» يادداشت

بهترين مردم كسى است که در تنگدستى اش ايثارگر و شكيبا باشد.
ِ

امام علي (ع):

فرمانده ،روايت فتح امروز

مستند مسابقه «فرمانده» بي شک يکي از دراماتيک ترين مسابقاتي
است که در سيماي جمهوري اسالمي توليد و پخش شده ،حضور
فرمانده شهيد حاج محمد ناظري در سري هاي پيشين فرمانده
و شهادت اين فرمانده بزرگ در ميانه توليد و پخش برنامه ،
فرمانده را از سطح يک مسابقه استراتژيک باالتر برد و وجهي
شاعرانه و دروني به ماهيت فرمانده داد که تا سري هاي بعدي
اين مستند مسابقه نيز رد پاي موثر خود را با قدرت در اين برنامه
به جا خواهد گذاشت.فرمانده از يک سو وجهي اکشن و هيجان
انگيز دارد که مربوط به ماهيت نظامي اين مسابقه است و از
يک سو وجهي اعتقادي و انقالبي که اين مهم با درآميختن با
خون شهيد ناظري وجهي شاعرانه و اشراقي نيز پيدا کرده است.
وجهي که در مسير اواليي قرار مي گيرد که مستندي همچون
روايت فتح آويني قافله ساالر آن است .يکي از رکن هاي مهم
اين مستند مسابقه که نقطه تمايز اصلي آن با موارد مشابه است
همين مسئله است که فرمانده بي آنکه به ورطه شعار بيفتد و
از جذابيت هاي نهفته و بالقوه ايده ناظرش دور شود ،در همان
شمايل جذاب و اکشن که خاستگاه اين دست مسابقات است،
دغدغه مند نيز هست .دغدغه اي مشابه روايت فتح با اين تفاوت
که سه نسل ميان حاضران اين صحنه فاصله است .سه نسل که
خود به اندازه يک تاريخ حرف براي گفتن دارد و فرمانده توانسته
با هوشمندي و نيز صداقت ذاتي ايده ناظرش اين فاصله را به
قدري کاهش دهد که هم شرکت کننده و هم بيننده خود را در
موقعيتي آويني گونه ببيند که با توجه به زمانه اش خود را به
روز کرده و با حفظ دغدغه و محتوا فرم زمانه خود را گرفته تا
مانند هر اثر و مولفي فرزند زمانه خود باشد.
اما چرا محتوا و ماهيت انقالبي فرمانده در برابر اين همه فرم ها و
تکنيک هاي غربي و هاليوودي مخدوش نشده است؟همين سوالي
است که پاسخش مي تواند پاسخ مشابه در رابطه با آخرين ساخته
ابراهيم حاتمي کيا باشد.
مستند مسابقه فرمانده نيز همچون «به وقت شام» فرم را از آن
خود کرده است .فرم تنيده در محتواي اثر شده و به دليل ايده و
اتمسفر ناظر بر اثر فرم بيننده را تنها به متن و محتوا نزديک تر
مي کند و جذابيت ها همه در نخ تسبيح محتواي انقالبي اثر دانه
به دانه پشت هم رديف شده اند.
مستند مسابقه فرمانده اگر هاليوودي باشد در جريان توليد شهيد
نمي دهد .شرکت کنندگان آن با جان و دل تجديد ميثاق با فرمانده
شهيد را جلوه اي بصري از همذات پنداري نمي بخشند و پيش و پس
از هر آيتم و حتي در دل آن ذکرهاي عملياتي دفاع مقدس ناخودآگاه
و ناخواسته جلوه نمي کند .چرا که فرمانده ماهيتي انقالبي و اعتقادي
دارد که ريشه در انقالب اسالمي و دفاع مقدس کشور داشته و
ثمره اش شيربچه هايي هستند که با ورود به اين جريان سازنده که
همچون جو دوران دفاع مقدس مدرسه عشق است ،ايثار ،فداکاري و
شهادت را سرلوحه عمل خويش قرار ميدهند.شرکت کنندگان در
اين مستند مسابقه از جوانان و حتي نوجوانان عادي اين کشورند که
اتفاقا از همه اقشار و از هر خطه اي از اين سرزمين پهناور حضور
يافته اند .در گزينش آن ها هيچ آزمون اعتقادي وجود ندارد و اين
در همانند درهاي جهاد در تاريخ جمهوري اسالمي روي همه باز است.
آنچه مسئله است ماندن و ساخته شدن در اين راه است .از زيبا ترين
نکات در رابطه با مستند مسابقه فرمانده در سري چهارم آن همين
گستردگي و تفاوت در ميان احواالت و جريان هاي حاکم بر زندگي
شرکت کنندگان آن است.در جمع  10نفري نيروهاي فرمانده همه
نوع جوان و حتي نوجوانان با روحيات و دنياهاي متفاوت وجود دارند،
که هرکدام با قابليت هاي شخصي و ذاتي خود باقي مانده و گوي
سبقت را از رقباي خود ربوده اند.
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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:

اوقات شرعي

سه شنبه 97/3/22

اذان ظهر13:04:
اذان مغرب20:42:

چهارشنبه 97/3/23

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

33

34

34

40

30

21

22

21

19

18

اذان صبح4:02 :
طلوع آفتاب5:48 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

سه شنبه  22خرداد  27 1397رمضان  12 1439ژوئن  2018سالسي و سوم شماره9236

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان خبر داد:

آغاز المپياد جهاني زيست شناسي از ۲۴تير ماه به ميزباني ايران

رئيس مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و
دانشپژوهان جوان گفت :المپياد جهاني زيست شناسي
 ۲۴تير ماه با حضور  ۶۲کشور به ميزباني ايران آغاز
ميشود.به گزارش فارس ،فاطمه مهاجراني در نشست
خبري اظهار کرد :المپياد جهاني زيست شناسي
 ۲۴تا  ۳۰تيرماه امسال با حضور حداقل  ۶۲کشور
به ميزباني ايران برگزار ميشود.وي ادامه داد :مسير

رئيس مرکز سنجش دانشگاه؛

پذيرش از سال  ۲۰۱۲آغاز شده است و  ۱۵ميليارد
تومان بودجه براي برگزاري اين المپياد پيش بيني
شده است.مهاجراني اضافه کرد :تاکنون از  ۶۲کشور
براي المپياد جهاني زيستشناسي ثبتنام کردند و
 ۴۴۰مهمان داريم و پيشبيني ميکنيم بالغ بر ۸۰۰
تا  ۱۰۰۰نفر شامل سرپرستان و شرکتکنندگان در
اين المپياد شرکت کنند.وي با بيان اينکه افتتاح المپياد
در هتل اسپيناس پاالس برگزار ميشود ،گفت :حدود
 ۲۵۰نفر در آزمون رقابت ميکنند و بخشي از المپياد
در دانشگاه شهيد بهشتي و بخشي در هتل آزادي برگزار
ميشود.وي به برنامههاي جانبي در کنار المپياد اشاره
کرد و ادامه داد ۶۰ :معلم زيستشناسي در المپياد
حضور دارند و کارگاههاي آموزشي برگزار ميشود؛
ضمن اينکه بازديدهاي علمي را براي شرکت کنندگان
پيشبيني کرديم.

کبري خزعلي:

رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با انتقاد
از اجراي سند  ۲۰۳۰در مدارس ،مهدکودکها و
رسانه ملي گفت :به دنبال فتح آخرين سنگر با
دولتي کردن مساجد هستند.به گزارش خبرنگار
مهر کبري خزعلي در نشست بررسي مديريت
چندگانه دولت در مواجهه با سند  ،۲۰۳۰اظهار
داشت :در حال حاضر سند  ۲۰۳۰به طور وسيع
در مدارس ،مهد کودکها ،مراکز بهداشتي و ...
اجرا مي شود و در مرحله جديد رسانه ملي را
هدف گرفته اند.وي ادامه داد :شبکه سالمت
رسانه ملي به شکل وسيع و ديگر شبکه ها در
حال آموزش مسائل جنسي در قالب سند ۲۰۳۰
است.رئيس سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
تاکيد کرد :در دانشگاهها فضاي مجازي و امروز
صدا و سيما و حتي مساجد هدف اجراي سند

مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد منتشر خواهد شد.وي افزود :انتشار
دفترچه راهنماي پذيرش دوره هاي کارشناسي ارشد اين دانشگاه به
معناي آغاز انتخاب رشته نيست.رئيس مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه
آزاد تاکيد کرد :زمان انتخاب رشته دوره کارشناسي ارشد سال  ۹۷اين
دانشگاه متعاقبا اعالم خواهد شد.

مهر /راحله تامي حصاري

در حسرت پروانه شدن
نوغانداري يکي از صنايع سنتي آسيا و ايران است که در دو دهه
گذشته با فراز و فرودهاي بسياري همراه بوده اما در اين شرايط
هم استان گلستان توانسته است با توليد حدود  ۱۶۰هزار تن رتبه
سوم کشور در توليد پيله تر را به خود اختصاص دهد .در کنار
صنعت نوغانداري ،ابريشم بافي به عنوان هنر صنعتي منحصربهفرد
و بازارپسند مطرح است و با توليد نخهاي ابريشمي ،زمينه ساز
توليد دستبافتههاي سنتي و هنري در قالب فرش و تابلوفرش هاي
دستباف ابريشمي ميشود که در حقيقت همان ارزش افزوده
و سودآورترين بخش در مرحله توليد ابريشم است .روستاهاي
شهرستان مينودشت يکي از قطب هاي اصلي توليد ابريشم مي باشد
اما افسوس که اوضاع اقتصادي اين مردم تعريفي ندارد و اغلب
مردان بيکار يا داراي شغل هاي فصلي مي باشند و زنان با
ابريشم بافي بار زندگي را به دوش گرفته اند .بهار که مي شود
و ارديبهشت که سر مي زند کرم هاي ابريشم به دنيا مي آيند
تا بزرگ شوند و پروانه شوند اما در پيله تنهايي خويش در اين
حسرت مي مانند و عجيب است که زنان ابريشم کار هم به اميد
روزهاي بهتر پارچه و لباس هاي نفيس مي بافند ،اما به دليل
توليد خانگي و اندک ،فروش شان کم است و به همين دليل است
که ابريشم بافي شغلي ناپايدار و فصلي مي باشد.
زنان ابريشم باف در اين روستا ها نيازمند کارگاه هستند تا بتوانند
کارشان را رونق دهند.

کيفيت و نحوه حضور کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در سي و يکمين
نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران و ضعفها و قوتهاي آن با حضور مديرعامل و
دستاندرکاران غرفه کانون در اين رويداد فرهنگي به بحث گذاشته شد.به گزارش
اداره کل روابط عمومي و امور بينالملل کانون ،مربيان و دستاندرکاران بخش
فروش و بازرگاني کانون در اين نشست به بيان ديدگاههايشان پرداختند و نقاط
قوت و ضعف اين فعاليت  10روزه و پيشنهادهايشان را براي کيفيت بخشي به
حضور کانون در دورههاي بعدي نمايشگاه بازگو کردند.همچنين لزوم راهاندازي
شبکهاينترنتي فروش محصوالت کانون ،توجه بيشتر به کيفيتبخشي تصويرگري
کتابها و لزوم بهرهگيري از مربيان با تجربه و آموزش آنها براي معرفي کتابها
به خانوادهها از ديگر نظرهايي بود که کارکنان کانون به آن اشاره کردند.

فريبا متخصص :

آذر «رهايم نکن» فردي جدي
و امروزي است
بازيگر سريال «رهايم نکن» گفت :آذر فردي جدي و امروزي است و عالوه
بر اينها تجربه تشکيل خانواده و فرزند را ندارد اما خيلي از اتفاقها را براي
حاجرسول هدايت ميکند«.فريبا متخصص» بازيگر سريال «رهايم نکن» به
کارگرداني محمدمهدي عسكرپور در گفتگو با فارس ،با اشاره به حضورش در
اين سريال گفت :نقشي که در «رهايم نکن» بازي ميکردم ،کامال متفاوت از
نقش مرضيه در سريال شهرزاد است .آذر فردي جدي و امروزي است و عالوه
بر اينها تجربه تشکيل خانواده و فرزند را ندارد اما خيلي از اتفاقها را براي حاج
رسول هدايت ميکند .در اين مدت سعي کردم تا از فضاي شهرزاد دور شوم
و اميدوارم که موفق شده باشم .اين بازيگر ضمن اشاره به اينکه مدتي است
کمتر در تلويزيون حاضر شده است ،گفت :در اين سالها کمتر در تلويزيون
حضور داشتم و از طرفي توليد شهرزاد هم نزديک  3سال طول کشيد و عمال
نميتوانستم سريال ديگري را قبول کنم.

هر روز  6کودک مبتال به سرطان
تحت حمايت محک قرار ميگيرد
مدير واحد خدمات حمايتي مؤسسه خيريه محک گفت« :هر روز  6کودک مبتال
به سرطان ،تحت حمايت محک قرار ميگيرد».بهناز آسنگري ،با بيان اينکه عدد
فوق از ميانگين تعداد پذيرش کودکان در سالهاي  1394و  1395به دست آمده
است افزود« :محک فعاليت خود را از سال  1370و در راستاي حمايت از کودک
مبتال به سرطان و خانواده ايشان آغاز کرده است و تا پايان سال  ،1395بيش از
 27هزار کودک مبتال به سرطان را تحت حمايت خود قرار داده است .آنچه که به
عنوان «هر روز  6کودک» شناخته ميشود ،حاصل تعداد بيماران جديد پذيرششده
در سالهاي  1394و  1395به ازاي تعداد روزهاي سال است».

آگهي دعوت نوبت دوم

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدمات
سوختيفخرجواديهقم(درحالتصفيه)(سهامي
خاص) به شماره ثبت  2353و شناسه ملي
 10860971823دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) كه با
دستورجلسه گزارش عملكرد و طرح و تصويب
تراز و صورتهاي مالي سال  96راس ساعت 6
بعدازظهر روز شنبه مورخ  97/4/2به آدرس
قم  -ميدان  72تن جنب تاكسيراني  -جايگاه
شركت خدمات سوختي فخر جواديه قم (در
حال تصفيه) حضور به هم رسانند.

تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ش97/3/22 :

نحوه حضور کانون در نمايشگاه
کتاب تهران نيازمند بازنگري است

 ۲۰۳۰قرار گرفته اند.خزعلي با اشاره به بررسي
اساسنامه کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد در
شوراي عالي انقالب فرهنگي خاطرنشان کرد :اين
اساسنامه هنوز قانوني نشده اما قرار است با تکيه
بر سند پشتيبان آن که به صورت مخفيانه در حال
بررسي است مساجد از اختيار روحانيت خارج شود
و تحت کنترل دولت قرار بگيرد.

نمايه

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه موسسه فرهنگي ورزشي وليعصر بابل راس ساعت
 17:30روز چهارشنبه  6تيرماه  1397به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در موارد مشروحه
زير در سالن اجنماعات موسسه فوق الذكر واقع در بابل-كمربندي شرقي -بوستان 14
تشكيل خواهد شد.حضور به موقع موجب امتنان خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره به مجمع عمومي.
 -2استماع گزارش بازرس قانوني به مجمع عمومي.
 -3بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي منتهي به  29اسفند ماه 1396
موسسه.
 -4گزارش عملكرد بودجه سال  1396و بودجه پيشنهادي سال  1397موسسه.
 -5انتخاب هيات مديره اصلي و علي البدل جديد موسسه.
 -6انتخاب حسابرس،بازرس قانوني و علي البدل موسسه.
 -7تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره.
 -8انتخاب روزنامه كثير االنتشار.
 -9ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي مي باشد.
تاريخ انتشار97/3/22 :
هيات مديره موسسه فرهنگي ورزشي وليعصر بابل
خ ش97/3/22 :

خبر »

سند  ۲۰۳۰در حال اجراست

رئيس مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت :دفترچه راهنماي مربوط
به پذيرش دوره هاي کارشناسي ارشد اين دانشگاه هفته آينده منتشر
مي شود.اميررضا شاهاني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :دفترچه راهنما
مربوط به پذيرش دوره هاي کارشناسي ارشد آن دانشگاه که جزئيات
رشته محل ها و نحوه پذيرش در آن اعالم شده است هفته آينده از سوي

دفترچه راهنماي
انتخاب رشته ارشد آزاد
هفته آينده منتشر مي شود

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

مديران تصفيه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

احتراما به استحضار ميرساند از كليه سهامداران شركت
بهداشتي درماني افسريه (سهامي خاص) به شماره ثبت
 89681و شناسه ملي  10101340562دعوت ميشود تا در
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه راس ساعت  9صبح مورخ
 1397/4/5كه در محل قانوني شركت تشكيل ميگردد حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
انتخاب هيات مديره و تعيين سمت اعضا و تعيين حق
امضاء
انتخاب بازرسين
تصويب ترازنامه
هرگونه تصميمي كه به صالحيت مجمع باشد.
تاريخ انتشار97/3/22 :
هيات مديره شركت
خ ت97/3/22 :

موضوع مناقصه :كرايه خودرو براي سرويسدهي به پرسنل شهرداري مركز ،مناطق و سازمانها
 )1مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به ميزان 383/000/000
ريال ميباشد كه ميتواند به صورت واريز به حساب  2091520071بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت
ضمانتنامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بينام باشد.
 )2مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات :مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل  %10مبلغ قرارداد
ميباشد.
 )3نحوه تامين اعتبار پروژه :پروژه از محل بودجه سال  97شهرداري يزد تامين اعتبار ميشود.
 )4مهلت خريد و تحويل اسناد :زمان فروش اسناد از تاريخ  1397/03/22ميباشد .حداكثر تاريخ تسليم
پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ 1397/04/05
ميباشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  1397/04/05در دفتر معاونت مالي و اقتصادي
شهرداري يزد مفتوح ميشود.
 )5محل انجام كار :شهر يزد
 )6محل دريافت اسناد :تمام متقاضيان ميبايست قبل از واريز وجه خريد اسناد با مراجعه به سايت www.yazd.ir
اسناد مناقصه را دريافت و مطالعه نمايند.
در صورت عدم رعايت اين بند و واريز وجه شهرداري نسبت به استرداد وجه هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 )7متقاضيان ميبايست داراي گواهي تعيين صالحيت از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل باشند.
 )8قيمت و زمان فروش اسناد :مبلغ فروش اسناد  1/200/000ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره
 2091521000نزد بانك تجارت .ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاي مدت مقرر واصل شود،
سپردههاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر ،چك شخصي و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپردههاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري يزد موضوع ماده  10آييننامه
معامالت شهرداريهاي مركز استانها ميباشد.
هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

مديريت ارتباطات و امور بينالملل شهرداري يزد

آگهي دعوت مجمع عمومي
فوق العاده شرکت ريبار(سهامي خاص)
ثبت شده بشماره 60924و شناسه ملي
10101059678
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا
در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که رأس ساعت  9صبح
مورخ  1397.04.03در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل
مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1تبديل نوع سهام از بي نام به با نام

تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ت97/3/22 :

هيأت مديره شرکت ريبار (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ش97/3/22 :

WWW.RESALAT-NEWS.COM

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
رديف

شرح عمليات

مبلغ اعتبار به ريال

مبلغ سپرده به ريال

رتبه

ميزان غيرنقدي

1

اجراي عمليات جدولگذاري و پيادهروسازي
سطح منطقه 12

5/000/000/000

250/000/000

داشتن حداقل رتبه 5
راه و ترابري

%100

 -1سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد :ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار
داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب  700786948622بانك شهر  -2برندگان نفر اول و
دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد -3 .شهرداري كرج در رد يا قبول
هر يك از پيشنهادها مختار است -4 .مبلغ  500/000ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب  700785313795نزد بانك شهر
شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند -5 .متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره
امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد  -بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند -6 .در هر صورت مدارك
مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود -7 .توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در
مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي ميماند -8 .الزم به ذكر است هنگام
خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت  oldpmn.mporg.irو يا  ،sajar.mporg.irمعرفينامه
ممهور به مهر و امضاي مديرعامل ،روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت ،كد اقتصادي و گواهينامه صالحيت ايمني
معتبر الزامي ميباشد -9 .شركتكنندگان در مناقصه ميبايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل
و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند -10 .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است-11 .
پيشنهادات ميبايست در پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي
پاكت ب و ج تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  97/4/3به آدرس كرج  -ميدان توحيد  -بلوار بالل دبيرخانه شهرداري
كرج تحويل داده شود -12 .پيشنهادات رسيده در مورخ  97/4/4در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج (دفتر شهردار)
راس ساعت  13/30مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  026-35892443 -35892418تماس و يا به سايت  www.sajar.irمراجعه
نماييد.
تاريخ انتشار97/3/22 :
خ ش97/3/22 :

اداره امور قراردادها و پيمانها  -شهرداري كرج

