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پری صابری گفت« :زمانی که مشغول کار تئاتر هستم احساس زنده بودن میکنم ».به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ،سیدمجتبی حسینی ،معاون امور هنری و شهرام کرمی ،مدیر کل
هنرهای نمایشی عصر یکشنبه  24تیرماه با حضور در منزل پری صابری با این نویسنده ،بازیگر و کارگردان تئاتر ،دیدار و گفتوگو کردند .پری صابری در این دیدارگفت« :دوست دارم تئاتر کار کنم و
زمانی که مشغول کار تئاتر هستم احساس زنده بودن میکنم .وقتی روی صحنه نیستم احساس میکنم به آخر دنیا رسیدهام .این روحیه را از زمان شروع به کارم تا امروز حفظ کردهام ».این کارگردان
پیشکسوت تئاتر در ادامه به مرور خاطرات و فعالیت های هنری و تئاتری خود پرداخت .شهرام کرمی نیز با اشاره به آفرینش های هنری و ادبی پری صابری گفت« :خانم صابری عالوه بر این که یکی از
تاثیرگذارترین هنرمندان تئاتر ایران است تاریخچه خوبی از داشتههای تئاتر ایران دارد و ضروری است که این دانش و تاریخچه در اختیار نسلهای آینده و پژوهشگران تئاتر قرار بگیرد».
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گزارشگرهای جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸چه نمرهای از مردم میگیرند؟

اخبار

از پاس گل فردوسی پور تا آفساید یوسفی
گروه فرهنگ و هنر  -باالخره بازیهای جام جهانی فوتبال
 ۲۰۱۸به پایان رسید .حاال باید عملکرد گزارشگران فوتبال
را در تلویزیون ،رادیو و شبکههای مجازی نقد کنیم .امسال
برای اولین بار شاهد برنامههای مختلفی در شبکههای
مجازی در رابطه با گزارش مستقیم فوتبال جام جهانی
بودیم اما گزارشگرهای فوتبالی شبکه سوم و شبکه ورزش
صدا و سیما بیشترین نظرات را به خود جلب کردند و با
انتقادها ،تعریفها و تمجیدهای فراوانی روبهرو شدند.
به گزارش «ابتکار» ،به جز تلویزیون که بیشترین بیننده
را داشت شبکه رادیویی ورزش هم توانست بازیهای فوتبال
را به خوبی پوشش بدهد و خیلی از عالقهمندان هم از این
رسانه رقابتها را دنبال کردند .نباید از نظر دور داشت که
برنامههای اینترنتی اپلیکیشنهای گوناگون هم به صدر اخبار
رسیدند .آنها بینندگان خودشان را داشتند و حتی گاهی مانند
آزاده صمدی و علی انصاریان در برنامه «زابیواکا» پر حاشیه
شدند .بعضی وقتها هم لبخند و عصبانیت را به مردم هدیه
دادند .امسال ماجرای گزارش فوتبال و پخش این مسابقات پر
بیننده داستان پر طول و درازی داشت .قشر فرهیخته جامعه
از نوع پخش مسابقات به شدت ناراحت شدند و آن را بیشتر
گلچینی از تبلیغات دانستند و بسیاری از مردم هم با شوق
و عالقه در پیشبینیها شرکت کردند .عدال فردوسیپور که
برنامه « »۲۰۱۸شبکه سوم را تهیه و گزارش میکرد توانست
خودش را کمی از این حاشیهها دور نگه دارد و محمدرضا
احمدی را پیش قراول اعالم تبلیغات کالمی کند .ما هم متوجه
نشدیم وقتی که صدا و سیما به صورت صوتی و تصویری تبلیغ
میکند دیگر چه نیازی به تبلیغ کالمی است؟! به هر حال،
روابط عمومی صدا و سیما در تاریخ  ۱۹خرداد ماه اعالم کرده
بود که « :پیمان یوسفی به عنوان گزارشگر جامجهانی انتخاب
شده است و از  ۲۴خرداد کار گزارش زنده بازیهای جام جهانی
را برای مخاطبان تلویزیون آغاز میکند .همچنین قرار است
محمدحسین میثاقی نیز به عنوان گزارشگر میدانی در روسیه
گزارشهایی را از حواشی بازیهای جام جهانی به ویژه بازیهای
تیم کشورمان تهیه و در برنامه «بیست هجده» که از شبکه سه
سیما پخش میشود ،پخش کند ».این اتفاق شکل نگرفت و
در نهایت میثاقی با یک تلفن همراه به تماشای بازیهای جام
جهانی نشست وپ با پایینترین کیفیت گزارشهای بی مزه و
عجیب و غریبی را روانه آنتن زنده تلویزیون کرد .احمدی هم
که مأمور تبلیغات برنامه بود هر بار که میثاقی را در نمای درشت
تلویزیون استودیو میدید به شکل گل درشتی از او تعریف و
تمجید میکرد .مهرزاد عطاران هم یکی از گزارشگران بازی تیم
ملی ایران در مقابل اسپانیا چهارشنبه ۳۰،خرداد ،برگزار شد و
آن را در رادیو ورزش گزارش کرد و مورد توجه شنوندگان هم
قرار گرفت .در ادامه نظر مردم را درباره گزارشهای فوتبال جام
جهانی جویا شدهایم.
احمدی و مزدک خیلی خوب هستند
مسعود که روزنامهنگار ورزشی است درباره گزارشهای فوتبال
به «ابتکار» میگوید« :گزارشگرهای فوتبال همه یک شکل
شدهاند .همه میخواهند یک کاری را انجام بدهند .فردوسیپور
در چند سال گذشته خیلی ضعیف شده است .در بازی ایران
و مراکش خیلی بد عمل کرد .در دقایق اول بازی گفت بازی
زودتر تمام بشود بهتر است .حس خوب همه مردم را گرفت.
خارج از بحث احساسیبودن حرفهای نابجا میگوید .اآلن همه
گزارشگرها رفتهاند سمت حواشی زرد بازیکنهای فوتبال .به
زندگی خصوصی آنها کار دارند .این اطالعات به عالقهمندان
فوتبال هیچ کمکی نمیکند .به نظرم باید درباره سابقه فوتبالی
و باشگاههایشان بگویند .به نظرم مزدک میرزایی و محمد رضا
احمدی از همه بهتر است .خیلی سنگین و رنگین گزارش
میکند .پیمان یوسفی را اصال پیمان سوتی میدانم! خیلی بد
است .دو سه تا گزارشگر جوان هم به تیم گزارشگران فوتبال

دنباله انیمیشن «منجمد» ساخته میشود

قسمت دوم انیمیشن «منجمد» محصول کمپانی دیزنی با بازگشت
صداپیشگان اصلی آن در سال  ۲۰۱۹اکران میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی« ،ایدینا منزل»« ،کریستین بل»« ،جاش گاد»،
«ایوان راشل وود» و «استارلینگ کی.براون» به ترتیب برای صداپیشگی در قسمت
دوم انیمیشن «منجمد» دوباره با کمپانی دیزنی همکاری خواهند کرد و «جنیفر لی» و
«کریس باک» نیز همچون قسمت اول ،کارگردانی قسمت جدید این انیمیشن معروف
را بر عهده خواهند داشت.
قسمت اول انیمیشن «منجمد» در سال  ۲۰۱۳و بر اساس رمان «ملکه برفی»
نوشته «هانس کریستین اندرسن» ساخته شد و موفق به کسب دو جایزه اسکار،
گلدن گلوب ،بفتا و پنج جایزه جشنواره پویانمایی «آنی» شد و با فروش نزدیک به ۱.۳
میلیارد دالری عنوان پرفروشترین انیمیشن و دوازدهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما
را به نام خود ثبت کرد.

اکران ویژه «خاله قورباغه» برای کودکان کار

مانند سیانکی اضافه شدهاند که بد نیستند .به نظرم محمدرضا
احمدی خیلی خوب است .باسواد و گزارشهای بهتری دارد.
فردوسیپور در اجرای برنامه هم در حاشیه رفته است .مدام
دنبال این است که از مهمانهای برنامه صوتی بگیرد .مثال
مرتضی پور علی گنجی را به برنامه آورده بود و میخواست از او
سوتی بگیرد .در زمینه فضای مجازی هم اپلیکیشن «روبیکا»
را نصب کردم و بد نبود ولی برنامههای دیگر مانند «زابیواکا»
در اپلیکیشن «آیو» دیگر برنامهها فاجعه بودند .به نظرم خیلی
افتضاح هستند .در رادیو هم آقای اکبر ارمنده گزارشگر خوبی
است .مهرزاد عطاران هم گزارشگر بدی نیست .در کل رادیو را
خیلی دوست دارم .به نظرم گزارشگران رادیویی همچنان سبک
آقای عطاءاهلل بهمنش را به خوبی دنبال میکنند .گزارشهای او
بر اساس تصویرسازی است.
فردوسیپور نمره یک است
محمد که طراح گرافیک است درباره گزارشهای فوتبال به
«ابتکار» میگوید « :فردوسیپور همیشه نمره یک است .باقی
گزارشگرها برایم اعصاب خرد کن هستند .هر کلمه جدیدی را
که میگویند برایش کلی توضیح و تفسیر هم بیان میکنند.
البته باید بگویم که فردوسیپور خیلی زرنگ است و تبلیغات
اعصاب خردکن برنامهاش را گردن محمدرضااحمدی انداخته
است .فردوسیپور جملههای خوبی هم بعد از بازی فینال گفت.
مسئوالن ممیزی داشتند سانسور میکردند و او هم خوب کنایه
میزد» .بدترین گزارشگر هم مزدک میرزایی است .او در بازی
افتتاحیه جام جهانی گفت« :عربستان تا همین یک ماه پیش
گروههای تکفیری را برای جنگ با روسیه میفرستاد و حاال آنها
دارند با هم بازی میکنند».
فردوسی پور با اختالف در صدر است
علیرضا که کارشناس مسائل سیاسی است درباره گزارشهای
فوتبال به «ابتکار» میگوید « :فردوسی پور با اختالف در صدر
است؛ به خاطر اینکه بقیه گزارشگرها مشکالت مختلفی دارند.
شاید خیابانی کمی مشکل اعصاب داشته باشد .او هیچوقت

گزارشگر جدی برایم نبوده است .همیشه از او انتظار دارم هر
حرف عجیب و غریبی را بزند .باقی گزارشگرها هم به جای
گزارش فوتبال به نوعی فخر فروشی میکنند .مدام اطالعات
خودشان را به رخ مخاطب میکشانند .در صورتی که اطالعات
باید در خدمت مخاطب باشد .این مدل کار کردن رسانهای اصال
خوب نیست .آنها فوتبال را رها میکنند و یک جوری اطالعات
را ارائه میدهند که انگار فقط خودشان آن را میدانند .از طرف
دیگر ،پیمان یوسفی با اختالف بدترین گزارشگر فوتبال است.
چند تا دلیل دارد.
اول اینکه او هیجان فوتبال را میگیرد .بهترین بازی فوتبال
را تبدیل به فوتبال محالت روستایی میکند و ضربآهنگش را
میگیرد .یوسفی به طرز عجیبی در گزارشهایش از خیابانی
پیروی میکند و او هم حرفهای عجیب میزند .البته این
مدل گزارش کردن به چهره خیابانی مینشیند ولی به یوسفی
نمیخورد .بگذارید بگویم که یوسفی خیلی چرک گزارش
یکند».
م 
نمیشود گزارشگران را قضاوت کرد
پویان که سرباز است درباره گزارشهای فوتبال به «ابتکار»
میگوید« :قضاوتی نمیکنم .فوتبالها را به خوبی ندیدهام.
بیشتر مشغول کارهایم بودم .البته یک نکتهای را باید بگویم،
اینکه میگویند گزارشگران فوتبال خیلی از حاشیهها را بیان
میکنند و این موضوع بسیار بد است به نظرم اصال درست
نیست؛ فضای گزارشهای فوتبال در شبکه های معتبر جهانی
را هم ببینید از همین اطالعات به مخاطبهای خود میدهند.
فردوسیپور اول و خیابانی دوم است
فاطمه که دانشجوی هنر است درباره گزارشهای فوتبال
به «ابتکار» میگوید« :به نظرم عادل فردوسیپور در بین
گزارشگران اول و خیابانی هم دوم است .باقی آنها فاجعه هستند.
نمیدانم چرا دومین گزینه همیشه خیابانی میشود .اما این را
بگویم که ترجیح میدهم پیمان یوسفی را از گزارشگری بیرون
کنند .اصال خوب نیست .واقعا روی اعصاب میرود».

همه گزارشگرها بد بودند!
رضا که کارشناس رسانه است درباره گزارشهای فوتبال به
«ابتکار» میگوید« :یکی از این گزارشگرهای جدید که اسمش
را نمیدانم خیلی خوب بود .او حاشیه ندارد و خیلی ساده هم
گزارش میکند .از طرف دیگر ،برنامههای جام جهانی را اصال
نپسندیدم .مزدک هم اصال کارش خوب نبود .در بازی افتتاحیه
یک دیالوگ سیاسی گفت که واقعا بد بود .مگر مجبور هستند
که از این دیالوگها در وسط فوتبال بگویند؟! از فردوسی پور هم
حرف های نا امیدانه اوایل بازی با مراکش را نپسندیدم .خیابانی
و یوسفی هم که تکلیف شان معلوم است .گزارش احمدی هم
تحت تاثیر اجرا های پر از تبلیغاتش قرار گرفت».
خیابانی بهترین گزارشگر است
سرو که معلم مدرسه است درباره گزارشهای فوتبال به
«ابتکار» میگوید« :جواد خیابانی را دوست دارم .به نظرم او
بهترین گزارشگر ایران است .بعد از او فردوسیپور و نفر سوم هم
محمد رضا احمدی که همه آنها بهتر از مزدک میرزایی هستند.
جالب است که تمام این گزارشگران از پیمان یوسفی یک سر
و گردن باالتر هستند! بدترین گزارشگر حال حاضر ما یوسفی
است .اصال دوستش ندارم .خیلی سرد و بی روح است .درباره
برنامههای جام جهانی هم بگویم که آنها خیلی بد بودند .بیشتر
تبلیغ بودند تا اینکه برنامه باشند .آنها از بس تبلیغ به خورد
ما دادند که حالمان را بد کردند! البته یک آیتمی داشتند که
معرفی کشورهای حاضر در جام جهانی بود؛ به نظرم این بخش
برنامهشان خیلی تر و تمیز بود».
فردوسیپور برترین گزارشگر است
محمدرضا که معلم و روزنامهنگار است درباره گزارشهای
فوتبال میگوید« :فردوسیپور برترین گزارشگر ایران است .او
خیلی جذاب صحبت میکند و یک شمه یا بوی خوش خاصی
به فوتبال میدهد .مزدک میرزایی هم در بین گزارشگران دیگر
خوب است .به نظرم پیمان یوسفی هم کارش را درست انجام
داد .برایم سخت است که بدترین گزارشگر را انتخاب کنم».

بچههایم همچنان اجارهنشین هستند؛ آیا مسئوالن نباید فکری به حال مسکن کنند؟
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این روزها حضور بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون بسیار کمرنگ شده
است .بازیگرهای جوان و تازه نقش از راه رسیدهاند و بیشتر نقشها را
گرفتهاند .در این میان بازیگرانی مانند رضا بنفشهخواه که در دهه ۱۳۶۰
و  ۱۳۷۰در تلویزیون و سینما نقش پررنگی داشتند دیگر کمرنگ شده اند.
بنابراین به سراغ بنفشهخواه رفت ه و علت این امر را جویا شدهایم.
رضا بنفشهخواه از پیشکسوتان بازیگری که پدر بیژن بنفشهخواه و برادر زندهیاد
محمود بنفشهخواه است درباره اینکه چرا دیگر در تلویزیون و سینما بازی نمیکند
به «ابتکار» میگوید« :من خودم را بازنشسته نکردهام ولی کار نیست .فکر میکنم که
امثال من را دیگر تحویل نمیگیرند! البته بعضی مواقع فیلمنامههایشان جذاب نیست،
متأسفانه گاهی هم تهیهکنندههای بدی هم به ما میخورند .آنها خیلی اذیت میکنند
و پول ما را نمیدهند .بنابراین باید چند ماه دنبال دریافت حقوقمان بدویم! پیش آمده
است که پیش یک تهیهکننده رفت ه و گفتهام که همین اآلن پول من را بدهید و او
هم گفت ه است« :نداریم!» من هم همیشه در جواب میگویم« :اگر ندارید ،این کار
را نکنید!» البته ما همیشه امید داریم .ان شااهلل وضعیت ما هم درست شود ».بازیگر
«اجار هنشینها» ( )۱۳۶۵در پاسخ به اینکه چطور میشود وضعیت بازیگرهای قدیمی
و پیشکسوت سینما و تلویزیون بهتر شود ،میگوید« :حرفه بازیگری جذابیت کاذبی
دارد .از قبل هم بیشتر شده است .متأسفانه همیشه عدهای هستند که پول میدهند
و نقش را میخرند .مثال من خودم برای قرارداد میروم و دستمزدم را میگویم و بعد
میبینم که کسی آمده دو برابر پولی که قرار است به من بدهند را به آنها برای بازی
پرداخت میکند! به نظرم مسئوالن سینما و تلویزیون باید به این وضعیت رسیدگی
و فکری برایش بکنند ».بازیگر «آخرین پرواز» ( )۱۳۶۸درباره وضعیت سالمتی خود
میگوید« :از نظر سالمتی خیلی خوب هستم .هر روز نرمش و پیادهروی میکنم».او

در ادامه درباره بزرگترین دغدغه خود میگوید« :پسرانم بیژن و پژمان در منزل
اجارهای هستند و هزینه سنگینی هم باید پرداخت کنند .آیا مسئوالن نباید فکری به
حال مسکن کنند؟ این وضعیت را کی حل میکنند؟»
رضا بنفشهخواه درباره مسابقات فوتبال هم به «ابتکار» میگوید« :خیلی دوست
داشتم که تیم ایران از گروهش باال بیاید .ولی نشد! در فینال جام جهانی  ۲۰۱۸هم
طرفدار کرواسی بودم که باز هم برنده نشد» .بازیگر فیلم «مدرسه پیرمردها» ()۱۳۷۰
درباره گزارشگرهای فوتبال و برنامههای جام جهانی میگوید« :برنامههای فوتبالی را
خیلی دوست داشتم .ولی ای کاش که شبکه سوم و شبکه ورزش پخش مستقیم
بازیهای فوتبال را از روی ماهواره قطع نمیکردند .ما متأسفانه گیرنده دیجیتال
نداریم و شبکههای ایران را به صورت ماهوارهای میگیریم ».او درباره گزارشگران جام
جهانی فوتبال هم میگوید« :پیمان یوسفی و عادل فردوسیپور خیلی خوب هستند.
همه گزارشگران فوتبال خوب بودند .مزدک میرزایی و جواد خیابانی هم خوب بودند.
به نظرم همه آنها به کارشان شناخت دارند .بازیکنها ،مربیها و داورها را میشناسند.
شاید این اطالعاتی که آنها دارند ،هر کسی نداشته باشد».

گواهی حصر وراثت
خانم ندی رحمانی فرزند بابک دارای شناسنامه شماره  1807به شرح دادخواست
به کالسه  2/970389/97از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان سید نقی نشاطی فرزند سید یعقوب بشناسنامه  474در تاریخ
 1396/11/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسرمتوفی
 -2هاجر علی پور فرزند محمد علی ش ش  259صادره از گچساران مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 303 /
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
حاج محمدی

آگهی مناقصه عمومی

رضا بنفشهخواه در گفتوگو با «ابتکار»:

برخی برای نقش پول میدهند و ما را بیکار کردهاند!

فیلم موزیکال «خاله قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی در اکرانی ویژه
برای کودکان کار به نمایش درآمد.
به گزارش روابط عمومی پروژه ،فیلم سینمایی موزیکال «خاله قورباغه» به کارگردانی
افشین هاشمی که از ششم تیر در سینماهای کشور اکران شده است در اکرانی ویژه
در پردیس مگامال میزبان بچههای کار نعمتآباد بود .این فیلم با شعار «فیلمی شاد و
موزیکال برای همه بچهها و بعضی از بزرگترها» روی پرده سینماها رفته است« .خاله
قورباغه» به تهیهکنندگی فرشته طائرپور است و داستان عروسکی به همین نام را
روایت میکند که سالها قبل در فیلم سینمایی «گلنار» بود.

شماره مناقصه  973021:مرحله اول  -نوبت دوم روزسه شنبه مورخ 1397/4/26:

شــرکت آب و فاضــاب روســتائی اســتان همــدان در نظــر دارد از محــل اعتبــارات جــاری خــود موضــوع ذیــل را طبــق

مشــخصات فنــی موجــود از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بصــورت یــک مرحلــه ای بــه پيمانــكاران واجــد شــرایط ش کرت آب و افضالب روستائی
استان همدا ن
و داراي تجربــه و ســوابق کافــي و مفيــد در امــور مربوطــه کــه تمایــل بــه همــكاري دارنــد واگــذار نمایــد .

* نوع،کيفيت و کميت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
 ضمانت نامه بانكی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه معتبر بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. تضمين شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار) :طبق آیين نامه تضمين معامات دولتی به شماره /123402ت /50659ه مورخ  1394/09/22هيئت وزیران کليــه واجدیــن شــرایط مــی تواننــد از مــورخ اوليــن نشــر آگهــی تــا مــورخ  1397/4/28جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ادارهحقوقــی و قراردادهــاي شــرکت واقــع در همــدان  ،بلوارآیــت الــه کاشــانی  ،بلــوک یــک ،طبقــه اول (شــماره تلفــن ، 081-32516900
داخلــی  )385-383و همچنيــن جهــت کســب اطاعــات بيشــتر بــه ســایت هــای ذیــل مراجعــه نماینــد .
 .1پایگاه اطاع رساني مناقصات کشورwww.iets.mporg.ir :
 .2شرکت آب و فاضاب روستائی استان همدان www.abfarhamedan.ir :
 شایان ذکر است تهيه اسناد جز از محل فوق الذکر مورد تائيد کميسيون معامات نمی باشد .* مهلــت تحویــل پــاکات پيشنهـــاد و مــدارک بــه دبـــيرخانه شــرکت بــه آدرس فــوق تــا ســاعت  12روز ســه شــنبه مــورخ 1397/5/9
بــوده و بــه پيشــنهادات واصلــه پــس از ســاعت و تاریــخ فــوق ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .ضمن ـ ًا بازگشــائی پــاکات پيشــنهادی در
روز چهــار شــنبه مــورخ  1397/5/10راس ســاعت  12در محــل کميســيون معامــات ایــن شــرکت طبــق آدرس مزبــور انجــام مــی شــود.
الزاميســت پيمانــكار بــر اســاس صاحيــت و ظرفيــت کاري مــورد تائيــد از مراجــع ذیصــاح قيمــت پيشــنهادي خــود را تســليم کــه
درصــورت تخلــف  ،ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه وي ضبــط مــي گــردد .
بــه پيشــنهادات فاقــد امضــا و مهــر  ،ســپرده  ،ســپرده هــای کمتــر از ميــزان مقــرر ،چــک و نظایــر آن و همچنيــن پيشــنهادات مشــروط
 ،مخــدوش و پيشــنهاداتی کــه خــارج از موعــد مقــرر واصــل شــود مطلقـ ًا ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد .
تبيعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است.
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کميسيون مجاز می باشد.
پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا
(ماه)

مبلغ اوليه(ریال)

شاخص
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه
(ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

انجام خدمات
امور مشترکين

روستاهای تحت
پوشش

رزن

12

4.506.800.000

ندارد

225.350.000

خدمات ،آب

پيمانكار

تاریخ انتشار نوبت اول97/4/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/26 :
4660

بدون آب  ،كتاب زندگی را باید بست

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستائی استان همدان

