» حكمت علوي

عذر برادرت را بپذير و اگر عذري نداشت برايش عذري بتراش.

امام علي (ع):

راه و رسم زندگي پيامبر اکرم

(ص)

پيامبر (ص) با دل از دنيا روي گرداند و يادش را از جان خود
ريشه کن کرد و همواره دوست داشت تا جاذبه هاي دنيا از ديدگانش
پنهان بماند و از آن لباس زيبايي تهيه نکند و آن را قرارگاه دائمي
خود نداند و اميد ماندن در دنيا نداشته باشد ،پس ياد دنيا را از
جان خويش بيرون کرد و دل از دنيا بر کند و چشم از دنيا پوشاند
و چنين است کسي که چيزي را دشمن دارد ،خوش ندارد به آن
بنگرد ،يا نام آن نزد او بر زبان آورده شود.
در زندگاني رسول خدا (ص) براي تو نشانه هايي است که تو را
به زشتي ها و عيب هاي دنيا راهنمايي کند ،زيرا پيامبر (ص) با
نزديکان خود گرسنه به سر مي برد و با آنکه مقام و منزلت بزرگي
داشت ،زينتهاي دنيا از ديده او دور ماند .پس تفکر کننده اي بايد
با عقل خويش به درستي انديشه کند که؛ آيا خدا ،محمد (ص)
را به داشتن اين صفتها اکرام فرمود يا او را خوار کرد؟ اگر بگويد
خوار کرد ،دروغ گفته و بهتاني بزرگ زده است ،و اگر بگويد او را
اکرام کرد ،پس بداند خدا کسي را خوار شمرد که دنيا را براي او
گستراند و از نزديک ترين مردم به خودش دور نگه داشت.
«خطبه  160نهج البالغه -مرحوم دشتي»

» خبر

مدير عامل موسسه علمي آينده سازان

جشنواره علم براي همه ويژه
دانش آموزان و خانواده ها برگزار مي شود
مدير عامل موسسه علمي آينده سازان گفت :در راستاي ترويج
اميد علمي  ،تفکر خالق و تقويت روحيه پژوهشي «جشنواره علم
براي همه» در دو بخش عمومي و ويژه  ،ويژه ي دانش آموزان
و خانواده ها با اهداي جوايز نفيس برگزار مي شود.به گزارش
روابط عمومي و امور بين الملل دفترمرکزي اتحاديه انجمن هاي
اسالمي دانش آموزان  ،ارشاد استعدادي مدير عامل موسسه علمي
آينده سازان گفت :موزه ملي علوم و فناوري با مشارکت اتحاديه
انجمن هاي اسالمي دانش آموزان در ادامه برگزاري دو دوره از
جشنواره «علم و عامه» سومين دوره اين جشنواره را با نام «علم
براي همه» و به مدت يک هفته از تاريخ  ۲۰تا  ۲۵آبان ۱۳۹۶
برگزار مي کند و اعضاي انجمن هاي اسالمي دانش آموزان عالوه
بر حضور و داوري کل جشنواره به شکل اختصاصي هم مورد
داوري و ارزيابي قرار مي گيرند.

روايت زندگي و مرگ در کتاب
خزان برگک
«خزان برگک» عنوان کتابي است به قلم لئوبوسکاليا که از زبان و
نگاه يک برگ کوچک به بيان پديدهي زندگي ،مرگ و چرايي آنها
ميپردازد.به گزارش اداره کل روابط عمومي و اموربينالملل کانون،
اين کتاب با ترجمهي «رباب فرهنگ» نخستين بار در سال 1372
چاپ شده است؛ هماينک انتشارات کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان« ،خزان برگک» را با ويرايش و قطعي متفاوت وارد
بازار کتاب کرده است .اين داستان که جزو آثار فلسفي محسوب
ميشود دربارهي زندگي «برگک» است که جوانهي کوچکي است.
او با برگل که بزرگترين برگ روي درخت است دوست ميشود
و زندگي خود را در کنار او سپري ميکند .برگل به او دربارهي
هدفها و وظايف زندگي توضيح ميدهد تا اينکه با رسيدن فصل
پاييز اتفاقهاي جديدي رخ ميدهد.
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اللهياري مطرح کرد؛

رشد دو برابري مشارکت ها در جشنواره کتابخواني رضوي

معاون توسعه کتاب و کتابخواني نهاد کتابخانه ها
از رشد  ۲/۶برابري مشارکت ها در هفتمين
جشنواره کتابخواني رضوي خبر داد.به گزارش
خبرنگار مهر ،نشست خبري هفتمين جشنواره
کتابخواني رضوي با حضور محمد اللهياري معاون
توسعه کتاب و کتابخواني نهاد کتابخانه ها و هادي
ناصري مدير روابط عمومي نهاد کتابخانه هاي
عمومي کشور در ساختمان مرکزي اين نهاد

برگزار شد.در اين نشست اللهياري گفت :جشنواره
کتابخواني رضوي يکي از برنامه هايي است که
به مناسبت دهه کرامت توسط بنياد بين المللي
امام رضا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
برگزار مي شد .تا دوره پنجم يکي از اداره هاي
وزارت ارشاد متولي برگزاري اين جشنواره بود تا
اينکه بنياد امام رضا پيشنهاد کرد نهاد برگزارکننده
اين جشنواره باشد.
وي افزود :باتوجه به  ۳۴۰۰کتابخانه نهادي و
مشارکتي در کشور ،و ضريب نفوذ نهاد کتابخانه ها
در ارتباط با مردم اين نهاد راپذيرفت و از دوره
ششم اتاق فکر آن در نهاد تشکيل شد .در سال
اول برگزاري جشنواره توسط نهاد مشارکت مردم
از تصور ما خارج بود و غريب  ۲۳۵هزارنفر در
جشنواره شرکت کردند و اين مسئله بار ما را
سنگين تر کرد.

مجتمع نيکوکاري رعد:

مراسم ترحيم مريم ميرزا خاني
پنجشنبه در تهران برگزار مي شود

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

خبر »

تئاتر مي تواند عنصر وحدت بخش قومي باشد
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در نشست چشم انداز
تئاتر استان ها تأکيد کرد که تئاتر مي تواند عنصر
وحدت بخش قومي در کشور باشد.به گزارش خبرگزاري
مهر ،سيدرضا صالحي اميري وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي در نشست دو روزه چشم انداز تئاتر استانها
در تماشاخانه سنگلج حضور پيدا کرد .در اين نشست
علي مرادخاني معاون هنري وزير ،مهدي شفيعي
مديرکل هنرهاي نمايشي و مديران کل ارشاد استان
ها و تعدادي از هنرمندان حضور داشتند.وزير ارشاد
با بيان اينکه حوزه تخصصي ام مطالعات فرهنگي و
اجتماعي است و مي خواهم مطالبات اجتماعي ام را
از تئاتر بيان کنم ،اظهار کرد :بر اين باور هستم که
بايد تالش جدي براي تقويت اين حوزه داشته باشيم
نه به دليل صرف اقتصاد حوزه تئاتر ،بلکه من معتقدم
تئاتر ميتواند هويت بخش باشد مشروط براينکه به
مباني هويتي آشنا و واقف باشد.صالحي اميري با اشاره

مجتمع نيکوکاري رعد اعالم کرد :مراسم ترحيم مرحومه
«مريم ميرزا خاني» در مسجد جامع شهرک غرب تهران روز پنجشنبه اين
هفته ( 29تير ماه) برگزار مي شود.به گزارش ايرنا از مجتمع نيکوکاري
رعد ،اين مراسم ازعصر روز پنجشنبه به نشاني شهرک غرب  ،ميدان
صنعت ،خيابان سيف ،مسجد جامع شهرک غرب از سوي بستگان آن

معاون حقوقي شوراي عالي انجمنهاي جانبازان و ايثارگ ران:

وجود معاونت فرهنگي بنياد با نبودش
علي السويه است

به نشست خود با جمعي از اعضاي ستاد برگزاري
جشنواره تئاتر خياباني مريوان در هفته گذشته ،گفت:
برخي از روزها وقتي به سالن تئاتر ميروم و از نزديک
با فضاي تئاتر آشنا ميشوم ،بيشتر به اين موضوع
ايمان مي آورم که ما بايد حوزه تئاتر را در کشور به
عنوان يک هنر ماندگار ،بيش از پيش تبليغ کنيم.
بر اين باور هستم که گفتمان تئاتر در دهه چهارم
مبتني بر اجتماعي شدن تئاتر بايد باشد.

مرحومه برگزار مي شود؛ همچنين ساعت دقيق برگزاري مراسم متعاقبا
اعالم خواهد شد.احمد ميرزاخاني ،پدر مرحومه مريم ميرزاخاني که
در زمان حاضر به دليل بيماري و درگذشت دخترش در آمريکا بهسر
مي برد،بنيان گذار مجتمع خيريه رعد ،رئيس هيئت مديره و عضو
هيئت مديره دانشگاه علمي کاربردي اين مجتمع است.

نمايه

خبرگزاري دانا

هواي مطبوع
در چله بوچير

به گزارش فارس ،مجتهد معاون حقوقي اين شورا با انتقاد به عملکرد
بخش هايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران ،گفت :متاسفانه مديراني وارد بنياد
شدهاند که بدون برنامه بوده و بعضا بعد از گذشت دو سال همچنان نتوانستند
کاري براي جامعه هدف انجام دهند.وي گفت :همچنين افرادي منصوب شدند
که به دليل ارتباط فاميلي يا هم جناح بودن در مسائل سياسي انتخاب شدند
و صد در صد بدون کارايي بودند.مجتهد افزود :آقايان در کميسيون ها فعال
نبودند و حتي بنياد شهيد بيش از  ١٥٠٠ميليارد بدهي به بيمه ايران داشت
تا جايي که بعضي از بيمارستان ها از پذيرش بيماران ايثارگر خودداري کردند.
مجتهد با بيان اينکه وجود قسمت فرهنگي بنياد با نبودش علي السويه است و
ما نميبينيم موضوع به خوبي در صدا و سيما و جاهاي ديگر منتشر شود ،افزود:
شورا خواهشمند است ،هر کدوم از مجموعه ها اعتراضي به اين مباحث داشتند
حاضر است در جمع رسانه ها مناظره كرده و مطالب را بيان كند.

برگزاري آزمونهاي پايان پودمان هاي آموزشي
به شيوه آموزش هاي خاص پايان يافت
معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي -کاربردي گفت :آزمونهاي
پايان پودمان هاي آموزشي دوره هاي علمي کاربردي به شيوه آموزش هاي
خاص از  8تيرماه  96آغاز و تا  23تيرماه ادامه داشت.به گزارش روابط عمومي
دانشگاه جامع علمي -کاربردي ،دکتر جواد حاتمي گفت :آزمونهاي پايان
پودمانهاي آموزشي دوره هاي علمي ک-اربردي به شيوه آموزش هاي خاص
در نيمسال دوم سال تحصيلي  95-96در رشتههاي کارداني فناوري ارتباطات
و اطالعات (آي سي تي) روستايي ،کارداني امور دهياري و شوراها ،کارداني
مديريت خانواده ،کارداني مديريت کسب و کار ،کارداني مترجمي عمومي زبان
انگليسي و کارشناسي مديريت خانواده از ساعت  9مطابق برنامه زماني اعالم
شده و دستورالعمل آزمون در  31استان کشور برگزار شد.

ت هاي خانواده پايدار
نشس 
در فرهنگسراي آفتاب

چله بوچير هرمزگان منطقه اي در ۵۰کيلومتري
پارسيان است و به دليل برخورداري از چشمه
و آبشار ،فصل گرماي سوزان جنوب را به بهار
تبديل کرده است .تمامي مسير رسيدن به
چشمه از آبراهي عميق در دل کوه عبور
مي کند و ارتفاع آب به گونه اي است که حتما
با جليقه نجات بايد طي شود .کساني که شنا
بلد نيستند نمي توانند به انتهاي چله برسند
و بايد بوسيله قايق هاي کوچک و با احتياط
حمل شوند .مسير طوالني ابتدا تا انتهاي چله
ديواره هايي بلند دارد که ارتفاع برخي نقاط
به بيش از  35متر مي رسد و در انتها آبشاري
زيبا چشم بيننده را نوازش مي دهد.

آگهي تجديد مزايده عمومي 96/5
(مزايده حضوري)

نشستهاي «خانواده پايدار» در راستاي اجراي برنامههاي جشنواره تابستاني
 96در فرهنگسراي آفتاب برگزار مي شود.به گزارش روابطعمومي فرهنگسراي
آفتاب،نشستهايخانوادهپايدارباموضوعاتينظيرشناختطرفين،شادزيستن،کنترل
خشم،آرامش درخانواده،گذشت و صداقت،افزايش شناخت درخانواده،تحقق الگوي
رحمت،مودت و تسکين و مهرباني در خانواده با شعار «زندگي آموختني است»
با هدف تقويت ،تحکيم،سالمت سازي ومهارت افزايي نهادخانواده ،ويژه زوج هاي
جواني که کمتراز  5سال از زندگي مشترکشان گذشته باشد روزهاي  28تير و
 18مرداد ساعت  17با حضور سيد کمال موسوي برگزار ميشود.

نوبت اول

فروش اقالم راكد (مازاد بر نياز) و اسقاط

شركت مخابرات ايران
(سهامي عام)
منطقه گيالن

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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مديريت مخابرات منطقه گيالن در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي حضوري نسبت به فروش  41مورد اقالم راكد (مازاد بر نياز) و
اسقاط شامل انواع «باطري ،آهنآالت ،شارژر و سوئيچ دستگاه مخابراتي ،انواع كابل مخابراتي ،آلومينيوم ،كولر گازي پنجرهاي ،مانيتور ،چاپگر،
قرقره فلزي و )...تجميع شده در انبار اسقاط جاده انزلي و انبار مركز  4الهيجان اقدام نمايد.
فلذا از خريداران محترم دعوت به عمل ميآيد جهت خريد اسناد مزايده مبلغ  200/000ريال به حساب سپهر 0102521606005نزد بانك
صادرات واريز و به آدرس چهارراه گلسار  -ساختمان مركزي مديريت مخابرات منطقه گيالن ،طبقه سوم ،واحد قراردادها مراجعه و با ارائه
فيش واريزي ،اسناد مزايده را دريافت نمايند.
آخرين مهلت دريافت (خريد) اسناد مزايده ،پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  96/05/04ميباشد.
آخرين مهلت تحويل (ارسال) اسناد مزايده ،پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  96/05/14ميباشد.
تاريخ برگزاري مزايده حضوري راس ساعت  14روز يكشنبه مورخ  96/05/15در اتاق كميسيون مناقصات و معامالت واقع در طبقه پنجم
ساختمان مركزي مخابرات منطقه گيالن ميباشد.
سپرده شركت در مزايده به مبلغ  750/000/000ريال به صورت چك بانكي تضميني و يا ضمانتنامه بانكي در وجه شركت مخابرات ايران ميباشد.
برنده مزايده كسي است كه باالترين قيمت را براي كل آيتمهاي اقالم مزايده پيشنهاد داده باشد.
هزينههاي مترتب ازجمله هزينه كارشناسي ،نشر آگهي ،حمل و باسكول ...به عهده برنده مزايده ميباشد.
مديريت مخابرات منطقه گيالن در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
ليست كليه اقالم و ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
تلفن 33132330-33132370 :دورنويس 33723456 :تماس حاصل فرماييد.
سايت اينترنتي WWW.TCG.IR :و  WWW.TCI.IRو http://iets.mporg.ir
تاريخ انتشار نوبت اول96/4/26 :
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مديريت مخابرات منطقه گيالن

آگهي مناقصه عمومي

سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري اراك در نظر دارد حفظ ،نگهداري و ايجاد فضاي سبز كالنشهر اراك را براساس تفكيك مناطق به صورت حجمي به پيمانكاران
واجد شرايط كه داراي تجربه ،تخصص ،توان مالي و سابقه كاري در زمينه حفظ و نگهداري فضاي سبز هستند واگذار نمايد.
1

2

3

عنوان مناقصهها و مبلغ تضمينها  -1مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه يك با برآوردي بالغ بر  42/064/800/000ريال و مبلغ تضمين  2/103/300/000ريال
 -2مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه دو با برآوردي بالغ بر  25/477/200/000ريال و مبلغ تضمين  1/273/900/000ريال
 -3مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه سه با برآوردي بالغ بر  19/578/050/000ريال و مبلغ تضمين  979/000/000ريال
 -4مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه چهار با برآوردي بالغ بر 16/021/000/000ريال و مبلغ تضمين  801/100/000ريال
 -5مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه پنج با برآوردي بالغ بر  22/940/800/000ريال و مبلغ تضمين  1/147/100/000ريال
 -6مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه نوار جنگلي با برآوردي بالغ بر  9/123/120/000ريال و مبلغ تضمين  456/200/000ريال
 -7مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه شهر صنعتي با برآوردي بالغ بر  11/414/160/000ريال و مبلغ تضمين  570/800/000ريال
 -8مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه شهيد باهنر با برآوردي بالغ بر  6/416/000/000ريال و مبلغ تضمين  320/800/000ريال
 -9مناقصه عمومي حفظ ،نگهداري و توسعه فضاي سبز در منطقه پارك وحش با برآوردي بالغ بر  3/252/000/000ريال و مبلغ تضمين  162/600/000ريال
امور حقوقي و قراردادهاي سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري

محل توزيع اسناد مناقصه

پس از تاريخ انتشار آگهي به مدت  12روز

زمان توزيع اسناد و تحويل
پيشنهادات

4

نحوه تسليم سپرده شركت در
مناقصه

ضمانتنامه بانكي معتبر (با اعتبار حداقل  3ماه) به نام شهرداري اراك يا فيش واريزي به حساب سپرده شماره  56044672617به نام سازمان نزد
بانك رسالت ،شعبه شهيد بهشتي اراك

6

زمان و مكان بازگشايي پاكات

روز چهارشنبه  96/5/11دفتر معاون مالي و اقتصادي شهرداري اراك

شرايط شركت در مناقصه

كليه سازمانهاي غيردولتي و شركتهاي داراي مجوز و صالحيت

5

دبيرخانه سازمان سيما  ،منظر و فضاي سبز شهري

محل تحويل پيشنهادات

7

تاريخ اعالم و ابالغ به برنده

9

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري و سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري (موضوع ماده  10آييننامه مالي) ميباشد .مناقصهگذار در رد يك يا تمام
پيشنهادات مختار است .به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش ،فاقد شرايط قانوني ،فاقد سپرده و خارج از مهلت تحويل اسناد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8

حداكثر يك هفته پس از بازگشايي پاكات

توضيحات:
 -1پيمانكار ميبايست گواهينامه صالحيت كاري و گواهينامه ايمني و بهداشت شركت را به همراه اسناد مناقصه ارائه نمايد و در صورت عدم تاييد صالحيتها ،به آن پيشنهاد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -2كليه متقاضيان واجد شرايط ميتوانند پس از تاريخ انتشار آگهي به مدت  12روز جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات خود به امور حقوقي و قراردادهاي سازمان سيما ،
منظر و فضاي سبز شهري واقع در كوي صنعتي  -منطقه يك  -روبروي سازمان همياري شهرداريها مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 086-33132020-23
تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار96/4/26 :
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آگهي تجديد مزايده عمومي

آگهي مناقصه عمومي

اين شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  -60/1/488مورخه  96/02/07شوراي اسالمي شهر قرچك
به منظور ساماندهي سيماي شهرجهت تبليغات محيطي ،امور تبليغاتي سطح شهر را از طريق تجديد مزايده
عمومي به افراد حقيقي و حقوقي داراي صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد الشرايط دعوت
ميشود جهت اخذ اسناد تجديد مزايده براساس اطالعات اعالم شده ذيل اقدام نمايند.
 -1دستگاه مزايدهگزار :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در تجديد مزايده به مبلغ  651/600/000ريال به صورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا
وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3محل دريافت اسناد تجديد مزايده :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد
امور قراردادها به شماره تلفن  4الي 021 - 36151580
 -4مهلت اخذ اسناد تجديد مزايده از مورخه  96/04/19لغايت  96/05/14و زمان تحويل پاكات پيشنهادات
از  96/04/19لغايت  96/05/14به دبيرخانه شهرداري قرچك ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روزشنبه مورخه
 96/05/14راس ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6به پيشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم تجديد مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب
ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد تجديد مزايده قيد و هزينه آگهي بر عهده
برنده تجديد مزايده ميباشد.

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  -60/1/367مورخه  96/01/31شوراي اسالمي شهر
از محل رديف  370103بودجه سال  96نسبت به تكميل ساختمان اداري شهرداري منطقه دو اقدام نمايد.
متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري  96/05/11جهت دريافت اسناد مناقصه
به واحد امور قراردادها يا سايت  www.gharchak.irيا شماره تلفن  02136151580الي  4تماس نمايند.
 -1موضوع مناقصه :تكميل فاز دو ساختمان اداري شهرداري منطقه دو
 -2مبلغ برآورد اوليه  2/728/691/453ريال و سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  137/000/000ريال
به صورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص
شهرداري ميباشد.
 -3تحويل و تسليم اسناد از تاريخ  96/4/19تا پايان وقت اداري  96/05/11است.
 -4محل تحويل اسناد دبيرخانه شهرداري قرچك و مدت قرارداد  6ماه ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه
مورخه  96/05/11راس ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -7به پيشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط
خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده
مناقصه ميباشد.
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