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گــروه علمی و آموزشــی- 
داســتان کنکور داســتان پر غصه ای 
است؛ حاال دو سال است که با مجازی 
شدن درس ها و فشار مضاعفی که بر 
دانش آموزان پایه دوازدهم می آید، با 
گرانی کتاب ها و منابع کمک درسی 
و عدم دسترســی آنها به کالس های 
تقویتــی کــه پیش از ایــن حتی در 
خود مدارس هم تشــکیل می شــد، 
ایــن دانش آموزان احســاس این را 
دارند که مورد ظلمی واقع شــده اند. 
در ایــن میان حرف های گاه متناقض 
مســئوالن هم مزید بر علت می شود. 
سال گذشته تعویق های پیاپی کنکور 
تمرکز زیادی از دانش آموزان گرفت 
و استرس هایی را وارد کرد و امسال 
هم با نزدیک شدن به تیرماه که گفته 
می شود زمان برگزاری کنکور است 
این تــرس و دلهره در دانش آموزان 
هست که باز هم کرونا زمان برگزاری 
کنکــور را تحت تاثیــر قرار دهد. از 
سوی دیگر صحبت هایی که در ایام 
نوروز وزیر آموزش و پرورش مبنی 
بر حذف بخش هایــی از کتاب های 
درســی که به سازمان سنجش اعالم 
شــده و اعالم این حذفیات از سوی 
سازمان سنجش ســوال هایی را در 
ذهــن مخاطبان کنکور ایجاد کرد که 

چرا اینقدر دیر!
مجمــوع داوطلبــان کنکــور 
سراســری ســال ۱۴۰۰ تعداد یک 
میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۶۹ نفر است. 
همه می دانند که خواندن برای کنکور 
را دانش آموزان از زمانی بسیار زودتر 
آغاز می کنند. در حالی که دورنمای 
کرونا و سال تحصیلی از ابتدای سال 
تحصیلی تقریباً مشــخص بود حال 
سوال این است که آیا نمی شد زمانی 

زودتر این حذفیات اعالم شود؟
در این میان با نزدیک شــدن به 
زمان برگزاری کنکور باز هم کسانی 
هســتند که دوباره بحــث تکراری 
حــذف کنکور، پذیرش بر اســاس 
سوابق تحصیلی و… را مطرح کنند. 
هرچند سازمان سنجش اعالم کرده 
اســت که امســال تغییری در سهم 
ســوابق تحصیلی ایجاد نمی شــود 

اما این داســتان های تکــراری کنار 
نمی رود.

هامون سبطی کارشناس مسائل 
آموزش و پــرورش و دبیر کارگروه 
آموزش دیده بان عدالت و شفافیت 
در خصــوص دانش آمــوزان پایه 
دوازدهم که امســال بــرای کنکور 
باید آماده شــوند و ســال تحصیلی 
پیــش رو را تماماً در فضای مجازی 
گذرانده اند، گفت: یک موضوعی که 
باید دربــاره آن خیال همه را راحت 
کنیم این اســت کــه کنکور حذف 
شدنی نیســت. واقعیت جاری این 
است که کنکور یک اهرم فشار برای 
آموزش و پرورش اســت تا بچه ها 
را ســر درس ها و کالس ها بنشاند و 
آنهــا را وادار به درس خواندن کند. 
در واقــع کنکور علت نیســت بلکه 

خودش معلول است.
وی ادامه داد: موضوع این است 
کــه کنکور یــک دروازه برای ورود 
مردم از یک شــهر به یک کاخ است 
)درســت یا غلط ورود به دانشــگاه 
در ذهن بســیاری همان کاخ است( 
در این کاخ انــدازه یک صدم مردم 
شــهر گنجایش و پذیرش دارد. حاال 
می تــوان دروازه را بزرگ کرد، کاخ 
را بزرگ تــر کرد امــا مادامی که این 
اتفاق نیفتاده است، کسانی که بر طبل 
حذف کنکور می کوبند به شــناختی 
از تمام ابعاد ماجرا نرســیده اند. برای 
بزرگ تر کردن کاخ هم باید سرمایه ها 
به ســمت مســیر علــم و صنعت و 
تکنولوژی بیایــد. مادامی که تعداد 
دانشــگاه ها و صندلی ها همین است 
وضعیت کنکور ما هم به همین منوال 

است. 
در زمــان برگــزاری کنکــور 
در ســال گذشته طی شــش ماه ۲۵ 
اظهارنظر متفاوت و متناقض درباره 
زمان برگزاری کنکور مطرح شد، هر 
کســی این روزهــا از کنکور بگوید 
حرفــش تیتــر می شــود. تیتری که 

میلیون ها ایرانی آن را می خوانند
کارشــناس مســائل آموزش و 
پــرورش افزود: در زمــان برگزاری 
کنکور در ســال گذشــته طی شش 

ماه ۲۵ اظهارنظر متفاوت و متناقض 
درباره زمان برگزاری کنکور مطرح 
شد، هر کســی این روزها از کنکور 
بگوید حرفش تیتر می شــود. تیتری 
که میلیون ها ایرانی آن را می خوانند. 
آن قدری که این روزها وزیر آموزش 

و پــرورش دربــاره کنکور صحبت 
می کند، وزیر علوم صحبت نمی کند 
و این نشــانه این است که برداشت 
دقیقــی از کنکــور در آمــوزش و 

پرورش وجود ندارد.
ســبطی در ادامــه گفت: دانش 
آمــوزان پایــه دوازدهم تــا امروز 
وقت گذاشــته اند و مطالب را عمیقًا 
خوانده اند ســواالت کنکور بســیار 
مفهومــی و تحلیلی اســت و قابل 
مقایسه با امتحانات نهایی و سواالت 
آن نیست در واقع کسی که می خواهد 
برای کنکور موفق شــود باید مطالب 
را عمیــق بخوانــد. در صورتی که 

در امتحانــات نهایی اگر به صورت 
حفظی هــم مطالب خوانده شــود 

مشکلی پیش نمی آید. 
حال در این شــرایط وقتی یک 
مطلبی مطرح می شــود که تازه بعد 
از عید اعالم می شــود چــه مطالبی 

برای کنکور حذف می شــود، کاماًل 
غیرعلمــی اســت چون مــا با یک 
رقابت رو به رو هستیم و دانش آموز 
با خــودش می گوید اگر االن مطلبی 
را حذف کنند من می توانســتم وقت 
نگــذارم و بــه جــای آن مطلب که 
خوانــدم مطالب دیگــر را عمیق تر 
بخوانم. به هر حال دو سال است که 
کرونا مزید بر علت شده تا یک ظلم 
سیستماتیک به دانش آموزان کشور 

شود.
آموزش مجــازی فرصتی 
برای بســط عدالت و سالمت 

آموزشی

دبیــر کارگروه آمــوزش دیده 
بــان عدالت و شــفافیت در ادامه در 
خصوص اینکه یک سال گذشته چه 
فراز و فرودهایی در آموزش مجازی 
طی شد، بیان کرد: در وهله اول اینکه 
در کرونا یک موقعیت استثنایی برای 

گسترش عدالت آموزشی و سالمت 
آموزشی پیش آمد. عدالت آموزشی 
از ایــن جهت که تعداد بیشــتری از 
دانــش آموزان بــه معلمان با کیفیت 
و شــیوه آموزش آنها دسترسی پیدا 
کردند و ســالمت آموزشی نیز اینکه 
خوشــبختانه آنچه به عنوان شبه علم 
حتی در صدا و ســیما مطرح می شد 

جایی پیدا نکرد.
در کرونا یک موقعیت استثنایی 
برای گســترش عدالت آموزشی و 
ســالمت آموزشی پیش آمد. عدالت 
آموزشــی از این جهت کــه تعداد 
بیشتری از دانش آموزان به معلمان با 

کیفیت و شیوه آموزش آنها دسترسی 
پیدا کردند و ســالمت آموزشی نیز 
اینکه خوشــبختانه آنچــه به عنوان 
شبه علم حتی در صدا و سیما مطرح 

می شد جایی پیدا نکرد.
آموزش  مســائل  کارشــناس 

و پــرورش بیــان کــرد: برنامه های 
تلویزیونــی که بــه تدریس دروس 
می پرداخت می توانست گل سرسبد 
بسته عدالت محور و سالمت محور 
باشــد اما آن قدری که باید نه در میان 
دانش آموزان و نــه در میان معلمان 
و کادر آموزشــی ضریب نفوذ پیدا 

نکرد. 
دلیلش هم این است که آموزش 
و پــرورش در این چند دهه در یک 
محیط بسته به کار خودش ادامه داد و 
از شفافیت پرهیز داشته است و بیشتر 
حکم های آن نیز حالت انشایی دارد 
برای همین بسیاری از معلمان وقتی 

کتاب درسی را فقط تدریس می کنند 
که در آموزش های تلویزیونی همین 
اتفاق افتاد تصنعی به نظر می رســد 

و حالت تعاملی هم از میان می رود.
ادامــه داد: نویســندگان  وی 
کتاب های درســی و روســای دفتر 
تالیــف تجربــه خاصــی در زمینه 
آموزش به نسل امروز ندارند، وقتی 
در حــد یک کتاب ۲۰۰ صفحه ای با 
مردم در ارتباط باشــید و چشــم در 
چشــم دانش آموزان قــرار نگیرید 
در واقــع راه ارتباط را با این نســل 
نمی دانیــد. واقعیت این اســت که 
معلمان باســوادی در ایــن برنامه ها 
حضــور پیــدا کردند اما شــاید راه 
ارتباط با این نســل را نمی دانستند و 
کالس ها شبیه روخوانی کتاب های 

درسی بود.
غفلــت از ظرفیــت رادیو 

برای آموزش غیرحضوری
ســبطی در ادامــه با اشــاره به 
اینکه از ظرفیــت رادیو در این فضا 
استفاده نشد، بیان کرد: خیلی از دانش 
آموزان در خانه به تلویزیون دسترسی 
ندارند چرا که تلویزیون یک وسیله 
عمومی در خانه اســت و می شد از 
رادیو که هم کم هزینه تر است و هم 
می توانســت اختصاصی دانش آموز 

باشد استفاده کرد.
وی در ادامه بیان کرد: نکته مثبت 
دیگر آموزش های تلویزیونی این بود 
که از ورود افرادی که شــومن های 
آموزشی هستند و مدت هاست شبه 
علم را در صدا و سیما به خورد افراد 
می دهند جلوگیری شد و آموزش و 
پرورش روی این موضوع حساسیت 

ویژه ای داشت.
در سال های اخیر نخبگان 
تحصیلی جذب رشــته معلمی 

می شوند
مــورد  در  همچنیــن  وی 
آموزش های مجازی معلمان نیز بیان 
کــرد: در این مورد برای کل کشــور 
و کل این فضــا حکم کلی نمی توان 
داد. خیلــی از معلم هــا بودنــد که 
مهارت هایشــان را در همین شرایط 
افزایــش دادند و بــا تک تک دانش 
آموزان در مسیر یادگیری پیش رفتند 
و خیلــی از معلمان کــه عموماً در 
مدارس دولتی هســتند در این مسیر 
موفق نبودند. واقعیت این اســت که 
دانش آموزان موفق و مســتعد که از 
فیلتــر آزمون سراســری می گذرند 
تمایلی به رشــته دبیــری برای ادامه 

تحصیل در دانشگاه ندارند. 
برخالف آنچه در سال های دهه 

اول انقالب وجود داشت. البته چند 
ســالی اســت این رویه رو به بهبود 
اســت و با توجه به اینکه دانشــگاه 
فرهنگیان دانشــجویان را بورســیه 
می کند و اســتخدام آنها حتمی است 
تعداد بچه های نخبه بیشتری جذب 
معلمی می شــوند و شاید در آینده با 
درصد باالیی معلم رو به رو باشــیم 
 که ســابقه تحصیلی درخشــانی هم 

دارند.
ســبطی در ادامه اظهــار کرد: 
موضوع دیگر این اســت که شــبکه 
شاد یک نورسیده در فضای آموزشی 
بود که ایرادهای بســیاری هم داشت 
و شــاید ارتبــاط واقعــی معلــم و 
دانش آمــوز در این ســال کرونایی 
بیشــتر در واتس آپ و تلگرام بود و 
در شاد معلمان مطالبی را بارگذاری 
می کردند تا سیســتم اداری را راضی 

کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به تالشی که دیده بان 
شــفافیت و عدالت بــرای باال بردن 
سن پذیرش دانشجویان در دانشگاه 
فرهنگیان در یک ســال گذشته کرد 
و آن را به ســن ۲۴ ســال برگرداند، 
گفت: این تالش باعث شد که بتوانیم 
نخبگان بیشتری را وارد رشته زیبای 
دبیــری کنیم. موضــوع دیگری که 
این روزها مطرح اســت این اســت 
که خیلی ها در آمــوزش و پرورش 
تالش می کنند سهم پذیرش سوابق 
تحصیلی در کنکور ۶۰ درصد شــود 
و ایرادهای اساسی به آن وارد است. 
در واقع چــون تنها اهرم قهریه 
ســر کالس نشســتن برای آموزش 
و پرورش همان کنکور اســت این 
سیســتم سهم بیشــتری می خواهد 
در حالی که رســالت اصلی آموزش 
و پــرورش این اســت که ذهن های 
جویای اخــالق و دانش را پرورش 
دهد اما کتاب هایی که ســال به سال 
الغرتر می شوند گواهی می دهند که 
این سیســتم دست به حذف مباحث 
مربــوط به علم و خــردش قوی تر 

است.
ســبطی در پاسخ به این پرسش 
کــه در حال حاضر هــم خیلی ها به 
حجم کتاب های درسی انتقاد دارند 
و آن را زیاد می دانند، گفت: بله من به 
عنوان یک کشاورز اگر به یک مغازه 
مکانیکی بروم ممکن است احساس 
کنم وســایل اضافی در آنجاســت 
در این زمینه باید کســانی که سابقه 
تخصصی در این حــوزه دارند نظر 

بدهند.

در حالیکه خیلی ها هنوز هم بر طبل حذف کنکور می کوبند اما برخی نیز معتقدند که کنکور تنها اهرم فعلی
 آموزش و پرورش است که بچه ها را وادار به درس خواندن کند.

کنکور تنها اهرم برای تشویق بچه ها به 
درس خواندن شده است

گروه علمی و آموزشی- زمانی 
که درباره ابرخودروها و سوپر اسپرت 
های ایتالیایی صحبت می شود؛ قطعا 
نام "افی وی فرانجیِونتو" ناشــناخته 
و عجیب به نظــر خواهد آمد اما این 
کمپانــی فعــال در تورین)ایتالیا( به 
تازگــی از جدیدترین محصول خود 
یعنی اف وی فرانجیونتو سورپاســو 
رونمایی کرده است تا معادالت ثابت 
خودرویی در ایتالیا را به ســود خود 

دچار تغییراتی کند.
اف وی فرانجیونتو پیش از این 
طرح مربوط بــه ابرخودروی ۱۰۰۰ 
اسب بخاری اســفانه دیِچی دیِچی 
و همچنین رودســتر الکتریکی ۱.۶ 
میلیون دالری شارلوت را معرفی کرده 
بود. اما سورپاسو را می توان مهمترین 
محصول معرفی شده توسط این برند 
دانست زیرا جزئیاتی که همراه خود 
دارد بسیار نزدیک تر به یک محصول 

محبوب و متعارف است.
نکته جالب امــکان نامگذاری 
یکــی از مدل هــای این محصول 
توسط مشتری است زیرا بصورت 

پیش فرض با نام GTXX ارائه می 
شــود و دو اکس آخر را مشتری می 
تواند براســاس نظر خود شــخصی 

سازی کند.
همچنین خریداران هر دو مدل 
سورپاســو که با نام های اســتراداله 
و GTXX شناســایی می شــوند، 
می توانند طی یــک برنامه ۳۰ روزه 
همکاری نزدیکی با طراحان شرکت 
در راســتای اعمال شخصی سازی 
و شــکل گیری خودروی سفارشی 
خود داشــته باشند. استراداله در واقع 
نسخه ساده تری از سورپاسو است که 
تصاویر منتشــر شده از سورپاسو نیز 

تا کنون فقط مربــوط به همین مدل 
استراداله می شــود. در مقابل نسخه 
GTXX اسپرت تر، دارای بدنه دو 
رنگ و با ظاهری تهاجمی تر ارائه می 
شود که نزدیکی زیادی به خودروهای 
کالس جی تــی۳ دارد.این محصول 
مجهــز به آخرین فناوری های مبتنی 
بــر هــوش مصنوعــی و یادگیری 
ماشــین در کابین است که عالوه بر 
شخصی ســازی های مدنظر راننده 
بــه تدریج با مالک خود هماهنگ تر 
خواهد شد.اما درباره پیشرانه به یک 

تپنده ۱۰ ســیلندر اشاره شده که ۶۱۰ 
اســب بخار در حالت تنفس طبیعی 
برای مدل اســتراداله خروجی دارد. 
در تریم GTXX اســتفاده از سامانه 
سوپرشارژ؛ میزان خروجی را به 8۵۰ 
اسب بخار می رساند.GTXX طی 
۲.۹ ثانیه از حالت توقف به ســرعت 
۱۰۰ کیلومتر برســاعت می رسد و 
بیشــینه ســرعت آن نیز برابر با ۳۴۵ 
کیلومتر برساعت محاسبه شده است.

اطالعات بیشــتری در رابطه با 
زمان ارائه و قیمت در دسترس نیست.

گروه علمی و آموزشی- در سری 
 MatePad تبلت های هوآوی، مدل
Pro به عنوان مــدل پرچم دار معرفی 
شده اســت. این سری از محصوالت، 

اولین بار در انتهای سال ۲۰۱۹ معرفی 
شدند و پس از آن در ابتدای سال ۲۰۲۰ 
مدل 5G آن نیز روانه بازار شــد. اکنون 
و پس از گذشت یک سال، غول چینی 
در آســتانه معرفی جانشــین این مدل 
 ۲ MatePad Pro یعنی هــوآوی

قرار دارد.
 ۲ MatePad Pro هــوآوی
به عنوان تبلت رده باال در لیســت 

TENAA قرار گرفته است.
TENAA اداره مقررات و 
قوانین دستگاه های دیجیتال 
در چین اســت و هر 
دیجیتالی  محصــول 

قبــل از رونمایی رســمی باید به تایید 
 ۲ MatePad Pro .برسد TENAA
نیــز در حال حاضر مجوز ورود به بازار 
چین را از TENAA دریافت کرده و 
به زودی به شکل رسمی معرفی خواهد 
SA/ شد. تبلت جدید از فناوری ارتباطی
5G NSA یا همان نسل پنجم فناوری 
ارتباطی و اینترنتی پشتیبانی می کند. این 
تبلت در بازار چین به صورت رســمی 
 Harmony( با سیستم عامل هارمونی
OS( معرفی خواهد شد و شاید اولین 
دستگاهی باشد که این سیستم عامل را 
در اختیار عموم قرار می دهد. عالوه بر 
آن، تبلت جدید هــوآوی از پردازنده 

 ۹۰۰۰ HiSilicon Kirin قدرتمنــد
SoC استفاده می کند که یکی از اولین 

پردازنده های ۵ نانومتری دنیا است.
این تبلت در دو سایز ۱۲.۲ و ۱۲.۶ 
اینچ عرضه خواهد شــد که نسبت به 
صفحه نمایش ۱۰.8 اینچی مدل قبلی 
رشد خوبی داشته است. صفحه نمایش 
 IPS LCD مدل قبلــی از فنــاوری
استفاده می کرده که بعید نیست در مدل 
جدید نیز از همین فناوری با ســرعت 
تازه ســازی باالتــر در صفحه نمایش 
استفاده شود. البته نباید احتمال استفاده 
از صفحه نمایش OLED را نیز در این 

مدل جدید منتفی دانست.

اف وی فرانجیِونتو سورپاسو؛ نامی جدید در صنعت خودروی ایتالیا

خط و نشان تورین برای المبورگینی و فراری!

تبلت هوآوی MatePad Pro 2 آماده ورود به بازار

با روزی ۹۶۰ تومان ، 
در حوادث  تا سقف

 ۲۵۰میلیون تومان بیمه باشید

دفتر امیرزاده کد ۲۱۸۵۶ بیمه آسیا 
مشاورتلفنی بیمه ای شما در برج صدف کیش
۷۶۴۴۴۵۳۶۷۰    -   ۰۹۱۲۲۱۱۸۶۳۲ 

صدور انواع بیمه نامه

  غیر حضوری در هر ساعتی که بخواهید

هر چهره ای با لبخند زیباتر می شود
بیمه نامه

مجموع داوطلبان کنکور سراســری ســال ۱۴۰۰ تعداد یک 
میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۶۹ نفر است. همه می دانند که خواندن 
برای کنکور را دانش آموزان از زمانی بســیار زودتر آغاز 
می کننــد. در حالی که دورنمای کرونا و ســال تحصیلی از 
ابتدای ســال تحصیلی تقریباً مشخص بود حال سوال این 
اســت که آیا نمی شد زمانی زودتر این حذفیات اعالم شود؟

 GTXX نکته جالب امکان نامگذاری یکی از مدل های این محصول توسط مشتری است زیرا بصورت پیش فرض با نام
ارائه می شود و دو اکس آخر را مشتری می تواند براساس نظر خود شخصی سازی کند.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشــخصات و شــرایط کلی ذیل از طریق 
برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

تجدید دوم آگهی مناقصه عمومی  با  شماره  99-103

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی و ملی
ج( شــرایط متقاضی :  ۱ – داشــتن شخصیت حقوقی  ۲-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت 
نامه انجام تعهدات  ۳- دارا بودن گواهی صالحیت تولید عالئم از اداره کل ایمنی و حریم راههای ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور. لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از 
 ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸   لغایت ساعت .۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ و بازگشایی پاکات مناقصه 

ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ بود. جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 

شناسه : ۱۱۱۹۶۱۹اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  هرمزگان

مدت پیمانشهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

خرید صفحه عالئم ایمنی کامپوزیت مورد نیاز 
19.999.000.000راههای حوزه استحفاظی استان

حوزه 
استحفاظی 

استان

4999.950.000

  اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بازگشایی محور پاهتک – کورت زنی بشرح جدول 
ذیل و بر اساس مشخصات فني منضم به اسناد ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( برگزار نماید. 

 فراخوان ارزیابی کیفی )3  -1400( ) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایي نظام مستند سازي(

۱- نوع فراخوان: فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه
۲- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

۳- موضوع فراخوان : اجراي عملیات بازگشایی محور پاهتک – کورت زنی شامل: 
اجراي عملیات خاکی و سایر آیتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها و مشخصات 

فني اجرایي.
۴- زمان و محل توزیع/فروش

-       زمان شروع توزیع اسناد ارزیابی : روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴
-       زمان پایان توزیع اسناد ارزیابی : روز  پنجشنبه   مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴
۵- محل دریافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از 

طریق سایت تدارکات الکترونیگی دولت 
) ستاد ایران (  انجام می گردد.

۶- مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : سایت تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ایران ( 

 -  مهلت و زمان تسلیم اسناد ارزیابی:  روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴

۷- موارد الزامی و مهم:
الف-   ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحیت ایمنی الزامی است.

ب- ارائه درخواســت کتبی اعالم آمادگی جهت شــرکت در ارزیابی تا موعد مقرر 
دریافت اسناد ارزیابی به آدرس قید شده در بند ۹ الزامی است. 

۸-شرایط مناقصه گران:
 الف( - داشتن شخصیت حقوقي ب(- داشتن توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي شرکت 
در مناقصه  و ضمانتنامه انجام تعهدات پ(- داشتن ظرفیت خالي   د( داشتن حداقل 

رتبه ۳ راه و ترابری
۹- تاریخ بازگشایي پاکت ها :ساعت ۱۰ روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ در محل 
ســاختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان به آدرس: بندرعباس- 
بلوار امام خمینی- جنب ناحیه انتظامی- ســاختمان شــماره یک اداره کل راه و 

شهرسازی هرمزگان
جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانید به سایت هاي زیر مراجعه نمایید : 

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir

شناسه : ۱۱۱۹۸۰۹اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

مدت اجراي پروژهبرآورد اولیه بر اساس فهرست بها راه و باند سال 1400 )ریال(شهرستاننام پروزه
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