
ویترین آخر

دربارۀ  مقامات  لحن  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر    
و  یافته  تغییر  محسوسی  شکل  به  زنان  حداکثری  حجاب 
اندکی تلطیف شده است و به نظرمی رسد به توافق بر سر 

"حجاب حداقلی" رضایت داده اند.
  به عبارت دیگر با نگاه سیاسی و امنیتی که سبب شد 
در  گذشته  هفتۀ  در  روزهایی  در  هم  ویژه  یگان  نیروهای 
برخی نقاط پرتردد در کالن شهرها مستقر شوند حساسیت 
نشر تصاویر آن در  و  برداشتن علنی حجاب  اصلی درقبال 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بود که به منزلۀ کنش 
سیاسی تلقی می شد حال آن که این دیدگاه در حاکمیت، 
و  و شل حجاب  بدحجاب  دختران  و  زنان  که  یافته  پژواک 
کم حجاب را ضد انقالب تلقی نکنند و همت خود را صرف 

مقابله با کسانی کنند که آشکارا روسری برمی دارند.
  سید احمد خاتمی هم در واکنش به انتقاد از خطبه های 
او در نماز جمعه تهران به همین نکته اشاره و تصریح کرد 
و  نبوده  حجاب  بد  و  حجاب  شل  و  کم حجاب  او  منظور 

مشخصاً بی حجاب ها را مّد نظر داشته است.
  به عبارت دیگر از منظر سیاسی بی حجابی مطلق یک 
واکنش سیاسی منفی تلقی می شود و مشکل امنیتی است 
اما بدحجابی و شل حجابی و کم حجابی را باید تحمل  کنند 
چرا که پروژۀ حداکثرسازی شکست خورده همان گونه که 
به  را  نظر بی حجابی  نتوانسته موج مورد  طرف مقابل هم 

راه بیندازد.
وقتی یک طرف بر »حداکثر« تأکید کرد و طرف دیگر بر 

نفی کامل و روسری برداشت تعادل بر هم خورد.
و  چادر  پوشش  به  را  زورهمه  به  می تواند  حکومت  نه    
حداکثری وادارد و نه اپوزسیون می تواند زنان را به برداشتن 

روسری ترغیب کند.
  از این روست که هر دو طرف ناگزیرند به توافق برسند 

و توافق همین است.
  این به معنی آن است که موضع قبلی که حتی قرار بود 
به کارمندان بانک ها که طبعا یونیوفورم رسمی شامل مانتو 
انگار دستور  و  تعدیل شده  بدهند  مقنعه می پوشند گیر  و 
بی  تعریف  و  بی حجاب ها  فقط  که  شده  صادر  رسمی  غیر 
حجاب هم مشخص است و در قانون هم »بی« آمده نه کم 
و شل و بد. و اگر رادیکال ها بگذارند و دنبال حداکثرسازی 
یا حتی  ازغدی  پور  رحیم  یا  مجلس  رییس  نروند سخنان 
توضیحات احمد خاتمی را می توان به مثابۀ آتش بس تلقی 
کرد و پذیرش حجاب حداقلی به عنوان توافق طرفین سوژه 

را از مخالفین خارج نشین هم می گیرد.

       گوناگون

آفتاب  نیوز: عباس عبدی در یادداشتی 
نوشت: اولین مساله این است که آیا از نظر 
حکومت امکان گفت وگو در این باره وجود 
دارد؟ یا آنکه مساله حیثیتی است و جایی 
اگر  ندارد؟  وجود  گفت وگو  و  بحث  برای 
قابل بحث نیست پس پیشاپیش سرنوشت 

آن روشن است.
منتظر  چند  از  حجاب  قانون  درباره 
می توان گفت وگو کرد. اول از منظر شرعی. 
بهتر  نمی کنم،  بحث  این  به  ورودی  فعال 
است اهل فقه آزادانه نظر دهند. ولی یک 
حتی  و  دیدگاه ها  اینکه  است،  مسلم  امر 
اجماع درباره این موضوع، آن چیزی نیست 
که در قانون آمده و مهم تر اینکه آن چیزی 

نیست که اجرا می شود.
اینکه  است،  حقوق  فلسفه  دوم  زاویه 
یا  فعل  یک  منطقی  چه  براساس  و  چرا 
آیا  می شود؟  محسوب  جرم  فعل  ترک 
شرع مبنای آن است؟ چگونه اصل دین را 
نمی توان الزامی کرد، ولی فروع آن الزامی 
جامعه ای  پی  در  اینکه  است؟  اجباری  و 
باشیم که همه احکام شرعی رعایت شود، 
و  اجباری  آنها  اینکه همه  با  فرق می کند 
قانونی یا از طریق الزام قانون انجام شوند، 
است.  اعتقادی  دین  و  شرع  ذات  چون 
شرعی  مطلوب های  که  رویکردی  چنین 
را بتوان تماما در قالب قانون اجرایی و از 
طریق امر و نهی عملی کرد، جزو آرزوهای 
دراز محسوب می شود. دروغ نگفتن، غیبت 
و  دیگران  و  مادر  و  پدر  به  نیکی  نکردن، 
ده ها عمل پسندیده و مذموم که شرع امر 
به انجام و نهی از آنها می کند که بسیار هم 
مهم هستند ولی هیچ کدام در قالب قانون 

و  واجب  قالب  در  بلکه  نمی شوند،  تعریف 
حرام در رابطه فرد و خداوند قرار دارند.

آرزوهای بزرگ در ظاهر جالب ولی در 
محدودیت  و  انسان  ذات  دلیل  به  باطن 
حکومت ها دست نیافتنی است. به قول امام 
علی)ع( کسانی که چنین آرزوهایی دارند، 
مرتکب اعمال بدی می شوند و عقِل آنان را 
گمراه می سازد و خدا را فراموش می کنند 
و درنهایت این افراد فریب خورده هستند.

به  رسیدن  برای  افرادی  چنین  واقع  در 
گناه  و  مرتکب خالف  دراز خود  آرزوهای 
را  آرزوها  این  به  نرسیدن  آنها  می شوند. 
تلقی می کنند و چون  به معنای شکست 
آن  به  رسیدن  عادی  ابزارهای  و  امکانات 
اقدامی  هر  به  ندارند،  را  بزرگ  آرزوی 
متوسل می شوند و نه تنها خود را به جرم 
نیز  آرزوهای شان  بلکه  می اندازند،  گناه  و 
موضوع  کردن  حیثیتی  نمی شود.  برآورده 
نیز آنان را در وضعیت بدتری قرار می دهد 
و برای جبران، گناهان بزرگ تری را مرتکب 
می شوند. یکی از مشکالت قانون موجود در 
مورد حجاب افزایش شدید شکاف فرهنگی 
و رفتاری میان خانه و خیابان و در واقع 
ظاهری  و  صوری  رفتار  با  واقعی  فرهنگ 
به  کاری  قانون  مطابق  می گویند  است. 
نداریم،  می گذرد  شما  خانه  در  که  آنچه 
ولی در خیابان باید از چنین استانداردی 
تبعیت کنید. قدری از این شکاف معقول و 

حتی طبیعی است. 
خیابان  در  پوشش  مقررات  اگر  ولی 
مقابل  در  و  باشد  محدودکننده  خیلی 
نیمه  و  خصوصی  مجامع  در  پوشش 
عمومی فاقد چنین محدودیت هایی باشد، 

کم کم فاصله این دو وضعیت زیاد و زیادتر 
وضعیت  رفتار،  دو  این  میان  در  می شود. 
در  قسری  است.  قسری  اصطالحا  بیرونی 
مثل  قسری  است.  طبیعی  و  ارادی  برای 
انداختن سنگ به سمت باالست که فقط 
به دلیل نیروی اولیه باال می رود ولی طبع 
آن جذب شدن به سوی زمین است. این 
قاعده منطقی مشهور است که »القسر ال 

یدوم« اجبار دوام ندارد.
حجاب،  موجود  قانون  حفظ  برای 
نیروی بسیار زیادی نیازمند است. نیرویی 
ندارد  انطباق  حقوق  فلسفه  با  حتی  که 
اجرا  اصال  قانون  این  اینکه  جالب تر  و 
نمی شود و روشن است که چرا نقض آن را 
نادیده می گیرند، چون اجرا شدنی نیست، 
مثل انداختن یک سنگ صد کیلویی به هوا 

برای خروج از جو است.
حجاب  قانون  اجرای  امروز  وضعیت 
مشروب  نوشیدن  که  است  آن  مثل 
جام  چند  با  عمل  در  ولی  باشد  ممنوع 
خواست  کسی  اگر  و  نکنند  مخالفتی  آن 
می کنند.  مخالفت  او  با  بخورد  پاتیل  یک 
یک بار تبصره قانونی حجاب را بخوانید و 
کنید،  مقایسه  جامعه  عمومی  وضعیت  با 
کامل  چرا  می شوید.  مشکل  این  متوجه 
نمی شود؟  اجرا  قانون  مطابق  و  دقیق  و 
آنان  با  مقابله  در  غیرقانونی  اقدامات  چرا 
رفتارهایی که  اتخاذ می شود؟ کافی است 
که  دستورالعمل هایی  یا  شهر  سطح  در 
کنیم.  مرور  را  می شود  صادر  خراسان  در 
برای اینکه تغییر این رفتار از طریق قانون 
این  به  حداقل  یا  نیست،  عملی  مجازات 

صورت قابل اجرا نیست.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا
کدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

باغ ایرانی در انتظار راه اندازی...

الریجانی: بخواهیم سالح هسته ای بسازیم،
 کسی نمی تواند جلوی ما را بگیرد

آفتاب  نیوز: محمدجواد الریجانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به 
پرسشی در خصوص سفر بایدن به رژیم صهیونیستی و راهبرد نظامی آمریکا مبنی 
بر جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای گفت: طبیعتا ما مطابق فتوای رهبر 
انقالب و شرع اجازه نداریم تا به دنبال تولید سالح های کشتار جمعی از جمله اتم 
پیش برویم، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم کسی نمی تواند جلوی ما را بگیرد.
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آفتاب  نیوز: کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی در گفت وگو با 
شبکه الجزیره تاکید کرد که بیانیه قدس تنها یک بیانیه تکراری است و هیچ 
نتایجی به دنبال نخواهد داشت. خرازی خاطرنشان کرد: بر هیچکس پوشیده 
نیست که ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته ای را داریم اما تصمیمی در 
این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان غنی سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد 

به ۶۰ درصد رساندیم و به راحتی می توانیم به ۹۰ درصد نیز برسانیم.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس: وزیر امور خارجه در گفت وگوی 
تلفنی شامگاه دوشنبه، اظهار داشت: هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری اسالمی 
ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار وجود ندارد. رئیس دستگاه 
دیپلماسی با قدردانی از تالش های بی وقفه جوزپ بورل و انریکه مورا تأکید کرد: 
کاخ سفید باید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار گذاشته و با واقع بینی در مسیر 

دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد.

آتش بِس حجاب

خرازی: توانایی ساخت بمب هسته ای را داریم

امیرعبداللهیان: کاخ سفید زیاده خواهی ها را کنار بگذارد

رکورد بی سابقه چاپ اسکناس و افزایش بدهی دولت
که  شده  پول  چاپ  کاهش  مدعی  رئیسی  دولت  حالی  در  نیوز:  آفتاب 
بنابرگزارش اخبار روزاقتصادی، در ۹ ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم )تا 
پایان اردیبهشت ۱۴۰۱( ۱۳ هزار میلیاردتومان اسکناس و مسکوک جدید منتشر 
شده است. در این مدت حجم اسکناس در جریان ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده 
و به ۸۵.۵ هزار میلیاردتومان بالغ گردیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نسبت 
به بهمن ۱۴۰۰ حجم اسکناس در جریان ۱۴ درصد باال رفت که بی سابقه است.

جزئیات عفو و تخفیف مجازات محکومان با حکم رهبری
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه: حجت االسالم رحیمی در تشریح جزییات 
اعیاد  یا تخفیف مجازات محکومان به مناسبت  با عفو  انقالب  موافقت رهبر 
قربان و غدیر، اظهار داشت: از ۲ هزار و ۲۷۲ مورد ۴۳ مورد از عفوشدگان جزء 
محکومان اعدام بودند، ۷ مورد از محکومین سازمان قضایی نیروهای مسلح، یک 
هزار و ۷۶۵ مورد از محکومین دادگستری )غیر از اعدام(، ۴۴۹ مورد از محکومان 

تعزیرات حکومتی و ۸ مورد نیز مربوط به ماده ۲۰ آئین نامه عفو هستند.
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آگهي مناقصــه عمومــي تجدیـد شـده 
شمــاره  1401/14/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» عمليات بارگيري محصوالت از انبار، حمل و تخليه 
آنها در كشتي واقع در اسکله شهيد رجایی بندرعباس« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 
با  بنادر و دريانوردي اسكله شهيد رجايی  اداره  از امور شركتهاي  بارگيري  شرايط و دارای مجوز تخليه و 
اعتبار حداقل يك سال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/09 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/05/02 در انبار شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسكله 
شهيد رجايی مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیـد شـده
 شمــاره  1401/11/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »پروژه طراحی، تأمين ،ساخت و نصب یک دستگاه جرثقيل 
نياز درناحيه ی سپراتورهای خشک  به همراه اجرای مسير مربوطه و اصالحات سازه ای مورد  سقفی منوریل 5 تن 
كارخانه توليد كنسانتره سنگ آهن« خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سيرجان كيلومتر 
50 جاده شيراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 

اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 
1401/05/05 مقرر شده است و الزامی می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه 
بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا 

رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمــاره  1401/19/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد
 »پروژه ارائه خدمات پشتيبانی سخت افزاری و نرم افزاری سيستم های نظارت تصویری )دوربين های مداربسته ( « خود 
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 مقرر شده است. شايان ذكر  ضمناً 
است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه 
گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومي )تجدید شده نوبت سوم( 
شماره 401/03/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد 
»راهبری،تعميرات، سرویس و نگهداری سيستمهای آنالین كارخانجات در بخش هوا و تصفيه خانه فاضالب بهداشتی «

را از طريق برگزاری استعالم عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان می توانند 
جهت اخذ اسناد استعالم به نشانی الكترونيكی  WWW.GEG.IR   اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابی 

كيفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابی تامين كنندگان از قسمت مناقصه-مزايده دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الی 14 چهارشنبه مورخ 1401/05/05 در محل دفتر كميسيون معامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران می باشد.
 الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات واصله بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عمليات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظيف و رفت و روب معابر، عمليات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و كانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحيـــه 1 منطقه دو شهرداری سيرجان( 

2001005674000059  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عمليات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظيف و رفت و روب معابر، عمليات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و كانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحيـــه 2 منطقه دو شهرداری سيرجان( 

2001005674000060  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


