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کتانی پوما به طور خودکار سایز پا میشود

شرکت آلمانی چندملیتی «پوما» که در زمینه تولید و فروش محصوالت ورزشی فعالیت میکند ،اخیرا ً کفشهای هوشمندی
را طراحی کرده که به طور خودکار هم اندازه پای فرد درمیآید .پوما نام این قابلیت را «تنظیم خودکار بند» گذاشته است .به
گزارش ایسنا ،این کتانیها « »Fiیا « »Fit Intelligenceنام دارند و هنگامیکه کاربر این کفشها را میپوشد این اسنیکرز
ها به صورت خودکار به اندازه پای کاربر در می آیند .عمل فیت شدن کفش به پای کاربر توسط یک «میکروموتور» که به یک
جفت کابل درون کفش متصل است ،ایجاد میشود .کاربران همچنین میتوانند میزان شل یا سفت بودن کفش را از طریق
یک برنامه در سیستم عامل آی .اُ .اس یا «اپل واچ» تنظیم کنند.
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همایونطیاریآشتیانی

این روزها مسئولین خدمتگزار مدام میرن پشت تریبون و با هم مسابقه باید نباید گذاشتن .یعنی از اول صبح تا پاسی از شب
که رنگشون زرد بشه و از حال برن از بایدها و نبایدها می گن ،یه جوری هم با حرارت از این بایدها و نبایدها می گن که انگار
انجام این باید و نبایدها وظیفه ما مردمه و اونها فقط حقوق نجومی میگیرن که به ما یادآوری کنن که چی باید و چی نباید،
این وسط هم اصال کسی به روی مبارکش نمیاره که چرا اینهمه بایدها نباید شده و نبایدها باید و همه چی ریخته به هم .به
هر حال تا باید  1به باید  2نگفته که این ستون کال نباید ،بریم سراغ اخبار هفته:
 -1آقای عارف گفتن برای انتخابات آینده دیگه مار تو آستین پرورش نمیدیم .ما که تا حاال فکر می کردیم بعضی از مسئولین
دور از جون ایشون فقط تو کار پرورش ژن خوب و آقازاده هستن ولی گویا اوضاع اقتصادی کاری کرده که حقوق های 19 ،18
میلیونی و لکسوس شاسی بلند هم دیگه جوابگوی یه زندگی معمولی نیست و از ما بهترون هم دارن دنبال کار دوم و سوم می
گردن ،البته بهتره اول از کارهای سبک مثل مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره ها که حسابی بهش عادت دارن شروع کنن،
دادن داریم ،البته جای نیشش خیلی می سوزه!
چون ما مردم تجربه مار تو آستین پرورش ُ
 -2آقای روحانی گفتن که آمارها به ما میگن که مسیرمون درسته .اوال احتماال آقای روحانی از کابینه قطع امید کرده که یا
ُ
خودش عوض کنه چون دیروز که من با آمارها صحبت
با ابرها صحبت می کنه و یا با آمار و ارقام ،دوما ایشــون باید مترجم
سرشون به عالمت
کردم به من گفتن که اوضاع دولت تدبیر و امید نشون میده زندگی مردم کال رفته رو هوا و بقیه آمارها هم
ُ
تایید تکون می دادن! اگر باور نمی کنید به صف های گوشــت یخی نگاه کنید که اگر همه برن پشــت سر هم 17 ،بار میشه
دور کره زمین چرخید.
 -3قیمت گوشت با یه سرعتی داره میره باال که گوسفندها وقتی زنده بودن یه همچین سرعتی نداشتن و دیگه کاری هم از
دست هیچکس برنمیاد به غیر از بانک ها .یعنی بانک مرکزی باید به فکر ابالغیه وام گوشتی باشه .مثال وام با سود  28درصد
برای خرید ماهیچه با ارائه اثر انگشت اهالی محل ،وام  26درصدی برای خرید گوشت آبگوشتی و چرخ کرده با ضامن کارمند،
وام  12درصدی گوشت گاو برای بافت های فرسوده ،البته در صورت تجمیع قابلمه ها یه تیکه دمبه اضافه تعلق می گیره ،وام
 9درصد گوشت یخی هم برای دیزی اولی ها ،برای اقشار آسیب پذیر هم وام قرض الحسنه برای خرید پوستر رنگی از فریزر
مسئولینی که زندگی معمولی دارن ،وام دانشجویی هم برای بازدید از کشتارگاه با صالحدید رئیس دانشگاه بالمانع است ،ضمنا
جایزه ویژه قرعه کشی بانک هم عکس سلفی با قصاب محله است.
پایتخت بپردازن و شهرداری یا باید تراکم بفروشه که خالفه یا
 -4عضو شورای شهر تهران گفته که مردم باید هزینه زندگی تو
ُ
باید هزینه های شهرو از مردم بگیره .انصافا شما مدیر بهتر از این کجا سراغ دارین؟ این همه خالقیت بعد از نزدیک به دو سال
ُ
جیگرش ندارن
فکر کردن ،فوران استعداد نیست؟ یعنی شیره این مدیریت اینه که شهرداری یا باید خالف کنه که این جماعت
یا قانونی دست کنه تو جیب مردم تا شهرو اداره کنه که این مورد ،هنر خیلی از مدیرهاییه که با لیست های مختلف کردن تو
حلق ملت .تازه گفته می دونیم مردم وضعشون خوب نیست ولی اونها هم نمیخوان که زباله ها دم خونشون بمونه! یعنی یه
جورایی خیلی مقتدرانه تهدیدمون هم کرده که همینه که هست و خالصه ما اینیم؟ یعنی اگر این مدیرهای لیستی تو انتخابات
نباشن همه ما افسردگی می گیریم ،طبق تجویز وزیر کشاورزی خدایا شکرت که اینها هستن!
 -5آقای جهانگیری بعد از حل شدن مشکلش با دکتر روحانی سر عزل و نصب منشی ،گفته که دولت مرد ُم تو فشار اقتصادی
تنها نمیذاره .من میخواستم به نمایندگی از  80میلیون ساکن زیر خط فقر از مسئولین خواهش کنم که اینهمه مارو همراهی
نکنید و به زندگی معمولی خودتون برسین ،آقا به چه زبونی بگیم اگه شما مارو تنها بذارین ،اوضاع ما بدتر از گوشت 120
تومنی و پراید  40میلیونی نمیشه ،آخه چه اصراری دارین شما به همراهی ما؟ بذارین یه کم تو حال خودمون باشیم!
 -6فراکسیون کارگری مجلس پیشنهاد داده حقوق کارگرها از یک میلیون و دویست به  4میلیون افزایش پیدا کنه!!! اونوقت
اگر من بگم مسئولین کال برن خونه شون استراحت کنن وضع ما از این بدتر نمیشه شما هی به من میگی حرف نزن بهشون بر
میخوره ،آخه همین حقوق  1200هم خیلی از کارفرماها نمیدن ولی امضا میگیرن و شما حال ندارین نظارت کنین ،بعد صحبت
از حقوق  4میلیونی می کنین؟ یعنی کمر مارو تو زندگی شــکوندین کافی نیست که حاال سر به سرمون هم میذارین؟ خوبه
مجلس سوژه کنیم و بخندیم؟
ما هم سلفی گرفتن شمارو با موگرینی و دو دو کردن و گالبی خوردن و آتیش بازی هاتون تو
ُ
حرفت بزنی .طرف هر جوری خواســته با رئیس
 -7آقای ضرغامی گفته که فیلترینگ اونه که نذارن تو یه جلســه تخصصی
ُ
جمهور برخورد تخصصی کرده تازه میگه فیلتر بودم! شما تصور کنید اگر فیلترش نمی کردن یا از فیلتر شکن استفاده می کرد
االن حال و روز روحانی چه جوری بود؟ انصافا این حال و هوای ساختمون ریاست جمهوری تو خیابون پاستور بدجوری حال و
هوای امثال ضرغامی رو بهم ریخته که فیلترشون هم می کنن باز هم رفتارشون بدآموزی داره ،اونهم دو سال قبل از انتخابات،
وای به روزی که بره وزارت کشور ثبت نام کنه ،دیگه چه شود؟

حدیث روز
حضرت محمد(ص):
هر که بدون علم فتوی دهد گناه حاصل از آن را به گردن
دارد و هر که به برادر خویش کاری سفارش کند و داند که
مصلحت در غیر آن است به وی خیانت کرده است.
(نهجالفصاحه)

بحران قیمت در بازار گوشت!

تقویم تاریخ

مردم در راهپیمایی  22بهمن شرکت میکنند اما به مفهوم رضایتمندی
از همه امور نیست
ادامه از صفحه 6
در مــورد بعضــی از تصمیمات حزبی بوده اســت که تصمیماتی
گرفتهایم و بعد گفتهایم که کاش نمیگرفتیم.
کدام اخالق خودتان را سعی کردهاید عوض کنید ،اما موفق
نشدهاید؟
همین که صدایم بلند است.
اگر شما مدافع حقوق زنان بودید اولین مطالبهای که برایش
کار میکردید چه بود؟
من در همین انتخابات هم معتقد هستم باید یک تبعیض مثبت
قائل شویم .چه اشکالی دارد در قانون بنویسیم تعداد مشخصی از
نمایندگان تهران باید حتما خانمها باشــند .البته شاید گفته شود
شما فرهنگ سیاسی مردم را باال ببرید خود به خود به هردو به یک
اندازه رای میدهند .اما شــرایطی که به وجود میآید خود خانمها
جلو نمیآیند .این تبعیض مثبت را از این بابت میگویم.
اگر میتوانستید دوست صمیمی یکی از افراد تاثیر گذار در
تاریخ باشید چه کسی را انتخاب میکردید؟
من شهید بهشتی را انتخاب میکردم .در  19سالگی مسئول حزب
جمهوری اســامی استان سمنان بودم .ایشان واقعا شخصیت کم
نظیری بودند.
چند بار ایشان را دیده بودید؟
 5یا  6بار.
یک ویژگی خاص از ایشان در ذهنتان مانده چیست؟
ایشان واقعا روشن فکر به معنای کامل کلمه بود .زمان شناس بود
و در عین حال مدیری متخصص و فقیه بودند.
شما تاکنون رای ممتنع هم در مجلس دادهاید؟
نــه خیلی کم پیش میآید .ممتنع خیلی جاها به معنی مخالفت
است ،خب بهتر است همان مخالف رای داد.
مهمترین رای مخالف شما به چه کسی یا چه قانونی بوده
است؟

انتشار نخستین شماره وقایع اتفاقیه

در بعضی مواقــع رای مخالف دادهایم ،ولی االن برای نام بردن در
ذهنم نیست .من بیشــتر به توانمندیها توجه کردهام .این که از
دوستان حزبیام باشند مالک نبوده است.
البته اگر سیستم ،انتخابات و فراکسیونها حزبی شود و نه جناحی
من یک تعهد شرعی به حزبم دارم حتما آن را رعایت میکنم ،اما
فعال فقط توانمندیها.
اگر حق وتو داشتید کجا از آن استفاده میکردید؟
من صادقانــه میگویم ،جایی که نفع طبقــات ضعیف جامعه
هســت حتما سعی میکردم از آن اســتفاده کنم .البته نفع نه
بیانضباطی .بعضی میخواهند انضباط مالی را بهم بزنند« .امام
خمینی(ره)» میگفتند که هنر باید در خدمت جنگ فقر و غنا
باشد .ما باید درد محرومان جامعه را بسنجیم .گرانی گوشت از
معضالت است .برخی فکر میکنند اگر به گردن دولت بیندازند
نظام مبرا اســت ،اینها بحثهای تفصیلی اســت .باید دست به
دســت هم دهیم و چارهای برای مــردم پیدا کنیم و مردم را از
این مشکالت دربیاوریم.
مردم ما مردم خوبی هستند .هرکسی به راهپیمایی آمد مسئولین
به خودشــان نگیرند که مردم به خاطــر ما آمدهاند ،مردم در عین
اینکه نارضایتی دارند در چهلمین سالگرد پرشورتر ظاهر میشوند.
شما هم در حمام زیر آواز میزنید؟
خیر.
شما هم با خودتان حرف میزنید؟
آدم معمولی با خودش حرف نمیزد.
برای شما پیش آمده وقتی با گوشی حرف میزنید دنبال
گوشی بگردید؟
برای رخ دادن این اتفاق باید حواس پرتی به اوجش رسیده باشد.
شما تا به حال حرفی زدهاید که یک مدت بعد خودتان هم
باورتان شده باشد ولی آن حرف درستی نباشد؟
خیر .چون خیلی روراست هستم.

 ۱۸بهمن  ۱۲۲۹نخســتین شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه
به کوشش امیرکبیر منتشر شد .روزنامه «اخبار دارالخالفه
تهــران» با همت میرزا تقیخان امیرکبیر در ســال ۱۲۲۹
هجری شمســی ( ۱۲۶۷هجری قمری) منتشــر شــد و از
شــماره دوم به «وقایع اتفاقیه» تغییر نام داد .وقایع اتفاقیه
دومین روزنامه فارســی زبان اســت که پس از  ۱۴سال از
انتشــار «کاغذ اخبار» در ایران منتشر شد .امیرکبیر درباره
این روزنامه گفتهاســت :عوام نمیدانند که مصرف و حسن
این وقایع اتفاقیه در چیست؛ یا خیال میکنند که دیوانیان
عظام شــروع به این کردهاند به جهت منافع و مداخل .لکن
اینطور نیست و نباید باشــد .این اخبار چیزی است .اینها
به جهت تربیت خلق اســت و اینکــه اینها از امور دیوانی و
اخبار و مناســبات دول و منافع خــاص و عام و مقتضیات
عصر عال ِم باشــند و اینکه تا روزی که من هستم نمیشود
که این اطالع به عامه نرسد .این روزنامه منصبی نیست که
به کســانی که از دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین شده ،به
اینها برسد و به دیگران نرسد ».این روزنامه در قطع ۳۰ /۵
در  ۱۷ســانتیمتر با کاغذ ساخت اصفهان و با چاپ سنگی
به تیراژ  ۶۰۰الی  ۷۰۰نســخه منتشر شد .وقایع اتفاقیه در
میدان ارگ تهران و نزدیک کاخ ســلطنتی تهیه میشــد و
چــاپ آن در دروازه دوالب در چاپخانه خصوصی کارخانه
حاجی عبدالمحمد صورت میگرفت.

چهرهها

«نوب
ت اول»

چارلز دیکنز؛ داستان نویس
چارلز دیکنز برجســته ترین رمان نویس و نویســنده انگلیسی عصر ویکتوریا و یک فعال اجتماعی توانمند در آن دوران بوده است.
به عقیدهٔ جیمز جویس ،نویسنده بزرگ معاصر ،از شکسپیر به این سو ،چارلز دیکنز تأثیرگذارترین نویسنده در زبان انگلیسی بوده
اســت .از او برای داســتان سرایی و نثر توانمندش و خلق شخصیت های به یادماندنی ،بسیار تحسین به عمل آمده است .چارلز در
طول زندگیش ،محبوبیت جهانی بســیاری کسب کرده است .از مهمترین آثارش میتوان به دیوید کاپرفیلد ،آرزوهای بزرگ ،الیور
تویست و داستان دو شهر اشاره کرد.
دیکنز نیز مانند بســیاری از رماننویسان دیگر از روزنامهنگاری شروع کرد و سپس از واقعیت به خیال گرایید .وی نیز مانند دیوید
کاپرفیلد را در حالی مینوشت که مقید به سخن دیگران بود .کارش در مقام گزارشگر مذاکرات پارلمانی به او سرعت و دقت آموخت.
او هرگز از روزنامهنگاری نبرید و همواره سردبیر مجالت و سرگرم نوشتن مقاالتی برای روزنامهها و سخنرانیها بود .دیکنز ارائه کننده
عوالم شــهر اســت .دگرگونی شهر  -چه از لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی  -و چیرگی او بر توصیف این دگرگونیها .در طرحوارهها
به وضوح این توانایی را میبینیم .توصیف یک عمارت یا مؤسسه از زبان دیکنز ،چیزی ورای وصفی خشک و خالی است از عمارتی
بیجان .او ناظر تغیرپذیری ظاهر است و چنان توصیف میکند که گویی این عمارت ساکن نیست.

گادفری هرلد هاردی ( )۱۹۴۷–۱۸۷۷ریاضیدان انگلیسی که به خاطر کارهایش در نظریه اعداد و آنالیز ریاضی معروف است.
در  ۱۲۵۶خورشیدی برابر  ۱۸۷۷میالدی در کرنلی انگلستان متولد شد و در سال  ۱۳۲۶خورشیدی برابر  ۱۹۴۷میالدی در کمبریج
درگذشــت .وی از کالج ترینیتی کمبریج فارغالتحصیل و در ( ۱۲۷۹خورشیدی ۱۹۰۰ /میالدی) به عنوان عضو وابسته برگزیده شد.
دیوید هیلبرت در باره او گفتهاست« :هاردی نه تنها بهترین ریاضیدانان ترینیتی ،بلکه بهترین ریاضیدان انگلستان است ».هاردی در
سالهای پایانی عمر دست به خودکشی ناموفق زد.
بین سالهای  ۱۹۱۱تا  ۱۹۲۲مقالههای علمی متعدد درباره همگرایی سلسلهها و انتگرالها و موضوعهای وابسته به آنها منتشر کرد.
هاردی از ســال  ۱۹۲۱تا ســی و پنج ســال بعد با ج .ا .لیتلوود در زمینه علمی مشارکت کرد و با همکاری وی حدود یکصد مقاله
علمی درباره موضوعاتی از قبیل دیوفانتوسی ،نظریه جمع و ضرب اعداد و تابع زتای ریمان ،نابرابرها ،رشتهها و انتگرالها بهطور عموم
و سلسلههای مثلثاتی نوشت .او اثبات کرد تابع زتای ریمان بینهایت صفر دارد .در ۱۹۲۳هاردی با ریاضیدانی هندی به نام سرینیوسه
رمنوجن (سرینیواسا رامانوجان) آشنا شد و وی را به انگلستان برد .آندو با هم به راهحلهای جالب مسائل مربوط به دستهبندی اعداد
رسیدند .هاردی بهطور عام بهعنوان دانشمند ممتاز انگلیسی زمان خود در ریاضیات محض شناخته شدهاست.

شرکت آب و فاضالب روستایی
استان هرمزگان

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحلهاي

آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شركت دولتي پاالیش گاز پارسيان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طي فرآیند ارزیابي كيفي و تأیيد صالحيت متقاضيان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید
 .لذا از كليه شركتهای متقاضي در این خصوص دعوت بعمل ميآید.
) قطعات یدكي كمپرسور 9640024-P ((DRESSER RAND

موضوع و شماره مناقصه

نوع مناقصه

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار (ریال(
مهلت تحویل مدارک (روز(
روش ارزیابي كيفي

آدرس پستي محل تحویل اسناد كيفي

هرلدهاردی؛ ریاضی دان انگلیسی

(آب يعني زندگي)

شركت ملي گاز ایران

شركت دولتي پاالیش گاز پارسيان

تلفن و نمابر

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان

 404.600.000ریال

 14روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي فراخوان عمومي ارزیابي كيفي مناقصه گران
ارزیابي وزني (مطابق مفاد مندرج در فرمهای ارزیابي كيفي مربوطه(

استان فارس–شهرستان مهر– شركت دولتي پاالیش گاز پارسيان– دبيرخانه امورتداركات و عمليات كاال

تلفن  071-52112718-52112710 :نمابر ( 071-52824733-52112705 :تایيد نمابر (071-52112716 :

سایر توضيحات مهم:
 .1مناقصه گران دارای تجربه مرتبط با موضوع مناقصه باشند .
 .2كليه فرمهای ارزیابي صالحيت  ،فرم استعالم ارزیابي كيفي مناقصه گران و دستورالعمل اجرایي استعالم های ارزیابي كيفي مي بایست پس از دریافت از طریق سایت
شركت به آدرس (، WWW.NIGC-PARSIAN.IRبخش مناقصات(به دقت مطالعه ،بررسي،تکميل و به همراه سایر مدارک (رزومه( قبل از اتمام مهلت مقرر تحویل گردد.
 .3توانائي تهيه وتسليم تضمين شركت درفرایندارجاع كاروفق آیين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب1394/09/22پس ازاعالن نتایج ارزیابي كيفي توسط مناقصه گران ذیصالح.

 .4توانائي تهيه و تسليم تضمين حسن انجام تعهدات معادل  %10مبلغ قرارداد وفق آیين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب  1394/09/22توسط برنده مناقصه.
نوبت اول97/11/18 :

نوبت دوم 97/11/25 :شملره مجوز نفت1397.6142 :
روابط عمومي شركت دولتي پاالیش گاز پارسيان

(آب يعني زندگي)

«نوب
ت اول»

شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان هرمزگان در نظــر دارد مناقصه مشــروحه ذيل را از طريق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت برگــزار نمايد .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)
به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -1موضوع مناقصه :خريد اجناس و عمليات اجرايي كليه لوله و اتصاالت كلكتور از جنس  GRPو  GRVايستگاه پمپاژ مپنا –جزیره قشم ( نوبت دوم)
 -2مبلغ برآورد اولیه کارفرما 9/000/000/000 :ريال
 -3مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 450/000/000 :ریال
 -4نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار :ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده  4آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94بشرح مندرج در اسناد مناقصه
 -5قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب :واريز مبلغ  500/000ريال به حساب سپهر شماره  2195215491005بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس
بابت فروش اوراق مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
 -6مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از  1397/11/18لغايت  1397/11/24ساعت 19:00
 -7مهلت زمان ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19 :00مورخ 1397/12/4
 -8تاريخ بازگشائي پيشنهادات :در ساعت  9صبح مورخ 1397/12/05
 -9محل بازگشائي پيشنهادات :سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
 -10رشته و پایه مورد نیاز :دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته آب
پیشــنهاد دهندگان موظف می باشــند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک
الزم را شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند.
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
ت الف :آدرس :بندرعباس  .بلوار امام حسين (ع) .جنب اداره
اطالعات تماس دســتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاک 
استاندارد .شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان .واحد امور حقوقی و قراردادها و پاسخگویی به شکایات .تلفن 076 -33338002 -3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس تهران 021 -41934
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/23 :

عمومي دو مرحله ای همراه با ارزیابي كيفي

شرکت آب و فاضالب روستایی
استان هرمزگان

فراخوان مناقصه عمومي یک مرحلهاي

«نوب
ت اول»

شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان هرمزگان در نظــر دارد مناقصه مشــروحه ذيل را از طريق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولت برگــزار نمايد .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -1موضوع مناقصه :تامین  23دستگاه خودرو سواری به همراه  6نفر راننده ،مورد نیاز شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان
 -2مبلغ برآورد 8/952/000/000 :ريال (هشت میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون ريال)
 -3مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 447/600/000 :ریال
 -4نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع کار :ارائه ضمانت نامههای مقرر در ماده  4آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94بشرح مندرج در اسناد مناقصه
 -5قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب :واريز مبلغ 500.000ريال به حساب سپهر شماره  2195215491005بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت
فروش اوراق مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
 -6مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از  1397/11/18لغايت  1397/11/24ساعت 19:00
 -7مهلت زمان ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19:00مورخ 1397/12/04
 -8تاريخ بازگشائي پيشنهادات :در ساعت  9صبح مورخ 1397/12/05
 -9محل بازگشائي پيشنهادات :سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
 -10رشته و پایه مورد نیاز :دارا بودن گواهینامه صالحیت معتبر از اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه از سوی مناقصه گران الزامی میباشد.
پیشــنهاد دهندگان موظف میباشــند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک
الزم را شامل پاکات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
ت الف :آدرس :بندرعباس  .بلوار امام حسين (ع)  .جنب اداره
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاک 
استاندارد  .شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان  .واحد دبیرخانه  .تلفن 076 -33338002 -3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس تهران 021 -41934
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/11/18 :

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان

