گزارش

خردمند ،با انديشه درست به استقبال آراى گوناگون مي رود و در عواقب مي نگرد.

امام علي (ع):

در هم انديشي فعاالن سينماي کودک
با متوليان کودک آنالين چه گذشت؟

کريم باباخانيان
هم انديشي جمعي از فعاالن سينماي کودک و نوجوان و فيلمسازان
کوتاه و انيميشن با دست اندرکاران جشنواره فيلم کوتاه و وب سري
کودک آنالين در سالن زنده ياد عباس کيارستمي بنياد سينمايي
فارابي برگزار شد.
در ابتداي اين نشست که با هدف معرفي اهداف و روش هاي جشنواره
برپا شد ،سيدجمال هاديان دبير جشنواره اظهار داشت :از منظر فرصت
يابي بايد به اين اتفاق نگاه کرد .در زندگي ما گاهي فرصت هايي
پيش ميآيد که با شک و ترديد به آنها نگاه مي کنيم .اهل فرهنگ
و هنر مي توانند در اين فرصت ها قدم هاي خوبي بردارند.
او گفت :اگر وزارت ارتباطات امروز باني اتفاقي در حوزه توليد محتوا شده
است با ديد شک و ترديد به آن نگاه نکنيم .اين جشنواره با ديد خير
بنا شده است و انتفاع مالي ندارد بلکه گامي خواهد بود براي افزايش
توليد محتوا در حوزه کودک که با حضور هنرمندان ،اين فرصت خوب به
فرصت طاليي بدل مي شود و اين ،مجال بروز و ظهور براي استعدادهاي
تازه خواهد بود.
هاديان گفت :بهترين اتفاق اين است که فعاالن حوزه کودک،
دوستان و هم صنفي هاي خود را به سمت توليد محتواي مناسب
براي فرزندانمان در ايران دعوت کنند
عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي در ادامه هم انديشي
فعاالن سينماي کودک با متوليان جشنواره کودک آنالين اظهار
داشت :خوشحاليم که وزارت ارتباطات به رغم مسئوليت هاي
سنگيني که در حوزه زير ساخت دارد ،در حوزه توليد محتوا هم
گام مهمي برداشته است .ما کنار اين وزارتخانهايم ،چرا که توليد
محتوا در فضاي وب توسط متخصصان توليد محتوا براي ما فرصت
است .توجه به وب سري ها ،مجال و فرصتي براي خلق ايده اي
نو و جديد است.او گفت :اين جشنواره در نخستين سال برگزاري
خود ،مي تواند گام هاي جدي بردارد .در حوزه فناوري اطالعات،
وزير مي توانست کارهاي ديگري انجام دهد اما اينکه به سراغ حوزه
فرهنگ رفته ،براي ما ارزشمند است.
شيخ االسالمي در ادامه گفت :در وب سري ما  6ويژگي داريم؛ اکران و
سانس نمايش بي نهايت ،زمان اکران نامحدود ،راه هاي متنوع کسب
درآمد ،قابليت شناخت مخاطب و انعطاف دربرابر او و پخش بين المللي
نامشروط و نامحدود.او در پاسخ به اين پرسش که "آيا وب سري هاي
کودک مخاطب دارند؟" اظهار داشت :شواهد اين اتفاق مشخص است
و آن ،درصد باالي استفاده کودکان از محتواي ويدئويي اينترنت است
و ۶۶درصد کودکان از اينترنت استفاده مي کنند .پرسش مهم ديگر
اين است که وب سري چرا به سينما نياز دارد .بيش از چهار دهه
است که سينماگران و تلويزيون توليد محتوا را به عهده داشته اند .ما
نياز به زنجيره توليد مناسب داريم و همچنين حضور ستاره ها و توان
تبليغاتي آنها .وب سري زنجيره ارزش مي سازد و از سينما به عنوان
آخرين ابزار توليد ثروت و سرمايه استفاده مي کند.مصطفي مصطفوي
مدير مارکتينگ جشنواره کودک آنالين که اجراي هم انديشي را بر
عهده داشت ،در بخشي از سخنان خود اظهار داشت :اين جشنواره
براي ساماندهي محتواي توليدي در فضاي مجازي ايجاد شده تا ما
بتوانيم تمام ايده هاي برتر را از سراسر کشور دعوت و حمايت و توليد
کنيم .افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران و گسترش پهناي باند آن
سبب شده تا درصد بااليي از مردم از اينترنت استفاده کنند اما براي
توليد وب سري بايد به تفاوت هايش با سينما و تلويزيون دقت کرد،
چرا که اينجا براي جلب توجه مخاطبان بايد در همان پنج دقيقه اول
محتواي جذابي داشته باشيم .اين نشان دهنده عوض شدن شکل رسانه
است و از مزيت هاي توليد در فضاي مجازي مي توان امکان آناليز
مخاطب و بررسي فيدبک ها و تعداد اشتراکگذاري ها و اليک ها
را برشمرد.
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وحيد جليلي:

وزير علوم:

کارهاي تحقيقاتي سازمانها با کمک دانشگاهها اجرا مي شود

وزير علوم با بيان اينکه بودجه پژوهشي وزارت
علوم محدود است ،گفت :آمادگي داريم کارهاي
تحقيقاتي دانشگاهي را با تمام سازمان ها به
مرحله اجرايي برسانيم.به گزارش خبرنگار مهر،
دکتر منصور غالمي وزير علوم در حاشيه نشست
مديران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز

سهم زبان فارسي
از بودجه  ۹۸آب رفت

پژوهشي در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد:
جلسه روز گذشته با معاون اول رئيس جمهور
تالش در راستاي ارتباط با دولت بوده است.
وي افزود :در دانشگاه هاي بزرگ خوشه هاي
علمي ايجاد شده که مباحث علمي را تحليل
مي کنند و به وزرا و دولت انتقال مي دهند.
اين خوشه ها بخشي اقتصادي ،بخشي علمي
و  ...هستند که جلسه با معاون اول صحبت در
خصوص اين خوشه هاي علمي بود.وزير علوم در
خصوص بودجه پروژه هاي علمي و دانشگاهي
افزود :در جلسه با معاون اول به اعداد و ارقام
بودجه هاي پژوهشي توجه شد به عنوان مثال
بودجه براي احياي تاالب انزلي در حدود هزار
ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

رهنماي طريق

عمار يک جشنواره سانسورشکن است
وحيد جليلي در دومين نشست خبري نهمين
جشنواره مردمي فيلم عمار گفت :عمار يک جشنواره
سانسور شکن است.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه
خبرنگاران پويا ،در اين نشست وحيد جليلي گفت:
آيا وقت آن نرسيده که به متخصصان و پژوهشگران
عزيزمان اجازه دهيم اين سوال را مطرح کنند که
سهم آنها از سينماي ايران چيست .امروز بايد اين
پرسش را با سينماگران در ميان بگذاريم که چرا
هر چه در حوزه علم و تکنولوژيهاي نوين پيشرفت
ميکنيم بازنمايي آن در سينماي ايران کمرنگتر
و مفلوکتر ميشود اين تناظر معکوس بايد مورد
سوال قرار گيرد.در ادامه اين نشست نادر طالبزاده
دبير نهمين جشنواره مردمي فيلم عمار با ابراز
خوشحالي از برگزاري مجدد اين جشنواره در دوره

مطابق بودجه پيشنهادي سال  ،۹۸به نظر ميرسد که سهم گسترش زبان فارسي
نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه
خبرنگاران پويا ،بودجه پيشنهادي سال  ، 98توسط رئيس جمهور تقديم مجلس
ل آينده ،بودجه هزينهاي فرهنگستان زبان و ادب
شد .در بودجه پيشنهادي سا 
فارسي  171ميليارد و  519ميليون ريال در نظر گرفته شده که اين ميزان در
مقايسه با بودجه مصوب سال گذشته اين مجموعه حدود  20درصد کاهش داشته

نهم گفت :عمار جشنوارهاي است که هر سال قويتر
از سال گذشته شده است .يکي از اهداف اصلي عمار
آموزش است .اکنون شاهد حضور مهندسين سابق
و در قامت فيلمسازان جديد جشنواره فيلم عمار
هستيم که هر سال ويترين کارشان در جشنواره
عمار به نمايش درميآيد.

است.مطابق بودجه پيشنهادي به منظور مصارف دستگاههاي اجرايي ،براي برنامه
تقويت و پاسداري از زبان و ادب فارسي 128 ،ميليارد و  619ميليون ريال ،به
منظور تدوين دانشنامه زبان و ادب فارسي ميزان  44ميليارد و  120ميليون
ريال و براي برنامه پژوهش و راهبري فرهنگ جامع زبان فارسي نيز  42ميليارد
و  900ميليون ريال در نظر گرفته شده است .همچنين به منظور واژهگزيني نيز
 47ميليارد و  799ميليون ريال پيشنهاد شده است.

چگونه حسد و كينه و غرور و بخل را
از خود دور كنم؟
در اين فن ،كتاب چهل حديث مرحوم حضرت
امام (ع) را بخوانيد .البته اول بايد گناهان را ترك
كرد و بعد اصالح صفات اخالقي پرداخت.
براي جلوگيري از ُعجب وبرطرف كردن
آن بايد چه كنم؟
عجب به معناي خودپسندي است؛ پسنديدن
و راضي بودن از اخالق و اعمال خود .البته
فكر ميكنم آنچه شما ميگوييد در مورد عجب به اعمال است .شيطان
ميكوشد در مرحله اول انسان را از اصل عمل خير باز دارد و در مرحله
دوم ميكوشد كه عمل را با ريا آغشته كند و اينگونه آن را خراب
كند و در مرحله سوم سعي دارد عمل و اثر آن با عجب از بين ببرد؛
بنابراين عجب ،جنگي روحي است كه شيطان عليه انسان بپا ميكند.
راه مقابله با اين صفت ،پناه بردن به خداوند متعال است .اين پناه نه
به معناي گفتن لفظي است ،بلكه اگر واقعا به خداوند پناه ببريد ،از
شر شيطان نجات پيدا ميكنيد .اما براي ما كه از نظر ايماني ناتوان و
ضعيف هستيم ،راه اين است كه جمل ه « خدايا به تو پناه ميبرم» را
تكرار كنيم .آنقدر بايد تكرار كنيم تا اينكه خداي متعال مرحمت كند
و خاطر ه شيطان را از ذهن ببرد.

خبر
رئيس سازمان فضايي ايران خبر داد:

نمايه

عقد قرارداد  ۱۳۷طرح پژوهشي
با  ۱۶دانشگاه کشور

مهر /فائزه سليمي

مزرعه پرورش آلوئه ورا

رئيس سازمان فضايي ايران از عقد قرارداد  ۱۳۷طرح پژوهشي با ۱۶
دانشگاه کشور خبر داد و گفت :عالوه بر آن  ۱۹۷طرح در قالب پايان نامه
دانشجويي مشترک در حوزه فضايي با دانشگاه ها منعقد کرديم.
به گزارش ايسنا ،مرتضي براري در ابتداي پنل « عوامل و الگوهاي
بهبود مشارکت دانشگاه ها در رفع مشکالت ملي» که روز گذشته در
نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد ،اظهار کرد :در سه دهه گذشته
دانشگاه نقش زيادي در اقتدار علمي ايفا کرده است .سه دهه همکاري
غرور آفرين با دانشگاهها داشتيم که باعث شد در منطقه رتبه اول و در
دنيا رتبه  16را داشته باشيم.
وي در ادامه افزود :در حال حاضر تعداد  137طرح پژوهشي با 16
دانشگاه و سازمان پژوهشي ذيل وزارت علوم قرارداد و  197طرح و
پاياننامه دانشجويي با دانشگاهها داريم.
به گفته رئيس سازمان فضايي کشور ،دهه چهارم عصر تجاري فضا است
و امروزه شاهد شکل گيري اقتصاد فضا هستيم که به عنوان اقتصاد
نوظهور مطرح ميشود .متوسط رشد اقتصاد فضا  6و نيم برابر متوسط
اقتصاد جهاني بوده است.

آلوئه ورا خواص درماني بسياري دارد .اين گياه عالوه
بر حفظ سالمت و زيبايي پوست و مو در درمان بيماري ها
موثر است.در ايران کشت اين گياه حدود  ۱۰سال پيش در
بوشهر آغاز شد و به دليل سودآوري و فوايدي که اين
گياه داشت ،به مرور زمان مورد توجه کشاورزان در ساير
مناطق کشور قرارگرفت .آلوئه ورا در فضاي بسته بين ۶
ماه تا يکسال به رشد کافي مي رسد و پس از اولين کاشت
تا  ۱۰۰سال مي توان از برگ هاي گياه و پاجوش آن بهره
برداري کرد و نيازي به کشت دوباره نيست.مهرداد شيرازي
جوان  ۲۹ساله آملي در زميني به مساحت  ۶۰۰مترمربع
و با هزينه تقريبي  ۱۰ميليون تومان به کشت آلوئه ورا
پرداخت .او کارشناس حسابداري است اما در کنار آن
با مطالعه ،تحقيق ميداني و بهکارگيري از تجربيات افراد
موفق در زمينه کاشت آلوئه ورا به توانمندي رسيد .شيرازي
در طول مراحل کاشت ،داشت و برداشت براي  ۵نفر
کارآفريني کرد و از اين طريق موجب شد افراد ديگري
نيز نان حالل به سفره خود ببرند.

آگهي مزايده عمومي و ارزيابي كيفي يك مرحلهاي

آگهي مزايده عمومي

سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز در نظر دارد پروژههاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان عمومي و ارزيابي
كيفي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 636ش/ش مورخ  97/8/21شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد غرفههاي موجود در ميادين و بازارچههاي سطح
شهر خود را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي وحقوقي) واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت
ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده ،تا تاريخ  97/10/15روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در
خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق
وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR :قابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد
امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.

نوبت دوم

واگذاري به صورت اجاره غرفههاي ميوهفروشي و پالستيكفروشي موجود (مرحله دوم  -نوبت دوم)

رديف

موضوع

مبلغ اوليه به ازاي يك ماه (ريال)

جمع مبلغ يك سال (ريال)

مدت اجراي پروژه

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

عمليات تفكيك در مبدا پسماندهاي سطح شهر
اهواز براي مناطق ( 8 ،7 ،3 ،1شرق اهواز)

646/188/485

7/754/361/830

يك سال

387/713/091

2

عمليات تفكيك در مبدا پسماندهاي سطح شهر
اهواز براي مناطق ( 6 ،5 ،4 ،2غرب اهواز)

354/206/782

4/250/481/384

يك سال

312/524/070

بدينوسيله از كليه شركتهاي واجد شرايط قانوني داراي گواهينامه  HSEو صالحيت اداره كار و امور اجتماعي با ضميمه
كردن اسناد و مدارك دعوت به عمل ميآيد ،جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي سازمان مديريت پسماند به
نشاني :اهواز  -خيابان انقالب شيخ بهاء جنوبي نبش كوچه سامانينژاد  -تلفن 33798606-7 :و مديريت قراردادهاي
شهرداري اهواز واقع در خيابان انقالب  -نبش غزنوي  -ساختمان شماره  3شهرداري (تلفن تماس  )33774062مراجعه
نمايند.
 )1هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 )2سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.
 )3مبلغ سپردههاي شركت در مزايدههاي فوقالذكر ميبايست به يكي از سه طريق ذيل ارائه شود.
الف -فيش واريز مبلغ فوق به حساب  100824920994به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز نزد بانك شهر
شعبه كيانپارس اهواز
ب -به صورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان مديريت ،پسماند و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت
يك دوره تمديد سهماهه
ج -چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز
 )4مهلت فروش اسناد ،ارزيابي كيفي و مزايده دو پروژه از تاريخ نشر آگهي تا پايان روز يكشنبه مورخ 97/10/16
ميباشد.
 )5مهلت قبول اسناد ارزيابي كيفي و مزايده دو پروژه از تاريخ آخرين روز فروش اسناد به مدت دو هفته و تحويل تا
ساعت  15:30روز دوشنبه مورخ  97/11/1در محل دبيرخانه محرمانه حراست واقع در آدرس فوقالذكر ميباشد.
 )6حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت بازگشايي پاكات الف ،ب ،ج مزايده  65امتياز ميباشد.
 )7تاريخ بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي شركتكنندگان دو مزايده توسط كميته ارزيابي ساعت  10صبح روز سهشنبه
مورخ  97/11/2و بازگشايي ساير پاكات (الف ،ب ،ج) توسط اعضاي كميسيون معامالت عمده ساعت  10صبح روز چهارشنبه
 97/11/3ميباشد.
ت كنند .لذا سازمان نسبت به انعقاد
 )8اشخاص حقوقي شركتكننده در مزايده مجاز ميباشند در هر دو ارزيابي شرك 
قرارداد با هر كدام از شركتها و تحويل مناطق ذكرشده در فراخوان و تحويل آن به يك پيمانكار و يا دو پيمانكار منتخب
در مزايده مختار ميباشد.
 )9كليه شركتهاي محروم از اجراي كار حق شركت در اين ارزيابي را ندارند.
 )10حداكثر نتيجه كميسيون ظرف مدت  10روز از تاريخ برگزاري كميسيون به برنده اعالم خواهد شد.
 )11به استناد بند  5ماده  11آييننامه معامالت شهرداريهاي كالنشهرها ميزان تضمين حسن انجام تعهدات  %10درصد
مبلغ پيشنهادي پيمانكار ميباشد كه پس از تحويل قطعي آزاد خواهد شد.
 )12به برنده مزايده پيشپرداخت داده نخواهد شد.
 )13برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مزايده آنان به ترتيب ضبط خواهد
شد.
 )14شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري (موضوع ماده  10آييننامه معامالت
شهرداريهاي كالنشهرها) ميباشد.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد ارزيابي كيفي مندرج شده است.
تاريخ انتشار97/10/5 :
خ ش97/10/5 :

اداره كل ارتباطات و امور بينالملل شهرداري اهواز

رديف

آدرس غرفههاي ميادين/بازارچه

نوع فعاليت

قيمت پايه اجاره ماهانه
هر كدام به ريال:

مدت اجاره
به سال:

 %5سپرده شركت در مزايده به
ازاي هر كداميك از غرفهها:

تعداد غرفه

نوع واگذاري:

1

غرفههاي  48متري

ميوهفروشي

 1/100/000ريال

 1سال

 1/000/000ريال

14

اشخاص حقيقي و حقوقي

2

غرفههاي حج و اوقاف

پالستيكفروشي

 1/500/000ريال

 1سال

 1/000/000ريال

23

اشخاص حقيقي و حقوقي

3

غرف ه كانون تولد دوباره

ميوهفروشي

 500/000ريال

 1سال

 1/000/000ريال

1

كانونهاي داراي مجوز
(تولد دوباره)

4

غرفههاي ميدان معلم

ميوهفروشي

 1/100/000ريال

 1سال

 1/000/000ريال

5

اشخاص حقيقي و حقوقي

5

غرفههاي ميدان قطب

ميوهفروشي

 1/000/000ريال

 1سال

 1/000/000ريال

12

اشخاص حقيقي و حقوقي

 -1شهرداري مراغه به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد 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 و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
 -5رعايت منع مداخله كاركنان دولتي و كشوري مصوب  77/10/22مجلس شوراي اسالمي و همچنين بند (و) و ماده  10وظيفه عمومي براي كلي ه شركتكنندگان
الزامي ميباشد.
خ ش97/10/5 :
تاريخ انتشار97/10/5 :

شهردار مراغه  -احمدي

آگهي مزايده عمومي
مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد صورتجلسه شماره  568مورخ  97/7/9شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد غرفههاي تجاري و خدماتي واقع در داخل ساختمان ترمينال جديد واقع در ميدان بسيج خود را
به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره غرفههاي تجاري و خدماتي به تعداد 5غرفه به بخش خصوصي واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده ،تا تاريخ  97/10/15روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه
و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR :قابل دسترسي ميباشد و شماره
تلفكس  041-37229840واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
رديف

نام غرفه مورد
اجاره

نوع فعاليت

قيمت پايه اجاره ماهانه
به ريال:

مدت اجاره
به سال

 %5سپرده شركت
در مزايده:

نوع واگذاري:

1

غرفه شماره 7

رستوران

 3/000/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي

2

غرفه شماره 8

كافيشاپ

 1/500/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي

3

غرفه شماره 10

خشكبار و شيرينيفروشي

 2/000/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي

4

غرفه شماره 11

غرفه صنايع دستي و گردشگري
و هنري و كادوئي

 1/500/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي

5

غرفه شماره  3به
همراه انباري

فروش بليط ،حمل و نقل بار و
مسافربري

 3/500/000ريال

 2سال

 3/000/000ريال

استيجاري به شركتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي شهرستان

 -1شهرداري مراغه به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه
مالي شهرداريها ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي و هزينه كارشناسي بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير شرايط جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
 -5الزم به ذكر است كه مدت اجاره غرفههاي تجاري (از شماره  1الي  )4به مدت  3سال بوده و غرفه شماره  5خدماتي به مدت  2سال بوده و اجارهبهاء سالهاي بعد با افزايش  10درصد نسبت به سال
قبل محاسبه و دريافت خواهد گرديد.
تاريخ انتشار97/10/5 :
خ ش97/10/5 :

شهردار مراغه  -احمدي

اصالحيه
در مرحله اول  -نوبت اول آگهي مزايده غرفههاي تجاري و خدماتي داخل ساختمان ترمينال جديد ،مندرج در صفحه  3روزنامه رسالت مورخ  28آذرماه  ،97رديف پنجم آگهي كه غرفه شماره  3به همراه
انباري آن را شامل ميشد حذف شده بود كه بدينوسيله ضمن پوزش به شرح جدول فوق اصالح ميگردد.

