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همزمان با فرا رسيدن روز قدس و آخرين جمعه ماه مبارك 
رمضان ، مردم انقالبی و مس��ئولين كشورمان،اين مراسم را 
به دليل بيماری كرونا به ش��کل گس��ترده در فضای مجازی 

برگزار كردند. 
ش��ركت كنندگان اين مراسم با اش��اره بر اينکه امروز سالح  
جديدی به نام اينترنت ب��رای آگاهی عمومی درباره ماهيت 
رژيم اس��رائيل و مبارزه ب��ا اين رژيم به وجود آمده اس��ت، 
در پيامه��ا و س��خنان خود در فضای مج��ازی تاكيد كردند:  
اين روزها بحث از معامل��ه قرن و الحاق بخش هايی از كرانه 
باختری به خاك اس��رائيل بار ديگر توجه همه را به س��مت 
مسئله فلس��طين جلب كرده است مس��ئله ای كه به جرأت 
می توان آن را سرسلس��له همه بحران های موجود در منطقه 
غرب آس��يا دانس��ت. اين گروه با تاكيد بر اينکه  سرمنش��أ 
تمامی بحران های منطقه طی هفتاد سال اخير در موجوديت 
اي��ن رژيم جنايت��کار نمود پيدا می كند و س��ازش برخی از 
كشورهای عربی با اين رژيم پذيرفتنی نيست  اعالم كردند : 
مخالفت كش��ورهای اردن و مصر با معامله قرن نشان داد كه 
حتی در صورت س��ازش و صلح با اين رژيم به هيچ عنوان از 

خطرات جدی امنيتی آن نميتوان در امان بود.
 روزقدسنمادیازوحدتوهمدلیمسلماناندردفاع

ازآرمانهایاسالمیاست
رئيس جمهور در پيامی با تاكيد بر اصل تغييرناپذير "قدس 
پايتخت فلس��طين"، اظهارداش��ت: برگزاری مراسم حمايت 

از ملت مظلوم فلس��طين، در آخري��ن جمعه هر ماه رمضان، 
نمادی از اس��تقامت، وحدت و همدلی مسلمانان در دفاع از 

آرمان های اسالم است.
حسن روحانی در اين پيام با اشاره به اينکه تاكيد امام راحل 
)ره( در حمايت از ملت های مظلوم جهان به ويژه مردم بی دفاع 
فلس��طين همواره پيشگام و منشاء حركت های روشن گرايانه 
بوده است ، افزود : تا هنگامی كه دل های شما مردم هميشه 
در صحنه ايران به دريای آموزه های اسالمی و انقالبی متصل 
است، مبارزه با ستمگران و دفاع از ستمديدگان ادامه خواهد 
داش��ت، چرا كه اين شور و اراده ريش��ه در مکتب تابناك و 

الهام بخش عاشورا دارد.
روحان��ی تصريح كرد:  وحدت و يکدلی آحاد مردم را در اين 
روز مهم به ويژه در دوران حساس كنونی كه استکبار جهانی 
با زنجيره ای از تحريم ها و تهديدات غيرانس��انی خود و به راه 
انداخت��ن جنگ اقتصادی، قصد دلس��رد كردن ملت و ايجاد 
مان��ع در راه تحقق آرمان های ملی و اس��المی م��ا را دارند، 
مس��ألت دارم و بار ديگر تاكيد بر اص��ل تغييرناپذير "قدس 
پايتخت فلسطين" می نمايم. بی ترديد پيروزی نهايی از آن 

مجاهدان و صابران است.
 طرحمبتکرانهرهبرانقالبمتکیبرحقجويیاست

عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور نيز در پيامی به مناسبت 
روز قدس تاكيد كرد: طرح هوشمندانه و مبتکرانه مقام معظم 
رهبری به عنوان راهبرد اصولی جمهوری اسالمی ايران مبنی 
بر »مقاومت تا همه پرس��ی« متکی ب��ر ايقان بر منطق حق 
جويی و حقيقت گستری مبانی انقالب اسالمی است. وی در 
اين پيام با اش��اره به اينکه روز جهانی قدس يادمان ماندگار 
انقالب اس��المی در حقانيت مبانی ظلم ستيزانه اين نهضت 
بزرگ از يوغ جباران زمان اس��ت، اظهار داش��ت:  اين طرح 
مبانی نظری و ماهيت نظام ليبرال دمکراسی مدعيان حقوق 
بشر را به چالش كش��يده است و خشم دشمنان استقالل و 
آزادی بش��ريت از يوغ سلطه جويان از ايران انقالبی به دليل 

حقانيت همين راهبرد اساسی است.
آمادگیجوانانبرایرويارويیباصهيونيستها

از س��وی ديگر فرمانده سپاه محّمد رس��ول اهلل تهران بزرگ 
با بي��ان اينک��ه صهيونيس��ت ها بدانند گس��ترش جهاد در 
س��رزمين های فلسطينی به هر نحوی مورد حمايت فرزندان 
ام��ام قرار خواهد گرفت، تاكيد ك��رد: جوانان ما با افتخار در 
گردان های استشهادی ثبت نام می كنند و آماده رويارويی با 

سربازان بزدل و كودك كش صهيونيستی هستند.
سردار محّمدرضا يزدی، با اشاره به بيانات رهبر معّظم انقالب 
به مناسبت روز جهانی قدس، گفت: آنچه درباره بيانات امروز 
امام مس��لمين الزم به اشاره است اين است كه آرمان بزرگ 
مردم فلس��طين تنها به موضوع فلس��طين و س��رزمين های 

اشغالی خالصه نمی شود.
وی با بيان اينکه آنچه رهبر انقالب فرمودند سرلوحه كار تمام 
افرادی اس��ت كه به عنوان بسيج جهان اسالمی آماده اند تا به 
آرمان فلسطين كمك كنند، خاطرنشان كرد: يکی از مواردی 
كه حتماً  بايد مورد توجه قرار بگيرد اين اس��ت كه امروز دنيا 
و مردم مس��لمان بايد بدانند كه اعتماد به دولت های عربی، 
ائتالف آمريکايی و صهيونيس��تی نمی تواند مشکل فلسطين 

را حل كند.
س��ردار يزدی با بيان اينکه م��ا آماده ايم تا در جبهه مقاومت 
با همه توان مان حضور پيدا كنيم، افزود: بس��يجيان تهران از 
روزهای اول انقالب نش��ان داده اند در مب��ارزه با تجاوز رژيم 
صهيونيس��تی با حضور در قوای محّمد رسول اهلل در سال 61 

چگونه ضرب شست خود را نشان داده اند.
فرمانده س��پاه محّمد رس��ول اهلل ته��ران ب��زرگ ادامه داد: 
رژيم صهيونيس��تی خاطرات زي��ادی از برخورد قوای محّمد 

رسول اهلل)ص( در چهل سال گذشته با خود دارد.
وی با بيان اينکه هنوز اس��م احمد متوس��ليان لرزه بر اندام 
پوش��الی س��ربازان صهيونيس��ت می ان��دازد، تصري��ح كرد: 
صهيونيس��ت ها بدانن��د گس��ترش جهاد در س��رزمين های 
فلسطينی به هر نحوی مورد حمايت فرزندان امام قرار خواهد 
گرفت و جوانان ما با افتخار در گردان های استش��هادی ثبت 
نام می كنند و آماده رويارويی با سربازان بزدل و كودك كش 

صهيونيستی هستند.
وی ادام��ه داد: همانط��ور كه برای ريش��ه كن كردن ويروس 
منحوس كرونا تالش می كنيم، جهاد برای ريش��ه كن كردن 

ويروس صهيونيسم را هم در دستور كار قرار داده ايم.
 ملتهاظرفي�تبااليیبرایدفاعازآرمانفلس�طين

ايجادكردهاند
همچنين معاون سياس��ی دفتر عقيدتی سياسی فرماندهی 
معظم كل قوا گفت: مردم ظرفيت بااليی برای دفاع از آرمان 
فلس��طين ايجاد كرده اند، اگرچه شايد محافظه كاری، برخی 

دولتمردان را به سمت سازش سوق داده است.
سردار رس��ول س��نايی راد، افزود: ابتکار امام خمينی)ره( در 
اع��الم آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهانی 
قدس درواقع اقدامی برای زنده نگاه داش��تن قدس در جهان 
اس��الم اس��ت. وی ادامه داد: صهيونيس��ت ها تالش بسياری 
كردند كه قدس را از مسئله اول بودن برای مسلمانان خارج 
كنند و اش��تباه راهبردی برخی دولتمردان منطقه ای نيز به 

اين هدف صهيونيس��ت ها كمك كرد و متاس��فانه شکاف و 
اختالف در جهان اس��الم به كج پن��داری از تهديدات واقعی 
انجاميد.  معاون سياس��ی دفتر عقيدتی سياس��ی فرماندهی 
معظم كل قوا گفت: صهيونيست ها با استفاده از شرايط خاص 
جهان اس��الم به دنبال سو اس��تفاده از شرايط و الحاق كرانه 
باختری به سرزمين های اشغالی هستند بنابراين اهميت روز 

قدس امسال بيش از گذشته است.
س��ردار سنايی راد با اش��اره به عدم برگزاری راهپيمائی روز 
قدس اظهار داشت: متاسفانه شيوع كرونا و ضرورت توجه به 
فاصله گذاری اجتماعی شرايط ويژه ای را به وجود آورده اما 
واقعيت اين است كه انتخاب روز قدس از سوی امام خمينی 
)ره( درواقع كشاندن موضوع قدس از سطح دولت ها به سطح 
مردم است و مردم قابليت و ظرفيت بااليی برای دفاع از آرمان 
فلسطين ايجاد كرده اند، اگرچه شايد شرايط و محافظه كاری، 
برخی دولتمردان را به سمت سازش سوق داده اما با بيداری 
كه در ده های اخير در جهان اس��الم ب��ه وجود آمده ملت ها 
هيچگاه به سمت سازش سوق پيدا نمی كنند به همين دليل 
بزرگداش��ت روز جهان��ی قدس در هر ش��رايطی يعنی زنده 
ماندن آرمان قدس و پش��تيبانی از مح��ور مقاومت و آزادی 

قدس شريف از اشغال دست رژيم غاصب صهيونيستی.
وی بابيان اينکه امسال نيز با توجه به شرايط موجود ملت های 
آزادی خ��واه جهان روز قدس را گرامی خواهند داش��ت زيرا 
قدس مس��ئله اول مس��لمانان و موضوعی زنده است، افزود: 
با توجه به حماقت صهيونيس��ت ها در اعالم سياست توسعه 
اش��غال گری و تالش برای تصرف كرانه باختری، روز قدس 
امس��ال با شکوه همه ساله و با اس��تفاده از شيوه های جديد 

گرامی داشته می شد.
 بايدمقابلتوطئهبزرگپيشرویفلسطينايستاد

علی الريجانی رئيس مجلس ش��ورای اسالمی نيز گفت: در 
شرايط ش��يوع كرونا به ملت غزه فشار بس��ياری وارد آمد و 
توطئه بزرگی پيش روی فلسطين است كه تنها با صدای رسا 

و اراده قوی بايد مقابل اين توطئه ايستاد.
وی  ب��ا اش��اره ب��ه مصوب��ه اخير مجل��س درب��اره اقدامات 
صهيونيست ها گفت: صهيونيست ها  حركت خزنده و پيش 
رونده ای دارند كه بايد مانع آنها ش��د. پوش��ش كار آنها نيز 
متفاوت اس��ت؛  زمانی دو موجود ش��يطانی توافق می كنند 
كرانه باختری را به س��رزمين های اش��غالی پيوند دهند كه 
ادامه همان طرح مفتضح قرن اس��ت و زمان��ی نيز در قالب 
ش��ركت های فناورانه و صنعتی و بخش اقتصادی ورود می 
كنن��د كه اين طرح تاكيد بر ممانعت از حركت آنها دارد و با 
متخلفان ني��ز برخورد خواهد كرد. رئيس مجلس در ادامه با 
بيان اينکه سلطه گران می خواهند به اجبار طرح  موسوم به 
معامله قرن را محقق كنند، اظهار داش��ت: برای مقابله با اين 

طرح به كار ميدانی و مجاهدت نياز است؛ چرا كه كشورهای 
اروپايی توان و انگيزه ايستادگی ندارند و برخی كشورها زبون 

منطقه نيز مايه ننگ جهان اسالم هستند.
وی در ادامه با تاكيد بر اينکه بايد به گراميداش��ت روزقدس 
بيشتر توجه شود اظهار داش��ت: صهيونيست ها به دنبال از 
بين بردن حقوق فلس��طينيان هستند و تنها ايران در دنيای 
امروز صادقانه و روشن حرف می زند كه طرح مجلس نيز در 
ابراز نظر ما بسيار مهم است؛ چرا كه يك مشت كشور مرتجع 
در منطقه به دنبال عادی س��ازی روابط با رژيم صهيونيستی 
هس��تند و تنها جمهوری اس��المی اس��ت كه بايد مانع اين 
عادی س��ازی ش��ود. الريجانی افزود: در شرايط شيوع كرونا 
به ملت غزه فش��ار بس��ياری وارد آمد و توطئه بزرگی پيش 
روی فلسطين اس��ت كه تنها با صدای رسا و اراده قوی بايد 
مقابل اين توطئه ايستاد. *قدس و مسجداالقصی را مقاومت 
بزودی آزاد خواهد كرد دس��تيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل، تاكيد كرد: قدس و مس��جداالقصی را مقاومت و 
وع��ده قطعی نصرت الهی بزودی آزاد خواهد كرد. حس��ين 
اميرعبداللهيان در صفحه شخصی خود در توئيتر درباره روز 
قدس نوشت: خرمش��هر را مقاومت و نصرت الهی آزاد كرد. 
قدس و مس��جداالقصی را هم مقاومت و وعده قطعی نصرت 

الهی بزودی آزاد خواهد كرد. 
روزقدسروزدفاعازحق،شرافتوانسانيتاست

همچنين رئي��س دفتر رئيس جمهور گف��ت: روز قدس، نه 
فقط روز اعالم همبس��تگی با مردم فلسطين، كه روز دفاع 
از حق و ش��رافت و انسانيت است. محمود واعظی در پستی 
اينس��تاگرامی به مناس��بت روز قدس نوشت: روز قدس، نه 
فقط روز اعالم همبس��تگی با مردم فلسطين، كه روز دفاع 
از حق و ش��رافت و انس��انيت است. روز اعالم انزجار از ظلم 
و اش��غالگری اس��ت. روز اعالم برائت از نقض سيستماتيك 
حقوق بش��ر و تروريسم دولتی است. وی ادامه داد: اين روز 
را گرامی می داريم و به مردم مظلوم و رنج كشيده فلسطين 
اشغالی درود می فرستيم. دفاع از مظلوم و ايستادگی در برابر 
ظلم، جوهره انديشه و هويت اسالمی و از مبانی تغييرناپذير 
انقالب اس��ت؛ از اين راهبرد به تاسی از معمار كبير انقالب 
اسالمی و رهبر معظم انقالب دست نخواهيم كشيد. رئيس 
دفت��ر رئيس جمهور در پايان اين مطلب عنوان كرد: آزادی 
قدس ش��ريف آرمانی اس��ت كه به فضل الهی و كوش��ش و 
اتحاد مس��لمين جهان، روزی بدس��ت خواهد آمد، به اميد 
آن روز. اقش��ار مردم نيز در فضای مجازی با نوشتن مطالب 
ضد صهيونيس��تی از مردم مظلوم فلسطين حمايت كردند 
و نش��ان دادند كه در ش��رايط ويژه كروناي��ی هم می توان 
سياس��ت ها ضد صهيونيس��تی و حمايت از آرمان فلسطين 

را زنده نگه داشت.

پيامبراكرم)ص(: اگر بدانيد در رمضان چه برای شما تقدير شده است، سپاس 
خود را برای خدا افزون می كنيد.
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دولت (ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از « دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه بازگشایى پاکت ها « 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند .
1- شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000005 روز شنبه مورخ 99/03/03 

2- نام و نشانى مناقصه گزار : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل به آدرس خیابان دانشگاه روبروى مجتمع تفریحى 
ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه (بصورت PDF )  : از روز شنبه مورخ 99/03/03 لغایت ساعت 17:00روزدوشنبه 
مورخ 99/03/12 

مورخ   پنجشنبه   روز    17:00 ساعت  تا   (  PDF بصورت   ) سامانه  در  بارگزارى   – پیشنهاد  هاى  پاکات  ارائه  مهلت  آخرین   -5
99/03/22

الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 99/03/24 ساعت  10:00 صبح  در سالن جلسات استان مى باشد .

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 270,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
دستور  طریق  از  کل  دارى  خزانه  اسالمی    جمهوري  مرکزي  بانک  نزد    IR-870100004001039706374385 شباى   حساب 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف) عالوه بر 
بارگزارى در سامانه ، مى بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر تا پایان وقت ادارى  روز  پنجشنبه 

مورخ 99/03/22 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنٌا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 04533518898 به آدرس اینترنتى  شـرکت خدمات 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http : // iets.mporg.ir     نیز مراجعه فرمایید .
یران  ا  021 -41934 پشتیبانى: و  راهبرى  مرکز   : دولت  لکترونیکى  ا تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

کد:14 تا 88924605-021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل )

شماره55/59/759
تاریخ    99/03/01 

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى

فراخوان شناسایى و ارزیابى صالحیت 
سرمایه گذاران 

سازمان جهادکشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد به منظور شناسایى افراد 
حقوقى وحقیقى واجد شرایط براى سرمایه گذارى و مشارکت در تکمیل ، ساخت بهره بردارى وانتقال 

پروژه هاى نیمه تمام به شرح جدول ذیل :
1- سد خاکى ایلى آباد واقع در شهرستان بهمئى

2- سد خاکى کوهبرد (شهید دلنسب) واقع در شهرستان کهگیلویه
به روش bot به استناد تبصره 19 قانون بودجه سال 98 و ماده 27 قانون الحاق 2 وآیین نامه و دستور 
العمل هاى مربوطه وصورتجلسه تصمیم به واگذارى شماره  11 مورخ 1398/9/12 جلسه ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى استان اقدام نماید. بدین منظور از کلیه سرمایه گذاران حقیقى وحقوقى داراى گروههاى 
تخصصى مناسب ، توان مالى وفنى ،حسن سابقه وسابقه اجرایى مفید در موارد مشابه دعوت بعمل مى 
آید. الزم به ذکر است . متقاضیان مى توانند حداکثر تا هفت روز از تاریخ چاپ این فراخوان ودر ساعت 
ادارى با در دست داشتن معرفى نامه کتبى جهت دریافت اسناد به نشانى یاسوج بلوار شهید مطهرى  
- مدیریت آب وخاك سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد آقاى مهندس رضا رضایى 

سنگرى مراجعه نمایند.
مهلت ومحل تسلیم اسناد ارزیابى:

متقاضیان باید اسناد تکمیل شده خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از آخرین مهلت دریافت اسناد 
پس از ثبت در دبیرخانه سازمان به دفتر مدیریت فنى آب وخاك سازمان تحویل نمایند الزم به ذکر است 
این فراخوان صرفا به منظور شناسایى و ارزیابى سرمایه گذار مى باشد و تحویل مدارك هیچگونه تعهدى 
براى سازمان ایجاد نمى کند وبنا به تشخیص این سازمان از افراد واجد صالحیت براى ارائه پیشنهاد فنى 
ومالى دعوت مى شودضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با مهندسین مشاور جاماب مشاور 

پروژه ها ،آقاى مهندس کوهى با شماره تلفن 09125179830 تماس حاصل نمایید.

آگهى مناقصه عمومى 

مهدى ناصرى مقبل - شهردار کمال شهر

شهردارى کمال شهر در نظر دارد اجراى عملیات خدمات شهر (رفت و روب معابر سطح شهر) را از طریق مناقصه عمومى به شرح ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: کرج، کمال شهر ، بلوار شهردارى 

، شهردارى کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 
1- ارائه سپرده اى به میزان 5 درصد مبلغ کل برآورد اولیه پیمان به مبلغ 4/835/566/279 ریال به یکى از روشهاى ذیل:

الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحًا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.
ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 

ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر
2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر مى باشد مبلغ واریزى جهت خرید 

اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.
5- در هر شرایطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.

6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت الزامى مى باشد.
7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوطه به پیمانکار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده 

مسترد نخواهد شد.
8- مهلت خرید اسناد از مورخ 99/3/10  لغایت 99/3/21 مى باشد بدیهى است پیشنهادات مناقصه گران مى بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 

99/3/22 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل داده شود.
9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 99/3/24 در کمیسیون عالى معامالت بازگشایى مى گردد.

10-  هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

مراسم روز قدس به شکل گسترده در فضای مجازی برگزار شد 

سازش با اسرائیل پذیرفتنی نیست

عید سعید فطر مبارک


