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خبرهايى از ورزش 
فرهاد قائمى و ميكائيل تاجر در 

ليست 17 نفره كواچ 
سرمربى تيم ملى واليبال 17 بازيكن را براى 
سفر به فنالند و برگزارى سه ديدار دوستانه در اين 

كشور انتخاب كرد 
به گزارش روابط عمومى فدراسيون واليبال، 
تيم ملى واليبال براى برگزارى چند ديدار دوستانه 
بامداد يكشنبه تهران را به مقصد فنالند ترك مى 

كند  
اسلوبودان كواچ براى اين اردو و سه مسابقه 
دوستانه با تيم ملى فنالند 17 بازيكن را انتخاب 

كرد كه اسامى آنان به قرار زير است:
سامان  پور،  عبادى  ميالد  محمودى،  شهرام 
فائزى، ميرسعيد معروف، فرهاد قائمى، سيد محمد 
موسوى، حمزه زرينى، فرهاد ظريف، عادل غالمى، 
مهدوى،  مهدى  ميرزاجانپور،  مجتبى  غفور،  امير 
آرش كشاورزى، عبدالرضا عليزاده، ميكائيل تاجر، 

رضا عابدينى و محمد حسن صنوبرى
تيم ملى واليبال ايران بعد از كشور فنالند عازم 
جمهورى چك مى شود تا در مدت حضور در اين 
كشور دو مسابقه تداركاتى با ملى پوشان واليبال 
اين كشور نيز برگزار كنند. وقتى تيم ملى در پراگ 
پايتخت جمهورى چك بسر مى برد، محمد جواد 
معنوى نژاد و پوريا فياضى كه تيم ملى زير 23 سال 
را در مسابقات قهرمانى آسيا همراهى مى كنند، از 
ميانمار به اين كشور مى روند و تعداد بازيكنان 
تيم ايران به 19 بازيكن در جمهورى چك خواهد 

رسيد
چهار  چك  جمهورى  اردوى  پايان  از  پس 
بازيكن به ايران بازخواهند گشت و تيم ملى به 
همراه 15 بازيكن راهى آمريكا مى شود تا در هفته 
نخست ليگ جهانى واليبال به مصاف قهرمان اين 

رقابت ها بروند.
ليگ جهانى واليبال سال 2015 در سه سطح 
و با حضور 32 كشور جهان برگزار مى شود كه 
تيم ملى واليبال ايران در گروه دوم سطح يك اين 
لهستان  و  آمريكا، روسيه  تيم هاى  با  ها  رقابت 

همگروه است. 

مسابقات كشتى و واليبال به مناسبت 
مختومقلى در آق توقاى برگزار مى 

شود
به نقل از اولكاميز- پنج شنبه بيست و چهارم 

مين  نكوداشت 282  مناسبت  به  ماه  ارديبهشت 
سالروز تولد مختومقلى فراغى مسابقات واليبال و 
كشتى تركمنى ( گؤرش ) در آق توقاى برگزار 

مى شود
مسابقات  مسئول  دوجى  زادقلى  حسين 
واليبال در اين باره به خبرنگار ما گفت: امسال در 
آخرين پنج شنبه ارديبهشت ماه جشنواره ورزشى 
نكوداشت مختومقلى فراغى در دو رشته واليبال و 
كشتى برگزار مى شود. مسابقات واليبال با حضور 
چهار يا پنج تيم بصورت 5 نفره ثابت مى باشد. به 
تيم اول دو ميليون تومان و به تيم دوم يك ميليون 

تومان جوايز نقدى اهدا مى شود
وى افزود: همچنين همزمان با مسابقان واليبال، 
مسابقات كشتى تركمنى نيز با حضور پهلوانان در 
آرامگاه مختومقلى برگزار مى شود كه مديريت آن 

با پهلوان آدينه جوانمردان مى باشد
زادقلى دوجى در پاسخ به سئوال اولكاميز در 
باره حامى و اسپانسر اين مسابقات گفت: شوراى 
شهر و شهردارى مراوه تپه حامى و پشتيبان اين 

مسابقات است
يك نوجوان گنبدى در آكادمى فوتبال 

باشگاه بارسلونا اسپانيا حضور دارد
بعد از درخشش سردار آزمون در ليگ روسيه 
نوجوان گنبدى هم  ايران، حاال يك  ملى  تيم  و 
در آكادمى بارسلونا حضور دارد كه مى تواند در 
آينده حرف هاى بسيارى براى گفتن داشته باشد. 

نوجوانى 12 ساله به نام مهيمن صحتى
به نقل از ”ورزش سه“، سردار آزمون را مى 
توان مشهورترين ورزشكار گنبد ناميد. مهاجمى 
20 ساله كه در تركيب روستوف و تيم ملى ايران 

به يك بازيكن كليدى بدل شده است
بعد از سردار آزمون، حاال يك نوجوان گنبدى 
به نام مهيمن صحتى خبرساز شده و در آكادمى 
مشغول  آكادمى  اين  مربيان  نظر  زير  و  بارسلونا 
بازى است. مهيمن صحتى مى تواند بعد از سردار، 
دومين استعداد بزرگ شهر گنبد لقب بگيرد. شهرى 
كه با اين استعدادها البته تيم فوتبالى در سطح اول 

فوتبال ايران ندارد و اين مايه تاسف است
صحتى اگر بتواند پله هاى ترقى را طى كند 
قطعا مى تواند در فوتبال اروپا براى خود اسم و 
رسمى پيدا كند. تصاوير و عكس ها نشان مى دهد 

كه او شماره 10 آكادمى بارسلونا است
معرفى تيم پيشكسوتان واليبال گنبد

توركمن نيوز - ورزشى: جهت تشكيل تيم 
پيشكسوتان واليبال گنبد ليست 19 نفره از بازيكنان 
موقتا  از سوى كميته  دهه هاى شصت و هفتاد 

تشكيل شده اعالم شد.
توركمن نيوز به گزارش سايت گنبداسپورت، 
اسامى اين تيم پيشكسوتان واليبال گنبد با توجه به 
فاكتور هايى همچون حضور در تيم هاى منتخب 
گنبد و سابقه بازى در سوپرليگ واليبال انتخاب 

شده است.
حاج  لى،  كوزه  حبيب  آزمون،  طاهر  آقايان 
بصورت  واحدى  (هادى)  نازمحمد  و  نيازى  آقا 
مشورتى فعال اين اسامى 19 نفره را ليست كرده 

اند و بزودى تمرينات اين تيم شروع خواهد شد.
و  واليبال  پيشكسوتان  از  يكى  آزمون  طاهر 
مسئول اين تيم در اين باره گفت: در تشكيل تيم 
پيشكسوتان واليبال سن بازيكن را كه رده هاى 
سنى چهل و پنجاه سال مى باشد را در نظر گرفتيم 
و تمرينات از روز شنبه 19 ارديبهشت آغاز خواهد 

شد.
آزمون در ادامه افزود : حمايت مالى از اين 
تيم پيشكسوتان واليبال گنبد را آقاى حبيب كوزه 
لى يكى ديگر از پيشكسوتان واليبال گنبد به عهده 
گرفته كه در حال حاضر مالك يكى از شركت هاى 

پرورش اسب در منطقه مى باشد.
بنا به اعالم آقاى طاهر آزمون زمان تمرينات 
تيم پيشكسوتان واليبال گنبد از هفته آينده روزهاى 
زوج ساعت 16 الى 18 در محل سالن المپيك گنبد 

برگزار خواهد شد.
آقاى طاهر آزمون در پايان صحبت هاى خود 
خاطر نشالن شدند كه دعوت برخى بازيكنان كه 
دوران ورزشكارى خود را به پايان رسانده اند  اما 
بخاطر سن كم نتوانستيم از همه آنها در ليست 
استفاده كنيم و در آينده از آنها نيز دعوت خواهيم 

كرد.
اسامى تيم پيشكسوتان واليبال گنبد به شرح 

ذيل مى باشد :
 - سرشاد  نورمحمد   - محمدى  عبدالرحيم 
باى محمد دوجى - حبيب  نورمحمد همتى - 
كوزه لى - خليل آزمون - طاهر آزمون - مجيد 
آزمون - عبدالرضا فرجى - عظيم جزيده - طاهر 
قره داشلى - اصغر شعبانى - على محمد شعبانى 
عبدالرحمن   - ارمشى  احد   - مددى  حسين   -
دادخواه -  ايوب   - منصور جزيده  دازگنبدى - 

رامين بابائى

آب معدنی و رعايت 
اصول بهداشتی

آشاميدنى  اخير مصرف آب  هاى  در سال 
در بطرى گسترش يلفته است. اينكه چرا آب 
بطرى خريدارى مى شود داليل  در  آشاميدنى 
گوناگون دارد. از سويى خوب نبودن كيفيت آب 
لوله كشى در مناطق و شهرها از مهمترين ليل آن 
مى تواند باشد. از سوى ديگر عدم آگاهى عموم 
بعالوه برخى خواص را براى آب معدنى بر مى 
شمارند كه يا اساسا ناصحيح است و يا صحت 
علمى آن هيچگاه به اثبات نرسيده است. چنانچه 
در صورت فقدان مواد مضر در آب ميزان سالم 
مواد سالم معدنى موجود در آب را به عنوان معيار 
مفيد بودن آن در نظر بگيريم به سهولت مى توان 
بر اساس مقايسه ميزان موادى كه روى بطرى ها 
نوشته شده با ميزان امالح آب لوله كشى همان 

اندازه و يا غالب موارد بيشتر است.
با سازمان آب  با تماس  تواند  فرد مى  هر 
منطقه خود از ميزان امالح لوله محل خود اطالع 

پيدا كند. 
و  جهانى  قوانين  براساس  كشى  لول  آب 
كشورى همه روزه مورد آزمايش قرار گرفته و 
سالمت  كه  آلودگى  هرگونه  بروز  صورت  در 
جامعه را تهديد كند سريعا رسيدگى كرده و به 

مواردى  در  مخصوصا  رسد.  مى  عموم  اطالع 
كه مقدار باكترى ها بيش از حد مجاز باشد. اما 
توليد كننده هاى آب معدنى به علت هزينه هاى 
سنگين آزمايشات قادر به آناليز روزانه همه موارد 
در آب نبوده و در دستورالعمل اجبارى نظارت 
ببكه  نيستند  روزانه  آزمايش  به  نيزموظف  آنها 
در مقطع زمانى مشخص گزارش آزمايش را به 
ارگان هاى نظارتى ارائه نمى دهند و در ضمن آن 
هم نه آب پر شده در بطرى و هنگام مصرف را 

بلكه آب را قبل از پر كردن ظرف.
بعد از عبور سالم از اين جريان ها مسئله مهم 
ديگر، بحث اصلى از جانب ظروف پالستيكى كه 
اين آب را حمل و نگهدارى مى كنند مى باشد. 
اغلب اين ظروف حامل مواد شيميايى و حالل در 
آب مى باشد، مخصوصا اگر در شرايط نگهدارى 

بد آب و هوايى قرار بگيرند. 
تجربه نشان مى دهد كه در بسيارى از موارد 
آب لوله كشى به مراتب سالمتر و مطمئن تر و با 

نظارت بهترى در دسترس مى باشد. و توصيه مى 
شود كه به ويژه براى كودكان و بيماران حتما از 
آب لوله كشى استفاده شود. فقط براى احتياط مى 

توان آن را جوشاند.
هنگام جوشاندن  كه  آن  ديگر  موضوع  اما 
آب لوله كشى در بسيار از اوقات در آب گرمكن 
اين  بسيارى  شود  مى  ايجاد  رسوبات  (كترى) 
رسوبات را دليل آلودگى آب قلمداد مى كنند. 
اين تصور درستى نيست. اين رسوبات چيزى 
نيست بجز امالح كلسيم و منيزيم كه برخالف 
تصور عامه نه تنها آالينده نبوده بلكه مفيد براى 

انسان هستند.
اغلب مشاهده مى  اينكه  بعدى  توصيه  اما 
گردد كه از بطرى هاى پالستيكى دوباره استفاده 
مى شود. مخصوصا براى تهيه يخ و غيره. اين 
خطرناكتر  خيلى  مراتب  به  كردن  استفاده  نوع 
بوده و عوارض وحشتناكى براى سالمت دارد. 
چنانچه بطرى هاى پالستيكى براى مدت طوالنى 
نفتى  مشتقات  باشد  خورشيد  نور  معرض  در 
پالستيك جدا شده و وارد آب يا هر نوشيدنى 
ديگر محتوى بطرى شده و سرطانزا مى باشد. 
پالستيكى  هاى  بطرى  در  موجود  تركيبات 
بيشترين تأثير را بر غدد چربى و لنفاوى دارد. در 
برخى بافت هاى بدن باعث بروز تومور مى شود.

جليل خواجه 

جناب آقاى حاج احمدرضا آدينه
انتصاب بجا و شايسته جنابعالى به سمت بخشدار بخش مركزى 

شهرستان گنبدكاووس را تبريك گفته و موفقيت روزافزون شما 
را ازدرگاه ايزد منان خواستاريم.

شوراى اسالمى و دهيارى 
روستاى ايگدر سفلى

برداشت آزاد

ريشه در خاک 

بعضى مواقع در طبيعت وقايعى رخ مى دهد كه از ذهن آدمى هرگز 
زدوده نمى شود ، شب از نيمه گذشته بود كه دانه هاى ريز برف ، داشت 
درشت تر و درشت تر مى گشت ، ناگهان برودت هوا چنان افت درجه 
پيدا كرد كه دماى آن حوالى ده درجه زير صفر پرسه مى زد  و سوز 
سرماى آن تا مغز استخوان رسوخ مى كرد ، نه آبى از شير لوله هاى 
آب بيرون مى زد و نه پارس سگى از دور و نزديك به گوش مى رسيد 
كه گويى هر دو خموش و بيصدا در مقر خود كز كرده باشند . صبح 
صادق كه از خواب برخاستم نيرويى ناشناخته مرا به سمت پنجره كشيد 
، به بيرون كه چشم دوختم با منظره اى روبرو شدم كه در بوم طبيعت 
محل ، بندرت به منصه ى ظهور رسيده بود . نقاش ازل چنان تصوير 

نابى را منقش كرده بود 
كه از تماشاى آن هرگز 
انگار   ، نمى شوى  سير 
بر  سپيدى  ى  ملحفه 
كرده  شهر  خفته ى  تن 
باشند ، همه جا سپيد و 
هاى  قنديل   . بود  سپيد 
تيرهاى  چون  رنگ  بى 
آماج  را  خصم  كه  رزم 
ى  لبه  از  باشند  گرفته 
به  رو  منازل  شيروانى 
اسفل نشانه رفته بودند . 
نه چاله اى پيدا بود و نه 
جوى آبى ، برف هر دو 

را در زير پر و بال خود گرفته بود . درختان نيز با رداى سپيد خود در 
حال موعظه بودند . چه احساس دل انگيزى ، كه  آدمى را غرق تماشاى 
خود كرده و با طراوت نغمه ى طرب انگيزى را مى سرايد . اما وقتى 
وضع موجود از خيال به رئال ورق خورد ، مسئله ى كم آبى  معضلى 
شد براى رفع حاجت ، چه بايد كرد ، سوخت و ساخت . بعد از صرف 
صبحانه بار ديگر نگاهى به بيرون انداختم كه صداى قرچ و قروچ پاى 
عابرى آهنگ موزونى را طنين مى انداخت ، آن طرفتر تعدادى جوان 
با غريو شادى ، يكديگر را آماج گلوله هاى برف مى كردند ، كودكى 
در حياط خلوت خانه شان براى درست كردن آدم برفى با برفها ور مى 
رفت . صيادى بارانى پوش كه از دريا باز مى گشت ، بلند بلند به كسى 
مى گويد ، تاالب كه هيچ ، درياى به آن بزرگى تا چند صد مترى ساحل 

يخ بسته است كه مى تونى با خيال آسوده در آن توپ بازى كنى . 
سوز سرما از يكسو و قطعى بى وقفه ى گاز شهرى از سوى ديگر 
، همه را كالفه كرده بود . ولى باز جاى شكرش باقى بود كه آواى نفتى 
از كوى و برزن به گوش مى رسيد و يخ اين آالم را مى شكست . در 
، گرفتارى ديگرى بر دوش مردم سنگينى مى كرد و آن  اين بحبوحه 
نيز تركيدن لوله هاى آب بود. همه چيز سرد و سرد بود ، اال بازار لوله 
فروشها و لوله كشها كه چون تنور داغ ، گرم گرم بود . در اين اثنا پيامكى 
از سوى آب و فاضالب استان بدين مضمون اس ام اس شده بود . « لطفا 
براى حفاظت از لوله هاى آبتان ، آن را با پشم شيشه و يا موكت روپوش 
كنيد . » به محض مشاهده ى اين پيامك با خود گفتم : « وه ، چه عجب 

، اين كه شد نوشداروى پس از مرگ سهراب . »
خالصه پس از دو هفته تعطيلى مدارس ، رهسپار محل كار شدم 
اتفاقى شگفت مواجه شدم كه  با  ، وقتى پاى به حياط مدرسه نهادم ، 
مرا غرق تفكر خود كرد . چند اصله اوكاليپتوس كه چندى قبل با دبدبه 
و كبكبه افاده مى فروختند ، كنون از شدت سرما روى زرد شده و به 
مثل   صنوبر  و  سرو  هاى  درختچه  عوض  در  ولى   ، اند  افتاده  فالكت 
آن  كه  انگار  نه  انگار   ، بودند  طنازى  در حال  هميشه خرامان خرامان 
سرماى كشنده اوكاليپتوس ها را به ستوه آورده است! ، چه رازى در اين 
، حاال خود گرفتار  اين عامل ضد سرماخوردگى  نهفته است كه  معما 
سرما زدگى شده است ؛ اين سوالى بود كه ذهنم را مغشوش كرده بود 
. در حاليكه در افكار خود غوطه مى خوردم ، سارى با بى قرارى كه بر 
زمين نوك مى زد ، مرا به خود جلب كرده كه گويى مى گفت ؛ راز اين 
معما در زير زمين نهفته است ، نه در جاى ديگر . با تانى گفتم : « آرى ، 
همينه ، سر اين معما هرچه باشد در طبع ريشه باشد و الغير . » در واقع 
اوكاليپتوس هاى سترگ با ريشه هاى سطحى و افشان نه توان مقابله با  
طوفان سهمناك را دارد و نه مجادله با سرماى سوزناك ، در حالى كه 
برگ سوزنى ها با ريشه ى راست و عميق خود در همه حال قائم و دائم 
هستند ، فرداى آن روز با اره برقى به جان اوكاليپتوس هاى نگون بخت 

افتادند و پس از حمل با كاميون از محل خارج كرده و بردند .
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دهمين جشنواره زيبای اسب ترکمن
 در صوفيان 

حاجى قربان طريكـ  دهمين دوره جشنواره زيباى اسب در روستاى 
صوفيان كالله با حضور عالقمندان بى شمار اسب تركمن برگزار گرديد 
. در دهمين دوره جشنواره زيباى اسب 176 راس اسب حضور داشتند.

در پايان دور هاى چرخشى اين جشنواره اسبهاى برتر توسط داوران 
به شرح زير انتخاب شدند:

در دور اول كه مربوط به كره هاى ‹پاى مادر› بود به خاطر تعداد 
اسب هاى شركت كننده در دو گروه رقابت كردند كه در گروه اول كره 
اسب ‹شايالن ‹ از كالله اول ، ‹ملكه يزدانى› از جرگالن خراسان شمالى 

دوم و ‹باران ‹ از گنبدكاووس سوم شد
گروه دوم از دور اول مربوط به كره پاى مادر، ' ناردانه ' از كالله اول 
، 'سردار' كالله دوم و ' رخشان قره تپه ' از گنبدكاووس عنوان سوم را 

به خود اختصاص داد
در دور دوم مربوط به كره هاى يكساله ' نريان ' كره اسب 'خان يلقه' 
از كالله ، 'شاهرخ' از شاهرود و 'شوتر' از گنبدكاووس مقام اول تا سوم 

را بدست آوردند
در دور سوم مربوط به كره هاى يكساله ماديان نيز كره اسب ' آيلى ' 
از كالله كره اسب ' آنوشه ' از گنبدكاووس و كره اسب 'ايران قره تپه' نيز 

از گنبدكاووس عناوين اول تا سوم را از آن خود كردند
اسب  كره  نريان،  ساله  دو  هاى  كره  به  مربوط  نيز  چهارم  دوره  در 
'قاينار ' ، 'اوگتاى ' و ' صوفيان ' هر سه  از شهرستان كالله به مقام هاى 

اول تا سوم انتخاب شدند.  
الزم به ذكر است هم اكنون روستاى صوفيان كالله به قطب پرورش 

اسبهاى تركمن تبديل شده است.

حقوق کارگران نبايد پايمال شود
عضو  نافعى  شريف  مهندس 
صحن  در  گنبدكاووس  شهر  شوراى 
مى تواند  كارفرما  گفت:  شهر  شوراى 
در امور شركت ها خدماتى خصوصى 
نيروهاى  نمايد،  دخالت  شهردارى 

شركت ها موقت مى باشند.
مديران  توسط  كارگران  حقوق 
شركت ها نبايد پايمال شود، كارگران قانونا به حقوق خود اجحاف داشته باشند.
در عين حال مانع ضرر شركت هاى پيمانكاران فضاى سبز و خدمات 

شهرى نيز نشوند، كارگران غير فنى شهردارى قشر ضعيف جامعه هستند.
 مهندس نافعى در خصوص خدمات رسانى بهينه به شهروندان تاكيد كرد: 
محالت را به بخش هاى بيشترى تقسيم نمائيم تا خدمات به شهروندان به 
صورت بهينه صورت بگيرد و نظافت شهر در اولويت كارى شركت هاى 
خدماتى قرار بگيرد نافعى اذعان داشت: كارگران توانمند و حقير به قانون 
شهردارى تشويق شوند، در عين حال مديران شركت هاى خدماتى مختارند 
جهت حفظ شأن شركت در خصوص كارگران تصميماتى بگيرند كه به آنان 

نيز حق بدهيم در انتخاب كارگران نظارت آنان اعمال شود.
شوراى شهر مى تواند به اين بحث ورود نمايد، نظارت شوراى شهر براى 

شركت هاى خدماتى بسيار حائز اهميت مى باشد.

صادرات از طريق خط آهن از ١٧ ارديبهشت
بهرامى رييس اتاق بازرگانى گرگان گفت: صادرات از طريق خط آهن از 

فردا صبح امكان پذير است. 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى گرگان در اين جلسه كه با حضور 
نمايندگان جهادكشاورزى، گمرك سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
حمل و نقل و پايانه هاى استان گلستان برگزار شد، بهرامى رييس اتاق گرگان 

گفت: بايد هرنوع قانون مزاحمى كه مانع رشد و توسعه باشد برداشته شود.
وى با بيان مطلب فوق گفت: شوراى گفتگوى استان را تشكيل داده ايم 

كه مشكالت بيان و راهكار كارشناسى ارائه و حل شود. 
بهرامى با تأكيد بر تالش در جهت روان سازى صادرات گفت: پيش بينى 
صادرات براى سال 94، شصت ميليون دالر است و بايد دست به دست هم 

بدهيم تا به اين ميزان صادرات در اين سال برسيم. 
رييس اتاق گرگان ضمن اشاره به ترافيك موجود در گمرك و خواب 
كاميون ها گفت: صادرات از طريق خط آهن ايران- تركمنستان- قزاقستان از 
17 ارديبهشت امكان پذير است و تجار و بازرگانان مى توانند كليه كاالهاى 

خود را از اين طريق  به كشورهاى CIS صادر كنند. 
وى با اشاره به انجام امور ثبت سفارش در اتاق گرگان به صورت رايگان 
گفت: اگر حمل و نقل ريلى به انجام برسد طبيعتاً هزينه هاى سنگين حمل و 

نقل جاده اى حذف و قيمت تمام شده نيز كاهش خواهد يافت. 
اين جلسه با بررسى مشكالت صادرات و دريافت نظر كارشناسان حاضر 

در جلسه خاتمه يافت. 

مفقودى
دفترچه كشاورزى به شماره مسلسل 
120 كد 21/3/1 صادره از روستاى 
آرخ كوچك شهرستان تركمن در 
سطح 10 هكتار متعلق به الياس 

بهلكه فرزند غايب مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي تجديد مزايده كتبي
      شهرداري گميش تپه در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 103 شوراي اسالمي شهر 15 قطعه زمين 

خود را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجدالشرايط به فروش برساند.
1- كليه متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مذكور به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- متقاضيان مي بايستي 5 درصد مبلغ پايه را به شماره حساب 0105612297009 به نام شهرداري نزد 
بانك ملي واريز يا ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري ارائه نمايند.

نفع  به  ترتيب  به  آنان  نشوند سپرده  قرارداد  انعقاد  به  برنده حاضر  و سوم  اول، دوم  نفرات  3- چنانچه 
شهرداري ضبط خواهد شد.

4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
5- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 10 روز پس از چاپ آگهي مي باشد.

صالح ايري
شهردار گميش تپه

  قياس بهرآور ( قوس )


