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غلبۀ تفکر تقدیرگرایی
در زنان حاشیهنشین

جوالن گل و حشیش
دراطراف مدارس

افاغنه برای ادامه تحصیل در ایران همچنان دچار مشکلاند

یک فعال در حــوزه آســیبهای اجتماعی
زنان ضمن ابراز تاســف از برخــی رفتارهای
خشونت بار یا نادرست در مناطق حاشیه نشین که
به عنوان بخشــی از رفتارهــای عادی افراد به شــمار
میآید ،گفت :موضوعاتی مانند اعتیاد یا کتک زدن
میتوانــد در بیــن جمعیتهــای خاصــی بــه عنوان
رفتارهایی عادی به شمار آید.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمودآبادی با اشاره به برخی
از مشــکالت موجود در جامعه زنان حاشــیه نشــین
کشــور گفت :برخــی از موضوعاتی کــه در کل جامعه
بــه عنــوان مشــکل شــناخته م ـ ـیشـ ــونـ ـــد ممکــن
اس ـ ــت در مناطق حاشیهنشــین برای افراد آســیب
به شمار نیاید.
ایــن کارشــناس آســیبهای اجتماعــی همچنیــن
در ادامه اضافه کرد :با کمال تاسف مقبول دانستن
بســیاری از آسیبه ـ ـــادر جمعیــت حاشیهنشــین
ک ـ ـشـ ــور به صورت محض یک آسیب جدی به شمار
میآید ،به طوری که عادی دانستن عملی نادرست
همواره مثال عینی آسیب اســت.
وی که در برنامهای رادیویی صحبت میکرد با اشاره
به اینکه تفکر تقدیرگرایی در زنان حاشیه نشین یک
آســیب جدی اجتماعی اســت ،عنــوان کــرد :بدون
شــک گفتن «نه» همــواره میتوانــد در روند کاهش
آســیب و کاهش میــزان تقدیرگــرا بودن زنــان نقش
مهمی را داشته باشد.
در ادامــه برنامــه علــی سـ ـــاری ،عضــو کمیس ـــیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع
جلوگیــری از گســترش حاشــیه نشــینی در شــهرها،
گفت :بــدون شــک موضــوع حاشــیه نشــینی عالوه
بر پیشگیری به درمان نیز نیاز دارد.
وی همچنیــن در ادامه افــزود :درآمد کلی کشــور در
ابتدای دولــت روحانی هماننــد دولت قبــل از خود
بوده اســت،به طوری که در آمد دولت از ســال دوم
ریاســت جمهــوری روحانیبــه شــدت کاهــش پیــدا
کرده است.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
همچنیــن در ادامــه افــزود :بــدون ش ـ ــک کاه ـ ــش
چشــمگیر درآم ـــد دول ـ ــت امـ ــروزه تاثیــر بســزایی را
در موضوع گسترش حاشیه نشینی خواهد داشت،
به طوری کــه عدم وجود درآمد درمان و پیشــگیری
این موضوع را در شــرایط بسیار ســختی قرار خواهد
داد.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــدد اشــتغال
در مناطــق حاشـ ـــیه و غیر حاشــیه نشــین کشـ ـــور،
عنوان کرد :بسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه
اشــتغال امــروزه فقــط جنبههــای کاغــذی داشــته
و فایــده چندانــی را برای مــردم بــه ارمغان نداشــته
است ،به طوری که آمارهای ارائه شده در این حوزه
نیز منطقی به نظر نمیآیند.

هرچندوقتیکبار دربارهتحصیلافاغنهدر ایران
یشــود .حکومت به طور تقریبی
خبری منتشــر م 
در پی تســهیل تحصیــل افغانها در ایران اســت ،امــا مردم
همچناندربرابرهمکاریبرایهرچهآسانترشدنتحصیل
اتبــاع بــه خصــوص اتبــاع افغانســتانی مقاومــت میکننــد.
در اردیبهشت  94رهبر معظم انقالب دستور دادند که همه
کودکان افغانستانی ،چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور
در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را
ندارد باید در مدارس دولتی ثبتنام شوند و همین تصمیم
باعث شد خیلی از مدارس درهاشان را به روی دانشآموزان
افغان باز کنند ،اما خبرهایی که از مدارس میرسید حا کی از
آن بود که مدارس در قبال ثبتنام بچههای اتباع پولهای
هنگفت طلب میکنند یــا در برخی مدارس اتبــاع با برخورد

بســیار بــد مســئوالن روب ـهرو میشــدند،
حتی در یکی از محلههای یزد و چند شهر
دیگــر مــردم پال کاردهایــی زده بودنــد کــه
از مدیر مدرسه محل خود خواسته بودند،
از ثبتنــام افاغنــه جلوگیــری کنــد .حــال
بعد از گذشــت سه ســال از دســتور رهبری
و تسهیل تحصیل افاغنه ،رئیس مرکز امور
بینالملل و مدارس خارج از کشــور وزارت آمــوزش و پرورش
با بیــان اینکه همه مشــکالت تحصیــل اتباع فقط آموزشــی
نهــای
نیســت ،میگویــد :درخواســت مــا از خیــران و انجم 
مردم نهــاد داخلی و بینالمللی این اســت کــه در این زمینه
به ما کمک کنند تا مسائل غیرآموزشی افغانستانیها را حل
کنیم .غالمرضــا کریمــی در گفتوگو با ایســنا ،با بیــان اینکه

تالش میکنیم مشکالت مدارسی که بیش
از  ۵۰درصــد دانش آموز افغانســتانی دارند
را حل کنیم ،اظهار میکند :اعتبار خاصی
به صــورت متمرکز برای پوشــش تحصیلی
اتباع نداریــم .وی میافزاید :بیــش از ۴۵۰
هــزار دانــش آمــوز اتبــاع خارجــی داریم که
رقم بزرگی است و البته وزارتخانه بر اساس
دســتور مقام معظــم رهبــری تحصیــل آنهــا را به طــور کامل
پوشش میدهد و هر دانش آموزی مراجعه کند ثبت نام از او
به عمل میآید .غالمرضا کریمی البته از بعد از ثبتنام اتباع
در مدارس و قانونشکنیهایشــان حرفی به میان نمیآورد
و فقط به مسائلی غیرآموزشــی افغانها میپردازد .مسائلی
چون یونیفــرم دانشآموزان ،کفــش و پول ســرویس و تهیه

جامعه

لوازم التحریر که مدارس را برای تهیه این اقالم دچار مشکل
میکند .وی بــا بیان اینکه مقرر شــد با دســتور وزیــر آموزش
و پرورش کارگروهی تشکیل شود که نمایندگان بخشهای
مالــی و اداری وزارتخانــه هــم در آن حضــور داشــته باشــند،
میگوید:پیگیریمیکنیمتامسائلبودجهایو کمکهایی
که از طریق دفتر مقام معظم رهبری ،خیرین و سایر نهادها
یشــود به نحو مطلوبی مورد اســتفاده قرار گرفته
دریافت م 
و بخشی از مشکالت به ویژه در مدارسی که بیش از  ۵۰درصد
دانش آموز افغانستانی دارند ،مرتفع شود .حال باید دید بعد
از مرتفع کردن مشکالت مالی و اداری اتباع افغانستانی کی
به این فکر میکنند که باید مشــکالت فرهنگی و فشــارهای
داخلی مردم به افاغنه را حل کننــد و دیدگاهها کم کم تغییر
کند/.گروه جامعه
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چرا ویدئوهای شخصی در اینستا گرام الیک خور هستند؟
«شــاخ هــای اینســتا گرام» برخــی هایشــان درســت یــا
نادرســت بــه ســمبل مظلومیــت و بــی گناهــی بــدل
شــده انــد ،نمونــه اش هــم مائــده هژبــری ،دختــر 17
ســاله ای کــه نامــش ایــن روزهــا بــر ســر زبــان هــا افتــاده
و وا کنــش هــای مختلفــی را بــا خــود همــراه کــرده
است.
مائده کــه کلیپ هــای رقصش را در اینســتا گرام منتشــر
مــی کــرد ،چنــدی پیــش دســتگیر شــد و بعــد از آن،
در مســتندی به نام «بیراهه» حضور یافت تا به جرمش
اعتراف کند و فریاد پشیمانی سر بدهد .پخش مستند،
امــا همانــا و ســیل وا کنش هــای منفی بــه صدا و ســیما
و راه انــدازی هشــتگ هایــی بــه منظــور حمایــت
از مائــده نیــز همانــا .البتــه ایــن فقط مائــده نیســت که
در اینســتا گرام ،بــرای خــودش بــرو و بیایــی راه انداخته
و هوادارانش صف کشیده اند.
دختــر نوجوانــی کــه بــا ضبــط تصاویــر خــود در هنــگام
خوانندگــی بــه شــهرت رســید و در بیــن کاربــران فضای
مجازی محبوب شد هم شــاید یکی از همین شاخ های
اینستا گرامیباشد.
دختــری کــه بــه ســرعت در بیــن کاربران شــناخته شــد
و دنبــال کننــدگان بســیاری پیــدا کــرد .پســت هــای او
اتفاقــا بــا اســتقبال مخاطبــان هــم روبهرو شــد و نشــان
داد کــه شــاخ هــای اینســتا گرام چقــدر مهــم هســتند.
آنقدر کــه تینا  19ســاله دربــاره آنها مــی گوید« :تماشــای

ویدئوهایشـان آشـنا و الیـک خـور هسـتند .البـد هر کـدام از کاربـران اینسـتاگرم حداقل ،بـرای یک بار
هـم کـه شـده ،وسوسـه شـده انـد تـا آنها را تماشـا کننـد .اگر خوششـان آمـد ،الیـک کننـد و دیدنش را
بـه دوستانشـان هـم توصیـه کننـد و تـا چنـد روز در بـاره اش بـه گـپ و گفـت بپردازنـد .در غیـر ایـن صـورت،
بـد و بیراهـی نثـار بازیگـر اصلـی آن ویدئـو کوتـاه و چنـد دقیقـه ای کننـد و بعـد بروند دنبـال کار و زندگی شـان.
بازیگرانـی کـه نـه دوره دیـده انـد و نـه حرفـه آموخته انـد و نه نقش اول سـریال های بلنـد و فیلم های سـینمایی
در کارنامـه زندگـی شـان بـه چشـم مـی خـورد کـه خیلی هایشـان دختـر و پسـرهایی  17یا  18سـاله ای هسـتند که
یک شبه راه هزار ساله را طی کرده اند و میان کاربران اینستاگرامی به شهرت رسیده اند.
شــاخهای اینســتا گرام بــرای مــن موضوع ـ ـ ــی عـ ـ ــادی
و جــذاب اســت .مگــر مــی شــود اینســتا گرام را بــاز کنــی
و آنهــا را نبینــی! ایــن ویدئوهــا آنقــدر جــذاب و پــر مخاطب
هســتند که خود اینســتا گرام تماشــای آنها را به کاربرانش،
پیشــنهاد مــی دهــد .وقتــی آنهــا را مــی بینیــم کــه آزادانــه
هر کاری که دلشان می خواهد را انجام می دهند ،حسادتم
حســابی گل مــی کنــد .چــون مــن و امثــال مــن ،ســرگرمی
وتفریحدرستوحسابینداریم».
در همین باره سینا  20ســاله که پای ثابت اینستا گرام است
مــی گویــد« :چــه اشــکالی داره کــه افــراد ویدئوهایشــان را
بــه اشــترا ک بگذارنــد؟» ش ـ ـ ــاخ ه ـ ـ ــای اینســتا گرامی
در شــبکه های اجتماعی الگوهایی ،غیر متعــادل از زندگی
ایرانی هــا را ارائــه میدهند .الگوهایــی متفاوت بــا هر آنچه
کــه تا کنون صــدا و ســیما یــا ســایر رســانههای رســمی آن را
بــه مخاطبشــان القا کــرده اند .شــاید بــه همیــن خاطر هم
اســت که ویدئوهای اینســتا گرامی مشــتری های مختلف

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

و از اقشــار گونا گــون جامعه دارنــد .ایــن موضــوع را داروین
صبوری ،جامعه شناس به اصفهان زیبا می گویـ ــد« :همه
اینهــا نشــان دهنــده تضــاد در جامعــه اســت .تضــادی که
شــاید برخی نهادهای رســمی نمی خواهنــد آن را بپذیرند
وهموارهسعیمی کنندتاشیوهایخاصاز تفکررادر جامعه
نهادینه کنند،درحالی کهاینمسئلهاشتباهاستوطیفی
با این آدم ها همذات پنداری می کنند ».او ادامه می دهد:
« پخش مستند بیراهه با حضور مائده هژبری از سوی صدا
و سیما با اعتراض های مختلفی روبه رو شد .اعتراض هایی
که شاید در ظاهر عملکرد صدا و ســیما را نقد می کردند ،اما
در باطــن با اعتــراض هــای دیگــری همچون نقــد وضعیت
کنونی یــا دولت همراه اســت .در واقع ایــن وا کنش ها نوعی
اعتــراف بــه نهادهایی اســت کــه بخشــی از مــردم را نادیده
مــی گیرنــد ».دربــاره همیــن موضــوع ،یعقــوب موســوی،
روانشناسنیزدر گفتوگوباایسنامی گوید«:وضعموجود
در فضــای مجــازی ،از پیامدهای توســعه این فضاهاســت

جامعه

که مــا را بــا ناهنجارهایــی مواجــه کرده اســت ،ولــی این
حالت گــذار اســت و بــا بــاال رفتــن ســطح آ گاهــی ،دیگر
جوانان تا این اندازه در شبکههای اجتماعی اتالف وقت
نمیکنند و استفاده از این فرم از ارتباطات اجتماعی هم
کاهش پیدا میکند .برای گذشــتن از این حالت ،بیش
از آنکه فیلتر یا حذف کردن این شبکههای اجتماعی یا
بهطور کلی هر نوع مداخله رســمی تاثیرگذار باشــد ،باال
بردن ســطح آ گاهی جوانان اهمیــت دارد .از طرفی ،ا گر
جوانان در جامعه سرگرمیهای مناسبی داشته باشند،
دیگــر اینگونــه خودشــان را در شــبکههای اجتماعــی
ســرگرم نمیکنند .او بیان می کند :اینکه تعــداد زیادی
از جوانــان مــا بــه این افــرادی کــه بــدون هیچ دلیلــی در
شبکههایمجازیبهشهرتمیرسند،عالقهمندندبه
آسیبشناسیفرهنگیورفتارینیاز دارد.
ما در سرمایهگذاریهای فرهنگی و اجتماعیمان دچار
نقصانهستیمونهادهایفرهنگی،اجتماعیوسیاسی
در حوزه فضای مجازی خوب عمل نمیکنند .ا گر نسل
جوان برای حضــور در رســانههای مجــازی تعلیم دیده
ن آنها
بود ،دیگر سراغ اینگونه فیلمها نمیرفت و با دید 
سرگرم نمیشد .بهطور کلی معتقدم ما در نظام تربیتی
بــا مشــکالت ز یــادی مواجهیــم کــه باعــث بــروز ایــن
ناهنجاریهــا میشــود .افــراد در فضــای مجــازی
خصلتهاینادرستخودراراحتترنشانمیدهند».
 /گروه جامعه

در ســال های اخیر شاهد افزایش محسوس
تجربــه مصـ ـ ــرف م ـ ـ ــواد مخـ ـ ــدر در بیـ ـ ــن
دانشآموزانبودیم کهاینمصرفبیشترمربوطبه گل
و حشــیش بوده اســت .پرویز افشار ســخنگوی ستاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در گفتوگــو بــا مهــر بــا اشــاره
بــه چگونگــی ســنجش مصــرف مــواد مخــدر در میان
دانشآمــوزان گفــت :واقعیــت ایــن اســت ک ـ ـ ــه م ـ ـ ــا
در جمعیت دانش آموزی شیوع اعتیاد را نمی سنجیم
بلکه هر نــوع مصــرف را مدنظر قــرار می دهیــم و حتی
یکبار مصرف هم برای ما بسیار مهم است و در آمارها
گنجانده می شود .وی توضیح داد :در واقع نگرانی ما
در ایــن حــوزه بحــث مصــرف اســت بنابرایــن در همه
طر حها آنچه حائز اهمیت اســت تجربه مصــرف مواد
است که مورد بررســی قرار می گیرد .پرویز افشار ادامه
داد :براســاس ارزیابی ســال  0,5 ،۸۰درصد از جمعیت
دانــش آمــوزی مقطــع دوم متوســطه تجربــه مصــرف
داشتند .در ســال  ۹۰این عدد به یک درصد و در سال
 ۹۵به حدود  2درصد رســید .ســخنگوی ستاد مبارزه
با مواد مخدر با اشــاره به دالیل افزایش میزان مصرف
ونوعموادمصرفشده گفت:افزایشدر پنجسالهاخیر
بیشتر ناشی از توسعه مصرف گل است که با تبلیغات
اغوا گرانه توانست جای خود را تا حدودی باز کند.

سه میلیون مصرف کننده
مواد مخدر در کشور
نماینــده مجلــس دهــم گفــت :جمهـ ـ ــوری
اســامی ایــران مبــارزه بــی امانــی درمبــارزه
با مواد مخدر دارد .محمد نعیم امینی فرد درگفت وگو
با خانه ملت ،با اشــاره به اینکه اســتراتژی مشــخصی
درحوزه مــواد مخــدر در کشــور مــا وجــود دارد ،گفت:
جلوگیــری از ترانزیــت و ارائــه م ـ ــواد مخــدر بــه شــکل
برخوردهای ســخت افزاری در کشــور مــورد توجه قرار
دارد،بهطورحتمدراینخصوصهزینههایسنگینی
رامسئوالندر اینبخشپرداختهاند.ویتصریح کرد:
جمهوری اسالمی ایران با افغانستان همجوار بوده که
بزرگ ترین تولیدکننــده مواد مخدر طبیعــی و گیاهی
جهان اســت ،به ناچار ا گر ایران از مبارزه چشم پوشی
کند،عالوه براینکه ترانزیت به کشورهای حوزه بالکان
و اروپا افزایش پیدا می کند ،ارائه مواد مخدر درداخل
کشور نیزسیرصعودیخواهدداشت.امینیفردبابیان
اینکهدر ارتباطبا کاهشتقاضاتوفیقاتخوبیحاصل
نشده است ،گفت :درخصوص کاهش تقاضا تخمین
زده می شود که حدود سه میلیون نفر مصرف کننده
مواد مخدر در کشــور وجود دارد ،ضمــن انیکه حدود
 1200تــن تــا  1500تــن مــواد مخــدر نیــز درداخل کشــور
مصرف می شود.

آگهی مزایده

شهرداری گلپایگان در نظر دارد طراحی ،بهسازی و مرمت حمام رباط آحسین را از طریق مناقصه

شهرداری اصفهان در نظر دارد در راستای بهبود ا کوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان یکی از واحدهای دوبلکس مجموعه

به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.

ارگ جهان نما به مســاحت حــدود  1055مترمربع جهت تاســیس ،راه انــدازی و بهره بــرداری بعنوان فضای کار اشــترا کی

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشــانی www.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/5/7می باشد .محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شهرداری گلپایگان در نظر دارد طرح بازآفرینی حمام بهشت (مال اسداله) شامل ساخت بازارچه
هنر و رستوران سنتی را از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشــانی www.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/5/7می باشد .محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

آگهی مزایده عمومی

شهرداری گلپایگان در نظر دارد سرقفلی ،غرفه شماره  11میدان میوه و تره بار را از طریق مزایده
به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشــانی www.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/5/8می باشد .محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

آگهیمناقصهعمومی

شهرداری گلپایگان در نظر دارد عملیات زیرسازی ،جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر گلپایگان را
از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.

متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه ســایت شــهرداری بــه نشــانی
 www.Golpayegancity.irیا به مدیریت امور مالی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  1396/4/31می باشد.

محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

( )Coworking Spaceدر قالب قرارداد اجاره و از طریق مزایده ،به سرمایه گذاران دارای صالحیت وا گذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد و مشــخصات آن از تاریخ نشــر آ گهــی همه روزه به جز ایــام تعطیل در
ساعات اداری به اداره امور قراردادها واقع در میدان امام حسین (ع) ساختمان شهرداری مرکزی مراجعه و نسبت
به کسب اطالعات و تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا ساعت  14روز شنبه مورخ  97/5/13می باشد.
شرایط مزایده
-1ارایه سپرده شــرکت در مزایده بصورت واریز نقدی به حساب ســپرده شــهرداری یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار
حداقل سه ماه.
-2در صورتیکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-3شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
شهرداری اصفهان
-4سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) وا گذار نماید.

کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد قیمــت مناقصه گران و بازگشــایی پا کت ها از طریق درگاه ســامانه
تــدارکات دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد .الزم اســت مناقصه گران در صــورت عدم عضویــت قبلی ،مراحل
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق ســازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه
تاریخ  1396/04/20می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 1397/04/26
آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  14:30روز شنبه تاریخ 1397/05/06
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  8:30صبح روز یکشنبه تا ریخ 1397/05/07
اطالعا ت تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پا کت الف:آدرس اصفهان خیابان
 22بهمن ،مجموعه اداری امیرکبیر ،شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و تلفن0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام در تهران 88969737 :و  021-85193768و دفتر ثبت نام در اصفهان ( 03132645870-5داخلی )3299
هزینه درج آ گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه :خرید حمل و اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ ناحیه صنعتی دهسرخ (شماره 200971281000034در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 4/929/797/000 :ریال و براساس فهارس بهای سال  1397سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاری  /عمرانی
به صورت اسناد خزانه اسالمی)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 246/490/000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران :رتبه 5یا باالتر در رشته آب
امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
مدت اجرا 8 :ماه

