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علی پژوهش
عملیاتی کردن مفاهیم دینی در موقعیتهای
اجتماعی موضوعی است که این روزها عالقهمندان
بسیاری برای اجرای آن دستب ه کار شدهاند.
ن کهدر فضایرسانههایامروزبتوانایندومقوله
ای 
را با یکدیگر ترکیب کرد و برای تعالی بشر از آن استفاده
نمود موضوعی است که در گفتوگو با مهدی حاجی
دبیر کارگروهمسجدرسانهملیبهبحث گذاشتهشد.
وی در ابتدا عنوان کرد :رهبر معظم انقالب اسالمی
تعابیر متعددی دربارهرسان ه در منظومهفکری خود
دارند .برای مثال میفرمایند«:دنیای امروز برمدار
جنگ تبلیغاتی و رسانهای و درواقع برمدار جنگ
جبهههای خبری و دستگاههای تولیدکنندهپیام
حرکت می کند» که حا کی از نگاه سیستماتیک
یا فرآیندگرای ایشان است .رهبر معظم انقالب
در مقطع دیگری درباره رسانهها میفرمایند« :امروز
رسانهها در دنیا فکر ،رفتار و هویت فرهنگی انسانها
را الغا می کنند و تعیین کننده هستند».سیستمی
باپیچیدگیهایرسانهدرتعاملبادیگراجزایجامعه
دارای ظرافتهای خاصی است که باید آنها را نیز
مدنظر قرار دهیم .
این کارشناسرسانهافزود،واقعیتایناست کهبشر
امروز در آستانه تجربه سبک متفاوتی از زندگی است
که میتوان از آن تحت عنوان «زیست رسانهای» یاد
کرد .بهوضوح شاهد هستیم که ضریب نفوذ رسانهها
درابعادمختلفزندگیانسان،هموارهدرحالافزایش
است.امروزرسانههابرشعائرمختلفزندگیبشرازجمله
اقتصاد ،کشاورزی ،آموزش ،تعامالت خانوادگی و
ی کند که بشر
ی گذارد .عقالنیت اقتضا م 
سیاسی اثر م 
خود را برای مواجهه با این الگوی نوین زندگی آماده
کند،هنگامی در این زیست رسانهای موفق خواهیم
بود کهخودرابانگاهرهبرانقالب کهبرگرفتهازآموزههای
الهیاستبهدرستیمطابقتدهیم،نیروهایانقالبی
رسانهبایدبهاینمسئلهفکر کنندوبرایفراهم کردن
زیرساختهای زیست رسانهای تالش کنند .نکته
مهمی که نباید از آن غافل شد نقش مادران در این
زیستبومرسانهایاست.معتقدمپرستاراندلسوزی
کهنهادخانوادهرادراینزیسترسانهایحفظخواهند
کرد ،بهطورقطع مادران هستند .دختران امروز ایران
که قرار است تا در دهه های آینده نقش مادری را در
خانوادهها بر عهده بگیرند ،آنها باید خود را برای
زندگی نوین رسانهای بشر آماده کنند تا بتوانند در
آینده یک نسل صالح از فرزندان ایرانزمین را تربیت
ن کهرسانههاافکار آنهاراتحتتأثیر
کنندوعالوهبرای 
قرار ندهند.اینمادرانباشند کهرسانههارابراینیل
بهارزشهایالهیجهتمیدهند.متأسفانهتاامروز
نیروهای رسانهای کشور گام مؤثری برای تحقق این
مطالبه برنداشتهاند.
حاجی در ادا مه عنوان کرد،رهبر معظم انقالب در
سال  1364میفرمایند :یکی از اهداف رسانه ،نشر
اسالم است .ایشان مدتی بعد ،در سال  1372این
عبارتراتکمیلوفرمودند«:دررسانهبایدطرححقایق
اسالم ناب محمدی و اهلبیت ب ه گونهای صحیح و
اصیل ارائه شود ».البته بهطورقطع منظور ایشان
ترویجمعارفدینیصرفاازطریقبرنامههای گفتوگو
محور با حضور کارشناسان دینی نبوده است .امروز
مطالبه جدی ما از حوزههای علمیه معرفی قالبها
وچارچوبهاینوینبرایترویجمعارفدینیاست.
برایمثال کسینمیتواندتأثیرتولیداتفاخریمانند
«یوسفپیامبر(ع)»«،مختارنامه»یا«امامعلی(ع)»را
با برنامههای گفت وگو محور یکسان بداند ،اما تعداد
این آثار تأثیرگذار به حدی اندک است که پخش مکرر
آنها ،برخی از مخاطبان را دچار دلزدگی می کند
دلیل این تکرار این است که ما امروز طرح مشخصی
برای پرداختن به سایر مفاهیم دینی نداریم.
این کارشناسادامهداد،رهبرمعظمانقالبهمچنین
سال « 1378هـ .ش» در رابطه با رسانه انقالب
میفرمایند«:معرفیوترویجفرهنگوارزشهایواالی
اسالم و ایران باید اولویت رسانه باشد ».واضح است
که کلیدواژه ذهنی ایشان ایرانی اسالمی است ،رهبر
انقالب قائل به اهمیت هر دو مؤلفه هستند و بقای
این مفاهیم را در گروی نابودی دیگری نمیدانند.
همینطور ایشان سال « 1383هـ.ش» و در ادامه
مباحث خود جهت ترسیم الگوی رسانه انقالبی
میفرمایند« :ارتقا معرفت دینی روشن بینانه یکی
از وظایف رسانه است ،من روی عنوان روشن بینانه
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زیسترسانهایدرسایه
هویتفرهنگاسالمی
ی کند ،رسانه محدود به ابزار تکنولوژیک آن نیست .شخصی که
مهدی حاجی:مفهوم رسانه با فرد معنا پیدا م 
ی کندبااستفاده
ی کندتامحتواییتولید کند،یکانسانرسانهاست کهاعالمم 
آنابزار (نور،صدا،تصویرو)...راترکیبم 
ی کنیم ،در حقیقت
از این ابزارها میتوان پیامی را به مخاطب منتقل کرد .هنگامی که از زیرساخت تولید محتوا صحبت م 
ت کرده باشد تا ا گر هریک از آنها به هر دلیلی
منظور ما این است که رسانه انقالب باید انسان رسانههای متعددی تربی 
امکان ادامه همکاری با آن را نداشت ،بتواند فرد جدیدی را جایگزین کند
ی کنم ،معرفت دینی باید ارتقاو گسترش پیدا
تکیه م 
کند ،اما یک معرفت دینی روشنبینانه و آ گاهانه»
اصحاب رسانه امروز چه فعالیتی برای معرفی دین به
مردم با دیدگاهی روشن بینانه داشتهاند؟ حقیقت
امر این است که تا کنون ورود جدی به این مسائل
انجام نشده است!
بهزعم وی نیروهای رسانهای انقالب باید نسبت به
اقتضائات پیشروی زیست رسانهای ،ابزار و مدل
مواجهه خود را ترسیم کنیم ،روزی منبر رسانه اسالم
بود ،در مقطعی هم هیئت و کاست اما در آینده چه
پیش خواهد آمد و آیا ما برای این تغییرات آماده
هستیم؟! متأسفانه باید اذعان کرد که امروز برای
بیان بسیاری از مفاهیم دینی خود در رسانه ،الگوی
مشخصی نداریم ،برای مثال با توجه به تقارن این
ایام با ماه مبارک رمضان باید بگویم که رسانه انقالب
درحالحاضرالگویمشخصیبرایساختیکبرنامه
مناسب افطار ویژه نوجوانان ندارد ،متفکرین پاسخ
مناسبیبهاینمسئلهندادند کهبراییکنوجوانچه
برنامهای مناسب است؟ مخاطب اغلب برنامههای
رسانهای ما در حال حاضر افراد روزهدار هستند که
دریافت پیام رسانه برای آنها در اولویت نیست.
معتقدم رسانهها باید نوجوانان را مخاطب اصلی
برنامههایویژهماهمبارکقرار دهند کهمدتزیادی
ی گذاردیااساساوارداین
از شروعسنتکلیفآنهانم 
ایامنشدهاند؛بنابرایننیازبیشتریبهخورا کرسانهای

مشك چه خوشبوى نيكويى
است،درحملسبكورایحهاش
هم دلپذير است.

ب کننده میتواند تا حد زیادی خشکی
استفاده از کرمهای مرطو 
دستها که از شست و شوی زیاد با مایع ضدعفونی کننده
ایجادشده بکاهد.

نداشتهباشیم،ازصداوسیمابهعنوانمثال
برمبنایآ 
بارز این مسئله نام میبرم ،زمانی که یک برنامه طنز
در تلویزیون تولید میشود ،بر اساس اقتضائات آن
مخاطباز طریقروابطعمومیسازمانبارسانهملی
ی که یک محتوای
ی کنند،اما هنگام 
ارتباط برقرار م 
مذهبی یا انقالبی تولید میشود ،اغلب مخاطبان با
این تلقی که سازمان در حال انجاموظیفه خود است
هیچ بازخوردی از مخاطب خاص آن برنامه به رسانه
ملی نمیدهند .بنابراین مدیران تلویزیون تصور
ی کنند برنامههای ازایندست رضایت مخاطب را
م 
کسب نکرده است و بهمرور آنها را حذف یا جایگزین
ی کنند! چرا که ارزیابیهای سازمان ناظر به اصل
م 
«رضایت مخاطب» است و عدم دریافت بازخورد از
ناحیهمخاطبرامبناینارضایتیآنهاقرارمیدهد.
متأسفانهمخاطبانایندستازبرنامههابههردلیلی
ی کنند،امادر فضایمجازییا
رضایتخودرااعالمنم 
حوزههای عمومی کوچک خود از تماشای آن برنامه
ی کنند.بهزعمبندهیکیازراههایتحقق
ابرازرضایتم 
اهداف رسانه انقالبی همین مسئله حساس شدن
مخاطب به محتوا و مشارکت فعال او در رسانه است.
سادهتر بگویم« ،زمانی که نبض مردمی رسانه به آن
جهتنمیدهد،رسانهمبتنیبرتقاضاهایی کهپیش
ی کند ».نقطهضعفی
میآیند ،رفتار خود را تنظیم م 
که سیستمهای نظارتی رسانه ملی باید برای رفع آن
چارهاندیشی کنند.

بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

وی در ادامه گفت :رهبر انقالب همچنین درباره
اهمیترسانهدرسال1383میفرمایند«:رسانهباید
برایایجادباورحقیقینسبتبهارزشهاوبنیانهای
فکریانقالبونظاماسالمیتالش کند».سؤالبنده
از فعاالن فرهنگی انقالب این است که برای تحقق
این مهم چه فعالیتهای پژوهشی و عملیاتی انجام
داده و در اختیار نظام رسانهای کشور قرار دادهاید؟
منظور اینجا صرفارسانه ملی نیست ،تمام نهادهای
فرهنگی کشور مخاطب سخن بنده هستند ا گر امروز
یکمؤسسهخصوصیبخواهدبرایترویجارزشهای
انقالببرنامهبسازد ،کداممنبعپژوهشی،طرحمدون
یا مرجع نظری بومیسازی شده را در اختیار دارد؟ آیا
امروز میدانیم ،پاسخگویی به نیازهای رسانهای
یک بانوی خانهدار با مخاطب دانشگاهی یا نوجوان
دوره متوسطه چه تفاوتهایی دارد؟
بهزعم او یکی از نکاتی که کامال در منظومه فکری رهبر
معظم انقالب برای مواجهه با رسانه مشهود است
اصرار ایشان به ایجاد وحدت و همدلی در جامعه
توسط رسان ه هست.ایشان در سال « 1383هـ.ش»
میفرمایند«:جهت گیری به سمت وحدت ملی،
ایجاد امید و ترسیم افقهای پیشروی ملت یکی از
وظایف رسانه است ».اما رسانههای ما امروز گاهی
به سمت ایجاد دوگانههای غیرضروری و حرکت
در مسیر کسب منفعت جناحی گام برمیدارند که
قطعامنظورنظررهبرانقالبنیست.ایشاندر18شهریور
سال « 1384هـ.ش» نیز فرمودند« :رسانهها باید
برای حفظ و تقویت وحدت در جامعه تالش کنند»
یا در  27فروردین سال  1385میفرمایند« :رسانهها
بایداز طرحمسائلتفرقهآمیزدر جامعهپرهیز کنند».
ایشان در مقطع دیگری در خصوص وحدتآفرینی
رسانهها فرمودند«:ایجاد همگرایی عمومی ،فضای
محبت ،همکاری و وحدت در کشور و میان مردم
وظیفه رسانههاست ،باید روحیه محبت ،وحدت،
همگرایی،ارتباطوپیونددرمیانمردمتقویتشود».
اساسارمزپیروزیانقالباسالمیوامامراحلدررهبری
ایننهضت،ایجادهمدلیووحدتدر جامعهاست.
اقوام ،سالیق و تفکرات مختلف در کشور ذیل پرچم
ایشان متحد شده و رژیم پهلوی را ساقط کردند.
رسانههانبایدبهدوگانگیدامنبزنند،رسانههانباید
کوتاهمدت نگاه کنند .البته نگاه بنده کنار گذاشتن
مطالبه گری رسانهها نیست ،بلکه رعایت انصاف را
شرط میدانم ،مطالبه گری به رفتار جناحی تبدیل
نشود این رمز موفقیت است .
این کارشناس رسانه سپس گفت :ویژگی دیگری که
رهبریبرایرسانهانقالبیبرمیشمرند«،بزرگداشت،
تکریمومعرفینخبگانبهمردماست».البتهبهطورقطع
منظور ایشان از نخبگان در اشخاص مشهور یا در
اصطالح سلبریتیها خالصه نمیشود .یکی دیگر
ی کنم
از جمالت رهبر انقالب که نقل به مضمون م 
در خصوص ارزش پرداختن به همین مسئله است.
ایشاندرمقطعیجملهایبااینمضمونفرمودند که
«چرازمانرسانهرابایدبهافرادیاختصاصداد کهزندگی
حقیقیآنهامتفاوتازچیزیاستکهنمایشمیدهندو
پرداختنبهآنهاموضوعیتندارد!»امامتأسفانهاینفضا
درحالرشداست.تصور کنید کهرسانهملیپرداختن
انحصاریبهسلبریتیهابهعنوان گروهمرجعرامتوقف
کرد ،برنامههای متعدد شبکههای اینترنتی که
ی کند،باید
درحالپخشاستومخاطبآنرادنبالم 
چگونه کنترل شود؟! راهکار همان افزایش بهداشت
رسانهایاست کهپیشتربهآناشاره کردم،مخاطب
باید به مرحلهای برسد که چه چیزی را بشنود و از چه
گویندهای بشنود.وی خاطرنشان کرد،رهبر معظم
انقالب قائل به سیاست گذاری مبتنی بر شناخت
دشمن هستند.سالهاست که ایشان این مطالبه
را دارند ،اما بسیاری از کنشگران رسانهای کشور
بدون توجه به این مسئله در حال فعالیت نامنظم
هستند و دچار روزمرگی شدهاند .دشمنان ما بیکار
نیستند ،اخیرادر فضای مجازی گروهی از سربازان
رژیم اشغالگر قدس را دیدید که سالها آموزش زبان
فارسی دیدهاند ،فرهنگ ایران را فرا گرفتهاند تا وارد
تقابل با ایران شوند اما سؤال بنده این است ،تا امروز
چند نفر از کنشگران رسانهای ما آماده رویارویی با
دشمن هستند ،فرهنگ ،زبان و ارزشهای ایشان را
ت گذاریمبتنیبرشناختدشمن
شناختهایموسیاس 
داشتهایم ،پاسخ به این سؤال میتواند رافع بسیاری
از معضالت ما در عرصه رسانه باشد.

آ گهی مناقصه

شاهبیت
جهان ،روشن به ماه و آفتاب است

سعدی
جهان ما به دیدار تو روشن

توییتر

دعای روز

معراجالسعادة
()180

رجاء و امیدواری بدون طاعت
شخصیبهخدمتامامجعفرصادقعلیهالسالمعرض کرد که « :قومی هستند که
ی گویند ما امید به خدا داریم و همیشه چنیناند تا مرگ ایشان
ی کنند و م 
گناه م 
ی گذرانند و دروغ
برسد  .حضرت فرمودند که  :ایشان کسانی هستند که به آرزو م 
ی گویند  ،رجا و امید ندارند و بهدرستی که کسی که امید به چیزی داشته باشد
م 
ی گریزد ».شخصی به
درصدد طلب آن برمیآید و کسی که از چیزی بترسد از آن م 
ی کنند
حضرت صادق علیهالسالم عرض کرد که « :قومی از دوستان تو معصیت م 
ی گویند  ،دوستان ما نیستند .
ی گویند ما امیدواریم  .حضرت فرمود  :دروغ م 
وم 
اینها قومی هستند که امانی و آمال  ،ایشان را مضطرب کرده است  .کسی که امید
ی کند ».باز از آن حضرت مروی است که:
به چیزی داشته باشد عمل از برای آن م 
«مؤمن  ،مؤمن نیست تا خوف و امید داشته باشد و خوف و امید نمیدارد مگر در
ی که عمل کند از برای آنچه میترسد و به آن امید دارد».
وقت 

آ گهی مناقصه

مرحله دوم – نوبت اول

شهرداریبناببهاستنادبند 2صورتجلسهمورخه99/12/13شورایمحترماسالمیشهردر نظرداردبااعتبار بودجهمصوبسال 1400حفظونگهداریفضای
سبز پاركها و سطح شهر بناب را از طریق آ گهی مناقصه و بر اساس دفترچه فهرست بهای سال  99حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بناب به شركت های واجد
شرایط وا گذار نماید.متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارك و مطالعه شرایط ،پیشنهادات خود را تا ساعت  13/30روز یكشنبه
مورخه  1400/2/19به صورت سربسته در سه پا كت شامل (الف -فیش واریزی ب – اسناد مناقصه ج – پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید
دریافت دارند .پیشنهادات رسیده روز یكشنبه مورخه  1400/2/19راس ساعت  14/30در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.
ردیف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه

 %5سپرده شركت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

حفظ و نگهداری فضای سبز
پاركها و سطح شهر

شهر بناب

 20/000/000/000ریال

 1/000/000/000ریال

شش ماه از تاریخ انعقاد
قرارداد

 -1كلیه كسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانكار می باشد.
 -2شهرداری به استناد بند  5ماده  5آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 -3متقاضیان می بایستی  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب  3100003231003شهرداری نزد بانك ملی شعبه مركزی بناب واریز
یا ضمانت نامه بانكی معتبر ارائه نمایند.
 -4كلیه هزینه های چاپ آ گهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب
ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعایت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامی می باشد.
 -9در صورت مشاهده هرگونه تبانی مناقصه باطل اعالم می گردد.
 -10مقدار  %10پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمنانتنامه بانكی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حدا كثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید ،در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع
شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/9
خ ش 1400/2/2
م الف 7826

حکمت نهج البالغه

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.

عملیاتی کردن مفاهیم دینی در موقعیتهای اجتماعی بررسی شد

برای پذیرش فلسفه احکام دینی دارند.
این کارشناس رسانه معتقد است که مفهوم رسانه
با فرد معنا پیدا می کند ،رسانه محدود به ابزار
تکنولوژیک آن نیست .شخصی که آن ابزار (نور،صدا،
ی کند تا محتوایی تولید کند
تصویر و )...را ترکیب م 
ی کند با استفاده از
یک انسان رسانه است که اعالم م 
این ابزارها میتوان پیامی را به مخاطب منتقل کرد.
ی کنیم
هنگامی کهاززیرساختتولیدمحتواصحبتم 
در حقیقت منظور ما این است که رسانه انقالب باید
ت کرده باشد تا ا گر
انسان رسانههای متعددی تربی 
هریک از آنها به هر دلیلی امکان ادامه همکاری با آن
رانداشت،بتواندفردجدیدیراجایگزین کند.عمیقا
معتقدم کهدرفضایرسانهای کشور«نیازبهنفرداریم
اثر اهمیت کمتری برای ما دارد ».رسانه انقالب باید
افرادزیادیمانندآقایسلحشور تربیت کندتافقدان
آنها اثر منفی بر فرآیندها نداشته باشد.
حاجی افزود ،تحکیم انقالب اسالمی هدف دیگر
رسانه در منظومه فکری رهبر معظم انقالب است.
ایشان در سال « 1364هـ.ش» میفرمایند« :تحکیم
انقالب باید در رسانهها اتفاق بیفتد ».ایشان در
29آذرماهسال1364نیزمیفرمایند«:سیستمرسانهای
باید زبان گویای مدیریت جامعه و دستگاه اجرایی
انقالب باشد ».مطالبهای که امروزه نیز بهطور کامل
محقق نشده است ،متأسفانه شاخصی وجود ندارد
کهامکانارزیابیمیزانتحققاینمطالباترهبریرا

يا  50001060658119

سالمت

نظام پرست – شهردار بناب

مرحله دوم – نوبت اول

شهرداری بناب به استناد بند  2صورتجلسه مورخه  1400/1/8شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  1400خرید و پخش آسفالت
خیابانها ،محالت و معابر عمومی سطح شهر بناب را (برابر شرح جدول ذیل) از طریق آ گهی مناقصه عمومی به شركت های دارای رتبه  5رشته راه و باند و فرودگاه
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی وا گذار نماید .متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارك و مطالعه شرایط ،پیشنهادات خود را تا
ساعت  13/30روز یكشنبه مورخه  1400/2/19به صورت سربسته در سه پا كت شامل (الف -فیش واریزی ب – اسناد مناقصه ج – پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه
شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .پیشنهادات رسیده روز یكشنبه مورخه  1400/2/19راس ساعت  14در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.
ردیف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ریال)

رتبه بندی الزم شركتها
برای شركت در مناقصه

 %5سپرده شركت در
مناقصه (ریال)

مدت انجام پروژه

1

خرید و پخش آسفالت

خیابانها و معابر عمومی سطح شهر

35/000/000/000

راه وباند و فرودگاه
پایه 5

1/750/000/000

چهارماه از تاریخ انعقاد
قرارداد

2

خرید و پخش آسفالت

كوچه ها و محالت در لیست نوبت و
لكه گیری معابر سطح شهر

35/000/000/000

راه و باند و فرودگاه
پایه 5

1/750/000/000

چهارماه از تاریخ انعقاد
قرارداد

 -1كلیه كسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانكار می باشد.
 -2شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 -3متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شركت در مناقصه را (برابر جدول فوق) به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداری نزد بانك ملی شعبه مركزی
بناب واریز یا ضمانت نامه بانكی معتبر ارائه نمایند.
 -4كلیه هزینه های چاپ آ گهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب
ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعایت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامی می باشد.
 -9در صورت مشاهده هرگونه تبانی مناقصه باطل اعالم می گردد.
 -10مقدار  %10پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمنانتنامه بانكی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حدا كثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید ،در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع
شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/2/9
خ ش 1400/2/2
م الف 7827

نظام پرست – شهردار بناب

