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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد
«مردم خسته شدهاند ».این نتیجه صحبت با 50
نفری است که عصر شنبه با آنها پیرامون اینکه چرا
ماسک نزدهاند صحبت کردیم .با اینکه همهی مردم
میدانند ماسکزدن مهم است اما چون روند بیماری
طوالنی شده است ،از آن استفاده نمیکنند .برخی هم
از همان ابتدا به وجود این بیماری در جامعه اعتقاد
نداشتند و ندارند و فکرمیکنند زاییده افکارمسئوالن
است.
کرونادرسیرجانبهمرزقرمزرسیدهو آمار 1000مبتال
باعثشده ازدیروزباردیگربرخی ازمحدودیتها اعمال
شوند.محدودیتهاییکهبهنظرمیرسدهیچضمانتی
برای اجرای آنها وجود ندارد.علیرغم اینکه ماسکزدن
دراماکنعمومی اجباری شده است اما بازهم شاهدیم
بسیاریبیتوجهبه اینقوانینوضعشده،بدونماسک
به کارهای روزمرهشان میپردازند و هیچکس هم چیزی
بهآنهانمیگوید.
مردمی که بیتوجه به استفاده ازماسک ،درخیابان
و بازارو مراکزخرید قدم م یزنند و درپاسخ «تمام شدن
کرونا» یا «بیتفاوتی نسبت به وجود ویروس» را بهعنوان
دالیل استفاده نکردن ازماسک اعالم میکنند .درحال
حاضرروی درورودی تمام ادارات ،بانکها ،شهرداریها،
مراکزتجاری،مغازهها کاغذیابنرینصبشده است که
بدون ماسک وارد نشوید یا فاصله اجتماعی را رعایت
کنید اما چرا خیلی ازمردم نه ماسک م یزنند و نه فاصله
اجتماعیرارعایتمیکنند.
عصر شنبه سری به خیابانهای نصیری ،شریعتی،
امام و دکترصادقی زدیم و در این گشت و گذار
چندساعته سعی کردیم از مردمی که ماسک نزدهاند
بپرسیم«چراماسکنزدهاید؟»
سوجوی خیابانی این که از 50
در نتیجه این پر 
نفر صورت گرفت؛  15نفرشان نسبت به این مسئله
بیتفاوت و بیتوجه بودند 10 ،نفرشان برایشان مهم
بود اما یا یادشان رفته بود یا ماسکشان را جایی
گذاشتهبودند 10،نفردیگرهزینهخریدماسکبرایشان
مقرونبهصرفه نبود و 5نفرشان اصال به کرونا اعتقادی
نداشتند.
عصر شنبه ترافیک سنگینی در خیابان نصیری و
شریعتی حکمفرماست .عدهای پیاده و عدهای سواره
درپی انجام کارهایشان هستند .درخیابان نصیری عده
زیادی ماسک زدهاند اما تعداد زیادی هم آزادانه بدون
ماسک قدم برمیدارند و اصال به این موضوع توجه
ندارند .آمار کرونا در سیرجان لحظه به لحظه در حال
افزایش است و ممکن است نفربعدی که سوارقطار
کرونامیشود،خودشانیایکی ازنزدیکانشانباشند.
وقتیماسکم یزنمخفهمیشوم
زنی میانسال با دختر جوانش در پیادهروی خیابان

نصیری راه میروند .آنها میگویند که ماسکشان را در
خانهجاگذاشتهاند.
مرد فروشندهای درخیابان نصیری میگوید« :کرونا
دیگر تمام شده است ،این حرفها الکی است و
میخواهندذهنمردمرامنحرف کنند».
مرد میانسالی که ماسک نزده است میگوید« :من
همیشهماسکم یزنمامروزماسکمتمامشدهبود،چند
جارفتم گیرمنیامد ،ازطرفی اگرهمباشدقیمتهردانه
دوهزارتومانبهباالستوجالبتراینکهقیمتماسک
ازاین مغازه تا مغازه دیگرمتفاوت است و هیچ نظارتی
روی آن نمیشود».
زن سالمندی که همراه با دخترش برای مراجعه به
پزشکبهساختمانپزشکانخیابانشریعتیآمدهاست،
میگوید« :ماسکم درکیفم است ،وقتی ماسک م یزنم
خفهمیشوم»
زن مسن دیگری که چادر خود را جلوی دهانش
قرارداده و منتظراست نوبتش بشود ،میگوید« :وقتی
ماسک م یزنم خفه میشوم .انشاءاهلل که کرونا
نمیگیرم».
زن جوانی که همراه با کودکش بدون ماسک به
ساختمانپزشکان آمدهاند،میگوید«:ماسکزدنهیچ
فایدهایندارد .اگرقرارباشدبمیریم،میمیریم».
مرد جوانی که کنارماشینش ایستاده و ماسک نزده
است ،میگوید« :از خانه خسته شدیم و زدیم بیرون.
البته ماسک دارم ،تو داشبورد ماشین است».
 دوستندارمماسکبزنم
وارد خیابان امام میشوم .پیادهروی منتهی به بازار
آنقدر شلوغ است که عمال موضوع رعایت فاصله
اجتماعی بیمعناست ،دستفروشان بساط پهن
کردهاند ،و زن و مرد و پیر و جوان در حال رفت و آمد
هستند .ساعت  7بعدظهر است و دهانه بازار شلوغ
است و هرکسی به کاری مشغول است .عده اندکی

گزارش میدانی خبرنگار پاسارگاد از سطح شهر

چرا ماسک نمیزنیم؟

 یک شهروند :دولت میخواهد همهچیز را گران کند و برای اینکه مردم اعتراض نکنند و تو خیابانها
نریزنند مدام از کرونا میگوید تا مردم غم نان یادشان برود

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

ماسکدارندوجمعیتزیادتریماسکندارند.پیرمردی
که همان حوالی بساط چیده است ،درجواب این سوال
که چرا ماسک نزدهاید ،با عصبانیت میگوید« :دوست
ندارم ماسک بزنم .از گرانی داریم میمیریم ،از کرونا
بترسیم؟ شما میدانید چند روزه دشت نکردم ،نون زن
و بچهام را ازکجا بیارم؟»
مرد دیگری که او هم دستفروش است ،میگوید:

«چهماسکبزنیمچهنزنیمکرونامیگیریم.تازهاگرکرونا
بگیریم هم که نمیمیریم ،خوب میشویم .کرونا مثل
سرماخوردگی است.چندنفرازفامیلما گرفتندوخوب
شدند».
دو جوان فروشنده دیگر در مورد ماسک نزدنشان
میگویند« :ازصبحی ماسک زده بودیم اما عصری دیگر
خسته شدیم و همین حاال ماسکها را دورانداختیم اما

مواظبهستیم».
 کرونا الکی است
وارد بازار میشوم .اگرچه برخی از کسبه و مردم
ماسکدارند اماتعدادزیادیهمبدونماسکدارند ازکنار
هم میگذرند .زن جوانی بدون ماسک درحالی که چند
بارعطسه میکند از کنار بقیه میگذرد و دیگران هم به
عطسههایبدونماسکشاعتراضینمیکنند.

مرد جوانی میگوید« :از بس ماسک زدم دیگر
بیخیال شدم .میدانم که آمارمبتالیان به کرونا باال رفته
و وضعیت قرمزاست و نگران سالمتی خودم هم هستم
اماوقتیماسکم یزنم اذیتمیشوم.میدانم ایندلیل،
توجیهخوبیبرایماسکنزدننیست».
فروشنده جوانی که در حال بریدن پارچه برای
مشتریاش است ،میگوید« :یک بسته ماسک درمغازه
دارم اما ازبس ماسک زدهام ،خفه شدهام .مواد ضدعفونی
هم در مغازه دارم اما گاهی یادم میرود ».او میگوید:
«چند تا ازکسبه کرونا گرفتند و واقعا کرونا شوخیبردار
نیست».
پسرجوانی که همراه دوتا ازدوستانش به بازار آمده
میگوید« :کرونا الکی است و ازخودشان درآوردهاند .من
ازهمون اول ماسک نزدم ،همه جا هم رفتم اما مریض
نشدم».
یک مغازهدار نیز میگوید« :به نظر من ماسک در
پیشگیری ازابتال تاثیری ندارد .الکی میگویند که ماسک
موثر است .اگر ماسک تاثیر داشت این همه آدم که
ماسکهممیزدند،کرونانمیگرفتند».
 وسعماننمیرسدماسکبخریم
مرد جوانی که به همراه زن و دختر کودکش دریک
ساندویچی درخیابان امام نشسته و ساندویچ میخورند
میگوید« :ماسک زدن فایدهای ندارد ،اگرعمرآدم به این
دنیاباشدزندهمیماندو اگرنباشدهممیمیرد».
زن جوانی که درحال خرید سیبزمینی و پیاز است
میگوید«:شماحسابکنیدوقتیچندکیلوسیبزمینی
و پیاز شده  7هزار تومان ،مرغ شده کیلویی  19هزار
تومان ،واقعا وسعمان به خرید ماسک نمیرسد .ماسک
دونهای دو هزارتومان ،بیشترازیک روزهم که نمیشه از
آن استفاده کرد،حالحساب کنیدیهخانوادهچهارنفرهدر
ماهچقدرهزینهخریدماسکشانمیشود».
مرد فروشنده هم که حرفهای ما را شنیده است،

 164نفردر منطقه گلگهر به کرونا مبتال شدهاند
 گروه جامعه
آمار مبتالیان در سیرجان به عدد ۱۰39
نفر رسید .حال با هزارتایی شدن آمار مبتالیان
پیشبینیرییسگروهبیماریهایدانشکدهعلوم
پزشکیسیرجان کهدوهفتهقبلدرگفتوگوبا
پاسارگاد انجامشد،محقق گردید .اکبراسدیدر
توگوی جدیدش با پاسارگاد گفته است تا
گف 
االن  46مورد مرگ داشتهایم که  8مورد مرگ
مثبت کروناومابقیمرگمشکوکبه کرونابوده
است:
 46مرگمربوطبه کرونادرسیرجان
به گفته اکبر اسدی؛ تا این لحظه بیش از

 ۴۶۰۰نفر نمونهگیری انجام شده که تعداد
 ۱۰39نفر آنها مثبت شدهاند و تعداد  ۴۶مورد
مرگ داشتیم که  ۸مورد مرگ مثبت کرونا
بوده و  ۳۸مورد هم مرگ مشکوک به کرونا
داشتیم .اسدی گفت؛طبقبرنامهریزیمعاونت
بهداشتیورییس گروهبهداشتمحیطباالی۲۰
تیم نظارتی بهداشت محیط حرفهایی تشکیل
شده است که برتمامی خانه باغهای غیرمجازو
سالنهای آرایشگاهیزنانهومردانه،باشگاههای
ورزشی و بدنسازی و کاراته ،استخرهای شنا،
تاالرهایپذیرایینظارتخواهندکردودرصورت
عدم رعایت شیوهنامهها و دستورالعملهای

پیشگیری ازکرونا باجدیتوپشتکاردادستانو
نیروی انتظامي که برخورد خواهند کرد و محل
مورد نظر حداقل به مدت  ۳تا  ۶ماه تعطیل
خواهدشدوجرایمسنگینیدرانتظارافرادخاطی
خواهدبود.
 40درصد موارد آلوده در گهرزمین
است
وی افزود؛ در حوزهی گلگهر تاکنون 164
نفر به کرونا مبتال شدهاند که بیشترین موارد
آلوده حدود 40درصد مربوط به گهرزمین است.
خواهش ما از دوستان حوزه صنعت و معدن
این است که دستورالعملها را اجرا کنند تا

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایخریدیکدستگاهفک 250تنیجهت
سنگشکنکارخانهآسفالتشهرداریسیرجان(نوبتدوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :خریـد یک دسـتگاه فک
 250تنـی جهـت سنگشـکن کارخانـه آسـفالت شـهرداری سـیرجان) بـه شـماره  2099005674000025را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/04/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/05/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/05/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحوعملیاتاجرایالیهاساسوآسفالت
معابر سطح شهر شماره یک سال( 99نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و عملیات
اجـرای الیه اسـاس و آسـفالت معابر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )99بـه شـماره  2099005674000027را
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/23میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/05/01
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/05/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/05/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شاهدافزایشمواردنباشیم.
مراقبسالمندانوکودکانباشید
رییس گروه بیماریها با خواهش و تمنا از
بیماران دیابتی ،افراد سن باال ،کسانی که سابقه
آسم،تنگینفسیامصرفقلیانوسیگاردارندو
یا شیمیدرمانی میشوند و به هردلیل سیستم
ایمنی بدن آنها ضعیف شده است خواست که
بههیچوجهبهدعوتعروسی،میهمانیخانگی،
مراسم تشیع جنازه ،هفتم و ...نروند .زیرا ابتالی
شما با این شرایط حاد اتفاقی به نام معجزه
میخواهد که ازدست کرونارهایییابید.
اسدی گفت؛ کودکان زیر  ۱۰سال هم به

کرونامبتالمیشوندوهمب هراحتیوبدونعالیم
میتوانند به عنوان ناقل کرونا عمل کنند .افراد
سالمند مواظبت کنند و برای یک مدت کودکان
رانبوسند .ابرازاحساساتشمامیتواند ازفاصله

دو متری و با حرکات دست و بیان کلمات
پرانرژیو احساسیباشد.
آرزوی اول نوهها برای پدربزرگ و مادربزرگ
تن سالم است و بس!

میگوید« :دولت میبایست ماسک رایگان در اختیار
مردم قرار دهد تا همه استفاده کنند .واقعا خیلیها
ندارند ماسک بخرند و هزینههای واجبتری دارند ،ترجیح
میدهندماسکنزنند».
مرد مسنی که در حال خرید میوه است میگوید:
«ازنظرمن کرونا نقشه دولتهاست ،دولت میخواهد
همهچیزرا گران کندوبرای اینکهمردم اعتراضنکنندوتو
خیابانهانریزنندمدامتورادیووتلویزیون ازکرونامیگوید
تا مردم غم نان یادشان برود».
مرد جوانی در حال خرید از سوپرمارکت است و
میگوید«:داستانماسکهمبرایخودشعجیب است.
یکبارمیگویندماسکتاثیرینداردوبیشترباعثبیماری
میشود .بار دیگر میگویند فقط ماسک فیلتردار موثر
استوماسکهایمعمولیهیچتاثیریندارد .االندیگر
میگویند ماسک فیلتردارخطرناک است و ماسکهای
معمولی موثر است .من برای همین ماسک نم یزنم.
بهتانقولمیدهمیکماهدیگرمیگویندنهماسکمفید
است و نه دستکش و نه مایع ضدعفونی».
مرد میانسالی دیگری که درحال خرید خرما و مویز
است و ماسک دارد میگوید« :به نظر من شاید 40-30
درصدمردمماسکبزنندوخیلیهانهماسکم یزنندونه
حتیرعایتمیکنندوزمانیبهشان اعتراضمیکنیمچرا
ماسک نم یزنید ،میخواهند آدم را بزنند و میگویند به تو
چه .مردم ما هنوزمتوجه نشدهاند کرونا چقدرخطرناک
است وگرنه همه میزدند .هرچه هم شما نشریات
بنویسید،آنهاییکهنمیفهمندنخواهندفهمیدوتاثیری
رویشان ندارد .به نظر من دخترم خودت راخسته نکن
بروخونه».
تنهاراهپیشگیریماسکزدن است
دکتر محمد موقری سخنگوی ستاد کرونا در سیرجان
با بیان اینکه وضعیت ماسک زدن مردم نسبت به قبل بهتر
شده است ،گفت :با این حال تعداد زیادی هنوز هستند
که به دالیل مختلف ماسک نم یزنند .او با تاکید به اینکه
استان کرمان ازنظر کرونا درمرحله هشدارقراردارد ،گفت:
متاسفانه شهرستان سیرجان درچند روزگذشته آمارش باال
رفته است و به حد قرمزرسیده است .و تنها راه کنترل این
بیماری زدن ماسک است ،بطوریکه به گفته وزارت بهداشت
اگر 85درصد مردم ماسک بزنند این بیماری کنترل میشود.
او در مورد قیمت باالی ماسک هم گفت :به مردم در این
زمینه حق میدهم ،اما درحال حاضرماسک درشهربه وفور
یافت میشود و اگر خانوادهای توان مالی برای تهیه ماسک
ندارد میتواند ازماسکهای خانگی استفاده کند .او معتقد
استتنهادلیلی کهمردمماسک استفادهنمیکنند این است
برایمردم اینبیماریعادیشده استوبیتفاوتشدهاند.در
نهایت اینکههشدارهاو اخطارهایچندروزگذشتهمسئوالن
وبیتفاوتیمردمنسبتبه اینخواهشهاوتوصیهها،نشان
داده که برای غلبه برکرونا راه دشواری پیش رویمان است.

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایکانیووسطمعابرسطح
شهر شماره یک سال( 99نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
کانیـو وسـط معابـر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )99بـه شـماره  2099005674000024را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/04/26
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399 /05 /05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایروشناییبلوارهای
شهرک صدف (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
روشـنایی بلوارهـای شـهرک صـدف) بـه شـماره  2099005674000026را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/23میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/05/01
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/05/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/05/12
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارایـه
پاکتهـا
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

