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 مــال و فرزندان، ِكشــته این جهان انــد و عمل صالح، ِكشــته آخرت اســت و 
بسا باشد كه خداوند این هر دو نعمت را نصیب مردمانى كند. پس بترسید از 
خدا، بترسید از آن چیزها كه خدا شــما را از آنها بیم داده است. و بترسید، 
ولى نه از آنگونه كه عذرخواه گناهانتان باشد. كارهاى نیك به جاى آورید 
ولى نه به قصد خودنمایى كه مردم ببینند یا از دیگرى بشنوند. زیرا هركس   
عملى را نه براى خدا انجام دهد خدا سزاى عملش را به كسى حوالت كند كه 

موال على )ع(بخاطر او عمل كرده است . 
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شرکت تعاونی هشت بهشت ساعی بنا

آگهی مزایده عمومی
فروش یک باب مغازه دارای 26/99 متر مربع در طبقه همکف و دارای یک زیر 
زمین با مســاحت31/12 متر مربع با کاربری انباری واقع در خیابان چهارباغ 
ساختمان صدف جنب بانک صادرات از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش 

برساند.
متقاضیان مــی توانند جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایده تا 
تاریخ1399/08/29 به دفتر شرکت واقع در خیابان باغ گلدسته مجتمع گلدیس 

ورودی سوم واحد336 مراجعه نمایند.
آدرس:اصفهان- خیابان آمادگاه-باغ گلدسته- ساختمان گلدیس - ورودی 

سوم-واحد336 تلفن:32247255و32243561
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 آگهی تجدید مزایده عمومی
 یک مرحله ای- نوبت اول

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد، نسبت به فروش یک 
قطعه از امالک مازاد بر نیاز خود شامل شش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 مترمربع )1800 متر 
اعیانی سوله و 80 مترمربع ساختمان اداری با دیوارکشی و محوطه سازی( واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، 
جنب دبیرستان شبانه روزی از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های 
پیشنهادی" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: 2099001553000002 روز سه شنبه مورخ 99/08/20

2- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرک امیریه
روبروی خیابان پنجم

3- هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت انجام می گیرد.

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز سه شنبه مورخ 99/08/20 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه 
مورخ 99/08/27

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد، بارگزاری در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز شنبه 99/09/08
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/09/09 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان می باشد.
7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 4/434/725/000 ریال می باشد که به دو صورت ضمانت نامه
بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب شــبای IR 870100004001039706374385 نزد بانک مرکزی از طریق 

دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکتری 936263500100000000000000000061  قابل ارائه می باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در مزایده )الف( عالوه بر

بارگذاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربســته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه 99/09/08 به حراست/ دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9- شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه )قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ 22 دی ماه 1377( 

منع قانونی دارد.
* متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 

14 )در روزهای اداری از تاریخ 99/08/21 الی 99/09/05( بازدید نمایند.
ضمناً  جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتی شرکت 

www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
- شماره تماس پشتیبانی سامانه: 41934- 031 )تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان به شماره 09132074427(

فروش یک قطعه از امالک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسالمی 
مورخ 83/11/17 و مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، عملیات اجرایی مشروحه 

ذیل را از محل صندوق سازگاری با کم آبی استانداری و از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
موضوع پروژه: پروژه آزادسازی مسیر و احداث شبکه مدرن حدفاصل سد چم آسمان و نکوآباد

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان
مشاور: مهندسین مشاور ژرف آب تدبیر

مدت اجرا: 7 ماه
برآورد پروژه: برآورد بر اساس فهرست بهای آبیاری زهکشی سال 99 و فهرست راه و باند سال  99 و فهرست 

ابنیه سال 99 برابر 160/000/000/000 ریال می باشد.
دارا بودن گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر با حداقل پایه 5 رشته آب

بدین منظور از تمامی شرکت های پیمانکاری واجد شرایط که دارای ســوابق مرتبط و دارای ظرفیت آزاد 
می باشند، دعوت به عمل می آید جهت تهیه اسناد ارزیابی به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نموده و 
پس از تکمیل اسناد حداکثر دو هفته پس از تاریخ نوبت دوم این آگهی اسناد را به همراه مستندات الزم در 

سامانه ستاد )www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند.
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