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آموزش عالی

معاون امور آزمون های س��ازمان س��نجش آموزش 
کش��ور ب��ا اع��الم اینکه نوبت اول کنک��ور 1۴0۲ در 
روزه��ای ۲۹ و 30 دی م��اه 1۴01 برگزار می ش��ود، 
گفت: ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای 8 
تا 1۴ آبان ماه سال جاری از طریق سایت این سازمان 
صورت می گیرد. دکتر حسن مروتی در نشست خبری 
که به مناسبت اعالم نتایج اولیه کنکور 1۴01 برگزار 
شد به تشریح جزییات برگزاری سه آزمون مهم سال 

1۴0۲ پرداخ��ت و گف��ت: بر اس��اس ابالغیه رئی��س جمهور درباره اصالحیه 
س��اماندهی پذیرش دانش��جو کنکور 1۴0۲ با تغییراتی برگزار می ش��ود که 
مهمترین تغییر، برگزاری آن در دو نوبت است در واقع پذیرش کنکور 1۴0۲ 
در مهر ماه این سال صورت می گیرد و این آزمون در دو نوبت که یکی از آن 

امسال و دیگری در سال آینده برگزار خواهد شد.
وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: نوبت اول کنکور 1۴0۲ در روزهای ۲۹ و 30 دی 
ماه 1۴01 برگزار می شود و ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای 8 تا 
1۴ آبان ماه 1۴01 انجام می گیرد. معاون امور آزمون های سازمان سنجش 
آموزش کش��ور افزود: نوبت اول کنکور 1۴0۲ به این صورت اس��ت که صبح 
روز ۲۹ دی م��اه آزم��ون گ��روه عل��وم تجربی، در بع��د از ظهر نیز آزمون گروه 
زب��ان ه��ای خارجی برگزار می ش��ود، صب��ح روز 30 دی ماه نیز آزمون گروه 
علوم انس��انی و گروه علوم ریاضی و در بعد از ظهر آن روز آزمون گروه هنر 

برگزار می شود.
مروتی خاطر نشان کرد: نوبت دوم کنکور 1۴0۲ در روزهای 1۴ و 15 تیرماه 
1۴0۲ برگزار می شود و ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای 15 تا ۲1 

فروردین ماه 1۴0۲ انجام می شود. به گفته معاون امور 
آزمون های س��ازمان سنجش آموزش کشور، برنامه 
برگزاری نوبت دوم کنکور 1۴0۲ به این صورت است 
که صبح روز 1۴ تیرماه آزمون گروه های علوم انسانی، 
عل��وم ریاضی و فن��ی و در بعدازظهر آن آزمون گروه 
هنر و صبح روز 15 تیرماه آزمون گروه علوم تجربی 
و در بعدازظه��ر آن آزم��ون گ��روه زبان های خارجی 

برگزار خواهد شد.
وی همچنین به سومین تغییر کنکور سال آینده اشاره کرد و افزود: در کنکور 
سال آینده دروس عمومی وجود ندارد و نمرات این دروس از سوابق تحصیلی 
داوطلبان اخذ می شود. مروتی همچنین در خصوص تقویم برگزاری آزمون 
های کارشناس��ی ارش��د و دکتری س��ال 1۴0۲ نیز افزود: آزمون های ارشد و 
دکتری همزمان با هم در اس��فندماه 1۴01 و آزمون دکتری تخصصی س��ال 
1۴01 نیز صبح روز پنجشنبه 11 اسفندماه 1۴01 برگزار می شود. همچنین 
آزمون کارشناس��ی ارش��د س��ال 1۴01 نیز در س��ه نیم روز عصر پنجشنبه 11 
اسفند و صبح و عصر جمعه 1۲ اسفند 1۴01 برگزار می شود. معاون امور آزمون 
های س��ازمان س��نجش آموزش کشور همچنین به تاثیر سوابق تحصیلی در 
کنکور اشاره کرد و افزود: تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1۴01 به میزان ۴0 
درصد با تاثیر مثبت اعمال شد، اما در کنکور 1۴0۲ به میزان ۴0 درصد با تاثیر 
قطعی، در کنکور 1۴03 به میزان 50 درصد با تاثیر قطعی، در کنکور 1۴0۴ 
به میزان 60 درصد با تاثیر قطعی با نمرات پایه های یازدهم و دوازدهم و در 
کنکور 1۴05 نیز به میزان 60 درصد با تاثیر قطعی با نمرات پایه های دهم، 

یازدهم و دوازدهم محاسبه می شود.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش خبر داد

 زمان برگزاری اولین کنکور ۱4۰۲ مشخص شد
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱40۱/۱۵

  اداره کل نوس��ازي، توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان مرکزي در نظر دارد به اس��تناد بند یک ماده 1۹ تصویب نامه ش��ماره 138۹0 مورخ 1383/11/0۷ مجلس ش��وراي 
اسالمي و ابالغیه شماره6۷۴۹0 مورخ 1383/11/۲۴ ریاست جمهوري پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

در ضمن اسناد مناقصه در سایت www.Setadiran.ir منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می¬شود. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1۴01/05/13 
می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت مورخ 1۴01/05/18 می باشد.                        
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها مورخ 1۴01/05/۲۹ می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مورخ 1۴01/05/30 در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد.                     
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس اراک بیس��ت متری اس��تقالل روبروی 

بهزیستی تلفن336۷0100-086 داخلی 15۹ می باشد.
مناقصه گران می بایس��ت پاکات الف، ب و ج خود را با محتویات الزم مطابق قانون برگزاری مناقصات را در س��امانه تدارکات الکترونیک دولت در مهلت زمانی مقرر 

بارگزاری و صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.
در راس��تای ماده ۲۴ الف بخش��نامه 1308۹0 حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگش��ایی پاکات و برگزاری مناقصه 1 پاکت می-باش��د، و در صورت وجود حداقل 1 

 مناقصه گر، مناقصه برگزار می گردد.

نوع تضمینمبلغ تضمین  )ریال(مبلغ برآورد )ریال(مشخصات پروژهردیف

۲0/۷۹0/000/0001/03۹/500/000خرید تجهیزات گرمایشی )رادیاتور(1
تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی 
 فیش واریزی و یا اوراق مشارکت 

بی نام باشد

  روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان مرکزي

ت دوم
نوب

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی

 آگهی تجدید مناقصه عمومی )برای بار دوم(
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

  شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند: 

شركت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(
 

محل تامین اعتبارقیمت اسناد )ریال(تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مدت اجرا )ماه(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه

بهره برداری، نگهداری و رفع اتفاقات انشعابات، 
شبکه، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ 

فاضالب شهر نقده
منابع داخلی3۷,05۴,183,680361,615,000,0001,000,000

گواهینامه ها: صالحیت رتبه ۴ و باالتر بهره برداری از تاسیسات شبکه فاضالب صادره از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0105۷1۹۷۷۴005 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد. 

1( از تاریخ 1۴01/05/10 لغایت 1۴01/05/15 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105۷1۹۷۷۴005 نزد بانک ملی، اسناد ارزیابی کیفی 
و اسناد مناقصه را از نشانی: ارومیه، چهارراه مخابرات، شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی»دفتر حقوقی و قراردادها« اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با 

شماره: 0۴۴31۹۴53۷1 )دفتر حقوقی و قراردادها( تماس حاصل فرمایند. 
2( واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105۷1۹۷۷۴005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک )1( از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 

 http://iets.mporg.ir آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز: 

1- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت 3- مدیرعامل ۴- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن، فکس، همراه 6- آدرس، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴8 ساعت پس از پایان 
زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره: 0۴۴31۹۴53۷6 فکس نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی اسناد به عهده 
مناقصه گر خواهد بود. همچین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهدگرفت. 

ضمنًا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.
آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ۹:00 صبح مورخ 1۴01/05/۲6 محل ارومیه، چهارراه مخابرات، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر 

حقوقی و قراردادها( می باشد. 
توجه: الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مناقصه الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر شده حاوی پاکات 

»الف، ب و ج« پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد. 
بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت ۹:30 صبح مورخه 1۴01/05/۲۷ خواهد بود. 

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1۴01/05/10
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1۴01/05/1۲

)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.(

ت دوم
  نوب

  

سيستم مديريت يکپارچه / کد ۱۰/43/۰۰/ف

آگهی تجدید مناقصه عمومی يک مرحله ای 
نوبت اول)شماره ۱۱۲/م ج/۱4۰۱(

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجرای عملیات بهره برداری, تعمیرات و نگهداری 
از کلیه تاسیسات منابع تولید، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و اتفاقات 
خطوط انتقال, شبکه توزیع آب و انشعابات در محدوده شهری تحت پوشش آبفا مهرشهر را از 
طریق مناقصه عمومي و به پیمانکار واجد ش�رایط رتبه حداقل 5 در رس�ته تامین , انتقال و توزیع 
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور )وزارت نیرو( یا رتبه 5 آب و تأسیسات و تجهیزات سازمان 
برنامه و بودجه واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2001005186000112 انجام خواهد شد و الزم 
اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت 

گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برآورد بر اساس فهارس بهاء 
ابنیه , تاسیسات برقی , خطوط انتقال آب , شبکه توزیع آب, بهره برداری آب شرب،توزیع نیروی 
برق،بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضالب در سال  1401, مبلغ 162,214,۳41,۳47  
ری�ال و م�دت اج�راي کار 24 )بیس�ت وچه�ار( م�اه شمس�ي و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه 
۳,822,14۳,41۳ ری�ال  ب�ه ص�ورت واری�ز نق�دي به حس�اب ش�رکت, ضمانتنامه بانکي، چک 

تضمین ش�ده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه ش�ده نزد ش�رکت آب و فاضالب اس�تان 
البرز مي باشد.

مهلت تحویل اس�ناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا س�اعت 19 روز 
شنبه مورخ 1401/06/05, موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی در 
پاکت الک و مهر ش�ده تا س�اعت 14:۳0 همان روز  به دبیرخانه ش�رکت آب و فاضالب اس�تان 

البرز مي باشند.
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14:۳0 روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 خواهد بود.

نح�وه دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: داوطلب�ان مي توانند ب�ه منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 
1401/05/12 تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20 از طریق سامانه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir اقدام نمایند.
 تلفن تماس : ۳2117150 - 026

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه ۳0007122 هستیم.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
) شماره ۱۵ت /۱40۱(

شماره ثبت در سامانه ستاد: 200۱00۵30۱00002۹
ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران در نظر دارد وصول مطالبات معوقه أب بها ، انش��عاب آب و فاضالب در محدوده عملیاتی ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران )ش��هرهای ش��هریار ، صباش��هر ، 

وحیدیه ، فردوسیه ، باغستان و شاهد شهر و فروش انشعاب فاضالب در شهر شهریار ( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
 1- مبلغ برآورد : ۹6/56۹/۷۴0/000 )نود و شش میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و هفتصدو چهل هزار( ریال

 2- مدت زمان انجام عملیات : 1۲ ماه شمسی
۳ - محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری

4 - الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه
 5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:3/100/000/000  )سه میلیارد و صد میلیون(  ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

 1 ( فیش واریزی به حساب شماره 1-60000000-۴-11۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران
۲( ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی با خصوصی کش��ور )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران 3(ضمانتنامه صادره از موسس��ات 
اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 

ضمنا به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1۴01/05/۲0با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir نسبت 

به دریافت اسناد اقدام نمایند. تلفن تماس۴۴508336-۹ 
7 -  مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1۴01/5/31 نسبت به بارگزاری پاکات پیشنهادی )الف، ب، ج( در سامانه ستاد اقدام 
نمایند. ارائه پاکت الف به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان مذکور به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، میدان کمال الملک،خیابان شهید راسخ مهر 

الزامی میباشد.
 8-زمان و محل گشایش پاکات: پاکات ساعت 1۲/30 روز سه شنبه مورخ 1۴01/0۹/01 در محل دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آبفای غرب استان تهران و از طریق درگاه سامانه ستاد گشایش 

می یابد.
9 - به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 10 -  هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار بر عهده کارفرما می باشد.
 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir ( نشانی های سایت اینترنتی 

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران
 

نوبت اول: چهار شنبه 1401/05/12
نوبت دوم: پنج شنبه 1401/05/1۳

نوبت  اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

آگهی مزایده عمومی شماره ۱40۱/۱4

  1- ش��رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد حدود 35 تن معادل 35,000کیلوگرم( پس��ماندهای جامد کف کوره نیروگاه ش��هید س��لیمی نکا بصورت یکجا را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند اسناد مزایده را از روز چهارشنبه مورخ1۴01/5/1۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ 1۴01/5/۲6جهت دریافت 
اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRبا شماره 10010۹3۷۹100000۲ اقدام نموده و پس 
از بازدید و تکمیل اس��ناد پاکت پیش��نهادی را حداکثر تا س��اعت 16 روز دوش��نبه مورخ 1۴01/6/۷ضمن بارگذاری هر س��ه پاکت در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 
ستاد ( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند . پیشنهادات واصله راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ 1۴01/6/8با توجه 
به ش��رایط مزایده باز و قرائت خواهد ش��د. بدیهی اس��ت به پیش��نهادهای فاقد بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت س��تاد فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد. 
۲-س��پرده ش��رکت در مزایده : مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده ۷۲6/۲50/000ریال اس��ت که بایس��تی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت 

الف به دستگاه مزایده گذار تسلیم گردد 
1-۲رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 1056۹۲۷16008. این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا 

۲-۲-چک تضمین شده بانکی به نفع فروشنده . 
۲-3-ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق تکابه شماره شناسه ملی 10101336۷8۷ برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد. 

3- توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10٪ مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد . 
۴- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقة ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5-سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مزایده مندرج است. 
www.npgm.ir , www.SETADIRAN.IR,w. tender.tpph.ir جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های

و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی با شماره تلفن 0۹1115۲6۲0۴ آقای اسدپور تماس حاصل فرمایید .

 اداره روابط عمومی

ت اول
نوب

آگهی مزایده
 ش��هرداری معموالن در راس��تای مصوبه ش��ماره 06/18 مورخ 1۴00/1۲/1 ش��ورای اس��المی شهر در نظر دارد یک 
دس�تگاه خاور کمپرس�ی 608 مدل 1۳89 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رس��اند. لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل می آید برای شرکت در مزایده به سامانه تدارکات دولت )www.setadiran.ir( از تاریخ انتشار آگهی 

به مدت ۴ روز جهت دریافت اسناد و پس از 10 روز جهت پیشنهاد قیمت پس از انتشار این آگهی مراجعه نمایند. 

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر معموالن 

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز 
اقتصادي را  در پايگاه اينترنتي 

تجارت آنـالين بخوانيد


