خبر
سیدابراهیمرئیسیدرجشنوصالوآیینگرامیداشتهفتهازدواج:

امکانات تفریحی دولت
در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه در جشن وصال و آیین
گرامیداشتهفتهازدواج کهدرتاالروحدتبرگزارشدباتوجهبهجایگاهازدواجدردین
مبین اسالم و دیگر ادیان الهی ،گفت :راهکار خانواده ساز وکار مربوط به خود را دارد و
بایداینامرمعروفترویجشود.به گزارشمهربهنقلاز صداوسیما،ویبابیاناینکه
پیشقدمشدنبرایازدواجهاارزشمنداست،افزود:عشقورزیدن،مودتودلدادگی
اساس زندگی است .ازدواج امر بسیار مبارکی است .نگران معیشت هم نباشید.
هیچ کس نبوده که معیشتش بعد ازدواج بدتر شده باشد .رئیس جمهور ،دولت
را موظف به گسترش این معروف دانست و گفت :خانوادهها هم مهریه را سنگین
نگیرند .رئیسی گفت :ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام کمتر از یک
سکه بهار آزادی است.وی به مسئوالن مربوط دستور داد :مرا کز و امکانات تفریحی
دولتوسازمانهایدولتیدر اختیار زوجهایجوانقرار گیرد.آییننام هآنراظرف
دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابالغ کنید.رئیس جمهور با تا کید بر اینکه وامهای
ازدواج تسهیل شود ،افزود :بانکها برای انتظار زوجها و دریافت وام زمان بگذارد.
آییننامهآنظرف ۱۵روز آیندهتنظیمشودتازوجینبرایتسهیالتمعطلنشوند.
رئیسی گفت :ما اعالم کردیم در طول  ۴سال ۴ ،میلیون مسکن بسازیم .ما عقب
ماندگی ساخت مسکن در سالهای گذشته داریم .قانون ما را موظف و تسریع به
تأمینمسکنبرایزوجهایجوان کردهاست.ویتصریح کرد:وزارتراهوشهرسازی
تعاونیهاییتشکیلدهدوازخودجوانها کمک گیریدوبادراختیار گذاشتنزمین،
تسهیالت و مصالح خودجوانان ساختن مسکن را شروع کنند .در این آیین از برخی
خیرین و فعالین حوزه ازدواج و خانواده تجلیل میشود.

سنجشی برای کنکور
ادامه از صفحه اول
در این زمینه گفتنیهایی هست:
یک .سازمان سنجش آموزش کشور ،قانونا اجازه دارد تا پس از برگزاری کنکور،
موارد مشکوک را دعوت به آزمون مجدد کرده و مورد ارزیابی قرار دهد .این یعنی
هنوز روال سنجش تمام نشدهو میتوان در برابر تخلفات احتمالی ایستاد .غیر
از کسانی که نتیجه کنکورشان با نتایج امتحان نهایی همخوان نیست ،باید
سازمان سنجش امکانی را فراهم کند تا از طریق سایت رسمی سازمان و یا تلفن
گویا ،مردم اعتراضات خود و یا موارد مشکوکی که سراغ دارند را گزارش دهند که
مورد رسیدگی واقع شود.
دو.چندروز پیشبرخیهمکارانرسانهایما گزارشیمنتشر کردهاند کهحا کیاز
تقلبدر کنکور ۱۴۰۰در چندشهرستان کوچکاست.موارد گزارششده،حتیا گر
در حالتحصیلدر رشتههایپزشکیودندانپزشکیباشند،بایدفوراموردبررسی
و ارزیابی مجدد قرار گیرند و ا گر تخلف محرز شد ،نهتنها اخراج شوند ،بلکه بنا بر
قانون تا  ۱۰سال از شرکت در آزمونهای ورودی دانشگاهها محروم شوند .بهعالوه
چنانچه تخلف احراز شد ،افراد دخیل نیز باید محا کمه و مجازات شوند.
سه .تا اینجا که ما ارزیابی کردهایم ،هیچ تقلب گستردهو سازمانیافتهای در
کنکور مشاهده نشده است ،اما تخلفات ،کم نیست .علیرغم مصاحبه رئیس
سازمان سنجش ،سؤاالت کنکور حدود ساعت  ۱۰صبح در کانال های تلگرامی
منتشرشده است که قابلپذیرش نیست .در این زمینه چند مسئله باید فورا
پیگیری شود:
الف .رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی کرده و استعفا دهد.
ت گیرانهتری برای کلیه عوامل دخیل در کنکور اعم از مراقبان و
ب .شرایط سخ 
داوطلبان وضع شود .برای مثال ،مراقبان آزمون هم نباید اجازه استفاده از تلفن
همراه در جلسه آزمون داشته باشند.
پ .نهادهای امنیتی به مسئله ورود جدی کنند و اجازه ندهند اختالل در چنین
موضوع مهمی ،امنیت روانی خانوادهها و داوطلبان را دچار خدشه کند.
چهار .تا اطالع ثانوی ،از هرگونه تغییری در شیوه برگزاری آزمونهای سراسری
جلوگیری شود .تغییر در محتواهای آزمون ،مشکلی ندارد اما تغییر در روش
همچونتأثیر ۶۰درصدیوقطعیسوابقتحصیلیباوضعیتفعلیقطعانشدنی
است .هرکس با این حرف مخالف است ،کافی است سری به یکی از حوزههای
امتحان نهایی بزند.
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عدالت ،عنصری هویتی و حیثیتی برای نظام اسالمی است

گروه سیاسی
ادامه از صفحه اول
هماناصل کهرهبرانقالبدردیدارمسئوالن
دستگاه قضائی با اشاره به تاریخ  4دهه
انقالب به آن اشاره کردند .ابوترابیفرد
خاطرنشان کرد :باید با عقالنیت و دانش و
مشورتواستفادهازنخبگانعلمیوسیاسی
و تودههای مردم و مدیران کارآزموده راه را
شناخت و در این راه با ثبات قدم و شجاعت
گام برداشت و امیدوار به نصرت قطعی الهی
بود.ا گرانسانرابطهخودراباخدااصالح کرد،
ی کند.
خدا رابطه او را با انسانها اصالح م 
وی افزود :اینکه بعضی اشاره می کنند به
ناتوی نظامی در جنوب غرب آسیا برای
آنست که شاهد قدرت روزافزون اسالماند.
این حرکت اقتدار آفرین در دنیای اسالم و
منطقه خاورمیانه ناشی از اراده مردم است
نه آمریکا؛ این اراده مردم یمن و فلسطین
و قهرمانان لبنان و سوریه و عراق است که
ی کندنه
حرکتو مسیرمنطقهرامشخصم 
ارادهآمریکا.باتکیهبهاینوعدهقطعیالهی
بایدراهرادرستشناختودرصراطمستقیم
قدمبرداشتودر انجاموظیفهدر چارچوب
اصول و مبانی و قواعد علمی و اخالقی قدم
برداشت؛ا گراینگونهحرکت کردیمرستگاری
و پیروزی در انتظار ماست.
امامجمعهموقتتهراندر ادامهخطبهها،
با اشاره به اینکه سال  1360و  61سال های
سختیبرایملتایراندرمواجههبادشمنان
داخلی و استکبار جهانی و مزدوری به نام

غایتحکمرانی؛بسطعدالت
صدامبود ،گفت:در 6تیررهبرفرزانهانقالب
موردسوءقصدقرار گرفتند.درهفتمتیرماهبا
انفجاردفترحزبجمهوریاسالمی،مردان
بزرگی که در پیشاپیش آنها شهید عالیقدر و
مرد پارسا و مدیر و مدبر و یکی از ارکان اقتدار
ایران اسالمی شهید بهشتی بود ،به لقاء
خدای سبحان نائل شدند.
ابوترابیفرد خاطرنشان کرد :در همین روز
شهر سردشت مورد بمباران شیمیایی قرار
گرفت؛ یعنی برادران و خواهران مسلمان و
عزیر اهل سنت همزمان با مردانی که برای
ی کردند به مقام
عزت و اقتدار آنها تالش م 
رفیع شهادت نائل شدند و بسیاری از این
خانوادههای عزیز جانبازی سختی تحمل
کردند 11 .تیرماه سال  61شهادت آیت اهلل
صدوقیبود؛ملتبزرگایراناز اینحوادث
سخت براساس وعده الهی به پیروزی های
بزرگ دست یافتند .این حوادث نه تنها
از عزت و اقتدار ملت ایران نکاست بلکه
هریکدرخلققدرتبرایملتایران،نقش
ن کنندهای داشت.
تعیی 
وی با اشاره به اینکه هفتم تیرماه روز قوه
قضائیه نامگذاری شده و با نگاه به اهمیت
ایندستگاهدرخلققدرتواقتداروعدالتو
سیاسی
امنیت ،گفت:حکمرانیبدوننظام
ِ
در تراز ،راهی برای توسعه انسانی و تعالی
جوامع بشری نخواهد گشود .همه انبیا
در اندیشه نظام سازی و حکمرانی بودند؛
خدای متعال خطاب به حضرت داود
میفرماید،رسالتتونظامسازیوحکمرانی

است.عمودنظامسیاسیدر تراز قرآن کریم،
انسان حقمدار و صالح و آراسته به ایمان و
عمل صالح است .اساسیترین رکن نظام
سیاسی الهی کارآمد و مقتدر ،قرار گرفتن
انسانهای صالح و شایسته در ردههای
کلیدیمدیریتاستلذاداودپیامبرمسئولیت
حکمرانی را در دست دارد .علی علیه السالم
بعدپیامبرمسئولیتمدیریتورهبریجامعه
رادردستداردومالکاشترازسویامامعلی
ی گیرد.امامجمعه
مسئولیتمدیریتمصررام 

سید جلیل میرمحمدی میبدی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

اسماعیل کوثری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

ت رشتههای پزشکی برای مؤثر بودن
مصوبه افزایش ظرفی 
نیازمندپیششرطهاییاست

گروه سیاسی
سید جلیل میرمحمدی میبدی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلسشورایاسالمیدرتشریح مصوبهافزایشظرفیتآموزشدندانپزشکی
به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد :در وهله نخست باید هدف این مصوبه را مورد
بررسی قرار داد .چنانچه هدف از مصوبه افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی
همچون دندانپزشکی و داروسازی ،استقرار پزشک به منظور افزایش کیفی و
کمیخدماتباشد،یکمصوبهدرستامانیازمندمولفههایدیگرخواهدبود.
وی افزود :توزیع مناسب ،بومی گزینی و افزایش انگیزه پزشک برای ماندن در
یک منطقه کم برخوردار میتواند از جمل ه مولفههای موردنیاز مصوبه افزایش
ظرفیت آموزش دندانپزشکی باشد .میرمحمدی میبدی تصریح کرد :مخالف
این مصوبه نیستم چرا که این مصوبه به دنبال افزایش شاخصهای بهداشت
دهانودنداناستوسرانهدندانپزشکمتناسبباجمعیت کشورنیست.نکته
قابل توجه این است که اجرای این مصوبه مشروط به برخی مسائل همچون

با تغییر شرایط ایران و جهان ،نیاز اروپا و آمریکا به احیای برجام
افزایش یافته است

فراهمسازیزیرساختهایموردنیاز است.عضو کمیسیونبهداشتودرمان
مجلسشورایاسالمیهمچنینخاطرنشان کرد:در دودهه گذشتهبدوندر
نظرگیری ظرفیت دانشگاهها و امکانات آموزشی و اعضای هیئت علمی تعداد
دانشکدههایدندانپزشکیراتادوبرابرافزایشدادهایم.همینموضوعموجب
شدهبادانشکدههاییمواجهشویم کهنهزیرساختمناسبونههیئتعلمی
متناسب با دانشجو داشته باشند .به همین خاطر نیاز است تا پیش از اجرای
این طرح ،زیرساختهای موردنیاز این مهم یعنی تعداد اعضای هیئت علمی
دانشگاههاوامکاناتآموزشیموردنیازبرایآموزشدانشجویانرافراهمسازیم.
وی در پایان این گفتوگو با تا کید بر جلوگیری از افزایش غیراصولی و غیرعلمی
دانشکدههایدندانپزشکیمتذکرشد:افزایشتعداددانشجویانبدونتوجه
به زیرساختها و تعداد اعضای هیئت علمی موجب کاهش کیفیت آموزش
وخدماتدهانودنداندرجامعهخواهدشد.بنابرایننبایدبدوندرنظرگیری
مولفههای مهم و زیرساختها گام برداشت.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،عملیات شستشو ،جمعآوری زباله،
جمع آوری پسماندهای ساختمانی ،الیروبی انهار و کانالها و لولههای هدایت
آبهای سطحی در محدوده ناحیه  1منطقه  2شهرداری سیرجان
نوبت دوم

شهرداریسیرجاندر نظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:انجامعملیاتتنظیفورفتوروبمعابر،عملیاتشستشو،جمعآوریزباله،
جمع آوری پسماندهای ساختمانی ،الیروبی انهار و کانالها و لولههای هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه  1منطقه  2شهرداری سیرجان به
شماره  2001005674000039را 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  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1401/4/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1401/4/26
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14روز سه شنبه تاریخ 1401/4/28
اطالعاتتماسدستگاهمناقصه گزار جهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا کتها:آدرسسیرجانمیدانانقالبشهرداری
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 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،عملیات شستشو ،جمعآوری زباله،
جمع آوری پسماندهای ساختمانی ،الیروبی انهار و کانالها و لولههای هدایت
آبهای سطحی در محدوده ناحیه  2منطقه  2شهرداری سیرجان
نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر ،عملیات شستشو،
جمعآوریزباله،جمعآوریپسماندهایساختمانی،الیروبیانهار و کانالهاولولههایهدایتآبهایسطحیدر محدودهناحیه2منطقه
 2شهرداری سیرجان به شماره  2001005674000040را 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  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1401/4/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1401/4/26
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14/40روز سه شنبه تاریخ 1401/4/28
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 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/4/11خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

موقتتهرانعدالتفردیرامقدمهایبرای
عدالت اجتماعی دانست و گفت :ا گر مدیر
عادلنباشدنمیتوانددرمسیربسطعدالت
قدم بردارد .انسان حقمدار میتواند نقش
اساسی در حرکت جامعه به سوی عدالت و
قسطایفا کند.هدفاز حکمرانیوقضاوت،
بسط قسط و عدالت است .عدالت ورزی
یک تکلیف الهی است و همه موظفیم برای
ً
آراستگی خود به عدالت قدم برداریم و ثانیا
از تمام ظرفیت خود برای بسط عدالت در

جامعهتالش کنیم.اینمعنایامربهمعروف
ونهیازمنکراست؛ا گرجامعهبهاینخصیصه
آراسته شود ،شاهد تحول عظیم در کشور
خواهیم بودیم.
ابوترابیفردادامهداد:قسطوعدالتمتوقف
بر شناخت حق است .شناخت حق یعنی
شناختوظیفهدرهمهسطوححیاتفردی
واجتماعیوسیاسیوفرهنگی؛انسانهایی
میتواننددرمسیربسطعدالتقدمبردارند
که آراسته به حق باشند و بعد از شناخت

حق در مسیر مقدس دفاع از حق و گسترش
حق در جامعه قدم بردارند .در نگاه اسالم
برخالف نگاه نظریه پردازان غربی عدالت
حول قراردادهای اجتماعی تبیین فلسفی
نمیشودوساختهدستبشرنیست.عدالت
میوه شیرین اجرای حق است و حق برآمده
از نظامهستیوفهمنیازهایفطریانسان
و مفاهیم وحیانی است .وی افزود :به هر
میزان که سطح دانش قضائی ارتقاء پیدا
کند ،سطح تقوا و خودسازی در مسئولین و
ی کندو کارآمدیدستگاه
کارکنانارتقاءپیدام 
افزایشمییابد.عملبدونپشتوانهعلمی
فسادزاستوبایدسطحدانشوتقواراارتقاء
بخشید.امامجمعهموقتتهران گفت:مهم
ترین دغدغه و اصل از نگاه رهبری در دیدار
اخیر ،تحقق و اجرای سند تحول دستگاه
قضائیبود.ازریاستقوهمیخواهیمباالهام
از کالمرهبری کهفرمودنداینتحولدرسایه
کادرسازیوشخصیتسازیتحققمییابد،
بایک کادر مقتدر وعالموهوشمندوآشنابه
تاروپودایندستگاهپیچیده،دغدغهخودرا
تحولدرایندستگاهمهموعدالت گسترقرار
دهند.ابوترابیفردمبارزهبافساددر درونو
بروندستگاهقضائیومقابلهباساختارهای
فسادزاورصددستگاههاوساختارهایفسادزا
در همه حوزهها را از دیگر درخواستهای
رهبری عنوان کرد و اظهار داشت :یکی از
راه های از بین بردن ساختارهای فساد زا،
آراستگی به دولت الکترونیک در عالی ترین
سطح ممکن است.

گروه سیاسی
اسماعیل کوثری،نمایندهمردمتهرانوعضو کمیسیونامنیتملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در تشریح دورجدید مذا کرات
دردوحهبهخبرنگار «رسالت»اظهارکرد:در دورجدیدمذا کرات،اروپائیان
به ظاهر پیشتاز حل مشکالت و احیای برجام شدند چرا که به انرژی نیاز
ی کنند.ویافزود:به
شدیددارندوبرایتحققاهدافخودظاهرنماییم 
منظوراینکه احیای برجام تنها به نفع اهداف اروپائیان و آمریکائیان تمام
نشود ،باید بر چارچوب مشخص مواضع خود ایستادگی کنیم و خواستار
تضمین کافیازسوی کشورهایمذا کره کنندهشویم .کوثریتصریح کرد:
مادامی کهاروپاوآمریکاتضمینهایالزمبهمنظوراحیایبرجامراندهند،
نمیتوان بر توافق امیدوار بود .دراین راستا ضرورت دارد که بدانند دور
جدید مذا کرات همانند ادوار گذشته نیست و نمیتوانند به هرنحوی که
م گیری کنند.عضو کمیسیونامنیتملیوسیاست
مایلهستند،تصمی 

خارجی مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :امروز اروپا و
آمریکا نیازمند جمهوری اسالمی ایران هستند و باید برای رسیدن به
توافق تالش کنند .چنانچه درصدد دروغ و نیرنگ در دور جدید مذا کرات
باشند ،به ضررشان تمام خواهد شد .او اضافه کرد :دلیلی برای تسریع
و تعجیل در روند مذا کرات از سوی جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد
ی مذا کره کننده نیازمند توافق هستند و ضرورت
چرا که ا کنون طرفها 
داردبرایتحققاهدافخودتالش کنندوتضمینالزمبدهند.ویمتذکر
شد :اروپائیان و آمریکائیان بدانند که ا گر به تعهدات خود عمل نکنند،
مذا کرات به نتیجه نخواهد رسید .جمهوری اسالمی ایران نیازمند توافق
نیست و به همین خاطر هر تعیین تکلیفی را نخواهد پذیرفت .نماینده
ن گری آمریکا در
مردم تهران در مجلس یازدهم با تا کید بر ضرورت تضمی 
خاتمه گفتوگو اظهارکرد که باید در روند مذا کرات برجام به آنچه که حق
جمهوری اسالمی ایران است ،برسیم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه فینیشر
نوبت دوم

شهرداریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:خریدیکدستگاهفینیشر)بهشماره2099005674000034
رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام 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 شنبه  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1401/4/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1401/4/23
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  14روز شنبه تاریخ 1401/4/25
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 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
حمل قیر فله خالص و محلول
نوبت دوم

شهرداریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:حملقیرفلهخالصومحلولبهشماره2001005674000035
رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام 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  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1401/4/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1401/4/25
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  13/40روز یکشنبه تاریخ 1401/4/26
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 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

