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دکتر موقری؛ سخنگوی ستاد کرونا در گفتگو با سخن تازه عنوان کرد: 

واکسن آنفلوانزا  توزیع  عمومی نشده

نگاهی به فرهنگ سقاخانه ای در سیرجان

شمعی در دل، روشنایی برای رهگذر

گزارش سخن تازه از نوسانات قیمت شیر در سیرجان؛  

تِب شیر؛ تاِب مردم را ربود!
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مردم به مراکز درمانی مراجعه نکنند و  منتظر تماس مسوولین بهداشتی باشند

بیماران تاالسمی، دیالیزی و زنان باردار در اولویت تزریق هستند

تغییر ســبک زندگی در عصر کرونا
آخی چه درِد 

بی درمونی داری!
   نانوایی که پروتکل های فاصله گذاری را به شکلی زیبنده رعایت کرد

م (
دو

ت  
نوب

 ( 
ان

رج
سی

ی 
دار

هر
ه ش

قص
منا

د 
دی

تج

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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/07/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز شنبه 
تاریخ 1399/07/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/07/22
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/07/23 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و احداث میــــدان و آب نمای پـــارک بلـــوار قائــم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و احداث 

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 میـــدان و آب نمای پــارک بلــوار قائــم( به شماره 5

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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ارائه پیشنهاد مناقصه گران)شخص حقوقی( و بازگشایی  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
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 1399/07/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه 
تاریخ 1399/07/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/07/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/07/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه فک 250 تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان
یک  خرید  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

به شماره  دستگاه فک 250 تُنی جهت سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ( 
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 جناب آاقی  حاج عطااهلل انرظی
استاد گرامی؛

شاگردان شما؛

ّ

ما هم در غمتان شریکیم
آرزوی    بازماندگان  برای  و  مغفرت  طلب  بزرگـــوار  بانـــوی  آن  برای 

سالمت و صبــر داریم.

احمد رضا، محمود  رضا، مهری، اختر، آرذ   و   باختر   موید محسنی

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات استعالم عمومي

 شماره 99/09/س 
پيرو درج آگهي استعالم  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( با موضوع 
» اندازه گیری عوامل زیست محیطی در هوا ) طرح خود اظهاری در پایش سازمان 
حفاظت محیط زیست « و همچنين  انتشار اسناد استعالم از طريق وب سايت اين 
شركت به نشاني WWW.GEG.IR در بخش مناقصه و مزايده به آگاهي مي 
از روز شنبه مورخ 1399/07/12  به روز شنبه   رساند، مهلت تحويل پاكات استعالم 
استعالم  اسناد  در  مندرج  مشخصات  ساير   . گردید  موکول   1399/07/19 مورخ 

بدون تغيير و به قوت خود باقی می باشد . 

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


