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کتابخانه

گاهی ساحت دل منزل لشکرخیریت اثر فرشتگان و زمانی محل جوالنگاه
سپاه روسیاه شیاطین و دیوان باشد  ،تا آنکه به امداد و معاونت امور خارجیه
 ،یکی از این دو سپاه را غلبه و قوت حاصل شود و مملکت نفس را تسخیر
نماید و آن را وطن خود نموده  ،در آنجا رحل اقامت بیفکند  .در این هنگام
راه آمدوشد از یکدیگر بسته میشود و مجال دخول و خروج در آنجا نمییابد
مگر گاهی به طریق عبور در نهایت تعجیل از آنجا بگذرد  .پس ا گر هوا و هوس
و غضب و شهوت امداد نمایند  ،لشکر شیطان غالب میشود و خانه دل
منزلگاه ایشان می گردد و در آنجا آشیانه میسازند  ،هر زاویه از زوایای دل ،
منزل شیطانی و در آنجا ساز و نوایی و هر گوشه جای ابلیسی و در آن خیالی
و هوایی پیدا میشود و ا گر قوه عاقله امداد نمود و ور ع و تقوی اعانت کرد
 ،سپاه ملک غالب میشوند و شهرستان دل را فرومی گیرند و در آنجا نزول
اجالل مینمایند و هرلحظه از ایشان نوری تازه و هر ساعت فیضی بیاندازه
به آنجا میرسد .ولکن ا گر دلها را لشکر شیطان مسخر نموده و مالک شد
هر نوع تصرفی که میخواهند در آنجا می کنند و آن را به «اودیه» وسواس
میافکنند و سر در این آن است که غالب ماده خلقت و قوه واهمه و غضبیه
و شهویه که در انسان موجود هستند و از سرهنگان و کارفرمایان مملکت
بدناند از آتش است و شیطان نیز از آتش صرف مخلوق است  ،پس عالقه
مناسبت میان این سه سرهنگ مملکت و میان شیطان لعین مستحکم
است و به جهت این مناسبت و قرابت  ،این سه را میل به تسلط شیطان
بیشتر و متابعت آن را راغبترند  .بهآسانی تن به اطاعت دیگری در میدهند
و به مالحظه قرابت و نسبت  ،از اطراف و جوانب لشکر شیطان را راه میدهند
و راهنمایی ایشان می کنند و ازاینجهت است که حضرت رسول صلیاهلل
علیه و آله فرمودند که « :شیطان ،جاری مجرای خون است در بدن آدمی
و از جمیع راهها داخل میشود».
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پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

شاهبیت

گروه فرهنگی
در ادامه سلسله مطالبی که در زمینه
مشکالتحوزهفرهنگ کشورداشتیمدردوشماره
اخیرتالش کردیمتادر فصلبودجهوتخصیص
منابعمالیدستگاههایاجراییبرایسال1400
نگاهیبهحوزهفرهنگوهنر کشورداشتهباشیم
واز متولیانودستاندرکارانتعیینمنابعمالی
آنها در دولت و نیز نمایندگان کمیسیون های
مرتبط در مجلس شورای اسالمی در این زمینه
بیشتر جویا شویم.
آنچه در این میان وظیفه مجلس شورای
اسالمی را دشوار میسازد وظیفهای است که
در خصوص دفاع از حقوحقوق حوزه فرهنگ
دارد و انتظار میرود با توجه به این که دولت
دوازدهم آخرین روزهای کاری خود را طی
ی کند ،اهالی بهارستان با دغدغه بیشتری در
م 
این زمینه فعالیت کرده و دست دولت آینده را
برای اجرای برنامههای فرهنگی و هنری کشور
بیش از گذشته باز نگه دارند.
دغدغههای معیشتی خانواده فرهنگ و هنر
کشور و همچنین بخش خصوصی که با شیوع
کرونا دچار ضررهای فراوانی در این بخش شده
ازجملهموضوعاتیاستکهبایدازسوینمایندگان
مجلس مور دتوجه قرار گیرد.
دولت و بهویژه سازمان برنامهوبودجه در طول
ن کهبایستهوشایستهاست
اینسالهاآنچنا 
با اهالی فرهنگ و هنر مهربان نبوده و نمونه
آن نیز در همین روزهای کرونایی و تخصیص
اعتبارات الزم به این بخش خود را نشان داد تا
جمع کثیری از این عزیزان و خانوادههایشان
با مشکالت عدیدهای دستوپنجه نرم کنند.
ی که ا گر نگاهی به اهمیت و جایگاه این
درحال 
بخشدراقتدارملیوعمومی کشورداشتهباشیم
در مییابیم کهتوجهبهآنمیتوانستبسیاری
از دغدغههای این روزها را کاهش داده و مردم
را برای پذیرش مشکالت هم ه گیری کووید 19
آمادهتر نماید.
بااینحال باید منتظر بود و دید که سازمان
برنامهوبودجه چه آشی برای فرهنگ و هنر
کشور در سال  1400پخته و آیا رایزنیهای اهالی
مجلس برای بهبود آن راه بهجایی خواهد
برد یا خیر.
برایبررسیهرچهبیشتراینموضوعباغالمرضا
منتظری،نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلس
شورای اسالمی گفتوگویی انجام دادهایم که
در ادامه می خوانید؛
وی در ابتدای صحبتهای خود به «رسالت»
گفت«:درمیانمباحثنظریازاهمیتفرهنگ
بسیار یادشدهوهموارهامامخمینی(ره)ومقام
ن که
معظمرهبریبراینحوزهتأ کیدداشتندچنا 
فرهنگ را نجاتبخش ملت خواندند».
وی افزود« :علیرغم باور همگان بر لزوم وجود
فرهنگ اما در عمل هیچ گاه به این حوزه

فراقت کاش هر دم ،کار بر من سختتر گیرد که تا هر کس مرا بیند ،دل از مهر تو برگیرد

گسترش ویروس کرونا واقعیت
تلخی بود که بهموجب آن هنرمندان
کشور از تولیدآثار هنریخودبازماندند
و ناچار به خانهنشینی شدند .درحال
حاضر هنرمندان جامعه با مشکالت
بسیاری مواجه هستند ،لذا تخصیص
اعتبارات الزم و حضور یک تکیهگاه
برای کاهش مشکالت معیشتیشان
حائز اهمیت است
ن که شایسته است ،توجه نشده است.
آنچنا 
ی گردد
درپیبررسی کارنامهدولتهانیزآشکارم 
هیچ گاه حوزه فرهنگی موردتوجه نبوده و در
مسیر گسترش قرار نگرفته است».
منتظری تصریح کرد« :دستگاههای فرهنگی
از عدم انطباق میان اعتبارات و انتظارات گله
دارندچرا کهاعتباراتحوزهفرهنگیتنهابهحفظ

پرسنلومشکالتمربوطبهسیستمهایعامل
ی کندومجموعهبرایانجاممأموریتو
کمکم 
طر حهای خود همواره با مشکل اعتبار مواجه
هستند».نایبرئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس خاطرنشان کرد« :کمیسیون فرهنگی
مجلس با آ گاهی از مشکالت این حوزه درصدد
است تا با همکاری مسئوالن مربوطه و سازمان
برنامهوبودجه ،در فصل جدید اصالحات و
برنامهریزی بودجه ،به کمک این حوزه بیاید و
چنانچهمیسرشود،وامهایحمایتیازمسئوالن
فرهنگی_هنریراتصویبواخذنماید».اویادآور
شد«:بهموجباشرافبرمشکالتحوزهفرهنگی
نشستهایمتعددیباوزرایفرهنگی-هنری
کشور ودستگاههایمرتبطبرگزار و کاستیهای
این حوزه بررسی شد».
اصالح ساختارها موجب تحول فرهنگی
خواهد شد
وی گفت« :در راستای حل مشکالت بخش
فرهنگی کشور،ازطراحانومعاونیندستگ اههای
فرهنگی-هنری کشور دعوت به عمل آمد و
درباره آینده فرهنگ با جزئیات بیشتر صحبت
و برنامهریزی شد».
منتظریهمچنینادامهداد«:طینشستهای
مختلف با مسئوالن حوزه فرهنگی مشخص
شد که منابع موجود در حد انتظار نیست و
نمیتوان با چنین منابعی درصدد گسترش
حوزه فرهنگ کشور بود .به این دلیل مقرر شد
تا نتایج نشستها به سازمان برنامهوبودجه
کشور ارسال تا معاون رئیسجمهور نیز از این
موضوع مطلع شود».

ویمتذکرشد«:درایننشستهالزومتخصیص
بودجه به حوزه فرهنگ و آسیبشناسی این
حوزه همچنان ادامه دارد و امیدواریم با اصالح
ساختارها ،تغییرها اعمال و تجربههای جدید
کسب شود».
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان
کرد«:بهطورحتمتحولدرساختارهایفرهنگی
و تأمین منابع مالی مناسب میتواند فرهنگ
کشور را به سطح نوینی بکشاند و این حوزه را
در مسیر گسترش هدایت کند ،به همین دلیل
هماندیشی کمیسیون فرهنگی با کمیسیون
های اقتصادی و برنامهوبودجه نیز ادامه دارد
تا به نتایج مشترک دست یابیم .بنابراین هر
آنقدر کهنگاهایندو کمیسیوننزدیکتروافق
دیدشانبهتفکرفرهنگینزدیکترباشد،میتوان
ل بیشتری امید داشت».
بر اعمال تحو 
تخصیص اعتبار برای کاهش مشکالت
معیشتی هنرمندان
او بیان کرد« :نمایندگان کمیسیون فرهنگی
همواره درصدد تحقق اهداف حوزه فرهنگی
هستند و هر آنچه را که بهعنوان یک نیاز تلقی
شود ،در دستور کار خود قرار میدهند».
منتظری درپایان این گفتوگو اظهار کرد:
«گسترش ویروس کرونا واقعیت تلخی بود که
بهموجبآنهنرمندان کشور از تولیدآثار هنری
خود بازماندند و ناچار به خانهنشینی شدند.
درحال حاضر هنرمندان جامعه با مشکالت
بسیاریمواجههستند،لذاتخصیصاعتبارات
الزموحضوریکتکی ه گاهبرای کاهشمشکالت
معیشتیشان حائز اهمیت است».

دریافت خدمات درمانی به دور از ترافیک و ازدحام کالنشهرها
برای سایر هموطنان بوده و آبادانی و شکوفایی شهر را نیز در
پی خواهد داشت .
دکتر موسی پور ،معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی
استان البرز نیز با تشکر از مدیریت شهری هشتگرد  ،از آمادگی
سازمان تامین اجتماعی برای رفع نیاز شهروندان سخن گفت
و از انجام تشریفات مقدماتی و پیگیری از مراجع باالدستی برای
تحقق این طرح خبر داد .
خوشبختانهشهرهشتگرددر زمینهسرانههایدرمانیوضعیت
مناسبی داشته و وجود بیمارستان امام جعفر صادق(ع) ،
بیمارستانتامیناجتماعی،دی کلینیکهاواستقرار پزشکان
متخصص موجب گردیده تا بخشی از نیازهای شهروندان غرب
استان البرز در این شهر تامین گردد  ،رویکرد مدیریت شهری
هشتگرد در اهداء رایگان زمین برای ساخت یکی از مجهزترین
مرا کز درمانی می تواند این شهر را به یکی از خاستگاه های
درمانی استان مطرح نماید .
امیدواریم پیگیریهای شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
و همکاری مسؤالن سازمان تامین اجتماعی موجب تسریع
در این امر شده و به زودی شاهد آغاز این پروژه عظیم در مرکز
شهرستان ساوجبالغ باشیم .
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شركت سهامی برق منطقهای
سیستان و بلوچستان

 ،تجهیز نقاهتگاه  ،همکاری با کادر درمانی و اجرای مصوبات
ستاد مدیریت کرونا  ،به زحمات شبانه روزی پزشکان و کادر
درمانی اشاره کرد و رعایت توصیه های بهداشتی  ،استفاده از
ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را حداقل کاری دانست که
میتوان برای کاهش زحمات آنها انجام داد.
یگانه افزود  :خوشبختانه رئیس و اعضای محترم شورا همدل
و متحد برای آبادانی شهر گام برداشته و مجموعه شهرداری
نیز توانسته است با تالش شبانه روزی و بهره گیری از پرسنل
متخصص و منابع موجود خدمات مناسبی را در زمینه های
عمرانی  ،فرهنگی و خدماتی به شهروندان ارائه نماید.
شهردارهشتگردبیان کرد:بنابرپیشنهاداعضایپارلمانشهری
ودرجهتبهره گیریمناسبازامکاناتوسرمایههایشهرداری
که در واقع متعلق به شهروندان است زمینی به مساحت دو
هکتار جهت احداث بیمارستان با همکاری سازمان تامین
اجتماعی اختصاص یافته که پس از طی مراحل و تشریفات
قانونی عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.
وی به موقعیت ویژه هشتگرد و قرارگیری در شاهراه ارتباطی
استانالبرز اشاره کردوافزود:بیشکاحداثبیمارستانیمجهز
در این شهر عالوه بر خدمات رسانی به شهروندان هشتگردی
می تواند باعث کاهش هزینه تردد  ،صرفه جویی در وقت و

راهب اصفهانی

توییتر

آمادگی مدیریت شهری هشتگرد برای احداث بیمارستان  ۱۲۰تختخوابی
در جلسه رسمی شورای اسالمی شهر و شهردار هشتگرد با
معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز،
رئیسبیمارستانتامیناجتماعیهشتگردونمایندگانجامعه
کارگری شهرستان  ،آمادگی مدیریت شهری هشتگرد جهت
اهداء رایگان  ۲۰هزار متر مربع زمین برای احداث بیمارستان
تامین اجتماعی مجهز در مرکز شهرستان ساوجبالغ مطرح شد
مهندس اسحاقی رئیس شورای اسالمی شهر ضمن تقدیر و
تشکر از زحمات پزشکان  ،پرستاران و کادر درمانی در رسیدگی
بهوضعیتبیماران کرونایی،احداثبیمارستانمجهزرادر شهر
هشتگردبهعنوانمحلمراجعهورفعنیازبسیاریازاهالیشهرها
و شهرستانهای همجوار ضروری دانست و از رویکرد اعضای
شورادر ارتقاءسرانههایمختلفشهریومخصوصاسرانههای
بهداشتی  ،درمانی خبر داد و گفت  :خوشبختانه شهر هشتگرد
نسبت به بسیاری از شهرهای کشور در زمینه سرانه ها وضعیت
مناسبیداشتهوسرانههایفرهنگی،ورزشی،فضایسبزوغیره
که به عنوان شاخصه های زندگی شهری مدنظر است متناسب
با جمعیت آن و گاها افزون بر نیاز تامین شده است  ،ا کنون نیز
با توجه به شیوع ویروس کرونا  ،نیاز به خدمات بیمارستانی و
درمانی بیش از پیش احساس شده و اعضای پارلمان شهری به
اتفاق تصمیم به مشارکت برای احداث بیمارستان با همکاری
سازمانهای مربوطه در این شهر دارند .
وی افزود  :امیدواریم تصمیم اعضای شورای شهر که با
همفکری شهردار در جهت ارتقاء معیشتی شهروندان و سایر
هموطنان اخذ شده با استقبال و مشارکت دستگا ههای
متولی در زمان مناسب به نتیجه ای مطلوب برسد و اعضای
شورا به عنوان نمایندگان مردم خواستار تسریع در تحقق
آن خواهند بود.
مهندس یگانه ،شهردار هشتگرد نیز با اشاره به تالش های
صورت گرفتهدر زمینه کنترلبیماری کروناواقداماتشهرداری
و شورای اسالمی شهر در راستای ضد عفونی  ،تامین تجهیزات

 پيامهاي خود را به سامانههاي

تحولدرساختارهایفرهنگینیازمندمنابعمالیاست

گزارش یک طرح

معراجالسعادة
()103

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

علمخودراجهلويقينخودرا
شکمپنداريد.چوندانستيد
عمل كنيدوچونيقين كرديد
پاى پيش نهيد.

عفونتهای ویروسی ،تنفسی بهطورکلی میتوانند باعث درد و
التهاب مفاصل شوند ،به همین دلیل ممکن است عالئم اسکلتی
عضالنی طی عفونت ویروس کرونا رخ دهد.

غالمرضا منتظری ،نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

شیما ناصری

قیام  15خرداد  1342بهعنوان مبدأ تاریخی نهضت فرا گیر
اسالمیدرمبارزهعلیهرژیمپهلویبهرهبریامامخمینی(ره)
بهرغمتمامیاهمیتونقش کمنظیری کهدرپیروزیانقالب
داردازجملهمظلومترینزمینههایپژوهشیاست کههنوز
ابعاد آن بهتمامی مورد بازشناسی و تحقیق قرار نگرفته
است .حوز ه هنری با در نظر داشتن چنین موقعیتی بود
که نخستین بار در سال  1371باهدف تولید مجموعهای
مستند -داستانی تلویزیونی درباره قیام  15خرداد  1342قدم در راه گذاشت و
مسئولیت نهایی آن را به علی باقری سپرد ،اما متأسفانه این پروژه تاریخی عظیم
کهباصرفزمانیبالغبرچهار سالوضبط530ساعتمصاحبهرفتهرفتهبهمراحل
پایانی خودش نزدیک میشد به نا گاه بر اثر برخی مشکالت اجرایی و تنگناهای
مالی از ادامه مسیر بازماند و نیمهتمام رها شد .کتاب «گزارش یک طرح» گزارشی
مکتوبولحظهبهلحظهازسیرمراحلاینپروژهتلویزیونیاست که کاموربخشایش
آن را بر اساس متن دستنویس روزانه علی باقری تدوین کرده است .مخاطبان
این کتاب میتوانند عالوه بر کسب آ گاهی در زمینه چگونگی پیشبرد مراحل یک
پروژه تحقیقاتی تاریخی ،از آن بهعنوان یک متن آموزشی برای انجام تحقیقات
علمی موردعالقه خودشان بهره ببرند.
عالقه مندان میتوانند این کتاب را با قیمت  25هزار تومان از انتشارات سوره مهر
خریداری نمایند.

حکمت نهج البالغه

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
اوقات شرعی

سالمت

ه گزار :شركت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان
مناقص 
نوع مناقصه :عمومی یكمرحلهای
موضوع مناقصه :احداث فونداسیون ،نصب برج و سیمكشی پایههای باقیمانده خط  230كیلوولت ورودی پست سردرگان
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 250/000/000 :ریال (ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار میبایست دارای  3ماه اعتبار از آخرین مهلت تحویل پا كات و همچنین قابلیت
تمدید به مدت  3ماه دیگر باشد)
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه :از ساعت  12روز شنبه مورخ  99/8/24لغایت ساعت  15روز دوشنبه مورخ 99/9/3
نحوه دریافت اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه :مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس setadiran.ir
تاریخ تحویل پا كات ارزیابی كیفی و مناقصه :حدا كثر تا ساعت  3بعدازظهر روز سهشنبه مورخ 99/9/18
تاریخ و محل بازگشایی پا كات ارزیابی كیفی :راس ساعت  9:30صبح روز چهارشنبه مورخ  – 99/9/19امور تداركات و قراردادهای شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
در جلسه مذكور ،پا كات ارزیابی كیفی گشوده و جهت بررسی و امتیازدهی تحویل كمیته فنی بازرگانی میگردد.
زمان بازگشایی پا كات مناقصه در همین جلسه تعیین و كتبا به اطالع مناقص ه گران خواهد رسید.
نحوه تحویل پا كات ارزیابی كیفی و مناقصات :پا كات ارزیابی كیفی و مناقصه كه توسط مناقصهگر تهیه میشود میبایست به دو شكل تحویل شود:
 -1بارگذاری پا كات (ارزیابی كیفی ،پا كت الف ،پا كت ب و پا كت ج) به صورت الكترونیكی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت مطابق با زمانبندی.
 -2تحویل فیزیكی فقط پا كت (الف) مناقصه مطابق با زمانبندی به آدرس :زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبیرخانه شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان،
تلفن05431137057 :
تحویل پا كات به هر دو روش الزامیست.
مدت انجام كار( 2 :دو) ماه شمسی
***

پیام مدیریت مصرف

مدیریت مصرف برق یعنی بهینه ،به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف كنیم
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/28 :
خ ش99/8/26 :
مالف 651 :شناسه آ گهی1044701 :

روابط عمومی شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان

آ گهی مناقصه عمومی

آ گهی مزایده عمومی

ه گزار در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1399خود نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی
دهیاری روستای خور به عنوان دستگاه مناقص 
مناقصه عمومی درخصوص احداث سرویس بهداشتی و رختكن زمین چمن مصنوعی فوتبال ،با توجه به شرایط ذكرشده در اسناد مناقصه به شركتهای
واجد صالحیت وا گذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید پس از چاپ نوبت دوم آ گهی از تاریخ  1399/08/28تا هفت روز كاری ،جهت خرید
اسناد مناقصه به امور مالی دهیاری خور مراجعه نمایند.

شهردارینظرآبادبهاستنادمجوز شماره 25/1539مورخ99/07/01شورایمحترماسالمیشهردر نظرداردساختمانپایانهشهدایمدافعحرمسازمان

دهیاری خور

نوبت دوم

نوبت دوم

موضوع

محل اجرا

اعتبار (ریال)

مبلغ تضمین شركت
در مناقصه (ریال)

مدت انجام

گواهی صالحیت
پیمانكاری

محل تامین اعتبار

محل توزیع اسناد

احداث ساختمان
رختكن و سرویس
بهداشتی

خیابان آیتا...
خامنهای

3/377/400/000

168/870/000

دو ماه

رتبه  5ابنیه

بودجه مصوب سال
 99دهیاری خور

امور مالی دهیاری
خور

واریز سپرده شركت در مزایده قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
شرایط شركت در مزایده:
 -1شركتكنندگان در مزایده مبلغ  350/000/000ریال را به عنوان سپرده شركت در مزایده به حساب سیبا به شماره  0104533401003نزد بانك ملی شعبه
مركزی به نام سازمان اتوبوسرانی و یا معادل آن ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند ،سپرده آنان به ترتیب به
نفع سازمان ضبط خواهد شد.

توضیحات -1 :تضمین شركت در مناقصه باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی یا چك بینبانكی به نام دهیاری خور و یا واریز به حساب 0105115723007
بانك ملی – شعبه خور به نام (دهیاری خور) باشد -2 .واریز مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به شماره  0111726902006حساب نزد
بانك ملی شعبه خور به نام عوارض دهیاری روستای خور  -3در هنگام خرید اسناد مناقصه آخرین تغییرات یا كپی برابر اصل شده همراه با معرفینامه با مهر
و امضای مدیرعامل الزامی میباشد -4 .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است -5 .برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه
حاضر به انعقاد قرارداد نباشند،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد -6 .هزینه چاپ آ گهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :شهرستان ساوجبالغ ،روستای خور ،خیابان آیتا ...خامنهای ،ساختمان دهیاری خور ،شماره تماس:
026-44652555

تاریخ انتشار نوبت اول99/8/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/28 :
خ ش99/8/21 :

مدیریت حمل و نقل شهرداری نظرآباد را به مدت پنج سال از طریق مزایده عمومی و به صورت اجاره وا گذار نماید .متقاضیان واجد شرایط میتوانند با

دهیاری روستای خور

-3پیشنهاداتبایدبهصورتمكتوبباشدوبهپیشنهاداتفاقدسپرده،مخدوشوپیشنهاداتی كهبعداز موعدمقرر واصل گردد،ترتیباثردادهنخواهد
شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات صاحب اختیار است.
 -4متقاضیان جهت دریافت اوراق مناقصه به واحد مالی سازمان مراجعه نمایند .هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ  500/000ریال میباشد كه باید به
حساب  0104328259004به نام درآمد سازمان اتوبوسرانی واریز گردد.
 -5سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
 -6متقاضیان میبایست حدا كثر تا پایان وقت اداری روز  99/09/01پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
 -7كلیه هزینههای آ گهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/8/28 :
خ ش99/8/21 :

عسگری – شهردار نظرآباد

