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وزير علوم:

نمايشگاه آثار مصطفي دميرچي با عنوان "مرگ لوکس" در گالري هتل
اسپيناس پاالس برگزار شد؛نمايشگاهي که نگاهي انتقادي به موضوع ميل
به لوکسگرايي دارد.به گزارش روابط عمومي اين نمايشگاه 27 ،اثر در
ابعاد مختلف تحت عنوان مجموعه "مرگ لوکس" از مصطفي دميرچي
در گالري هتل اسپيناس پاالس به نمايش درآمد .در اين مجموعه آثار
فيگورهايي اکسپرسيونيسمي ارائه شد که اغلب به صورت تک رنگ و با
تکنيک رنگهاي صنعتي خلق شدهاند .آثاري که ميل به جاودانگي را در
قالب لوکسگرايي به نمايش گذاشتهاند.مصطفي دميرچي درباره اين مجموعه
آثار گفت :در فرهنگ ايراني همواره موضوع مرگ يکي از پرقدرتترين
مسائلي است که ميتوان از کهن الگوهاي ايراني آن را دريافت .فرهنگ
سوگ در زبان ادبيات ،موسيقي ،هنرهاي نمايشي و تجسمي بازمانده از
تاريخ گذشته ايران حضوري جدي دارد .بر همين اساس من موضوع مرگ
را براي مجموعه جديد آثارم انتخاب کردم .البته اين مسئله تنها موضوع
اين مجموعه نيست ،زيرا رويکرد اين آثار نوعي انتقاد به دنياي معاصر و
موضوع لوکسگرايي را نيز در خود مستتر دارد.
او درباره تکنيک آثار مجموعه "مرگ لوکس" توضيح داد :به نقاشي با متريالهاي
جديد و دستساز بسيار اعتقاد دارم و در نمايشگاه قبليام نيز از رنگهاي
ارگانيک استفاده کردم .در مجموعه "مرگ لوکس" بهخاطر نوع بيانگرايي
که از رنگ ميخواستم ،به استفاده از رنگهاي صنعتي روي آوردم و از رنگ
اتومبيل پورشه استفاده کردم؛ رنگي که خود بيانگر موضوع لوکس بودن
است .البته از موادي مانند پودر سنگ ،صمغ ،ورق طال و ...نيز در ساخت
و ساز اين آثار بهره بردهام.دميرچي درباره آثار تکرنگ خود که بيشتر به
رنگ سياه هستند اشاره کرد و گفت :مرگ ،نور ندارد ،پس رنگ هم ندارد.
به همين دليل تمام آثار اين مجموعه سياه هستند .اگر هم در پسزمينه آثار
اندکي رنگ ديده ميشود ،نشانه رنگهايي است که از زندگي پرسوناژها آمده
است .در هر تابلو پرسوناژ مشخصي وجود دارد که من زندگي آنها را پيگيري
کرده و به المانهايي در زندگي آنان رسيدهام و بر اساس آنها نقاشي کردم.
آنچه بر سطح اين تابلوهاي نقش برجسته ديده ميشود مانند فسيلي است
که از آن افراد باقي مانده و به همين دليل از پودر سنگ استفاده کردم تا
بتوانم جنس فسيل را بازسازي کنم.او درباره نحوه انتخاب اين شخصيتها
گفت :موضوع نمايشگاه قبلي من "آفرينش" بود و بعد از آن به مرگ رسيدم
و درگير کهنالگوها شده و با فلسفه هايديگر آشنا شدم .هر اتفاق بر اساس
تاثيري که ميگذارد ،طول عمر زندگي و مردگي پيدا ميکند .به عنوان
مثال شخصي مانند موالنا چند دهه زندگي کرده و چند سده عمر مردگي
اوست .من در زمان تصوير کردن چنين شخصيتي مجموع عمر زندگي و
مردگي او را در نظر دارم چون اين افراد براي ما تمام نشدهاند و با مرگ آنها
هم زندگي کردهايم .همه پرسوناژهاي حاضر در اين آثار افرادي هستند که
زندگي يا مرگ تاثيرگذار داشته يا سرنوشتهاي خاصي داشتهاند ،اما اسم
آنها در کنار آثار نوشته نشده و من تنها تاثيرات آنها را در آثارم وارد کردهام.
دميرچي افزود :در اين مجموعه برخوردي متفاوت با نقاشي دارم و الزاما به
دنبال اين نبودم که جامعه هنري اين آثار را ببيند ،بلکه جامعه گستردهتري
از مخاطبان را مد نظر داشتم و نمايش آثار در يک هتل نيز به جذب بيشتر
مخاطبان کمک ميکند .البته به خاطر نوع نگرشي که به مسئله لوکس بودن
اين آثار داشتم ،اين مجموعه را در يک هتل به نمايش گذاشتم تا موضوع،
تکنيک و عرضه اين آثار از يک روند برخوردار باشد.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه وشهرسازي
شركت مادرتخصصي ساخت
و توسعه زير بناهاي
حمل و نقل كشور

رهنماي طريق

ت جنسيتي در جذب هيئت علمي مطرح نيست
تفاو 
ت جنسيتي در جذب هيئت
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري گفت :تفاو 
علمي هرگز مطرح نيست.به گزارش ايرنا ،منصور غالمي در نشست
مشاوران زنان و خانواده دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با اشاره به
اهميت حضور زنان در کشور گفت :امروزه شرايط به گونهاي است که
زنان نقشهاي بسياري را در فعاليتهاي اجتماعي ايفا ميکنند عالوه
بر آن ،به دليل نگاه سنتي موجود در جامعه ،انجام کارهاي منزل نيز
از بانوان انتظار ميرود .وي با بيان اينکه باتوجه به ظرفيت و کارکرد
آموزش عالي ،جمعيت قابل توجهي از آن را بانوان تشکيل ميدهند،
افزود :اکنون در بسياري از رشتهها آمار دانشجويان دختر بيش از پسران

است و به طور کلي اکنون حدود  50درصد از جمعيت دانشجويان را
دختران تشکيل ميدهند .غالمي با بيان اينکه به داليل مختلف امکان
ايجاد نسبت تساوي بين زنان و مردان در حوزه استادان و کارمندان
فراهم نبود ،اظهار داشت :با توجه به اينکه سابقه بهکارگيري بانوان در
عضويت هيئت علمي به دوران بعد از انقالب بازميگردد ،لذا از گذشته
يک جريان کندي از خروجي بانوان در حوزه تحصيالت تکميلي وجود
داشت ،بنابراين اين روال طبيعي از گذشته تاکنون اجتناب ناپذير است.
وزير علوم با اشاره به روند جذب استادان شايسته زن در دانشگاهها بيان
کرد :اين روند بايد به همين شکل و با حفظ رويکردها و استراتژيهاي

مناسب نيروي انساني پيش رود زيرا ظرفيتهاي آن وجود دارد .غالمي
تصريح کرد :در حوزه کارمندي نيز به دليل خاصبودن نوع کار ،نسبت
زنان کمتر از آقايان است و تحصيالت بانوان در حوزه کارمندي نيز
عموماً کارشناسي و به ندرت کارشناسي ارشد است .وي با بيان اينکه
هيچ دستورالعمل و ماده قانوني مبني بر تفاوت بانوان و آقايان وجود
ندارد ،اظهار داشت :آنچه بيش از هر چيز مورد توجه قرار دارد ،نبو ِد
تبعيض در دانشگاههاست و چنانچه مواردي از آن مالحظه شد بايد
ابتدا آن را آسيبشناسي و سپس حل کرد و وزارت علوم نيز از اين
امر استقبال ميکند.

مقدمف ر:

ناوگان حمل و نقل دانشجويان دانشگاه آزاد نوسازي ميشود

مشاور فرهنگي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد اسالمي از نوسازي
ناوگان حمل و نقل دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي خبر داد.به گزارش
خبرنگار دانشگاه خبرگزاري تسنيم ،حميدرضا مقدمفر در حاشيه مراسم
يادبود جانباختگان حادثه واژگوني اتوبوس دانشجويان دانشگاه آزاد واحد
علوم تحقيقات در جمع خبرنگاران گفت :اين حادثه واقعا دلخراش بود
به گونهاي که هم براي رهبر معظم انقالب مايه تاسف و ناراحتي بود و
هم براي کل ملت ايران.وي افزود :اينکه بعد از اين حوادث بايد چه کرد
حتما بايد از اين حوادث عبرت گرفت و مسئولين امر بايد دست به دست

هم بدهند تا ديگر چنين حوادثي تکرار نشود.مقدمفر گفت :جامعه
دانشجويي کشور و اساتيد کشور بايد با خانوادههاي داغديده اين حادثه
ابراز همدردي کنند چرا که مصدومان اين حادثه و خانوادههاي آنها که
هم اکنون در بيمارستان هستند احتياج به اين همدردي دارند.مشاور
فرهنگي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد اسالمي با اشاره به بررسيهاي
انجام شده براي مشخص شدن علت بروز حادثه گفت :مسئوالن دانشگاه
آزاد و قوه قضائيه در تالشند تا علت واقعي حادثه مشخص شود که اين
امر نياز به تامل و صبر دارد تا به شکل تخصصي وضعيت مورد بررسي

قرار گيرد .وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين قول را ميدهيد که ديگر
در ناوگان فرسوده در دانشگاه آزاد براي حمل و نقل دانشجويان استفاده
نشود ،گفت :آقاي طهرانچي دستور دادهاند که به هيچ سرويس فرسودهاي
ديگر مجوز فعاليت در دانشگاه آزاد داده نشود و هم اکنون در تالشند تا
سرويسهاي جديدي براي حمل و نقل دانشجويان دانشگاه آزاد تعبيه
شود.مقدمفر تاکيد کرد :نه فقط دانشگاه آزاد بله تمام دانشگاههاي کشور
بايد از اين حادثه عبرت بگيرند و بدانند که دانشجويان حاضر در دانشگاهها
امانتهايي در دست مسئوالن آن دانشگاهها هستند.

نمايه

تسنيم /محمد حسنزاده

يادبود جانباختگان
حادثه دانشگاه آزاد
مراسميادبودجانباختگانحادثهدانشگاهآزاد
عصرپنجشنبه ۵آذرباحضوردکترعلياکبر
واليتي رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد
اسالمي،دکترمحمدمهديطهرانچيرئيس
دانشگاه آزاد اسالمي ،دکتر حميدرضا مقدم
فر مشاور فرهنگي رئيس هيئت امناي
دانشگاه آزاد اسالمي و جمعي از مسئولين
و مردم در مسجد نور واليت واحد تهران
مرکزي دانشگاه آزاد برگزار شد.

خبر
بطحايي :وسايل گرمايشي  150هزار
کالس درس ايمن نيست
وزير آموزش و پرورش گفت :وسايل گرمايشي  150هزار کالس درس
ايمن نيست.به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ايرنا ،سيد محمد بطحايي
ت تالش
در همايش تکريم خيرين مدرسه ساز زلزله کرمانشاه گفت :دول 
بسيار کرده تا فضاي آموزشي الزم و مناسب را براي بچهها فراهم کند اما
همچنان مدارس مشکالت زيادي دارند و بچهها به دليل وجود فضاي ناايمن
نميتوانند امکانات الزم را براي تمرين زندگي در اختيار داشته باشند .وي
با بيان اينکه  30درصد مدارس ما اکنون نياز به مقاوم سازي و تخريب
و بازسازي دارد اما  12سال پيش اين عدد  70درصد بود ،ادامه داد :اگر
مساعدت شما خيرين نباشد نميتوانيم براي حل مشکل مدارس فرسوده
کاري کنيم و نميتوانيم تنها به بودجه دولتي تکيه کنيم .بطحايي در ادامه
به حادثه آتشسوزي اخير مدرسه زاهدان اشاره کرد و با بيان اينکه وسايل
گرمايشي  150هزار کالس درس ايمن نيست گفت :وجود يک بخاري و
فضاي آموزشي غيرايمن باعث شد که چهار نوگل را از دست بدهيم البته
اين مدرسه فاقد مجوز بوده و بدون اجازه آموزش و پرورش داير شده بود
اما همه ما بايد نسبت به اين مسائل احساس مسئوليت کنيم.وي ادامه
داد :با وجود مشکالت دولت ،در  7ماه اول امسال نه تنها اعتبارات عمراني
آموزش و پرورش به طور کامل تخصيص يافت بلکه  13درصد هم بيشتر
بود و نشان از آن دارد که دولت به مشکالت توجه دارد اما محدوديتها
اجازه نميدهد که اين مسائل حل شود .بطحايي با اشاره به اينکه البته
همه اين مشکالت به امکانات بر نميگردد و روش هاي مديريتي هم بايد
اصالح شود ،گفت :در اين رابطه دوره جديدي براي مديران مدارس با
عنوان «مراقبت از سالمت و بهداشت دانشآموزان» در نظر گرفته شده
که تمامي مديران موظف به گذراندن آن هستند و هر کس در اين دوره
شرکت نکند امکان استمرار خدمت در اين پست را نخواهد داشت.

مانور امداد و نجات شهر جديد هشتگرد در راستاي باال بردن ضريب امنيت ،توان سنجي
آمادگي نيروهاي واحد ايمني و آتش نشاني ،گاز ،برق ،اورژانس ،پليس و ...برگزار شد

آگهي مناقصه شماره((  )) 200971004000055در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

(تجديد مناقصه شماره ) 97-155

بعضي از مراجع تقليد قائل به دو نوع
موسيقي حالل و حرام هستند .با توجه به
اين نظر ،آيا موسيقيهاي حالل ،بازهم
تأثير سوئي بر روح و روان انسان دارد؟
آيا باعث سلب توفيق انسان از عبادات
يا كارهاي نيك ميشود؟
اگر موسيقي حالل وحرام داشته باشيم
موسيقي حالل بازهم عملي لغو و بيهوده
است؛ يعني نه بهر ه دنيايي دارد و نه بهر ه
آخرتي .عمل لغو هم ناگزير تأثير سوء بر روح انسان خواهد داشت و
ميتواند تا اندازهاي موجب سلب توفيق از انسان شود .البته اگر وجه
معقولي براي شنيدن آن وجود داشته باشد ،ديگر لغو نبوده و ممكن
است سود هم داشته باشد.
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محل تحويل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاكت الف) اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
حداکثر تا ساعت  16روز شنبه مورخ  1397/10/29و تاريخ جلسه مناقصه ساعت  9صبح روز يکشنبه مورخ  1397/10/30مي باشد .مدت اعتبار
پيشنهادات  3ماه از تاريخ فوق و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد مي باشد.
برآورد :براساس فهرست بهاي پايه راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1397به مبلغ  745ميليارد ريال ميباشد.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  14/000/000/000-ريال تعيين ميگردد.
مهندسين مشاور پروژه :ره پي طرح ( تلفن ) 88728917 - 18

ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  http:\\iets.mporg.irنيز قابل دسترسي است.
م الف3536:
آگهي نوبت دوم 1397/10/09 :
آگهي نوبت اول 1397/10/08 :

مدير کل مديريت بحران استان البرز اظهار داشت :با توجه
به اينکه انجام مانور ضريب هوشياري توانمندي و سرعت در
عمليات را باال خواهد برد.
مهدي مهرور افزود :در همين راستا اداره کل مديريت
بحران به مناسبت روز ايمني در برابر بالياي طبيعي در
چندين نقطه استان همزمان مانورهاي زيادي در حال
انجام است که باعث ميشود سازمان ها و نهادها از قبل
امکانات ،تجهيزات و لوازم خود را فراهم کنند .مهرور گفت:
با اجراي اين مانورها در زمان وقوع بحران ،گروه امداد و
دستگاههاي خدمات رسان چون چندين بار اين سناريو
را تمرين کرده اند با کمال آرامش ،خونسردي و بدون
هيجانزدگي به خوبي وارد عمل شده تا بحران را برطرف
کنند .وي افزود :طي چند سالي که مانور بحران برگزار
کرده ايم مشخص شده دستگاهها در زمان بحران واقعي
با سرعت و جديت اقدام کرده و توانسته اند بحران را به
خوبي برطرف کنند.
مدير کل مديريت بحران استان البرز اظهار داشت :نردبان
بلند مرتبه دغدغه ما براي اين شهر بود که اميدواريم با
تدابير شهرداري اين موضوع مرتفع گردد.
مهرور به حوزه هاي مهم پيش بيني و پيشگيري و آموزش
اشاره کرد و گفت :امسال  ۷۰۰هزار نفر در سطح استان
آموزش ديده اند و طرح هاي مختلفي نيز با نهادهايي
همچون آموزش و پرورش اجرا شده است.
شهردار شهر جديد هشتگرد نيز در اين مانور گفت :اين

شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور

هموطن گرامي  :حفظ حريم خطوط لوله انتقال گاز ،حفظ سرمايه هاي ملي و مردمي است.

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي
به شماره مناقصه  88970008با کد فراخوان 3/185/967:

موضوع مناقصه :خدمات تهيه و تامين  90دستگاه انواع خودروهاي سبک استيجاري با راننده در اختيار منطقه ده عمليات انتقال گاز
شرکت انتقال گاز ايران  -منطقه ده عمليات انتقال گاز در نظر دارد عمليات مذكور را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي پس از ارزيابي کيفي
مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :
-1نوع فراخوان :آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي مناقصه گران
-2نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزيابي کيفي :استان بوشهر -بوشهر –بلوار رئيسعلي دلواري -خيابان شهيد عاشوري –
روبروي درمانگاه فرهنگيان – صندوق پستي  -3555ستاد منطقه ده عمليات شرکت انتقال گاز -طبقه سوم – امور پيمانها  -تلفن امور پيمانها 077-33334579 :نمابر امور پيمانها :
 077-31665171نمابر دبيرخانه 077-33334573 :
-3زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزيابي کيفي توسط مناقصه گران از دستگاه مناقصه گزار  :از روز انتشار آگهي نوبت اول روز شنبه مورخ  1397/10/08تا پايان وقت اداري
روز شنبه مورخ 1397/10/15
-4برآورد تقريبي اوليه مناقصه  80/590/109/869 :ريال
 -5آخرين مهلت تسليم اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزيابي کيفي و پيشنهاد مالي ( قيمت )مناقصه گران به دستگاه مناقصه گزار  :حداکثر تا ساعت  10روز يکشنبه مورخ
1397/10/30
-6مدت اعتبار پيشنهادات 3 :ماه و قابل تمديد براي يک دوره  3ماهه ديگر از طرف دستگاه مناقصه گزار
-7اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزيابي کيفي مناقصه گران به طور همزمان با ساير اسناد مناقصه به مناقصه گران تحويل و به طور همزمان از مناقصه گران دريافت خواهد گرديد .
-8مدت و محل اجرا کار  365 :روز تقويم شمسي – محدوده منطقه ده عمليات انتقال گاز در استانهاي بوشهر  ،فارس  ،خوزستان و هرمزگان و حسب نياز در ساير نقاط کشور
-9تضمين شركت در فرآيند ارجاع کار  :مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت ثابت مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتي و به مبلغ  3/111/802/197ريال به نام
منطقه ده عمليات انتقال گاز  -شرکت انتقال گاز ايران جهت ارايه به دستگاه مناقصه گزار بصورت يك يا تركيبي از تضمين¬هاي موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ)( ،ج)( ،چ)( ،ح)
ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي¬باشد.
-10زمان و محل گشايش پاکات مناقصه  :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/11/10در سالن جلسات منطقه ده عمليات انتقال گاز  -واقع در بوشهر – بلوار رئيسعلي دلواري
 خيابان عاشوري -روبروي درمانگاه فرهنگيان– ساختمان مرکزي منطقه ده عمليات انتقال گاز -11گواهينامه صالحيت مناقصه گر  :ارائه گواهي صالحيت معتبر در زمينه حمل و نقل از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه گواهي معتبر از وزارت تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعي مبني بر تأييد صالحيت ايمني پيمانکار
جهت كسب اطالعات بيشترمتقاضيان مي توانند به سايت  ir.www.nigc-dist10و  www.shana.irو يا www.iets.mporg.irمراجعه و يا با شماره تلفن 077 -33334579امور
پيمانها تماس حاصل نمايند .
آگهي نوبت دوم 1397/10/09 :
آگهي نوبت اول 1397/10/08 :
روابط عمومي منطقه ده عمليات انتقال گاز
شماره مجوز1397.5071 :

شهر بلند ترين ساختمان شهري استان البرز را دارد و براي
ايمني و سالمت شهروندان نردبان بلند براي اطفا حريق
و نجات در ساختمان هاي بلند تامين اعتبار و خريداري
مي شود  .مهندس آقايي در ادامه با اشاره به اينکه در
اين شهر ساختمانهاي باالي  ۱۰طبقه به نسبت ديگر
شهرهاي استان بيشتر است اظهار داشت :متاسفانه با وجود
ساختمانهايبلندمرتبهنردبانهيدروليکيباالي ۵۵متربراي
حوادث در اين شهر وجودندارد .اصغرآقايي گفت :شهرداري
با تامين اعتبار نردبان هيدروليکي که از مهمترين عوامل
ايمني شهروندان ميباشد را به زودي خريداري خواهد
نمود .وي با اشاره به تامين آب آشاميدني و ساخت فضاي
تصفيه خانه اين شهر ،نويد تبديل شهرجديد هشتگرد به
شهر سبز را داد .آقايي به توسعه پايدار شهر با افتتاح خط
مترو اشاره کرد و گفت :با تردد خط طالقان نيز نويدهاي
خوبي را در آينده براي اين شهر در پيش رو داريم.
شهردار شهرجديد هشتگرد در خصوص اجراي مانورها
و تکرار آن توسط نيروهاي امدادي تاکيد کرد و خواستار
تزريق تجهيزات به اين شهر شد.
عليرضا اخالقي معاون امور عمراني فرمانداري ساوجبالغ نيز
با اشاره به اقدامات خوبي که در اين هفته انجام شده اظهار
داشت :با توجه به اينکه ساوجبالغ طيفي از بحرانهاي
مختلف را شامل ميشود تالش کرده ايم اجراي مانور را
در سطح شهرها و روستاها داشته باشيم تا ستاد بحران
آمادگي الزم را در مواقع بحران داشته باشند.

وزارت جهاد كشاورزي

آگهي مناقصه عمومي شماره  - 97/71نوبت دوم

 -1مناقصهگزار :شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور  -نمايندگي استان البرز به شناسه ملي  14002771736و شماره اقتصادي  411113673771به نشاني:
كرج  -بعد از پل هوايي حصارك  -ابتداي جاده قزلحصار  -روبروي ميثم يك
 -2موضوع مناقصه :واگذاري امور خدمات ،پذيرايي ،دبيرخانه ،نظافت ،امور فضاي سبز از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره مناقصه
200971014000143
 -3نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :اصل فيش واريزي وجه نقد به حساب شماره  IR900100004001039806370564با كد شناسه شماره
 950203981100000000000000000037بانك مركزي تمركز وجوه سپرده قابل واريز در كليه شعب بانكها يا ضمانتنامه بانكي به نام مناقصهگزار (كليه بانكها
به جز بانك سرمايه و ايرانزمين) و يا اوراق مشاركت بينام تضمينشده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق
مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهرشده تا ساعت  15روز چهارشنبه مورخه  1397/10/19به مناقصهگزار تسليم گردد.
 -4مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:
 250/000/000ريال (دويست و پنجاه ميليون ريال) به نام شركت پشتيباني امور دام استان البرز
 -5زمان دريافت اسناد ،تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:
 -5-1مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  19روز يكشنبه مورخ  1397/10/09ميباشد.
 -5-2مهلت ارائه پيشنهاد از سامانه ستاد :تا ساعت  19روز چهارشنبه مورخ  1397/10/19ميباشد.
 -5-3زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/10/20واقع در نشاني مناقصهگزار
 -6خريد اسناد :متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند پس از واريز مبلغ  500/000ريال (غيرقابل استرداد به شماره حساب شبا IR310100004001039804006087
با كد شناسه شماره  332039881203900900000000000037به صورت پايا به خزانه بانك مركزي از طريق سامانه ستاد) در زمان مهلت خريد اسناد (رديف 5-1
آگهي) به آدرس اينترنتي  www.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
 -7كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه  1397/10/6ميباشد.
 -8ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/8 :
خ ت97/10/6 :

سرپرستي شركت پشتيباني امور دام استان البرز

