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مشاهير

ميس�� ْت ْ
رال نام مس��تعاري اس��ت ك��ه يكي از
گابْريال ْ
برجس��تهترين شاعران زن ش��يلي در زير پوشش آن،
س��خنان موزون و دلپسند خود را به جهان ادب عرضه
كرده و شهرت فراواني به دست آورده است.خانم لوسيا
گودوي آلكاواگا معروف به گابريال ميس��ترال ،شاعر و
اديب معروف آمريكاي التين در هفتم آوريل 1889م در
دهكده دور افتادهاي در شيلي و در خانوادهاي فرودست،
پاي به صحنه وجود گذاشت.چون در ده آنها مدرسهاي
نبود ،وي بدون آموزش��ي رسميو مرتب ،آموزشهاي
پايه را فرا گرفت و با كوشش فراوان توانست در پايان
تحصيالت خود ،به مقام آموزگاري كودكان ده برس��د.
ميسترال در اين كار چنان شايستگي از خود نشان داد

ميستْرال» که بود؟
«گابريال ْ

كه از طرف آموزش و پرورش ش��يلي به عنوان رايزن
آموزشي برگزيده شد و از اين زمان بود كه در پاسخ به
تالشهاي جانكاهي كه براي بهبود فرهنگ مردم ده
خود انجام داده بود ،به نمايندگي مردم شيلي در جامعه
ملل و پس ازآن در س��ازمان ملل متحد برگزيده شد.با
اين حال ،آوازه ش��اعري گابريال ميس��ترال ،از شركت
در يك مس��ابقه ادبي در سال 1913م و دريافت جايزه
نخس��ت آن آغاز گرديد و تا آنج��ا پيش رفت كه وي
را در ش��مار دو سه ش��خصيت برجسته ادبي آمريكاي
التين شناختند.ش��عر ميس��ترال ،اس��توار و پرقدرت و
زيباست.اما برخالف بيشتر زنان سخنسراي آمريكاي
جنوب��ي ،در هيچ يك از س��رودههايش ،نش��انهاي از

فناوري

شورهاي سوزان جسماني نيست ،از اينروست كه وي
را يكي از سنگينس��خنترين شاعران زن قرن بيستم
به ش��مار آوردهاند.او در بسياري از اشعارش به ستايش
احساس��ات و عواطف مادري ميپردازد و جايگاه مادر
را با ش��يوايى خاصي تجليل ميكند.گابريال ميسترال
به دليل ويژگيهاي ش��عري خود ،نه تنها در آمريكاي
التين از شهرتي بيمانند برخوردار است ،بلكه در سال
1945م به خاطر داس��تان مع��روف "دعا به خاطر آنها
كه خودكش��ي كردند" ،موفق به اخذ جايزه ادبي نوبل
گرديد.ميسترال در آثار نخستين خود ،از تورات و اشعار
برخي از ادبا مايه گرفته بود ،اما از آن پس ،سبك خاص
خود را بازيافت و هيجانهاي گوناگوني كه روحش را

خانه تاریخی «شیخ االسالم»  -اصفهان

آشفته ميساخت ،در شعر بيان ميكرد؛ هيجان ناشي
از عشق مادري و عشق به زادگاه ،اندوه ناشي از مرگ
و شفقت و احساسي كه از ديدن مردم فقير به او دست
ميداد.اين احساسهاي شخصي در آثار ميسترال ،غالبا
جاي خود را به صلحطلبي ،عدالتخواهي ،موضوعهاي
عالي بش��ري ،موضوعات تاريخي و موضوعات مربوط
به آينده آمريكاي التين ميداد.خانم گابريال ميسترال
س��رانجام در هفت��م ژوئيه 1957م در  68س��الگي در
نيويورك درگذشت و در شهر سانتياگو پايتخت شيلي
به خاك س��پرده شد.كمتر نويسندهاي در زمان حيات،
ش��هرت و افتخاري نظير گابريال ميس��ترال به دست
آورده است.
عکسyjc :

توليد اولين بازوي رباتيک تمام چوبي همه کاره

يک ش��رکت نوپاي آمريکايي از توليد اولين ب��ازوي رباتيک تمام
چوبي خب��ر داده که قادر به انجام اموري همچون چيدن اش��يا بر
روي هم ،ريختن مايعات در فنجان و غيره اس��ت.به گزارش مهر،
بازوي رباتيک مذکور متش��کل از قطعات چوبي اس��ت که بر روي
صفحهاي بزرگ طراحي ش��دهاند و کاربر ميتواند اين قطعات را از
جاي خود خارج کند و آنها را به يکديگر پيوند بزند تا بازوي مذکور
تکميل شود.بازوي رباتيک يادشده آرم پال نام دارد و در انتهاي آن
يک دس��ته کنترل نيز در نظر گرفته شده که براي تسهيل هدايت
ربات قابل استفاده است.اين بازوي رباتيک ساده که در چند دقيقه
ساخته ميشود هم براي صاحبان مشاغل و هم براي برنامه نويسان
قابل استفاده است.بخشهاي چوبي اين بازوي رباتيک با استفاده از
ليزر برش خورده و لذا قراردادن آنها در کنار هم به س��ادگي ممکن
است.البته برخي بخشهاي هيدروليک اين ربات فلزي است.براي
س��وار کردن بازوي رباتيک آرم پال تنها بايد از يک پيچ گوش��تي
استفاده شود.لذا بچههاي ده سال به باال هم ميتوانند از آن استفاده
کنند.اي��ن محصول با امکانات و اجزاي متنوعي عرضه ميش��ود.
قيمت س��ادهترين مدل اين بازوي رباتيک  ۹۹دالر اس��ت و مدل
پيشرفتهتر آن با دو بيل مکانيکي و دو جرثقيل مغناطيسي ۱۳۹دالر
قيمت دارد.

رئیسی در ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد؛

رئیسجمه��ور ضمن تاکید بر ض��رورت همکاری تمام
مدیران با وزارت اقتصاد برای رفع کسری بودجه بدون آثار
تورمی ،خواستار تداوم نظارت دقیق و جدی بر قیمتها
و تنظیم بازار ش��د .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،حجتاالسالم
سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دول��ت ،اظهار امیدواری ک��رد که برنامه مولد س��ازی
ام��وال مازاد دولت با همکاری همه دس��تگاهها و قوای
کشور هر چه سریعتر اجرایی شود .رئیسجمهور گفت:
تم��ام مدیران باید برای رفع کس��ری بودجه بدون آثار
تورم��ی ،با وزارت اقتصاد و دارای��ی برای تأمین بودجه

از این طریق همکاری کنند .رئیس��ی همچنین اهتمام
مسئوالن را برای تثبیت قیمتها و آرامش بازار اقدامی
ارزنده و ضروری دانست و خواستار تداوم نظارت دقیق
و جدی بر قیمتها و تنظیم بازار ش��د .در این جلس��ه،
وزیر امور اقتصادی و دارایی از راهکارهای پیش��نهادی
ب��رای اجرای برنامه مولدس��ازی داراییه��ای دولت از
طریق فروش اموال مازاد با هدف تامین بخشی از منابع
بودجه گزارش داد و مقرر شد برای برطرف شدن موانع
فروش اموال مازاد دولت ،مجوزهای الزم دریافت شود.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین طرح
تامی��ن منابع مال��ی از طریق تهاتر و ب��ا هدف افزایش

سرلشکر سالمی:

فداکاری مدافعان سالمت بیسابقه است

فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه فداکاری دوس��اله کادر
درمان در تاریخ کش��ور بیسابقه اس��ت ،گفت :با تأکید
رهب��ر انقالب تا انته��ای کار در کنار وزارت بهداش��ت
هس��تیم .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سرلشکر حسین
سالمی فرمانده کل سپاه در دیدار وزیر بهداشت درمان
و آموزش پزش��کی گف��ت :کرونا با تمام مش��کالت و
مصیبتهایی که ایجاد کرده ،اما موجب همدلی بیش��تر
مردم ش��ده و پیوند عمیقتری بین کادر درمان و مردم
ایجاد ش��ده اس��ت ،زیباترین فداکاریها را در این مدت
ش��اهد بودی��م .وی افزود :ش��خصیت س��ازی جدید و
زیبایی از جامعه توس��ط کادر بهداش��ت و درمان شکل
گرف��ت و هم��کاری و تعامل بین س��پاه ،کادر درمان و
مردم پیش از پیش ،نمایانگر ش��د .نگرش مثبت جامعه
نسبت به خادمان حوزه سالمت و سپاه پاسداران ،تقویت
شد .فرمانده کل س��پاه گفت :احترام و توجه به بیماران

توس��ط پزشکان در شفابخش��ی آنها ،تأثیر بسیار زیادی
دارد .نیروه��ای بهداش��تی و درمانی در ش��رایط کرونا،
بس��یار مظلوم واقع ش��دند و فداکاری مثال زنی داشتند
ک��ه الزم اس��ت تالشهای بی وقفه و سختکوش��انه
آنها بیشتر منعکس ش��ود .سردار سالمی کرد :سرعت
واکسیناس��یون کرونا در کشور به ویژه در ماههای اخیر،
بس��یار خوب بود .اگرچه تهیه واکس��ن هم مهم بود ،اما
رکوردهای واکسیناسیون کرونا در ایران بسیار ارزشمند
است .پوشش واکسیناسیون کرونا در ایران ،افزایش قابل
توجهی یافت که این موجب باال رفتن اعتبار ایران شد و
این اعتبار در حوزه پزش��کی ،اعتبار مردم را هم باال برد.
ای��ن موفقیتها به طور قطع تصادفی نیس��ت و در این
شرایط ،همه باید مراعات کنیم که شرایط مدیریت شده
کرونا در کشور ،تداوم داشته باشد تا برای موجهای بعدی
بیماری ،نگرانی کمتری داش��ته باش��یم .وی یادآور شد:

نیروهای بهداشتی و درمانی در این مدت فداکاریهای
زیادی داش��تند که نمونه این مجاهدته��ا را در دوران
دفاع مقدس ش��اهد بودیم .فرمانده کل سپاه گفت :باید
بر روی واکس��نهای داخلی تمرکز ک��رده و از ظرفیت
تولیدات دانشمندان ارزنده ایران اسالمی استفاده کنیم.
س��پاه پاسداران نیز برنامههای بسیار خوبی در این حوزه
دارد ،زیرس��اختهای تولید واکسن را فراهم کردهایم و
منتظر صدور مجوزهای مورد نیاز هستیم .سردار سالمی
افزود :موقعیت ،موفقیت و جایگاه دولت برای ما بس��یار
مهم اس��ت البته در تمام دولتها تالش خود را کردهایم
تا موفقیتهای دولت ،باعث س��ربلندی و افتخار انقالب
اسالمی شود .وی تصریح کرد :بر اساس آمارها به ویژه
در حوزه واکسیناس��یون و کنترل کرونا ،وزارت بهداشت
در دولت سیزدهم در این مدت کوتاه ،عملکرد درخشانی
داشته است.

سردار جاللی:

دستورالعمل مقابله با تهدیدات درونزا تدوین شد

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور گفت :اقدامات
پیش کنشگرایانه در برابر تهدیدات س��ایبری دشمن در
برخی زیرس��اختهای حیاتی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش «عص��ر ایرانیان» ،س��ردار غالمرضا جاللی
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور در جلسه کمیته
پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق
حرارتی ،با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدا بهویژه سردار
شهید پدافند غیرعامل ،شهید «محسن فخریزاده» اظهار
داشت :بسیج ،حاصل ابتکار و تدبیر دوراندیشانه ،بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران بود و همواره پیوندی ناگسستی
بین بس��یجی و امام امت وجود داش��ته است .ثمره این
پیوند ،نقشآفرینی جاودان بس��یج در طول عمر انقالب

اس�لامی بهویژه در دوران دفاع مقدس است .وی با بیان
اینکه یکی از عرصههای تبلور فرهنگ بسیج در کشور،
عرصه خدمترسانی و س��ازندگی است ،افزود :بسیجی
کسی است که تفکر و نگاه بسیجی داشته باشد .دوست
و دشمن را بشناسد و همواره تهدید و تهدیدگر را بشناسد
و از دل آن ،فرصتها را دریابد .بس��یج فرزند زمان خود
اس��ت و با مقتضیات زمان خود آشناست .ضرورت چنین
ویژگیهایی در بس��یج ،هماهنگی با ن��گاه و تفکر مقام
معظم رهبری اس��ت .بارها شاهد بودیم که رهبر معظم
انقالب نس��بت به تهدیدات و جنگهای پنهان هش��دار
دادهاند .بسیجی واقعی کس��ی است که این تهدیدات را
درک کند و نسبت به آن هوشیار باشد و نسبت به تکالیفی

که برای وی مشخص شده است اقدام کند.

جبهه نبرد با اس�تکبار دستخوش تغییر اساسی شده

است

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور ب��ا بیان اینکه
با این طرز تفکر باید آگاه باش��یم ک��ه تقابل و نبرد ما با
اس��تکبار جهانی به س��رکردگی آمریکا به پایان نرسیده،
بلکه جبهههای نبرد تغییر کرده اس��ت ،خاطرنشان کرد:
تغییر تهدیدات دشمن یک چارچوب اساسی دارد .نخست
آنک��ه همه برآوردها و راهبردهای آمریکا در منطقه دچار
شکست ش��ده است .ش��اهد آن س��رانجام آمریکایی و
عمال آنان همچون داعش ،در عراق و س��وریه و خروج
مفتضحانه آنان از افغانستان است.

حق پدر و مادر

پايگاه عرفان :از رسول خدا(ص) درباره حق پدر و مادر
بر فرزندان س��وال ش��د ،در جواب فرمود« :پدر و مادر
بهش��ت و جهنم تو هس��تند ».نوع رفتار با پدر و مادر
در سرنوشت انس��ان نقش تعيين کنندهاي دارد.خوش
رفتاري با آنها سعادت دنيا و آخرت و بدرفتاري با آنها
ش��قاوت دنيا و آخرت را به دنب��ال دارد.رضايت خداوند
در گ��رو رضايت پدر و مادر و خش��م و غضب الهي در
گرو ناراحتي و غضب آنهاست.بدرفتاري با پدر و مادر
برک��ت را از مال ميبرد ،عمر را کوت��اه و زندگي را بر
انسان س��خت ميگرداند؛ يکي از اين سختيهايي که
دچارش ميشود ،بداخالقي فرزندان است؛ هرگونه که
با پدر و مادر رفت��ار کنيم ،فرزندان نيز همانگونه با ما
رفتار خواهند کرد.عدهاي در توجيه رفتار بد خود با پدر و مادرش��ان ميگويند :آنها در حق ما ظلم کردند ،با
ما رفتار مناسبي نداشتند ،با همسرم تندي کردند ،ما هم با آنها تندي کرديم ،اگر درست عمل ميکردند ،ما
هم احترامش��ان را نگه ميداش��تيم.به اين افراد بايد گفت :احترام به پدر و مادر يک وظيفه اخالقي و شرعي
است و مشروط به رفتار خوب آنها نيست.اگر آنها اشتباهي را مرتکب شدند ،شما حق نداري با آنها مقابله
به مثل کني.اش��تباه آنها توجيهگر رفتار اش��تباه تو نبايد باش��د.اگر رفتارشان خيلي خوب و بيعيب بود و تو
هم احترامش��ان را حفظ کردي ،در اين حالت خيلي هنر نکردي.هنر به اين اس��ت که متوجه باشي که آنها
در اش��تباهند ،ولي حرمتش��ان را حفظ کني.برخي از فرزندان هميشه به فکر اصالح رفتار پدر و مادرند.ريشه
اختالفات خود را با پدر و مادر در اختالف نظر خودشان ميدانند.خود را صاحب نظر ميدانند و در انديشه تغيير
آنها هستند.به اين افراد بايد گفت :گفتگوي توأم با احترام با پدر و مادر براي رفع اختالف نظرها خيلي خوب
و الزم است ،اما اگر هم نظر نشديد ،از اهرم فشار استفاده نکنيد ،قهر ،تندي و گستاخي را انتخاب نکنيد.اين
ش��ما هس��تيد که بايد خود را با آنها تنظيم کنيد.شما بايد انعطافپذيري در رفتار داشته باشيد و کوتاه بياييد.
آنها عمريست که با رفتار و فکر خود ،خو گرفتهاند و عادت کرده اند؛ اگر با گفتگو اختالف برطرف نشد ،شما
بايد کوتاه بياييد و نظر آنها را تمکين کنند ،چه بسا شما در اشتباه هستيد.هر چقدر سن پدر و مادر به پيري
نزديکتر ميش��ود ،توجه ،محبت و احترام نس��بت به آنها ميبايست بيشتر شود.سالخوردگي عوارضي را به
دنبال دارد؛ انواع بيماريها به سراغ آنها ميآيد ،دلنازک ميشوند ،گاهي مثل بچهها کمطاقت ميشوند ،لذا
نياز به محبت بيشتري دارند.اگر نياز مالي دارند ،با حفظ شأن آنها کمکشان کنيم ،البته محبت را خالصه
در کمک مالي نکنيم؛ آنها بيش��تر از پول ،به احترام نياز دارند.دوس��ت دارند مرتب نزدش��ان برويم.کنارشان
بنشينيم و با آنها همدردي کنيم.مبادا مادر شب تا صبح از درد سينه سرفه کند و کسي نباشد براي او شربت
و دارو تهيه کند ،آن وقت ما با دوس��تان و رفيقان تفريح کنيم و خوش بگذرانيم و از حال او بيخبر باش��يم.
ش��کم دوستان را پر کردن مردانگي نيست ،بلکه رس��يدگي به پدر و مادر سالخورده مردانگي و مروت است.
ام��ام رضا(ع) ميفرمايد« :به پدر و مادر خود نيکي کنيد اگرچه مش��رک باش��ند ».در حق پدر و مادر کافر و
مش��رک بايد نيکي کرد و احترامش��ان را حفظ کرد ،حال نسبت به پدر و مادر ما که مسلمان هستند و به خدا
و پيامبر(ص) و معاد اعتقاد دارند ،تا چهاندازه بايد محبت کرد.ه ر اندازه رفتارش��ان نامناس��ب باش��د و با آنها
اختالف نظر داش��ته باش��يم ،کافر و مشرک که نيستند.حال آنکه اگر مش��رک بودند ،احترامشان واجب بود.
زمانيکه خداوند به حضرت موس��ي(ع) و برادرشهارون دستور داد به نزد فرعون روند ،به آنها سفارش کرد
سفارش نرم سخن گفتن اين بود که حضرت موسي در حدود
با او به نرميس��خن بگويند.يکي از داليل اين
ِ
پانزده س��ال در کاخ فرعون پرورش يافت و به نوعي حق پدري به گردن او داش��ت.حال آنکه پدر و مادر ما
که فرعون و کافر نيستند.محبت اميرالمؤمنين(ع) در قلبهايشان است ،اهل نماز و روز ه هستند.براي بزرگ
کردن ما چه س��ختيهايي را تحمل کردند.خصوص ًا که در روايات درباره نيکي نس��بت به مادر تأکيد بيشتري
ش��ده است؛ حداقل سه دليل براي اين تأکيد ميتوان مطرح کرد :اول اينکه مادر زحمات بيشتري را تحمل
کرد ،دوم اينکه احس��اس نياز به محبت در مادران بيش��تر است و دليل سوم اينکه اغلب مادران قدرت دفاع
کمتري دارند و بيش��تر م��ورد بيمهري و بدرفتاري قرار ميگيرند.امام صادق(ع) فرمود« :مردي نزد رس��ول
خدا(ص) آمد و گفت :يا رسول ا !...به چه کسي نيکي کنم؟ حضرت فرمود :نسبت به مادرت.مرد گفت :ديگر
چه کسي؟ فرمود :نسبت به مادرت.مرد گفت :ديگر چه کسي؟ فرمود :نسبت به مادرت.مرد پرسيد؟ ديگر چه
کسي؟ رسول خدا(ص) فرمود :نسبت به پدرت.

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با
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مولدسازی اموال مازاد دولت اجرایی شود

س��رمایهگذاری در پروژههای زیربنای��ی در حوزههای
نفت ،نیرو و راه و شهرس��ازی مطرح و مقرر ش��د برای
تس��ریع در اجرای این طرحها ،مقررات و آییننامههای
الزم تهیه و به تصویب مراجع ذیصالح برسد .در ادامه
جلس��ه ،گزارش��ی از وضعیت تنظیم بازار و نقش مثبت
اج��رای طرحهای دولت برای تثبی��ت قیمتها ،بهویژه
اقالم خوراکی ارائه ش��د که نشان میدهد اجرای طرح
س��فارش خرید مرغ و تخم مرغ از طریق س��امانههای
فضای مج��ازی و تحویل مس��تقیم آن به متقاضی در
تهران و کرج در ثبات قیمتها و توزیع آس��انتر ،موثر
و موفق بوده است.
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نوبت دوم

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
موضوع مناقصه  :خرید  13قلم قطعات یدکی ماکس فایبرهوم  -تحت تقاضای شماره TR/E01-9920133 -ZTD
مبلغ برآورد مناقصه  100/009/136/000 :ريال
1ـ محل و مكان اجراي كار :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
2ـ مدت اجراي كار 9 :ماه
3ـ نام دستگاه نظارت :شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
4ـ روش ارزيابي مالي كه عبارت است از براساس" دستورالعمل ارزيابي مالي و فرآيند قيمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره  20/2796مورخ  99/12/11وزارت نفت"
5ـ به موجب آئين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي به هنگام انعقاد قرارداد با برنده  ،اخذ صورت مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و يا شركتهاي حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي كشور الزامي بوده و از انعقاد قرارداد با اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي فوق الذكر مي باشند خودداري میگردد.
زمان ونحوه خريد اس��ناد ارزيابي كيفي  :تأمین کنندگان داخلی مهلت دارند تا س��اعت  14:30مورخ  1400/09/13و با مراجعه به س��امانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ستاد ،نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي
امضاء الكترونيكي اقدام نمايند و جهت عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره  02141934تماس حاصل فرمايند.
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده  :شركت كنندگان مي بايست تا ساعت  14:30مورخ  1400/09/29نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)
اقدام نمايند.
اعالم نتايج ارزيابي كيفي  :پس از انجام ارزيابي كيفي ،دعوتنامه شركت در مناقصه براي مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد شد و در آن زمان مي بايست تا مهلت مقرر
مندرج در دعوتنامه نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) اقدام نمايند .ضمن ًا اصل پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار) الک و مهر شده را در مهلت
مقرر به دفتر کمیسیون مناقصات تحویل و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل گشايش پاكات  :پيشنهادهاي واصله ساعت  13:30مورخ  ،1400/10/04در محل كميسيون مناقصات به آدرس :تهران -خيابان سپهبد قرني -نرسيده به خيابان سپند -پالك -188طبقه هشتم
از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره  021-61630440تماس حاصل فرمایيد .
www.shana.ir
www.setadiran.ir
www.ioptc.ir
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