداشته ايم.وي افزود :حدود ۱۴۰۰خودرو و۳۵۰۰
نيروعالوهبرنيروهايخدماتشهريدرسطحمناطقتقسيم
شده اند وآماده اند تا درصورت بارش برف ارائه خدمات
داشته باشند.يزداني همچنين ازبرپايي ۱۴۷سايت اصلي

عضوشوراي کار:

آگهي مزايده فروش يك قطعه زمين
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پروانه شکار را که انتقادات بسياري را هم بههمراه داشته اين گونه توجيه ميکنند که جمعيت
حيات وحش در زيستگاهها روبه فزوني گذاشته وآنها براي تعديل جمعيت ناگزيرازصدورپروانه
شکارند .آنها صدورپروانه شکاردرکشورهاي خارجي را هم بهعنوان مثال درادامه ميآورند ،اين در
حالي است که دستکم مايي که درحوزه محيط زيست ومنابع طبيعي تجربياتي داريم ميدانيم
که درهرکجاي دنيا اگربنا باشد براساس اصول علمي وضوابط محيط زيستي مجوزشکارصادرشود،
الزمه صدورمجوزشکار ،محاسبه دوشاخص ظرفيت برد زيستگاه وبرآورد جمعيت است.وي شد:
براي محاسبه ظرفيت برد زيستگاه دانش وتجربياتي مورد نيازاست که سبب شده دستکم تا
جايي که من ميدانم ظرفيت برد هيچيک اززيستگاههاي کشورمحاسبه نشده باشد که اگرشده
است ازمسئوالن دعوت ميکنم جزئيات ونحوه محاسبه آن را براي بررسي توسط متخصصان،
کارشناسان واعضاي کميسيون کشاورزي مجلس به انتشاربرسانند.

خبر »

تاريخ خاتمه
فروش

تسليم پيشنهاد قيمت

تاريخ بازگشايي

97/09/08

97/09/19

97/09/20

97/09/08

97/09/19

97/09/20

-1تمام يا بخشي از مطالبات از کارکرد قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسالمي پرداخت ميگردد وتاريخ سررسيد اسناد تا پايان سال 1399
ميباشد.
-2تضمين شرکت درمناقصه به نفع کار فرما به صورت ضمانتنامه بانکي ياواريز به حساب شماره  2175214468004بانک ملي
-3شرکت کنندگان جهت خريد اسناد مناقصه مي بايستي مبلغ  300،000ريال به حساب شماره(  ) 2170094437006بانک ملي مرکزي رشت
از درگاه الکترونيکي  www.setadiran.irواريز نمايند
شروع فروش اسناد مناقصه از تاريخ  97/ 09/03ميباشد ،عالقمندان جهت کسب اطالعات بيشتر به شبکه اطالع رساني
 HTTP://IETS.MPORG.IRمراجعه ويا باشماره تلفنهاي  33325776 -33321054تماس حاصل نمايند
ب)نشاني شرکت رشت :خيابان امام خميني ،ميدان فرهنگ ،خيابان پرستار ،شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن .
* هزينه دونوبت آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد *
نوبت اول 97/08 /30 :
نوبت دوم 97/09/01 :
روابط عمومي شرکت آب وفاضالب روستايي استان گيالن

رديف

شرح جنس

مقدار به كيلوگرم

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

محل تحويل

مدت زمان تحويل

2

ماكاروني

80500

80/500/000

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

ب)
 )1تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا  97/9/10و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري مناقصه از ساعت  8تا  13درب دژباني
فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب (مراغه) بوده و تاريخ برگزاري مناقصه  97/9/11ميباشد.
 )2محل توزيع مدارك مناقصه :مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاري مناقصه :ساعت  10صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه صادره از موسسات مالي و اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي
و يا واريز به صورت وجه نقد به حساب  5151570424004جاري طاليي دارايي ف آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از سوي برنده
مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات خواهد بود.
 )5هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ  30هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال پستي برگ شرايط باشد مبلغ
 60هزار تومان خواهد بود.
 )6هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )7شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصهگزار ميباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 )9مناقصه مذكور دومرحلهاي (بازديد از كارخانه قبل از بازگشايي پاكت قيمت) بوده و شامل تعديل نرخ نميباشد.
تلفكس 041-37450388
تاريخ انتشار97/8/30 :
خ ش97/8/30 :

فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
ساليانه شركت صنايع غذايي دينا
(سهامي خاص) به شماره ثبت 4444
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت به عمل ميآيد كه
روز شنبه مورخ  1397/9/10راس ساعت  10در جلسه مجمع واقع در تهران
خيابان گاندي كوچه پاليزواني پالك  21حضور به هم رسانند.
موضوع جلسه:
 )1بررسي تركيب اعضاي هيات مديره و تصميمگيري درخصوص تغييرات
آن
 )2ساير مواردي كه در حدود اختيارات مجمع عمومي فوقالعاده ساليانه
باشد.
تاريخ انتشار97/8/30 :
هيات مديره شركت صنايع غذايي دينا
خ ش97/8/30 :

اصالحيه

اطالعيه شركت توزيع برق استان اصفهان

به اطالع ميرساند مبلغ سپرده شركت در مناقصه عمومي
دومرحلهاي خريد سكسيونر و ريكلوزر به شماره مناقصه
 97/1640از مبلغ  2226500000به مبلغ  3345500000ريال
اصالح گرديد.

تاريخ انتشار97/8/30 :
خ ش97/8/30 :

آگهي حق تقدم افزايش سرمايه
در شركت فوالدكاران كاوه كوير
(سهامي خاص) به شماره ثبت5222 :
شناسه ملي14003150260 :

آگهي حق تقدم شركت فوالدكاران كاوه كوير (سهامي خاص) ثبت شده
به شماره  5222و شناسه ملي  14003150260به اطالع كليه سهامداران
شركت فوالدكاران كاوه كوير (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 5222
ميرساند.
با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/5/4و تفويض
اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر
است سرمايه شركت از مبلغ  10/000/000ريال به مبلغ  480/000/000ريال
منقسم به  48000سهم  10000ريالي بانام از طريق آورده نقدي افزايش
يابد .از كليه سهامداران محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر
اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به هر يك سهم 47
سهم استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري شماره
 0109247252005شركت نزد بانك ملي ايران شعبه كاشان واريز و فيش
مربوط را به دفتر شركت واقع در كاشان  -راوند  -بلوار آيتاله طالقاني -
كوي شهيد منصوري  -كد پستي 8731736554 :تسليم نماييد.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر ،هيات مديره ميتواند سهام باقيمانده
را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار97/8/30 :
خ ش97/8/30 :
هيات مديره شركت

