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«رسالت» از برگزاری رزمایش ایران و روسیه در اقیانوس هند گزارش میدهد

3

تحکیمکمربندامنیتدریاییدرسایهرزمایشمشترکایرانوروسیه
مصطفی هدایی
روز سهشنبه  28بهمنماه  1399رزمایش
مرکب کمربند امنیت دریایی ایران و روسیه در شمال
اقیانوس هند آغاز شد .امیر دریادار دوم طحانی
سخنگوی رزمایش درباره ابعاد این رزمایش گفته
بود« :رزمایش با شعار «همکاری جمعی در دریا برای
امنیت تجارت دریایی» در منطقهای به وسعت ۱۷
هزار کیلومتر برگزار میشود.
هد ف صلح  ،د و ستی و ا منیت تجا ر ت
بینالملل
امیر طحانی هدف از برگزاری این رزمایش راتحکیم
امنیتومبانیآندر منطقهو گسترشهمکاریهای
دوجانبهمیاندو کشوراعالم کردهوعنوانداشت«:این
رزمایشبرابربرنامههایازپیشتعیینشدهدرشمال
اقیانوس هند گسترش خواهد داشت .تمرینهای
تا کتیکی متنوعی ازجمله نجات شناور دچار حریق،
آزادسازیشناورموردتعرضقرارگرفته،تیراندازیعلیه
اهداف مشخص ،تیراندازی شبانه به اهداف هوایی
و سایر تمرینات تا کتیکی و عملیاتی در این رزمایش
پیشبینیشدهاست.ازاهدافاینرزمایشمیتوان
بهتقویتامنیتتجارتدریاییبینالمللیومقابلهبا
دزدی دریایی و تروریسم دریایی و تبادل اطالعات در
حوزهامدادونجاتدریاییوتبادلتجربیاتعملیاتی
و تا کتیکی اشاره کرد».
روز دوشنبه  27بهمنماه ،ناوگان نیروی دریایی
روسیه در دریای بالتیک برای پیوستن به رزمایش
به سمت اقیانوس هند حرکت کردند و روز سهشنبه
ناوگروه کشور روسیه متشکل از فریگت  Stoikyو ناو
سوخترسان  Kolaمورد استقبال نیروی دریایی
ایران قرار گرفتند.
در همانروز،امیردریادار «حبیباهللسیاری»معاون
گ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفته
هماهن 
بود« :رزمایش دریایی مشترک با کشور روسیه بیانگر
اقتدار دریایی نیروهای مسلح ایران است که این
رزمایش بهمنظور برقراری امنیت در شمال اقیانوس
هند برگزار میشود .این رزمایش دومین رزمایش

کشورهای ایران و روسیه در جنوب کشور است که
بهمنظور برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند
برگزار خواهد شد».
پیشازاین نیز مانور دریایی مشترک ایران ،روسیه
و چین در دیماه سال  98برگزار شده بود .رزمایش
مشترکایرانودوقدرتنظامیجهانیبرایاولینبار
پساز انقالباسالمیبود کهاتفاقمیافتادوبراساس
اعالممسئوالننظامیودفاعی کشور،رزمایشمرکب
دریایی بهعنوان نقطه عطفی برای ادامه همکاریها
محسوب میشد.
این همکاریها به برگزاری رزمایش مرکب ایران و
روسیه در بهمن امسال ختم شد و گزارشهايی از
رزمایشهای مشترک دیگر با حضور چین نیز مخابره
شده است.
رزمایش سال گذشته ایران ،روسیه و چین بازتاب
گستردهای در رسانههای جهان و محافل نظامی
در پی داشت.
نشریه دولتی گلوبال تایمز چین ،آن رزمایش را پیامی
به آمریکا تفسیر کرده بود که پکن در مقابل تهدیدات
وتنشهایایجادشدهدر خلیجفارسوجریانصدور
امن نفت از این منطقه متعهد است و توانایی این
کشور را در حراست از امنیت دریایی خلیجفارس به
آمریکا نشان داد.
همچنینازدیگرپیامهایرزمایشسهجانبه،هشدار
بهآمریکابرایایجادناامنیدرخلیجفارسدرپیخروج
از برجام عنوان شده بود.
تحوالت بنیادین امنیتی در منطقه
روند موجود در معادالت قدرت در جهان بهویژه در
بخشهای اقتصادی و نظامی نشان میدهد که
پیمانهایمتنوعیخارجازقطبهاینظاملیبرالیستی
ل گیری و تقویت است.
غرب در حال شک 
حوزه نظامی و دفاعی که راهبردیترین بخشها
برای حفظ و افزایش قدرت کشورهاست ،در این
روند شاهد ظهور قطبهای قدرتمندی است که
میتوانند پیمانهای دفاعی و امنیتی جدیدی را
شکل ببخشند.

وظیفه بر زمین مانده انقالب!
ادامه از صفحه اول
منافقین و بدخواهان انقالب از همان ابتدا در مورد حزب جمهوری اسالمی موضع
داشتند و آخرسر هم با انفجار بمب آن را بر سر بنیانگذاران آن آوار كردند .برخی هم
از درون ،حزب را بیخاصیت كردند و تشكلی كه در مدت  6سال توانسته بود محل
تجمع نخبگان سیاسی كشور و سیاستورزی الهی باشد به تعطیلی كشاندند .حزب
به نقطهای رسیده بود كه فایده تعطیلی آن بر ادامه كارش می چربید و لذا در نامه ای از
سویبزرگانحزببهامام(ره)،معظملهحكمبهتعطیلیآندادند.مقاممعظمرهبری
در آن هنگام كه پس از شهادت شهید بهشتی و شهید باهنر دبیركلی حزب را پذیرفته
بود در یكی از سخنرانیهای خود درباره تعریف حزب فرمودند« :حزب عبارت است از
ت گیری ،در عمل و در ذهنیت،
یك گروه متشكل و منظم و هماهنگ در حركت ،در جه 
حزب در مثل یعنی یك پیكر واحد ،در آن لحظهای كه مغز فرمانی را صادر می كند تمام
اعضاوجوارحبهطور هماهنگآنفرمانرااجرامی كنندیاعملیمتناسببااجرایآن
فرمانانجاممیدهند».قرار بودحزببااینتعریفبخشعظیمیاز نیروهایانقالبرا
در برگیردوبرایپیشبرداهدافاسالم،اماموانقالب كارآمدیخودرادر وحدتجامعه

توزیعقدرتدر شکلوشمایلجدیدیدر حالوقوع
است و قدرتهای اقتصادی و نظامی در گوشه و کنار
جهانسربرآورد هوخودرادر فضایسلسلهمراتبیباال
کشیدهاند .چین ،روسیه ،کره جنوبی ،هند ،برزیل،
آفریقایجنوبی،ژاپن،ایرانو...ازجمله کشورهایی
هستند کهابعادمختلفقدرتخودراتقویت کردهاند.
ایران پس از تثبیت انقالب اسالمی و نظام جمهوری
اسالمی و پایان جنگ تحمیلی عراق ،در نظام جهانی
بهعنوان یک قدرت برتر منطقهای شناخته میشود
که در حال تثبیت این قدرت و ارتقاء به سطح جهانی
است .کشوری کهمیتواندبهراحتیقدرتآمریکارادر
منطقه به چالش بکشد و با قدرتهای بزرگ نظامی

ایران،روسیهوچیندر چندسال گذشتهتوانستهاند
بهنحوقابلتأملیبراینمحورحرکت کنندوروابطخود
را در بخش نظامی و دفاعی تقویت سازند.
بهطورکلیازدودههقبلروابطاینسه کشورموردتوجه
استراتژیستها و اتاق فکرهای جهان بوده و در
اصطالحیاز پیوند«اژدها،شیروخرس»در آیندهخبر
میدادند .شیر نماد ایران ،اژدها نماد چین و خرس
نماد روسیه است .با افزایش خودباوری و آ گاهی
دولتها و ملتهای جهان در نظام سلسله مراتبی و
هژمونی دو دهه اخیر ،انحطاط قدرت در زمینههای
مختلف از دست آمریکا خارج شده و درحالحاضر
شاهد جهان پساآمریکایی هستیم.

نشان دهد.اما متأسفانه برخی خودشیفتگی ها ،جاهطلبی ها ،كبر و غرورُ ،عجب و
ی گذاشتند پای در این میدان بگذاریم.
خودبینیها همانند سیم خارداری بود كه نم 
برای عبور از این سیم خاردار نیاز به مجاهده با نفس داشتیم و باید ّ
تحزب را در كنار
ّ
تهذب با هم به پیش می بردیم ،اما نشد.باید این مهم مورد مطالعه قرار گیرد؛ چرا ما
در جبهههای «جنگ» از این سیم خاردارهای درون گذشتیم و به فتوحات عظیمی
در بسط قدرت ملی در این منطقه رسیدیم،اما در حوزه «سیاست» نتوانستیم از این
سیم خاردارها عبور كنیم.بدخواهان پلورالیسم در حوزه« ،عقیده» را ترویج و تبلیغ
می كردند.آنجابهدلیلمجاهدتهایعلمیفقها،علماوفیلسوفانشكستخوردند
همین بساط را آوردند در حوزه «سیاست» و مدام بر طبل تكثرگرایی كوبیدند تا جایی
كه امروز در وادی اصولگرایان ما با  40و  50حزب و در وادی اصالح طلبان حداقل با
35حزبروبهروهستیم.امروزاولیندردسیاستمداراندر ایرانایناست كه«حزب»
با تعاریف استاندارد علمی و حرفه ای و تجربی وجود ندارد .دومین درد هم این است
كه نخبگان حزب ندارند و سومین درد آن است كه احزاب فاقد عناصر نخبه هستند.
این وضعیت نبرد ملت علیه تجاوزات آمریكا و آن هم در حوزه سیاست را دچار اخالل
می كند .دشمن از این وضعیت برای برپایی دو نبرد نرم و شبیخون سیاسی تا كنون
استفاده زیادی كرده است.

قرار بود بر اساس دیدگاه آیت اهلل العظمی خامنهای حزب سه وظیفه كلیدی انجام
دهد .
 -1به نیروهای انقالبی برای حركت سیاسی ،شتاب دهد و نیروهای بالقوه را بالفعل
كند.
 -2وظیفه نیروهای انقالب را در هر رده مشخص كند و به آنها جهت بدهد.
 -3فعالیت ها را در همه حوزهها هماهنگ كند تا از انقالب یك صدا بیرون بیاید.
با تعطیلی حزب ،این سه وظیفه بر زمین ماند و تشكلهای متكثر به جای مانده
نتوانستند به این وظایف عمل كنند.
شهیدبهشتیسهروزقبلازشهادتخوددرموردفلسفهوجودیحزبفرمود:ا گررابطه
دوستان ما در حزب برتریجویی ،تفوقطلبی و بزرگطلبی باشد این حزب شیطان
است .وی سپس به چهار ویژگی مهم تشكیالت اسالمی اشاره می كند.
 -1حزب باید پاسدار ارزشها باشد نه پاسدار خود
 -2حزب باید سازنده و آسانكننده خودسازی و كمكی به سیر الی اهلل برای اعضا
باشد.
 -3حزب نباید بت ،لغو و یا لهو باشد و كار باید در حزب ،آهنگ عبادت داشته باشد .ما
نباید تشكیالت پرست باشیم و خودخواهی تشكیالتی داشته باشیم.

آ گهی مزایده به شماره 99/7084
نوبت اول

شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز اخذ شده از شورای محترم اسالمی شهر نسبت به اجاره واحدهایی به شرح
جدول ذیل اقدام نماید .لذا از كلیه متقاضیان واجدشرایط دعوت می شود از تاریخ درج دومین آ گهی روزنامه حدا كثر به مدت  10روز
جهت دریافت اسناد به نشانی :كیلومتر  65آزادراه تهران – قزوین شهر جدید هشتگرد شهرداری شهر جدید هشتگرد – تلفن تماس:
 – 02644266400امور قراردادها مراجعه نمایند.
 -1نشانی  :شهر جدید هشتگرد
 -2مهلت فروش اسناد :از تاریخ  99/12/6لغایت 99/12/16
 -3مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد :تا پایان وقت اداری ( )14/30روز یكشنبه مورخ  – 99/12/17واحد حراست
 -4زمان گشایش پیشنهادات :دوشنبه مورخ 99/12/18
 -5در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -6شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -7هزینه درج آ گهی و همچنین هزینه كارشناسی رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده مزایده می باشد.
 -8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
ردیف

موضوع اجاره

مساحت (متر مربع)

مبلغ پایه ماهانه (ریال)

 %5سپرده اجاره بهاء (ریال)

مدت اجاره

نوع مزایده

1

غرفه سبزی فروشی فاز 2

32

12/000/000

14/400/000

دو سال

مجدد

2

غرفه ابزار فروشی فاز 2

21

15/000/000

18/000/000

دو سال

مجدد

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6
خ ش 99/11/29

دیگر رزمایش و مانور مشترک برگزار کند.
از سه کشور ایران ،روسیه و چین بهعنوان سه قدرت
برترجهانیدر آیندهاینزدیکیادمیشود.تهدیدات
جهانی و منافع منطقهای و جهانی این سه قدرت را
بیشازپیش در کنار یکدیگر قرار داده است .بیشتر
تهدیدات مشترک این سه کشور از حوزه غرب و اروپا
شکل گرفته است .بهطور مثال رفتارهای آمریکا
در قبال ایران در چهار دهه گذشته و تهدید و فشار
به قدرتهای دیگر جهان برای اعمال تحریمهای
یکجانبهعلیهتهران،باعثشدهتاپکنومسکورفتار
مستقلتری نسبت به ایران در پروندههای سیاست
خارجیداشتهباشند.ازجملهپیامهایی کهازرزمایش

شهرداری شهر جدید هشتگرد

مشترک ایران ،چین و روسیه در دیماه  98از سوی
رسانههای جهان برداشت شد ،هشدار پکن و مسکو
به آمریکا در قبال رفتارش با ایران بود.
واشنگتن در دو دهه گذشته بدون توجه به تغییرات
قدرت در جهان ،مداخالتش را در مناطق مختلف
افزایش داده و نوعی قیمومیت و نقش هژمونی برای
خود قائل شده است .این نوع مداخالت بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم منافع کشورهای قدرتمندی
چون چین و روسیه را تحتالشعاع قرار داده و آنها
را بر آن داشته تا در ائتالفها و پیمانهای نوینی
مشارکت کرده و دامنه تهدیدات را کاهش داده و
حتی با آن مقابله کنند.
چینبهعنوانغولاقتصادینوظهور جهانواردیک
جنگ اقتصادی عمیقی با آمریکا شده که تبلور عینی
آن را در دوره دونالد ترامپ شاهد بودیم.
همچنین آمریکا به بهانه تأمین امنیت ژاپن ،کره
جنوبیوتایوانمانورهایبزرگیرادردریایچینبرگزار
ی کند و این موارد به محرکهای اصلی پکن برای
م 
افزایش قدرت نظامی و گسترش روابط با کشورهایی
چون ایران و روسیه بدل شده است .در سوی دیگر،
روسیه پس از صاف کردن قامت خود از خرابههای
اتحادجماهیرشورویقصدبازیابیقدرتخودرادارد
ولی با مانعی به نام آمریکا روبهرو است .ناتو مرزهای
خود را تا مرز روسیه گسترش داده و تهدیدات جدی
را متوجه مسکو کرده است.
تهدیدات مشترک میان روسیه ،چین و ایران که هر
یک در مناطق خود قدرت برتر هستند و در معادالت
جهانینیزتوانستهاندبهقدرتتأثیرگذارتبدیلشوند،
منافعمشترکیرامیاناینسهرقمزدهاست.همکاری
اقتصادی ،نظامی -دفاعی ،انرژی و دیپلماتیک
بستری را فراهم ساخته که ائتالف قدرتمندی را در
آیندهنویدمیدهد.همکاریایرانوروسیهدر بحران
جنگداخلیسوریهنشاندادحرکتاجتنابناپذیری
بهسوی اتحاد و ائتالف باثبات در حال وقوع است و
سیاستبینالمللشاهدورودوزنهجدیددرمعادالت
قدرت است.

 -4تشكیالت حزبی باید به درد مردم بخورد نه اینكه باری بر دوش مردم باشد.
آنچه شهید بهشتی در مورد ویژگیهای ّ
تحزب می فرمود باید خودش زنده بود و
مدیریت می كرد و حزب را به این مرتبت می رساند .اما ترور رهبران انقالب در دستور
كار منافقین و آمریكا بود .جنگ تحمیلی ،محاصره اقتصادی و بدفهمیهای برخی
ّ
رجال سیاسی مذهبی انقالب را از رسیدن به یك ّ
تحزب اسالمی توأم با تهذب الهی باز
داشت.امروز تشكلهای اسالمی و احزاب ثبت شده در وزارت كشور به ویژگیهایی
كه شهید بهشتی برای ّ
تحزب برشمرده بود فاصله زیادی دارند و با تعریفی كه رهبری
انقالب از ّ
تحزب واقعی ارائه فرموده بودند تطبیق ندارند .تشكلهای موجود گرفتار
سه بحران «رهبری» « ،سازمان» و «گفتمان» هستند و قادر به همنوایی و هماهنگی
و همخوانی در حوزه سیاستورزی نیستند .اغلب احزاب محل كاریابی برای
تصدی و تصرف پستهای سیاسی شدهاند و به وظایف خطیر خود در تولید «قدرت
ملی» و «توسعه سیاسی» « ،نوسازی ساخت سیاسی جامعه» « ،مسئولیتپذیری
سیاسی»و ...عمل نمیكنند .احزاب باید با توسعه اخالق سیاسی ،مردم را مهیای
مشاركت سیاسی كنند تا سهمی در مشروعیت مردمی نظام داشته باشند .اما برخی
نه تنها به این وظیفه عمل نمی كنند بلكه به نیروی كاهنده ،امر مشاركت سیاسی
تبدیل شده اند و با قهر و آشتی كودكانه دشمن را در خصومتورزی علیه ملت تشجیع

گفتوگو

وحید جالل زاده ،عضو کمیسیون تلفیق
الیحه بودجه  1400در مجلس مطرح کرد:

یک تیر و دونشان مجلس
با تصویب کلیات بودجه

حانیه مسجودی

وحیدجاللزاده،عضو کمیسیونتلفیقالیحهبودجه1400درمجلسشورای
اسالمی به تصویب کلیات الیحه اصالحی بودجه دولت اشاره کرد و در گفتوگو با
«رسالت»اظهار کرد:الیحهاولبودجهدولت کهبهمجلسارائهشدموردرایزنیهای
مختلفقرار گرفتونمایندگانمطالعات گستردهوعمیقیبراینبودجهانجامدادند
و کلیاتآنهرچنددربینعامهنمایندگان،رأیمنفیداشتامادر کمیسیونتلفیق
با  2رأی اختالف رأی آورد و این کمیسیون نزدیک به  50روز به الیحه بودجه
رسیدگی کرد.
ویافزود:پیشنهادهایمختلفیچهدر بحثساختار وچهاعدادوارقامتغییراتی
ی گیریبهنمایندگان
دادهوحاصلشدودرنهایتدر صحنعلنیمجلسبرایرأ 
ارائه شد اما در آن جلسه کلیات الیحه دولت در مجلس رأی نیاورد.
ی گوید :پس از رد کلیات بودجه ،اخبار اولیه این بود که دولت الیحه
جالل زاده م 
جدیدی به مجلس ارائه نخواهد کرد .بنابراین بودجه باید بهصورت تن خواه و
ً
چند دوازدهم به دولت ابالغ میشد اما ظاهرا تصمیم رئیسجمهور بر این شد
که اصالحیه الیحه دولت را به مجلس ارائه کنند.
به کلیات الیحه اصالحی بودجه رأی مثبت دادم
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  1400بیان کرد :بنابراین اصالحیه الیحه
بودجه دولت امروز به مجلس تقدیم شد و کلیات اصالحیه الیحه بودجه دولت
ً
امروز بارأی باالیی تصویب شد .تقریبا  83درصد حاضران در مجلس به کلیات
بودجه رأی دادند .من نیز رأی مثبت دادم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد :زیرا طبق مطالعهای که بر اصالحیه
الیحه بودجه انجام دادم و با صاحبنظران این عرصه مشورت کردم ،به احترام
تالش  50روزه کمیسیون تلفیق و تغییرات اساسی در الیحه بودجه دولت رأی
مثبت دادم.
او افزود :در حوزه درآمدها و عنایت به برخی تغییراتی که در تلفیق صورت گرفته
بود مثل حوزه بازنشستگان و کارگران و سایر اصالحات در مجلس موردتوجه
نمایندگان قرار گرفت و همین موضوع از عوامل و دالیل مهم تصویب کلیات
بودجه است.
یک تیر و دونشان مجلس با تصویب کلیات بودجه
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که به تعبیر درستتر مجلس با
یک تیر دو نشان زد .هم به الیحه اصالحی بودجه دولت و هم به تالش نمایندگان
در کمیسیونتلفیقرأیداد.جاللزادهبهبرنامههایآتی کمیسیونتلفیقاشاره
کرد و خبر داد :قرار شده است برای بررسی الیحه بودجه بهصورت فشرده حتی
در روزهای تعطیل پنج شنبه و جمعه جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار کنیم و
ی گیری از نمایندگان مجلس
نتیجه نهایی این کمیسیون برای نظرخواهی و رأ 
به صحن علنی خواهد رفت.
سوتیتر :قرار شده است برای بررسی الیحه بودجه بهصورت فشرده حتی در
روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار کنیم و
ی گیری از نمایندگان مجلس
نتیجه نهایی این کمیسیون برای نظرخواهی و رأ 
به صحن علنی خواهد رفت.
می كنند .انقالب در گام دوم برای ساخت سیاسی جامعه برای رسیدن به تمدن
بزرگ اسالمی نیاز به چند حزب ریشهدار و مسئولیتشناس دارد كه نخبگان جامعه
را بتواند تجمیع كند و در مسیر بیانیه گام دوم حركت نماید.خداوند رحمت كند
امام موسی صدر را كه میفرمود « :بی تشكیالت بودن ،رمز عقب ماندن ماست».
مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی ،تحزب اسالمی را تعاون در پاسداری از ارزشها
می دانست نه تعاون در رسیدن به قدرت.آیا رجال سیاسی و مذهبی كشور در آستانه
انتخابات  1400كه وارد یك رقابت سیاسی نفسگیر می شوند ،حاضرند عقبماندگی
كشور را با رفتن به سمت تحزب واقعی اسالمی جبران كنند.آیا حاضرند قبل از
تعاون در رسیدن به قدرت به سمت تعاون در پاسداری از ارزشها حركت كنند.امام
بزرگوار (ره) می فرمود« :ا گر حزب دعوت به خدا كند نه دعوت به خود ( »)1این امر
ممكناست.سؤالآخراینكهپساز تجربهشكستحزبجمهوریاسالمیدر برپایی
یك حزب الهی آیا ممكن است در گام دوم انقالب نخبگان سیاسی كشور جمع شوند
و این وظیفه بر زمین مانده انقالب یعنی یك سازماندهی اسالمی جدید برای پیاده
كردن آرمانهای انقالب را به سرانجام برسانند.
پینوشت:
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آ گهی مناقصه عمومی
نوبت اول

شهردارینور در نظرداردعملیاتحفاظتیومراقبتیجهتبرقراریانتظامات
و ایجاد حفاظت فیزیكی پارك جنگلی نور را به مدت یك سال از طریق مناقصه
عمومی به پیمانكار دارای صالحیت از اداره كل كار و امور اجتماعی وا گذار
نماید .لذا كلیه شركتهای واجد شرایط می توانند حدا كثر ظرف مدت  17روز
از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی
شهرداری نور مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/9
خ ش 99/11/29
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آ گهی مناقصه عمومی

آ گهی مناقصه عمومی

شهرداری نور در نظر دارد عملیات نگهداری و ایجاد فضای سبز شهر

شهرداری نور در نظر دارد عملیات تنظیف و رفت و روب خیابان ها و كوچه ها

نور را به مدت یك سال از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار دارای

و جمع آوری زباله در سطح شهر را به مدت یك سال از طریق مناقصه عمومی

صالحیت از اداره كل كار و امور اجتماعی وا گذار نماید .لذا كلیه

به پیمانكار دارای صالحیت از اداره كل كار و امور اجتماعی وا گذار نماید.

شركتهای واجد شرایط می توانند حدا كثر ظرف مدت  17روز از تاریخ

لذا كلیه شركتهای واجد شرایط می توانند حدا كثر ظرف مدت  17روز از تاریخ

انتشار آ گهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی

انتشار آ گهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری

نوبت اول

شهرداری نور مراجعه نمایند.
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