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آخرین اخبار مذاکرات وین بررسی شد

زمانتوافقهستهایفرارسیدهاست؟

مصطفی هدایی
عنصر زمان در مذا کرات ایران و  ۴+۱به
صورتمستقیموآمریکابهصورتغیرمستقیم
به کلیدواژهتبدیلشدهاست.روزهاوهفتههابه
سرعتدرحالسپریشدنهستندومذا کراتدور
ی کند کههیئتهای
هشتمخودرادرحالیطیم 
حاضر در وین بیش از  6هفته است که در حال
تدوینبندهاییاز توافقاحتمالیبرایاحیای
برجام هستند.
آلمان ،انگلیس ،فرانسه و آمریکا بر روی زمان
نهایی برای رسیدن به توافق اصرار دارند .در
هفتههای اخیر مقامات سیاسی این کشورها
بارها از غروب مذا کرات سخن گفتهاند و تهدید
می.کنند در صورت پایان زمان مذا کرات بدون
حصولنتیجه،تمام گزینههارابررویمیزخواهد
گذشت .افزایش تحریمهای اقتصادی و مالی و
بازگرداندنقطعنامههایشورایامنیتسازمان
مللازجمله گزینههاییهستند کهازآنهاسخن
به میان میآید .اما در کنار آن ،حمله نظامی به
تاسیسات هستهای ایران نیز یکی از راههای
حل پرونده هستهای ایران است که بیشتر از
سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به آن دامن
زدهمیشود.حملهای کهدرسناریوهایتعریف
شده از یک حمله کوچک به برخی ازتاسیسات
راهبردیهستهایتاپیادهسازینیرویزمینی
در جنگ تمام عیار تعریف شده است.
بازارهای تشنه خبر توافق
چرا عنصر زمان در توافق هستهای تا به این حد
اهمیت پیدا کرده است ،در اظهارات مقامات
غربی،تنهاچندهفتهتاتوافقیاعدمتوافقباقی
مانده و فشار را بر تیم ایرانی برای قبول توافق
روبه افزایش است .اخیرا وزیر خارجه انگلیس
در سخنانیاز بنبستدر مذا کرات گفتهاست.
خانم تراس به نمایندگان مجلس عوام بریتانیا
گزارش داده است« :این مذا کرات حالتی فوری
و اضطراری دارد اما پیشرفت در آن به اندازه
کافی سریع نبوده است .ما به همکاری نزدیک
بامتحدانخودادامهمیدهیم،امامذا کراتدر
حال رسیدن به بن بست خطرنا کی است».

در برابر ایران دو حق انتخاب بیشتر قرار داده
نمیشود.تراسدر همینسخنرانیدر مجلس
عوام ،این دو گزینه را این گونه تشریح کرده:
«ایرانا کنونبایدانتخاب کند کهآیامیخواهد
به یک توافق برسد یا مسئول فروپاشی توافق
هستهای برجام باشد».
بازیهای مختلفی در طی مذا کرات در حال
اجراست .پلیس خوب و بد ،موش و گربه و
در نهایت سیاست همیشگی هویج و چماق
که به خوبی برای فشار بر ایران به کار گرفته
میشوند.اینسخنانتازهنیستوهرسه کشور
اروپایی به عالوه آمریکا ،در هشت ماه گذشته
بارها از طوالنی بودن مذا کرات و لحظه پایانی
گفتهاند .برای توجیه افکار عمومی نیز ایران را
ی کنند کهدرحالدستیابیبهموادالزم
متهمم 
برای ساخت بمب هستهای در هفتههای آتی
است .خبرهایی از مرا کز اطالعاتی و مطالعاتی
ی گیرد مبنی بر آنکه
غرب روی خروجیها قرار م 
ایران تا ساخت بمب یک بازه مشخص فاصله
دارد.بازههایزمانی6ماههتاچهار هفتهبارها
تکرار شدهاند.
چرا با زمان بازی میشود؟
بازارهایایرانبهصورتمستقیمازاخبارمذا کرات
هستهای تاثیر میپذیرند .این تاثیرپذیری در
طول  8سال دولت حسن روحانی به اوج خود
رسید .شروع مذا کرات ایران و  ۵+۱از سال
 ،1392با حجم گستردهای از اخبار مثبت برای
گشایشهای بزرگ در اقتصاد ایران همراه بود.
رسانههای دولتی و نزدیک به دولت روحانی
در این بازی رسانهای نقش اصلی را بر عهده
داشتند .تزریق بیم و امید به بازارها و جامعه؛
شرطی شدن اقتصاد و معیشت را به دنبال
داشت .تابلو اعالم قیمتها با دود سفید و
سیاه از محل مذا کرات نر خها را تغییر میداد.
رکود در بازارها به مولفه اصلی در چهار سال
اول دولت روحانی تبدیل شده بود .چشمها
به نهایی شدن مذا کرات و لغو تحریمها برای
شروعسرمایه گذاریدرحوزههایمختلفبود.
دولتمرداننیزدوبازیرادردست گرفتهبودند،

حیاتوممات کشورراتنهابهنتیجهبخشبودن
مذا کرات گره زده بودند و از گشایشهای بزرگ
ی گفتند.فضایروانی
درصورتتوافقسخنم 
جامعه تشنه توافق هستهای بود و نهایتا نیز
برجام در  23تیرماه  1394حاصل شد .حصول
برجام همان و حفظ و اجرای تعهدات متقابل
همان.نتیجه گرهزدنتمامامور کشوربهبرجام،
افتادندر چاهیبود کهبرایاولینبار در تاریخ
ایرانوپساز خروج آمریکااز برجامدر سال،97
قیمت ارز از مرز  5هزارتومان عبور کرد و اعدادی
روی تابلو اعالم قیمت ارز نقش میبست که
تاریخی بود .سه سال پایانی دولت دوازدهم،
تورم افسارگسیخته دامن معیشت جامعه را
گرفت و در تمامی حوزه های اقتصادی دولت

سیاهکلی ،نماینده مردم قزوین درمجلس:

ایران از مواضع خود درمذاکرات عقبنشینی نمیکند
گروه سیاسی
لطفاهللسیاهکلی،نمایندهمردمقزویندرمجلسشورایاسالمی
در گفتوگوبا«رسالت»ضمنتحلیلروندمذا کراتهستهایاظهارکرد:
ی گوییمابرقدرتیااستکبار در دلآنمفاهیمیمستتراست
زمانی کهم 
و ما باید با این مفاهیم پشت میز مذا کره بنشینیم.
وی افزود :کسی که تکبر میورزد و دیگران را برده خودش میداند و خود
را کدخدای عالم و سایرین را رعیت میداند ،سر میز مذا کره نیز برایش

افت دارد که بخواهد با رعیت گفتوگو کند ،این دیدگاه آمریکاست و
هیچ تغییری نکرده است.
سیاهکلیادامهداد:هرچندماچنیننظریراجعبهآنهانداریموخودشان
ی کندبزرگعالماست.مابراساس
نیزاینرامیدانند.اماآمریکاخیالم 
آموزههای اسالمی با مستکبر میجنگیم و طرفدار مستضعف هستیم.
دراین حال زمانی که آمریکا و غرب با این نگاه پشت میز مذا کره میآیند
طبیعی است که نخواهد حتی کوچکترین امتیازی به ما بدهد.

شکست خورد و عمال یک دولت ورشکسته به
دولت جدید ایران تحویل داده شد.
تجربه برجام و تاثیر مستقیم اخبار و نتایج
مذا کرات هستهای بر اقتصاد کشور و معیشت
جامعه،اهرمفشاریرادراختیارغربقراردادهتا
درجنگرسانهایوروانیبامولفههایمختلف
اثربخشدر ذهنیتوراهبردتیممذا کره کننده
ایرانیوسیاست گذارانسیاستخارجیبازی
کنند .زمان یکی از مهمترین عناصر در این
بازی است .تعیین ضرب االجل برای نقطه
پایانی مذا کرات در وین ،تصمیم گیری برای
گرفتن بیشترین امتیازات برای ایران را سخت
می کند .اروپا و آمریکا به دنبال توافق موقت
هستند و برای رسیدن به آن از حربه زمان

استفاده می کنند.
امیدسازیدراخباردررابطهبابرداشتنتحریمها
و کاهشفشاراقتصادیازیکسووایجادواهمه
درصورتعدمتوافقدرزمانتعیینشدهوپررنگ
کردن سایه جنگ از سوی دیگر ،مذا کرات را از
مسیراصلیخودخارج کردهاست.هدفازتوافق
موقت،برگرداندنمحدودیتهایهستهایدر
بازه زمانی دو ساله و در نهایت گذاشتن توافق
جدید با بندهایی است که به نظر میرسد کل
صنعت هستهای ایران را تعطیل خواهد کرد.
برجام پالس ،نامی است که آمریکا برای توافق
جدید انتخاب کرده ولی تا پیش از رسیدن به
آنبایدسرعتایراندربخشهستهای کاهش
یابد .با از بین رفتن مولفههای چانه زنی ایران

ارائه تضمین ،تنها راه رسیدن به نتیجه است
این نماینده مجلس اظهارکرد :زمانی که اینها مجبور میشوند در
مذا کرات اندک امتیازاتی بدهند در ادامه به همین اندک امتیازات
عمل نخواهند کرد .زیرا خوی استکباری دارند .ا گر ما در دولت قبل نیز
ی کردیم به همین دلیل بود .به نظر من
مدام این مسئله را یادآوری م 
ی کنند
نه تنها آمریکا بلکه تروئیکای اروپایی تا جایی که بتوانند تالش م 
حداقل امتیاز را به ایران بدهند.وی اضافه کرد :طرفهای غربی در
ادامه مسیر حتی به همین امتیازات حداقلی عمل نخواهند کرد و این
ی گویند امکان راستیآزمایی یا
برای ما امری آشکار است .زمانی که م 
تضمین وجود ندارد ،به این معناست که مجدد به همان برجام قبلی
ی کنند.سیاهکلی گفت:
ی گردیم و باز هم هرکاری دلشان بخواهد م 
برم 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
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خبر
مهدی پیرهادی ،رئیس کمیسیون سالمت
و محیط زیست شورای شهر تهران:

دولت برای اسقاط آالیندههای متحرک
سیاست تشویقی در نظر بگیرد

مانند غنی سازی  60درصدی ،غرب در توافق
جدید مطمئنا بر روی تعطیلی غنی سازی در
ایران مانور خواهد داد.
براساس اخبار منتشر شده و علیرغم تمایل
طرفهایمذا کرهباایرانبرایتوافقموقت،تهران
باآنمخالفت کردهوتوافقدائمباراستیآزمایی
ی کند.از همینرواست
رفعتحریمهارادنبالم 
که غرب با فشار بر تهران ،فوریه را نقطه پایانی
مذا کرات تعیین کرده تا ایران تصمیم نهایی را
بگیرد کهآیاخواهانیکتوافقهرچندبداست
یا خیر .توافق حتی توافق موقت در کوتاه مدت
تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد گذاشت ولی در
میان مدت با مشخص شدن بی تاثیر تعلیق
تحریمهاوادامهفشارهابهبهانههایمختلف،
بازار روند همیشگی خود را در افزایش قیمتها
وبیثباتیطیخواهد کرد.آیاایرانبهیکبازی
باخت–باختتنخواهدداد؟آیادولترئیسی
برای کوتاهمدتهمبهدنبال گشایشمثبتدر
فضایبازاراست؟اینسوالهاراابراهیمرئیسی
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری پاسخ
داده است ،او گفته بود که اقتصاد و معیشت را
به برجام گره نخواهد زد .پیگیری و جدیت در
برقراری و بهبود روابط با همسایگان و ائتالف با
قدرتهایشرقدرماههایاخیربهراهبرداصلی
سیاستخارجیایرانتبدیلشدهولیدر عین
حالنبایدازبرجاموتاثیراتمنفیبرفضایروانی
در طول  8سال گذشته غافل شد .اعتیادی که
اقتصادایرانبهبرجامپیدا کردبهسرعتاز بین
نمی رود و دولت باید با مدیریت فضای روانی
جامعه ،از اعمال شوکهای اقتصادی به آن در
کوتاه مدت جلوگیری کند.
به نظر می رسد مذا کرات هستهای به نقطه
حساستصمیم گیریرسیدهاستتادولتهای
غربیبرجامرااحیا کنندیاآنرابرایهمیشهنابود
سازند.سعیآنهاایناستتاباانداختنتوپبه
زمین ایران ،تهران را وادار به پذیرش یک توافق
حداقلی کنند ولی پافشاری تیم مذا کره کننده
هسته ای ایران برای توافق خوب ،عنصر زمان
را در مذا کرات به کنار خواهد گذاشت.

ی کردند
در برجام قبلی نیز بسیاری از نمایندگان و تحلیلگران تا کید م 
مذا کرات و تصمیمی که گرفته شد تصمیمی خوبی برای ایران نبود و با
این حال آمریکا همان امتیازات حداقلی را حاضر نبود اجرا کند .از آنجا
که آزموده را آزمودن خطاست و ما یکبار این مسیر را طی کردهایم ،دیگر
این اشتباه را تکرار نخواهیم کرد.
نمایندهمردمقزویندرمجلسدرانتهاتا کید کرد:دردولتقبلیغربیها
ی کردند ملت ایران را فریب دهند و ب ه گونهای حرف میزدند که
تالش م 
ی کند ،اما با تدبیر رهبری
آنها آمادگی مذا کره دارند و ایران مذا کره نم 
این توطئه خنثی شد و تمام مردم کشورمان و حتی اذهان عمومی
دنیا دیدند که ایران حسن نیت و به تمام تعهدات خویش عمل کرده و
آمدیکا و اروپا را شناختند.

مهدی پیرهادی ،رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران با
بیان اینکه با عدم اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده ،در سالهای آینده
وضعیت ناهنجاری را شاهد خواهیم بود ،اظهار کرد :دولت باید سیاستهای تشویقی
را برای خروج منابع آالینده متحرک انجام دهد ،آلودگی هوا از جمله اولویتهای
محیط زیستی در تهران است و شهردار تهران نیز به این موضوع اهتمام دارد.
به نقل از ایمنا وی با اشاره به اینکه صنایع ،خودروهای سنگین ،موتورسیکلتها
و غیره نقش و سهم متفاوتی در آلودگی هوا دارند ،ادامه داد :بیش از  ۱۸دستگاه
و سازمان در حوزه کاهش آلودگی هوا مسئولیت دارند که در این بین شهرداری
تهران هم در این حوزه وظایفی دارد و موضوعاتی را باید پیگیری کند.
رئیس کمیسیونسالمتومحیطزیستشورایشهرتهران،توسعهو گسترشفضایسبزرااز
فعالیتهایشهرداریتهراندرحوزهرفعآلودگیهوادانستوافزود:برایتحققاینامر،در
مناطق۱۷،۱۶و۹تاکنونسهباغدردستور کارخریدفرار گرفتهشدهتامورداستفادهعمومقرار گیرد.
ویباتاکیدبراینکهدرموضوعآلودگیهوا،مهمترینمسئلهعدمخروجخودروهایفرسودهاست،
اظهارکرد:هشتمیلیونموتورسیکلتوخودرودرتهرانداریمکهچندمیلیونازآنفرسودههستند.
پیرهادی با بیان اینکه دولت باید سیاستهای تشویقی را برای خروج منابع آالینده
متحرک انجام دهد ،گفت :اتوبوسها و تا کسیها هم وضعیت خوبی ندارند عالوه بر
ی کنند که خطر آفرین است و باید سهم همه
این صنایع نیز بخشی از آالیندگی را تولید م 
منابع آالینده کننده هوا ،مشخص شود .اختالف نظر در سهم این آالیندهها وجود دارد
اما به دنبال این هستیم که آمارها و درصد هر کدام از منابع آالینده هوا مشخص شود.
ویدربارهآلودگیآبنیزتاکید کردو گفت :کیفیتآبدرشهرتهرانیکیازموضوعات کلیدیاین
دورهاست؛آبتهراندروضعیتمناسبیاستامامخاطراتیدراینحوزهوجوددارد کهنسبتبه
رفعآناقدامشدهوقراراستبرایخریددستگاهیبرایسنجشکیفیتآب،اقداماتیانجامشود.
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوعاتی
هم از سوی فعاالن محیط زیست مطر ح میشود که در حال بررسی و رفع آنها
هستیم ،افزود :در موضوع آبهای روان نیز پیگیرهایی در حال انجام است و مبحث
 ۱۶مقررات ملی ساختمان را دنبال میکنیم که موضوع مهمی در محیط زیست
و فاضالب است .در چند سال گذشته نسبت به اجرای مبحث  ۱۶و  ۱۹مقررات
ملی ساختمان که مباحث مهم محیط زیستی هستند ،کم توجهی شده است.
وی گفت :در سال جدید بیش از  ۱۰کارگروه در کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات
شهریمرتبطبامحیطزیست کار علمیوتخصصیانجامخواهندداد.برایبررسیآلودگی
صوتی و خا ک و غیره نیز کارگروههایی تشکیل شده است .در دوره جاری ،مدیریت شهری
ً
حتما نسبت به موضوعات محیط زیست دغدغهمندانه تالش خواهد کرد و در کنار آن،
نگاه دستگاههای اجرایی در سالهای اخیر باید مجدانهتر باشد.

معاونت امنیتی وزارت کشور:

موضوع حقآبه ایران از هیرمند
در حال حل شدن است
بهدنبالتجمعغیرقانونیافرادیدرپایانهمرزی«میلک»،معاونتامنیتیوزارت
کشور اعالم کرد که موضوع حق آبه ایران از رود هیرمند ،از مسیر مذا کره و گفت وگو
بامسئوالنافغانستانیدرحالحلشدناست.به گزارشفارس،بهدنبالتجمع
غیر قانونی افرادی در پایانه مرزی «میلک» ،مجید میراحمدی ،معاونت امنیتی
وزارت کشور اعالم کرد:موضوعحقآبهایراناز رودهیرمند،از مسیرمذا کرهو گفت
وگو با مسئوالن افغانستانی در حال حل شدن است.میراحمدی گفت :حق آبه
ایران از رود هیرمند که حقی قانونی است از مسیر گفت وگوها در حال پیگیری
استوهرگونهاقدامیخارجازاینمسیرازجملهفراخوانوتجمعاتنهتنها کمکی
ی کند ،بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخالل ایجاد خواهد کرد.معاون
نم 
امنیتی وزارت کشور تا کید کرد :بدون شک با کسانی که دست به اقدامات غیر
قانونیزدهاند،برخوردخواهدشد.بنابراعالمپایگاهاطالعرسانیوزارت کشور،امروز
تعدادی از مردم منطقه سیستان و بلوچستان با تجمع در پایانه مرزی «میلک»
واقع در مرز ایران و افغانستان نسبت به کوتاهی مسئوالن افغانستانی در رها
سازی آب هیرمند اعتراض کردهاند.پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور خاطرنشان
کرده است :در این تجمع ،برخی افراد فرصتطلب با سوء استفاده از این اقدام
به تعدادی از خودروهای باری مستقر در مرز خساراتی وارد کردند که با اقدام به
موقع ماموران مرزی جمهوری اسالمی ایران موضوع خاتمه یافت.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی

یک مرحله ای جابجایی واصالح شبکه برق کندرو وتقاطع مکی آباد

نوبت دوم

نوبت دوم

شهرداریسیرجاندر نظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:تهیهمصالحواجرای کارهایفوالدیسطحشهرسال
 )1400به شماره  2000005674000104را 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 شدو 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/11/2می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1400/11/21
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  15روز شنبه تاریخ 1400/11/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :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

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :جابجایی و اصالح شبکه کندرو و تقاطع مکی آباد) به
شماره  2000005674000103را 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 شدو 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 اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/11/2می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1400/11/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1400/11/21
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14/40روز شنبه تاریخ 1400/11/23
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :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 اول 1400/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/9
خ ش 1400/11/2

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/9
خ ش 1400/11/2

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

دعوتنامه شركت در مناقصه عمومی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

واگذاري حجمی بخشی از انجام كار امورات سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي
كشاورزي شهرداري یزد

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نظر دارد بخشی از
انجام کار امورات سازمان را بصورت حجمی به شرکت های واجد الشرایط وا گذار نماید.
متقاضيان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ  1400 / 11 / 09لغایت تا ساعت 14
روز چهارشنبه مورخ  1400 / 11 / 20به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
شهرداری یزد واقع در یزد ،بلوار دانشجو ،جنب پارک شادی تلفن تماس  035 - 38246008مراجعه
نمایند.
پيشنهادهامیبایستحدا کثرتاساعت14روز چهارشنبهمورخ1400/11/20بهدبيرخانهمحرمانه
اداره حراست شهرداری یزد واقع در ميدان آزادی ابتدای خيابان شهيد آیت اله مطهری ،شهرداری
مرکز یزد در قبال دریافت  -رسيد تسليم گردد .کليه پيشنهادات واصله در ساعت  11:00صبح روز
پنجشنبهمورخ1400/11/21باحضور کليهاعضای کميسيوندرشهرداریمرکزبازوقرائتوتصميم گيری
خواهد شد .
تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری یزد

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی ترمیم و مرمت کتابخانه شهید
علمی شهرستان نقده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک 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 مناقصه در سامانه تاریخ  1400/11/5می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19تاریخ 1400/11/10
مهلت زمانی ارائه مدارک  :ساعت  19مورخ 1400/11/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پا کتها
آدرس  :ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه شورا اداره کل راه و شهرسازی تلفن 33479821 -25 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9
شناسه آ گهی 1267583

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

