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سهگانهای برای خواندن در شب های قدر
علی ا کبر سبزیان
شاید دغدغه مهم ما این باشد شب های قدر که سرنوشت یک ساله انسان در آن مقدر میشود
را چگونه بگذرانیم .مخصوصا که احیا و شب زنده داری در این شب های عزیز از مستحبات است .تا
صبح چه کنیم و چه بگوییم؟ بزرگان ما چه می کردند؟ سیره عالمان دین در این شب ها چه بوده ؟آیا
فقط باید دعا کرد و نماز خواند ؟کار دیگری هم می شود کرد؟ جالب است بدانیم مذا کره علمی و یادگیری
احکام و علوم اسالمی و مطالعه کتابهای علمی و دینی از با فضیلت ترین اعمال شب قدر است که در
سیره عالمان دین و فقهای شیعه فراوان دیده شده است .از این رو برای بهره گیری بیشتر از شب های
قدر این س ه گانه را حتما بخوانیم.
.۱قرآن کریم
قرآن کتاب زندگی است .کتابی است از جانب خدا برای انسان سازی و این که انسان چگونه باید در
دنیای مادی زندگی خود را تنظیم کرده و پیش ببرد و در عین تنظیم امور مادی زندگی خود چگونه
زندگیاش را رنگ خدایی بزند و هم دنیای خود را بر اساس فطرت خود و خواست خدا صورت دهد و هم
آخرت خود را قرین رضایت پروردگار عالم سازد .با این منطق شب قدر ،قرآن کریم را با نگاه خودسازی و
تنظیم زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی و بهر ه گیری از دستورات نورانی اش برای زندگی بهتر و سعادت
دنیا و آخرت بخوانیم.
 .۲نهج البالغه
رابطه نهج البالغه با قرآن رابطه تنگاتنگ و نزدیکی است و از همین رو نهجالبالغه را برادر قرآن«اخ القرآن»
نامیدهاند .نهج البالغه کلمات بلند امیرالمومنین علی(ع) با سه موضوع اصلی است:
 _۱اعتقادات که علی (ع) آن را با یک بینش و ذوق معنوی و عرفانی بیان کرده.
 _۲مسائل اجتماعی و سیاسی مربوط به زمان خود  ،کل جامعه وکل تاریخ.
 _۳اخالق ،سبک زندگی و تربیت نفس و تزکیه انسان.
این کتاب برای هر نوع سلیقه،سواد و جایگاه ،مطالب مفید و معارف بلندی دارد .توصیه می کنم در
شبهای قدر برای انس بیشتر با این کتاب ارزشمند کلمات قصار آن که بسیار کوتاه ،گویا ،شیرین و
زندگی ساز است را حتما بخوانید.
 .۳صحیفه سجادیه
این کتاب شریف دومین کتاب تدوین شده در صدر اسالم و از جهت اهمیت بعد از قرآن کریم و نهج البالغه
قرار داردو«اختالقرآن»«،زبور آلمحمد»و«انجیلاهلبیت»لقب گرفتهودر لباسدعا،معارفاسالمی،
مفاهیماخالقیوسبکزندگیرابیان کردهاست.صحیفهسجادیهدرسحکمت،عبرتوراهنمایزندگی
سعادتمندانه است و با ناله های عاشقانه «انسان ساز» و «جامعه ساز» است .ا گر فرصت به خواندن همه
دعاها نکردید حتما دعاهای یکم ،هفتم  ،دوازدهم وبیستم صحیفه سجادیه را در این شبها بخوانید.

گروه فرهنگی
دین مبین اسالم در حوزه منابع انسانی و
نیرویفعالجامعهبرنامههاودستوراتارزشمندی
دارد که هرکدام میتواند بهمثابه چراغ راه مدیریت
کالن جامعه برای رسیدن بهنظام اسالمی باشد .در
این خصوص کارگران در جامعه اسالمی از اهمیت
و جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده و برای این قشر
توصیههای فراوانی شده است.
درایراناسالمینیز کهطیسالهایاخیرنامسالها
ازسویرهبرمعظمانقالباسالمیبارویکرداقتصادی
برگزیدهشدهاند،اهمیتوموقعیت کارگرانبهعنوان
ستونهایرسیدنبهاهداف کالناقتصادی کشور
بسیارحائزاهمیتبودهوبایددراینزمینهبابهرهمندی
از سیره پیامبر گرامی اسالم و نیز ائمه معصومین
سالماهللعلیه مسیر درست را ترسیم نمود.
در این خصوص رهبر فرزانه انقالب همواره دغدغه
معیشت کارگرانراداشتهوبرایرفعمشکالتجامعه
کارگری بیانات مبسوط و درعینحال راهکارهای
عملی را ارائه نمودهاند.
حجتاالسال موالمسلمین سعید فراهانیفرد،
کارشناساقتصاداسالمیوعضوهیئتعلمیدانشگاه
قم ،با بیان اینکه يكى از عوامل اساسى شكوفايى
اقتصاد،بهبودوضعيتتوليداست گفت:نيروى كار
يكىازاركاناصلىتوليداست،بههمیندلیلدردين
مبیناسالمسفارشهایزیادیدربارهرعایتحقوق
کارگرانبه كارفرمايانشدهاست.یکیاز اینحقوقی
که كارفرمايان به رعايت آنها سفارش شدهاند،
«پرداخت دستمزد عادالنه» است.
ویبااشارهبهدستمزدنیروی کار در اقتصاداسالمی
ادامه داد :دستمزد نيروى كار بهصورت معمول
براساسعرضهوتقاضاى كارتعيينمىشود؛بنابراين
در جوامعى كه نيروى كار ،فراوان است ،دستمزدها
كاهش مىيابد و ممكن است در حدى قرار گيرد كه
تأمينكنندهحداقلنيازهاىضروریآناننيزنباشد.
در اقتصاد اسالمی ،دستمزدها عالوه بر اینکه بايد
تأمينكنندهنيازهاىاساسىانسانباشد،متناسب
با کیفیت و مقدار آن بايد افزايش يابد.
آزادى کارگران در انتخاب شغل
عضوهیئتعلمیدانشگاهقمدربارهجایگاهدستمزد
عادالنهدرقرآن کریماظهار کرد:برخى َدربارهعادالنه
اَ
َ
اَ َ
دستمزد از «وَل َت ْبخ ُسوا ّالن َاس أ ْشيَ َاء ُه ْم وَل
بودن أَْ
َت ْع َث ْوا ِفي ال ْرض ُم ْف ِس ِد َ
ين؛ یعنی از ارزش اموال
ِ
مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد برمداريد»
(الشعراء )۱۸۳/استفاده كردهاند .امام صادق(ع)
مىكنند كه رسول
نيز از پدران بزرگوار خود
نقل ً َ
َ َ
احب َط ُ
جر ُه َ
جیرا أ َ
اهلل
خدا(ص) فرمودند«َ :من ظلم ا
َ َ َ
َع َم ُله َو َّ َ
الج ّن ِة» یعنی کسی که حقوق
لیه ریح
حر َم ع ِ
كارگرى را پايمال كند ،خداوند اعمال او را تباه و او را
از بهشت محروم مىكند.
ویادامهداد:همچنینامام كاظم(ع)ازپدرانبزرگوار

خودنقلمىكنند كهرسولخدا(ص)فرمودندّ :
«إن
ّ
ّ
ّ َ ْ َ َ
أحدث ِدينا ،أو
ذنب  ،إال من
غاف ُـر كل
اهّللَ ّعز و جل ِ
أجر ُهِ ،أو َر ُج ٌ ٍل َ
َغ َص َب أجيرا َ
باع ُح ّرا» یعنی خداوند
ِ
متعالىهر گناهىرامىبخشد،مگر كسىكهدستمزد
كارگر يا مهريه زنى را نپردازد .روايات بسیاری در این
مورد وجود دارد كه در پرداخت حقوق كارگر درنگ
نکنید و پيش از آنكه عرق وی بخشكد ،دستمزد او
را پرداخت کنید.
فراهانیفرد یادآور شد :دومین حقی که کارفرمایان
به رعایت آن سفارش شدهاند «آزادى در انتخاب
شغل»است.يكىازاصولاساسىدراقتصاداسالمى،
تأمينآزادىاقتصادىافراددرهمهزمينههاستاما
از آنجا كه آزادى در اسالم با مسئوليت همراه است
ت
لذا محدوديتهايى در جهت حفظ اين مسئولي 
قراردادهشدهاست.برایناساس،نيروى كارمطابق
استعدادوسليقهخوددرانتخابشغلدلخواه،آزادى
عملداشتهوآزادىاوفقطبه كارهايىمحدوداست
كه در جهت خالف مصالح جامعه باشد.
احترام به قراردادها در دین اسالم
این کارشناس اقتصاد اسالمی بیان کرد :در برخى
از روايات آمده است كه هرگاه كسى زمينى را اجاره
مىكند ،كارگرانى كهروىزمين كار مىكنند،همراهبا
زمینمنتقلنمىشوندو كسىحقنداردآنهارامجبور
كندبراىصاحبکاربعدى كار كند؛بلكهآزادندوهرجا
بخواهند مىمانند و هر جا بخواهند مىروند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه قم یادآور شد :حق دیگر
کارگران که بر رعایت آن تأ کید شده« ،احترام به
قراردادها»است.يكىازمشكالتى كه كارگرانمعموال
باآنمواجههستند،ايناست كهصاحبان كار،هنگام
ركودوپایينآمدنقيمتها،آنه ارااخراجمىكننديا
هرگاه كارگرىرابادستمزد كمتربيابند،عذر كارگرقبلى
رامىخواهند .گاهىنيزبرخىاز كارگرانماهر،چنين
مشكلى را براى کارفرما فراهم مىكنند ،بدین معنی

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحلهای
آسفالت ریزی سطح روستای هیو

که ا گر كارى با دستمزد باالترى پیدا کنند ،محل کار
خود را ترک خواهند کرد .چنین مشکلی در برخى از
نظامهای اقتصادی از راه انعقاد قرارداد و احترام به
آناز هردوطرفبرطرفشدهاست.در نظاماسالمى
هم بر احترام قراردادها و وفاى به آنها تأ كيد زیادی
صورت گرفتهاست.از سویدیگراینقراردادهابايد
بر اساس عدل و انصاف منعقد شوند.
اهمیت تأمين اجتماعى و بيمه براى كارگر
فراهانیفرد ادامه داد :نکته دیگر درباره «تأمين
اجتماعى و بيمه براى كارگر» است .هر وقت یک
كارگر درباره آينده خود و خانوادهاش دارای فراغت
بال باشد ،کمیت و کیفیت کار وی نیز باالتر خواهد
بود؛ به همين دلیل است که امروزه در بيشتر
كشورها ،كارگرانتحتپوششبيمههاى گونا گونى
از قبيل درمان ،حوادث ،فوت و بيمه بازنشستگى
قرار دارند و صاحبان كار اعم از بخش خصوصى يا
دولتى موظف هستند بخش عمدهاى از هزينه اين
بيمهها را تأمين كنند.
ویافزود:دردينمبیناسالمنيزبهاينمسئلهتوجه
فراوانىشدهاستوافزونبراصلتكافلعمومىكههمه
مسلمانانرادربرابريكديگردراینبارهمسئولمىداند،
دولتاسالمىنيزموظفاستزمينهفراهمساختن
چنينتسهيالتىراپديدآورد.درنظاماسالمى،حتى
غيرمسلمانانى كهدر جامعهاسالمىزندگىمىكنند
از چنينامكاناتى برخوردار هستند.
عضوهیئتعلمیدانشگاهقمبیان کرد:همچنين
اشخاصى كه به دالیل مختلفی توان فعاليت
اقتصادى ندارند يا در اثر حادثهاى توان خود را
از دستمىدهند،تحتپوششحمايتىدولت
اسالمىقرارمىگيرند.درآمدهاىحاصلازخمس،
زكات،صدقاتوسايردرآمدهاىدولتاسالمى،
ن کننده چنين هزينههايى است.
تأمی 
فراهانیفرد گفت :از امام موسى كاظم(ع) در

شاهبیت
ترنج وصل تو چیدن به نردبان خیال

شاطرعباس صبوحی
چراغ بر لب باد است و آب در غربال

توییتر

اين مورد نقلشدهاست که کسی که به دنبال
روزىحاللبراىتأمينزندگىخودوخانوادهاش
مىرود ،مانند كسى است كه در راه خدا جهاد
مىكند؛ پس ا گر حادثهاى براى او پيش آمد كه
از كار بازماند ،گذرانزندگىخانوادهاشبهعهده
خداوپيامبراویعنیدولتاسالمىاستوا گرفوت
كند،پرداختبدهىاوبهعهدهاماماست كها گر
نپردازد ،گناه آن به عهده او است.
تحميل نكردن كارهاى سنگين به کارگران
اینکارشناسمسائلاقتصادییادآورشد:پنجمین
حق کارگر که کارفرمایان به رعایت آن سفارش
شدهاند«تحميلنكردنكارهاىسنگين»است.در
جامعهاسالمىبهرعايتحال كارگرانوبهطورکلی
افرادزیردست،سفارشفراوانىشدهاست.پيامبر
ا كرم(ص)بهمسلمانانيادآورىمىكند كهازآنچه
مىخوريد،بهافرادزيردستخودبخورانيدوازآنچه
مىپوشيد ،به آنان بپوشانيد و آنان را به كارهاى
فوق طاقتشان وادار نكنيد .همچنين ساعات
كار كارگر بايد ب ه گونهای تنظيم شود كه فرصت
عبادت و استراحت داشته باشد.
عضوهیئتعلمیدانشگاهقماضافه کرد:ششمین
مورد«امينبودننيروى كار»است .كسىكهبراى
كارى استخدام مىشود و ابزارى در اختيار او قرار
مىگيرد ،امين است و هرگاه آن وسيله بدون
كوتاهىشخص خسارت ديد ،نيروى كار ضامن
نيست .امام صادق(ع) در اين مورد فرمودهاند:
«زرگر و شوينده لباس و بافنده ،ضامن خسارت
ن که در معرض اتهام
وارد به مال نيستند،مگر ای 
باشند و دربارهامانت آنان ترديد باشد ».در اين
صورتبايدشاهدبياوردشايدازاوچيزىمشخص
شود.بديهىاست كهرعايتاينحقوق،موجب
دلگرمى كارگر شده و انگيزه او را براى كار بيشتر و
بهتر افزايش مىدهد.
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فراخوان مناقصه عمومی احداث بوستان در روستای شلمزار

نوبت دوم

نوبت دوم

دهیاری روستای شلمزار

دهیاری هیو در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1400دهیاری روستای هیو ،اقدام به برگزاری مناقصه عمومی آسفالت ریزی خیابانهای شهید بهشتی  ،شهید صفوی،
ه گیری سطح روستا و نوارهای حفاری خیابانهای کوی بهشتی روستای هیو
شهید تک زار ع ،روکش خیابان اصلی روستا و لک 
ه گرانو
بهشمارهمناقصه 2000050158000001از طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتنماید .کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقص 
ه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،
بازگشاییپا کتها از طریقدرگاهسامانهالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.ir :انجامخواهدشدوالزماستمناقص 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور را دریافت و گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/2/4میباشد.
موضوع مناقصه

اعتبار بدون احتساب
ارزش افزوده (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

مدت زمان
کار

گواهی صالحیت
پیمانکاری

دستگاه
نظارت

مناقصه عمومی خیابانهای شهید بهشتی  ،شهید صفوی ،شهید
تک زارع ،روکش خیابان اصلی روستا و لکهگیری سطح روستا
و نوارهای حفاری خیابانهای کوی بهشتی روستای هیو

11/920/000/000

596/000/000

 3ماه

گواهی صالحیت رتبه
 5راه که حداقل  4ماه
اعتبار داشته باشد

دفتر فنی
دهیاری دهیو

 دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  8روز شنبه تاریخ 1400/2/4 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/12/11 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/2/25 زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  14:30روز یکشنبه تاریخ 1400/2/26 هزینه چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد. دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. سایر شرایط ،اطالعات و مشخصات در اسناد مناقصه درج گردیده است.ه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای الف :آدرس :استان البرز ،شهرستان ساوجبالغ ،روستای
 اطالعات تماس دستگاه مناقص هیو ،بلوار امام خمینی (ره)  ،باالتر از پاسگاه انتظامی ،خیابان بسیج ،ساختمان دهیاری هیو -تلفن026 -44642746 – 44643660 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021 -41934 :دفتر ثبت نام 021 -85193768 – 88969737
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/11
خ ت 1400/2/4

دهیار روستای هیو
رضا سامانی پور

تجدید مناقصه عمومی

دهیاری روستای شلمزار به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1400خود نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی مناقصات عمومی
و با توجه به شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه به شرکتهای واجد صالحیت وا گذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از چاپ نوبت دوم آ گهی جهت خرید
اسناد مناقصه به دهیاری شلمزار به آدرس :استان البرز -شهرستان ساوجبالغ -روستای شلمزار ساختمان دهیاری مراجعه نمایند.
موضوع مناقصه

محل اجرا

اعتبار بدون
احتساب ارزش
افزوده (ریال)

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
(ریال)

مدت انجام کار

محل تامین اعتبار

محل توزیع و
تحویل اسناد

گواهی صالحیت
پیمانکاری

دستگاه نظارت

احداث بوستان در
مجاورت مسجد
امیرالمومنین
روستای شلمزار

روستای شلمزار

5/500/000/000

275/000/000

4ماه

بودجه مصوب سال
 1400دهیاری
شلمزار

دهیاری شلمزار

گواهی صالحیت
رتبه  5ابنیه که
حداقل  4ماه
اعتبار داشته باشد

ناظر دهیاری
و دفتر فنی
فرمانداری

توضیحات:
-1تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نام دهیاری شلمزار و یا واریز به حساب سپرده دهیاری به شماره حساب  0112218795008نزد
بانک ملی شعبه روستای هیو به نام دهیاری شلمزار
-2واریز مبلغ  600/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به شماره حساب  56174887724636 /02نزد پست بانک شعبه هشتگرد به نام دهیاری روستای شلمزار و
یا دستگاه کارت خوان مستقر در دهیاری
-3در هنگام خرید اسناد مناقصه آخرین تغییرات کپی برابر اصل شده همراه با معرفی نامه یا مهر و امضای مدیرعامل الزامی می باشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 -5برندگان اول،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-6دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -7هزینه چاپ دو مرحله آ گهی به عهده برنده مناقصه است.
-8شماره تماس026-44645240 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/2/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/2/11 :

محمد کوهبر
دهیار روستای شلمزار

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

نوبت دوم

شهرداری مالرد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرایط مشروحه وا گذار نماید:
-1برندگان اول و دوم و سوم ،مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
-2کلیه متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ  1400/2/11لغایت  1400/2/21و با ارائه کارت ملی ،معرفی نامه معتبر از شرکت و اصل فیش واریزی به
مبلغ  500/000ریال به حساب شماره  100790829443بانک شهر بنام شهرداری مالرد جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از ساعت
 9لغایت  12/30به امور قراردادهای شهرداری مالرد مراجعه و پس از انتشار آ گهی نوبت دوم از تاریخ  1400/2/11لغایت  1400/2/21پیشنهادهای خود را
تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند.
 -3هزینه آ گهی ها به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-5شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
-6پرداختها به صورت پنجاه درصد غیرنقد و براساس آیین نامه مالی شهرداریها میباشد .ضمنا ارائه برنامه تفصیلی و آنالیز الزامی است.
ردیف

عنوان پروژه

اعتبار

مدت اجرا

رتبه

میزان سپرده

1

حفر چاه جذبی

 10/000/000/000ریال

 3ماه

حداقل رتبه  5ابنیه از
سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و دارای صالحیت
ایمنی کار

 500/000/000ریال

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/11
خ ت 1400/2/4

اوقات شرعی

به هر مقدار از دنيا قناعت كنى
همان براى تو كافى است.

نقش و اهمیت جایگاه کارگران در اسالم بررسی شد

دعای روز

دهیاری هیو

حکمت نهج البالغه

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

سالمت

ی کننده
حتماوسایلخورا کیبستهبندیشدهراقبلازمصرفباموادضدعفون 
شستوشو داده و سپس باز کنید.

محمد صادق کولیوندشهردار مالرد

نوبت اول

ه گزار :اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان
مناقص 
موضوع مناقصه :خرید  36دستگاه رایانه طبق مشخصات پیوست اسناد مناقصه
محل تامین اعتبار :از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای سالجاری طرح  1201009002با عنوان تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آالت بابت خرید رایانه در
راستای تجهیز ادارات ثبت استان به منظور تسریع در اجرای طرح کاداستر جامع کشور به صورت نقدی تامین گردید.
مهلت دریافت اسناد :از روز چهارشنبه  1400/2/8ساعت  14لغایت روز دوشنبه مورخ  1400/2/13ساعت 14
مهلت ارائه پیشنهادات :حدا کثر روز شنبه مورخه  1400/2/25ساعت 14
ه گران و بازگشایی پا کتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقص 
ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی
دولت (ستاد) به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقص 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ بازگشایی پا کتها :ساعت  9صبح روز سه شنبه 1400/2/28
گروه و رشته شغلی :شرکتهایی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که:
 )1دارای تاییدیه شورای عالی انفورماتیک با رتبه چهار در زمینه « تولید و ارائه رایانههای غیر « ،» main frameتولید و ارائه قطعات و ملزومات»  « ،خدمات پشتیبانی»  ،با
اعتبار زمانی الزم میباشند.
 )2دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری میباشند.
تذکر :مسئولیت اصالت اسناد و مدارک ارائه شده بر عهده شرکت کنندگان میباشد.
* شراط الزامی:
 -1ارائه حداقل  2مورد از قراردادهای گذشته در خصوص فروش و پشتیبانی تجهیزات موضوع مناقصه و همچنین  2رضایتنامه در این خصوص در سطح معامالت عمده
 -2قطعات یدکی تجهیزات موضوع مناقصه مانند پاور ،هارد و مادربرد و ...در انبار شرکت جهت خدمات گارانتی و پشتیبانی موجود باشد.
نوع و مبلغ تضمین :مبلغ  620/000/000ریال در وجه اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان واریز به شماره شبا (حساب)  IR820100004071013207820183نزد بانک
مرکزی به شناسه واریز  923013271201000000000000000000به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان و یا بهصورت ضمانت نامه معتبربانکی با
عنوان ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ،ضمنا ضمانتنامه مذکور می بایست حدا کثر تا ساعت  14روز شنبه مورخه  1400/2/25تحویل دبیرخانه این اداره کل به آدرس:
سمنان ،خیابان شهید طالقانی پایین تر از میدان ارگ اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان سمنان گردد.
*توجه* به ضمانتنامههای صادره با عنوان «ضمانتنامه شرکت در مناقصه» ترتیب اثر داده نخواهد شد.
«سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است»
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/11
خ ش 1400/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان

