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کريم باباخانيان
با توجه به اهمال برخي سازمانها و نهادهاي مسئول شاهد ورود
بي حد و حصر دانش آموزان و نوجوانان در فضاي مجازي هستيم و
بازيهاي رايانهاي و شبکههاي اجتماعي جزء اوقات فراغت نوجوانان
شده است .تا جايي که طبق گفته کارشناسان وصاحب نظران حوزه
فضاي مجازي حدود ۸ميليون گيمر داريم که روزانه ۱۲۰۰سال
عمر خود را به بازيهاي رايانهاي اختصاص ميدهند و محتواي
بيش از  ۹۵درصد بازيها وارداتي با سبک زندگي غربيها هستند.
گزارش هاي متعددي نشان ميدهد حدود  ۱۸ميليون کاربر زير
۱۸سال داريم که براي توليد محتواي سالم و مفيد بايد اقدام الزم
را انجام داد.بنا بر اظهارات مسئولين ذيربط در سال  ،۹۵نسبت
به سال  ۹۶ميزان جرائم  ۷۰درصد افزايش داشته است که ۲۰
درصد جرائم مربوط به فضاي اينستاگرام بوده است .اکنون که در
آستانه تابستان و فرارسيدن اوقات فراغت  12ميليون دانش آموز
هستيم و اوقات فراغت دانش آموزان بيشتر ميشود،طبيعتا نسل
جوان به ويدئو گيم تمايل بيشتري پيدا ميکنند و بايد باور کنيم
سهم جوانان بيش از فرصت تهديد بوده است.
از طرفي بايد گفت خسارات شبکههاي مجازي واتالف وقت طاليي
جوانان کامال محسوس است و اين موضوع خسارت بارتر از ساير
موارد است .و امروز بايد به دنبال شکل دهي سواد مجازي در حوزه
آموزش و پرورش باشيم .الزم است برنامهريزيهاي کوتاه مدت،
ميان مدت و بلند مدت از طرف سازمان هاي مربوطه لحاظ
شود.
به عنوان مثال اقدامات ترويجي و تبليغي براي دانشآموزان  ،توليد
بازي عمليات شيطان ،راه اندازي مرکز رشد و پايش جوان ،آموزش براي
اوليا و آموزش تربيت مربي براي مربيان همچنين آموزش مهارت هاي
رژيم رسانه هاي نوين ميان دانشآموزان و.....مي توان اشاره کرد .ما بر
اين باور هستيم که اگر امروز برنامه ريزي خوبي داشته باشيم از فرصت
فضاي مجازي بهره مي بريم در غير اين صورت فضاي مجازي براي ما
تهديد محسوب مي شود .نکته پاياني همانطور که آخرين پژوهش ها
نشان مي دهد بيش از  ۷۵درصد کاربران منحصر به جستجو در فضاي
مجازي است .همچنين اين نکته را نبايد از ياد بردکه پيش از برنامه
ريزي براي دانش آموزان بايد براي مربيان برنامه ريزي کرد.
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هر گاه به تو خوبى شد ،آن را يادآورى كن و هر گاه تو خوبى كردى ،آن
را از ياد ببر.
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رئيس ستاد دهه تکريم و غبارروبي مساجد:

مساجد در رأس کار و در دل مردم حضور داشته باشند

حجتاالسالم مجتبي صداقت ،رئيس ستاد دهه
تکريم و غبارروبي مساجد گفت :دهه تکريم و
غبارروبي مساجد با شعار «مسجد ،پايگاه همه
کارهاي نيک» از  ۱۷تا  ۲۶ارديبهشت ماه در
همه مساجد برگزار مي شود.
حجت االسالم مجتبي صداقت ،تصريح کرد :ايام

غبارروبي و عطرافشاني مساجد قبل از ماه مبارک
رمضان و در دهه آخر ماه شعبان برگزار مي شود
به اين دليل که مردم در ماه رمضان از مساجد به
خصوصدرشبهايقدراستقبالبيشتريميکنند
به همين دليل از سال هاي گذشته قبل از ماه
رمضان اقداماتي براي مساجد انجام مي شد
که در سال هاي اخير تصميم گرفته شد عالوه
بر غبارروبي کالبد از کارکردهاي مسجد هم
غبارروبي شود.
سرپرست معاونت فرهنگي مرکز رسيدگي به امور
مساجد در ادامه با بيان اينکه اکنون بخشي از
مساجد از کارکردهاي اصلي خود فاصله گرفته اند،
تأکيد کرد :بايد مساجد در رأس کار و در دل
جبهههاي مردمي حضور داشته باشند.

رحي مپور ازغدي در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان:

چقدر براي تحقق سياستهاي آموزش و پرورش تالش شده است؟
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با بيان اينکه
دانشگاه فرهنگيان تصويب شده است اما برخي آن
را قبول ندارند ،گفت :سياست هاي کلي آموزش
و پرورش تصويب شده ،اما چقدر براي تحقق آن
پيگيري شده است؟به گزارش خبرنگار فارس ،حسن
رحيمپور ازغدي در مراسم هفته معلم که با حضور
دانشجومعلمان مرکز بهشتي تهران برگزار شد ،با
اشاره به هفته معلم ،به جايگاه معلمي شهيد مطهري
اشاره کرد و افزود :برخي اعتقاد دارند هر فردي که
رشته دانشگاهي دارد ،ليسانس يا فوق ليسانس دارد
مي تواند معلم شود و نيازي به تربيت معلم و دانشگاه
فرهنگيان نيست.وي ادامه داد :عده اي ديگر اعتقاد
دارند که براي معلم شدن مدرک ليسانس و فوق
ليسانس الزم است ،اما کافي نيست و بايد آموزش

سيروس مقدم در گفتگو با فارس :سيروس مقدم اعالم کرد که داستانهايي که قرار است در «پايتخت  »۶به تصوير
کشيده شوند ،همگي موضوعات روز جامعه را شامل ميشوند«.سيروس مقدم»
روح بابا پنجعلي
کارگردان سريال «پايتخت» در گفتگو با فارس ،درباره توليد «پايتخت »6گفت:
موضوعات روز جامعه و اتفاقاتي که در کشور ميافتند همگي متن «پايتخت  »6را
به سراغ خانواده
شامل ميشوند .وي ادامه داد :محسن تنابنده و خشايار الوند مشغول ايده پردازي
نقي ميآيد
براي رسيدن به داستاني جذاب هستند تا بتوانيم با دست پر وارد ميدان شويم

خاطرهنگاري به سبک امروزي
زاييده تفکر رزمندگان است

معلمي را نيز فرا گرفت و معلم بودن جداگانه
هنر و يک فن است.رحيمپور ازغدي تصريح کرد:
معلم ،اخالق ،حوصله کافي و آموزش مي خواهد
و نحوه صحبت کردن ،تعامل با انسان ها و نحوه
آموزش دادن معلم بسيار مهم است و وي مي تواند
استعدادي را فعال يا سرکوب کند.

و قطعا زماني فصل ششم اين مجموعه پرمخاطب توليد خواهد شد که ما حرفي
براي گفتن داشته باشيم.وي درباره تغيير در نقشها نيز عنوان داشت :قطعا فصل
جديد با تغييراتي همراه خواهد بود .به عنوان مثال شخصيت بابا پنجعلي هم به
دليل کهولت سن و اينکه نميتوانست خيلي ديالوگ بگويد ،ديگر خيلي حضور
چشمگيري در کار نداشت و در سري جديد ما از روح بابا پنجعلي بهره خواهيم
برد که جاي کار بيشتري براي نوشتن قصه و ديالوگ خواهد داشت.

نمايه

شبكه راه دانا

» خبر

فخرالدين صديق شريف:

حميد حسام:

چهره سال هنر انقالب اسالمي و نويسنده کتاب «وقتي مهتاب گم شد»،
درباره خاطرهنگاري و اقبال اين سبک از تاريخ شفاهي انقالب و دفاع
مقدس گفت :در همه ادوار ،حتي پيش از انقالب ،نمونههاي موفقي
از خاطرهنگاري وجود دارد اما نمونههاي امروزي که مشاهده ميکنيم
زاييده تفکر رزمندگان و بچههاي جنگ است.
حميد حسام ،در گفتگو با پايگاه خبري حوزه هنري ،درباره علت
محبوبيت و جذابيت کتابهاي دفاع مقدس براي نسل جوان و کشش
آنها براي مطالعه خاطرات رزمندگان دفاع مقدس گفت :بحث دفاع
مقدس صرف نظر از فضاي خشن جنگي که در ذهنيت و باور بسياري،
مترادف کشتن ،کشته شدن يا ديدن صحنههاي فجيع يا تحمل بمباران
ث هاست ،در وراي اين حرفها يک حديث
و از اين جنس حرفها و بح 
دل نيز وجود دارد؛ صحبت هايي از جنسي که هيچ گاه کهنه نمي شود
و هميشه جذابيت الزم را براي جذب مخاطب دارد.

راديويي براي سرزمين عجايب
به مناسبت بيستمين سالگرد راه اندازي راديو هندي معاونت
برونمرزي،نشست صميمانهاي در محل اين راديو با حضور معاون
برونمرزي  ،مديران و همکاران پرتالش اين مجموعه برگزار شد.در
اين نشست عليرضا سعيدي مدير راديو هندي اشتراکات وعاليق
فرهنگي بين مردم ايران وشبه قاره و لزوم اتخاذ رويکردي متفاوت
ازنظام رسانه اي استکباري را يکي از مهمترين داليل راه اندازي
راديو هندي عنوان و تاکيد کرد .

نشاءکاري در گيالن

صدها کارگردان بيکارند

اقليم قلم »

بافرارسيدننيمهفصلبهار،نشاءکاريزمينهاي
شاليزارياستانگيالنبهمنظورفراهمآوري
محصول برنج انجام مي شود.
به گزارش سرويس چندرسانه اي شبکه
اطالع رساني راه دانا؛ نشاء گياه کوچکي
است که قسمتهايي از دوره رشد خود
را در محيطي مناسب و کنترل شده
گذرانده و پس از مساعد شدن هوا به
زمين اصلي انتقال داده مي شود.به عمل
انتقال و کاشت گياه جوان در محل اصلي
نشاءکاري مي گويند 4.تصوير از كشاورزان
سختكوش گيالن براي كسب روزي حالل
را مي بينيد

بازيگر سريال ايراندخت گفت :صدها کارگردان داريم که اينها در
خانههايشان بيکار نشستند و در طول سال بيشتر از  ۸ ،۷نفر را
نميبينيم که در تلويزيون کار ميکنند ،جامعه ما نيازهاي بيشتري
دارد و بايد نگاهمان را گسترش دهيم تا از انحصارطلبي فرار کنيم.
به گزارش خبرنگار تسنيم فخرالدين صديقشريف گفت :تئاتر
هميشه طرفداران خاص خودش را داشت .طرفداراني که اکثريت
آنها را تيپ روشنفکر و دانشجو تشکيل ميداد؛ چرا که تئاتر
همواره حامل يک پيام بود و مسائل جامعه را کالبد شکافي ميکرد.
من شخصاً نيازي نميبينم که راجع به همه چيز اظهارنظر کنم،
چون حرفه ما اينقدر مسئله دارد و ما اينقدر در عرصه تلويزيون
و سينما و بخصوص در ارتباط با مسائل مالي دچار بحران شديم
که اگر بتوانيم اين بحراني که درواقع گريبانگير کارهاي هنري
شده است از بين ببريم خيلي کا ِر بزرگي کرديم .

خبر »

عنوان کتاب :فغان نيزار ها
نويسنده :مجيد کريميان
روز نوشته هاي مصور از  10روز عمليات بدر
به قلم مجيد کريميان
ناشر انتشارات نشر شاهد
در مقدمه کتاب چنين آمده است :حدود سي وسه
سال از عمليات بدر مي گذردوهنوز هم که هنوزه
با روايت راويان و انتشار اسنادجديد ابعادتازه اي از اين عمليات مهم روشن
مي شود .در سالي که قرار بود عمليات بدر انجام شود به عنوان عکاس راهي
جبهه شدم و اوج انجام اين عمليات مدتي را در کنار رزمندگان بودم.واز آن ها
عکاسي کرد.مجموعه حاضر روايت مستندو مصوري است از  10روز عمليات
بدر که کوشيده ام دخل وتصرف کمتري در يادداشت هايم داشته باشم تا
اصالت نوشته ها و وقايع حفظ شود .

آگهي مناقصه عمومي تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه
(مرحله دوم  -نوبت اول)

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 312ش/ش مورخ  96/12/24شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژه تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه را به شماره فراخوان
 200975376000002به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه داراي حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )4ابنيه هستند،
واگذار نمايد لذا كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگانه سامان تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است كه مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/2/10روز دوشنبه ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  14روز يكشنبه تاريخ 97/12/16
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  13روز پنجشنبه تاريخ 97/2/27
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  17بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/2/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
آدرس :آذربايجانشرقي  -شهرستان مراغه  -خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -واحد امور قراردادها  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25تلفن 041-37217728
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس021-41934 :
ت نام 88969737 :و 85193768
دفتر ثب 
رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار اوليه (ريال)

اعتبارات:

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين (سپرده به ريال)

رسته براساس:

1

پروژه تعريض پل ميدان دژباني
شهر مراغه

 12/802/915/302ريال

از اعتبارات عمراني
(ذيحسابي) و داخلي

 8ماه

 42/105/832ريال

حداقل پايه ( )5راه و
باند و يا ( )4ابنيه

 -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 برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
 -5دارا بودن حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )4ابنيه و ظرفيت خالي باقيمانده آماده به كار است.
 -6شركتهايي كه در سامانه ستاد ايران ثبتنام نمودهاند و داراي شرايط الزم (رتبه و صالحيت حداقل پايه ( )5راه و باند و يا ( )4ابنيه) و كد ميباشند حق شركت در مناقصه
فوقالذكر را دارند.
 -7متقاضيان جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/02/18 :
خ ش97/02/18 :

شهردار مراغه  -احمدي

اداره کل آموزش وپرورش
استان زنجان

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
خريد لوازم ورزشي مدارس استان زنجان

اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومي کاال  /خدمات (خريد لوازم ورزشي مورد نياز مدارس
استان) به شماره  1397 / 02 / 15 -5700 / 4413را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بر گزار نمايد  .کليه مراحل
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات
الکترونيکي دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت
قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور ودريافت گواهي امضاي الکترونيکي راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز سه شنبه  1397 / 02 / 18مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  19روز شنبه تاريخ 1397 / 02 / 22
مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت  :ساعت  19روز چهارشنبه تاريخ 1397 / 03 / 02
زمان بازگشايي پاکتها  :ساعت  11روزپنچ شنبه تاريخ 1397 / 03 / 03
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر :
آدرس زنجان  ، ،ميدان تربيت  ،روبروي مصلي نماز جمعه  ،اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان طبقه اول اداره
پشتيباني وتدارکات تلفن تماس  33133250و  024- 33133241اداره تدارکات و  33133416و 024- 33133423
اداره تربيت بدني
هزينه آگهي  ،حمل و نقل لوازم خريداري شده به انبار اداره کل و .......به عهده برنده مناقصه مي باشد .

تاريخ انتشار97/02/18 :
خ ش97/02/18 :
شناسه آگهي 172526

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

آگهي تجديد مناقصه عمومي

آگهي مناقصه
مرحله دوم  -نوبت اول

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 347ش/ش مورخ  96/12/26شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژههاي به شرح مندرج در
جدول ذيل را به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه داراي حداقل پايه ( )5راه و باند و
يا حداقل پايه ( )5ابنيه هستند ،واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و پيمانكاران محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت
ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه ،تا تاريخ  97/3/5روز شنبه 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://IETS.MPORG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفن  041-37229840واحد
امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مناقصات ذيل ميباشد.
رديف

عنوان پروژه:

مبلغ اعتبار اوليه (ريال)

اعتبارات:

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين (سپرده به ريال)

رسته براساس:

1

جدولگذاري و پيادهروسازي در خيابان
اوحدي

 2/050/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 102/500/000ريال

حداقل پايه ( )5راه و
باند و يا ( )5ابنيه

2

جدولگذاري و پيادهروسازي در خيابان
موسوي

 2/560/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 128/000/000ريال

حداقل پايه ( )5راه و
باند و يا ( )5ابنيه

3

جدولگذاري و پيادهروسازي در ضلع
جنوبي خيابان قدس

 1/620/000/000ريال

از اعتبارات داخلي

 3ماه

 81/000/000ريال

حداقل پايه ( )5راه و
باند و يا ( )5ابنيه

 -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 برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
 -5دارا بودن حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )5ابنيه و ظرفيت خالي باقيمانده آماده به كار است.
تاريخ انتشار97/2/18 :
خ ش97/2/18 :

شهردار مراغه  -احمدي

نوبت اول

شهرداري بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند  2و  3صورتجلسه شماره  27مورخ  96/10/2شوراي اسالمي شهر پروژههاي عمراني به شرح جدول زير را از طريق مناقصه
عمومي به شركتهاي واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهايي كه داراي گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه هستند دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد به
واحد حقوقي شهرداري گناوه واقع در خيابان امام خميني(ره) مراجعه نمايند.
رديف

موضوع مناقصه

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

1

زيرسازي و ساخت كانيو در معابر سطح شهر با كد پروژه ( 96/150/1مطابق فهرست بهاي )97

9/388/500/267

939/000/000

2

زيرسازي و ساخت كانيو در معابر سطح شهر با كد پروژه ( 96/150/2مطابق فهرست بهاي )97

12/049/908/182

1/205/000/000

 -1مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ بازگشايي ميباشد.
 -2تضمين شركت در مناقصه كه به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق و يا واريز به شماره حساب  3100001884003نزد بانك ملي ايران
به نام شهرداري بندر گناوه ميباشد.
 -3ضمانتنامه بانكي قابل تمديد كه حداقل سه ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.
 -4تمام اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاددهنده برسد و همزمان با پيشنهاد قيمت تسليم شود.
 -5مهلت دريافت اسناد :تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  97/3/5ميباشد.
 -6مهلت و محل تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  97/3/8دبيرخانه شهرداري گناوه واقع در خيابان امام خميني(ره) ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت  15روز سهشنبه مورخ  97/3/8ميباشد.
 -8هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -10ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -11در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -12به پيشنهادات فاقد سپرده ،فاقد گواهي تاييد صالحيت ،فاقد مدارك ثبت شركت و ساير مداركي كه به خواست كارفرما ميبايست در پاكت ب ارائه گردد ،مخدوش،
مبهم و مشروط و يا ديرتر از موعد مقرر ترتيب اثر داده نميشود.
 -13متقاضيان ميبايست مدارك را در سه پاكت به ترتيب پاكت الف جهت ضمانتنامه ،پاكت ب جهت اسناد و مدارك و سوابق شركت و پاكت ج پيشنهاد قيمت كه هر
سه پاكت را در يك پاكت واحد گذاشته و به صورت سربسته به دبيرخانه شهرداري گناوه تحويل نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/02/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/25 :
خ ش97/02/18 :

شهرداري گناوه

