هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

رییس اداره صمت سیرجان خبر داد:

سیرجان دارای سایت نمایشگاه می شود

سال شانزدهم
چهارشنبه  29بهمن 1399
 8صفحه
شماره 637
 2000تومان

گل گهر و چند شرکت به عنوان بخش خصوصی در ساخت این سایت اعالم آمادگی کرده اند.
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه2

امنیت روانی شهر را دریابید؛

کوچهی بن بست ترافیک سیرجان

روزا که ما بیداریم...
صفحه4

دوبلـه سوبلـه

ورزشگاه تختی بهشت شد
صفحه6

حذف دفترچه
بیمه تامین اجتماعی
صفحه2

عکس :سید محسن فروزنده

ُگهر زمین؛ گوهر ارزندهی
معادن جنوب شرق ایران
صفحه7

صفحه 5

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر ،جگر و پاچه

و تمیز کردن آن از زمان جداسازی از الشه و بسته بندی آن در کشتارگاه صنعتی دام ( نوبت اول )

شهردار خدوم و پرتالش سیرجان

سازمـان سامانـدهی مشاغـل شهـری و فرآورده های کشـاورزی شهرداری سیرجـــان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

جناب آاقی دکتر رسوش نیا

(شرح مختصر :انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر ،جگر و پاچه و تمیز کردن آن از زمان جداسازی از الشه و بسته بندی آن در
کشتارگاه صنعتی دام ) به شماره  2 0 9 9 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 4را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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

انتصاب شایسته ی جنابعالی به سمت دبیــر شهـر جهانی گلیـم که نشان از توانمندی و
خدمات ارزنده شما در زمینه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی می باشد را تبریک
عرض نموده ،از در گاه ایزد منان ،مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از
توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی دیارمان سیرجان مسالت داریم.

 2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 7را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/11/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/12/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1399/12/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/12/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت اول )

(شرح مختصر :عملیات احداث آبنمای کف خشک پـــارک فردوســـی) به شماره

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/11/29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  10:00روز شنبه تاریخ 1399/12/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10:30روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای موزائیک فرش معابر سطح شهر شماره  3سال 1399

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و
اجــرای موزائیک فرش معابــر سطح شهــر شمــاره  3سال  ) 1399به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 4 1را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/11/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/20

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی و تلفن 034 - 42330055
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

ااتق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی رکمان  -دفتر سیرجان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات احداث آبنـــمای کف خشک پارک فردوســـی

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم

