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 ناصر صبحی
جاده تهران ،جنب پمپ بنزین  ،110درعمق جاده
خاکی،کنارکیوسکنگهبانینیرویانتظامی،ساختمانی
یک طبقه ،با دیوارهای که با سیم خارداربلندترشدهاند،
محل کمپ ماده  16است .مکانی برای ترک دادن
معتادان متجاهر یا به اصطالح کارتنخواب .ورود به
این کمپبرایمعتادان اختیارینیست .آنهامعتادان
متجاهری هستند که توسط نیروی انتظامی دستگیر
شدهاند .انسانهایی کهدرمسیرپراشتباه اعتیادتا آنجا
پیش رفتهاند که هر چه داشته و نداشتهاند ،از دست
دادهاند؛ از احترام اجتماعی تا شغل و خانواده .اینجا
شاید آخرین ایستگاه امید است .جز اینجا ،تنها راه
باقیمانده،طی کردن کاملمسیرتباهی است.
با هماهنگی و همکاری معصومه خواجویی؛ مدیر
روابطعمومی اداره بهزیستی ،حوالی ساعت 6عصرروز
شنبه ،برای بازدید و تهیه گزارش وارد کمپ میشویم.
جلوی درورودی ،دکترامیرحسین جهانشاهی ،مسئول
مرکز به استقبال ما میآید .وارد مرکز میشویم .یک
ساختمان یک طبقه سمت راست قرار دارد که به 3
بخش انبار،مدیریتوقرنطینهتقسیمشده است .اتاق
ِ
قرنطینه یک چهاردیواری خالی ازهرگونه وسیله است
با یک دستشویی در انتهای آن .جهانشاهی توضیح
میدهد که در حال حاضر به دلیل تکمیل ظرفیت و
عدم پذیرش مددجو ،نیازی به اتاق قرنطینه نیست و
وسایلجمعشدهاند .اتاققرنطینهبرایمعتادانی است
که در روزهای ابتدایی ترک به دلیل حال نامساعد
خماری باید جداگانه نگهداشته شوند و درعین حال،
دراین ایام کرونا ،مکانی جهت اطمینان ازمبتال نبودن
مددجویان به ویروس است .جهانشاهی تاکید دارد
افراد حاضر در کمپ به طور روزانه توسط وی تحت
نظر هستند تا اگر موردی از ابتال وجود داشته باشد،
سریعا اقداماتدرمانی ازجملهقرنطینهودرصورتنیاز
فرستادن بیماربه بیمارستان انجام پذیرد .ظرفیت این
کمپ  100نفر است و تعداد مددجویان فعلی  110نفر.
آن  10نفر ،جزو پاکشدگانی هستند که حاال تبدیل به
یار کمکی کمپ و یاورسایرمعتادان شدهاند تا ایشان
نیزبهپاکیبرسند.
اندکی جلوتراتاقهای حمام و دستشویی قراردارد
که تعداد هر کدام 6،عدد است .کمپ ،حیاط نسبتا
بزرگی دارد؛ هرچند برای 100نفر ،به نظرکوچک میآید.
درختان و فضای سبز دو طرف حیاط ،تا حدی باعث
تلطیف محیط شدهاند .در گوشهای از همین فضای
سبز ،قفس کوچکی وجود دارد و تعدادی مرغ و
خروس .وسط حیاط نیز ،حوض کوچکی وجود دارد
با تپهای ازسنگهای سفید و یک مرغابی کوچک بامزه
که مدام دور این حوض میچرخد .انتهای حیاط نیز
محل استراحت و خوابگاه است که با کمک نیروی
شوپرورش تجهیز شده و در گوشه
دریایی و آموز 
این بخش نیز آشپزخانه قرار دارد .پاکشدگان نیز در

گزارشی از کمپ اجباری ماده  16ترک اعتیاد سیرجان
دستههای کوچک و بزرگ و یا انفرادی
برمیخورند .سابقه اعتیاد باعث میشود
بالباسهاییکدستیکهشایدبهدلیل
گواهیعدمسوءپیشینه ایشانبامشکل
استفاده مدام ،کهنه به نظرمیرسد در
روبرو شود و کارفرمایان از بهکارگیری
جای جای این مرکزنشستهاند و تعداد
آنها خودداری کنند .البته برخی ازایشان
قابل توجهی از ایشان ،درحالیکه ما از
عالوه برمشکل سوءسابقه مصرف مواد،
شدت گرمی هوا عرق میکنیم ،زیر
دارای سوءسابقه درمواردی مانند سرقت
تابش نیمهجان آفتاب اما ُهرم جاندار
نیز هستند که این مسئله مشکل را دو
گرمایزمین ،گرم گفتوگوهستند.
چندان کرده است.
«علی آقا» یکی از قدیمیهای این
کارناتمام
ِ 
کمپ است .او 25سال دچاراعتیاد بوده
شاید تیتر باال را بتوان خالصهای
و  4سال پیش پاک شده است اما به
استنباطی ازگفتههایمسئولوموسس
دلیلدرکمشکالتایشانوآگاهیناشی
کمپدانست .ازاینمنظرکههرچند این
ازتجاربشخصیاینمسیر،سالهاست
مرکز کاربردهای اختصاصی خود را دارد
که در کنار این افراد که به آنها لقب
اما برای به ثمررسیدن نتیجه نهایی باید
«تهخطی» میدهد ،باقی مانده و به آنها
دانستتنهاحلقه اولزنجیراست.حلقه
یاری میرساند .او را میتوان ریشسفید
دوم و مهمتر ،پشتیبانی ازمعتادان پاک
این جمع نامید که همه با احترام وعالقه
شده برای ورود به اجتماع است ،وگرنه
از او یاد میکنند و حتی برخی به سبب
این مرکزتبدیل میشود به دورباطلی از
تالشهایش او را فردی مقدس میدانند.
معتادانپاکشدهایکهدوبارهمعتادشده
ِ
علی میگوید« :این افراد فقط امید و
وبه اینمرکزبازگرداندهمیشوند.
انگیزهمیخواهند.دربینهمیندوستان،
امیرحسین جهانشاهی ،پزشک
کسانی بودهاند که امروز دارای شغل
عمومی و موسس کمپ ماده  16یا
هستند و در کارشان موفقاند .حمایت
کمپ نگهداری از معتادان متجاهر و
افراد تحت مراقبت و ترک در مرکزدرمان اجباری معتادان متجاهر ماده  16سیرجان  /عکس :امین ارجمند
دکتر امیرحسین جهانشاهی ،مسئول کمپ ماده 16
براییافتنیا ایجادشغل،میتواند کمک
کارتنخواب است .او دلیل ورود به این
عرصه را دغدغه فرهنگی و اجتماعی خود و نیاز جامعه معتادان ازتریاک و شیره آغازشده و درادامه به هروئین و از دست ما برنمیآید .حیطه وظایف ما در چارچوب این بحثجیرهغذاییپاکشدگان است.جهانشاهیمیگوید :بزرگی باشد تا دیگر به این مسیر بازنگردند.یکی دیگر از
عنوانمیکند.اویکیازمهمترینمشکالتاینمددجویان شیشه و انواع قرصهای روانگردان رسیده است اما سه کمپ و دوره  3ماهه بازپروری تعریف شده است .اما «جیره غذایی مشخصی برای دوستان مشخص نشده و مسایل حمایت خانواده است .این افراد زیاد خرابکاری
را طرد شدن ازسوی خانواده و جامعه میداند و میگوید :محوراصلیهمانتریاک،هروئینوشیشههستند.
امیدواریم دوستان دیگربه خصوص بهزیستی و گلگهر تقریباهمهمواردبهعهدهخودماناست.مابانامهبهزیستی کردهاند و خیلی خانواده را اذیت کردهاند اما افرادی بودهاند
مدت نگهداری افراد درمرکز ،مطابق دستوردادستانی همکاری کنند تا برای این افراد ،کارایجاد شود .بدون شک و هماهنگی با اداره صمت مقداری جیره غذایی میگیریم که با ترک اعتیاد و یافتن کار ،حتی توانستهاند دوباره به
«آنها نیازدارند به جامعه بازگردند».تاسیس و تجهیزمرکز
ازشهریورسال گذشته و زیرنظربهزیستی آغازشد .مراحل بین یک تا 3ماه است .دردورههای 3ماهه ،معموال یک بسیاری ازایشان به مسیرعادی زندگی بازخواهند گشت .و به نحوی که دوستان اذیت نشوند ،تغذیه در 4وعده جمع خانواده بازگردند».او در بین حرفهایش به کلمه
انتخاب پرسنل و اجاره محل کمپ که پیش از این به ماه اول سمزدایی است و بعد ،برگزاری کالسهای موسوم ما نیاز به اجرای دوره مهارتپروری داریم .خودمان نیز صبحانه ،ناهار ،عصرانه و شام انجام میشود .به هرحال خاصی اشاره میکند :قابل اعتماد .علی معتقد است باید
اصطالح باغ یا تاالربوده درهمان زمان طی شد ودرنهایت به قدم .با این وجود اگر نیاز به نگهداری بیشتر برخی از برنامههایی داریم اما فعال به دلیل کمبود جا ،دستمان ما نیز به دلیل همین تورمی که جامعه نیز با آن درگیر به پاکشدگانی که قابل اعتماد هستند ،فرصت دوباره
باحمایتبهزیستی،نماینده،دادستان،شهرداریو گلگهر مددجویانباشد،بادستوردادستانیمیتوان 3ماهدیگرنیز بسته است .البته مقررشده تا جابهجا شویم و درصورت است،مشکالتمالیداریم.نوساناتقیمتدربحثخرید داده شود .البته میزان افراد قابل اعتماد متفاوت است.
کمپ راه میافتد .جهانشاهی اضافه میکند« :دوستان تا ایشان را درکمپ نگه داشت.
رفتن به مکان بزرگترو وجود فضا ،بتوانیم مهارتهایی مواد غذایی زیاد است».او میگوید که وقت این افراد در خو ِدمعتادانمعتقدند اکثرشانقابل اعتمادهستند.علی
جهانشاهی با اشاره به اینکه متاسفانه در بین این به مددجویان آموزش دهیم .همچنین مجموعه فنی و کمپ به بطالت میگذرد و به همین دلیل تالش زیادی میگوید  25تا  30نفرو دکترجهانشاهی ازحدود  5نفریا
جایی که درتوان بود کمک کردند اما هنوزمنتظر انجام
برخیقولهاهستیم ».اوباروحیهایمحافظهکارانهترجیح افراد ،برگشتی(پاکشدگانی که دوباره معتاده شدهاند) نیز حرفهای شهرستان نیزدراین راستا قولهایی به ما دادهاند برایتهیهتعدادیوسایلورزشیبرایساکنان کمپ انجام کمیبیشترشخصاحاضربهضمانتایشاناست.
میدهد این بحث را بیش ازاین تشریح نکند .شاید به این داشتهایم ،تاکید میکند« :نیازمبرم است که برای ایشان که امیدواریمعملیشود».
پاکشدگان معتقدند تنها راه اثبات ،دادن فرصت
شده اما با وجود وعدهها و نامهها همکاریها انجام نشد.
دلیل که مبادا به آنها که وعده داده و عمل نکردهاند ،شغل تعریف شود زیرا بیشتر این افراد پس از ورود به
هرچند فعال کمپ با امید به عملی شدن وعدهها همچنین بحث ایجاد فرصتهای مهارتپروری جهت دوباره به ایشان است و در مقابل پرسش ما که چرا باید
حیطه اعتیاد بیکارمیشوند .بنابراین نیازبه حمایت دارند میچرخد اما به گفته جهانشاهی ،یکی از امکانات مهیا ایجادتوانمندیشغلییکیدیگرازمشکالتوکمبودهای جامعه دوباره به شما اعتماد کند؟ میگویند« :ما یک بار
بربخورد وعملشان بیش ازپیش دچارتاخیرشود.
ازدی ماه که شروع به کار کمپ است ،تاکنون  270تاتوانمندیپیدا کنند.همچنینحمایتخانواده ازایشان شده ،تسهیالت 50تا 100میلیون تومانی بهزیستی است مورد تاکید جهانشاهی بود.او همچنین درانتهای سخنان اشتباه کردیم و نتیجه را دیدیم .دیگرهرگز این اشتباه را
نفر ورودی به کمپ وجود داشته که در حال حاضر 110 ،بسیارمهم است .برخی خانوادهها به دلیل مشکالتی که که به افراد واجد شرایط و مورد تایید مسئوالن کمپ داده خود با اشاره به اینکه بسیاری ازمردم ازوجود این مرکز تکرار نخواهیم کرد».اگر واقعبینانه نگاه کنیم ،میتوان
نفردر آن حضوردارند .امکانات اقامتی ،خورد و خوراک و قبال پیش آمده ،کملطفی میکنند .ما تقاضا کردیم که در میشود .او میگوید« :این اتفاق خوبی است که البته به اطال ع ندارند ،از نیاز به حضور خیرین و کمک ایشان به پیشاپیش نتیجه گرفت که اکثریت جامعه با این پاسخ
پوشاک برای مددجویان رایگان است و هزینهها ازطریق بخش ایجاد و یافتن شغل ازاین افراد حمایت شود .البته تازگی تایید شده .تعدادی از افراد نیز در حال طی مراحل کمپ مذکورسخن گفت.کمکی که به گفته جهانشاهی قانعنخواهندشد.همینکه اکثریتپاکشدگاندریافتن
سرانه پرداختی بهزیستی به ازای هرمددجو اداره میشود .تعدادیراتوانستیمبهسرکاربفرستیم اماتعداددیگری »...گرفتنتسهیالتهستند.همچنیناگرگلگهرومجموعه میتواندتاثیرمثبتفراوانیبرعملکردبهتروبیشترکمپ شغلبهمشکلبرخوردهاند ،اثباتیبراینمدعاست.پاسخ
ایشان به این ایراد چنین است« :اعتماد کنند! زیرا ما اهل
ظرفیت ابتدایی مرکز 50نفربوده که به گفته جهانشاهی،
خانوادهایبهپاسارگادمیگوید؛فرزندشاندراینمرکز فنی و حرفهای با توجه به تواناییهاشان همکاری کنند ،بگذارد.
با گذشت یک ماه ،مشخص شد نیازبسیاربیشتر است توانسته مواد را ترک کند اما به دلیل اینکه پس از آن بدونشک اتفاقخوبیخواهد افتاد».
نارو زدن نیستیم .ما تا انتهای مسیررا رفتهایم ،سرمان به
 گپی با پاکشدگان
و به  100نفر افزایش داشته است.جهانشاهی میگوید :حمایتی وجود نداشته و نتوانسته به سرکاربرود ،افسرده
خالصه حرف تمام افراد حاضر در کمپ را میتوان سنگخورده،پشیمانیمودیگرنمیخواهیمآناشتباهات
 کمبودها
«همهحاضراندراینکمپسیرجانینیستنداماتمامشان شده و پس از مدتی مجددا به مصرف مواد مخدر روی
عالوه بر مسایلی نظیر فضای کوچک کمپ نسبت در  2کلمه گفت« :فرصت مجدد» فرصت مجدد برای راتکرارکنیم ».ایشانمیگویند«:پاکیماضمانتماست».
افرادیهستند کهدرسیرجانساکنبودندو ازطریقنیروی آوردهاست.جهانشاهیپاسخمیدهد«:ازقضااینمشکلی به نیاز شهرستان و حتی افراد حاضر در کمپ و برخی اثبات خویش به خانواده .آنها مسیراین هدف را ازطریق و تاکید دارند حتی آنها که دارای سوءسابقه هستند ،تنها
انتظامی به کمپ ارجاع شدهاند».به گفته او ،کار اکثر این است که ما پیگیر آن هستیم اما بیرون از این مرکزکاری وعدههای همچنان عملی نشده ،یکی دیگر از مشکالت یافتن شغل میدانند اما دقیقا درهمی ن نقطه به مشکل به دلیل اینکه پس ازاولین اشتباه ،هرگزاعتماد مجددی

درتمنای اعتماد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

واگذاری امور مربوط به پروژه تکمیل مرکز بهداشتی درمانی مکیآباد

دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان در نظــر دارد امــور مربــوط بــه پــروژه تکمیــل مرکــز بهداشــتی
درمانــی مکــی آبــاد بــه شــماره  2000092962000001را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه
آدرس   www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت
قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در
مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/05/04میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز سهشنبه تاریخ      1400/05/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1400/05/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز سهشنبه تاریخ 1400/05/26
زمان  جلسه توجیهی :ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/05/16
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس :بلوار سیدجمال -جنب پارک ترافیک -دانشکده علومپزشکی    تلفن42340625 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فـروشـی
خودرو پژو  ۲۰۶صندوقدار مدل ۱۳۹۷
بدون رنگ ،بیمه  ۸ماه ،
به قیمت توافقی به فروش میرسد.

نقــاشی
ساختمان

امـالک امیـرکبیـر

ضایعات و آهن

۰۹۱۳۴۴۵۱۵۹۳

منزل  12قصب درب ساختمان  180متر زیربنا خیابان مقداد  2/500میلیارد
135متر زمین زیرزمین ،همکف ،باال تجاری پروانه خیابان امام جنوبی  4م
منزل  17/5قصب خیابان مولوی معاوضه با  3واحدی نوساز شهرک سمنگان
آپارتمان  135متر  2طرف نور در حال تکمیل خیابان خواجو متری 14م
خانه باغچه  120قصب 2حبه آب حصار محل ساختمان آماده درختان
ثمری بزرگ چشمانداز بسیار زیبا منطقه پاریز روستای هندیز توافقی
زمین  8قصب  2کله  600متر پروانه بر بلوار چمران  3/900میلیارد

باغ با چشمانداز بسیار زیبا با  2حبه آب روستای گردشگری گیسمون(فریدون)  350م
منزل  18قصب درب ساختمان دوبلکسی بسیار شیک ابتدای کوی امام
معاوضه با همکف شیخ مفید و قاآنی

زمین  22قصب درب حیاط موقعیت خوب گمرک زیر قیمت کارشناسی
نیازمند خرید ملک تجاری ترجیحا نوساز بر خیابان های اصلی

 36قصب تجاری بر خیابان ابوریحان با قیمت توافقی به فروش میرسد
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889  -   42205360 - 09923963619 -  09132799667

به آنها نشده ،برای گذران زندگی چارهای جزتکرار اشتباه
نداشت هاند.
علی میگوید که این افراد ناامید هستند و تنها امید و
راهبازگشتشان،یادگیریمهارتهایشغلیویافتنشغل
است« :حدود 40نفرازایشان حتی قرص استامینوفن هم
مصرفنمیکنند .این افرادمیتواننددرجاهایمختلف از
جمله کمپهای ترک اعتیاد مشغول به کارشوند تا هم
پاکی ایشان ادامه یابد و هم به پاک شدن سایرین کمک
کنند».شاید یکی از نکات جالب توجه در سخنان علی،
درخواست او ازمسئوالن برای ایجاد خوابگاهی درشهر،
برایپاکشدگانخاص است .اوبا اشارهبهگرمخانهموجود
درشهر ،میگوید« :برخی از ایشان به هیچ عنوان ازسوی
خانواده پذیرش نمیشوند یا سیرجانی نیستند و در این
جامعه تنها هستند .یعنی حتی اگرشغلی هم پیدا کنند،
تا زمان رسیدن به توانمندی مالی مشکل محل سکونت
دارند .اگرمسئوالن خوابگاهی برای این افراد ایجاد کنند تا
بتوانند پس ازبازگشت از کار ،شب را در آن مکان به سر
ببرند ،کمک بزرگی خواهد شد».دیگری میگوید« :جامعه
نگاه خود را به ما تحمیل کرده وگرنه این افراد ،افرادی
با قلب مهربان و گاه با مهارتهای فنی باال هستند که
میتواننددرصورتوجود اعتمادبهمیانجامعهبازگردند.
ما کهغریبهنیستیم،متعلقبههمینشهریم .ازگوشتو
پوستهمینجامعههستیم.اگرهمچهارتاغریبهبینما
وجوددارد ،آنهانیزمهمانان اینشهرهستند».
 معتاد نیستمو اشتباهی مرا به اینجا آوردهاند
در میان تمام ساکنان کمپ ،ماجرای ادعای یک
پیرمرد 67ساله عجیب به نظرمیرسد .پیرمردی مؤدب با
محاسنسفید کهبالفاصله ازلهجهاشمشخصمیشود
تهرانی است .او میگوید« :من تاکنون حتی سیگار هم
به لبم نخورده است 2 .ماه پیش ،یک آقایی که بگویم
خدا ...نمیدانم چه نفرینی کنم .این شخص تمام مدارک
شخصی،حتی کارتهایبانکیمنرادزدیدوخالی کرد».او
میگوید که درمعدن شاغل بوده اما یک نفرپس ازجلب
اعتماد ،به او مرفین تزریق کرده به نحوی که  3روز در
بیمارستان غرضی بیهوش بوده است .حتی شکایت نیز
کردهامابهدلیلنداشتنمدارکشناساییخودشدستگیر
شده و با وجود اصرار به گرفتن تست برای اثبات عدم
اعتیاد ،این کار انجام نشده و مستقیم به کمپ فرستاده
شده است.یکی دو نفرازافراد دورو براو تایید میکنند که
اعتیاد نداشته اما دیگری میگوید که بیرون مصرفکننده
بوده و اوایل آمدن در کمپ متادون مصرف میکرده اما
بعدترک کرده است.پیرمردمیگوید«:من کال 2ماهمعتاد
شدم .پس ازترخیص ازبیمارستان به دلیل بد بودن حالم
به مصرف ادامه دادم ».وی در پاسخ به این سوال که آیا
خانواده خود را در جریان این مشکل گذاشتهاید ،پاسخ
منفی میدهد و دربیان دلیل این کار ،میگوید« :اعتیاد
چیزبدی است».میپرسیم آیا خانواده نگران شما نیستند
ودنبالتاننمیگردند؟میگوید«:تماسگرفتهاموگفتهام
رفتهامجاییامانگفتماینجاهستم».

09223194846

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191 :
شماره کارت مجازی5029081013476219 :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

همراه09131921049:

آگهی تجدید مناقصه عمومی
ـر دارد مناقصــه عمومــی احــداث زمیــن ورزشــی روســتای
ـوجان در نظـ
ـاری پسـ
دهیـ
پســوجان بخــش پاریــز را بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد.
شرایط مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  148/584/863ریــال میباشــد کــه بایســتی
بــه صــورت واریــز بــه حســاب ســپرده  0108668245002بانــک ملــی بــه حســاب
دهیــاری و یــا بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ارائــه گــردد.
 -2دریافــت اســناد مناقصــه تــا تاریــخ  1400/05/12از محــل بخشــداری پاریــز
(دفتــر فنــی دهیاریهــا) میباشــد.
 -3مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری  1400/05/19میباشد.
 -4تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  1400/05/20ساعت  10صبح میباشد.
 -5برآورد اولیه مبلغ  2/971/697/264ریال میباشد.

