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بزرگترین آمفی تئاتر روباز کشور در پردیس هنر
مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پردیس هنر می تواند محلی برای تعامل و 
گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر با رعایت پروتکل های بهداشتی باشــد، گفت: آمفی تئاتر هنر به 
دلیل ظرفیت ۳۵۰۰ نفری، بزرگترین آمفی تئاتر روباز کشــور محسوب می شود.محمدرضا برکت 
اظهار کرد: عملیات اجرای پروژه پردیس هنر اصفهان از اســفندماه ســال ۹۵ آغاز شد که شامل 
بخش های متعددی همچون سالن آمفی تئاتر روباز، داالن بهشت، برج آب، فرش گل است.وی 
با بیان اینکه پردیس هنر می تواند محلی برای تعامل و گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر با رعایت 
پروتکل های بهداشتی باشــد، تاکید کرد: شــهرداری اصفهان فضایی از حاشیه زاینده رود که در 
اختیار شهروندان قرار نداشت را به یک فضای بسیار زیبا تبدیل کرده و انتظار داریم این پردیس 
به یکی از زیرســاخت های مهم فرهنگی و هنری شهر اصفهان تبدیل شــود.مدیر منطقه شش 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه پردیس هنر دارای ۷۵ هزار مترمربع مساحت است، تصریح 
کرد: ۱۰ هزار مترمربع از این فضا به ساخت پارکینگ تخصیص یافته است که ظرفیت پارک حدود 
۳۰۰ خودرو را دارد.وی از کاشت شش هزار و ۵۰۰ اصله درخت و درختچه در فضای این پروژه خبر 
داد و گفت: ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان صرف هزینه کارهای عمرانی و ایجاد فضای ســبز در 
این طرح شده اســت.برکت با بیان اینکه چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی طرح 
پردیس هنر هزینه شده اســت، تصریح کرد: این پروژه در مجموع با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به 
بهره برداری رسید.وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد پردیس هنر، گفت: در نمای ورودی 
اصلی، سازه ای با سقف چوبی خودنمایی می کند. همچنین نورپردازی در زیر سقف و وجود آبنما با 
رقص نور در محوطه، جلوه زیبایی را به ویژه در شب برای این مجموعه به تصویر می کشد؛ همچنین 
در این طرح ایجاد چندین آبشار مصنوعی پیش بینی شده اســت.مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه آمفی تئاتر روباز پردیس هنر، فضایی را برای برگزاری همایش های مردمی 
در حاشیه زاینده رود با رعایت پروتکل های بهداشتی فراهم کرده است، افزود: ظرفیت این سالن 
سه هزار و ۵۰۰ نفر اســت، همچنین در این بوســتان غرفه های متعددی برای نمایش آثار هنری 
هنرمندان و پرداختن به هنرهای مختلف در نظر گرفته شــده که هنرمندان رشــته های مختلف 

می توانند از آن ها برای بروز و ظهور هنر خود استفاده کنند.

سوار کردن مسافر بدون ماسک ممنوع
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان با اشاره به لزوم رعایت 
نکات بهداشــتی در تاکسی های شــهر، اظهار کرد: در سومین موج شــیوع ویروس کرونا، یکی 
از مشــاغل پر خطر، شــغل های مرتبط با حمل و نقل به ویژه تاکسی های شــهر است زیرا این 
افراد در معــرض خطر بیشــتری قرار دارند.هــادی منوچهــری ادامه داد: در حــال حاضر ۹۵ 
درصد رانندگان تاکســی از ماسک اســتفاده می کنند.مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه شــهروندان در صورت استفاده از حمل و نقل عمومی 
باید پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده و حتمًا از ماســک اســتفاده کنند، گفــت: رانندگان 
تاکسی برای حفظ سالمتی خود و ســایر مسافران، باید از سوار کردن مســافران بدون ماسک 
خودداری کنند.وی تاکید کرد: تمامی رانندگان تاکســی موظف هســتند با مراجعه به ســایت 
سالمت نســبت به ثبت نام و دریافت کد رهگیری بهداشــتی خود اقدام کنند.منوچهری با اشاره 
به پروژه اصکیــف یا پرداخت آنالین کرایه تاکســی تصریــح کرد: مهم ترین هدف اســتفاده از 
بارکد خوان در تاکســی های شــهر افزایش ضریب ایمنی و امنیت، جلوگیری از تماس فیزیکی 
برای تبادل اســکناس به ویژه در شــرایط کرونایی همچنین افزایش بهره وری و چابک ســازی 
سازمان اســت.وی ادامه داد: در مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ تاکسی از جمله تاکســی های اینترنتی، 
 سرویس مدارس و آژانس ها شامل اجرای طرح اصکیف می شــوند، اما اولویت با تاکسی های

 زرد رنگ است.

رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان تاکید کرد:

تقویت زیرساخت ها برای حرکت به سمت کانون الکترونیک

سالیان سال است که در دنیا قضات برای  حدیث زاهدی
صــدور رای در خصوص مســائل فنی و 
تخصصی، از کمک کارشناسان استفاده می کنند تا بتوانند به درستی 
وعادالنه قضاوت کنند و حق کسی در این بین ضایع نشود. در ایران هم 
با توجه به وجود این نیاز، حدود ۷۶ سال است که کارشناسان رسمی 
در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات پس از اعالم 
نظر کارشناس رســمی،  حکم خود را اعالم می کنند. به همین جهت 

اول آبانماه هر سال،  روز کارشناس نامیده شد.
در همین راستا فرهاد طاهریون اصفهانی رییس هیئت مدیره کانون 
کارشناسان رسمی دادگســتری اســتان اصفهان در نشست خبری 
با بیان اینکه در ســال ۱۲۹۰ بعد از انقالب مشــروطه، اهل خبره برای 
خدمات تخصصی محاکم تعریف شدند که در سال های بعد زیر نظر 
دفتر فنی دادگســتری فعالیت خود را ادامه دادند، اظهار داشت : در 
ســال ۱۳۱۷ اولین قانون مربوط به کارشناســان رسمی دادگستری 
در مجلس وقت مصوب شــد و در ســال ۱۳۵۲ اولین انجمن صنفی 
کارشناسان با اسم کانون کارشناسان اولین هیئت مدیره خود را برگزار 
کرد و طی تصویب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 
۸۱ در مجلس شورای اسالمی، این کانون دارای ، شخصیت حقوقی، 

مســتقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی اســت. همچنین کارشناسان به 
عنوان چشــمان تیزبین عدالت و بازوی فنی و تخصصی دادگستری 
هستند. وی افزود: فعالیت های کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
به ۴ دسته ارائه خدمات به مردم، کارشناسان و دادگستری و تقویت 

ساختار کانون تقسیم می شود.
رییس هیئت مدیره کانون کارشناســان رســمی دادگستری استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 
کشور و ۴ رکن تعریف شده برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
شــامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرســان و دادســرا و دادگاه 
انتظامی توضیح داد : وظیفــه کلی کانون نیز ارائه خدمات مشــاوره 
 ای و کارشناســی به مراجع و محاکم قضایی و کلیه نهادها و ادارات و

 ارگان هاست و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از خدمات 
کارشناسی کانون اســتفاده کنندو رســالت کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری در درجه اول کمک به دســتگاه قضایی در جهت استقرار 

عدالت و کمک فنی و تخصصی به قضات است.
طاهریون اصفهانی با اشــاره به عضویت ۲ هــزار و ۲۰۰ عضو در کانون 
کارشناســان رسمی دادگســتری اســتان اصفهان، گفت: این تعداد 
با کارآموزان به بیش از ۳ هزار کارشــناس می رســد که در ۶۵ رشته 

تخصصی و بیش از ۵۰۰ صالحیت در این رشــته ها فعالیت می کنند، 
در عین حال که برخی رشــته ها کار بیشــتری دارد و درصد بیشتری 
از کارشناســان را به خود اختصاص می دهد؛ مثل راه و ســاختمان 
و صنعت و فن همچنین  در خصوص بروزشــدن دانش کارشناسان 
در واحد آموزش کانون سامانه ای با عنوان ســامانه آموزش مجازی 
راه اندازی شــد که آموزش ها از این طریق انجام می شــود، در این 
راستا در سال گذشــته حدود ۴۳ هزار نفر ســاعت آموزش  حضوری 
داشتند که امسال پیش بینی می شود به ۹۰ هزار نفر ساعت افزایش 
یابد و درحــال حاضر واحد آموزش مشــغول برگــزاری کالس های 
 آفالین اســت و امتحانات برای کارآمــوزان در ۴۰ رشــته تخصصی

 برگزار می شود.
این مقام مســئول با اعــالم اینکه ســال گذشــته بیــش از هزار و 
 ۵۷۰ مراجعه مردمی به کارشناســان انجام شــده که بــا راهنمایی و 
مشــاوره های صــورت گرفتــه باعــث کاهــش مراجعه مــردم به 
دادگســتری و ورودی پرونده ها شــد، ادامــه داد : یکــی از موارد 
دیگر خدمات رســانی این اســت که در ســاعات اداری کارشناسان 
کشــیک در کانون حضور دارند و کارشناســی هایی که جنبه فوریت 
دارد، بــه خصوص در ارتبــاط با وثیقــه زندانیان را خدمات رســانی 
 می کنند. این کارشناســی ها بــا ۵۰ درصد تخفیف نســبت به تعرفه

 انجام می شود.  
طاهریــون از تقویت زیرســاخت ها بــرای حرکت به ســمت کانون 
الکترونیک خبــر داد و گفــت: تالش مــی کنیم از طریــق یکپارچه 
ســازی فرایندهــا بتوانیــم خدمات ســریع تــر، منظم تــر و بهتر 
انجام شــود. قبال ابــالغ های کارشناســی بــه صورت کاغــذی بود 
اکنون بــه الکترونیکــی مبدل و ابالغ به کارتابل کارشــناس ارســال 
و گــزارش از طریق اتوماســیون ارســال می شــود. روزانــه به طور 
متوســط ۶۰ تقاضای کارشناســی داریم کــه با الکترونیکی شــدن 
 آن ســالی ۱۱۰ هزار برگ کاغذ صرفه جویی و ۴ هزار ســفر در ســال

 حذف می شود.
رییــس هیئــت مدیره کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری 
اســتان اصفهــان با تصریــح براینکــه گــزارش کارشناســی و نظر 
کارشناســی جنبه طریقیــت دارد و نــه حجیت، خاطرنشــان کرد: 
نظــر کارشــناس بایــد مــورد پذیــرش قاضــی قــرار گیــرد و 
بیشــتر رأی هــا براســاس نظر کارشــناس اســت، با ایــن وجود 
 قاضــی مــی توانــد نظــر کارشــناس را نپذیرد ولــی نمــی تواند 

نظر را رد کند.  

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: بر اســاس آنچــه در برنامه های وزارت 
کشور در تفاهمنامه ای بین شــهرداری اصفهان و 
یونیسف تعیین شــد، اصفهان به عنوان نخستین 
شــهر دوســتدار کودک ایران، فعالیت خــود را از 
 ســال ۹۷ به صورت جدی در معاونت شهرسازی

 آغاز کرد.
سید احمد حســینی نیا   افزود: بر اساس آنچه در 

برنامه های وزارت کشور لحاظ شده بود، باید در گام 
نخست، برنامه اقدام توسط شهرداری اصفهان تهیه 
شده و پس از تصویب شورای اسالمی شهر، برای 
تصمیم گیری به وزارت کشور ارسال می شد که این 

اقدامات شد.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
ادامه داد: در اهداف و راهبردهایی که ســال های 
۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ بر اســاس شــاخصه ها مشخص 
شده، هدف دوم تحت عنوان افزایش فرصت های 
بازی، سرگرمی و ورزشی بود که در راهبردهای آن 

برگزاری طراحی تمبر کودک است.
وی با اشــاره به برگزاری جشــنواره نقاشی حقوق 
کودک توســط معاونت فرهنگی در ســال گذشته 
و ابتدای ســال جاری با موضوع شــهر اصفهان و 

نقش مدافعان سالمت در ارتقای سالمت بچه ها، 
گفت: با توجه به اینکه از یک ســو در برنامه اقدام 
باید مســابقه طراحی تمبر کودک توسط معاونت 
شهرسازی و معماری برگزار می شد و از سوی دیگر 
معاونت فرهنگی، جشــنواره مرتبطی برگزار کرده 
بود، برای مشــارکت کودکان و لزوم آشنایی آنها با 
مباحث نوشتاری و پســت، در بین آثار ارسالی به 
جشنواره ۱۰ اثر برگزیده شــد تا تحت عنوان تمبر 

کودکان رونمایی شود.
حســینی نیا خاطرنشــان کرد: تفاهمنامه ای بین 
معاونت شهرســازی و معماری و اداره کل پست 
امضا شد و رونمایی از تمبر شــهر دوستدار کودک 
به عنوان اقدامی بین حوزه ای و فرابخشی به طور 

مشترک انجام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد :

رونمایی از تمبر شهر دوستدار کودک در اصفهان
فراخوانی از جنس داستان و زاینده رود

جشنواره  سراسری دانشــجویی داستان کوتاه زاینده رود با انتشــار فراخوان چهارمین دوره خود، 
رسما آغاز به کار کرد.سیاوش گلشــیری، دبیر این دوره از جشنواره سراسری دانشجویی داستان 
کوتاه زاینده رود، با اعالم این خبر به ایسنا، گفت: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 
با همکاری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، چهارمین دوره جشنواره 
سراسری دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود را برگزار می کند.او با اشاره به بخش های مختلف 
این جشنواره، اظهار کرد: این جشنواره شــامل بخش های »زاینده رود«، »آزاد«، »داستان کوتاه 
کوتاه« و بخش ویژه »دانشجویان ایرانی خارج از کشور« است.دبیر چهارمین جشنواره سراسری 
دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود توضیح داد: قالب آثار ارسالی به بخش های آزاد، زاینده رود 
و ویژه دانشــجویان ایرانی خارج از کشــور، یک داســتان کوتاه ۶ هزار کلمه ای و بخش داستان 
کوتاه کوتاه، یک داستان ۱۰۰ کلمه ای است.گلشیری خاطرنشان کرد: جز بخش زاینده رود که آثار 
آن باید مرتبط با زاینده رود باشــد، موضوع سایر بخش ها آزاد اســت اما آثار ارسالی به هیچ وجه 
نباید پیش از ارسال به این جشنواره، در نشــریات، کتاب ها و... منتشر شده و یا در جشنواره های 
دیگر شرکت داده شده باشــد.وی با اشاره به جوایز این جشــنواره ادامه داد: در بخش آزاد، برای 
نفر اول ۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۴۰ میلیون ریال و نفر ســوم ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده 
و به نفرات چهــارم تا دهم نیز جوایزی اهدا می شــود. در بخش زاینده رود نیــز ۴۰ میلیون ریال، 
داســتان کوتاه، ۱۰ میلیون ریال و دانشجویان ایرانی خارج از کشــور، ۱۰ میلیون ریال برای نفرات 
اول هر بخش در نظر گرفته شده است.گلشیری یادآور شد: چهارمین دوره از جشنواره سراسری 
داســتان کوتاه زاینده رود به صورت مجازی و برخط برگزار می شود و از جمله برنامه های جنبی آن 
نیز می توان به برگزاری کارگاه ها و نشست های داســتان خوانی و بزرگداشت یک داستان نویس 
پیشکسوت اشــاره کرد.دبیر جشــنواره سراسری دانشــجویی داســتان کوتاه زاینده رود، مهلت 
ارسال آثار به چهارمین دوره این جشنواره را تا اول اسفندماه سال جاری اعالم کرد و گفت: امکان 
تمدید مهلت ارسال آثار نیز وجود دارد.جشنواره سراسری دانشــجویی داستان کوتاه زاینده رود، 
رویدادی اســت که در تقویم فعالیت های فرهنگی ملی جهاد دانشــگاهی ثبت شــده و از سال 
۱۳۹۴ تاکنون هر دو ســال یک بار برگزار می شود. مخاطب این جشــنواره، دانشجویان داخل و 
خارج از کشــور هســتند و در واقع، وجه تمایز آن با جشنواره های ادبی مشــابه، دانشجومحوری 
است. کشف استعدادهای نو، حمایت از دانشــجویان عالقه مند به ادبیات داستانی، پاسداری از 
زبان فارســی و نیز، زاینده رود، از جمله اهداف برگزاری جشــنواره سراسری دانشجویی داستان 
کوتاه زاینده رود است. عالقه مندان برای شــرکت در چهارمین دوره این جشنواره تا اول اسفندماه 
ســال جاری می توانند از طریق ســامانه ثبت نــام جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان به نشــانی 
 reg.jdisf.ac.ir اقــدام و در صورت نیــاز، آیین نامه و اطالعات بیشــتر را نیز در همین ســایت

 مطالعه کنند.

 برگزاری مسابقه نمایش نامه نویسی »قلم فیروزه ای« 
در رادیو اصفهان

معاونت صدای مرکز اصفهان با هدف کشف استعداد در حوزه نمایش نامه نویسی برای رادیو، ایجاد 
انگیزه برای نویسندگان مســتعد و تولید نمایش بر اساس آثار ارســالی دارای کیفیت قابل قبول، 
مسابقه »قلم فیروزه ای« را برگزار می  کند.به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این مسابقه که 
به همت واحد نمایش رادیو اصفهان و با هدف شناسایی استعدادهای نویسندگی در حوزه نمایش 
رادیویی برگزار می  شود، به نفرات برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.این مسابقه در قالب نمایش 
بلند تک قسمتی و نمایش کوتاه برگزار می  شود و محورهای موضوعی آن اصفهان در دفاع مقدس، 
شعار ســال )جهش تولید(، مفاخر اصفهان، بحران  های فراگیر با نگاهی به بحران کرونا و طنز  با 

رویکرد اجتماعی است.

با مسئولان

نقل قول روزاخبار

 شهرداری برای هر سفر
 با مترو تا 12 هزار تومان 

یارانه می دهد
رییــس کمیســیون حقوقــی، اقتصادی و 
گردشــگری شــورای اســالمی اصفهــان 
در یک گفت وگــوی زنــده تلویزیونی اظهار 
کرد: در خیلی از کشــورها بیمــاری کرونا و 
جلوگیری از پیشــروی آن تنهــا یک وظیفه 
مهم اجتماعی است اما در کشــور ما جدا از 
وظیفه اجتماعی یک وظیفه دینی نیز  بر جا 
می گذارد که با رعایت نکــردن پروتکل های 
بهداشتی، حق الناس زیرپا گذاشته می شود 
لذا شــهروندان را به رعایت بیشــتر موازین 

بهداشتی دعوت می کنم.
پورمحمد شــریعتی نیا در بخش دیگری از 
سخنان خود، افزود: کمیســیون اقتصادی 
یکی از کمیســیون های مهم شــورای شهر 
است که ٧٠ درصد لوایح و طرح های مصوب 
شورای شهر در آن بررسی و تصویب می شود 
به همیــن دلیل طرح ها از نظــر اقتصادی و 
مالی مهم هســتند و اعضای این کمیسیون 
باید فعال تر باشند و مسائل و لوایح را دقیق و 
منظم بررسی کنند. مجموعه اقدامات مالی، 
اقتصادی و بهــای خدمات در کمیســیون 
اقتصادی مصوب شــده و سپس در جلسه 

علنی شورا اعالم وصول می شود.
رییــس کمیســیون حقوقــی اقتصــادی 
گردشگری شورای اسالمی اصفهان با اشاره 
به افزایش ترافیک شــهری در دوران شیوع 
کرونا تصریح کرد: در همان روزهای اولی که 
بحث شیوع ویروس کرونا مطرح شد مبلغ 
قابل توجهی به میزان ۱۰ میلیارد تومان برای 
پیشگیری از شیوع کرونا اختصاص دادیم تا 
شــهرداری آن را برای ضدعفونی خیابان ها، 

محالت و اماکن عمومی استفاده کند.
وی با بیان اینکه متــروی اصفهان با وجود 
کاهش تعداد مسافران ناشی از شیوع کرونا 
با جابجایی روزانــه ۳۰ هزار نفــر در اختیار 
شهروندان است، اضافه کرد: هزینه هر سفر 
با مترو در حال حاضر با تعــداد ٣٠ هزار نفر 

مسافر ١٤ هزار تومان می شود .

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 1032750

۱- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :
)https://etend.setadiran.ir(

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ســاعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ 
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 ۲- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرایی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرایی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشــد. در غیر این صورت  

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
۵- سپرده شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR ۲۶۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۴۲۱۰۷۶۷۰۲۴۲ نزد بانک مرکزی ایران به نام منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
۶- تعیین دامنه مناســب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
۷- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت 
انجام کار 

)ماه(
مبلغ برآورد مبنای برآورد

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

۱
اجرای پخش سیالب حوضه آبخیز 

آبخوان  )شماره نیاز در سامانه 
ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۲۴(

شهرستان 
کاشان

۱۲
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۹

۲۹/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۵ آب برای 
اشخاص 
حقوقی

۲
اجرای چکدم های سنگی مالتی و 

گابیون حوضه آبخیز قمصر )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۰۳۴۵۷۰۰۰۰۲۵(

شهرستان 
کاشان

۱۲
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال ۹۹

۱۷/۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰۸۵۰/۸۵۰/۰۰۰
۵ آب برای 
اشخاص 
حقوقی

نوبت اول


