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«رسالت» در گزارشي مورد بررسي قرار داد؛

سبکزندگيمن

بهايآزادسازی
مدرک دانشجويانپزشکي

|گروه اجتماعي -معصومه شمسيني غياثوند|
آزادسازي مدرک فارغ التحصيلي از دانشگاه يکي از دغدغههاي
دانشجويانياستکهازدانشگاهفارغالتحصيلميشوند.آزادسازياصلمدرک
يادانشنامهدانشآموختگاندانشگاههايايرانکهازتحصيالترايگاناستفاده
ميکنند تنها براي دستگاهها يا سازمانهاي خارج از کشور است و دانشنامه
موقت طبق ماده  71دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان
براي کار در تمامي سازمانهاي دولتي يا خصوصي داخل کشور معتبر است.
دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان به منظور ايفاي تعهد
خدمت آموزش رايگان کليه مقاطع تحصيلي در دانشگاهها و موسسات آموزش
عاليقابلاجرااست.بهموجبايندستورالعملدانشجويانودانشآموختگاني
که از تحصيالت رايگان استفاده ميکنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با
توجه به نوع سهميه خود در ايران بدون محدوديت براي محل انجام تعهد
دانشآموختگان سهميه مناطق خدمت کنند.
به گفته مسئوالن وزارت بهداشت و درمان تاکنون طرحي براي آزادسازي
مدرکدانشجويانمقطعکارشناسيارشدودکترايدانشگاههايعلومپزشکي
وجود نداشته است و اين دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل به گذراندن طرح
مشغول بودند .براي همين بخشنامهاي ابالغ شده است که هزينهاي از اين
دانشجويان براي آزادسازي مدرک اتخاذ شود .اين در حالي است که براي
تربيت يک دانشجوي پزشکي عمومي ساليانه  ۱۰۰ميليون سرانه پرداخت
ميکند که اين رقم بدون در نظر گرفتن تورم ساليانه در طول هفت سال به
رقم  ۷۰۰ميليون ميرسد.
پيشازاينحاشيههايدانشگاههايعلومپزشکيبعدازموضوعافزايشظرفيت
رشتههاي پزشکي ،تخلفات دانشجويان و خريد و فروش صندليها و نقل و
انتقال دانشجويان با استفاده از سهميههاي اعضاي هیئت علمي و به تازگي هم
بخشنامه جديد وزارت بهداشت در خصوص پرداخت هزينه براي آزاد کردن
مدرک دانشجويان فارغالتحصيل کارشناسي ارشد و دکتري وزارت بهداشت
منجر به نگراني دانشجويان رشتههاي پزشکي شده است.
*عدم توزيع مناسب پزشک در کشور
بشير خالقي ،دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي در
گفتوگو با «رسالت» در خصوص مشکالت دانشجويان پزشکي و حاشيههايي
که در اين خصوص وجود دارد ،ميگويد « :از نظر ظرفيت پزشکي ما در کشور با
مازاد روبه رو نيستيم بلکه با توزيع نامناسب پزشکان در کشور روبه رو هستيم

درنگ

اسباب ايجاد تعهد

|پريا اکبري -حقوقدان|
امروزه امر تعهد پس از افزايش ارتباطات به
دغدغه جدي جوامع بدل شده است و قانون
مدني ،ضمن پرداختن به اين مسئله ،عقود و
تعهدات را با هم مطرح نموده است اما اساسا
اثر عقد ،محدود به ايجاد تعهد نيست.
پيش از بيان اين موضوع ،بايد پرسيد ،عقد
چيست؟ در ماده صد و هشتاد و سه قانون
مدني آمده است« :عقد عبارت است از اين که يک يا چند نفر در مقابل
يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن ها باشد».
يعني عقد مي تواند داراي اقسام متعددي باشد  ،اين در حالياست که در
فرهنگ عامه ،با شنيدن واژه عقد ،تنها عقد نکاح به ذهن مخاطب متبادر

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

ما آدمها بيهوده به يکديگر تکيه ميکنيم ،چون هيچ کداممان نسبت
به ديگري ،تکيه گاه مطمئني نيستيم ،ما آدمها در اعتماد به ديگران
دچار افراط مي شويم و اين امر در نوع خود مي تواند پيامدهايي به دنبال
داشته باشد.
ما بيهوده محبت مان را خرج ديگري مي کنيم ،محبت را بايد ذخيره کرد
براي روز مبادا ،براي کسي که پذيراي آن محبت باشد و بتواند درک اش
کند .گويا وقتي زيادي حضور داري و زيادي محبت مي کني ،زيادي مي
شوي و آن محبت به عادت بدل شده و جاذبه خودش را براي طرف مقابل
از دست مي دهد .بيهوده نيست که همواره تاکيد مي کنند در هيچ کاري
افراط و تفريط نداشته باشيد .بي ترديد سبک زندگي همه ما بايد به اين
سمت و سو برود.

و در مناطق محروم هنوز نياز به پزشک وجود دارد براي همين نبايد ظرفيت
دانشجويان پزشکي کاهش پيدا کند».
خالقي در خصوص آزادسازي مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن رشته پزشکي
عنوان کرد «:وزارت بهداشت و درمان در اين خصوص بايد برنامه اي را اتخاذ
کند که اين دانشجويان بتوانند در کشور به خدمت بپردازند .چنان که پيش از
اين دانشجويان موظف به گذراندن طرح در مناطق محروم کشور بودند».
وزارت بهداشت يکي از داليل آزادسازي مدرک فارغ التحصيالن رشتههاي
پزشکي را بيکاري و ادامه تحصيل اين دانشجويان در خارج از کشور مطرح
ميکند ،به اين صورت که همانند مدلي که در وزارت علوم در حال اجرايي
شدن است اگر دانشجويان رشتههاي پزشکي پس از فراغت از تحصيل کشور را
ترک کنند بايد هزينههاي تحصيل خود را بپردازند براي همين وزارت بهداشت
تصميم گرفته است هزينهاي را برابر با دانشجويان شهريهپرداز از اين افراد
دريافت کند .دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي با تأکيد
براينکه دانشجويان پزشکي به عنوان سرمايههايي هستند که بايد از آنها در
کشور استفاده شود ،گفت « :ما در کشور و مناطق محروم به پزشک نياز داريم

تلنگرخودماني
و آزاد سازي مدرک دانشجويان پزشکي به صرف رفتن آنها به خارج از کشور
و اينکه در کشور به آنها نيازي نداريم هيچ توجيهي ندارد».
*دانشگاهها نبايد به منبع درآمدزايي تبديل شود
اين بخشنامه درحالي گاليههاي دانشجويان علوم پزشکي را هم به همراه
داشته است که سعيد نمکي ،وزير بهداشت در مراسم آغاز سال تحصيلي
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي که با حضور رئيس جمهور در دانشگاه تهران
برگزار شد گفته بود « :نبايد دانشگاهها را محلي براي درآمدزايي تصور کنيم
و به همين علت دانشجويان شهريه پرداز را بپذيريم که تفاوت فاحشي با
دانشجويان رتبه برتر دارند».
بهروز بنيادي ،عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي در
گفتوگو با «رسالت» از ابالغيه جديد وزارت بهداشت در خصوص آزادسازي
مدرکفارغالتحصيالنمقطعکارشناسيارشدودکتريرشتههايعلومپزشکي
اظهار بياطالعي ميکند و ميگويد « :آزادسازي مدرک فارغالتحصيالن براي
ادامه تحصيل در خارج از کشور از گذشته وجود داشته است .فارغ التحصيالن
ميتوانستند با پرداخت مبلغي مدرک خود را آزاد کنند».
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ميافزايد « :تعهد
فارغ التحصيالن رشتههاي پزشکي به دولت از طريق گذراندن طرح انجام
ميشود .زماني مدرک آنها آزاد ميشود که تعهد خود را به دولت انجام دهند
و اين ميزان تعهد براي رشتههاي مختلف پزشکي فرق ميکند .اگر بخواهند
به خارج از کشور بروند بايد وثيقهاي گذاشته شود».
اين در حالي است که حميد اکبري ،قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت
ميگويد« :در رشتههاي علوم پزشکي تا کنون هيچ راهکاري براي آزاد شدن
مدارک دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا وجود نداشت .در همين
راستا وزارت بهداشت تصميم گرفت تا راهکاري را در اين زمينه ارائه دهد ،پيش
از اين دانشجويان ملزم بودند براي آزاد شدن مدارکشان برابر مدت تحصيل در

بشيرخالقي :ما در کشور و مناطق محروم به
پزشک نياز داريم و آزاد سازي مدرک دانشجويان
پزشکي براي رفتن آنها به خارج از کشور توجيهي
ندارد
حميد اکبري :در شرايط کنوني ممکن است براي
برخي از دانشجويان شرايط کاري فراهم نباشد و
يا اينکه آنها ترجيح دهند براي ادامه تحصيل به
خارج از کشور بروند
بهروز بنيادي :آزادسازي مدرک فارغالتحصيالن
براي ادامه تحصيل در خارج کشور از گذشته وجود
داشته و فارغ التحصيالن م يتوانستند با پرداخت
مبلغي مدرک خود را آزاد کنند
ميشودکهامراشتباهياستزيراهمانگونهکهاشارهکردم،عقدوکالت،
بيع(خريد و فروش) ،ضمان،حواله ...نيز از اقسام عقد به شمار مي روند.
حال به تعبير مرحوم کاتوزيان ،عقد مي تواند سبب تمليک مال( ،مانند
خريد يک اتومبيل و تملک آن به تبع عقد بيع) ،انتقال و سقوط تعهد
مانند  (،از بين بردن و ساقط کردن تعهد به انجام امري مانند آموزش زبان
انگليسي) و ايجاد شخصيت حقوقي(مانند به وجود آوردن يک شرکت يا
سازمان مستقل داراي شخصيت حقوقي) باشد.
اما درباب اين پرسش که ارکان تعهد چيست و اساسا براي هر تعهد چند
رکن ضروري است و براي آن که تعهدي ايجاد شود نياز به چه عواملي
است ،بايد به ذکر اين نکات پرداخت:
-١موضوع تعهد :يعني امري که شخصي در برابر ديگري به عهده
مي گيرد.اما بايستي اشاره نمود موضوع تعهد ممکن است يکي از
موارد ذيل باشد:
الف)انتقالمال،مانندمثالمذکوردرسطورباالوهمچونمالکيکهضمن
قولنامه تعهد مي کند منزل يا مغازه خود را به ديگري بفروشد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

ب)انجام دادن کار :چنان که مقاطعه کاري تعهد نمايد که ساختماني را
در مدت زمان معين و مشخصي بسازد.
ج)خودداري از انجام دادن کار :نظير تعهد مالک در برابر مستاجر به اين
که دکان مجاور او را اختصاص به کسب معيني ندهد(.مثال  :تعهد نمايد
دکان مجاور ،اختصاص به طالسازي داده نشود).
-٢اطراف تعهد :براي اينکه بتوانيم اساسا تعهدي را تصور نماييم ،وجود
شخصي به عنوان طلبکار و شخص ديگر به عنوان مديون ضرورت دارد؛
زيرا تعهد رابطه اي است بين دو يا چند نفر شخص حقيقي يا حقوقي.
لذا چه شخص حقيقي باشد(مانند اقا يا خانم الف) ،و چه شخص حقوقي
باشد ( مانند شرکت ....سهامي عام) ،همچنان نيازمند به اين امر هستيم
که يک طرف ،طلبکار و دائن باشد و طرف ديگر بدهکار و مديون.
-٣رابطه حقوقي :مقصود از رابطه حقوقي ،تسلطي است که طلبکار بر
اموال بدهکار پيدا مي کند و به موجب همين تسلط ،مي تواند با استفاده
از اموال مديون ،اقدام به استيفا و اجراي تعهد مديون نمايد و به عبارت
ديگر حق خود را اجرا نمايد.

شماره مجوز1398/4823 :
نوبت دوم

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تأمين نمايد:
شماره مناقصه

( 98/842تجديد)

موضوع مناقصه

انجام خدمات سيمپيچي و تعمير الكتروموتورهاي  LVمجتمع گاز پارس جنوبي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

 2/546/000/000ريال

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آييننامه تضمين شماره  /123402ت 50659هـ مورخ
 94/09/22هيات وزيران ميباشد.

مبلغ برآوردي مناقصه

 50/920/000/000ريال

آخرين مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزيابي كيفي
(رزومه)

98/08/27

تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

98/09/16

آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهادات مالي

98/09/27

تاريخ گشايش پاكات پيشنهادات مالي

98/09/27

آدرس مناقصهگزار

استان بوشهر  -شهرستان عسلويه  -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  -ساختمان اداري مركزي ستاد  -امور پيمانها

مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  Tender.spgc.irمراجعه و يا با شماره تلفنهاي  07731312761-2756تماس حاصل
فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/12 :
تاريخ انتشارنوبت دوم98/8/14 :
خ ش98/8/12 :

روابط عمومي
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي مزايده عمومي

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور
اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان همدان

اداره كل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد  ،دو دستگاه خودرو را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي
دولت به نشاني اينترنتي  SETADIRAN.IRو به شماره مندرج در جدول ذيل به مزايده بگذارد.
رديف

نوع خودرو

مدل

شماره انتظامي

شماره شاسي

شماره موتور

رنگ

ميزان درصد
استهالك

مبلغ تضمين
(ريال)

1

سواري پژو GLX 405

1385

 322الف 11
ايران 18

40400156

12485221921

خاکستري
متاليک

 55درصد

30/000/000

1384

 533الف 11
ايران 18

ka 248962127

نوک مدادي

شماره مزايده در سامانه ستاد
10098000275000002
2

وانت پيکاب دو کابين
شماره مزايده در سامانه ستاد
  10098000275000001

411654

مقطع مورد نظر در نقاط مختلف کشور به ارائه خدمت بپردازند ،بدين وسيله و بر
اساس اين دانشجويان تعهدات آموزشي رايگان خود را ميگذراندند».
*عدم افزايش قيمت براي آزادسازي مدرک
به گفته قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت «تا به حال امکان خريد
مدارک در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا در رشتههاي علوم پزشکي وجود
نداشته است بنابراين هيچگونه افزايش قيمتي نداريم ،در صورت ابالغ اين
بخشنامهدانشجويانبايدهزينههايتحصيلرامطابقبادانشجويانشهريهپرداز
پرداختکنند،اينموضوعهنوزابالغنشدهاستوفع ً
الدرمرحلهبحثواقدامات
کارشناسي قرار دارد و ممکن است تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود».
بخشنامهوزارتبهداشتدرحاليصورتميگيردکهقائممقاممعاونتآموزشي
وزارت بهداشت سابق بر اين گفته بود که « دليل باال بودن هزينههاي تربيت
دانشجويان رشتههاي پزشکي ،فارغ التحصيالن اين رشتهها در کشورهاي
ديگر دنيا متقاضي دارند و سريع جذب اين کشورها ميشوند .حتي خيلي از
کشورهاي اروپايي به دليل هزينههاي باال در بسياري از رشتهها سرمايه گذاري
نميکنند و ترجيح مي دهند از کشورهاي ديگر به ويژه ايران جذب نيرو داشته
باشند ».بنيادي ،عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي در
پاسخ به اين سوال که آزادسازي مدرک فارغالتحصيالن رشتههاي پزشکي
به دليل بيکاري و تمايل براي رفتن آنها به خارج ذکر ميشود در حالي که ما
در مناطق محروم با کمبود نيروي پزشک مواجه هستيم ،خاطرنشان کرد« :
دولت بايد سازوکاري داشته باشد که از نيروهاي پزشک در کشور استفاده شود
ومتأسفانهبراياجراياينطرحسازوکاريوجودنداشتهاستبرايهمينطرح
سالمت و پزشک خانواده در دستور کار قرار گرفت تا با استانداردهاي جهاني
همگام باشيم گامهاي خوبي در اين رابطه برداشته شده و الزم است اين طرح
تکميل شود .ما در کشور با مازاد نيروهاي پزشک روبه رو نيستيم اما فضاي کار
براي همه به صورت يکسان به ويژه براي پزشکان عمومي وجود ندارد».
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شرايط شركت در مزايده عمومي :
)1مبلغتضمينشركتدرمزايدهبصورتضمانتنامهبانكيياواريزوجهنقدبهشمارهحساب4065030607730240
نزد بانك مرکزي مي باشد .
 )2مهلت دريافت اسناد و بارگذاري پاکت هاي مزايده  :از تاريخ 98/08/14لغايت98/08/25تا ساعت 14خواهد بود.
 )3محل تسليم پاكت الف(صرفا حاوي اصل ضمانتنامه شرکت در مزايده يا فيش واريزي) دبيرخانه اداره كل
نوسازي مدارس استان همدان مي باشد .
 )4تاريخ بازگشايي پاكت ها  :روز يک شنبه مورخ  98/08/26ساعت  8:30صبح در محل دفتر مديركل
مي باشد.
 )5حضور شرکت کنندگان در روز بازگشايي پاکت هاي مزايده آزاد خواهد بود .
 )6نشاني دستگاه مزايده گزار  :همدان – سي متري شكريه –  18متري توحيد – كوچه دوم – واحد امور
قراردادها
تاريخ انتشار 98/8/14 :
خ ش98/8/14 :

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

تعهد چيست؟ رابطه حقوقي است که به موجب آن رابطه ،شخصي
مي تواند از ديگري ،انجام دادن امري را بخواهد .حال در اين رابطه
مذکور ،حقي که متعهدله دارد طلب ناميده مي شود يعني حقي است
که فردي که تعهد به نفع او اجرا مي شود(متعهد له) ،طلب نام دارد.اما
التزام و تعهدي که شخص متعهد بر عهده دارد دين ناميده ميشود.
يعني آنچه که فرد متعهد بر ضمه داشته و بايستي اقدام به اجراي تعهد
خود نمايد،دين است.
اما تعهد اختصاص به امور مالي ندارد .زيرا تعهدي که اعضاي انجمن
خيريه يا علمي براي رساندن به هدف هاي آن دارند يا تعهد هايي که
زن و شوهر در برابر هم پيدا مي کنند ممکن است جنبه مالي نداشته
باشند و غير مالي باشند،لذا بايستي اين توهم را از ذهن زدود که تعهد،
مختص امور مالي مي باشد.
*اسباب ايجاد تعهد چيست؟
تعهد( به مفهوم عام به تعهد و الزام) ناشي از پنج عامل است:
-١عقد :در سطور فوق الذکر به تعريف آن پرداختيم.

اي کاش مي شد ما آدمها دکمه توقف داشتيم ،دکمه را فشار ميداديم و
براي مدتي متوقف ميشديم ،ديگر نه برايمان آينده اهميت داشت و نه
امروز و نه تمام آرزوهايي که در ذهن مان ساخته و پرداختهايم ،آنگاه فقط
مدتي را با آسودگي سپري ميکرديم.

ِ
روايتدرد
خيلي از ما سالهاست ،روحمان درد ميکند و متاسفانه آنقدر که براي
يکسرماخوردگيسادهاهميتقائليمبرايدرمانبزرگترينبيماريهاي
روحي مان اهميت قائل نمي شويم ،در حالي که بيماري هاي روحي،
مهلک تر و در تباهي سرنوشت ما موثر ترند .روح سالم مي تواند جسم
بيمار را شفا دهد اما جسم سالم نمي تواند روح بيمار را از بيماري نجات
دهد .بايد براي سالمتي روحيمان قبل از آنکه دير شود و روزهاي جواني
از دست برود اقدام کنيم.

يکفنجانتيتر
* آبگرفتگيهاي تهران نتيجه کمبود زيرساختهاي خدمات شهري/
خبرگزاري مهر
*هيچ اتاق عملي به دليل نبود دارو تعطيل نميشود /خبرگزاري فارس
*جداييريازتهران،آغازگرجداييشميرانات/دستازنگاهناسيوناليستي
محلي برداريم /خبرگزاري ايسنا
*آموزشوپرورش زمينه به رهمندي دانشآموزان از اسناد النه جاسوسي
را فراهم کند /خبرگزاري تسنيم
- ٢شبه عقد :اعمال ارادي و مشروعي است که بدون توافق اشخاص
نيز ايجاد تعهد مي کند ،براي مثال کسي که به عمد يا اشتباه چيزي را
که مستحق نبوده است دريافت کند بايد آن را به صاحبش بازگرداند
مستند به ماده  ۳۰۱قانون مدني.
-٣جرم :اعمال نامشروعي که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به ديگري
انجام مي دهد ،خواه از نظر کيفري نيز جرم باشد خواه نباشد.
-۴شبه جرم :يعني اعمال نامشروعي که شخص در اثر بي احتياطي يا
بي مباالتي مرتکب آن شده است.
:۵قانون:الزاميکهمستندبههيچيکازايناسبابچهارگانهنيست،تعهد
ناشي از قانون ناميده ميشود؛ مانند تعهد مربوط به انفاق به خويشان يا
تعهد هايي که صاحبان امالک مجاور در برابر هم دارند .بايستي دانست
که قانون منبع اصلي تمام تعهد ها و الزام ها است .مقصود از تقسيم
اسباب تعهد طبقهبندي اموري است که قانون آنها را سبب ايجاد دين
قرار داده است .پس نبايد قانون را در رديف عقد و شبه عقد از اسباب
عادي و درجه دوم تعهد قرار داد.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي
تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر
شماره  5سال  - 1398نوبت دوم

وزارت كشور

استانداري كرمان

شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح
شهر شماره  5سال  )1398به شماره  2098005674000072را 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  1398/08/08ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روزشنبه تاريخ 1398/08/18
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاريخ 1398/08/28
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  15روز چهارشنبه تاريخ 1398/08/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/8 :

تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :
خ ش98/8/8 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي
 تهيه مصالح و عمليات خاكبرداري زيرسازي
و اجراي كانيو شماره   - 1سال  - 98نوبت دوم

وزارت كشور

استانداري كرمان

شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و عمليات خاكبرداري زيرسازي و
اجراي كانيو شماره يك سال  98به شماره  2098005674000073را 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  1398/08/08ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روزشنبه تاريخ 1398/08/18
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاريخ 1398/08/28
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  15:30روز چهارشنبه تاريخ 1398/08/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/8 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :
خ ش98/8/8 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي
تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر
شماره  4سال -1398نوبت دوم

وزارت كشور

استانداري كرمان

شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح
شهر شماره  )4به شماره  2098005674000071را 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  1398/08/08ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روزشنبه تاريخ 1398/08/18
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاريخ 1398/08/28
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  14:40روز چهارشنبه تاريخ 1398/08/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/8 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :
خ ش98/8/8 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

