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دنيا را در دو كلمه خالصه كن؛ يك كلمه در طلب حالل و يك كلمه براى آخرت.

امام صادق (ع):

اوقات شرعي

بيژن نوباوه وطن:

تحوالت منطقه حاکي از شنيده شدن
صداي انقالب ماست

نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي ،احياي نهضت هاي آزادي بخش
و تحوالت منطقه را تحت تاثير فعاليت رسانه اي موفق شبکه هاي برون
مرزي صداوسيما و از جمله آنها پرس تي وي در خارج از مرزها دانست.
بيژن نوباوه وطن؛ نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در خصوص
عملکرد شبکه هاي برون مرزي جمهوري اسالمي ايران گفت :براي اين
منظور ،ابتدا بايد به وضعيت اطالع رساني در سطح جهاني نگاه کنيم.
آيا در جامعه کنوني ،جريان خبررساني و اطالع رساني يک جريان سالم
و پااليش شده است؟ يا اهداف آن ،اهداف استعماري و استکباري است
و منافع قدرت هاي استثمارگر را دنبال مي کند؟وي افزود :تجربه تاريخ
نشان مي دهد که حداقل در  5دهه اخير ،رشد رسانه ها و فضاي مجازي،
يک جريان يک سويه به نفع استکبار است و اگر جرياناتي برخالف اين
جريان مي بينيم ،عموما اقليت هستند.کارشناس امور رسانه اي اظهار
کرد :امروز صهيونيست ها بر اساس تسلطي که بر بسياري از کشورهاي
غربي دارند ،صاحبان بزرگ اين رسانه ها هستند و از اين طريق واقعيات
را پنهان و دروغ پردازي مي کنند.

مومن يشريف :

نمايشگاه عکس «از او کهميگويم»...
يادآور اياماهلل است

رئيس حوزه هنري انقالب اسالمي ،در آيين افتتاح نمايشگاه عکس «از او
که ميگويم »...گفت :خداوند در قرآن کريم مردم را به يادآوري اياماهلل
دعوت ميکند .اياماهلل به روزهايي گفته ميشود که جبهه مومنين پيروز
شده و نصرت خداوند را درک کردهاند .به اين ترتيب سراسر زندگي امام
خميني(ره) اياماهلل بوده و برگزاري اين نمايشگاه نيز به نوعي يادآوري اياماهلل
است.به گزارش خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري ،نمايشگاه عکس «از او
که ميگويم »...روايتي تصويري از نوجواني تا ارتحال امام خميني(ره) همراه
با عکسهاي ديده نشده و کمتر ديده شده از ايشان است که در حوزه
هنري با حضور محسن مومنيشريف رئيس حوزه هنري انقالب اسالمي،
حجتاالسالم والمسلمين سيد محمد قائم مقامي از موسسه تنظيم و نشر
آثار امام خميني و جمعي از اهالي رسانه و هنرمندان برپا شد.

منصور غالمي:

وزارت علوم تاکيدات رهبري را
با جديت دنبال ميکند

وزير علوم با بيان اينکه وزارت علوم تاکيدات رهبري در خصوص نقش
دانشگاه ها براي حل مشکالت جامعه را با جديت پيگيري مي کند ،گفت:
تحقق برنامههاي اين وزارتخانه نيازمند حمايت جدي مجلس است.به گزارش
وزارت علوم ،منصور غالمي در ديدار با تعدادي از اعضاي کميسيون آموزش
و تحقيقات مجلس بر ضرورت ،اهميت پشتيباني و حمايت مجلس از اين
وزارت براي تحقق برنامه ها ب ه ويژه برنامه ساماندهي آموزش عالي تاکيد
کرد و گفت :ارائه گزارش وضعيت آموزش عالي و برنامههاي در دست اقدام
توسط معاونان وزارت علوم و استفاده از ديدگاههاي نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي براي پيشبرد امور از اهداف برگزاري اين نشست است.
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در ديدار با استادان دانشگاه
ها نيز گفت :حرکت دانشگاه ها در راستاي حل مسائل جامعه ،ارتباط با
صنعت و انجام تحقيقات کاربردي ،ساماندهي آموزش عالي و اميد آفريني
در جامعه از محورهاي بيانات ايشان بود که وزارت علوم از گذشته در اين
راستا برنامه ريزي هايي را انجام داده بود و پس از تاکيد ايشان با قوت و
جديت بيشتري در اين مسير حرکت خواهد کرد.
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وزير آموزش و پرورش خبر داد:

استعداديابي تمام ساحتي دانشآموزان در آينده نزديک

وزير آموزش و پرورش از اجراي طرح اختصاص
سالنهاي ورزشي در صبحها براي دختران در
آينده نزديک خبر داد و گفت :در تالش هستيم
استعداديابي تمام ساحتي را براي دانشآموزان
اجرا کنيم.به گزارش فارس ،سيد محمد بطحايي
وزير آموزش و پرورش در ستاد عالي تشکيالتي
گسترش و ارتقاي فعاليتهاي تربيتبدني و ورزش

افتتاح سه سرداب جديد
(ع)
در حرم امام حسين
تا پايان سال جاري

دانشآموزان دختر کشور با اولويت مدارس ابتدايي
اظهار کرد :انجام فعاليتهاي تحرکي و ورزشي براي
پسرها از حيث محيطهايي که در شهرها و مدارس
داريم ،يک مقدار مناسبتر است؛ از سالها پيش
طرح محرمسازي فضاهاي آموزشي را در دست
کار بود يعني مدارس دخترانه بهگونهاي پوشيده
و استتار شود که دختران در مدرسه بتوانند قدري
آزادانهتر به ورزش و فعاليتهاي ورزشي بپردازند.وي
افزود :متأسفانه در سالهاي اخير به دليل گسترش
برجهاي چند طبقه به ويژه در شهرهاي بزرگ که
کام ً
ال مشرف بر مدارس هستند ،قدري از فعاليتهاي
تربيتبدني ما مانند طرح محرمسازي را تحتالشعاع
قرار داده است.وزير آموزش و پرورش در خصوص
کمبود معلم ورزش گفت :هدف اصلي اين طرح در
کوتاه مدت ،کمبود معلم ورزش است.

سعيد اوحدي اعالم کرد

اجراي  ۱۵برنامه ويژه عيد فطر در تهران
رئيس کميته فرهنگي و تبليغاتي ستاد برگزاري نماز
عيد سعيد فطر با اشاره به  15برنامه اين کميته به
مناسبت روز عيد ،از اهداي  40هزار شاخه گل به
نمازگزاران پايتخت خبر داد.سعيد اوحدي رئيس
کميته فرهنگي و تبليغات نماز عيد سعيد فطر
در نشست خبري گفت :با هماهنگي مخابرات
ايران  60پيامک با موضوع عيد فطر به مخاطبان
ارسال ميشود ،همچنين در سطح شهر تهران
بالغ بر  10هزار مترمربع فضاسازي شهري اعم از
پوستر ،بنر و پالکارد با موضوع عيد فطر نمايش
داده ميشود.وي با بيان اينکه  10برنامه هم در روز
عيد فطر پيگيري ميشود ،ادامه داد :نورافشاني در
 12ميدان تهران ،راهاندازي  5کاروان گل با تريلي
در سطح تهران و استقرار آنها در چهار در ورودي
مصلي ،توزيع گل بين نمازگزاران ،گلباران مردم با

ب الرأس» حرم امام حسين(ع) به منظور کاهش
سردابهاي «الحجه»« ،الشهدا» و «با 
ازدحام جمعيت اطراف ضريح در حال ساخت است و تا پايان سال جاري افتتاح ميشوند.
به گزارش فارس ،در سالهاي اخير به ويژه پس از سرنگوني صدام و خروج آمريکاييها
از عراق ،بر تعداد زائران حرم سيدالشهدا(ع) افزوده شده است.بر همين اساس نياز به
توسعه حرم امام حسين(ع) بيش از پيش حس ميشود که به همت ستاد بازسازي

نمايه

ايسنا /فرشته عبدي

هنر دستهايشان

دکتر فرهاد رهبر در ديدار اعضاي تشکل هاي
دانشجويي:

تشکل هاي دانشجويي برنامه عملياتي
براي حل مسائل دانشگاه ارائه دهند
 40هزار گل ميخک در روز عيد سعيد فطر براي
اولين بار توسط بالگرد و برپايي  5ايستگاه صلواتي
از ديگر برنامههاي روز عيد سعيد فطر در مصالي
امام خميني(ره) است.همچنين جشنواره عکس
و فيلم هم در دو رده جوانان و عام با موضوع نماز
عيد فطر برگزار ميشود که فراخوان آن به زودي
منتشر ميشود.

عتبات صحن عقيله بنيهاشم حضرت زينب(س) در ضلع غربي حرم امام حسين(ع)
در حال ساخت است و تا سال  1400به بهرهبرداري ميرسد.همچنين متوليان حرم
امام حسين(ع) براي کاهش ازدحام جمعيت در کنار ضريح امام حسين(ع) و زير قبه
که بنا بر حديثي از پيامبر اعظم(ص) «اجابت دعا نزد قبر امام حسين (ع) است» ،اقدام
ب کردند.
به توسعه حرم به وسيله احداث سردا 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي گفت :تشکل هاي دانشجويي برنامه اجرايي و
عملياتي منطبق با اساسنامه اتحاديه ها به مجموعه دانشگاه ارائه دهند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي ،دکتر فرهاد رهبر رئيس
دانشگاه آزاد اسالمي در ديدار اعضاي شوراي مرکزي اتحاديه هاي
دانشجويي و مسئوالن بسيج دانشجويي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي،
با بيان اينکه برگزاري اينگونه جلسات بسيار سازنده و مفيد است ،گفت:
برآيند اين جلسات به طور قطع در تصميم گيري هاي مجموعه دانشگاه
لحاظ خواهد شد ،البته براي انتقال مطالب تشکل هاي دانشجويي به
رئيس دانشگاه تنها برگزاري جلسه کفايت نخواهد کرد.

حجتاالسالم سالک

ّسر دلبران بازگشت به سنتهاي
حسنه جامعه است
حجتاالسالم سالک گفت :عالوه بر توجه به سبک زندگي ايراني و اسالمي
و بازگشت به سنتهاي حسنه اي که در سالهاي نه چندان دور در جامعه
«سر دلبران» به ترسيم جايگاه
ملموس و مشهود بود ،همين که بعد از سالها ّ
اصلي مسجد بهعنوان پايگاه اصلي جامعه اسالمي پرداخته جاي تحسين دارد.
«حجت االسالم احمد سالک» رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس شوراي
اسالمي و نماينده فعلي مردم اصفهان در مجلس در گفتگو با فارس ،سريال سر
دلبران را يکي از آثار قابل تقدير ماه مبارک رمضان تلويزيون دانست و گفت:
سريال را دنبال مي کردم و بايد بگويم اين اثر در مجموع کار قشنگي بود که
جاي تقدير دارد و خوب است چنين فضايي ادامه هم پيدا کند.

با کارگرداني آزيتا موگويي ؛

تمدن بشري حاصل فعاليت دست است و دست انسان از
نظر اسطورهاي يک ويژگي «ميداسي» دارد .خانمها «شاه
ميداس» را خوب ميشناسند ،چون او اسطوره طال است و
پس از آنکه به خدايان خدمت ميکند ،از او ميخواهند
آرزويي کند .او نيز آرزو ميکند به هر چيزي که دست
ميزند به طال تبديل شود .هنگامي که ميداس به خانهاش
برميگردد و در راه درخت سيب ميبيند و هنگامي که
دست ميبرد تا آن را بچيند و بخورد ،سيب به طال تبديل
ميشود و به محض اينکه به خانه ميرسد و دخترش را به
آغوش ميکشد آن هم تبديل به مجسمه طال ميشود .دست
بهترين منتقل کننده روح انساني است و يکي از علتهايي
که موجب شد انسان نسبت به حيوانهاي ديگر متمايز شود،
داشتن دو دست آزاد است .اما به نقش دست در صنايع دستي
کم توجهي شده است ،به همين دليل هم زندگي مدرن که
به کارهاي دستي در آن بي توجهي شده ،زندگي سردي
شده است و همهي ما از نظر رواني و احساسي به انسانهاي
يخ زده تبديل شدهايم 4 .تصوير از هنر نمايي هنرمندان
ايراني را مي بينيد

مريال زارعي به ايده اصلي پيوست
مريال زارعيدومين بازيگريست که به فيلم سينمايي " ايده اصلي " به
کارگرداني آزيتا موگويي پيوسته است .
مريال زارعي از بازيگرانمطرح سينماي ايران است که تا به حال با
کارگرداناني همچون اصغر فرهادي  ،مسعود کيميايي  ،ابراهيم حاتميکيا
پوران درخشنده  ،تهمينه ميالني  ،زنده ياد عباس کيارستمي و ....
همکاري داشتهاست.وي براي فيلمهاي سينمايي سربازهاي جمعه ،
شيار  143و زير سقف دودي سيمرغ بلورين و ديپلم افتخار بهترين
بازيگر زن در بيست و هشتمين جشنواره فيلم فجر براي فيلم کيفر را
دريافتو همچنين برنده جايزه از جشنواره آسيا پاسيفيک و جشنواره
شرق و غرب روسيه براي فيلم شيار  143بوده است .

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائي كالسه 9600796

ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت  296/27مترمربع قطعه  52تفكيكي به پالك  40611فرعي از  116اصلي مفروز و
مجزي شده از  1398فرعي از اصلي مذكور واقع در فرحزاد شميران بخش  11تهران با حدود و مشخصات :شماال اول پخي است به طول  3متر به
خيابان  12متري و گذر  9متري دوم به طول  7/88متر به گذر شرقا به طول  31متر به قطعه  53جنوبا :اول به طول  5/21متر به خيابان  35متري
بدون حق دسترسي به سواره و پياده ،دوم پخي است به طول  7متر به خيابان مزبور و خيابان  12متري (قسمت اول حد جنوب به طول 5/21
متر به خيابان  35متري عام با حق دسترسي اصالح شده است) غربا :به طول  24/09متر به خيابان  12متري ذيل شماره ثبت ( 377666كه به
 15294اصالح شده) صفحه ( 237كه به  266اصالح شده) دفتر جلد ( 1516/2كه به ش  116اصالح شده) امالك ،به نام آقاي محمد صفري ثبت
و صادر گرديده است و به موجب سند رهني شماره  25437مورخ  1392/03/26دفترخانه  584تهران در رهن بانك كارآفرين قرار گرفته كه
به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره  9600796شده است و برابر نظريه مورخ  96/06/20كارشناس رسمي دادگستري
توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك فوق واقع است در تهران بزرگراه يادگار امام ،باالتر از نيايش ،بلوار كوهستان ،نبش گلآذين
پالك  1آبي شهرداري .در پالك مورد ارزيابي به موجب پروانه ساختمان شماره  86/11/08-20019425صادره از شهرداري منطقه  2تهران
ساختمان در  8طبقه شامل  2طبقه زيرزمين ،همكف (داراي يك واحد) و  5طبقه دوواحدي روي آن به صورت شمالي و جنوبي جمعا  11واحد
مسكوني احداث گرديده است (توضيحا در حال حاضر به صورت اداري مورد استفاده قرار گرفته است .اسكلت ساختمان از نوع فلزي ،سقف
تيرچه بلوك و بتن ،نما از سنگ ،پنجرهها دوجداره  UPVCو قدمت حدود يك سال ميباشد .زيرزمينهاي منفي  1و منفي  2به صورت سالن
مورد بهرهبرداري قرار گرفته است .ملك داراي انشعابات آب ،برق ،گاز بوده و داراي يك دستگاه آسانسور ميباشد .سيستم حرارتي و برودتي
آن كولر آبي و شوفاژ و پكيج ميباشد .آپارتمانهاي جنوبي هر كدام مشتمل بر  3اتاق خواب ،پذيرايي و هالَ ،آشپزخانه (كه به صورت اتاق
درآمده و مورد بهرهبرداري قرار گرفته است) سرويس بهداشتي و حمام كف اتاقها و پذيرايي و هال از سنگ است و آپارتمانهاي شمالي هر
كدام مشتمل است بر  2اتاق خواب ،هال ،پذيرايي ،آشپزخانه ،سرويس بهداشتي و حمام ،كف اتاق،ها ،پذيرايي و هال از سنگ ميباشد و در
حال حاضر ملك به صورت اداري مورد بهرهبرداري قرار گرفته و فاقد پايانكار از شهرداري ميباشد و به مبلغ  54/000/000/000ريال (پنجاه و
چهار ميليارد ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  97/4/10از ساعت 9
الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران ميدان ونك چهارراه جهان كودك پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد
رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  54/000/000/000ريال (پنجاه و چهار ميليارد ريال)
شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است.
چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل ،جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين
و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند.
ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز ،اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي،عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي
آنها براي اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و...
خواهد بود و مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/23 :
د ت97/3/23 :
مالف12360 :

نقيبي  -رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران
آگهي تجديد مناقصه  -نوبت اول

خبر »

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شماره يك را براساس فهرست بهاء راه و باند سال  97از طريق مناقصه عمومي
يكمرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5راه و باند از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشد واگذار
نمايد لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده)روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه
به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمائيد.
شرايط تجديد مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  832/800/000ريال (هشتصد و سي و دو ميليون و هشتصد هزار ريال) ميباشد كه بايستي به صورت واريز به
حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/4/9ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/4/10ساعت  18ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ 16/655/404/382ريال ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/30 :خ ش97/3/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي تجديد مناقصه  -نوبت اول

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شماره دو را براساس فهرست بهاء راه و باند سال  97از طريق مناقصه عمومي
يكمرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5راه و باند از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشد واگذار
نمايد لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت  10روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به
واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمائيد.
شرايط تجديد مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  790/000/000ريال (هفتصد و نود ميليون ريال) ميباشد كه بايستي به صورت واريز به حساب 3100003361004
بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/4/9ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/4/10ساعت  18ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ 15/794/464/780ريال ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/30 :خ ش97/3/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي تجديد مناقصه  -نوبت اول

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد اجراي جدولگذاري و دال بتني شماره سه سال  97را براساس فهرست بهاء ابنيه سال  97از طريق مناقصه
عمومي دومرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5ساختمان و ابنيه از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور
باشد واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل
اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  534/100/000ريال (پانصد و سي و چهار ميليون و يكصد هزار ريال) ميباشد كه بايستي به صورت واريز به حساب
 3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/4/9ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/4/10ساعت  18ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ  10/680/540/572ريال ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/30 :خ ش97/3/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي تجديد مناقصه  -نوبت اول

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

با توجه به اينكه شهرداري سيرجان در نظر دارد كاركنان شهرداري را با تعداد قريب به  1200نفر (با خانواده) تحت پوشش بيمه تكميل درمان
قرار دهد لذا بدينوسيله از كليه شركتهاي بيمهاي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت  10روز به واحد قراردادهاي
شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت و تحويل اسناد مناقصه اقدام نمائيد.
شرايط شركت در تجديد مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  432/500/000ريال (چهارصد و سي و دو ميليون و پانصد هزار ريال) ميباشد كه بايستي به صورت واريز به حساب
 3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ درج شده در اسناد مناقصه ارسال گردد رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/4/9ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/4/10ساعت  18ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/30 :
خ ش97/3/23 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

