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خدمات ويژه بسيج شهرداري تهران
در مراسم پياده روي اربعين حسيني

اذان ظهر11:51:
اذان مغرب17:53:

(ع)

مجتبي سالک از آمادگي پذيرايي روزانه 9هزار نفر زائر خواهر و برادر در
موکب علي بن موسي الرضا عليه السالم خبر داد و گفت :اين موکب به
صورت شبانه روزي از  10روز قبل از اربعين حسيني ،آماده پذيرايي از
زائران حرم امام حسين عليه السالم است.به گزارش روابط عمومي سازمان
بسيج شهرداري تهران؛ مجتبي سالک مسئول سازمان بسيج شهرداري
تهران با اشاره به مراسم با شکوه پياده روي اربعين حسيني عليه السالم
در کشور عراق اظهار داشت :کنگره بزرگ اربعين ،بزرگترين اجتماع
مذهبي مسلمانان است که در جهان نظير ندارد ،اين راهپيمايي بزرگ
يک رکورد شناخته ميشود ،رکوردي که بيش از  ۲۰ميليون نفر مسلمان
از نقاط مختلف جهان با پاي پياده براي زيارت حضرت سيدالشهدا عليه
السالم به سمت کربالي معلي حرکت کرده و با خلق حماسه اي بزرگ،
فرياد هيهات من الذله را سر مي دهند.

 ۱۲بازي ايراني نامزد دريافت جايزه بهترين
بازي جشنواره IMGA MENAشدند
نامزدهاي نهايي سومين دوره از جشنواره بينالمللي بازيهاي موبايلي در
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ( )IMGA MENAمشخص شدند که در
بين آنها  12بازي ايراني نيز خودنمايي ميکنند.به گزارش روابط عمومي
بنياد ملي بازيهاي رايانهاي ،براساس اعالم سايت رسمي اين جشنواره
هم اکنون نامزدهاي اين دوره از جشنواره به صورت عمومي منتشر شدهاند
و بدين ترتيب رايگيري براي بهترين بازي مردمي آغاز شده است.

جمع آوري نذورات اربعين
در فرهنگسراي آفتاب

فرهنگسراي آفتاب همزمان با برگزاري طرح« نذر اربعين» از
سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،اقدام به جمع
آوري نذورات شهروندان تهراني ويژه زائران پياده اربعين حسيني
مي کند.به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي آفتاب ،در آستانه
فرا رسيدن اربعين حسيني و به منظور پذيرايي وحمايت معنوي از
زائران پياده کربالي معلي اجرا مي شود ،نذورات نقدي وغيرنقدي
شهروندان جمع آوري و آماده سازي خواهد شد و پس از تجميع
کليه نذورات در تمامي فرهنگسراها بين زائران پياده اربعين حسيني
در مسير نجف تا کربال توزيع مي شود.شهروندان گرامي تا پايان مهر
مي توانند نذورات نقدي خود را به شماره حساب 4007868732
به نام موکب علي ابن موسي الرضا(ع) واريز وفيش واريزي را به
واحد آفرينش و اجراي فرهنگسراي آفتاب تحويل دهند ،همچنين
نذورات غير نقدي شامل پسته،توت خشک،کشمش،نخودچي و...
را نيز مي توانند به اين مرکز فرهنگي تحويل نمايند.

با حکم مديرعامل کانون؛

رئيس و اعضاي شوراي سياستگذاري
جشنوارهپويانماييمعرفيشدند

فاضل نظري در احکامي جداگانه رئيس و اعضاي شوراي سياستگذاري
يازدهمين جشنواره بينالمللي پويانمايي تهران را منصوب کرد.به گزارش
اداره کل روابط عمومي و امور بينالملل کانون ،فاضل نظري در اين احکام
به تجربهها و شايستگيهاي اين افراد اشاره و حسين ربانيغريبي را به عنوان
رئيس شوراي سياستگذاري يازدهمين جشنواره بينالمللي پويانمايي تهران
و سيدحبيب ايلبيگي ،محمدرضا کريميصارمي ،سيدمهدي طباطبايينژاد
و علياکبر صادقي را به عنوان اعضاي اين شورا معرفي کرده است .مديرعامل
کانون در ادامه اين حکم اظهار اميدواري کرده است که اين رويداد فرهنگي
پس از درخشش بيست ساله در عرصههاي ملي و بينالمللي بتواند در مسير
ايجاد خالقيت و پرورش استعدادهاي آيندهسازان ايران عزيز تأثيرگذار باشد و
به واسطه حضور اين افراد در شوراي سياستگذاري و در راستاي بهرهمندي
از ظرفيتهاي بالقوه اين هنر متعالي قدمهاي مؤثري برداشته شود .يازدهمين
جشنواره بينالمللي پويانمايي تهران روزهاي  12تا  16اسفند  1397در
مرکز آفرينشهاي فرهنگي هنري کانون تهران برگزار ميشود.

رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي :

مدرسههاي علوم انساني تقويت شوند

رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي بر لزوم توجه به خوشنويسي
توسط آموزش و پرورش ،گفت :بايد مدرسههاي علوم انساني تقويت شوند
و دليل گرايش به علوم تجربي ،اين است که افراد فکر ميکنند درآمد
بيشتري دارند.غالمعلي حدادعادل رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات
فارسي در گفتوگو با خبرگزاري فارس با بيان اينکه آيين نگارش و
درست نويسي در کتابهاي درسي بايد رعايت شود و همچنين به
خوشنويسي اظهار کرد :در خصوص رسمالخط فارسي ،فرهنگستان
زبان و ادبيات فارسي يک مصوبهاي براي کل کشور دارد و آموزش و
پرورش آن را بايد رعايت کند.وي درباره برخي کلمات در کتاب درسي
که هم جدا و هم سرهم نوشته ميشود ،افزود :فرهنگستان گفته است
که بعضي کلمات ميتوانند هم متصل و هم متصل نباشند و هر دو
صورت صحيح است و معلمان مدرسه نبايد از دانشآموز غلط بگيرند
که اين موارد به آموزش و پرورش اعالم شده است.

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:
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رئيس سازمان فضايي:

ماهوارههاي دانشجويي براي پرتاب به خط شدند

رئيس سازمان فضايي از برنامهريزي براي پرتاب چند
ماهواره دانشجويي و همکاري با دانشگاهيان در زمينه
اجراي برنامههاي فضايي خبر داد و گفت :با وجود
نشاط ،اميد و تخصصي دانشگاهيان نگراني در حوزه
فضايي نداريم.به گزارش فارس ،پرتاب موجود زنده به
فضا ،پرتاب ماهوارههاي دانشجويي و پيشرفت ساالنه
علم فضايي کشور جزء اخباري بود که در سالهاي
نه چندان دور بسيار در رسانههاي کشورمان منتشر
وزير آموزش و پرورش:

زورمان به مافياي
مؤسسات کنکور نرسيده است

ميشد و نويد روزهاي اميدبخشي را براي مردم داشت.
براري گفت  :ما سه قرارداد دانشگاهي با دانشگاههاي
ف ،صنعتي اميرکبير و علم و صنعت براي
صنعتي شري 
ساخت ماهوارههاي دانشجويي داشتيم و قرارداد
بعدي با دانشگاه علم و صنعت براي ساخت ماهواره
ظفر منعقد شده و ساخت ماهواره پارس  ۲را هم
پيشنهاد دادهايم که با همکاري دانشگاهيان انجام
شود .ما از ماهوارههاي تحقيقاتي و دانشگاهي گذر
کرديم و به ماهوارههاي عملياتي در مدار عملياتي
رسيدهايم .ماهواره پارس  2با همکاري پژوهشگاههاي
فضايي و تيمهاي دانشجويي انجام ميشود که اين
ماهواره عملياتي مبتني بر يک کاربرد براي حل يک
نياز کشور است که اميدواريم در همين دولت شاهد
پرتاب آن باشيم.وي تاکيد کرد  :اميدواريم ماهواره
ظفر نيز تا پايان امسال آماده شده و سال آينده پرتاب
آن را پيگيري کنيم.

مهدي فقيه :

ي با تقليد از هاليوود ،فيلم دفاع مقدس ميسازند
برخ 
بازيگر پيشکسوت سينماي دفاع مقدس گفت :عدهاي
از فيلمسازان بودجههاي سنگيني را خرج فيلمهاي
دفاع مقدسي ميکنند که هيچ سنخيتي با روحيه
رزمندگان ما ندارد.اين بازيگر  73ساله شيرازي معتقد
است :هنر براي من همان تجلي انسانيتي است که
در فرهنگم وجود دارد .من در شيراز و در خانوادهاي
مذهبي به دنيا آمدم و سپس براي تحصيالت به
فرانسه رفتم اما چيزي که هميشه همراه من بود
اين اصل بود که انسانيت و ارزشهاي انساني را
ميتوان به تصوير کشيد و آن را به نسلهاي بعد
منتقل کرد .بعد از بازگشتم از اروپا و در دوران پيش
از انقالب تئاترهاي متعدد عروسکي در شيراز به اجرا
در آورده و بسياري از کودکان را روانه سالنها کرديم
تا موضوعات اخالقي را با زباني ساده به آنها ياد دهيم.
اصليترين رسالتي که از دنياي هنر در ذهن داشتيم
نيز همين بود .اما متاسفانه در اين سالها عدهاي از

وزير آموزش و پرورش گفت :تبليغات موسسات کنکور بسيار حجيم است و هنوز
درآمدهاي ميلياردي آنها پابرجاست وزورمان به مافياي مؤسسات کنکور نرسيده
است.وزير آموزش و پرورش در مراسم رونمايي از کتاب هاي جديد التاليف و تقدير از
 33مولف برتر کتاب هاي درسي گفت :امسال پايه دوازدهم در نظام آموزشي مستقر

1

2

3
4

شد و قرار است تا  ۴سال آينده کتاب جديدي نداشته باشيم البته موارد تکميلي و
اصالحي را اعمال خواهيم کرد.وزير آموزش و پرورش تأکيد کرد :بايد با فساد موجود
که در مدارس حاکم شده است مبارزه کنيم و در گام نخست ورود مؤسسات خصوصي
و کتابهاي کمک آموزشي را با دوره ابتدايي ممنوع کرديم.

با خشک شدن درياچه هامون و وزش
طوفان هاي شن در شهرهاي شمالي سيستان
وبلوچستان منازل روستايي و شهري در اين
مناطق زير خروارها خاک مدفون مي شوند .با
قرار گرفتن منازل روستايي و شهري در مسير
طوفان،شنهايزياديازبسترخشکيدهدرياچه
هامون جابه جا مي شود و به اين مناطق نفوذ
مي کند .پس از طوفان مردم منطقه ماسه ها
را به نقاط ديگر جابه جا مي کنند .با وجود اين
مشکالت در سيستان برخي از افراد مجبور به
مهاجرت به شهرهاي ديگر مي شوند .امروز
خاك هامون بالي جان مردم سيستان شده
است  .چهار تصوير از زندگي سخت در فضاي
خاك هاموني را مي بينيد .

انتقاد کارگردان اسکاري از سياستهاي آمريکا

رابرت ردفورد کارگردان اسکاري هاليوود ميگويد که بهخاطر تعصب،
پليد و خيانتي ،که بر سياست آمريکا چيره شده است ،احساس ميکند
در کشور خودش جايي ندارد.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از
واشنگتن تايمز ،رابرت ردفورد ميگويد که بهخاطر «تعصب» و «پليدي
و خيانت» که بر سياست آمريکا چيره شده است ،احساس ميکند
در کشور خودش جايي ندارد.ردفورد  ۸۲ساله دارنده جايزه اسکار و
ن َدنس» روز جمعه مطلبي منتشر کرد
بنيانگذار جشنواره فيلم «سا 

و خواستار «نزاکت سياسي» شد و گفت :امشب براي اولين بار احساس
ميکنم در کشور زادگاهم و شهروندياي که در تمام زندگيام به آن
عشق ميورزيدم جايي ندارم .براي هفتهها با غم و اندوه دولتمردانمان
را تماشا کردهام که با تعصب و خيانت و استهزاء به عنوان ابزار معمول
تجارت ،موجب شکست ما شدهاند.وي در ادامه افزود :بسياري از مردم
به درستي آن را «کثيف لعنتي» مينامند ليکن من ميخواهم شما
را تشويق کنم تا بيشتر به عمق نفوذ کرده و با اميد خواستار حقوق

تمديد مهلت ارسال آثار به جايزه
پژوهش سال سينماي ايران

اساس فراخوان اوليه جايزه پژوهش سينمايي پژوهشگران مي
توانستند آثارشان را تا  ۲۰مهرماه به دبيرخانه جايزه تحويل دهند
که به دنبال درخواست پژوهشگران براي فراهم آمدن فرصت بيشتر
براي ارسال آثارشان ،مدت ارسال آثار تا اول آبان ماه  ۱۳۹۷تمديد
شد.اين جايزه به منظور جهتدهي پژوهشها و مطالعات سينمايي
به سوي شناسايي موضوعات کليدي و زيربنايي سينماي ايران براي
تقويت رابطه با مخاطبان ،تشويق و تجليل از تالشهاي علمي و

پژوهشي استادان ،دانشجويان ،انديشمندان و خبرگان دانشگاهي
و مراکز پژوهشي که سهمي از مطالعات علمي و پژوهشهاي
خود را به سينماي ايران اختصاص دادهاند و تقويت ارتباط متقابل
پژوهشگران دانشگاهي و ديگر مراکز علمي  -پژوهشي با سينماگران و
دست اندرکاران سينماي ايران برگزار مي شود.دومين جايزه پژوهش
سال سينماي ايران به دبيري احمد ضابطي جهرمي نيمه دوم آذر
ماه همزمان با هفته پژوهش برگزار ميشود.

ي
رويداد عظيم خبر داد.به گزارش فارس ،علوي دبير کميته اطالعرسان 
ن که در سالن
و مستندسازي اربعين در همايش فرهنگي آموزشي اربعي 
وزارت کشور برگزار شد ،اظهار داشت :مسير حرکت ما در ايام اربعين در
دنياي امروز به تناسب تجاربي که در عرصه اربعين کسب کرديم ،متفاوت
از گذشته است ،اما نبايد در اين امر دشمنان را ناديده بگيريم.وي با طرح
اين سؤال که چه بايد کرد گفتمان ما غالب باشد ،افزود :بدون شک يکي

از حوزههاي تاثيرگذار در اربعين رسانهها هستند .رسانه با کارکردهايي که
دارد ،ميتواند گفتمان غالب را القا کند.علوي با بيان اينکه دشمنان اسالم
براي اربعين امسال همبه طور حتم برنامه دارند اما نگاه ما بايد به قدري تيز
باشد که بتوانيم توطئه دشمنان را در نطفه خفه کنيم ،خاطرنشان کرد:
اگ ر گفتمان دشمنان غالب ميشود ،به خاطر اين است که ما نتوانستيم
بهخوبي عمل کنيم و از خالقيت در انعکاس اخبار بهره ببريم.

مهلت شرکت در دومين جايزه پژوهش سال سينماي ايران تا اول
آبان ماه تمديد شد.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط
عمومي دبيرخانه دومين جايزه پژوهش سال سينماي ايران ،بر

دبير کميته اطالعرساني اربعين اعالم کرد

اعزام ۱۶۰۰نفر از اهالي رسانه به اربعين
دبير کميته اطالعرساني اربعين با اشاره به تدارک دو پايگاه رسانهاي در
مسير نجف به کربال ،از اعزام يک هزار و  ۶۰۰نفر از اهالي رسانه به اين
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 -مترمربع

مبلغ پايه  -هر مترمربع
 -ريال

زمين قطعه شماره  10واقع در روبروي اداره راه و شهرسازي

246/77

2/200/000

27/200/000

زمين قطعه شماره  14واقع در جنوب بلوار شهيد روشني

294/83

2/200/000

288/70

شرايط دريافت وام يک ميليون توماني پياده روي اربعين ويژه دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي اعالم شد.به گزارش دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي براي شرکت در پياده روي اربعين مي توانند از تسهيالت
اين دانشگاه که شامل وام به مبلغ  ۱۰ميليون ريال(معادل يک ميليون تومان)
است ،استفاده کنند.اين تسهيالت با انعقاد تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه
آزاد اسالمي و يک بانک به دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي اعطا مي شود.
مدت بازپرداخت اين وام  ۲۰ماهه و بدون اخذ ضامن و ديگر تشريفات اداري
در کوتاهترين زمان ممکن به متقاضيان پرداخت ميشود.دانشجويان مي توانند
از طريق آدرس سامانه ساجد  Sajed.iau.irبخش صندوق رفاه دانشجويان
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

معاون صداي رسانه ملي به همراه ديگر مديران ،مسئولين و خانواد ه راديو و
تلويزيون ،راديو اربعين را افتتاح و عمال اين راديوي فصلي راهاندازي شد.به
گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا ،مراسم راه اندازي راديو اربعين
با حضور حجت االسالم قاضي عسکر نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت،
معاون صدا ،مديران سازمان صدا و سيما ،برخي مسئوالن کشوري و خانوادههاي
معظم شهداء ،جانبازان و ايثارگران در استوديو شماره يک ساختمان شهداي
راديو برگزار شد.راديو اربعين که چهارمين سال راه اندازي فصلي خود را
پشت سر ميگذارد روي موج  95:5مگاهرتز قابل دريافت خواهد بود.راديو
اربعين آبان سال  94با هدف پاسداشت راهپيمايي بزرگ اربعين در کربالي
معلي و با هدف اطالعرساني از اين مراسم بزرگ شکل گرفت و هر سال به
کيفيت و تنوع برنامههاي آن افزوده ميشود.

شهروندي باشيد و سعي کنيد با افرادي که اختالف نظر داريد ارتباط
برقرار کنيد و ازين نقطهنظر نسبت به سياستمداران بهتر رفتار کنيد.
ما انگيزههاي همسان براي اشتراکگذاري نداريم که انتظار خروجي
يکسان داشته باشيم .بياييد بر يکديگر تمرکز کنيم و جنبه اجتماعي
بودنمان را گسترش دهيم و منعکس کننده آنچه که در حال روي
دادن است باشيم .بياييد در عدالت و احترام زندگي کنيم و جنگ و
پايان تلخ را براي ديگران بگذاريم.

2/200/000

شرايط دريافت وام اربعين براي
دانشجويان دانشگاه آزاد اعالم شد

راديو اربعين با توسعه زبان هاي عربي
اردو و هندو فعال ميشود

رابرت ردفورد :در زادگاهم جايي ندارم

192/53

وزير علوم در ديدار با دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در توکيو گفت:
رسالت وزارت علوم ايجاد بستر ارتباطي قوي بين نخبگان کشورهاي مختلف
فارغ از مسائل سياسي است.به گزارش وزارت علوم ،منصور غالمي وزير علوم
که جهت شرکت در پانزدهمين اجالس علم و فناوري کيوتو ،به ژاپن سفر
کرده است در ادامه برنامههاي سفر خود با تعدادي از دانشجويان ايراني شاغل
به تحصيل در توکيو ديدار و گفتوگو کرد.در اين ديدار که در محل سفارت
ايران در توکيو برگزار شد ،وزيرعلوم ،رسالت وزارت علوم را ايجاد بستر ارتباطي
قوي بين نخبگان کشورهاي مختلف فارغ از مسائل سياسي دانست.وي انجام
پروژههاي مشترک را از يک طرف سبب عالقهمندي به همکاري دو طرف و از
سوي ديگر سبب معرفي ظرفيتها و توان علمي کشور برشمرد و گفت :اين
امر به کاهش نگرانيهاي سياسي ديگران کمک ميکند.

شاه آبادي:

ميزان سپرده شركت در مزايده
 -ريال

زمين قطعه شماره  14واقع در جنوب بلوار شهيد روشني

سينماگران ناآگاهانه نسل جوان را با ارزشهاي ديني
و اصيل بيگانه کردهاند.مهدي فقيه افزود :متاسفانه
اين روزها به تقليد از هاليوود فيلم دفاع مقدس
ميسازند .برخي از فيلمسازان ميآيند و بودجههاي
هنگفتي ميگيرند و مدعي ميشوند که ميخواهند
فيلم ارزشي بسازند اما خروجي آنها فيلمهايي است
که يک تقليد کورکورانه هاليوود را با ظاهر سينماي
دفاع مقدس به ما نشان ميدهد.

پس از طوفان

2/200/000

خبر »

ايجادبسترارتباطيبيننخبگان
کشورهاي مختلف فارغ از مسائل سياسي

ايرنا /حامد غالمي

21/200/000

محمدعلي نادري :

خلق اثر با موضوع شهدا بر زندگي من
بسيار اثرگذار بوده است
صاحب آثار نمايشگاه «سربندهاي ماه» درباره تاثير کار درباره شهدا گفت:
پيش از آغاز هر کاري زندگينامه شهيد مربوط به آن اثر را مطالعه ميکردم؛
از همين رو خلق اثر با موضوع شهدا بر زندگي من بسيار اثرگذار بوده است.
محمدعلي نادري ،نقاش و خالق آثار چهره فرماندهان شهيد و شهداي
شاخص دفاع مقدس ،در نمايشگاه «سربندهاي ماه» در گفتوگو با پايگاه
خبري حوزه هنري ،گفت :نمايشگاه «سربندهاي ماه» که در حوزه هنري
افتتاح شد ،متشکل از  40اثر است که  25عدد از اين آثار مربوط به چهره
شهداي شاخص و فرماندهان دفاع مقدس از سراسر کشور بوده و  15اثر
ديگر مربوط به شهداي استان بوشهر ميشود که طي ساليان گذشته آنها
را طراحي کرده بودم و امروز به همراه چهره شهداي شاخص و دو اثر به
سبک نقاشي ديجيتال در حوزه هنري به نمايش درآمد .ابعاد آثار  50در
 70است که با تکنيک سياه قلم به وسيله پاستل ،مدادرنگي و مدادگچي
طراحي شده و دو اثر نيز توسط نرمافزارهاي کامپيوتري در قالب نقاشي
ديجيتال در معرض ديد عالقهمندان قرار گرفته است.نمايشگاه طراحي
چهره سرداران شهيد دفاع مقدس با عنوان «سربندهاي ماه» از  17مهرماه
تا  6آبان همهروزه بهجز ايام تعطيل از ساعت  9تا  18در گالري ابوالفضل
عالي حوزه هنري داير است.

آگهي شركت در مناقصه عمومي (نوبت اول)

فروش  4قطعه زمين شهرداري واقع در بلوار شهيد روشني

زمين قطعه شماره  8واقع در روبروي اداره راه و شهرسازي

وزير علوم تأکيد کرد:

نمايه

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  3365مورخ  97/5/29كميته انطباق فرمانداري و مجوزات شماره  10/325مورخ  97/6/3و  10/353مورخ 97/6/1شوراي محترم اسالمي
شهر اليگودرز اقدام به فروش اراضي تملكي خود برابر قيمت كارشناسي پايه ذيلالذكر به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات موضوع مزايده:
رديف

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

آگهي شركت در مزايده عمومي (نوبت دوم)

شماره قطعه و آدرس و مساحت قطعه موضوع مزايده

WWW.RESALAT-NEWS.COM

مبلغ خريد اسناد
 ريال3/000/000

32/000/000

32/500/000

شرايط مزايده:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  10روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر شركت و يا اصل كارت
ملي شخص حقيقي به واحد امورقراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مزايده ،اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مزايده در (پاكت الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه براي
اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي مدارك كامل شناسايي جهت انجام موضوع مزايده را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني
ثبت دبيرخانه شهرداري وبه دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
 -3متقاضيان محترم جهت شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز كاري در ساعات اداري پس از ارائه رسيد خريد اسناد و دريافت اسناد با هماهنگي امور قراردادها به حوزه
معاونت امالك شهرداري اليگودرز مراجعه و پس از بازديد از محل و موقعيت محدوده و آگاهي كامل از شرايط مزايده اسناد و مدارك خود را حسب موارد مندرج در آگهي و اسناد مزايده طبق بند 2
اين آگهي تحويل نمايند.
 -4كليه هزينههاي نقل و انتقال اعم از دارايي و دفترخانه و اداره ثبت و شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -5متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به صورت ضمانتنامه بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -6مهلت قبول پيشنهادات از تاريخ نشر آگهي تا  3روز پس از پايان مدت خريدفراخوان نوبت دوم ميباشد.
 -7كليه كسورات قانوني به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -8چنانچه متقاضي خواهان خريد بيش از يك قطعه از امالك مذكورباشد ميبايست بابت هر قطعه مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به طور جداگانه به شكل مندرج در بند  5واريز و رسيد آن را ضميمه
مدارك ارائه شده نمايد.
 -9به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -11پرداخت كليه هزينههاي كارشناسي و چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -12برنده مزايده ميبايست مبلغ كل زمين يا زمينهاي برنده شده را به طور كامل و نقدا به حساب شهرداري واريز نمايد.
 -13برنده مزايده ميبايست ظرف مدت يك هفته پس از اعالم به امور مالي و امور قراردادها جهت واريز مبلغ و تنظيم قرارداد مراجعه نمايد در غير اينصورت 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.
 -14مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي واريزگردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد
مزايده از شهرداري اقدام نمايند.
 -15شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -16اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -17كليه متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد و تا  3روز پس از پايان مدت خريد آگهي نوبت دوم تحويل پيشنهادات به نشاني استان
لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/7/19 :
خ ش97/7/19 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

موضوع اجراي فاز اول وروديهاي شهر در سمت خمين و ازنا

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1/1072مورخ  96/1/18شوراي اسالمي شهر و مصوبه شماره  11130مورخ  96/12/28كميته انطباق فرمانداري پروژه مشروحه ذيل را به شركتهاي
واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
رديف

پروژه

مبلغ اوليه

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

1

اجراي فاز اول ورودي شهر در سمت خمين

8/000/000/000

400/000/000

1/900/000

 5ابنيه

2

اجراي فاز اول ورودي شهر در سمت ازنا

8/000/000/000

400/000/000

1/900/000

 5ابنيه

شرايط مناقصه:
 -1متقاضيان ميتوانند همهروزه در وقت اداري به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل از تاريخ درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صالحيت معتبر
شركت به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
 -2شركتكنندگان در مناقصه  ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر و اساسنامه و
رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) را در (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه
پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند .ارائه ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت
شركت الزامي است .درج شماره تلفن روي پاكت الزامي است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب  0106721682008نزد بانك ملي
 -2ضمانتنامه بانكي -3 ،چك تضمين شده بانكي واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده و طبق بند  2در پاكت مخصوص (الف) قرار دهند.
 -5مهلت قبول پيشنهادات به مدت  3روز كاري از تاريخ پايان مدت فراخوان نوبت دوم ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و سپردههاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادات فاقد گواهيهاي مندرج
در بند  2ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -8كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -9متقاضيان ميتوانند در هر دو موضوع آگهي شركت و پيشنهادات خود را به صورت جداگانه تحويل شهرداري نمايند.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد .عالوه بر آن در صورت نياز تضمينات ديگري نيز
اخذ خواهدگرديد.
 -11هزينه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  0108160079001شهرداري نزد بانك ملي واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به خريد اسناد
مناقصه از شهرداري اقدام نمايند.
 -13برنده مناقصه ميبايست ظرف مدت  48ساعت 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.
 -14شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -15بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم ميباشد.
 -16با توجه به كوتاه بودن فصل عمراني در صورت به حدنصاب نرسيدن پاكات واصله ،پاكات رسيده بازگشايي خواهند شد.
 -17اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس  www.aligoudarzcity.irقابل دسترسي ميباشد.
 -18كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت  7روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد و  3روز كاري پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم جهت تحويل پيشنهادات
به نشاني استان لرستان  -شهرستان اليگودرز  -امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -19زمان بازگشايي پاكات پس از پايان مهلتهاي مقرر در آگهي مرحله دوم به نحو مقتضي به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.
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همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز

