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خودرأى ،بر لغزشگاه هاى خطا ايستاده است.

امام صادق (ع):

حجتاالسالم ابطحي:

اوقات شرعي

شنبه 97/8/19

گفتوگو و مناظره به سبک امام رضا
جزئي از فرهنگ و دين ماست

(ع)

اذان ظهر11:48:
اذان مغرب17:20:

يك شنبه 97/8/20

حجتاالسالم سيد محمد رضا ابطحي در گفتو گوبا مهر ضمن اشاره به
آداب گفتوگو از منظر قرآن کريم و گفتوگوهاي علمي امام رضا(ع) بيان
داشت :گفتوگو و مناظره عين فرهنگ و دين ماست و ما بايد از جدل
بپرهيزيم.وي گفت :حضور حضرت ثامن الحجج امام علي بن موسي الرضا(ع)
در خراسان برکات زيادي را براي ايرانيان به همراه داشته و دارد .احاديث
و همچنين فعل و سيره مهم حضرت در هنگام حضور در ايران ،امروزه
نيز تاثيرهاي خاص خود را دارد .در منابع تاريخي متعدد شيعه و سني
نقل شده که به سعي و سعايت مامون براي کوچک کردن مقام علمي امام
رضا(ع) جلسات گفتوگوهايي ميان ايشان و بزرگان اديان و مکتبهاي
مختلف فکري و معرفتي آن دوران برگزار شد و حضرت رضا(ع) از آن
مناظرهها پيروز بيرون آمد.اين استاد حوزه و دانشگاه در بخش ديگري
از اين گفتوگو به مناظرههاي علمي حضرت ثامن الحجج (ع) اشاره کرد
و ادامه داد :نوع گفتوگوي امام رضا (ع) در آن جلسات با بزرگان ديگر
اديان ،مناظره علمي است.
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تعزيه را نبايد دستکم گرفت

آخرين وضعيت انتقال دانشجويان
ايراني به داخل
رئيس سازمان امور دانشجويان گفت :پذيرش دانشجويان ايراني که به
دليل مشکالت ارزي از دانشگاه هاي خارج به داخل کشور منتقل شده اند
در بهمن انجام مي شود.مجتبي صديقي در گفتوگو با مهر درباره آخرين
وضعيت انتقال دانشجويان ايراني به دانشگاه هاي داخل به دليل مشکالت
ارزي گفت:درحال حاضر حدود  ۴۰۰نفر از دانشجويان ايراني از دانشگاه هاي
خارجي به داخل کشور منتقل شده اند ،عموم اين دانشجويان در مقطع
کارشناسي هستند و فرايند پذيرش اين دانشجويان در دانشگاه ها آغاز
شده است.وي افزود :دانشجوياني که زودتر براي انتقال به داخل کشور
اقدام کرده اند ،فرآيند پذيرش آنها در مهر ماه سال جاري آغاز شده و
دانشجوياني که کمي ديرتر اقدام به اين کار کرده اند از بهمن ماه در
دانشگاه ها پذيرش مي شوند.رئيس سازمان امور دانشجويان گفت  :اين
دانشجويان هر کدام مي توانند  ۵دانشگاه را انتخاب کنند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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صديقي خبر داد:

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تعزيه را هنري ترکيبي
و عاملي براي حيات اجتماعي در حوزههاي مختلف
دانست و گفت :تعزيه را نبايد دستکم گرفت.به
گزارش ايسنا،سيد عباس صالحي شامگاه پنجشنبه
 17آبان در آيين اختتاميه سيزدهيم سوگواره
ناص ربخت:

 هويت تئاتر ايران
از مفاهيم ديني
وام ميگيرد

موسوي متقي :

امسال بيش از هزار و  ۱۵۰موقوفه
در کل کشور به ثبت رسيده است
مديرکل فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه گفت :سال گذشته دو
هزار و  ۱۰۰موقوفه و امسال بيش از هزار و  ۱۵۰موقوفه در کل کشور
به ثبت رسيده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ،
حجت االسالم سيد محمد کاظم موسوي متقي در گفتوگوي قرآني
با اشاره به مفهوم وقف افزود :وقف ماندگاري مال و استفاده منافع
آن براي مردم است موضوعي که قبل از اسالم هم در اديان ديگر
وجود داشته است و بهترين الگوهاي آن حضرت رسول اکرم (ص)
و اهل بيت (ع) است که در طول زندگي وقف هاي بزرگي داشته
اند و حتي در زمان حضرت رسول (ص)  ،همه صحابي ايشان
مالي يا مکاني را وقف کردند.وي با تاکيد بر اينکه وقف ريشه در
جاودانگي مال و ماندگاري بهتر آن دارد گفت :رفع نيازهاي جامعه
در موضوعات مختلف مذهبي ،اجتماعي ،فرهنگي و بهداشتي است
و بيش از  108موضوع وقف احصا و دسته بندي شده و کارکردهاي
آن در همه زمينه هاي عام المنفعه مشخص شده است.

تعزيه کشوري که در مجموعه فرهنگي مذهبي
ابوفاضل المرد برگزار شد ،گفت :عشق و محبت
به اهل بيت(ع) بين مردم ايران در طول تاريخ و
عليرغم مسافتهاي جغرافيايي و مذهبي و اديان
توانسته مجموعه وسيع ايراني را زير يک خيمه
جمع ميکند.صالحي گفت :پيمايشهاي مختلف
اجتماعي نشان ميدهد که محبت به ائمه(ع) در
جامعه ايران بيش از هر موضوع ديگري مردم را
دور هم جمع ميکند.وي گفت :مطالعات اجتماعي
انجام شده در ايران توسط دستگاههاي مختلف در
چند دهه اخير نشان ميدهد  80درصد مردم ايران
مهر اهل بيت (ع) احساس ميکنند و اين احساس
بين مردم فارس بيش از  90درصد است .

در ايام هفته کتاب انجام م يشود؛

اهداي 350ميليون ريال کتاب به استانها

نعمتاهلل صفري ،تاريخنگار و متخصص تاريخ ائمه
ميگويد که ما در همه موضوعات مربوط به امام حسن
مجتبي(ع) بسيار کم پژوهش کردهايم و بيشترين
مطالب درباره امام حسن در منابع اهل سنت وجود
دارد.دکتر نعمتاهلل صفري فروشاني ،تاريخنگار (با
تخصص بر تاريخ ائمه) ،استاد حوزه و دانشگاه و مدير
دانشنامه اهل بيت(ع) در گفتوگو با مهر،درباره کميت
آثار پژوهشي در خصوص حيات و سيره امام مجتبي
(ع) به زبان فارسي ،اشاره کرد :درباره امامحسن(ع)
تا پيش از چند دهه اخير ،کتابها و پژوهشهاي
چنداني چاپ و منتشر نشده بود .مهمترين کتاب در
دوران پيش از انقالب صلح امام حسن شيخ راضي آل
ياسين ،از علماي برجسته عراق بود که با ترجمه مقام

پژوهشگر و مدرس هنرهاي نمايشي با بيان آنکه هويت تئاتر ايران از مفاهيم
ديني وام ميگيرد ،گفت :آميختگي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان با مضامين ديني
باعث شده است که شاهد بيشترين تجلي مفاهيم مذهبي در شکل توليدات
هنرمندان در مسير فعاليتهايشان باشيم.محمدحسين ناصربخت در گفتوگو با
ايرنا مهمترين اصل در ارتقاي سطح تئاتر هر جامعهاي را اتکاي هنرمندان بر مقوله
پژوهش ،مطالعه و تحقيق دانست و تصريح کرد :اگر هدفمان از خلق آثار هنري در
کنار جذابيتهاي بصري ،ارتباط گيري با مخاطب و تاثيرگذاري بر رفتار فرهنگي

معظم رهبري به فارسي منتشر شد.صفري فروشاني
اضافه کرد :به دليل عميق نديدن موضوع در پژوهشها
حتي در زمينه صلح امام حسن(ع) نيز هنوز نکات
مبهمي وجود دارد .ما هنوز به درستي نميدانيم که
چرا معاويه اصرار بر صلح دارد.

جامعه باشد ،تمامي هنرمندان نيازمند اصل اتکا به پژوهش و تحقيق در خلق آثار
هنريشان هستند.وي ادامه داد :وقتي درباره هنري به گستردگي تئاتر صحبت
ميکنيم ،بازه زماني چهارهزار سالهاي پشت سر خود ميبينيم که براي اشراف و
آگاهي به تمامي زواياي اين هنر پويا و زنده و خالق ،نيازمند مداقه هر چه بيشتر
از سوي هنرمندان هستيم.ناصربخت بيان داشت :ناگفته پيداست اگر توليد آثار
تئاتري بدون استناد به اين پژوهشها و نگاههاي تحقيقاتي صورت گيرد ،قطعا در
ارتباط گيري با مخاطب با لکنت مواجه ميشود.

همزمان با برپايي طرح کتابنوش در ايام هفته کتاب ،دفتر چاپ و نشر وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي به هر يک از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي در استانها
مبلغ  350ميليون ريال کتاب اهدا ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از
روابط عمومي هفته کتاب ،دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با
توجه به همزماني هفته وحدت با هفته کتاب به هر يک از ادارات فرهنگ و ارشاد
اسالمي در استانها مبلغ  350ميليون ريال کتاب اهدا ميکند.اين کتابها در
موضوعات ديني و آييني هستند و جزئيات اهداي اين آثار به زودي از سوي اين
دفتر اطالعرساني خواهد شد.پيش از اين نيز دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي به مناسبت راهپيمايي زائران حرم حضرت سيدالشهدا(ع) در آستانه
اربعين حسيني و با رويکرد ارتقاي فرهنگ مطالعاتي و ترويج کتابخواني در زمينه
موضوعات آييني و ديني ،نزديک به 30هزار نسخه کتاب با ارزش ريالي نزديک
به سه ميليارد ريال به دو استان ايالم و خوزستان ارسال کرده بود .اين کتابها
با هماهنگي ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي اين استانها در سه مرز مهران،
چذابه و شلمچه توزيع شدند.

در راستاي بين الملل يسازي؛

دانشگاه عالمه در نيمه نخست امسال
 ۱۳سند همکاري خارجي امضا کرد

دانشگاه عالمه طباطبايي در چارچوب سياست بين المللي سازي فعاليتهاي علمي
خود در نيمه نخست امسال  ۱۳تفاهم نامه و قرارداد همکاري علمي بين المللي
با دانشگاههاي معتبر خارجي امضا کرد.به گزارش مهر به نقل از دانشگاه عالمه
طباطبايي ،ماندانا تيشه يار مدير همکاري هاي علمي بين المللي دانشگاه عالمه
طباطبايي گفت :اين قراردادها با دانشگاه هايي از کشورهاي روسيه ،قزاقستان،
فرانسه ،اسپانيا ،کره جنوبي ،چين ،اندونزي ،ترکيه و بلغارستان نهايي و به امضا
رسيده است.وي افزود :در سالهاي اخير سياست کلي و تاکيد دانشگاه ،حرکت
به سمت کيفي سازي و عملياتي کردن تفاهمنامه هاي امضا شده است.مدير
همکاري هاي علمي بين المللي دانشگاه عالمه طباطبايي تاکيد کرد ۹ :مورد
از  ۱۳سند امضا شده با دانشگاههاي خارجي ،توافقنامه و قرارداد مشخص براي
انجام يک يا چند فعاليت علمي از پيش تعيين شده است.

نمايه

ميزان /پيمان حميدي پور

پيش بيني فاتحان اسکار ۲۰۱۹

امسال يکي از سالهاي سخت اسکار براي معرفي برگزيدگان خود به شمار
ميرود؛ زيرا فيلمها و کارگردانان مطرحي با هم به رقابت خواهند پرداخت.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از مشخص شدن فيلم هاي منتخب در
جشنواره هاي معتبر مانند ساندنس آمريکا ،کن فرانسه و جشنواره ونيز ايتاليا،
مراسم جايزه اسکار  ۲۰۱۹در حال نزديک شدن به تب و تاب خود است تا در
پايان سال ميالدي دوباره اين مراسم در کانون توجه سينماي جهان قرار بگيرد.
برندگان جايزه اسکار آلفونسو کوارون ،ديمين چزيل و استيو مک کوئين همه
در تکاپو هستند تا تعدادجوايز اسکار خود را افزايش دهند.

پاييز در جنگل گلستان
پاييزدرجنگلگلستانسحرانگيزتماشايي
و غوغايي از رنگ آميزي است 5.تصوير از
اين دنياي سحر انگيز را مي بيند.
وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري شهر جديد هشتگرد

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستايي
استان كرمان

خبر »

منابع شيعي به امام حسن کملطفي کردهاند

فراخوان تجديد مناقصه عمومي دومرحلهاي
شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان در نظر دارد تجديد( )2مناقصههاي عمومي دومرحلهاي ،توسعه و بازسازي شبكه آب آشاميدني روستاهاي
شهرستانهاي ،جنوبي و شرقي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد( .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصهگران وبازگشايي پاكتها 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).
 رشته :آب پايه1 ،2 ،3 ،4 ،5 : تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) :ضمانتنامه بانكيتاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/8/15ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  13روز پنجشنبه تاريخ 97/8/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/9/10
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار)  -مبلغ برآورد برحسب ريال براساس فهرست بهاء  97و طبق جدول زير ميباشد.شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين

زمان برگزاري

ساعت

200971235000036

توسعه و بازسازي شبكه آب آشاميدني روستاهاي شهرستانهاي جنوبي (تجديد )2

41/294/438/476

2/070/000/000

97/9/13

8:30

200971235000037

توسعه و بازسازي شبكه آب َآشاميدني روستاهاي شهرستانهاي شرقي (تجديد )2

18/203/796/443

911/000/000

97/9/13

9

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف :كرمان  -خيابان هزار و يكشب  -نبش كوچه
 - 21شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان  -اداره قراردادها ،تلفن32473983-6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس دفتر ثبتنام021-41934 :
توضيحات:
ورود پيشنهاددهندگان با معرفينامه به كميسيون مجاز ميباشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تبعيت از دستورالعمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
كليه پاكات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاكت الف عالوه بر سامانه به صورت فيزيكي (الك و مهرشده) نيز بايد ارائه شود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
خ ش97/8/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/19 :

شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان

فراخوان مناقصه عمومي دومرحلهاي :انجام عمليات
تنظيف و رفت و روب معابر ،جمعآوري زباله ،جمعآوري
پسماندهاي ساختماني و اليروبي انهار و لولهها و كانالهاي
هدايت آبهاي سطحي در محدوده منطقه دو شهرداري سيرجان  -نوبت دوم
وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :انجام عمليات تنظيف و رفت و روب معابر ،جمعآوري
زباله ،جمعآوري پسماندهاي ساختماني و اليروبي انهار و لولهها و كانالهاي هدايت آبهاي سطحي در محدوده منطقه دو شهرداري
سيرجان) به شماره  200975674000023را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها 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 تاريخ  1397/08/12ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز دوشنبه تاريخ 1397/08/21
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاريخ 1397/09/01
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز شنبه تاريخ 1397/09/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:آدرس سيرجان
ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس 021-41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/19 :
خ ش97/8/12 :

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:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي مزايده عمومي به شماره 97/4023

نوبت دوم

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر به شماره  5/96/1253ش مورخ  97/7/22و تاييديه
هيئت تطبيق مصوبات شوراي اسالمي شهر و شهرستان ساوجبالغ به شماره  2127/1/1397/14293درخصوص فروش قطعات با كاربري
تجاري  -مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج
دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين شهر جديد هشتگرد
شهرداري شهر جديد هشتگرد  -تلفن تماس - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -1مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/8/19لغايت 97/8/29
 -2مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان روز چهارشنبه مورخ  97/8/30واحد حراست
 -3زمان گشايش پيشنهادات :روز پنج شنبه مورخ 97/9/1
 -4در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -5شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -6كليه هزينه هاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده
مي باشد.
 -7ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.
 -8هزينه فروش اسناد  500/000ريال مي باشد.
رديف

فاز

بلوك

كاربري

شماره قطعه

مساحت

قيمت نقدي به ريال

نقد  %50الباقي اقساط  36ماهه

 %5سپرده شركت در مزايده به ريال

1

1

11

تجاري  -مسكوني

P103

544

17/136/000/000

19/385/000/000

856/800/000

2

1

11

تجاري  -مسكوني

P104

400

12/800/000/000

14/500/000/000

640/000/000

3

1

11

تجاري  -مسكوني

P105

400

12/800/000/000

14/500/000/000

640/000/000

4

1

11

تجاري  -مسكوني

P106

400

12/800/000/000

14/500/000/000

640/000/000

تاريخ انتشار نوبت اول 97/8/9
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/19

اصغر آقائي
شهردار شهر جديد هشتگرد

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي

دهياري طاووسيه

نوبت دوم

وزارت كشور
استان البرز
شهرستان ساوجبالغ بخش چهارباغ دهياري طاووسيه

دهياري طاووسيه به استناد بند يك صورتجلسه شماره  25مورخه  1397/07/18شوراي اسالمي طاووسيه نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصات عمومي پروژههاي عمراني در نظر دارد تهيه و اجراي
پروژه كفپوش بتني ،كيوبيك ،دور درختي با واسط ،جدول سنگي فالور باكس ،لولهكشي و تير برق روشنايي ايستاده با ارتفاع حداقل  9متر با بازوي دوطرفه و روشنايي دفني بلوار خيابان  25روستا را از محل اعتبارات
عمراني سال  1397به شرح ذيل واگذار نمايد.
 -1نوع فراخوان :آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
 -2نام و نشاني دستگاه مناقصهگذار :دهياري طاووسيه به نشاني شهرستان ساوجبالغ  -روستاي طاووسيه  -خيابان  - 35پالك  - 1115ساختمان دهياري طاووسيه
 -3موضوع مناقصه :تهيه و كليه عمليات اجرايي كفپوش بتني ،كيوبيك ،دور درختي با واسط ،جدول سنگي فالور باكس ،لولهكشي آبياري قطرهاي با منصوبات به طول  100متر و روشنايي دفني و خياباني با ارتفاع
حداقل  9متر و روشنايي دو طرفه تهيه و نصب صندلي پاركي و سطل زباله.
 -4هزينه چاپ آگهي و برآورد و مشاوره فني و آزمايشات بر عهده برنده مناقصه ميباشد و بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ  500/000ريال به حساب جاري دهياري به شماره حساب  0106673405005واريز نمايند.
 -1-4مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي مورخه  1397/08/09در دو نوبت 10روزه تا ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1397/08/29ميباشد.
 -2-4مهلت تحويل پيشنهادها و اسناد تكميل شده توسط مناقصهگران تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1397/08/28ميباشد.
 -3-4تاريخ بازگشايي پاكتها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/08/30ميباشد و ميتوانند در جلسه بازگشايي حضور داشته باشند.
 -4-4شركتكنندگان در مناقصه ميتوانند جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول با در دست داشتن معرفينامه و مراجعه حضوري به نشاني :شهرستان ساوجبالغ  -روستاي طاووسيه  -خيابان
 - 35ساختمان دهياري طاووسيه مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه  -معرفينامه ممهور به مهر و امضا صاحبين امضا قانوني ،روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضا شركت مهر شركت و اصل كارت ملي الزاميست .پيشنهادات ميبايست در
پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري رو ز سهشنبه مورخ  97/8/29به دبيرخانه دهياري تحويل گردد.
 -5برآورد اوليه به شرح جدول ذيل ميباشد.
 -6مدت اعتبار پيشنهادها 3 :ماه
 -7نوع و مبلغ تضمين:
 -1-7انواع تضمين مورد قبول جهت شركت در مناقصه:
 -1-1-7واريز وجه نقد به شماره حساب سپرده دهياري  0107522251007بانك ملي ايران شعبه چهارباغ معادل  %5و يا ضمانتنامه معتبر بانكي به نام دهياري طاووسيه كه از تاريخ آخرين درج آگهي به مدت
حداقل  90روز اعتبار داشته باشد.
 -2-7مبلغ تضمين شركت در مناقصه به شرح زير ميباشد.
 -8شرايط اصلي شركتكنندگان:
 -1-8داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و با استانداريها با حداقل رتبه پنج در رشته ابنيه يا راه و ترابري و تاسيسات برق.
 -2-8داشتن گواهي ايمني و بهداشت كار  HSEداراي تاريخ معتبر
 -9كليه كسورات قانوني بر عهده پيمانكار ميباشد و به مبلغ فوق اضافه نميگردد.
 -10ارزش افزوده در صورت داشتن ثبتنام ارائه گواهينامه معتبر  %9قابل پرداخت ميباشد.
 -11برندگان نفر اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد شوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -12دهيار در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
محل و برآورد تقريبي پروژه براساس فهرست بهاء ابنيه 1397
رديف

محل اجراي پروژه

رديف

محل تامين اعتبار

1

1

ساوجبالغ روستاي طاووسيه بلوار 25

بودجه عمراني سال 97

تاريخ انتشار نوبت اول97/8/9 :

عنوان پروژه

زيرسازي و تهيه و اجراي كفپوش بتني ،كيوبيك ،دور درختي با واسط ،جدول سنگي فالور باكس،
لولهكشي فضاي سبز قطرهاي و روشنايي دفني و خياباني
رشته و رتبه پيمانكار

حداقل  5ابنيه و راه و ترابري و تاسيسات برق

تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/19 :

خ ش97/8/9 :

مبلغ برآورد (ريال)

2/856/665/223

محل توزيع و تحويل اسناد

واحد امور مالي دهياري طاووسيه

مبلغ تضمين (ريال)
142/833/261

مدت انجام كار
 4ماه

دستگاه نظارت

دفتر فني فرمانداري شهرستان ساوجبالغ

مهدي نيكدهقان  -دهيار طاووسيه

