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اوقات شرعي استان های شمالی
مازندران
پنجشنبه

اذان ظهر :     12:54
اذان مغرب:   20:19

جمعه   
اذان صبح :   4:09
طلوع آفتاب:  5:50

گلستان
پنجشنبه

اذان ظهر :     12:49
اذان مغرب:   20:14

جمعه
اذان صبح :   4:02
طلوع آفتاب:  5:43

گيالن 
پنجشنبه

اذان ظهر :     13:08
اذان مغرب:   20:35

جمعه
اذان صبح :   4:20
طلوع آفتاب:  6:02

َخِط؛ ضا َو الَيقيِن َو الَهمُّ َو الَحَزُن ِفى الَشكِّ َو السَّ وُح َو الّراَحُة ِفى الرِّ   حديثي از حضرت امام جعفر صادق )ع( :َالرَّ
خوشى و آسايش، در رضايت و يقين است و غم و اندوه در شّك و نارضايتى.

 سرپرست دانشگاه مازندران: 
وظيفه ما این است که بستر را جهت ارتقای 
که  محيطی  هر  در  دانشجو  علم  و  فرهنگ 

امکانش باشد فراهم آوریم
آیین  مازندران،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویی  سلف  منظوره  چند  سالن  پروژه  افتتاح 
خواهران با حضور مسئوالن دانشگاهی و شهرستانی 
در روز یکشنبه 15 اردیبهشت 98 در سرای دانشجویی 
شد.بر  برگزار  مازندران  دانشگاه  زینب)س(  حضرت 
رستمی  طالبی  یحیی  دکتر  گزارش،  این  اساس 
اشاره  با  مراسم  این  در  مازندران  دانشگاه  سرپرست 
به این نکته که این مکان، یکی از آثار به جای مانده 
از دوران ریاست دکتر سید خالق میرنیا است، گفت: 
دکتر میرنیا زحمات بسیار زیادی برای ساخت و ساز 
در دانشگاه مازندران کشیده اند و این، دومین پروژه 
ای است که ما بدون حضور ایشان افتتاح می کنیم.

دکتر طالبی با اشاره به این که دکترمیرنیا، این مکان را 
به صورت چند منظوره طراحی کرد، افزود: در این فضا، 
یک سالن هزار نفره برای توزیع شام در نظر گرفته 
شده و همچنین می توان برای برگزاری مراسم، جشن 
و ... نیز از این سالن بهره گرفت. سرپرست دانشگاه 
مازندران با تاکید بر این که کار کردن در دانشگاه، به 
ویژه کارهایی که برای دانشجویان انجام می شود امری 

مهم است، خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که بستر 
را جهت ارتقای فرهنگ و علم دانشجو در هر محیطی 
که امکانش باشد از جمله مهیا کردن این مکان برای 
استفاده دانشجویان فراهم آوریم. واقعا افتتاح این چنین 
مکان ها برای دانشگاه هزینه زیادی در بر دارد و امید 
است بتوانیم از تمامی فضاها برای ارتقای فرهنگ خود 
استفاده کرده و بهره مثبت داشته باشیم. دکتر طالبی با 
اشاره به این که ما این فضا را جهت تسهیل خدمات 
دانشجویی بنا کردیم، یادآور شد: این پروژه در مدت 
۲۴ ماه به بهره برداری رسید و فضای اطراف آن نیز 
در دو روز آینده تکمیل خواهد شد. هزینه نهایی این 
پروژه به طور تقریبی دو و نیم میلیارد بوده است که 

تا به امروز شاید بیش از 99 درصد آن پرداخت شده 
است. همچنین حدود ۶۰۰ میلیون تومان برای تجهیز 
آشپزخانه در نظر گرفته شده است که در مجموع، حدود 
سه میلیارد برای تجهیز و راه اندازی این مکان در نظر 
گرفته شده است که امیدوارم دانشجویان عزیز بتوانند از 

این مکان نهایت استفاده را ببرند.
مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی 

دانشگاه:
کليه اصول مدیریت سبز در این پروژه 

رعایت شده است
مهندس مجید حق پناه، مدیر دفتر فنی و طرح های 
عمرانی دانشگاه نیز در این مراسم، با بیان این که در 

و  داشتیم  فراوانی  اقتصادی  مشکالت  گذشته،  سال 
بسیاری از پروژه های عمرانی دانشگاه و کشور تعطیل 
عمرانی  مسئوالن  تالش  با  خوشبختانه  گفت:  شد، 
دانشگاه مازندران، پروژه ها به بهره برداری می رسد 
و فضای جدیدی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.        
وی افزود: پروژه سلف خوابگاه خواهران از زمان مرحوم 
دکتر احمد پور شروع شد که به دالیلی اجرا نشد. در 
سال 9۳، با توجه به تصمیم هیات ریسه دانشگاه و 
انتقال بخشی از خوابگاه پسران به ضلع شرقی خوابگاه 
حضرت زینب)س( و با توجه به ضرورت احداث سلف 
در خوابگاه پسران، پروژه سلف خوابگاه خواهران تعطیل 
شد. پس از اتمام سلف پسران و با توجه به احساس 
نیاز شدید سلف در خوابگاه خواهران، دکتر میرنیا به 
عنوان ریاست وقت دانشگاه، دستور آغاز این پروژه را 
صادر کرد.. ما همیشه بحث محدودیت مالی داشتیم، 
دکتر  و شخص  دانشگاه  مسوالن  همه  با همت  اما 
میرنیا که تالش شبانه روزی برای این پروژه داشتند، 
ما توانستیم پروژه ها را یکی پس از دیگری به افتتاح 
این که کلیه  بر  تاکید  با  پناه  برسانیم. مهندس حق 
اصول مدیریت سبز در این پروژه رعایت شده است، 
تاکید کرد: این باعث افتخار است که در سالی که اکثر 
دانشگاه ها پروژه های عمرانی خود را متوقف کرده اند، 
ما پروژه های عمرانی را پشت سر هم افتتاح می کنیم.

با حضور مسئوالن شهری و مسئوالن دانشگاه برگزار شد

آيين افتتاح پروژه سالن چند منظوره سلف سرای دانشجويى حضرت زينب)س( دانشگاه مازندران

     آگهي مناقصه عمومي

مدير پشتيباني اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مازندران

اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی مازندران در نظر دارد انجام امور حمل و نقل 
جهت انجام مأموريتهای اداره اعم از بازرسی از كليه واحد ها )درون شهری و 
برون شهری( در اداره كل)ستاد( و كليه ادارات تابعه شهرستانها بصورت مناقصه 
عمومی يک مرحله ای را به شركت واجد شرايط دارای مجوز ذيصالح به شرح 

ذيل واگذار نمايد.
مناقصه گزار : اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی مازندران

شرح خدمات :  انجام مأموريتهای سازمان اعم از بازرسی از كليه واحد ها )درون 
شهری و برون شهری( در سازمان و كليه ادارات تابعه شهرستانها – خودروهای 

درخواستی اداره سمند ، پژو و ... ترجيحاً مدل 90 و باالتر باشد.
مدت قرارداد :  12 ماه شمسی

تاريخ اجرا :  98/02/1  لغايت 99/01/31
:  گواهی صالحيت از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی  شرايط متقاضی 

مازندران ، تصوير آگهی تأسيس در روزنامه رسمی 
ميزان سپرده :  425/000/000 ريال 

: سامانه تداركات  پاكتهای پيشنهادی  ارسال  و  اسناد مناقصه  محل دريافت 
   www.setadiran.ir : الکترونيکی دولت)ستاد( به نشانی

شماره فراخوان مناقصه در سامانه مذكور  : 2098003265000002   )اصالح شده: 
)2098003265000002-1

مهلت دريافت اسناد مناقصه :  تا ساعت  14 روز پنجشنبه مورخ 98/02/26  از 
طريق سامانه فوق 

روز سه شنبه   تا ساعت 08:00 صبح    : پيشنهادی  های  پاكت  ارسال  مهلت 
98/03/07  از طريق سامانه فوق 

تاريخ و محل بازگشايی پاكت های پيشنهادی :  ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه  
98/03/07  در اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی مازندران به نشانی : ساری خ 

امير مازندرانی خ رودكی روبروی پارک كوشا سنگ ساختمان شهيد نوری 

آگهی مناقصه عمومی
اداره كل ورزش و جوانان مازندران در نظر دارد پروژه های مشروحه ذيل را از طريق مناقصه 

عمومی به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

شرايط :
1-ارائه ضمانتنامه شركت در مناقصه بصورت زير )يکی از بندهای الف يا ب (

الف : ضمانت نامه بانکی معتبر 
ب: فيش واريزی نقدی به حساب شماره 2170555005009 نزد بانک ملی شعبه مركزی ساری 

2-اسناد مناقصه از تاريخ 98/2/26 تا تاريخ 98/3/1 از طريق سايت سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir منتشر و قابل دانلود می باشد .

3-به پيشنهادات فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4-آخرين مهلت تسليم پيشنهادها تا پايان وقت اداری يکشنبه مورخ 98/3/12 می باشد .
5-نشانی تسليم پيشنهاد ها : اسنادی كه در پاكت الف ، ب و ج بايد قرار بگيرند بصورت اسکن 
شده بر روی سايت فوق الذكر قرار داده شود ضمنا اصل پاكت الف نيز بصورت دستی به آدرس 
ساری ، خيابان فرهنگ ، اداره كل ورزش و جوانان مازندران تحويل و رسيد دريافت نمايند .) 
مناقصه گرانی می توانند اصل پاكت الف را بصورت دستی تحويل دهند كه آن را بر روی سايت هم 

قرار داده باشند .
6-انعقاد قرار داد سالن ورزشی لرگان نوشهر بر اساس بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4 
بصورت سرجمع می باشد و انعقاد قرارداد زمين فوتبال ورزشی زيراب بصورت فهرست بهايی می 

باشد 
دارای  بايست  می  مناقصه  در  كننده  شركت  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص   : متقاضی  7-شرايط 
صالحيت پيمانکاری ) رتبه بندی ( از مرجع ذيصالح باشند و موضوع اساسنامه شركتهای حقوقی 
بايد مرتبط با موضوع مناقصه باشند . افراد شركت كننده برای پروژه زمين فوتبال زيراب سوادكوه 
اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی شركت كننده دارای مجوز بهره برداری در زمينه چمن مصنوعی ، 

كفپوش و ... از وزارت صنعت معدن و تجارت فقط می توانند در مناقصه شركت نمايند .
8-تاريخ بازگشايی پاكتها روز دوشنبه مورخ 98/3/13 می باشد .

9-محل تامين اعتبار سالن ورزشی لرگان استانی و زمين فوتبال زير اب ملی – استانی می باشد .
10-ساير شرايط مناقصه مطابق موارد مندرج در اسناد شرايط مناقصه می باشد .م/الف469646

نوبت اول

 اندازه سالن ) برآورد رشته کاری مدت اجرا محل اجرا نام پروژه رديف 
متر مربع (

مبلغ ضمانت نامه 

1/110/000/000 20/211/090/9008140ريالابنيه 12ماه سوادکوهزمين فوتبال زيراب1
ريال 

224/000/000ريال 4/479/158/855916ريال ابنيه 12ماه نوشهر سالن ورزشى لرگان 2

نوبت دوم


