پنجشنبه  4آذر 1400

◾

◾اگر فیلمم نفروشد در زندان به مالقاتم بیایید!
سیدجواد هاشمی با انتقادی تند در تصمیمگیریهای
دوگانه برای پخش تیزر گفت :با توجه به بدهی زیادی که
دارم چارهای جز اکران فیلم «شهر گربهها» نبود و اگر این
فیلمنفروشداحتماال ًبایددرزندانهمهرامالقاتکنم.فیلم
شهر گربهها چند روز پیش پروانه نمایش گرفت و به همین
دلیل فرصت تبلیغات پیش از اکران را از دست داد و این
مسئله سبب گلهمندی کارگردان فیلم شده است.
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و هنر

زهره کهندل محسنپرویز،رئیسانجمنقلممعتقد
استکتابوکتابخوانیدرکشورماپیشازانقالببهطور
کاملمهجوربودواساس ًااهتمامیبهاینموضوعصورت
نمیگرفت.اوبهآمارانتشارکتابدرسالهایپیشازانقالب
اسالمیاشارهوتصریحمیکند:درسالهایمنتهیبه

◾

◾ کــاهــش شـمــارگــان کتاب
برای اقتصاد فرهنگ نگرانکننده
است

پرویز در نشست تخصصی با
موضوع «تبیین و تأثیر اقدامات
راهبردی رهبر انقالب در مسئله
کتاب و کتابخوانی» که از سوی انتشارات آستان
قدس رضوی در فروشگاه مرکزی بهنشر مشهد برگزار
شد اظهار کرد :پس از انقالب اسالمی فضا برای رشد
و تعالی اندیشهها بسیار بازتر شد و جهشی ناگهانی
در این حوزه اتفاق افتاد ولی تعداد کتابها در دو دهه
اخیر ثابت مانده است یعنی مجموع شمارگان و
عناوین کتابها ،رشد چندانی نداشته که مسئوالن
باید این موضوع را بررسی کنند.
وی با بیان اینکه اولویت در نظام فرهنگی ما ،آزادی
اندیشه و فضادادنبهافرادبرایبیاناندیشههاست،
میگوید :در این سالها مجموع هزینهای که خرج
حوزه فرهنگ میشد بودجه محدودی بود و اولویت
برای مسئوالن این حوزه ،افزایش تعداد عناوین بود
که به دلیل محدودیتهای منابع ،شمارگان کتابها
پایین آمد به بیان دیگر چون میخواستند افکار و
اندیشههایبیشتریبهمنصهظهوربرسد،برتعداد
عناوین کتابها اضافه و از شمارگان کاسته شد.
او کاهش شمارگان کتاب را بــرای اقتصاد فرهنگ
نگرانکننده توصیف کرده و میافزاید :وقتی منابع
مالی محدود است ،ناشر تالش میکند وضعیت
خــودش را حفظ کند و بــا افــزایــش عناوین کتاب،
چارهای جز کاهش شمارگان کتاب نمییابد در واقع
اولویت کشور تعالی و نشر اندیشههای مختلف بوده
و به دلیل محدودیت منابع مالی با افزایش تعداد
عناوین ،شمارگان کتابها کاهش پیدا کرده است.
پرویز با اشــاره به اجرا نشدن ضوابط نشر مصوب
شورای عالی انقالب فرهنگی میگوید :این ضوابط در
سال ۸۹بازنگری شد و بخش ایجابی مفصلی به این

◾

◾اصالحیهای بر یک گفتوگو
در گفتوگو بــا شهین ابــراهــی ـمزاده پزشکی کــه روز
چهارشنبه م ــورخ  3آذر در همین صفحه منتشر
شده بــود ،عنوان «مسئول کارگاه طراحی و تزئینات
لباس» به اشتباه درج شــده بــود در حالی که ایشان
مسئول کــارگــاه ظــری ـفدوزی سریال سلمان فارسی
هستند و طراح لباس این پروژه خانم منصوره یزدانجو
میباشد.

اینپژوهشگرفرهنگیبابیاناینکهافزایشعناوینکتاب
بهمعنایرشدوتعالیجامعهدرراستایاندیشهورزی
است،خاطرنشانمیکند:پسازانقالبجامعهبهرشدی
دستیافتهکهمیتواندافرادیراتربیتکندتابتوانندنظام
فکریشانرامنظومومکتوبکنند.

پرویز در تبیین نقش اقــدا مهــای راهـبــردی رهبری
در حوزه کتابخوانی عنوان میکند :وقتی رهبری
مقید هستند که هر سال از نمایشگاه کتاب بازدید
کنند دارن ــد فرهنگ کـتــابدوسـتــی را در جامعه
ترویج میکنند .امام راحل و رهبر انقالب هر دو بر
کتابخوانی تأکید داشتند و برای اینکه جامعه را
به کتابخوانی دعوت کنند هم در بیاناتشان نشان
مـیدادنــد و هم در سیره عملی آنهــا نمود عینی
داشت.

تقریظهای رهبری

دعوت عملی به کتابخوانی است

◾

◾تقریظهای رهبری ،دعوت عملی به کتابخوانی
است

سند اضافه شد که این بخش ایجابی کمک بزرگی به
رونق کتابخوانی در کشور میکرد اما تاکنون اجرایی
نشده است .در کشور ما مسئوالن بابت کارهایی که
باید انجام بدهند و نمیدهند مؤاخذه نمیشوند به
همین دلیل روحیه محافظهکارانه در مدیران ،آنها
را به عدم تحول سوق میدهد در حالی که مدیریت
تحولگرا مستلزم حمایت از مدیران شجاع است.
او با یادآوری دوران مسئولیتش در معاونت فرهنگی
وزارت ارشاد دولت نهم خاطرنشان میکند :وقتی
این مسئولیت را پذیرفتم سال سوم سند چشمانداز
بود که در دوره پنجساله آن ،تصریح شده بود شکل
تقسیم یارانه کاغذ باید تغییر کند ،وقتی جویا شدم

رئیس انجمن اهــل قلم ایــران با بیان اینکه امــروز
پزکتابخوانی در کشورمان رواج پیدا کرده است،
خاطرنشان میکند :رهبری در دهه 70در فرمایشاتی
ایــن مــوضــوع را نفی کــردهانــد و تأکید داشتند که
کتابخوابی فقط پز نباشد .اینکه بسیاری از مردم
در خانههایشان کتابخانه دارند دلیل بر کتابخوانی
جامعهنیست.

صفحه 4

◾

◾ نداشتن پول و وقت ،بهانه است
معاون فرهنگی پیشین وزیر ارشاد با بیان اینکه رهبر
انقالب چندین بار تذکراتی در حوزه کاغذ داشتهاند،

آگهی تاریخ 1400 / 09 / 03

فراخوان شناسایی
و انتخاب مدیر طرح

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت صنایع پیشرفته
رضوی(سهامی خاص) به شماره ثبت628وشناسه ملی 10380079861

/1408178ک

بدينوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتصنايعپیشرفتهرضوی(سهامیخاص)بهشمارهثبت628وشناسه
ملی10380079861دعوتمیش��وددرجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهکهدرتاريخ1400/09/15
ساعت10صبحوجلسههیئتمديرهدرساعت11صبحمورخه1400/09/15درمرکزاصلیشرکت:خراسان
رضوی–مشهد-بلوارتوس–توس10انتهایخیابانکارگرکدپستی9197813767:برگزارمیشودحضوربه
همرسانند.
دستورجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده:
-1تصمیمگیریدرخصوصانتخاباعضاءهیئتمديره(استعفاءياعزلاحدیازاعضایهیئتمديرهويا
انتخابعضوجديدهیئتمديره)
-2سايرتصمیماتیکهدراختیارمجمعفوقباشد
دستورجلسههیئتمديره:
-1تعیینسمتمديرانوتعییندارندگانحقامضا
-2سايرتصمیماتیدراختیارهیئتمديرهمیباشد.

/1407872ک

آگهیمفقودی

/1407892ک

مدرک کارشناس���ی رشته مهندس���ی عمران پاره وقت
دانش���گاهآزاد بجنوردمتعلق به آق���ای آرش کیوان فر
شماره شناس���نامه 8324ش���ماره ملی 0061559601
ص���ادره از تهران تاری���خ تولد 1355ف���ارغ التحصیل
 1379/9/12مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهیمفقودی

1408157

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

, 1407008ف

آگهیمفقودی

1408149

1408168

1408167

,1408160ک

/1408159ک
1408154

برگ س���بزو س���ند خودرو س���واری پیکان مدل 1381
رنگ س���فید روغنی به شماره موتور  91128028965و
شماره شاس���ی  81405907و شماره انتظامی  997د
 91ای���ران  82به مالکیت س���پیده فاضلی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

,1408161ک

آگهیمفقودی

1408148

برگ س���بزو سند کمپانی وسند قطعی خودرو سواری
هیوندای سانتافه  2400مدل  2015رنگ سفید روغنی
به شماره موتور  G4KEEU422637و شماره شاسی
 KMHSU81CDFU371114و شماره انتظامی  896و
 99ایران  36به مالکیت مژده اس���فندیاری مفقود و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

/1408139ف

بهاستنادصورتجلسههیئتمديرهمورخ1400،08،09تصمیماتذيلاتخاذشد:آقایغالمرضاافشاریبهکدملی0889012660به
سمترئیسهیئتمديرهومديرعاملوآقایعلیرضاشكریبهکدملی0889029954بهسمتنائبرئیسهیئتمديرهوخانم
سولمازصحرانوردشیرازیبهکدملی2298480478بهسمتعضوهیئتمديرهبرایمدتدوسالانتخابگرديدندکلیهاوراق
واسنادرسمیوتعهدآوروبانكیباامضایمنفردمديرعاملهمراهبامهرشرکتدارایاعتبارخواهدبود.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد()1229938

آگهیمفقودی

آگهی تغییرات شركت خدمات مهندسی توس وندیک شركت سهامی خاص به شماره ثبت  16171و شناسه ملی 10380317842

برگ کمپانی و سندهای محضری خودروی سواری
پژو پارس مدل  1385به رنگ خاکستری متالیک
به ش���ماره پالک  658 _ 41د  32و ش���ماره موتور
 12485224857و ش���ماره شاس���ی19389823
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط میباش���د.

وزارتجهادکشاورزی
شماره55/75/00/1888:

بهاس��تنادصورتجلس��ههیئتمدي��رهمورخ
1400،06،13تصمیماتذيلاتخاذشد:مرتضی
فی��روزآب��ادیباک��دمل��ی3071225393به
نمايندگیآس��تانقدسرضویشناس��هملی
14004342173جايگزي��نعلیرض��اموحديان
باکدمل��ی0931502292برایباقیماندهمدت
تص��دیتاتاري��خ1400،09،14ب��هعن��وانعضو
هیئتمديرهگرديد
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسان
رض��ویادارهثب��تش��رکتهاوموسس��ات
غیرتجاریمشهد()1229926

آگهی تغییرات انجمن حمایت
زندانیان سراوان موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  26و شناسه ملی
14003551010

شهرداریگناباددرنظردارددررعايتماده15
آئیننامهمالیشهرداریهانسبتبهشناسايی
مشاورانحقوقیدرحوزهخدماتمديريتطرح
درپروژهبازنگریوتدقیننقشههایاجرايی
موجودمديريتعملیاتآمادهس��ازیواجرای
کلیهزيرساختهاوفضاهایموردنیازپروژه
ش��هرککارآفرينگنابادبعنوانيکمجموعه
صنعتی.کارگاهی.طبقطرحمصوبومصوبات
کمیتهتخصصیاقدامنمايد.لذاازشرکتهای
دارایصالحیتوتجرب��هدراينزمینهدعوت
میش��ودنس��بتبهاع��المآمادگیوارس��ال
رزوم��هوس��وابقکاریش��رکتظ��رفم��دت
10روزازتاري��خدرجآگه��ینوبتدومازطريق
سامانهستاداقدامنمايند.
متعاقباًبررسیسوابقکاریداوطلبانشرکتهای
واجدصالحیتتعیینواس��تعالممربوطهجهت
انتخابمديرطرحبهعملخواهدآمد.
حمیدزارعحسینیشهردارگناباد

آگهیمفقودی

آگهی تغییرات شركت صنایع
پیشرفته رضوی شركت سهامی خاص
به شماره ثبت  628و شناسه ملی
10380079861

آگهی تغییرات شركت خدمات مهندسی توس وندیک شركت سهامی خاص به شماره ثبت  16171و شناسه ملی 10380317842

بهاس��تنادصورتجلس��همجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1400،08،09تصمیماتذيلاتخاذش��د:آقایغالمرضاافشاریباکد
ملی0889012660وآقایعلیرضاشكریباکدملی0889029954وخانمسولمازصحرانوردشیرازیباکدملی2298480478بهسمت
اعض��اهیئ��تمديرهبرایمدتدوس��الانتخابگرديدندآقايانعلیس��هرابیانباکدملی0937813036وس��یدعلیمكیباکدملی
0888243642بهترتیببهسمتبازرساناصلیوعلیالبدلبرایمدتيكسالتعیینگرديدند.روزنامهقدسجهتدرجآگهیهای
شرکتتعیینگرديد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریمشهد()1229925

م���درک فارغالتحصیل���ی آیدا رضانی���ا فرزند
احمد ص���ادره از تهران ش���ماره شناس���نامه
 7114در مقط���ع کاردان���ی پیوس���ته رش���ته
مهندسی کامپیوتر صادره از مشهد به شماره
شناسایی  38204577مفقود گردیده است
و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش���ود اص���ل مدرک را به
دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد به نش���انی:
مش���هد بل���وار امامی���ه ،امامیه 42س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مشهد اداره
امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

,1408143ف

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی غالمرضا عامری
فرزند عبدالحمید صادره از اصفهان به ش���ماره
ملی  1283559072در مقطع کارشناسی پیوسته
رش���ته حق���وق با ش���ماره م���درک 984346157
صادره از واحد دانشگاهی مشهد مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی مش���هد به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان مش���هد ،خیاب���ان امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد
اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

اظهار میکند :مدیران وقت در یک دهه گذشته در
حوزه تأمین کاغذ ،عملکرد مؤثری نداشتند در حالی
که تأمین کاغذ مــورد نیاز کشور با تعادل در حوزه
واردات و استفاده از توان تولید داخلی قابل مدیریت
بود .در این باره مطالعات ابتدایی در دهه  70صورت
گرفت و مجوزهایی برای راهاندازی کارخانه تولید کاغذ
صادر شد اما عملیاتی نشد.
پرویز با اشــاره به توجه رهبری به تولید محتوای
ارزشمند و تشویق ایـشــان در دیــدارهــایـشــان با
شاعران و نویسندگان در این راستا میگوید :در
حال حاضر هیچ نویسنده و شاعری با رقمهای
پایین حقالتألیف قادر به گذران زندگی نیست و
این مسئله ،حوزه محتوای کتاب را تهدید میکند
چــون بسیاری از آ نهــا تمایلی بــه تولید محتوا
ندارند ومسئوالن باید به دنبال راه حل باشند
تا چرخه تولید کتابهایی با محتوای خوب ،کُند
نشود.
وی بــا بـیــان اینکه ا گــر در گذشته درس ــت عمل
میکردیم اکنون میزان عناوین و شمارگان کتابها
بیش از ایــن م ـیبــود ،ی ــادآور م ـیشــود :بــا وجــود
تحوالتی که در سالهای اخیر در حوزه ارتباطاتی
پیش آ مــده ا ســت ،تــرو یــج کتا بخوانی اهمیت
بیشتری مـییــابــد ز ی ــرا مـنــابــع کـســب دان ــش و
اطالعات مردم از کتاب به شبکههای اجتماعی
تغییر پیدا کرده است که سندیت محتوا را تهدید
میکند .مردم ساعتها در شبکههای اجتماعی
وقتشان را صــرف میکنند یا هر مــاه هزینههای
باالیی برای خرید بستههای اینترنتی میپردازند
در حالی که در گذشته بهانه کتاب نخواندن مردم
نداشتن وقت یا پول بود اما این بهانهها دربــاره
شبکههای اجتماعی وجود ندارد چون مخاطب
به آن احساس نیاز میکند .به نظر میرسد باید
مطالعات میدانی دقیقی در ا یــن بــاره از سوی
نهادهای فرهنگی صورت بگیرد.

/1408141ف

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی غالمرضا عامری
فرزند عبدالحمید صادره از اصفهان به ش���ماره
ملی  1283559072در مقطع کارشناسی پیوسته
رش���ته حق���وق با ش���ماره م���درک 984346157
صادره از واحد دانشگاهی مشهد مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی مش���هد به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان مش���هد ،خیاب���ان امامیه 42
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اس���المی مش���هد
اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

◾

◾رواج پز کتابخوانی

آگهیمفقودی

روابطعمومیشهرداریکاشمر

که چرا این سند اجرایی نشده است ،مدیریت قبلی
گفت چون کار پردردسری بود گذاشتیم نفر بعدی
اجرایش کند!

وی با بیان اینکه فرمایشات رهبری در زمینه ترویج
کتابخوانی بسیار راهگشاست ،اضافه میکند:
ایشان دستوراتی به مسئوالن در این حوزه دارند،
توصیههایی بــرای کارشناسان ایــن حــوزه دارن ــد و
اشاراتی هم در برخورد با مخاطبان عام دارند که نمود
آن نکات برجستهای است که درباره کتابی میگویند
یا تقریظهایی که دارنــد .تقریظهایی که ایشان در
حاشیه کتابها دارند ،دعوت عملی به کتابخوانی
است .ایشان در بیشتر دورههــای نمایشگاه کتاب
حضور داشتند و کتابهای زیادی را مطالعه کردهاند.
ایــن فعال فرهنگی معتقد اســت گرایش مــردم به
کتابخوانی مــرهــون توجه رهـبــران آن جامعه به
یگــویــد :رهـبــر ان ـقــاب به
بخــوانــی اســت و مـ 
کـتــا 
صراحت میگویند باید فضا را برای کتابهای مفید
بــاز کنیم .از نظر ایشان هر کتابی ،کتاب مفیدی
نیست به همین دلیل مدیران باید توجه کنند که
به چه کتابی مجوز چاپ میدهند و جلو چاپ چه
کتابهایی گرفته میشود.

/1408058ف

شهرداری کاشمر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه و مزایده کتبی واگذار نماید.
 -1مزایده واحد تجاری شماره  208طبقه همکف مجتمع تجاری امام به شرح پیوست اسناد (تجدید)
 -2مزایده واحدهای تجاری شماره  212طبقه همکف مجتمع تجاری امام به شرح پیوست اسناد
 -3مزایده بهره برداری از کارواش اتوبوسی (تجدید)
 -4مزایده واحد اداری شماره  5خیابان دادگستری (تجدید)
 -5مناقصه نگهداری و آبیاری فضای سبز (پیمان الف و ب) (تجدید)
 -6مناقصه نگهداری و نظافت پایانه مسافربری (تجدید)
شرایط
 -1دریافت اسناد  :از مورخه  1400/9/4لغایت پایان وقت اداری  1400/9/15می باشد
 -2سپرده شرکت در مزایده و مناقصه :حداقل 5درصد مبلغ کل پایه می باشد
 -3هزینه انتشار آگهی برعهده برنده می باشد .
 -4شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 -5قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
-6بازگشایی پاکات  :ساعت  18عصر روز چهارشنبه مورخه 1400/9/17
 -7محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر  ،اداره امور قراردادهای شهرداری با تلفن تماس :
 55229899 – 55227701-4می باشد .
 -8باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است .

برگ سبزو سندکمپانی و کلیه اسناد خودرو تاکسی
پ���ژو  405GLXIم���دل  1389رنگ زرد با نوار مش���کی
روغن���ی به ش���ماره موت���ور  12489132826و ش���ماره
شاسی  NAAM11CA5AK629539و شماره انتظامی
 675ت  48ایران  12به مالکیت علی رایزن مفقود و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.

انقالباسالمیساالنهحدود 900عنوانکتابچاپمیشد
وامروزاینآمارتقریب ًا 100برابرشدهدرحالیکهجمعیت
کشورسهبرابرشدهاست.بهگفتهاو،افزایش100برابری
عناوینکتابنشاندهندهاهمیتنظامجمهوریاسالمیبه
گسترشفضایاندیشهورزیدرکشوراست.

محسن پرویز ازتأثیر اقدامهای راهبردی در مسئله کتاب میگوید

آگهـی مزایده و مناقصه (نوبت دوم)

برگ س���بز موتورس���یکلت اترک  125CDIمدل 1389
رنگ قرمز زرشکی به شماره موتور  *NEA*1053119و
شماره تنه  NEA***125A8920651و شماره انتظامی
 93129ای���ران  773به مالکیت حس���ن پاش���ائی نژاد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾

◾معرفی هیئت انتخاب جشنواره پویانمایی تهران
«ش ـهــرام ح ـیــدریــان»« ،حسین مــایـمــی»« ،فــرنــوش
عابدی»« ،امین حقشناس»« ،مهدی شیری»« ،شیوا
ممتحن» و «ساره شفیعیپور» اعضای هیئت انتخاب
دوازدهـمـیــن جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران را
تشکیل میدهند .این هیئت از امــروز بررسی آثــار این
رویــداد هنری را آغاز خواهند کرد.این جشنواره از  ۱۵تا
۱۹اسفند برگزار میشود.

ایسنا

نمایشگاه
نقاشیهای مسعود
کیمیایی روز جمعه
 ۵آذرماه در گالری
گلستان افتتاح
میشود و تا  ۱۷آذر
ادامه خواهد داشت.
لیلی گلستان ،مدیر
گالری گلستان گفت:
در این نمایشگاه
حدود  ۲۵تابلو با
تکنیک رنگ روغن
روی دیوار میرود.
نقاشیهای کیمیایی
در سبک رئال و
فیگوراتیو هستند
و در واقع خود اورا
روایت میکند یعنی
عنصر «چاقو» و
«کارد» تقریب ًا در
تمامی تابلوهایش
دیده میشود.

رئی

س انجمن قلم

◾

◾رونمایی از بازی «فرمانده مقاومت»
مهدیجعفریجوزانی،مسئولمرکزتولیدونشردیجیتال
انقالب اسالمی از رونمایی از بــازی رایــان ـهای «فرمانده
مقاومت -نبرد آمرلی» همزمان با اختتامیه سومین رویداد
ملی تولید محتوای دیجیتالی بسیج خبر داد و گفت:
اختتامیه با قدردانی ا ز بهترین بازیسازان امروز ساعت
18برگزار میشود و تالش میکنیم دو هفته پس از رونمایی
از بازی «فرمانده مقاومت» ،آن را وارد بازار کنیم.

 19ربیعالثانی 1443

 25نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم
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بهاس��تنادصورتجلس��ههیئتمدي��رهمورخ
1400/05/03تصمیماتذيلاتخاذشد:
-1آق��ایعلیرض��ابیگل��ریزادهب��هش��ماره
مل��ی3610016736بعن��وانرئی��سهیئ��ت
مدي��ره–آق��ایس��عیدتجلیل��یب��هش��ماره
مل��ی3701354629بعن��واننائ��برئی��س
هیئتمدي��ره–محمدصدي��قدرازهیحقانی
بهش��مارهملی3700363966بعنوانبازرس
وعض��وهیئتمدي��ره–آقایس��عیدريگیبه
ش��مارهملی3701378010بعن��وانخزانهدار
وعض��وهیئتمديره–آقایجانمحمدرس��تم
زهیبهشمارهملی3700867867عضوهیئت
مدي��رهومعتمدبرایبقیهمدتتصدیهیات
مديرهانتخابش��دندآقایمحمدعلیسپاهی
بهش��مارهملی3700444631بهسمتمدير
عاملوعضوهیئتمديرهانتخابگرديد.
-2کلیهاسنادواوراقتعهدآورباامضایمدير
عاملورئیسهیئتمديرهوبامهرموسس��ه
معتبرخواهدبود.
محمدعلیسپاهی-مديرعاملانجمنحمايت
زندانیانشهرستانسراوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت خدمات حمایتي كشاورزي استان خراسان شمالی (نوبت اول)

شرکتخدماتحمايتيکشاورزياستانخراسانشمالیوابستهبهوزارتجهادکشاورزیدرنظرداردعملیات
بارگیری،حملوتخلیهمقدار4419تنانواعنهادههایکشاورزیازدومبداء-1انبارهایسازمانیبجنوردبهمیزان3400
تن-2انبارهایسازمانیشیروانبهمیزان1019تن،بهسايرنقاطدرداخلوخارجاستانراازطريقبرگزاريمناقصهعمومييک
مرحلهایبهپیمانكارانواجدشرايطواگذارنمايد.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز"دريافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادو"....در
بسترسامانهتدارکاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت
عدمعضويتقبلی،مراحلثبتنامدرسايتمذکورودريافتگواهیامضایالكترونیكی(توکن)راجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند،
-1شمارهفرآخوانوتاريخانتشارمناقصهدرسامانه:برایمبداءشماره2000004144000008:1مورخه1400/9/4
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-4هزينهخريداسنادمناقصه:مبلغ500.000ريالمیباشدکهازدرگاهبانكیموجوددرسامانهتدارکاتالكترونیكیدولتانجاممیگیرد.
-5مهلتزمانیدريافتاسنادمناقصهازسامانه:ازروزپنجشنبهمورخه1400/9/4لغايتساعت18:00روزسهشنبهمورخه1400/9/9
-6آخرينمهلتارائهپاکتهایپیشنهادیبارگذاریدرسامانهستاد(بهصورت:)PDFتاساعت18:00روزيكشنبهمورخه1400/9/21
*الزمبهذکراستپیشنهاداتارسالیبايدحداقل45روزازتاريخآخرينروزتسلیمپیشنهادهااعتبارداشتهباشند.
-7تاريخگش��ايشپیشنهادها:روزدوش��نبهمورخه1400/9/22ساعت09:00صبحبرایمبداءشماره1وساعت10:30برای
مبداءشماره2درمحلسالنجلساتاستانمیباشد.
-8مبلغونوعتضمینفرآيندارجاعکار:برایمبداءشماره1مبلغ330/000/000ريالومبداءشماره2مبلغ97/686/000
ريالکهبهدوصورتضمانتنامهبانكیويافیشواريزیبهشمارهحسابشبایIR250100004001039704005791
ن��زدبان��کمرکزیجمهوریاس��المیاي��رانبنامخزانهداریکلازطريقدس��تورپرداختس��اتناياپاي��ابا
شناسهواريز30کاراکتری340039779263500650000000000006قابلارائهمیباشد.
-9آدرسوزمانتحويلاصلتضمینشرکتدرفرآيندارجاعکار:اصلتضمینشرکتدرفرآيندارجاعکار(پاکتالف)عالوهبر
بارگذاریدرس��امانه،میبايس��تبصورتفیزيكیودرپاکتدربستهوممهور،حداکثرتاپايانوقتاداریروزيكشنبهمورخه
1400/9/21بهدبیرخانهکمیسیونمعامالتمناقصهگذاردرآدرسفوقالذکرتحويلورسیددريافتشود.
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