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حکمت نهج البالغه

چيزى را كه نمیدانی مگوى ،حتى بسيارى
از چيزهايى را كه میدانی ،بر زبان مياور ،زيرا
خدا بر اعضاى تو احكامى واجب كرده كه در
آن روز به آنها بر تو حجت آورد.

اردویجهادی؛عملعالمانه

اسماعیل احمدی
نمیدانم از کجا باید آغاز کنم؟ اما خوب
میدانم کهولیامرمانهرسالراباشعارونامیپرمغز
آغاز میکنند و  1400را سال «تولید ،پشتیبانیها و
مانع زدایی ها» نامگذاری کردند.خیلی فکر کردم
کهواقعا کدامقشرو گروهدر جامعهبیشتریندغدغه
را نسبت به شعار سال داشته و بیشترین عمل را در
تحقق آن داشتهاند .بیشک جهادگران مناطق
محرومدرخطمقدمعملعالمانههستندوبرخالف
برخی کهصرفاشعارراشعارمیدهندودر کارنامهعمل
نمرهای ندارند.عمل جهادگران چند تفاوت جدی
و اساسی نیز دارد؛ اول آنکه برای دنیای خودشان
هیچ نفع مالی و سود مادی و ذخیره دنیوی ندارد
(فی سبیل اهلل به معنای واقعی) دوم آنکه از همان
ثانیه نخست تحویل سال بهجای آنکه در راحتی
خانهودر کنارخانوادهباشندوتنهافرمایشولیامررا
استماع کردهواحسنتوبهبهبگویند؛درسختترین
ت گذرترین روستاها در حالی شعار را
شرایط و سخ 
از رادیو آنهم با قطع و وصلی مکرر میشنوند که در
همان لحظه استماع؛ عمل به شعار را آغاز میکنند
بیدرنگ بیدرنگ .حال با این طلیعه دانستم از
کجا باید شروع کرد  ...از مجاهدات جوانان مؤمن
انقالبی در مناطق محروم.
اردوی جهادی
روزهای پایانی سال توفیق شد تا با جمعی از
منتظرانیها به سفر جهادی برویم آ نهم در
محرومترینوصعبالعبورتریننقطهایراناسالمی؛
منطقه «احمدفداله» در شهرستان دزفول استان
خوزستان86.جهادگرعاشقوالیقاز گروهمنتظران
حضرت ولیعصر(عج) و جبهه جهادی منتظران
خورشید که عزم خود را جزم کرده بودند تا هر آنچه
از تخصص و تجربه را در محیط دانشگاه و جامعه
آموختهاند به یاری ولینعمتان انقالب آورده و از
هیچ جدوجهدی در خدمت فروگذار ننمایند .برای
من که همواره روستا مهد آرامش و محل مهربانیها
و سرچشمه معرفت و مکتب انسانیت و بندگی بوده
است،شرکتدر یکاردویجهادیآنهمباجمعی
از پا کترین و زال لترین جوانان سرزمین ام بهترین
نسخهآرامبخشپسازاینهمهفعالیتدربحبوحه
شهروزندگیصنعتیبیقرارمردمانشبود.لذابا کمال
میلوتمامیافتخار بهجمعمنتظرانیهاپیوستمو
با قطار عازم اندیمشک شدیم.
بازهم ناهماهنگی ادارات
ازآنجا که راه بیراهه «احمدفداله» در قلل
 2800متری سالند کوه در سلسله کوههای بکر
زا گرس حسابی سخت بود ،لذا تنها خودروهای
دنده کمک دار قابلیت حرکت داشته و طبیعتا
تأمین  22خودرو که هر یک حامل  4جهادگر شده و
تجهیزاتشانرانیزدرعقبماشینبارمیزدند؛ کاری
بس دشوار بود بهویژه با دیوانساالریهای اداری

معمول ما در نهادها و دستگاهها .برخی نهادها ولو
آنکه نام انقالبی داشتند همان ابتدا یعنی حدودا
یک ماه و اندی قبل از اردو خود را راحت کرده و
نامههای «جبهه جهادی» را بایگانی کرده بودند تا
ک کوهستان را
مبادا دهها دستگاه خودروی خورا 
خط و خشی بردارد و ....
مانند همیشه بهجای  22خودرو 25 ،خودرو از
اداراتمختلفراقطعی کردیمتاحتیا گرسهخودرو
کمتر آمد اردو معطل و متوقف نماند اما بدقولی و
بدعهدی برخی نهادها ،کار دستمان داد و نهایتا
15خودروحاضرشدند...واینناهماهنگیدر تمام
حمایتها موج میزد از بودجههایی که وعده داده
بودند تا پشتیبانیها و . ...
خدمت
اما آنچه خستگیها را همواره به شیرینی تبدیل
ی کرد مهماننوازی و صفا و صمیمیت و مهربانی
م 
اهالی عزیز «احمدفداله» بود که ساعتها مسیر
سخت و پر سنگالخ کوههای سر به فلک کشیده را
طی کرده و به استقبال جهادگران میآمدند تا مرام
مردانهومسلکمؤمنانهخویشراهمچوآباءواجداد
جوانمردشان نمایان سازند .بهویژه قوم شریف و
غیور بختیاری که زنانش مانند سردار بیبی مریم و
مردانش نیز همچون سردار شهید علی مردان خان
در فضائل انسانی سرآمد بوده و هستند.
اردو که آغاز شد خدمت نیز در عرصههای گونا گون

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تامین  25دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط
به شهرداری سیرجان و سازمان های تابعه)به شماره  2000005674000002را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (دارای پروانه اعتباردار از سازمان حمل و نقل درون
شهری)و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/1/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/1/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/2/4
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16/30روز یكشنبه تاریخ 1400/2/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها :آدرس سیرجان ،میدان
انقالب ،شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/23
خ ش 1400/1/16

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
خرید دو دستگاه خودروی ون نوبت اول

نفسوجانتازهایبهمنطقهبخشید.هرسویرا که
مینگریستیدخترانوپسرانجهادگررامیدیدی که
سجادهخدمتراپهن کردهودرنوکریعیالاهللثانیهها
ودقایقوساعاترابیآنکهمتوجهعبورعقربههاباشند
سپریمیکردند.نمیدانمتابهحالبهاردویجهادی
رفتهایدیاخداینکردهنه؛فضا،فضاییدلانگیزاست
وفر حآور؛سراسرشوراستومستی؛دلدادگیوعاطفه
موجمیزند؛صورتهاوسیرتهابهخالقتقربیافته
و آرامش واقعی و آسایش حقیقی؛ قلب و روح و جان را
احاطهمیکندوطبیعیاستاینچنینفضایروحانی
ومعنویوآسمانی؛چرا کهوقتیجوان کهمصداقپاکی
وطراوتوطهارتقلبیوصفایباطنیاستبهترین
لحظاتخویشراازراحتیظاهریشهرباتمامامکانات
سختافرازیسبکزندگیرها کردهوبدونهرگونهمزد
ومنتیپایدر مسیریدوروصعبالعبورمینهدتابه
نیازمندانخدمت کند؛خبیقیناخدا کهخالقاشرف
مخلوقات است نگاهش خاص خواهد بود و رحمات
بیمنتهاوبرکاتالیتناهیاشرابهسرزمینجهادگران
ی کند فقط کافی است چشم ظاهر را بسته و
نازل م 
با چشمان باطن فاصله آسمان تا زمین را بنگری تا
بارش الطاف جلیه و خفیه الهی را مشاهده کنی ...
آری چشمها را باید شست تا جور دیگر دید سرازیری
نعماتواسعهباریتعالیرا.یکسوسپیدپوشانجامعه
سالمت بودند که از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
آمده بودند تا تخصص پزشکی خود را در حوزههای

ه گران(حقوقی) و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
مناقص 
خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/1/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/1/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/2/4
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  17روز یكشنبه تاریخ 1400/2/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها  :آدرس سیرجان ،میدان
انقالب ،شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
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دهانودندان،ماماییوزنان،تخصصداخلیوطب
اورژانس به مردم خونگرم و باوفای آن دیار خوبیها
هدیه کنند .سوی دیگر جهادگران گمنام تدارکات و
پشتیبانی بودند که روزانه با طبخ صدها پرس غذای
گرمومهیانمودنپذیرایی؛از اهالیجهادیاستقبال
میکردندتاجملگیازسفرهبا کرمآقاامامزادگان«فداله
عمران»و«احمدفداله»متنعمشوند.چشمرا کهاززاویه
فاخر اهالی رسانه حاضر در اردو که جانانه به صحنه
عاشقی جهادگران پای گذارده بودند و مثل آوینی
در پی اطالعرسانی هنرمندانه اردوی جهادی بودند
ی کردی ،مجاهدات کمیته هدایا را
به اطراف پهن م 
میدیدی کهچگونهباتمامسختیها،دههانیسانرااز
شهردزفولبارزدهویکصدجهیزیهرا کههریکحاوی
14قلم کاالیایرانیبودبهمنطقهآوردندتانوعروسانو
ماهدامادانعزیزرابرایآغازیکزندگیمشترکخشنود
سازند کهبیشکدر ثواباین کار فاخر؛سهماصلی،
نصیبستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)است که
اینهدایاراپیشکشزوجهایعزیز کرد.
گردش دیگری که در قاب دور بین همیشه
همراهصداوسیمای استان خوزستان کردم صحنه
زیبایخدمت کمیتهفرهنگی،ورزشیرابهعینهدیدم
که با انواع مسابقات ورزشی از فوتبال تا بازی محلی
«دارپلو» که نماد دقت و قدرت قوم بختیاری است
همگان را در هر سن و سالی مجتمع کرده و بر صفای
اردوافزودند کهخداراشکردوربینمستندساز بسیج
صداوسیمانیزتماماینلحظاتجاودانراثبت کردتا
ایرانیاندرقابجادوییتلویزیون،رزموجهادبانوان
ومردانجهادگرسرزمینپرگهرمرابهنظارهبنشینند؛
تا جایجای اردو که برکت گرفته بود با حضور بانوانی
با حجاب برتر که در سختترین حاالت و شرایط
عاشقانه حضور یافته و خدمت کردند  ...نه سرمای
لرزان شبها خم به ابرویشان آورد نه رعد و برقهای
مخوفوغرشصاعقههاودره م کشیدهشدنآسمانبا
تگرگهایش؛دلشانرالرزاندونهپیچوخمهایخشن
بیراهه را کم آوردند .آری جهادگر بودند بهتماممعنا
و بهدوراز شعارزدگی و ادعا؛ اساسا سوسول ها را با هر
قیافهای ،طاقت اردوی جهادی نیست و کافی است
دلت بزرگ باشد و جانت صبور و روحت آزاده؛ فرقی
ی کندازچهتیپوعقیدهوفکروحتیشکلظاهری
نم 
باشی؛ مهم آن است که بخواهی به هموطنت برای
آبادانیوبالندگیمیهناتخدمت کنی...ا گرمحکم
وقویبودیدرسختیهایویژهواختصاصیمنطقه
«احمدفداله» کمنمیآوریوخستهنمیشوی،اماا گر
تمرینسختیهاراندیدهباشیقطعادراردوییباشرایط
دشوار اینمنطقهسرخمآوردهو کممیآوریولوآنکه
سنتبزرگشدهوقدترشدیافتهباشد.
هر وقت اراده عشقبازی داشتی تا در عمل به خالق
اثبات کنیمیخواهیشکرنعماتی کهبهتوعطانموده؛
جبران نمایی؛ بیا اردوی جهادی در «احمدفداله» و
عمالخالقراتجلیلوتقدیر کن.

کتابخانه

مرضیه جعفریان

گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس
کتاب حاضر ،شامل  100قطعه شعر در قالب غزل ،مثنوى،رباعى،
چهار پاره ،شعر نیمایى و سپید ،درباره جنگ ایران و عراق و
دفاع مقدس ،از شاعرانى چون قیصر امینپور ،سلمان هراتى،
فاطم ه را کعى ،سهیل محمودى ،علیرضا قزوه ،سپیده کاشانى،
حمید سبزوارى ،على معلم و  ...است .گردآورنده در سرآغاز کتاب
اشعار مربوط به جنگ ایران و عراق را به دو دوره «شعر جنگ»
(شعر زمان جنگ) و «شعر دفاع مقدس» (شعر بعد از جنگ) تقسیم
ی میان آنها را بیان
کرده و ضمن ارائه تعریفى از هرکدام ،تفاوتها 
نموده و معتقد است«به لحاظ شعرى » در دوره «دفاع مقدس» قرار داریم .وى همراه با ارائه
ت
گزیدهای از اشعار جنگ و دفاع مقدس ،به نقد و بررسى ا کثر این اشعار پرداخته و توضیحا 
حاشیهای پیرامون آنها ارائه کرده است .وصف و ستایش شهیدان /موشکباران شهرها/
تشویقبهادامهراهشهدا/انتقاداز «خود»نوعى بهجهتجاماندناز قافلهشهدا/آزادگان/
ن شیمیایى «سردشت» /تجلیل و
مفقودان جنگ تحمیلى /شهداى «مهران» /بمبارا 
یاد شهدایى چون «احمد زارعى»«،جهانآرا»« ،ناصر حنیف»« ،حسن باقرى»« ،یوسف
ی گیرد.
ایمانى»«،محسن آقا اسماعیلى» و مضامینى ازایندست محتواى اشعار را دربرم 
عالقهمندان میتوانند این کتاب را باقیمت 7هزار تومان از انتشارات سوره مهر خریداری
نمایند.
معراجالسعادة
()170

ن که مشاغل
برکات اوقات او به فکر اینوآن تلف میشود و وقت و فرصت برطرف و بعدازآ 
دنیویرا از خود دور کنی متوجه دل خود باش و لحظهای از آن غافل مشو تا به هر وادی نیفتد
 .سعی کن که پیوسته در فکر و ذکر خدا باشدوبااوانس گیرد ،کهبهواسطه آن به بهجت ابدیه
وسعادتدائمیهفایز گردد.چگونهعاقلدستاز چنینمرتبهایبرمیداردبهجهتمشغول
شدنبهفضولدنیاوامور خسیسهاینعاریتسرا ،کهنهآنرابقايی ونهبا کسیوفايی کرده.
کسی زیاده از نصیب خود نخورده و از اینجا چیزی با خود همراه نبرده .
چند باشی بند سیم و بند زر
بند بگسل باش آزاد ای پسر
چندگنجد قسمت یکروزهای
گر بریزی بحر را در کوزهای
صفت سیم  :یأس و ناامیدی از رحمت خدا و مذمت آن
یأس از روح اهلل
یأس از روحاهلل .این صفت ازجمله مهلکات عظیمه بلکه گناهان کبیره است و در کتاب
کریم نهی صریح از آن شده  ،چنانچه میفرماید « :یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم
ال تقنطوا من رحمه اهلل ».یعنی « :ای بندگان من که بر خود ستم و اسراف کردهاید !
از رحمت خدا ناامید نشوید ».باز میفرماید « :و من یقنط من رحمه ربه اال الضالون».
یعنی« :کیست که ناامید از رحمت خدا شود  ،مگر گمراهان و اهل ضاللت ».بلکه از بعضی
آیات معلوم میشود که یأس از رحمت خدا موجب کفر است  ،چنانکه میفرماید «:ال ییاس
من روحاهلل اال القوم الکافرون» یعنی « :مأیوس نمیشود از رحمت خدا مگر کفار ».مروی
است که « :مردی از بسیاری گناهان  ،اینقدر خائف شده بود که از آمرزش خود ناامید
بود .حضرت امیرالمؤمنین علیهالسالم به او فرمودند  :ای مرد ! مأیوسی تواز رحمت خدا
بدتر است از گناهانی که کردهای».
و روزی حضرت رسول صلاهلل علیه و آله فرمودند که « :ا گر بدانید آنچه را من میدانم  ،کم
خواهید خندید و بسیار خواهید گریست و به بیابانها و صحراها بیرون خواهید رفت و بر
سینههایخودخواهیدزدوپناهبهپروردگار خودخواهیدبرد.پسجبرئیلعلیهالسالمنازل
شدو گفت:پروردگارتمیفرماید که:بندگانمرااز منناامیدمکن».مرویاست که«:مردی
ی کردوایشانرابسیار میترسانید.در روز
بوددر بنیاسرائیل کهمردمرااز رحمتخداناامیدم 
ی کنم،همچنان کهتو
یامتخدابهاوخواهدفرمود که:امروزمنتورااز رحمتخودمأیوسم 
بندگان مرا از من ناامیدمی ساختی ».همینقدر بس است در مذمت صفت یأس  ،که  :آدمی
را از محبت خدا که سر همه فضائل و باالترین آنهاست بازمیدارد  ،زیرا که تا کسی به دیگری
امیدوار نباشد او را دوست نمیدارد و همچنین این صفت باعث بازماندن از طاعت و عبادت
میشود  ،زیرا که باعث بر عمل  ،نشاط خاطر و امیدواری به مکافات آن است و آنچه رسیده
است در مذمت ظن بد به خدا  -چنانکه مذکور خواهد شد  -داللت برمدمت این صفت نیز
ی کند  .پس بر هرکسی الزم است که از این صفت مجتنب باشد و عالج آن به تحصیل ضد
م 
آن است  ،که صفت رجاء و امیدواری به رحمت خداست  ،چنانکه بیاید .

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
خرید یك دستگاه تراكتور دو دیفرانسیل نوبت اول
شهرداریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:خریدیكدستگاهترا كتوردودیفرانسیل)بهشماره2000005674000001
را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
ه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
مناقص 
شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/1/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  14روز پنج شنبه تاریخ 1400/1/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  14روز دوشنبه تاریخ 1400/2/6
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  17روز سه شنبه تاریخ 1400/2/7
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها :آدرس سیرجان ،میدان
انقالب ،شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/23
خ ش 1400/1/16

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
خرید دو دستگاه مینی غلطك دوچرخ آهنی كمرشكن
نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید دودستگاه خودروی ون) به شماره 2000005674000003
را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

در روزهای آغاز شیوع موج چهارم کرونا بهمنظور
پیشگیریازابتالبه کووید،19حتیاالمکانازوسایل
نقلیهشخصیاستفاده کردهوازترددباوسایلنقلیه
عمومی خودداری کنید.

بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

جهاد و ایثار در اردوهای جهادی «احمدفداله» واکاوی شد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
تامین  25دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه
مربوط به شهرداری سیرجان و سازمان های تابعه نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/23
خ ش 1400/1/16

سالمت

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شر ح مختصر :خرید دودستگاه مینی غلطك دوچر خ آهنی كمرشكن به
شماره  2000005674000004را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
ه گران(حقوقی) و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقص 
 www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت
گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/1/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/1/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/2/4
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  17/30روز یكشنبه تاریخ 1400/2/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها :آدرس سیرجان ،میدان
انقالب ،شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/23
خ ش 1400/1/16
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