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خبر

سد ممرز َت َرک برداشت

تخلیه نخالههای ساختمانی در مکانهای غیرمجاز
گریبانگیر شهرستانهای تهران

درپی افزایش حجم ســاخت و ساز در بسیاری از شهرهای کشور ،رها کردن
نخالههای ساختمانی در محلهای غیرمجاز به یکی از معضالت زیستمحیطی
برخی شــهرها و حاشیه آنها از جمله برخی شهرستانهای استان تهران تبدیل
شــده است .به گزارش ایسنا ،نخالههای ساختمانی عالوهبر برهمریختن بستر و
ساختار خاک و ایجاد آلودگی در خاک و منابع آب ،در شرایط اضطرار آلودگی هوا
میتواند موجب تشدید آلودگی هوا شود .از این رو در شرایط اضطرار آلودگی هوا
که معموال همزمان با فصول سرد سال است ،حمل نخالههای ساختمانی توسط
کامیونها و… ممنوع اعالم میشــود البته معضل تخلیه نخالههای ساختمانی
در محلهای غیر مجاز در اســتان تهران در برخی شهرستانها از جمله ،قدس،
اسالمشهر ،رباط کریم وپیشوا به یک معضل جدی زیستمحیطی تبدیل شده
است .امامعلی یگانزاده  -رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستانپیشوا-
به ایســنا میگوید :تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی یکی از معضالت عمده
زیستمحیطی این شهرستان است که بهعلت کمبود فضای مناسب برای تخلیه
این نخالهها در شهرستان به وجود آمده است .وی ادامه میدهد :خوشبختانه طی
جلسات کارگروه مدیریتپسماند شهرستان و با همکاری فرماندار تصویب و قرار
شد که شهرداریها و بخشداریها طی هفتههای آینده تعدادی از معادن متروکه
ی کنند و ما نیز پس از بررسیهای کارشناسی نتایج
این شهرستان را به ما معرف 
را برای ادار ه کل حفاظت محیط زیست استان تهران ارسال میکنیم تا در صورت
تایید بتوانیم برای مدتی بهصورت موقت نخالههای ســاختمانی را در چالههای
این معادن تخلیه کنیم .یگانزاده تاکید میکند :الزم است در آینده نزدیک فکر
اساسی برای محل دفع نخالههای ساختمانی در شهرستانپیشوا صورت گیرد تا
این معضل در شهرستان رفع شود .علیرضا عطائی  -رئیس اداره حفاظت محیط
زیست شهرســتان رباط کریم -هم ضمن بیان اینکه تخلیه غیرمجاز نخالههای
ساختمانی یکی از اساسیترین معضالت زیست محیطی این شهرستان است ،در
گفت و گو با ایسنا میگوید :با توجه به افزایش ساخت و ساز در سطح شهرستان
رباط کریم و شهرهای تابع آن ،تخلیه نخالههای ساختمانی در محلهای غیرمجاز
به مراتب بیشــتر از گذشــته شده اســت .وی ادامه میدهد :معموال نخالههای
ساختمانی در حاشیه شهرها و توسطپیمانکاران یا افراد ثالثی که بابت جابهجایی
این نخالهها هزینهای را دریافت میکنند ،تخلیه میشود .عطائی با اشاره به اینکه
پیمانکاران عمرانی و ســاختمانی یا افرادی که در ســاخت و سازها نقش دارند
بهصورت مســتقیم در بخش بارگیری و تخلیه نخالهها دخالت ندارند ،میگوید:
معموال حمل و انتقال نخالههای ســاختمانی به محل دفع مجاز بهپیمانکاران یا
اشخاص ثالثی واگذار میشود اما متاسفانه این افراد بهجای انتقال این نخالهها به
محلهای دفع مجاز ،اقدام به تخلیه آنها در حاشیه شهرها میکنند .وی با بیان
اینکه مدیریتپسماندها از جمله نخالههای ساختمانی باید از طریق شهرداریها
انجام شــود ،اظهار میکند :طی جلساتی که با شــهرداری برگزار کردیم به این
موضوع اشــاره شــد و در جلسهای که احتماال تاپایان ســال با حضور فرماندار
برگزار میشود موضوع مدیریت نخالههای ساختمانی بیشترپیگیری خواهد شد
تا به نتایج مثبتی در این زمینه برسیم .به گزارش ایسنا ،براساس ماده « ۷قانون
مدیریتپســماندها» مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در
شهرها و روستاها و حریم آنها بهعهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه
و وظایف شهرداریها ودهیاریها بهعهده بخشداریها است.

چهار روستای نوشهر در خطر سیالب و آبگرفتگی

حفرههای ایجاد شده روی دیواره دریاچه و تاالب ممرز،
خطر آب بردگی پایین دست را تشدید کرده است ،آیا کسی
صدای حاشیه نشــینان تاالب را میشنود .به گزارش مهر،
حفرههای ایجاد شده روی دیواره دریاچه ممرز که به تاالب
ارواح شــهره است ،هفت سال توســط حاشیه نشینان این
دریاچه گوشــزد میشــود و به نظر میرسد تا فاجعهای به
بار ننشیند ،کسی این هشدار را جدی نخواهد گرفت .اهالی
روستاهای پایین دست سد آبی خاکی ممرز موسوم به تاالب
ارواح نگران شکسته شــدن دیوارههای سد و زیرآب رفتن
مزارع و خانههایشــان هســتند .یکی از ساکنان روستاهای
حاشــیه دشت ممرز که تاالب ارواح باالدست آن واقع شده
است ،میگوید :سالهاست موضوع ایجاد حفره و شکافهای
ایجاد شده در سد آبی خاکی را گوشزد کردهایم و مسئوالن
بی پولی را دلیل کم توجهی مطرح میکنند.
وی کــه خــود را ناییــج معرفی کرده اســت میگوید
روســتاهایی بزرگ نظیر ونوش ،خضرتیره ،پاشاکال و نارنج
بن در حاشیه دشــت ممرز و تاالب آبی و خاکی واقع شده
که با شکســته شدن آن ،دشــتها و خانههای منطقه زیر
آب میرود .وی بهسازی این ســد آبی خاکی را نیاز اهالی
منطقه بیان کرد و از مســئوالن خواســت تا در این زمینه
تدبیر اتخاذ کنند .دریاچه ممرز که تاالب ارواح شهره است
در نوشهر واقعشده و برای دیدن آن باید پنج کیلومتری به
شــمال از توابع روستای ونوش نوشهر رفت ،جایی که میان
جنگل انبوه پهنبرگ هیرکانی گمشده است .طول دریاچه
در حــدود  ۷۰۰متر و عرض آن  ۳۰۰متر اســت ،در درون
دریاچه درختان خشکشدهای قرار دارند که منظره جالبی
ایجاد کردهاند .اهالی منطقه سالها از سد آبی خاکی ممرز
برای آبیاری دشــتها و کشاورزی استفاده میکنند .یزدان
کرد بخشدار مرکزی نوشهر در پیگیری خبرنگار مهر با اظهار
رئیس اداره نظارت بر امور حیاتوحش اداره کل محیط
زیست گلستان گفت :از چند روز قبل تلفات پرندگان مهاجر
آبزی در سواحل بندرگز آغاز شده است.
محمود شکیبا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :از سه روز
گذشته تاکنون الشه حدود  ۱۵۰۰پرنده مهاجر در سواحل
بندرگز در شرق خلیج گرگان جمعآوری شده است.
وی بیان کرد :غالب گونههای تلف شــده از نوع چنگر،
فالمینگو و مرغابی هســتند .رئیس اداره نظــارت بر امور

اینکه اهالی حاشــیه دشت ممرز و سد آبی و خاکی بر این
عقیده هستند که سد دچار درز و شکاف شده افزود :این سد
کاربری کشاورزی دارد وبرای آبیاری استفاده میشود .وی با
اشاره به تشکیل جلسه برای حل مشکل سد آبی و خاکی و
نشست با روستاییان ،بهسازی این سد را خواسته روستاییان
بیان کرد و گفت :پیشنهاد شــده که اداره امور آب و جهاد
کشاورزی برای بهسازی آن برنامه ریزی داشته باشند .وی با
اظهار اینکه اعتباری برای بهسازی سد آبی و خاکی به جهاد
کشاورزی تخصیص داده شده است ،افزود :قرار شد در این
بخش نیز برنامهریزی شود.
کرد با عنوان اینکه همچنین مقرر شــد تا  ۱۵روز آینده

مرگومیر پرندگان به سواحل بندرگز رسید
حیاتوحش گلســتان بیان کرد :نیروهای محیط زیست و
دامپزشکی بهصورت مستمر در منطقه حضور دارند و الشه
پرندگان را از سطح خلیج و سواحل جمعآوری میکنند.
شــکیبا با تأکید بر پرهیز از نزدیک شدن به سواحل ،از
مردم خواســت در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلفات

گروه شهرستانها :مهنــدس حمزه پور مدیرعامل این
شــرکت ،ضمن تشــریح نحوه عملکرد سامانه خدمات غیر
حضوری مشــترکین این شــرکت گفت :خدمت رسانی به
مشترکین وکســب رضایتمندی مشــترکین ازمهم ترین
اولویتهای شــرکت آب وفاضالب استان بوشهر میباشد.
و درجهت تحقق این موضوع توصیه میگردد مشــترکین
محترم با توجه به مزایای اســتفاده از خدمات غیر حضوری
برای خود و جامعه ونیز شــیوع بیماری کرونا از این بســتر
اســتفاده نمایند .به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و
فاضالب استان بوشــهر ،مهندس حمزهپور اظهارداشت :در
زمان حاضر که افزایش ترددها باعث بروز مشکالتی همچون

اتالف وقت ،صرف هزینه ،و به ویژه در شرایط کنونی شیوع
ویروس کووید  ۱۹که رفت و آمدها باعث انتشــار بیشــتر
بیماری میشــود ،ونیــز اجرای طرح تکریــم ارباب رجوع
اســتفاده از خدمات غیر حضوری که بســتر آن در شرکت
آب و فاضالب اســتان بوشــهر فراهم گردیده است از این
خدمات بیشتر اســتفاده نمایند .مهندس حمزه پوربا بیان
اینکه پرداخت به موقع قبوض آب بهاء برای خدمت رسانی
بهتر به مشــترکین ضروری میباشد گفت :توجه به هزینه
باالی تامین و توزیع آب در استان وکمبود منابع تأمین آب
مدیریت مصرف این ماده حیاتی بســیار حایز اهمیت است
وپرداخــت به موقع قبوض آب بهاء میتواند شــرکت را در

اجاره و بهرهبرداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی با مشخصات

و قیمت پایه ،در قالب پکهای جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

نام

مساحت تابلوها (مترمربع)

مبلغ پایه برای دو سال (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

پک 12

233

1/920/000/000

100/000/000

2

پک 34

322.56

11/088/000/000

555/000/000

3

پک 41

330

19/800/000/000

990/000/000

4

پک 42

330

19/800/000/000

990/000/000

5

پک43

43.5

4/080/000/000

205/000/000

6

پک 44

207

9/120/000/000

456/000/000

7

پک 45

171

9/600/000/000

480/000/000

8

پک 46

201

7/200/000/000

360/000/000

9

پک 47

195

9/840/000/000

492/000/000

10

پک 48

201

7/920/000/000

396/000/000

11

پک 49

300

8/640/000/000

432/000/000

12

پک 50

212.6

8/160/000/000

408/000/000

پک/بیلبورد

غیرعادی پرندگان ،مراتب را از طریق شماره  ۱۵۴۰گزارش
کنند.
به گزارش ایسنا ،زمستان سال گذشته بیش از  ۴۳هزار
قطعه پرنده مهاجر آبزی در محدوده تاالب میانکاله و خلیج
گرگان در دو اســتان مازندران و گلســتان تلف شدند .این

تلفــات در ابتدا از بهمنماه در محدوده مازندران آغاز شــد
و رفتهرفته به گلســتان رســید و تا زمان گرم شدن هوا و
مهاجرت پرندگان ادامه داشت.
امسال نیز از اوایل بهمنماه تلفات پرندگان در محدوده
تاالب میانکاله و خلیج گرگان در اســتان مازندران آغاز شد
و با گذشــت  ۳هفته ،به سواحل گلســتان رسید .سازمان
دامپزشکی امسال نیز همانند سال گذشته ،بیماری بوتولیسم
را علت مرگومیر پرندگان اعالم کرد.

خدمترسانی وکسب رضایتمندی مشترکین اولویت شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

آگهی مزایده عمومی

شهرداری تبریز
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

یک دســتگاه بیل مکانیکی و زنجیرهای برای بهسازی سد
آبی و خاکی فعال میشــود ،گفت :این در حالی اســت که
طبق تاکید فرماندار ،حق برداشت خاک از سد آبی و خاکی
وجود ندارد و نباید به دیوارهها و ترانشههای سد آسیب وارد
شود .بخشدار مرکزی نوشهر یادآور شد :روستاهای نارنج بن،
ونوش پاشا کال و خضرتیر در حاشیه دشت و سد ممرز واقع
شده است و در هفته جاری نیز بازدید میدانی برای پیگیری
و رصد مشکالت صورت میگیرد .در عین حال سعید یزدانی
فرماندار نوشهر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه
با حضور دســتگاههای مرتبط و اهالی نســبت به پیگیری
چالش حفرههای ایجاد شــده در سد آبی خاکی آب بندان

دشــت ممرز و رفع این چالش هفت ساله برنامهریزی شده
است ،افزود :هرلحظه امکان آن میرود با توجه به حفرههای
ایجاد شــده و تخریب سد خاکی قدمی و جاری شدن سیل
به روستاهای پایین دست آسیب وارد شود.
وی با تاکید بر بهســازی و بازســازی آب بندان تصریح
کرد :باید تا  ۲۰روز آینده طرح و نقشــه جدید این دشت با
همکاری امور منابع آب ،محیط زیســت ،دهیاران و شوراها
تهیه شود و تا پایان سال جاری نسبت به مرمت و بازسازی
و افزایش سطح آب در آن اقدام شود .وی با اشاره به کاربری
کشاورزی آب بندان افزود :کشــاورزان از سد آبی و خاکی
در فصل کشــاورزی برای آبیاری استفاده میکنند و باید با
بهســازی آن دغدغه تأمین آب در بخش کشاورزی را حل
کرد .یزدانی تاکید کرد در تالش هستیم تا با همکاری مردم
و دستگاههای مرتبط مشکل و خطر جدی آب بندان آبی و
خاکــی ممرز را مرتفع و حل کنیم .بیش از  ۹۰۰آب بندان
آبی و خاکی در مازندران وجود دارد که مرمت و بهســازی
این آب بندانها در از جمله نیازها وضرورتها اســت ،کل
مســاحت آب بندانهای مازندران  ۱۸هزار هکتار است که
سال گذشــته فقط هزار هکتار از این آب بندانها بهسازی
و مرمت شده است .از سوی دیگر کاربری چندمنظور ه آب
بندانها در مازندران آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته
است و بیشتر سدهای آبی و خاکی استان جنبه کشاورزی
و ذخیره آب را دارنــد در حالی که میتوان از این مناظر و
جاذبهها برای پرورش ماهی در قفس و گردشگری نیز بهره
گرفت .سدهای آبی وخاکی برخی مناطق مازندران نظیر نور
نیز مشــکل آب بندان دشت ممرز را دارد ،این آب بندان .۲
 ۵کیلومتری که بیشــتر کاربرد کشاورزی دارد سالهاست
دچار شــکاف و حفره بوده و با تخریب آن شــهر نور را زیر
آب خواهد برد.

 -1مدت بهرهبرداری :مدت بهرهبرداری از پکهای فوق 24 ،ماه (دو سال شمسی) میباشد.
 -2سپرده شرکت در مزایده :واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب  100804143518سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد.
 -3مهلت قبول پیشنهادات :آخرین مهلت قبول پیشــنهادات از تاریخ چــاپ آگهی لغایت ساعت 14روز شنبه مورخ 1399/12/16
میباشد .تمام پیشنهادات همان روز ساعت  14:30در محل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد.
 -4سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است که در این صورت سپردهها مسترد خواهد شد.
 -5هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 -6نحوه و محل تحویل پیشنهادات :متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارک و اطالع از جزئیات و
شرایط مزایده و تحویل پاکت (الف) و (ب) به واحد امور قرارداد سازمان و برای تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات
اداری به دبیرخانه سازمان واقع در پارک ائل گلی ،ساختمان اداری سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
 -7سایر شرایط :سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج میباشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت
سازمان به آدرس اینترنتی  www.parks.tabriz.irمراجعه فرمایید.
مسعود برزگر جاللی

مدیرعامل سازمان

خدمت رسانی بهتر به مشــترکین کمک نماید .وی افزود:
ســعی کرده ایم همه خدماتی قابل ارائه شرکت را در دفاتر
پیشخوان وسامانه  ۱۲۲ونیزاز طریق درگاه اینترنتی شرکت
جهت خدمت رسانی به مردم ارائه نماییم  .وی بیان داشت:
سامانه دریافت خدمات غیر حضوری آب و فاضالب  ۳سال
است که اســتقرار یافته و با توجه به یکپارچگی دو شرکت
آب و فاضالب شــهری و روســتایی درسال گذشته ،با بروز
رســانی اطالعات ســامانه ،این نرم افزار هم به مشترکین
شهری و هم به مشــترکین روستایی خدمات ارائه میدهد
 .وی در ادامــه تصریح کــرد :در حال حاضردرصد پرداخت
غیر حضوری قبوض آب بهاء به بیش از ۸۳درصد رســیده

اســت که امیدواریم افزایش یابد  .مدیرعامل شــرکت آب
وفاضالب استان بوشهر از مشترکین خواست با ورود به این
سامانه،خدماتی مانند خود اظهاری کارکرد کنتور و دریافت
آنالین قبض محاسبه شــده جدید ،پرداخت صورتحساب
آب بهاء،درخواســت انشــعاب آب و فاضــاب ،تغییر نام
مالک ،مشاهده سوابق گذشته صورتحساب و پرداختی آن،
تغییرکاربری و… را به صورت غیر حضوری دریافت نمایند.
مهندس حمزه پور با تاکید بــر لزوم حذف قبوض کاغذی
آب بهاء و اطالع رســانی آن از طریق پیامک تلفن همراه از
مشترکین خواســت در این زمینه با شرکت آب و فاضالب
استان همکاری نمایند.

آگهی فراخوان مزایده عمومی برای شناسایی و ارزیابی

شهرداری تبریز
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

جذب سرمایهگذار به منظور مشارکت در نصب تلویزیون شهری

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوز شماره  14531/12مورخ  1399/9/4در نظر دارد با بهرهگیری از توان و ظرفیت بخش
خصوصی نسبت به نصب تلویزیونهای شهری در سطح شهر برابر اسناد فراخوان ،در محلهای معین شده طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی و با روش
مشارکتی  B.O.Tبا اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اجراء نماید.

ردیف

محل نصب تلویزیون شهری

مساحت تلویزیون
شهری (مترمربع)

مبلغ پایه برای پنج
سال (ریال)

میزان سپرده
(ریال)

1

میدان شهدا ،روبروی بانک ملی(محل تلویزیون موجود)

50

2/000/000/000

100/000/000

2

جاده ائل گلی ،فلکه خیام ،جای بیلبورد کنونی

50

4/000/000/000

200/000/000

3

جاده ائل گلی ،اول پلههای ائل گلی ،جنب محل نصب قدیم
المان انار(دید به سمت میدان بزرگ)

50

2/000/000/000

100/000/000

4

میدان فهمیده ،ورودی باغمیشه ،مقابل پل عابر پیاده ،بلوار
وسط ،جنب المان امام(ره)(دید به سمت میدان فهمیده)

50

1/600/000/000

80/000/000

5

ورودی شهر از طرف آذرشهر ،روی پل روگذر ،مقابل مجسمه،
داخل فضای سبز

50

560/000/000

30/000/000

6

ورودی شهر از طرف مرند ،اول میدان بزرگ آذربایجان ،جنب
زیرگذر ،داخل فضای سبز(دید به سمت پایگاه هوایی)

50

560/000/000

30/000/000

7

خروجی شهر به سمت تهران ،انتهای طرح تبادل امام علی،
جنب المان قنوت(دید به سمت هتل مرمر)

50

1/920/000/000

100/000/000

8

چهارراه جهاد(نصف راه) ،جنب بهداشت ،پیادهرو به سمت
خیابان خطیب(دید به میدان)

50

2/400/000/000

120/000/000

 -1سپرده شرکت در فراخوان :واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در فراخوان بصورت نقد به حساب  100804143518سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد.
 -2مهلت قبول پیشنهادات :آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت  14روز شنبه مورخ  1399/12/16میباشد.
تمام پیشنهادات همان روز ساعت  14:30در محل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد.
 -3طول دوران مشارکت برای هر دستگاه تلویزیون شهری با احتساب زمان ساخت ،نصب و بهره برداری به مدت پنج سال است.
 -4طرحهای پیشنهادی :سرمایهگذار بایستی طرح خود را در قالب طرح سرمایه گذاری ،شامل :میزان دقیق آورده سرمایهگذاری ،مشخصات
فنی تلویزیون شهری (طبق آخرین نوع و به روزترین تکنولوژی تلویزیون شهری) ،نقشه و مشخصات فونداسیون ،توانمندی مالی ،رزومه کاری و مبلغ
پیشنهادی برای طول دوران مشارکت نسبت به قیمت پایه پنج ساله را در مهلت مقرر به سازمان ارائه نمایند.
 -5نگهداری تلویزیون شهری در طول مدت قرارداد بر عهده سرمایهگذار میباشد و در اتمام قرارداد سرمایهگذار موظف است به صورت صحیح
و سالم تحویل سازمان نمایند.
 -6نظارت بر نحوه اجرای فونداسیون و ساخت تلویزیون شهری و تائید آن بر عهده سازمان میباشد.
-7رعایت ماده یک مصوبه مورخ  1377/10/22الیحه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشــوری در مورد عدم شــرکت
کارکنان دولت در مزایده الزامی میباشد.
 -8سازمان به استناد بند  5آیین نامه مالی شهرداریها در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است و به پیشنهادات مخدوش ،ناقص و فاقد فیش
بانکی یا ضمانت نامه بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد که در این صورت سپردهها مسترد خواهد شد.
 -9هزینه آگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود.
 -10نحوه و محل اخذ اســناد و تحویل پیشنهادات (طبق بند  :)4متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ
مدارک و اطالع از جزئیات و شرایط فراخوان و تحویل پاکت (الف) و (ب) به واحد امور قراردادهای سازمان و برای تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر
از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در پارک ائل گلی ،ساختمان اداری سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
تبریز مراجعه نمایند.
 -11سایر شرایط :سایر اطالعات و جزئیات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج میباشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت
سازمان به آدرس اینترنتی  www.parks.tabriz.irمراجعه فرمایید.

مسعود برزگر جاللی
مدیرعامل سازمان

