اذان مغرب| 17:30

اذان ظهر | 12:12

طلوع آفتاب فردا| 07:14

اذان صبح فردا| 05:45

HEMAYATONLINE.IR

سهشنبه  21دی 1400
 8جمادی الثانی 1443
 11ژانویه 2022
شماره 5226

ورزش داخلی

تعطیلی یک روزه تمرین پرسپولیس

HEMAYATONLINE.IR

چاپ :امید نشر و چاپ ایرانیان
تلفن66729461-4 :
نمابر66729494 :

صاحب امتیاز  :مرکز رسانه قوه قضاییه
مدیر مسئول  :حسامالدین برومند

سازمان آگهیها66729465 -7 :
نمابر66739160 :
آدرس :خیابان جمهوری اسالمی ،بین پل حافظ و چهارراه
استانبول ،کوچه مسعود سعد ،شماره 10

ورزش جهان

تمریندیروزپرسپولیستعطیل
اعــام شــد و بازیکنــان به
ا ســتر ا حت پر د ا ختنــد .
قرمزپوشان از امروز تمرینات
خود را برای بــازی برابر فجر
سپاسی شیراز از هفته پانزدهم
مســابقات لیگ برتر فوتبال
پیگیری خواهند کرد .تیم فوتبال پرسپولیس پنجشنبه هفته جاری
مقابل فجر سپاسی شــیراز آخرین دیدار دور رفت لیگ برتر فصل
جاری را در ورزشگاه آزادی برگزار میکند.

ورزشی

در صورت فراهم کردن خواستههای  AFCدر فصل آینده؛

ی به آسیا بر میگردند
باشگاههای ایران 

کوالکوویچ سرمربی
تیم ملی والیبال صربستان شد

فدراسیون والیبال صربستان ،ایگور کوالکوویچ را به عنوان سرمربی تیم
ملی این کشور معرفی کرد .قرارداد او تا پایان المپیک  ۲۰۲۴پاریس است.
این مربی  ۵۷ساله در سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۲۰هدایت تیم ملی ایران را بر
عهده گرفت و این تیم را به مدال برنز مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان
 ۲۰۱۷و طالی قهرمانی آســیا و بازیهای آسیایی رساند .کوالکوویچ با
تیم ملی ایران سهمیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو را هم بهدست آورد ولی زمانی
که المپیک به دلیل همهگیری کرونا یک ســال عقب افتاد ،فدراســیون
والیبال قرارداد او را فسخ کرد و هدایت تیم ملی را به والدیمیر آلکنو سپرد.

هرچند باشگاههای ایرانی
گــــروه
از حضــور در فصل جدید
ورزشی
لیــگ قهرمانان آســیا
محروم شــدهاند ،اما بر
خالف اخبار مطرح شده محرومیت دو ساله
در کار نیست .در صورتی که آنها ایرادات
خود را برطرف کنند فصل آینده به مهمترین
و معتبرترین مسابقات باشگاهی قاره کهن
باز خواهند گشت.

شوک بزرگ به ایتالیا
پیش از انتخابی جام جهانی

بحث صدور مجوز حرفهای باشگاههای ایران به
خصوص دو تیم پر طرفدار استقالل و پرسپولیس
به موضوع مورد بحث فوتبال ایران در ماههای اخیر
تبدیل شده اســت .یک ماه پیش اعضای کمیته
مجوز حرفهای در ایــران ،در حرکتی خودجوش
اعالم کردند که مجوز پرسپولیس و استقالل تنها
سه ماه اعتبار دارد که البته قابل پیش بینی بود این
فرصت باعث نگه داشــتن نمایندگان پر طرفدار
ایران در لیگ قهرمانان آسیا نخواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آســیا کمیتهای را در ایران
مشخص کرده تا مدارک تیمهای شرکت کننده در
لیگ قهرمانان آسیا را مورد بررسی قرار دهد و ای
اف سی گزارشات را بر اساس نظرات کمیته بدوی؛
تایید ،رد یا اصالح میکند AFC .ســامانهای دارد

یکشنبه شب در بازی جذاب یوونتوس و رم ایتالیا ،فدریکو کیهزا در دقیقه
 31با مصدومیت شــدید رباط صلیبی روبهرو شــد و جای خود را به دژان
کولوسفســکی داد .باشــگاه یوونتوس پس از انجام تستهای پزشکی
اعالم کرد که رباط صلیبی کیهزا پاره شده و به احتمال فراوان این بازیکن
تا انتهای فصل نمیتواند به میادین بازگردد .کیه زا یکی از بهترین بازیکنان
یوونتوس و مهره تاثیر گذار ایتالیا بود که غیبت این بازیکن میتواند برای
هر  2تیم گران تمام شود .یوونتوس اکنون در رده پنجم جدول سریآ قرار
دارد و با صدرجدول  11امتیاز فاصله گرفته است .نبود این بازیکن میتواند
تیم آلگری گــذارد و باید دید چه اتفاقی برای بانوی پیر
تاثیر زیادی روی ِ
رخ خواهد داد.

ابراز رضایت سیمئونه
باوجود توقف برابر ویارئال

برگزاری کشتی قهرمانی کشور
با تماشاگر

رقابتهــای کشــتی آزاد
بزرگســاالن قهرمانی کشور
طی روزهای  ۲۲تا  ۲۴دی ماه
به میزبانی اســتان گلستان و
شهر گرگان برگزار خواهد شد.
در همین راســتا قاســمعلی
برزمینی مدیــرکل ورزش و
جوانان استان گلستان به سایت فدراســیون کشتی گفت :پس از
برگزاری شورای تأمین استان ،ستاد ملی مبارزه با کرونا به ما مجوز
حضور  ۳۰۰نفر تماشاگر در سالن آزادی را داده است.

که زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا است و در آن
آیتمهایی را مشخص و مقررات و ضوابطی را اعالم
کرده که بر اساس آن باشگاههای درخواست کننده
مجوز که میخواهند در آسیا باشند باید اطالعات و
فایلهای خودشان را در سامانه را بارگذاری کنند
و این مدارک بعد از آن توســط هیاتهای بدوی
رسیدگی میشود.
مردودی در اسناد حقوقی
اسناد حقوقی باشــگاه برای کنفدراسیون فوتبال
آســیا از عمدهترین و مهمترین مدارک محسوب
میشود و میتوان گفت ای اف سی با هیچ کشور
و باشگاهی در راستای این قانون شوخی ندارد.
مدارکی که مدیران پرسپولیس و استقالل در سایت
کنفدراسیون فوتبال آســیا بارگذاری کرد ه بودند
مورد بررســی قرار گرفت و با آیین نامه و دستور
العملها مطابقت داده شد .نتیجه این شده که در
حوزه حقوقی دو باشگاه مردود اعالم شدند چرا که
سهامدار عمده آنها دولت بود.
مصاحبههای بد موقع
کنفدراســیون فوتبال آسیا حساســیت ویژهای
روی تسویه حســابهای مالی دارد .هرکسی که
میخواهد مجوز حرفهای بگیرد یک سری الزامات

قهرمانی شمشکی و احمدی
در لیگ بینالمللی اسکی آلپاین

دارد و اگر نداشــته باشد مجوز نمیگیرد .در مورد
مســائل مالی نیز  AFCبسیار حساس است و آنها
نباید بدهی داشته باشند.
مصاحبه مدیران اســتقالل و پرســپولیس یکی
از بهانههای اصلی برای حــذف این تیم از لیگ
قهرمانان آسیا محسوب میشــود ،وقتی آنها در
تلویزیــون از بدهیها و مشــکالت مالی حرف
میزنند یک سند دقیق و قابل استناد است.
شــنیده میشــد احتمال محرومیت از مسابقات

روز دوم از هفتــه ســوم
رقابتهای لیــگ بینالمللی
اسکی آلپاین (انتخابی المپیک
زمســتانی  )۲۰۲۲با قهرمانی
حســین ساوهشمشــکی در
بخش مردان و عاطفه احمدی
در بخش زنان همراه بود.
هفته سوم مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین از روز یکشنبه  ۱۹دی
به میزبانی پیست بین المللی اسکی دربندسر آغاز شد و تا چهارشنبه
 ۲۲همین ماه ادامه خواهد داشت.

فصل آینده نیز وجود دارد اما این اتفاق رخ نخواهد
داد چرا که کنفدراســیون فوتبال آسیا ایراداتی را
گرفته که باید برطرف شــود .در این باره میتوان
مثالی زد ،وقتی تیمها به خاطر بدهی پنجر ه نقل
و انتقالیشان بسته میشود در صورتی که بدهی
خود را پرداخت کنند پنجرهشــان باز میشــود و
حاال با رفع ایرادات نمایندگان ایران مجوز حضور
دوباره در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا
را پیدا میکنند.

کمالوند در تمرینات
نفت مسجد سلیمان حاضر نشد

پیشنهاد  ۵میلیون یورویی هالسیتی برای مهاجم تیم ملی ایران

اتلتیکو مادرید در هفته بیستم رقابتهای اللیگا به مصاف ویارئال رفت که
این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
دیگو سیمئونه در نشست خبری بعد از بازی گفت :بازی سخت و نفس گیری
بود .به نظرم ویارئال از بهترین تیمهای اللیگا است .آنها از صالبت دفاعی
برخوردار هستند و از نظر هجومی هم بسیار خوب هستند .توانستیم دروازه
حریف را باز کنیم و فرصت های الزم را هم برای زدن گل دوم داشتیم اما
سنگربان حریف بسیار خوب بود.
او ادامــه داد :ویارئال بــه بازی برگشــت و گل تســاوی را زد .آنها هم
فرصت های خوبی خلق کردند .در نیمه دوم بسیار خوب بودیم و تا آستانه
زدن گل پیروزی هم رفتیم .برابر یــک تیم بزرگ بازی کردیم و نزدیک
بود پیروز شــویم .به نظرم بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و از عملکرد
تیم راضی هستم.

باشگاه هال سیتی انگلیس پیشنهاد رسمی
و  ۵میلیون یورویی خود را برای جذب اللهیار
صیادمنش به باشگاه فنرباغچه ارائه کرده
است.

به گزارش مهر ،اللهیار صیادمنــش که بعد از اتمام
قرارداد قرضی با تیم زوریا لوهانسک اوکراین به تیم
فنرباغچه ترکیه بازگشــته است ،احتما ًال یک نقل و
انتقال دیگر را تجربه کند .لیســت بازیکنان خارجی

فنرباغچه در حال حاضر پر است و این باشگاه قصد
دارد مهاجم  ۲۰ساله و ایرانی خود را که تا سال ۲۰۲۴
قــرارداد دارد ،به تیم دیگری بفروشــد .در روزهای
گذشته از دو باشــگاه اندرلخت بلژیک و هال سیتی
انگلیس به عنوان دو مقصد احتمالی صیادمنش یاد
شد .این بازیکن حتی در مصاحبه با رسانههای ایران
این دو پیشنهاد را تایید و اعالم کرد احتمال ماندنش
در فنرباغچه با این شرایط کم است« .آکون ایلیچالی»
مالک باشگاه هال سیتی ترکیهای است و روی انتقال

بازیکنان از لیگ ترکیه به هال سیتی نظرات مثبتی
دارد .او و باشگاه هال سیتی که بازیهای صیادمنش
را زیر نظر داشتند ،این مهاجم را برای تقویت در نقل
و انتقاالت زمستانی و فصلهای بعد زیر نظر داشتند.
امروز دو خبرنگار سرشــناس ترکیــهای خبر دادند
ایلیچالی پیشــنهاد  ۵میلیون یورویی و رسمی خود
را برای به خدمت گرفتــن صیادمنش به فنرباغچه
ارائه کرده اســت و احتما ًال مهاجم تیم ملی ایران به
چمپیونشــیپ انگلیس منتقل بشود .صیادمنش در

بــا توجه به حملــه لیدرها به
رختکن نفت مسجد سلیمان
بعد از بازی با نفت آبادان فراز
کمالوند ســرمربی این تیم به
دلیل هتک حرمت به رختکن
تیمــش و درگیری فیزیکی با
بازیکنانش به مســئوالن این
باشگاه و مسئوالن شهری که روز گذشته با آنها جلسه داشت اعالم
کرد دیگر در این تیم نمی ماند .مســئوالن مسجد سلیمان حتی به
سرمربی تیمشان اعالم کرده اند تمرینات در اهواز انجام شود اما باز
هم کمالوند اعالم کرده حاضر نیست به تمرین برگردد.

ســال  ۲۰۱۹با مبلغ  ۷۵۰هزار یورو از تیم استقالل
ایران راهی فنرباغچه شد و در صورتی که با  ۵میلیون
یوروراهیهالسیتیشود،سودزیادیبرایفنرباغچه
رقمخواهدزد.گفتهمیشودباشگاهاستقاللایرانهم
طبق بندی که قرارداد انتقال این مهاجم با فنرباغچه
قرار داده شده است ،از انتقال اول و دوم صیادمنش به
تیمهای دیگر به ترتیب  ۲۰و  ۱۷درصد سهم میبرد.
در این صورت و با فروش  ۵میلیون یورویی ،استقالل
نزدیک به  ۳۰میلیارد تومان سود خواهد کرد.

آگهی

هیات

بدوی

رسیدگی

به تخلفات

برگزاری «جشنواره زمستانه برنامهنویسی» در آکادمی ایرانسل

آگهی ابالغ اتهام

نظر به اینکه پرونده اتهامی افراد مشروحه ذیل به اتهام غیبت غیر موجه به صورت متوالی در این هیات تحت بررسی می باشد .لذا به علت عدم
دسترسی به آنان ،طبق تبصره ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب( در امور مدنی) به نامبرده ابالغ می گردد تا هر گونه
دفاع یا مدرکی دال بر رد اتهام خود دارند ،حداکثر ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر هیات تخلفات به نشانی ستاد دانشکده
ارائه نمایند .در غیر اینصورت این هیات برابر مقررات اقدام به صدور رای خواهد نمود.
ردیف

نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

1

خانم امل حمید

پرستار

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آبادان

2

خانم الله معاونی

پرستار

معاونت درمان

3

خانم حیات کبیری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آبادان

شناسه آگهی1258126:
م الف310:

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی آبادان

511/1آگهی پذیره نویسی سهام شرکت توسعه
پردازان طوس
( سهامی خاص ) به شماره ثبت 36107

بــا توجه به جلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ
 1400/09/12افزایش ســرمایه شرکت از مبلغ 100/000/000
ریال به  1/000/000/000ریال و افزایش تعداد ســهام از 100
ســهم  1/000/000ریالی با نام به  1000سهم  1/000/000ریالی
با نام ازطریق واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته اســت.
لذا بدینوسیله به کلیه ســهامداران محترم شرکت مهلت
داده می شود ،ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتشار آگهی
پذیره نویسی نسبت به واریز سرمایه و پذیره نویسی سهام
جدید به نشانی مشهد  ،محله آب وبرق  ،خیابات حافظ 23
( پیروزی  ، )64/6بن بســت ( علیزاده)  ،پالک  ، 63طبقه
همکف ،شرکت توســعه پردازان طوس اقدام نمایند .عدم
مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف از پذیره نویســی
بوده و حق تقدم در پذیره نویسی به سهامدار دیگر واگذار
خواهد گردید .برای ســهام جدید امتیــاز خاصی در نظر
گرفته نشده است  .مبلغ اسمی ســهام همان مبلغ اولیه
 1/000/000ریال می باشد.

هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده عمومی
اداره کل دادگستری استان اردبیل

اداره کل دادگســتری استان اردبیل در نظر
دارد  2دســتگاه خودرو سمند  x7مدل1384
را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند.
لذا کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی متقاضی
به مدت  10روز کاری از تاریخ انتشار آگهی در
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
( )www.setadiran.irفرصــت دارند تا از
طریق سامانه مذکور در مزایده شرکت نمایند.
نشــانی جهت بازدیــد از خودروها  :اردبیل-
میدان بسیج -دادگستری کل استان اردبیل
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/21:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/22 :

دادگستری کل استان اردبیل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
شرکت پرشین کاغذ آریا( سهامی خاص ) به شماره ثبت  – 329947شناسه ملی 10103675007
چون در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول( مورخ  )1400/10/20به حد نصاب ســهامداران حاصل نگردید  ،برای بار دوم از کلیه ســهامداران دعوت
میشود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز پنج شنبه مورخ 1400/11/07 :که ساعت  10صبح  ،به نشانی :تهران -خ شریعتی -خ شهید دستجردی
– پالک  112واحد  – 5طبقه - 2تشکیل میگردد  ،حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
 - 1افزایش سرمایه
 - 2اصالح اساسنامه
هیئت مدیره

نخستین «جشنوارۀ زمستانۀ برنامهنویسی» در آکادمی
ایرانسل برگزار میشود.به گزارش روابط عمومی ایرانسل،
این جشــنواره ،با تمرکز بر حوزههای «یادگیری عمیق
با رویکرد بینایی ماشــین»« ،برنامهنویسی بالکچین»،
«زبان برنامهنویسی پایتون پیشرفته» و «آموزش پایتون
برای نوجوانان» طراحی شــده اســت.در این جشنواره،
چهــار دوره با عنوانهــای «بوتکمپ برنامهنویســی
پایتون عمومــی تا پیشــرفته (آنالیــن و حضوری)»،
«بوتکمــپ یادگیری عمیق با رویکرد بینایی ماشــین
(حضــوری)»« ،دوره جامــع مفاهیم و برنامهنویســی
بالکچیــن (حضوری)» و «دورۀ برنامهنویســی پایتون
برای نوجوانان (آنالین)» طراحی شده و در دی و بهمن
ماه  ۱۴۰۰برگزار میشود.با توجه به پر رنگ شدن نقش
هوشمصنوعی و بالکچین در کسبوکارهای مختلف،
کارشناســان بر این باورند که زبان برنامهنویسی به زبان
مشترک آینده تبدیل میشود و یادگیری برنامهنویسی،
در آینده نزدیک برای همگان ضروری خواهد شــد .نظر
به اهمیت این موضوع ،آکادمی ایرانسل پس از برگزاری
چند دورۀ آموزشــی مختلف در همین زمینه ،نخستین
جشنوارۀ زمستانۀ دورههای برنامهنویسی را برای نوجوانان
و جوانان عالقهمند ،طراحی کرده و تالش میکند با فراهم
کردن فضایی راحت و اثربخش برای تمامی کاربران ،حتی
نوجوانان عالقهمند به یادگیری مهارتهای برنامهنویسی،
خأل آموزشــی موجود در این حوزه را به شکل مناسبی
پر کند.آکادمی ایرانسل ،در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز
( »)Irancell Labsتأسیس شــده و به بیان دقیقتر،

مرکز آموزشی این مجموعه است .هدف اولین و بزرگترین
اپراتور دیجیتال ایران در راهاندازی آکادمی ،این است که
برای توسعۀ جریان آموزشی مهارتمحور ،توانمندسازی
مشــتریان ،مشــارکت در خلق روشهای نوین آموزش
دیجیتال و عرضۀ عادالنۀ آموزش ،به ســهم خود گامی
موثر بردارد.آموزشهای ارائهشــده در آکادمی ایرانسل،
در نگاهی کلی ،شامل «آموزشهای تخصصی و نوآورانه
برای توانمندســازی منابع انســانی شــرکت ایرانسل»،
«آموزشهــای مهارتمحور در حوزههای تخصصی برای
تأمین نیازهای علمی نیروهای انســانی در شرکتهای
همکار ایرانســل»« ،آموزش دیجیتال برای مشــتریان
ایرانســل در گروههــای تخصصی مدیریــت حرفهای و
فناوریاطالعــات و ارتباطات» و «آموزش اســتارتاپها
و فراینــد شــتابدهی و ارائــه خدمــات منتورینگ»
هستند«.ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان
و عادالنه برای مشتریان»« ،ارتقای سطح دانش مدیریتی و
فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»« ،پیادهسازی آموزش
تخصصــی و مهارتمحور برای همکاران غیرمســتقیم
ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز باالترین
درجۀ رضایتمندی مشــتریان از آموزشهای حرفه ای و
مهارتمحور» از جمله اهداف آکادمی ایرانســل هستند.
مجموعۀ ایرانســل لبز ،از ســال  ،۱۳۹۸با هدف تعمیق
ارتباط ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران،
با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی ،استارتاپها
و شــرکتهای فنــاور و با مأموریت انجــام فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،نوآوری و تجاریسازی در زمینۀ شبکۀ

ارتباطات و فناوری اطالعات و کسبوکارهای پیرامونی با
کمک مراکز علمی و پژوهشــی داخل و خارج از کشور،
اعم از دانشگاهها ،شــرکتهای دانشبنیان ،استارتاپها
و شــرکتهای فناور ،با هدف تأمین نیازمندیهای بازار
 ICTتأسیس شده است.
چشــمانداز این مجموعه ،پیشگام بودن در توسعۀ منابع
انسانی و زیرســاختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان
در حــوزۀ ارتباطات و فناوری اطالعات و دســتیابی به
جایگاه برترین شــرکت ملی در زمینۀ خلق محصوالت
و خدمات این حوزه اســت و «بخش تحقیق و توسعه»،
«مرکز نوآوری ایرانســل» و «آکادمی ایرانسل» ،از جمله
بخشهای اصلی آن هستند.ایرانسل ،نخستین ارائهدهندۀ
 5Gو رکورددار ســرعت اینترنت در ایران ،با راهاندازی
این مجموعه ،در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات
متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای
همگام با تحوالت دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از
فناوریهای برتر در حوزههای مختلف ،خلق ارزش کند.
دریافت اطالعات بیشتر دربارۀ آکادمی ایرانسل و ثبتنام
در دورههای آموزشــی ،از طریق وبسایت آن به نشانی
 p/۱۳5۹۸/labs.irancell.ir/pامکانپذیر است.

آگهی مناقصه عمومی
00/100

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه ذیل به شماره  2000000236000121را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به شرکتهای دارای تایید صالحیت از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :از  1400/10/21لغایت مورخه 1400/10/29
مهلت زمانی اعاده پیشنهاد:از  1400/10/30لغایت ساعت  14مورخه 1400/11/10
زمان بازگشایی پاکتها در سامانه :دوشنبه مورخه 1400/11/11ساعت  8صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

ردیف
1

نام واحد

واگذاری امور منشی گری واحدهای تابعه شبکه بهداشت و
درمان نهاوند

حجم کارقابل واگذاری ماهیانه
 2483ساعت
معادل  13نفر

تضمین شرکت در مناقصه
 440/000/000ریال

تضمین شرکت در مناقصه  :یک طغری ضمانت نامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم
پزشکی همدان (دقیقا بنام موضوع مناقصه ) یا ضمانتنامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز وجه نقد به
شماره حساب جاری  156648660بانک رفاه شعبه شریعتی.
تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را به ادرس همدان بلوار شهید فهمیده ستاد دانشگاه علوم
پزشکی به دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمائید .
 شرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت هر یک از اسناد مبلغ 300/000ریال به شماره حساب بانک رفاه  2175227130005با شناسه ملی 171700015310024واریز نمایند.
 کد اقتصادی شناسه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل می باشد :411376716391-14002603818-6517838736
  .هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد . .برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد از جمله خرید و دریافتاسناد  ،عودت اسناد  ،پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران از این طریق امکان پذیر می باشد .
1400/10/21
واحد مناقصات و مزایدات

