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برخوردارنــد و خدمــات ایــن شــرکت هــا در وضعیــت
معیشــت آحــاد مــردم تاثیــر گــذار اس  ،افــزود:
مجموعــه اقدامــات و ســطح خدمــات گازرســانی کــه
در ســطح اســتان مشــاهده مــی شــود بیانگــر تعهــد،
توانمنــدی و تــاش مجموعــه کارکنانــی اســت کــه

دلســوزانه فعالیــت مــی کننــد.
وی ،بــا اشــاره بــه تــاش بیوقفــه کارکنــان گفــت:
شــرکتی کــه ســرآمدی در عملیــات ،بهبــود عملکــرد
اقتصــادی و ارتقــاء بهــره وری را بــه عنــوان

نقــش اســتراتژیک دارنــد.
حبیــب الــه بیطــرف در جمــع مدیــران شــرکت
گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه خدمــات
شــرکت هــای گاز اســتانی از اهمیــت باالیــی

اصفهــان -حبیــب صادقــی -نایــب رییــس
کمیســیون بهداشــت ،ســامت و خدمــات
شــهری و عضــو کمیســیون امــور اقتصــادی،
حقوقــی و گردشــگری شــورای اســامی
شــهر اصفهــان گفــت :قطعــا شــورای پنجــم
و بــه ویــژه ایــن کمیســیون بــه دنبــال تامیــن
درآمدهــای شــهرداری از راه قانونــی اســت و بــه
دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن درآمدهــا کمتریــن
فشــار را بــه مــردم وارد کنــد.
پورمحمــد شــریعتی نیــا بــا اشــاره بــه بحــث
تدویــن بودجــه  97شــهرداری اصفهــان اظهــار
کــرد :تامیــن بودجــه  97شــهرداری اصفهــان بــه

اســتراتژي هــاي اصلــي خــود قــرار داده اســت،
نشــان مــی دهــد ایــن شــرکت اســتراتژیک کار
می کند و دارای برنامه و اهداف راهبردی است.
ایــن مقــام مســوول افــزود :در قراردادهــای آینــده
حــوزه نفــت و گاز کشــور ،بایــد از تــوان و ظرفیــت
ســازندگان داخلــی اســتفاده نماییــم و ســازندگان
داخلــی مــی تواننــد ازایــن فرصتهــای بــه وجــود
آمــده درجهــت کســب توانایــی و مهــارت در ســطح
جهانــی شــکوفا شــوند.
در ادامــه مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان،
بــا بیــان اینکــه شــرکت گاز اســتان اصفهــان ،از
ســال  1377بطــور مســتقل از منطقــه دو عملیــات
انتقــال گاز خدمــات گاز رســانی را در ســطح اســتان
آغــاز کــرده گفــت :در حــال حاضــر بیــش از
یــک هــزار و 111کیلومتــر خــط انتقــال گاز929 ،
ایســتگاه تقلیــل فشــار و حفاظــت از زنــگ  ،بیــش از
26هــزار کیلومتــر شــبکه گازرســانی ،یــک میلیــون و
هشــتصد و 830هــزار انشــعاب و اشــتراک پذیــری
بیــش از 1میلیــون و  707هــزار مشــترک در ســطح
اســتان اجرایــی شــده اســت .وی ،افــزود :بهرهمنــد
ی  48شــهرک صنعتــی و  8هــزار و 600واحــد
صنعتــی  156 ،جایــگاه  CNGو 5نیــروگاه103 ،
شــهر از مجمــوع  107شــهر اســتان و  1338روســتا
از مجمــوع  1448روســتای مشــمول گازرســانی از
گاز طبیعــی مهمتریــن ســطح خدمــات گازرســانی
ایــن شــرکت درســطح اســتان را بیــان مــی کنــد.

صــورت قطعــی و کامــا بایــد براســاس قانــون
شــورا و شــهرداری هــا و نحــوه درآمدهــای
شــهرداری بایــد براســاس سیاســت هــای
شــورای شــهر ،عدالــت محــوری و براســاس
شــفاف ســازی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن تامیــن درآمدهــای
شــهرداری بایــد از راه هــای بســیار آســان و
ســهل الوصــول باشــد کــه کمتریــن فشــار

دانشجویان باید در بیان مشکالت آزاد باشند
چند صدایی در دانشگاهها وجود ندارد

معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران تصریــح کــرد :دانشــجویان بایــد
بتواننــد مشــکالت حوزههــای اقتصــادی ،سیاســی
و فرهنگــی را بیــان کننــد امــا در عیــن حــال نبایــد
حرفهــای ضــد نظــام ،اقتــدار و پیشــرفت کشــور
بزننــد ،چراکــه آنچــه بیــرون از کشــور دیــده
میشــود ایــن اســت کــه افــرادی میخواهنــد
نســبت بــه نظــام کینــه ایجــاد کننــد.
دکتــر عبدالرحمــن رســتمیان در گفــت و گــو بــا
ایســنا ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد:
در پــی حــوادث و اعتراضــات اخیــر کشــور کــه

بخشــی از آن در دانشــگاهها بــروز و ظهــور
کــرد پیشــنهادی را در هیــات رییســه دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران مبنــی بــر برگــزاری
هرچــه قویتــر کرســیهای آزاداندیشــی ارائــه
کردیــم و تصمیــم داریــم ایــن کرســیها را بــا
قــدرت راهانــدازی کــرده و بــه دســت دانشــجویان
بســپاریم.
معــاون فرهنگــی اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی
تهــران اظهــار کــرد :گاهــی در سیســتم هــای
مدیریتــی میخواهیــم همــه چیــز تحــت کنتــرل
و نظــارت خودمــان باشــد و خــود همــه کارهــا
را انجــام دهیــم در صورتــی کــه اگــر بتوانیــم
فعالیتهــا را بــه گروههــای دانشــجویی بســپاریم
ثمــرات بیشــتری حاصــل خواهــد شــد.
لــزوم برگــزاری پرشــور کرســیهای
آزاد اندیشــی در دانشــگاهها
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم پرشــورتر شــدن
کرســیهای آزاد اندیشــی و پویایــی در
دانشــگاهها بیــان کــرد :البتــه ایــن پویایــی بایــد
در بســتر تعــادل و عــاری از افــراط صــورت گیــرد
و بحثهــای علمــی و کارشناســی در بســتری

اندیشــی آنگونــه کــه بایــد و شــاید در دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران برگــزار نشــده ،اظهــار
کــرد :از زمانــی کــه معاونــت دانشــگاه را بــر
عهــده گرفتــهام بــه همــراه ســایر معاونــت
تصمیــم گرفتهایــم فعالیــت ایــن کرســیها
را بیشــتر کنیــم و امیدورایــم در ماههــای آتــی
بتوانیــم ادعــا کنیــم ایــن رویــه بهتــر شــده اســت
و ایــن موضــوع در ســال هــای بعــد نیــز تــداوم
پیــدا کنــد.
"تــک صدایــی" در دانشــگاه افســردگی
و عــدم نشــاط را بــه ذهــن متبــادر
میکنــد
معــاون فرهنگــی اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران بــا انتقــاد از حاکمیــت فضــای
تــک صدایــی در دانشــگاهها خاطرنشــان کــرد:
تــک صدایــی افســردگی و عــدم نشــاط را بــه
ذهــن متبــادر میکنــد و بســیار بــد اســت،
متاســفانه در حــال حاضــر چنــد صدایــی در
دانشــگاهها وجــود نــدارد و دانشــگاهها بایــد در
ایــن حــوزه فعالتــر عمــل کننــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم انجــام پژوهشهــای

پیگیری همکاری اصفهان و آنکارا در سه محور هتل سازی،
صنایع غذایی و انرژی خورشیدی

اصفهـان -حبیـب صادقـی -رییـس اتـاق بازرگانـی
اصفهـان گفـت :اصفهـان و آنکارا می تواننـد در بخش
سـاخت هتـل ،صنایـع غذایـی و انـرژی خورشـیدی
همـکاری مشـترکی را تعریـف کننـد.
سـید عبدالوهاب سـهل آبـادی در دیدار هیـات تجاری
و فرهنگـی آنـکارا ترکیـه از تهیه و تنظیـم  140طرح
سـرمایه گـذاری اسـتان اصفهـان خبـر داد و گفـت:
مطالعـه ،امـکان سـنجی و جـا نمایی طرح هـای قابل
سـرمایه گـذاری بـر اسـاس مزیت هـای اسـتان انجام
شـده است.
وی افـزود :اصفهـان بـه عنـوان مرکـز گردشـگری ایـران می توانـد فرصت مناسـبی بـرای سـرمایه گذاران
بخـش گردشـگری ترکیـه ایجـاد کنـد از ایـن رو بهتریـن مـکان هـای شـهر اصفهـان بـرای
سـاخت هتـل در نظـر گرفتـه شـده و آمـاده جـذب سـرمایه گـذاری مشـترک بـا طـرف ترکیـه ایـی
هستیم.
رییـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان اضافـه کـرد :برند شـهری اصفهان بـه زودی رونمایـی می شـود و این برند
مـی توانـد نقـش مهمـی در جـذب گردشـگران خارجـی بـه اصفهـان و بازدیـد از آثـار تاریخـی و فرهنگـی
کم نظیر آن داشته باشد .
علـی فـاروق ایلدریـم رییـس هیـات تجاری ،اقتصـادی و فرهنگـی ترکیه در ایـن دیدار گفت :هیـات تجاری
و سـرمایه گـذاری آنـکارا ترکیـه خواسـتار سـرمایه گـذاری در اسـتان اصفهـان در بخـش های گردشـگری،
سـاختمان سـازی و مواد غذایی اسـت .
وی تصریـح کـرد :آنـکارا و اصفهـان دارای وجـه مشـترک بسـیاری در بخـش هـای اقتصـادی و فرهنگـی
اسـت و از ایـن اشـتراکات مـی تـوان بـرای همـکاری هـای بلند مـدت اقتصادی و سـرمایه گـذاری بین این
دو شـهر اسـتفاده کرد .
وی بـا اشـاره بـه حضور سـرمایه گـذاران بخش گردشـگری ترکیـه در این هیات گفـت :این سـرمایه گذاران
مایـل بـه سـرمایه گذاری در سـاخت هتـل در اصفهان هسـتند و در این زمینـه می توان با تشـکیل کارگروه
مشـترک فرصـت های هتل سـازی را بـه آنان اطالع رسـانی کرد.
وی تولیـد انـرژی پـاک را یکـی دیگـر از ظرفیت های همـکاری دو طرف عنـوان کرد و گفت :شـرکت های
تولیـد سـلول خورشـیدی فعالـی در آنـکارا مشـغول فعالیـت اسـت که می تـوان بخشـی از فعالیت مشـترک
بیـن اصفهـان و آنکارا را تشـکیل دهد.

شورای پنجم به دنبال تامین درآمدهای شهرداری از راه قانونی
در ایــن زمینــه بــه مــردم وارد شــود ،اضافــه
کــرد :براســاس قانــون شــهرداری هــا راه هــای
بســیاری بــرای تامیــن درآمدهــای خــود دارد امــا
متاســفانه درآمدهــای شــهرداری را بیشــتر بــه
شهرفروشــی و تراکــم فروشــی منــوط کــرده
ایــم.
عضــو کمیســیون امــور اقتصــادی ،حقوقــی و
گردشــگری شــورای اســامی شــهر اصفهــان

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

مناســب انجــام شــود و از افــراط ،تنــدروی ،توهیــن
و غریبــه تلقــی کــردن یکدیگــر پرهیــز شــود.
رســتمیان ادامــه داد :همــه دانشــجویان از طیفهــا
و جنــاح هــای مختلــف نیروهــای کشــور هســتند
و غریبــه نیســتند و نبایــد اینهــا را وابســته بــه
اجانــب بدانیــم بلکــه بایــد ایــن افــراد در بیــان
نظــرات خــود آزاد باشــند و بــه یکدیگــر نزدیــک
شــوند چراکــه اختــاف نظــرات خیلــی وقتهــا
میتوانــد کمــک کننــده باشــد و موجــب تقویــت
کشــور میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون کرســیهای آزاد
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نقش مهم شرکت های گاز استانی در رشد
و توسعه اقتصادی کشور

اصفهــان -حبیــب صادقــی -معــاون امــور
مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری وزیــر نفــت بیــان
داشــت :شــرکت هــای گاز اســتانی گامهــای بســیار
موثــری در جهــت رشــد ،توســعه و اقتصــاد کشــور
برداشــته انــد و در رفــاه عمومــی و اقتصــاد کشــور
اصفهـان -حبیـب صادقی -شـهردار اصفهـان گفت:
رسـانه در کنـار تشـکلها و احـزاب بهتریـن و تنهـا
فرصـت بـرای برقـراری ارتباط مـردم با مسـووالن
ا ست .
قـدرت اهلل نـوروزی در نوزدهمیـن نشسـت از
سلسـله نشسـت هـای "اصفهـان فـردا" در جمـع
مدیـران رسـانه اصفهان گفت :بسـیار خرسـندم که
نوزدهميـن نشسـت از مجموعـه نشسـت هـاي اين
هـم انديشـي را در خدمـت مديـران رسـانه و اهالي
مطبوعـات و کسـاني که مـي توانند بيشـترين نقش
را در اطلاع رسـاني به مردم داشـته باشـند هسـتم.
وی بـا بیـان اینکـه رسـانه هـا در جهـت هدایـت
مدیـران به سـوي توسـعه پايـدار براي حفـظ حقوق
شـهروندي و محيـط زيسـت و همـه آنچه مـي تواند
آينـده را تضميـن کنـد نقـش جـدي و فعالـي دارند،
گفـت :از ابتـدا گفتيـم که تلاش مي کنيم تا آسـتانه
تحملمـان را بـاال ببريم تـا نقدها را بشـنويم و زمينه
انتقـاد منتقديـن را محـدود نکنيـم .اگرچـه بعضـي
از دوسـتان مـا را بـراي نخسـتين بـار مـي بيننـد
و خـدا را شـكر مـي كننـد ،مـا حداقـل  ۳۲خبرنـگار
را در نمايشـگاه مطبوعـات ديديـم و بـه سـواالت
آنهـا پاسـخ داديـم ،اگـر كسـاني در آنجـا نبودنـد و
نتوانسـتيم بـا آنهـا صحبت كنيـم از آنهـا عذرخواهي
مـي كنيم.نـوروزی بـا تاکیـد بـر اینکـه تشـکل هـا،
حـزب هـا و رسـانه ها باید رسـمی و شـناخته شـده
باشـند ،عنـوان کـرد :اگـر کسـي از چنيـن موقعيتي
بـراي اداره امور شـهر اسـتفاده نكند و حاضر نباشـد
حـرف ها را بشـنود ،به خـودش ضربـه زده و فرصت
طاليـي خـود را از دسـت داده اسـت.
وی با اشـاره به اینکه اهالی رسـانه شـغل پردردسـر
و سـختی دارنـد ،گفـت :ممکن اسـت در این مسـير
خيلـي چيزهـا را از دسـت بدهيـد ،ارتقـاي پسـتي و
مديريتـي نداريد و بـا ايثار و از خودگذشـتگي در اين
مسـير حرکت مـي کنيد ،اصفهـان ما همانطـور که در
همـه چيز پيشـتاز اسـت در حوزه رسـانه هـم مطمنا
هميـن گونـه اسـت .بنابرايـن از همه شـما تقاضاي
كمـك دارم .امروز اگر اين شـهر به درسـتي سـاخته
و مشـكالت بـزرگ آن همچـون آلودگـي و ترافيـك
حـل شـود آرامشـي را نصيب همـه ما خواهـد كرد.

ایران

موثــر در حــوزه فعالیتهــای فرهنگــی گفــت:
اخیــرا در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
پژوهشــی انجــام شــد و در آن اولویتهــای
فرهنگــی در دانشــگاهها بررســی شــد بــه طــور
مثــال تقویــت حــس وطــن دوســتی بــه عنــوان
یکــی از ایــن مــوارد بــوده اســت و اینکــه چطــور
میتــوان ایــن حــس را در بیــن افــراد مختلــف
تقویــت کــرد.
دکتــر رســتمیان بــا بیــان اینکــه بــه نظــر
میرســد بایــد شــاخصهای فرهنگــی بررســی
و ضرورتهــا شناســایی شــود ادامــه داد :البتــه
در حوزههــای فرهنگــی کیفــی تبدیــل کــردن
شــاخصها بــه شــاخصهای کمــی دشــوار
اســت امــا بایــد تــاش کــرد تــا هــدف گذاریهــا
بــه درســتی انجــام شــود و در راســتای اهــداف
برنامــه ریــزی و بودجهریــزی انجــام شــود.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران بــا تاکیــد بــر لــزوم وجــود
شــهامت در بیــان نظــرات گفــت :از ســوی دیگــر
مســولین نیــز نبایــد چیــزی را پنهــان کننــد
چراکــه حدیــث از امــام محمــد باقــر(ع) اســت کــه
دوســت کســی اســت کــه عیــب تــو را بــه تــو
هدیــه بدهــد.
لزوم پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه و
ضد نظام
وی تصریــح کــرد :دانشــجویان بایــد در بیــان
مشــکالت اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی آزاد
باشــند امــا در عیــن حــال نبایــد حرفهــای
ضــد نظــام ،اقتــدار و پیشــرفت کشــور بزننــد
چراکــه آنچــه بیــرون از کشــور دیــده میشــود
ایــن اســت کــه افــرادی میخواهنــد نســبت بــه
نظــام کینــه ایجــاد کننــد.
رســتمیان بــا بیــان اینکــه همــه مــا تعلــق بــه
نظــام و کشــور داریــم افــزود :کینــه تــوزی نســبت
بــه نظــام بــد اســت و علیرغــم بیــان انتقادهــا و
پیشــنهاد راهکارهــا و شــنیده شــدن صــدا هــا بایــد
دســت از کینهتــوزی برداشــت.
دانشجویان صدای بی صداها هستند
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران تصریــح کــرد :دانشــجویان
صــدای بــی صداهــا هســتند و مظلومیتهــا،
فقــر و مشــکالت اقتصــادی میتوانــد از زبــان
ایــن افــراد گفتــه شــود امــا شــعارهای ضــد نظــام
و ســاختار شــکنانه نبایــد بیــان شــود و اقدامهــای
تخریــب کننــده نبایــد صــورت گیــرد.

تصریــح کــرد :ســنت بســیار ناپســندی اســت کــه
از فــروش تراکــم ،فــروش شــهر و فــروش آینــده
شــهر درآمدهــای فعلــی و درآمدهــای جــاری
شــهرداری را تامیــن مــی کنیــم و ایــن امــر کار
بســیار اشــتباهی اســت و قطعــا شــورای پنجــم
و بــه ویــژه ایــن کمیســیون بــه دنبــال تامیــن
درآمدهــای شــهرداری از راه قانونــی اســت و بــه
دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن درآمدهــا کمتریــن

فشــار را بــه مــردم وارد کنــد.
وی ادامــه داد :قطعــا شــورای شــهر نظــارت های
خــود را هــم در زمــان تنظیــم بودجــه ،هــم زمان
اجــرای بودجــه و هــم در زمــان تفریــغ بودجــه
اعمــال مــی کنــد و براســاس مباحــث صــورت
گرفتــه ،بودجــه هــم در ارتبــاط بــا درآمدهــا و
هزینــه هــا بایــد شــفافیت الزم را داشــته باشــد و
تمــام مــردم بــه عنــوان ولــی نعمتــان مــا بایــد در
جریــان ریــال بــه ریــال درآمدهــای شــهرداری و
هزینــه هــای شــهر در تمــام مــوارد قــرار بگیرنــد
و قطعــا شــورای شــهر نظــارت کامــل و وافــی در
ایــن امــر را اعمــال مــی کنــد.

نصب دستگاه  WIMمحور سجزي
اصفهــان -حبیــب صادقــی ، -در محــور اصفهــان
–نایيــن بــه فاصلــه هــزارو پانصــد متــري پاســگاه
پليــس راه ســجزي دســتگاه  WIMنصــب شــد.
حســن رحمانــي معــاون ايمنــي ،فنــي بهــره بــرداري
اداره كل راهــداري وحم ـل ونقــل جــاده اي اســتان
اصفهــان گفــت :ايــن پروــژه ســومين ســامانه
توزيــن در حيــن حركــت اســت كــه در اســتان
اصفهــان در حــال نصــب ميباشــد و بــا هزينــه اي
بالــغ بــر  8ميليــارد ريــال توســط شــركت توزيــن
الكتريــك در قالــب يــك قــرار داد كلــي بــا ســازمان
راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي كل كشــور
منعقــد شــد.
وي افــزود :حــدود  65دســتگاه توزيــن در حيــن
حركــت ( )WIMمقــرر شــد در كل كشــور نصــب
شــود كــه 3دســتگاه آن در اســتان اصفهــان نصــب
گرديــد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 - 09171236039
نوبت اول96/10/16 :

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم96/10/23 :

شهرداری اردکان فارس در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات محوطه سازی پارک کوهپایه از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام
نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شــود جهت دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها به امور قراردادهای شهرداری
اردکان فارس مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شــماره تلفن  071-36723133امور قراردادها آماده پاســخگویی
می باشد
مشخصات فنی و اجرایی
اجرای عملیات محوطه ســازی پارک کوهپایه شامل عملیات خاکبرداری و خاکریزی ،اجرای دیوار چینی سنگی ،اجرای جدول و تک لبه ،اجرایعملیات زیرسازی و آسفالت ،اجرای حوضچه آب ،اجرای موزائیک فرش
مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 21/700/000/000بیست و یک میلیارد و هفتصد میلیون) ریالتاریخ فروش اسناد از روز شنبه مورخ  96/10/16لغایت روز سه شنبه مورخ  96/11/3می باشد.تاریخ نهایی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ  96/11/3می باشد.تاریخ بازگشایی پاکتهای ارائه شده ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  96/11/4می باشد.واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در  3پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نمایند.پاکت الف :ضمانتنامه شــرکت در مناقصه به مبلغ  5درصد مبلغ کل برآورد به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حســاب شــماره 241111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون و اصل رسید در پاکت (الف) به شهرداری ارائه شود.
پاکت ب :اسناد و مدارک شرکت شامل تصویر اساسنامه؛ گواهی صالحیت ،آگهی آخرین تغییرات شرکت و سوابق کاری و...پاکت ج :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی و مهر شرکت رسیده باشد.
به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.ســپرده برندگان اول تا سوم چنانچه تا  7روز از تاریخ ابالغ شهرداری جهت عقد قرارداد مراجعه ننمایند به ترتیب به نفع شهرداری ضبطخواهد شد.
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رؤیت می باشد.عبدالمطلب رهنما

شهردار اردکان

