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ادامه از صفحه اول
این زمان صاحب دارد و باید از صاحبان غاصب آن «تبری» جست و در حوزه «تولی» به
صاحب آن خود را «بهنگام» و «انقالبی» حفظ کرد.
مفاهیم بکر ،بدیع و پرجاذبه این سرود نوعی بازتولید مفاهیم عمیق انقالبی بیانیه گام
دوم است.
بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری ،چهار کلمه حق دارد که با بازخوانی آن در تحلیل سرود
انقالبی «سالم فرمانده» خالی از لطف نیست.
 -1شناخت عظمت انقالب اسالمی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ بشر
 -2شناخت عظمت راه طی شده و کارکردهای انقالب اسالمی به عنوان زمینهساز ظهور
تنها منجی بشریت حضرت مهدی (عج)
 -3عظمت نقش نیروهای انقالبی و جهادی در پدیداری انقالب اسالمی
 -4عظمت چشماندازی که باید به آن برسیم که نتیجه آن بدون شک فالح و رستگاری
در دنیا و آخرت است.
ی گذرد امروز نسل چهارم انقالب به
بیش از چهار دهه از حیات بالنده انقالب اسالمی م 
میدانآمدهاستوخطاببهموالیخودصاحبالزمان(عج)فریادمیزند؛«باایندستان
ی کنم و مثل حاج قاسم سردارت می شوم» .این سرود
ی کنم دعایت م 
کوچکم یاریت م 
یک «عهدنامه» است که تمامی آرمان و آرزوهای چند نسل از انقالب اسالمی را در خود
جای داده است  .نسل چهارم انقالب پیام رهبری را در بیانیه گام دوم خوب دریافت کرده
است .این سرود یک زلزله گفتمانی است بهزودی بهدلیل دربرگیری و انطباق آن با آمال
و آرزوهای بشریت پنج قاره جهان را فتح خواهد کرد.
ارتش رسانهای آمریکا  ،انگلیس  ،رژیم صهیونیستی و بوقهای تکراری آن در میان
قارونهای عرب سخت به وحشت افتادهاند و با تخطئه کودکانه و ابلهانه این سرود دارند
خا ک به چهره خورشید میپاشند.
آنها از اینکه این سرود در جایگاه «بازآماد انقالبی» در ایران ،منطقه و جهان قرار گرفته
است سخت به هراس افتادهاند ،این سرود یک سرود «رهایی» و «آزادی» در قالب الهیات
ی کند  .این سرود
سم 
رهاییبخش ملتهای جهان است.دشمن با تمام وجود دارد ح 
به جنگ سه خصلت و کارکرد رسانههای کفار و مشرکین در عصر ما آمده است؛ خصلت
اعراض از حق  ،خصلت تکذیب حق و خصلت استهزاء حق.این سرود فقط یک «صوت»
نیست.حرکاتبدنبهویژهاشکی کهبر گونههایزیبایایننسلبههنگاماجرامینشیند
نشانصدقوصفادر عهدوپیمانیاست کهانسانباخدایخوددارد.اینسرودیکدرک
و تفسیر روحانی و معنوی از سه مفهوم «هستی» « ،تاریخ» و «انسان» است و مرز خود را با
تفکر الحاد  ،کفر و شرک جهانی که در سکوالریسم و الئیسم ظهور یافته ،مشخص میکند.
ی گوید؛اینسرودتشویق
صدایآمریکادر یکدستوپازدنبیهودهدر تخطئهاینسرودم 
به نظامیگری و خشونت است  .همین حرف از بوقهای آنها در اروپا و در داخل تکرار شده
ی گذرد .مطابق تحقیقات تاریخی
است.از عمر کشوری به نام آمریکا  239سال است که م 
وبگاه  usfactsآمریکا  93درصد عمر خود را در جنگ با ملت خود و ملتهای جهان بهسر
برده و میلیونها تن را در پنج قاره به خا ک و خون کشیده همین تحقیق نشان میدهد
آمریکا فقط در سال  1935تا  1940در دوران رکود بزرگ بدون جنگ بوده و هیچ دههای را
بدون جنگ سر نکرده است .اخیرا رئیس ستاد مشترک ارتش تروریستی آمریکا اعالم کرده
است«:هر پیشرفت نظامی که طی  70سال گذشته داشتهایم به سرعت در حال توقف
استآمریکادیگرقدرتبالمناز عجهاننیست»آمریکابااینریختوقیافهمیلیتاریستیاز
یک سرود انقالبی که حکایت از آمادگی چند نسل برای دفاع از حق و دفاع از مظلوم و یاری
امام زمان (عج) دارد میترسد .جالب اینجاست که مایک پمپئو وزیرخارجه سابق خود
را میفرستد به آلبانی در کمپ منافقین که دستشان به خون  17هزار شهید ترور آغشته
است به تروریستهای منافق روحیه و به ملت ایران و به منتخب ملت چنگ و دندان
نشان بدهد!!انگلیسیها که آوازه قتل و غارت آنها در پنج قاره در قرن  19و  20گوش فلک
را کر کرده است همین هفته گذشته در پارلمان خود بازی مضحک و شرمآور نوشتن قانون
اساسی برای آینده ایران را به نمایش گذاشت.
پیامآمریکاییهاوانگلیسیهادروا کنشبهسرودانقالبی«سالمفرمانده»ایناست کهبرای
حفظسلطهخودحاضریماز بدنامترین گروههایضدانقالبوحتیتروریستهایمنافق
حمایت کنیم اما حقانیت ملت ایران و انقالب اسالمی را به رسمیت نشناسیم .
سرود «سالم فرمانده» خط درگیری با دشمن و مرز نسل آینده کشور را با عناصر خوابزده و
گیجوویجرانشانمیدهد.اینسرودنشانمیدهددرگیریاصلیبادشمن کجاستوبه
کسانی که در جنگ شناختی حنجره خود را به دشمن وام میدهند هشدار میدهد.
کاروانعظیمسرودسالمفرماندهپساز اجراییکمانور حماسیدر اغلبشهرهایایرانو
کشورهای منطقه فردا به ایستگاه ورزشگاه آزادی میرسد .مردم ایران و جهان فردا شاهد
یک همسرایی حماسی از یک سرود الهی خواهند بود که روزبهروز جای خود را در قلوب
ی کند.آنچه امروز جهان استکبار را به وحشت
مسلمین جهان و آزادیخواهان دنیا باز م 
انداخته  ،این است که میبیند دهه نودیها در ایران با سرود «سالم فرمانده» مشغول
غوطهوری خود در «خرد انقالبی» در بستر ادب و حماسه ایران و جهان است این پدیده
را نوعی «بازآماد انقالبی» تعبیر و تفسیر میکند.
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ترور شهید صیاد خدایی نیازمند پاسخ قاطع

پاسخدرراهاست

محمد صادق پور
ادامه از صفحه اول
سعیدخطیبزاده،سخنگویوزارتامورخارجه
در همین رابطه ضمن محکوم کردن این اقدام
تروریستی و ابراز تسلیت و تبریک در شهادت
صیادخداییبهخانوادهآنشهیدوهمرزمانش،
گفت:دشمنانقسمخوردهنظاممقدسجمهوری
اسالمی ایران با ترور و به شهادت رساندن یکی
از اعضای ایثارگر سپاه ،بار دیگر ماهیت و ذات
خبیث خود را افشا کردند.
وی ادامه داد :این جنایت غیرانسانی توسط
عناصر تروریستی وابسته به استکبار جهانی و
با حمایت و در میان سکوت کشورهای مدعی
مقابله با تروریسم صورت گرفت.
سردارسالمیدراینخصوص گفت«:هراقدامیاز
طرفدشمنباپاسخیقویمواجهخواهدشد.ما
دشمنرابهحالخودرهانخواهیم کردوهمواره
آنها را تحت تعقیب قرار خواهیم داد».

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
اضافه کرد« :معادلههای ما در برابر دشمن
پابرجا خواهد ماند و تشدید و قویتر خواهد
شد[.ریختن]خونشهیدصیادخداییبیپاسخ
نخواهد ماند».
اینمسئلهدربردارندهنکاتیاست کهبایدبرروی
آن ها تمرکز شود و با پاسخ قاطع از تکرار این گونه
حوادث جلوگیری شود.
رژیمصهیونستیدرماههایاخیرروشهایاقدام
علیهجمهوریاسالمیراتغییردادهاستبهطوری
که آن ها پیش از این صرفا در مسائل هسته ای،
حملهبهتاسیساتهستهایوتروردانشمندان
فعال در این زمینه تمرکز داشتند.
این نخستین بار نیست که اعضای سپاه قدس
هدف قرار می گیرند اما انجام این کار در داخل
ایران اتفاق نادری به شمار میآید .پیش از این
هدف اغلب ترورهای داخل ایران ،افراد مرتبط
با برنامه هستهای بودند اما شهید خدایی در

صنعت هسته ای فعالیتی نداشت و طبق برخی
از اخبار ،ایشان در پیشرفت صنعت ساخت
هواپیماهای بدون سرنشین ایران نقش داشت.
رژیم منحوس صهیونیستی که به شدت نگران
تقویت حضور ایران و محور مقاومت در سوریه از
یک سو و به سرانجام رسیدن مذا کرات هسته ای
از سوی دیگراست؛ در حال آخرین دست و پا
زدن های خود می باشد .آن ها با توجه به پاره ای
نارضایتی های اقتصادی در جریان طرح مردمی
سازی یارانه ها ،دل خوش به دامن زدن به این
نارضایتی ها و القای حس عدم امنیت در جامعه
بودند اما مردم شهید پرور ایران با حضور خود در
مراسم تشییع این شهید بزرگوار کید دشمن را به
خودشان برگرداندند .حال وقت آن است که این
حماسهمردمدرزمانومکانمناسبباپاسخقوی
کامل شود تا دشمن بهای عبور از خط قرمز های
ملت ایران را بداند و درس عبرتی برای این رژیم
منحوس و استکبار جهانی حامی آن باشد.

تجارت خارجی با کشورهای منطقه تسهیل می شود
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای تحقق
اهداف دولت در تأمین کاالهای اساسی و فراوانی و
ذخیرهسازیآنها،مجوزهایالزمبرایتسهیلواردات
وتأمین کاالهایاساسیموردنیاز کشور راصادر کرد.در
جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
به ریاست حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی ،بر لزوم
استفادهازظرفیتهایباالیموجوددرمنطقه،بهویژه
کشورهایهمسایهبرایتوسعهتجارتوافزایشصادرات
غیرنفتی تأ کید شد.در این جلسه پس از گزارش وزیر

صنعت،معدنوتجارتوبررسیموفقیتهایسفردیروز
رئیسجمهوربه کشورعمان،پیشنهادهایراهبردیدر
زمینهتوسعهصادراتغیرنفتیجمهوریاسالمیایران
به کشورهای منطقه مطرح و مقرر شد با همکاری همه
دستگاهها موانع موجود برطرف و زیرساختهای الزم
برایتسهیلدرامرتجارتخارجیفراهمشود.رئیسیدر
اینزمینه،فعالشدندیپلماسیاقتصادیواستفاده
از ظرفیتباالی کریدورشمال-جنوبراضرورتیفوری
دانستوبرلزومجهشروندتوسعهتجارتبا کشورهای

منطقهاز جملهحوزهاوراسیاوآفریقاتأ کید کرد.در ادامه
جلسهروزسهشنبهستادهماهنگیاقتصادیدرراستای
تحققاهدافدولتدرتأمین کاالهایاساسیوفراوانی
و ذخیرهسازی آنها ،مجوز واردات گندم توسط بخش
غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی هر
چه سریعتر قراردادهای الزم را در این زمینه آماده و
اجرایی کند.همچنین در چارچوب برنامه تسهیل در
امر واردات و تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور،
ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز
داد تا اجازه ورود کاالهای وارداتی را با حداقل تعهد و
اسناد مورد نیاز و البته با رعایت کامل اصول بهداشتی
و سالمت ،صادر کند.

جهاد دانشگاهی همواره در بنبستها به کمک کشور آمده است
گروه سیاسی
محمدرضا احمدی سنگری ،نماینده
مردم رشت در مجلس شورای اسالمی ضمن
بیان اینکه جهاد دانشگاهی در بنبستها
به داد کشور میرسد ،به خبرنگار «رسالت»
عنوان کرد :از سا لهای جنگ تحمیلی تا به
امروز همواره بخشی از معضالت کشور به مدد
نیروهای جهادی حلشده است .وی افزود:
جهاد دانشگاهی یکنهاد مقدس است که پس
از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت و تا کنون
در تمامیبنبستهاهمراه کشور بودهاست.طی
سالهایجنگتحمیلی،هنگامی کهاز کمترین
امکاناتمانندسیمخارداربهرهمندنبودیم،جهاد
دانشگاهی شعار ما میتوانیم را تحقق بخشید و

آ گهی مزایده

اجاره یک باب غرفه سوپرمارکت پایانه مسافربری بعثت
نوبت اول

شهرداریسیرجاندرنظرداردمزایدهعمومی(مربوطبهاجارهیکبابغرفهسوپرمارکتپایانهمسافربریبعثتبهشماره5001091287000002
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران
و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است
مزاید ه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده
محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه مورخ  1401/3/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18روز دوشنبه مورخ 1401/3/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19روز پنجشنبه مورخ 1401/3/26
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  17/30روز یکشنبه مورخ 1401/3/29
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پا کتها
آدرس  :سیرجان – بلوار قائم – جنب پمپ سی ان جی – سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شماره تماس 034-42335800
عالقهمندانبهشرکتدر مزایدهمیبایستجهتثبتنامودریافت گواهیالکترونیکی(توکن)باشمارههایذیلتماسحاصلنمایند.مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 021-41934
دفتر ثبت نام  85193768و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش «ثبت نام /پروفایل مزایده گر » موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/11
خ ش 1401/3/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی

یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح
شهر از زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری)
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر از
زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری) به شماره  2001005674000019را 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  1401/3/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1401/3/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1401/3/26
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14/40روز شنبه تاریخ 1401/3/28
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 1401/3/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/11
خ ش 1401/3/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور در
جریان سفر روز دوشنبه خود به عمان و در دیدار
«هیثم بن طارق آلسعید» سلطان عمان که
پیش از ظهر دوشنبه در قصر العلم و پس از مراسم
استقبال رسمی از سوی سلطان انجام شد ،با
گرامی داشت یاد سلطان قابوس و آرزوی غفران
الهیبرایوی،تأ کید کرد:عمان کشوردوست،برادر
وهمسایهماستودستبرادرانعمانیرابهگرمی

الزامات تحول اقتصادی

احمدی سنگری ،نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی:

عدم امکانات را که بهنوعی دلگرمی دشمن بود
از میان برد .احمدی سنگری تصریح کرد :هرکجا
کهبهبنبستبرمیخوریمجهاددانشگاهیورود
می کندوبهداد کشور میرسد.ایننتیجهروحیه
جهادی و کار کردن برای خدا و اخالص در عمل
است .نماینده مردم رشت در مجلس شورای
اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :بیشک
امروز نیز میتوانیم باهمت جهادگران ،کارهای
جهادی را دستور کار قرار داده و معضالت کشور
را کاهش دهیم.
بههمتنیروهایجهادیمیتوانقدرتمندتر
از همیشه بود
ل گیریجهاددانشگاهیبهفرمان
اواضافه کرد:شک 
امامخمینی(ره)بود.نگرانیوبیاناتایشانبرای

آغاز فصل جدیدی از
روابط ایران و عمان

میفشاریم.وی با اشاره به وجود ظرفیتهای
متنوعبرایتوسعهروابطبینتهرانـمسقطافزود:
اراده دو دولت برای توسعه و احیای روابط بسیار
مهم است و برای تحقق این اراده باید با تنظیم
برنامه جامع ،چشمانداز آینده را ترسیم نمود.
رئیسجمهور اقدامات کارگروههای فعال بین دو
کشور را امیدوارکننده توصیف کرد و اظهار داشت:
برخی موضوعات فیمابین امکان حصول نتیجه
در مدتی کوتاه را دارند و بعضی هم مانند مسائل
حوزه انرژی زمان بیشتری میطلبند.رئیسی با
بیان اینکه «ما عمان را بهعنوان دوست صادق و
معتبرمیشناسیم»،افزود:اعتمادسیاسیمتقابل

ادامه از صفحه اول

لزومقدرتمندیدر مقابلدشمنانایراناسالمی
موجب شد تا نیروهای خودجوش برای حضور
در میدان نبرد و کمک به رزمندگان جمع شوند.
این نیروها با تالش فراوان خود موجب پیروزی
شهرهای درگیر جنگ شدند .آزادی خرمشهر
نمونه بارز همت نیروهای جهاد دانشگاهی بود.
احمدی سنگری در پایان این گفتوگو گفت:
نباید جهاد دانشگاهی و تواناییهایش در ذهن
کمرنگ شود .به همت این نیروهای جهادی
میتوان قدرتمندتر از همیشه بود و چنانچه
معضلیپدیدمیآید،حل کرد.بیشکنیروهای
جهادی به دلیل معامله باخدا و حرکت در تراز
انقالب اسالمی موجب شکوفایی کشور و آرامش
مردم خواهند شد.

بدتراینکهدراینروند،تبعیض،فساد،اختالفطبقاتیوبیعدالتیبهشدت
چهرهزشتخودرانمایانساختتاجایی کهدستاوردهای گرانسنگانقالب
اسالمی را تحت شعاع قرار داد و دشمن هم که متوجه این آسیبپذیری شده
بود با اعمال تحریم اقتصادی،تالش نمود تا نظام جمهوری اسالمی را تحت
فشار قرار داده و به تسلیم وادارد .حال که با روی کار آمدن دولت مردمی
سیزدهم ،عزم و اراده آن پدید آمده است تا اصالحات اقتصادی انجام دهد .
برای موثر واقع شدن این اصالحات در روند توسعه اقتصاد ملی الزاماتی مورد
توجه باید قرار داد که به اجمال اشاره می شود:
 _ ۱تک نرخی کردن ارز هدف ممتازی است که می بایستی به سمت آن حرکت
کرد هرچند دشوار است.
 _۲از اتخاذ هر تصمیمی که عامل افزایش تورم و عدم ثبات اقتصادی باشد،،
می بایستی به شدت پرهیز نمود ،چرا که آستانه تحمل مردم واقتصاد ملی
در این زمینه صفر است.
_۳هرتصمیمیکهباعثریشهکنشدنفساد،رانت،بیعدالتیوتبعیضاقتصادی
شود با جسارت و شجاعت اتخاذ و عوارض زودگذر آن را تحمل نمود .

( نوبت اول )

امروزواردمرحلهجدیدیشد.ویبااشارهبهسفر
هیئت تجار ایرانی و نیز نشستهای وزرای نفت
و راه و شهرسازی کشورمان در روزهای گذشته در
مسقط،تأ کید کرد:ایننشستهاودیدارهامفید
ً
است اما نباید در همین حد باقی بماند و سریعا
باید دستورالعملهای اجرایی و نقشه راه آینده
آنهاترسیمشود.سلطانهیثمبنطارقآلسعید
نیزدر ابتدایایندیدار باابراز شادمانیاز میزبانی
رئیسجمهوریاسالمیایراندرمسقط،بهروابط
حسنه دو کشور در طول تاریخ معاصر اشاره کرد و
گفت:دستدوستیخودرابهسمت کشورهمسایه
و برادر ایران دراز میکنیم.

 _۴دولت مصمم باشد از جایگاه عاملیت اقتصاد خارج شده و اقتصاد ملی را
دولت زدایی کند و به سیاست گذاری و نظارت روی آورد.
 _۵از هر تصمیمی که باعث افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه شود
پرهیز گردد.
 _ ۶امروز باالترین هزینه در کشور هزینه انرژی  ،بالغ بر  ۳۰۰میلیارد دالر است ،
طبق نظرات کارشناسی می توان با اصالح قیمت و صرفه جویی با یک
شیب مناسب آن را تا دوسوم کاهش داد .در این خصوص دولت سیزدهم
الزم است برنامه ملی تهیه نموده و با کمک آحاد جامعه وبا عزم جزم این
برنامه را اجرا نماید.
 _۷اصالحات نظام اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی و رشد درآمد ناخالص
ملی ،بدون اصالح نظام پولی و بانکی  ،نظام مالیاتی ،حذف قوانین و مقررات
دست و پا گیر و زائد میسر نیست .
 -8همگرایی ویک صدایی تیم اقتصادی دولت و همگرایی و همکاری قوای
سه گانه و جلب حمایت خواص جامعه و استفاده از ظرفیت رسانه ای کشور
برای آ گاهی مردم بسیار پر اهمیت و تضمین کننده موفقیت اجرای هرگونه
تحول اقتصادی در چنین شرایطی است .
خداوند پشتیبان این انقالب و همه آنهایی است که در صدد تعالی و پویایی
آن گام بر می دارند و پرچم عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران را برافراشته
می سازند .

( نوبت اول )

آ گهی تجدید مزایده عمومی

آ گهی تجدید مزایده عمومی

سازمانساماندهیمشاغلشهریشهرداریبروجرددر نظرداردتجدید
مزایده عمومی اجاره غرفه های بازارچه کوثر ( شهرک مهرگان ) را از طریق
مزایده عمومی با شماره سیستمی  ۵۰۰۱۰۹۵۳۷۲۰۰۰۰۰۹در بستر سامانه
ستاد وا گذار نماید .متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد به
آدرس  setadiran.irدر مزایده شرکت نمایند.

سازمانساماندهیمشاغلشهریشهرداریبروجرددر نظرداردتجدید
مزایده اجاره کانکس های سطح شهر سازمان ساماندهی مشاغل
شهری شهرداری بروجرد را از طریق مزایده عمومی با شماره سیستمی
 ۵۰۰۱۰۹۵۳۷۲۰۰۰۰۰۸در بستر سامانه ستاد وا گذار نماید .متقاضیان
می توانند با مراجعه به سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irدر مزایده
شرکت نمایید.

تلفن تماس ۰۶۶ - ۴۲۶۲۶۱۷۴

سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری احمد ممیوند
( نوبت اول )

آ گهی تجدید مزایده عمومی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بروجرد در نظر دارد
تجدید مزایده برونسپاری جمع آوری روده حرام و دنبالن و نرینه
گاوی کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بروجرد را از طریق مزایده
عمومی با شماره سیستمی  ۵۰۰۱۰۹۵۳۷۲۰۰۰۰۰۶در بستر سامانه
ستاد وا گذار نماید .متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ستاد
به آدرس  setadiran.irدر مزایده شرکت نمایید.

تلفن تماس ۰۶۶ - ۴۲۶۲۶۱۷۴
سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری احمد ممیوند
( نوبت اول )

آ گهی تجدید مزایده عمومی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بروجرد در نظر دارد
تجدید مزایده اجاره غرفه های بازارچه شهروند (جنب پارک مادر)
را از طریق مزایده عمومی با شماره سیستمی  ۵۰۰۱۰۹۵۳۷۲۰۰۰۰۱۰در
بستر سامانه ستاد وا گذار نماید  ،متقاضیان میتوانند با مراجعه به
سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irدر مزایده شرکت نمایند.

تلفن تماس ۰۶۶ - ۴۲۶۲۶۱۷۴
سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری احمد ممیوند

تلفن تماس ۰۶۶ - ۴۲۶۲۶۱۷۴
سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری احمد ممیوند
( نوبت اول )

آ گهی تجدید مزایده عمومی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بروجرد در نظر دارد
تجدید مزایده عمومی برون سپاری اخذ بهای خدمات ورودی
میدان دام کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بروجرد را از طریق
مزایده عمومی با شماره سیستمی  ۵۰۰۱۰۹۵۳۷۲۰۰۰۰۰۷در بستر
سامانه ستاد وا گذار نماید ،متقاضیان می توانند با مراجعه به
سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irدر مزایده شرکت نمایید.

تلفن تماس ۰۶۶ - ۴۲۶۲۶۰۷۴
سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری احمد ممیوند
( نوبت اول )

آ گهی مزایده عمومی

سازمانساماندهیمشاغلشهریشهرداریبروجرددر نظرداردمزایده
عمومیاجارهمغازهواقعدربلواربهشتجنبورزشگاهذوالفقار(رستوران
سابق)رااز طریقمزایدهعمومیباشمارهسیستمی ۵۰۰۱۰۹۵۳۷۲۰۰۰۰۱۱
در بستر سامانه ستاد وا گذار نماید ،متقاضیان می توانند با مراجعه به
سامانه ستاد به آدرس  setadiran.irدر مزایده شرکت نمایید.

تلفن تماس ۰۶۶ - ۴۲۶۲۶۰۷۴
سرپرست سازمان ساماندهی
مشاغل شهری احمد ممیوند

