» تماشا

اخالص ،ركن هر عبادت است.

پيامبر اکرم (ص):

اوقات شرعي

نقد نمايش بمبگذاري ديسکو قاهره

پنجشنبه 97/3/10

ميني ماليستي براي صلح

اذان ظهر13:02:
اذان مغرب20:35:

» سيد علي تدين صدوقي
نويسنده  :الکس برون  ،ژان ميشل ريپ
کارگردان  :مسعود مير طاهري

جمعه 97/3/11

نمايش در قالب چهار اپيزود از دونويسنده است که به نوعي با هم ارتباطي
ما هوي پيدا کرده اند  .هرچند که اپيزود سوم يعني "بهش بگو اف" چند
سال پيش درتئاتر شهر تاالر چهار سو به روي صحنه رفته است  .در واقع
نخ تسبيح اين اپيزودها ابتدا ارتباط انسانها باهم  ،سپس تصميم گيري درست
در مواقع بحراني وزماني که بايد از دو گزينه مهم يکي را انتخاب کني وبايد
انتخابت درست باشد  ،والبته در نهايت صلح و دوستي مي باشد .
ماجراهاي اپيزودها در شب سال نو اتفاق مي افتد لذا با همه چالش هاييکه
بين شخصيتها ايجاد مي شود در انتها با گفتن سال نو مبارک تو گويي
همه چيز را مي خواهند از اول شروع کنند وآغازي دوباره داشته باشند
فارغ از همه اختالف نظرها ومسائلي که بينشان وجود دارد  .به خصوص
اينکه هر اپيزود در يک کشور با فرهنگ هايي متفاوت اتفاق مي افتد  .مهم
صلح است که در همه جا ودر هر فرهنگي پسنديده است .
اين مي تواند نتيجه اخالقي وانساني نمايش باشد  .مير طاهري به درستي
با شيوه اي ميني مال تنوانسته فارغ از دکور وآکسسوار به کنه مطلب
بپردازد وهمه تمرکز خود را روي اجرا وبازي ها معطوف گرداند تا بهتر به
بيان آنچه که مي خواهد بگويد بپردازد.
اين ميني مال در طراحي صحنه  ،لباس  ،بازي ها  ،ميزان و حرکات و...
به چشم مي خورد  .حرف اصلي متن هم کوتاه ومختصر ومفيد است
اما عميق مي نمايد .
تکتم همتي طراح صحنه ولباس نمايش را که از ساليان قبل مي شناسم
اودر تئاتر شهر هم براي من بازي کرده هم طراحي لباس  ،تکتم طراح
خوشفکري است هر چند که تهران را سالهاست ترک کرده ودر مشهد
وديگر نقاط به کار مي پردازد ؛او به عنوان طراح صحنه ولباس توانسته
هوشمندانه عمل کند وعالوه بر حفظ اين روند ميني مال با انتخاب
رنگ هايسرد وخاکستري در لباس ها واندک اکسسوار صحنه روابط سرد
بين آدم هاي نمايش را نشان دهد  .آدمهايي که گويي در جنگ هستند .
جنگ بين دامادومادر زن وهمسري که حاال روي تخت بيمارستان دارد با
مرگ دست وپنجه نرم ميکند  ،جنگ دروني وبيروني بين دو برادر  ،جنگ
زن وشوهري که در البي تئاتر منتظر هستند ودر نهايت جنگ واختالف
نظر بين سردبير وخبرنگار وايضا جنگي که در خارج از آنجا در جامعه ودر
شهر جريان دارد جنگ بين گروههاي سياسي و...
اينها در واقع مي تواند تم اصلي نمايش باشند اما چيزي که در اين ميان
مهم است گذشت آدم ها ست وشروع مجدد آنها  ،بايد زندگي و آينده اي
بهتر و آرام تر براي خود ونسل هاي آينده تدارک ديد واين به دست
نمي آيد مگر با صلح وانتخاب راهي که به دوستي وآرامش ختم شود .
تکتم همتي با اين سردي وانتخاب رنگ هايي سرد با رگه هايي از سبز در
لباس ها توانسته سردي حاکم بر روابط آدم ها را که براثر اين برخوردها
واختالف نظرها وجنگهاي دروني و بيروني بوجود آمده نشان داده و
با رگه هايي از سبز در خاکستري روزنه اميدي براي رسيدن به صلح و
آرامش را نيز به جا بگذارد  .مسعود مير طاهري در مقام کارگردان خوب
عمل نموده وبا هوشمندي توانسته به درستي بازيگرانش را هدايت نمايد
هرچند که در جاهايي مي توانستندبهتر نيز باشند در آکسان گذاري ها
ونحوه بيان در مواقع خاص حسي ،باال پايين شدن حس ها  ،درک عميق تر
شخصيت ها و موقعيت ها و  ...اما با اين همه نقاط قوت کار بسيارند
وميتوان گفت که ما شاهد يک تئاتر خوب ودر خور با ريتم هاي دروني
وبيروني مناسب بوديم نمايشي بي ادعا و از هرجهت سالم ودراماتيک
..مسعود مير طاهري حقش است که پس از اين همه سال حضور مستمر
در سطح تئاتر حرفه اي حاال که در مقام کارگردان کار در خور و قابل
قبولي را ارائه داده است در تئاتر شهر روي صحنه برود در واقع اجرا در
تئاتر شهر حق اوست ونه آنهايي که تازه از راه رسيده اند واصال کاري در
کارنامه ندارند و بيشتر با رابطه کارها يشان را به پيش مي برند  .اميد که
اجراهايي ديگر اين نمايش را در تئاتر شهر شاهد باشيم به مسعود مير
طاهري  ،بازيگران وگروهش خسته نباشيد مي گويم وديدن اين نمايش
در خور را به همگان توصيه مي نمايم .

شركت مخابرات ايران (سهامي عام)
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اذان صبح4:06 :
طلوع آفتاب5:50 :

ل
شركت تعاوني مسكن زرينغزا 
استان آذربايجانغربي
شماره ثبت 6889

رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور:

 ۲۷درصد مدارس کشور تخريبي است
اظهار کرد :سرانه استاندارد فضاي آموزشي ۸/۳۹
متر مربع است و سرانه متوسط فضاي آموزشي
در کشور  ۵/۱۸مترمربع است که در حال حاضر
حدود  ۱۱استان زير خط ميانگين قرار دارند .وي
با بيان اينکه سه ميليون و  ۸۰۰متر مربع فضاي
نيمه تمام داريم ،اظهار کرد :اگر اين فضاها به
بهرهبرداري برسد ۰/۳۳متر مربع به سرانه فضاي
آموزشي افزوده ميشود و به عدد  ۵/۵۱مترمربع
ميرسد .رخشاني مهر اظهار کرد :حدود  ۲۷درصد
مدارس کشور تخريبي ۳۴ ،درصد مدارس نيازمند
مقاوم سازي و  ۳۹درصد مدارس کشور مستحکم
هستند.همين گزارش مي افزايدرئيس جامعه خيرين
مدرسه ساز کشورنيز در اين نشست گفت :
 ۴۰هزار ميليارد تومان براي ايمنسازي و احداث
مدارس در نقاط محروم نياز است .

رئيس سازمان نوسازي مدارس کشور با بيان
اينکه حدود  ۱۷۰۰کالس درس در کانکس داير
س خشت و گلي داريم
است ،گفت ۹۸۷ :کال 
که بيشترين مدارس خشت و گلي به استان
سيستان و بلوچستان اختصاص دارد.به گزارش
فارس ،مهراله رخشاني مهر رئيس سازمان نوسازي،
توسعه و تجهيز مدارس کشور در جمع خبرنگاران

رديف
1

2

3
4
5

6

7
8

نوع زمين
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

عليرضا قزوه :

جلسه ديدار شعرا با رهبري
شعر انقالب را متحول کرد

وزير آموزش و پرورش:

ش و پرورش گفت :موضوع تربيت همچنان
وزير آموز 
در حد شعار باقيمانده است و شايد يکي از داليل آن
محصورشدنفعاليتهايتربيتيبهبرگزارينمازجماعت،
مراسم و مناسبتهاست و اين مسير انحرافي است.به
گزارش فارس ،سيد محمد بطحايي وزير آموزش و
پرورش با اشاره به سابقه فعاليت خود در حوزه پرورشي،
اظهار کرد :موضوع تربيت در فرآيند ياددهي ـ يادگيري
بسيار بااهميت است.وي افزود :آموزش چيزي غير از
پرورش نيست و هدف غايي آموزش ،تربيت افراد بوده
است زيرا فلسفه تعليم و تربيت بر پرورش افراد براي
دستيابي به حيات طيبه است.وي ادامه داد :بازنگري و
بازمهندسي فعاليتهاي پرورشي ،امري ضروري است
و هرچند موانع بسياري در مسير همين فعاليتهاي
موجود وجود دارد؛ متأسفانه هنوز يک الگوي مناسب
براي فعاليتهاي پرورشي ترسيم نشده است و فعاليتها

کيانوش عياري:

جلسه ديدار شعرا يکي از خاصترين و جذابترين جلسات رهبر انقالب
است؛ به طوري که هرساله اتفاقات بسيار شيرين و مبارکي رخ ميدهد .به
برکت اين جلسات شعر انقالب پيشتاز همه هنرها قرار دارد و شعر فارسي
متحول شده است.قزوه ادامه داد :در دوران رهبري حضرت آيت اهلل خامنه
اي نخستين گروهي که با ايشان بيعت کردند شاعران بودند.

با فشار و تالش ،فيلمبرداري ميکنيم
کارگردان مجموعه تلويزيوني  87متر گفت :با فشار و تالش شبانه روزي در حال
توليد اين سريال هستيم.به گزارش روابط عمومي شبکه يک ،کيانوش عياري
درباره آخرين مراحل توليد اين اثر تلويزيوني اظهار داشت :هر چند در ماه مبارک
رمضان هستيم ولي همه گروه بازيگر و پشت صحنه در تالشيم تا کار به موقع
به اتمام برسد و به اميد خدا به زودي توليد به نيمه راه خواهد رسيد .عياري
افزود :کماکان در لوکيشن اصلي خانه ،درحال تصويربرداري هستيم ،جايي که
داستان اختالف و درگيري دو خانواده خليلي و پوردوراني بر سر مالکيت منزل،
در حال ضبط است .کارگردان سريال روزگار قريب تصريح کرد :تا دو هفته آينده
فيلمبرداري در لوکيشن خانه به اتمام خواهد رسيد و به لوکيشن جديدي حوالي
امامزاده يحيي که منزل خانواده"پوردوراني ها" هست ،مي رويم.

زنگ خطر خشکسالي

ويژهبرنامه ستايش عاشقي به مناسبت ميالد امام حسن مجتبي(ع) با حضور
خانواد ه معظم شهداي هشت سال دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم و جمعي
از هنرمندان و مديران ارشد شهرداري تهران در باغ موزه هنر ايراني برگزار
شد.به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،ويژهبرنامه
«ستايش عاشقي» براي تجليل از خانوادههاي معظم شهداي مدافع حرم ،با
حضور سعيد اوحدي رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،جمع
کثيري از خانواده شهداي دفاع مقدس در باغ موزه هنر ايراني برگزار شد.
حجتاالسالم سيدمحمدحسن ابوترابيفرد امام جمعه موقت تهران نيز در اين
مراسم به سخنراني پرداخت.

کاهش باران در نيمه نخست سال زراعي
جاري باعث کم شدن روانآبهاي سطحي
و افت ميزان آبگيري سدها در مازندران
شده است و زنگ خطر خشکسالي را در
يکي از پربارانترين استانهاي کشور به
صدا درآورده است .چهار تصوير از اين را
در تصاوير مي بينيد.

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

اداره پشتيباني و تداركات
شركت مخابرات ايران  -مخابرات منطقه زنجان

نوبت اول

شهرداري قم در نظر دارد واگذاري رفع سد معبر مناطق 2و3و4و5و6و 7شهرداري قم را از طريق مناقصه عمومي دو مرحلهاي با مشخصات
و شرايط کلي زير به شرکتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
شناسه مناقصه

عنوان

مبلغ برآورد کل (ريال)

مبلغ تضمين فرايند ارجاع کار(ريال)

/04ن97/

واگذاري رفع سد معبر مناطق 2و3و4و5و6و 7شهرداري قم

36.015.869.127

1.801.000.000

ن يک سال شمسي مي باشد.
مدت انجام پيما 
متقاضيان مي توانند از طريق مراجعه به سامانه مناقصهگران شهرداري قم به نشاني Peyman.Qom.irنسبت به خريد اسناد مناقصه به مبلغ
دو ميليون ( )2.000.000ريال اقدام نمايند( .هزينه خريد اسناد غير قابل استرداد مي باشد).
مبلغ پيش پرداخت در صورت درخواست پيمانکار و تشخيص کارفرما ،تا سقف  10درصد مبلغ کل قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه بانکي
مي باشد که طي يک يا چند قسط بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي شود.
ساير شرايط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است.
شرکتکنندگان بايد سپرده شركت در فرآيند ارجاع کار (مناقصه) را بهصورت (-1ضمانتنامه بانکي در وجه کارفرما با حداقل اعتبار 3ماه  -2بلوکه
مطالبات قطعي تائيد شده  -3واريز وجه نقد بهحساب بانک شهر به شماره ( 100300430054به شماره شبا)IR070610000000100300430054 :
بنام شهرداري قم تهيه کنند.
مهلت فروش اسناد :روز يکشنبه مورخ  97/03/13لغايت ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ 97/03/23
مهلت ارائه پيشنهاد :روز يکشنبه مورخ  97/03/13لغايت ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ 97/03/28
مناقصه گران مکلفاند کليه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پيشنهاد ارائه نمايند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامي شرايط ميباشد.
جهت پاسخگويي به سواالت عمومي با اداره کل قراردادها و پيمانها با شماره تلفن  025–36104336و جهت پاسخگويي به سواالت تخصصي
ن 025- 37734061تماس حاصل فرمائيد.
با اداره کل پيشگيري و رفع تخلفات شهري قم با شماره تلف 
محل تسليم پيشنهادها :قم– بلوار امام موسي صدر– جنب بوستان شهيد بنيادي– شهرداري مركزي– طبقه ششم– اداره کل حراست
آگهي نوبت اول :روز پنج شنبه مورخ 97/03/10
آگهي نوبت دوم :روز شنبه مورخ 97/03/12
اداره کل ارتباطات و بين الملل شهرداري قم

WWW.QOM.IR

آگهي مزايده (نوبت اول)

"حمايت از كاالي ايراني"
همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين

مساحت

149/28M2

توضيحات

قيمت

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

رديف
1

قطعه شماره 3 -

128/77M2

قطعه شماره 7 -

142/29M2

بر خيابان  8متري

 570/000/000ريال

4

138/22M2
119/32M2

143/16M2

132/85M2
139/68M2

دوكله به كوچههاي هشتمتري

دوكله به كوچههاي هشتمتري

 600/000/000ريال

 525/000/000ريال

بر خيابان  8متري

 573/000/000ريال

بر خيابان  8متري

 475/000/000ريال

بر خيابان  8متري

 478/000/000ريال

ب :شرايط مزايده:
 -1ميزان  10درصد قيمت پايه هر قطعه به عنوان سپرده توسط متقاضي به حساب  14002326008بانك مسكن شعبه شهيد اميني واريز گردد يا همين ميزان ضمانتنامه بانكي تحويل
گردد و باقي وجه ظرف يك ماه توسط خريدار به حساب فوق واريز خواهد شد و اگر خريدار در مهلت مذكور نسبت به پرداخت اقدام ننمايد در پايان مهلت مزايده منتفي گرديده و
قطعه يا قطعات مورد نظر تحت مالكيت مجدد شركت قرار خواهد گرفت و مبلغ ده درصد سپرده اوليه نيز به نفع شركت ضبط خواهد شد.
 -2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شركت تعاوني مسكن ضبط خواهد شد.
 -3به پيشنهادات مخدوش و مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
زمان و مكان برگزاري مزايده :مزايده در تاريخ  97/4/9راس ساعت  10صبح در محل دفتر شركت واقع در آدرس فوق برگزار خواهد شد و قطعات به باالترين قيمت پيشنهادي به
برنده واگذار خواهد شد.
زمان بازديد :همهروزه از ساعت  9صبح الي  1بعدازظهر
مكان تحويل پاكتها :بلوار استاد شهريار  -خ دانشگر  -روبروي زيباشهر  -مجتمع بزرگ طالقاني  -طبقه اول بلوك  - Bدفتر تعاوني
الزم به توضيح ميباشد كه قطعات به صورت قولنامهاي به فروش ميرسد و ملك داراي سند مالكيت رسمي ششدانگ به متراژ  1275/95متر ميباشد.
تاريخ بازگشايي پاكتها مورخه  97/04/06ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/27 :
917
		
خ ش97/3/10 :

شركت تعاوني مسكن زرينغزال آذربايجانغربي

سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور
اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان همدان

اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان همدان در نظر دارد پروژههاي ذيل را طبق فهارس بهاء ابنيه ،تاسيسات برقي و مكانيكي سال  1397از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به نشاني  SETADIRAN.IRو به شماره مندرج در جدول ذيل به مناقصه عمومي بگذارد:

دوكله به كوچههاي هشتمتري

قطعه شماره 9 -

مانند قطعات يک پازل در کنار هم چنان قرار گرفت هاند که
شکل مناسبي را از امور تربيتي ترسيم کند بهطوريکه
اين تصوير براي دانشآموز مبهم و غيرقابل درک است.
بطحايي اظهار کرد :دانش آموزان در مدرسه نبايد بدون
روحيه و بيطراوت باشند ،بلکه بايد شاداب و باذوق وارد
مدرسه شوند و هنگام ترک تحصيل مدرسه احساس
ناراحتي کنند.

تداوم راه شهداي تاريخ در گرو
خون شهداي مدافع حرم است

 566/000/000ريال

قطعه شماره 10 -

رئيس دانشگاه فرهنگيان گفت :اگر همه معاونت هاي آموزش و پرورش با بخشي
از سند تحول بنيادين ارتباط دارند ،دانشگاه فرهنگيان با کل اين سند ارتباط
دارد.به گزارش فارس ،حسين خنيفر در مراسم معارفه سرپرست جديد معاونت
نظارت ،ارزيابي و تضمين کيفيت ،اين دانشگاه با قدرداني از خدمات مسئول
پيشين اين معاونت ،با استناد به کالم الهي بر نگاه تيزبينانه مؤمن بر همه امور
تأکيد کرد و گفت :ضروري است نگاه مؤمن نسبت به هر چيز تيزبينانه باشد.
وي با اشاره به سخنان دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص
تالش براي تحقق اهداف سند تحول بنيادين بر اهميت نقش معاونت نظارت،
ارزيابي و تضمين کيفيت براي تحقق اين اهداف تأکيد و تصريح کرد :اگر همه
معاونتهاي آموزش و پرورش با بخشي از سند تحول بنيادين ارتباط دارند،
دانشگاه فرهنگيان با کل اين سند ارتباط دارد.

حجتاالسالم ابوتراب يفرد:
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قطعه شماره 8 -

دانشگاهفرهنگيانبا کلسند تحولبنيادين
ارتباط دارد

ميزان /بهروز خسروي

دوكله به كوچههاي هشت متري

قطعه شماره 4 -

رئيس دانشگاه فرهنگيان:

نمايه

 657/000/000ريال

قطعه شماره 2 -

خبر »

ي مانده است
تربيت ،همچنان در حد شعار باق 

مدير مرکز آفرينشهاي ادبي و هنري حوزه هنري درباره ديدار شعرا با رهبر
انقالب گفت :جلسه شعرا با رهبر انقالب شعر انقالب را متحول کرد و امروز
پيشتاز همه هنرهاي انقالبي است .عليرضا قزوه ،مدير مرکز آفرينشهاي
ادبي و هنري حوزه هنري انقالب اسالمي ،در گفتگو با پايگاه خبري حوزه
هنري ،درباره ديدار شاعران با رهبر انقالب در ماه مبارک رمضان گفت:

شركت تعاوني مسكن زرينغزال آغ به شماره ثبت  6889در نظر دارد برابر مجوز مدير تعاون به شماره  95/11/9-27760و مجوز اداره تعاون شهرستان اروميه به شماره -7510
 95/11/17و صورتجلسه شماره  95/9/28-060بند  - 1هيات مديره و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم  95/12/16نسبت به فروش زمين مازاد با قيمت كارشناسي از
طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت اول به مدت  15روز جهت بازديد از محل به آدرس :اروميه  -بلوار
استاد شهريار  -خيابان دانشگر  -روبروي زيباشهر  -چسبيده به مجتمع بزرگ خاقاني  -تلفن  09336055601مراجعه نمايند و قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ 97/04/03
ساعت  10صبح به دفتر تعاوني مسكن تحويل و رسيد دريافت دارند.
الف:
قطعه شماره 1 -

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

پنجشنبه 10خرداد  15 1397رمضان  31 1439مي  2018سالسي و سوم شماره9230

 موضوع مناقصه :تامين تعداد  96سلول باطري سيلد  2ولت شماره مناقصه :مناقصه عمومي -96-3-4م حوزه متقاضي :مديريت شبكه قيمت پايه برآوردي 1/335/000/000 :ريال شرح عمليات :تامين تعداد  24سلول باطري سيلد  2ولت  3000آمپر ساعت همراه با جايگاه و متعلقات (مطابق شرايط فني) ،تعداد  48سلول باطري  2ولت  600آمپرساعت با متعلقات (توليد داخل) و تعداد  24سلول باطري سيلد  2ولت  600آمپر ساعت (توليدشده در يك ماه اخير)
 محل تحويل اسناد و مدارك مناقصه :زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات  -واحد قراردادها (اتاق  - )104آقاي رضايي  -شماره تماس02433122132
 مهلت دريافت اسناد و مدارك مناقصه :تا ساعت  16روز چهارشنبه مورخ 97/03/23 هزينه دريافت اسناد و مدارك مناقصه :مبلغ  200/000ريال طي فيش واريزي به حساب جام شماره  1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شمارهشناسه  2104197673288ميباشد.
 زمان و مكان جلسه توجيهي :با هماهنگي دستگاه نظارت به شماره تماس ( 02433122339آقاي مهندس سلمانيون) مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  60/000/000ريال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي به حساب جام شماره 1682828266نزد بانك ملت قابل واريز در كليه شعب با شماره شناسه  2104197674241ميباشد.
 توضيح اينكه مناقصه به صورت يكمرحلهاي برگزار ميگردد. - 1محل تحويل پاكات :دبيرخانه شركت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان ستادي شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان
 -1مهلت تحويل پاكات :تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ 97/04/04
 -1زمان و مكان بازگشايي پاكات :روز سهشنبه مورخه  97/04/05ساعت  8صبح  -اتاق اداره تداركات و پشتيباني
 -1آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:
( www.tcz.ir -1سايت شركت مخابرات ايران-منطقه زنجان)
( http://iets.mporg.ir -2پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور)
( www.tcitip.com -3سايت شركت مخابرات ايران)
درج آگهي مناقصه و اسناد مربوطه در سايتهاي فوقالذكر به منظور اطالعرساني بوده و متقاضيان شركت در مناقصه بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز فيش نقدي جهت
دريافت اصل اسناد به اداره تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش واريزي را به شماره مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
شايان ذكر است تمامي خريداران محترم اسناد ميبايستي قبل از اتمام مهلت تحويل پاكات ،پاكات را به صورت دربسته و ممهور شده به دبيرخانه شركت تحويل نمايند
يا به آدرس پستي :زنجان  -جاده گاوازنگ  -مجتمع ادارات  -كد پستي  4513733581ارسال نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/12 :
خ ش97/3/9 :

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

WWW.RESALAT-NEWS.COM
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عنوان پروژه

تكميل استخر دانشآموزي رزن (تجديد مناقصه)
200970275000008
تكميل استخر دانشآموزي اسدآباد
200970275000009
تكميل استخر دانشآموزي نهاوند
2009702750000010
تكميل استخر دانشآموزي مالير
2009702750000011

مبلغ كل برآورد (ريال)
4/643/335/973

مبلغ تضمين (ريال)
233/000/000

محل تامين اعتبار

الزامات استاني (سررسيد )98
متوازن (سررسيد )98-97

نوع قرارداد
مترمربعي

مدت اوليه پيمان
4

9/150/828/154

458/000/000

سفر رياست جمهوري (سررسيد )98

فهرستي

8

3/410/563/576

171/000/000

متوازن (سررسيد  97و )98

مترمربعي

4

6/933/300/390

347/000/000

نقدي ملي ورزشي متوازن (سررسيد
)98

مترمربعي
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شرايط شركت در مناقصه عمومي:
 -1مبلغ تضمين شركت در مناقصه ،مطابق مبلغ ذكر شده فوق به صورت ضمانتنامه بانكي (كه بايستي ضمانتنامه ارائهشده و پيشنهاد قيمت حداقل  3ماه از تاريخ ارائه ،اعتبار
داشته باشد) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب  2173065607005نزد بانك ملي شعبه مهديه ميباشد.
 -2مهلت دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ  97/03/10از ساعت  8لغايت  97/03/14تا ساعت  14خواهد بود.
 -3مهلت ارائه (بارگذاري) پاكتها :از تاريخ  97/03/15از ساعت  8لغايت  97/03/24تا ساعت  14خواهد بود.
 -4محل تسليم پاكت "الف" (صرفا پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه يا فيش واريزي) :دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان همدان
 -5تاريخ بازگشايي پاكتها :روز يكشنبه مورخ  97/03/27راس ساعت  8:30صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.
 -6ضمنا پيمانكاراني كه جهت مناقصه پروژه فوقالذكر شركت ميكنند بايستي داراي گواهينامه تعيين صالحيت و رتبهبندي در رشته ابنيه باشند.
 -7حضور نماينده پيمانكاران و شركتها در روز بازگشايي در جلسه مناقصه آزاد خواهد بود.
 -8مناقصه صرفا در بستر الكترونيكي و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت خواهد بود .لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني
اينترنتي  SETADIRAN.IRطبق تاريخهاي فوقالذكر مراجعه نمايند.
 -9اطالعات تماس سامانه ستاد جهت عضويت و ساير مراحل ،021-41934 :دفتر ثبتنام85193768 ،88969737 :
 -10نشاني دستگاه مناقصهگزار :همدان  -سيمتري شكريه  18 -متري توحيد  -كوچه دوم  -واحد امور قراردادها
العرساني مناقصات كشور به نشاني  http://iets.mporg.irقابل رويت
 -11متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتي  www.nosazimadares.ir/hamedanو پايگاه اط 
ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/10 :
خ ش97/3/10 :

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

