
مدیرعامل متواری سکه ثامن دستگیر شد
پلیس از دستگیری مدیرعامل متواری شرکت تجارت 

الکترونیکی ثامن معروف به »سکه ثامن« خبر داد.
نیروی انتظام��ی با صدور اطالعی��ه ای اعالم کرد: 
فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی 
ثام��ن معروف به »س��که ثام��ن« که از ه��زاران نفر از 
طریق سایت سکه ثامن، صد ها میلیارد تومان در چند 
اس��تان کالهبرداری و از کش��ور متواری گردیده بود با 
اقدامات فن��ی، عملیاتی و اطالعاتی پلیس فتا در یکی 
از کشور ها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا 
و قوه قضاییه بازداش��ت و شب شنبه از طریق فرودگاه 

بین المللی امام خمینی)ره( به کشور بازگردانده شد.
در این اطالعیه تاکید ش��ده اس��ت: به حول و قوه 
الهی، س��رپنجه های نظام جمهوری اس��المی ایران با 
هماهنگی و هوشمندی هر روز قوی تر از گذشته اجازه 
فعالیت های مجرمانه را ب��ه هیچ کس نخواهند داد و با 
توکل به خداوند قادر متعال و به پش��توانه این توانایی 
و هم��کاری مردم فهیم و موم��ن، مجرمان و غارتگران 
بیت المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج 
از مرز های میهن اس��المی شناس��ایی، دستگیر و برای 
تحمل مجازات قانونی، اس��ترداد ام��وال و احقاق حق 

مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند. 
همچنین دادستان تهران ضمن قدردانی از اقدامات 
پلیس در رابطه با دس��تگیری ای��ن متهم، افزود: طبق 

گزارش ها متهم در برخی استان ها نیز پرونده دارد.
عباس جعف��ری دولت آبادی ادام��ه داد: در مورد 
دستگیری سایر متهمان نیز دستورات الزم صادر شده 
است. وی با رد ادعای مطروحه مبنی بر عامدانه بودن 
ف��رار مته��م و وجود همکاری در ای��ن زمینه، تصریح 
کرد: این فرد قبل از تش��کیل پرونده فرار کرده بود و 
بامداد دیروز پلیس با زحمات بس��یار زیادی موفق به 

دستگیری این فرد شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تحقیقات بالفاصله 
پس از دستگیری آغاز شده و به تدریج اطالع رسانی در 

این زمینه صورت می گیرد.

پلیس
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نیلوفر زندی

اینکه دو  با وجود  ثـــــه د س��ه روز مانده به حا
شروع بارندگی ها و پیش بینی سازمان 
هواشناس��ی اما باز باران بارید، س��یل 

آمد و مسئولین غافلگیر شدند.
این رسم هر سال شهرهای شمالی 
ماس��ت که باران بیای��د و با وجود این 
هم��ه س��ال و ای��ن همه اتف��اق هنوز 
مسئوالن امر چاره ای نیاندیشیده اند تا 
مردم ش��هرهای شمالی اسیر و گرفتار 
سیل نشوند. هنوز مانده ایم که سازمان 
مدیریت بحران کش��ور دقیقا در طول 
س��ال چه کاری انجام می دهد، آیا این 
س��ازمان به نام خود واقف است یا نه؟ 
چرا همیش��ه بعد از هر حادثه نام این 

سازمان شنیده می شود. 
نمی توان با احداث مس��یر یا س��د 
و س��یل بند از وق��وع اینگون��ه حوادث 
پیش��گیری کرد و از ج��ان و مال مردم 
اینقدر هزینه نکرد. جالب اینجاست در 
شهر لنگرود از شهردار این شهر با نصب 
بن��ری از اقدامات وی برای حل معضل 
آبگرفتگی تشکر شده ولی پایه های بنر 

نصب شده نیز در سیل غرق شده اند.

سه فوتی در مازندران
رئی��س س��ازمان ام��داد و نجات 
جمعیت هالل احمر، به تشریح آخرین 
وضعیت امدادرسانی در مناطق سیالبی 

کشور پرداخت.
مرتضی س��لیمی با اشاره به اینکه 
4 استان گلس��تان، گیالن، مازندران و 
خراسان شمالی، درگیر باران و سیالب 
هستند، گفت: 29 شهرستان کردکوی، 
گرگان، بندرگز، علی آباد، تالش، فومن، 
صومعه س��را، لنگرود، آس��تارا، املش، 
رضوانش��هر، رودسر، آمل، بابل، بابلسر، 
تنکاب��ن، جویب��ار، چال��وس، س��اری، 
نکا، نوش��هر، نور، کالردش��ت، رامسر، 
بهش��هر، قائمش��هر، گلوگاه، شیروان و 

رازجرگالن، درگیر سیالب شده اند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه انج��ام عملیات 

امدادرس��انی ب��ه 870 نف��ر از هموطنان 
ای��ن مناطق، ادام��ه داد: 4 نفر به مناطق 
ام��ن انتقال یافته و 168 نفر نیز اس��کان 
اضطراری یافتند. س��لیمی از تخلیه آب 
193 واحد مسکونی خبر داد و گفت: 396 
نفر نیروی عملیاتی در قالب 89 تیم امداد و 
نجات، در این ماموریت ها حضور داشته اند.

وی از سه فوتی در استان مازندران 
خب��ر داد و افزود: دو نفر در اثر صاعقه 
و ی��ك نفر، در آبگرفتگی، جان خود را 
از دست دادند. به گفته رئیس سازمان 
ام��داد و نج��ات، امدادرس��انی در این 

مناطق ادامه دارد.

 تخلیه حاشیه رودخانه ها
و سکونتگاه های پرخطر

مدیریت  سازمان  رئیس  همچنین 
خواس��ت  م��ردم  از  کش��ور  بح��ران 
ضم��ن تخلی��ه حاش��یه رودخانه ها و 
س��کونتگاه های پرخطر، از اس��کان در 
تفرجگاه ها و مناطق گردشگری حریم 
رودخانه ها و مسیل های درون شهری و 
برون ش��هری در معرض خطر سیل در 

مواقع اضطراری خودداری کنند.
اس��ماعیل نجار گفت: این سامانه 
موج��ب آبگرفتگ��ی معاب��ر عمومی و 
سیالبی ش��دن مس��یل ها به خصوص 
در مناط��ق کوهپایه ای و رودخانه های 
فصلی در س��واحل شمالی و نیز شمال 

شرق کشور شده است.
نج��ار گف��ت: از بعدازظه��ر جمعه 
اس��تان های گیالن، مازندران، گلستان، 
غرب خراس��ان شمالی، ش��مال استان 
سمنان، ارتفاعات شرقی تهران و ارتفاعات 
کرمان تحت تاثیر این سامانه قرار گرفته 
است. وی با اش��اره به ادامه فعالیت این 
س��امانه تصریح کرد: با ورود این جبهه 
ه��وای س��رد و اف��ت دم��ا در ارتفاعات 
کوهستانی اردبیل و مناطق مرتفع البرز 
احتمال بارش برف دور از انتظار نیس��ت 
به همین منظور از روز چهارشنبه هفته 
گذش��ته و براس��اس اخطاریه س��ازمان 
هواشناسی از مدیران کل مدیریت بحران 
اس��تان های تحت تاثیر خواس��ته شده 
است اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی با 

دس��تگاه های خدمت رسان را در دستور 
کار خود قرار دهند.

معاون وزیر کشور افزود: در همین 
راس��تا س��یل و آبگرفتگ��ی و رانش در 
برخ��ی اس��تان ها موج��ب وارد آمدن 
خس��اراتی به مزارع کشاورزی و اماکن 
مسکونی، سقوط درخت، تخریب سقف 
برخی منازل مسکونی، قطع برق، انسداد 
برخی محورهای اصلی روستایی و سیل 

و آبگرفتگی در معابر گردید.
نج��ار تصریح ک��رد: بر اث��ر بارش 
ش��دید ب��اران برخ��ی نقاط ش��هری و 
روستایی استان های گیالن، مازندران و 
گلستان دچار سیل و آبگرفتگی شدند 
و دیگر اس��تان ها از جمل��ه آذربایجان 
شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی، 
البرز، خراسان شمالی، زنجان، قزوین و 

همدان از رحمت الهی بهرمند بوده اند.
مدیریت  رئیس شورای هماهنگی 
بحران کشور تاکید کرد: بالفاصله پس از 
وقوع حادثه، شورای هماهنگی مدیریت 
بحران استان ها و شهرستان های تحت 
تاثیر ب��ه ریاس��ت معاونی��ن عمرانی، 
فرمانداران و بخش��داران جهت ارزیابی 
حادثه تشکیل و تصمیمات الزم اتخاذ 
گردید. وی با اش��اره به خسارات وارده 
به اس��تان مازن��دران گف��ت: با تالش 
نیروهای امدادی اداره کل برق استان، 
15 خ��ط اصلی برق مش��ترکین که بر 
اثر حادثه قطع شده بود مجددا وصل و 
کلیه شریان های حیاتی اصلی روستایی 

هم اکنون باز است.
نجار افزود: شهرس��تان رامس��ر با 
237 میلیمت��ر در اس��تان مازندران و 
شهرستان رودسر از توابع استان گیالن 
ب��ا 222 میلیمتر بارش رکوددار میزان 
بارش بوده ان��د. وی با بیان اینکه کلیه 
مدیریت  هماهنگ��ی  ش��ورای  اعضای 
بحران در اس��تان های شمالی از جمله 
نیروه��ای بس��یج جهت هم��کاری با 
دستگاه های ذیربط در آماده باش کامل 
هستند خاطرنش��ان کرد: فرمانداران و 
بخش��داران مناطق تح��ت تاثیر جهت 
نظارت بر روند امدادرس��انی و اقدامات 

دستگاه ها در مناطق حضور دارند.

كمیتهمشاركتهایمردمی،اسکان
وتغذيـهبـرایاربعیـنامسـالچه

تمهیداتیانديشیدهاست؟
مطاب��ق ب��ا وظایف��ی ک��ه س��تاد 
اربعین ب��رای ما در نظر گرفته اس��ت، 
برنامه ریزی هایی ص��ورت گرفته که در 
صدر آن ساماندهی موکب های داوطلب 
ارائه خدمت اس��ت. یک��ی از اموری که 
امس��ال انجام گرفت��ه برنامه ریزی برای 
تدوی��ن و ایجاد س��امانه اینترنتی ثبت 
موکب ها اس��ت که هم زم��ان با تدوین 
برنام��ه، کار اجرای��ی آن نی��ز ص��ورت 
گرفته اس��ت و موک��ب داران هم زمان با 
ثبت موکب ه��ا اقدام به ثبت پروانه های 
موکب ها کرده اند. هر کدام از موکب های 
متقاض��ی ارائه خدمت تعه��دی را برای 
خدمت به زائ��ران در نظر گرفته اند که 
اسکان زائران شامل خواهران و برادران، 
تأمین سرویس بهداشتی و ایجاد حمام و 
ارائه خدماتی مثل امانت داری و درمانی، 
خیاطی و شست وش��وی لباس و س��ایر 
امور مورد نیاز زائران از این جمله است. 
همچنی��ن برخی موکب ها تنها به طبخ 

غذا و ارائه تغذیه به زائران می پردازند.
تاكنونچندموكبنامنويسیكردهاند

وچندموكبمجوزگرفتهاند؟
تاکنون بیش از 2 هزار موکب ثبت 
شده است که نسبت به سال قبل 200 تا 
300 موکب بیشتر شده است. البته هنوز 
هم متقاضی هستند اما با توجه به حجم 
خدم��ات، کار ثبت را متوق��ف کرده ایم 
و دوس��تانی که مراجع��ه می کنند ثبت 
نمی شوند چراکه حجم خدمات نسبت به 
فضایی که در اختیار داریم، زیاد است و 

متقاضیان این امر هم بسیار هستند.
سال قبل اسکان حدود یك میلیون 
تا یك میلی��ون و 100 هزار نفر در روز 
اسکان داش��تیم اما امس��ال یك هزار و 
600 تعهد اس��کان ایجاد ش��ده که در 
بخ��ش خواهران 600 هزار نفر در روز و 
در بخش ب��رادران بیش از یك میلیون 

نفر در روز پیش بینی شده است.
همچنین با توجه به موکب هایی که 
در ردیف ثبت هس��تند، احتمال بیشتر 

ش��دن آن نیز وج��ود دارد و پیش بینی 
می کنیم ت��ا 2 میلیون نفر در روز تعهد 
اس��کان داش��ته باش��یم. عالوه بر این، 
موکب ه��ای تغذیه نیز تعهد ارائه تغذیه 
صبحانه، ناهار، میان وعده و شام داریم که 
هر کدام برنامه های خود را ارائه داده اند.

همچنین امسال طبخ نان افزایش یافته 
است و یکی از تعهدات موکب داران این 
اس��ت که با انتقال نانوایی سیار و ایجاد 
نانوایی موقت در محل ب��رای زائران به 

صورت رایگان خدمت رسانی کنند.
باتوجهبهپاياننامنويسیموكبها،
صدوررواديدبرایخادمانموكبها

آغازشدهاست؟
با توجه به سهمیه ما در تفاهم نامه 
اربعی��ن ایران و عراق، س��قفی به عنوان 
ارائه ویزای رایگان به خادمان پیش بینی 
شده است که بخش��ی از نیاز خدمات و 
موک��ب داران را در نظ��ر گرفتی��م و در 
اختی��ار آنها قرار گرفته که اقدام به ثبت 
اطالعات خادمان کنند. نسبت به نیازی 
که عراقی ها دارند، ش��اید سقف خدمات 
در حوزه های مختلف محدود باشد اما با 
توجه به توافقی که با طرف عراقی صورت 
گرفته، بخش ناچیزی از نیاز موکب داران 
را ب��رآورده می کند که وی��زای آن ها در 

مراحل اجرایی است و قرار است از طرف 
سفارت عراق این امر صورت گیرد.

اعـزامموكبدارانازچهزمانیآغاز
میشود؟

موکب داران می  توانند از امروز اقدام 
به ارسال تجهیزات موکب ها کنند، اما با 
توجه به اینکه شاید اکنون آمادگی های 
الزم توس��ط موکب داران انجام نش��ده 
اس��ت پیش بینی کردیم ت��ا قبل از ماه 
صفر روند انتق��ال تجهیزات و امکانات 
ص��ورت پذیرد. در مجم��وع باید تا 10 
صفر یعنی 28 مهرماه تمامی موکب ها 
در جایگاه معین شده مستقر شوند و به 

ارائه خدمت به زائران بپردازند.
موكبهـایايرانیدراياماربعینتاچه
زمانیبهزائرانخدمترسانیمیكنند؟

ب��ا توجه ب��ه اینکه هش��تم آبان ماه 
اربعین است، پیش بینی ما این است که 
موکب های اسکان و پذیرایی تا 11 آبان 
یعنی 23 صفر به ارائه خدمت ادامه دهند. 
یعنی در مجموع موکب ها حدود 13 روز 
خدمت رسانی خواهند کرد. بعد هم روند 
جمع ک��ردن امکانات و اس��تقرار برخی 

تجهیزات در انبارها صورت می گیرد.
بـاتوجـهبـهبرنامهريزیهايـیكه
صورتگرفته،قراراستچندموكب

ايرانیدراياماربعینبرپاشود؟
آمار اولیه مش��خص ش��ده اما هنوز 
نهایی نش��ده اس��ت، اما مجموعا حدود 
ی��ك هزار موکب در خاك عراق اقدام به 
اسکان و پذیرایی زائران حسینی می کنند. 
هم اکنون نی��ز در حال ثب��ت اطالعات 
خودروها و موکب داران و هماهنگی های 
الزم با گمرك هستیم تا محموله ها برای 

ارائه خدمت صورت گیرد.
برخیازخیرانكهامکاندسترسـی
بـهموكـبدارانراندارنـد،چگونـه
میتوانندنذوراتخودراواريزكنند؟

هم س��تادهای اس��تانی حس��اب 
محلی برای جذب مشارکت ها دارند و 
هم به صورت کش��وری ستاد مرکزی 
حس��اب هایی اع��الم کرده اس��ت و از 
طریق پرداخت آسان خیران می توانند 

با شماره گیری #1040* اقدام کنند.

امامصادقعلیهالسالم:
سنگ های زیربنای اسالم سه چیز است: نماز، زکات و والیت که 

هیچ یك از آنها بدون دیگری درست نمی شود.
كافی)ط-االسالمیه(ج2،ص18

یکـــــــــــی از  گفتوگو
مهم تـــــریـــن 
بازسازی  ستاد  مسئولیت های 
اربعین،  امور  در  عتبات 
نام نویسی  و  هماهنگی 
موکب های  برپایی  متقاضیان 
اربعین است که نام نویسی از 
متقاضیان از اوایل شهریورماه 
آغاز شده است و روند اقدامات 
اساسی برای برپایی موکب های 
اربعین در داخل خاک ایران و 

عراق در حال انجام است.
جمشید گودرزی قائم مقام ستاد 
بازسازی عتبات در امور اربعین 
داشته  گفت وگویی  فارس  با 
موکب های  اقدامات  روند  تا 

اربعین را تشریح کند:

نمای نزدیک

آگهى مزايده عمومى شماره 3/م/97
شركت مخابرات ايران

مخابرات منطقه مركزى

شركت مخابرات ايران – مديريت منطقه مركزى در نظر دارد رستوران و هتل پيام خود واقع در خيابان جهاد فاز يك شهيد بهشتى را از طريق برگزارى 
مزايده عمومى به (اشخاص حقوقى يا حقيقى واجد شرايط) اجاره دهد. لذا از كليه متقاضيان شركت در مزايده دعوت مى شود با واريز مبلغ 100/000 ريال 
به شماره حساب 1660860892 نزد بانك ملت شعبه اراك با كد شناسه 3100080660127 بنام شركت مخابرات منطقه مركزى جهت دريافت اسناد مزايده 
به نشانى ذيل مراجعه و پس از تكميل اسناد مذكور پاكتهاى پيشنهادى خود را حداكثر تا ساعت 14 مورخ 1397/7/28 به واحد قراردادها تحويل نمايند. 

شرايط و اطالعات الزم در اسناد مناقصه و طرح قرارداد قيد گرديده است.
(شركت كنندگانى كه اسناد را از طريق سايت دانلود مى نمايد نيازى به پرداخت فيش ندارند).

نوع تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكى قابل تمديد داراى حداقل سه ماه اعتبار در وجه شركت مخابرات ايران – مديريت منطقه مركزى ، چك 
تضمينى بانكى يا اوراق مشاركت.

مبلغ تضمين شركت در مزايده: 300/000/000 ريال
مكان دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات (پاكتهاى مزايده): اراك خيابان دانشگاه سه راه خانه سازى قنات انتهاى خيابان شقايق ساختمان شماره 

1 مخابرات طبقه همكف واحد قراردادها
به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مخدوش، مشروط و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت مخابرات در قبول و يا رد هر يك از يا تمام پيشنهادات مختار مى باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.

تلفن تماس: 08632261003 واحد قراردادها
 TCIMARKAZI.IR :شركت مخابرات ايران – منطقه مركزىآدرس سايت

موضوع:اخطار به صاحبان كاال
با توجه به اتمام مهلت توقف كاالى مشروحه ذيل ، موجود در اماكن بندرى (ترمينال شماره 2 شركت خدمات بندرى ودريايى انديشه نهاد آريا اروند) 

چنانچه ظرف مدت 30روزازتاريخ اخطاريا انتشار آگهى ،ذينفع نهايى در جهت ترخيص و خروج كاالهاى كانتينرى(پر و خالى) يا غير كانتينرى خود ازبندر 

اقدام و يا تعيين تكليف نهايى ننمايد، مديريت منطقه حسب تشخيص، راسا» از طريق مرجع قضايى اقدام و يا كاالهاى مزبور را به ساير مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادى كشور يا گمركات داخلى،ترانزيت و يا جهت اعمال مقررات متروكه، در مناطق ويژه اقتصادى بندرى به گمرك و در مناطق آزاد بندرى به سازمان 

مسئول منطقه آزاد تجارى – صنعتى اعالم مينمايد.

تاريخ چاپ :97/07/15

رسيده شماره سفر شماره قبض انبار وزن به كيلوگرم نوع كاال صاحب كاال متصدى حمل رديف

97/04/09 1804 BIKGCBI-1971074 48060 نبشى فرا گستر بيستون پاشا درياى شرق 1

97/04/09 1804 BIKGCBI-1971076 2921620 ورق آهن شركت تدبير سازان سرآمد پاشا درياى شرق 2

97/04/09 1804 BIKGCBI-1971078 1015000 تجهيزات پروژه اى شركت ملى حفارى ايران پاشا درياى شرق 3

97/04/09 1803 BIKGCBI-1971086 263581 تيرآهن لوله و پروفيل اميد البرز سيزارك 4

97/04/09 1803 BIKGCBI-1971087 1739446 تيرآهن لوله و پروفيل اميد البرز سيزارك 5

97/04/09 1803 BIKGCBI-1971101 275249 لوله آهنى لوله و پروفيل اميد البرز سيزارك 6

آگهى مناقصه عمومى 

 شهردارى كمال شهر در نظر دارد نسبت به خريد 1- بيمه تكميلى درمان براى كاركنان و خانواده هاى ايشان 2- بيمه مسئوليت شهرى 3- بيمه مسئوليت مدنى
 (كارفرما در قبال كاركنان) از شركت هاى بيمه واجد شرايط و مورد تاييد بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران به شرح ذيل اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى گردد با 
رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خريد اسناد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: كرج، كمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى 

كمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 
1- مدت انجام قرارداد يك سال شمسى مى باشد.

2- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 370/000/000 ريال مى باشد كه بايد به يكى از روش هاى ذيل ارائه گردد:  
الف) ضمانت نامه بانكى ترجيحاً از يكى از بانكهاى استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كارى اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانك ملى 
ج) چك تضمين شده بانكى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملى به نام شهردارى كمال شهر

3-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
4- شهردارى كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

5- شركت كنندگان مى بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از واحد درآمد شهردارى كمال شهر و واريز مبلغ 500/000 ريال اقدام نمايند. الزم به ذكر مى 
باشد مبلغ واريزى جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمى گردد.

6- در هر شرايطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
7- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل سرپرستى استان البرز الزامى مى باشد. ضمنا سرپرستى هر شركت بيمه مستقر در استان 

البرز ، مى تواند تنها يك نماينده را جهت خريد اسناد مناقصه به شهردارى معرفى نمايد.
8- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد 

قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
9- مهلت خريد اسناد از مورخ 97/7/22 لغايت 97/8/1 مى باشد بديهى است پيشنهادات مناقصه گران مى بايست در پاكت ممهور به مهر شركت تا پايان وقت ادارى روز 

چهارشنبه مورخ 97/8/2 به دبيرخانه شهردارى كمال شهر تحويل داده شود.
10- كليه پيشنهادات شركت كنندگان راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/8/5 در كميسيون عالى معامالت بازگشايى مى گردد.

11-  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
12- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

مهرداد ترابيان- شهردار كمال شهر

ت اول
نوب

شهردارى كمالشهر

آغازارسالتجهیزاتموكبهایاربعینبهعراق

ایرانیها1000موکببرپامیکنند
29شهرستاندرگیرسیلشدند؛

خانهمردمدرآب؛مسئولیندرخواب


