» خبر

هركس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه مي گويد ،بين او و خداي عزوجل
گناهي باقي نمي ماند.

امام صادق (ع):

شيراز با  ۲۲فيلم
ميزبان جشنواره فجر شد

جشنواره فيلم فجر در شيراز از  ۱۶بهمن ماه آغاز ميشود و
با  ۲۲فيلم به استقبال فجر سي و پنجم ميرود.به گزارش
خبرگزاري فارس ،مهدي رنجبر ،معاون هنري و سينمايي اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس از برگزاري شانزدهمين جشنواره
فيلم فجر استاني همزمان با سي و پنجمين دوره جشنواره
فيلم فجر در شيراز خبر داد.وي با بيان اين که شيراز امسال
به مدت  ١٠روز ميزبان  ٢٢فيلم جشنواره فيلم فجر خواهد
بود ،اظهار داشت :اين جشنواره از  ١٦تا  ٢٦بهمن ماه با ٤
اکران روزانه در تاالر حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
فارس پذيراي عالقهمندان به فيلم و سينما خواهد بود .وي در
خصوص زمان اکران اين  ٢٢فيلم نيز گفت :زمانبندي اکران
فيلمها هنوز مشخص نيست اما براي جلوگيري از فشردگي
اکرانها در تالش هستيم تا با رايزني با وزارتخانه و همچنين
سازمان امور سينمايي ،اکران فيلمها را به صورت همزمان در
دو سالن داشته باشيم.
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رئيس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنايي گفت :در سال
گذشته و در دو نوبت حدود يک هزار تبلت براي دانشآموزان
نيمه بينا در نظر گرفتيم.مجيد قدمي ،رئيس سازمان آموزش
و پرورش کودکان استثنايي در گفتگو با فارس در خصوص
فعاليتهاي انجام شده براي دانشآموزان نيمه بينا اظهار
داشت :در سال گذشته و در دو نوبت حدود يک هزار تبلت
براي دانشآموزان نيمه بينا در نظر گرفتيم.وي افزود :ضمن
اينکه هزينه دارو ،خدمات توانبخشي مانند واکر و ويلچر را
هم تأمين کرديم.رئيس سازمان آموزش و پرورش کودکان
استثنايي با بيان اينکه اکنون فشار اوليه در خصوص مشکالت
را پشت سر گذاشتهايم ،گفت :تأمين خدمات توانبخشي بالغ بر
 7ميليارد تومان هزينه در بر داشت که تمام آنها را پرداخت
کرديم.وي افزود :همچنين ،تأمين دارو ،هزينه وسايل توانبخشي
و هزينه خدمات توانبخشي را پرداخت کرديم؛ هزينه عينک
و اعمال جراحي دانشآموزان استثنايي را هم متقبل شديم
ضمن اينکه هزينه يک سري جراحيها را حتي تا  30ميليون
تومان نيز پرداخت کرديم.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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حجتاالسالم آقايي :

مصوبه جديد مجلس درباره مساجد
ضمانت اجرايي الزم را ندارد

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي خبر داد:

تأمين هفت ميليارد تومان براي
ارائه خدمات به دانشآموزان استثنايي

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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معاون مرکز رسيدگي به امور مساجد گفت :اگرچه
مصوبه جديد مجلس درباره مسجد ،يک گام
رو به جلو است و تا حدي توانسته برخي مشکالت
مساجد را حل کند ،اما به نظر ميرسد کافي نيست
و ضمانت اجرايي الزم را ندارد.به گزارش فارس،
مجلس شوراي اسالمي در ماده  110از اليحه برنامه
ششم توسعه مصوب کرد ب ه منظور توسعه فضاهاي
از دانشگاه خوارزمي؛

پيکر علي شريعتمداري
امروز تشييع مي شود

مذهبي فرهنگي و بهرهگيري بهينه از اماکن مذهبي
و تثبيت جايگاه مسجد ب ه عنوان اصليترين پايگاه
عبادي ،تربيتي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي،
اقداماتي را انجام دهد از جمله اينکه - :مساجد،
مصالها ،اماکن مذهبي اقليتهاي ديني مصرح در
قانون اساسي ،حوزههاي علميه شامل فضاهاي مراکز
پژوهشي ،آموزشي و اداري از پرداخت هزينههاي حق
انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب و عوارض ساخت
و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف هستند -.کليه
دستگاههاي اجرايي ،مراکز آموزشي ،بيمارستانها
و مراکز درماني ،مجموعههاي ورزشي ،مجتمعهاي
رفاهي ،تفريحي و مجتمعهاي تجاري اعم از دولتي
يا غيردولتي ،موظفند نسبت به احداث يا اختصاص
و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا
نمازخانه اقدام کنند.

معاون اداري مالي وزارت علوم خبرداد:

پرداخت بودجه  ۶۰۰ميليارد توماني تعميرات دانشگاهها
در هفته آينده

معاون اداري مالي وزارت علوم گفت :بودجه
 ۶۰۰ميليارد توماني دولت براي پرداخت هزينه هاي
تعميرات و تجهيزات هفته آينده پرداخت
مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از
وزارت علوم ،محمد حسين اميد در نشست
معاونان اداري مالي دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و
پارک هاي علم و فناوري در وزارت علوم ،ساز و
کار پرداخت بدهي هاي دانشگاه ها به پيمانکاران
را تشريح کرد.وي افزود :دولت براي پرداخت
هزينه هاي تعميرات و تجهيزات بودجه ۶۰۰
ميليارد توماني در نظر گرفته است که در هفته
آينده پرداخت مي شود.معاون اداري و مالي
وزارت علوم خاطرنشان کرد :از سوي دولت مبلغ
يک ميليارد و  ۳۰۰هزار تومان براي پرداخت
بدهي هاي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي به

پيکر دکتر «علي شريعتمداري» چهره ماندگار علمي و عضو شوراي عالي
انقالب فرهنگي امروز از دانشگاه خوارزمي به سمت بهشت زهرا(س) تشييع
مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر ،پيکر استاد دکتر علي شريعتمداري
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي روز پنجشنبه  ۲۳دي ماه ساعت ۹:۳۰

معاون کتابخانه ملي ايران از قاچاق برخي از نسخ بسيار کهن
شيعي به خارج از کشور و همچنين معدوم شدن آنها خبر
داد و از اين اتفاق اظهار تاسف کرد.به گزارش خبرنگار مهر،
اين مطلب را غالمرضا اميرخاني ،معاون کتابخانه ملي ايران
در جريان نشست خبري پانزدهمين آيين بزرگداشت حاميان
نسخ خطي که در محل اين سازمان برگزار شد ،عنوان کرد
و گفت :سوالي که امروز ميبايست مطرح کرد اين است که
چرا بسياري از نسخ خطي از کشور خارج ميشوند و ما بعد
از مدتي متوجه اين اتفاق ميشويم؟ ظاهرا جواب اين سوال
مشخص است و به مسائل مالي برميگردد ،اما واقعا بايد عزم
جدي در ميان مسئوالن رده باالي کشورمان به وجود بيايد
که ميراث فرهنگيمان حفظ شود.اين مقام مسئول در سازمان
اسناد و کتابخانه ملي ايران افزود :وظيفه حفاظت از ميراث
مکتوب کشور در درجه اول برعهده کتابخانههاي بزرگ کشور
است و بايد از خروج اين آثار جلوگيري کنند .چند وقت قبل
خبري منتشر شد با اين مضمون که تنها يک برگ مينياتوردار
از شاهنامه شاه طهماسب  ۱۲ميليون دالر (يا پوند) در حراج
ساتبي فروخته شد.

پايان داوري ششمين دوساالن ه
هنرهاي تجسمي اعضاي کانون

آثار ششمين دو ساالن ه هنرهاي تجسمي اعضاي مراکز ثابت،
فراگير ،سيار و پستي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
داوري شد.به گزارش ادارهکل روابط عمومي و امور بينالملل
کانون ،از اين ميان  1696اثر رسيده به دبيرخانه ششمين دوساالن ه
هنرهاي تجسمي اعضاي مراکز کانون در چهار رشت ه نقاشي،
خوشنويسي ،عکاسي و سفالگري 1163 ،اثر به بخش نقاشي،
 283اثر به بخش خوشنويسي 100 ،اثر به بخش عکاسي و 150
اثر به بخش سفالگري اختصاص دارد.براساس اين خبر ،يکي از
ويژگيهاي مهم اين دوساالنه حضور هم ه کودکان و نوجوانان
مراکز فرهنگيهنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
اعم از مراکز فراگير ،کتابخانههاي سيار ،پستي و ثابت است.بر
همين اساس از آنجايي که موضوع اين دوساالنه «آداب و رسوم
سرزمين مادري من» بود از کودکان و نوجوانان خواسته شده
بود تا براي آثارشان دستنوشتههايي را نيز خلق کنند.همزمان
يوهشتمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي نمايشگاهي از
با س 
آثار برگزيد ه ششمين دوساالن ه هنرهاي تجسمي اعضاي مراکز
کانون برپا ميشود.

جز چند استخوان به جا مانده
پيمانکاران در نظر گرفته شده است که از اين
مبلغ  ۴۰۰ميليارد تومان به پرداخت بدهي به
پيمانکاران عمومي و ۳۰۰ميليارد تومان به پرداخت
بدهي به شهرداري ها ۱۰۰ ،ميليارد تومان به
پرداخت بدهي بابت طرح هاي  ۵۰درصد خيرين
آموزش عالي و مابقي نيز به پرداخت پيمانکاران
عمراني اختصاص دارد.

از دانشگاه خوارزمي به سمت قطعه  ۱۱۰بهشت زهرا (س) تشييع مي شود.
مراسم ختم وي نيز روز شنبه  ۲۵دي ماه از ساعت  ۱۵:۳۰تا  ۱۷در مسجد
نور برگزار خواهد شد.دکتر علي شريعتمداري  ۲۰دي ماه در شهر شيراز و
در سن  ۹۳سالگي به علت کهولت سن دار فاني را وداع گفت.

بر باد داده اند تن خاکي
مست از سبوي وصل به سر برده
فريادشان يله در هر کوه
ماييم سروهاي به خون خفته
رفتيم تا که باغ بماند سبز
در بي کران سرخ شقايق زار

توفان زده ،شکسته ،ولي بي باک
همراه با تبلوري از ادراک
چيزي نمانده است از آن کوالک
پرواز کرده اند سوي افالک
در دست هايشان قدحي از خاک
بر گوش هوش مي رسد اين پژواک
ماييم الله هاي گريبان چاک
رفتيم تا که عشق بماند پاک
هرگز مباد همدمتان خاشاک
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تمديد مهلت ارسال آثار
جشنواره منطقهاي خليج فارس

مهر /عارف فتحي اكبري

مهلت ثبتنام و ارسال آثار پنجاهوششمين جشنواره منطقهاي «خليج
فارس» تا  26دي ماه تمديد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس ،مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره
منطقهاي «خليج فارس» که در فراخوان تا 20دي ماه اعالم شده بود،
به دليل استقبال تا  26دي ماه تمديد شد .پنجاه و ششمين جشنواره
منطقهاي سينماي جوان «خليجفارس» با حضور استانهاي بوشهر ،فارس،
خوزستان ،چهارمحال و بختياري ،کهگيلويه و بويراحمد ،لرستان ،يزد،
کرمان ،سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و اصفهان به ميزباني بوشهر
برگزار ميشود.پنجاهوششمين جشنواره منطقهاي سينماي جوان از
تاريخ  8الي  10اسفند ماه سال جاري به مدت سه روز در بوشهر
برگزار ميشود.

گرههاي ثريا
ثريا ۲۴ ،ساله است .به انحراف شديد ستون فقرات
مبتال است .براي درمان مشکل دست هايش هم نياز
به  6ميليون تومان دارد .خانواده ثريا ساکن مسکن
مهر نظرآباد استان البرز هستند.
مادر ثريا و مربي قالي بافي اش ،دار قالي بافي ثريا را در
خانه بر پا کردهاند .ثريا با يک انگشت نخ را رد مي کند و
با دهان آن را بيرون ميکشد و با همان انگشت گره ها
را مي کوبد .ثريا تا حاال ،سه قالي کوچک بافته است.
حاصل دسترنج او واقع ًا خريدني است.

حجتاالسالم حاج عل ياکبري:

آباداني مساجد به عمران معنوي
و فعال بودن آنان بازميگردد

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي:

نرخ باسوادي اتباع خارجي تا  60درصد افزايش يافت
 18هزار و  600نفر در طرح آموزش سوادآموزي
ثبتنام کردند.باقرزاده از رايگان بودن ثبت نام
سوادآموز اتباع بيگانه خبرداد و افزود 80 :درصد
هزينه سوادآموزي را دولت ايران  18 ،درصد را
کميسارياي عالي پناهندگان و  2درصد را هم
کشور نروژ تأمين مي کند.رئيس سازمان نهضت
سوادآموزي درباره اعطاي بن يک ميليون توماني ،
خاطرنشان کرد :اين بن به کام بي سوادان مطلق
که مدرکي معادل سوم ابتدايي دريافت کنند با
مراجعه مسئوالن محلي به منزل اين بي سوادان
به آنان اهدا مي شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

شهدا از نمادهاي تداوم حيات فرهنگي کشور هستند
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي شهدا را نمادهاي تداوم
حيات فرهنگي کشور دانست و گفت :رسالت اصلي
و فلسفه وجودي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس ،بازنمايي گفتمان دفاع مقدس در جامعه
امروز است.به گزارش ايرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،سيد رضا صالحي اميري در همايش سراسري
مديران بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
بر اهميت زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي جنگ
تحميلي تاکيد کرد و افزود :آزادي ،امنيت ،هويت،
شرافت و حيات زيستي که امروز از آن بهرهمنديم،
مديون خون شهداست.وي ادامه داد :همه دستگاهها

و نهادها بهويژه دولت ،خود را موظف ميدانند که با
اين بنياد همکاري داشته باشند ،همکاري با اين نهاد،
همکاري با نظام و انقالب است.وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي تصريح کرد :بررسي راهبردهاي جديد براي
بازگشت به گفتمان دهه اول انقالب از ضروريات است.
وي با بيان اينکه بعد از انقالب اسالمي طي چهار دهه
تغييرات گفتماني را شاهد بوده ايم ،افزود :مطلوبترين
ي به دهه اول انقالب و دوران دفاع
ظرفيت گفتمان 
مقدس باز ميگردد و هرچقدر از آن گفتمان فاصله
گرفتيم ،دچار چالش در حوزههاي اجتماعي ،فرهنگي
و اقتصادي شديم.

حجت االسالم محمدي تاكيد كرد :ضرورت جذب مشارکت دستگاه ها براي برگزاري مسابقات بين المللي قرآن

نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف در نخستين نشست ستاد بر گزاري
مسابقات بين المللي قرآن خواستار ارتقاء کمي و کيفي اين دوره از مسابقات
با همکاري تمامي کميته ها ودستگاههاي اجرايي وجذب مشارکت دستگاهها
مختلف شد .به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان اوقاف وامور
خيريه حجت االسالم والمسلمين محمدي در نخستين نشست هماهنگي ستاد

برگزاري سي وچهارمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم با تبيين برخي
رويکردها و شاخص ها در اين دوره از مسابقات گفت  :اين مسابقات در عصر
جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي برگزار مي شود ؛لذا بايد فضاي مسابقات و
حتي در محتواي تالوت قاريان و حافظان به مفاهيم و فرهنگ انقالب اسالمي
پرداخته شود .وي هماهنگي بين کميته ها و اعضاي ستاد مسابقات را ضروري

دانست و افزود  :اگر مشکلي هم هست با همدلي و حمايت و پشتيباني کميته ها
از يکديگر و تعامل برطرف شود.نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف با بيان
اينکه انتظار اين است که استقبال عمومي مردم از مسابقات بهتر از سال هاي
قبل باشد تاکيد کرد  :حضور مردم و جامعه قرآني در مسابقات زمينه ساز
برگزاري با شکوهتر اين دوره از مسابقات خواهد شد .

برنده فانوس جشنواره عمار در قاب تلويزيون

طرح نمايد.حجت االسالم و المسلمين محسن نقي زاده ،کارگردان
مستند «بومرنگ» موضوع مستند خود را ريشه يابي جريانهاي
تکفيري در سابقه  30سال گذشته آن در منطقه دانست و گفت:
تا به امروز در مورد مدافعين حرم مستندهاي زيادي توليد شده
ولي آنچه که به نظرم با کمبود مواجه بوديم ريشه يابي جريانهاي
تکفيري و بررسي عميق علل شکل گيري آن است که تالش کرديم

در اين مستند به آن بپردازيم .نقي زاده در ادامه به شکل گيري
جريان تکفيري در سالهاي پس از حمله آمريکا به عراق اشاره
کرد و گفت :پس از افغانستان ،جريان تکفيري با محوريت زرقاوي
به عنوان يکي از رهبران القاعده در عراق رشد ميکند و با شروع
درگيريهاي سوريه ،القاعده عراق نيروهاي خود را براي مبارزه با
بشار اسد به سوريه گسيل ميکند.

به گزارش روابط عمومي سازمان هنري رسانهاي اوج ،مستند «بومرنگ»
که به تازگي جايزه فانوس جشنواره عمار در بخش بيداري اسالمي
را دريافت کرده به ريشه يابي شکل گيري جريان داعش در منطقه
ميپردازد و تالش كرده مسائل امروز جهان اسالم را به صورتي مبنايي
استانداري تهران
شهرداري قدس
سازمان ميادين ميوه و ترهبار و فرآوردههاي كشاورزي

» عباس براتي پور

در کوله بارشان عطشي از عشق

نمايه

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي گفت :درصد
نرخ باسوادي اتباع خارجي در کشور از  6درصد
ابتداي انقالب به  60درصد در سال  95افزايش
يافت.به گزارش ايرنا  ،علي باقرزاده با اشاره
به اين مطلب که سوادآموزي  ،آموزش افراد
 10تا  49سال را برعهده دارد  ،اظهارکرد :در سال
گذشته  23هزار و  800نفر و امسال نيز  19هزار و
 700نفر در رده سني زير  20سال تحت آموزش هاي
سوادآموزي قرار گرفتند.وي با بيان اينکه در
حال حاضر تعداد  700هزار نفر از اتباع خارجي
آموزش ديده و باسواد شده اند ،افزود :امسال نيز

در رجعت شهيدان عاشق

از راه آمدند ولي غمناک

معاون کتابخانه ملي:

بعضي از نسخ خطي کهن شيعي
از کشور خارج و معدوم شده است

زمزمه »

آگهي تجديد مزايده عمومي

نوبت دوم

سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري قدس در نظر دارد نسبت به اجاره واحد كارگاهي شماره
 1و  4واقع در خيابان چمن ،مجتمع تجاري صنعتي قدس خيابان قدس يك براساس مجوزهاي
شماره  10-1099مورخ  1395/05/28شوراي محترم اسالمي شهر از طريق تجديد مزايده اقدام
نمايد .متقاضيان ميتوانند جهت آگاهي بيشتر حداكثر  10روز كاري پس از درج آگهي نوبت دوم
جهت بازديد از محل و خريد اسناد شركت در مزايده به سازمان ميادين ميوه و ترهبار واقع در شهر
قدس  -بلوار سي جمهوري ،ساختمان ياس ،طبقه پنجم ،واحد  10مراجعه و يا با شماره 46873251
و  46810799تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/23 :
خ ش95/10/16 :

سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري قدس

رئيس مرکز رسيدگي به امور مساجد گفت :بخش اصلي آباداني مساجد
به عمران معنوي و فعال بودن مساجد بازميگردد بنابراين اگر ميخواهيم
مساجد بيش از گذشته آباد شوند ،راه ميانبر آن حضور نسل جوان در
مساجد است.به گزارش فارس ،حجتاالسالم محمدجواد حاج علياکبري،
در مراسم امضاي تفاهم نامه مرکز رسيدگي به امور مساجد با اداره کل
آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران که در مجتمع محراب
برگزار شد ،گفت :با توجه به ظرفيت «جهانسازي» مساجد و قابليتها و
ظرفيتهايي که مساجد دارند ،نبايد نسبت به آنها بيمهري يا قهر کنيم.
وي اظهار داشت :بعد از شکلگيري انقالب اسالمي ،نظام اسالمي مورد
تهديد قرار گرفت ،اما از آنجايي که همواره معجزه مساجد را ديدهايم،
بيش از  97درصد از شهداي دوران دفاع مقدس از مساجد بودهاند و
همين موضوع در مورد ظرفيت مساجد کافي است و همواره تالشهاي
روحانيون شايسته ،مؤمن و متعهد در اقصي نقاط کشور براي تربيت
باورهاي ديني مردم وجود داشته است.

مجموعه مستند سردرهاي تاريخي
تهران توليد شد

مستند سردرهاي تاريخي تهران با معرفي نمادهاي شهري در معماري
تهران به کارگرداني اميد غريبي و در موسسه تصوير شهر توليد شد .به
گزارش روابط عمومي موسسه تصويرشهر ،مجموعه مستند سردرهاي
تاريخي تهران در  6قسمت  6دقيقهاي به کارگرداني و تهيهکنندگي
موسسه تصوير شهر توليد شد .هدف از توليد اين مجموعه مستند بررسي
مردم شناختي نمادها در معماري شهر تهران است؛ چرا که نمادهاي
شهري نشان دهنده هويت يک شهر هستند .نشانه هايي چون حضور
قرآن در زندگي ايرانيان ،تبرک جستن يا بهره گيري از مفاهيم اين کتاب
آسماني در ورودي منازل و نمادهاي حاوي نشانه هاي قدرت و غرور که
از گذشته تاکنون در برخي از سردرهاي تهران خودنمايي مي کنند.اين
مجموعه مستند بعد از  4ماه کار ،آماده نمايش شده است.

آگهي مزايده عمومي مرحله دوم
نوبت دوم

شهرداري بندر ماهشهر به استناد موافقتنامه شماره /1133ش مورخ  95/7/17شوراي
اسالمي شهر در نظر دارد مغازههاي موجود در مجتمع نگين (شمارههاي -8-7-6-5-3-1
-45-44-42-43-39-38-37-35-28-27-26-21-20-18-17-16-14-12-11-10
-70-66-67-68-64-65-62-61-59-58-57-55-54-53-52-51-50-49-46
)90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-72-73-74-71
واقع در بندر ماهشهر  -بلوار آيتاهلل طالقاني  -روبروي آتشنشاني را به نحو اجاره به
متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
 -1شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -2به قيمتهاي زير قيمت پايه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -3متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با تلفن
 061-52339114-16تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ش95/10/23 :

امور قراردادهاي شهرداري بندر ماهشهر

