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سه شنبه 96/8/23

 ۱۰۰سريال ميسازند اما ما بيکاريم
يک بازيگر قديمي تلويزيون ميگويد بازيگران زيادي هستند که به دليل
بيکاري ،خانهنشين و افسرده شده اند.امير مواليي بازيگر تلويزيون در
گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکالت بازيگران هم صنف خود بيان کرد:
ما قديميهاي سينما و تلويزيون فراموش شده ايم و من بعد از  ۴۸سال
بايد همچنان در منزل بنشينم و منتظر باشم که کسي تماس بگيرد.وي
اضافه کرد :مديران صداوسيما مي گويند که حدود  ۱۰۰پروژه در حال
ساخت است ،اما عده اي از قديمي ها بيکار هستند و حمايتي از آنها
نمي شود .ما که سالمتي مان را پاي اين حرفه گذاشتيم حداقل انتظار
داريم نقش هايي در اين مجموعه ها داشته باشيم.
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عکاسان و خبرنگاران روز چهارشنبه  ٢٤آبان ماه به تماشاي نمايش کودک
"اژدها،اولين حيوان خانگي" مي نشينند.به گزارش روابط عمومي اين اثر،
تئاتر کودک "اژدها،اولين حيوان خانگي" به کارگرداني امير مشهدي عباس
فردا ساعت  19/30ميزبان خبرنگاران و عکاسان خواهد بود.در خالصه
اين داستان آمده :روزي يک جهانگرد وارد روستا مي شود و به تنها
پسر بچه روستا يک تخم اژدها مي دهد ...مکان :خيابان مفتح – خيابان
ورزنده – جنب ورزشگاه شيرودي  -تاالر هنر .

نادر قشقايي:

يک طرح براي يادمان شهيد
حججي ارائه دادم

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

شجاعي طباطبايي :

ما را به خاطر پرداختن به مسائل ارزشي مورد حمله قرار ميدهند

ديداربا خانواده معظم شهيد
مجيد صادقي راد

خبرنگاران و عکاسان
اولين اژدهاي خانگي را مي بينند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

سه شنبه  23آبان 25 1396صفر  14 1439نوامبر  2017سال سي و دوم شماره9083

درب رنامه ستارگان پرفروغ منطقه  10صورت مي گيرد؛

رئيس فرهنگسراي عطارنيشابوري به همراه رئيس خانه موزه شهيدان
اقبالي دربرنامه"ستارگان پرفروغ"منطقه 10باخانواده معظم شهيد"مجيد
صادقي راد"ديدارمي کند.به گزارش روابط عمومي مديريت فرهنگي
هنري منطقه10؛ در ويژه برنامه"ستارگان پرفروغ" اين هفته که
ساعت11سه شنبه 23آبانماه دربيت معظم اين شهيد واالمقام
برگزارمي شود؛دکترمحمدرضاجمالي،مديرفرهنگي هنري منطقه10
به منظورگراميداشت ياد وخاطره شهداي منطقه10با خانواده معظم
اين شهيد دفاع مقدس ديدار و ازآنان تجليل خواهدکرد.

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:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

مدير مرکز هنرهاي تجسمي گفت :آثار برخي هنرمندان
به گونهاي است که انگار در پاريس زندگي ميکنند!
يعني آثارشان هيچ تناسبي با فضا و زيباييشناسي
بومي کشور ندارد؛ بسيار عجيب است که آنها ما را
به خاطر فعاليت در حوزه مسائل ارزشي مورد حمله قرار
ميدهند!سيدمسعود شجاعي طباطبايي ادامه داد :بسيار
عجيب است که در فضاي هنرهاي تجسمي کشور ،نگاه

در کارگروه رسانه موزه انقالب اسالمي
و دفاع مقدس تاکيد شد:

فعاليت بيشتر رسانه اي
و حضور در فضاي مجازي

روشنفکرمآبانه و غربي حاکم است؛ آثاري که در گالريهاي
برخي هنرمندان وجود دارد به گونهاي است که انگار
آن هنرمند در پاريس زندگي ميکند! يعني آثارش هيچ
تناسبي با فضا و زيباييشناسي بومي کشورمان ندارد؛
بسيار عجيب است که آنها ما را به خاطر فعاليت در حوزه
مسائل ارزشي مورد حمله قرار ميدهند؛ مث ًال وقتي که
برنامههاي هنري با موضوع مردم مظلوم ميانمار برگزار
ميکنيم و به سکوت مجامع بي نالمللي و رسانههاي غربي
در برابر اين فاجعه اعتراض ميکنيم به ما خرده ميگيرند
که چرا به مسائل ميانمار ميپردازيد؟! يا زماني که به
سراغ موضوعاتي همچون مظلوميت مردم يمن ،مدافعان
حرم و در رأس آنها شهيد معزز حججي ميرويم به ما
انتقاد ميکنند؛ در حالي که اين ما هستيم که بايد از
آنها خرده بگيريم که چرا عزيزاني که از تمام هستي خود
گذشتهاند را مورد بيمهري قرار ميدهند؟!

غالمرضا موسوي:

پنج هزار سالن سينما ميخواهيم

غالمرضا موسوي با اشاره به اينکه براي اکران
فيلم به شکل عادالنه در کشور نيازمند وجود
 ۵هزار سالن سينما هستيم ،از مخالفت خود با
اکران فيلم خارجي سخن گفت.غالمرضا موسوي
از تهيهکنندگان سينماي ايران با تاکيد بر اينکه
زيرساختهاي اکران فيلم خارجي در ايران فراهم
نيست به خبرنگار مهر گفت :ما نياز به  ۵هزار
سالن سينما در کشور داريم ولي در حال حاضر
فقط  ۴۰۰پرده سينما در کشور داريم .در همين
شرايط مسئله فيلمسوزي مطرح ميشود که اين
بحث از نبود سالن سينما براي اکران فيلمهاي
ايراني نشات مي گيرد ،حال در اين شرايط که
سالن کم است و فيلم ايراني بايد ديده شود
درست است يک مصيبت به بار مصيبت ها
اضافه شود؟

در کارگروه رسانه موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس بر تعامل بيشتر موزه
با رسانه ها و حضور گسترده تر در فضاي مجازي و استفاده از ظرفيت هاي
موجود در مجموعه براي رسانه اي شدن بيشتر موزه و آشنايي مردم با
انديشه هاي انقالب اسالمي و ارزشهاي دفاع مقدس تاکيد شد .اولين کارگروه
رسانه موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس با حضور علي اصغر جعفري مدير
عامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس و جمعي از دست اندرکاران

ايسنا  /محسن اسماعیلزاده

هرسالهباشروعفصلبرداشتزعفران،اکثرمردم
منطقه تربت حیدریه صبح ها را در زمین های
کشاروزی مشغولند و عصرها را در بازار سپری
میکنند.باتوجهبهسطحکشت ۸۰هزارهکتاری
زعفران در این منطقه ،کارگران زیادی از شهرها
و روستاهای اطراف از جمله تربت جام ،خواف،
گناباد و  ...برای کار وارد این شهر میشوند ،به
طوری که این محصول برای حدود  ۷۰هزار نفر
به طور مستقیم ایجاد شغل میکند .خراسان
رضوی با در اختیار داشتن سهم  ۸۰درصدی
از تولید زعفران ایران به عنوان قطب تولید
زعفران جهان شناخته میشود.
نوبت اول

اداره كل راهآهن يزد  -اداره تداركات و پشتيباني

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

(احداث طبقه دوم ساختمان شهرداري شهرك جعفريه)

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به احداث طبقه دوم ساختمان شهرداري شهرك جعفريه طبق مجوز شوراي اسالمي شهر به شماره 147
مورخ  96/01/26از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از شركتهاي واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ
درج آخرين آگهي به مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  85/000/000ريال ميباشد.
 )2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6ارائه حداقل رتبه  5از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته ابنيه براي خريد اسناد مناقصه الزامي ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/30 :
خ ش96/8/23 :

احسان درخشاننسب  -سرپرست شهرداري شهريار
آگهي مناقصه عمومي

در ادامه فعاليت هاي فرهنگي خانه سينما و به منظور استمرار توجه به آثار
مکتوب سينمايي ،ساعت  16فردا  ،نشست نقد و بررسي فيلمنامه «چند خط
و يک چمدان» با حضور فرهاد توحيدي و محمد گذرآبادي در کتابخانه خانه
سينما برگزار خواهد شد.در اين نشست ضمن خوانش فيلمنامه توسط نويسنده،
بررسي تخصصي آن توسط مهمانان و حاضران در جلسه صورت خواهد گرفت.
حضور در اين جلسه براي عالقهمندان آزاد است.

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت :طرحهايي اجرا شده تا در برابر موج از
بين رفتن مطبوعات کاغذي منفعل نباشيم و با افرادي هم راي نشويم که
ميگويند دوره مطبوعات کاغذي تمام شدهاست.به گزارش خبرگزاري مهر
حسين انتظامي معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،ميهمان برنامه «چشم شب روشن» بود و با سيدعلي کاشفي خوانساري،
کارشناس مجري اين برنامه ،گفتگو کرد.وي با بيان اينکه خوشبختانه در طي
اين ساليان ،کارم هميشه مطبوعات بوده است ،درباره مطالعه افزود :وقتي ما
ميگوييم سرانه مطالعه شامل مطبوعات هم ميشود و چه بسا ،مطبوعات
نقطه عزيمت به مطالعه براي خيليها باشد .سال  ۸۳که در هيئت نظارت بر
مطبوعات نماينده مديران مسئول شده بودم ،برنامهام اين بود که مرتب با مديران
مطبوعات جلساتي داشتم .به آنها گفتم من وکيل شما هستم و شما ميدانيد
من مخالف نشريات زرد هستم؛ بنابراين جهت گيريام در اين هيئت در جهت
محدود کردن اين نشريات است.انتظامي تصريح کرد :اکنون شوربختانه تيراژ
روزنامهها رو به کاهش است و جمع تيراژ روزنامههاي کشور که بالغ بر ،۱۷۰
 ۱۸۰عنوان است ،کمتر از  ۸۰۰هزار نسخه است .تازه نسخه فروش رفته اين
روزنامهها رقم پايينتري است.

 -1موضوع :پشتيباني از سيستمهاي سختافزاري ،نرمافزاري و شبكه اداره كل راهآهن يزد
 -2مدت و محل اجرا :مدت  12ماه  -محل انجام اداره كل راهآهن يزد
 -3برآورد اوليه 2/350/000/000 :ريال (دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال)
 -4مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 117/500/000 :ريال (يكصد و هفده ميليون و پانصد هزار ريال)
 -5مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :متقاضيان ميتوانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  96/8/30با در دست داشتن معرفينامه كتبي
جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني :يزد  -ميدان راهآهن  -اداره كل راهآهن يزد  -اداره تداركات و پشتيباني مراجعه نمايند.
 -6متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه يك فقره فيش بانكي به مبلغ  300/000ريال (سيصد هزار ريال) به حساب سيبا بانك ملي راهآهن به
شماره  2176405901009جهت هزينه تهيه اسناد واريز و به اداره تداركات و پشتيباني اين اداره كل به نشاني فوق مراجعه نمايند.
 -7مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده :حداكثر تا ساعت  10روز شنبه مورخ  96/09/11به نشاني فوق
 -8دريافت اسناد مناقصه از طريق سايت ( http://iets.mporg.irپايگاه ملي مناقصات كشور) امكانپذير ميباشد.
 -9هزينه چاپ و نشر آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -10ارائه گواهينامه يا تصوير تاييد صالحيت معتبر از شوراي عالي انفورماتيك با حداقل رتبه  4در زمينه پشتيباني از سيستمهاي سختافزاري ،نرمافزاري
و شبكه الزامي ميباشند و ارائه حداقل /2دو قرارداد مبني بر فعاليت در زمينه پشتيباني از سيستمهاي سختافزاري ،نرمافزاري و شبكه در ادارات دولتي
الزامي ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول96/8/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/25 :
1593

نشست نقد و بررسي فيلمنامه
در خانه سينما برگزار مي شود

تالش کردهايم در برابر موج از
بين رفتن مطبوعات کاغذي منفعل نباشيم

آگهي فراخوان

نوبت اول

(ديواركشي و تكميل ساختمان معاونت حمل و نقل و ترافيك)

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به ديواركشي و تكميل ساختمان معاونت حمل و نقل وترافيك طبق مجوز شوراي اسالمي شهر به شماره
 147مورخ  96/01/26از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد لذا از شركتهاي واجد شرايط دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از
تاريخ درج آخرين آگهي به مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  80/000/000ريال ميباشد.
 )2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6ارائه حداقل رتبه  5از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته ابنيه براي خريد اسناد مناقصه الزامي ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/30 :
خ ش96/8/23 :

احسان درخشاننسب  -سرپرست شهرداري شهريار

احب اهلل من احب حسينا

جهت شناسايي مهندسين مشاور

اداره كل راهآهن يزد در نظر دارد پشتيباني از سيستمهاي سختافزاري ،نرمافزاري و شبكه را به بخش خصوصي واگذار نمايد.

خ ش96/8/23 :

وي با اشاره به اينکه اول بايد سالن به قدر کافي
ساخته و بعد درباره اکران فيلم خارجي صحبت
شود ،توضيح داد :بسياري از مردم فيلم هاي
خارجي را با کيفيت خوب و در صفحه
 ۷۵اينچي تلويزيون هاي خانگي با کيفيت صداي
خوب مي بينند پس خيلي ها از ديدن فيلم
خارجي محروم نيستند.

شبکه آيفيلم مجموعه تلويزيوني «در قصه ها زندگي مي کنند» را براي اولين
بار با صداي دوبلورهاي معروف به عربي دوبله کرده و پخش آن را از فردا
آغاز ميکند .به گزارش روابط عمومي شبکه آي فيلم ،مجموعه «در قصه ها
زندگي مي کنند» بهکارگرداني داود بيدل و تهيهکنندگي محمد هادي
پروين محصول سال  ۱۳۹۵بوده و از شبکه دو سيما پخش شده است.سريال
«در قصه ها زندگي مي کنند» ملودرامي برگرفته از داستان هايي اخالقي و
پندآموز پيرامون موضوعات و مسائل اجتماعي است و در هر قسمت ،داستاني
مستقل روايت مي شود.

حسين انتظامي در يک ب رنامه زنده تلويزيوني:

نمايه

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي فراخوان مناقصه عمومي
يكمرحلهاي (ارزيابي ساده) شماره /96/22م

در قصه ها زندگي مي کنند
در آيفيلم عربي شد

و صاحب نظران حوزه رسانه در محل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس
برگزار شد.علي اصغر جعفري مدير عامل موزه انقالب اسالمي و دفاع
مقدس در اين جلسه با اشاره به ظرفيت هاي موجود و بهکار گيري
فناوري هاي روز دنيا در موزه گفت :ظرفيت هاي فراواني در موزه انقالب
اسالمي و دفاع مقدس وجود دارد که مي تواند تاثير گذاري فراواني بر
نسل جوان داشته باشد.

شهر زعفران

نادر قشقايي مجسمهساز از طراحي يک يادمان براي مسابقه «سربلند» که
به ساخت يادماني با موضوع شهيد حججي مي پردازد ،خبر داد.نادر قشقايي
مجسمهساز درباره فعاليتهاي اين روزهاي خود به خبرنگار مهر گفت :به
دليل شرايطي که در شهرداري به دنبال تغيير شهردار رخ داده و طبيعتا
مسئوالن را تحت تاثير خود قرار داده است فعال در حوزه مجسمه سازي
شهري اتفاقي رخ نمي دهد ،اما براي فراخوان مسابقه «سربلند» که
طراحي يادمان شهيد حججي است طرحي را آماده کردهام.وي با اشاره
به اينکه تاکنون در اين فراخوان که از سوي بنياد فرهنگي روايت فتح
اعالم شده  ۳۵۰نفر شرکت کرده اند ،توضيح داد :از شرکت کنندگان
خواسته شده بود تا مضاميني را انتخاب کنند که اشاره مستقيم و
همه فهمي به موضوع شهادت شهيد حججي داشته باشد و از ارائه طرح هاي
انتزاعي پرهيز کنند زيرا قرار است اثر برتر در يکي از ميادين شهر تهران
يا شهرستان ها نصب شود.

خبر »

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري قرچك

نوبت اول

شهرداري قرچك در نظر دارد اجراي پروژه مطالعات بازبيني (پشتيباني) و ويرايش طرح تفصيلي شامل )1 :راهبري طرح تفصيلي
شهر قرچك  )2بازبيني و تدقيق و ويرايش طرح تفصيلي شهر قرچك  )3خدمات موردي مرتبط با طرحهاي جديد توسعه شهري
وهمچنين تهيه دو طرح موضعي شامل )1 :تهيه نقشه كاربري اراضي  )2تهيه نقشه شبكه معابر  )3تهيه نقشه هدايت آبهاي
سطحي  )4تهيه نقشه و ضوابط تراكم ساختماني  )5تهيه طرح فضاهاي عمومي شهرداري را به مهندسين مشاور واجد صالحيت
واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهايي كه داراي شرايط ذيل ميباشند دعوت ميشود نسبت به ارسال و مدارك الزم به آدرس
قرچك  -جنب اداره بخشداري  -واحد دبيرخانه به منظور ارزيابي و تعيين صالحيت اقدام نمايند.
شرايط متقاضي:
 -1ارائه گواهي صالحيت (رتبهبندي)
 -2ارائه ابتكارات و رزومه كاري
 -3ارائه ساير مدارك و اطالعات الزم كه در ارزيابي توانمندي متقاضي موثر خواهد بود.
 -4تصوير نمونه قراردادهاي مشابه موضوع فراخوان با كارفرمايان قبلي
واجدين شرايط ميتوانند حداكثر ظرف مدت  15روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم مدارك درخواست شده را به نشاني مذكور
تحويل نمايند .آخرين مهلت دريافت مدارك تاريخ  96/9/16ميباشد.
بديهي است انتشار آگهي صرفا به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضيان صورت گرفته و ارسال اسناد و مدارك فوقالذكر هيچ گونه
حقي را براي متقاضيان ايجاد نمينمايد و شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و پس از بررسي مدارك و اطالعات
دريافتي از متقاضي واجدالشرايط دعوت به همكاري به عمل ميآيد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/8/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/30 :
خ ش96/8/23 :

محسن خرمي شريف  -سرپرست شهرداري قرچك

آگهي مناقصههاي عمومي شهرداري اراك

شهرداري اراك در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال  96نسبت به واگذاري امور ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتهاي ذيصالح
با مناسبترين قيمت پيشنهادي اقدام نمايد.
عنوان مناقصهها و مبلغ تضمينها:

 -1واگذاري انجام امور خدمات عمومي (تنظيفات و خدمات) ساختمانهاي شهرداري اراك و مناطق تابعه به صورت حجمي با برآوردي بالغ بر:
 14/500/000/000ريال و مبلغ تضمين 720/000/000 :ريال
 -2واگذاري انجام اموراداره ارتباطات و امور بينالملل به صورت حجمي با برآوردي بالغ بر 5/350/000/000 :ريال و مبلغ تضمين  260/000/000ريال
 -3واگذاري امور تايپ و دبيرخانه شهرداري مركز و مناطق ششگانه شهرداري اراك به صورت حجمي با برآوردي بالغ بر 8/100/000/000 :ريال و مبلغ
تضمين 400/000/000 :ريال
 -4واگذاري امور اجرائيات :خدمات و امور دفتري شهرداري منطقه  3اراك به صورت حجمي با برآوردي بالغ بر 7/700/000/000 :ريال و مبلغ تضمين:
 380/000/000ريال
 -5واگذاري امور نگهباني شهرداري به صورت حجمي با برآوردي بالغ بر 6/100/000/000 :ريال و مبلغ تضمين  300/000/000ريال

محل انجام كار

شهر اراك

محل توزيع اسناد مناقصه

امور قراردادهاي شهرداري مركز

زمان توزيع و تحويل اسناد

پس از تاريخ نشر آگهي به مدت  10روز

نحوه تسليم سپرده شركت در مناقصه

ضمانتنامه بانكي (فرآيند ارجاع كار) يا فيش واريزي به حساب سپرده پيمانكاران شهرداري به شماره حساب  100973333338بانك شهر شعبه شهيد بهشتي

تاريخ اعالم و ابالغ به برنده

حداكثر يك هفته پس از بازگشايي

محل تحويل اسناد

دبيرخانه شهرداري مركز

زمان و محل بازگشايي پاكتها

روز شنبه  - 1396/9/4سالن جلسات شهرداري حضور شركتكنندگان بالمانع است.

حداقل صالحيت و رتبه شركتكننده

شركتهاي خدماتي داراي صالحيت از مراجع ذيصالح براي مناقصه شماره  1و  2و  3و  4و شركتهاي داراي مجوز خدمات حفاظتي و مراقبتي از نيروي
انتظامي براي مناقصه شماره 5

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري اراك موضوع ماده  10آييننامه مالي ميباشد - .شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مطابق آييننامه مالي مختار خواهد
بود - .به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،فاقد شرايط قانوني ،فاقد ضمانتنامه يا فيش واريزي و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نميشود.

لذا متقاضيان ميتوانند پس از دريافت اسناد مناقصه قيمت پيشنهادي خود را حداكثر  10روز پس از تاريخ چاپ آگهي تحويل نمايند و نيز
جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانند به امور قراردادهاي شهرداري مركز واقع در خيابان جهاد -فاز  2شهرك شهيد بهشتي شهرداري اراك
مراجعه و يا با شماره تلفن  08633136091-3تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ش96/8/23 :

داود تاجران  -شهردار اراك

