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پسماند  سفره های تان
 را دور نریزید

در پستوی خانه
 نهان باید کرد 

بانوان شهرداری سیرجان 
قهرمان نیم فصل 

  قلیچ خانی؛ رییس اتحادیه امالک سیرجان:   قیمت ها را دل بخواه، صاحبخانه ها مشخص کرده اند

   سایت ها از نظر قیمت گذاری اعتبار ندارند و ما هم هیچ کنترلی روی آن ها نداریم

نقشه رقومی  سیرجان 
تهیه می شود

صفحه 2 

پس ماندهای
 بر زمین مانده 

 قیمت گذاری افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛

اجارهبهاییکهباتهرانبرابریمیکند

 پزشک حاذق و گرانقدر؛ 

رسکار خانم دکتر زرها زیدان پناه زیدی  )متخصص بیماریهای عفونی(
بدینوسیله از زحماتی که شما سرور گرامی با اعمال جدیت مبتنی بر حرفه مقدس پزشکی 
در مورد بهبودی حاِل بنده متحمل شدید و با لطف خداوند و دستان شفا بخش سرکار عالی، 
لبخندی دوباره به زندگی زده ام صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. بدون شک تالش و علم 
و عمل صادقانه شما در محضر باریتعالی جلوه دیگری دارد.از پیشگاه ایزد منان سعادت 
و سالمتی توام با عزت و سرافرازی را برایتان خواستارم. همچنیـــن جــا دارد از تمامـــی

 کـادردرمـانبیمارستــانامامرضــا)ع( نیز تشکر ویژه ای به عمل آورم.

با تقدیم احترام؛ صدیقه پورمعصومی و خانواده
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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/10/17 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت: از مناقصه اسناد دریافت زمانی مهلت
1399/10/27

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/11/07
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 16:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/11/08 

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  تجدیــــد مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
خریـد  دوربیــــن نظـــارت تصویـــری

)شرحمختصر:خریددوربین عمومی خدمات  مناقصه  دارد  نظر  در  شهرداری سیرجان 

2099005674000128 را از طریق سامانه تدارکات  نظارتتصویری(به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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