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آن حضرت عرض کرد که  :تو از برای ایشان بهتری از من و محاسبه ایشان با تو باشد .
خطاب رسید که  :هرگاه چنین باشد من هم ترا در حق ایشان مخذول و منکوب نخواهم
کرد ».مرویست که « :روزی حضرت رسول صلاهلل علیه و آله گفت  :یا کریم العفو  .جبرئیل
علیهالسالم عرض کرد که  :میدانی معنی کریم العفو را ؟ یعنی بدیهای بندگان را به
ی کند».
ی کند  .بعدازآن  ،آنها را به کرم خود مبدل به حسنات م 
رحمت خود عفو م 
مرویست که«:هرگاهبنده گناهی کندواستغفار نماید،خدایتعالیبهمالئکهمیفرماید:
ببینید بنده مرا که گناهی از او سر زد  ،پس دانست که او را پروردگاری است که گناهان را
ی گیرم شما را که من او را آمرزیدمو در حدیث
ی کند  ،گواه م 
میآمرزد و به گناه  ،مؤاخذه م 
قدسی وارد است که « :من خلق را آفریدم تا از من نفعی ببرند و سودی کنند و نیافریدم
ایشان را که من از آنها منتفع گردم ».مثنوی :

من نکردم خلق تا سودی کنم

شنبه

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

بلکه تا بر بندگان جودی کنم

و مروی است که ا گر بندگان  ،گناه نکنند خدا خلق دیگری خواهد آفرید که گناه کنند
و ایشان را بیامرزد .حضرت پیغمبر صلاهلل علیه و آله فرمودند که« :به آن خدایی که
جان من درقبضه قدرت اوست که خدا به بندگان مهربانتر است از مادر مهربان به
فرزند خود ».در احادیث واردشده است که  :در روز محشر خداوند عالم چنان آمرزش
ن که شیطان هم به طمع
چ کس خطور نکرده باشد  ،تا ای 
و مغفرت کند که به خاطر هی 
افتد .آیات و اخباری که در این معنی رسیده از حدوحصر متجاوز است و بیان از شرح و
ذکر همه آنها عاجز  .قسم نهم  :اخباری که رسیده است که  :هر بال و ناخوشی و مرضی که
در دنیا به مؤمن میرسد  ،حتی پای او که به سنگی برآید کفاره گناه او میشود  .حضرت
پیغمبرصلاهللعلیهوآلهفرمودند که«:تب،از بویآتشجهنماستوهمینقدر نصیب
مؤمنین است از آتش جهنم».

گروه اجتماعی
متنپیشرویادداشتیاز«مجیدلطفعلیان»
عضو هیئتعلمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و از مخالفان
قانون«تنفس»استوارائهدیدگاهاوبهمنظورانعکاس
نظرات مختلف صورت پذیرفته است.
«لطفعلیان»دراینیادداشتنوشتهاست:موضوعی
به نام «طرح تنفس» وجود ندارد ،طرح از نگاه یک
مهندسدارایشاخصههاییاستونقطهشروعو
پایان ،برنامههای اجرایی ،بیالن کار و محاسبات
ی گیرد اما در مورد تنفس ،مستندی در کار
را در برم 
نیست تا بتوان بر آن نام «طرح» نهاد .درواقع یک
ایدهیاسیاستورویکردبودواینرویکردوسیاست
میتوانست به یک طرح تبدیل شود ،اما کسانی
که به دنبال تحقق آن بودند ،توان اجرایی و علمی
نداشتند،بنابراینباید«تنفس»رابهیکطرحتبدیل
ی کردند،البتهطرحهمماجراهایخاصخودش
م 
رادارد،بهعنواننمونه،وقتیدرابتداقراراست کاری
چ گاهدرسطحوسیعآنرااجرایی
راانجامدهید،هی 
ی کنید ولی طرفداران تنفس دیدند که پشتوانه
نم 
علمیبرایاینبحثدردنیاوجودنداردوتوانارائه
طرح نداشتند و شاید آنقدر صبور نبودند که آن را
بهصورت پایلوت اجرایی کنند و ا گر موفق بود ،آن
را به همهجا تسری بدهند ،این بود که تالش خود
را روی محافل عمومی و اداری گذاشتند و در این
محافل،متخصصانعرصهجنگلحضورنداشتند
وباهمینرویهتصمیم گرفتند کهچنینسیاستیرا
محقق کنند،حاال ماانتظارداریمسیاستی کهبدون
پشتوانهعلمیواجراییوبودجهایبوده،حاصلی
هم داشته باشد ،یک موضوعی را همانطور بدون
بررسی الزم تصویب کردهاند ،ابتدا گفتند ساالنه
400میلیاردتومانبودجهمیخواهیمودرنهایت،مجلس
 80میلیارد تومان تصویب کرد و باالترین مقداری
که آخرین بار تخصیص داده شد 60-70 ،درصد
بوده و با این پشتوانههای علمی و تجربی و مالی
قرار بود به کجا برسیم؟ بنابراین ،این سیاست از
همان ابتدا مشخص بود که محکومبه شکست
است .به این دلیل که طر حهای جنگلداری ما،
حافظان جنگل هستند درحالی که به این گونه
طر حها وارونه نگاه شد و وارونه هم معرفی شد.
طر حهای جنگلداری با عملکردی که دارند در
ابتدا ،حافظ عرصه هستند ،به این معنا که کسی
نمیتواند به آن عرصهها ،دستاندازی کند و در
مرتبه بعد ،حافظ اعیانی هستند ،یعنی تودههای
جنگلیای که با اعمال جنگلشناسی انجام
میشود ،اما وقتی در قالب سیاست تنفس ،توقف
بهرهبرداریراپیشآوردند،تمامنیرومحرکهطر حها
رامتوقفونابود کردندووقتیعمال،طر حهاییازاین
دست وجود ندارد ،دیگر هیچ فعالیتی نخواهد بود
و نمیتوانیم توقع داشته باشیم جنگل از دستبرد
قاچاقچیانودستاندازیاداریهادرامانبماند.
ی گویمدستاندازیاداریها،چونمواردبسیاری
م 

بوده که دستگاههای دولتی و ارگانها و نهادها
عالقمند به تصاحب عرصهای از جنگل بودند ،اما
وقتی دارای طرح بود ،باالترین مقام اجرایی هم
نمیتوانست آن عرصه را از حالت جنگلی خودش
خارجویابه کسیوا گذار کندوبزرگترینمانعبرای
تبدیلجنگلهاوتغییر کاربریهابود،اماوقتیطرحی
نباشد ،دستشان برای بسیاری از امور باز است.
نکته بعد هم این است که برخی سازمان جنگلها
را مقصر میدانند اما مسئله از اساس ایراد دارد،
اصال کاری صورت نگرفته که بگوییم متولیاش
سازمان جنگلها بوده و چون این سازمان
مخالفبوده،پساینطرحتوفیقینداشتهاست،
بهعبارتدیگر ،آنچه در حال اجرا بود،
قراربرتعطیلیاش گرفتندوطبیعیاست
که با توقف اقدامات در حال انجام،
شاهد تبعاتی خواهیم بود و این که
بگوییممجریسازمانجنگلهابوده
نشان میدهد صورتمسئله غلط
است .ولی در مورد طرح جایگزین هم
بایدتأ کید کردهیچمشابهتیبهتنفس
ندارد .به این خاطر که تنفس ،صرفا
ایدهای بود تا بهرهبرداری از منابع جنگل صورت
نگیرد ،کشورهایآسیایجنوبشرقیدرسالهای
 1995تا  2005چند تجربه در این زمینه داشتند که
سرانجام هم فائو اعالم کرد این ایده موفق نبوده
است و با اجرای آن ،در برخی کشورها وضعیت،
بدتر شد و البته در بخشهایی نیز موفقیتهایی
داشته کهقابلانکارنیستامادرمجموعنتایجی که
حاصلشده،رضایتبخشنبودهاست.طر حهای
جایگزین درواقع همان طر حهای جایگزین
جنگلداری هستند ،منتها بهروز شدهاند .این
ماهیت علم است که بهطور مرتب در حال تکامل
است ،در مورد طر حهای جنگلداری هم مسئله
به همین شکل است ،تمامی دنیا طر حهایی
داشتهاند و ما نیز با اقتباس از دنیا ،طر حهایی را
در دستور کار قرار دادهایموبهمرورشرایطدنیاتغییر

سالمت

در روزهای شیوع دوباره کرونا استفاده از دستکشهای یکبارمصرف
در زمان استفاده از وسیله نقلیه عمومی میتواند تا حدودی از سرایت
بیماری جلوگیری نماید.

کردهاست.مثالفرض کنیدبحثتغییراتاقلیمیو
جمعیتیدوعاملاصلیبودکهوضعیتمحیطزیست
کرهزمینرادستخوشتغییروتحوالتی کرد.بهدنبال
اینموضوع،علمجنگلداریخودشرابهروز کردو
امروزهدر اروپاطر حهاییاجراییمیشود کهشکل
بهروز شده طر حهای  30سال قبل است .طبیعتا
ماهمازاینقاعدهمستثنانیستیموطرحجایگزینی
کهازآنصحبتمیشود40،نسخهبهروزشدهطرح
جنگلداری است که سابق بر این هم موجود بوده
درواقع چارچوب همان است و ما میخواهیم
در قالب یک طر ح ،از جنگلهایمان حفاظت
کرده و سپس احیاء و از آنها بهرهبرداری کنیم
تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای
جامعه باشیم.
مسلما در طرح جایگزین میتوان
مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی
شدودیگرخوشنشینهانمیتوانند
به ویال سازی در داخل جنگل روی
بیاورند و انگیزه تجاوز به عرصههای
طبیعیدرجوامعمحلیجهتفروش
اراضی کاهشمییابد.بهاینمفهوم
که ا گر ازنظر عرصه طرحی داشته باشیم ،حفاظت
خواهد شد .طی سنوات گذشته ما هیچ تجاوزی به
عرصههایی که طرح جنگلداری داشته ،مشاهده
نکردهایم .بهاینعلت که طرح کامال مشخصشده
است ،حدومرز و نگهبان و کنتر لهای دائمی و
برنامه دارد و دیگران هم میدانند به این مجموعه
نمیتواندستاندازی کرد.اصطالحابهبخشهایی
میتوان ورود کرد و منابع جنگل را به تاراج برد که
بیصاحب بوده و فاقد طرح است .بر همین اساس
ا گرطر حهایجایگزینهرچهزودترتهیهواجراشوند
حفاظت عرصه صد درصد اتفاق میافتد ،ممکن
است در بحث حفاظت اعیانی که همان تودههای
جنگلیاست،بااینتوفیقدرحفاظتعرصه،همراه
نباشد ،به خاطر اینکه ممکن است روستاییها
و یا افراد سودجو درختی را قطع کنند و از چشم

شاهبیت
کسی که دل ز تو گیرد ،کجا نگهدارد

قرقبانان دور بماند ولی بهطور مطلق جلوی تجاوز
بهعرصهوتغییر کاربری گرفتهمیشود.حتیجلوی
تلهکابینسازیراهممیتواندبگیردا گرجاییطرح
داشته باشد ،آن برنامه هیچ تغییری نمیکند مگر
اینکهتمامسلسلهمراتباداریوتصویبشورایعالی
جنگلها را هم بتواند بگیرد .بنابراین ا گر در جنگلی
کهدارایطرحاست،بناباشد،تله کابینمستقرباشد
الزمهاش این است تمام مراحلی که اشاره کردم
طی شده و موافقت شورای عالی سازمان جنگلها
را هم بگیرد .چنانچه در مراجع عالی تصویب شود
البد توجیه داشته و درست بوده و در این صورت
میتوان انتظار داشت که هر شکلی از دستاندازی
اتفاق نیفتد .در این بین ،یکی از بهترین راهکارها
برای کمک به جنگلها زراعت چوب است اما نه
در عرصههای جنگلی .به این سبب که ماجرای
زراعت چوب با جنگلداری متفاوت است.
در جنگلداری برای ما ،ا کوسیستم مطرح است ولی
در زراعت چوب ،ا کوسیستم مطرح نیست اما اینکه
میگویند زراعت چوب در سال  1400به  30هزار هکتار
میرسد ،ا گر از سریع الرشدترین گونههای موجود
هم استفاده کنیم 30 ،هزار هکتار 300 ،هزار مترمکعب
میشود ،بنابراین ما انتظار نداریم ،این میزان کافی یا
نجاتدهنده باشد .در مورد مصرف چوب کشورمان
آمار و ارقام متفاوتی مطرح میشود اما در حدود
 10تا  14میلیون مترمکعب در سال مصرف میشود
و کشت  30هزار هکتاری مسلما جوابگو نیست اما
کمککنندهاست.راهکار کاهشوابستگیبهبرداشت
از جنگلها،باتغییرفرهنگمصرفیشهروندانممکن
است ،ما ا گر بتوانیم در سطح جامعه ،توسعه خود را
بهگونهای معرفی کنیم که مخرب نباشد و همه مردم
مابپذیرند کهاز دستمالکاغذیو کاغذ کمتراستفاده
کنند و از هر محصولی که مصرفکننده منابع طبیعی
است،اجتناب کردهیاآنرامحدود کنند،آنگاهمیتوان
وابستگی به بهرهبرداری از جنگلها را کم و کمتر کرد
چ کدام از این رفتارها به این معنا نیست که ما
اما هی 
بهطورکلی از جنگلها بهرهبرداری نکنیم ،جنگلها
پتانسیلرویشیدارندومابااینپتانسیلهممیتوانیم
نیازهایمان را پاسخ بدهیم و هم سرووضع جنگلها را
بهتر کنیم لذا این تصور که ما باید به نقطهای برسیم
که از جنگلهایمان بهرهبرداری نکنیم ،از اساس تفکر
درستی نیست و بایستی ،جامعه را بهگونهای هدایت
کنیم کهفشار کمتریبهمنابعطبیعیواردشود.جنگل
همیشه رویش و تولید دارد و میتوانیم از این رویش
به شکل معقول و برنامهریزیشده استفاده کنیم
همانطور کهدنیااین کاررامیکند .کشورآلمانساالنه
 100میلیون مترمکعب برداشت چوب دارد و با آنچه ما
در جنگلهای کشورمان داریم ،قابلمقایسه نیست
ولیهمچنانجنگلهایشانتوسعهپیدامیکندوبهتر
میشود.نهفقطآلمانبلکهتمام کشورهایتوسعهیافته
از جنگلهایشاندر حدمعقولبهرهبرداریمیکنندو
اینموتورمحرکهاقتصادآناناستوباهمینطر حهای
جنگلداری اوضاع جنگلهایشان بهتر میشود.

میرزا عبدالرحیم جیشی
من و دل از تو گرفتن خدا نگهدارد

توییتر

نمایه

khamenei.ir
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-1برآورد اولیه قرارداد به مبلغ  15/744/170/674ریال می باشد.
 -2مبلغ تضمین شركت در مزایده مذكور به صورت (واریز نقدی /ضمانت نامه بانكی) می باشد .واریز مبلغ  790/000/000ریال به حساب
43602691نزد بانك رفاه به نام شهرداری رزن و ارائه فیش واریزی به امورمالی شهرداری جهت ثبت سپرده.
 -3مهلت دریافت اسناد از مورخه  1400/01/21لغایت تا پایان وقت اداری مورخه  1400/01/31می باشد.
-4مهلت تحویل اسناد از مورخه  1400/01/21لغایت تا پایان وقت اداری مورخه  1400/02/11می باشد.
-5هزینه چاپ كلیه آ گهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد .
-6شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .
-7در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قراردادنشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
-8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
 -9زمان بازگشایی پا كتهای واصله ساعت  9صبح مورخه  1400/02/12در محل دفتر شهردار محترم می باشد.
-10جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  08136222442و  08136225340تماس حاصل فرمایید.

شهرداری رزن در نظر دارد نسبت به خریدو اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهررزن به مقدار  20855متر مربع به ضخامت 6
سانتیمتربراساسفهرستبهایراهوباند1399رابهشركتهاو كارخانهتولیدآسفالت گرم كهبراساسدستور العملابالغیاستانداری(دارای
امتیاز باالی  65میباشد)و دارای رتبه حداقل ( 5پنج) راه و باند مجاز به عقد قرار داد میباشند را از طریق مناقصه عمومی وا گذار نماید.
این مزایده در سامانه ستاد به شماره2000006022000002ثبت گردیده است لذا جهت شركت در مزایده از سامانه مزبور اقدام گردد و
خواهشمند است پا كت الف و ریز قیمتهای پا كت ج را به صورت دستی تحویل این شهرداری نمایید.
-1برآورد اولیه قرارداد به مبلغ  12/069/229/364ریال می باشد.
 -2مبلغ تضمین شركت در مناقصه مذكور به صورت (واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكی) می باشد .واریز مبلغ  604/000/000ریال به حساب
43602691نزد بانك رفاه به نام شهرداری رزن و ارائه فیش واریزی به امورمالی شهرداری جهت ثبت سپرده.
 -3مهلت دریافت اسناد از مورخه  1400/01/21لغایت تا پایان وقت اداری مورخه  1400/01/31می باشد.
-4مهلت تحویل اسناد از مورخه  1400/01/21لغایت تا پایان وقت اداری مورخه  1400/02/11می باشد.
-5هزینه چاپ كلیه آ گهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد .
-6شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .
-7در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قراردادنشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
 -9زمان بازگشایی پا كتهای واصله ساعت  9صبح مورخه  1400/02/12در محل دفتر شهردار محترم می باشد.
-10جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  08136222442و  08136225340تماس حاصل فرمایید.

نوبت دوم

تاریخ انتشار چاپ اول 1400/01/ 21
تاریخ انتشار چاپ دوم 1400/01/28

روابط عمومی شهرداری رزن
شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور

وزارت جهاد کشاورزی

آ گهی تجدیدمناقصه عمومی شماره  99/74مرحله دوم -نوبت دوم

 -1مناقصه گزار :شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور -نمایندگی استان البرز به شناسه ملی  14002771736و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی  :كرج – بعد از پل هوایی حصارك – ابتدای جاده قزلحصار – روبروی میثم یك
 -2موضوع مناقصه  :وا گذاری امور خدمات  ،پذیرایی ،دبیرخانه ،نظافت – امور فضای سبز از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به شماره مناقصه
2000001014000055
-3نوعتضمینشركتدرفرآیندارجاع كار:اصلفیشواریزیوجهنقدبهحسابشمارهIR900100004001039806370564با كدشناسهشماره950203981100000000000000000037
بانك مركزی تمركز وجوه سپرده قابل واریز در كلیه شعب بانك ها یا ضمانت نامه بانكی به نام مناقصه گزار(كلیه بانك ها به جز بانك سرمایه و ایران زمین) و یا اوراق مشاركت
بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پا كت الف الك و مهر
شده تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1400/2/11به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 -4مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 600/000/000 :ریال (ششصد میلیون ریال) به نام شركت پشتیبانی امور دام استان البرز كه حداقل سه ماه اعتبار از آخرین تاریخ
ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد (بند  )5-2این آ گهی.
 -5زمان دریافت اسناد ،تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی :
 -5-1مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :تا ساعت  17روز دوشنبه مورخ  1400/1/30می باشد.
 -5-2مهلت ارائه پیشنهاد از سامانه ستاد  :تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1400/2/11می باشد.
 -5-3مهلت تحویل پا كت الف محتوی اصلی تضمین  :ساعت  14/30روز شنبه مورخ  1400/2/11واقع در نشانی مناقصه گزار
 -5-4زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها :ساعت  10صبح روز یكشنبه  1400/2/12واقع در نشانی مناقصه گزار
-6خریداسناد:متقاضیانشركتدر مناقصهمیتوانندپساز واریزمبلغ500/000ریال(غیرقابلاستردادبهشمارهحسابشبا IR310100004001039804006087با كدشناسه
شماره  365039881203900800000000000373به صورت پایا به خزانه بانك مركزی از طریق سامانه ستاد) در زمان مهلت خرید اسناد (ردیف  5-1آ گهی) به آدرس اینترنتی
 www.setadiran.irمراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -7فیش  /رسید پرداخت  500/000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد (ردیف  5-3آ گهی) به همراه پا كت الف به دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت تحویل گردد.
 -8مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز
چهارشنبه  1400/1/25می باشد.
 -9امضای الكترونیكی صاحبان امضای مجاز و مهر الكترونیكی پا كت های «ب» و «ج» مناقصه گران ذیل اسناد مناقصه الزامی می باشد.
 -10سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه 1400/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم روز شنبه 1400/1/28
خ ت 1400/1/25

مدیریت شركت پشتیبانی امور دام استان البرز

تاریخ انتشار چاپ اول 1400/01/ 21
تاریخ انتشار چاپ دوم 1400/01/28

روابط عمومی شهرداری رزن

آ گهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری رزن
نوبت دوم

شهرداریرزندر نظرداردوا گذاریخدماتشهریشهررزنرااز طریقمناقصهعمومیبهشركتهایخدماتیواجدشرایطدارایصالحیت
و ایمنی پیمانكاران از اداره كار و رفاه امور اجتماعی وا گذار نماید.
این مناقصه در سامانه ستاد به شماره  2000006022000003ثبت گردیده است لذا جهت شركت در مناقصه از سامانه مزبور اقدام گردد و
خواهشمند است پا كت الف و ریز قیمتهای پا كت ج را به صورت دستی تحویل این شهرداری نمایید.
-1برآوردهزینه ماهیانه به مبلغ  1/689/992/838ریال ودر یكسال به مبلغ  20/279/914/061ریال می باشد.
-2مبلغتضمینشركتدر مناقصهمذكور بهصورت(واریزنقدی/ضمانتنامهبانكی)میباشد.واریزمبلغ 1/020/000/000ریالبهحساب
43602691نزد بانك رفاه به نام شهرداری رزن و ارائه فیش واریزی به امورمالی شهرداری جهت ثبت سپرده.
 -3مهلت دریافت اسناد از مورخه  1400/01/21لغایت تا پایان وقت اداری مورخه  1400/01/31می باشد.
-4مهلت تحویل اسناد از مورخه 1400/01/21لغایت تا پایان وقت اداری مورخه 1400/02/11می باشد.
-5هزینه چاپ كلیه آ گهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد .
-6شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است .
 -7در صورتی كه برندگان اول،دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 -9زمان بازگشایی پا كتهای واصله ساعت  9صبح مورخه  1400/02/12در محل دفتر شهردار محترم می باشد.
-10جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  08136222442و  08136225340تماس حاصل فرمایید.
تاریخ انتشار چاپ اول 1400/01/ 21
تاریخ انتشار چاپ دوم 1400/01/28

روابط عمومی شهرداری رزن

