ستاري:

تهران جزء 50شهراول
در زمينه نوآوري است
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معاون علمي وفناوري رياست جمهوري با بيان اينکه براساس رتبهبنديهاي جهاني ،تهران
جزء 50شهراول درزمينه نوآوري است ،گفت :براي توسعه نوآوري وشرکتهاي دانش بنيان
نيازبه 6زيرساخت داريم که ماليات ،گمرک ،بيمه ،محيط کسب وکار،سربازي واعتماد به جوانان
به عنوان کارآفرينان آينده ازجمله اين زيرساختها به شمارميرود.به گزارش ايسنا ،سورنا
ستاري درمراسم امضاي تفاهمنامه ميان معاونت علمي وسازمان تأمين اجتماعي ازآمادگي اين
معاونت درراستاي جدا کردن بخشي ازوظايف سازمان تأمين اجتماعي و واگذاري کردن آن
به استارتاپها به شرکتها خبرداد.وي با بيان اينکه درسالهاي اخيرتحوالتي جدي درحوزه
بيمهها رخ داده است ،اظهارکرد :يکي ازبزرگترين چالشهاي اقتصاد دانشبنيان ،محيطهاي
جديد کسب وکاراست وبهبود فضاي کسب وکاريکي ازپايههاي مهم درحوزه اقتصاد دانش
بنيان به شمارميرود که دراين زمينه سازمان تامين اجتماعي گامهايي برداشته است.ستاري

اجتماعي

با اشاره به اقدامات انجام شده براي ايجاد فضاي کسب وکار براي استارتاپها درپايتخت ،گفت:
براساس رتبهبنديهاي جهاني تهران جزء 50شهر اول دنيا درحوزه نوآوري است ،ولي به اعتقاد
من تهران ميتواند جزء 10کشوراول دنيا دراين حوزه قرارگيرد.وي با تاکيد براينکه براي
توسعه فناوري تنها به پول نيازنداريم ،اظهارکرد :آن چيزي که موجب ايجاد "سيليکونولي"
و"شهرفناور" ميشود ،محيط کسب وکاروسرمايهگذاري بخش خصوصي است .اين اقدام به
معناي اعتماد به استارتاپها و جوانان فناوراست.ستاري با اشاره به توانمنديهاي شرکتهاي
دانش بنيان با تاکيد براينکه درسال گذشته تراکنش مالي استارتاپها 130هزارميليارد تومان
بوده است ،ادامه داد :هراستارتاپي که نوآوريهاي بهتري داشته باشد ،ميتواند سهم بيشتري
ازبازاررا به خود اختصاص دهد.رئيس بنياد ملي نخبگان حرکت ازبانکداري سنتي به مدرن را
ازجمله نمونههاي موفق فعاليتهاي نوآورانه دانست.

گفتوگو »
مرتضي طاليي در گفتگو با رسالت:

»
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نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس:

» خبر

مديرعامل ثامنالحجج با قرار
چهارهزارميليارد تومان بازداشت شد
«الف.م» متهم رديف اول پرونده ثامنالحجج با افزايش قرارتامين به ۴هزارميليارد
تومان بازداشت شد.به گزارش تسنيم ،مديرعامل موسسه مالي اعتباري ثامنالحجج
که متهم رديف اول اين پرونده هم محسوب ميشود ،با تشديد قراروثيقه
وعجزازناتواني قرارصادره ،بازداشت و راهي زندان شد.نهمين جلسه رسيدگي
به پرونده موسسه مالي واعتباري ثامنالحجج درشعبه اول دادگاه کيفري
يک استان تهران به رياست قاضي باقري و با حضورمتهم رديف اول پرونده،
وکالي مدافع وي وجمعي ازمالباختگان وسپردهگذاران اين موسسه برگزارشد.
درپايان اين جلسه ،قاضي باقري قراروثيقه متهم رديف اول اين پرونده را به
چهارهزارميليارد تومان افزايش داد واين قرار را به متهم ابالغ کرد.قاضي پرونده
علت تشديد قرار وثيقه را درخواست تعدادي ازسپردهگذاران وتصميم هيئت
قضائي عنوان کرد.پرونده ثامنالحجج که پيشترارزش ريالي آن 12هزارميليارد
تومان اعالم شده 360 ،شاکي وسه متهم دارد که به گفته سخنگوي قوهقضائيه،
متهم رديف سوم ازهمان ابتداي تشکيل پرونده متواري بوده وکيفرخواست وي
نيزبه صورت غيابي صادرشده است.

سرداررحيمي خبرداد:

دستگيري 238تن از اراذل واوباش پايتخت

فرمانده انتظامي پايتخت با بيان اينکه طي 58مرحله عمليات درنقاط مختلف
 238نفرازاراذل واوباش دستگيرشدند ،گفت :طرح برخورد با افرادي که
دور دورهاي شبانه کنند به طورجدي دردستورکارپليس است؛ خودروي آنها
يکماه توقيف شده ودرصورت تکرارنيزبه مرجع قضائي معرفي خواهند شد.به
گزارش فارس ،سردارحسين رحيمي درحاشيه طرح دستگيري اراذل واوباش
تهران اظهارداشت 50 :نفرازدستگيرشدگان درگروه سني زير 18سال بودند که
تحويل خانوادهها شدند و 188نفرنيزبه مقرهاي پليس داللت داده شدند.وي
گفت :عمده جرائم دستگيرشدگان مزاحمت براي شهروندان ،درگيري مسلحانه،
چاقوکشي ،تشويش اذهان عمومي درفضاي مجازي ،خفتگيري وتجاوزبه عنف،
زورگيري ،شرارت و تخريب اموال شهروندان بوده است .سرداررحيمي به
کشف 10قبضه سالح جنگي وشکاري و 160قبضه سالح سرد ازدستگيرشدگان
اشاره واظهارکرد :دراين طرح 117قهوهخانه 62 ،واحد باشگاه بدنسازي و
 48مورد پارک وتفرجگاه عمومي پاکسازي شد؛  35مورد ازمحلهاي اعالم
شده درخواست مردمي بوده است .وي تصريح کرد :دربين دستگيرشدگان
دو تيم بودند که اقدام به خفتگيري وغصب عناوين ميکردند؛ يک گروه
نيزعامل درگيري وقطع عضو وتخليه چشم بوده وچند نفرازدستگيرشدگان
نيزعامل درگيريهاي مسلحانه درشهر تهران بودند .سرداررحيمي افزود :يک
گروه نيزبه تخريب شبانه اموال مردم ميپرداختند که شناسايي ودستگيرشدند.
همچنين تعدادي از اراذل واوباش معروف وسابقهدار که درفضاي مجازي اقدام
به کريخواني ميکردند نيزدستگيرشدند.

حضور سه ميليون اتباع بيگانه درکشور

دولت مصوبات حمايتي زن وخانواده را اجرا نميکند

نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس گفت :مجلس
دربرنامه ششم توسعه مصوبات حمايتي خوبي براي زنان
وخانوادهها داشته است ولي دولت آن را اجرا نميکند.به
گزارش فارس ،سيده فاطمه ذوالقدر دررابطه با علل گرايش
خانوادهها به تک فرزندي اظهارکرد :با وجود مشکالت
اقتصادي درشهرهاي بزرگ وکاهش تمايل به ازدواج،
شاغل بودن زوجين ،خانههاي کوچک ،مخارج تحصيل
فرزندان ،نميتوان بدون حمايتهاي جدي ازطرف دولت

خانوادهها را تشويق به فرزندآوري بيشترکرد.وي افزود:
تک فرزندي درآينده باعث مشکالت فراواني ازجمله
کاهش نيروي کارجوان درجامعه ميشود.ذوالقدرادامه
داد :مجلس دربرنامه ششم توسعه مصوبات حمايتي
خوبي براي زنان وخانوادهها داشته است که تصويب
بيمه زنان خانه داري داراي بيش ازسه فرزند ،قانون
تسهيل ازدواج وارائه مرخصي زايمان ازآن جمله است
ولي دولت به دليل مشکالت اقتصادي وکاهش بودجه
آن را اجرا نميکند.وي ادامه داد :براي تشويق خانوادهها
به فرزندآوري بايد بستههاي تشويقي وحمايتي بيشتري
ارئه وتبلغات را افزايش دهيم .اکثرخانمهايي که شاغل
هستند ،به دليل ازدست دادن موقعيت شغلي هنگام
بارداري ،مخصوصا دربخش خصوصي ،عدم امنيت شغلي،
عدم همکاري بخشهاي خصوصي وبرخي از ارگانهاي
دولتي که متاسفانه تضميني براي حفظ کارشان وجود
ندارد ،اقدام به فرزندآوري نمي کنند.

دوسوماتباعبيگانهدرکشورغيرمجازهستند
نماينده مردم کرمان درمجلس شوراي اسالمي با اعالم
حضور ۳ميليون اتباع بيگانه درکشور ،ازحضوردوميليون
اتباع بيگانه غيرمجازدرکشورانتقاد کرد.به گزارش مهر،
محمد مهدي زاهدي با يادآوري حضور ۳ميليون اتباع
بيگانه درکشور ،گفت :متاسفانه دوسوم اين تعداد به
صورت غيرقانوني درکشورحضوردارند اين درحالي است
که وزارتخانه هاي کشور ،امورخارجه وکارورفاه اجتماعي
هيچ گونه اتحاد وهمبستگي براي مقابله با اين پديده
ندارند ودراين رابطه ضعف اساسي وجود دارد .وي،
با بيان اينکه مسائل حقوق بشري ،ومشي اسالمي
اجازه برخورد سنگين با اين افراد را نمي دهد ،افزود:
بارها ازوزيرکشوردرخواست کرديم ساماندهي اتباع را
دردستورکارقراردهد وقول داد که اين موضوع را دنبال
کند اما متاسفانه تاکنون اقدام موثري انجام نداده است.
زاهدي با تاکيد براينکه دستگاه هاي مسئول بايد به صورت
جدي مانع ازورود غيرقانوني اتباع بيگانه به کشورشوند،

گفت :درمورد اتباع مسائل سياسي ،امنيتي واقتصادي
وجود دارد که برخورد با آنها را سخت کرده است درحالي
که اغلب کشورها اين افراد را به زندان محکوم کرده
وحتي زيرشکنجه قرارمي دهند اما ما با رافت اسالمي
با اين افراد مدارا مي کنيم وحتي فرزندان اين افراد
ازحق تحصيل وامکانات آموزشي برخوردار هستند.وي
گفت :استان کرمان به طورمداوم درگيرآسيب هاي ناشي
ازتردد اتباع بيگانه غيرمجازاست.

رئیس قوه قضاییه:

مطالبه برحق مردم ازمسئوالن ،صداقت وعدالت است

رئيس قوه قضائيه با تاکيد براينکه همه قوا ،نهادها ورسانهها بايد به
دولت کمک کنند ،خاطرنشان کرد :دولت نيزبايد تالش خود را مضاعف
کند ودرکارها جهادي عمل کند .مديران دستگاههاي اجرايي بايد با
مردم صادقانه وصريح سخن بگويند .مردم ازمسئوالن خود صداقت،
عدالت وتدبيرميخواهند واين يک مطالبه برحق است .به گزارش گروه
حقوقي و قضائي خبرگزاري ميزان به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه،
آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي با بيان اينکه
دشمن براي پمپاژيأس درجامعه ازهمه ابزارهاي خود استفاده ميکند،
يادآورشد :دشمن مدعي فروپاشي جمهوري اسالمي ايران است ،درحالي
که ملت ايران طي سالهاي گذشته نقشهها وتوطئههاي دشمنان را
نقش برآب کرده اند وامروزهم با بهره مندي ازتوان داخلي واستعدادهاي
دروني خود برمشکالت فائق خواهند آمد.رئيس قوه قضائيه ،تخريب
قوا را خيانت به کشوردانست و با توجه دادن رسانهها به اين موضوع
اظهارکرد :متاسفانه مدتي است که برخي هرمطلب کوچک وبزرگ ،با
ربط وبي ربطي را بهانه حمله به قوه قضائيه قرارميدهند درحاليکه
اين کاربسيارغيرعقالني است .خصوصا دربستري که دشمن با همه
ابزارهاي تبليغاتي ورسانهاي خود درصدد برهم زدن انتظام کشوراست،
عدهاي نيزدرداخل عامدانه يا جاهالنه به اين مقصود دشمن کمک
ميکنند.رئيس قوه قضائيه ،خودباوري واميد به آينده را ازنکات محوري
مورد تاکيد هميشگي مقام معظم رهبري برشمرد وگفت :اگرمسئوالن

نشان دهند که درصحنه حضور دارند ومشکالت مردم را به خوبي لمس
ميکنند ،مردم هم دربرابرکمبودها وکاستيها صبرپيشه خواهند کرد،
زيرا اين ملت درمقاطع مختلف نشان داده که به کشورونظام خود عالقه
دارد وازتبليغات سوء دشمنان نظام اسالمي منفعل نميشود.آيت اهلل
آملي الريجاني درادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد درکشور،
دستوراخيررئيس جمهوري به دستگاههاي اجرايي در زمينه تخلفات
مربوط به واردات خودرو و درخواست او ازقوه قضائيه براي برخورد
با متخلفان را مثبت ارزيابي کرد ودرعين حال گفت :ذکراين نکته
الزم است که دستگاه قضائي ازمدتها قبل توسط سازمان بازرسي
کل کشوربه اين موضوع ورود کرده بود .سازمان بازرسي ضمن اعالم
جرم ،اين پرونده را به دادستاني ارجاع داده بود ودادستاني تهران
نيزدرروزهاي اخير ،اقداماتي را دراين زمينه صورت داده است.رئيس
قوه قضائيه با اشاره به برخي اقدامات قضائي صورت گرفته دراين مورد
تصريح کرد :درجريان تحقيقات صورت گرفته ،برخي ازمديران ومسئوالن
وزارت صنعت ،معدن وتجارت درارتباط با اين پرونده ،ممنوع الخروج،
احضاروبازجويي شده اند وبررسيها همچنان ادامه دارد .عالوه براين،
مديران برخي شرکتهاي واردکننده خودرو احضارشده اند و پرونده
آنان نيزدرمرحله تحقيقات است .درخصوص شرکتهايي که با ارزدولتي
اقدام به واردات گوشي تلفن همراه کرده بودند نيزبرخي مديران اين
شرکتها احضارشده اند وتحقيقات ادامه دارد.آيت اهلل آملي الريجاني

آگهي مناقصه عمومي (برون سپاري)

با بيان اينکه درپرونده واردات موبايل با ارزدولتي مسلم شده است که
برخي فاکتورها جعلي بوده اند ،به وجود برخي تناقضات درموضوع
تخلفات واردات خودرواشاره کرد وافزود :دراين زمينه تناقضهاي
عجيبي ميان اظهارات دستگاههاي اجرايي وجود دارد .ازيک طرف،
وزارت صنعت مدعي است که ثبت سفارشي صورت نگرفته و ازسوي
ديگر ،گمرک ميگويد ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نميدهيم
وهمه ميدانند که واردات خودروها صورت گرفته .اين تناقضها نشان
ميدهد که مشکلي درروند واردات اين تعداد خودرو وجود داشته
ودستگاه قضائي مشغول بررسي اين موضوع است.رئيس قوه قضائيه
همچنين خاطرنشان کرد :دستگاه قضائي همواره ثابت کرده است که
در برخورد با فساد ،هيچ مجامله ومسامحهاي نخواهد کرد .معتقديم
نظرکساني که ميگويند برخورد با مفسدان اقتصادي نبايد خشن باشد،
کامال اشتباه است والبته کساني که اين سخن را برزبان آورده بودند
نيزبه اشتباه خود پي بردند .ما اعتقاد داريم کساني که از رانتهاي
دولتي استفاده وبه حقوق مردم تجاوزميکنند ،درواقع موجب وارد
آوردن خدشه به اعتماد عمومي ميشوند و با آنان بايد به اشد وجه
برخورد کرد .همانطورکه قبال هم گفته ام ،برخي اقدامات که باعث
اخالل درنظام اقتصادي ميشود ،ميتواند مصداق افساد في االرض
باشد ومجازات اين عمل نيزدرقانون مشخص است .ما در اصدارحکم
واجراي احکام دراين موارد هيچ ترديدي نخواهيم کرد.

مديريت شهري تا پايان دوره
چهارساله هم نمي تواند يک پروژه
در تهران افتتاح کند
ماجراي خط هفت متروي پايتخت نيز در نوع خود جالب و بي سابقه
است .مرتضي طاليي نايب رئيس سابق شوراي شهر تهران اين ماجرا
را ناشي از عملکرد ضعيف مديريت شهري مي داند .وي معتقد است
شوراي جديد و تيم شهرداري در قد و قامتي نيستند که با مديران
و شوراي گذشته قابل قياس باشند .متن گفتگوي طاليي با رسالت
را در ادامه مي خوانيد.
 به عنوان بخش ابتدايي گفتوگو بفرماييد که چه عامليمنجر به تعطيل شدن خط هفت مترو شد؟
من قبال هم در خصوص خط هفت گفته ام که اين خط هم همچون
ساير خطوط مترو دقيقا زماني که آماده بهره برداري شد ،افتتاح شد.
تمام پروژه هاي بزرگ هم در سطح شهر تهران در دوره گذشته
همواره يک نقطه بهره برداري و افتتاح داشته و يک دوره زماني
براي رفع ايرادات ،نواقص احتمالي و تکميل کردن بخشي از پروژه
که در زمان افتتاح وجود آنها الزامي نبوده و پروژه بدون آنها نيز توان
فعاليت داشته است.
يک پروژه بزرگ با حجم سنگيني از پول مردم را به خاطر ساخته نشدن
و آماده نبودن يک پله برقي يا آسانسور معطل نمي گذارند.
 اما به نظر مي رسد تفاوت آنچناني نسبت به گذشته درخط هفت رخ نداده و حتي در زمان وعده داده شده نيز اين
خط بازگشايي نشد.
مديران فعلي بعد از مدتي نتوانستند نواقصي که وجود داشت را
مرتفع کنند و حاال مجددا مشاهده مي کنيم که اين خط توسط
شهردار افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .اين احتمال وجود
دارد که در مدت تعطيلي خط هفت ،بخشي از نواقص را رفع کرده
باشند اما بايد در نظر داشت که قرار بود اين خط خيلي زودتر از اينها
مجددا راه اندازي شود .اما بايد بگويم مردم به آنچه در سطح شهر
مي گذرد آگاه هستند و همه چيز را به بهترين شکل ممکن
مي بينند .اينکه بعد از گذشت يکسال از عمر فعاليت مديريت جديد
شهري آيا حداقل هاي يک کار عمراني هم صورت گرفته يا خير،
مسئله اي است که مردم بايد درباره آن نظر دهند .اما بايد در نظر
داشت که شخص رئيس شوراي شهر پنجم نيز بر اين مسئله اذعان
داشت که بيش از  70درصد تا حتي  90درصد پروژه هاي اساسي
شهر تهران تا پايان مديريت قبلي شهر تهران به پايان رسيده است.
حاال اما عزيزان در دوره پنجم شورا بعد از گذشت يکسال حتي
نتوانسته اند برخي پروژه هاي کوچک باقي مانده سطح شهر تهران
را نيز تکميل کنند .بنابراين به نظر مي رسد اقداماتي مانند به حاشيه
بردن خط هفت متروي پايتخت بيش از آنکه نشانگر دلسوزي براي
مردم باشد ،نشان دهنده اقدامات نمايشي و پوششي براي ناکارآمدي
در تکميل و افتتاح پروژه هاي شهري در دوره پنجم است .حتي
به نظر بنده اين شورا نه تنها در اين يکسال ،بلکه در طول دوران
چهارساله خود نيز هرگز نخواهند توانست که يک پروژه بزرگ شهري
را آغاز و به بهره برداري برسانند.
 اين ضعف مديريت در شوراي پنجم و شهرداري از کجانشات مي گيرد؟
شوراي پنجم و به تبع آن شهرداري در دوره جديد حتي در تکميل
برخي پروژه هاي باقي مانده از قبل نيز با مشکل مواجه هستند.
حال چه انتظاري مي رود که اين افراد بتوانند يک پروژه جديد را در
شهر تهران راه اندازي کنند .براي نمونه در اتوبان چمران و مدرس،
نرسيده به پارک وي يک دوربرگردان براي ولنجک و الهيه زده شده و
پروژه اي که مي تواند در مدت زمان کمتر از يک ماه ساخته و آماده
بهره برداري شود ،بيش از يکسال است که همچنان به طول انجاميده
و همچنان درگير برداشتن بخشي از ديوار کنار خيابان هستند .بنابراين
بايد گفت که با اين شيوه نمي توان کارها را پيش برد.

فراخوان شركت در مناقصه عمومي

نوبت دوم

انجام خدمات فتوكپي دانشگاه هنر اسالمي تبريز

اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتي

دانشگاه هنر اسالمي تبريز در نظر دارد انجام خدمات فتوكپي اين دانشگاه در سال تحصيلي
 1397 -98را از طريق مناقصه عمومي و با شرايط ذيل به افراد واجد شرايط واگذار نمايد .از
متقاضيان درخواست ميشود كه به نكات درج شده در دستورالعمل و همچنين مواردي كه در
زير آمده است ،به دقت توجه فرمايند.
 -1موضوع مناقصه  :انجام خدمات فتوكپي دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال تحصيلي
1397-98
-2شرح مختصري از مناقصه  :انجام خدمات فتوكپي دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال
تحصيلي 1397-98
 -3محل انجام موضوع قرارداد  :دانشگاه هنر اسالمي تبريز (پرديس  ،دانشكده معماري ،
دانشكده چندرسانهاي)
 -4مدت اجراي موضوع قرارداد  12 :ماه شمسي
 -5دستگاه مناقصه گزار  :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -6تضمين شركت در مناقصه:
مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( %20بيست درصد) قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت
قرارداد است كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما تهيه و همراه با اسناد
مناقصه در پاكت دربسته به مناقصه گزار تسليم شود.
 -7اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل  3ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد و
براي  3ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
-8نشاني محل تهيه اسناد مناقصه  :اسناد و مدارك الزم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس
 www.tabriziau.ac.irقابل دسترسي است.
 -9هزينه چاپ آگهي ،تكثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد پيمان و قرارداد به تعداد
مقتضي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -10دارا بودن تاييد صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي ميباشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با شماره  04135297207تماس حاصل فرماييد
و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي  ،تبريز  ،خيابان آزادي  ،ميدان حكيم نظامي  ،دانشگاه
هنر اسالمي تبريز  ،دبيرخانه مركزي مراجعه فرماييد.

دانشگاه هنر اسالمي تبريز در نظر دارد امور مربوط به خدمات نظافتي دانشگاه هنر اسالمي
تبريز را در سال تحصيلي  1397 -98را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي و با شرايط ذيل
به پيمانكار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه واگذار نمايد.
 -1موضوع مناقصه  :انجام امور مربوط به خدمات نظافتي دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال
تحصيلي 1397-98
-2شرح مختصري از مناقصه  :انجام امور مربوط به خدمات نظافتي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
در سال تحصيلي 1397-98
 -3محل انجام موضوع قرارداد  :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -4مبلغ برآورد اوليه  21/836/923 :ريال براي هر نفر متاهل در ماه
 -5مدت اجراي موضوع قرارداد  12 :ماه شمسي
 -6كارفرما  :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -7دستگاه مناقصه گزار  :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -9نحوه انجام مناقصه  :بصورت دو مرحلهاي و سه پاكتي خواهد بود.
 -10تضمين شركت در مناقصه:
مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( %20بيست درصد) قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت
قرارداد است كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما تهيه و همراه با اسناد
مناقصه در پاكت دربسته به مناقصه گزار تسليم شود.
 -11اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل  3ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات مي باشد
و براي  3ماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
-12نشاني محل تهيه اسناد مناقصه  :اسناد و مدارك الزم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس
 www.tabriziau.ac.irقابل دسترسي است.
 -13هزينه چاپ آگهي ،تكثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد پيمان و قرارداد به تعداد
مقتضي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -14دارا بودن تاييد صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي ميباشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با شماره  04135297207تماس حاصل فرماييد
و يا با نشاني استان آذربايجان شرقي  ،تبريز  ،خيابان آزادي  ،ميدان حكيم نظامي  ،دانشگاه
هنر اسالمي تبريز  ،دبيرخانه مركزي مراجعه فرماييد.
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