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محمدعلی کشاورز در سالروز تولدش

«الله زار» جان گرفت!

یتازد
«شزم!» م 

خیابان الل هزار یکی از خیابانهای قدیمی تهران
است که از گذشته تا امروز رنگهای متفاوتی به
خود دیده است.
به گزارش ایسنا ،باغی در شمال تهران که در
دو قرن پیش عمارت کاله فرنگی فتحعلی شاه
قاجار در آن بنا شده بود ،با گذشت زمان و آمدن
پادشاهان جدید عالقه به این باغ هم کم شد.
هرچه تهران بزرگتر ،باغ الل هزار در دل آن
کوچکتر شد و کم کم خیابانها در اطراف آن
پدیدار شدند .الل هزار در قلب تهران قرار گرفت اما
همچنان منطقهای محبوب و خوش آبوهوا بود.
ناصرالدینشاه نخستین باغ وحش تهران را در
ضلع غربی این باغ بنا کرد اما یک دهه قبل از
فروش آن جای این باغ وحش یک کمپانی هلندی
عمارتی دو طبقه به نام «تپق» را تأسیس کردند؛
«تپق» فروشگاهی بود که در آن از لباس تا اسلحه
که در اروپا م ُد بود ،فروخته میشد.
این باغ مرگ و زندگیهای زیادی را به خود دیده
است .از مرگ دردانه دختر ناصرالدین شاه که منجر
به فروخته شدن و تبدیل این باغ به عمارتهای
کوچکتر و کوچه و خیابان شد تا گذران زندگی
یکی از همسران شاه در یکی از عمارتهای آن.
سرنوشت الل هزار منتهی به تولد عمارتهای کوچک
نشد .جنگ جهانی اول و تحوالت بینالمللی سیل
اروپاییان را روانه ایران کرد و آنها بیشتر در اطراف
الل هزار رفت و آمد داشتند .همین اتفاق موجب
ظهور کلوپها ،کافه قنادیها ،هتل و عکاسخانه
و هرچیزی که نماینده سبک زندگی اروپایی بود،
در الل هزار شد.
در همان دوران بود که یک مهاجر قفقازی به
نام باقرخان «گراند هتل» را تأسیس کرد .این هتل
مجلل تا دو دهه میزبان مهمانان عالیرتبه خارجی
بود اما نکته مهم این هتل سالن بزرگ نمایشاش
بود که در آن برنامههای پر سروصدایی اجرا شد.
این سالن نمایش به ابتکار علی وکیلی که در
تأسیس سینما در ایران نقش مهمی داشت ،به
شکل سالن چند طبقه و بیضی شکل بازسازی شد.
بدین شکل «گراند سینما» در سال  ۱۳۰۴متولد
شد ،اما طولی نکشید که یکی از اولین سالنهای
سینما دوباره سالن نمایش شد و از بسیاری از
نمایشهای مشهور وقت از جمله «خسرو و
شیرین» میزبانی کرد .آن سالها ،سالهای رشد
انفجاری تئاتر و سینمای ایران بود.
در دورانی که خیابانهای تهران را چاههای نفت
رشد میدادند و ویترینهای پر زرق و برق اروپایی
یراندند،
باغهای توت و انگور را آهسته به حاشیه م 
سیدعلی خان نصر همراه با تعدادی از بزرگان
تئاتر تهران ،هنرستان هنرپیشگی را در خیابان
الل هزار تأسیس کردند .همچنین سالن نمایش
«گراند هتل» را اجاره و در این محل «تماشاخانه
تهران» را تأسیس کرد .در آن زمان باب جدیدی از
نمایشهای ایرانی به روی مردم گشوده شد که با
همکاری عبدالحسین نوشین شکوفا شد.
الل هزار در آن دوره به قلب تپنده کافهها تبدیل
شده بود و سینماها و دفتر روزنامههای مشهور و
آتلیه هنرمندان برجسته در آن جای داشتند .در این
دوران پ ُر رونق بود که «نصر» از تماشاخانه تهران
رفت و احمد دهقان مدیر این تماشاخانه شد.
«گراند هتل» از سال  ۱۳۲۵تعطیل و ساختمان
آن در اختیار «تماشاخانه تهران» و مجله «مصور
تهران» قرار گرفت .این مجله با مدیریت دهقان به
نشریه پرطرفدار آن زمان تبدیل شد و «تماشاخانه

اگهی تغییرات شرکت امین دژ دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2903
و شناسه ملی  14003377974به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/07/18تغیرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از  4نفر به
 3نفرکاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()430663

آگهی تغییرات شرکت بویر راه سهامی خاص به شماره ثبت  416و شناسه ملی
 10861830082به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/03تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه  139730420023003409و
 139730420023003410کد ملی سحر مشایخ کمارجی  2295494117اصالح
میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430651

اگهی اصالحی شرکت مهراز خانه گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت
 4805و شناسه ملی  10860441813به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/10/29اصالحیه ذیل اتخاذ شد  :پیرو آگهی تغییرات شرکت به شماره مکانیزه

و 139730420023003235-139730420023003234نام صحیح مدیرعامل شرکت
عنایت اهلل بهرامی نیا می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430633

آگهی تغییرات شرکت خدماتی قادر تالش سهامی خاص به شماره ثبت  3724و

شناسه ملی  10680010990به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/27

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء خانم فاطمه هوشمندپور ( رییس

هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()430710

خبر

یک روایت متفاوت از نخستین تماشاخانه تهران

گزارش هفتگی باکس آفیس آمریکا

در حالی که «شزم!» به ابرقهرمانی خود ادامه
میدهد« ،پسر جهنمی» نیز فیلم دیگری است
که برای رقابت با آن وارد عمل شده است.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،فیلم
ماجراجویی ابرقهرمانی «شزم!» محصول
استودیوی برادران وارنر به برتری خود در
باکسآفیس داخلی ایاالت متحده ادامه داد و
توانست برای دومین هفته متوالی مقام اول را
از آن خود کند.
«شزم!»  ۲۵میلیون دالر دیگر به فروش
خود اضافه کرد و فروش کلیاش در منطقه
آمریکای شمالی را به  ۹۴میلیون دالر رساند.
این فروش کافی بود تا به راحتی مجموعهای
از فیلمهای تازهوارد از جمله کمدی «کوچک»
یونیورسال ،بازسازی «پسر جهنمی» الینزگیت
و انیمیشن استاپموشن «حلقه گمشده» الیکا
را پشت سر بگذارد.
فروش بلیتهای «شزم!» نسبت به هفته
افتتاحیهاش کاهشی  ۵۳درصدی داشت که در
عین حال قابل قبول بود چون در حال حاضر
رقابت بسیاری در سالنهای سینما وجود دارد.
این ابرقهرمان نقابدار کمیکهای دیسی
همچنین توانست در باکسآفیس بینالمللی
هم عملکرد چشمگیری داشته باشد و با فروش
 ۳۵.۹میلیون دالری خود در این هفته مجموع
فروشش را به  ۲۵۸میلیون دالر برساند.
در حالی که «شزم!» توانست هواداران
کمیکبوکها را به خود جذب کند« ،پسر
جهنمی» خیلی خوش شانس نبود .این فیلم
فانتزی با ریتینگ  Rکه بر پایه رمان گرافیک
مایک میگنوال ساخته شده ،در افتتاحیه خود
عملکردی ضعیفتر از حد انتظار داشت و بعد
از اکران در  ۳۳۰۳سالن سینما توانست فقط ۱۲
میلیون دالر بفروشد.
این فیلم در باکسآفیس جهانی هم خیلی
خوششانس نبود و از اکران در  ۴۱منطقه
مختلف  ۱۰میلیون دالر کسب کرد که به این
ترتیب فروش بینالمللیاش را به  ۲۲میلیون
دالر رساند.
فروش بلیتهای «پسر جهنمی» با
نقشآفرینی دیوید هاربور بازیگر سریال
محبوب «چیزهای عجیب» حتی در حدی
نبود که بتواند رتبه دوم باکسآفیس داخلی
را برایش کسب کند .این افتخار به فیلم
«کوچک» با بازی رجینا هال رسید که داستان
یک غول صنعت تکنولوژی را تعریف میکند
که درست پیش از ارائه یک پروژه بزرگ ناگهان
به درون بدن نسخه  ۱۳ساله خود منتقل
میشود.
این فیلم توانست با اکران در  ۲۶۶۷سالن
سینما  ۱۵میلیون دالر بفروشد .این فروش
خوبی برای فیلم بود ،مخصوصا ً با توجه به
اینکه بودجه تولید آن  ۲۰میلیون دالر بوده
است .فیلم «کوچک» اکران بینالمللی خود را
هم از همین آخر هفته آغاز کرد و توانست از
 ۱۱بازار خارجی  ۱.۹میلیون دالر کسب کند.

هنر

«ایام غم نخواهد ماند»

تئاتر «نصر» یکی از قدیمیترین تماشاخانههای تهران است که از گذشته تا امروز ماجراهای زیادی را پشت سر گذاشته .بعد از گذشت سه دهه
متروک ماندن این بنای تاریخی ،حاال که رویای موزه شدنش به واقعیت نزدیک شده است ،ایدهپردازی جوان به روایتی جدید از تئاتر «نصر» در دل
الل هزار پرداخته است.

افرادی از
نسلهای
متفاوت از اولین
تماشاخانهتهران
بازدیدمیکنند
که در بین آنها
مردهایمسنی
وجود دارند که
گذشته تئاتر نصر
را به یاد دارند
و با حضور در
اینپرفورمنس
از خاطرات خود
میگویند
تهران» با اجرای نمایشهای قابل توجه به عنوان
مهمترین مرکز نمایش تئاتر بر سر زبانها افتاد.
با گذران روزهای درخشان و پر رونق «تماشاخانه
تهران» و مجله «مصور تهران» ،احمد دهقان
توانست پلههای ترقی را طی کند و به وکالت
مجلس برسد و بسیار صاحب نفوذ شود .همین
موضوع موجب شده او در سال  ۱۳۲۹در دفتر
کارش که در طبقه باالی ساختمان تماشاخانه
تهران بود ،ترور شود .شاید این یکی دیگر از
مرگهای تلخی بود که الل هزار شاهد آن شد.
از اواسط دهه  ۱۳۳۰بود که دوران افول الل هزار
آغاز شد .در سالهای پایانی تماشاخانه تهران در
حریق سوخت و برادران واال که دوستان دهقان
بودند ،بعد از او کار این تماشاخانه و مجله مصور
تهران را ادامه میدادند .تصمیم گرفتند جای این
تماشاخانه سینما بسازند اما انگار تماشاخانه بودن
بیشتر برازنده این ساختمان بود و جوانی به نام
«شروان» صاحبان تماشاخانه را راضی به بازسازی
آن کرد.
افتتاح سالن بعد از بازسازی با فوت سیدعلی خان
نصر همراه شد و به همین مناسبت نام آن به تئاتر
نصر تغییر کرد .تئاتر نصر در سال  ۱۳۴۱با اجرای
موفقی در حضور محمدرضا شاه و فرح بازگشایی
شد .افول مدنیت در الل هزار چنان رو به رشد بود
که این تماشاخانه را هم تحت تأثیر قرار داده بود.
در دهه  ۵۰با تحول فعالیتهای جاری در
الل هزار ،نام این خیابان اغلب تهرانیها را به یاد
فسق و فجور میانداخت .در نهایت در  ۱۳آبان
سال  ۱۳۵۷تعدادی از مأموران ساواک با لباس
شخصی به الل هزار ریختند و بسیاری از کافهها،
تئاترها و سینماها را غارت و تخریب کردند تا آتش
خشم مردم ناراضی را خاموش کنند.
در روزهایی که خانهها قصه خود را به تیرآهن
و بتنی میفروختند و صاحبخانه را آواره
شهر میکردند و مردمانی که سایه خود را هم

اگهی تغییرات شرکت بویر راه سهامی خاص به شماره ثبت 416و شناسه ملی 10861830082

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/03تغییرات ذیل اتخاذ شد :

نمیشناختند چه برسد به همسایگان ،مغازههای
الکتریکی و لوستر فروشیها ساکنان اصلی الل هزار
شدند .چهره الل هزار به کلی تغییر کرد و اثری از
گذشته پرماجرای این خیابان باقی نماند.
تا دهه  ۱۳۶۰تئاتر نصر به زور خود را سرپا نگاه
داشته بود .در پاییز سال  ۶۷نمایشی با الهام از
جنگ تحمیلی توسط عزتالله مهرآوران در این
تماشاخانه اجرا شد که آخرین پردههای تئاتر
نصر بود .بعدها نیز چند نمایش پراکنده در این
تماشاخانه اجرا شد تا سرانجام کارش به جایی
کشید که درهایش برای مدتی نامعلوم بسته شد
و تئاتر نصر تا امروز متروک ماند .این سرگذشت
الل هزار و تئاتر نصر است که این روزها علی شاکری
با همکاری گروهی از هنرمندان آن را روایت میکند.
برای این اجرا روی صحنه سالن نمایش تئاتر نصر
پنج ردیف صندلی چیده شده است که هر ردیف
طویل و مرتفعتر از ردیف پایینی خود است .این
چیدمان نمایشدهنده پنج الیه تاریخی خیابان
الل هزار و تئاتر نصر هستند .صدای هنرمندانی چون
پرویز پرستویی ،رضا کیانیان ،غزل شاکری ،حبیب
رضایی ،گالب آدینه ،صابر ابر و… در سالن پخش
میشود که هرکدام داستانها و سرگذشت الل هزار
را در مقطع زمانی تعریف میکنند.
سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری
«شیار استودیو» و در آستانه روز جهانی بناها
و محوطههای تاریخی اجرای پرفورمنسهای
محدودی را در تئاتر برگزار میکند .علی شاکری،
معمار جوانی است که از  ۱۶اسفندماه با گروهش
در تئاتر نصر مستقر شدند تا سرگذشت این
تماشاخانه را قبل از مرمت و تبدیل شدن به موزه
تئاتر برای مردمان شهرشان روایت کنند.
این معمار جوان که سعی میکند با رفتن
به سراغ معماریهای قدیمی به جستوجوی
داستانها و سرگذشت آنها برود .در پروژه قبلی
خود نیز سرگذشت ساکنان خانهای در کوچه مینو،

نوبت سوم

محل جدید شرکت استان کهگیلویه وبویراحمد  -شهرستان بویراحمد  -بخش مرکزی  -شهر

پالک 0ساختمان منصور طبقه سوم کد پستی  7591681915تعیین گردید و ماده مربوط در

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430652

آگهی تغییرات شرکت سهند یاقوت رایمند سهامی خاص به شماره ثبت  7997و
شناسه ملی  14005915620به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/18
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی

از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء خانم زهره موسوی ( نائب رئیس
هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430659

آگهی تغییرات شرکت آژند کیان هخامنش سهامی خاص به شماره
ثبت  8939و شناسه ملی  14007527047به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/18تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :وحید قهرمانی به شماره ملی  0323492789و زریر شفیعی به
شماره ملی  4230526830و ملیحه شفیعی به شماره ملی 4220071131
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-
صدیقه سیفی به شماره ملی  4220332499به سمت بازرس اصلی و روح
انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی 4231517411به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()430713

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
(اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک صنعتی زاگرس ،
فاز سوم عملیات اجرای آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی پاوه) ش کرت شهرک اهی صنعتی استان کرمانشاه

یاسوج -محله دولت آباد-معبر ما قبل آخر خیابان تختی معبر آخر خیابان شهیدعلمدار کرمی
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

پالک  ۶را روایت کرد.
او معتقد است هنگام جستوجو و پژوهش
در بنا هیچ چیزی نباید دور ریخته شود چراکه
همه آنها اسنادی مربوط به گذشته بنا است
و این موضوع را میشود در بازدید از تئاتر نصر
متوجه شد که با چه وسواس و سلیقهای اسناد از
نخالهها جدا شدهاند و در بخشهایی از ساختمان
برای تماشای بازدیدکنندگان قرار گرفتهاند.
اعضای تیمش هم به این باور رسیدهاند و مراقب
هستند که بازدیدکنندگان با احتیاط این اسناد را
تماشا کنند.افرادی از نسلهای متفاوت از اولین
تماشاخانه تهران بازدید میکنند که در بین آنها
مردهای مسنی وجود دارند که گذشته تئاتر نصر
را به یاد دارند و با حضور در این پرفورمنس از
خاطرات خود میگویند.
در یکی از این بازدیدها پیرمردی عصا به دست در
صف بود که در سن سیزده سالگی ساختمان تئاتر
نصر را بازسازی کرده است یا مرد مسن دیگری به
آنجا آمده بود که در گذشته مقابل این تماشاخانه
برای مردمی که از تئاتر بیرون میآمدند ،آواز
میخوانده است.
شاکری که تمام سعیاش این است که نگاه
مردم را به گذشته و آینده شهر خود باز کند،
پای خاطرات این ساختمان قدیمی اشک میریزد
و میگوید« :دلیل این بغض و اشک خوشحالی
است .خوشحالیام از حضور مردم در اینجا است
و معتقدم که این همراهی مردم شهر و مسئوالن
در کنار هم است که میتواند تغییر ایجاد کند و از
دل هیچ جلسهای اتفاقی نمیافتد».
گروه «شیار استودیو» تالش کردهاند که
تمام اتفاقات رنگ و بوی گذشته را بدهد .آنها
بلیطهای این اجرا را هم شبیه بلیطهای آن زمان
درست کردهاند و به مردم میدهند .این اجرا تا ۳۱
فروردینماه هر روز ساعت  ۱۱صبح و پنجشنبه و
جمعه در دو سانس  ۱۱و  ۱۶برپا است.

محمدعلی کشاورز در سالروز تولد خود با ابراز
ناراحتی نسبت به وقوع سیل در برخی استانهای
کشور بیان کرد :زندگی به من آموخت که روزهای
تلخ و شیرین از سر این ملک عبور میکند و تنها
چیزی که میماند سرزمینمان است که برای
سرافرازی آن باید از جان مایه گذاشت.
محمدعلی کشاورز در سالروز تولد  ۸۹سالگی
خود در گفتوگویی با ایسنا بیان کرد :امروز در
حالی هشتاد و نه سالگی را تجربه میکنم که
بیش از هر دوره دیگری میدانم همانطور که
حضرت حافظ فرمودند ایام غم نخواهد ماند.
میدانم که این روزها همه ما در محاصره اخبار
تلخ قرار گرفتیم ،شاید حس کنیم این تلخیها
ابدی است .اما ابدا ًچنین نیست و نخواهد بود.
این پیشکسوت ادامه داد :زندگی به من
آموخت که روزهای تلخ و شیرین از سر این ملک
عبور میکند و تنها آنچه که میماند سرزمینمان
است که برای سرافرازی آن باید از جان مایه
گذاشت .ایران هویت تک تک ما را در خود جا
داده و گذشته و آینده با نام آن گره خورده است.
میدانم که فروردین تلخی را به واسطه سیل
پشت سر گذاشتیم اما یازده ماه دیگر در پیش
است که میتوانیم با مهر و عشق و همت آن
را بسازیم.
محمدعلی کشاورز همچنین در پایان بیان
کرد :از اینکه در طول دههها من را همواره مورد
عنایتتان قرار دادید ،سخت مسرورم و امیدوارم
بتوانم الیق این مهر باشم .بیتردید اگر هزار
بار دیگر متولد شوم حرفهای که پیشه میکنم
هنرپیشگی است چراکه هیچ چیزی به اندازه
بازیگری مرا خوشحال نمیکند و فاصله من را با
مردم کم نمیکند.
محمدعلی کشاورز از بازیگران ماندگار و
پیشکسوت سینمای ایران در  ۲۶فروردین ۱۳۰۹
در اصفهان متولد شد .این هنرمند که دارای
نشان درجه یک فرهنگ و هنر است ،در سینما،
تئاتر و تلویزیون بارها در نقشها و ژانرهای
گوناگون حضور داشته است .او در بازیگری،
همراه ِ علی نصیریان ،زندهیاد جمشید مشایخی،
داود رشیدی و عزتالله انتظامی  ۵بازیگر مرد
ماندگار تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران
بهشمار میآیند .کشاورز تاکنون در حدود ۵۰
فیلم سینمایی ،بیش از  ۳۰سریال تلویزیونی و
چندین تئاتر و تلهتئاتر ایفای نقش کرده است.
این هنرمند ایفاگر نقشهای ماندگاری
در تاریخ سینما بوده است که از جمله آنها
میتوان به فیلمهای «خشت و آینه»« ،آقای
هالو»« ،رگبار»« ،صادق کرده»« ،شطرنج
باد»« ،کمالالملک»« ،مردی که موش
شد»« ،کفشهای میرزا نوروز»« ،مادر»،
«پول خارجی»« ،دلشدگان»« ،روز واقعه»،
«ناصرالدین شاه آکتورسینما»« ،خسوف»،
«زیردرختان زیتون»« ،غزال» و مجموعههای
«دایی جان ناپلئون»« ،هزاردستان»« ،افسانه
سلطان و شبان»« ،سربداران»« ،گرگها»،
«پدرساالر» و «روشنتر از خاموشی» اشاره کرد.

شــرکت شــهرک هــای صنعتــی کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصــه ( اجــرای بخشــی از عملیــات راهســازی و آســفالت شــهرک صنعتــی زاگــرس  ،فــاز ســوم
عملیــات اجــرای آســفالت بخشــی از معابــر شــهرک صنعتــی پــاوه) بــه شــماره هــای ( )2098001115000005 -2098001115000006را از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  98/01/24می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:30روز شنبه تاریخ  98/01/24تا  98/01/29ساعت 14:30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:30روز دوشنبه تاریخ 98/02/09
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11:00روز سه شنبه تاریخ 98/02/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس  :سه راه  22بهمن  -ابتدای بلوار نوبهار -شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه و تلفن  ( 08338246100داخلی )204
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021 – 41934دفتر ثبت نام  02188969737 :و 02185193768
شرح پروژه

محل اجرا

حجم پروژه

مدت اجراء

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ ضمانت

رتبه مورد نیاز

اجرای بخشی از عملیات
راهسازی و آسفالت

شهرک صنعتی زاگرس

حدودا ً  4کیلومتر

6ماه شمسی

19/089/555/292

955/000/000

5راه ،راه آهن و باند و
فرودگاه

فاز سوم عملیات اجرای
آسفالت بخشی از معابر

شهرک صنعتی پاوه

حدودا ً 1کیلومتر

2ماه شمسی

5/876/739/733

294/000/000

5راه ،راه آهن و باند و
فرودگاه

1407

شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه

آگهی تغییرات شرکت سهند یاقوت رایمند سهامی خاص به شماره ثبت 7997و شناسه ملی

سند و شناسنامه سواری پراید مدل  85رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک -49
236ب 89شماره موتور  1576560شمارسی  S1412285221656بنام مصطفی صلح
جو مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید -2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های

برگ سبز سواری سمند  LXEFمدل  1396رنگ سفید روغنی به شماره
پالک 678-49ج 61به شماره موتور  147H0332565وشماره شاسی
 NAACY1YE2HF233566به نام صادق انصاری مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

 14005915620به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/18

تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :خانم زهرا رضائی منصورآباد به شماره ملی  4260070002به سمت

بازرس اصلی و خانم صدیقه ویسی پور به شماره ملی  4232214089به سمت بازرس علی البدل
شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430658

