
* یک فروشنده میوه: نمی توان نقش سرمای امسال را در کمبود برخی از انواع میوه نادیده گرفت، اما این تنها یک روی 
سکه است و بیشتر مشکالت در آن روی سکه پنهان شده که نیاز به بازبینی،کارشناسی و حل مشکل دارد.

* یک شهروند: ما با حقوق کارگری تنها می توانیم از پس خریدهای واجب تر بر آییم و بیشتر مواقع از خرید میوه 
چشم پوشی می کنیم. این روند تغذیه ای مسلما روی سالمت فرزندانم تاثیر منفی دارد.
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داشته اند 3- موضوع یک قطعه موسیقی- آنچه در کارخانه 
سازنده اصلی ســاخته شده باشد- از شهرهای مهم استان 
اصفهان 4- خط الرأس کوه- از حروف الفبای موســیقی- از 
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روزنامه های چاپ دوران مشروطه.
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نماینده فوتبال آفریقا در جام جهانی روسیه- شهری 
با آب و هوای معتدل در استان سمنان- ذکر مؤمنان 
شب زنده دار 8- نوعی زاویه- حیوان اهلی شده- از 
درختان جنگلی 9- گلی که دختر آفتاب لقب گرفته 
است- پدر شعر نو- فنی در کشتی 10- کلمه ای در 
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ولی بسیار سمی اســت - شاهکار شولوخف روسی 
12- قدرت و نیرو- هم اکنون- نوعی برنج 13- زادگاه 
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جهانی در ســال های اخیر علیه کشورهای مسلمان 
به راه انداخته است - حرکتی در ورزش ژیمناستیک 
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خان- سوره ای در قرآن کریم.
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی  ژرف اندیش نیروگاه پارسیان
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 309  و شناسه ملی 14003821262 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم جمشیدیان به شماره ملی 6229984458 و آقای محسن 

جمشــیدیان به شماره ملی 6229911541 و آقای محمدرضا جمشــیدیان به شماره ملی 6229828154 برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند. آقای سینا کرامتی به شماره ملی 4570010601 به سمت بازرس اصلی و خانم نرجس حسن بیکی به شماره ملی 84085843 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1395 مورد تصویب قرار گرفت.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 شهرستان های استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

❖

❖

»ســیاه بهار« در گویش تهران قدیم از 
بارش کم باران و خشکسالی در فصل پاییز و 
زمستان یا برعکس وقوع سیل و باریدن برف 
و باران زیاد و بی موقع در فصل بهار حکایت 
داشت. در هر دو صورت ضرر به محصوالت 
کشاورزی وارد می شد که برای کشاورزان و 

مردم کمرشکن بود.
در بــازار میوه و تره بار میدان بهمن تهران هر 
جا سر بر می گردانی وفور نعمت را می بینی و انواع 
میوه ها و صیفی جات خوش آب و رنگ چشمانت 
را مسحور خود می کنند؛ با این حال وقتی دالیل 
گرانی سربه فلک کشیده این روزهای میوه را که 
یکــی از اقالم خوراکی ضروری در ســبد خانوار 
است، جویا می شوم، قریب به اتفاق توزیع کنندگان 
می گویند: »بهار به محصول ســرما زده و بیشتر 
محصول از بین رفته است!« با خود زمزمه می کنم: 
»پس چطور ســبدهای همه گونه میوه مرسوم و 
اعیانی در بازار ردیف به ردیف در انتظار مشــتری 

چیده شده اند؟« 
در سردرگمی پاسخ به سؤال دالیل گرانی میوه؟ 
غوطه ورم که شلیل تخته ای میوه محبوب و آبدار 
و بس خوشمزه روبه رویم رخ می نمایاند. به خیال 
اینکه بازار میوه و تره بار است، دیگر و بالطبع باید از 
مغازه محله ارزان تر بفروشند، قیمت شلیل را جویا 
می شوم. فروشنده می گوید: »از قرار کیلویی 7هزار 
تومان.« شــلیل درشت است و تنها 5 تا 6 دانه از 
آن یک کیلو را شــامل می شود و با یک محاسبه 
ابتدایی نزدیک هــزار تومان برای خرید یک دانه 
شــلیل پرداختن، با حقوق کارگری این روزها به 
هیچ وجه جور در نمی آید. حاال فکرش را بکنید که 
قیمت همین نوع میوه در مغازه باالتر هم می رود. 
این درحالی است که قیمت شلیل تخته ای پارسال 
همین موقع از قرار کیلویی 3 تا 4 هزار تومان در 

بازار تره بار بوده است. 
در لیســت میوه های با قیمت باالتر می توان 
به قیمــت آلبالو کیلویی 13 هزار تومان، گیالس 
-االن دیگر کمیاب شده و خیلی ها تابستان امسال 
حسرت به دل خوردن گیالس ماندند- کیلویی 18 
هــزار تومان در میادین تره بار و یا وانتی ها، اما در 
مغازه های ســطح شهر از قرار کیلویی 26 تا 30 و 
حتی 40 هزار تومان هم فروخته شد، یا زغال اخته 
کیلویی 12 هزار تومان اشاره کرد. در این فکرم که 
شاید »سیاه بهار« تعریف تلخ تری پیدا کرده است.

از سرمای بهاره
 تا داغی بازار چک های برگشتی

در میدان میوه و تره بار دریغ از شور و حال رفت 
و آمد مشتری و خرید! بیشتری ها جلوی بار میوه 
و صیفی خود نشســته و غرق در افکار به نقطه ای 
خیره مانده اند. شــاید در این فکر هستند که چه 
موقع چک هایشان از سوی خریداران ثابت )اغلب 
تاالرداران و میوه فروشــی های سطح شهر( پاس 
می شود؟ تا بین 5 تا 7 درصد سود عایدی شان را 
بردارند و پول کشــاورز را هم طی چند روز آینده 

واکاوی دالیل گرانی میوه در تابستان و کاهش سهم آن در سبد خانوار- بخش نخست 

طعم تلخ گرانی میوه در کام خشکیده مشتری

گالیا توانگر
عکس ها از محمدعلی شیخ زاده

* یک توزیع کننده میوه: ما همه مان 

چکی کار می کنیم و کلی چک پاس 

نشده روی دستمان مانده است. شغل 

ما تقریبا تمام وقت است، از 12 شب 

تا 12 شب! با این همه دوندگی و 

خون دل خوردن وقتی چک پاس 

نمی شود، بین باغدار و خریدار در 

منگنه می مانیم.

بدهند. با این سطح از گرانی میوه هم کشاورز، هم 
توزیع کننده)واسطه( و هم مشتری)خریدار( ضرر 

را متقبل شده اند.
محمــد توکلی کــه 30 ســال در کار توزیع 
میوه مشغول اســت، به گزارشگر کیهان توضیح 
می دهد:»ما مستقیم توزیع می کنیم و حق العمل 
خود را برمی داریم. امسال به دلیل سرما و سیل های 
برج دوم )اردیبهشــت( محصول کم است، برای 
همین قیمت ها باال رفته اند. در بازار هر چه فراوانی 

میوه بیشتر باشد، میوه ارزان تر خواهد بود.«
البته این توزیع کننده دلیل دیگری هم برای 
گرانی میوه عنوان می کند و می گوید: »اغلب چرخه 
کشــاورزی ما خارجی است، مثال از بذر گرفته تا 

کود و سم. «
وی گله مندانه می گوید: »اکثر بذرها و سم ها 
چینی اند و اعتمادی به ســالم بودنشان نیست! به 

عبارتی بذر خوب و سم خوب نداریم.«
از وی در مــورد مهم ترین چالش پیش روی 
صنفشان که توزیع میوه است، سؤال می کنم. وی 
پاسخ می دهد: »ما همه مان چکی کار می کنیم و 
کلی چک پاس نشده روی دستمان مانده اند. شغل 
ما تقریبا تمام وقت است، از 12 شب تا 12 شب! 
بــا این همه دوندگی و خــون دل خوردن وقتی 
چک پاس نمی شود، بین کشاورز و خریدار منگنه 
می مانیم. اسمش است که واسطه ها بیشترین سود 
را می برند. شاید هم برای دالالن خاصی این چنین 
باشد، اما برای ما که بین 5 تا 7 درصد حق العمل 
برمی داریم و همه روند فعالیت هایمان مشخص و 
شفاف است، جز ضرر و خون دل خوردن عایدی 
دیگری ندارد. این می شود که خیلی از همکارانم 
از این کار بعد از 30 ســال بیرون کشــیده اند. 
ماشین بخری و با آن کار کنی، بهتر از این بساط 

رنج آور است.«
میوه با قیمت سر به فلک کشیده، 

پیش روی قشر متوسط
سه خانم خانه دار از راه می رسند و می گویند: 
»همــه آلوهای لِه شــده را می خواهیم.« افرادی 
هســتند که در خانه لواشــک درســت می کنند 
و می فروشــند. فروشــنده ای در میــدان تره بار 
غرولندکنان می گوید: »االن اغلب مشتری های ما 
چنین افرادی هستند. افرادی با مشاغل خانگی که 
میوه ها را برای کارشان )درست کردن لواشک، مربا، 
ترشــی و کمپوت( می خواهند و یا نهایتا وانتی ها 
کــه میوه و صیفی جات را از تره بار می خرند و به 
صورت گردشــی در مناطق مختلف ســطح شهر 

می فروشند.«
یک مغازه دار)خرده فروش( هم که برای خرید 
میــوه و صیفی مغازه اش به میدان آماده با ســر 
تکان دادن حرف هــای گالیه آمیز توزیع کننده را 
تایید کرده و برایمان می گوید: »دیگر فروش میوه 
از طریق میوه فروشی ها معنایی ندارد. وانتی هاِی 
گردشــی جای ما را گرفته اند. من هم چون پول 
کرایه مغــازه، آب و برق می دهــم، نمی توانم به 
اندازه وانتی ارزان بفروشــم. مسلما مشتری سراغ 

وانتی می رود.« 

موسوی یک توزیع کننده میوه نظرش این است 
که امسال باغدار و کشاورزش بیشترین سود را برده 
است. وی می گوید: »باغدار توزیع کننده را در منگنه 
می گذارد و به ما می گوید فالن قیمت بفروش. اگر 
ما بگوییم نه، به راحتی می رود و با نفر بعدی وارد 
معامله می شود. ضمن اینکه فشار می آورد که بار 
را هر چه سریع تر بفروشیم و پولش را سه تا نهایتا 

ده روزه بدهیم.«
این توزیع کننده لیستی از قیمت انواع میوه های 
امروز در بازار را پیش رویمان قرار داده و می گوید: 
»شــلیل پارســال کیلویی 3 تا 4 هــزار تومان 
می فروختیم، االن به کیلویی 7 هزار تومان رسیده 
اســت. آلبالو از 5 هزار تومان به کیلویی 13 هزار 
تومان رسیده است. زغال اخته از کیلویی 5 هزار 
تومان به کیلویی 12 هزار تومان و هلو از کیلویی 
3 تــا 4 هزار تومان به کیلویی 8 تا 9 هزار تومان 

رسیده اند.«
همه این قیمت ها در شــرایطی پیش رویمان 
قرار گرفته که کشــورمان همیشه در حوزه میوه 
و صیفی کاری سری توی سرها بلند کرده و حتی 
می تواند صادر کننده محصوالت باشــد. متاسفانه 
در شــرایط فعلی واقعیت تلخ این است که میوه 
انــدک اندک در ردیــف کاالهای  اشــرافی قرار 

گرفته و هرآن جایگاهش در ســبد خانوار تضعیف 
می شود. از ســویی نباید نقش مصرف روزانه این 
گروه از خوراکی ها را در ســالمت خانوار و جامعه 

نادیده گرفت. 
مینا احمدی یک شهروند می گوید: »ما با حقوق 
کارگری تنها می توانیم از پس خریدهای واجب تر 
برآییم و بیشــتر مواقع از خرید میوه چشم پوشی 
می کنیم. این روند تغذیه ای مسلما روی سالمت 

فرزندانم تاثیر منفی دارد.«
آیا باغداران 

برنده موج گرانی میوه اند؟!
 مجتبی شــادلو رئیــس  اتحادیــه باغداران 
درخصوص دلیل افزایــش گرانی میوه می گوید: 
»متاسفانه به خاطر گرمای زمستان سال گذشته 
در مناطــق اقلیمی که جزو مناطق سردســیری 
لحاظ می شود، درختان معموال از اواخر فروردین 
و اردیبهشــت به بعد شــروع گل دهی می کردند، 
ولی متاســفانه در اواخر اسفند و اوایل فروردین، 
گل دهی شان شروع شده بود که سرما در فروردین 
و اردیبهشت باعث سرمازدگی شان شد. تولید میوه 
در سنوات گذشته به طور قطعی و پایدار نشان داده 
که ما از تامین نیاز داخل فراتر رفته ایم و همیشه 
اضافه تولید داشــتیم و چنانچه صادرات نداشتیم 

ما دچار چالش شدید پایین آمدن قیمت در بازار 
میوه می شدیم.«

رئیس  اتحادیه باغداران با بیان اینکه طیف های 
مختلف بــا ایجاد جو باعث گران شــدن میوه ها 
می شوند، می گوید: »برخی از انواع میوه ها کم است، 
مانند ســیب گالب تابستانه یا گیالس، در بعضی 
دیگر از میوه ها وفور میوه داریم، اما به خاطر جوی 
که دالالن در بازار حاکم می کنند، باعث گران شدن 

قیمت ها شده اند.«
رئیس  اتحادیه فروشــندگان میــوه و تره بار 
می افزایــد: »دالالنــی که میوه هــا را جمع آوری 
می کننــد، زمانی که از کمبــود محصولی باخبر 
می شوند، به جای اینکه مدیریت کنند و کمک حال 
باشند، متاسفانه بر این امر دامن می زنند. از طرفی 
دالالن خــرده در بازار میوه و تره بار نیز تاثیرگذار 

هستند و باعث گرانی می شوند.«
حســن صابری رئیس  اتحادیه بارفروشــان با 
مطرح کردن بحث ســرمازدگی فروردین ماه سال 
جاری می گوید: »با توجه به ســرمازدگی شدید 
در فروردین ماه امســال بخش زیادی از میوه های 
ســردرختی از جمله گیالس و زردآلو در اطراف 
استان  تهران، شهرســتان دماوند، فشم، لواسان، 
کن، ســولقان و شهریار از بین رفت، به طوری که 
طبق مشاهدات از سطح بازار با وجود عبور از فصل 
نوبرانه همچنان قیمت گیالس و زردآلو نسبت به 

سال های گذشته باالست.«
حسن صابری می افزاید: »آن قدر هزینه های 
اصلی خانوار افزایش یافته که امسال تقاضا برای 
خرید میوه از سوی مردم نسبت به سال های 
قبل بسیار کاهش یافته و همین کاهش تقاضا 
سبب شده که کمبود عرضه چندان به چشم 

نیاید.«

مقصر اصلی نبود نظارت، تسهیالت 
کشاورزی و مدیریت بهینه 

به انتهای بخش یک گزارش رسیده ایم و می بینیم 
همه مقصر شده اند. همه زنجیره های متصل به چرخه 

تولید، توزیع و فروش میوه و صیفی جات. 
اما ســخن حق را باســابقه این بازار، ضیغم 
علی یاری به زبان ساده چنین می گوید: »مشکل 
اصلی نبود نظارت و مدیریت بهینه است. نظارت 
معنایش این نیست که یک نفر مامور را صبح ها 
بیندازیم میانه بازار میوه و تره بار و دیکته کنیم 
که او فشــار بیاورد توزیع کننــده کیلویی چند 
بفروشد؟ باید مسئله از ریشه پیگیری و اصالح 
شــود. باید مشکالت کشاورزان را در خرید بذر، 
کود و ســم حل کنیم. باید میوه هایی را که کم 
داریم وارد و شــرایط را برای صادرات میوه های 

مازاد فراهم کنیم.«
این توزیع کننده تاکید دارد که اگر چه نمی توان 
نقش سرمای امسال را در کمبود برخی انواع میوه 
نادیده گرفت، اما این تنها یک روی ســکه است 
و بیشتر مشــکالت در آن روی سکه پنهان شده 
که نیاز به بازبینی،کارشناسی و حل مشکل دارد.

در همیــن حین ابوالفضل ولی زاده 14 ســاله را 
می بینــم که در بازار میوه و تره بار به کارگری ســاده 
مشغول است. وی با خنده می گوید: »روزی 70 تا 150 

هزار تومان در تابستان امسال درآمد داشته است.«
به او می گویم: »پس سود واقعی را تو کرده ای.« 
این مرد کوچک شانه هایش را باال می گیرد و 

می گوید:» از 10 شب تا 11 صبح کار می کنم.«
به او می گویم: »خدا قوت.«

دســت می برد و یک شلیل به دهان می برد و 
باز با خنده می گوید: »میوه فراوان است به شرط 

اینکه پول خریدش را داشته باشی.«

❖

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مــورخ 1396/10/30 و مجــوز شــماره67281/ف مورخ 

96/11/18 اتاق اصناف تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی به شماره ملی 0042303354 به 

عنوان رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز مروتجو به شماره ملی 

0047439890 به عنوان نایب رئیس اول هیئت مدیره آقای 

محمدحسین عرب کرمی به شماره ملی 0421766298 به 

عنوان نایب رئیس دوم هیئت مدیره آقای محمود رفیع پور 

به شماره ملی 0384029515 به عنوان عضو و دبیر هیئت 

مدیره آقای فرج اله شجاعی به شماره ملی 5659446264 

به عنوان خزانه دار خانم منیژه خدادوســت به شــماره ملی 

0039735087 بــه عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس اول 

و نیز آقای محمدرضا شمســی اشــکذری به شماره ملی 

0050770225 بــه عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس دوم 

برای مدت 4 ســال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اســناد 

تعهدآور، اوراق بهادار بانکی، تعهدات مالی و حقوقی با امضای 

ثابت خزانــه دار و امضای رئیس، در غیاب رئیس با امضای 

نایــب رئیس به همراه مهر امور مالی اتحادیه معتبر خواهد 

بود. نامه های اداری و استخدامی و اسناد غیرمالی اتحادیه با 

امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس و مهر 

اتحادیه انجام می گردد. 

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری اتحادیه صنفی 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

 به شماره ثبت ۳۵۳۳0 و شناسه ملی ۱40046۹2۱0۳ 

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

1- شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی یک 
مرحله ای تکمیل سالن ورزشی صدرای بندر گز به شماره 200971091000024 را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/5/24 می باشد.
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار 741/100/000 ریال)هفتصد و چهل و یک میلیون و یکصد هزار ریال( و مطابق مفاد مندرج در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و اسناد مناقصه باشد.
4- بــرآورد هزینه اجرای کار: اجــرای پروژه بر اســاس فهارس بهای ســال 1397 برابر 
14/821/893/154 ریال)چهارده میلیارد و هشــتصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و نود و سه 
هزار و یکصد و پنجاه و چهار ریال( می باشد. شایان ذکر است ضریب ارتفاع در این برآورد )فهارس 

بهای سال 97( محاسبه نشده است.
* بر اساس بند 1 و 2 بخشنامه 94/30593 مورخه 94/3/5 موضوع دستورالعمل 
مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار 

مالک عمل خواهد بود.
5- مدت و محل اجرا: 8 ماه شمسی، استان گلستان، شهرستان بندر گز

6- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: در ساعت اداری )از ساعت 8:00 الی 
19:00( تاریخ 97/5/27 لغایت 97/6/3

7- مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 97/6/14 می باشد.
8- زمان و محل بازگشــایی پاکتها: ســاعت 8:00 صبح روز یکشــنبه مورخ 97/6/18 در 
کمیســیون مناقصه در مجموعه ورزشی انقالب)تاالر نصرت( پاکات )الف و ب و ج( از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده می شود.

9- رتبه مورد نیاز: حداقل 5 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات و داشتن رتبه های باالتر بالمانع می باشد.
10- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 
به آدرس: تهران- خیابان ولیعصر)عج(- ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(- مجموعه 

ورزشی انقالب- ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
11- اطالعــات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص 
اسناد مناقصه: مهندسین مشــاور اروین معماری پارس به آدرس: تهران، خیابان شیراز جنوبی، 

بلوار علیخانی، پالک 58، طبقه پنجم، واحد 9- تلفن: 021-88600128-9
12- زمــان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانت نامه معتبر شــرکت در فرآیند ارجاع کار تا 
ســاعت 13:30 بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/6/17 به دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران- خیابان 
ولیعصر)عج(- ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی)نیایش(- مجموعه ورزشی انقالب- ساختمان 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمایید.
13- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

14- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
* بازگشایی پاکتهای مناقصه حداقل با یک شرکت کننده انجام خواهد شد. 

* هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

http://iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات *
www.tanavar.ir :شرکت توسعه و نگهداری و اماکن ورزشی کشور *

www.setadiran.ir )سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت)ستاد *

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
معاونت فنی و مهندسی م الف/1513

»فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی صدرای بندر گز«
»تجدید مناقصه«

شرکت توســعه منابع انرژی توان در نظر دارد 60/000 عدد کیســه گانتلت 19 لوله ای مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت های مربوط به 

مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
* ارائه ضمانتنامه بانکی معادل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت دربسته * ارائه سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای 
هیئت مدیره * تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهی * آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 15 روز سی ام از انتشار آگهی * بهای 
اوراق مناقصه: مبلغ 200/000 ریال واریز به حســاب جاری طالیی 1177800626802 بانک ســپه شعبه شهید چمران به نام شرکت توسعه منابع 
انرژی توان * محل تهیه اســناد و تحویل پیشنهادات: خیابان پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، شرکت توسعه منابع 
انرژی توان، معاونت بازرگانی، شــماره تماس:  22540523 * به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهادهایی 
که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. * شــرکت توســعه منابع انرژی در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات مختار است. * قیمت های ارائه شده فقط به صورت تحویل در مقصد )CPT( یا )CFR( و به صورت ارزی مورد قبول خواهد بود. * 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توسعه منابع انرژی توان
 آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره ۹۷02۱

م الف 1595


