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«رسالت» از ضرورت اصالحات اداری در دولت آینده گزارش میدهد

انتظارانقالباداریازدولتمردمی

وحید عظیمنیا
امیرکبیر همچنان که دست در شال کمر
گذاشتهبودوازپلههای کاخ گلستانپایینمیآمد،
عزم را جدی کرد تا حداقل برای سه سال هم که
شده چرخ توسعه در ایران بچرخد و طعم گس
قدم گذاشتن در مسیر آبادانی را هرچند کوتاه به
مردمانایرانبچشاند.قائممقامناصرالدینشاه
که از بد روزگار در زمان خود به دنیا نیامده بود و
نگونبختانه به دامان قهوه قجری گرفتارشده
بود ،سنگ بنای اصالحات گسترده را در ایران
گذاشت .امیرکبیر با اعزام محصلین به خار ج
از کشور برای تحصیل علوم و تأسیس مدرسه
دارالفنون زمینه را برای شکل گیری نهادهای
بوروکراسی به مفهوم امروز آن فراهم آورد .او
اقدامات گستردهای در زمینه پا کسازی دربار
و جلوگیری از سوءاستفادهها انجام داد .قطع
مستمری شاهزادگان و درباریان ،سران عشایر
ل گیری یک حکومت
و صاحبان نفوذ ،بستر شک 
وابستهبهقانونومقرراتراایجاد کرد.امادرست
از زمانی که ناصرالدینشاه در شبی تلخ سنگبر
شیشه عمر امیر زد چرخش دوران برعکس همه
زمانهافرزنداننابابیرااز خا کحاصلخیزایران
به بار آورد که اصالحات را تنها در موی پریشان،
کاله پهلوی و کروات خالصه کردند.
درواقع باروی کار آمدن رضاخان مقطع دیگری
از مدرنیسم در کشور ایجاد شد .او که شیفته
ی کرد مملکت را بهزور
مظاهر غرب بود ،سعی م 
مدرن سازد .سپس با ایجاد ارتشی جدید امنیت
راهها را برقرار کرد و بسیاری از حا کمیتهای
محلی را سرکوب کرد .در دوره رضاخان فقر و
ناتوانی دولت با بهرهبرداری مناسب از ذخایر
نفتی از بین رفت .او کشور را به استانهایی که
یکحا کمیتنظامیویکحا کمیتغیرنظامی
داشت ،تقسیم کرد.

در این شبکه نظامی-اداری ،قوانینی برای
مدرنیزه کردن خدمات اداری ،مالی و قضائی
تصویبشد کهمیتوانبهتجدیدسازمانوزارت
عدلیه و تأسیس سازمان ثبتاحوال اشاره کرد.
نمونههایدیگراصالحاتبوروکراتیکایندوره
شامل جادهسازی ،ساخت راهآهن ،گسترش
وسایل ارتباطی ،آموزش عالی ،بازسازی و
مدرن سازی پایتخت ،اجبار به رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی ،تأسیس بانک ملی ایران،
چاپ اسکناس و ایجاد شبکههای پستی است
درمجموعدردورهرضاشاهتشکیالتاداریمختلف
ازجملهشهرداری،شهربانی،پیشهوهنر،دارایی،
دادگستری و وزارت کشور نظام تازهای یافتند،
اما چشم بستن بیقیدوشرط بر روی سنتها و
ارزشهای ایرانی و ضدیت با اسالم ،رضاخان را
با تمام خدماتش در مقابل ارتش انگلیس تنها
گذاشت و جزایر موریس پذیرایش شد.
اماراهپدرراپسرهمرفتتاجایی کهبهچشمآبیها
گفت از ما چشم قهو ها یها یاد بگیرید ،اما
بنده خدا نمیدانست پول مفت نفت باعث
اعتمادبهنفس کاذب شده است .با حمایت
همهجانبهمحمدرضاشاه،آمریکاییهاسازمان
برنامهوبودجهراایجاد کردندوانگلیسیهاشرکت
نفت را ساماندهی کردند! سازمان اداری آن روز
کامال پیشرفته و مدرن بود ،اما برای مردمی که
ا کثریتآناناز کمترینسطحبهداشت،معیشتو
سوادبرخورداربودندسودینداشت.عدمارتباط
م کمباعثایجادجزیرههایی
میاناداراتدولتی ک 
نا کارآمددر سیستمبوروکراتیکآنزمانشد.در
این دوره تعداد وزارتخانهها رو به فزونی گذاشت
و طی  ۳۰سال تعداد  ۸وزارتخانه ایجاد شد .با
افزایش درآمدهای نفتی و عدم وجود نظارت بر
نظام اداری ،فساد در دستگاههای اداری کشور
افزایش یافت تا جایی که مصدق در دهه  ۳۰به

اصالحنظاماداریپرداخت.ویشماریازافسران
را بازنشسته کرد ،حقوق قضات را افزایش داد و
اموال کسانیرا کهمالیاتپرداختنکردهبودند،
را توقیف کرد .تصویب قانون «از کجا آوردهای»
از مهمترین اقدامات اصالحی این دوره بود ،اما
کودتای  ۲۸مرداد امانش نداد و مشکالت نظام
اداریآنقدرزیادشد کهروزبهروزمیزاننارضایتی
مردم را افزایش یافت و به انقالب اسالمی در دهه
 ۵۰منتهی شد.

با پیروزی انقالب اسالمی مشکالت گذشته
انباشته شد و بهناچار انقالب اداری مجددا
ی که در مقدمه
در دستور کار قرار گرفت بهطور 
قانوناساسی،بخشقوهمجریه،براینموضوع
تأ کید شده است که نظام بوروکراسی که زائیده
وحاصلحا کمیتهایپیشاز انقالباسالمی
است بهشدت خرد خواهد شد تا نظام اجرایی
با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای
تعهدات اداری به وجود آید .دربند  ۱۰اصل

خطیبزاده در نشست خبری:

دهها هیئت خارجی در مراسم تحلیف حضور پیدا میکنند
سخنگوی وزارت امور خارجه بابیان اینکه چند ده هیئت در سطح
رؤسای جمهور در مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم شرکت
ی کنند ،گفت :در همین راستا ،رئیسجمهور عراق به تهران سفر
م 
ی کند.به گزارش مهر ،سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور
م 
خارجه کشورمان دیروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران که
بهصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،اعالم کرد :سفر رئیسجمهور
عراق به ایران در برنامه است و بهاحتمالزیاد ،برای مراسم تحلیف
ی کند .این سفر در چارچوب روابط دوجانبه است.
به ایران سفر م 
عالوه بر او ،چند ده هیئت دیگر ،برای حضور در مراسم تحلیف
عازم ایران هستند.وی افزود :الزم است همینجا یادآوری کنم ،از
همان ابتدا که زمان مراسم تحلیف معلوم شد ،وزارت امورخارجه
و سفارتخانهها با دستورالعملهای ارسالی از مرکز بهطور گسترده
باهماهنگیمجلسشورایاسالمیودفتررئیسجمهور منتخب،

پیگیر برگزاری مراسم تحلیف بودند.
حضور چند ده هیئت خارجی در مراسم تحلیف رئیسی
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :چند ده هیئت در
سطح رؤسای جمهور و دولتها ،رؤسای مجالس ،وزرای خارجه
و فرستادههای ویژه عازم تهران هستند ،که نشان از مقبولیت و
مشروعیت کشورمان در عرصه بینالمللی است.
خطیبزاده همچنین در خصوص احتمال حضور نمایندهای از
عربستانسعودیدر مراسمتحلیفرئیسی ،گفت:تاآنجایی کهمن
جزئیات را دیدم ،اسمی از نماینده عربستان در این مراسم نیست،
امابایدمجدداچک کنم.ویهمچنیندر خصوصبرگزاریاجالس
چهارجانبه کریدور شمال به جنوب ،افزود :کریدور شمال و جنوب از
مهمترین کریدورهایایراناست کهاز سال۲۰۰۱بهدنبالتوسعهآن
بودیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت :هند بهعنوان

توسعهدهندهبخشیازآننقشمهمیدارد .گفتوگوهاییهمبرای
برگزاری این اجالس شده اما زمان آن مشخص نشده است.
رژیم صهیونیستی بداند با فرافکنی دردی دوا نمیشود
خطیبزاده در وا کنش به اتهامزنی صهیونیستها به کشورمان،
گفت :رژیم اشغالگر قدس باید دست از این اتهام زدنهای واهی
بردارد.اینبار اولینیست کهرژیماشغالگرقدساینچنیناتهاماتی
ی کند.
را متوجه کشور ما م 
وی افزود :این رژیم هرجایی رفته با خود ناامنی ،ترور و وحشت برده
است .مسئولیت وضعیت فعلی بر عهده آنانی است که پای رژیم
صهونیستی را به منطقه بازکردهاند.سخنگوی وزارت امور خارجه
بابیاناینکهقطعاایناظهاراتمحکوماست ،گفت:رژیمصهیونیستی
بداند با این فرافکنیها دردی از دردهایش دوا نمیشود .هرکسی
ی کند.
باد بکارد ،طوفان درو م 

آ گهی مناقصه عمومی

سوم قانون اساسی نیز «ایجاد نظام اداری
صحیحوحذفتشکیالتغیرضروری»بهعنوان
یکی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران
پیشبینیشده است.
بااینوجودنظاماداری کشورهمچنانبهمانند
سنگسنگینیاست کهبهپاییکغریقبسته
شدهاستهرچهدستگاهاداریکشورعریضوطویل
باشدفساد،نا کارآمدی،عدمشایستهساالری،
عدم بهرهوری باال ،اسراف منابع ،اتالف نیروی

راننده جهت انجام امور مربوط به خود اقدام نماید ،لذا متقاضیان می توانند جهت كسب
اطالعات بیشتر از موضوع آ گهی همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری با مراجعه به اداره
امور اداری شهرداری و یا با تلفن  023-31555310تماس حاصل نمایند .ضمنا متن آ گهی
در سایت شهرداری به آدرس  www.shahrood.irجهت مشاهده متقاضیان قابل رویت و
بهره برداری می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/5/23می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/11 :
خ ش 1400/5/4

علیرضا حاجی محمدعلی – شهردار شاهرود

آ گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره  1400/42نوبت دوم
موضوع مناقصه :تعمیرات اساسی و تعویض قطعات  40دستگاه اتوبوس فرسوده ناوگان عمومی اتوبوسرانی(به جز
انواع الستیک و روغن) جهت ساماندهی و بهبود شبکه حمل و نقل شهری مطابق مشخصات مندرج در اسناد و
مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:مبلغ ( 4/500/000/000چهارمیلیارد و پانصدمیلیون) ریال به صورت ضمانتنامه
بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه تمرکز وجوه سپرده شهرداری کاشان نزد بانک مرکزی
مهلت دریافت اسناد حدا کثر تا تاریخ  1400/5/13از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حدا کثر تا
تاریخ  1400/5/23و بازگشایی پا کتها در مورخ  1400/5/24در محل شهرداری کاشان خواهد بود.
هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شرکت در مناقصه ایشان به
ترتیب ضبط خواهد گردید.
کلیه هزینههای چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار
است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن)031( 55440055-8:
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/11 :
خ.ش 1400/5/9

شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

انسانی و  ...افزایش می یابد.
  تضاد منافع بین بخشهای اداری
در حقیقت میتوان گفت مهمترین مشکالت
کنونیدستگاهاداری کشوروجودتضادمنافعبین
بخشهایمختلفاداریوعدمارتباطمؤثربین
آنهااست.تضادمنافعدربینبخشهایمختلف
عالوهبرایجادارتباطاتزیرزمینیعدماجرایقوانین
و انواع رانت و فساد را به دنبال دارد.
یکی دیگر از موارد مهم عدم گردش نخبگانی و
مدیریتیدردستگاهاداری کشوراستبرایمثال
فردی کهبازنشستهادارهبیمهاستبااتمامدوره
خدمتشبهعنوانمشاوروارددستگاهشرکتهای
بیمهای میشود و تمام راه و چاههای دور زدن
ی کند! و یا برخی وارد
قانون را بهخوبی تدوین م 
هیئتمدیره شرکتهای دولتی میشوند!
بهطورکلی نظام اداری کشور دارای ضعفهای
راهبردیاستمانندضعفدر نگرشراهبردیو
التزام به موازین علمی مدیریت ،تعدد در مراجع
تصمیم گیری در مختصات نظام اداری ،تعدد
در مراجع عملیاتی نظام اداری ،بیتوجهی به
هزینه ،کیفیت و سرعت ارائه خدمات نظام
اداری ،تعدد مجاری و درعینحال آشفتگی در
نظام بازرسی ،توزیع نامناسب اختیارات و تلقی
منفی از مفهوم و نقش دولت در کنار سایر موارد
موجب شده نظام اداری نه تنها کارایی نداشته
باشد بلکه به چاه عمیق منابع مالی ،نیروی
انسانی و زمان بدل شود.
امید است در دولت جدید تصمیمات جدی
برای اصالحات ساختار اداری کشور گرفته شود؛
اصالحاتی که فراتر از کاله پهلوی و تعیین سطح
برایروسریفالنقشرازجامعهاست.بههرصورت
مردمنیکمیدانندباقطار «جانال ک»و «کارل
پوپر»نمیشودبهمدینهالنبیرفت.پساصالحات
واقعی نظام اداری اجتنابناپذیر است.

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره
ت جمهوری  ۱۲مرداد برگزار میشود
ریاس 
مراسمتنفیذسیزدهمیندور هریاستجمهوری
اسالمیایرانسهشنبه۱۲مردادمحضررهبر
انقالباسالمیوجمعیازمسئوالنو کارگزاران
نظامدرحسینی هامامخمینیبرگزارومنتخب
ملتایرانتوسطولیفقیهبه ِسمت«ریاست
جمهوری» منصوب میشود.
به گزارش فارس ،مراسم تنفیذ سیزدهمین
دور هریاستجمهوریاسالمیایرانسهشنبه
 ۱۲مرداد  ۱۴۰۰با حضور رهبر انقالب اسالمی
و جمعی از مسئوالن و کارگزاران نظام در
حسینیه امام خمینی (ره) برگزار و منتخب
ملتایرانتوسطولیفقیهبه ِسمت«ریاست

جمهوری» منصوب میشود.
این مراسم با رعایت دستورالعملها و
شیوهنامههای بهداشتی برگزار و از ساعت
 ۱۰:۳۰صبح بهصورت زنده و مستقیم از
شبکههای صداوسیما ،سایت و صفحات
 KHAMENEI.IRدر شبکههای اجتماعی
بهصورت زنده پخش میشود.
دراینبرنامهوزیر کشور گزارشیازروندبرگزاری
ی کندوپسازقرائتمتن
انتخابات۱۴۰۰ارائهم 
حکمتنفیذرئیسجمهورمنتخبوایرادسخن
توسط حجتاالسالموالمسلمین رئیسی،
رهبر انقالب سخنرانی خواهند کرد.

محمد مرندی ،کارشناس مسائل آمریکا:

ی رهبر انقالب به غرب
حکمت بدبین 
در دولت روحانی واضح شد
حانیه مسجودی
سیدمحمدمرندی،استاددانشگاهتهرانوعضوهیئتعلمیدانشکده
مطالعاتجهاندر گفتوگوبا«رسالت»ضمناشارهبهفرمایشاترهبریمبنی
براینکه«دیگرانبایدازتجربههایدولتفعلیاستفاده کنند،اینتجربهعبارت
است از بیاعتمادی به غرب ،در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب
نمیدهد ».بیان کرد :این مسئله نشان میدهد که حرف رهبری طی  8سال
گذشته در مورد آمریکا و رابطه با غرب به اثبات رسید و ثابت شد که پیشبینی
رهبری در این مورد از ابتدا درست بوده است.وی افزود :برای همه روشن بود
ی کردند که
که ایشان به مذا کرات بدبین بودند و از ابتدا نیز به دولت توصیه م 
علیرغم مذا کرات مستقل از ادعاها و قولهای غربیها رفتار کنند و به نتیجه
و روند مذا کرات تکیه نکنند .ایشان بارها تأ کید کردند که دولت به رفتار آمریکا
و اروپا امیدوار نباشد.مرندی ادامه داد :به اثبات رسیدن نظر رهبر انقالب نیز
نشان داد که شناخت ایشان در مورد غربیها بسیار عمیق است .ازطرف دیگر
نتایج  8ساله دولت در سیاست خارجی و بینتیجه ماندن برجام و مذا کرات
تصریح کرد که رهبری در این سالها چقدر برای دولت احترام قائل بوده است.
این کارشناس مسائل بینالملل تأ کید کرد :البته همه ما میدانیم که ایشان
از ابتدا بدبین بودند و برای همه روشن است که رهبر انقالب وضعیت فعلی را از
ی کردند .اما اجازه دادند تا دولت مذا کره کند ،اجازه دادند
ابتدا پیشبینی م 
دولت برجام را امضا کند و زمانی که آمریکا از برجام خارج شد دولت در برجام
باقی بماند و بعد از آمدن بایدن بازهم اجازه دادند که برای اجرای کامل برجام
مذا کرهصورت گیرد.بنابراینایشانتماماجازههارابهدولتدادند.او گفت:این
مسئلهنشانمیدهدرهبریعلیرغمبدبینیبهغربیهااختیارات گستردهایرا
بهدولتدادتابهاهدافشبرسدوحتیامتیازات گستردهای کهدولتدر برجام
بهغربیهادادهبودرابهاحترامرأیملتپذیرفت.تماماینمسائلبهرغماینکه
بدبین بودند و دولت نیز از خطوط قرمز ایشان عبور کرده بود.
فرمایشات رهبری تعیین نقشه راه دولت بعدی است
مرندی خاطرنشان کرد :این نکته بسیار مهمی است و زمانی که رهبری
این سخنان را مطرح کرده و تأ کید می کنند که دولت روحانی به درس
عبرت تبدیلشده ،عمال توصیهای به دولت بعدی است .ایشان درواقع به
ی کند که به غربیها اعتماد نکنند و در این زمینه راه
دولت بعدی تأ کید م 
دولت روحانی را نروند.عضو هیئتعلمی دانشکده مطالعات جهان عنوان
کرد :چرا که وقت زیادی را برای صبر و انتظار به امید غربیها تلف کردیم و
دولت بعدی دیگر مجاز نیست این کار را انجام دهد .ایشان با صحبتهای
اخیرشان تأ کید کردند که دولت جدید باید به سمت توسعه کشور برود
و منتظر و معطل آمریکا و اروپا نماند.مرندی یادآور شد :ا گر منش دولت
آینده این باشد که از تجربیات دولت فعلی بهدرستی استفاده کند یک پیام
به غربیهاست که ما نیازی به آنها نداریم و زمانی که کشور بدون توجه
به غربیها به سمت سازندگی و توسعه و ایجاد رابطه جدید با کشورهای
همسایه ،منطقه و کشورهای قدرتمند بینالمللی میرود غربیها انگیزه
ی گوید:
ی کنند.تحلیلگر مسائل آمریکا م 
بیشتری برای تجدیدعهد پیدا م 
غربیها در سالهای اخیر چه در دوران اوباما ،چه در دوران ترامپ و چه در
دولتبایدنسعی کردند کشور مارامعطلنگهدارندومانعتوسعه کشورمان
شوند.همدرزمینههستهایوهمدفاعی.آنهاحتیمیخواهندمانعشوند
ی گری گروههای تروریستی را بگیرد.
که جمهوری اسالمی ایران جلوی افراط 
وی افزود :با این سیاست درحوزه دفاعی و امنیتی ناموفق بودند اما در حوزه
اقتصادی توانستند به موفقیتهای نسبی برسند .اما پیام اخیر رهبر به این
معناست کهمادیگرمنتظرشمانمیمانیموا گرآمریکاییهاواروپاییهاقصد
تجدیدنظردررفتارشانداشتندبرجامموجوداست.استاددانشگاهتهراندر
ی کند :لذا توافق برجام را با تمام ضعف و قوت اجرا خواهیم کرد
انتها بیان م 
اما ا گر نمیخواهند برجام را اجرایی کنند منتظرشان نمینشینیم و شرکای
ی کنیم و خودمان با استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور
جدیدی را پیدا م 
به سمت توسعه حدا کثری پیش خواهیم رفت.

آ گهی تجدید مزایده عمومی شماره 1400/40
مرحله دوم نوبت اول

نوبت دوم
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گفتوگو

موضوع مزایده  :فروش یك قطعه (شماره  )3زمین واقع در بلوار فاطمیه بعد از هایپرماركت نگین میدانگاه آقا مطابق
شرح مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده
مبلغ سپرده شركت در مزایده ( 860/000/000 :هشتصد و شصت میلیون) ریال به صورت ضمانتامه بانكی با اعتبار
حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری كاشان.
مهلت دریافت اسناد حدا كثر تا تاریخ  1400/6/2از اداره پیمان و رسیدگی  ،مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تا
تاریخ  1400/6/4و بازگشایی پا كتها در مورخ  1400/6/7در محل شهرداری كاشان خواهد بود.
 هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده ،حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند ،سپرده شركت در مزایده ایشانبه نفع شهرداری به ترتیب ضبط خواهد گردید.
 كلیه هزینه های چاپ آ گهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختاراست.
 سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.تلفن )031( 55440055-8 :

تاریخ انتشار  نوبت اول 1400/5/11
تاریخ انتشار  نوبت دوم 1400/5/20
خ ش 1400/5/11

شهردار كاشان – سعید ابریشمی راد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
خرید یك دستگاه لودر نوبت اول
شهرداری سیرجاندر نظر دارد مناقصهعمومیخدمات (شرح مختصر :خرید یك دستگاه لودر)بهشماره 2000005674000071
را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران (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  1400/5/11می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/5/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1400/5/30
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  18روز یكشنبه تاریخ 1400/5/31
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 1400/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/5/18
خ ش 1400/5/11

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

