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  اقتصادى

حداقل نيم ميليون ساختمان بلند و خطرناك با 
انواع كاربرى در شهر 12 ميليون نفرى تهران وجود 
دارد كه هر يك به تنهايى قادرند با كوچكترين سانحه، 

فاجعه اى بزرگ را براى مردم پايتخت ايجاد كنند.
به گزارش خبرنگارما، بر اســـاس ليستى كه سه 
سال قبل از سوى سازمان آتش نشانى تهيه و با مجوز 
دادستانى كل كشور توسط شوراى ششم شهر به عنوان 
ساختمان هاى غير ايمن تهران منتشر شد، حداقل 129 
بناى مهم در مناطق 20 گانه شهردارى تهران نيازمند 
تخريب يا ايمن سازى فورى هستند، با اين حال تاكنون 
هيچ اقدامى براى ارتقاى ايمنى ابنيه مذكور از سوى 
دستگاه هاى مسئول و مالكان دولتى يا خصوصى اين 
ابنيه صورت نگرفته و بدتر آنكه در سال هاى اخير 
تعداد ســـاختمان هاى ناامن پايتخت به دليل استفاده 

نامطلوب خدماتى و تجارى افزايش يافته است. 
در اين ليســـت سهم ساختمان هاى مرتفع و 
غيرايمن در منطقه يك شهردارى تهران 9 ساختمان، 
منطقه دو 10 ساختمان، منطقه سه 3 ساختمان، منطقه 
چهار 5 ساختمان، منطقه پنج 4 ساختمان، منطقه شش 
6 ساختمان، منطقه هفت 6 ساختمان، منطقه هشت دو 

ساختمان و منطقه نُه 4 ساختمان قيد شده است.
همچنين در منطقه يازده حداقل 4 ســـاختمان، 
منطقه دوازده 15 ساختمان، منطقه سيزده 3 ساختمان، 
منطقه چهارده 4 ساختمان، منطقه پانزده 8 ساختمان، 
منطقه شانزده 4 ساختمان، منطقه هفده 2 ساختمان، 
منطقه هجده 5 ساختمان، منطقه نوزده 6 ساختمان و 
منطقه بيست شهردارى تهران 4 ساختمان غير ايمن و 

در حال فعاليت موجود است.
اين گزارش حاكيست: بر مبناى اطالعات منتشره 
در ليست مذكور مناطق 12، 2 و 9 تهران به ترتيب 
داراى بيشترين ابنيه غيرايمن بوده اند كه هنوز اقدامى 

براى ارتقاى امنيت آنها صورت نگرفته است.
ليستى كه در آن زمان از سوى سازمان آتش نشانى 
تهران تهيه شد، صرفاً به نبود يا ايراد امكانات ايمنى 
در برخى ساختمان هاى عمومى تهران اشاره داشت و 
فاقد آمارى از ساختمان هاى غير ايمن انتظامى، دولتى و 
همچنين ابنيه بلند مرتبه خدماتى بخش خصوصى بود. 
از سوى ديگر، اگر مجتمع هاى مسكونى و ساير ابنيه 
غيرايمن تهران را از حيث نبود يا ايراد اصول مهندسى 
ساخت به اين ليست بيفزاييم، ساختمان هاى خطرناك 

تهران صدها برابر اين رقم خواهند بود.
بر اســـاس اطالعات دريافتى از سازمان نظام 
مهندسى ساختمان، از مجموع 4/5 ميليون ساختمان 
موجود در تهران كه بيش از 88 درصد آنها آپارتمان 
و چند طبقه هســـتند، حدود 450 هزار واحد بنا به 
لحاظ عدم رعايت اصول صحيح مهندسى ساخت و 
فرســـودگى مصالح در مرحله بحران قرار دارند. اين 
نكته نشـــان مى دهد كه از هر 10 ساختمان موجود 
در پايتخت حداقل يك واحد استعداد بحران سازى 
براى اماكن اطراف خود را دارد. عمده اين ابنيه پيش 
از تدوين مباحث 22 گانه مقررات ملى ساختمان و 
بر اساس شيوه هاى سنتى توسط افراد غير حرفه اى 

ساخته شده اند.  
بررسى هاى ديگر نشان مى دهد ميانگين عمر 
بناهاى بلندمرتبه و ناايمن پايتخت باالى 40 ســـال 
است كه به دليل بارگذارى جمعيت ساكن يا شناور و 
همچنين به دليل بار مالى اقدامات پيشگيرانه، تاكنون 
اقدامى براى ايمن سازى و بازسازى سازه و تجهيزات 

آنها صورت نگرفته است.
مهمتر اينكه اغلب اين ســـاختمان ها با كاربرى 
خدماتى شامل بازارچه، كارگاه هاى كوچك توليدى، 
انبار يا دفاتر فنى در اطراف مراكز مهم تجارى و پر 
تردد تهران قرار دارند كه بروز كوچكترين ســـانحه 
در آنها مى تواند به يك فاجعه بزرگ در واحدهاى 

اطراف تبديل شود.  
تقريباً اغلب ســـاختمان هاى سه طبقه به باال، 
پاساژها، بازارچه ها، داالن ها و واحدهاى تجارى و 

خدماتى مســـتقر در مناطق 6 تا 15 شهردارى تهران 
شامل اين دسته از ابنيه غيرايمن و خطرساز هستند كه 
در برخى از آنها طى سالها گذشته تغييراتى روبنايى 
با هدف ارتقاى ايمنى يا زيبا سازى ظاهرى صورت 
گرفته ولى همين تغييرات غيراصولى باعث كاهش 
ضريب ايمنى كل بنا شده است. از سوى ديگر تغيير 
كاربرى محاسبه نشده در اغلب اين واحدها، احتمال 

بروز سوانح بزرگ را تشديد كرده است.

اينك بسيارى از واحدهاى تجارى طبقات فوقانى 
يا فضاهاى زيرسطحى  پاساژها و بازارچه هاى مركز 
تهران بدون كوچكترين اقدامات ايمن سازى، به انبار 
نگهدارى مواد اوليه، كاالهاى فله و بسته بندى، اجناس 
متروكه و اقالم قابل اشتعال يا خطر آفرين تبديل شده 
اند و در موارد فراوانى شاهد بارگذارى غير اصولى 
مصالح ساختمانى يا ايجاد تراكم جديد در اين طبقات 
هستيم. سعيد بختيارى  كارشناس بخش مهندسى آتش 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى با اشاره به اين 
بارگذارى هاى غيراصولى معتقد است: شمار زيادى 
از ساختمان هاى تجارى تهران در نوبت بروز سوانح 
مرگبارى نظير فاجعه ساختمان پالسكو هستند، زيرا 
در اين پاساژها و بازارچه ها تعداد واحدهاى تجارى 

بسيار بيشتر از ظرفيت خدمات ايمنى است.  
همچنين در اغلب اين ســـاختمان ها اشكاالت 
طراحى معابر دسترســـى و  پلكان، نبود راه خروج 
اضطرارى و مشـــكالت سيستم هاى خدماتى نظير 
فرســـودگى لوله هاى آب و عدم تعمير و نگهدارى 

صحيح از آنها به چشم مى خورد.
به گفته وى، در تعدادى از مراكز تجارى محالت 
بافت مركزى تهران شاهد هستيم ساختمانى كه متعلق به 
يك صنف خاص است، در برخى طبقات زيرسطحى، 
ميانى يا فوقانى به واحدهاى صنفى مغاير واگذار شده 
است. مثال در ميان انبوه واحدهاى صنف پوشاك، يك 
رستوران قرار دارد كه تجهيزات و شيوه كاركرد آن براى 

واحدهاى اطراف مى تواند خطر آفرين باشد.

اين گـــزارش مى افزايد در كنار ابنيه خدماتى 
مذكور، مجموعه آپارتمان هاى مســـكونى مستقر در 
نواحى 2 تا 18 شـــهردارى تهران كه ظرف 3 دهه 
گذشته و قبل از آن توسط افراد غيرمتخصص بدون 
رعايت اصول مهندســـى ساخته شده اند، در زمره 
ساختمان هاى خطرآفرين پايتخت قرار دارند كه تعداد 
آنها بيش از 400 هزار واحد است و جمعيتى بالغ بر 

7 ميليون نفر را در خود جاى داده اند.
همچنين در شمار زيادى از آپارتمان هاى موجود 
كه طى 20 سال گذشته در تهران ساخته يا نوسازى 
شده اند، مقررات ملى ساختمان رعايت نشده يا نظارت 
كافى بر اجراى اين مقررات صورت نگرفته است. بدتر 
اينكه اطالعات ساخت اين قبيل ابنيه در اختيار هيچ 
نهادى نيست تا هنگام بروز سوانح بتوان از آن براى 

امدادرسانى استفاده كرد.
نبــود اطالعــات دقيق از ســاختمان هاى 

خطرناك
 مشكل ســـاختمان هاى بلند و قديمى تهران 

همچنين از زاويه ديگرى حائز اهميت است.عمده اين 
ســـاختمان ها در دوره اى احداث شده اند كه هيچ 
ضابطه و مقررات جامعى بر ساخت و ساز ابنيه تهران 
وجود نداشـــته و به همين دليل نمى توان اطالعات 

دقيقى از آنها به دست آورد.
به گفته حمزه شـــكيب رئيس ســـازمان نظام 
مهندسى ساختمان كشور، يك هزار ساختمان باالى 
12 طبقه در تهران وجود دارد كه نقشـــه هاى آنها 

هنوز در دســـترس افراد ذى صالح نيســـت. اگر در 
هريك از اين ساختمان هاى بلندمرتبه سانحه اى رخ 
دهد، دســـتگاه هاى امدادى به دليل نبود اطالعات و 
نقشه هاى دسترسى صرفاً سرعت انتشار ابعاد فاجعه 

را تا حدودى كمتر مى كنند.
وى مى گويد: ما به نقشـــه هاى مهندسى نياز 
داريم تا عالوه بر مســـيرهاى دسترسى به تأسيسات 
ساختمان، امكان ارزيابى نحوه فروريختن بنا را فراهم 
سازند. متأسفانه  اكنون مكانيزم هاى فروريزش اغلب 
ساختمان هاى تهران آماده نيست تا هنگام بروز سوانح 
تيم هاى امدادى بدانند بايد از كجا فعاليت خود را 

شروع كنند.
وى با گاليه از افزايش تراكم بدون محاســـبه 
در برخى ساختمان هاى بلندمرتبه تهران مى گويد: 
ما بايد تالش كنيم تا ريســـك بروز سوانح را براى 

ساختمان هاى بلند مرتبه كاهش دهيم، به همين دليل 
بايد از دستگاه هاى مجرى پرسيد كه اگر قرار است 
ساختمانى پنج طبقه ساخته شود چرا از ابتدا دستور 

نقشه پنج طبقه داده نمى شود؟
پيروز حناچى معاون اسبق شهرسازى وزارت راه 
و شهرســـازى و شهردار سابق تهران هم با اذعان به 

مشكالت ايمنى در بافت فرسوده پايتخت و ضريب 
مقاومت كم در ســـاختمان هاى بلندمرتبه مى گويد: 
تجارب كســـب شـــده از زلزله هاى هاى مهيب در 
داخل و خارج از كشـــور ثابت كرده كه بايد سطح 
استانداردهاى ايمنى در ساختمان ها و زيرساخت هاى 
شهرى را  حتى در مناطقى كه احتمال زمين لرزه در 

آن ها كمتر است؛ باالببريم.
وى مى گويد: تقريبا در تمامى ســـوانح طبيعى 
يا غيرطبيعى ثابت شـــده كه مشكل كمك رسانى به 
ســـاختمان هاى بلندمرتبه چند برابر ابنيه ديگر است 
ولى از آنجا كه به دليل رشـــد جمعيت ناگزير از 
اسكان جمعيت در ساختمان هاى بلند هستيم، پس 
بايـــد به موازات اقدامات الزم براى باالبردن مقاومت 
ساختمان هاى مذكور، سطح آگاهى ساكنين آنها را 
نســـبت به نحوه كاربرى فضاهاى اين ساختمان ها 

افزايش دهيم.
اضافه مى شود حناچى در دوره مسئوليت خود بر 
شهردارى تهران تعداد ساختمان هاى بلند و خطرناك 

تهران را 1000 واحد اعالم كرده بود.
 ضرورت تخريب برج هاى غيرايمن 

بديهـــى اســـت ميـــزان ريســـك برخى از 

ساختمان هاى بلند و فرسوده در پايتخت به قدرى 
باالست كه با شيوه هاى مقطعى و كوتاه مدت نمى 
توان ضريب ايمنى آنها را باالبرد. در اين قبيل موارد 
راهى جز تخريب كل بنا و ايجاد ساختمانى جدى با 

رعايت اصول مهندسى وجود ندارد.
شـــهردارى تهران اگرچه از ابتداى امسال كار 
تخريب ابنيه بلند و فرسوده را آغاز كرده ولى تعداد 
ساختمان هاى گزينش شده و سرعت تخريب آنها 
همچنان بسيار پايين است. به عنوان نمونه در منطقه 10 
شهردارى تهران كه برآوردها از وجود 200 ساختمان 
بلند و غير ايمن حكايت دارد، تاكنون فقط 10 ساختمان 

تخليه و تخريب شده است.
مهدى اخ الصنايع شهردار منطقه 10 تهران ضمن 
تاييد اين موضوع و با اشـــاره به ابالغ دستورالعمل 
تشكيل كارگروه استانى براى پايش ايمنى ساختمان هاى 

مهم و بلندمرتبه مى گويد: بر اساس اين دستورالعمل،
شناسايى و ارزيابى ايمنى ساختمان هاى مهم و بلند مرتبه
در برابر حوادثى چون آتش سوزى، زلزله، فرونشست
و فروريزش را به صورت جدى در دســـتوركار قرار
داده و با شناســـايى هر مورد ناايمن، بدون اغماض
از طريق مجارى قانونى و حقوقى مالك را به انجام
اقدامات اصالحى در جهت تامين پايدارى و ايمنى

بنا مكلف كرده ايم.
گستردگى ساختمان هاى خطرساز 

محمـــد آئينى معاون وزير راه و شهرســـازى
هم با اشـــاره به گســـترش بافت فرسوده در اغلب
شهرهاى بزرگ و پر جمعيت مى گويد: مخاطرات
ساختمان هاى بلند و فرسوده فقط مختص به كالنشهر
تهران نيســـت. اكنون با اين معضل در كرج، مشهد،
اصفهان، تبريز، شيراز، كرمانشاه، اراك و شمار زيادى

از شهرهاى پرجمعيت ديگر روبرو هستيم.
وى با بيان اينكه تاكنون 2ميليون و 700هزار واحد
ناپايدار در بافت هاى فرســـوده شهرى شناسايى شده
اســـت، مى گويد: نوسازى و به سازى اين بافت ها از

توان دولت و شهردارى به تنهايى خارج است.
به گفته آئينى، پنج هزار و 400محله و 100هزار
كوچه دربافت هاى ناكارآمد شهرى درسطح كشور
وجود كه هر آن مستعد بروز يك سانحه هستند و
بايد با استفاده از فناورى هاى نوين سرعت نوسازى

آنها را افزايش دهيم.
 گزارش خبرنگار ما به نقل از ســــازمان آتش
نشــــانى و خدمات ايمنى اصفهان حاكيست، طبق
برآوردهاى  صورت گرفته در ســــال 1396 حداقل
328 ســــاختمان ناايمن در اين شهر وجود دارد كه
بخــــش عمده آن را مجموعه هاى تجارى، ادارى و

حتى هتل ها تشكيل مى دهند.
در مشــــهد هم برآوردهاى سال 1397 وجود
400 ساختمان بلند و غيرايمن را در اين شهر بزرگ
و پرجمعيت ثابت كرده اســــت كه بايد به فوريت

تخريب يا مقاوم سازى شوند.
كرج به عنوان دومين كالنشهر پرجمعيت كشور
هم داراى حداقل 250 ســــاختمان بلند و خطرناك
است و در ساير كالنشهر ها بين 30 تا 100 ساختمان

بلند و خطرناك وجود دارد.
محمدرضا احمدى از كارشناسان سابق مركز
تحقيقات راه، مســــكن و شهرسازى هم با اذعان به
فراگيرى اين مشكل در سطح كشور مى گويد: قابل
انكار نيست كه  بسيارى از ساختمان هاى بلند نوساز
و يا قديمى در شــــهرهاى بزرگ كشور در معرض

خطر حوادث طبيعى قرار دارند.
بــــه گفته وى، انجام كارهاى غير تخصصى در
نظام ساخت و سازها، افت كيفيت و بحران ايمنى در
ساختمان ها از چالش هاى شهرى در ايران است كه
موجب گسترش آسيب هاى اجتماعى مى شود.

وى مى گويد: نظارت مهندســــى بر ساخت
و ســــازها نقش مهمى در كيفيت ساختمان ها دارد
كه بايد معماران و مهندسان به اين امر توجه ويژه

داشته باشند. 
 گـــزارش خبرنگار ما حاكيســـت، مادامى كه
تســـهيالت الزم براى تشـــويق مالكان و ســـاكنان
ساختمان هاى بلندمرتبه و خطرناك به تخريب و نوسازى
واحدهاى مذكور طراحى نشود و سود الزم براى سرمايه
گذارى بخش خصوصى در اين فرآيند تخصيص نيابد،
نمى توان به كاهش ضريب خطر ســـاختمان هاى بلند
در شهرهاى پرجمعيت اميدوار بود.  بر اساس قانون، در
حال حاضر شهردارى هاى كل كشور موظفند براى صدور
پروانه ســـاخت در بافت فرسوده 50 درصد تخفيف به
متقاضيان ارائه دهند كه اين تسهيالت در برخى موارد تا
100 درصد قابل اعمال است. با اين وجود هنوز گرانى
قيمت زمين و سنگينى بار مالى تأمين مصالح ساختمانى
و تجهيزات ايمنى بزرگترين مانع براى نوســـازى بافت

فرسوده شهرهاست.  
كامران نرجه

گزارش اطالعات از وضع خطرناك ساختمان هاي ناايمن در شهرهاي پرجمعيت

*حداقل 129 بناى مهم در مناطق 20 گانه شهردارى تهران نيازمند تخريب يا
 ايمن سازى فورى هستند.

 *مناطق 12، 2 و 9 شهردارى تهران به ترتيب داراى بيشترين ابنيه غيرايمن هستند 
كه هنوز اقدامى براى ارتقاى امنيت آنها صورت نگرفته است.  

*از مجموع 4/5 ميليون ساختمان موجود در تهران كه بيش از 88 درصد آنها 
آپارتمان و چند طبقه هستند، حدود 450 هزار بنا به لحاظ عدم رعايت اصول 

صحيح مهندسى ساخت و فرسودگى مصالح در مرحله بحران قرار دارند.
 *تاكنون 2 ميليون و 700 هزار واحد ناپايدار در بافت هاى فرسوده شهرهاى كشور 

شناسايى شده است
  *پنج هزار و 400 محله و 100 هزار كوچه دربافت هاى ناكارآمد شهرى درسطح 

كشور وجوددارد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
 براى سال مالى منتهى به 1401/09/30  

شركت ليزينگ خودرو غدير(سهامى عام)
به شماره ثبت 198639و شناسه ملى 10102404600

 بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت ليزينگ خودرو غدير (سهامى عام ) 
دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه اين شركت كه ساعت 
9 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 واقع دركيلومتر 12 جاده مخصوص 
كرج، ســـالن اجتماعات شركت طراحى مهندسى و تأمين قطعات ايران خودرو 
 (ســـاپكو) برگزار مى گردد، حضور بهم رســـانند. همچنين سهامداران محترم 

مى توانند نسبت به مشاهده آنالين از طريق پيوند زير اقدام نمايند.
www.APARAT.COM/LKG.IR

ضمناً از سهامداران و نمايندگان محترمى كه بصورت حضورى در مجمع حاضر 
خواهند شد درخواســـت مى گردد تمام اصول الزم براى حفظ سالمتى خود و 
ديگر شركت كنندگان را رعايت كنند،از ســـهامداران محترم يا وكالى قانونى 
آنان كه مايل به حضور در مجمع مى باشـــند ، تقاضا مى شود با دردست داشتن 
برگ سهام و كارت شناســـايى معتبر و يا وكالت نامه رسمى در يكى از روزهاى 
25 و 26 بهمن ماه 1401 از ساعت 9 الى 15 به امور سهام شركت واقع درتهران ، 
 خيابان استاد مطهرى ، خيابان ميرعماد ، كوچه شهيد پيمانى(يازدهم) ، پالك 3 

مراجعه نمايند . 
برگه ورود به جلسه فقط در روزهاى تعيين شده صادرمى شود. بديهى است حضور 
در مجمع تنها با ارائه اين برگه به همراه كارت شناسايى معتبر امكان پذير است .

دستور جلسه: 
1- اســـتماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد ســـال مالى منتهى به 

1401/09/30
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شركت در خصوص عملكرد سال 

مالى منتهى به 1401/09/30
3- اتخاذ تصميم نســـبت به تصويب صورت هاى مالى ســـال مالى منتهى به 

1401/09/30
4- انتخاب روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهى هاى شركت. 

5- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سهام.
6- تكميل اعضاى هيات مديره.

7- ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد .  
                   هيات مديره شركت ليزينگ خودرو غدير (سهامى عام )

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران

آگهي فراخوان انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فوالد و فلزات شهرستان تهران (نوبت اول)
در اجراي ماده 11 آيين نامه اجرايي انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي، بدينوسيله از كليه اعضاي داراي پروانه كسب اتحاديه صنف فروشندگان آهن و فوالد و فلزات 
شهرستان تهران دعوت مي گردد، از ساعت 9:30 الي 14 روز سه شنبه مورخ 1401/12/02 جهت شركت در دور اول انتخابات اتحاديه، شخصاً به نشاني: دروازه شميران خيابان برادران 

قائدي (هدايت) حسينيه آهن فروشان مراجعه و كانديداهاي مورد نظر خود را از بين افراد ذيل در قالب 7 نفر اعضاي اصلي هيأت مديره و 1 نفر بازرس انتخاب نماييد.
نكات مهم:

* براساس بند 6 ماده 15 آيين نامه انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي، فقط صاحب پروانه كسب مجاز به شركت در انتخابات بوده و شركاء، دارندگان وكالت 
محضري، مباشر و اعضاي خانواده مجاز به شركت در انتخابات نمي باشند.

* ارائه اصل كارت ملي و يا پروانه كسب و يا تصوير آن جهت شركت در انتخابات ضروري است.
* انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار مي گردد.

اسامي داوطلبين عضويت در هيأت مديره (7 نفر انتخاب شود)

 اسامي داوطلبين عضويت در بازرسي (1 نفر انتخاب شود)
نام خانوادگينامرديف

چيت سازمحمدصادق1
قربانيمصطفي2

نام خانوادگينامرديف
اكبرياكبر1
بحريهادي2
تقي تاش كهقيحسن3
حسينيسيديوسف4
حسينيسيدكاظم5

نام خانوادگينامرديف
راستگو شهرستانيسعيد6
رستگارپورحميدرضا7
عباس زاده خضرائيابوالفضل8
مكيسيدمحمدرضا9
يزدانيافشين10

محمدجعفرنيا 
رئيس هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

نام خانوادگينامرديف
نادريمحمد3

م الف/4082

 به منظورشركت در انتخابات 

آگهى مزايده نوبت دوم 
 شــركت آرين پارســه كيش(ســهامى خاص) در نظر دارد امتياز
 بهره بردارى(فروش خدمات اقامتى به اشخاص حقيقى و حقوقى) از 90% اتاق هاى
هتل شايگان كيش جهت اسكان تا ســـقف حداكثر 331 نفر در هر شب، 
 به مدت يك ســـال تمام شمســـى را از طريق مزايده به اشخاص حقوقى 

واجد شرايط واگذار نمايد. 
لـــذا از كليـــه متقاضيان دعوت به عمـــل مى آيد براى دريافت اســـناد 
مزايده از تاريخ انتشـــار ايـــن آگهى به مـــدت 4 روز كارى، با واريز مبلغ 
12/500/000 ريال(جهت هزينه خريد اســـناد مزايده) به حساب شماره 
0203116904009 نزد بانك آينده به نام شـــركت آرين پارسه كيش، با 
در دست داشـــتن فيش واريزى، معرفى نامه و كارت شناسايى معتبر، به 
آدرس: تهران، خيابان پاســـداران، باالتر از برج سفيد، خيابان شهيد حجت 
 سورى نبش رام پالك 5 شركت سرمايه گذارى آتيه صبا طبقه هفتم غربى 

واحد ادارى جناب آقاى هوشيار مراجعه نمايند. 
شماره تماس: 26653266ـ021 داخلى 2703

*ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مزايده مندرج است. 

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شناسايى پيمانكار
شــركت طرح و سامان امواج كيش (سهامى خاص) در نظر دارد تا به منظور« اجراى دسـتمزدى اسكلت بتنى و سقف ساختمان 
پروژه مجتمع مسكونى خانى آباد» نسبت به شناسايى پيمانكار ذيصالح طى مناقصه عمومى يك مرحله  اى اقدام نمايد. اشخاص حقوقى 
داراى شـــرايط ذيل مى توانند از تاريخ انتشار اين آگهى تا تاريخ 1401/11/25 جهت دريافت اسناد مناقصه در ساعات ادارى به نشانى تهران، 

خيابان قائم مقام فراهانى، جنب بانك دى، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه: 

1- برخوردارى از توانمندى فنى و مالى متناسب با كار.
2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام كار مشابه در پنج سال گذشته با زيربناى بيش از 10،000 متر مربع. 

3- توانايى در ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 1,600,000,000 (يك ميليارد و ششصد ميليون) ريال.
 همراه داشتن معرفى نامه جهت دريافت اسناد الزاميست. در صورت نياز به اطالعات تكميلى متقاضيان مى توانند

 با شماره هاى تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمايند. ضمنًا هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شناسايى مشاور
شركت طرح و سامان امواج كيش (ســهامى خاص) در نظر دارد تا به منظور«تأمين برگه  هاى تعهد و ارائه خدمات مهندسى در بخش 
نظارت بر عمليات اجرايى پروژه  هاى بندرعباس» به شـــرح ذيل نسبت به شناسايى مشاور ذيصالح طى مناقصه عمومى يك مرحله  اى اقدام 
نمايد. شركت هاى مهندسين مشاور و دفاتر خدمات مهندسى واجد صالحيت الزم در چهار رشته (سازه، معمارى، برق و مكانيك) مى توانند از تاريخ انتشار 
اين آگهى تا تاريخ 1401/11/25 جهت دريافت اسناد هريك از مناقصات ذيل در ساعات ادارى به نشانى: تهران، خيابان قائم مقام فراهانى،جنب بانك دى، 

شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمايند:
تضمين شركت در مناقصه (ريال)حدود زيربناى ناخالص (مترمربع)پروژه

350,000,000 (سيصد و پنجاه ميليون)6,463بلوك 1 پروژه ديداس
1,500,000,000 (يك ميليارد و پانصد ميليون)28,245بلوك 2 پروژه ديداس
1,100,000,000 (يك ميليارد و يكصد ميليون)19,947بلوك 3 پروژه ديداس
1,200,000,000 (يك ميليارد و دويست ميليون)21,516بلوك 4 پروژه ديداس

350,000,000 (سيصد و پنجاه ميليون)6,130يادبود
300,000,000 (سيصد ميليون)5,067آزادگان هشتم

شرايط شركت در مناقصه: 
1- داشتن پروانه اشتغال بكار معتبر و واجد صالحيت الزم در چهار رشته (سازه، معمارى، برق و مكانيك)

2- توانايى در تأمين ظرفيت و ارائه برگه هاى نظارت و ارائه گواهى امضاء ذيل آنها.
3- توانايى در ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به شرح جدول فوق.

 همراه داشتن معرفى نامه جهت دريافت اسناد الزاميست. در صورت نياز به اطالعات تكميلى متقاضيان مى توانند با شماره  هاى
 تلفن: 88831008-88832009 تماس حاصل نمايند. ضمنًا هزينه آگهى به تناسب بر عهده برندگان مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شناسايى پيمانكار
شركت طرح و سامان امواج كيش (سهامى خاص) در نظر دارد تا به منظور«حراست و حفاظت فيزيكى پروژه هاى استان هرمزگان»، نسبت 
به شناســـايى پيمانكار ذيصالح طى مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد. اشـــخاص حقوقى داراى شرايط ذيل مى توانند از تاريخ انتشار اين آگهى تا 
تاريخ 1401/11/25 جهت دريافت اســـناد مناقصه در ساعات ادارى به نشـــانى تهران، خيابان قائم مقام فراهانى، جنب بانك دى، شماره 101، طبقه سوم 

مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه: 

1- برخوردارى از توانمندى مالى متناسب با كار.
2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام كار مشابه در دو سال گذشته.

3- داشتن مجوز رسمى و معتبر از نيروى انتظامى.
4- توانايى در تأمين نيروى انسانى داراى صالحيت الزم جهت  انجام موضوع مناقصه.

5- توانايى در ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 300,000,000 (سيصد ميليون) ريال.
 همراه داشتن معرفى نامه جهت دريافت اسناد الزاميست. در صورت نياز به اطالعات تكميلى متقاضيان مى توانند

 با شماره هاى تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمايند. ضمنًا هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شركت بهنوار ايران(سهامى خاص) 

به شماره ثبت 12603 و شناسه ملى 10100486212 
بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام شركت بهنوار ايران(سهامى خاص) 
 دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه ساعت 10 صبح
 روز پنجشـــنبه مورخ 27 بهمن ماه 1401 در محل دفتر مركزى شركت 
 واقع در تهـــران، خيابان ميرداماد غربى، كوچه دامن افشـــارـ  دفينه، 

پالك 4، طبقه 2، واحد 3 تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

ـ افزايش سرمايه شركت 
رئيس هيئت مديره شركت بهنوار ايران (سهامى خاص) 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان 
سهام شركت صنعتى و كشاورزى شيرين خراسان(سهامى عام)

به شماره ثبت 9128 و شناسه ملى 10100383781 
 بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت صنعتى و كشاورزى شيرين خراسان(سهامى عام)
دعوت مى شود كه در جلســـه مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام منتهى به سال 
مالى 1402/06/31 كه در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 1401/11/23 در محل تهران، 
خيابان آفريقا، خيابان پديدار، پالك 30، طبقه سوم، واحد 12 تشكيل مى گردد، حضور 
به هم رسانند. كليه ســـهامداران جهت دريافت كارت ورود به جلسه مجمع با در دست 
داشـــتن كارت شناسايى معتبر و سهامداران حقوقى با همراه داشتن برگه نمايندگى در 
 ساعات ادارى مورخ 1401/11/19 دفتر امور سهام شركت واقع در تهران، خيابان آفريقا ،
خيابان پديدار، پالك 30، طبقه سوم، واحد 12 مراجعه و يا در روز برگزارى مجمع قبل 
از شروع جلسه كارت ورود به جلسه را دريافت نمايند. در خصوص حضور وكيل صاحب 

سهم، به همراه داشتن اصل وكالت نامه معتبر الزامى است. 
دستور جلسه: 

ـ تصويب افزايش سرمايه 
ـ اصالح ماده 5 اساسنامه 

هيات مديره ـ ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد. 
شركت صنعتى و كشاورزى شيرين خراسان(سهامى عام) 

آگهي مناقصه عمومي 1401/29
(يك مرحله اي با ارزيابي كيفيـ  نوبت اول) 

شماره فراخوان 2001093543000048
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شــهر تهران در نظر دارد اجراي 
عمليات بازديد و مانور شـــيرآالت سبك و آتش نشـــاني زميني و نظافت 
 تاقچه هـــاي بزرگ (فلومتر ـ  شـــيرآالت) در محـــدوده عملياتي خود را با شـــرايط ذيل از طريق 

مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد.
1ـ مدت و محل اجراء: ظرف مدت يكســـال از تاريخ نخستين ارجاع در محدوده عملياتي شركت آب 

و فاضالب منطقه 4 شهر تهران 
2ـ مبلغ برآوردي مناقصه: 15/312/600/000 (پانزده ميليارد و ســـيصد و دوازده ميليون و ششصد 

هزار ريال)
3ـ محل تأمين اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

4ـ مهلت و محل دريافت اســـناد مناقصه: داوطلبان مي توانند جهت دريافت اســـناد مناقصه از روز 
دوشنبه مورخ 1401/11/17 حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماييد.
5ـ مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست 
كليه مدارك مربوط به پاكت هاي (الف، ب، ج) و اســـناد ارزيابي كيفي را حداكثر تا ســـاعت 15 روز 
 www.setadiran.ir شنبه مورخ 1401/12/06 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

بارگذاري و ثبت نمايند.
زمان اعتبار پيشنهاد قيمت متقاضيان تا تاريخ 1402/03/06 مي باشد.

6ـ تاريخ بازگشـــايي پاكت هاي ارزيابي و امتيازدهي براساس شاخص ها و معيارهاي ارزيابي كيفي 
در ساعت 10 صبح روز يكشـــنبه مورخ 1401/12/07 و بازگشايي پاكت هاي ج (پيشنهاد قيمت) 

در همان روز مي باشد.
7ـ مبلغ تضمين شـــركت در مناقصه 929/378/000 (نهصد و بيست و نه ميليون و سيصد و هفتاد 
و هشـــت هزار ريال) مي باشد كه شـــركت كنندگان در مناقصه مي توانند به صورت فيش واريزي 
نقدي و يا ضمانت نامه بانكي به شـــماره حساب 4ـ3156116ـ10 نزد بانك رسالت با شناسه شباي 
IR 100700001000223156116004 در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران 
و يا چك بانكي تضميني در وجه شـــركت آب و فاضالب منطقه چهار شـــهر تهران دريافت و تصوير 
ضمانت نامه را در ســـامانه تداركات الكترونيك دولت در پاكت (الف) بارگذاري و ثبت نمايند و اصل 
ضمانت نامه موصوف را تا ســـاعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/06 به دبيرخانه اين شركت تسليم 
نمايند و به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل 

شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9ـ زمان چاپ آگهي: نوبت اول 1401/11/17 و نوبت دوم 1401/11/19
برگزاركننده مناقصه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه گزار مي باشد.

htt://t4ww.tppww.ir :سايت شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران
 http://lets.mporg.ir :سايت ملي مناقصات

http://tender.nww.co.ir :سايت شركت مهندسي
شركت آب و فاضالب منطقه چهار شهر تهران 

منطقه4  شهرتهران
( امي خخاص) ا (سها(


