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اجرای  از  هدف  گفت:  مانور  این  حاشیه  در  سیرجان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
در  آنها  قوت  نقاط  ارزیابی  و  دستگاه   این  آمادگی  میزان  تعیین  مانور  این 
است. شاربن  بویژه  دام  و  انسان  بین  مشترک  بیماری  شیوع  و  بروز  با  مواجه 

اجرایی  دستگاههای  بخشی  بین  تعامل  است  نیاز  کرد:  اظهار  پو  زینلی  دکترعلیرضا 
پیشگیرانه   سطوح  تقویت  و  عامل   غیر  پدافند  مقدمات  اجرای  منظور  به  استان 
یابد. افزایش  ها  ساخت  زیر  و  استراتژیک  حوزه  در  عمل  و  ریزی  برنامه  چگونکی 

مانور پدافند 
زیستی با محوریت 

بیماری شاربن
 در سیرجان

اجرای اجرای ۳۳ مانور امداد و نجات توسط آتش نشانی سیرجان مانور امداد و نجات توسط آتش نشانی سیرجان
رضا یوسفی اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، سه 
مانور امداد و نجات برگزار کرد.وی افزود: دو مانور با عنوان زلزله، آمادگی دانش آموزان، اعزام تیم های آتش نشانی و اطفای 
حریق در مدارس انجام و مانور دیگر با هدف خاموش کردن و مهار آتش سوزی مراتع و اراضی برگزار شد.رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان خاطرنشان کرد: الزم است احتمال بروز خطرات و سوانح را به طور جدی 

مدنظر داشته باشیم و در مواقع بحران، آمادگی الزم را برای افراد و تیم های امداد و نجات فراهم آوریم.      

خبــر

گفتار  و  رفتار  از  اوقات  بیشتر  که  حسی 
می گرفتم  خود  به  نسبت  سیرجانی  همشهریان 
با  خاص  رفتاری  می کردم  تصور  غلط  به  و 
دیدم  تعجب  با کمال  اخیراً  را  است  شخص من 
و  سطح  در  مشهوری  فرهیخته ی  شخصیت  که 
انداز ه ی ملی مثل احمد زیدآبادی نیز تجربه کرده 
است. زیدآبادی اخیراً در صفحه ی تلگرام خود از 
تخریب شخصیتی خودش توسط یک همشهری 
مواضع سیاسی  اش  به  واکنش  در  بود که  نوشته 
ابراز شده بود. یا بهتر است بگویم ابزار شده بود 

برای سرکوفت دادن به او.
 "یه این پسرو مندلی ِر بیخودی بزرگش کردن، 
ئی هّچی نیس! ئی بچه که بود مادرش روزا قالی 
می بافت و شبا هم پشت گود کارگه می نشس تا 
خشک  نون  ظهر  هر  خودشم  ئی  ببافه.  کرباس 
اوگرمو  یه  نمی رسید  زورشون  اینا  می خورد. 
بگیره  که  می ِکرد  پیدا  پیازی  اگه  کنن.  درست 
پشت نونش همچی خوشال می شد که نگو! وهلل 

ئی هّچی نیس! همیجور الکی بزرگش کردن. 

ئی چون تو مدرسه شاگرد اول بود معلما لوسش 
کرده بودن و زبون زدی می ِکرد. یه روز اومده بود 
تا  پنج  پدرم  ِکرد.  زبون زدی  ما کار کنه  باغ  تو 
نداد. گرِگه  تو شوناش خرد کرد. حقشم  انار  مرِّ 
بود.  آدمی  همچین  ئی  شون.  خونه  رفت  کنون 
االنم هچی نیس. همیجور الکی بزرگش کردن. یه 
ئی اصاًل ِکوش نداشت که. از بس فقیر بودن با پا 

لق ایَور اوَور می رفت!"
همه ی ما سیرجانی ها در هر جایگاه اجتماعی و 
این جتس حرف ها  از  بارها  اقتصادی ئی  طبقه ی 
سرمان  پشت  یا  شنیده ایم.  خودمان  درباره ی  را 
گفته شده و به گوش ما رسیده و یا در منازعات 
حرف  آدم ها  و  شده  دریده  رودربایستی  پرده ی 
پوسیده  تفکر  کنه  بگویم  است  بهتر  یا  دل شان 

و نگاه تبعیض آمیز و خودشیفته ی "ما ها و بقیه 
پولدار  در سیرجان  کرده اند.  علنی  رودرو  را  کا" 
شده باشید و سابق بر این ففیر بوده اید، همیشه 
نقل محفل مردم هستید که فالنی تا دیروز فالن 
خدمت پست را ارائه می داد و حاال برای ما آدم 
کنار  از  باید  باشید  شده  جایی  مدیر  اگر  شده. 
چای  دیروز  تا  فالنی  اینکه  بر  مبنی  کنایه هایی 
بریز بهمان اداره یا شرکت هم محسوب نمی شد، 
روی  حرف ها  این  سنگین  سایه ی  و  شوید  رد 

دلتان سنگینی کند.
 اگر در رشته ی کاری خودتان، کار خود را توسعه 
اینکه فالنی از یک  داده باشید، همیشه تمسخر 
جای محقر شروع کرده پشت سرتان وجود دارد. 
جنس  این  سیرجانی ها  ما  که  می شود  باورتان 

حرف ها را حتا پشت سر نماینده و اعضای شورای 
شهر و شهردار و فرماندار هم زده ایم و من برای 
هرکدام جمله ی نمونه و آماده در آستین دارم؟ 
واقعا کی می خواهیم این حرف ها را تمام کنیم؟ تا 
کی می خواهیم با این حرف ها هم را آزار بدهیم؟ 
مگر قرار است کسی در زندگی پیشرفت نکند؟ یا 
باید  یا خانواده اش  اگر کرد، روزگار سختی خود 
سوژه ی خنده ی ما باشد؟! این خوی بد اجتماعی 
گاه حتا در خانواده ها موجب طعن زوجین به هم 
و اخالف و جدایی شده و متاسفانه همین جنس 
بارها در رسانه ها هم  رفتار در سال های گذشته 
دیده شده است که فالنی که شهردار شد، قبال 
آن  این ها  و  بود  دیگری  چیز  خانوادگی اش  نام 
تخریب  می گویند  چیزها  این  به  و...  بودن  طور 

ریشه  ی آن در حسادت ورزی  و  افراد  شخصیت 
نسبت به پیشرفت کسی در یک رشته دارد. کاش 
یاد بگیرم اگر نقدی هم به کسی داریم، نقد افکار 
و کارنامه اش باشد وگرنه سابق بر این فقیر بودن 
 ، داشتن  محقر  شغل  یا  نداشتن  مهم  سمت  یا 

هیچ کدام عیب نیست. 
عصر  به  متعلق  کهنه  خان "رعیتِی  نگاه  این 
دیدم  حتا  اتفاقا  و  مانده  هنوز  که  است  قجر 
برای تخریب شخصیت رضاشاه نیز توسط صدا و 
سیما زیاد استفاده می شود. درحالی که رضاشاه 
کارهای غلط زیادی داشته که باید نقد بشود، چه 
نیازی است که از سطح پایین بودن شغل سابق 
نه  اتفاقا  که  چیزی  بگوییم؟  قزاق  قشون  در  او 
تنها بد نیست که می تواند  عاملی باشد بر اینکه 

کسی که به جایگاه مهمی رسیده از خوی تجمل 
جنس  با  آشنایی اش  و  شود  دور  اشرافی گری  و 
برای  کند  کمک  او  به  مردم  واقعی  مشکالت 
مردمش در جایگاه کنونی کاری کند. در ادبیات 
تالش  از  ناشی  جایگاه  تغییر  این  از  نیز  فارسی 
کسی، به عنوان یک حسن یاد شده است. چنان 
وقتی  است:  شده  حکایت  وزیری  روزگار  از  که 
رسیده  وزارت  به  یی  )بافنده-ریسنده(  جوالهه 
بود . هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و 
دِر خانه باز کردی و تنها در آنجا شدی و ساعتی 
در آنجا بودی. پس برون آمدی و به نزدیک امیر 
رفتی. وقتی امیر را خبر دادند که او چه می کند. 
تا در آن خانه چیست.  امیر را خاطر به آن شد 
روزی ناگاه از پِس وزیر بدان خانه در شد. گوی 

دید در آن خانه چنانکه جوالهگان را باشد. 
کرده.  فرو  )=گودال(  گو  بدان  پای  دید  را  وزیر 
ما  گفت:  وزیر  این چیست؟  که  گفت  را  او  امیر 
این  ما  که  ایم  نکرده  فراموش  را  خود  ابتدای 
خود  تا  دهم  یاد  خود  از  را  خود  روز  هر  بودیم. 

به غلط نیفتم.

می  انسانی  هر  که  کارهایی  ارزش ترین  با  از  یکی 
دیگران  تشویق  دهد  انجام  خود  زندگی  طول  در  تواند 
زنجیری  مانند  ما  از  یک  هر  زندگی  است  خیر  کار  به 
های  از حلقه  یکی  اگر  و  است  متصل  به  هم  که  ست 
کل  گریبان گیر  فرد  آن  مشکالت  شود  پاره  زنجیر  این 
جامعه می شود از این رو برای محکم تر شدن و هر چه 
در  و  کنیم  کمک  هم  به  همگی  اتصال  این  بهتر شدن 
این بین همدیگر  را برای انجام کار خیر تشویق کنیم، 
مهال کرمی پور دختر هفده ساله سیرجانی که می توان 

از او بعنوان کوچک ترین خیر  ایران نام برد؛
از  یکی  گفت:  اینگونه  کارش  شروع  مورد  در  وی 
داوطلب  من  و  داشت  مالی  مشکل  ما  های  همسایه 
و  کردم  فامیل جمع  از  پول  مقداری  او شدم  به  کمک 

ماجرا  این  گذشت  از  بعد  شد  حل  خانواده  آن  مشکل 
بانی کارهای خیر و کمک  از دوستان  به پیشنهاد یکی 
بیماری  درمان  هزینه  و  شدم  نیازمند  های  خانواده  به 
همین  از  کم  کم  گرفتم  برعهده  را  خانواده  تعدادی 
نفر  یک  دوستانم  از  هرکدام  و  شروع  کوچیک  کارهای 
را معرفی کرد و ما به همین منوال به او کمک کردیم.

نحوه  و  خیریه  تیم  آمدن  وجود  به  با  رابطه  در  کرمی 
کار  به  شروع  از  مدتی  از  بعد  گفت:  اینگونه  تیم   کار 
گرفتم  تصمیم  بعد  و  آشنا شدم  پیوند  با خیریه  من  ما 
از فروردین امسال با یک تیم کار را شروع کنم که در 
مدت زمان کمی تعدادمان به بیش از  نود نفر رسید. 

تیم  های  بچه  که  این صورت هست  به  تیم  کار  نحوه 
ما هر ماه مقداری پول به حسابی واریز می کنند و تیم 
خیری  کار  چه  صرف  هزینه  این  که  گیرد  می  تصمیم 

غذایی  های  بسته  پخش  شامل  کارهایمان  بیشتر  شود 
های  بچه  بین  در  التحریر  لوازم  بسته های  پخش  یا  و 
بی بضاعت و همچنین خرید لباس نو برای بچه ها بود.

تیم  اعضای  با  ما  که  هایی  افزود: جلسه  ادامه  در  وی 
به  با اصنافی که مربوط  این شد که ما  بر  داشتیم قرار 
این  بر  قرار  و  مراسمات عروسی هستند مذاکره کردیم 
را  عروسی  مراسم  برگزاری  توان  که   افرادی  برای  شد 

ندارند، مراسم را برگزار کنیم. 
و  کردیم  برگزار  مراسم   4 کنون  تا  سال  ابتدای  از   
با  که  کنم  می  دعوت  مرتبط  اصناف  از  جا  همین  از 
به  زدن  سر  کارهایمان   دیگر  از  کنند  همکاری  ما 
هست  سرپرست  بد  و  سرپرست  بی  دختران  خوابگاه 
که تنها مشکلی دارند مشکالت پزشکی هست از جمله 
پزشکان  از  که  هست  پزشکی  دندان  و  زنان  مشکالت 

شهر خواستار کمک هستیم .
خرید جهیزیه برای دختران یکی از اقدامات 
ما هست هر ماه مبلغی را به این کار اختصاص 
می دهیم و  وسایل دست دومی که افراد  در 
خانه ها دارند و از آنها استفاده نمی کنند به 
ما تحویل می دهند و ما ُآن ها را بازسازی و 
ازشون  جهیریه  عنوان  به  و  کنیم   می  تعمیر 

استفاده می کنیم.
وقتی  اما  دارده  زیادی  دردسرهای   کار  این 
بینم  می  دیگران  چهره  در  رو  خوشحالی 
از  و  دهد  می  درست  بهم  خوبی  قلبی  حس 
و  همراه  همیشه  که  می کنم  تشکر  خانواده ام 

بودند. مشوقم 

در نقد یک ویژگی اجتماعی در رفتار ما سیرجانی ها؛

خود مشت و مالی و خود بدی

گفتگو با جوان ترین خیر سیرجانی مطرح شد؛

خوشحالی در چهره دیگران حس خوبی دارد 

      حسام الدین اسالملو

      سحر لشکری
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 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 مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/09/10 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا )سیرجان( درنظر دارد
تره بار، سیفی جات، خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401 

خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: سیرجان/ جاده راه آهن، مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا، آماد 
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل، برابر قانون تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/08/29 به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.

*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 4610 4132 - 0068 4220 )034( تماس حاصل نمایید

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهــی  استعـالم

 تعویـض و جوشکـاری اولیـه
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ 

»  تعویض لوله GRP 100 با کربن استیل 1200 خط لوله خلیج فارس ) فیتاپ،جوشکاری ونصب لوله( « 
متعلق به خود را از طریق برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به 

آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(

*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

*مهلت تحویل پاکات: سه شنبه 1401/08/24 ساعت 14:00 

*بازدید از سایت : شنبه 1401/08/21 ساعت 10:00

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09132455003 ) آقای عبدالی( تماس حاصل فرمایند.

4- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید. 1 4 2 4 3 8 2 *جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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  4132 )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 عمومی یک مرحله ای  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )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 مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده  در سامانه: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها      تلفن:   5077  4132 )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

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


