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امام علي (ع):

سخن چون داروست ،اندكش سود مى بخشد و بسيارش كشنده است.

اوقات شرعي
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شنبه 97/6/17

امسال در هيچ آزموني
تکميل ظرفيت نداريم

اذان ظهر13:02:
اذان مغرب19:40:

مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد :امسال در هيچ آزموني تکميل ظرفيت
نداريم.حسين توکلي در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري آنا ،با بيان
اينکه براساس قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو ،در آزمونهاي مختلف تکميل
ظرفيت برگزار نميشود گفت :دانشجويان اگر واجد شرايط انتخابهاي بعدي خود
بودند ،ميتوانند دو ترم بعد از تحصيل ،تغيير رشته دهند؛ البته دانشگاه مبدأ و مقصد
بايد موافقت کنند.وي افزود :اگر ظرفيت دانشگاهها پر نشود ،امکان دارد که رؤساي
دانشگاهها به وزارت علوم درخواست دهند که فرصت تکميل ظرفيت درنظر گرفته
شود ،اگر تصميم وزارت علوم در اين باره تغيير کند ،متعاقباً اعالم خواهيم کرد.

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:

يك شنبه 97/6/18
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اذان صبح5:16 :
طلوع آفتاب6:42 :

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت 40 :درصد مدارس تهران بايد
مقاومسازي شوند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از آزادشهر ،فريده اوالدقباد در
بازديد اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از دانشگاه آزاد اسالمي واحد
آزادشهر گفت :امسال بودجه آموزش و پرورش با کسري  10هزار ميليارد توماني،
حدود  42هزار ميليارد تومان است.وي اظهار کرد :در تهران و شهرهاي اطراف آن
حدود  40درصد مدارس نياز به مقاومسازي و نوسازي دارد و اين رقم در استانهاي
ديگر حدود  50درصد است؛ بنابراين بايد دولت در بودجه سال  98با توجه به وضعيت
مدارس کشور ،نگاه ويژهاي به وزارت آموزش و پرورش داشته باشد.

پروانه معصومي:

حج رفتن هنرمندان با هزينه
شخصي باشد نه رانت دولتي

آذرکيش :جمعيت دانشآموزي رشتههاي کاردانش
امسال يکسوم افزايش مييابد

مديرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت :جمعيت
دانشآموزي رشتههاي کاردانش امسال يکسوم افزايش مييابد.
مصطفي آذرکيش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و
پرورش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا با توجه به استقرار پايه
دوازدهم ،گفت :پيشبيني ما اين است که امسال با سهساله شدن
آموزشهاي دوره کاردانش يکسوم به جمعيت دانشآموزي اين

دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني کشور:

بازيگر سينما و تلويزيون گفت :حج رفتن هنرمندان با هزينه شخصي باشد نه رانت
دولتي.پروانه معصومي در گفت و گو با خبرگزاري حوزه ،درباره موضوع حج در سينما
اظهار کرد :حج ابراهيمي شگفتترين اتفاقي است که در جهان بشريت رخ ميدهد،
زيرا ميليونها انسان با لباس يک شکل به پرسش خداوند يکتا مشغول ميشود .اين
فريضه زيبايي ترين شکل وحدت است که رخ ميدهد ،براي همين هنر اگر بتواند به
اين موضوع ورودي صحيح و درست داشته باشد آثاري ساخته خواهند شد که براي
بشر زيباييشان شگفتانگيز خواهد بود.وي در پاسخ به اين سوال که آيا موافق سفر
هنرمندان به حج است ،گفت :اينکه هنرمندان نيز همانند ديگر اقشار مردم به سفر
حج مشرف شود ،اتفاق بسيار خوبي است ،چون به نظرم اين اتفاق نوعي امر به معروف
است ،اما نکتهاي وجود دارد ،آنهم اينکه اگر بخواهيم رانتهاي دولتي براي اين سفرها
در نظر بگريم ،ممکن است که حاشيههايي به وجود آيد که به نوعي حق و ناحق به
وجود آورد .براي همين بهتر آن است که حج از سرمايه شخصي باشد.

کارگر :مسائل سياسي نبايد به ارزشهاي
دفاع مقدس خللي وارد کند
رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس گفت :مسائل سياسي نبايد به
ارزشهاي دفاع مقدس خللي وارد کند .به گزارش ايسنا ،سردار بهمن کارگر در جلسه
شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان گيالن با بيان اينکه
مردم صاحبان اصلي کشور هستند گفت :پيروزي اصلي در دوران دفاع مقدس متعلق
به مردم است و ما از حيثيت آنان پاسداري ميکنيم و در اين مسير اگر فردي به غير
از اين راه گام بردارد به مردم خيانت کرده است.وي با بيان اينکه امروز همه دنيا جمع
شدهاند که با تحريمها و فشارهايشان جمهوري اسالمي را محدود کنند اظهار کرد:
ما روبه جلو حرکت کردهايم و موفق شدهايم و موفقتر هم ميشويم.کارگر با اشاره به
استفاده از الگوي مديريتي در دوران دفاع مقدس گفت :يکي از مسائل و نياز هميشه
کشور وحدت است و با فرهنگسازي دفاع مقدس بايد به مردم و مخصوصاً نوجوانان
و جوانان اميدواري دهيم.رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس گفت:
مسائل سياسي نبايد به ارزشهاي دفاع مقدس خللي وارد کند.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

شنبه  17شهريور  27 1397ذي الحجه  8 1439سپتامبر  2018سالسي و سوم شماره9306

 40درصد مدارس تهران بايد
مقاومسازي شوند

ساخت تنها  ۱۰فيلم
قرآني در عمر انقالب
فاجعه است

شاخه تحصيلي افزوده شود.وي افزود :بنابراين انتظار ميرود
بههمين ميزان ،به تجهيزات ،نيروي انساني و فضاي فيزيکي
نيز افزوده شود تا ما پاسخگوي نياز دانشآموزان باشيم .سال
گذشته  340هزار نفر در رشتههاي مهارتي کاردانش مشغول
بهتحصيل بودند که برآوردهها نشان ميدهد امسال  300هزار
نفر به اين جمعيت افزوده شود.مديرکل دفتر کاردانش وزارت
آموزش و پرورش در خاتمه با بيان اينکه با توجه به اينکه
افزايش جمعيت دانشآموزي بهصورت پراکنده در کشور انجام
ميشود؛ به استانها ابالغ کردهايم ،براساس پيشبينيهاي
انجامشده ،تا حد امکان و به کمک دستگاههاي مختلف ،نيازهاي
موجود را قبل از آغاز سال تحصيلي برطرف کنند ادامه داد:
در مجموع  7هزار و  100مدرسه براي آموزش رشتههاي
مهارتي در کشور وجود دارد ،که  4هزار و  400مدرسه در
اختيار رشتههاي کاردانش و  2هزار و  700مدرسه در اختيار
رشتههاي فني و حرفهاي است.

رئيس سازمان صدا و سيما:

تحريمها ،فرصتي براي بالندگي ايران اسالمي است
رئيس سازمان صدا و سيما گفت :تحريمها ،فرصتي براي بالندگي
ايران اسالمي است.به گزارش خبرنگار ايرنا عبدالعلي عليعسكري
در مراسم يادواره شهداي کومله شهرستان لنگرود گفت :براي
ايران که ظرفيت بزرگ اقتصادي و تواناييها و زيرساختهاي
توليدي فراواني دارد؛ تحريم هاي دشمنان يک فرصت طاليي
ايجاد کرده و بايد به گونهاي برنامه ريزي شود تا اين ظرفيت ها
براي بالندگي مورد استفاده قرار گيرد.وي گفت :امروز دشمنان
انقالب و نظام ميخواهند با ايجاد فتنه ،سامان اقتصادي کشور
را بر هم بزنند اما بدانند که اين هجمه اقتصادي ،لطفي الهي
خواهد بود و پس از آن ايران در زمينه اقتصادي به يک قدرت
بزرگ جهاني تبديل ميشود.وي با يادآوري پيروزيهاي ارزشمند
رزمندگان اسالم در دوران پرافتخار دفاع مقدس گفت :دشمنان
وقتي ديدند با شکست داعش جمهوري اسالمي به يک قدرت
منطقهاي تبديل شده؛ تصميم گرفتند ميدان جنگ را به داخل
کشورمان بکشانند و نبرد اقتصادي را کليد زدند.وي جلوگيري

دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني کشور اظهار کرد :ساخت تنها  ۱۰فيلم قرآني در عمر انقالب،
فاجعه است.به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم حميد محمدي در مراسم اختتاميه مرحله استاني
پنجمين دوره جشنواره گل هاي محمدي و گل هاي فاطمي استان مرکزي گفت :به نظر
من جشنواره گل هاي محمدي و گل هاي فاطمي با ويژگي هايي که دارد ،گوي سبقت را از
بسياري مسابقات و جشنواره ها ربوده است .ما به واسطه جايگاهي که داريم تمام جشنواره ها
و مسابقات را رصد مي کنيم ،انصاف حکم مي کند که بگوييم اين جشنواره ظرفيت هاي بزرگي
دارد.دبير شوراي توسعه فرهنگ قرآني کشور گفت :اين جشنواره از سه جهت حائز اهميت
است ،يکي از حيث اجرا ،يکي از حيث مخاطب و ديگري از نظر محتوا .اين جشنواره از حيث

از واردات بيرويه و کاهش هزينههاي توليد را زمينه ساز توليد
کاالهاي مورد نياز در داخل عنوان کرد و با اشاره به شعار حمايت
از توليد داخلي گفت :الزم است از واردات بيرويه جلوگيري شود
تا کاالي مورد نياز را خودمان توليد کنيم ،هزينههاي ارزي را
کاهش داده و اشتغال را رونق دهيم تا به تدريج زمينه جهش
بزرگ اقتصادي فراهم شود.

اجرا يک ابتکار قرآني مناسب است که توانسته همه مسئولين و دستگاه ها را همدل و همجهت
کند که از اين نظر يک نمون ه موفق ديني محسوب مي شود .دوم از حيث مخاطب است ،قطعا
مخاطب  ۶تا  ۱۸سال بهترين سن براي تأثيرگذاري قرآني است .محمدي اضافه کرد :ويژگي
سوم اين جشنواره ،محتواست .حفظ ،تالوت و کارهاي هنري يقينا مسير برترين افراد است.
وي با بيان اينکه ساخت تنها  ۱۰فيلم قرآني در عمر انقالب ،فاجعه است گفت :اين که اين
جشنواره توانسته مسير هنرهاي قرآني را پيدا کند ،يعني مسير خود را پيدا کرده است .جشنواره
ها زماني مورد تاييد ما قرار مي گيرند که بتوانند کمبودها را جبران کنند چرا که ما در زمينه
هنرهاي قرآني کمبود داشتيم.

زير
قناتها راههاي آبي يا کانالهايي هستند که در ِ
زمين کنده شده ،تا آب را به سطح زمين هدايت کنند.
دادن يک چشمه
اين کانالها در عمق زمين براي ارتباط
ِ
زيرزميني بهمنظور هدايت آب و مديريت آن براي
کشاورزي و ساير مصارف به کار گرفته ميشوند .در
استان گلستان به موجب ظرفيتهاي طبيعي و لزوم
استفاده از منابع آبي در گذشته بيش از  ۶۰۰قنات وجود
داشت ،که امروزه بخاطر برداشتهاي غيرمجاز و عدم
اصالح الگوي مصرف ،تعداد آنها به کمتر از  ۱۵۰قنات
فعال رسيده است.حفر و جانشيني چاههاي عميق مجاز
و غيرمجاز در سطح استان گلستان به علت سطح باالي
آب ،حفاري ساده و دسترسي آساني به منابع زير زميني
براي مصرف کنند گان صنعتي و کشاورزان ،سطح عمق
آبهاي زير زميني را بسيار پايين برده است به طوري
که بسياري از قناتها خشک يا تخريب شده اند .چند
سالي است که سازمان جهاد کشاورزي براي احياء و
مرمت اين کانالها از مغنيهاي باتجربه و کارآمد ياري
گرفته است تا اين سرمايههاي ملي براي نسلهاي آينده
به يادگار بمانند

 موضوع مناقصه  :خريد تجهيزات ايستگاه آتش نشاني بنادر آبادانمحل،مهلت ونحوه دريافت اسناد :از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ  1397/06/24با مراجعه به امورحقوقي وقراردادهاي مديريت بنادر و دريانوردي آبادان و ارائه معرفي نامه و اصل فيش واريز وجه به شماره حساب  2176452209006نزد بانک ملي
به مبلغ  100/000ريال  ،امکان پذير است .وجه مذکور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود  .ضمن ًا دريافت اسناد از سايت ()iets.mporg.ir
نيز بصورت رايگان امکان پذير است .
 محل و مهلت تسليم پاکت پيشنهادها  :مناقصه گران بايد پاکت پيشنهادها را حداکثر تا ساعت  12روز شنبه مورخه  97/07/07به دبيرخانهمرکزي دستگاه مناقصه گزار تسليم و رسيد دريافت نمايند.
 محل و زمان بازگشايي پاکت پيشنهادها  :پيشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت  9روز يکشنبه مورخه  97/07/08در محل مديريت بنادرو دريانوردي آبادان بازگشايي خواهد شد.
تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار :مناقصه گران بايد ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات به مبلغ دويست و هفتاد
و پنج ميليون ريال( 275،000،000ريال) يا اصل فيش واريز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره  2176452208008نزد
بانک ملي ايران ارائه نمايند.
 مدت اعتبارپيشنهادها :مدت اعتبار پيشنهادها حداقل بايد  90روز باشد. آدرس دستگاه مناقصه گزار :آبادان_خيابان امام (ره) –خيابان بندر – مديريت بنادر و دريانوردي آبادان  - 061/53244900پستالکترونيک()abadanport.pmo.ir
 توضيحات:جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت ده صبح روز سه شنبه مورخه  97/07/03درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/17 :
خ ش97/6/17 :

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

سازمان بنادرودريانوردي
مديريت بنادرو دريانوردي آبادان

آگهي ارزيابي کيفي پيمانکاران جهت مناقصه عمومي
يک مرحله اي شماره /2674ص 97/15نوبت دوم

 موضوع مناقصه  :ارتقاء سيستم دوربين هاي مداربسته و زير ساخت مخابراتي و الکترونيک بنادر آبادان و اروندکنارمحل ،مهلت و نحوه دريافت استعالم ارزيابي کيفي :دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري (ساعت )12روز شنبه  97/06/24با مراجعه به امورحقوقي و قراردادهاي مناقصه گزارو ارائه معرفي نامه کتبي و اصل فيش
واريز وجه به حساب شماره 2176452209006نزد بانک ملي به مبلغ صدهزار ريال امکانپذير است .وجه مذکور به
هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود .ضمنا دريافت اسناد ازسايت ( ) iets.mporg.irنيز امکانپذير است.
 محل و مهلت تسليم پاکت ارزيابي کيفي  :مناقصه گران بايد پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت  12روز يکشنبه مورخ  97/07/08به دبيرخانه مرکزي دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.
 تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار :مناقصه گران بايد ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعاتبه مبلغ يکصد و چهل ميليون ريال(  140،000،000ريال) يا اصل فيش واريز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر
آبادان به شماره  2176452208008نزد بانک ملي ايران ارائه نمايند.
جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت  10صبح دو شنبه مورخ  97/07/02در محل سالن اجتماعات بندرآبادان برگزار خواهدشد.
محل و زمان بازگشايي پاکت پيشنهادها؛پيشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 9صبح روز چهار شنبه مورخ
 97/07/11محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشايي خواهد شد.
 آدرس دستگاه مناقصه گزار :آبادان-خيابان امام -خيابان بندر-مديريت بنادرو دريانوردي آبادان -تلفن061/53244000

مديريت بنادرو دريانوردي آبادان

پيگيري جدي قانون کپي رايت در موسيقي

بخش بينالملل و بازتوليد جشنواره
تئاتر مقاومت اجرا نمي شود
بخش هاي بينالملل و بازتوليد شانزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت به دليل کمبود منابع مالي و
حمايت بيشتر از آثار داخلي اجرا نمي شود.به گزارش خبرگزاري مهر ،بنا بر تصميم دبير شانزدهمين
جشنواره تئاتر مقاومت و بعد از نشستهاي متعدد با کارشناسان متخصص و همچنين بررسي
آثار ارسالي و شرايط گروههاي بينالمللي متقاضي در اين دوره و با توجه به شرايط موجود و لزوم
مديريت موثر و توجه و تأکيد بر حمايت از آثار هنرمندان شريف ايران اسالمي دو بخش بينالملل
و بازتوليد شانزدهمين دوره جشنواره تئاتر مقاومت اجرا نمي شود.گروههاي متقاضي حضور در
بخش بين الملل اين دوره از جشنواره تئاتر مقاومت از کشورهاي عراق ،تونس ،آذربايجان ،ترکيه،
فرانسه ،آلمان ،سوريه ،لبنان و افغانستان بودند که همزمان با فراخوان اعالمشده براي حضور در
شانزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت اعالم آمادگي کرده بودند.

ابطحي:مدارکتخلفتحصيليفريدون
را در اختيار رسانهها قرار ميدهم

نماينده مردم خمينيشهر در مجلس گفت :مدارک تخلف تحصيلي فريدون را در اختيار
رسانهها قرار ميدهم.سيد محمدجواد ابطحي در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري
آنا ،با بيان اينکه گزارش کميته بررسي پرونده تخلف فريدون طبق ماده  236آييننامه ،بايد
ظرف  10روز به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي ارائه داده ميشد گفت :زاهدي رئيس
وقت کميسيون آموزش ،گزارش را رؤيت کرد و اتفاقاً معتقد بود تخلف محرز است ولي برخي
قسمتهاي پرونده دچار اشکال است.وي تصريح کرد :زاهدي فرصت نکرد گزارش را تحويل
هيئت رئيسه مجلس بدهد ،پس از آن محمدرضا عارف رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات
شد و در نهايت عليرغم صراحت قانون ،گزارش به هيئت رئيسه مجلس ارائه نشد و اين امر
را ميتوان تخلف کميسيون تلقي کرد.ابطحي گفت :همان زمان برخي نمايندگان مجلس ،از
زاهدي خواهش کردند رسيدگي به پرونده تخلف تحصيلي حسين فريدون ،بعد از انتخابات
رياست جمهوري انجام شود که شائبه سياسي بودن نداشته باشد .رئيس وقت کميسيون نيز
به عقيده من ،بزرگواري کرد و اين موضوع را پذيرفت .اين تأخير باعث شد محمد قمي ديگر
عضو کميته بررسي ،از نظرش عدول کرده و بگويد هيچ تخلفي صورت نگرفته است.وي با
بيان اينکه تمام مدارک مبني بر تخلف موجود است عنوان کرد :البته زاهدي هم براي خواندن
دو گزارش به دليل حجم کاري که داشت ،معطل کرد ،اما در نهايت بعد از رؤيت گزارش
اظهار نظر کرده و اقرار کرد تخلف صورت گرفته است.وي ادامه داد :هيئت رئيسه کميسيون
آموزش ،بايد گزارش تخلف را به هيئت رئيسه مجلس ارسال کند .اگر رسانهها پيگير باشند
شاهد چنين تخلفاتي از سوي برخي افراد وابسته به ثروت و قدرت نخواهيم بود.ابطحي با بيان
اينکه مدارک و مستندات را به خبرگزاريها نشان داده و وظيفه خود را انجام دادهام گفت :باز
هم منتظرم ببينم هيئت رئيسه کميسيون آموزش چه خواهد کرد و عليرغم وابستگيهاي
شخصي و دوستانه حق را بيان ميکنند يا خير؟عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
افزود :مدارک موجود است و اگر کميسيون آموزش نظري مبني بر اينکه تخلف صورت نگرفته،
داشته باشد حتماً کپي آنها را در اختيار رسانهها قرار خواهم داد.

قناتهايي که خشک ميشوند

مديريت بنادر ودريانوردي آبادان

مديرعامل خانه موسيقي وعده داد؛

با رويکرد حمايت از آثار ايراني؛

ميزان /عقيل مهقاني

مناقصه شماره /2694 :ص 97/15نوبت دوم

خبر »

مديرعامل خانه موسيقي ايران از پيگيري جدي بحث کپي رايت خبر داد.به گزارش ايسنا،
حميدرضا نوربخش در جمع خبرنگاران در سنندج به پيگيري پروندههايي در رابطه با
ي رايت اشاره کرد و گفت :درصدد هستيم تا بانکي از اطالعات موسيقي را ايجاد و در
کپ 
آن آثار را ثبت کنيم.

نمايه

((آگهي مناقصه))

تاريخ انتشار97/6/17 :
خ ش97/6/17 :

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

آگهي مزايده مرحله دوم  -نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بند  2صورتجلسه مورخه  97/03/30شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد ملك مندرج در جدول ذيل را برابر ماده  13آيين نامه مالي شهرداريها از طريق آگهي مزايده
عمومي با شرايط زير به فروش برساند .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط شركت در مزايده ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه
 97/06/26به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف -فيش واريزي ،ب -اسناد مزايده ،ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات رسيده روز دوشنبه مورخه
 97/06/26راس ساعت  14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

مساحت (مترمربع)

كاربري

نشاني ملك

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

 %5سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

3703/24

زراعي  -سند عادي

انتهاي كوي شهرداري ،ضلع شمالي سالن ورزشي

2/000/000

370/324/000

شرايط:
 -1كليه هزينههاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزايده ميباشد.
 -2متقاضيان ميبايستي  %5قيمت مبنا را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي با اخذ فيش از امور مالي شهرداري واريز واريز و يا ضمانتنامه بانكي ارائه نمايند.
 -3شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -4سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده مسترد نخواهد گرديد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -5به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي ميباشد.
 -7پس از اتمام مهلت مقرره هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -8مدت قبول پيشنهادات از تاريخ چاپ آخرين آگهي به مدت  10روز ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مزايده باطل اعالم ميگردد.
 -10برنده مزايده موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به انجام امورات مربوطه اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده واريزي به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات
به نفر دوم ابالغ (اعالم برندگي) خواهد شد.
 -11ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/17 :خ ش97/6/10 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحلهاي
تعمير درز انبساط پل دفاع مقدس با درز انبساط االستومري نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تعمير درز انبساط پل دفاع مقدس با درز انبساط االستومري) به شماره  200975674000009را از
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه با ارائه پيشنهاد مناقصهگران وبازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/6/10ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاريخ 97/6/21
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاريخ97/6/31
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18:00روز يكشنبه تاريخ 97/7/01
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/10 :
مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان
خ ش 97/6/10
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/17 :

