» خبر

کسي که مي خواهد غمش از بين برود ،گره از کار گرفتاري باز کند.

پيامبر اکرم (ص):

اوقات شرعي

مراسم تجليل از ممتازان تحصيلي
بنياد مستضعفان برگزار شد

چهارشنبه 97/6/21

اذان ظهر13:01:
اذان مغرب19:35:

مراسم تجليل از دانشآموزان و دانشجويان ممتاز کارکنان بنياد
مستضعفان با حضور محمد سعيديکيا ،رئيس بنياد مستضعفان
و کارکنان اين نهاد برگزار شد. .محمد سعيدي کيا در اين مراسم
فرزند صالح را يکي از هديه هاي الهي دانست و افزود :به همه
دانش آموزان و دانشجويان عزيز توصيه ميکنم که احترام به پدر
و مادر را بدانند و اميدوارم احترام متقابل ميان اوليا و فرزندان در
تمام خانواده بنياد جاري باشد.رئيس بنياد مستضعفان از خانواده
بنياد خواست تا روند رشد فعلي رابا شعار سال آينده يک قدم
بيشتر با همت و تالش مضاعف ادامه دهند وي با اشاره به رشد
روزافزون منطقه قلعه گنج افزود :مشابه برنامه تجليل از دانشآموزان
و دانشجويان ممتاز در قلعه گنج برگزار ميشود.

پنج شنبه 97/6/22

تهران
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اذان صبح5:20 :
طلوع آفتاب6:45 :

مديرکل هنرهاي نمايشي:

سعيد اسدي و مريم کاظمي آزاد شدند
مديرکل هنرهاي نمايشي اعالم کرد که با رأي قاضي دادسراي
فرهنگ و رسانه ،سعيد اسدي و مريم کاظمي از بازداشت آزاد
شدند.شهرام کرمي مديرکل هنرهاي نمايشي درباره وضعيت رئيس
مجموعه تئاتر شهر و کارگردان نمايش «روياي شب تابستان» ،به
خبرنگار مهر گفت :خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده و رأي
قاضي شعبه  ۴دادسراي فرهنگ و رسانه ،سعيد اسدي و مريم
کاظمي از بازداشت آزاد شدند.

در فيلمي به کارگرداني محسن تنابنده؛
قسم كه نام موقت دومين فيلم سينمايي محسن تنابنده در مقام
كارگردان است ،اين روزها در مرحله پيش توليد و انتخاب بازيگر
است  .مهناز افشار نخستين بازيگري است كه به تازگي حضورش
در اين فيلم قطعي شده است .فيلم « قسم» بازيگران مطرح ديگري
هم دارد كه به محض عقد قرار داد با آنها اسامي شان رسانه اي
خواهد شد«.قسم» يك درام اجتماعي است كه فيلمنامه آن را
خود محسن تنابنده نوشته است .تهيه اين فيلم را جليل شعباني
برعهده دارد و سيروس مقدم هم به عنوان مشاور كارگردان در
تهيه و توليد آن همكاري دارد.تورج اصالني مدير فيلمبرداري پروژه
است  .حسن مصطفوي و رضا سخايي هم به ترتيب به عنوان مدير
توليد و دستيار اول كارگردان فيلم «قسم» هستند.

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

جانشين دبير جامعه ايماني «مشعر»؛

کوروش زارعي خبر داد:

بهدنبال ارتباط مديران و هنرمندان هيئتي هستيم
دبير جامعه ايماني «مشعر» برگزار شد.مسعود
نجابتي در اين نشست با تاکيد بر تقويت نقاط
قوت و برطرف کردن ضعفهاي دورههاي پيشين
سوگواره گفت :يکي از مهمترين اهداف هفتمين
سوگواره عاشورايي عکس و پوستر هيأت تاکيد بر
کار گروهي هنرمندان است .وي در مورد ارسال
آثار به سوگواره نيز بيان کرد :هنرمندان ميتوانند
تا  ۱۶آذر ماه مصادف با ايام رحلت پبامبر آثارشان
را از طريق سايت براي ما ارسال کنند .براي ارسال
پوستر به سايت  poster.۱۵۴۲.orgو براي ارسال
عکس به سايت  Photo.۱۵۴۲.orgمراجعه و اقدام
به بارگذاري کنند.آبفروش تصريح کرد :در بخش
پوستر ،صرفا آثار محرم و اربعين مدنظرمان نيست و
از آثاري که نشان دهنده اعياد و جشنهاي مذهبي
هستند نيز استقبال ميکنيم.

عهد بستهام هميشه درباره
فاطميون فيلم بسازم
ساسان فالحفر طلبه فيلمساز از آغاز تحقيقات براي ساخت مستندي
درباره شهداي فاطميون خبر داد.ساسان فالحفر طلبه مستندساز در
گفتوگو با خبرنگار مهر درباره جديدترين فعاليتهاي خود گفت:
در حال حاضر مشغول تحقيق براي ساخت يک مستند درباره
رزمندگان فاطميون هستم .عالقه شديدي به اين رزمندگان دارم
و با خودم عهد بستهام که تا زماني که توان دارم از آنها بگويم
و فيلم بسازم تا به اندازه خودم ،هم از غربت آنها کم کنم و هم
نيروي جديدي را که توسط اين رزمندگان در جبهه مقاومت
تشکيل شده به ديگران بشناسانم .از همين رو تاجايي که بتوانم
درباره اين رزمندگان فيلم ميسازم.

رحيم آبفروش جانشين دبير جامعه ايماني «مشعر»
تاکيد کرد سوگواره عاشورايي پوستر و عکس «هيأت»
به دنبال برقراري ارتباط بين مديران و هنرمندان
هيئتي است.به گزارش خبرنگار مهر ،نشست خبري
هفتمين سوگوارههاي عاشورايي عکس و پوستر
«هيئت» با حضور مسعود نجابتي دبير علمي و عضو
هيأت داوران بخش پوستر و رحيم آبفروش جانشين
غالمرضا سازگار :

انقالب ما با عاشورا
پيروز شد

مدير مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري گفت:
28مهر ماه همايش تئاتر مردمي اربعين کار خود
را آغاز خواهد کرد و پس از سه روز اجراي مرزي،
وارد خاک عراق ميشويم.به گزارش حوزه هنري،
برنامههاي سومين همايش بينالمللي تئاتر مردمي
پيادهروي اربعين «روايت راهيان» در پايگاه خبري
حوزه هنري تشريح شد.زارعي در اين نشست نخست به
زمانبندي اوليه اين همايش پرداخت و گفت28 :مهر
ماه سال جاري همايش تئاتر مردمي اربعين کار خود
را آغاز خواهد کرد .از اين تاريخ به مدت 3روز متوالي
در مرز شلمچه و چزابه اجراي نمايش با گونههاي
متفاوت خواهيم داشت .پس از اجراي اين سه روز
وارد خاک عراق ميشويم و اجراهاي برون مرزي
همايش آغاز خواهد شد .به اين ترتيب يک هفته
در عراق با هنرمندان نمايشهاي آييني کشور اجرا

پيشکسوت شعر و مداحي اهل بيت(ع) گفت :قرن هاست که مردم گريه مي کنند
و اشک آنها نه تنها کم نشده است بلکه بيشتر هم شده است .نهضت امام حسين
را اشک نگه داشته است ولي اشکي که در آن معرفت باشد.غالمرضا سازگارادامه
داد:انقالب ما را همين عاشورا پيروز کرد .در يک راهپيمايي پنج ميليوني همه
نوحه مي خواندند .هيئات مذهبي مردم را بيدار مي کنند .مردم را به جوش و

به بهانه آغاز سال تحصيلي و هفته نيکوکاري

نقش محبت در زندگي انسان

خواهيم داشت.وي با اشاره به تصميمات ويژه براي
برگزاري اين دوره از همايش افزود :در نظر داريم تا
اجراي نمايشهاي سومين همايش بينالمللي تئاتر
اربعين با پنج زبان گوناگون ميزبان زوار پيادهروي ايام
اربعين باشد .زبانهاي فارسي ،عربي ،اردو ،ترکي و
انگليسي در دستور کار برگزاري اين دوره از همايش
تئاتر مردمي اربعين قرار دارد.

خروش و به حرکت وامي دارند يکي از تاثيرات هيئات مذهبي بزرگداشت شعائر
است .اين شعائر را هيچ ديني ندارد .اين مداح پيشکسوت اضافه کرد :مداحي دو
جور است .يکي مداحي است که فقط براي پول مداحي مي کند .او هم کارش
مقدس است اما ديگر به او نوکر نمي توان گفت .او کاسب است .البته باز هم امام
حسين به او عنايت مي کند.

مهر /پانتهآ نيکزاد

سرزمين آب هاي
فيروزهاي

آتشگاه نام روستايي است در شهرستان لردگان
استان چهارمحال و بختياري و در  ۱۹۰کيلومتري
مرکز استان ،که بيش از آنکه خودش شناخته شده
باشد آبشار هاي آن شناخته شده است.آبشار آتشگاه
لردگان شامل چشمه هاي متعددي مي باشد که تنها
دسترسي به اولين چشمه هاي آن آسان است .صعود
به چشمه هاي بااليي اگرچه پر خطر است اما اگر
روحيهماجراجويانهداشتهباشيد،بهديدنزيباييهاي
آن مي ارزد .يکي از باالترين چشمه ها ،آب فيروزه
اي رنگي دارد که بيش تر شبيه جادو است تا واقعيت و
اين رنگ عجيب آب به خاطر عمق بسيار زياد حفره اي
است که آب در آن جريان دارد .زنان روستا نيز از
ميان صخره هاي کنار آب گياهان دارويي برداشت
مي کنند .يکي از صحنه هاي عجيبي که در اين
تفرجگاه ديده مي شود تعداد بسيار زياد لوله هاي
يک و دو اينچي آب است که توسط ساکنان روستا
و به منظور تهيه آب شرب به پايين دست انتقال
داده شده است.

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
خ ش97/6/14 :

رسول عظيمي  -شهردار چهارباغ

آگهي تجديد مناقصه عمومي

قسمت اول
جواد سعيد تهراني
همه انسانها تشنه محبت هستند .همه دوست دارند محبوب
ديگران باشند .حتي در دنياي ماشيني که عواطف واحساسات انساني
ک م رنگ ميشود ،انسان در جستجوي راهي براي جلب محبت ديگران
است .علت اين است که محبت از نيازهاي اساسي هر انسان است .محبت
بايد در گفتار و رفتار انسان بروز و ظهور داشتهباشد .از جلوههاي بروز
محبت ،خوشبرخوردي ،خوشاخالقي ،ادب در کالم ،داشتن روحي ه
قدرداني و تشکر و احسان به نيازمندان است.
رسول گرامي اسالم صلي اهلل عليه و آله فرمودهاند« :خوشاخالقي،
بهترين هدي ه الهياست به انسان ».هر گاه يک مسلمان بتواند از اين
سرمايه در خانواده و جامعه بهره ببرد ،عالوه بر بهرههاي اجتماعي،
اجر فراواني براي او منظور ميگردد .روانشناسان نيز ميگويند کمبود
محبت ،منشا بسياري از ناهنجاريهاي رفتاري است ،لذا در اسالم به
مسئله محبت به فرزندان ،فراوان توصيه شدهاست.
آرامش درساي ه محبت :يکي از بهرههاي مهم ابراز محبت به ديگران و
رسيدن به آرامش است .آرامش گوهر گرانبهاي هستي و گمشد ه هم ه
انسانهاست .همه دنبال آرامش هستند ،اما کمتر انساني را ميتوان
يافت که به آرامش رسيد ه باشد .اينکه بشر ،در به در دنبال آرامش
زندگي است ،به اين دليل است که احساس خوشبختي در ساي ه
آرامش ب ه وجود ميآيد.مرکز وجود انسان ،قلب و روان انسان است.
اگر دل انسان آرام باشد ،دنيا براي انسان آباد است ،دل که خراب شد،
دنياي به ظاهر آباد هم تيره و تار ميشود .احساس آرامش ،در قلب
انسان بهوجود ميآيد و چيزي نيست که بتوان از بيرون تهيه کرد و در
اختيار قلب قرارداد .قلبها در اختيار کيست؟ هم ه ما اعتقاد داريم که
قلبهاي همه در اختيار خداست ،زيرا يکي از نامهاي او "مقلب القلوب
واالبصار" است .اگر دلمان در اختيار خدا باشد و ما دلداد ه او شويم و
دستوراتش را به جان بخريم ،او براي خوشبختي ما کافي است زيرا
او خود را چنين معرفي کرده است؛ "نعم المولي ونعم النصير" (انفال
ي دهنده است.تفاوت انسان ها
 )40او بهترين سرپرست و بهترين يار با يکديگر :وجوه مشترک انسانها فراوان است .هم ه انسانها تالش
ميکنند تا زندگي بهتري براي خود و خانواده تنظيم نمايند ،همه
ميکوشند تا از زيباييهاي زندگي لذت ببرند و زندگي آرام و توام با
پيشرفت داشته باشند ،اما يک تفاوت عمده بين انسانها وجود دارد و
آن نگاه به زندگي است .انسانهاي بزرگ همچون انبياء و اولياي الهي
عليهم السالم که رهبران معنوي جامعه محسوب ميشوند ،نگاهشان
به زندگي به گونهاياست که هر چه را خدا دوست داشتهباشد ،آنان
دوست دارند .براي آنان مطرح نيست پديدههاي زندگي تلخ است يا
شيرين ،آنچه براي آنان اهميت دارد ،رضايت حق در ساي ه اطاعت از
اوست .اما نگاه انسانهاي عادي به زندگي ،نگاه کاسبکارانه و تاجرانه
است .ارزيابي ميکنيم اين پديده جديد ،چه قدر براي رفاه مادي ما
موثر است و چه اندازه ميتواند موجب آرامش ما شود؟

»

نمايه

ششچ مورخ  1397/4/30شوراي اسالمي شهر
شهرداري چهارباغ در نظر دارد براساس مجوز شماره  / 97/237
چهارباغ نسبت به واگذاري ساماندهي بازارهاي محلي هفتگي چهارباغ و نواحي  1و  2با رعايت قوانين و مقررات با
قيمت پايه بهاي ماهيانه  45/000/000ريال به مدت يك سال به صورت اجاره اقدام نمايد.
لذا از كليه شركتكنندگان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مزايده حداكثر ظرف مدت  10روز از انتشار
آگهي نوبت دوم به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
معادل  %5مبلغ اوليه پيمان ( 27/000/000ريال) به عنوان سپرده شركت در مزايده به يكي از صور ذيل قبل از ارائه
قيمت به شهرداري تسليم گردد:
الف) واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري
ب) ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه
ج) چك تضميني بانكي
 -2برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 -5هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -6شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط اعالمي از سوي شهرداري ميباشد.
شماره تماس026-44562500 :

آگهي مناقصه تجديدشده شماره 97/23
شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

نوبت دوم

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :شورهبرداري ،زنگزدايي و رنگآميزي برجهاي خطوط انتقال ناحيه جنوب استان
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1/000/000/000 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه اعتبار و همچنين قابليت تمديد به مدت  3ماه
ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  7صبح روز دوشنبه مورخ  97/6/19لغايت ساعت  15:30روز دوشنبه مورخ 97/6/26
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  15بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/7/7
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  - 97/7/8امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت انجام كار( 12 :دوازده) ماه شمسي
شروط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1گواهي صالحيت پيمانكاري حداقل رتبه  5رشته نيرو
 -2گواهي صالحيت ايمني در امور پيمانكاري
 -3سابقه حداقل يك كار مشابه در خطوط انتقال و فوق توزيع
در صورت عدم ارائه هر يك از مستندات فوق ،ساير مدارك مناقصهگر نيز بررسي نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/20 :
خ ش97/6/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :

پيام مديريت مصرف

روابط عمومي
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان

با ترويج فرهنگ صرفهجويي ،صنعت برق را در ارائه خدمات پايدار ياري كنيم

آگهي مزايده عمومي
نوبت دوم

مرحله دوم (نوبت چهارم )

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397و مجوز شماره /20/4155ش مورخ  1397/2/29شوراي
اسالمي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني تجديد مناقصه عمومي تكميل ساختمان مديريت بحران،
به شرح جدول ذيل اقدام نمايد -1 .سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد :ضمانتنامه بانكي معادل
مبلغ  %5كه مدت حداقل  90روز كه از تاريخ نشر آخرين آگهي مناقصه اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي
به حساب  0105612974005بانك ملي شعبه شهرداري هشتگرد كد شعبه  -2 ،2658برندگان نفر اول ،دوم ،سوم مناقصه
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد -3 .شهرداري هشتگرد در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادها مختار است -4 .مبلغ  200/000ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداري واريز و فيش آن را
ارائه نمايند -5 .متقاضيان ميتوانند جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت سوم به امور قراردادها و پيمانهاي
شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن  026-44222022-4تماس حاصل فرمايند -6 .الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد،
داشتن رتبه ،معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل ،روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاء شركت ،مهر شركت و اصل و
كپي كارت ملي نماينده شركت الزامي ميباشد -7 .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است -8 .پيشنهادات
ميبايست در پاكتهاي مجزا (الف  -ب  -ج) الك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  1397/7/5به دبيرخانه
شهرداري تحويل داده شود -9 .هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
رديف

عنوان پروژه

اعتبار (ريال)

 %5سپرده شركت در مناقصه (ريال)

رتبه مورد نياز

رشته

1

تكميل ساختمان مديريت بحران

13/761/467/889

688/073/394

حداقل 5

ابنيه و تاسيسات

تاريخ انتشار نوبت سوم97/6/14 :
تاريخ انتشار نوبت چهارم97/6/21 :
خش97/6/14 :

يادداشت »

آغاز به کار تئاتر مردمي اربعين از  28مهر

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)

شهرداري هشتگرد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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ساسان فالحفر :

مهناز افشار قسم خورد

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

امير بهمني  -شهردار هشتگرد

يک مؤسسه دولتي در نظر دارد تعدادي از امالک و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده
با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( )setadiran.irو با شماره مزايده  ۲۰۰۹۷۴۷۲۸۰۰۰۰۰۲به صورت الکترونيکي به شرح ذيل فروش
برساند.
 .۱يکباب ملک به مساحت ۳۵۵مترمربع؛
به نشاني :تهران ،خيابان کارگر شمالي ،بر جنوبي خيابان سرتيپ فکوري ،پالک ۱۶۰
 .۲يکدستگاه آپارتمان مسکوني به مساحت  109/86متر مربع
به نشاني :تهران ،شهرک آپادانا ،فاز  ،۲بلوک ،۲۳ورودي  ،۴آپارتمانهاي شرق طبقه همکف
 .٣پنج دستگاه آپارتمان مسکوني به مساحت هاي يک دستگاه  161/90مترمربع) (،دو دستگاه  137/95مترمربع)( ،دو دستگاه  87/90مترمربع)؛
به نشاني :تهران ،خيابان ستارخان ،مجتمع آپارتمانهاي مسکوني معروف به برج ستارخان ،برج شماره  ،۳۰۱طبقات ۲و۳
از متقاضيان جهت شرکت در مزايده و همچنين بازديد دعوت به عمل مي آيد.
زمان دريافت اسناد شرکت در مزايده  :از مورخ  97/06/20لغايت مورخ  97/07/10با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
زمان بازديد  :روزهاي يکشنبه مورخ  ،97/06/25دوشنبه مورخ  97/06/26و سه شنبه مورخ  97/06/27از ساعت  ۱۰الي  ۱۳به نشاني هاي فوق الذكر
زمان ارائه پيشنهاد :از مورخ  97/06/31لغايت 97/07/10
زمان و مکان بازگشايي پاکات :به شرح مندرج در اسناد مزايده
مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده :ضمانت نامه بانکي  ،سپرده نقدي و يا پرداخت الکترونيکي به شرح مندرج در اوراق شرايط مزايده
برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد
متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي ( توکن) با شماره ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه۰۲۱-۴۱۹۳۴ :
دفتر ثبت نام استان تهران ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸
ضمنا متن شرايط مزايده بر روي سايت پايگاه ملي مناقصات به نشاني  www.iets.imporg.irقابل دريافت مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
تاريخ انتشار نوبت سوم97/6/24 :
م الف1892
دت97/6/24 :

اداره کل پشتيباني و خدمات عمومي

