» يادداشت

بدترين برادرانت ،كسى است كه با تو چاپلوسى كند و عيبت را از تو بپوشاند.

امام علي (ع):

اشتباهي که همچنان تکرار مي شود

»

سيد علي تدين صدوقي
دومين همايش بر گزيدگان جشنواره هاي تئاتر استانها از
 5آذرماه به مدت چهار روز در تاالر مشاهير تئاتر شهر شروع به کار
کرد .اين مقال در روز دوم همايش نگاشته شده است .دومين همايش
برگزيدگان جشنواره هاي تئاتر استانها با تمام بايد نبايد ها وهمه
اشتباهي که اين طرح واجرايي شدن آن از سال گذشته به همراه
داشته امسال نيز با تغييري کوچک که اشتباه قبلي را دوچندان بزرگ
مي کند کار خود را شروع کرد .در اين همايش نمايشنامه برگزيده از
استانها در تهران بررسي شده ودر نهايت برگزيدگان انتخاب مي شوند .
روند انتخاب اين نمايش ها به واقع بسيار عجيب و دور از هر منطق
دراماتيکي است  .چون فيلم اين نمايش ها توجه بفرمائيد فيلم نمايش ها
نه خود نمايش  ،توسط هيئت محترم داوري که در اين پروسه ؛
هم به عنوان داور وهم منتقد انجام وظيفه مي نمايند بررسي
مي شود  .کارگردانان و نويسندگان و ...نيز به مدت چهار روز در تهران
گرد هم جمع ميشوندکه اين البته بسيار نيکو است  .به گفته دبير
محترم جشنواره تئاترفجر امسال ؛ هدف از اين گرد همايي گفتگو
بين تئاتري هاي استانهاي کشور است  .که البته اين هم بسيار در
جاي خود نيکوست .
در سال گذشته فيلم تئاترها براي همه مدعوين نشان داده مي شد و
آنگاه داوران ابراز عقيده کرده ونظر خود را در باره نمايش ها مي گفتند ،
که البته تا جايي که ما ميدانيم اين وظيفه منتقدان جشنواره است
نه داوران ،بگذريم  .بايد گفت اين جشنواره منتقد نداشته وداوران
وظيفه منتقدان را نيز انجام مي دهند  .باز هم بسيار نيکو اين هم
از عجايب اين جشنواره است  .امسال اما به پيشنهاد دبير محترم
جشنواره فجر فيلم تئاترها را قبال داوران ديده اند ودر روزهاي همايش
يا جشنواره راجع به تئاتر ها صحبت مي کنند  .هر روز ده الي پانزده
تئاتر  .يعني صحبتهايي که عموما کلي وتئوري است وعمدتا به کار
کسي نمي آيد وعموما تئاتري ها اين مسائل را مي دانند  .در تاالر
مشاهير همه مدعوين نشسته اند هيچکدام بجز گروهي که دارد راجع به
تئاترش صحبت مي شود آن نمايش را نديده است  .يعني ديگران
اصال نمي دانند که داورها راجع به چه چيزيدارند صحبت مي کنند .
مدعوين ويا اهالي تئاتر استانها نه نمايش را ديده اند ونه فيلم نمايش
را  ،کارگردان توضيح کوتاهي راجع به نمايشش مي دهد وبعد داوران
راجع به آن نظرا ت خودرا مي گويند وسفارش هايي در خصوص کار
مي فرمايند  .بنده حداقل با ده پانزده نفر از مدعوين صحبت کردم
همگي متفق القول بودند که وقت ما تلف شده است ما که نمايش ها
را نديدهايم چرا بايد بنشينيم وبه اين حرفها گوش بدهيم  .اصال به
چه کارمان مي آيد ما نيا مده ايم تا دوستان اطالعاتشان را به رخ ما
بکشند شايد فکر مي کنند که ما هنوز اين چيزها را نمي دانيم و...
يکي مي گفت ما را از آن سوي کشور به تهران کشانده اند وچهار روز
بايد در تهران بمانيم واز کار وزندگي بيفتيم که دوستان مي خواهند
ده دقيقه مثال راجع به کار ما حرف بزنند آنهم کاري که هيچ کس از
شرکت کنندگان آن را نديده ونخواهد ديد در واقع اصال ديده نشده ايم .
تازه مي خواهند با هم گفتگو هم بکنيم  ،چه گفتگويي راجع به چه ؟
مگرراجع به کاري که ديده نشده هم مي توان گفتگو کرد  .راست مي
گفتند ظاهرا در روز اول هم به اين موضع اعتراض کرده اند اما کو
گوش شنوا  .اين واقعا نوعي توهين به هنرمندان تئاتر استانهاست
.اين کجايش به گفتگو مي ماند .اصال کداميک از اين هنرمندان وقتي
کارهاي يکديگر را نديدهاند مي توانند با هم گفتگو کنند ؟ راجع به
چه چيز بايد گفتگو کنند ؟ هنرمند تئاتر حرفش را وگفتگويش را
با کارش انجام ميدهد  .تئاتري ها با کار يکديگر با مردم وخودشان
ارتباط برقرار کرده و گفتگو مي کنند  .اين کجايش به يک گفتگوي
تئاتري مي ماند  .بقيه بايد صمم بکم بنشينند وبه حرفهاي داوران
راجع به نمايشي گوش فرا دهند که نديده اند  .اصال فرايند داوري با
ديدن فيلم نمايش ها منافات صددرصد دارد .
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داوود مي رباقري:

تلويزيون باالخره براي توليد سلمان فارسي پا به رکاب شد

کارگردان سريال تاريخي «مختارنامه» گفت:
اين روزها حالم خوب است و باالخره سازمان
صداوسيما بعد از سالها انتظار پابه رکاب است
که بتوانيم هرچه زودتر توليد مجموعه سلمان را
شروع کنيم.به گزارش فارس ،داوود ميرباقري
در مراسم افتتاحيه سيودومين جشنواره ملي
قرآن و عترت دانشگاهيان گفت :اين روزها درگير
تولد يک ب رنامه سينمايي

لوکيشنهفتبه
شبهاي شفاهي گبرلو  رسيد

مجموعه سلمان فارسي هستم و اميدوارم حاصل
همه اين تجربياتي که در طول  36سال گذشته
داشتهام در اين مجموعه متجلي شود .وي ادامه
داد :به نظرم کار بسيار دشواري است و دعا کنيد
خداوند توفيق دهد کار شايسته و درخور سلمان
فارسي و ملت ايران باشد .سلمان فارسي مرارتهاي
بسياري کشيد تا در حلقه اهل بيت عليهم السالم
درآيد و االن هم حدود  17سال است که درگير
توليد مجموعه سلمان هستم.وي با بيان اينکه
لحظات بسياري در زندگيآم پيش امد که به برکت
همنشيني با سلمان نجات پيدا کردهام و اميدوارم
مجموعهاي به يادماندني شود ،عنوان داشت :با توجه
به سرگشتيهاي ايدئولوژيک که در دنيا وجود دارد،
فکر مي کنم امروز به سلمان فارسي بسيار نياز
داريم و نياز دنياي امروز ماست.

معاون امور استان هاي مؤسسه غدير شناسي:

مرزها در جنگ نرم ،مرز اعتقادي است که  انديش ه را هدف ميگيرد
حجت االسالم و المسلمين دکتر مقدم معاون
امور استان هاي مؤسسه غدير شناسي از برگزاري
کالس هاي غديرپژوهي با محوريت استان هاي
مرزي خبر داد.حجت االسالم والمسلمين دکتر
مجتبي مقدم معاون امور استان هاي موسسه
غديرشناسي ازشروع برگزاري کالس هاي غدير
پژوهي در استان هاي هدف و خط مرزي کشور
خبر داد.دکتر مقدم با توجه به استقبال وسيع
صورت گرفته از کالس هاي غديرپژوهي اين
موسسه افزودند:با توجه به ضرورت مباحث
اعتقادي در مناطق مختلف کشور و بومي سازي
آموزه هاي مکتب واليت و اثبات آن از طريق
استناد به منابع معتبر اهل سنت و تشيع ،
کارگاه هاي مؤسسه غدر شناسي در حال برگزاري
و برنامه ريزي براي انجام بهتر آن مي باشد.وي در

برنامه «شب هاي شفاهي» از امشب هشتم آذر روي آنتن شبکه شما
مي رود و مسعود کيميايي کارگردان سينماي ايران اولين مهمان اين
برنامه است.به گزارش خبرنگار مهر ،برنامه «شب هاي شفاهي« از امروز
چهارشنبه هشتم آذر با اجراي محمود گبرلو روي آنتن شبکه شما

ادامه به نحوه برگزاري کالس ها اشاره داشتند :
که نحوه تدريس در اين کالس ها با روش هاي
کامال علمي و با استفاده ازتجهيزات کمک آموزشي
جديد صورت ميگيرد.اين مقام مسئول در موسسه
غدير شناسي ،اهداف کلي مؤسسه را تقويت بنيه
اعتقادي و مقابله با جريان هاي انحرافي و رفع
شبهات عنوان کرد.

مي رود.اين برنامه قرار است هفته اي يک شب از رسانه ملي پخش شود
که در اولين قسمت خود ميزبان مسعود کيميايي کارگردان سينماي
ايران خواهد بود.اين برنامه در استوديو شماره  ۱۳که دکور برنامه «هفت»
در آنجا ساخته شده بود ،ضبط مي شود.

نمايه
30سال است فرزندش را
بر دوش مي كشد

شركت مديريت توليد برق اهواز  -نيروگاه رامين در نظر دارد خريد قطعات يدكي ژنراتور و الكتريك خود را
از طريق مناقصه عمومي به يكي از شركتهاي واجد شرايط كه سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته
باشد واگذار نمايد .لذا از شركتهايي كه توانايي انجام كار مذكور را دارا ميباشند دعوت به عمل ميآيد از
تاريخ  96/09/08لغايت  96/09/14جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت  www.ramin power.irو يا با
به همراه داشتن درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ ( 218/000دويست و هجده هزار) ريال به حساب
سيبا به شماره  0107833366003بانك ملي ايران در وجه شركت مديريت توليد برق اهواز  -نيروگاه رامين
(غيرقابل استرداد و واگذاري به غير) به آدرس :اهواز  -كيلومتر  20جاده مسجدسليمان  -شركت مديريت
توليد برق اهواز -نيروگاه رامين (اداره قراردادها) و يا به آدرس :تهران  -خيابان سهروردي شمالي  -خيابان
شهيد قندي (پاليزي)  -پالك  - 67واحد  2مراجعه نمايند .ضمنا شماره تلفن  061-36554892آماده
پاسخگويي به سواالت داوطلبان ميباشد.
الف :نوع مناقصه :عمومي  -دومرحلهاي
ب -محل اعتبار پروژه :از محل بودجه تعميرات اساسي شركت ميباشد.
ج :شرايط متقاضي :دارا بودن سوابق اجرايي مرتبط ،توانايي ارائه ضمانتنامه به مبلغ ( 685/000/000ششصد
و هشتاد و پنج ميليون) ريال به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين مبلغ ده درصد كل
مبلغ پيشنهادي (در صورت برنده شدن به عنوان تضمين انجام تعهدات)
حقالدرج دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/7 :
www.raminpower.ir
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/8 :
خ ش96/9/7 :
روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اهواز  -نيروگاه رامين

فراخوان مزايده عمومي مرحله سوم نوبت دوم

در اجراي ماده  5قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2اداره ورزش و جوانان شهرستان مالرد در نظر دارد اجاره اماكن ورزشي تحت
پوشش خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده به مدت يك سال (قابل تمديد تا  3سال) با شرايط عنوان شده در اسناد فراخوان به واجدين شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه
متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن معرفينامه معتبر به نشاني ذيل نسبت به تهيه اسناد مربوطه در مهلت مقرر در فراخوان شركت نمايند.
توضيحات:
 -1اماكن ورزشي
7

سالن خوشنام

روستاي خوشنام  -ميدان ساالر  -به سمت مشكيندشت

2

11

مغازه شماره سه

قيمت پايه كارشناسي

جاده مالرد ،خيابان آيتا ...كاشاني ،چهارراه سوم (آزادگان)

231/000/000

مالرد  -چهارراه مالرد  -جنب اداره ورزش

59/400/000

66/000/000

 -2دريافت اسناد فراخوان :كليه متقاضيان ميتوانند در ساعات اداري از روز پنجشنبه مورخ  96/09/9تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  96/09/12نسبت به دريافت اسناد فراخوان
و تحويل پاكات (به مدت  10روز كاري) با ارائه درخواست يا معرفينامه معتبر به اداره ورزش و جوانان شهرستان مالرد به نشاني چهارراه مالرد  -ورودي لمآباد مراجعه نمايند.
 -3مهلت تكميل و ارائه اسناد و پيشنهاد قيمت :متقاضيان ميبايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  96/09/22اسناد فراخوان را تكميل و در قالب پاكت الك
و مهر شده به اداره ورزش و جوانان شهرستان مالرد در ازاي دريافت رسيد تحويل نمايند.
 -4ضمانتنامه شركت در مزايده :به ميزان  %10قيمت پايه كارشناسي جدول اماكن ورزشي ميبايست فقط به صورت ضمانت بانكي در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان
تهران باشد.
 -5موعد بازگشايي اسناد فراخوان :در تاريخ  96/09/25ساعت  10صبح كليه پاكات متقاضيان در محل اداره كل ورزش و جوانان استان تهران بازگشايي خواهد شد.
 -6هزينه دو نوبت آگهي روزنامه بر عهده برندگان فراخوان ميباشد.
 -7اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه ايجاد نمينمايد و مزايدهگزار در رد يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادات مختار ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/8 :خ ش96/9/7 :

نهمين جشنواره بين المللي سيمرغ با هدف حمايت از توليدات دانشجويي
و شناسايي استعدادهاي جوان در حوزه تئاتر ،در  5رشته تئاتر(صحن ه و
خياباني) ،نمايشنامه خواني ،نمايشنامه نويسي ،استندآپ کمدي و اجرا
(مجري گري) برگزار ميشود .به گزارش روابط عمومي نهمين جشنواره
بين المللي سيمرغ ،اين جشنواره در بخش آزاد ويژه دانشجويان ،کارکنان،
اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي و جامعه پزشکي کشور،
بخش فرهنگ سالمت ويژه دانشجويان تمام دانشگاهها ،مراکز و موسسات
آموزش عالي کشور و بخش بين الملل با موضوع فرهنگ سالمت ويژه
دانشجويان سراسر دنيا برگزار خواهد شد.جشنواره بين المللي سيمرغ که
نامش برگرفته از سيمرغ افسانهاي در ادبيات ايران به عنوان مرغ درمانگر
و نماد جديد جامعه پزشکي است در پنج بخش تئاتر ،فيلم ،ادبي،هنرهاي
تجسمي و موسيقي ،بهار ۱۳۹۷در شهر تهران برگزار خواهد شد.

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/1466مورخه  96/8/17شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به اجراي پروژه لكه گيري آسفالت معابر
و نوارهاي حفاري و جدولگذاري معابر مناطق سه گانه شهرداري از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت
مي شود جهت اخذ اسناد مناقصه بر اساس اطالعات اعالم شده ذيل اقدام نمايند.

نوبت دوم

رديف

مقررات و ضوابط بخش تئاتر نهمين
جشنواره بين المللي سيمرغ اعالم شد

برگزيدگان دومين دوره جايزه مصطفي (ص) مشخص شدند و بر اساس
داوريهاي اين دوره يک ايراني و يک ترکيه اي برنده شدند.به گزارش
خبرنگار مهر ،دکتر حسن ظهور رئيس کارگروه علمي جايزه مصطفي (ص)
در نشست خبري برگزيدگان دومين دوره جايزه مصطفي (ص) را معرفي
کرد.وي گفت :برگزيدگان جايزه مصطفي (ص) «محمدامين شکراللهي»
از ايران و «ارور گلونبي» از کشور ترکيه در حوزه فناوري اطالعات
هستند اين افراد قرار است در روز دوازدهم آذرماه در تاالر وحدت
تقدير شوند.ظهور اظهار داشت :براي دومين دوره جايزه مصطفي(ص)
به ۷۰۰دانشمند جهان اسالم و  ۲۰۰نهاد علمي ،دانشگاهي داخلي و
خارجي فراخوان ارسال کرديم تا بتوانيم در چهار حوزه فناوري نانو،
علوم زيستي و پزشکي ،فناوري اطالعات و حوزه عمومي برگزيدگان
اين دوره را انتخاب کنيم.

آگهي مناقصه عمومي شماره ()96/21

سالن پورياي لي

آيت اهلل "محسن اراکي" دبيرکل مجمع جهاني تقريب به طور رسمي از شيخ
"احمد الطيب" شيخ االزهر براي حضور در سي و يکمين کنفرانس بين المللي
وحدت اسالمي دعوت به عمل آورد.به گزارش روابط عمومي مجمع جهاني
تقريب مذاهب اسالمي ،آيت اهلل محسن اراکي در ديدار با "ياسر عثمان"
حافظ منافع مصر در ايران که در محل مجمع جهاني تقريب در تهران برگزار
شد ،ضمن محکوم کردن حادث ه تروريستي مسجد "الروضه" مصر ،شهادت
تعداد زيادي از افراد بي گناه در اين حادثه را تسليت گفت.

يک ايراني و يک ترکيه اي برنده
جايزه علمي مصطفي (ص) شدند

«اگر هر كدام از ما يك المپ اضافي را خاموش كنيم ،ديگر هموطنان با خاموشي برق روبرو نخواهند شد»

نام مكان ورزشي

دعوت آيت اهلل اراکي از شيخ االزهر براي
حضور در کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي

در دومين دوره؛

قصه مادر مهربان وغمخوار حامد را شايد کمتر کسي شنيده
باشد ،مادري که بهخاطر شوق و محبت مادرنه اش  30سال
است که فرزندش را بر دوش مي کشد و مي گويد حتي حاضر
نيست که او را به مراکز توابخشي بفرستد.
حامد قيصر پور جوان دنا نشيني است در کنار کوههاي
زاگرس امروز از زببايي هاي زندگي چيزي را نمي بيند و
مهر مادري تنها يار و ياور اين جوان بوده که از بدو تولد با
او همراه و هميار بوده است.
به گزارش سفير دانا ،مادر وي به فلج شدن حامد بعد از به کما
رفتن در 6ماه سخن به ميان آورد و گفت :بعد از تست هاي
پزشکي و ترزيق اشتباه چند آمپول به قول برخي از پزشکان
وضعيت جسماني و عصبي حامد دگرگون شد و باعث شده که
 23سال حامد ديگر به آرزو هاي زندگي اش اميدوار نباشد و
همانند تکه گوشتي بي جان بر روي يک تشک و خيره به سقف
چوبي خانه مان عمرش را اينگونه سپري کند.
بي بي گل به نگهداري و وضعيت طاقت فرساي حامد طي
اين چند سال اشاره کرد و تصريح کرد 23:سال است که
همانند دوران کودکي حامد را بر دوش خود مي گيرم و
فاصله ها را براي رسيدن به دکتر و درمان و حتي حمام
بردن او طي مي کنم .

آدرس

خبر »

اداره ورزش و جوانان شهرستان مالرد

رديف

موضوع

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ سپرده

1

فاز دوم لكه گيري آسفالت معابر و نوارهاي حفاري منطقه يك

 5/183/772/659ريال

 260/000/000ريال

2

فاز دوم لكه گيري آسفالت معابر و نوارهاي حفاري منطقه دو

 4/310/316/482ريال

 216/000/000ريال

3

فاز دوم لكه گيري آسفالت معابر و نوارهاي حفاري منطقه سه

 2/563/404/101ريال

 129/000/000ريال

4

فاز دوم جدولگذاري معابر منطقه يك

 3/967/247/354ريال

 199/000/000ريال

5

فاز دوم جدولگذاري معابر منطقه دو

 3/967/247/354ريال

 199/000/000ريال

 -1دستگاه مناقصه گذار  :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي ،اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003بنام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد
و مدت قرارداد 4ماه ميباشد
 -3محل دريافت اسناد مناقصه  :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن  4الي 021-36151580
 -4مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه  96/9/1لغايت  96/9/25و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از  96/9/1لغايت  96/9/25به دبيرخانه شهرداري قرچك مي باشد.
-5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز شنبه مورخه  96/9/25راس ساعت  15در محل سالن جلسات
شهرداري مي باشد.
-6به پيشنهادات مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه (گريد) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -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 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/8
خ ش 96/9/1

محسن خرمي شريف  -سرپرست شهرداري قرچك
آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم
شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/367مورخه  96/1/31شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به اجراي بتن ريزي كف
رودخانه الت آجي و روكش آسفالت معابر منطقه سه از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه پيمانكاران واجدالشرايط دعوت
مي شود جهت اخذ اسناد مناقصه بر اساس اطالعات اعالم شده ذيل اقدام نمايند.
رديف

موضوع

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ سپرده

1

اجراي بتن كف رودخانه الت آجي

 3/189/415/739ريال

 160/000/000ريال

2

روكش آسفالت معابر منطقه سه

 2/992/335/765ريال

 150/000/000ريال

 -1دستگاه مناقصه گذار  :شهرداري قرچك
 -2سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003بنام سپرده اشخاص
شهرداري ميباشد و مدت قرارداد 4ماه ميباشد
 -3محل دريافت اسناد مناقصه  :شهرداري قرچك به نشاني شهرك طالييه ،جنب بخشداري واحد امور قراردادها به شماره تلفن  4الي
021-36151580
 -4مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه  96/9/1لغايت  96/9/27و زمان تحويل پاكات پيشنهادات از  96/9/1لغايت  96/9/27به دبيرخانه
شهرداري قرچك مي باشد.
-5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز دوشنبه مورخه  96/9/27راس ساعت  15در
محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
-6به پيشنهادات مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه (گريد) ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است
 -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 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/8
خ ش 96/9/1

محسن خرمي شريف  -سرپرست شهرداري قرچك

