» خبر

كسي كه از پدر و مادر خويش سپاسگزاري نكند ،شكر خداوند را نيز به جا
نياورده است.

امام رضا (ع):

فرجي خبر داد؛

اوقات شرعي

سه شنبه96/12/22

اکران فيلمهاي نوروزي از چهارشنبه
غالمرضا فرجي گفت ۷ :فيلم نوروزي در شوراي صنفي نمايش ثبت
شد و از صبح چهارشنبه در سينماهاي کشور اکران ميشود.غالمرضا
فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گفتگو با فارس درباره شوراي
صنفي نمايش گفت :فيلمهاي اکران نوروزي قراردادهاي خود را در
شوراي صنفي نمايش به ثبت رساندند .فيلمهاي سينمايي به وقت شام
به سرگروهي پرديس کورش،التاري به سرگروهي استقالل،لونه زنبور
به سرگروهي سينما ايران،مصادره به سرگروهي سينما جوان،فيلشاه به
سرگروهي پرديس آزادي،خرگيوش وفراري به سرگروهي سينما ماندانا
به سرگروهي پرديس زندگي در اکران نوروز  97به نمايش در مي آيد.
وي درباره ترکيب شوراي صنفي نمايش گفت :ترکيب شوراي صنفي
نمايش امروز همان ترکيب قبلي بود تا نمايندگان صنوف مشخص
شوند و اين منوط به ابالغ آيين نامه خواهد بود .فرجي درباره تغيير
قيمت بليت سينما گفت :قيمت بليت سينماها احتماالً تغيير خواهد
يافت وبا افزايش قيمت مواجه خواهيم بود.

مجموعه  ۱۴جلدي سيره عملي
اهلبيت(ع) منتشر شد
نشر سبط اکبر(ع) مجموعه  ۱۴جلدي سيره عملي اهلبيت(ع) به قلم
اسداله محمدينيا را منتشر کرد.به گزارش فارس ،مجموعه  ۱۴جلدي
سيره عملي اهل بيت(ع)اثر اسداله محمدينيا از سوي نشر سبط اکبر قم
منتشر شد.مجموعه سيره عملي اهل بيت(ع) به قلم اسداله محمدينيا
در سيره عملي چهارده معصوم مسائلي چون جايگاه خانواده ،مشورت
در ازدواج ،مسئول فرهنگي ،مظهر محبت ،صله رحم ،همنشيني با فقرا
و  ...مطرح شده و نويسنده کوشيده آنها را با زباني ساده براي خوانندگان
مطرح کند.همچنين در اين مجموعه مختصري از زندگاني معصومين (ع)
را آورده و به مسائلي چون حضور قلب در نماز ،حق پدر و مادر ،کسب
روزي حالل ،رعايت حقوق همسايگان ،توجه به تريبت فرزند و  ...نيز در
اين کتاب مورد اشاره قرار گرفته است.در جلد چهاردهم اين کتاب که
با عنوان سيره عملي امام زمان(عج) عالوه بر اشاره به خصوصيات سيره
مهدوي به معناي انتظار و فرج ،پيشرفت هاي علمي در عصر ظهور و ...
پرداخته و خواننده را با انها آشنا ميکند.هر کتاب از مجموعه سيره عملي
اهل بيت(ع) به قلم اسداله محمدينيا در  100صفحه و شمارگان3هزار
نسخه ،تدوين شده تا مخاطب عام بتواند با آن ارتباط برقرار کند و فرازهايي
از زندگاني معصمومين(ع) مورد اشاره قرار گرفته است.

برنامههاي اعتکاف سال 1397اعالم شد
معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي در نشست خبري خود برنامههاي
اعتکاف سال آتي را اعالم کرد.به گزارش فارس ،نشست خبري اعتکاف
 1439هجري با حضور حجت االسالم والمسلمين حسين روحاني نژاد
معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات
ساختمان نواب سازمان تبليغات اسالمي برگزار شد.در اين نشست حجت
االسالم روحاني نژاد با اشاره به اينکه اعتکاف يکي از سنت هاي اسالم
است ،بيان داشت :پيامبر و ايمه معصومين تاکيدات زيادي به اعتکاف
داشتند و سابقه آن به اديان ما قبل اسالم هم بر مي گردد.وي افزود:
ماهيت انقالب اسالمي به اعتکاف توجه شده است و يکي از رويش هاي
انقالب محسوب مي شود.معاون فرهنگي سازمان تبليغان اسالمي اظهار
داشت :از  2دهه قبل که در آغاز تعداد چند هزار نفر بود در سال  96به
 770هزار و  917نفر رسيد که نسبت به سال  21 ،95هزار نفر افزايش
داشتيم.روحانينژاد افزود :با توجه به اجازه مراجع در سال  6 ،96هزار
و  133مسجد اعتکاف برگزار شد .بيش از  70جوانان جمعيت اعتکاف
را تشکيل مي دهند.

اذان ظهر12:14:
اذان مغرب18:28:

چهارشنبه 96/12/23

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

17

21

9

24

14

8

4

2

8

4

اذان صبح4:54 :
طلوع آفتاب6:17 :

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
روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

سه شنبه  22اسفند  24 1396جمادي الثاني  13 1439مارس  2018سالسي و سوم شماره9177

رهب ر:

صالحي:

آثار فرهنگي و هنري زنان ،زيست بوم ايراني را ساختهاند

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :آثار متنوع زنان در
حوزههاي مختلف فرهنگي ،هنري ،ادبي و رسانهاي،
زيست بوم ايراني را ساختهاند.به گزارش ايسنا،به نقل از
روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سيدعباس
صالحي  21اسفند ماه در آيين بزرگداشت هفته زن
که با حضور معصومه ابتکارمعاون رئيس جمهور در
امور زنان و خانواده در تاالر وحدت برگزار شد ،گفت:

محم دحسيني:

روايت زندگي
شهيدبهشتي
سينمايي ميشود

حوزه فرهنگ ،هنر ،ادب و رسانه يکي از حوزههاي قابل
توجهي است که زنان کشور در آن نقش و حضوري
موثر داشتهاند.او ادامه داد :زنان از ديرباز سهم مهمي
در هنر ايراني داشتهاند و بخش زيادي از هنرها و
صنايع دستي و سنتي کشور مديون و وامدار حضور
خالقانه زنان هنرمند است.صالحي ادامه داد :اگر صنايع
دستي و هنرهاي سنتي را به عنوان گوهر هويت ايراني
ميشناسيم قرنهاي متوالي است که مادران و زنان
ايراني در آن نقش داشتهاند و پاي آن نشسته و آن
را به آسمان زيباييها بردهاند.وي در بخش ديگري از
سخنان خود بر افزايش و روند تصاعدي زنان در حوزههاي
فرهنگ ،هنر ،ادب و رسانه در دهه معاصر تاکيد کرد.او
با اشاره به آمار سهم زنان در حوزه نشر کتاب گفت :در
چند دهه اخير حيات فعال فرهنگ و ادب زنان مشهود
است و تصاعد قابل توجهي داشته است.

اخراج يا تسويه اساتيد در کار نيست
رئيس دانشگاه آزاد در جلسه کميسيون آموزش مجلس،
جزئيات طرح ساماندهي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
آزاد را تشريح کرد و گفت:اخراج يا تسويه اي در کار
نيست.به گزارش مهر،فرهاد رهبر با اشاره به موضوع عدم
تمديد قرارداد  ۱۶۸نفر از اعضاي هيئت علمي واحد علوم
و تحقيقات که از سوي فاطمه سعيدي نماينده مردم
تهران در مجلس در اين جلسه مطرح شد،گفت:اين ۱۶۸
نفر کساني هستند که از بين  ۴۰۰عضو هيئت علمي
نيمه وقت واحد علوم و تحقيقات روال جذب آنها به طور
کامل طي نشده و موضوعي که براي آنها پيش آمده اخراج
يا لغو قرداد نبوده ،بلکه همکاري با آنان موقتا به صورت
حق التدريسي ادامه دارد تا روال جذب شان براساس
آيين نامه طي شود.وي ادامه داد :براساس قانون ،دانشگاه
تا پيش از احراز شرايط علمي و عمومي اعضاي هيئت علمي
فقط يک سال اجازه همکاري با آنان را دارد و بيش ازاين

محمدحسيني از توليد فيلم بيتا،منيژه و اعظم به تهيهکنندگي محمدرضا شفيعي
با محوريت زندگي و شخصيت شهيد سيدمحمدحسين حسيني بهشتي خبر داد.
به گزارش فارس؛سيدمحمد حسيني،مدير مرکز توليد متن سازمان سينمايي حوزه
هنري درباره تازهترين فعاليتهاي حوزه توليد متن که قرار است سال آينده به مرحله
اجرايي درآيد ،گفت :فضاي متن ساز و کار مشخصي دارد و آنچه فعاليتهاي ما را
از گذشته متمايز کرد ،اين بود که اينکه توليدي را به داخل مجموعه وارد کرديم

گنبد حرم امام رضا (ع) بلندتر ميشود

مدت،همکاري با اعضاي هيئت علمي که شرايط عمومي و
علمي آنها احراز نشده ،خالف قانون است و بنده هم قانون
را در مورد اين  ۱۶۸عضو هيئت علمي اجرا کردم.رئيس
دانشگاه آزاد تاکيد کرد :بايد تدبيري براي  ۲۰هزار دانش
آموخته دکتري که تربيت کرده ايم،داشته باشيم.در حال
حاضر اين  ۲۰هزار فارغ التحصيل دکتري پشت در جذب
هيئت علمي در دانشگاه ها قرار گرفته اند.

تا حوزه هنري آرام آرام به سمتي برود که بتواند متنهاي يونيک و مخصوص به
خود تهيه کند.وي با اشاره به اينکه افراد بيرون از مجموعه نيز ميتوانند در راستاي
اهداف حوزه هنري گام بردارند و از کمکهاي ما بهرهمند باشند ،اضافه کرد :در سالي
که گذشت تيمهاي جواني جذب حوزه شدند که بر اساس آنچه برنامهريزي کرديم
نگاه شان صرفا به توليد متن بود .به همين خاطر امروز محصوالتي داريم که سبد سال
آينده ما را پر کرده و پيشبيني ميشود نتايج درخشاني در بر داشته باشد.

نمايه

مهر /فائزه سليمي

گاهي گداخته گاهي سرد
آفتاب که مي زد بازار پر بود از نواي طنين انداز چکش و
آهن .موسيقي ناب جوشش بازار با دستان پرقدرت آهنگر
نواخته مي شد و بازاريان براي کسب روزي حالل به تکاپو
مي افتادند .سراغ راسته آهنگران را که مي گرفتي ،همه
اشاره ميکردند که راست گوش خود را بگير و دنبال صدا
برو .زمستانهاي سرد و کوره هاي پرحرارت پارادوکس
بازار بود زيراکه همه ميدانستند در راسته آهنگران خبري
از سرماي زمستان نيست .همزمان با طلوع ،کوره آهنگري
روشن مي شد و حرارتش بازار را گرم مي کرد و دل آهنگر
به اين گرما خوش بود.
سالهاي سال اين دلخوشي ها ادامه داشت .گرماي کوره،
صداي چکش و آهن گداخته عادت بازار بود .هيچ کس
به خوابش هم نمي ديد که روزي پاي در بازار بگذارد و
خبري از اين دلخوشي ها نباشد .آدرس راسته آهنگران
را مي بايست از کشاورزان ،کارگران ،باغداران و کساني
مي گرفتي که مشتري دائم آهنگري بودند .از بيل ،کلنگ،
تبر ،داس و چاقو گرفته تا کوچکترين ابزار آهني با دستان
قدرتمند آهنگر ساخته مي شد و هيچ خريداري نااميد از
آهنگري خارج نمي شد.

آگهي تجديد مناقصه عمومي

واگذاري (اجاره) يك باب مغازه واقع در شهرك شهيد چمران

رديف

موضوع مزايده

1

واگذاري (اجاره) يك باب مغازه تجاري واقع در شهرك شهيد چمران

2/200/000

26/400/000

همسر سردار حسين همداني در مراسم تجليل از اين شهيد خاطرهاي از تاييد شهيد
همداني بر کتاب خاطراتش روايت کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم يادبود شهيدحسين
همداني و تجليل از همسر وي راوي کتاب خداحافظ ساالر و حميد حسام نويسنده اين
کتاب يکشنبه شب  ۲۰اسفندماه در تاالر انديشه حوزه هنري برگزار شد.در اين مراسم
ميثم نيلي مدير عامل مجمع ناشران انقالب اسالمي با بيان اينکه حقي که شهدا به گردن
ما دارند بزرگ است به بيان خاطرهاي از ديدار با خانواده شهيد محمدحسين حداديان
پرداخت و گفت :در ديدار با خانواده شهيد حداديان پدر و مادرش نشان ميدادند که
از اين اتفاق يعني شهادت پسرشان خوشحال هستند .اين حس و حال نشاندهنده
امتداد راه و مسير شهدا است .در واقع همسران و مادران شهدا امتداد دهنده اين راه
هستند و اين خو ن آن شهيدان است که در انقالب امتداد دارد.در بخش ديگري از
مراسم سردار مجيدي فرمانده سپاه انصارالحسين همدان نيز در سخناني با اشاره به
آخرين روزهاي حيات شهيد همداني گفت :روزهاي قبل از اعزام حاج حسين همداني
به سوريه در تماسي که با او فهميدم که در حرم امام رضا(ع) است و به نظرم رسيد
به آنجا رفته تا حاجت بگيرد.

شهردار منطقه  ۱۱گفت :همزمان با نوروز ۹۷دو مسير گردشگري جديد در بافت
تاريخي به ساير مسيرها اضافه ميشود و تعداد مسيرهاي گردشگري اين منطقه به۵
مسير افزايش مييابد.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه ،۱۱
نصراله آباديان ضمن اعالم اين خبر در ارتباط با مسيرهاي جديد اضافه شده
گفت :محور ويژه ولي عصر(عج) از ميدان راه آهن تا چهارراه وليعصر(عج) و
ميدان امام خميني تا ميدان حر خانه تيمورتاش دو مسير جديد گردشگري
محله هاي مرکزي شهر تهران است که در نوروز  ۹۷رونمايي مي شود.

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  5/1029مورخ  96/12/5شوراي محترم اسالمي شهر اليگودرز يك باب مغازه تجاري واقع در شهرك شهيد چمران را به متقاضيان واجد شرايط
واگذار نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:
مبلغ پايه  -ماهيانه
 -ريال

مهر تأييد شهيد همداني بر کتاب
خاطرات همسرش

دو مسير گردشگري در بافت
تاريخي تهران رونمايي ميشود

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت اول)

مبلغ پايه  -يك سال
 -ريال

انبوهسازيهاي اطراف حرم امام رضا (ع) سرانجام کار دست مسئوالن داد و
مسئوالن حرم را بر آن داشته تا به فکر بلند تر کردن گنبد بيافتند.به گزارش
ايسنا ،چند سالي است که روند ساخت ساختمانهاي مرتفع در اطراف حرم
رضوي رشد چشمگيري داشته و اين روند بدون در نظر گرفتن ميزان تحمل
زمين منطقه ،يکپارچگي در معماري و وجود بافت قديمي با سرعت ادامه دارد.
در گذشته نه چندان دور ،نوع معماري و ساخت بناهاي اطراف حرم رضوي
به گونهاي بود که امکان مشاهده گنبد از بيشتر ارتفاعات اطراف شهر امکان
پذير بود ،در حاليکه امروزه حتي از کوچههاي منتهي به حرم نيز به سختي
ميتوان گلدسته يا گنبد حرم را مشاهده کرد.وضع موجود باعث شد تا آستان
قدس رضوي امکان ترفيع گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) را به دنبال اجراي پروژه
مرتعسازي گنبد حرم امام حسين (ع) در کربال ،بررسي کند.

در ايام نوروز ۹۷؛

طبيعت مظهر گوياي وجود خداوند است؛ تعدي به مظاهر الهي گناهي نابخشودني است

ميزان سپرده تضمين شركت در مبلغ خريد اسناد
(ريال)
مزايده (ريال)
1/320/000

500/000

شرايط مزايده:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز كاري از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز
مراجعه و اسناد مزايده را خريداري نمايند.
 -2شركتكنندگان در مزايده ،اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه ،الك و مهر شده شامل تضمين شركت در مزايده و مدارك كامل شناسايي (اشخاص حقيقي) را در «پاكت الف»
و پيشنهاد قيمت در «پاكت ب» قرار دهند و هر دو پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -3متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يكي از صورتهاي زير:
 -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي  -2ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -4مهلت نهايي قبول پيشنهادات  2روز پس از پايان مدت فراخوان ميباشد.
 -5به پيشنهاد مخدوش ،مبهم ،داراي شرايط ،ناقص ،پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و يا سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -7كليه كسورات قانوني به عهده مستاجر ميباشد.
 -8هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد و ميبايست قبل از انعقاد قرارداد تاييديه واريز هزينه روزنامه را به شهرداري ارائه نمايد.
 -9برنده مزايده ميبايست مبلغ  50/000/000ريال را به عنوان وديعه قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز يا به صورت ضمانتنامه بانكي تحويل شهرداري نمابد .عالوه بر آن در صورت
نياز تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
 -10مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  15790096/01شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد مزايده
از شهرداري اقدام نمايند.
 -11برنده مزايده بابت تضمين انجام تعهدات ميبايست  -1ده درصد از مبلغ قيمت پيشنهادي خود (براي مدت يك سال) را به عنوان تضمين انجام تعهدات به صورت واريز نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا چك
تضمين شده بانكي قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد.
 -12شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -13ساير شرايط طبق قرارداد منعقده و شرايط خصوصي ميباشد.
 -14برنده مزايده ميبايست ظرف مدت  3روز پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد .در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد
ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال ميباشد.
 -15پرداخت كليه هزينهها اعم از عوارضات شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -16شرايط خصوصي پس از خريد اسناد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
 -17در صورت وصول  3پيشنهاد در مرحله اول پيشنهادات واصله پس از پايان مهلتهاي مقرر در اين مرحله بازگشايي خواهد شد.
 -18اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -19كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز كاري جهت دريافت اسناد  2روز كاري جهت تحويل پيشنهادات به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور
قراردادها مراجعه نمايند.
خ ش96/12/22 :
		
تاريخ انتشار96/12/22 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

آگهي تجديد مزايده تكمرحلهاي

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  314شوراي محترم اسالمي شهر
نسبت به فروش و واگذاري  51/5مترمربع از نهر متروكه واقع در خيابان مطهري  -منطقه
ورهوا مشرف به پالك ثبتي شماره  1/5477اقدام نمايد .لذا از متقاضيان درخواست ميگردد
حداكثر  10روز پس از انتشار اين آگهي جهت بازديد از ملك و دريافت اسناد مربوطه و ارائه
پيشنهادات خود به امور مالي شهرداري اقدام نمايند.
ضمنا:
 هزينه درج آگهي مذكور و هزينههاي متعقله به عهده برنده تجديد مزايده خواهد بود. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شركت در تجديدمزايده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 شماره تماس021-76442114 :آدرس سايت شهرداري فيروزكوهWWW.Firouzkouh.org :

تاريخ انتشار96/12/22 :
خ ش96/12/22 :

خبر »

جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه

(نوبت دوم)

شهرداري چهارباغ در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1396نسبت به اجراي پروژههاي مشروحه ذيل از طريق مناقصه
عمومي مطابق با شرايط ذيل اقدام نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه
حداكثر ظرف مدت  10روز از انتشار آگهي نوبت دوم به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
 -1معادل  %5مبلغ اوليه پيمان به عنوان سپرده شركت در مناقصه به يكي از صور ذيل به شهرداري تسليم گردد:
الف) واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري
ب) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه
 -2برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
رديف

عنوان پروژه

سپرده  %5شركت در مناقصه (ريال)

رتبه

مبلغ (ريال)

1

خريد ،حمل و پخش آسفالت فينيشري معابر سطح شهر
چهارباغ و ملكآباد

250/000/000

حداقل رتبه  5راه و باند

5/000/000/000

2

زيرسازي و جدولگذاري و پيادهروسازي سطح شهر
ملكآباد و مهديآباد

275/000/000

حداقل رتبه  5راه و باند

5/500/000/000

نحوه پرداخت :از مبلغ قرارداد  20%پرداخت به صورت نقدي ،شش ماه پس از تحويل موقت و  %80به صورت تهاتر ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول96/12/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/12/22 :
خ ش96/12/15 :

رسول عظيمي – شهردار چهارباغ
www.4baagh.com

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد
شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد 500 ،تن لوله پلي اتيلن  PE-80را از طريق سامانه
تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي
پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه معتبر بانکي مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار )  2/000/000/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  96/12/20مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روز يک شنبه تاريخ 97/1/5 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز دوشنبه تاريخ 97/1/20 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  8/30صبح روز سه شنبه تاريخ 97/1/21 مبلغ برآورد  40/000/000/000 :ريال مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي نيز بايد ارائه شود .
تاريخ انتشار نوبت اول 96/12/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/12/22 :
خ ش96/12/20 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

