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سرفه چه زمان مى تواند نگران کننده باشد؟ساخت سرى پنجم «دورهمى» در قالب مسابقه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بلعیدن آدامس
چه بر سر بدنمان 

مى آورد؟
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آن افسانه ى دوران مدرسه، که بلعیدن یک
بسته آدامس مى تواند باعث باقى ماندن

آدامس هضم نشده تا هفت سال در معده تان
شود را یادتان هست؟ واقعا چه اتفاقى براى
بدنتان مى افتد، اگر آدامس تان را ببلعید؟ ...

4 2

3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید
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آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 808 مورخ 1399/12/05 شوراى محترم اسالمى شهر سین از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى نسبت به واگذارى خدمات امور شهر سین از قبیل جمع آورى و حمل پسماند تر و سبز، جمع آورى 
نخاله هاى ساختمانى و غیرساختمانى، نظافت معابر و شستشوى جداول، دیوارها، نرده ها، عالئم راهنمایى و رانندگى و 
همچنین برف روبى، رفع آب گرفتگى معابر و الى روبى جوى ها، حفاظت، نگهدارى، کوددهى، سم پاشى، آبیارى و توسعه 
فضاى سبز سطح شهر و نگهبانى ساختمان ادارى را به مبلغ 12/800/000/000 ریال (دوازده میلیارد و هشتصد میلیون ریال) 
از محل اعتبارات شهردارى بر اســاس قیمت مقطوع بدون تعدیل، از طریق مناقصه و با شرایط پیوست به پیمانکار واجد 
شرایط داراى صالحیت و رتبه بندى از مراجع ذیصالح واگذار نماید. لذا شرکت کنندگان باید جهت اخذ مدارك تا آخر وقت 
ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/01/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به دریافت مدارك 
مربوطه اقدام نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1400/01/07 در سامانه مزبور بارگذارى نمایند. 
پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز شــنبه مورخ 1400/01/07 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت خواهد شد.
هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى (مطابق قوانین شهردارى) به عهده برنده 

استعالم مى باشد. 
شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه و یا با شماره 45834516- 031 تماس حاصل نمایید.
تلفن تماس: 7- 45834516- 031

www.sh-seen.ir :آدرس پرتال شهردارى
م.الف: 1106133

 چاپ دوم

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

آگهى مزایده
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/3430 مورخ 96/09/14 شوراى محترم 
اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه یک پالك مسکونى و عرصه یک پالك تجارى (از محل منابع 
داخلى)، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، خیابان تنورسازان، مجموعه آپادانا به مساحت کل 
528 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 15/461/000/000 ریال به صورت یکجا و حسب 

مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 1400/01/16 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات 
و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
م.الف:1108374 

نوبت دوم

    مسعود منتظرى نجف آبادى -  مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مناقصه
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیت مدیره محترم در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص 

شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود

چاپ اول

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف
یکسال5/531/392/420حفظ  ونگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1
یکسال7/780/095/417حفظ  و نگهدارى فضاى سبز بلوك جنوبى 2
یکسال4/236/317/566حفظ  و نگهدارى فضاى سبز جنگلها3
یکسال8/504/255/854حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك شمالى 4

2-محل دریافت اسناد مناقصه : دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/1/21 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 2/000/000 ریال به     حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 
مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز شــنبه مورخ 1400/1/21   به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15 روز یکشنبه 1400/1/22   جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 
11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

به علت تعطیالت نوروزى آگهى نوبت دوم در سایت همین روزنامه به آدرس   www.nesfejahan.net    چاپ مى گردد.
ضمنا جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان نیز مراجعه فرمایید.

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

موضوع: انجام عملیات امداد، نگهدارى و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع،
ایستگاههاى تقلیل فشار، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان کاشان و توابع

به شــماره فراخوان ( 2099091138000109 ) مورخ (99/12/18) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
  www.setadiran.ir بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان 

در پایگاه ملى مناقصات 42698087 مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 10:00 دوشنبه تاریخ 99/12/18 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه تاریخ 99/12/28 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/01/18 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت : 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/01/22 مى باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 3,798,000,000 ریال مى باشد. 
-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد  7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد.

- ارایه صورتهاى مالى حسابرسى شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار هاى افزایش ضمانت اجرایى و 
تقویت حسابرسى موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- 

امور قراردادها و تلفن (داخلى 2574) 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

م.الف: 1112335 

نوبت اول

على ضیاعلى ضیا
ویژه برنامهویژه برنامه
 تحویل سال راتحویل سال را
اجرا مى کنداجرا مى کند


