
در سي و پنجمين نشست شنبه هاي انقالب 
كه روزگذش�ته با موضوع عل�م و نخبگان در 
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي برگزار 
ش�د، به اس�تناد آمارهاي عرصه هاي علم و 
فن�اوري و با اتكا به ظرفيت هاي دانش�گاهي 
و نخبگي، جايگاه كش�ورمان بسيار نزديك 
ب�ه مرجعي�ت علم�ي جه�ان ارزيابي ش�د. 

محمدرضا مخب��ر دزفولي، دبير ش��وراي عالي 
انق��اب فرهنگي روزگذش��ته در ادامه س��ري 
نشست هاي ش��نبه هاي انقاب با موضوع علم و 
نخبگان گفت: مجموعه علمي كشور در سال ۵۷، 
۲۲۳مركز آموزش عالي داش��ت كه تنها ۲۷الي 
۲۸دانشگاه آن جامع بود، اما امروز ۲هزار و ۸۰۰ 
مركز آموزش عالي داريم ك��ه از اين تعداد ۲۰۰ 

دانشگاه آن جامع است. 
وي ادامه داد: در سال ۲۰۱۸، ۱۸ دانشگاه ما جزو 
برترين دانشگاه هاي دنيا قرار گرفته اند و قبل از 
انقاب يك دانشگاه ما نيز اين ويژگي را نداشت. 
مخب��ر دزفولي ادام��ه داد: ميانگي��ن مهاجرت 
دانشجويان در دنيا ۳تا ۴درصد است، در حالي كه 
در كشور ما نرخ مهاجرت دانشجويان حدود يك 
درصد است.  وي يادآور شد: اكنون دانشجويان 
برتر ما در دانشگاه هاي داخل درس مي خوانند كه 
از اين تعداد تنها يك درصد در خارج هستند، آن 

هم در ۱۰ دانشگاه برتر دنيا تحصيل مي كنند. 
دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي به المپيادهاي 
علمي بعد از انقاب اشاره كرد و گفت: مدال هاي 
دانش��جويان م��ا در المپيادهاي علم��ي بعد از 
انقاب به ۶۶۹مدال رس��يده اس��ت و اكنون ما 
جزو ۱۰كشور اول دنيا در المپياد علمي هستيم 
و كش��ور ما در زمينه پرتاب ماهواره رتبه هشتم 
جه��ان را دارد.  وي در ادامه اف��زود: ايران جزو 
۱۳كشور دارنده چرخه كامل سوخت هسته اي 
است و همچنين رتبه ۱۵ دنيا را در دانش فناوري 
سلول هاي بنيادي دارد و ارزش دالري صادرات 
فني و مهندس��ي اي��ران بالغ ب��ر ۴ميليارد دالر 

است. 
دبير ش��وراي عالي انقاب فرهنگ��ي ادامه داد: 
در حال حاضر م��ا ۹۰هزار عض��و هيئت علمي 
داريم، در حالي كه قبل از انقاب تعداد اعضاي 

هيئت علمي ما بسيار كم بود. در سال ۵۷ حدود 
۱۷۵هزار دانشجو حضور داشتند كه اكنون تعداد 

دانشجويان به بيش از ۴ميليون رسيده است. 
مخبر دزفولي به بحث اشتغال دانش آموختگان 
اشاره كرد و گفت: ما در اين زمينه با چالش هايي 
روب��ه رو هس��تيم. ۱۹درص��د فارغ التحصيان 
ما در دسترس��ي به ش��غل ب��ا مش��كل مواجه 
هس��تند و اين بيكاري در دانشجويان ليسانس 
۱۹درص��د، در دانش��جويان فوق ليس��انس 
۱۵درص��د و در دانش��جويان دكت��ري ۲درصد 

است و فارغ التحصيان ليسانس بيشترين ميزان 
بيكاري را دارند. 

وي به دانشگاه هاي علوم پزش��كي اشاره كرد و 
گفت: ۶۵دانش��گاه علوم پزشكي در حال حاضر 
فعاليت مي كنند كه ۱۹۰ هزار دانشجو، ۱۸هزار 
عضو هيئت علمي متخصص، ۲۵۰ بيمارستان 
آموزش��ي و انجمن هاي علمي پزش��كي دارند. 
همچنين سهم ايران از كل كميت توليد علم دنيا 
حدود ۲درصد و سهم ايران از مقاالت يك درصد 
دنيا، ۲/۹ درصد است.  دبير شوراي عالي انقاب 

فرهنگي در ادامه به ديگر دس��تاوردهاي علمي 
ايران اش��اره كرد و گفت: در فيزيك در منطقه 
اول و در جهان يازده��م، در كامپيوتر رتبه قابل 
قبولي داريم و رتبه ما چهارم اس��ت. در نجوم و 
اخترشناسي نيز رتبه هاي قابل قبولي داريم ولي 
در زيست شناسي از رتبه هاي قابل قبول فاصله 
داريم و در ش��يمي جايگاه خوبي داريم، جايگاه 
ما سوم اس��ت.  وي در ادامه گفت: رتبه ايران در 
فناوري نانو ۴، زيس��ت فناوري ۱۱، سلول هاي 
بنيادي ۱۵، هوافضا ۱۵ و دريايي شش دنياست. 
مخبر دزفولي گفت: شركت هاي دانش بنيان ما 
در عرصه نانو سال گذشته ۱۴۰۰ميليارد تومان 

فروش داشته اند. 
در ادامه اين نشس��ت محمدمه��دي نژاد نوري، 
معاون پژوهشي اسبق وزارت علوم گفت: بانوان 
هيئت علمي قبل از انقاب ۱۰۰نفر بودند كه در 
سال ۹۶ اين تعداد به ۲۱هزار نفر افزايش يافت 

كه نشان دهنده ۲۱۰ برابر رشد است. 
وي افزود: تعداد دانش آموختگان زن از ۶درصد 
در سال ۵۷ به ۴۵درصد رسيده است و هم اكنون 
۲۲/۷ درص��د زن��ان ايران��ي داراي تحصيات 
تكميل��ي هس��تند. همچنين كس��ب رتبه ۲۱ 
جهان در مقاالت علمي كيفي پراس��تناد جهان 
از افتخارات نظام علمي جمهوري اسامي ايران 
است. همچنين هيئت علمي زنان قبل از انقاب 
۱۰۰ نفر بوده اند كه در س��ال ۹۶ به ۲۱هزار نفر 

افزايش يافته  كه ۲۱۰ برابر رشد داشته است. 
معاون پژوهشي سابق وزارت علوم به ۲۰دستاورد 
علمي و فناوري طي ۴۰سال گذشته اشاره كرد 
و گفت: ما در حوزه دس��تاوردهاي دفاعي جزو 
قدرت هاي برتر نظامي دنيا هس��تيم و در حوزه 
فضايي همه اجزاي فضايي را خودمان مي سازيم. 
در حوزه هاي هوايي، هسته اي، دريايي، زيستي 
و فناوري دستاوردهاي بسيار خوبي داشته ايم و 
۳۸۰ميليارد تومان از فروش محصوالت نانويي، 
درآمد داشته ايم.  مهدي نژادنوري ادامه داد: در 
زمينه سامت، ليزر، انرژي، كشاورزي، فناوري 
اطاعات، فن��اوري ن��رم، آب و فاضاب، صنايع 
معادن، محيط زيس��ت، عمران و شهرس��ازي و 
توربين و نيروگاه س��ازي دس��تاوردهاي بسيار 

خوبي طي اين ۴۰ سال داشته ايم. 

خبر تلخ�ی بود، 

مهسا گربندي
مرگ يك مادر در   پزشکي

حين زايمان و در 
اثر تزريق دارويی كه نبايد تزريق   می شد! ماجرا 
از اين قرار اس�ت كه س�يده منصوره حسينی 
شعار، رئيس كتابخانه مركزی همدان در هنگام 
زايمان در بيمارس�تان بوعلی و در اثر اش�تباه 
پزشكی جان خود را از دس�ت می دهد و ديگر 
هرگز طعم مادر ش�دن را نمی چش�د. هرچند 
دبيركل نهاد كتابخانه   ها در تالش است موضوع 
را پيگيری كند تا ابعاد ماجرا مش�خص ش�ود و 
حتی با پزشك خاطی نيز برخورد شود اما با اين 
اقدام�ات هي�چ گاه مرحوم�ه س�يده منصوره 
حسينی شعار برنمی گردد و ديگر نوزادش برای 
هميش�ه از آغوش مادر محروم ش�ده اس�ت. 

 تشكيل پرونده  ويژه برای اشتباه پزشكی 
كه يك نوزاد را بی مادر كرد

عليرضا مختارپ��ور، دبيركل نه��اد كتابخانه های 
عمومی در نامه ای به وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی خواستار رس��يدگی فوری به اين حادثه و 
تهيه دستورالعمل های الزم برای جلوگيری از تكرار 

اين نوع حوادث شده است.   
مختارپور درب��اره جزئيات اين ماج��را به خبرنگار 
»جوان آناين« می گويد: »خانم حسينی شعار يك 
نيروی جوان، با استعداد و رئيس كتابخانه ما بودند 
و اتفاقی كه برای ايشان افتاده به شدت ما را متأثر 

كرده است.« 
او ادام��ه می ده��د: »ايش��ان ب��رای زايم��ان ب��ه 
بيمارس��تان بوعلی هم��دان مراجع��ه كردند. در 
حالی كه ب��ه متصديان درمان اعام ش��ده بود كه 
خانم حسينی شعار به دارويی حساسيت دارند اما 
همانطور كه همراهان ايشان می گويند، متصديان 
پس از تماس با پزش��ك و به رغم تذكره��ا، دارو را 
تزريق می كنند و متأسفانه همين مسئله موجب به 

كما رفتن و در نهايت فوت همكارمان می شود.«
دبيركل نهاد كتابخانه های عمومی اظهار می دارد: 
»خوش��بختانه دادس��تان همدان در اي��ن زمينه 
همكاری های خوبی داشته و دستور فوری در اين 

خصوص صادر كرده و پرونده ای را برای بررس��ی 
تشكيل داده است.«

مختارپور تصريح می كند: »هم م��ا و هم خانواده 
خانم حسينی ش��عار می خواهند كه اي��ن پرونده 
بررسی شود. از يك سو منتظر اقدام وزير بهداشت 
و از س��وی ديگر پيگيری   ها و اقدامات دادس��تان 

همدان هستيم.« 
مختارپور با اش��اره به اين موضوع كه پرونده مرگ 
مادران در حين زايمان واقعاً دردناک است، می گويد: 
»هرچند می دانيم كه اين اقدامات باعث نمی شود 
كه مرحومه حسينی شعار برگردد اما اميدواريم كه 
وزير بهداشت در اين زمينه اقدامی جدی انجام دهد 
و همين مس��ئله زمينه ای برای جلوگيری از تكرار 

چنين حوادثی شود.«
 اعالم اطالعات تكميلی و جزئيات پرونده 

تا ظهر امروز
محمدهادی ناصری طاهری، مدير روابط عمومی 
نه��اد كتابخانه   ها درب��اره جزئيات اي��ن ماجرا به 
خبرنگار »جوان آناين« می گويد: »در نامه دبيركل 
نهاد كتابخانه های عمومی تا حدودی ماجرای اين 
حادثه مشخص است. تا ظهر امروز از استان همدان 
اطاعات تكميلی و جزئيات پرونده را می گيريم و 

آن را در اختيار رسانه   ها قرار می دهيم.«
اشتباهات پزشكی از مواردی اس��ت كه اگر اتفاق 
بيفتد، س��امت و جان بيمار را می گي��رد و بعد از 
آن هر چقدر پزش��ك را جريمه كنند يا حتی او را 
به زندان بفرس��تند، فايده ای ندارد! متأسفانه بايد 
گفت كه در ميان تمام رشته های پزشكی، رشته ای 
كه بيش��ترين ميزان قصور را به خ��ود اختصاص 
داده، در زنان و زايمان و مربوط به تولد نوزاد است؛ 
خطايی كه گاهی جان مادر را می گي��رد يا بعد از 
۹ ماه بارداری، ن��وزادی مرده را ب��ه دنيا می آورد. 
اين بار اين قصور پزش��كی جان رئي��س كتابخانه 
مركزی همدان را گرفته است. حاال خانواده خانم 
حسينی شعار، مس��ئوالن نهاد كتابخانه   ها و مردم 
چشم انتظار اقدام مناس��ب و جدی از سوی وزير 
بهداشت هس��تند تا عاوه بر پاسخ مناسب درباره 
اين حادثه تأسف برانگيز با دستورالعمل مناسب مانع 

وقوع حوادث اين چنينی در بيمارستان   ها شود. 
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زنانعضوهيئتعلميپسازانقالب210برابرشدهاند
در سي و پنجمين نشست شنبه هاي انقالب مطرح شد

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 رضاپور حسيني توئيت كرد:
 براي كاهش افسردگي و افزايش اعتماد به نفس و نشاط دروني روشي 
وجود دارد به نام مرور خويشتن كه در آن، انسان به دليل هشيارشدن به 
توانايي هاي دروني خويش سامت رواني خود را بازمي يابد. جان كام: 

توانايي ها )نعمت ها(ي خود را براي خودتان بازگو كنيد. 

  حامد عاقل با انتشار اين عكس توئيت كرد:
 تعداد چهار فقره پسته سربسته مدل ۹۶ بي رنگ با بيمه تمام تخفيف 
به فروش مي رسد. فقط خواهش��مندم خريدار واقعي تماس بگيره. با 

تشكر از سايت ديوار.

  كانال خبرگزاري تسنيم با انتشار اين جدول نوشت: 
تمام اقوام حسن روحاني كه در دولت پست گرفتند.

  سيدمحمد حسيني توئيت كرد:
 اگر زباغ رعيت َملك خورد س��يبي. بر آورند غاماِن او درخت از بيخ. 
جناب روحاني اگر معاون وزيري دامادتان تثبيت شود، هزاران آقازاده، 
داماد و عروس مسئوالن، مجال مديريت را از نيروهاي باكفايت سلب 

مي كنند! خود دانيد!

  اميرعلي صفا توئيت كرد:
 آلومينيوم المهدي مثل هفت تپه در واگذاري اش به آدم نااهل خيلي 
حرف بود. به ش��دت هم از واگذاري اش دفاع ميشد. برخي نمايندگان 
مجلس، سازمان بازرسي و كلي آدم هاي ديگر سه سال زحمت كشيدند 
و دو روز قبل اين ش��ركت دوب��اره در تابلوي واگذاري هاي س��ازمان 

خصوصي سازي آمده. خيلي سخته ولي ميشه اگر بخواهيم. 

  وحيد حاجي پور توئيت كرد:
 ديروز يه پيك گرفتم، منو برد به كوچه هاي مختص خفت گيري، گفتم 
داداش ميخاي خفت كني؟ صادقانه گفت: اره. گفتم گوشي رو ازت ۵۰۰ 
برميدارن، ۱۰۰بدم بيخيال مي شي؟ رو ۲۰۰ به توافق رسيديم. قمه اش 

رو هم نشون داد و كلي تشكر كرد از درک بااليي كه داشتم.

  مينا كامران با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
فارغ از اينكه نمايشگاهي جذاب و متفاوت به اسم بداهه دوزي بلوچ در 
خانه وارطان آخر هفته برگزار مي شه انتشار عكس تاجاتون خانوم در 
پوستر خودش موفقيت بزرگي براي بانوک به حساب مياد. منتظر شما 

در نمايشگاه هستيم. لطفاً به دوستانتون خبر بديد.

  حسن عابديني با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
يكي از دوستان شب گذشته اين عكس رو منتشر كردند. آيت اهلل عابديني 
نماينده ولي فقيه در استان قزوين بدون هيچ خدم و حشم در بازارچه 
سپه و در حال خريد شخصي كليد حل مش��كات كشور، قرارگرفتن 

مسئوالن در بين مردم و همراه و هم قدم شدن با ملت است و الغير.

  حجت اهلل عبدالملكي توئيت كرد: 
مي پرسند چرا با كاهش قيمت دالر قيمت اجناس كم نمي شود؟!جواب 
اين اس��ت چون اصوالً از ابتدا گران ش��دن قيمت بسياري كاالها هيچ 
ربطي به گران ش��دن ارز نداشته است و كس��اني كه در ماه هاي اخير 
توجيه اقتصادي و ش��رعي درس��ت مي كردند، براي گراني ها در گناه 

سودجويان محتكر و گران فروش شريك هستند!

  احمد اميرآبادي فراهاني توئيت كرد:
 از س��ازمان صنايع دريايي بازديد داشتم. به داخل زيردريايي فاتح كه 
كامًا بومي و به دست جوانان ملت بزرگ ايران ساخته شده، رفتم و بايد 
به خودمون بباليم كه ايرانيم. پ. ن: برخي گفتند ما به جز آبگوش��ت 

بزباش و قورمه سبزي در هيچ تكنولوژي برتري نداريم !

 علی عليزاده توييت كرد:
ايمان دارم در آينده نزديك، غرب ب��ه اراده مردم ايران تمكين خواهد 
كرد، كه مجرم��ان و متهمان و كاهبردارانی كه ام��وال مردم ايران را 
دزديده و در غرب س��رمايه گذاری كرده اند را ب��رای محاكمه به مردم 
ايران ع��ودت خواه��د داد. دور از ذهن نيس��ت اس��ترداد و محاكمه 

محمدرضاخاوری  و رضاپهلوی ها در ايران.

زهرا چيذري 

هشدارسقوطدرشكافطبقاتي
سال هاي آغازين جنگ و دوران دفاع مقدس، تجربه يكي از طايي ترين 
دوران هاي اجتماعي جامعه ايران اس��ت كه هنوز هم در پژوهش هاي 
اجتماعي مورد توجه قرار دارد؛  دوراني كه به رغم وجود فقر و چالش هاي 
اقتصادي فراوان با باالترين همبستگي اجتماعي مواجه است تا اثبات شود 
فقر به تنهايي نمي تواند منجر به آنومي شود. امروز جامعه با چالش هاي 
متعددي از جنس اجتماعي و اقتصادي دست به گريبان است. آنطور كه 
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( مي گويد: نابساماني هاي اقتصادي 
اخير و چالش هاي ارزي موجب شده تا آمار مراجعه كنندگان به اين نهاد 
حمايتي تا ۵۰درصد افزايش يابد و نيمي از اين افراد هم براي تأمين مخارج 
و درمان به كميته آمده اند، اما اين تنها بخشي از ماجراست. اگر به سطح 
جامعه بازگرديد، شاهد افزايش ميان دزدي هاي خرد همچون دزديدن 
ضبط يا باتري ماشين ها هس��تيد. دزدان گوشي هاي تلفن همراه هم با 

افزايش سرسام آور قيمت آن به طور قابل ماحظه اي افزايش يافته اند. 
آنطور كه اكبر تركان مشاور رئيس جمهور گفته است، با توجه به شرايط 
اقتصادي كش��ور، بيش از دو دهك جامعه در معرض آس��يب هستند. 
درمان گران و بودجه هاي ناچيز بيمه ها براي پوش��ش س��امت مردم 
از موضوعات ديگري اس��ت كه تنش هاي اقتصادي اخير را براي مردم 
سخت تر و سنگين تر مي كند. همه اينها را بگذاريد در كنار آمار و ارقامي 
كه هر از چند گاهي منتشر مي ش��ود و فاصله طبقاتي و معيشتي اقشار 
مختلف جامعه را بيش از پيش به نمايش مي گذارد كه نمونه اش ۱۴۷هزار 
تهراني بدون آنكه شغلي داشته يا سهمي در چرخه  اقتصاد مملكت داشته 
باشند، از اجاره اماک و مستغات درآمدهاي نجومي دارند، اما آمار اين 
افراد در سطح كشور فراتر از اين حرف هاست. نكته قابل تأمل اينجاست 
كه تعداد اين افراد طي سال هاي ۸۴ تا ۵/۲۹۵برابر رشد داشته و از حدود 
۲ميليون نفر در سال ۸۴ به حدود ۵ميليون نفر در سال ۹۵ رسيده است. 
پردرآمدهاي بيكار را اگر در كنار كم درآمدهاي زحمت كش بگذاريم يكي 
از مصاديق نابرابري هاي اجتماعي پيش رويمان گسترده مي شود و بهتر 
در مي يابيم چرا و چگونه آسيب هاي اجتماعي در اليه هاي پنهان جامعه 

در حال رشد و توسعه هستند. 
از نگاه گونيك، فقر كاالهاي اقتصادي در واقع عاملي نيس��ت كه توليد 
آنومي بكند، برعكس  يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه 
انسان به آن عادت كرده است، اما شرايط وقتي تغيير مي كند كه از طريق 
گسترش وسايل ارتباط جمعي تصوير يك نوع زندگي ديگر و مرفه تر )مثًا 
با برنامه هاي تلويزيوني يا ويديويي(.  تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته، 
رخنه كند. در پي تضاد اين دو عامل،  نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند 
و پس از آن حركت هاي ناگهاني ركود يا رشد اقتصادي بسياري از مواقع 
وضعيت آنومي به شكل يك گمگشتگي فرهنگي جهشي )و از دست دادن 
هويت فرهنگي( را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق بلكه عاوه 

بر آن ناآرامي هاي سياسي گسترده اي را به  وجود مي آورد. 
بنابراين فقر به تنهايي عامل جرم خيزي در جامعه نيست همانگونه كه 
جامعه ايران در دوران جنگ و سال هاي بعد از انقاب با وجود تحريم هاي 
شديد و شرايط اقتصادي نامساعد هيچ گاه همبستگي خود را از دست 
نداد و در بدترين شرايط همراهي مردم با يكديگر و با مسئوالن جامعه 
را ش��اهد بوديم، اما امروز فضاي اجتماعي متفاوتي را شاهديم. افزايش 
۵۰درصدي مردمي كه براي كمك به كميت��ه امداد مراجعه مي كنند، 
 جمعيت ۴۸درصدي از سالمنداني كه تحت پوشش هيچ بيمه اي نيستند 
و نمايش ثروتي كه در س��طح جامعه در قالب هاي مختلف خودنمايي 
مي كند، زيربناي رش��د انواع و اقسام آس��يب هاي اجتماعي و كشاندن 
جامعه به سوي آنومي است. در اين ميان انتظار مي رود مسئوالن اگر توان 
مديريت اوضاع اقتصادي جامعه را ندارند، الاقل براي از بين نرفتن اعتماد 

و همبستگي عمومي نمايش ثروت را متوقف كنند. 

آگـهی منــاقصـه  عمومـی
 مناقصه گذار : شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار چاه کن براى پروژه پارمیس 
تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد اجراى چاه کنى خود در پروژه 
256 پارمیس را به صورت دستمزد را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقى و حقوقى 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا  از اشخاص حقیقى و حقوقى مى توانند جهت شرکت در 

مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى مراجعه نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه، اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى 

واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه 

خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس 
از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 08/ 10 / 1397مى باشد و پاکات 

راس ساعت 10 صبح در تاریخ 10/ 10 /1397 باز گشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 محمد رضا مولوى فر 
 مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
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