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 پیامهای خود را به سامانههای
  10002188910808
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پیامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بیان نمایند.
بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

حکمت نهج البالغه

پرهیزکاران از اعمال اندک ،خشنود نمیشوند و اعمال فراوان خود را زياد نمیشمارند ،بلکه پيوسته خود
را (به کوتاهى و قصور) متهم میسازند و از اعمال خودنگراناند ،هرگاه يکى از آنها را مدح و ستايش کنند.
ی گوید :من از ديگران نسبت به خودآ گاهترم و پروردگارم به
ازآنچه درباره او گفتهشده به هراس میافتد و م 
اعمال من از من آ گاهتر است .بارالها! مرا به جهت نیکیهایی که به من نسبت میدهند مؤاخذه مفرما! و
ی کنند قرار ده و گناهانى را که من دارم و آنها نمیدانند ببخش!
مرا برتر ازآنچه آنها گمان م 

مسلم،اسماعیلیاستبراییگانهمعمارحقیقیکعبه

اولینقربانیمعرفتحسین
جوادشاملو
مااهل کوفههستیم!
قرارمان این نبود مسلم .هم ما روی تو حساب اشتباه
بازکرده بودیم و هم تو روی ما .زیادی جدی گرفته بودی
بازیرا.چهدربارهمافکر کردهبودی؟تاپایجانبایستیم
پایحسین؟ماحسینرابرایآبونانمیخواستیم،حاال
آبونان کههیچ،جانراپیشکشش کنیم؟نهمسلم.ما
اهل کوفهایم و این مرام اهل کوفه نیست .ما گمانمان
اینبود کهحاال دیگردوردوربنیهاشماست.اماخوب،
گمانمان اشتباه بود .باید ببخشی دیگر ،عبیداهلل بازی
رابههمزد.برایمامهمایناست کهدور،دور کیست.ما
بنده تاریخیم ،تاریخ ساختن در همت ما نیست .مسلم
تو عاشق بودی ،اشتباه به کوفه آمدی .ما اهل کوفهایم
و هوای مملکت کوفیان سیاسی است و سیاست کوفی
یعنی دودوتاچهارتای دنیایی دنیایی دنیایی ...سه بار
ی گویم چون ا گر فقط کمی دنیایی
ی گویم و با تأ کید م 
م 
ی کردیمبازهمبههمراهیباشماتندرمیدادیم.
نگاهم 
منتهامااهل کوفهایم!مافقطآبادیدنیارانمیخواهیم.
ن گونهنیست کهماتنهابخواهیمزندگیآسودهوآرامی
ای 
داشتهباشیم،نه!مادنیارامیپرستیم.دنیاعشقمااست،
عزیزمااست،خدایمااست.بهقولحسینتان،ماعبید
ی گردیم دور دنیایمان .مثل
دنیاییم .ما مثل بردگان م 
کنیزکان دنیایمان را ،یعنی گاو و گوسفند و علف و گندم و
زمینوچاهوآبوطالونقرهمانرامینشانیمرویتختو

آنوقتبادشمیزنیم!عبیدیعنیایندیگر!غالمخانهزاد
ی گردد« .عبد» یا برده
را نگاه کن که چگونه دور اربابش م 
عادی مدام در فکر آزادی است ،اما عبید اصال به آزادی
ی کند .ما دنیادوست نیستیم ،ما دنیاپرستیم.
فکر نم 
تو کجا آمدی مسلم؟ با سر پر از عشق ،شدی مهمان
شکمهای پر از حرام .تو مرد رفتن بودی ،به میان وادی
نشستن آمدی .تو مرد میدانی ،مردم اینجا تنها طرفدار
ی کنند.
دیپلماسیاند.راستشاصالوجوبمیدانرادرکنم 
تابستانها گرماست،زمستانهاسرداست.شمشیرتیز
است.جراحتدرددارد.مرگترسدارد.چراجنگآخر؟
خانهمان ،زنهایمان و مادرهایمان ...ما دوست داریم
پیش اینها بمانیم .آری .این گفتار شبیه گفتار مردها
نیست .ما اهل کوفهایم و کوفه یعنی شهر اشباهالرجال.
واژهمرداینجانمایندهیکجنسیتنیست.اصلشیک
زن به تو پناه داد تا معنای مردانگی عوضش شود .اینجا
مردانگی معنایی جز انسانیت ندارد .ما مردم کوفه دیگر
انسان نبودیم .تو سفیر وارث آدم صفوة اهلل بودی و ما
آدم نبودیم دیگر .اما از یکجهت حق داری .حق داری
بگوییآیاتنهایکنفر،یکنفراز آنهجدههزارنفری کهبا
تو بیعت کرد نباید با تو میماند؟ آیا یک نفر و تنها یک نفر
از آندوازدههزارنفری کهبهحسیننامهنوشتهبودنباید
ن کهیکنفر
باتومیماند؟امارسمشهمیناست؛همی 
همباقینمیماند.حسیننیزرویخا کهای کربالصدا
ناصر؟یعنییکآدم،فقطیکانسانبین
میزندهلمن ٍ
شماباقینمانده؟

مااهل کوفهنیستیم!
این شعار ما است خطاب به مسلم زمانمان .اما به گمانم
این ذکری است که بیش از همه بر دل شما مینشیند ،یابن
عقیل! در پهنه تاریخ هر فردی ،هر ملتی و جماعتی که این
ذکررافریادبزند،توآنرادعاخواهی کرد.تومیدانی«لبیکیا
حسین» کافی نیست ،لبیک یا حسین را هزاران نفر در کوفه
گفتند،بلکهبایدیادآوری کردقصه کوفهرا...بایدعهدبست
ی گری دو با زخم نمیخورد .کوفه یک شهر
که امامت از کوف 
ن که کربالهمیکدشتنبود.شهیدآوینیازاشراق
نیستچنا 
ی گوید«:کربالیکافقاست کهمابهتعداد
وشهودرحمانیم 
شهدایمانآنرافتح کردهایم ».کوفهنیزچاهدوزخینیاست
کهمابارهاازافتادنبهدرونآنجستهایم.بهعددفتنههایی
که در این مملکت پا گرفت و آتش آن دامن نایب ولی خدا را
آسیبی نرساند .موجهای فتنهای که سرش خورد به سنگ
آ گاهیمردم«.کربالیکافقاست»ویکشهرنیست؛محرم
ی گاه،
نیزیکحالاستویکماهنیست.محرممیآید .گاهوب 
ناخودآ گاه.محرممیتوانددریکشبماهذیالحجهبرایت
سربرسد.باروضههایشبسوم.وقتییکموتورسوارناغافل
گوشی موبایلت را از دستت بقاپد و دور شود .صدای موتور
در ذهنت آرامآرام به صدای تاختن اسبی تبدیل میشود و
ی کنی که
نا گهان خودت را در قامت یک دختربچه تصور م 
ناغافلدستیاز گوشش گوشواره کشیده.دختربچهدرست
مثل تو که برای لحظهای مات و مبهوت به موتورسوار نگاه
ی کند .حال محرم میآید ،شاید
کرده بودی ،به اسب نگاه م 
خیلی قبلتر از ماه محرم .حال محرم میتواند روز دهم ماه

ذیالحجه بر ما نازل شود وقتی مناجاتخوان میرسد به
قسمتی از دعا که حضرت اباعبداهلل دارد با جزئیات فراوان
و با دقتی عجیب امکانات بدن آدمی را برمی َشمارد و خدا را
لاَ
ْ
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ِح َمالةأ ّ ِم َرأ ِسی َو ُبلوغ َح َبا ِئ ِل ُع ُن ِقی»...وروضهخوانم 
یاخودتیادتمیآید کهامامحسینچگونهباتکتکاین
اعضا و جوارح برای خدا جبران کرد ...محرم یک حال است
و نه یک ماه .زمانی است آسمانی و ملکوتی که چندان تابع
زمانهای زمینی و ناسوتی نیست .محرم از روز عرفه آغاز
میشود .از ساعات مناجات حضرت حسین .از روز شهادت
مسلم کهاولینتشنهلببزمعطشاست.محرممعطلتقویم
ن که مسلم با لبتشنه به شهادت میرسد
نمیماند ،همی 
ی کند.مسلمشهیدمعرفتاست؛
خیمهخودرادردلهابنام 
شهیدشناختاباعبداهلل.روضهمسلمروضه کسیاست که
حقیقتحسینرادریافته،درمیانآدمهایی کهدلشانچیزی
از نور فرزند پیامبر را نمیتواند ادرا ک کند .شهید روز عرفه،
پیش از همه قربانی امام خود میشود؛ و این اصال فضیلت
کمی نیست .عزای مسلم یک روز قبل از عید قربان است.
مسلماسماعیلیاستبراییگانهمعمارحقیقی کعبه.همان
ابراهیمی که از خوف آنکه غباری بر پرده کعبه ننشیند ،غبار
کربالرابرچادر نوامیسخودرواداشت.بزرگابراهیمدین که
همچونابراهیمخلیلنسلائمهازذریهاواستومسلم،تنها
اسماعیلینیست کهداغشبردلاومینشیند.

چرا مخاطبان باز هم شبکه سه را
به عنوان شبکه منتخب برگزیدند؟

گروه فرهنگی
طبق آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما ،شبکه
سه سیما در فصل بهار به عنوان پرمخاطبترین شبکه انتخاب
شد و باز هم مخاطبان سیما این شبکه را به عنوان شبکه منتخب
خود برگزیده و  51درصد از بینندگان تلویزیون از برنامههای آن
استقبال کردند.
این در حالی است که در این مدت بیشترین سرمایه گذاری سیما
به لحاظ ساخت مجموعههای تلویزیونی بر روی شبکه یک و

همچنینبهلحاظساختبرنامههایترکیبیدر شبکهنسیمبوده
است و پرمخاطبترین سریالهای نوروزی و مناسبتی همچون
نون خ  ،احضار و زیر خا کی از شبکه یک پخش شد.
همچنین شبک یک و شبکه خبر از این بخت برخوردار بودند که
مناظرات زنده و برنامههای انتخاباتی که طبیعتا از پربینندهترین
برنامههای فصل گذشته بوده را تقدیم نظر مخاطبان کرده و
الاقل به این واسطه حدا کثر مخاطبان سیما را در این زمان در
اختیار بگیرند.

همچنینشبکهنسیمنیزچهدرایامنوروزوچهبعدازآنبابرنامههایی
همچون خندوانه ،دورهمی ،دستانداز و مسابقات مختلف و
برنامههای ترکیبی این شانس را داشت که بتواند به واسطه تنوع
برنامهها همان چشماندازی که از ابتدا به عنوان اهداف اصلی
شبکه تعریف شده بود مورد توجه بینندگان قرار گیرد.
اما در این رقابت به شکل شگفتآوری شبکه سه توانست گوی
سبقت را در جلب نظر مخاطبان از دیگر رقبا ربوده و عنوان
پرمخاطبترین شبکه را از آن خود کند که البته این عنوان تنها
نشاندهنده مخاطبشناسی درست مدیران این شبکه و در
راستای آن تهیه کنندگان و برنامهسازانی است که توانستهاند
با هدف گذاری مناسب با سلیقههای مختلف ارتباط صحیحی
برقرار کرده و در عین حال در کلیت ماجرا ضعفهای دیگر برنامهها
از جمله سریالها و برنامههایی که احیانا نتوانستند در مقاطعی
نظر کلی مخاطبان را به خود جلب کنند بپوشانند.
شبکه سه سال  1400را با سریال گاندو آغاز کرد که این سریال طی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 9000مترمربع جالیز
مرحله دوم نوبت اول
شهرداری کبودرآهنگ در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  9000مترمربع جالیز (با شرایط ذیل ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
-1موضوع مناقصه

 -2سپرده شرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق برای هر مناقصه بهصورت مجزا میبایست به یكی از روش های ذیل تهیه و ضمن ارسال فیزیکی آن به شهرداری نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر
آن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام گردد.
الف  :واریز نقد به حساب  0108776433004نزد بانك ملی بهنام سپرده شهرداری كبودراهنگ .ب  :ضمانتنامه بانكی به نفع شهرداری كبودرآهنگ با اعتبارحداقل  3ماه .ج  :اسناد خزانه.
 -3کلیه هزینه های برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بهعهده برنده میباشد.
 -4درصورتیكه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-5برنده دوم و سوم درصورتی اعالم میشوند كه تفاوت مبلغ پیشنهادی آنها با نفر قبل كمتر از مبلغ تضمین باشد.
 -6شهرداری در قبول یا رد هریك از پیشنهادات مختاراست.
 -7به پیشنهادات مبهم  ،مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم  ،نسبت به تنظیم و عقد پیمان و ارائه ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه به میزان حداقل  %10کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجرای تعهدات
اقدام نماید .در غیراین صورت سپرده وی ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -9به قرارداد منعقده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد .
 -10سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایی 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 راجهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  1400/04/29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19روزچهارشنبه تاریخ 1400/05/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 19روز شنبه تاریخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پا کت ها  :ساعت  10روز یک شنبه تاریخ 1400/05/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های الف  :آدرس استان همدان شهر کبودرآهنگ میدان والیت بلوار بعثت نرسیده به
میدان امام ساختمان مرکزی شهرداری کبودرآهنگ و تلفن  08135222055داخلی 20
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام 85193768 :و88969737
خ ش 1400/4/29
تاريخ انتشار 1400/4/29

روابط عمومی شهرداری کبودرآهنگ

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای فاز یك سینما
نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای فاز یك سینما به شماره 2000005674000062
را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران 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  1400/4/23می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 1400/4/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 1400/5/10
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  17/30روز دوشنبه تاریخ 1400/5/11
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 1400/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29
خ ش 1400/4/23

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

نوروز در رقابت با سریال نون خ قرار گرفت ،اما در عین حال پخش
مسابقات پرطرفداری از جمله سیم آخر و زوجینو در همان ایام
از نقاط مثبت این شبکه بود.
نا گفته نماند که شبکه سه طی دو سال گذشته با سرمایه گذاری
فکری عظیمی که بر روی ساخت مسابقات انجام داده موفق
شده تا مسابقات متنوعی را بر اساس سلیقههای مختلف طراحی
و تولید کند مسابقاتی از جمله سیمآخر ،میدون ،بازیمون ،عصر
جدید و ستارهساز که هر کدام با رنگ و لعابی متنوع و با فرم و
شکلی تازه با بهره گیری از خالقیت و نوآوری تیمهای سازنده
تولید شدند و حتی برخی از آنها از جمله میدون ،بازیمون و عصر
جدید جدای از جلب مخاطب توانستهاند در نوع خود از اولین و
برترینهای سیما باشند.
همچنین شبکه سه در ما ههای اخیر دست به ابتکاری تازه
زد و با همکاری تیمی سرشناس و البته با تجربه و خالق برنامه
عروسکی شوخی شوخی را به روی آنتن برد ،برنامهای اجتماعی

و انتقادی که به تهیه کنندگی مرحوم محمد ابوالحسنی تهیه
شده و به عنوان آخرین اثر در کارنامه پرافتخار این تهیه کننده
خالق کشورمان ثبت شد.
در این میان نمیتوان برنامههای مناسبتی این شبکه را نادیده
گرفت برنامههایی همچون مثل ماه که خود باالترین رتبه جذب
بیننده در بین برنامههای مناسبتی ماه مبارک رمضان را از آن
خود کرده و یا برنامه مخاطب خاص که مخاطبان خاص خود
را داشته و کامال برنامهریزی شده به استقبال مناسبتهای
مذهبی میرود.
با نگاهی تأملبرانگیز شاید بتوان یکی از چالشیترین و
جنجالبرانگیزترینبرنامههایشبکهسهوحتیتلویزیونرا«بدون
توقف» دانست ،برنامهای گفتوگو محور که مهمترین مسائل و
شبهاتروز جامعهرادر حوزههایمختلفبهچالشمی کشاندودر
فصلجدیدخودنیزطییکسنتشکنیدر ایامبرگزاریانتخابات
برنامه را به صورت مناظرهای بین کارشناسان برنامه برگزار کرد که
این شکل جدید نیز مورد توجه مخاطبانش واقع شد.
ازآنجا کهرویکردمدیرانشبکهسهرویکردیهمهجانبهبهمخاطبان
است ،تولید برنامه پزشکی به قصد پیشگیری و شناسایی زودرس
بیماریها و توجه ویژه به طب ایرانی نیز از چشم آنها دور نمانده
و برنامه «طبیب» را در همین راستا به طور روزانه در کندا کتور خود
قرار دادند که البته این برنامه امروز در بین برنامههای پزشکی به
عنوان یک برند و یکی از شاخصترین برنامههای پزشکی رسانه
ملی مطرح شده است.

خوب طبیعتا در این بین برنامههایی همچون «سالم ،صبح به
خیر» و یا برنامههای ورزشی نیز طرفداران خاص خود را دارد که
البته هر کدام با انگیزه ایجاد روحیه و نشاط در جامعه و به ویژه
جوانان به صورت روزانه و یا هفتگی در قالب برنامهای ،مجلهای
و متنوع به روی آنتن میرود.
نگاهی گذرابههریکاز اینبرنامههاوموفقیتآنهادر دستهبندی
موضوعی خودشان نشان میدهد که این افتخار برای شبکه
سه اتفاقی نیست و برعکس کامال از پیش تعیین شده و حاصل
خالقیت ،جسارت ،نوآوری ،آسیبشناسی دقیق ،شناخت و
توجه به نظرات ،دغدغهها و نیازهای مخاطبان است ،تا آنجا
که حتی ا گر مخاطبان رضایت کافی را از برنامهای نداشته باشند
تولیدکنندگان راه رفته را بازگشته و با تأمل بیشتری مسیر درست
را انتخاب می کنند .و مهمتر اینکه فعالیت فرهنگی و برنامهسازی
برایاینمجموعهصرفارفعتکلیفینیستچنانکهبهفکرخروجی
آن نباشند بلکه آنها به خوبی بر این موضوع واقفند که رسانه
به تدریج و نرم نرم تأثیر خود را بر باورها ،فرهنگ ،آداب و رسوم،
اندیشه و عقاید یک ملت گذاشته و به خورا ک ذهنی آنها تبدیل
میشود ،لذا برای حفظ ارتباط با مخاطب در ابتدا باید صادق
بود و پس از آن دغدغهمند و کامال آسیبشناسانه به طرح و رفع
نیازهای جامعه مخاطب پرداخت و به این شکل همراه با جلب
رضایت از ظرفیتهای هنر و رسانه در راستای فرهنگسازی بهتر
استفاده کرد ،باوری که دیگر در بین بخش عظیمی از مدیران
فرهنگی و رسانه وجود ندارد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
خرید دو دستگاه خودروی سواری هایما اس  7توربو
و دو دستگاه خودروی سواری دنا پالس توربو نوبت دوم
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید دو دستگاه خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه
خودروی سواری دنا پالس توربو) به شماره  2000005674000061را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران (حقیقی و حقوقی) 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  1400/4/23می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 1400/4/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 1400/5/10
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1400/5/11
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 1400/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29
خ ش 1400/4/23

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
تامین  25دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط
به شهرداری سیرجان و سازمان های تابعه نوبت دوم
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  2000005674000060را 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  1400/4/23می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 1400/4/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 1400/5/10
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  17/30روز دوشنبه تاریخ 1400/5/11
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 1400/4/23
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29
خ ش 1400/4/23

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

