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گر خواستار رشد و کمال معنوي باشي ،هدايت مي شوي و اگر طلب کني ،مي يابي.

امام زمان (عج):

شهيد چمران؛ تنديس مقاومت

کريم باباخانيان
امروز سي و يکم خردادماه سي و
هفمين سالروز شهادت اسوه تقوا و مجاهدت
دکتر مصطفي چمران است .
چمران داراي ويژگيها و شرايط خاصي
بود ،او در يکي از مهمترين و معتبرترين
دانشگاههاي آمريکا يعني دانشگاه برکلي
درس خوانده و در رشته فيزيک الکترونيک
دکترا گرفته بود و يک دانشمند بزرگ در اين رشته به شمار
مي رفت .عالوه بر اين ،يک جهادگر و يک فرمانده بسيار
تيزبين و توانمند بود که حتي بهترين جنگجويان که دورههاي
خاص نظامي را پشت سر گذاشته بودند ،به گرد پاي او هم
نميرسيدند .او براي تکميل آموزش هاي نظامي خود به
مصر رفت و به مدت دو سال دوران آموزشي سخت چريکي
و ضدچريکي را پشت سر گذاشت و هم آموزش ديد و هم
آموزش داد؛ تا آنجا که فلسطينيان آن زمان به مصر ميآمدند
تا زير نظر شهيد مصطفي چمران آموزش ببينند .همچنين چه
در دوران جنگ تحميلي و چه در روزگار حوادث مربوط به
کردستان ،اگر کاري را ديگران نميتوانستند انجام دهند او
خود به تنهايي انجام مي داد .وقتي که سوسنگرد در محاصره
تانکهاي عراقي بود ،او به تنهايي به نبرد با دشمن رفت و با
انبوهي از تانکهاي عراقي و سرنشينانش جنگيد .مصطفي
چمران يک مدير توانمند با سازماندهي قوي بود  .ما نمونه
مصطفي چمران را نداريم .او پيش از اينکه به آمريکا برود ،در
دانشگاه تهران درس ميخواند و انجمن اسالمي دانشجويان
دانشگاه تهران را پايهگذاري کرده بود .وقتي به آمريکا رفت،
انجمن اسالمي دانشجويان مسلمان را شکل داد .پس از آن
به دعوت امام موسي صدر به جنوب لبنان و مرز ميان اين
کشور و اسرائيل رفت و در يک مدرسه به نام جبل عامل به
تربيت يک نسل و شکل دادن به يک جنبش نظامي پرداخت؛
تا آنجا که به جرأت ميتوان گفت دانههاي مقاومت اسالمي
امروز در لبنان و خاورميانه آن زمان به همت شهيد مصطفي
چمران و در جنوب لبنان پيريزي شده است .با پيروزي
انقالب ،چمران به ايران آمد و به خواست امامخميني (ره)
در اين سرزمين باقي ماند ،چرا که تصور امام راحل اين بود
که اگر مشکالت ايران برطرف شود ،مسائل لبنان و فلسطين
هم برطرف خواهد شد .شهيد مصطفي پيشبيني ميکرد که
صدام به ما حمله ميکند اما کسي حرف او را نميپذيرفت و
باور نميکرد؛ او حتي از شوراي انقالب آن زمان اجازه خواسته
بود تا يک لشكر  ۱۰هزار نفري را سامان دهد و افسران متدين
و شجاع ارتش را به عضويت آن درآورد .شهيد مصطفي چمران
عالوه بر دانشمند ،مدير و رزمنده بودن ،يک عارف هم بود،
اما نه عارفي که چلهنشيني کند و از مردم به دور باشد؛ او
در بطن مردم زندگي و آنان را به حرکت تشويق ميکرد .او
همچنين يک هنرمند بود؛ تا آنجا که تابلوهاي نقاشياش هم
از تکنيک بااليي برخوردار است و هم مضامين ارزندهاي را
منتقل ميکند .مصطفي چمران قلم خوبي هم داشت« .خدا
بود و ديگر هيچ نبود» و «نيايشها» از جمله آثار اوست که
تسلطش بر ادبيات فارسي را به خواننده منتقل ميکند .شهيد
مصطفي چمران از چريکهايي چون چهگواراچيزي کم نداشت ،
درحاليکه همه مردم جهان چهگوارا را ميشناسند ولي کسي
چون مصطفي چمران که سيد حسن نصراله با افتخار ميگويد
من از او حکم گرفتهام را نميشناسد؛ گرچه اين کوتاهي تنها
به شهيد چمران برنميگردد ،ما در ارتباط با همه شهداي
خود کوتاهي کردهايم.
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وزير علوم خبر داد:

آمادگي ايران براي توسعه همکاريهاي مشترک با دانشگاههاي فرانسه

وزير علوم از آمادگي ايران براي توسعه
همکاريهاي مشترک با دانشگاههاي فرانسه
خبر داد و گفت :بايد براي توسعه همکاريهاي
علمي و آموزشي نقشه راهي تدوين شود تا
اين نوع همکاريها تقويت شود.به گزارش
وزارت علوم ،منصور غالمي در آيين افتتاحيه
نشست روساي دانشگاههاي ايراني و فرانسه
که با حضور  ۱۸دانشگاه و پژوهشگاه ايران
دکتر علي عسكري :

غرب درصدد
دين زدايي مردم است

و  ۳۵دانشگاه بزرگ فرانسه در پاريس برگزار
شد ،با مطلوب توصيف کردن سطح کيفي
دانشگاهها و مراکز پژوهشي ايران از آمادگي
کشور براي همکاري با دانشگاههاي فرانسه
خبر داد.وزيرعلوم افزود :بايد نقشه راهي براي
تقويت همکاريهاي علمي و آموزشي دو کشور
ايران و فرانسه وجود داشته باشد و بايد در
انجام پروژههاي تحقيقاتي مشترک و برگزاري
دورههاي تحصيلي مشترک بيشتر تمرکز کنيم.
در ادامه مشاور علمي ماکرون ،رئيس جمهور
فرانسه نيز از آمادگي کامل کشور فرانسه براي
توسعه همکاري علمي دانشگاههاي ايراني
و فرانسوي خبر داد.همچنين نشست وزير
علوم با استادان و دانشجويان ايراني فرانسه
روز گذشته در سفارت جمهوري اسالمي
ايران برگزار شد.

وزير آموزش و پرورش اعالم کرد؛

تسويه پاداش پايان خدمت بازنشستگان فرهنگي سال ۹۶
ش و پرورش با اشاره به اينکه هنوز هيچ
وزير آموز 
وزارتخانهاي پاداش پايان خدمت کارکنان خود را پرداخت
نکرده است ،گفت :پاداش پايان خدمت بازنشستگان
فرهنگي سال  ۹۶را در سه مرحله تسويه ميکنيم.به
گزارش خبرگزاري مهر ،سيد محمد بطحايي گفت:
 ۶نفر از معلمان بازنشسته به نمايندگي از بازنشستگان
فرهنگي به دفترم آمدند و به آنها توضيح دادم
که اولين وزارتخانهاي که بنا بر تأکيد دولت ،پاداش
ش و پرورش
پايان خدمتشان پرداخت ميشود ،آموز 
است و تأکيد ميکنم در عدم پرداخت پاداش پايان
خدمت منظورم وزارتخانههاست و ممکن است فردي
همسرش يا اقوامش در بانک يا شرکتهاي دولتي
باشد که رويه آنها متفاوت است.بطحايي ادامه داد:
پاداش پايان خدمت معلمان نسبت به بقيه کارمندان
تا حدودي پايينتر است و ممکن است کارمندي در
يک وزارتخانهاي  ۱۵۰ميليون تومان پاداش بگيرد ولي

رئيس رسانه ملي گفت:دشمنان با توجه به شکست در زمينههاي مختلف به نفوذ فرهنگي روي
آورده و بنيان خانواده را نشانه گرفتهاند.رئيس رسانه ملي با تأکيد بر ترويج فرهنگ حجاب و
عفاف و تکريم جايگاه زنان و خانواده در فيلمها ،سريالها و برنامههاي ترکيبي و شاد تلويزيوني
تصريح کرد :غرب درصدد دين زدايي مردم است .رسانه ملي با توليد و پخش برنامههاي جذاب

مستند در جستجوي وطن شرقي آماده
پخش شد
به گزارش روابط عمومي خانه مستند انقالب اسالمي ،مراحل ساخت مستند
«در جستجوي وطن شرقي» که روايتي از زندگي ادوارد سعيد ،شرق شناس
برجسته غرب است به اتمام رسيده است و به زودي از رسانه ملي به نمايش در
مي آيد.مستند «در جستجوي وطن شرقي» به بررسي زندگي و انديشه هاي
ادوارد سعيد متفکر فلسطيني االصل مسيحي مي پردازد که در طول زندگي
خود تالش داشته نگاه محافل غربي را به مسائل خاورميانه و منطقه فلسطين
اصالح کند و از حقوق مردم اين سرزمين دفاع نمايد.

معلمي داريم که  ۸۰ ،۷۰ميليون تومان پاداش دارد.
وي با اشاره به اينکه پاداش پايان خدمت فرهنگيان
تا شهريورماه پرداخت ميشود ،گفت :نظرمان اين بود
حاال که اين پاداش را تا شهريور پرداخت ميکنيم ،به
ترتيب اولويت به آنهايي که زودتر بازنشسته شدند،
صد درصد پرداخت شود اما خود نمايندگان معلمان
بازنشسته گفتند که سه قسط کنيد ولي اين سه قسط
به همه پرداخت شود.

بر اساس آخرين آمار؛

سهم ايران از توليد علم در علوم انساني
بيشتر شد
مقايسه ميزان توليد علم در حوزه هاي مختلف نشان مي دهد که سهم ايران
از توليد علم در حوزه علوم انساني و اجتماعي در دنيا افزايش يافته است.به
گزارش خبرنگار مهر ،از اهداف شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني مي توان به
برنامه ريزي براي توليد منابع علوم انساني و معرفي آن در صحنه هاي
بين المللي و همچنين برنامه ريزي براي تقويت توليد علم و نظريه پردازي در حوزه
علوم انساني اشاره کرد.يکي از پايگاه هاي بررسي توليد علم که مي توان توليد
علم حوزه علوم انساني و اجتماعي را در آن بررسي کرد پايگاه کالريويت آنالتيکز
(آي.اس.آي) است.سهم ايران از توليد علم علوم انساني و اجتماعي دنيا از ۰/۴
درصد در سال  ۲۰۱۲به  ۰.۶درصد در سال  ۲۰۱۷رسيده است که از رشد
 ۴۷درصدي حکايت مي کنداطالعات توليد علم جمهوري اسالمي ايران در
پايگاه کالريويت آنالتيکز (آي.اس.آي) نشان مي دهد که سهم ايران از توليد
علم علوم انساني و اجتماعي دنيا از  ۰/۴درصد در سال  ۲۰۱۲به  ۰/۶درصد در
سال  ۲۰۱۷رسيده است که از رشد  ۴۷درصدي حکايت مي کند.

و پرمخاطب ،به دنبال جلب رضايت اقشارمختلف جامعه است .عسکري اظهار داشت :غرب با
تمام قدرت ،بدون هيچ حد و مرز و با تأمين هزينههاي سنگين مالي براي شبکههاي ماهوارهاي
و فضاي مجازي در برابر حريف قدرتمندش جمهوري اسالمي ايران صف آرايي کرده است و
وجود اين تعداد رسانه معاند براي تخريب فرهنگ يک کشور در دنيا بيسابقه است.

نمايه

ميزان /عابد قاسمي

صيادي چيني ها
در خليج فارس

پرويز پرستويي وصيتهاي شهدا را ميخواند

موضوع حضور کشتيهاي چيني در خليج
فارس و درياي عمان مدتي است مناقشه
برانگيز شده است ،عدهاي ميگويند ،اين
کشتيها به چينيها تعلق دارند و دارند کف
خليج فارس و درياي عمان را جارو ميکنند
و هرچيزي گيرشان بيايد صيد ميکنند ،اما
مسئولين ميگويند اين کشتيهاي ترال متعلق
به جمهوري اسالمي ايران هستند که مجوز
آنها از سوي سازمان شيالت ايران صادر شده
است .چهار صحنه از حضور چيني ها در صيد
جنوب را مالحظه مي فرماييد

مجموعه «ستارگان راه» با موضوع خواندن فرازهايي از وصيت نامه
شهدا با صداي پرويز پرستويي هرشب روي آنتن شبکه سه مي
رود.به گزارش روابط عمومي سازمان اوج ،مجموعه  ۳۶۵قسمتي
«ستارگان راه» با صداي پرويز پرستويي هر شب با وصيت خواني يکي
از شهداي دفاع مقدس از جمعه يکم تير ماه مهمان خانه هاي مردم در
شبکه سه مي شود.اين مجموعه در قالب کليپ و نماهنگ هاي کوتاه
 2الي  3دقيقه اي هر روز قبل از اذان ظهر و هر شب قبل از اذان مغرب
به فرازهايي از وصيت يکي از شهداي دفاع مقدس مي پردازد.
مجموعه «ستارگان راه» در چهار فصل و  ۳۶۵قسمت تدارک ديده شده
که هر فصل در لوکيشن هاي مختلفي ضبط و آماده پخش شده است.
کارگرداني اين کار با علي اسماعيلي است و سازمان هنري رسانه اي
اوج تهيه کنندگي اين مجموعه کليپ را برعهده دارد.

مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله
به شماره ثبت 121

به علت به حدنصاب نرسيدن مجمع نوبت اول مقرر گرديد مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله در روز پنجشنبه مورخه 97/4/21
ساعت  9صبح در محل مهديه شهرستان كالله واقع در خيابان نوريزاده نبش نوريزاده
 3تشكيل ميگردد .بدينوسيله از كليه سهامداران و اعضاي محترم دعوت به عمل
ميآيد در تاريخ و ساعت تعيين شده جهت شركت در مجمع مزبور حضور به هم رسانند
و يا وكالي خود را از ميان اعضاء و يا خارج از اعضاء كتبا معرفي نمايند .ضمنا هر عضو
عالوه بر راي خود ميتواند سه برگ وكالت و غيرعضو يك برگ وكالت همراه داشته
باشد (بدون دفترچه شركت تعاوني و معرفينامه كتبي موكلين برگ راي تحويل نخواهد
شد) ضمنا حضور اعضاي تعاوني (موكلين) جهت تاييد و صدور وكالتنام ه به نام وكالي
آنها توسط هيات مديره شركت تعاوني در محل شركت تا  48ساعت قبل از برگزاري
مجمع مرحله دوم الزامي است به وكالتنامههاي تاييد نشده توسط هيات مديره شركت
تعاوني برگ راي تحويل نخواهد شد.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش هيات مديره و بازرسي
 -2تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/29
 -3تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
 -4تصميمگيري درخصوص چگونگي تقسيم سود
 -5تصويب تغييرات سرمايه و سهام
 -6انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
تاريخ انتشار97/3/31 :
خ ش97/3/31 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان كالله

آگهي دعوت از سهامداران شركت
پتروپالستيك هامون اطلس مشهد
(سهامي خاص) به شماره ثبت 44824

مشخصات محكومله/محكوملهم

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد كه در جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه شركت كه در روز دوشنبه مورخه  97/4/11در ساعت  10به
آدرس :مشهد  -جاده سيمان اول قرقي روبهروي داروخانه دكتر شريفي برگزار ميگردد
حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
هيات مديره
خ ش97/3/31 :
تاريخ انتشار97/3/31 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت پيراطائر (سهامي خاص) ثبت شده
به شماره  102و شناسه ملي 10100022220

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت دعوت ميشود كه در جلسه مجمع عمومي
عادي ساليانه كه در تاريخ يكشنبه  97/4/10ساعت  14در محل شركت واقع در تهران،
خيابان وليعصر ،باالتر از ميدان وليعصر  -كوچه عتيقينژاد  -شماره  12طبقه اول تشكيل
ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصويب حسابهاي دور ه مالي  96/12/29الي 96/1/1
 -2انتخاب هيات مديره و بازرسان
هيات مديره
د ش97/3/31 :
تاريخ انتشار97/3/31 :

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

نشاني

1

اكبر

كاظمي

علي

استان البرز  -شهرستان نظرآباد  -شهر نظرآباد  -خ آيتاله كاشاني
بهارستان  12پ 132

مشخصات محكومعليه/محكومعليهم
رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

نشاني

1

يوسف

بهادري

علي

-

نام

نام خانوادگي

مشخصات نماينده يا قائممقام قانوني محكومله/محكومعليه

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

شهرداري فردوسيه در نظر دارد به استناد مجوز شماره  13-566مورخ  96/11/10شوراي اسالمي
شهر فردوسيه و درخواست واحد عمران و دستور شهردار محترم به شماره /218د 97/مورخ
97/2/27درخصوص انجام پروژههاي عمراني شهرداري در سال  1397از طريق مناقصه عمومي
جهت تكميل ساختمان آتشنشاني تا سقف  5/000/000/000ريال از رديف اعتباري 3040109731
اقدام نمايد .لذا متقاضيان واجد شرايط كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند از تاريخ انتشار
نوبت دوم آگهي ظرف مدت يك هفته فرصت دارند نسبت به دريافت اسناد به شهرداري فردوسيه
(امور قراردادها) مراجعه نمايند .شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است .ضمنا هزينه
درج در آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد .پيمانكاران ميبايست  %5كل مبلغ قرارداد را به
عنوان ضمانت شركت در مناقصه به حساب شهرداري واريز نمايند.
آدرس :شهريار  -فردوسيه  -ميدان شهيد منصوريان  -شهرداري فردوسيه به شماره تلفن
65465231

عليرضا اسدي  -شهردار فردوسيه

نام پدر

نوع رابطه

نشاني

محكومله/محكوملهم
محكومبه:
به موجب درخواست اجراي حكم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9609973051300701محكومعليه محكوم است به حكم به محكوميت خوانده به پرداخت
مبلغ  110/000/000ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از سررسيد چك تا زمان پرداخت و مبلغ  1/510/000ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان و
نيمعشر دولتي در حق دولت
محكومعليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجراي احكام مدني)  -2ترتيبي براي پرداخت محكومبه بدهد -3 .مالي معرفي كند كه اجراي
حكم و استيفا محكومبه از آن ميسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه
اموال منقول و غيرمنقول ،به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات
دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در
اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به درخواست محكومله بازداشت ميشود (مواد 8
و  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -4 .)1394خودداري محكومعليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم ،حبس تعزيري درجه هفت را
در پي دارد( .ماده  34قانون اجراي احكام مدني و ماده  20ق.م.ا به منظور فرار از اجراي حكم ،حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد( .ماده  34قانون اجراي
احكام مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -5 )1394انتقال مال به ديگري به هر نحوه با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه
باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومبه يا هر دو مجازات ميشود( .ماده  21قانون
نحوه اجراي محكوميت مالي  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكومعليه از زندان منوط به موافقت محكومله يا توديع وثيقه
يا معرفي كفيل توسط محكومعليه خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي )1394
تاريخ انتشار97/3/31 :
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه  3شوراي حل اختالف شهرستان نظرآباد
د ش97/3/31 :

آگهي مزايده عمومي

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري فردوسيه

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/7 :
خ ش97/3/31 :

خبر »

واگذاري به صورت اجاره -1 :كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه  -2كيوسك پارك مسافر يك
 -3يك باب مغازه واقع در پارك آناالر  -4سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران

مرحله اول  -نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 379ش/ش مورخ  97/2/23و صورتجلسه شماره  66مورخ  97/3/5شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد  -1كيوسك زير پل
دانشگاه آزاد اسالمي مراغه  -2كيوسك پارك مسافر يك  -3يك باب مغازه واقع در پارك آناالر  -4سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران خود را به شرح ذيل
از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) 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  97/4/10روز يكشنبه 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.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس  041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتكنندگان محترم در اوقات
اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
رديف

مورد مزايده:

موضوع فعاليت:

پايه قيمت اجاره به ازاي هر ماه:

مدت
بهرهبرداري

مبلغ سپرده شركت
در فراخوان

1

كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه

فروش و فعاليت در زمينه مطبوعاتي و تنقالتي

 4/500/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

2

كيوسك پارك مسافر يك

فروش و فعاليت در زمينه عرضه انواع نوشيدنيهاي
سرد و گرم (حالل) و بستني

 2/500/000ريال

 3سال

 2/000/000ريال

3

يك باب مغازه واقع در پارك آناالر

فروش و فعاليت در زمينه عرصه محصوالت سوپرماركتي

 5/000/000ريال

 2سال

 3/000/000ريال

4

سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران

فعاليت و راهاندازي در مسير پارك يادگاران

 4/500/000ريال (هر سه دستگاه)

 2سال

 3/000/000ريال

 -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 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 بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير شرايط و جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
تاريخ انتشار97/3/31 :
خ ش97/3/31 :

شهردار مراغه  -احمدي

