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آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بی نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلی گردد، و آنکس که به دنیای حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویی سرگرمش سازند و از سویی دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه ای بمیرد، رگ های حیات او 

موال علی )ع(قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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سیداکبر بنی طبا، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آبفا 
استان اصفهان در برنامه رادیویی جاری حیات به فعالیت های  دفتر 
روابط عمومی در سال های اخیر، که منجر به ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه آب در بین اقشار مختلف گردید پرداخت و به نقش روابط عمومی 

در پیشبرد اهداف و رویکرد سازمان ها و شرکت ها اشاره نمود. 

  هفت سال متوالی  از تولید و پخش برنامه جاری حیات  
که پیرامون مدیریت  مصرف  آب است  می گذرد، شما 
تأثیر این برنامه را در اصــاح فرهنگ مصرف آب در 

جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟
از ســال 92 تا کنون طی تعاملی که با مرکز صدا و سیمای اصفهان 

داشتیم، برنامه مشارکتی رادیویی 

مدیر روابط عمومی آبفا استان اصفهان مطرح کرد

ایجاد اعتماد عمومی در راس

آگهی مناقصه

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 89/3666 مورخ 98/11/28 شورای محترم اسالمی 
شهر، عملیات احداث رمپ های پل زندگی واقع در منطقه یک شهرداری نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به 
مبلغ 22/000/000/000 ریال بدون احتساب تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانی سال 1399 شهرداری 

و بر اساس فهرست بهاء سال 1399 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط 
و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج 

در رشته ابنیه( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/04/14 به امور 

قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شــهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. 

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.

چاپ دوم

م الف: 882921

آگهی مزایده )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2750 مورخ 98/09/12 شورای محترم اسالمی 
شهر نجف آباد، نسبت به واگذاری بهره برداری از خدمات حق العمل دام کشتارگاه شهرداری نجف آباد، با 
قیمت پایه کارشناسی، طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارک مزایده به شرکت کنندگان واجد شرایط 

اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین صالحیت الزم با 

موضوع مزایده را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/04/14 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه 

نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان ضمانت شــرکت در مزایده را طی فیش واریزی به 
حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی 
ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.

چاپ دوم

م الف: 882923

آگهي مزایده عمومی شماره99/1 -  15
) نوبت اول (

   شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش اقالم ضایعاتی شامل تجهیزات 
عمومی برق، ضایعات فلزی، ضایعات چوبی ، ضایعــات روغن  الک و مقوا ، لوازم الکترونیکی و 
کامپیوتری اسقاطی اقدام نماید.  لذا از کلیه افراد واجد شرایط  دعوت میگردد از تاریخ چاپ این 
آگهی لغایت  تاریخ 99/4/17  جهت دریافت اسناد مزایده به امور بازرگانی این شرکت واقع در 
اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهای بلوار شفق   نیروگاه اصفهان  مراجعه فرمایند. الزم بذکر 
است زمان بازگشایی پاکات تاریخ 99/4/18  می باشد . در ضمن جهت اطالع بـیـشتر مي توانید 
به سایت www.isfahanps.ir )بـخش مزایدات( و www.tpph.ir  شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی    ) پایگاه معامالت (  و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 5080و37895083-031 ) امور بازرگانی (


