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دانشمندان معتقدند زمین انقراض ششم را با کاهش شدید حشرات تجربه میکند

پایکوبی اقوام ایرانی
از امروز در تهران
همزمان با کوک شدن سازها در جشنواره
موسیقی فجر ،در گوشهای دیگر از تهران اقوام
ایرانی ،آواز ،موسیقی و رقصهای محلی را برای
چهار روز ،رایگان به اجرا خواهند گذاشت.
به گزارش ایسنا ،مراسم آئینی اقوام
ایرانی مطابق هر سال همزمان با نمایشگاه
گردشگری ،از روز سه شنبه  ۲۳بهمن ماه در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار و تا روز جمعه  ۲۶بهمن ماه ادامه دارد.
گروههای آئینی ،آواز ،موسیقی و رقصنده هر
روز از ساعت  ۱۰صبح تا  ۱۸عصر ،بخشی از
هویت و آئین سرزمین مادری را به نمایش
میگذارند.امسال عالوه بر گروههای استانی
چند کشور نیز برای نخستین بار در حاشیه
این نمایشگاه به اجرای موسیقی و برنامه آئینی
خود خواهند پرداخت« .اندونزی» در همان
مکان عمومی هر روز ،موسیقی و آئین بومی
خود را به اجرا خواهد گذاشت .عالوه بر این
در غرفههای «افغانستان» و «مالزی» نیز هر
روز ،نوای موسیقی و آئینهای سنتی مردم
آن کشورها به گوش خواهد رسید .اجراهای
عمومی که از حوالی ساعت  ۱۲ظهر روز امروز
آغاز میشود ،در فضای باز مقابل سالن میالد
نمایشگاه بینالمللی تهران خواهد بود .تماشای
این اجراها رایگان است ،اما شرکت سهامی
نمایشگاه بینالمللی برای ورود بازدیدکنندگان
به این محوطه ،از هر نفر دو هزار تومان
ورودی دریافت میکند .در نخستین روز
برپایی نمایشگاه گردشگری ،گروههایی
به ترتیب از استانهای ایالم ،کرمانشاه،
خوزستان ،آذربایجان شرقی ،سیستان و
بلوچستان ،گلستان ،اردبیل ،خراسان شمالی،
لرستان قزوین و کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت
 ۱۸اجرا خواهند داشت .گروههای موسیقی
از استانهای کرمانشاه ،بوشهر ،آذربایجان
شرقی ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،
اردبیل ،خراسان شمالی ،لرستان ،گلستان،
خراسان جنوبی ،مرکزی ،آذربایجان غربی،
چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی،
کهگیلویه و بویراحمد و قزوین در دومین روز
از ساعت  ۱۰صبح به میدان خواهند آمد.
در سومین روز نمایشگاه نیز کرمان ،تهران،
زنجان و کردستان به این جمع اضافه خواهند
شد .روز پایانی نمایشگاه هم مضاف بر سایر
استانها ،گروهی از مازندران به هنرنمایی
خواهد پرداخت.

فروپاشی طبیعت

تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که بیش از  40درصد
حشرات جهان در حال کاهش هستند و یک سوم آنها در
معرض خطر قرار دارند .نرخ انقراض آنها  8برابر سریعتر از
پستانداران ،پرندگان و خزندگان است .با توجه به دادههای
موجود ،مجموع جمعیت حشرات به میزان  2.5درصد در
سال در حال کاهش است و میگویند که آنها در یک قرن
میتوانند از بین بروند .زمین در آستانه انقراض بزرگ ششم
قرار دارد و شاهد تلفات بزرگی از حیوانات عظیم الجثه که
مطالعه بر روی آنها آسانتر است ،خواهد بود .اما حشرات
تنوع و فراوانی بیشتری از سایر حیوانات دارند و  17برابر
بیشتر از جمعیت انسانها در جهان هستند .محققان
میگویند ،حشرات به عنوان غذا برای موجودات دیگر ،گرده
افشانها و بازیافتکننده مواد مغذی برای عملکرد مناسب
همه اکوسیستمها ضروری هستند .کاهش جمعیت حشرات
به تازگی در آلمان و پورتوریکو گزارش شده ،اما بررسیها نشان
میدهد این بحران جهانی است .محققان معتقدند که روند
کاهش جمعیت حشرات ،انقراض بزرگ ششم در سیاره زمین
را تایید میکند و نشان میدهد که این حادثه بر شکل زندگی
در زمین تاثیر میگذارد ،مگر اینکه ما روش تولید غذا را عوض
کنیم تا روند انقراض حشرات کاهش یابد و پیامدهای این امر
برای اکوسیستمهای سیاره به حداقل برسد.
ه و تحلیلهای محققانی که بر روی
براساس نتایج تجزی 
انقراض حشرات مطالعه کردهاند و آن را در مجله Biological
 Conservationبه چاپ رساندهاند« ،کشاورزی متمرکز یا
فشرده» که برپایه کمترین میزان هدررفت به ازای بهکارگیری
فراوان سرمایه ،کارگر ،آفتکشها و کودهای شیمیایی در
منطقه زیر کشت استوار است ،عامل اصلی کاهش جمعیت
حشرات بوده است .به ویژه که استفاده بیش از اندازه از
آفتکشها را نیز به همراه دارد .این محققان همچنین،
شهرنشینی و تغییرات اقلیمی را نیز عوامل مهمی برای کاهش
جمعیت حشرات عنوان کردهاند .آنها هشدار دادهاند که اگر
نتوان تلفات گونههای حشرات را متوقف کرد ،پیامدهای
فاجعهباری هم برای اکوسیستمهای زمین و هم برای بقای
انسانها بر زمین دارد.
یکی از محققان به گاردین گفته که «نرخ  205درصدی
نابودی ساالنه حشرات در طی  25تا  30سال گذشته در جهان
بسیار تکاندهنده است .این بسیار سریع است .در طی 10
سال یک چهارم کمتر از گذشته حشرات را بر روی زمین داریم
و در طول  50سال تنها نیمی از آنها را خواهید داشت و در
طول  100سال دیگر حشرهای را مشاهده نخواهید کرد».
یکی از بزرگترین پیامدهای از دست دادن حشرات بر روی
بسیاری از پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان و ماهیهایی است
که حشرات را میخورند .اگر این منبع غذایی از بین برود،
تمام این حیوانات از گرسنگی خواهند مرد .چنین پیامدهایی
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با توجه به اولین بررسی علمی جهانی ،حشرات جهان در معرض انقراض قرار دارند و فروپاشی فاجعه بار اکوسیستمهای طبیعی
جهان را تهدید میکند.

یهای
بررس 
جهانینشان
میدهد که
حشرات
میتوانند با نرخ
کاهشجمعیت
فعلیشانظرف
مدت یک قرن
در سراسر
جهانناپدید
شوند
در پورتوریکو مشاهده شده است ،جایی که مطالعات اخیر
حکایت از آن دارند که در طول  35سال گذشته جمعیت
حشرات  98درصد کاهش داشتهاند.
پروانهها و بیدها یا همان شاپرکها آسیبپذیرترین حشرات
در میان حشرات در حال نابودی هستند .به عنوان مثال،
تعداد گونههای متداول از پروانهها در سالهای  2000تا 2009
به میزان  58درصد در زمینهای کشاورزی در انگلستان
کاهش یافتهاند .انگلستان بیشترین رکورد نابودی حشرات را
ثبت کرده است و این موضوع احتماال به دلیل مطالعه بیشتر
درباره حشرات در مناطق مختلف انگلستان است.
زنبورها نیز به طور جدی در معرض خطر انقراض قرار

آگهي مناقصه عمومي خريد تجهیزات کالسی و اداری

اداره كل نوســازي مــدارس اســتان زنجــان در نظــر دارد نســبت بــه خريــد  600عــدد ميــز  2نفــره دانــش آمــوزي دوره اول متوســطه ،
 600عــدد ميــز  2نفــره دانــش آمــوزي دوره دوم متوســطه  1200 ،عــدد صندلــي دانــش آمــوزي  1نفــره دوره اول متوســطه  1200 ،عــدد
اداره كل نوسازی مدارس
صندلــي دانــش آمــوزي  1نفــره دوره دوم متوســطه  100 ،عــدد كمــد بايگانــی فلــزی  50 ،عــدد كمــد كتابخانــه چوبــی  100 ،عــدد
استان زنجان
فايــل  4كشــو فلــزی  300 ،عــدد صندلــی معلــم  200 ،عــدد ميــز معلــم درب دار  1000 ،عــدد صندلــی امتحانــی دســته دار 150 ،
عــدد تختــه وايــت بــرد  200 ،عــدد مبــل راحتــی  50 ،عــدد ميــز اداری  2طرفــه  50 ،عــدد صندلــی گــردان طبــق مشــخصات منــدرج دراســناد مناقصــه
ازطريــق مناقصــه عمومــي يــک مرحلــه ای و از طريــق ســامانه تــداركات الکترونيکــی اقــدام نمايــد .
كليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد تــا ارائــه پيشــنهاد قيمــت و بازگشــائی پاكــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الکترونيکــی دولــت
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت
مذكــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند (.شــماره تلفــن تمــاس جهــت كســب اطالعــات و ثبــت نــام
در ســامانه ســتاد ) 02141934 :
لــذا كليــه توليــد كننــدگان و نماينــدگان فعــال واجــد صالحيــت دارای گواهينامــه هــای مذكــور در اســناد مناقصــه و فعــال در ايــن زمينــه ميتواننــد جهــت
شــركت در مناقصــه از تاريــخ  97/11/23تــا  97/11/27بــه ســايت مزبــور مراجعــه نماينــد  .آخريــن مهلــت ارائــه قيمــت پيشــنهادي  :تــا پايــان وقــت اداری
( ســاعت  )14/00روزســه شــنبه مــورخ  97/12/7و پيشــنهادات واصلــه در ســاعت  9/00مــورخ  97/12/8در كميســيون بــه نشــانی  :زنجــان – خيابــان
خرمشــهر – روبــروي صــدا و ســيماي مركــز زنجــان (شــماره تلفــن تمــاس  ) 02433034550 :بازگشــائی خواهــد شــد  .مبلــغ تضميــن شــركت در مناقصــه
 800.000.000ريــال و بــه شــرح اســناد مناقصــه ميباشــد ( .ضمنـ ًا هزينــه چــاپ دو نوبــت آگهــي بــه عهــده برنــده مناقصــه ميباشــد)
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ایرانشهر

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

مزایده فروش یک باب مغازه تجاری
نوبت دوم
شهرداری عاليشهر

شــهرداري عاليشــهر در نظــر دارد یــک بــاب مغــازه تجــاری واقــع در مجتمــع تجــاری
کــوروش عاليشــهر را بــه متقاضيــان واجدالشــرایط و بــه باالتریــن قيمــت پيشــنهادی واگــذار
نمایــد .لــذا از کليــه متقاضيــان واجــد صالحيــت جهــت شــرکت در مزایــده دعــوت بعمــل مــی آیــد.

شهرداري عاليشهر

عنوان مزایده

متراژ

فروش یک باب مغازه واقع در مجتمع
تجاری کوروش عاليشهر

34.49
مترمربع

قيمت واحد(ریال) قيمت کل پایه (ریال)
78.000.000

2.690.220.000

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده(ریال)
135.000.000

 -1مهلت توزیع اسناد :از ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  1397/11/23تا ساعت  13روز پنجشنبه مورخ .1397/11/25
 -2محل توزیع اسناد :شهر عاليشهر  -خيابان فرهنگ  -ساختمان شهرداری  -امور پيمان و قراردادها
 -3مهلت تحویل اسناد  :از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1397/11/27تا ساعت  13روز چهارشنبه مورخ .1397/12/01
 -4محــل تحویــل اســناد  :اســتان بوشــهر ،شهرســتان بوشــهر ،شــهر عاليشــهر خيابــان فرهنــگ ســاختمان
شــهرداري عاليشــهر دبيرخانــه شــهرداري عاليشــهر
 -5زمان بازگشایی پيشنهادها :ساعت  15روز چهارشنبه مورخ .1397/12/01
 -6سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
 -7هزینه درج در دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده است.
 -8شهرداری در یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 -9ضمن ًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری عاليشهر درج گردیده است.
 -10در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -11مبلــغ شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه بانکــي یــا وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره
 0110085175004بــه نــام شــهرداري عاليشــهر در بانــک ملــي شــعبه دانشــگاه آزاد اســالمي واریــز و اصــل
ضمانــت نامــه و یــا فيــش واریــزي را در پاکــت اســناد قــرار دهنــد.
آگهي نوبت اول1397/11/14 :
آگهي نوبت دوم1397/11/23:
شهرداريعاليشهر
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نوبت دوم

گرفتهاند ،تنها نیمی از گونههای زنبور موجود در اوکالهاما
در ایاالت متحده از سال  1949تا سال  2013باقی ماندهاند
تعداد کلونیهای زنبور عسل در ایاالت متحده آمریکا در سال
 1947برابر با  6میلیون بوده اما از آن زمان تا سال 3.5 ،2013
میلیون زنبور عسل از دست رفتهاند.
بیش از  350هزار گونه سوسک در جهان وجود دارد و
جمعیت بسیاری از آنها به خصوص مگسها کاهش پیدا کرده
است .محققان با بیان اینکه همیشه گونههایی وجود دارند که
از خسارت ناشی از انقراض گونههای دیگر استفاده میکنند،
میگویند :گرچه تعداد کمی از گونهها در حال انطباق با شرایط
به وجود آمده ،هستند اما تقریبا برای غلبه بر تلفات بزرگی که

رخ داده ،کافی نیستند.
بیشتر مطالعات انجام شده بر روی حشرات در غرب اروپا و
ایاالت متحده آمریکا و تعدادی هم در استرالیا ،چین ،برزیل
و آفریقای جنوبی بوده اما مطالعات کمی در سایر کشورها
انجام شده است.
محققان معتقدند که مرگ حشرات که با طلوع خورشید
قرن بیستم آغاز شده است ،در دهههای  1950و  1960شتاب
گرفت و به «نسبت هشدار دهنده» در طول  2دهه گذشته
رسیده است و علت اصلی این اتفاق تشدید کشاورزی بوده
است .محققان این مطالعه معتقدند که نوع جدیدی از
حشرهکشها که در  20سال اخیر معرفی شدهاند ،از جمله
نئونیکوتینوئیدها و فیپرونیل ،به طور خاص بر کاهش جمعیت
حشرات تاثیر داشتهاند زیرا به طور منظم مورد استفاده قرار
میگیرند و همچنان در محیط باقی میمانند .این حشرهکشها
خاک را استریل میکنند و تمام کرمهای حشرات را میکشند.
این حتی در ذخایر طبیعت هم تاثیر میگذارد؛  75درصد
تلفات حشرات ثبت شده در آلمان در مناطق حفاظت شده
بوده است.
برخی از محققان معتقدند که جهان باید شیوه تهیه مواد
غذایی خود را تغییر دهد .آنها میگویند مطالعات نشان داده
که مزارع ارگانیک حشرات بیشتری داشته و استفاده گاه به گاه
از آفتکشها در این شیوه سبب کاهش حشرات نشدهاند.
اما فقط کشاورزی متهم اصلی این فاجعه نیست .در مناطق
گرمسیری نظیر پورتوریکو جایی که کشاورزی صنعتی جای
کشاورزی سنتی را نگرفته ،حشرات با کاهش روبهرو بودهاند.
محققان احتمال میدهند که گرم شدن زمین و تغییرات اقلیم
عامل این اتفاق هستند .چرا که گونههایی که با شرایط بسیار
پایدار سازگار شدهاند توانایی کمی برای تغییر دارند.
دانشمندان دیگر معتقدند که مشخص شده است که
تلفات حشرات در حال حاضر یک مشکل جدی جهانی
است .پروفسور دیو گولسن در دانشگاه ساسکس در بریتانیا
میگوید« :شواهد در همه جای جهان نشان میدهد که به
سمت انقراض حشرات پیش میرود ».او میگوید« :این
موضوع باید برای همه ما نگران کننده باشد؛ زیرا حشرات در
قلب هر شبکه غذایی قرار دارند ،حشرات اکثریت بزرگی از
گونههای گیاهی در جهان را گرده افشانده ،خاک را سالم نگه
میدارند ،مواد مغذی را بازیافت و آفات را کنترل میکنند .چه
ما انسانها حشرات را دوست داشته باشیم چه آنها را نادیده
بگیریم باید بدانیم که بدون حشرات نمیتوانیم زنده بمانیم».
محققان معتقدند که پ ُرواضح است که اکولوژی سیاره در
حال شکستن است و نیاز به تالشهای شدید و جهانی برای
متوقف کردن و رفع این فجایع زیست محیطی وجود دارد.
بررسی کمی بیش از حد نقش آفتکشها و گرم شدن کره
زمین و عوامل دیگری چون آلودگی نوری را نشان میدهد.

آگهي خريد خدمات مشاور

موضــوع :خريــد خدمــات مشــاور بــه شــماره م م ن97 /030/مربــوط بــه انجــام خدمــات هميــار فنــي مــورد نيــاز در ســتاد و
مناطــق عمليانــي مديريــت مهندســي و ســاختمان
شركت ملی نفت ايران
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شــركت نفــت مناطــق مركــزي ايــران درنظــر دارد
شركت نفت مناطق مركزي ايران
خريــد خدمــات مشــاور بــه صــورت  QCBSشــركت هــاي واجــد شــرايط ،واگــذار نمايــد.
الف) شرح مختصر كار
انجام خدمات كارشناسي  ،فني  ،مهندسي  ،عملياتي و نظارت كارگاهي مديريت مهندسي و ساختمان درادارات ستادي تهران و مناطق عملياتي
ب) مدت ،محل و برآورد اوليه اجراي كار
مدت اجراي پروژه 24ماه بوده و محل اجرای پروژه تهران و كليه مناطق عملياتي نفت مركزي مي باشد.
ج) شرايط و مدارک مورد نياز جهت شركت در مناقصه (الزامی)
ارائه مدارک استعالم ارزيابی كيفی من جمله شرايط و مدارک اعالم شده زير جهت شركت در مناقصه الزامی است.
 - 1داشــتن شــخصيت حقوقــي و ارائــۀ مــدارک ثبــت شــركت شــامل :آگهــي روزنامــه رســمي ،اساســنامه ،آخريــن تغييــراتُ ،كــد اقتصــادي وشناســه ملــي
شــركت ،آدرس دقيــق پســتي ،تلفــن ثابــت و نمابر(فكــس).
 - 2داشتن امكانات ،نيروي متخصص و ارائۀ سوابق كاركنان شركت.
 - 3داشتن تجربۀ كافي در زمينۀ مرتبط با موضوع خريد خدمات مشاور
 - 4داشــتن گواهينامــه صالحيــت و ظرفيــت آزاد درحداقــل پايــه  1در گــروه مطالعــات نفــت و گاز بــا تخصــص واحدهــاي پااليشــگاه نفــت و گاز يــا
تاسيســات باالدســتي و روزمينــي نفــت و گاز طبــق ســايت مشــاوران تأييــد صالحيــت شــده معاونــت برنامــه ريــزي و نظــارت راهبــردي رئيــس جمهــور.
 - 5داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي  1396و ارائۀ مدارک جهت ارزيابي توان مالي.
 - 6تكميل فرم استعالم ارزيابی كيفی موجود در سايت WWW.ICOFC. IR
د) مهلت و محل مراجعه متقاضيان
 Ministryواجــد شــرايط منــدرج در بنــد «ج» كــه آمادگــي اجــراي پــروژه را دارنــد مــي تواننــد فــرم هــای اســتعالم ارزيابــی كيفــی را از پايــگاه اينترنتــی
متقاضيــان
of Energy
ايــن شــركت بــه نشــاني ( )WWW.ICOFC.IRدريافــت و بــر اســاس آن مــدارک الزمــه شــامل ســوابق و مــدارک كاری و مالــی  5ســال اخيــر را تكميــل
و در قالــب يــک عــدد ( CDلــوح فشــرده) بــه انضمــام «نامــه اعــالم آمادگــي جهــت شــركت در خريــد خدمــات مشــاور فــوق الذكــر» حداكثــر تــا پايــان
وقــت اداري روز ســه شــنبه مــورخ  97/11/30بــه ايــن شــركت بــه نشــاني :تهــران -خيابــان طالقانــي -خيابــان حافــظ– خيابــان رودســر غربــي– پــالک 30
(ســاختمان خليــج فــارس) -طبقــه همكــف تســليم نماينــد.
درصورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تلفن  87521045تماس حاصل نمايند.
شماره مجوز1397 . 6084 :
روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران
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نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی

ایــن شــهرداری در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره  60/1/3517مورخــه  97/8/1شــورای اســامی شــهر
قرچــک نســبت بــه اجــرای انتقــال آب هــای ســطحی خیابــان ولــی آبــاد و محمدآبــاد از کمربنــدی جنوبــی
بشــرح ذیــل از طریــق برگــزاری تجدیــد مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد
الشــرایط دعــوت مــی شــود جهــت اخــذ اســناد تجدیــد مناقصــه بــر اســاس اطاعــات اعــام شــده ذیــل اقــدام نماینــد.
ردیف

موضوع

مدت

مبلغ برآورد اولیه

مبلغ سپرده

1

انتقال آب های سطحی خیابان ولی آباد و محمدآباد از کمربندی جنوبی

 3ماه

 4/789/544/387ریال

 240/000/000ریال

 -1دستگاه مناقصه گذار :شهرداری قرچک
 -2ســپرده شــرکت در تجدیــد مناقصــه بصــورت ضمانتنامــه بانکــی ،اســناد خزانــه یــا وجه نقــد جهــت واریــز بحســاب 0105978385003
بنــام ســپرده اشــخاص شــهرداری می باشــد.
-3محــل دریافــت اســناد تجدیــد مناقصــه :شــهرداری قرچــک بنشــانی شــهرک طاییــه ،جنــب بخشــداری واحــد امــور قراردادهــا
بشــماره تلفــن  4الــی 021 - 36151580
 -4مهلــت اخــذ اســناد تجدیــد مناقصــه از مورخــه  97/11/14لغایــت  97/12/8و زمــان تحویــل پــاکات پیشــنهادات از  97/11/14لغایــت
 97/12/8بــه دبیرخانــه شــهرداری قرچــک مــی باشــد.
 -5تشــکیل کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری قرچــک و بازگشــایی پاکــت هــای پیشــنهادی در روز چهارشــنبه مورخــه  97/12/8راس
ســاعت  15در محــل ســالن جلســات شــهرداری مــی باشــد.
 -6به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه (گرید) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -8برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -9ســایر اطاعــات و جزئیــات فنــی مربــوط بــه معاملــه در اســناد تجدیــد مناقصــه قیــد و هزینــه آگهــی بــر عهــده برنــده تجدیــد
مناقصــه مــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/14 :
محسن خرمی شریف  -شهردار قرچک
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