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تبیین«حرفقطعی»
تازهترین تأکیدات رهبر معظم انقالب بررسی شد

معصومه پورصادقی -دبیر گروه سیاسی
«امکان انتخاب» یکی از قاعد ههای
سیاست خارجی هر کشوری است یعنی به هر
میزان که امکان انتخاب بیشتری در اختیار
داشته باشد به آن میزان میتواند در تأمین
منافع ملی موفق عمل کند .فار غ از تعریف
دامنهدار منافع ملی ،عواملی متعدد در تعدد
امکان انتخاب نقش دارند که باوجود آنها،
قدرتچانهزنیبینالمللی کشورنیزافزایشپیدا
ی کند .امکان ارتباط با کشورهای مختلف،
م 
وابسته نکردن سیاست خارجی به یک بلوک
خاص و  ...از مصادیق افزایش انتخاب است
که ا گر بلوکی درصدد خباثت و شیطنت برآمد،
بلوکدیگریجایگزینآنشود.البتهمؤلفههای
دیگری نیز در قدرت چانهزنی بینالمللی نقش
دارد که شاید یکی از مهمترین آنها ،اجماع
ملی باشد که الزمه آن نیز استفاده نکردن
استادیومی از مردم است ،به عبارتی پروندهای
مهم مرتبط با حقوق یک ملت را نباید به کف
خیابان کشاند و مردم را تحریک به حمایت از
آن کردبدونآنکهآنهارادر جریانجزئیاتقرار
دهیمویابگوییمایهاالناسا گراینپروندهحل
شود همه مشکالت سماوی و ارضی شما حل
خواهد شد و با تزریق چنین خوشبینی کاذب
به مردم آنها را منتظر نگهداریم و بعد از هشت
ی گذارند» از
سال با گفتن گزاره کلیشهای «نم 
زیرمسئولیتهمهبیتدبیریهاو کجفهمیها
ودورخوردنهاشانهخالی کنیم.متأسفانهاین
داستان درباره برجام روی داد و دولت دوباره
درصدد تکرار آن است.
بعدازروی کارآمدندولتبایدن،دولتدوازدهم
خیز برداشت که بگوید با آمدن دموکراتها
میشود برجام را احیا کرد ،اما به این سؤال
پاسخنمیدهند کهمگرتیماصلیمذا کر ه کننده
دولت بایدن در دولت اوباما حضور نداشتند؟ و
مگردولتاوبامایبهقولشمامؤدبوباهوش
نبود که از فردای اجرایی شدن برجام ،اعمال

تحریم علیه ملت ایران را از سر گرفت و اجازه
ندادازآنچهمنافعبرجامنامیدهمیشود،ایران
بهرهمند شود؟ حال چه شده است که چنین
دولتی در آمریکا ،درصدد نفع رساندن به شما
برآمده است؟
بههرروی،دولتمجددادرحالرایزنیباغربدر
ویناستالبتهبااینتفاوت که«حرفقطعی»
جمهوریاسالمیایرانمشخصبودهوبارهابه
آنهاتأ کیدشدهاست کهنبایدازآنتخطیشود.
رهبرانقالباسالمی،در سخنرانیتلویزیونی۱۹
دی  ۱۳۹۹درباره گمانهزنیها و مباحث جاری
درفضایسیاسی کشورپیرامونرفتارجمهوری
اسالمی در قبال برجام و وظایف آمریکا در این
خصوص ،گفتند«:ماهیچاصرارینداریم،هیچ
عجلهاینداریم کهآمریکابهبرجامبرگردد؛اصال
مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد
یا برنگردد .آنچه مطالبه منطقی ما و مطالبه
عقالنی ما است ،رفع تحریمها است؛ این حق
غصبشده ملت ایران است ».این جمالت
مواضعیبود کهرهبرانقالبآنرابهعنوان«سخن
پایانیوقطعی»جمهوریاسالمیاعالم کردند.
ایشانهمچنیندردیدار۱۹بهمنهمانسالبا
فرماندهاننیرویهواییوپدافندهواییارتش
بااشارهمجددبهاینسیاستقطعیجمهوری
اسالمی گفتند«:بایستیدر عملتحریمهارالغو
کنند و ما راستیآزمایی کنیم و احساس کنیم
که درست تحریمها لغو شده ،آنوقت ما هم به
ی گردیم؛اینسیاست
اینتعهداتبرجامیبرم 
قطعی جمهوری اسالمی است و مورد اتفاق
مسئوالن کشور هم هست و از این سیاست بر
نخواهیم گشت».
رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی امسال
نیز گفتند« :سیاست کشور در باب تعامل با
طرفهایبرجامیودر بابخودبرجام،صریحا
اعالم شده؛ از این سیاست هیچ تخطی نباید
کرد؛ این سیاستی است که اعالمشده ،مورد
اتفاق هم بوده؛ یعنی اینجور نیست که این

سیاست ،سیاست استثنائیای باشد در بین
سیاست [های دیگر]؛ نه ،این سیاستی است
کهمورداتفاقهمهبوده.آنسیاستهمعبارت
از این است که آمریکاییها باید تمام تحریمها
را لغو کنند ،بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد؛
ا گرچنانچهبهمعنایواقعی کلمهلغوشدهبود،
ی گردیم،
آنوقتمابهتعهداتبرجامیمانبرم 
یعنیبدونهیچمشکلیبهتعهداتبرخواهیم
گشت؛اینسیاستقطعیاست.قولآمریکاییها
را [هم]معتبر نمیدانیم؛ این که بگویند ما
برمیداریم و روی کاغذ بردارند ،این فایدهای
ندارد؛ عمل الزم است؛ باید در عمل تحریمها
را بردارند ،ما هم راستیآزمایی کنیم و مطمئن

حجتاالسالم علیرضا سلیمی ،عضو هیئترئیسه مجلس:

غنیسازی  60درصد ،اولین گام ایران بود
گروه سیاسی
حجتاالسالم علیرضا سلیمی ،عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با «رسالت» بیان کرد :غنیسازی  60درصدی مطابق قانون است.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها باید سریعتر آغاز میشد .نکته دوم این
است که اتفاقات تلخی که در نطنز افتاد و بهروشنی مشخص شد که دست اسرائیل
و آمریکاییها در کار است.
مذا کره نیازمند حسن نیت است ،خرابکاری نطنز و تحریمهای جدید اروپا
چه حسن نیتی است؟
وی افزود :رژیم صهیونیستی ،سگ دستآموز آمریکاییهاست و بدون اجازه

آنها هیچ اقدامی نمیکند و این که آمریکا در رسانهها اعالم کرده است ،ما
در این اتفاق دست نداشتهایم ،باورپذیر نیست و کفایت نمیکند .بنابراین
مذا کره باید در یک فضایی که حسننیت بین طرفین باشد صورت گیرد ،این
چه حسن نیتی است؟
سلیمی ادامه داد :غربیها درخلل مذا کرات ،این اقدام تروریستی را انجام دادند
بنابراین مذا کره یک سرابی بیش نیست و یک تله است و برای پیشبرد اهداف
خاصی است که آقایان در سردارند.
این عضو هیئترئیسه مجلس تأ کید کرد :درنتیجه غنیسازی  60درصدی باید
زودتر از اینها انجام میشد .بدون شک دست روی دست گذاشتن و عدم پاسخ

بشویم که تحریمها برداشته شده ،آنوقت به
ن کهایشان
ی کنیم».نهایتاای 
تعهداتمانعملم 
در تازهترین اظهارنظرشان در محفل انس با
قرآن کریم فرمودند« :سیاست کشور را ما اعالم
کردیم و به مسئولین هم گفتهایم؛ هم از نزدیک
گفتیم ،هم با نوشته گفتیم ،هم در جلسات
گفتیم،همدر صحبتعمومی گفتیم؛سیاست
کشور معلوم است که چ ه کار باید بکنند .خب
حاال تشخیص مسئولین ما این است که برویم
مذا کره کنیم تا همین سیاست را ِاعمال کنیم؛
مابحثیدراینزمینهنداریم،منتهابایدمراقبت
بشود که مذا کره فرسایشی نباید بشود؛ نباید
جوری باشد که طرفها بخواهند همینطور

درخور دشمن را پررو و جریتر می کند .بنابراین
غنیسازی60درصدتنهایکیاز گامهایجمهوری
اسالمی است و کافی نیست .دشمن باید منتظر
پاسخی سخت و پشیمانکنندهای باشد.
او می گوید :به همین دلیل بود سال گذشته
ترور شهید فخریزاده ر خ داد و خرابکاری در
نطنز را انجام دادند و در کمال پررویی آن را
پذیرفتند .درمجموع اینها تصور کردند که
شاید جمهوری اسالمی بهواسطه این که برای
ترور شهید فخریزاده کاری نکرد ،این اقدام را نیز پاسخ ندهد .اما جمهوری
اسالمی در عین صبوری به دستاوردهایی دست پیدا می کند که سختترین
انتقام اقدامات خرابکارانه آنهاست.
سلیمی تشریح کرد :نکته بعدی نیز تحریمهای حقوق بشری اروپاییها حین
مذا کرات وین است .این اقدامات نشان میدهد مذا کره بیفایده است و

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک دستگاه اسکیپ لودر به همراه ده عدد با کس به شماره
 2000005674000008را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهتشرکتدر مناقصهمحققسازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/1/28میباشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14مورخ 1400/2/8
مهلت زمان ارائه پیشنهاد :ساعت  14مورخ 1400/2/19
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  17مورخ 1400/2/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
الف :آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول1400/1/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/2/4 :
خ.ش 1400/1/28

مدام این مذا کره را کش بدهند که این برای
کشور ضرر دارد ».رهبر حکیم انقالب در همین
جلسه تأ کید کردند« :این را هم توجه داشته
ن کهآمریکاییهایدائماسممذا کرهرا
باشیدای 
میآورندومذا کرهمستقیمباایرانراماحاضریم
و مانند این حرفها ،اینجور نیست که آمریکا
ن که یک حرف حقی
بخواهد مذا کره کند تا ای 
را قبول کند؛ نه ،میخواهد مذا کره کند تا یک
حرفباطلیراتحمیل کند!اصال کاراواینجوری
ن کهحاال یکحرفحقیرابشنوند،
است،واال ای 
تصدیق کنند ،قبول کنند ،اینجوری نیست؛
ن کههمینآقایاناروپاییهاهمدربعضی
کماای 
از جلسات خصوصی که گزارشش را مسئولین

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
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ی کنند که
ما،مأمورینمابهمامیدهند،اقرار م 
حقباایراناست.ما گفتیم کهبایداولتحریمها
برداشتهبشود-چونماخاطرجمعنیستیمبه
ن که آنها وعده بدهند که تا حاال دهها بار به
ای 
وعدههایشان عملنکردهاند و ضد وعده عمل
کردهاند وحاال همهمین کار راخواهند کرد-لذا
ی گوییماولانجام
بایستیآنها کاریرا کهمام 
بدهندتاماخاطرجمعبشویم کهانجام گرفت،
بعد ما آنچه تکلیفمان است انجام خواهیم
داد .این مذا کره کنندگان اروپایی گاهی در
ی کنند که همین
جلسات خصوصی تصدیق م 
سیاست ،درست است و حق با ایران است ،اما
م گیری خب تابع آنها هستند
در مقام تصمی 
و خودشان واقعا هیچ استقاللی ندارند .آمریکا
ل کنندهاستومسئلهاشاین
همزورگووتحمی 
ی کنند،
است؛بنابراینپیشنهادهاییهم کهم 
غالباپیشنهادهایمتکبرانهوتحقیرآمیزیاست
که حتی قابل نگاه کردن نیست .امیدواریم
انشاءاهلل مسئولین کشور در این زمینه هم
کامال با چشمباز ،با دل محکم ،با توکل به خدا،
سب َنا ُ
با ذکر َ
اهلل َو ِن َ
«ح ُ
عم َالوکیل» انشاءاهلل جلو
بروند و توفیقات الهی شامل حالشان بشود و
ملت را خرسند و خوشحال کنند».
روحانی نیز روز پنجشنبه در یک سخنرانی زنده
تلویزیونیتأ کید کرد«تنهاراهموجودایناست
کهبهطور کاملبهقطعنامه۲۲۳۱وتوافقبرجام
برگردند و البته ا گر آنها بهطور کامل به برجام
برگردند،بالفاصلهبعدازیکراستیآزماییهایی
ی کشد،ماهمبه کلیه
کهزمانشخیلیطولنم 
ی گردیم».
تعهدات برجامی برم 
البته این گزاره روحانی که زمان راستیآزمایی
زیادنخواهدبودمحلبحثبودهویادآورعجلهاو
درسرهمبندیبرجامبود کهتبدیلبهخسارت
محض شد .حال باید با رعایت کامل سیاست
قطعیجمهوریاسالمیایرانازتحمیلخسارت
مجدد به این ملت و مملکت حذر کند و از
کش دادن مذا کرات وین نیز بپرهیزد.

مقامات ایرانی باید هرچه سریعتر میز را ترک کنند .این خواست ملی و منطقی
و یک اقدام عقالنی و کمترین وا کنشی است که میتوان داشت و تعجب است
که چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
کشدار شدن مذا کرات خواست طرف مقابل است
ایننمایندهمجلسافزود:مذا کره کنندگانایرانبایدمراقبباشند که کشدار
شدن مذا کرات خواست طرف مقابل است و اصال رفع تحریم و اجرای تعهداتی
که در توافق برجام پذیرفتهاند و آنها را امضا کردهاند ،مذا کره نمیخواهد.
وی گفت :تنها باید تحریمهای اولیه و ثانویه را بردارند و اینها فقط شامل
تحریمهای هستهای نمیشود .برداشتن برخی از تحریمها مغایرت تعهد
دادهشدهدر برجاموخواستایراناست.عضوهیئترئیسهمجلستأ کید کرد:
رفع تحریمها نیز باید راستی آزمایی شوند و  6ماه زمان میبرد و این که عدهای
می گویند ،یک روز و  8ساعت میتوان رفع تحریمها را راستیآزمایی کرد ،فریبی
بیش نیست.سلیمی در انتها تأ کید کرد :غربیها باید بدانند که غنیسازی
 60درصد ایران ،اولین گام بود و باید منتظر سیلیهای محکمتر بمانند.

خبر
سرلشکر باقری،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد:

ارتش و سپاه
ضامن امنیت پایدار کشور

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام تبریکی به مناسبت روز ارتش ،ارتش و سپاه را
ضامن امنیت پایدار کشور و آرامش کمنظیر ملت ایران دانست.به گزارش مهر ،در آستانه
فرارسیدن  ۲۹فروردینماه« ،روز ارتش جمهوری اسالمی ایران» ،سرلشکر محمد باقری
رئیسستاد کلنیروهایمسلحدرپیامتبریکیبهسرلشکرعبدالرحیمموسوی،فرمانده کل
ارتش،صحیفهافتخاراتارتشدر عرصههای گونا گونراودیعهایارزشمندوراهگشابرای
نسلهایمشتاقوخدمتومسئولیتپذیریدر اینسازماندانستوتأ کید کرد:ارتش
عزیز پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیرهای کارگشا برای پاسخ به نیازهای کشور است.
متن پیام به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
فرارسیدن  ۲۹فروردینماهروز ارتشجمهوریاسالمیایرانوتجلیلاز حماسهآفرینیهای
نیروی زمینی آجا را به آحاد فرماندهان ،مدیران و رزمندگان غیور و غیرتمند این سازمان
ی گویم.اراده معمار کبیر انقالب حضرت امام
مقتدر و خانوادههای معظم آنان تبریک م 
خمینی (ره) در حمایت از ارتش و خنثیسازی و خاموش کردن توطئه و آوای شیطانی
انحالل ارتش در همان آغازین ماه پیروزی نهضت اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی ،که
از حلقوم منافقین ،گروهکهای مارکسیستی و دیگر مزدوران استکبار جهانی بیرون زده
بود ،ضدانقالب و دشمنان ایران عزیز را مأیوس ساخت و با دمیده شدن روح حیات و عزت
به کالبد ارتشیان رهاشده از سلطه طاغوت آمریکایی ،طلوع خورشید پرفروغ ارتش مکتبی
و انقالبی را در سپهر این سرزمین مقدس رقم زد ،تا در مدتی کوتاه حکمت حمایت و ابعاد
تصمیمراهبردیحضرتروحاهلل(ره)درصحنههایحضور ونقشآفرینیارتشپدیدار شود.
صحیفه افتخارات ارتش وفادار و فدا کار در عرصههای گونا گون دفاع از استقالل و تمامیت
ارضی کشور ومشارکتدر مقابلهتمامعیار باضدانقالبمسلحوتهدیداتفرارویایرانعزیز
بهویژه در هشت سال دفاع مقدس و دیگر میدانهای پسازآن دوران پرافتخار ،ودیعهای
ارزشمند ،راهگشا و الهامبخش برای نسلهای مشتاق خدمت و مسئولیتپذیری در این
سازماناست.درخششامروزارتشیانغیوروایثارگردرعرصههایاجتماعیوخدمترسانی
به مردم در جریان سیل ،زلزله ،بیماری کرونا و دیگر بالیای طبیعی در امتداد مجاهدتهای
بزرگ و غرورآفرین گذشته که در همراهی با سایر نیروهای مسلح جلو ه گر شده است ،نشان
میدهد ارتش عزیز در حقیقت پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیرهای کارگشا برای پاسخ به
نیازهایغیرنظامی کشورنیزبهشمارمیرود.بیشکمنظومهقدرتمندنیروهایمسلح کشور
که حضور ارتش باصالبت و سپاه سلحشور در خط مقدم آن ،سپر دفاعی و قدرت بازدارنده
کشور راتقویتوقوهمحاسب ه گرینظامسلطهوصهیونیسمدر اعمالراهبردتهدیدرامختل
و با چالش جدی مواجه و بر اساس قرائن متقن آنان را از اندیشیدن به گزینه نظامی و هرگونه
اقدام سخت بر حذر داشته است ،امنیت پایدار و آرامش کمنظیر آحاد ملت ایران را تضمین
کرده است.اینک در طلیعه قرن جدید ،خدای بزرگ را خاضعانه شا کریم که ارتش سرافراز و
انقالبی،دستدر دستسپاهپاسدارانانقالباسالمیودرکنار سایرقوایمسلح،باوحدت
و اخوت برای حفاظت و صیانت از اقتدار و امنیت ستودنی و خللناپذیر کشور ،پا در رکاب
مقام عظمای والیت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و
گوشبهفرمان ،آماده و مهیای پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر سطح و هر نوع از تهدید و
اقدام شوم دشمنان علیه نظام و میهن اسالمی هستند.در پایان به ارواح تابنا ک شهیدان
گرانقدرارتشجمهوریاسالمیایرانبهویژهامیرسپهبدعلیصیادشیرازیدرودمیفرستم
وباتجلیلازمجاهدتهایحماسیوماندگارخیلعظیمارتشیانعزیزوتأ کیدبرنصبالعین
قراردادنراهبردقویشدنوقدرتافزاییمستمر،پیوستهومتناسبباشرایطومقتضیات
مأموریتیونگاهبهآیندهونیزروزآمدنمودنوهوشمندسازیسازمان،سامانهها،تجهیزات
و تربیت نیروی انسانی مؤمن ،ورزیده و ماهر ،دوام توفیق و سربلندی خانواده بزرگ ارتش و
دیگر نیروهای مسلح کشور را از قادر متعال طلب میکنم.

کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان:

اصالح قانون انتخابات ریاستجمهوری
هنوز تأیید نشده است
سخنگویشوراینگهبانگفت:طرحاصالحموادیازقانونانتخاباتریاستجمهوری
هنوزدرشوراینگهبانتأییدنشدهاست.به گزارشمهر،عباسعلی کدخداییدرباره
آخرین وضعیت طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ،گفت:
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری هنوز در شورای نگهبان
تأیید نشده است.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :تا زمانی که نظر هیئت
عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت
به شورای نگهبان نرسد ،ما نمیتوانیم این طرح را رد یا تأیید کنیم.

آ گهی تجدید مزایده
نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به فروش عرصه تعداد چهار جایگاه سوخت خود با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی و یا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از
سامانه تدارکات الکترونیکی به نشانی ( )setadiran.irو با شماره مزایده  2000005674000001به فروش برساند.
تاریخ انتشار آ گهی 1400/1/21 :مهلت دریافت اسناد مزایده 1400/1/21 :الی  1400/2/8ساعت 14
تاریخ بازدید 1400/1/22 :الی  1400/2/8مهلت ارسال پیشنهاد 1400/1/21 :الی  1400/2/9ساعت 14
تاریخ بازگشایی 1400/2/11 :ساعت  17تاریخ اعالم به برنده  1400/2/12ساعت 10
شرایط تجدید مزایده:
سپرده شرکت در مزایده بابت هر جایگاه سوخت بایستی به صورت فیش نقدی و واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی
معتبر می باشد.
مساحت عرصه ( مترمربع)

قیمت کل عرصه ( میلیون ریال)

ردیف

شرح

163144/485
44901

1

عرصه جایگاه سوخت بلوار قائم

5179/19

عرصه جایگاه سوخت بلوار خلیج فارس

2993/4

2

عرصه جایگاه سوخت انتهای بلوار ابن سینا

1468/96

64634/240

3

عرصه جایگاه سوخت جاده تهران -ورودی جالل آباد

3726/28

63346/760

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
* برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (ودیعه) ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده
بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
* کلیه اطالعات امال ک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه وا گذاری در اسناد مزایده موجود می باشد.
* عالقه مندانبهشرکتدر مزایدهمیبایستجهتثبتنامودریافت گواهیالکترونیکی(توکن)باشمارههایذیلتماسحاصلنمایند.مرکزپشتیبانیوراهبردیسامانه021-41934:
* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل مزایده گر» موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/21
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/28
خ ش 1400/1/21

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

فراخوان مزایده عمومی یک مرحلهای

عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

اجاره محل نصب دو باب کانکس

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( شر ح مختصر :عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره
 2000005674000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/1/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12روز سه شنبه تاریخ 1400/2/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت  12روز شنبه تاریخ 1400/2/18
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  16روز یکشنبه تاریخ 1400/2/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
الف :آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مرکز و تلفن41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهر در نظر دارد مزایده عمومی خدمات ( شرح مختصر :وا گذاری به صورت استیجاری محل نصب
دوباب کانکس) به شماره  5000090549000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1400/1/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :ساعت  12روز سه شنبه تاریخ 1400/2/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت  12روز شنبه تاریخ 1400/2/18
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  16/30روز یک شنبه تاریخ 1400/2/19
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها
الف :آدرس سیرجان بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن42338102 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/4
خ ش 1400/1/28
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نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/4
خ ش 1400/1/28
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