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»ویولت«دربرجآزادیبرپامیشود
مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی از ۲۱ آبان میزبان نمایشگاه 

نقاشی گروهی »ویولت« به سرپرستی نسترن اسدی می شود.
در این نمایشگاه در حدود ۴۰ اثر از ۱۳ نقاش در نگارخانه 

بوستان برج به نمایش گذاشته می شود.

این آثار با موضوع و تکنیک آزاد و در دو بخش کالسیک و 
مدرن خلق شده اند و تا ۲5 آبان به مدت چهار روز در برج آزادی 
می مانند. گروه ویولت پیش از این نمایش��گاه هایی در کاخ موزه 
س��عدآباد، موزه رضا عباس��ی، گالری های ارشاد، اندیشه و... برپا 

کرده و برج آزادی میزبان دهمین نمایشگاه این گروه است.
نمایشگاه گروهی نقاش��ی ویولت تا ۲5 آبان در نگارخانه 
بوس��تان برج آزادی برپاست و عالقمندان می توانند همه روزه 

از ساعت ۱۰ تا ۱8 از آن بازدید کنند.

ساعتهایاستخوانیدرکتابفروشیها
رمان »ساعت های استخوانی« نوشته دیوید میچل به 
تازگی با ترجمه نادر قبله ای توس��ط انتشارات کتابسرای 

تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
دیوید میچل نویسنده انگلیسی، بین مخاطبان ایرانی با 
رمان »اطلس ابر« شناخته می شود که در سال ۲۰۱۲ فیلمی 
با اقتباس از آن ساخته شد. اما »ساعت های استخوانی« رمانی 
رنگانگ و پر از شخصیت ها و قلمروهاست که از خواننده خود 
می خواهد مانند جورچین از هم باز ش��ده و دوباره سر هم 
شود. میچل در روایت داستان های به هم پیوسته تبحر دارد 
و در آمیختن ژانرهای مختلف باکی به خود راه نمی دهد. این 

رمان جذاب ترین داستان این نویسنده است. 
این کتاب به تازگی با ۹۴۴ صفحه و قیمت ۷۰ هزار 

تومان منتشر شده است.

قهرمانانکوچکبهمرز۲میلیاردرسید
پس از تعطیالت سینماها به مناسبت اربعین حسینی 
دیروز س��ینماهای کش��ور آغاز به کار کردن��د. به همین 
مناسبت دفاتر پخش آمار دقیقی از فروش فیلم ها نداشتند 

و فروش براساس سیستم مکانیزه اعالم می شود.
فروش فیلم ها به این ترتیب است: "خفه گی" ۲ میلیارد 
و 86۰ میلی��ون و ۳65 هزار تومان. "زرد" ۴ میلیارد و ۱۷۰ 
میلیون و ۲6۰ هزار توم��ان. "خالتور" 58۴ میلیون و ۴6۱ 
ه��زار تومان. "خانه دختر" ۲ میلیارد و ۳۳8 میلیون و 8۴۹ 
هزار تومان. "قهرمانان کوچک" ۱ میلیارد و ۷56 میلیون و 
6۰۴ هزار تومان. "ملی و راه های نرفته اش" ۱ میلیارد و ۷8۳ 
میلیون و ۱۷۳ هزار تومان. "ایتالیا ایتالیا" ۱ میلیارد و ۱۷۹ 
میلیون و ۷۱۹ هزار تومان. "حقه باز دم دراز" ۲۷8 میلیون و 
8۰۰ هزار تومان. "شنل" ۱۷8 میلیون و 5۴۱ هزار تومان. 
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سفرنامه اربعین

چهارم:صبحنجف
دکترمحمدمهدیشیرمحمدی

در مس��یر نجف باز به هر شهری می رسیم ازدحام 
جمعیت سرعت را کند می کند و هرجا راه بازتر می شود 
سرعت ون بیشتر می شود. ولی ناخوبی راه و سرعتگیرها 

و سرعت بد راننده ها خواب را از چشم می پراند. 
ب��ه نجف وقتی می رس��یم که بانگ اذان در ش��هر 

می پیچد. کرایه ما نفری 5۰ هزار تومان می شود.
روب��ه روی جامعه النجف در خیاب��ان کوفه آخرین 
جایی اس��ت که خودروها اذن ورود دارند. همانجا پیدا 
می ش��ویم و نم��از صبح را در مس��جد جامعه النجف به 

امامت سیدی جوان اقامه می کنیم.
بع��د از نم��از در خیابان "حی الس��عد" ک��ه مجاور 
جامعه النج��ف اس��ت و مس��جد "حنانه" در آن اس��ت 
موکبی مردانه می یابیم. چند صد متر آن سوتر موکبی 
به نام "اهل البیت" ویژه بانوان مهیا اس��ت. خوشبختانه 
هر دو موکب اندکی جا دارد. چند ساعتی ضمن نگارش 

بخش هایی از سفرنامه استراحت می کنیم. 
زائری میانس��ال دیش��ب در همهمه سامرا بوده و در 
حین س��وار ش��دن به خودروی اعزامی به نجف از رفقای 
خود جا مانده اس��ت. بدون ساک و تلفن خود را به نجف 
رسانده و حاال مانده است آنها را چگونه بیابد. گوشی تلفن 
مرا می گیرد و یک س��اعتی تقال می کند آنه��ا را بیابد و 
تماس��ی برقرار نمی ش��ود. من به خواب می روم و بعد که 
بیدار می ش��وم می بینم گوش��ی را کنارم گذاشته و رفته 
اس��ت. چند ساعت بعد او را دیدم هنوز رفقایش را نیافته 

است.
حدود ساعت دو از حمام صحرایی موکب غسل زیارت 
می کنم و بعد راهی حرم می شویم. جمعیت زیاد است اما 
نه آنقدر که نتوان وارد حرم ش��د. نماز ظهر را در حیاط 
حرم می خوانم. در گوش��ه حیاط بی��ن باب القبله و ایوان 
طال که جای دنجی است توقفی طوالنی داریم. در حین 
توق��ف چند جوان مدافع حرم را می بینم و دقایقی با هم 
خوش و بش می کنیم. اهل س��اوجبالق هستند و تقریبا 
با من هم والیت��ی. آنها و نیز گروه��ی از جوانان گردهم 
می آیند و دو جوان با شوری وصف ناشدنی دم می گیرند و 
مجلس باشکوهی برپا می کنند و تمام آن ضلع حیاط را 

نیم ساعتی سرگرم سوگواری خود می کنند. 
س��اعتی بعد س��عی می کنم با "حس��ین" که مدام 
می گوی��د: "حیدر. م��وال مدد. حیدر م��وال مدد. حیدر 
موال مدد" با مدد حضرت موال وارد حرم ش��وم. جوانی 
از خ��دام حرم لپ او را می کش��د و می گوید: "قربانتان 
بروم! این بچه را تو نبرید. اذیت می ش��ود." حس��ین باز 
می گوید: "حیدر. موال مدد. حیدر. موال مدد" بابا برویم 
ضریح را بوس کنیم! از ایوان طال وارد می ش��ویم از در 
اول هم می گذریم اما ازدحام جمعیت به پیرو خردسال 
رحم ندارد. ناگزیر راه برگش��ت می گیریم و در گوش��ه 

ایوان طال زیارت "امین اهلل" می خوانیم و بر می گردیم.
بعد س��راغ اقمشه فروشی "ابوانور" متعلق به "حاج 
حس��ن بن کاظم" در ش��ارع امام ص��ادق)ع( می رویم. 
کالس��که بچ��ه را قبال در مغازه پس��رش گذاش��ته ایم 
می گیریم و به مغازه خودش می رویم. کارش را توس��عه 
داده و از دو مغازه به چهار مغازه رس��انده و در هر کدام 

یکی از پسرانش را مستقر کرده است.
ی��ک قواره چادری از او می گیرم و برای اینکه بارمان را 
درپیاده روی سنگین نکنیم به همان مقدار کفایت می کنیم. 
از روبه روی معازه او هم سیم کارت عراقی می گیرم 

و بعد راهی زیارت اهل قبور "وادی السالم" می شویم. 
اموات ما را تا غروب سرگرم گفت وگوی سکوت آمیز 
خود می کنند. غروب نماز را در نفس گرم خیابان مجاور 
وادی الس��الم می خوانیم و قدم زنان تا محل اقامت خود 

می رویم.
وضع مزارات نجف

در حرم حضرت موال)ع( چنانکه در روایات گفته اند 
مزار آدم ابوالبشر و نوح علی نبینا و آله و علیهما السالم 
است. پشت باب قبله مسجد شیخ طوسی موسس حوزه 

علمیه است که مزار شیخ نیز در آن جای دارد. 
از ایوان طال که بیرون بیایی در جانب چپ راهرویی 
اس��ت که مزار عالمه حلی در آن اس��ت و نزدیک آن در 
سمت چپ اتاقکی که زیر گلدسته حرم است مزار شهید 
سیدمصطفی خمینی فرزند امام خمینی)ع( است. مقابل 
آن در آن سوی حیاط سمت چپ ساعت در اتاقکی مزار 

آیت اهلل العظمی سیدابوالقاسم خویی است. 
از باب قبله که وارد حیاط حرم می شوی در جانب 
چ��پ در اتاقک��ی مزار ش��یخ مرتضی انصاری اس��ت و 
مقاب��ل آن مزار چند عالم دیگر. در ورود از باب قبله در 
حجره ای در س��مت چپ مزار محدث نوری و شاگردش 

شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان است.
بیرون از باب قبله و مقابل آن مزار آیت اهلل العظمی 
حکیم اس��ت. در وادی الس��الم قبور بس��یار از مومنان 
و مقدس��ان و ش��هدای اخیر حشدالش��عبی اس��ت. از 
مشهورترین مزارات مشهور در وادی السالم که این ایام 
زائر بس��یاری هم دارد بقعه اس��ت از آن هود نبی)ع( و 
صالح نب��ی)ع( با ضریحی چوبی و کوچ��ک. البته اهل 

یمن مزار صالح را در دیار خود می دانند.
بقعه هود و صالح گنبد سبز کوچکی دارد و در محوطه 
آن مزار آیت اهلل محمدمهدی آصفی از علمای متاخر نجف 

است که در سال های اخیر دارفانی را وداع گفت.
مزار س��یدعلی "قاضی طباطبایی" نیز مشهور است 
و ایرانیان زیاد از آن س��راغ می گیرند. همچنین اس��ت 
مزار "رئیس علی دلواری" فرمانده مبارزات مردم بوشهر 
با اس��تعمارگران انگلیس در وادی الس��الم است. در بدو 
گش��ایش راه کربال در دوره صدام "سردار باقرزاده" این 
مزار را یافت و خواهر آن ش��هید را که در کهولت س��ن 
بود به زی��ارت عتبات و زیارت قبر برادر اعزام کرد. این 

مزار در سال های اخیر اندکی بهسازی شده است.
م��زار نیای من "میرزا مه��دی قلی" که من نبیره او 

باشم نیز در وادی السالم است اما ما اثری از آن نداریم.
در وادی الس��الم همچنین مزار "صفی اصفیا" است 
که ِاز محبان حضرت امیرمومنان)ع( و اهل یمن بوده و 

داستان دفن او در این مکان مشهور است.
بیرون از وادی الس��الم در مسجد شهید محراب که در 
جوار پلی مقابل جاده کربال و کوفه باش��د و بسیار باشکوه 
است مزار "شهید حکیم" است که از احیاگران عاشورا است. 
کمی آن سوتر در خیابان کوفه در جامعه النجف مزاری است 
از عالمی به نام "سیدمحمد سلطان کالنتر" که حدود ۷۰ 
سال پیش دارفانی را وداع گفته و در مسجد این جامعه و 

در گوشه جانب قبله در اتاقی دفن شده است.

س��ازمان فرهنگی و هنری به 
مـهربان مناس��بت هفته کت��اب، ویژه یـار 

برنامه هایی را با شعار »کتاب، 
س��ایه بان ش��هر« در مراکز فرهنگی هن��ری تهران 

برگزار می کند.
سازمان فرهنگی و هنری با دارا بودن بزرگترین 
شبکه متمرکز کتابخانه های عمومی در کشور، نقش 
بسیار مهمی در توسعه فرهنگ مطالعه و گسترش 
کتابخوانی دارد. به همین منظور به مناسبت هفته 
کتاب، برنامه هایی را با هدف ترویج فرهنگ مطالعه 
و با شعار »کتاب، سایه بان شهر« از ۲۰ تا ۲6 آبان 

در مناطق ۲۲گانه تهران برگزار می کند.
در ای��ن هفته کتابخانه تخصصی ائمه اطهار با 
همکاری موسس��ه فرهنگی ائم��ه اطهار راه اندازی 

و تجهی��ز می ش��ود و ای��ن کتابخان��ه به ش��بکه 
کتابخانه ه��ای س��ازمان فرهنگی و هن��ری برای 
خدمت رس��انی و خدمات اطالعاتی به ش��هروندان 

شهر تهران اضافه می شود.
مسابقه عکس »کتاب در قالب تصویر« به صورت 
مجازی و در فضای برنامه اینستاگرام اجرا می شود. 
شرکت کنندگان در این مسابقه باید تصاویر خود را 
با هش��تگ #من_کتاب_ می_خوانم با موضوعات 

کت��اب، کتابخوانی و کتابخانه در اینس��تاگرام خود 
بارگذاری یا برای اینس��تاگرام مدیریت کتابخانه ها 
 instagram.com/tehran_library به نشانی

ارسال کنند.
رونمایی از نش��ریه دیجیت��ال »ترجمان علم 
اطالعات و دانش شناسی« از دیگر برنامه های هفته 
کتاب س��ازمان فرهنگی هنری اس��ت. این نشریه 
اولی��ن مجله الکترونیکی در حوزه دانش کتابداری 

و اطالع رسانی اس��ت و قصد دارد مقاالت ترجمه 
شده از زبان های دیگر را منتشر کند.

به مناس��بت هفت��ه کتاب، س��ازمان فرهنگی 
هنری محصوالت فرهنگی همچون؛ نشانگر کتاب 
و داده نماهای��ی درب��اره کت��اب را تولی��د و توزیع 
می کن��د و بازدید مدارس از کتابخانه ها و عضویت 
رایگان با هدف گس��ترش فرهنگ مطالعه و جذب 
کودکان به مطالعه در هفته کتاب برگزار می شود.

همچنی��ن اه��دای کتاب ه��ای مطالعه ش��ده 
شهروندان به دیگران یا کتابخانه های عمومی سازمان 
فرهنگی هنری از دیگر برنامه های هفته کتاب است 
ک��ه قصد دارد با اجرای ای��ن برنامه فرهنگ اهدای 
رایگان کتاب های مازاد و دست دوم به دیگران یا به 

کتابخانه ها بین شهروندان ترویج پیدا کند.

رونمایی کتاب و معرفی تازه های نشر با هدف 
حمایت از ناش��ران و نویس��ندگان و نقد و بررسی 
کتاب در قالب سلس��له نشست در هفته کتاب به 
همراه نمایش��گاه کت��اب در مناطق ۲۲گانه تهران 
برگزار می شود. نشست »یک کتاب، یک نویسنده« 
برای آشنایی شهروندان با نویسندگان معاصر شهر 
تهران و ایجاد انگیزه برای مطالعه کتاب های آن ها 
از دیگ��ر برنامه های س��ازمان فرهنگی و هنری در 

هفته کتاب است.
ویژه برنامه های بیس��ت و پنجمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اس��المی ایران از امروز شنبه ۲۰ 
آبان ماه تا جمعه ۲6 آبان ماه در سراسر ایران برگزار 
می شود، ۲۴ آبان ماه به نام روز کتاب، کتابخوانی و 

کتابدار نامگذاری شده است.

به مناسبت هفته کتاب و در فرهنگ سراها و کتابخانه های تهران

»کتاب،سایهبانشهر«میشود

نمایشکالغکشتدرفرهنگسراینیاوران
نمایش »کالغ کشت« به کارگردانی امیر نیک سرشت 
و نویسندگی فرهاد نقدعلی در سالن گوشه فرهنگسرای 

نیاوران روی صحنه رفته است.
این نمایش با رویکردی روان شناختی به مسائل پیرامون 
رابطه زن و مرد در زندگی زناش��ویی می پردازد. در خالصه 
این نمایش آمده است: یک تلفن. فقط با یک تلفن؛ زندگی 
زناشویی راما و راشا به مرحله نیمه نهایی طالق می رسد و بنا 
بر دستور قاضی فقط با صدور برگه عدم سازش؛ رای نهایی 

برای طالق صادر شود. استاد برگه را صادر نمی کند و...
 بازیگران این نمایش عبارتند از: امیر نیک سرشت، زیبا 
مصطفایی، آزاده رفعتی، ریحانه فالح، کتایون کیانی، پیمان 
قیاسی. این نمایش تا تاریخ ۳۰ آبان، همه روزه به جز روزهای 

شنبه و سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می رود. 

1۲فیلمایرانیدرجشنوارهشیدداالس
دوازده فیل��م ایران��ی در جش��نواره فیلم های ایرانی 

»شید« به نمایش در می آیند.
 فیلم ه��ای »بدون تاریخ بدون امضاء« س��اخته وحید 
جلیلون��د، »فراری« س��اخته علیرضا داوودن��ژاد، »مرداد« 
س��اخته بهمن کامی��ار، »ب��اران می بارید« س��اخته علی 
صفی خانی، »ماالریا« ساخته پرویز شهبازی، »گذر موقت« 
س��اخته افشین هاشمی، »آذر« س��اخته محمد حمزه ای، 
»زرد« س��اخته مصطفی تقی زاده، »س��ارا و آیدا« ساخته 
مازیار میری، »نقطه طالیی« ساخته پوریا کاکاوند، »شنل« 
ساخته حسین کندری و »اسرافیل« ساخته آیدا پناهنده در 

جشنواره »شید« در ایالت تگزاس به روی پرده می روند.
جش��نواره فیلم های ایرانی »شید« از ۱۹ تا ۲۱ آبان 

در شهر داالس در ایالت تگزاس برگزار می شود.

حقوقى  عمومى  دادگاه  پرونده كالسه 9609980002500366 شعبه 101  دادنامه    
مجتمع قضايى عدالت تهران تصميم نهايى شماره 9609970002500908  خواهان: 
شركت تعاونى مسكن پستل با وكالت آقاى محمد احمدى فرزند عزيز اله و آقاى مصطفى 
باقرى فرزند احمد  خوانده: آقاى خليل اسداللهى فرزند محمد ابراهيم  خواسته ها: 1- 
مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه بابت.  .  .    دادگاه 
با اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح زير انشا راى مى نمايد راى 
دادگاه در رابطه با دادخواست آقاى محمد احمدى به وكالت از شركت تعاونى ساختمان 
پستل و به طرفيت خليل اسدالهى فرزند محمد ابراهيم به خواسته مطالبه وجه مجموعا 
به ميزان 866/093/000 ريال بابت اجور معوقه، قبوض تلفن، برق مصرفى موضوع 
قرار داد اجاره مورخ 1390/5/10 و خسارات دادرسى و تاخير تاديه به شرح دادخواست 
تقديمى و با اين توضيح كه خوانده به موجب قرار داد، مغازه موكل را اجاره نموده است 
المثل كه حسب بند 7 ماده 6 قرار داد به  از اجرت  بابت بخشى  از محل قرار داد  كه 
ميزان اجرت المسمى مندرج در قرار داد بوده و ايضا هزينه برق مصرفى و تلفن مبلغ 
866/093/000 ريال بدهكار مى باشد.   تقاضاى محكوميت خوانده وفق ستون خواسته 
مورد استدعاست دادگاه با مالحظه اصول قرار داد، قبوض تلفن و برق، عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگى جهت رد ادعاى خواهان و ارائه دليل بر سقوط تعهد ناشى از عقد اجاره 
مستندا به مواد 337 و 494 و 10 قانون مدنى و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين 
به  ريال  مبلغ 866/093/000  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به  مدنى حكم  دادرسى 
عنوان اصل خواسته، مبلغ 28/867/255 ريال به عنوان هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد اما در خصوص مطالبه خسارت تاخير 
تاديه نظر به اينكه مدعاى خواهان جزء ديون ثابت شده نبوده و با رسيدگى اين محكمه 
پس از قطعيت دادنامه جزاء مديون موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسى مدنى مى گردد 
حكم با بطالن دعوى مطروحه صادر مى نمايد راى صادره در بخش اول غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين محكمه و سپس قابل تجديدنظر خواهى مى باشد. 
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شرکت توزيع نيروي برق

سيستان و بلوچستان

امور تدارکات و قراردادها-شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

دستگاه مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان 

نوع مزايده :  عمومي يک مرحله اي

موضوع مزايده : فروش حدود ٦٠ تن سيم مسي اسقاط

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دريافت اسناد مزايده :

متقاضيان مي توانند ازتاريخ ١٣٩٦/٠٨/٢٠ لغايت ١٣٩٦/٠٨/٢٧ به سامانه الکترونيکي تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت اسناد 

مناقصه اقدام نمايند

اطالعات تماس مزايده گزار :

تلفن  ٣١١٣٧٣٤٠-٠٥٤  و ٣١١٣٧٣٤٨ فکس ٣١١٣٧٠٥٠-٠٥٤  پيام کوتاه ٠٩٣٠٧٢٨٠٢٠٠ 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونيک

مبلغ و نوع تضيمن شركت در مزايده : ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ  ٧٨٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال به حساب جاري١٠٣٤٠٣٨١٥٠٠٢ بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام ساير در 

آمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

زمان و محل تحويل تضمين شرکت در فرايند کار : پيشنهاددهندگان مي بايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الکترونيکي دولت تا ساعت ١٥ روز شنبه مورخ 

١٣٩٦/٠٨/١١ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شرکت آدرس نشاني 

زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ٣٧و٣٩شرکت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. الزم بذکر تمامي فرايند مزايده از طريق سامانه تدارکات 

دولت صورت مي پذيرد. 

تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پيشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ١٠:٣٠ روز يکشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٨/١٢ در سالن کنفرانس شرکت توزيع نيروي 

برق سيستان و بلوچستان گشايش خواهد شد.

در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت امضاء الکترونيکي اقدام 

نمايند جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با تلفنهاي ذيل تماس حاصل فرماييد.

تلفن تماس با مسئول سامانه تدارکات در استان سيستان و بلوچستان : ٠٩٠١٦٨٦٠١٧١ آقاي نوري

مدت قرارداد : يکماه  

در ضمن ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار مي بايست مطابق با آيين نامه تضمين معامالت دولتي جديد بشماره ١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩ه مورخ 

٢٢/٠٩/١٣٩٤صادر شده باشند , در غير اينصورت     مزايده گذار مي تواند اعتبار ضمانتنامه هاي که مطابق ايين نامه يادشده نباشد رد نمايد.

ضمنا متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت توانير به نشانيTender.tavanir.org.ir يا سايت شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان به 

نشاني www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند. بديهي است اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

« ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است ».  

آگهى مزايده شماره 96-11
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