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گالیه رئیس سازمان سینمایی ازسینماگران

ایران قوی ،تصویر غایب سینمای ایران است

مراســم تجلیل از خبرنگاران و فعاالن رســانهای به همت
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اجرای
حمیــد مدقق مجری و کارشــناس رســانه در محل موزه
سینما برگزار شد.
در این مراســم محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی،
دکتر قادر آشــنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان
سینمایی ،حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت ،دکتر
اصغر فارسی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ،یزدان
عشیری مشــاور رئیس سازمان سینمایی و مدیرکل روابط
عمومی ،مجید اســماعیلی مدیر عامل موزه سینما ،مهدی
آذرپندار مدیرعامل انجمن ســینمای جوانان ایران ،رسول
صدرعاملی ،غالمرضا موسوی ،حبیب اسماعیلی و تعدادی
از مدیران موسســات ســینمایی از جمله عباس اسدالهی
معاون اداری مالی مرکز گسترش سینمای مستند ،تجربی
و پویانمایی ،سیداحد میکائیل زاده مشاور مدیرعامل مرکز،
میکائیل دیانی مدیر ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای
جوانان ایران حضور داشــتند .در ایــن آیین ویژه از چهار
چهره شاخص سینمای ایران که سابقه خبرنگاری داشتند
و  120خبرنگار فعال در رســانههای مکتوب ،شنیداری و
دیداری تجلیل شد.
رئیس سازمان سینمایی ،ضمن تجلیل از مقام خبرنگاران
و اهالی رسانه گفت :خوشحالم که بعد از مدتها توانستیم
در کنار یکدیگر باشــیم ،بعد از  9ماه قبول مســئولیت در
ســازمان ســینمایی ،موفق به حضور در جمع خبرنگاران
شدم و این اتفاق خوبی است.
او بــا بیان اینکه افتخار میکنم که از اهالی رســانه بوده

و هســتم ،ادامه داد :قطعا طی نشستی در ماههای آینده،
گزارش یکســال فعالیت سینمایی خود که از  ۱۵مهرماه
آغاز شــده است را منتشــر خواهم کرد و درباره مشکالت
سینما به گفتوگو خواهیم نشست.
خزاعی با اشاره به تعطیلی برنامه سینمایی «شهرفرنگ»
افــزود :دلمــان برای «شــهر فرنــگ» و «هفــت» که از
برنامههای راهبردی حوزه ســینما بودند ،تنگ شده است،
امیدوارم دوباره چنیــن برنامههایی را روی آنتن تلویزیون
ببینیم .رئیس ســازمان ســینمایی در ادامه گفت:دنیای
امروز دنیای رســانهها و روایتهاســت .بیدلیل نیست که

حمایت و نظارت بر آموزشــگاه های آزاد هنری و برخورد با آموزشگاههای فاقد
مجوز در دستور کار دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری قرار گرفته است.
محمدحســین اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامهریزی و آموزشهای هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص سیاستها و خط مشیهای جدید این دفتر
در آموزشــگاههای آزاد هنری گفت :در درجه اول موضوع ساماندهی ،حمایت و
نظارت بر آموزشــگاه های آزاد هنری در اولویت کاری دفتر در دوره جدید قرار
گرفته اســت که در این راستا جلسات و نشست هایی برگزار و در زمینه مسائلی
چون موضوع معافیت مالیاتی آموزشــگاه های هنری و همچنین ورود ســازمان
فنی حرفه ای به صدور مجوز آموزشگاه های هنری بررسی و پیگیری و اقدامات
الزم در حال انجام است.
وی افزود :خوشبختانه معاون امور هنری و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیــز در این زمینه ها بــا نظر مثبت ورود کرده اند و در این راســتا مکاتباتی با
ســازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت کار صورت گرفته و
موضوع تا حصول نتیجه در دست پیگیری است.

استکبار پس از شکســتهای اقتصادی ،سیاسی و نظامی
به ابزار رسانه پناه آورده است .بیش از  200رسانه وابسته
به نظام ســلطه به صورت رسمی علیه افکار عمومی ایران
سمپاشــی و جوســازی میکنند .کوچکترین اظهار نظر
و تحلیــل هنرمند ما ،چهره فرهنگی ما یا بازیگر ســینما،
به هجمه و ناســزای رســانههای غربی و کاربرانشان قرار
میگیرد.پس جنگ شروع شده است .مهمترین هدف آنان
پروژه ناامیدسازی است که رهبری انقالب اشاره فرمودهاند.
پس گرفتار اتمسفر آن ها نشویم.
وی ادامــه داد :ســینمای ایــران بــا همه افتخــارات و

اماکن ناجا صورت گرفته و طبق قانون با متخلفان برخوردشود.
حمایت از آموزشگاههای آزاد
اســماعیلی اظهار داشت :در این راســتا خانوادهها و عالقمندان به آموزش های
هنری باید قبل از هر اقدامی جهت ثبت نام در آموزشگاه ها از طریق سایت دفتر
و برخورد جدی با بیمجوزها
ثبـت ارشــاد اسالمی استانها نسبت به مجوز داشتن
کل فرهنگ و
آموزش و یا ادارات
آگهی
اســماعیلی ادامــه داد :موضوع نظارت بر عملکرد آموزشــگاه ها و ارتقای کیفی
این آموزشگاهها اطمینان حاصل کرده و در صورت عدم وجود مجوز ،گزارش الزم
دهند.دولــت
پیشــخوان
انجمــن
آنــان نیــز از اهمیت زیادی برخوردار اســت کــه در این زمینــه برنامه هایی
دفاتــرادارت کل ارائه
کارفرمایــی دفتر یا
صنفــینیروی انتظامی یا
را به
چون راه اندازی ســامانه ثبت عملکرد آموزشــگاه ها ،تدوین اســتاندارد و
عنوان کــرد :در خصوص
شـریزی
برنامه
هنریمــدت
های بــه
آمــوزش7-3
ـماره و/2-۹۳۸
دفتــربــه
کلرانات
مدیــرـمی
طرحتهـران و شـ
شــهر
درس ،بــروز رســانی آیین نامه ها و مقــررات ،تدوین آیین نامــه تخلفاتی و ...
آموزشــگاههای دارای مجــوز نیــزدر صــورت وصول شــکایت به حراســت یا
تخلــفران
اسـباـتان ته
اجتماعی
آمــوزش،کار و
دفتــردر اداره
ســه ســال اعتبار
در دست اقدام است.
اثباتی انجام میشــود.
ســریع
تعاونبرخورد
بررســی و
مدیــر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری تأکید کرد :یکی از بــه ثبـ
ـید.در پایــان اظهار داشــت :صدور کارت صالحیت تدریس اســتادان و مربیان
مهمترینـت رسـوی
آسیبهای موجود در این زمینه فعالیت آموزشگاههای هنری بدون مجوز وزارت
آموزشــگاه ها در حال انجام اســت و تا کنون بیــش از  ۴۰۰۰کارت صالحیت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سطح تهران و استانها است که مقرر است با ورود
تدریس صادر شــده و در قدم بعــدی رتبه بندی آموزشــگاههای آزاد هنری و
جدیِ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها و نظارت این دفتر ،در صورت
اســتاندارد ســازی ســرفصل دروس دورههای هنری ،در دســتور کار این دفتر
شناســایی هر یک از این واحدهای غیرمجاز اقدام ســریع برای معرفی به اداره
مهر
قرار دارد.

تا

تامين خدمات تهيه ،طبخ ،بسته بندي ،توزيع و سرو غذا و اداره رستوران
منطقه  6عمليات انتقال گاز 1402-1401

وزارت راه و شهرسازی

روابط عمومی منطقه شش عمليات انتقال گاز

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را  ،از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد

تخ
ح نق
رشكت مارد صصی ساخت و توسعه زریبنااهی ملو ل كشور

مرحلــهای
عمومــی دو
ـورت مناقصـ
مالیـر بهصـ
شــرح زیـ
ازپــروژه بــه
بخشیــی
عملیــات اجرای
قانونــات
ـزاری مناقص
الحاققانــون برگـ
قانونــاده 13
بــر اســاس م
)1387
(مصوبـهسال
دولت
مقررات
تنظیم
موادی به
واگــذار میگــردد:
شـــركت مـــادر تخصصـــی ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل و نقـــل كشـــور در نظـــر دارد بـــرای تأمیـــن بخشـــی از نیـــاز مالـــی
 -1دســتگاه مناقصــه گــزار :شــركت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل كشــور بــه نشــانی :تهــران  -بزرگــراه مــدرس -
اجـــرای راه آهـــن رشـــت  -کاســـپین بـــه شـــماره طبقهبنـــدی  ،1303016190از تســـهیالت مالـــی كـــه در چارچـــوب آییننامـــه
خیابــان وحیــد دســتگردی  -خیابــان فریــد افشــار  -نبــش بلــوار آرش.
اجرای ــی م ــاده واح ــده قان ــون اص ــالح م ــاده  56قان ــون الح ــاق م ــوادی ب ــه قان ــون تنظی ــم بخش ــی از مق ــررات دول ــت مص ــوب 1387
نماید:طــول  33کیلومتــر)
ـبالغ بــه
شود -،داشـ
فراهمـلمیقــروه
(حدفاصـ
تأمینهمـ
ـنندج -
)1393/06/20ـور سـ
مورخبخشــی از محـ
تکمیلــی
شمارهپــروژه :عملیــات
(بهشــرح
-2
استفاده
ـدانمالی
كننده
توسط
/69454ت 50913هـ
با مدت اجرای كار  36ماه در استان كردستان.
موضوع فراخوان :تأمین مالی برای اجرای راه آهن رشت  -کاسپین
تسـصرفــا ً
تضمیـبــنـه
(ســتاد)
اجرایــت
ـی دولـ
الكترونیكـ
ـامانه
طریـازـقطـسـ
مناقصــه:
ـی:و برگـ
ـناد
ـت اسـ
تسـدریافـ
مراحــل
 -3ســیر
ـی بــا
ـات
ـداركاتاتمــام عملیـ
ـشتـمــاه از
ـی شـ
ازــس
ـهیالت پ
ـد و ســود
فرآینـــل
ـزاریـت اص
بازپرداخـ
دریافتـ
ـهیالت
بازپرداخــت
.1
 1401/06/02ســاعت
ـتــا تاری
بازپرداخــر ت
ـور حداکثـ
ـامانه
دریافـ
ـت
مهل
 http://www.setadiran.irو
آدرس
ـخ شــد.
خواهـــد
مذكـــد
مینمای
ســالم
ـنادـدهاز اعـ
اسـ شـ
ـت یــاد
ـازمان
ـه سـ
ـیـ کـ
مدتـ
ـازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــوده و طــی
سـ
اصالحــات
مصـ
ـور،ربــا
ـدون
ـامانهـی بـ
ـات بانكـ
درچارچـ
ـرانــت
بازپرداخ
دریاف ًــت و
ـبه بـسـ
ـره:ـرمحاس
14تبصـ
ـایت
1362ـامو در سـ
ـوبــت نـ
ـل ثب
مراحـ
مذكـ
عملیـ سـ
ـونـی در
قانـقبلـ
ـوبـت
عضویـ
ـهیالتعــدم
تســـورت
در ص
مناقصهگـ
ـود،ضمنــا
ـود.
خواهــد
میسـ
ـدـ بــود.
ـدرجـیدررا آن
ـایـالمی منـ
امضـاسـ
عقــود
رعایــت
ـدیو آن و
فـبعـ
ـركت در مناقصــه بــه انجــام رســانند .تلفــن پشــتیبانی ســامانه1456 :
خواهـش
جهــت
الكترونیكـ
گواهــی
دریافبــاـت
ـوق
 .2تأمینكننــده مالــی بایــد مســتنداتی اعــم از )1 :وجــه نقــد یــا اســناد مالكیــت بــا قابلیــت نقدشــوندگی بــاال  )2تائیــد اعتبــار
 -4محــل تحویــل پاکــت شــرکت در مناقصــه( :صرفــا پاكــت الــف) اداره كل امــور پیمانهــا و رســیدگی فنــی – شــركت
غیرمشــروط از ســوی بانکهــا یــا موسســات مالــی و اعتبــاری معتبــر  )3باالتریــن درآمــد خالــص ســالیانه در اظهارنامــه مالیاتــی در
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل كشــور و مهلــت ارســال پاكتهــای پیشــنهاد در ســامانه حداکثــر تــا ســاعت
یكــی از پنــج ســال گذشــته  )4ارزش دارائیهــای ثابــت (منقــول و غیــر منقــول) كــه دال بــر توانایــی او در تأمیــن مالــی تســهیالت
 14روز شــنبه مــورخ  1401 /06 /12و تاریــخ جلســه مناقصــه ســاعت  11صبــح روز یكشــنبه مــورخ  1401/06/13میباشــد.
تعهدشــده میباشــد را بــرای بررســی ارایــه كنــد.
می
باشدپـو
فوقـلمی
زیربناهـازـایتاریخ
پیشنهادات  3ماه
اعتبار
مدت
باشد.ارزیابــی پیشــنهادات
ـبت بــه
تمدیدنسـ
قابلـتندات
یكبارو مسـ
لزومـدارک
صورتـت مـ
ـسدراز دریافـ
كشــور
حملونقـ
ـاخت و توســعه
ـركت سـ
 .3شـ
دعـــوت
ضوابـــط و مقـــررات مربوطـــه
ـالبـــر
گذار
فرآینـــد
جهـــت
حائزیـــن
اقـــدام و
ـال
 1,839,246,753,440ریـ
اســـاسمبلــغ
 1401بــه
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ـاس فهرسـ
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ـرآورد:
 -5بـ
ـد.آورد.
باشـمی
بعمل
(ضمنــا ً انعقــاد قــرارداد بــر اســاس فهرســت بهــای تجمیــع شــده راه ،بانــد فــرودگاه و زیرســازی راهآهــن میباشــد)
می
 .4از عالقمنــدان دعــوت میشــود بــرای دریافــت فــرم هــای مربوطــه و اطالعــات بیشــتر از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بهمــدت ده روز
 -6مبلغ تضمین :مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  43میلیارد ریال تعیین میگردد.
بــا همــراه داشــتن معرفــی نامــه رســمی بــه طبقــه ششــم اطــاق  614ایــن شــرکت بــه نشــانی بزرگــراه مــدرس  -خیابــان شــهید وحیــد
(تلفن:
طرح
مشاور:
دسـمهندسین
-7
)46049765مراجعــه نماینــد.
-46049763ـوار آرش غربــی
افشــار  -تقاطــع بلـ
هفتمفریــد
شــهید
خیابــان
ـتگردی(ظفر) -
قابـــور
ونقل كش
ـانیمادر تخصصی ســاخت و توســعه زیربناهای
نشــركت
ضمنــا آگهــی مناقصــه از طریــق پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه شـ
ـل
حملنیــز
http:\\iets.mporg.ir
دسترســی اســت.
شناسه آگهی )1357043( :م الف1732 :

شناسه آگهی )1362519( :م الف1872 :

آگهی تجدید مناقصه شماره 87680499

وم
د

«حریم خطوط لوله انتقال گاز  ،حافظ ســامتی و ایمنی شماست»

ن

1

مناقصه خريد قفل كتابی متوسط

2273/1401

1401/06/13

 08/30صبح

1.302.000.000

مدت دريافت اسناد مناقصه  :از روزچهار شنبه مورخ  1401/05/26تا ساعت  19:00سه شنبه مورخ  1401/06/01بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت
(ستاد)
مدت تحويل پيشنهادات  :از روز سه شنبه مورخ  1401/06/01تا ساعت  08:00صبح روز يكشنبه مورخ  1401/06/13بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی
دولت (ستاد)
محل تحويل پيشنهادات  :سامانه تدارکات الكترونيكی دولت (ستاد)
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره
 105042522005ويا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند  .به پيشنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ساير توضيحات :
 -1هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي سياست روز  -اقتصاد و سازندگی به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -2داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  3 6273011-13داخلي  4274و  4275واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.
 -3اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irقابل دسترسي ميباشد وهمچنين آگهي اين
مناقصه در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.irو سايت شرکت توزيع برق استان اصفهان به آدرس  WWW.epedc.irقابل دسترسي مي باشد .
 -4به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل
گردد مطلق ًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5کليه فرايند مناقصه بصورت الكترونيكی و از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده
قبل از برگزاری مناقصه الزامی است .
 -6آدرس  :اصفهان خيابان شريعتی  -شرکت توزيع برق استان اصفهان  -دبيرخانه
 -7الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سايت تدارکات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو دريافت گواهی امضای
الكترونيكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  - :مرکز تماس 1456
شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

2001001004000153
آگهی تجدید
شمارهرشت  -كاسپین
مناقصهراهآهن
برای اجرای
الكترونیكی
تداركات
دولت()56
اصالح ماده
واحده قانون
سامانهمجوز ماده
درو دارای
مشمول

ت
وب

رديف

موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

تاريخ بازگشايي
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه
(ريال)

دبیر جشنواره تئاتر فجر گفت :در فراخوان منتشر
شــده تغیراتی داده شده و یکی دو بخش حذف و
یکی بخش جدید دیگر در جشنواره حضور دارد.
مراســم رونمایــی از فراخــوان چهــل و یکمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر صبح امروز دوشنبه
 ۲۴مرداد با حضور کورش زارعی دبیر جشــنواره و
کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشــی در سالن
مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
زارعی ،دبیر چهل و یکمین جشــنواره بینالمللی
تئاتر فجر گفت :در فراخوان منتشــر شده تغیراتی
داده شده و یکی دو بخش حذف و یکی دیگر به نام
دیگری در جشنواره حضور دارد .طی همفکری که
با هنرمندان دورههای قبلی و شهرستانها داشتیم
به این نتیجه رســیدیم جشــنواره در ســالهای
اخیر آن شــور و هیجان قبــل را ندارد .من خودم
محصــول جشــنواره تئاتر فجر بودم و با مســایل
آن آشنا هستم.
زارعی دربــاره حذف بخش مرور گفــت :تمایل و
رغبتی برای دیدن اجراهایی که در طول سال اجرا
رفتند وجود نداشت و معموالً گروهها هم بی انگیزه
بودند و با همه گروه در جشنواره شرکت نمیکردند
لذا برای بازگشت شور و رغبت به جشنواره امسال
همه آثار تولیدات تازه هستند و در بخش استانها
هم تولیدات برگزیده اســتانها در جشنواره حضور
مییابند .البته یک بخش ویژه مخصوص هنرمندان
پیشکســوت داریم و نمایشهای پرمخاطب سال
قبل هم به دعوت دبیر در این بخش حضور دارند.
در این دوره قرار اســت رونمایی از آثاری داشــته
باشیم که ســال آینده قرار اســت در کشور روی
صحنه بروند.
او ادامــه داد :امســال برای اولین بــار بازخوانها،
بازبینها و داوران برخی بخشها را معرفی کردیم
که اتفاق جدیدی اســت .هنوز بودجه جشنواره به
ما اعالم نشــده و به همین دلیــل فراخوان را دیر
اعــام کردیم .تمــام تالشمان این اســت که از
دوســتان باالدســتی بودجهمان را بگیریم ،چون
شــرایط بسیار ســخت شــده و من ،چون خودم
بازیگر و کارگردان تئاتر هســتم شرایط نامناسب
اقتصــادی را میدانم.به گفته زارعــی ،افتتاحیه
جشنواره تئاتر فجر  ۲۵دی ماه همراه با رادیو تئاتر
اســت و اختتامیه این جشــنواره در  ۱۱بهمن ماه
با پســتر وعکس و نمایش نامه نویسی است .سعی
میشــود جشــنواره فیلم و تئاتر فجر باهم تداخل
باشگاه خبرنگاران
نداشته باشد.

تخ
ح نق
رشكت مارد صصی ساخت و توسعه زریبنااهی ملو ل كشور
وزارت راه و شهرسازی

شرکت انتقال گاز ايران -منطقه شش عمليات انتقال گاز در نظر دارد تجديد مناقصه عمومی تامين خدمات تهيه ،طبخ ،بسته بندي،
توزيع و سرو غذا و اداره رستوران منطقه  6عمليات انتقال گاز  1402-1401شماره( )2001093023000017را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
برگزار نمايد.
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی
دولت( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .
متقاضيان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه ,نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای الکترونيکی (به صورت بر خط ) براي کليه
صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زماني :
 تاريخ انتشار فراخوان 1401/05/25 : مهلت دريافت اسناد فراخوان :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاريخ 1401/06/02 مهلت ارسال پيشنهادات  :ساعت  12:00روز شنبه تاريخ 1401/06/19زمان بازگشايی پاکتها :ساعت  09:00روز يکشنبه تاريخ 1401/06/20
نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار:
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار 7/531/316/000ريال و متناسب با انواع تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي
بشماره/123402ت  50659ه مورخ 1394 /09/22
اطالعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه گزار :
بندرعباس روبروي پليس راه ميناب/بندرعباس فرعي سمت راست منطقه شش عمليات انتقال گاز و تلفن -07632196012-07633678100
 07632196011امورپيمانها
اطالعات کلي مناقصه در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور با کد فراخوان  53124891و سايت  shana.irنيز موجود مي باشدپاکات پيشنهاد
نرخ مناقصه گراني بازگشايي خواهدشد که براساس آئين نامه اجرائي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات ارزيابي کيفي شده و امتياز الزم کسب
نموده باشند.
شناسه آگهی 1362656
نوبت اول  ، 1401/5/25نوبت دوم 1401/5/26

امور تداركات و انبارها

ول

فراخون تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی(يكپارچه) يک مرحله ای

فراخوان جشنواره تئاتر فجر با تغییراتی
نسبت به قبل منتشر شد

آگهی فراخوان ارزیابی تأمینكنندگان مالی

نوب

رعايت حريم خطوط لولة فشار قوي انتقال گاز حفظ امنيت و سالمت شما را به ارمغان مي آورد.

شركت توزيع برق استان اصفهان

موفقیتهــای بینالمللی هنوز در ارائــه تصویر ایران قوی
و زیبا کاســتیهایی دارد .متاســفانه گاهی مصرفکننده
اندیشه و سلیقههای غرب است.چنین خطری رسانهها را
هم تهدید میکند که باید هوشــیار باشند .باید با همیاری
ســینما ،تصویری درســت و حقیقی از این سرزمین خلق
کنید تا جهان ما را با آن بشناســد نه با روایتها ،اخبار و
تصاویر دروغین.
خزاعی افزود :رسانهها به دلیل قدرت تاثیرگذاری بر جامعه،
همیشه در خطر نفوذ فرهنگی اتاق فکرهای دشمنان قرار
دارند .پس ضروری اســت با آگاهی و هوشیاری نسبت به
رســالت اجتماعی و ملی ،به ناقل تفکرات دشــمن تبدیل
نشــویم .بیش از هر گروه اجتماعی ،این جامعه رســانهای
اســت که باید از قلم و قدمش مراقبــت کند .در عصری
زندگی میکنیم که رســانهها تا اندرونی خلوت شهروندان
نفوذ کرده اند .پس نســبت به انتشار هر پیامی مسئولیم.
در جایی مطالعه کــردم که «بیش از گلولهها ،کلمات آدم
کشتند» .پس باید از این سالح مهم درست استفاده کنیم.
هیچ دینی به اندازه اسالم به قلم ،نوشتن و خواندن حرمت
و ارج نداده اســت .ن والقلم و ما یســطرون.محمد خزاعی
گفت :اخالق نیاز جامعه ما و دنیاســت .به عنوان کسی که
روزگاری این افتخار را داشتهام در کسوت خبرنگار فعالیت
کنم عرض میکنم در فضای گسترده رسانهها و شبکههای
اجتماعی گاهی ممکن است دچار لغزش شویم و ناخواسته
به سمت مسائل شخصی آدمها کشیده شویم .باید مراقبت
کنیم .همیشــه حواسمان به دوربین مدار هستی باشد که
خداوند نور آسمانها و زمین است.

خبــــر

شــركت انتقــال گاز ایــران (منطقــه ســه عملیــات انتقــال گاز) در نظــر دارد مناقصــه بــه شــرح ذیــل را بــه روش مناقصــه عمومــی یك مرحلــه ای و ارزیابی
رشكت انتقال گاز اریان
كیفــی (همزمــان) بــه شــماره فراخــوان  2001092036000023از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکاران واجــد صالحیــت واگــذار
منطقــه هس عملیــات انتقــال گاز
نمایــد .لــذا از متقاضیــان شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت دریافــت و بارگــذاری اســناد مناقصــه و اســتعالم ارزیابــی کیفــی از طریــق
ســامانه ســتادایران ( )www.setadiran.irاقــدام نمایند.
 -1موضوع مناقصه :تعمیرات اساسی ( 25000ساعته) دو دستگاه توربین زاریا مدل  DU80Lبه همراه تأمین قطعات
 -2زمان دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی :از روز سهشنبه مورخ  1401 /05 /18تا روز سهشنبه مورخ 1401/05/25
 -3زمان بارگذاری اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی :تا روز شنبه مورخ 1401 /06 /12
 -4زمان بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی :روز یکشنبه مورخ 1401/06/13
 -5میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  11,485,027,000ریال بصورت ضمانتنامه بانكی یا واریز وجه نقد
 -6محــل بازگشــایی پــاكات :پــاكات پیشــنهادات مالــی در شــركت انتقــال گاز ایــران ،بــه نشــانی :تهــران  -خیابــان نلســون مانــدال (جــردن)  -بلــوار اســفندیار -پــالك 27
صندوق پستی  ،7647-15875بازگشایی خواهند شد که تاریخ دقیق آن متعاقبا ًبه اطالع میرسد.
تلفن تماس0 2 1 - 5 1 0 6 2 8 4 7 :
نمابر021 -55221134 :
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه زمــان دقیــق دریافــت و بارگــذاری اســناد مناقصــه و هرگونــه تغییــر دیگــر را حتمــا از طریــق شــماره فراخــوان مذکــور در ســامانه ســتاد ایــران
دنبال یا به ســایتهای  http://www.setadiran.ir / http://iets.mporg.ir / http://www.District3.nigtc.irمراجعه فرمایند.
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