» حكمت علوي

پيامبر اکرم (ص):

اوقات شرعي

اسالم را بزرگ بشماريد

اسالم ،چشمه ساري است که آب آن در فوران ،چراغي است که شعله هاي
آن فروزان و نشانه هميشه استواري است که روندگان راه حق با
آن هدايت شوند ،پرچمي است که براي راهنمايي پويندگان راه
خدا نصب گرديده و آبشخوري است که وارد شوندگان آن سيراب
مي شوند .خداوند نهايت خشنودي خود را در اسالم قرار داده و
بزرگ ترين ستون هاي دينش و بلندترين قله اطاعت او در اسالم
جاي گرفته است .اسالم در پيشگاه خداوند ،داراي ستون هايي
مطمئن ،بنايي بلند ،راهنمايي هميشه روشن ،شعله اي روشني بخش،
برهاني نيرومند و نشانه اي بلندپايه است ،که درافتادن با آن ممکن
نيست .پس اسالم را بزرگ بشماريد ،از آن پيروي کنيد ،حق آن
را ادا نماييد و در جايگاه شايسته خويش قرار دهيد.
«خطبه  198نهج البالغه  -مرحوم دشتي»

» خبر

خداوند از شنونده قرآن سختي هاي دنيا را و از قاري آن گرفتاري هاي
آخرت را برمي دارد.
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رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران :

سمفوني «افالکيان» با حضور رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس و رئيس شوراي شهر تهران در موزه انقالب اسالمي
و دفاع مقدس رونمايي شد.
سردار خضرايي در اين مراسم اظهار داشت :امنيت و آرامش امروز
مردم ايران مرهون ايثارگريهاي رزمندگان و شهداي دوران دفاع
مقدس است و ما ميبايست با استفاده از هنر ،آن جوانمرديها
را به جوانان کشورمان منتقل کنيم.وي با اشاره به ساير توليدات
موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس در حوزه موسيقي گفت :سال
گذشته اولين سمفوني را با عنوان سمفوني «حماسه و اقتدار»
رونمايي کرديم و امسال دومين سمفوني را با عنوان «افالکيان»
به محضر آزادگان تقديم ميکنيم.
مديرعامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس تصريح کرد :شهر
تهران به عنوان ام القراي جهان اسالم نيازمند توسعه زيرساختي
براي رسيدن به تراز يک شهر بزرگ در جهت اين لقب بزرگ است
و مردم اين شهر حتما در بستر مفاهيم انقالب و دفاع مقدس به
اين جايگاه خواهند رسيد.
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

محمد حسني در گفتگو با مه ر:

جعبه کفش ،الگو سازي براي تمام کشور است

حال سينما اصال خوب نيست

سمفوني افالکيان در موزه
انقالب اسالمي و دفاع مقدس رونمايي شد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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کارشناس سينما :

کارشناس سينما گفت :از سينماي ايران توقعات زيادي مي رود و
اين توقعات وضع را حساس تر مي کند و ما براي اين حساسيت
هيچ برنامه اي نداريم.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ مير عالئي تهيه کننده و کارشناس
سينما در گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت :واقعا حال و
روز سينماي کشور خوب نيست و اين به سالهاي اخير بر نمي گردد
چون ما برنامه ريزي درستي نداريم ،سازمان سينمايي هم فرصتي
براي درمان سينما ندارد ،سينماي ما وضعيت اورژانسي دارد که
اصال هم مناسب و قابل قبول در هيچ جاي دنيا نيست ،از سينماي
جمهوري اسالمي ايران توقعات زيادي مي رود و اين توقعات وضعيت
را حساس تر مي کند و ما براي اين حساسيت هيچ برنامه اي
نداريم.او ادامه داد :کليد توسعه کشور در دست سينماگران است
البته به شرطي که سينماگران بتوانند در سالهاي آتي کشور را
رصد کنند و با فيلمهايشان بتوانند اميدواري در مردم ايجاد کنند
اما هيچ کدام از اين اهداف حاصل نشده است ،اينجاست که شوراي
انقالب فرهنگي بايد ورود کرده و قانونگذاري کند.

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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نشست خبري سومين جشنواره «جعبه کفش»
با هدف الگوسازي براي اجراي اين طرح در تمام
کشور به همت معاونت فرهنگي سازمان فرهنگي
هنري شهرداري تهران و با مشارکت کميته امداد
امام خميني(ره) ،برگزار شد.محمود صالحي رئيس
سازمان فرهنگي هنري گفت :طرح «جعبه کفش»
در سال ۹۴با ابتکار سازمان فرهنگي هنري ابداع شد
استاد فرشچيان :

سعادت ياري کند
ضريح حضرت زينب
طراحي ميکنم

(س)

را

سينماي ما به ذخاير ديني خود اعتنايي ندارد

و در سال  ۹۵با کمک دکتر وليئي مدير کل کميته
امداد استان تهران اجرا شد .وي افزود :قبل از ورود
به بحث طرح جعبه کفش ميخواهم خبر موفقيت
طرح سواد آموزي بچههاي کار را اعالم کنم .در طرح
سواد آموزي بچههاي کار و مدرسه صبح رويش ،تعداد
 ۵۳۴دانشآموزي که به سن تحصيل رسيده بودند اما
به مدرسه نميرفتند ،موفق شدند به مدرسه بروند و
تحصيل کنند ۱۲۸.نفر از اين بچهها متعلق به روستايي
به نام ابراهيمآباد هستند که در  ۴۸کيلومتري تهران
قرار دارد .درحقيقت بايد قدمي در راه فرهنگسازي
برداريم .اتفاق مثبت ديگري که سال گذشته آن را
انجام داديم جمع آوري سر رسيدهاي سفيد بود
که به عنوان سررسيدهاي مهرباني نام گرفت .در
اين طرح سر رسيدهاي سفيد را جمع آوري و به
شهرستانها ارسال ميکنيم.

رئيس مرکز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسالمي
گفت :سينماي ما هنوز با مفاهيم اوليه خود دست
به گريبان است و نسبت به ذخاير و گنج هاي
عظيم ديني خود اعتناي کافي ندارد.به گزارش
مهر وي گفت  :مرحوم شهيد آويني در کتاب آينه
جادو در مقاله بلند «تامالتي در ماهيت سينما»
به اين نکته اشاره ميکنند.که سينما بازتابي از
واقعيت به معناي متعارفش به معناي باز نمايي
و حتي تخيل واقعيت نيست .ما توهمي از واقعيت
را در ذهن خودمان شکل ميدهيم و در واقع
سينما گر در درون ذهن مخاطب بهوجود مي آورد
پس سينماي اسالمي اگر به معناي واقعي کلمه
مراد شود ،دچار چالش است .زيرا وقتي شما
يک مفهومي را به طور مطلق اسالمي ميکنيد،
اين پديده بايد با مفهوم حجيت ديني در همه

استاد محمود فرشچيان گفت :پيشنهادي براي طراحي ضريح جديد حضرت
زينب(س) نشده است ،اما اگر سعادت ياري کند و توان داشته باشم ،با کمال
ميل براي بزرگان دينمان کوتاهي نخواهم کرد.وي در گفتگو با فارس چنين
گفت  :هنوز اين اعتقاد را دارم که هنر نقاشي يکي از پايههاي فرهنگ
ايران است ولي آنطور که موج نو در دنيا حاکم شده و نقاشي غربي يا نقاشي

استفاده از تجربيات پيشکسوتان ،در گفتمان سازي
تحول در آموزش و پرورش مؤثر است

ابعادش مد نظر قرار گيرد .ما تعريف روشني
از سينماي ديني نداريم و وقتي تعريف ما از
سينماي ديني روشن نيست ،نحوه حمايتها
و پشتيبانيها و نظريه پردازيها دچار اعوجاج
ميشود و نميتوانيم پشتيباني الزمي را از اين
نوع سينما داشته باشيم.ومي توان گفت :سينماي
ما به ذخاير ديني خود اعتنايي ندارد.

مدرن خودنمايي ميکند و آنقدر که به نقاشي غربي کمک ميکنند ،به
نقاشي ايراني کمک نميشود .يک ناخودآگاهي است که وجود دارد و ما
نميتوانيم آن را ببينيم .مث ً
ال برق ،چراغ را روشن ميکند و ما ميبينيم اما
آيا نهاد برق را هم ميبينيم؟ وجود دارد اما نميتوانيم آن را ببينيم! کار
هنر هم به همين صورت است.

نمايه

فارس /علي شفيعيکلي

برداشت بادامزميني

وزير آموزش و پرورش گفت :استفاده از تجربيات گرانسنگ پيشکسوتان ،ميتواند در
گفتمان سازي تحول در آموزش و پرورش مؤثر باشد.به گزارش فارس ،سيد محمد
بطحايي وزير آموزش و پرورش ،در آيين نکوداشت پيشکسوتان و مديران اسبق
روابط عمومي آموزش و پرورش که در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد ،با
بيان اينکه نبايد خدمات مديران اسبق بخشهاي مختلف آموزش و پرورش
را ناديده بگيريم ،اظهار داشت :استفاده از تجربيات گرانسنگ پيشکسوتان
ميتواند در گفتمان سازي تحول در آموزش و پرورش مؤثر باشد.وي گفت:
تکريم پيشکسوتان و مديران اسبق آموزش و پرورش ،جزئي از آموزههاي ديني
و ملي ما ايرانيان است و همواره بايد از ظرفيت فکري ،علمي و خدمات مؤثر
اين افراد به نحو شايستهاي استفاده شود.

مجيد ستايش در گفتگو با فارس:

ماندگاري آيينهاي محلي و سنتي
در نمايش اندر حکايت شمشک

يک کارگردان و مدرس بازيگري عنوان کرد :ماندگاري يک نمايش به اتفاقاتي
است که در آن رخ ميدهد .يادآوري آداب و رسوم و فرهنگ اقليتهاي
مختلف تا به فراموشي سپرده نشده ،حائز اهميت است.مجيد ستايش يک
کارگردان و مدرس بازيگري پس از تماشاي نمايش «اندر حکايت شمشک»
به کارگرداني داود اسدالهي در گفتگو با فارس عنوان کرد:اتفاق خوبي که در
اين نمايش افتاده اين است که تلفيقي از نمايشهاي سنتي و جديد ايجاد
شده است .تلفيقي از نمايش سياه بازي و سياه و شخصيتهاي جديد.وي در
ادامه افزود :ما در هر صحنه يک فعاليت محلي و نمايش آييني را ميبينيم.
من هرگز چنين کار محلي و سنتي را نديده بودم ،ب ه هرحال هر منطقه يک
نوع فرهنگ خاص دارد .دراين نمايش يک يادآوري خاص مي بينيم که نبايد
از آداب و فرهنگ کشورمان فراموش شود.

همايش شيرخوارگان حسيني
 ۳۱شهريور برگزار ميشود

بادامزميني مهمترين محصول زراعي آستانه
اشرفيه است که از اوايل ارديبهشت تا نيمه خرداد
کشت و اواسط شهريورماه برداشت ميشود.
بادامزميني آستانه اشرفيه مرغوبترين نوع
اين محصول در کشور است .بيش از  ۲هزار
هکتاراراضيزيرکشتبادامزمينيدرشهرستان
آستان ه اشرفيه وجود دارد که از اين اراضي بالغ
بر ۱۰هزار تن پيله خشک بادام زميني برداشت
ميشود و معادل ۹۰درصد از توليدات کل کشور
را شامل ميشود .ارزش اين محصول  ۶۰تا
۷۰ميليارد تومان در سال است که نقش مهمي
در وضعيت اقتصادي مردم دارد.

همايش شيرخوارگان حسيني  ۳۱شهريورماه برابر با اولين جمعه ماه محرم،
با همکاري نهادهاي مختلف در شبستان مصلي برگزار ميشود.به گزارش
خبرگزاري فارس ،همايش شيرخوارگان حسيني  ۳۱شهريورماه برابر با اولين
جمعه ماه محرم ،با همکاري نهادهاي مختلف در شبستان مصلي برگزار ميشود.
در مراسم امسال به تبع سالهاي گذشته ،مادران صبح اولين جمعه محرم ،به
همراه کودکان شيرخوار خود به مصلي ميآيند و بعد از تالوت قرآن و سخنراني،
به عزاداري براي شهيد  6ماهه کربال ميپردازند.مراسم شيرخوارگان حسيني
براي دهمين سال متوالي در مصالي امام خميني(ره) و با تدارک برنامههاي
جانبي متفاوتي که روزهاي آينده اعالم ميشود برپا خواهد شد.

زيست بوم مجازي ُدرسا ،ب رنامک کنترل والدين در استفاده کودکان از گوشي هاي هوشمند

والدين چگونگي استفاده کودکان از موبايل و تبلت را مديريت کنند؟
ظهور و بروز اينترنت در سال هاي گذشته و گسترش
ناگهاني آن ،آنچنان انسان را درگير خود کرد که امروز از
آن به عنوان فضاي زندگي انسان ياد مي شود .فضايي
که به دوقسمت واقعي و مجازي تقسيم شده است.
مسلما گسترش روزافزون فضاي مجازي مي طلبد
که براي اين فضا به عنوان فضاي دوم زندگي انسان
فرهنگسازي صورت گيرد و بي توجهي به اين مسئله
هم مي تواند مشکالت بسياري را به دنبال داشته باشد.
اگرچه دير ولي امروز به صورت جدي به اين باور رسيده
شده که اگر فرهنگسازي درستي براي فضاي مجازي
انجام نشود اين فضا بسيار خطرناک خواهد بود .اين
فرهنگ ،همانگونه که در فضاي واقعي ،از عوامل متعددي
مانند عرف ،شرع ،وضعيت اقتصادي و معيشتي ،سطح
تحصيالت و غيره ناشي ميشود ،در فضاي مجازي نيز
از همين عوامل تاثير پذيرفته و بر همين عوامل نيز
تاثير ميگذارد.
همانطور که در دنياي واقعي ،محدوديتهايي براي افراد
جامعه اعمال ميشود و اعمال اين محدوديت ها باعث
ميشود نظم خاصي در جامعه ايجاد شود و جامعه کمتر
دچار مشکل ميشود ،نياز است در فضاي مجازي هم
با ايجاد محدوديتهايي خطرات اين فضا را به حداقل
رساند .بهصورت مثال ورود کودکان به فضاي مجازي
بدون در نظر گرفتن فيلترهاي خاص باعث آسيبهاي
فراواني به آنها ميشود.
کودکان امروز عالقه بسيار زيادي به استفاده از اينترنت
و ورود به فضاي مجازي نشان ميدهند ،برخي خانوادهها
نيز به داليل مختلف استفاده از اينترنت را براي فرزندان
خود آزاد گذاشته و هيچ نوع کنترلي هم در چگونگي
استفاده کودک خود از اينترنت ندارند.
ليال صالحي در اين رابطه مي گويد :در گذشته براي
آرام کردن کودک خود موبايل هايمان را در اخيتارش
ميگذاشتيم و بعد در سنين نوجواني تصميم گرفتيم
برايش يک تبلت تهيه کنيم .بعد از مدتي متوجه رفتار و
سوالهاي عجيب و غريب او شديم .ورود غير کنترل شده
او به فضاي مجازي باعث شده بود از اطالعات غيرضروري
که در سطح سنياش نيست بهره ببرد و اين مسئله او را
براي حضور بيشتر در فضاي مجازي عالقهمندتر کرده
بود و کمکم متوجه تغيير در رفتار او شديم.
مهمترين خصوصيت اينترنت گستره اطالعات آن است و
امکان دسترسي به هر نوع اطالعاتي در آن فراهم است
به همين دليل است که بايد مراقب باشيم تا فرزندان ما
بدون کنترل وارد اين فضا نشوند.
کاربر در فضاي اينترنت مي تواند بدون محدوديتهاي
دنياي واقعي ،جستجو کند .واقعيتي که اگر چه در دنياي
واقعي معنايي ندارد اما در حيطه اينترنت به خوبي عمل
مي کند و ناخواسته نتايجي نيز در دنياي واقعي به جا
مي گذارد ،از اين رو بايد در مورد استفاده کودکان از
فضاي مجازي بسيار مراقب بود.
براي پيشگيري از پيامدهاي احتمالي کاربرد اينترنت
مانند هر فناوري نوين ديگر ابتدا بايد ،براي آموزش و
فرهنگ سازي در نحوه استفاده صحيح از آنها اقدامات
مناسبي انجام گيرد .بهره گيري از فناوري پيشرفته اي
همچون اينترنت نيازمند پيوست هاي فرهنگي و امنيتي
است ،تا به واسطه اين پيوستها رواج فناوريهاي
نوظهور کاربران را با مشکل مواجه نکند.
در خصوص کودکان و نوجوانان هم خانوادهها وظيفه
بسيار مهمي دارند و بايد شرايط را به گونهاي فراهم
کنند تا کودک آنها استفاده بهينهاي از فضاي مجازي
داشته باشد.
عباس قائيد رحمت عضو سابق هيئت رئيسه کميسيون
اجتماعي مجلس ميگويد :برخي از اعتيادها وابستگي

وزير آموزش و پرورش:

خبر »

آگهي مناقصه عمومي

تهيه ،اجرا و نصب پل عابر پياده روبروي اداره دادگستري شهرستان مراغه واقع در ميدان مادر
مرحله دوم  -نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره /2588ش/ش مورخ  96/3/1شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد تهيه،اجرا و نصب پل عابر
پياده روبروي اداره دادگستري شهرستان مراغه واقع در ميدان مادر را با شرايط مندرج در ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتها
و پيمانكاران مجرب و واجدالشرايط كه در اين زمينه فعاليت نمودهاند با ارائه رزومه كاري واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي محترم دعوت
ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه ،تا تاريخ  96/7/2روز يكشنبه به امور قراردادهاي
شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنا
اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://MPORG.IR :قابل دسترسي
ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصات
ذيل ميباشد.

رواني است که فرد به يک مابهازاي خارجي اعتياد پيدا
مي کند و اينترنت هم يکي از اين موارد به شمار ميرود.
وي با بيان اين که در سطح دنيا اعتياد به اينترنت رو
به افزايش است ،ادامه ميدهد :زماني که نوجوانان و
جوانان کاري را به تکرار زياد انجام ميدهند؛ موجب
اعتياد ميشود .در واقع زماني که عادت خيلي عمق
پيدا ميکند تبديل به اعتياد شده که اعتياد به اينترنت
نيز از همين راه به وجود ميآيد .نماينده سابق مجلس
کارهاي نرمافزاري و روانشناختي را از راههاي جلوگيري
از اعتياد به اينترنت ميداند و تاکيد دارد :پيشگيري
اوليه از راههاي موثر در اين زمينه است .به اين معنا که
اجازه ندهيم فرد به اعتياد رو بياورد؛ يعني به نوجوانان
و جوانان آگاهي و برنامه بدهيم که با شناخت ،عقل و
منطق از اينترنت استفاده درستي داشته باشد .وي
با بيان اين که خانوادهها ،معلمان ،فعاالن اجتماعي
و فرهنگي نيز بايد درگير موضوع اعتياد نوجوانان و
جوانان به اينترنت شوند ،ادامه ميدهد :اطالع رساني
از طريق رسانهها و صدا وسيما نيز در مورد زمينهها و
پيامدهاي اعتياد به اينترنت مي تواند در کاهش اين
نوع از اعتياد موثر باشد.
يکي از مهمترين مواردي که اين نماينده سابق مجلس
به آن اشاره دارد ،لزوم درگيري خانوادهها با موضوع
استفاده نوجوانان از فضاي مجازي است و همانطور که
قائيد رحمت تاکيد دارد خانوادهها بايد شرايط را طوري
فراهم کنند تا نوجوانان با ورود به دنياي مجازي دچار
آسيب نشوند که البته استفاده از نرمافزارهايي که در
اين رابطه طراحي شده کمک بسيار زيادي ميتواند به
خانوادهها داشته باشد.
شايد تمام اقداماتي که پدر و مادر براي کنترل کودک
خود در فضاي مجازي بايد بهکار گيرند بسيار وقت گير
باشد و حوصله زيادي را بخواهد .امروزه نرم افزارها و
برنامه هايي وجود دارد که مي تواند به والدين کمک
کند تا با خيال راحت کودک خود را با فضاي مجازي و
اينترنت تنها بگذارد بدون آنکه نگران خطرات احتمالي
باشند .تعدادي از اين نرم افزارها وارداتي و با فرهنگهاي
بيگانه وارد خانوادههاي ما ميشوند که حضور آنها نه تنها

نمي تواند کمک شاياني باشد چه بسا در مواردي خود
آنها نيز مشکل سازند ،البته نمونههاي داخلي موفقي
نيز در اين زمينه وجود دارد ،که براي نمونه ميتوان
از اپليکيشن دنياي رسا به عنوان يکي از مصاديق
موفق آن نام برد.
زيستبوم مجازي درسا با هدف ترويج «دانايي ،رشد،
سرگرمي و اينترنت پاک» در بين کودکان و نوجوانان
با سرويسهايي همچون درسا بازار (بازار اندرويدي
کودک و نوجوان) دنياي درسا (برنامک نظارت والدين)
اينترنت درسا (اينترنت پاک براي کودک و نوجوان) در
حال فعاليت است.
اما آنچه که مي تواند يکي از اصلي ترين ابزارهاي مديرت
والدين روي فرزندان باشد ،اپليکيشن يا برنامک دنياي
درسا است .برنامک دنياي درسا شامل دو اپليکيشن
مجزا براي کودک و والدين است که هر دوي اين
اپليکيشنها روي يک گوشي نصب ميشوند .والدين
با نصب اين برنامه ،براي زماني که ميخواهند گوشي
يا تبلت را در اختيار کودکان خود قرار دهند نسخه
کودک در دنياي درسا را اجرا ميکنند و کودک از آن
پس يک گوشي مدريت شده با کمترين خطر ريسک
را در اختيار دارد.
دنياي درسا تمامي برنامک هاي نصب شده به روي
دستگاه را شناسايي مي کند .اين برنامه به خانوادهها اين
امکان را ميدهد تا برنامههاي نصب شده روي دستگاه
را مديريت کنند و والدين براي هر برنامهاي که صالح
ميدانند مجوز استفاده به فرزندانشان را دهند .عالوه
بر اين امکان مديريت استفاده از اينترنت در هر برنامه
نيز مد نظر قرار گرفته است.
يکي ديگر از ويژگيهاي مهم اين برنامک امکان مديريت
تماس و ارسال پيامک فرزندان است .به اين معني که
والدين با استفاده از برنامک دنياي درسا مي توانند تعيين
کنند که فرزندانشان با چه کساني ارتباط داشته باشند
تا خطر هاي احتمالي آنان را تحديد نکند.
شما مي توانيد لينک دانلود برنامک دنياي درسا را با
ارسال عدد  84به شماره  3003دريافت کنيد.

خ ت96/6/22 :

نام پروژه مورد مناقصه:

مبلغ برآورد به ريال

مدت تهيه و اجرا و نصب:

 %5سپرده شركت در مناقصه به ريال

تهيه  ،اجرا و نصب پل عابر پياده روبروي اداره دادگستري شهرستان مراغه واقع در ميدان مادر

 2/000/000/000ريال

 3ماه

 100/000/000ريال

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف
هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -4كليه كسورات قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره بر عهده پيمانكار ميباشد.
 -5رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي الزامي ميباشد.
 -6ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
تاريخ انتشار96/6/22 :
خ ش96/6/22 :

شهردار مراغه  -احمدي

استانداري تهران
شهرداري قدس
سازمان ميادين ميوه و ترهبار و فرآوردههاي كشاورزي

آگهي مزايده و تجديد مزايده عمومي
نوبت اول

سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري قدس ضمن تجديد مزايده اجاره دو باب مغازه به نشاني محله
كاووسيه خيابان مبارزان ،در نظر دارد براساس مجوزهاي شوراي اسالمي شهر به شماره  10-807و 10-1099
نسبت به اجاره موارد ذيل:
 -1بازارچه فجر واقع در خيابان شهيد بهشتي جنب ترمينال اتوبوسراني
 -2واحد كارگاهي شماره  3واقع در خيابان چمن مجتمع صنعتي قدس
 -3جايگاه عرضه محصوالت كشاورزي به مساحت  65مترمربع واقع در كوي فرزان
اقدام به برگزاري تشريفات مزايده عمومي نمايد .متقاضيان ميتوانند جهت آگاهي بيشتر حداكثر  10روز
كاري پس از درج آگهي نوبت دوم جهت بازديد از محل و خريد اسناد شركت در مزايده به سازمان ميادين
ميوه و ترهبار واقع در شهر قدس -بلوار سي جمهوري ،ساختمان ياس ،طبقه پنجم ،واحد  10مراجعه و يا با
شماره  46873251و  46810799تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول96/6/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/6/29 :
خ ش96/6/22 :

سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري قدس

