
وقتیتلفنخطتوخطمیشود
آمدی��م به عمه جان زنگ بزنیم و حالی بپرس��یم 
که تلفن خط تو خط ش��د. صداها بدجور آش��نا بود و 
ب��ه خاطر همین دلمان نیام��د قطع کنیم. به هر حال 

فضولی هم از آن دردهاست که دوا ندارد.
اولی: حال کردی چه جوری ساعت کار رو عوض 

کردم. از این به بعد مردم کله سحر سر کار می رن.
دومی: م��ن که مردم رو بیس��ت و چهارس��اعته 

سرکار گذاشتم خودشون خبر ندارن.
اولی: ها ها ها

دومی: دالر مالر چی داری؟
اولی: نون توی دالر نیس��ت. نون توی سکه س این 

روزها
دومی: سکه هم خوبه ولی دالر بهتره

اولی: نون اصلی توی فاضالبه
دومی: خاک به س��رم مگه توی فاضالب هم نون 

پیدا می شه؟
اولی: چرا نمی ش��ه؟ الکی چال��ه می کنیم بعد به 
م��ردم می گیم باید برای هر واح��د چهار پنج میلیون 
توم��ن بدن اونوقت می ذاریم ت��وی جیبمون و لذتش 

رو می بریم.
دومی: ولی این نون ها خوردن نداره ها!

اولی: چطور نون چیز خوردن داش��ت اونوقت نون 
فاضالب خوردن نداره؟

دومی: چیز چیه دیگه
اولی: چیز دیگه ... همین چیز ... آهان تراکم شهرداری
دومی: خدا بده برکت نون شهرداری خوشمزه تره

اولی: ...
دومی: ...

بوق بوق بوق بوق

ننجون

در غیاب وزیر ارشاد
برگزیدگانهشتمینجایزهادبی
پرویناعتصامیمعرفیشدند

برگزیدگان هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی، 
بدون حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی معرفی شدند.
آیین پایانی هشتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی، 
صبح دیروز در حسینیه جماران با معرفی برگزیدگان 

به کار خود پایان داد.
بخ�ش پژوهش ه�ای ادب�ی )دو اث�ر برگزی�ده 
مش�ترک(: ادبیات بینافرهنگی نویسندگان برون تبار 
در آلمان/ نوش��ته نرجس خدایی/ انتش��ارات علمی و 
فرهنگ��ی، مکتب ه��ای ادبی جهان / مریم حس��ینی/ 

انتشارات فاطمی
بخش شعر: اگر تو بودی امروز شنبه بود/ اثر فریبا 
شادلو/ نشر چشمه )شایسته تقدیر(، لیلی آذر/ اثر اعظم 

سعادتمند/ انتشارات شهرستان ادب )شایسته تقدیر(
بخش ادبیات نمایش�ی: دور از دس��ترس اطفال 
نگهداری شود/ اثر فرش��ته فرشاد/ نشر آواژ )شایسته 

تقدیر(
بخش ادبیات داستانی: بگذار تروا بسوزد/ نوشته 
آناهیتا آروان/ انتش��ارات علمی و فرهنگی )شایس��ته 

تقدیر(
بخش ادبیات کودک: خداحافظی در خیابان پاییز/ 
شاعر: مریم اس��المی/ کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان )شایسته تقدیر(، ش��اخ دماغی ها/ نویسنده: 

سیده عذرا موسوی/ شهرستان ادب )شایسته تقدیر(

جایزه
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اش��تباه  از  پ��س  ج��م بزرگ صداوسیما و ج��ام 
پخش اعترافات مس��تندگونه ای به اسم 
»بیراهه« موج��ی از مخالفت ها مجازی 
در مواجه��ه ب��ا پخش اعتراف��ات مائده 
هژبری ب��ه راه افتاد و فرصت��ی را برای 
مخالفان مج��ازی پدی��د آورد تا با این 
دستاویز بار دیگر به انتقاد از صداوسیما 

بپردازند. 
دامن��ه این فضای مج��ازی آنقدر 
گس��ترش پیدا کرده که روابط عمومی 
سازمان صداوسیما به دادسرای فرهنگ 
و رس��انه احضار ش��د. ام��ا در چنین 
ش��رایطی رئیس دانش��گاه صداوسیما 
پ��س از پخ��ش فیلم اعتراف��ات دختر 
اینستاگرامی در توئیتی اظهار نمودند:

در  مس��ئولیتی  هی��چ  »1-م��ن 
صداوسیما ندارم.

2-در دانشگاه صداوسیما کار می کنم.
3-با دیدن این کلیپ متاسف شدم، 
ن��ه اخالقی بود نه حرفه ای. و رس��انه 
ملی باب��ت پخش این قبیل مصاحبه ها 

در گذشته هزینه سنگینی داده.«
در این توئیت سه نشانه وجود دارد 
که قابل بررسی است، اول؛ غیراخالقی 
و غیرحرف��ه ای بودن بی��ان این تحلیل 
از زب��ان رئیس دانش��گاه صداوس��یما 
صحه گذاش��تن بر اشتباه بودن پخش 
اعترافات هژبری اس��ت. اما دو نش��انه 
دیگر ده ها حرف ناگفته دارد که ایشان 
باید منظورشان را شفاف تر بیان کنند. 
بگذارید از منظری دیگر به مطلب نگاه 

کنیم:
الف-م�ن هی�چ مس�ئولیتی در 

صداوسیما ندارم.

ایش��ان اوال با حکم رئیس سازمان 
صداوس��یما، رئیس دانشگاه صداوسیما 
ش��ده اند، چطور می ت��وان پذیرفت که 
مسئولیتی ندارند، حتی اگر صداوسیما 
را در گیومه گذاش��ته باش��ند که آن را 
خاص کرده باش��د، باز ه��م پذیرفتنی 
نیس��ت که مس��ئولیتی در صداوسیما 
نداش��ته باش��ند. مگ��ر ایش��ان عض��و 
شورای معاونان رسانه ملی نیستند که 
باالترین شورای تصمیم گیری در مورد 
سیاست ها و برنامه هاست!! مگر می توان 
تصور کرد که کسی هیچ مسئولیتی در 
صداوسیما نداشته باشد، آن وقت عضو 
باالترین و اصلی ترین و مهمترین شورای 

تصمیم گیری صداوسیما باشد؟
ب- نش�انه دوم ب�ه ای�ن جمله 
ب�ر می گ�ردد که م�ن در دانش�گاه 

صداوسیما کار می کنم.
دانش��گاه  رئی��س  جمل��ه  ای��ن 
صداوسیما از ظرافت خاصی برخوردار 
اس��ت و ظاهرا هوش��مندانه نگاش��ته 
ش��ده، از ای��ن جهت ک��ه اوال خودش 
را همانن��د دیگ��ر کارکنان و اس��اتید 
دانش��گاه صداوسیما نش��ان دهد و در 
ثان��ی بگوید که م��ن از بدنه مدیریتی 
صداوسیما جدا هستم! چرا باید چنین 
کند؛ اینکه ژس��ت اپوزیسیونی وی که 
فقط برای مطرح ش��دن است در بین 
کاربران شبکه های اجتماعی جا بیفتد 
که اگر روزی فضایی انتقادی تر درباره 
رسانه ملی پیش آمد نشان دهد که بر 
خالف سیاست های آن شنا کرده است. 
در واقع نمایش��ی ب��رای آینده که من 
مخالف )اپوزیسیون( بوده ام. اما کاربران 
هوش��مند و به خصوص کارکنان فهیم 

صداوس��یما می فهمند که این ها فقط 
ژس��ت است برای اینکه جایی باز کنی 
برای پس��تی باالتر. چون شایعاتی که 
بعضا در مورد ایش��ان شنیده می شود 

حکایت از سر درون دارد.
چق��در ای��ن رفت��ار ش��بیه رفتار 
اش��خاصی است که باالترین مقامات را 
در دس��تگاه های اجرایی کش��ور دارند 
و هم اکنون ژس��ت اپوزیسیون به خود 
گرفته اند. این افراد همان هایی هستند 
که از مسئولیت پذیری فرار کرده و برای 
جلب توجه فردی حاض��ر به بی اعتبار 
کردن رس��انه ملی که خود عضو اصلی 

تصمیم گیرانش است، هستند.
 ایش��ان س��عی در اتصال به حلقه 
برگزار کننده جش��نواره عم��ار دارند و 
چندین بار داور این جش��نواره بوده اند. 
ایشان در جشنواره عمار سخن از اعتالی 

سینمای انقالب به زبان می آورند 
ام��ا پایان نامه دکترای منتش��ر 
ش��ده ایش��ان درباره سینمای 
مهرجویی و کیارس��تمی است. 

هف��ت  برنام��ه  در 
محم��ود گبرلو از 
س��ینمای دف��اع 
مق��دس تجلیل 
می کنند اما برای 
فیل��م  از  دف��اع 
»فروشنده« اصغر 
فرهادی در مقابل 
فراستی  مس��عود 

می نشیند. 
رفتار  این  آیا 
نوعی دوگانه سوزی 
نیست؟! مشرق

و  تهی���ه کنن��ده  مستند درح���اشیه کارگردان 
»سریك« با انتش��ار نامه ای در اعتراض 
به بازتاب ه��ای خبر اهدای بیلبوردهای 
تبلیغاتی شهرداری تهران به فیلمش، از 
پذیرفتن این هدیه خبرساز انصراف داد.

رونمایی از مس��تند »س��ریك« با 
محوریت رابطه س��ردار آزمون بازیکن 
سابق تیم ملی فوتبال ایران با اسب خود، 
از همان ابتدا بازتاب های گسترده ای در 
فضای رس��انه ای داشت به ویژه که این 
مس��تند نام یک��ی از بازیگران س��ینما 
و تلویزی��ون را به عن��وان تهیه کنن��ده 
و کارگ��ردان پ��ای خود داش��ت. بهاره 
افشاری در نخستین تجربه کارگردانی 
خود این مستند را به سرانجام رساند و 
قابل پیش بین��ی بود که رونمایی از آن 
در قالب مراس��می ت��وام با فوت کردن 
کیك تولد خانم بازیگر با واکنش هایی 
ش��بکه های  و  رس��انه ای  فض��ای  در 

اجتماعی مواجه خواهد بود.

کادویتولدیابستهحمایتی؟
و  بازتاب ه��ا  همی��ن  مس��یر  در 
واکنش ه��ا، انتش��ار خب��ر اه��دای 20 
بیلبورد تبلیغاتی برای این فیلم مستند 
از سوی شهرداری تهران آن هم به عنوان 
»کادوی تولد« بهاره افشاری با انتقاداتی 
تند و تیز همراه شد؛ انتقاداتی که محور 
اصلی آن ها حول ابهاماتی از این دست 
بود: بسته های حمایتی شهرداری تهران 
برای فیلم های مس��تند ورزشی چرا تا 
به امروز ش��امل حال مستندهای دیگر 
نشده بود؟ آیا دیگر چهره های معتبر و 
شناخته ش��ده در عرصه مستندسازی 
هم امکان و ش��رایط بهره مندی از این 
امتیاز را در آینده خواهند داشت؟ مبالغ 
6 ت��ا 20 میلیارد تومانی برآورد ش��ده 
برای این بس��ته حمایتی با چه منطقی 
برای حمایت از مس��تند یك کارگردان 

فیلم اولی در نظر گرفته شده است؟
ابهامات درب��اره این خبر به حدی 
بود که، محمدصادق حسنی سرپرست 
ورزش ش��هرداری تهران ناگزیر از ارایه 
توضیحات ش��د و اعالم کرد: »ما برای 
اک��ران فیلم بهاره افش��اری )کارگردان 
فیلم س��ریك با مضمون اس��ب سردار 
آزمون( س��النی را در اختیار آن ها قرار 
دادی��م تا مراس��م افتتاح اک��ران فیلم 
در آن برگ��زار ش��ود ضم��ن اینکه آنها 
درخواس��ت کردند که برای تبلیغ فیلم 
آنها را حمایت کنیم اما بحث عدد و رقم 
مطرح نیست و خدا می داند قصه کمك 
20 میلیاردی از کجا آمده است؟ چراکه 
ما از س��ردار ب��ه عنوان یك ورزش��کار 

ارزش��ی حمایت کردیم و وظیفه ذاتی 
خود می دانیم که در راه مرام ورزشکاری 
و حمایت از ورزش��کاران قدم برداریم و 
هرگون��ه کمك مالی و ع��دد و رقم در 

این باره کذب است.«
اشاره به »وظیفه ذاتی« در فضای 
رسانه ای به وجود آمده درباره این جایزه 
پرابه��ام مجاب کننده نبود و ش��اید به 
همین دلیل امروز 23 تیرماه و چندین 
روز پس از این ماجراها بهاره افش��اری 
دس��ت به قلم ب��رد و ب��رای انصراف از 
قب��ول این »هدی��ه« نوش��ت »فضای 
مه آلود و سیاس��ت زده ای که این روزها 
بر جامعه حاکم شده، باعث می شود از 

هر رفتاری، تعبیر سیاسی شود.«

انصرافهمراهباگالیه
بهاره افشاری در این نامه با اشاره به 
اینکه »این اولین بار نیس��ت و صد البته 
آخرین بار هم نخواهد بود که ارگان هایی 
نظیر ش��هرداری و تلویزی��ون امکاناتی 
نظی��ر بیلب��ورد و تیرزه��ای تبلیغاتی 
خود را با تخفیف ه��ای حداکثری یا به 
ش��کل رایگان در اختیار اهالی فرهنگ 
ق��رار می دهن��د«، ماجرای ای��ن هدیه 
ش��هرداری ته��ران را اینگون��ه روایت 
کرده اس��ت: در مراسم اکران خصوصی 
فیلم »س��ریك« در امتداد وظایف نهاد 
ش��هرداری جهت حمایت از س��ینمای 
بیست  اختصاص  پیش��نهاد  مس��تقل، 
بیلبورد به فیلم »س��ریك« مطرح شد. 
س��وال من اینجاس��ت کدام کارگردانی 
که غایت آرزویش دیده ش��دن فیلمش 
است از این امکان چشم پوشی می کند؟ 
هرچند که بعده��ا این کمك فرهنگی 
در این فضای ملته��ب، تعبیر به هدیه 
ش��خصی ش��د. )که باز پرواضح اس��ت 
پیشنهاد هدیه یا حتی حسن نیت کمك 
به سینمای مستقلی که از جانب کسی 
دیگر اولین بار مطرح شده و نه از طرف 

گروه سریك چرا باید باعث شرمساری 
گروه ما ش��ود؟( این در حالی است که 
ب��ه لطف خدا و مردم نازنین فیلم ما در 
هفته اول بدون هیچ تبلیغی در نخستین 
ساعات فروش تمام بلیت هایش به پایان 
رسید.از عزیزانی که از شرایط اقتصادی 
مردم سوءاستفاده می کنند تا برای آن ها 
ایجاد س��وءتفاهم کنند پرسشی دارم و 
آن این اس��ت چگونه م��ن را متهم به 
گرفت��ن هدیه میلی��اردی از بیت المال 
می کنن��د در حالی که ب��ه خوبی واقف 
هس��تند بیلبوردهای��ی ک��ه ق��رار بود 
ب��ه این فیلم مس��تند اختص��اص داده 
ش��وند، بیلبوردهایی بودند که همواره 
جهت معرف��ی و تبلیغ آثار فرهنگی در 
زمانی تعریف ش��ده از آنها بهره گرفته 
می ش��ود و در این زمان تعریف ش��ده 
ای��ن بیلبوردها در اختیار ش��رکت های 
تبلیغات��ی و در نهایت چرخه اقتصادی 
قرار ندارد و در خدمت فرهنگ اس��ت. 
ضم��ن اینکه تاکنون اف��کار عمومی نه 
تنها هرگز نسبت به تخفیفات فرهنگی 
از این جنس واکنشی نشان نداده بلکه 
آن را راهکاری برای دوام هنر دانس��ته 

است. 
 کارگ��ردان »س��ریك« در بخ��ش 
دیگ��ری از نامه خود ب��ا تاکید بر اینکه 
»ما هیچ درخواس��تی مبنی بر گرفتن 
بیلبورد، نه به شهرداری و نه هیچ نهاد 
دیگ��ری ارایه نداده بودیم« نوش��ت: به 
احترام افکار عمومی که این روزها تحت 
تاثیر فضای التهاب آمیز سیاس��ی دچار 
س��وءتفاهم ش��دند، انصراف خود را از 
پذیرفتن بیست بیلبورد فیلم »سریك« 
اعالم می کنم و آرزو دارم هنر ما بتواند 
همچنان مستقل و بدون سایه سیاست 
به حرکتش ادامه دهد و ما با تعبیرهای 
این چنینی جلوی بقای هنر را نگیریم.

ابهاماتیکههمچنانبیپاسخاست
فارغ از سرنوش��ت این بیلبوردهای 
تبلیغاتی ش��هرداری تهران که یکی از 
اطالع رسانی  برای  مهمترین ظرفیت ها 
فرهنگی محسوب  محیطی محصوالت 
می ش��ود و همواره فرآیند بهره مندی از 
آن ها مورد گالیه و نقد اصحاب فرهنگ 
و هنر بوده است، جای آن دارد که پس 
از این نامه بهاره افش��اری، مس��ئوالن 
ش��هرداری هم با صراح��ت درباره این 

»هدیه« شفاف سازی کنند.
قطعا انصراف مس��تند »سریك« از 
قبول این بس��ته حمایت��ی را نمی توان 
نقطه پایان��ی بر ابهامات بس��یار درباره 
تصمیم گیری درباره اعطای »هدیه« هایی 

از این دست دانست.  مهر

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
کم دادن مزد اجیر )کارگر( ، از گناهان کبیره است.

بحاراالنوار )ط-بیروت( ج 100، ص 170، ح 27

رئی��س کل دادگس��تری ته��ران از  ن ا ص��دور رای پرونده ناظم مدرس��ه  می�����ز
معین در غرب تهران خبر داد.

غالمحسین اسماعیلی اظهار کرد: رای پرونده ناظم 
خاطی مدرس��ه ای در غرب تهران صادر شد، این رای از 
ناحیه دادگاه رس��یدگی کننده به پرون��ده اتهامی ناظم 
مدرسه معین در مهلت مقرر قانونی مبنی بر محکومیت 

نامبرده صادر شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: رای ص��ادره قابل تجدیدنظر 
اس��ت و در صورت تجدیدنظرخواهی از ناحیه ش��کات، 

مته��م یا وکیل او جهت رس��یدگی به تجدیدنظرخواهی 
به دادگاه تجدیدنظر ارس��ال خواهد شد و چنانچه ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه از ناحیه اشخاصی 
که حق اعت��راض به تجدیدنظرخواه��ی دارند اعتراضی 
ب��ه عمل نیاید دادنامه قطعی و به اجرای احکام ارس��ال 

خواهد شد.
رئیس دادگس��تری اس��تان تهران بیان کرد: بدیهی 
است تا مقطعی که رای قطعی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر 
صادر نش��ده و یا همین رای ص��ادره قطعیت پیدا نکرده 

است از بیان جزییات دادنامه معذور هستیم.

رئیس کل دادگستری تهران خبر داد
حکم ناظم مدرسه غرب تهران صادر شد

مدیرعامل خانه کت��اب با بیان این  م�هربان مطلب که هنوز بدهی دو میلیاردی ی�ار 
عیدانه کتاب به کتابفروشان پرداخت نشده است،  گفت:  
تالش می کنیم اما نمی توانم قول دهم که حتماً تابستانه 

کتاب را برگزار کنیم.
نیکنام حس��ین پور درباره برگزاری تابستانه کتاب و 
تامین بودجه آن گفت:  ما تابع شرایط وزارتخانه هستیم ، 
جلس��ات مقدماتی و کارشناس��ی را انج��ام دادیم، حتی 
در بحث آیین نامه داخلی نیز بررس��ی های انجام ش��ده و 
تغییراتی خواهیم داشت،  اما برگزاری تابستانه کتاب تابع 

شرایط بودجه و تخصیص اعتبارات است.
وی با بیان این مطل��ب که هنوز بدهی 2 میلیارد و 
600 هزار تومانی عیدانه کتاب به کتابفروشی ها پرداخت 
نش��ده اس��ت،  گفت: این مطالبه جدی ماس��ت و معاون 
فرهنگ��ی وزرات ارش��اد نی��ز قول داده اند ک��ه به زودی 
پرداخت عیدانه انجام ش��ود. بر این اساس نمی توانم قول 
دهم که حتماً تابس��تانه کتاب برگزار شود. اما اگر برگزار 
ش��ود،  قطعا روالش متفاوت تر خواهد شد،  زمان و تعداد 

روزهای برگزاری آن تغییر می کند.
حس��ین پور ادامه داد:  در جریان هس��تید که خرید 
کت��اب از ناش��ران نیز که با حمایت وزارت ارش��اد انجام 
می ش��ود،  درگیر یك پروس��ه زمانی طوالنی است برای 
پرداخ��ت هزینه ها،  ما در خانه کت��اب تالش کردیم که 
پرداخت ه��ا به لح��اظ زمانی به حداقل برس��ند و چون 

کتابفروشان صف مقدم نشر هستند ، تالش داریم بیش از 
چهار ماه این پرداخت ها طوالنی نشود،  اما برخی اتفاقات 
و مس��ائل مالی دست ما نیست،  ش��رایط کالن کشور را 

باید در نظر بگیریم.
مدیرعامل خانه کتاب با اشاره به تغییرات آیین نامه ای 
تصریح کرد:  ما س��عی کرده ایم که در آیین نامه شفافیت و 
دسترس��ی به اطالعات را مالک قرار دهیم ، اگر تابس��تانه 
برگزار شود،  قبل از برگزاری حتما میزان یارانه دریافتی هر 
کتابفروشی را مشخص کرده و اعالم می کنیم،  ما در خانه 

کتاب بدنبال اصالح فرایند ها و بهبود وضعیت هستیم.
حس��ین پور در پاسخ به اینکه انتقاد بسیاری از اهال 
قلم این اس��ت که طرح های حمایتی خانه کتاب بیشتر 
مش��مول کتاب  های ترجمه ای پرفروش ش��ده است،  در 
حال��ی که تألیفی ها کمتر م��ورد توجه قرار گرفته اند،  آیا 
برای این موضوع فکری کرده اید؟ گفت:  ما برای تابستانه 
کت��اب پیش بینی های��ی کرده ایم ، من تاکنون جلس��ات 
مختلف��ی حضور یافته ام،  حتی پیش از عید نیز با انجمن 
داستان نویس��ان جلساتی داش��تم مطالبه آن ها این بود 
که کتاب های تالیفی بیش��تر حمایت ش��وند ، تحلیل ما 
نی��ز از نتایج طرح ها این اس��ت که چرخه زنجیره نش��ر 
مورد حمایت قرار گیرد، نه ناش��ر ب��ه تنهایی. چون اگر 
از کتاب های تالیفی حمایت ش��ود،  هم ناشر هم اهل قلم 
و ه��م س��ایر زنجیره های این چرخه م��ورد حمایت قرار 

می گیرند.  پویا

مدیرعامل خانه کتاب:
 قول نمی دهم »تابستانه کتاب« حتمًا برگزار شود

هنوز بدهی عیدانه را پرداخت نکردیم

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونى مسکن سازان 
مهرکالله به شماره ثبت 584

  آگهى مناقصه  عمومى شماره  (1397/1669) 
1-مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوى

2-موضوع مناقصه: اصالح شبكه و انشعابات گاز ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گاز رسانى فريمان
3-شرايط اوليه متقاضيان:

الف- دارا بودن رتبه تاسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفيت خالى ارجاع كار

ج- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى
د- مدت پيمان : يك سال تقويمى

4-مدت اعتبار پيشنهاد ها: از تاريخى كه براى تسليم آن در فراخوان ذكر شده تا مدت سه ماه مى بايست معتبر باشد.
به شماره نامه تضمين معامالت دولتى  آيين  قبول وفق  قابل  از تضامين  بر اساس يكى  بايست  باشد كه مى  ريال مى  كار: 227/600/000  ارجاع  فرايند   5-مبلغ تضمين شركت در 

 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهيه گردد.
6-متقاضيان مى توانند از تاريخ 97/04/23 الى 97/04/27 ضمن واريز مبلغ 500/000 ريال به شماره IR 020170000002174531601004 بانك ملى شعبه سجاد بنام شركت گاز استان 
خراسان رضوى جهت خريد و دريافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد، بلوار خيام، نبش تقاطع ارشاد ، شركت گاز استان خراسان رضوى، طبقه دوم، اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را 

دريافت نمايند.
7-آخرين مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9:00 صبح مورخ 97/05/07

8-پيشنهادهاى واصله در ساعت 11:00 صبح مورخ 97/05/07 در كميسيون مربوطه باز و خوانده مى شود و حضور پيشنهاد دهندگان و يا يك نفر نماينده مجاز آنها با همراه داشتن 
معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه افتتاح پاكات آزاد است.

شايان ذكر است دسترسى به متن اين آگهى در سايت WWW.nigc-khrz.ir  امكان پذير بوده و در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با تلفن : 37072213-051 تماس بگيريد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/23              تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/24 

روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

 دوم
نوبت

دوگانه سوزی به شیوه رئیس دانشگاه و عضو شورای معاونان صداوسیما

شما هم باید پاسخگو باشید
آقای »بی مسئولیت«!

بهاره افشاری هدیه پرابهام شهرداری را پس فرستاد!

بیلبوردها به »سریک« نرسید

شهردار پایتخت درخصوص 
اهدای این بیلبوردها که مبلغ 
است،  تومان  میلیارد   6 آن 
دیدید  بیلبوردی  اگر  گفت: 
که این تبلیغات را انجام داد 

بعد بیایید بگویید.
گفت:  افشانی  محمدعلی 
رئیس  اختیار  در  کار  این 
و  نیست  ورزش  سازمان 
در  باید  زیباسازی  سازمان 
این زمینه تصمیم گیری کند.

نمای نزدیک


