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شماره 11140 جدو    ل

صفحه ۵
 شنبه۱۹ خرداد ۱۳۹۷ 

۲4 رمضان۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۲۳

✍

آگهی تغییرات شرکت کالن درمان آسیا
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 488314 

و شناسه ملی 14005665851 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)182155(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/11 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به تهران- شهرســتان 

تهران-  بخش مرکزی- شــهر تهران- باغ فیض- کوچه )بن یدالهی 

نوش آبادی(- کوچه )بن چهارم(- پالک 6- ساختمان هالل )عرفان(- 

طبقه اول- واحد 1 کد پستی 1473165633 انتقال یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح شد.

❖

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العــاده مــورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 ســال به قرار ذیل 

انتخــاب گردیدند: آقای علی آقاســردار به شــماره ملی 

0054886031 آقای رمضانعلی جلیلوند به شماره ملی 

5599162974 آقای محمود شــیرگیری به شماره ملی 

0045614040 موسســه آرمان آروین پارس به شماره 

ثبت 22156 و شناســه ملی 10103538953 به عنوان 

بازرس اصلی و آقای ساســان منصوری به شــماره ملی 

00522847519 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی جاری انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۹6 

و شناسه ملی ۱0۱00۷۵4۵۵6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱8۲۱۵۳(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/12/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علی آقاســردار به شماره 

ملی 0054886031 به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای 

رمضانعلی جلیلوند به شماره ملی 5599162974 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود شیرگیری به شماره 

ملی 0045614040 به سمت عضو هیئت مدیره خانم ماهرخ 

سعادتی به شــماره ملی 0071314989 خارج از اعضاء به 

ســمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء 

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 

برات و کلیه عقود اسالمی با امضاء متفق  رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت 

اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۹6 

و شناسه ملی ۱0۱00۷۵4۵۵6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۱8۲۱۵4(

واقعا هر عقلی حیران می شود در مقابل 
این همه عظمــت و این همه قدرت. این چه 
انسانی اســت؟ این غیر از مقامات معنوی 
است؛ سلوک سیاسی است. سیاستمداران 
دنیا و حکام عالم چه جوری زندگی کردند؟ 
امیرالمؤمنین چه جوری زندگی کرد؟ این هم 
یک سرفصل مهمی است که دیگر تا امروز 
نظیری نداشته است و نخواهد داشت؛ زهد 
امیرالمؤمنین و سلوک شخصی او و عبادت 
او در دوران اقتدارش. به امام سجاد)ع( عرض 
کردند که یا بن رسول اهلل! شما چرا این قدر 
به خودتان سختی می دهید، فشار می آورید، 
این جــور عبادت می کنیــد، این جور زهد 
این جور  می گیرید،  روزه  این جور  می کنید، 
کرد،  امام سجاد گریه  می کشید؟  گرسنگی 
فرمود: آنچه من می کنم، درمقابل آنچه جّدم 
امیرالمؤمنین می کرد چیست؟ کار من کجا، 
کار او کجا! یعنی امام سجاد، سلوک عبادی 
و زاهدانه  خود را در مقابل ســلوک زاهدانه 
می شمارد.  کوچک  امیرالمؤمنین  عبادی  و 
)بیانات مقــام معظم رهبری در دیدار مردم 

ایالم 93/2/23(
امام علی)ع( به مثابه یک انســان ایده آل که 
همه ارزش های انســانی در تاریــخ و حکومتش 
نمایان اســت، می تواند تمامی نیازها و آرزوهای 
دیرینه بشــر را برآورده نماید. امــام علی)ع( در 
تمامی میدان های انســانی،عالی ترین الگو و اسوه 
و حکومتش برجســته ترین و عدالت گسترترین 
حکومت برای بشر است. آن حضرت برای تصدی 
پست های کلیدی حکومت، از افراد الیق و متدین 
و خالص استفاده کرد و در مجموع، شایسته ساالری 
به معنای واقعی آن را در انتخاب ها مد نظر داشت. 
علی رغم اینکه انســان ها از حیــث برخورداری از 
هوش، مال، مهارت ها، دانش ها و ســایر درجات 
معنــوی و مادی متفاوت اند، ولــی امام علی)ع( 
همه را در مقابل قانون یکسان می دانست. بی شک 
فرصت شب های ماه مبارک رمضان که با شهادت 
آن حضرت مصادف شــده، زمان مناســبی برای 
شــناخت هر چه بیشــتر عدالت محوری حضرت 
علی)ع( چه دربطن زندگی روزمره و چه در بستر 

جامعه اسالمی است.
عدالت محوری حضرت علی)ع( 

سرلوحه کار مسئوالن 
شهریار شاعر شیرین سخن چه زیبا در وصف 

موال علی سرودند:
 برو  ای گدای مسکین در خانه علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
هر گوشه که سر برمی گردانی دلی مشتاق درک 
معرفت و ویژگی ها و منش موال علی)ع( را می بینی 

که بی تاب بصیرت است.
هدی فتحی یک فرهنگی درباره شناخت ابعاد 
مختلف عدالت محوری حضرت علی)ع( برایمان 
می گوید: »وصیت امام علی)ع( این بود که دشمن 

ظالم و یاور مظلوم باشید و این عدالت محوری امام 
علی)ع( باید سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد.«

محمد سعدیان کارشناس ارشد علوم سیاسی 
می گوید:» میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط از 
مسائل مهم و اساسی در هدایت مردمان و اداره امور 
است، تا جایی که در اندیشه سیاسی امیرمؤمنان 
علی)ع( جاده حق و مسیر هدایت بر آن استوار است 
و کتاب الهی و ســنت نبوی بدان توصیه می کند. 
حاکمیت اسالمی همه برنامه هایش را معتدل و به 
دور از افراط و تفریط بنا نهاده که جز بر این اساس 
نمی توان مردمان را به درســتی رهبری کرد و به 
عاقبت نیکو ســوق داد. دور شدن از اعتدال عین 
ستم و بیداد است و زمامدارانی که خواهان برپایی 
عدالت و هدایت مردمانند باید همه برنامه های خود 

را بر اعتدال استوار سازند.«
وی ادامه می دهد: »انصاف در روابط و مناسبات 
اجتماعی و امور سیاســی و اداری به مفهوم نصف 
کردن ســود و زیان میان خود و دیگران اســت. 
در اندیشــه توحیدی و حکومتی حضرت علی)ع( 
باالتریــن مرتبه ایمان به خــدا انصاف ورزیدن و 
پاســداری از آن است. ایشان خود در پاسداری از 
انصــاف نیز چون دیگر فضایل و کماالت واالترین 
نمونه مدرســه پیامبر اعظــم )ص( بود و چنان 
حقوق مردمان را حفظ می کرد که مایه شــگفتی 
بود. زمامداران در اداره امور باید اصل انصاف را با 

الگوپذیری از موالی متقیان رعایت کنند.«
ضرورت خواندن نهج البالغه و 

آشنایی با عدل علی)ع( 
یکــی از مهم ترین اســناد تاریخی در مفهوم 
و سیاســت گذاری عدالت، فرمان امام علی)ع( به 
مالک اشتر در نهج البالغه است. این سند به تنهایی 
تمام جوانب اصل وحدت گرایی و آزادمنشی، اصل 
حقوقی و سیاسی و اقتصادی، مدیریت و سازمانی را 
به طور شیوا و کامل خالصه می کند و در آن مراتب 
فرمانداری و حکومت داری در الگوی یک گفتار و 
سیاست گذاری عدالت به زیبایی و فصاحت کالم 

بیان شده است.
محوریت این فرمان در برقراری عدالت و ابعاد 
چهارگانه آن عبارت از خداساالری، مردم ساالری، 
شایسته ساالری و دیوان ساالری است. امام علی)ع( 
در این یادداشت و سند مهم در واقع نظریات، الگو 
و تئوری خود را درباره عدالت به صورت یک فرمان 
سیاست گذاری به فرماندار مصر پیاده کرده است.

عاطفه نوری کارشــناس ارشد تعلیم و تربیت 
اســالمی درباره اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق 
نهج البالغه توســط اقشــار مختلف مردم به ویژه 
جوانان برایمان می گوید: »باید از همین فرصت های 
طالیی ماه رمضان برای دوباره خوانی نهج البالغه 
و تفکر و تدبر در مفاهیمی چون انصاف و عدالت 
بهــره ببریم. انصاف و نــگاه عادالنه باید به جای 
جای زندگی مان وارد و در قدم به قدممان جاری 

و ساری گردد.«
ادامــه می دهــد: »نهج البالغه محصول  وی 

آثار و برکات ماه رمضان و عدالت محوری امام علی)ع( 

اصالح امور جامعه در سایه سار عدل علوی
گالیا توانگر بخش پایانی

 یک دبیر درس دین و زندگی: 
شناخت عدالت حضرت علی)ع( 

 راه را بر خودپسندی ها و 
زیاده خواهی ها می بندد و ما را 

مسئول تربیت می کند. کسی که 
حقیقتا پیرو عدل علی)ع( است 

دائما در اندیشه اصالح امور درونی 
خویش و جامعه پیرامون خود است. 

اینکه می گویند برای رفع نواقص 
از خود شروع کنیم، دقیقا در این 

مفهوم و تعریف از عدالت علی)ع( 
نهفته است.

 یک کارشناس علوم سیاسی: 
در اندیشه توحیدی و حکومتی 
حضرت علی)ع( باالترین مرتبه 
ایمان به خدا انصاف ورزیدن و 

پاسداری از آن است. ایشان خود 
در پاسداری از انصاف نیز چون 
دیگر فضایل و کماالت واالترین 
نمونه مدرسه پیامبر اعظم )ص( 

بود. زمامداران در اداره امور باید 
اصل انصاف را با الگوپذیری از 

موالی متقیان رعایت کنند.

سخنان امام علی)ع( در زمینه های مختلف است، 
اما مطالبش با یکدیگــر تناقضی ندارند و هرچه 
بیشــتر این کتاب را بخوانیم، بیــش از پیش به 
ابعاد شگرف آن پی می بریم، زیرا نهج البالغه مانند 
قرآن نه تنها هیچ گاه کهنه نمی شود بلکه فرا زمانی 
اســت. نهج البالغه کتاب زندگی است که درباره 
مدیریت در زندگی نیز مطالب مفید و ارزشمندی 
را در خود جای داده اســت، به ویژه این کتاب در 
مواجهه با مشــکالت راه حل درست را به مخاطب 

ارائه می دهد.«
عدل علوی در محیط خانواده 

عدالت تنها به مفهوم حکومت داری عادالنه ختم 
نمی شــود، بلکه تک تک ما می توانیم از انوار عدل 
علی)ع( در زندگی روزمره خود نیز بهره بگیریم. 

مینا رســولی یک مشــاور خانواده برایمان 
می گویــد: »یکــی از مصادیــق رعایت عدل، 
عادالنه رفتار کردن با پدر و مادر اســت. رعایت 
نکردن حق پدر و مادر، ناعدالتی، بی حرمتی و 
کم لطفی به آنها ظلم است که عاق والدین را در 

پی خواهد داشت. 
اسالم برای ارتباط دو سویه والدین و فرزندان 
وظایف متقابلی را در نظر گرفته اســت. در سوی 
دیگر عادالنه برخورد کردن با فرزندان از ســوی 
والدیــن قرار دارد. از آموزه هــای دینی بر می آید 
که والدین در قبــال فرزندان خود وظایفی دارند 
مانند: انتخاب نام نیک برای آنان، تربیت شایسته 

و نیکو، محبت کردن به آنها و ... تأکید شده است 
که والدین بین فرزندانشان فرق نگذارند و عدالت 
را رعایت کنند. روزی پیامبر اکرم)ص( شــخصی 
را دید که دو پســر داشت، یکی از آنها را بوسید و 
دیگری را نبوسید. حضرت به او فرمود: چرا به هر 

دو یکسان مهربانی نکردی!؟«
قسم سوم عدالت محوری در محیط خانواده و 
رفتار عادالنه با همسر است. این مشاور در تبیین 
این مهم توضیــح می دهد: »عدالت خانوادگی در 
واقع رعایت کردن و ادای حقوق فقهی و اخالقی 

هر یک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر است.«
از خودمان شروع کنیم

شالوده حکومت واالی علی ابن ابی طالب)ع( 
بر پایه عدالت و عدل و داد در جامعه بود و بخاطر 

همین عدل و داد بود که او به شهادت رسید. 
هدف حضرت علی)ع( صرفا تاسیس حکومت و 
حکومت داری نبوده، بلکه آن امام بزرگوار در سعی 

و تالش بنا نهادن اصول و قانونی بود که به خاطر آن 
قانون حتی حاضر شد خود را فدا کند، اما ذره ای از 
این اصول و آرمان که جامعه امروز تشنه آن است 
زیر پا گذاشته نشود، که همین شیوه و منش موال 
علی)ع( در رفتار امام حســین)ع( در حادثه کربال 
هم نمود عینی دارد، چرا که امام حســین)ع( هم 
حاضر شــد از جان و مال خود بگذرد اما ذره ای از 

حق و حقیقت کوتاه نیامد.
محســن علیزاده دبیر درس دین و زندگی در 
دبیرستان های تهران ضمن تاکید بر اینکه فلسفه 
ماه میهمانی خدا روح معنویت در خود و در متن 
زندگی روزمره مان است، می گوید: »ما در ایام ماه 
مبارک رمضان با خودمان عهد می بندیم که بهتر 
شویم. اما این بهتر شدن چطور حاصل می شود؟ 
این بهتر شدن در گام نخست زمانی تحقق می یابد 
که روح انصاف، عدالت و از خودگذشتگی به زندگی 
ما و ســپس جامعه تزریق گردد. شناخت عدالت 

حضرت علی)ع( راه را بر خود پســندی ها و زیاده 
خواهی ها می بندد و ما را مسئول تربیت می کند. 
کسی که حقیقتا پیرو عدل علی)ع( است دائما در 
اندیشه اصالح امور درونی خویش و جامعه پیرامون 
خود است. اینکه می گویند برای رفع نواقص از خود 
شروع کنیم، دقیقا در این مفهوم و تعریف از عدالت 

علی)ع( نهفته است.«
دو روایت مشهور 

از مصادیق عدل علی)ع( 
روزی »اشعث بن قیس« )که از منافقان کوردل 
و دشمنان سرسخت علی)ع( بود( تصمیم گرفت 
با ترفندهای مرموز، خود را به امیرمؤمنان علی)ع( 
نزدیک کرده و به گمان باطل خود شاید بتواند از 
بیت المال بهره بیشــتری ببرد، حلوایی آماده کرد 
و شــب هنگام به در خانه علی)ع( آمد و کوبه در 
را به صدا درآورد. علی)ع( در را گشــود، و او حلوا 

را تقدیم کرد.
علی)ع( آن چنان از آن حلوا اظهار نفرت کرد 
کــه فرمود: »گویا آن را با زهر مار خمیر کرده اند! 
آیا این حلوا، بخشــش است یا زکات و یا صدقه؟ 

زکات و صدقه بر ما خاندان حرام است.« 
اشعث گفت: »نه زکات است و نه صدقه، بلکه 

هدیه است.«
 علی)ع( فرمود: »سوگند کنندگان در سوگ 
تو بنشــینند و مرگت باد! آیا از راه دین خدا وارد 
شــده ای که مرا فریب دهی؟ آیا نظام عقل تو به 
هم خورده یا دیوانه شده ای و یا هذیان می گویی؟ 
ســوگند به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر 
افالک آن است به من ببخشند، تا با گرفتن پوست 
حبه جویی از دهان مورچــه ای، خدا را نافرمانی 
کنم، نخواهم کرد و به راســتی که دنیای شما در 
نــزد من، از برگی که ملخ آن را به دندان گرفته و 
آن را جویده است، پست تر است. علی را به دنیای 

ناپایدار و خوشی آن  چه کار؟«
به این ترتیب علی)ع( هدیه رشوه نمای  اشعث 
را رد کرد و راه نفوذ و تطمیع او را برای تجاوز به 
بیت المال و آسیب رسانی به عدالت، مسدود کرد.

روایت مشهور دیگری از عدالت علی)ع( برخورد 
ایشان با برادرشان عقیل است.

 زمانی که عقیل از بــرادرش امام علی)ع( 
طلب مال بیشــتر از بیت المال کــرد، اما امام 
علی میله ای گداخته را نزدیک دســتان او قرار 
داد عقیل از ترس دســتانش را کشــید، آنگاه 
امیرالمومنیــن علی)ع( خطاب به برادر فرمود: 
»تو که از آتشــی که مخلوق روشن کرده است 
می ترســی، چگونه من از آتــش جهنم ترس 
نداشته باشم و ناله نکنم؟ تو که تاب تحمل آتش 
دنیا را نداری چگونه حاضر می شوی که برادرت 
در آتش دوزخ بسوزد؟ در استفاده از بیت المال 

هیچ فرقی میان تو و دیگران نیست.«

صورتجلســه  اســتناد   بــه 
مــورخ  هیئت مدیــره 
تصمیمــات   1396/10/24
ذیل اتخاذ شــد: آقای فریدون 
شــهریور به نمایندگی شرکت 
ایجــاد محیــط بــا کدملــی 
ســمت  بــه   2390253393
مدیــر عامــل و نایــب رئیس 
کاوس  آقــای  هیئت مدیــره. 
حافظی به نمایندگی شــرکت 
کدملی  بــا  محیــط  تجهیــز 
رئیــس   1971271438
آقــای حامــد  هیئت مدیــره. 
نمایندگی  به  آشتیانی  کاظمی 
شــرکت مهندســین مشــاور 
ساختمان شهرســاز اکباتان با 
کدملــی 0065742461 عضو 
گردید.  انتخــاب  هیئت مدیره 
و  اوراق  و  قراردادهــا  کلیــه 
اســناد تعهدآور از جمله چک 
افتتاح  و همچنین  برات  سفته 
حســابهای بانکی و پرداخت از 
آنها  بستن  و  مذکور  حسابهای 
و کلیه عملیــات پولی مالی و 
اعتباری شرکت با توجه به مفاد 
اساســنامه با امضا مدیرعامل و 
یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر 
شــرکت و در غیاب مدیرعامل 
با امضــاء دو عضو هیئت مدیره 
و مهر شــرکت انجــام خواهد 
شد. اوراق عادی و مراسالت با 
مهر  با  مدیرعامل همراه  امضاء 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت ساخت آزما 

سهامی خاص به 
شماره ثبت 89424

 و شناسه ملی 
 10101338001

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجرای عملیات با 
اطالعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه و پس از ارزیابی کیفی به 

شرکت واجد شرایط و صالحیت دار واگذار نماید:
1- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه

2- عنوان پروژه: عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان ساعت)شماره 11( 
خط یک قطار شهری تبریز

3- محل اجرای پروژه: ایستگاه میدان ساعت
4- مشاور: مهندسین مشاور عرصه

5- صالحیت مورد نیاز: حداقل پایه 3 در رشته ساختمان و ابنیه
6- مبلــغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: مطابــق آیین نامه تضمین در 
معامالت دولتی)مصوبه شــماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/9/22 

هیئت وزیران(
7- محل و زمان فروش اســناد ارزیابی کیفی: اسناد از تاریخ 1397/3/19 
لغایت 1397/3/22 )در ســاعات اداری( بفروش می رســد. واجدین شرایط 
جهت خرید اســناد با ارائه معرفی نامه کتبی و رســید واریز مبلغ 300/000 
ریال به حســاب جاری 9100065 به نام ســازمان قطار شهری تبریز نزد 
بانک ســپه شعبه 29 بهمن تبریز)کد 518(، به آدرس تبریز بلوار 29 بهمن 
سازمان قطار شهری تبریز و حومه- طبقه 3- امور قراردادها مراجعه نمایند. 

)تلفن: 041-33290427(
8- محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: محل تحویل اسناد 
به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه 

و حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/4/6 می باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

 www.Tabrizmetro.ir ضمنا این آگهی در سایت سازمان به نشانی
درج می گردد و هزینه چاپ 2 نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی: 182699                             شناسه نوبت چاپ: 202910
سازمان قطار شهری تبریز و حومه

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
پیمانکاران مناقصه 

         شماره )440-۹۷( نوبت دوم

اعضا محترم انجمن متخصصین 
غدد درون ریز و متابولیسم ایران

احترامًا از شما دعوت می شود تا در مجمع عادی فوق العاده انجمن در ساعت 
8 صبح مورخ 97/4/21 در محل بیمارســتان کودکان مفید، سالن پاتولوژی 

به نشانی زیر شرکت فرمایید.
تهران - خیابان دکتر شریعتی - پایین تر از تقاطع میرداماد

روابط عمومی انجمن

سازمان سیما منظر و فضای سبز شــهرداری بندرعباس در نظر دارد  
نســبت به واگذاری مکانهای به شــرح ذیــل به صورت اجــاره را از طریق مزایده 
عمومی به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجدالشــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت می گردد با در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب 
شــماره 0105658415001 درآمد سازمان پارکها و فضای سبز نزد بانک ملی شعبه 
شــهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشــار آگهی حداکثر به مدت 10 روز در 
ســاعات اداری به محل سازمان واقع در بندرعباس- بلوار افروز شهابی پور- خیابان 

شهید تندگویان- کوچه هرمزگان»2« واحد حقوقی مراجعه نمایند.
* هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

* چنانچه برندگان اول و دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 
ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.

* شرکت در مزایده و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 
10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می  باشد.

* این آگهی برابر آیین نامه معامالت جدید شــهرداری تهران می باشد و صرفا یک 
نوبت منتشر می گردد.

* کلیه شــرکت کنندگان می بایست به ازای هر پیشنهاد مبلغ 30/000/000 ریال به 
صــورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل ســه ماه اعتبار را به عنوان 
سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر 
و فضای ســبز شهرداری نزد بانک مهر ایران واریز نماید. )چک تضمین شده بانکی 

و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد(

* سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
* برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعالمی توسط موجر را به عنوان 

حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید.
* حضور پیشــنهاددهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی است 

عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
* پیشــنهاددهندگان بایســتی تا آخر وقت اداری مورخه 97/4/2 پیشنهاد خود را از 
حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکتهای مربوطه الک و مهر شده 

در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
* پیشنهادات رسیده در مورخه 97/4/3 در کمیسیون معامالت که در محل سازمان 

تشکیل می گردد بازگشایی می شود.
* ســازمان ســیما منظر و فضای سبز شــهر بندرعباس در قبول یا رد یک یا تمام 

پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود.
* مســتاجر پس از پایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شــده حق هرگونه 

ادعایی در محل اعم از حق کسب و پیشه را از خود سلب و اسقاط می نماید.
* مــالک انتخاب برنــده پس از تایید صالحیت باالترین قیمت پیشــنهادی اجاره 

ماهیانه می باشد.
* ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مندرج و متقاضیان باید یک 
نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس و یا به 
آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید. 

شرح موضوعردیف
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 37 مترمربع جهت راه اندازی پاراگالیدر واقع در بوستان والیت به مدت یک سال.1
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 10 مترمربع جهت راه اندازی تکان دهنده واقع در بوستان بانوان منطقه یک به مدت یک سال.2
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 10 مترمربع جهت راه اندازی تکان دهنده واقع در بوستان بانوان منطقه دو به مدت یک سال.3
اجاره یک باب غرفه به متراژ 24 مترمربع جهت راه اندازی تنقالت )سوپرمارکت( واقع در بوستان پشت شهر به مدت یک سال.4
اجاره یک باب غرفه به متراژ 37 مترمربع جهت راه اندازی تنقالت)سوپرمارکت( واقع در بوستان والیت به مدت یک سال.5
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 930 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه بازی واقع در بوستان دولت به مدت یک سال.6
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1010 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه بازی واقع در بوستان جهانگردی به مدت یک سال.7
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه بازی در بوستان واقع در بهشت بندر کوچه کوشا 12 به مدت یک سال.8

شهرداری بندرعباس
آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس
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