
 خــدا بیامــرزد کســى را که بــه درســتى فکر کنــد و پنــد گیرد و 
آگاهى یابد و بینا شــود. پس به زودى خواهید دانســت که آنچه از 
دنیا وجود داشت از آن چیزى نمانده و آنچه از آخرت است جاویدان 
خواهد ماند، هر چیز که به شمارش آید پایان پذیرد  هر چه انتظارش 

را مى کشیدید خواهد آمد و آنچه آمدنى است نزدیک باشد.

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان:
ْبنى فیِه اِلى َمْرضاتَِک، َوَجنِّْبنى فیِه ِمْن َسَخِطَک َونَقِماتَِک، َوَوفِّْقنى فیِه  اَللّـُهمَّ َقرِّ

لِقِرائه آیاتَِک، بَِرْحَمتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
خدایا نزدیکم کن در این ماه بســوى موجبات خشنودیت و دورم ساز در آن از 
خشم و عذابت و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنت به رحمت خود 

موال على (ع)اى مهربان ترین مهربانان.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

«بودجه شهردارى منطقه 13 شــهردارى اصفهان در سال جارى یکصد 
میلیارد تومان بوده که 63 درصد آن عمرانى و 37 درصد جارى اســت. این 
در حالى است که 85 درصد بودجه 80 میلیارد تومانى منطقه 13 در سال 97 
تحقق یافت که میزان بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال پیش از آن، 40 

درصد افزایش داشت.»
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران در فرهنگسراى وحید 
با بیان این مطلب گفت: میانگین سرانه فضاى سبز در منطقه 13 شهردارى 
اصفهان که در اختیار منطقه 13 است، 13/7 مترمربع و فضاى سبز غیر در 
اختیار 7/1 مترمربع و در مجموع سرانه فضاى ســبز در این منطقه 20/8 
مترمربع بوده و نسبت به میانگین ســرانه فضاى سبز شهر اصفهان که 26 

مترمربع است، 6 متر کمتر است.
محمد شرفا افزود: سیاست ما در سال جارى تأمین آب فضاى سبز در منطقه 
13 با بهره گیرى از گونه هاى کم آب، حذف چمن، آبیارى قطره اى و تحت 
فشار و... بوده است. این در حالى اســت که در دو سال اخیر در این منطقه، 
1820 اصله درخت دیم براى اولین بار کاشته شد که 90 درصد این درخت ها 

به ثمر نشسته است.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان از اجراى 80 پروژه بزرگ و کوچک 
فضاى سبز در سال جارى با هزینه 7/5 میلیارد تومان در منطقه 13خبر داد 
و گفت: منطقه 13 در جنوب غرب اصفهان با 3600 هکتار حریم و 1100 
هکتار محدوده با جمعیتى افزون بر 130 هزار نفر بوده که قرار است میزان 
این جمعیت در منطقه تا سال 1400، به 150 هزار نفر برسد. شرفا با اشاره به 
اتفاقات بسیار خوب فرهنگى در منطقه 13 شهردارى اصفهان، اظهار کرد: ما 
در منطقه 13 شهردارى اصفهان نگاه ویژه اى به مسائل فرهنگى داشته ایم و 
از ده مرکز فرهنگى که در منطقه وجود دارد، هفت مرکز را به بخش خصوصى 
واگذار کرده ایم و در ســه مرکز فرهنگى در اختیار شهردارى، فعالیت هاى 

خوبى انجام شده و از فضاها به نحو مطلوب بهره گیرى شده است. 
وى از وجود دو فرهنگسرا، چهار سالن مطالعه، سه سالن ورزشى، یک خانه 
فرهنگ، کتابخانه تخصصى مادر و کودك و باغ بانوان و... در منطقه 13 گفت 
و اینکه در سال گذشته 202 برنامه فرهنگى با بهره گیرى از همه ظرفیت ها 
و پتانسیل منطقه براى شهروندان محدوده بهره گیرى شده و حتى با افتخار 
مى توان اعالم کرد ما در منطقه گروه کنسرت ایجاد کردیم و در بازخورد از 

برنامه ها، رضایت مردم منطقه حاصل شد.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان گفت: در سال گذشــته 115 برنامه 
سالمتى در حوزه اجتماعى و 87 برنامه در حوزه فرهنگى، تفریحى و ورزشى 
عملیاتى شد. این در حالى اســت که با افتتاح خیابان دستگرد ما همزمان 
برنامه هاى فرهنگى را با 250 نفر از عوامــل اجرایى همچون برنامه هاى 
فرهنگى، خانوادگى، مشاوره، اجتماعى، نمایشگاه و مسابقه برگزار کردیم 
که قدردانى مردم منطقه را به همراه داشت. همچنین برنامه شب یلدا که 150 
هنرمند گرد هم آمده بودند را بر پا کردیم که افتتاح دفتر هنرمندان در دستگرد 

از دستاوردهاى آن بود.
شرفا افزود: در سال 98 هم در حوزه فرهنگى کارى بزرگ انجام خواهد شد 
و آن اینکه از اول تیر ماه سال جارى تا پایان مرداد ماه، 62 شب 62 برنامه در 
فضاى باز به صورت محله محور، موضوع محور و مخاطب محور در منطقه 
13 اصفهان برگزار مى شــود و از اول تا هفتم شهریور سال جارى که هفته 
فرهنگى است نیز ما شناسایى و تجلیل از چهره هاى برجسته، معرفى آداب و 

اماکن و... را در منطقه 13 انجام خواهیم داد.
وى گفت: در ســال 97، در منطقه 13، دو میلیارد تومان هزینه آســفالت، 
ساماندهى معابر، اصالح پارك ها، ســاماندهى سرویس هاى بهداشتى و... 
شد و در نظر است در سال جارى میدان گلســتان در خیابان شفق و میدان 
سهروردى افتتاح شود و تعریض اتوبان اقارب پرست که در حال انجام است 
عملیاتى شود. همچنین سعى داریم در محله قائمیه که انتهاى خیابان آن 
بسته است و مردم خواستار باز شدن آن هستند را باز و به آتشگاه متصل کرده 
و بتوانیم از رینگ استفاده کنیم که البته باید این امر با کمک و هماهنگى دیگر 
دستگاه ها و موافقت آنها صورت پذیرد. همچنین تعریض پل زندان در دستور 
کار است. از سوى دیگر سعى داریم ساماندهى خیابان باغ فردوس که بخاطر 
ناژوان با اقبال گردشگرى روبه رو است و 600 متر آن در محدوده منطقه 13 
و بقیه در ناژوان واقع شده است را انجام دهیم و به دنبال مسیر کمکى براى 

خیابان باغ فردوس هستیم که البته فعًال در حد ایده است.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان به برخى پروژه هاى شاخص عمرانى 

که در سال 98 اجرایى مى شــود هم اشــاره کرد و گفت: تملک و اجراى 
ادامه خیابان دستگرد که 50 درصد آن قبًال افتتاح شده، کندرو پل زندان به 
اقارب پرست، پارك کوهستانى قائمیه و... از جمله پروژه هاى شاخص سال 

جارى بوده است.
شرفا اظهار کرد: استفاده از مشــارکت مردم و بهره گیرى از سرمایه گذارى 
بخش خصوصى براى اجراى پروژه ها در منطقه 13 مدنظر است. به گونه اى 
که پروژه هاى سه جانبه متشکل از مالکان، ســرمایه گذار و شهردارى نیز 
مطرح اســت و هم اکنون نیز چندین پروژه مشــارکتى در منطقه در حال 

انجام است.
وى از ایجاد دفتر تسهیلگرى در قائمیه براى احیاى بافت فرسوده خبر داد 
و گفت: ما 88 هکتار بافت فرسوده در منطقه داریم که در قائمیه و دستگرد 
بوده که براى احیاى آنها ابتدا شهردارى با کمک سرمایه گذار پروژه هایى را 
اجرا و جایگزین خواهد کرد و امید اســت در منطقه بتوانیم بخشى از بافت 

فرسوده را احیا کنیم.
مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان مشــاغل مزاحم شهرى را آفتى براى 
شهر اصفهان و تملک و آزادســازى را نیز از کارهاى نفسگیر در شهردارى 
برشمرد و افزود: البته اقدامات بسیار مؤثرى در این زمینه ها تاکنون صورت 

پذیرفته است.
شرفا معتقد است پروژه محرك توســعه در منطقه 13 شهردارى اصفهان 
براى اصالح وضعیت دستگرد و قائمیه باشد اما گفت: شوراى اسالمى شهر 
اصفهان خواستار برندسازى در این زمینه است و در نهایت قرار است معاونت 
شهرسازى شهردارى اصفهان دیدگاه ها  و پروژه هاى مناطق را بررسى کند 
تا مشخص شود پروژه محرك توســعه در منطقه کدام است. ولى معتقدم 
مؤثرترین راه براى برون رفت مشکالت اقتصادى، استفاده از پروژه محرك 

توسعه است.
وى ادامه داد: براى اجراى فعالیت هاى عمرانى در شــهردارى، ما نیازمند 
مشارکت مؤثر مردم، ســرمایه گذاران و شهروندان هســتیم و بدون این 
مشارکت، همراهى و هماهنگى، شهردارى به تنهایى قادر به فعالیت هاى 

اثربخش نیست.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان با قدردانى از تالش رسانه ها، اظهار 
امیدوارى کرد این منطقه از شهردارى اصفهان بتواند با فعالیت هاى مستمر، 

هماهنگى و همکارى شهروندان منطقه و... به اهداف مطلوب دست یابد.

مدیر منطقه 13 در نشست خبرى مطرح کرد؛

تحقق 85 درصد بودجه منطقه 13 شهردارى اصفهان در سال 97
,,ساسان اکبرزاده

 در سال 97، در 
منطقه 13، دو 
میلیارد تومان هزینه 
آسفالت، ساماندهى 
معابر، اصالح 
پارك ها، ساماندهى 
سرویس هاى 
بهداشتى و... شد 
و در نظر است در 
سال جارى میدان 
گلستان در خیابان 
شفق و میدان 
سهروردى افتتاح 
شود و تعریض 
اتوبان اقارب پرست 
که در حال انجام 
است عملیاتى شود

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در نشست با معاون صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
ایران با تشــریح توانمندى هاى اصفهان در بخش هاى 
تولیدى و صنعتى، صنایع کوچک و متوســط اســتان را 
بهترین بســتر براى ســرمایه گذارى و کمک به رشد 

اقتصادى و توسعه پایدار استان و کشور دانست.
به گزارش روابط عمومى شــرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان، محمد جواد بگى، اصفهان را اســتان 
اول صنعتى و دوم معدنى کشــور عنوان و تصریح کرد: 
دیار نصف جهان با برخــوردارى از 9100 واحد صنعتى 
از ظرفیت بســیار بى نظیرى در بخش صنعت برخوردار 
است و عالوه بر این  بیش از 43 درصد از اصناف اصفهان 
را واحدهاى صنفى تولیدى تشکیل مى دهند که همین 
امر نشان دهنده ظرفیت بى نظیر استان در بخش صنایع 
کوچک و متوسط است. وى صنایع کوچک و متوسط را 
یکى از پایه هاى اصلى اشتغالزایى در بخش صنعت استان 
دانست و گفت: در نزدیک به چهار دهه گذشته، شهرك ها 
و نواحى صنعتى اســتان با انعقاد بیش از 9200 قرارداد، 
5800 واحد صنعتى فعال و اشتغالزایى بیش از130 هزار 

نفر مهمترین میزبان صنایع کوچک و متوسط بوده است.
 مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
افزود: تاکنون حمایت هاى ویــژه اى از صنایع کوچک 
و متوســط اســتان انجام دادیم که  بیش از 10 درصد 
از منابع این شــرکت براى حمایــت از صنایع کوچک و 
متوســط در قالب فن بازارها، مرکز مبادالت پیمانکارى 
فرعى(SPX)، کلینیک هاى خدمات مشاوره اى کسب و 
کار، تورهاى صنعتى و تجارى، شرکت در نمایشگاه هاى 

داخلى و خارجى و همچنین آموزش هزینه شده است.

وى خوشــه هــاى صنعتــى و کســب و کار را یکى 
دیگر از ظرفیت هاى مناســب اســتان ارزیابى کرد و 
افزود: اصفهان با شناســایى 53 خوشــه رتبه نخست 
خوشه هاى صنعتى کشور  را داراست که تاکنون فعالیت 
هشت خوشه در استان خاتمه یافته و خوشه هاى لبنى 
گلپایگان و فرش دســتباف نایین نیــز  در حال پیاده 

سازى است.
محمد جواد بگى، خوشــه گالب و عرقیات کاشان را 
یکى از نمونه هاى بسیار موفق  خوشه هاى کسب و کار 

استان و کشور ذکر کرد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
حمایت از پایان نامه ها را بخش دیگرى از فعالیت هاى 
این شــرکت در حوزه حمایت از صنایع کوچک عنوان 
کرد و گفت: در سال 97 از هشــت پایان نامه مرتبط با 
بخش صنعت مشتمل بر پنج پایان نامه کارشناسى ارشد 
و سه پایان نامه دکترا حمایت شده است. وى  برگزارى 
رویدادها و همایش هاى هدفمنــد و مرتبط با بخش 
صنعت را یکى دیگر از اقدامات این شــرکت در حوزه 

صنایع کوچک عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان مطرح کرد

صنایع کوچک و متوسط بهترین بستر براى کمک به رشد اقتصادى استان 

مدیر منطقه 3 شــهردارى نجف آباد گفت: طى هفته 
هاى اخیر بیش از 15هزار متر الیروبى و علفزنى در نقاط 
مختلف منطقه مانند خیابان هــاى منتظرى و 124 به 
همراه بلوارهاى طالقانى و آزادگان انجام شده و ضایعات 
مربوط به این کار نیز به سایت دفن بیست منتقل شده 
است. حسین عزیزخانى با اعالم این خبر افزود: پاکسازى 
و بارگیرى نخاله هاى هــر دو باند بلوار آزادگان، حذف 
علف هاى هرز کنار جداول، کاشت گل نرگس در بلوار 
دانشگاه، تکمیل شبکه آبیارى قطره اى درختان توت در 
پارك آبشار و انجام عملیات علفزنى در خیابان هاى 129 
و جنگلى به همراه بلوارهاى منتظرى، باهنر، دانشگاه و 
طالقانى از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت هستند.

عزیزخانى از تخریب و جمــع آورى آبنماى بلوار باهنر 
و ایجاد باغچــه و گل کارى در این مســیر به عنوان 
دیگر اقدامات انجام شــده در این مدت نام برد و اظهار 
کرد: ســم زنى در بلوار دانشگاه، کاشــت گل در بلوار 
الغدیر، نظافت منظم پارك هاى سطح شهر، بارگیرى  
نخاله هاى  خیابان 124، پاکسازى و بارگیرى محدوده 
اطراف کانال آب و اجراى جــوى خیابان124 در بلوار 
ســعیدى  به همت واحد امانى از دیگــر اقدامات قابل 
ذکر در این بازه زمانى هستند. عزیزخانى همچنین به 
شستشــوى بیش از 24 هزار متر از جداول منطقه در 
نقاطى مانند میدان انقالب و بلوارهاى الغدیر و دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: تسطیح و جمع آورى خاك هاى بلوار 
آزادگان حدفاصل میدان انقالب تا حسینیه، جابه جایى 
المان ها، اجراى جدول بلوار امام على(ع) توسط واحد 
امانى، تخریب و پر کردن چاله هاى شــکل گرفته در 
بلوار باهنر و کاشت گل نرگس در بلوار دانشگاه از دیگر 

اقدامات قابل ذکر در این مدت هستند.
 مدیر منطقه3 با اعالم اجراى سیستم آبیارى تحت فشار 
درختان توت کاشته شــده در پارك آبشار خاطر نشان 
کرد: به همت واحد امانى نیز کار ســیمان کشى جوى 
بلوار منتظرى و تکمیل بلوك فرش پارك دانشجو نیز 

انجام شده  است.

اجــراى عملیات اصالح و توســعه لوله گذارى شبکه 
آب و فاضــــالب به طول 19300 متر در آبفا منطقه 4 
با اعتبارى بالغ برحدود  55 میلیارد ریال در ســال 97 به 

پایان رسید. 
در این عملیات در  بخش لوله گذارى شــبکه فاضالب 
9547 متر توســعه و 1648 متر اصالح و در مجموع به 
طول 11195 متر انجام شد و در بخش شبکه انتقال آب  
2126 متر اصالح و 5979 متر و در مجموع به طول 8105 
متر با هدف توزیع عادالنه آب شــرب و خدمت رسانى

 به شهروندان گرامى و با استفاده از جنس لوله پلى اتیلن 

به اقطار مختلف، لوله گذارى و در مســیر بهره بردارى 
قرار گرفت و با همت واحد مهندســى و توســعه آبفاى 
منطقه 4 عملیات لکه گیرى و روکش آسفالت 20192 
متر مربع از معابر و پیاده روها با هــدف ارتقاى کیفى و 
بهسازى و پاسخگویى به موقع به شــهروندان و ایجاد 
رضایتمندى آنان، در ســال 97 به پایان رســید. در این 
عمـلیات  2428مترمربع در بخش خطـوط اصلى، 9460 
مترمـربع در بخش انشـعابات، 8146 متر مربع در  بخش 
تعمیرات و حوادث آب و فاضالب و 158 مترمربع در سایر 

موارد  زیرسازى، لکه گیرى و روکش آسفالت انجام شد .

گذرى برعملکرد منطقه 3 شهردارى نجف آباد

19 کیلومتر لوله گذارى آب و فاضالب در آبفاى منطقه 4
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس  
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ  98/02/17 مى باشد

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس: 41934- 021                      4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى  یک مرحله اى با ارزیابى کیفى نوبت اول

شماره سامانه تدارکاتشماره مرجعموضوعردیف
 الکترونیکى دولت

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار 200، 400،315 و 600 1
392098001434000007-1-98میلیمتر جهت مناطق شهرضا، برخوار و شاهین شهر

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار 200، 315،250 ، 2
402098001434000008-1-500،40098 و 600 میلیمتر جهت مناطق نجف آباد، تیران و شاهین شهر

412098001434000009-1-98خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سر خود قطر 250 میلیمتر جهت منطقه نایین3
422098001434000010-1-98خرید لوله جدارچاهى فوالدى در اقطار 250، 350،300 و 400 میلیمتر4

نام روزنامه: نصف جهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
تاریخ انتشار: 1398/02/18

 در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان، ســاختار ســازمانى (Top chart) اتاق 
بازرگانــى در راســتاى بهبود محیط کســب و کار 
اعضا و بهبود شــاخص هاى اقتصادى به تصویب

 رسید. 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعود 
گلشیرازى در این جلسه گفت: با توجه به رویکرد جدید 
اتاق در بهبود شاخص هاى کسب و کار، ساختار جدید 
اتاق طراحى شد و در این ساختار تالش شد که از  نسل 
دوم و سوم اتاق هاى بازرگانى پیشرو الگوبردارى شود. 
وى تأکید کرد: در ســاختار جدید اتاق عالوه بر ارائه 
خدمات قبلى، مدیریت توسعه کسب و کار، مدیریت 
بررسى هاى اقتصادى با هدف شبکه سازى و بهبود 

محیط کسب و کار ایجاد شده است.
گلشیرازى بسترســازى براى جذب سرمایه گذار و 
ایجاد زیرساخت ها براى معرفى فرصت هاى سرمایه 
گذارى اســتان اصفهان را یکى دیگر از بخش هاى 
ســاختار جدید اتاق بازرگانى برشمرد و گفت: ایجاد 
شوراها و مراکز رشد یکى از بخش هاى مهم ساختار 
جدید اتاق بازرگانى اســت.  رئیس اتــاق بازرگانى 
اصفهان با اشاره به نقش مهم هیئت هاى حل اختالف 
مالیاتى و بیمه تأمین اجتماعى از تقویت این بخش با 
ایجاد ساز و کار جدید خبر داد. وى از راه اندازى بخش  
مطالعات اقتصادى در اتاق بازرگانى اصفهان خبر داد و 
گفت: هدف از راه اندازى این مرکز بررسى مؤلفه هاى 
اقتصادى و ارائه دیدگاه هاى کارشناسى به تصمیم 

گیران اقتصادى استان و کشور است. 
بهرام سبحانى، نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
در این جلسه خواستار مشخص شدن مسیر حرکتى 
نمایشــگاه هاى استان اصفهان شــد و گفت: ارائه 
اطالعات دقیق و شــفاف از اســتراتژى  نمایشگاه 
در ســاخت مکان جدید و برگزارى نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى مى تواند به تشویق سرمایه گذاران 

کمک کند.
سیدرسول رنجبران، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى 
اصفهان در این جلسه گفت: نمایشگاه ها مکانى مؤثر 
براى توسعه تجارت و جذب سرمایه گذارى است و 
اتاق بازرگانى اصفهان در ســرمایه گذارى افزایش 

سهم  در شرکت نمایشگاه هاى استان مصمم است.
وى خواستار تشکیل اتاق  فکر براى شوراى گفتگو 
شد و افزود: شوراى گفتگوى استان به عنوان باالترین 
رکن استان نقش مؤثرى در حل مسائ ل و مشکالت 
بخش هاى اقتصادى دارد و ایجاد اتاق فکر متشکل 
از کارشناسان خبره مى تواند به اثربخشى این شورا 

کمک کند.

تصویب شکل گیرى 
ساختار سازمانى 

اتاق بازرگانى اصفهان
 بر اساس بهبود کسب و کار

تاریخروزساعتعنوان
98/02/21شنبه9:30مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/02/31سه شنبه9:30مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/02/31سه شنبه10:00زمان بازگشائى پاکت ها


