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حجتاالسالمتقیپور
بهجمعشهدایایرانیلشکرفاطمیونپیوست

حجت االس��ام والمسلمین ش��هید محمود تقی پور، یکی 
 از رزمندگان ایرانی لش��کر فاطمیون اس��ت که در س��وریه به 

شهادت رسید.
ش��هید اربعین و بیس��ت و نهمین روحانی جهادگر مدافع 

ح��رم، میرزا محم��ود تقی پور که چندی پیش ب��رای دفاع از 
حریم اهل بیت)ع( راهی س��وریه شده بود بعد از مدتی توسط 

تروریست های تکفیری به شهادت رسید.
ش��هید تقی پور اصالتا اهل ش��هر گرگان و س��اکن ش��هر 

مقدس مش��هد بود که برای تکمیل تحصیات حوزوی مدتی 
است که ساکن شهر قم اس��ت. پیکر مطهر او در ستاد معراج 
شهدای مرکز است. اطاعات تشییع و تدفین او متعاقبا اعام 

خواهد شد.

اقیانوسمشرقبهچاپنهمرسید
»اقیانوس مش��رق« داس��تان سرگش��تگی ِعمران و 
وصالش به والیت علی بن موسی الرضا در آستانه سالروز 

شهادت امام رضا به چاپ نهم رسید.
اقیانوس مشرق، داستان سرگشتگی ِعمران و وصالش 
به والیت علی بن موسی الرضا)علیه السام( است. درباره 
ی فضای��ل و کرام��ات امام رضا)ع( کتاب های بس��یاری 
تالیف و منتش��ر شده که بس��یاری از آنها در حوزه های 
دین و تاریخ قرار می گیرد اما از دریچه ی ادبیات، کمتر 
در این زمینه کار ش��ده و آثاری هم که در بخش ادبیات 
تالیف و منتشر شده، اغلب در بخش شعر بوده و در این 

میان سهم قالب ادبی داستان ناچیزاست.
این رمان، برنده جایزه کتاب سال پژوهش های دینی 
در سال 1392 و هم چنین کتاب سال رضوی در شاخه 

رمان در همان سال است.
اقیانوس مشرق را انتشارات عهدمانا در 208 صفحه 

و با قیمت 12هزار تومان منتشر کرده است.

دستمرابگیربهشبکهافقمیرود
 مجموعه تلویزیونی »دس��تم را بگیر« به کارگردانی 
و تهیه کنندگی س��عید ابوطالب، یک مس��تند - مسابقه 
متفاوت است که هفت گروه داوطلب داستان های واقعی 

آن را به پیش می برند.
بخش��ی از داس��تان که دریافت قلب توسط دو کودک 
خردس��ال یعنی طاها و النا را روایت می کند به پایان رسیده 
است و حال دو کودک خردسال این روزها رو به بهبود است 
و ب��ه زندگی عادی خود ادامه می دهند. هدف از مس��تند - 
مس��ابقۀ »دستم را بگیر« به تصویر کش��یدن فعالیت افراد 
معمولی جامعه اس��ت که با انگیزه های ش��خصی سعی در 
شناخت موضوعاتی مثل بچه های کار، کولبران، بازماندگان از 
تحصیل در مناطق دور دست، بیماران خاص و دیگر نیازمندان 
و آسیب دیدگان اجتماعی دارند و قصد یاری رساندن به آنها 

بدون کمک نهادها و امکانات دولتی را دارند.
شعار این مجموعه تلویزیونی »یک نفر را به زندگی 

برگردانیم« است.

۳۱۶پساز۲سالدرشبکهنمایشخانگی
فیلم سینمایی »31۶« ساخته پیمان حقانی که در 
س��ال 9۴ اکران ش��د پس از 2 سال در ش��بکه نمایش 

خانگی توزیع شد.
در این فیلم هیچ یک از شخصیت ها دیده نمی شود و در 
واقع پاهای شخصیت ها روایتگر داستان فیلم است. در خاصه 
داستان »31۶« آمده است: زنی خاطرات زندگی و کشورش را 
از پیش از تولد تا لحظه مرگ روایت می کند. داستان این ۶3 
سال زندگی بیشتر از طریق کفش ها و پاهای شخصیت های 
فیلم روایت می ش��ود. در این فیلم مخاطب با صحنه هایی از 

جنگ، انقاب، امید و زندگی و مرگ مواجه می شود.
س��ایر عوامل »31۶« عبارتند از نویسنده فیلمنامه: 
حمیدرضا کش��انی، پیم��ان حقانی/ مدی��ر فیلمبرداری: 
داوود ملک حسینی/ تدوین: هایده صفی یاری/ موسیقی: 
مهیار افش��ار / ط��راح صحنه و لباس: افس��انه صرفه جو، 
پیمان حقانی / راوی: س��ارا وزیرزاده، مدیر تولید: علیرضا 

اخوان، بهرنگ سنجابی.

عاشقکیستشهرامناظریمنتشرشد
آلبوم موسیقی »عاش��ق کیست« به مناسبت هزاره 
»بوس��عید« به آهنگسازی امیر پورخلجی، به خوانندگی 

شهرام ناظری منتشر شد.
 آلبوم موسیقی »عاشق کیس��ت« به مناسبت هزاره 
»ابوسعید ابوالخیر«؛ به آهنگسازی و رهبری ارکستر امیر 
پورخلجی، به خوانندگی شهرام ناظری، با همکاری ارکستر 
س��مفونی متروپلیتن پراگ با کنس��رت مایستری »رادک 
کریژانووس��کی«در کشور جمهوری چک به تهیه کنندگی 

اردوان جعفریان؛ امروز در سراسر کشور منتشر شد.
صدابرداری آلبوم موس��یقی »عاش��ق کیس��ت« در 
اس��تودیو موس��یقی تلویزیون دولتی چک توسط »پاول 
ریدوس��کو« ب��ا هم��کاری »رومن اس��کلنار« دس��تیار 
صداب��رداری و »مارکت��ا یانوکووا« ناظر ضبط ارکس��تر، 
ضبط آواز در استودیوی ش��خصی آهنگساز و همچنین 
میکس نهایی و مس��ترینگ آن توس��ط امیر پورخلجی 

انجام شده است. 

ترنم احساس

کودکانخانهراجزمرگ،همبازینماند
میالدعرفانپور

شد به آهنگ عجیبی خاک ما زیر و زبر
خانه ها لرزید و لرزیدند دل ها بیشتر

آن تکان ناگهانی تا همیشه خواب کرد
کودکان خفته در گهواره را بار دگر

دست های کوچکی از خاک بیرون مانده است
دست هایی بر سراست و دست هایی برکمر

کودکان خانه را جز مرگ، همبازی نماند
باز، بازی می کند داغ عزیزان با جگر

لحظه لحظه شوق پرواز از زمین تکثیر شد
بس که هرسو ریخت، باقی مانده های بال و پر

داغ های باغ سنگین است اما نو به نو
از دل این خاک می روید درختی تازه تر

 یک به یک دیوارها افتاد تا هجرت کنیم
از شِب این چار دیواری به آغوش سحر

مدیر مرکز هنرهای تجسمی 
گفت: آث��ار برخی هنرمندان جناح فرهنگی

به گونه ای اس��ت که انگار در 
پاری��س زندگ��ی می کنن��د! یعنی آثارش��ان هیچ 
تناس��بی با فضا و زیبایی شناسی بومی کشور ندارد؛ 
بسیار عجیب است که آنها ما را به به خاطر فعالیت 

در حوزه مسائل ارزشی مورد حمله قرار می دهند!
سیدمسعود شجاعی طباطبایی در گفت وگو با 
پوی��ا گفت: افتخار می کنیم که تمامی فعالیت های 
مرک��ز هنرهای تجس��می حوزه هن��ری با رویکرد 
مسائل مذهبی و یا مقابله با جبهه استکبار و دفاع 

از مظلومین جهان است.
ش��جاعی ادامه داد: بسیار عجیب است که در 
فضای هنرهای تجسمی کشور، نگاه روشنفکرمآبانه 
و غربی حاکم است؛ آثاری که در گالری های برخی 
هنرمن��دان وجود دارد به گونه ای اس��ت که انگار 
آن هنرمن��د در پاری��س زندگ��ی می کن��د! یعنی 
آثارش هیچ تناسبی با فضا و زیبایی شناسی بومی 
کشورمان ندارد؛ بسیار عجیب است که آنها ما را به 
خاطر فعالیت در حوزه مس��ائل ارزشی مورد حمله 
قرار می دهند؛ مث��ًا وقتی که برنامه های هنری با 
موض��وع مردم مظلوم میانمار برگزار می کنیم و به 

س��کوت مجامع بین المللی و رس��انه های 
غرب��ی در براب��ر این فاجع��ه اعتراض 
می کنی��م به ما خ��رده می گیرند که 
چرا به مس��ائل میانمار می پردازید؟! 
و یا زمانی که به س��راغ موضوعاتی 
همچ��ون مظلومیت م��ردم یمن، 
مدافع��ان ح��رم و در رأس آنها 
شهید معزز حججی می رویم به 
ما انتقاد می کنند؛ در حالی که 
این ما هس��تیم که باید از آنها 

خرده بگیریم که چرا عزیزانی که 

 از تمام هستی خود گذشته اند را مورد بی مهری قرار 
می دهند؟!

وی افزود: امروز ما هستیم 
ک��ه بای��د س��وال کنی��م که 
آنه��ا چ��ه پاس��خی در قبال 
بی تفاوتی نس��بت به اتفاقات 
کش��ور و وضعیت نابس��امان 
جامعه هنری دارند؟ فضایی که 
در آن صرفاً »هنر برای 
مط��رح  هن��ر« 

می شود و نمود آن به اشکال مختلفی در گالری ها 
نمود می یابد و با این وضعیت، هنرمندان جوان ما 

را سردرگم می کنند.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با اشاره 
به لزوم وجود نهادی که در این زمینه ایجاد هم افزایی 
کن��د گفت: بحمداهلل ما در مرکز هنرهای تجس��می 
حوزه هنری درپی دستیابی به چنین هدفی هستیم.

وی تاکید کرد: به ضرس قاطع می گویم دوره 
مطالبه گ��ری چنین هنرمندانی گذش��ته اس��ت و 
امروز ما باید از آنها مطالبه کنیم؛ مدیران فرهنگی 
ارش��د ما چرا متوجه نمی ش��وند که چنین جریان 
عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ وجود دارد؟ چرا 
متوجه اتفاقات مهمی مثل مدافعان حرم و ش��هید 
حجج��ی که برای م��ا یک نمونه بود نمی ش��وند؟ 
زمانی که رئیس جمهور آمریکا گستاخانه ایرانی ها 
را تروریس��ت می خواند چرا نباید ب��ه این اتفاقات 
واکنش نشان دهیم؟ ما موظف هستیم که فعالیت 
در حوزه مس��ائل ارزش��ی را ادامه دهیم و مدیران 
فرهنگی کشور به خصوص در وزارت فخیمه ارشاد 

باید در این زمینه تدابیری بیندیشند.

سفرنامه اربعین

هفتم:صمیمانهباحشدالشعبی
دکترمحمدمهدیشیرمحمدی

از جلوه های اربعین امسال حضور هیئت حشدالشعبی 
در جای جای مسیر است.

کمیته امداد امام خمینی)ره( صندوق های متعددی 
با شمایل خاص تقریبا مربع با مخزن شفاف و برچسبی 
که گوی��ای گردآوری کمک برای حشدالش��عبی تعبیه 

کرده است.
تصاویر ش��هدای حشدالشعبی تقریبا بر روی اغلب 

عمودها درج شده است.
در برخی معابر قوای حشدالشعبی مستقر هستند و 

مردم به ویژه عراقی ها با آنها خوب گرم می گیرند. 
گاه نی��ز مقره��ا و نمایش��گاههایی برای ترس��یم 
دستاوردهای خود بنا کرده اند. از جمله آنها نمایشگاهی 
است در عمود 313 که "فرقه االمام علی" ازشاخه های 
حشدالشعبی ترتیب داده اس��ت. در این نمایشگاه یک 
عدد تانک و تعدادی ادوات جنگی و تصاویری از ش��هدا 

و فرمانده این شاخه تعبیه شده است. 
در  نیروه��ای حشدالش��عبی  ب��ا  اززوار  بس��یاری 
کن��ار ای��ن تان��ک و ادوات جنگ��ی س��لفی صمیمیت 
 می گیرن��د و گاه با ازدحام س��لفی گیران نوبت به همه 

نمی رسد.
از حضرت آیت اهلل سیدعلی سیستانی متنی در این 
مقر نمایشگاعی درج شده که تجلیل باشکوهی است و 
ترجمه آن این است: خداوند رویتان را سپید گرداند که 
چهره های ما را روس��پید کردید. اگر ش��ماها نبودید ما 
نمی توانس��تیم در مقام فتوا بنشینیم و فتوا بدهیم این 

حال و این حرام است."
غلبه نماد بر تصویر

تصاوی��ر در مس��یر راهپیمایی تحول چش��مگیری 
دارن��د. ۴-3 س��ال پیش مس��یر آوردگاه رقابت تصاویر 
 مرجعی��ت تش��یع انگلیس��ی با دیگ��ر علم��ا و مراجع 

بود. 
تصاوی��ر او بزرگ تنها و ب��ا متنی کوچک و تصاویر 
دیگر مراجع با متن��ی کوچک و گاه چند تصویر مرجع 

با هم بودند.
از دو س��ال پیش تصاویر ش��هدای حشدالش��عبی و 
نماده��ای دفاع از حریم اهل بی��ت)س( بر تصاویر رقابت 
منفی برخی دور و بری های مراجع و خودنمایی مرجعیت 

انگلیسی غلبه کرده است. 
مخصوص��ا س��کوت عجی��ب و ش��اید حمایت آمیز 
هواداران پرهیاهوی مرجعیت انگلیسی در قبال توحش 
داعش انگلیسی و تهاجمات آنان به نوامیس مسلمین و 
قلمرو فرهنگی اهل بیت)ع( بساط مرجعیت انگلیسی را 

تا حدود زیادی بریده است.
 بس��اطی که با ترویج قمه زنی و حتی قمه کشی به 
بهانه دف��اع از ممنوعیت تصویر حضرت ابالفضل)ع( در 
فیلم ها گسترده شده بود حتی یک تدارک برای مبارزه 

با قداره کشی داعش نداشت.
در برابر ارتجاع مرجعیت انگلیس��ی که می خواست 
س��وگواری از حضرت سیدالش��هدا)س( را خطی برای 
انحراف از پیروزی خون بر شمشیر و قیامی مانند انقاب 
اسامی بکشد اقدامات صبورانه روشنگرانه هوشمندانه 
زعم��ای حوزه ه��ای علمیه آثار پربرکت��ی دارد. یکی از 
 آنها همین برپایی میزها و غرفه های "اسئله الش��رعیه"

است. 
البته مرجعیت انگلیسی هم سعی کرده این اقدام را 
مشابه سازی کند. اما بر خاف هیاهوی تبلیغاتی اینقدر 
عده برای پاس��خگویی به سواالت ش��رعی ندارد. یعنی 
کدام عالمی هس��ت که بخواهد زیر علم انگلیس سینه 

بزند و آدم مرجع ملکه و عده او بشود؟!
ارمغان سازمان های بین المللی

تا سال 1393 در مسیر اربعین خیمه های متعددی 
با آرم نهادهای مدعی خدمات بشردوس��تانه وابسته به 
س��ازمان ملل آزاد بود. البته اینها تنه��ا خیمه بودند و 
عش��ایر عراق از آنها که ارمغان دوران اش��غال عراق بود 

برای موکب های خود استفاده می کردند.
در س��ال های بعد آثار ای��ن ارمغان ها کمتر و کمتر 
شد. امسال تمام راه هرچه دیدم جز در سه جا خیمه ای 

با این آرم ها ندیدم.
زمین اشک آسمان را پس می دهد

ش��ب از نیمه گذشته و روز رس��ما به 1۶ آبان 18 
صفر رسیده است که از نم و سرما بیدار می شوم. 

دیش��ب چون موکب الفتی االعل��ی برای بانوان در 
"قاعه للنسا" جای مناس��ب داشت آنجا مانده بودیم. اما 
"قاعه للرجال" جای کافی برای من نداش��ت. در حیاطی 
که بتن سیمان بود حصیرهایی پهن کرده بودند و روی 
آنها یک پتو انداختند. دیروز آسمان کمی گریسته بود 
و زمین اش��ک آن را به آغوش کش��یده بود و نیمه شب 
آن را پ��س م��ی داد و س��ردی و رطوبت را ب��ه زائران 
 تحمی��ل می کرد. دیگر از س��اعت 2 به بعد نتوانس��تم

بخوابم. 
تلفن ها هم نمی تواند به قاعه للنس��ا پیام بفرس��تد. 
با این وصف خانواده نیز یک س��اعت بیدار می ش��وند و 

مهیای حرکت می شویم. 
یادی از ابوترابی ها

نم��از صبح را در موکبی می خوانیم که امام جماعت 
آن سیدی پیرمرد است با محاسنی سپید و صورتی گرد. 
ش��بیه بعضی از علمای هم والیتی خ��ودم و تا حدودی 

هم چهره مرحوم آیت اهلل سیدعباس ابوترابی.
پس��رش س��یدآزادگان حجت االس��ام علی اکب��ر 
ابوترابی در سال های پس از اسارت در ایام عرفه خود را 
به مرز خسروی می رساند و از نزدیک ترین نقطه مرزی 
ب��ه کربا دعای عرفه می خواند. با او تعدادی از آزادگان 
دوران دفاع مقدس و رزمندگان و کم کم در س��ال های 
بعد بچه های حزب اللهی و دانش��گاهی جمع می ش��دند 
در م��رز خس��روی و روز عرفه غوغایی با اش��ک و آه و 

نیایش داشتند.
س��یدعلی اکبر همچنی��ن از احیاگ��ران پیاده روی 
به س��وی مش��هد مقدس بود و ایام آخر صفر و گاه در 
ایام دیگر پای پیاده به پابوس حضرت سلطان خراسان 

می رفت.
س��رانجام هم��راه با پ��درش در خ��رداد 1379 در 
راه عزیمت به مش��هد گرفتار س��انحه تصادف ش��دند 
 و ب��ه دی��دار محب��وب ش��تافتند. م��زار آنه��ا در حرم 

رضوی است.

سیدمسعود شجاعی طباطبایی:

ما را به خاطر پرداختن به مسائل ارزشی 
مورد حمله قرار می دهند

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٦/٧٦

(مرحله دوم )

شهردار کاشان – سعيد ابريشمي راد

نوبت اول

موضوع مناقصه: عمليات تکميلي و احداث سرويس بهداشتي پارک بهاران مطابق شرح خدمات 
مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

تاريخ  تا  پيشنهادات حداکثر  ، مهلت قبول  تاريخ ٩٦/٩/٨  تا  مهلت دريافت اسناد حداکثر 
٩٦/٩/١١ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٩/١٢ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

بدينوسيله ازکليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تادرجلسه مجمع نوبت دوم 
که درروز پنجشنبه ساعت ١٠صبح مورخ ٩٦/٩/٩ در آدرس سرخه خيابان ارسطو 
پالک ١٢٦ کدپستي ٣٥٥١٦٦٤٣٩٥ تشکيل مي گردد ، حضور بهم رسانند. الزم 
به ذکر است مجمع نوبت اول بنا به دعوت مديران و چاپ در روزنامه در تاريخ 
٩٦/٨/٢٢ تشکيل گرديد اما به علت به حدنصاب نرسيدن به جلسه نوبت دوم 

موکول گرديد.
دستور جلسه :

١- انتخاب بازرس 
٢- تصويب صورت هاي مالي

آگهي دعوت سهامداران به تشکيل مجمع عمومي عادي 

 بطور فوق العاده شرکت پرند سور جام (سهامي خاص )

 به شماره ثبت  ٦٠٤٦(نوبت دوم)

هيئت مديره شرکت

ت دوم
نوب

آگهى ارزيابى كيفى و مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومي اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان

طراحي ، خريد ، حمل ، نصب ، راه اندازي و بهره برداري يکساله الکتروپمپ هاي ايستگاه پمپاژ آب اسکله روديک
اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد انجام خدمات ذيل را بر اساس مشخصات و شرايط کلي مندرج در جدول و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 

شرکت واجد شرايط واگذار نمايد:

از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت ميشود جهت شرکت در مناقصه آمادگي خود را کتبا از طريق نمابر يا مراجعه حضوري به دبيرخانه کميسيون معامالت اداره کل شيالت 
استان سيستان و بلوچستان اعالم نمايند در زمان دريافت اسناد ارزيابي کيفي شرکت در مناقصه ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ پانصد هزار ريال بابت خريد اسناد ارزيابي 

کيفي به حساب ٥٩٥٧٠٧٠٠ بانک کشاورزي شعبه سهروردي بنام آقاي ناصر رفيقي اسکوئي الزامي ميباشد.
شرکت هاي متقاضي الزم است با مراجعه حضوري به شرکت مهندسين مشاور پارس پياب به نشاني تهران ،  خيابان شهيد بهشتي ، خيابان انديشه ، انديشه ششم غربي 
(گودرزي) پالک ١٤ نسبت به دريافت فرم هاي ارزيابي کيفي که شامل روش هاي ارزيابي کيفي تامين کنندگان کاال، معيارهاي ارزيابي ، نحوه امتياز دهي و حداقل امتياز 
قابل قبول مي باشد، اقدام نموده ، سپس فرم هاي ارزيابي کيفي را تکميل و به همراه ساير اسناد و مدارک مورد نياز به کميسيون معامالت اداره کل شيالت استان تحويل 

نمايند.
همچنين متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي:

اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان با شماره تلفن ٦-٠٥٤٣٥٣٢١٩٥١ داخلي ١١٥ آقاي مهندس ساالري و شرکت مهندسين مشاور پارس پياب با شماره تلفن 
٨-٠٢١٨٨٤٥١٠٦٧ داخلي ١٥٧ آقاي مهندس ميرزائيان تماس حاصل نمايند.

مهلت ارسال نامه اعالم آمادگي و دريافت مدارک (اسناد ارزيابي) ٥ روز پس از درج آگهي نوبت دوم مي باشد.
الزم بذکر است تاريخ هاي اعالم شده (تاريخ آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه، گشايش پيشنهاد فني / مالي و ... ) قطعي نبوده و با توجه به روند آگهي ها و ارزيابي کيفي 

و فني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير مواعد وجود خواهد داشت و هرگونه تغيير به صورت مکتوب و از طريق نمابر به اطالع مناقصه گران خواهد رسيد. 
ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي در صورت برنده شدن در مناقصه براي قراردادهايي که مبلغ آن ١٠ برابر 

نصاب معامالت متوسط مي باشد، الزامي است.
شرکت هاي متقاضي مي بايست کليه اسناد مناقصه را توسط اشخاص مجاز داراي امضا (مطابق اساسنامه خود) امضا و پس از آن ممهور به مهر مجاز نمايند.

ارائه کد اقتصادي ، شناسه ملي ، کدپستي و گواهينامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده الزامي است.
ضريب مناقصه (I) براي محاسبه تراز قيمت به ميزان I=٠,٣ مي باشد.

حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي کيفي و فني جهت دعوت به مناقصه ٦٥ امتياز مي باشد.
گارانتي حداقل يک سال مدنظر مي باشد.

مناقصه گزار در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.
م الف/٦٦٩

نام و نشاني مناقصه گذار۱
اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان به نشاني:

چابهار، ميدان شهداي شيالت ، اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان

شرح خدمات۲
طراحي ، خريد ، حمل ، نصب ، راه اندازي و بهره برداي يکساله الکتروپمپ هاي توربيني جريان مختلط ايستگاه پمپاژ اسکله 

آبگيري روديک چابهار

دو مرحله اينوع مناقصه۳

تهران ، خيابان شهيد بهشتي ، خيابان انديشه ، انديشه ششم غربي (گودرزي) پالک ۱۴ ، شرکت مهندسين مشاور پارس پيابمحل دريافت اسناد ارزيابي کيفي۴

شرکت مهندسين مشاور پارس پياب تاريخ ۹۶/۸/۲۹محل و آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي کيفي۵

اداره کل شيالت استان سيستان و بلوچستان به تاريخ ۹۶/۹/۹محل و آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي۶

ميزان و نوع تضمين شرکت در مناقصه۷
مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکي معتبر يا ارائه فيش واريزي به حساب شماره ۲۱۶۳۹۵۲۶۰۵۰۰۲ اداره کل شيالت 

استان سيستان و بلوچستان 

گواهينامه از وزارت صنعت و معدن و تجارترتبه بندي۸

۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالبرآورد کارفرما۹


