هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

بررسی تبعات و عوارض بارندگی و سیل اخیر؛

ُکران اسیر گل و الی ،زیدآباد غرق در سیالب
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صفحه 1
ویترین

فرودگاه سيرجان قابلیت پذیرش پروازهای بیشتر را دارد
صفحه3

حضور پررنگ گل گهر در امدادرسانی به مردم سیل زده
عکس :سید محسن فروزنده

صفحه2

بازی تدارکاتی به جنجال کشیده شد
صفحه6

آگهی مزایــده عمومــی
شمــاره /1401/12ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد

«  70هزار تن گندله سنگ آهن با عیار  65درصد»

آگهي مناقصه عمومي شماره /1401/24ع
تأمین (هفتاد هزار )  70،000تُن سنگ آهن

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد:

«  70،000متریک تُن سنگ آهن مورد نیاز كارخانجات فرآوری»

را از اسكه باركو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت  FOBاز

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از طريق توليد كنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط خريداری

طريق مزايده عمومی به فروش برساند .متقاضيان مي توانند به

نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR

منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود

به سايت  www.geg.irبخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.
الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ 1401/05/31
به آدرس :دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان (كيلومتر  50جاده شيراز) تحويل داده شود .تاريخ
بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/06/01در محل دفتر كميسيون معامالت
مجتمع سيرجان خواهد بود.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  1401/05/30در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت
در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد .شركت معدني و صنعتي
گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

پرونده
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بررسی تبعات و عوارض

ُکـران اسیـر ِگل و الی ،

شماره 704
12مرداد1401

صفحه 2
اخبار
تخریب صد درصدی داشتند این سیل خسارت جانی
نداشت ولی به منازل ،معابر و زمینهای کشاورزی
خساراتی وارد کرد .زیدآبادی افزود :سیل یکشنبه شب
زیدآباد سه برابر شب قبل بود ولی این میزان آب به
رودخانههای کاظم آباد و باباحاجی هدایت شد ،این
امر باعث شد آبی که به شهر زیدآباد میرسد کمتر
باشد.
عضو شورای شهر زیدآباد ادامه داد :برای جبران
خسارت وارد شده بعد از بازدید و تایید تیمی متشکل
از یکی از مسوولین شهرداری و فرمانداری و عضو
شورای شهر سیرجان و اعالم به فرمانداری تصمیمات
الزم گرفته خواهد شد.
 50منزل مسکونی زیر آب رفت

ُکران  /عصر شنبه  8مرداد
ساره میرحسینی

"سامانه پر بارش موسوم به مونسون از اقیانوس
هند به سمت کشورمان در حال حرکت است و
تقریبا طی یک هفته آینده تمامی این استان را
در برمیگیرد در نتیجه فعالیت این سامانه احتمال
جاری شدن سیالب و حتی خسارت به بخشهای
مختلف استان بسیار وجود دارد" .این خبر از
چند روز گذشته مرتب گوش به گوش چرخید بر پایه
این خبر جلسههای متعدد در فرمانداری و شهرداری
و سایر ارگانها تشکیل شد تا اقدامات پیشگیرانه در
برابر سیالب و همچنین هشدارها داده شود .مسوولین
وقت وضعیت استان کرمان و شهرستان سیرجان را
قرمز اعالم کردند .حال که این سامانه دوشنبه شب
با سیرجان خداحافظی کرد .حال ببینیم مسوولین و
نهادهای مختلف شهرستان چه کردند.
ُکران ،اسیر گل و الی

عظیم ستودهنیا؛ عضو شورای روستای کران در
رابطه با سیل به روستای کران اینگونه گفت :سالها
قبل قناتها در روستای کران کامال بر اساس تحقیقات
توسط مقنیها ساخته شده بودند و این گونه که پیران
این منطقه میگویند؛ این سیل و این طغیان رودخانه
در این روستا کامال بی سابقه بوده است.

عکس :ابوالفضل خداپرست

وی در ادامه افزود 4 :ماه پیش بدون اطالع ،کانالی در
مسیر رودخانه حفر و باعث بستن آبراههای قدیمی شد
و آب رودخانه کران به سمتی هدایت شد که امروز می
توان گفت؛ سیل اکثر خانهها و زمینهای کشاورزی و
باغات این روستا را ویران کرد.
کاوه ستودهنیا ،دهیار کران گفت :الزم است بگویم
بنیاد مسکن و جهاد کشاوری قول کمک مساعد را
دادند و ما منتظر اعالم تصمیم نهایی هستیم وی از
همکاری مستمر بخشداری و شهرداری پاریز که ماشین
آالت سنگین را در اختیارمان قرار داد تشکر ویژه نمود
و در ادامه عنوان کرد :منتظر کمک مسوولین هستیم.
زیدآباد ،غرق در سیالب

جابر زیدآبادی؛ عضو شورای شهر زیدآباد و
عضو شورای شهرستان در رابطه با اقدامات سیل
اخیر در زیدآباد این گونه گفت :بعد از اینکه اعالم شد؛
سد خاکی پاریز و گستوییه سرریز شده و حجم آب
زیادی به سمت زیدآباد در حرکت است بالفاصله با
تمامی نیروهای امدادی و مردم وارد عمل شدیم و به
همشهریان هشدار تخلیه شهر را دادیم و بعد اقدام به
خاکریزی کوچهها و خیابانها کردیم همین امر باعث
شد سیل خسارت کمتری به شهر وارد کند.
وی رابطه با میزان خسارت بارندگی به شهر زیدآباد
گفت :حدود  50تا  60درصد آبگرفتگی منازل در
زیدآباد را داشتیم و حدود  20منزل مسکونی تاکنون

برگ واگذاری یک قطعه زمین
به مساحت  1500متر
به تاریخ ثبت 1359/01/16
واقع در جاده شهربابک
بنام محمد محبی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دکتر علی یعقوبیپور؛ سرپرست فرمانداری ویژه
شهرستان سیرجان گفت :بعد از اعالم هشدار قرمز
هواشناسی با تشکیل ستاد مدیریت مدیران دستگاههای
عضو این ستاد از حداکثر ظرفیت خود برای پیشگیری
و مقابله با آسیبهای احتمالی استفاده کردند.
سرپرست فرمانداری سیرجان گفت :در پی سیالب
در بخشهای زیدآباد ،پاریز و گلستان و کران این
شهرستان بیش از  ۵۰منزل مسکونی به زیر آب رفته و
خسارت سنگینی را برای مردم به بار آورده است.
وی با اشاره به اینکه خسارت سیالب بیشاز سه هزار
میلیارد تومان تاکنون در شهرستان سیرجان برآورد
شده است ،افزود :سیل بیشترین خسارت را به بخش
زیدآباد زد.
دکتر علی یعقوبیپور با اشاره به اینکه شرکت
معدنی صنعتی گل گهر نیروهای انتظامی ،بسیج،
نیروی دریایی ،هالل احمر ..در سیالب روزهای اخیر
در سیرجان مانند همیشه پای کار کمکرسانی
به مردم بودند ادامه داد :این خسارتها بیشتر در
بخشهای کشاورزی ،راه روستایی ،محورها ،باغات
پسته ،زیرساختهای روستایی و شهری ،دام و راههای
عشایری بوده است.
وی با اشاره به اینکه پس از برقرار شدن شرایط عادی
آمار دقیق خسارات سیل در این شهرستان جمعبندی
و اعالم خواهد شد ،افزود :مردم خواستار حمایت دولت
در جبران خسارات و از زیرساختها نیز گالیهمند
هستند .
سرپرست فرمانداری افزود :تیمی جهت ارزیابی
روستاهای پایین دست شهر زیدآباد و تیم دیگری
جهت شناسایی ساختمانهای ناایمن و حفاریها به
منطقه اعزام تا پس از شناسایی اقدامات ایمنی و رفع

سرورگرانقدر؛

جناب آاقی حمیدرضا هنری
ریاست محترم بانک ملت
حوزه سیرجان و بردسیر

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست
بانک ملت حوزه سیرجان و بردسیر که نشان از لیاقت
و سوابق درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک عرض
نموده ،امیدواریم در این عرصه نیز همچون گذشته موفق
و سربلند باشید.

شرکت سی  .بی  .جی

خطر و انجام شود.
او می گوید :پاکسازی منازل مسکونی بالفاصله توسط
نیروهای هالل احمر ،نیروی دریایی و بسیج آغاز و
امداد رسانی انجام شد.
یش از  80نیرو از هالل احمر به کمک مردم شتافتند

مجید عرب قهستانی ،رییس جمعیت هالل احمر
شهرستان سیرجان گفت :با اعالم هشدار سطح قرمز
هواشناسی مبنی بر ورود «سامانه» مونسون به استان
کرمان ،تیمهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر
شهرستان از همان ساعات اولیه بارش باران سازماندهی
شده و به مناطق متاثر از سیل اعزام شدند.
وی با اشاره به آبگرفتگی بیش از  50منزل مسکونی به
ویژه در بخش زیدآباد ،گفت :نیروهای امدادی جمعیت
هالل احمر این شهرستان در کنار نیروی انتظامی،
بسیج و سایر نهادها ،از همان دقایق اولیه اعالم خسارت
در کنار مردم سیل زده حضور یافته و با استفاده از
موتور پمپها و نیروها سهم بسزایی در تخلیه آب
منازل مسکونی و کمک رسانی به مردم داشتند.
عرب قهستانی با اشاره به حضور بیش از  80نیروی
سازمان امداد و نجات ،جوانان و داوطلبان در قالب 6
تیم عملیاتی در سیالب سیرجان ،تصریح کرد :این
تیمها روزانه جهت امدادرسانی ،توزیع اقالم غذایی
و بهداشتی و برآورد خسارت ساختمانهای آسیب
دیده به مناطق چندگانه سیل زده اعزام شدند.
پمپهای آبکشی آتش نشانی
قبل از بارندگی در حالت آماده باش بودند

رضا یوسفی؛ آتش پاد سوم سازمان آتش
نشانی گفت :تمامی تجهیزات و امکانات این
سازمان از قبیل کلیه نیروهای عملیاتی خارج
از شیفت کاری و پرسنل اداری ،خودروها و
موتور پمپهای آبکشی از ساعتها قبل از شروع
بارندگی در حالت آماده باش کامل بودند تا در
صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارش
باران بالفاصله به شهروندان امدادرسانی کنند.
یوسفی افزود :از لحظات ابتدایی در صورتی که
تنها چند ساعت از شروع بارندگی گذشته بود،
«سامانه»  137شهرداری و  125آتش نشانی
تماسهای مکرر شهروندان مبنی بر حوادث ناشی
از آبگرفتگی را دریافت کرد که کلیه تماسهای
دریافتی به ترتیب در برنامه کاری آتش نشانان
قرار می گرفت به گونه ای که تیمهای امدادی
و عملیاتی کار بازدید از محلهای اعالم شده را
برعهده داشتند و در صورت نیاز و امکان تخلیه

آب ،بالفاصله با هماهنگی
ستاد فرماندهی موتور
پمپها جهت تخلیه و رفع
آب گرفتگی به محل مورد
نظر اعزام می شد.
مأموران
امدادرسانی
آتش نشانی فقط به رفع
آگرفتگی محدود نمی شد
بلکه آنها در چندین مورد
به خودروهای گرفتار شده
در آب نیز امدادرسانی
کرده و آنها را به کمک
خودروهای سنگین آتش
نشانی از داخل آب بیرون
می آوردند.
وی ادامه داد :طبق آمار
اعالم شده توسط واحد
سیرجان  /میدان امام(ره) شنبه  8مرداد
آمار و اطالعات سازمان
آتش نشانی ،در طول
مدت بارندگیهای اخیر بیش از  60مورد بازدید و عمومی ،تخلیه حجم انبوه آ
عملیات امدادرسانی از قبیل :رفع آبگرفتگی در معابر مسکونی ،اماکن تجاری ،آمو

حضور پررنگ گل گهر در امد

در پی بارندگیهای اخیر در شهرستان که منجر به
آبگرفتگی در بسیاری از مناطق شهری و روستایی و بروز
سیل در شهرهای اقماری و برخی وستاها شد ،شرکت
گلگهر و شرکت های تابعه ،ضمن آمادگی کامل ،از
همان ساعات اولیه به امدادرسانی این مناطق و همکاری
با ستاد مدیریت بحران شهرستان شتافت .امدادرسانی به
مناطق آسیب دیده بر اساس تاکید مهندس عتیقی مدیر
عامل شرکت گل گهر و در چهارچوب کمیته بحران این

همکار گرامی؛

جناب آاقی حمیدرضا هنری

(ریاست محترم بانک ملت حوزه سیرجان و بردسیر)
با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشان نزدیکتر شدند.خدا را سپاس به جهت
تمامی
شنیدن خبرهای خوش و انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به عنوان فردی بومی و شایسته از
ِ
جهات به ریاست بانک ملت حوزه شهرستان سیرجان و بردسیر.
باور دارم که بی گمان حضور شما در این مسئولیت با توجه به کوله بار گرانی از تجربه ،نوید بخش
تحولی عظیم در این حوزه خواهد شد .فرصت را غنیمت شمرده این انتصاب را که قطعا ً نشات گرفته از
توانمندی های مدیریتی و کارنامه درخشان حضرتعالی بوده  ،به شما تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد
منان توفیقات شما را برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و توکل الهی در جهت اهداف عالیه خانواده
بزرگ بانک ملت در این حوزه مسئلت دارم.

حس
با تقدیم احترام؛ حاج ین گلزاری

شرکت و به منظور سرعتبخ
شهرستان و سایر نیروهای
صورت گرفته است و ادامه دا
این کمکها توسط شرکت
شرکت کاریز ،شرکت گهرپا
تاکنون در قالب ارسال ماش
سبک ،نیرو ،خودروهای عمل
امکاناتی به شرح  ۵۳دستگا

عدم استقبال از

تزریق دوز یادآور
واکسن کرونا

رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت« :تقریبا چهار هفته از
زمانی که وزارت بهداشت توصیه کرد همۀ افراد باالی  ۱۸سالی که شش ماه از نوبت قبلی دریافت
واکسنشان گذشته ،برای دریافت دوز یادآور اقدام کنند ،گذشته است ،اما در عمل مشاهدات ما
نشان میدهد افزایش سرعت واکسیناسیون بسیار محدود بوده است و اصال به وضعیت مطلوب
نرسیدیم».سیدحسن زهرایی ادامه داد« :قبل از این توصیه ،سرعت واکسیناسیون روزانۀ ما
تقریبا حدود  ۲۵تا  ۳۰هزار نفر بود که االن به حدود  ۱۰۰هزار نفر رسیده است .البته بیش از
دو هفته است که این عدد هم تقریبا ثابت مانده است».

شهر
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صفحه 3
خیابانها آسفالت
رییس فرودگاه سیرجان در گفتگو با سخن تازه؛

فرودگاه سيرجان قابلیت پذیرش پروازهای بیشتر را دارد

میرحسینی
گروه شهر
ساره

فرودگاه سيرجان رتبه  24را در کشور دارد در بين
شهرهاي استان کرمان هم در رتبه دوم بعد از کرمان
قرار دارد و ساير شهرستانها با فاصلهي زياد بعد
از سيرجان قرار دارند .محمد موساييپور رييس
فرودگاه سيرجان بر این اصل اعتقاد دارد فرودگاه
سيرجان قابلیت پذیرش پروازهای بیشتر را دارد
ولی اگر آژانسهاي هواپيمايي در سيرجان همکاري
ميکردند ميتوانستند پروازهای بیشتری را هم راه
بياندازند .موساييپور که بیش از  10سال از حضورش
در سیرجان میگذرد يکي از قديميترين روساي
ادارات سيرجان است با وی به گفتگو نشستیم که
در ادامه می خوانید:
چرا فرودگاه سيرجان فقط پرواز تهران را دارد و
ساير شهرها را به مجموعه پروازيتان اضافه نميکنيد
و آیا فکر راهاندازي پروازهاي جدید نيستيد؟
چون متقاضی برای پرواز تهران زیاد است ،برای سایر
شهرها هر کدام از شرکتهای هواپیمایی که در هر ساعت
از شبانه روز درخواست پرواز داشته باشند ما آمادگی
همکاری را داریم میتوان گفت شرکتها محدودیتهایی
دارند و آژانسها متاسفانه پیگیریهای الزم را انجام
نمیدهند تا پروازی اضافه کنند .ولی ما همچنان آماده
پذیرش پروازهای بیشتر هستیم .
چرا خودتان با آژانسها صحبت نمی کنید چون
اين اتفاق به نفع آنها هم هست؟
با آژانسهاي هواپيمايي سيرجان تا بحال چندین بار حتی
در فرمانداری جلسه داشتيم ،مدیران آژانسها تفاهم
کردند در آن جلسات همهشان قول ميدهند ولي از جلسه
که بيرون ميروند همه چيز را فراموش ميکنند .باید گفت
اصال آژانسها همکاری نمیکنند حتی برخی آژانسها در
سیرجان برای کرمان بلیط صادر میکنند.
متاسفانه آژانسها در سیرجان فعال نیستند و با هم
هماهنگی ندارند تالشی برای افزایش پروازها نمیکنند
با توجه به اینکه فرودگاه سیرجان سیستم روشنایی در
شب را برای پروازها دارد متاسفانه در این مورد ضعف
آژانسها را داریم.

آیا فرودگاه سیرجان پذیرش پروازهای
بیشتری را دارد؟
باید بگویم شرکت سامان که کار هندلینگ را در
فرودگاه مهرآباد و کرمان انجام می دهد االن در
سیرجان خدمات هندلینگ را به فرودگاه سیرجان ارائه
می دهد که این نشان می دهد فرودگاه سیرجان ظرفیت
پذیرش بیشتری برای پرواز را دارد که همت آژانشهای
مسافرتی سیرجان را می طلبد که در هر زمان از شبانه
روز به هر نقطه پرواز را هماهنگ کنند ما آمادگی داریم .
کدام شرکتهای هواپیمایی در فرودگاه
سیرجان فعال هستند؟
در حال حاضر شرکتهای ماهان و آسمان پرواز دارند .
چرا پرواز زاگرس کنسل شد؟
هواپیمایی زاگرس چون چاتر کننده داشت تصمیم
گرفتند پروازشان را کنسل کنند از نظر ما پرواز مشکلی
نداشت.
شرکت زاگرس چه مدت در سيرجان بود؟
پرواز زاگرس حدود سه ماه بيشتر دوام نداشت اما پرواز
آسمان نزدیک به شش سال است که در فرودگاه سیرجان
انجام می شود.
بسياري معتقدند در سيرجان شرکت ماهان
اجازه نميدهد ساير شرکتهاي هواپيمايي پای کار
بيايند نظر شما چیست؟
نه اين را قبول ندارم ،من با اطالع دقيق به شما ميگويم
که در بحث مسافرت هاي هوايي شايد در بعضي از شهرها
که تقاضا خيلي زياد باشد ماهان پروازهايش با برنامه ریزی
و منظم است يعني مسافر می تواند براي يکماه آينده بليط
تهيه کنند ،حال حاضر برخی اوقات بلیطهای هواپیمایی
آسمان از ماهان هم گرانتر است شرکتهای هواپیمایی
چون قیمتهای شناور دارند این رقابت برای آنها وجود

دارد.
برخی همشهریان نظرشان این است هواپيماي
سيرجان يک هواپيماي فرسوده و غيراستاندارد و با
قدمت باالست؟
این تضور کامال غلط است ،اينکه ميگويند اتوبوس
سيرجان ،فکر ميکنند هواپيما هم همين جور است،
هواپيمايي که به سيرجان ميآيد قبلش مثال از مشهد،

آژانسها متاسفانه پیگیریهای الزم را انجام
نمیدهند تا پروازی اضافه کنند .ولی ما همچنان آماده
پذیرش پروازهای بیشتر هستیم .
شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل باال بودن دمای
هوا تصمیم می گیرد بار مسافر را با هواپیمای دیگری
انتقال دهد این تخلف بود و باید اطالع رسانی قبال به
مسافر انجام می شد اما به هر حال این تخلفشان را
تذکر داریم و خودشان هم متوجه این تخلف شدند.

کيش ،شیراز و  ....آمده است و اين هواپيما فقط متعلق
به سيرجان نيست که فقط دراين مسير برود و برگردد.
تمام کشور را دارد دور ميزند يعني در همه جاي کشور
هواپيماها همينجوري هستند.
هيچ هواپيمايي در صورت داشتن حتی یک درصد
مشکل فنی و ایمنی اجازه پرواز ندارد حتی کادر پرواز هم
اصال سوار این هواپیما نمی شوند قبل از پرواز تيمهاي
مختلف که شامل :خلبان ،مهندس پرواز و ...هستند زماني
ميخواهند هواپيما را قبل از پرواز تحويل بگيرند ،تمام
نکات فني و استانداردها را چک ميکنند و حتي اگر يک
مورد نقص فني باشد پرواز انجام نميشود .اگر پروازی
مشکلی فنی داشته باشد بالفاصله برگشت انجام می شود
و حتی پرواز لغو می شود.
در فرودگاه سيرجان هم تيمهاي تخصصي وجود
دارد؟
بله تيم تخصصي فني شرکت هواپيمايي تیم تعمیرات و
فیشنان در سیرجان مستقر هستند و اگر مشکلی پیش
بیاید سریعا آنرا برطرف می کنند .
آیا در فرودگاه سيرجان باالبر براي افراد بیمار و

ويلچري وجود دارد؟ بله یک دستگاه رمپ بردینگ در
فرودگاه وجود دارد که بدون پله از طریق رمپ وارد
هواپیما می شود و مسافر با هماهنگی قبلی می تواند از
این سرویس استفاده کند.
عليرغم دوبانده شدن و روشنایی جاده فرودگاه
باز هم مشکالتی دارد چرا اقدامی انجام نمی شود؟
در تمام شهرهای بهترین و زیباترین جادهها را برای
فرودگاه در نظر می گیرند اما در سیرجان بعد از مذاکرات
و نامه نگاریهای فراوان روشنایی این جاده انجام شد اما
هنوز هم زیبایی ندارد و باید از این وضع بیرون بیاید .
از اتفاقی که در چند روز گذشته برای هواپیمای
سیرجان -تهران افتاد بفرمایید؟
در ابتدا باید بگویم شرایط هواپیمایی که داری نقص فنی
است دو حالت دارد یکی اینکه نقص فنی عادی است و
دیگری فرود اضطراری .که هواپیما چند دقیقه بعد از بلند
شدن دچار نقص فنی شد ولی خلبان فرود اضطراری اعالم
نکرد در شرایط عادی برگشت .و بعد از فرود بالفاصله
مسافران پیاده و پرواز بعد از برطرف شدن نقص صبح روز
بعد انجام شد.
آیا فرودگاه هر لحظه آمادگی این را دارد که
پروازی انجام شود؟
بله ما فرودگاه را در تمامی ساعات شبانه روز آماده داریم
که هر پروازی قرار باشد انجام شود و هماهنگ شود انجام
شود مثال تیمهای فوتبالی هر زمان پرواز داشته باشد
ما آماده پرواز هستیم .ما در حوزه کاری خودمان اماده
هستیم.
چند روز قبل هواپیمایی آسمان پرواز تهران بار
مسافر را با مسافر نبرد و باعث سرگردانی مسافران
در فرودگاه تهران شد مسوولین هواپیمایی آسمان
چه دلیلی برای این کار داشتند؟
شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل باال بودن دمای هوا
تصمیم می گیرد بار مسافر را با هواپیمای دیگری انتقال
دهد این تخلف بود و باید اطالع رسانی قبال به مسافر
انجام می شد که مسافر تصمیم می گرفت اگر بارش نرود
خودش هم نرود اما به هر حال این تخلفشان را تذکر داریم
و خودشان هم متوجه این تخلف شدند و در اسرع وقت بار
مسافر را به مقصد رساندند.

یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد کاربــــری واقع در

اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر (محدوده جاده شماره)2

انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر
منطقه گل گهر (محدوده جاده شماره )2را به شرکتهای پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه  4زیر گروه انرژی یا رتبه
 4رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید .لذا از متقاضیــان دعوت به عمل میآیــد جهت
اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/05/11به سایت این شرکت به آدرس  www.ggz.irمراجعه نمایند.

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ( )setadiran.irاقدام نماید.

_1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1401/05/23

شمـــــــاره مزایــــــــــده 2 0 0 1 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 1 :

_2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

_3سپرده شرکت در مناقصه 14،205،946،359 :ریال

تاریـــــخ انتشـــــار آگهــــــی 1401/05/12 :ساعــــت 16:00

_4هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/05/12 :الی  1401/05/26ساعت 14:00

_5تاریخ بازدید از پروژه  :مورخ 1401/05/19

تاریـــخ بازدیــــــــــد 1401/05/12 :الــــــــی 1401/06/05

_6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مهلت ارسال پیشنهــــاد 1401/05/12 :الی  1401/06/06ساعت 14:00

_7محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان کیلومتر  ۵0جاده محور سیرجان _شیراز ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

تاریــــــخ بازگشایــــــی 1401/06/07 :ساعـــــــــت 13:30

ساختمانهای هلدینگ مستقر بر تپه ،بلوك ( ۵شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گلگهر)

_8تلفن جهت هر نوع هماهنگی 09131420642 :آقای بلوردی (به غیر از ایام تعطیل)

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات(شرح مختصر؛ اجاره محل
نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر)
به شماره  5001005674000010را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده 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

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

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1401/05/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/30
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:30روز دوشنبــه تاریخ 1401/05/31

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

آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،حوزه معاونت خدمات شهر
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4233 8102 :

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده 1401/06/08 :ساعــــــت 12:00
ردیف

مساحت (مترمربع)

قیمت هر متر مربع (ریال)

قیمت کل (ریال)

مبلغ سپرده(ریال)

1

14200

14/000/000

198/800/000/000

9/940/000/000

آگهــی مزایــده شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛

شرایط شرکت در مزایده:

-1سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیش واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان
و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
-2برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و
دریافت اسناد مزایده (ودیعه) ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
-3کلیه اطالعات ملک شامل مشخصات ،شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

-4عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی( توکن) با شماره های ذیل تماس
حاصل نمایند .مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :
-5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
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آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

انجام خدمات نظافـت صنعتـی کارخانـه نورد

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان(شماره  -01 -8خ )

www.SokhaneTazeh.com

آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)
«جهت تامین ماشین آالت مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل  ،تخلیه
و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک»«شماره -01-9خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخــاب پیمانکـــار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار

«انجام خدمات نظافت صنعتی کارخانه نورد» خود واقع در شهرستان بردسیر اقدام نماید؛

« تامین ماشین آالت و انجام خدمات بارگیری ،حمل  ،تخلیه و انبارش بیلت کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک »

لذا از شرکت های بومی استان کرمان (با اولویت شرکتهای بومی شهرستان بردسیر) که دارای حداقل
دو سال سابقه کار در مجموعه های صنعتی میباشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1401/05/18
پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه تحویل دهند.شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از
چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط ،اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس
اینترنتی  www.sjsco.irقسمت خرید وفروش-مناقصه ها دریافت نمایند.

اسناد و مدارک الزم جهت حضور در مناقصــه:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است).

-2اساسنامه و مدارک ثبتی(.شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  97تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

خود اقدام نماید؛ لذا از شرکت های بومی شهرستان سیرجان که دارای حداقل دو سال سابقه کار مشابه
و دارای ماشین آالت مورد نیاز و مجوزهای الزم جهت انجام خدمات موضوع قرارداد می باشند ،دعوت به

عمل می آید حداکثر تا تاریخ  ،1401/05/15پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی ،اسناد و مشخصات موضوع
مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی ( www.sjsco.irقسمت خرید وفروش -مناقصه ها)
دریافت نمایند.

اسناد و مدارک الزم جهت حضور در مناقصــه:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است).

-2اساسنامه و مدارک ثبتی(.شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.
(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)

-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)

-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

-1محل اجرا؛ شهرستان بردسیر ،کیلومتر دو جاده بردسیر-کرمان،کارخانه میلگرد مجتمع جهان فوالد سیرجان

-1محل اجرا؛ سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گــــل گهــــر ،کارخانـــــه ذوب و

-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

شرایـــط :

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختـــار می باشد.

-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

شرایـــط :

ریخته گری شماره یک مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( 09139964877ایرانمنش) تماس حاصل نمایید.

-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختـــار می باشد.

-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

( پاسخگویی در ساعات اداری )

( پاسخگویی در ساعات اداری )

مجتم
سی
ف
ج
واحد خرید خدمات ع هان والد رجان

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( 09139964877ایرانمنش) تماس حاصل نمایید.
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مج
ت
م
سی
ف
واحد خرید خدمات ع جهان والد رجان

Sokhan.Tazeh@Gmail.com
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شماره 704
12مرداد1401

www.SokhaneTazeh.com

5

پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان )

به شماره  2001005674000077را 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  1401/05/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:20روز دوشنبــه تاریخ 1401/05/31

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

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4232 5077 :

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

خرید یک دستگاه زاویـــه سنــج دیجیتـــال

آگهی فراخوان شناسایی تامین کنندگان
خرید تجهیزات نظارت تصویری

قالــب ریختــه گری SIDERSISTEM

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان(مناقصه شماره-04م)01-
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به

خرید یک دستگاه زاویه سنج دیجیتال قالب ریخته گری SIDERSISTEM

مورد نیاز خود ،از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید؛
لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به

عمل می آید ،حداکثر تا تاریخ  1401/05/22ساعت  14:00نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند .بدیهی
است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق
مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irقسمت خرید وفروش دریافت نمایند.

مدارک الزم جهت ارسال:
-1نامه اعالم آمادگی

-3پیش نویس قرارداد خرید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.000.000.000ریال

*آدرس تحویل پاکات (الف – ب – ج) :سیرجان_ بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_ روبه روي سالن
اداره ارشاد (غدیر) _ دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان _ کد پستی 7816964741

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به

ارسال فرمایید

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره (09135850442زیدآبادی)تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات نظارت تصویری مورد نیاز
خود طبق لیست ذیل اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و
تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید ،حداکثر 1401/05/19نسبت به اعالم آمادگی
خود اقدام نمایند .بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ردیف

نوع دستگاه

تعداد

واحد

1

انواع دوربین مدار بسته داهوا

100

دستگاه

2

انواع سوییچ شبکه داهوا

32

دستگاه

3

رایانه سرور  DSSداهوا به همراه نرم افزار مربوطه

1

دستگاه

4

انواع رادیو میکروتیک

10

دستگاه

مدارک الزم :

 -2مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان

آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومــی ارائه خدمات پزشکی و

خ ش ک مجتم
سی
ف
ج
واحد تدارکات و رید ر ت ع هان والد رجان

ارسال نامه اعالم آمادگی ،رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرایی ـ توان مالی ـ توان تجهیزاتی
ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع فراخوان تا قبل از پایان تاریخ اعالم شده فوق ،
تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست

(دانلود از طریق سایت  sjsco.irدر بخش خرید و فروش)

* نامه اعالم آمادگی به همراه مدارک الزم را به

آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco

ارسال فرمایید

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره (09135850442زیدآبادی)تماس حاصل نمایید.
(پاسخگویی در ساعات اداری)

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

خ ش ک مجتم
سی
ف
ج
واحد تدارکات و رید ر ت ع هان والد رجان

سیرجانی ها
به ایفمارک
رفتند
خبر

تیم فوتبال گل گهر سیرجان بالفاصله بعد بازی
تدارکاتی با مس کرمان به تهران سفر کردند.یاران
امیر قلعه نویی به ایفمارک رفتند تا تست های
پزشکی خود را انجام بدهند و برای حضور هر چه
قدرتمند تر در لیگ برتر آماده شوند.گفتنی است
این تیم در چند روز آینده چند بازی تدارکاتی در
تهران برگزار می کند.
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خبــر

کالس
مناسبیبهندارند و
آبباالخره
ذخیرهبوده
کرمان ثابت
سدهاییک پای
گل گهر
رفسنجان واکثر
مسخشکسالی
دو بهتیمدلیل
اظهارداشت:
چند سال در
کرمان
ایاین
منطقهدر
مربی که
سرآسیاییآب
مدیرعامل شرکت
مجتبی
بافتو
درصد،شد
گهر جدا
گل ۳۷
سیرجان
فصلسدقبل از
دوماکنون
فصلهم
نیمگفت:
کرد.وی
مربی در
ذخیرهاینسازی
کند.گفتنیرااست
تکمیلآب مورد نیاز
آینده مرایتوان
مدارک خود
هایتاروزهای
رفت
بارندگی
 Aآسیا
در
کرد.و
داریم
سقوط
ذخیرهاولسازی
لیگدردسته
تیمسعی
اینیها
بارندگ
همراه
صورت
نهایت به
است و در
یافت و در
ذخیره شده
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صورت بروز ضرورت برای بازگشایی دریچه سدها اطالع رسانی الزم به مردم این مناطق انجام میشود.

صفحه 6
خیابانها آسفالت
بازی تدارکاتی به جنجال کشیده شد

آمار خیرهکننده امیر قلعهنویی در چهار تیم!

کسب عنوان پرافتخارترین سرمربی تاریخ  21ساله لیگ برتر تنها
بخشی از رکوردهایی است که امیر قلعهنویی در فوتبال ایران به نام
خودش زده است.
امیر قلعهنویی از همان سالهای ابتدایی آغاز لیگ حرفهای و نام نهادن
یتر ،کار
لیگ برتر بر فوتبال ایران برای حرکت به سمت فوتبال حرفها 
خود را به عنوان مربی آغاز کرد و پس از تجربهای که در کشاورز و برق
به دست آورد ،به عنوان دستیار در کنار ناصر حجازی در کسوت جدید
وارد استقالل شد.
این مربی سپس به استقالل اهواز رفت و عملکرد قابل توجهی در
این تیم داشت تا مدیران باشگاه استقالل به سراغ او بروند و هدایت
آبیپوشان را به او بسپرند.
پس از موفقیت در استقالل پیشنهاد هدایت تیم ملی فوتبال ایران از راه
رسید و امیرقلعهنویی در جام ملتهای  2007هدایت تیم ملی را برعهده
گرفت؛ مسابقاتی که البته با حذف در ضربات پنالتی مقابل کرهجنوبی در
یک چهارم نهایی بدون اینکه شکستی در کارنامه او به عنوان سرمربی
ملیپوشان فوتبال ایران ثبت شود ،پایان تلخی برای او به همراه داشت
تا پس از یک تجربه موفق دیگر در مس کرمان ،بار دیگر به استقالل
بازگردد و روند موفقیتهایش را با تیم محبوبش ادامه بدهد.
سپاهان دیگر تیمی بود که امیرقلعهنویی در آن حضور داشته و دو
مرتبه پیاپی در لیگهای نهم و دهم توانسته قهرمانی در لیگ برتر را با
این تیم تجربه کند.
قلعهنویی در لیگ هشتم هم موفق به قهرمانی با استقالل شده بود تا
اولین مربیای باشد که در قهرمانی لیگ برتر هتتریک میکند .بعدها
برانکو با پرسپولیس و کسب سه قهرمانی پیاپی درلیگهای شانزدهم،
هفدهم و هجدهم این رکورد را همراه یک تیم تکرار کرد.
با این حال امیرقلعهنویی طی همین مدت نیز یکی از مربیان پرافتخار
فوتبال ایران بود و توانسته با تراکتور ،ذوبآهن و سپاهان به عنوان نایب
قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند.
او طی دو فصل اخیر در گلگهر حضور دارد و تیمی که درلیگ نوزدهم
در اولین فصل حضورش در لیگ برتر تا سقوط پیش رفت را به رتبه
پنجمی و چهارمی رساند و توانسته همچنان خودش را در  58سالگی با 5
عنوان قهرمانی لیگ برتر همراه با استقالل و سپاهان ،دو عنوان قهرمانی
جام حذفی و چندین و چند نایب قهرمانی به عنوان پرافتخارترین مربی
تاریخ لیگ برتر حفظ کند.
اما یکی از نکات قابل توجه که این روزها در رسانههای مختلف به آن
پرداخته شده ،امتیازات جمعآوری شده این مربی در تیمهای استقالل،
سپاهان ،تراکتور و گلگهر است؛ جایی که او توانسته علیرغم تاریخ
بلندی که به ویژه سه باشگاه قدیمی و ریشهدار فوتبال ایران دارند،
بیشترین امتیاز را برای آنها در تاریخ  21ساله لیگ برتر ثبت کند.

رضا فتح آبادی

در فصل جدید لیگ برتر کشور،
استان کرمان سه نماینده در لیگ
برتر فوتبال ایران دارد ،مس کرمان،
گل گهر سیرجان و مس رفسنجان
سه تیم فوتبال استان کرمان هستند
که در لیگ برتر در این فصل حضور
خواهند داشت.
هر سه تیم هم استانی در شرایط
آماده سازی قبل از فصل به سر می
برند و تنها تیمی که تمرینات خود را
صفر تا صد در شهر خودش برگزار می
کند تیم مس کرمان است.
البته شنیده می شود تیم فوتبال
گل گهر سیرجان هم به خواستهی
مدیران خود ،به زودی به سیرجان
نقل مکان میکند تا تمرینات خود

را در سیرجان برگزار کند ،حال باید
منتظر ماند و دید آیا گل گهری ها
باالخره پس از گذشت سه فصل
حضور در لیگ برتر به سیرجان کوچ
می کنند یا خیر؟
جمعهی گذشته تیم فوتبال گل گهر
در سیرجان میزبان تیم فوتبال مس
کرمان بود و این بازی ساعت 19:15
در ورزشگاه شهید سلیمانی شروع
شد.
این بازی در نیمه اول به روال عادی
خود پیش رفت ،اما در نیمه دوم پس
از اینکه تیم مس کرمان از حریف خود
پیش افتاد اعتراض به داوری از سوی
تیم مس کرمان زیاد شد و در نهایت
در دقیقه  84بازی در یکی از همین
اعتراضات کادر فنی مس تیم خود را
به نشانه اعتراض بیرون کشیدند و آن

طرف هم شاهد اعتراض کادر فنی
گل گهر بودیم که در نهایت بحث باال
گرفت و بازی نیمه تمام ماند.
در اینکه در این بازی چه اتفاقاتی

گلگهر سیرجان
اولین تمرین خود را در اردوی ترکیه پشت سر گذاشت

گلگهر کارش را با اردویی چند روزه در تهران آغاز کرد
و سپس بازیکنان این تیم راهی سیرجان شدند و نزدیک
به دو هفته تمرینات پرفشاری را در این شهر پشت سر
گذاشتند.
سورمهای پوشان سیرجانی که در مرحله دوم آمادهسازی
صبح و عصر تمرین کردند ،برای انجام
تستهای پزشکی به تهران و زمین
شماره دو آزادی بازگشتند و سپس
بار دیگر اردویی چند روزه و برگزاری
چند دیدار دوستانه را در سومین مرحله
آمادهسازی پشت سر گذاشتند.
شاگردان امیرقلعهنویی پس از سه
مرحله اردوی پرفشار صبح امروز راهی
ترکیه شدند و پس از استراحتی چند
ساعته اولین تمرین را در پندیک برگزار
کردند.

قرار است گلگهر سیرجان در اردوی ترکیه دو دیدار
دوستانه برگزار کند و سپس این تیم به ایران بازخواهد
گشت و عازم سیرجان میشود تا دور جدید تمرینات را
برای حضور در مسابقات لیگ برتر و مصاف با تراکتور در
سیرجان از سر بگیرد.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ برون سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز ( 7ناحیه یک از منطقه دو )
به شماره  2001005674000083را 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  1401/05/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/31

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

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4232 5077 :

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7
(ناحیـــه یک از منطقــــه دو )

افتاده و نتیجه این بازی چقدر
اهمیت داشته برای هر دو تیم بحثی
نیست اما حرکت ناشایست یکی از
ماساژورهای گل گهر بسیار عجیب

بود و همین حرکت باعث بیشتر شدن
تشنج ها شد.
در نهایت این حواشی شدت به سکو
کشیده شد و تماشاچیان هم وارد

عمل شدند تا این بازیِ مث ً
ال دوستانه
به یک جنگ عجیب تبدیل شود.
گفتنی است از روز قبل از بازی این
دو تیم ،کادر فنی مس کرمان به
زمین تمرینی که در اختیارشان قرار
گرفته بود تا تمرین در آنجا انجام
شود معترض بودند و اولین اعتراض
از همانجا شروع شده است.
در همین راستا الزم به ذکر است که
در این بازی دوستانه در بین دو کادر
تیم ها الفاظی به کار رفت که در خور
شان هیچ کدام از دو تیم نبوده است.
امیدواریم این سه تیم خوب استان
کرمان به دنبال حواشی نباشند و
رقابت های لیگ در حد نام و اعتبار
استان و باشگاه های بزرگ خود پیش
بروند و دیگر شاهد چنین حواشی
نباشیم.

وسلی گومز در تستهای پزشکی گلگهر

تیم فوتبال گلگهر برای برپایی یک اردوی کوتاهمدت
و برگزاری دو دیدار دوستانه به ترکیه سفر کرد و طبق
برنامهریزیهای انجام شده بالفاصله وسلی گومز بازیکن
برزیلی مورد نظر امیر قلعهنویی نیز به اردوی تیم ملحق
شد.

این بازیکن خالق برزیلی که چندی پیش بهعنوان
سومین خارجی گلگهر در لیگ بیست و دوم معرفی
شد پس از حضور در اردوی سورمهایپوشان سیرجانی
تستهای پزشکی را پشت سر گذاشت تا شرایط امضای
قرارداد رسمی را پیدا کند.
حاال باید دید این بازیکن که تکنیک
باالیی دارد و با اضافه شدنش به تیم
خالقیت را در ترکیب گلگهر اضافه
خواهد کرد چه زمانی شرایط عقد
قرارداد رسمی و حضور در ترکیب
سورمهایپوشان سیرجانی را پیدا خواهد
کرد.
گلگهر پس از دو دوره تمرینات
فشرده در تهران و یک دوره تمرینات
صبح و عصر در سیرجان حاال به ترکیه
سفر کرده تا رفتهرفته آماده حضور در
مسابقات لیگ برتر شود.

یک قطعه زمین  10قصبی
دارای کد یکتا و قولنامه
واقع در باسفهرجان کوچه سادات
به فروش می رسد.
0913 505 7055

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -09132794372

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نسرین محیاپور لری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره آقای محمد فیروزآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67

 210سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ پالک سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  32فرعی از  6545اصلی

 0فرعی از  2669اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام خانم نسرین محیاپور لری واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محمد فیروزآبادی ثبت و سند مالکیت صادر
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک

لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت

می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد

آهن آالت دست دوم و
انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت
در محل خریداریم.
0913 145 2643
0913 278 3052
0919 230 5036
خد ا ئی

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

بنام مالک صادر خواهد شد.

شناسه آگهی - 1359590 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/05/12

شناسه آگهی - 1359592 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/05/12

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم زهره افصحی یک از ورثه مرحوم حسین افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه آقای حسین شهبا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86

از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو سهم و سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  279فرعی از 4572

صد ششصدوهفت مشاع از ششدانگ پالک  0فرعی از 1910اصلی واقع در بخش اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای حسین شهبا ثبت و سند مالکیت صادر
 35کرمان بنام آقای حسین افصحی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود

آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت

انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در
انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک بنام مالک صادر خواهد شد.

صادر خواهد شد شناسه آگهی - 1359587 :تاریخ انتشار :چهارشنبه  1401/05/12شناسه آگهی - 1359593 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/05/12
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

7

ض بارندگی و سیل اخیر؛

 ،زیـدآباد غـرق در سیالب

پرونده

صفحه 7
اخبار

فاضالب و پیشگیری از گرفت.
فرونشست و رانش زمین باستانی ادامه داد :عالوه بر این ،پاکسازی کانالهای
و سایر اقدامات دیگر  ،عرضی در انتهای بلوار امام رضا ،مقابل شرکت پسته،
توسط پرسنل این سازمان بلوار سردار شهید اهللدادی در مسیر جاده نجفشهر و
انجام شد که در طول تقاطع شهید تاجیک و هجرت انجام شد.
انجام عملیاتهای مذکور شهردار منطقه یک همچنین تکمیل کانال هدایت
مدیرعامل و مسوولین این آبهای سطحی بلوار والیت ،بلوار هجرت ،بلوار گلستان
سازمان به طور مستمر و بلوار نبوت در بارندگیهای اخیر تاثیر بسزایی داشت.
بر فعالیتهای انجام شده وی تصریح کرد :کانال هدایت آب میدان امام(ره) نیز
اصالح و مسیرها جهت هدایت آب سطحی باز گردید
نظارت مستقیم داشتند.
بارشهای اخیر کمترین
و با توجه به حجم زیاد آب و عدم کشش آب بوسیله
کانال خروجی میدان امام علی(ع) که موجب سرریز
خسارت را در شهر بجا
گذاشت
آن به اطراف این میدان و زیرگذر دانشگاه میگردید با
باستانی ،ایجاد خاکریز از ورود بیشتر آب جلوگیری شد.
ابراهیم
شهردار منطقه یک با همچنین برخی از پلهای غیرضروری و پلهای فلزی
اشاره به الیروبی کانالها ،که باعت آبگرفتگی میشد تخریب و جمع آوری گردید.
پلهای بتنی سطح شهر باستانی در ادامه صحبتهای خود حفر چاههای
عکس :سید محسن فروزنده و جویها افزود :حذف جذبی در محلهایی چون خیابان قدس ،نامداران،
پاجوشها و کفروبی حر و زیرگذر دانشگاه را از دیگر اقدامات این مجموعه
آب از داخل ادارات ،منازل کانالها و همچنین حذف علفهای هرز از مسیر عبور عنوان کرد و افزود :حصارکشی گودبرداریها و ایجاد
وزشی و مذهبی و کانالهای آب از همان ساعات آغاز بارندگی در دستور کار قرار خاکریز در اطراف آنها جهت جلوگیری از ورود آب،
همچنین مخلوطریزی در قسمتهایی که احتمال
خروج آب از مسیر کانالهای اصلی به دیگر معابر
می گردید؛ که نزدیک به  ۲۰محل بود انجام شد.
وی عنوان کرد :تخلیه آب زیرزمینی واقع
در حاشیه بلوار والیت ،جلوگیری از ورود آب
سرریز کانالها و جویها به منازل ،پرکردن
خشی به خدمات ستاد بحران لودر ،بیل مکانیکی ،کمرشکن ،کامیون ،چرثقیل ،بیل بکهو
فرونشستهای ناشی از کانالهای شرکت فاضالب
امدادی حاضر در صحنه ،و  ۲۰دستگاه خودروی سبک شامل خودرو دوکابین ریچ،
و جمعآوری شاخ و برگهای شکسته شده ناشی
سواری دنا ،نیسان وانت ،تراکتور و  ۲۰دستگاه کفکش و
ارد.
از طوفان از دیگر اقدامات انجام شده توسط
گل گهر ،شرکت گهرترابر ،لجنکش ،و دستگاه موتور برق دیزلی ،همچنین  ۵۵نفر
شهرداری منطقه یک جهت جلوگیری از خسارت
ارک و شرکت پاریز پیشرو نیروی انسانی شامل مکانیک ،کارگر ،تکنیسین در رشته
احتمالی بارندگیهای اخیر بوده است.
شین آالت صنعتی ،سنگن ،های مختلف تاسیساتی و نیز تا کنون بیش از  ۱۱۰۰پرس
لیاتی و پشتیبانی نیرویی و غذای گرم و آب معدنی برای نیروهای امدادی ،بوده است.
منازل خسارت دیده را ارزیابی کردیم
بهنام سالجقه ،مدیر بنیاد مسکن انقالب
اه صنعتی و سنگین شامل
اسالمی شهرستان سیرجان با بیان اینکه
ارزیابی خسارت ساختمانهای مناطق شهری و
روستایی ناشی از بارندگی و سیل مرداد ۱۴۰۱
سیرجان به پایان رسید،گفت :طی روزهای
گذشته  ۸تیم از مهندسین عمران بنیاد مسکن
انقالب اسالمی شهرستان ارزیابی میزان خسارات
واحدهای مسکونی روستایی و شهری شهرستان
آغاز کردند که کارشناسی واحدها به پایان رسید
و واحدهای آسیب دیده به تفکیک شهری و

روستایی ،احداثی و تعمیری به طور دقیق به ستاد
بحران شهرستان اعالم می شود.
خسارت  ۱۵۰۰میلیارد تومانی به کشاورزان سیرجان

اکبر محمود آبادی ،مدیر جهاد کشاورزی
سیرجان گفت :در پی سیالب روزهای اخیر تاکنون
 ۶هکتار از  ۴۳هزار هکتار باغات پسته این شهرستان
خسارت دیده و دچار آسیب شدهاند.وی افزود :خسارت
سیل به بخش کشاورزی شهرستان بیش از یکهزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.
 35واحد آموزشی دچار آبگرفتگی شدند

عباس عزت آبادیپور مدیر آموزش و پرورش
سیرجان نیز در این زمینه پس از بازدید از مناطق
سیل زده شهرستان سیرجان گفت ۳۵ :واحد آموزشی
در پی سیالب اخیر دچار آبگرفتگی شدند و با توجه
به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید نیاز به کمک
مسووالن شهرستان و استان برای بازسازی این
واحدها احساس میشود.
دیگر در تابستان امسال بارندگی نداریم

محمدذبیحینژاد؛ رییس اداره هواشناسی
سیرجان در رابطه با «سامانه» مونسون گفت:
«سامانه» بارشی تابستانی هرساله از اواسط تیر
ماه شروع شده و به مدت  40روز فعال است ،این
«سامانه» در برخی سالها جنوب شرق و بخشهای
جنوبی کشور را درگیر کرده و بعضی سالها مانند
امسال به جنوب و حتی مرکز کشور هم گسترده شد
و در برخی جاها خسارتهایی به بار آورد.
وی میزان بارندگی در سیرجان را  37میلیمتر،
بیشترین میزان بارندگی در جنگل بویه به میزان
 107میلیمتر و کمترین آن خیرآباد کفه به میزان
 11میلیمتر عنوان کرد.
رییس اداره هواشناسی در ادامه عنوان کرد :یک اصل
مهم در هواشناسی وجود دارد و آن این است که
«سامانه» ای پربارش باشد فصل بعد بارندگی کمتر و
عقب تر می افتد بر این اساس پاییز پربارشی را برای
سیرجان پیش بینی نمی کنیم.



دادرسانی به مردم سیل زده

انتظارواریزسیالب بیشتری به سد داشتیم

حسین سفالیی؛ مدیر سد تنگوییه در رابطه با
بارندگیهای مونسون اینگونه عنوان کرد :بارندگیهای
اخیر ورودی آب کمی به سد داشت ما انتظار داشتیم
سیالب بیشتری به سد واریز شود.
وی می گوید :رودخانههای کران پاریز و بلورد و
زیدآباد در حوزده ورودی آب به سد نیستند .سفالیی
گفت :حجم کل سد تنگوییه  32/9میلیون متر مکعب

آگهی تجدید مناقصه عمومی دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان-نوبت دوم
دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی در نظر دارد احداث ساختمان دهیاری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار
واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی
سیرجان مراجعه نمایند.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد
در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل در پست بانک به نام
دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد  .در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نباشند تضمینی شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن 42232481 :

عنوان پروژه  ،محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال)
بر اساس فهرست 1401

مبلغ تضمین (ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب
برای مبلغ ضمانت نامه

مدت پروژه

احداث ساختمان دهیاری

5309082615

265454130

5469116239939502

 5ماه

محل

بخشداری مرکزی

-

-

مهلت

1401/05/25

-

-

محل

بخشداری مرکزی

-

-

مهلت

1401/05/26

-

-

محل

بخشداری مرکزی

-

-

زمان

1401/05/27

-

-

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادات
بازگشایی پیشنهادات

زیدآباد /یکشنبه  9مرداد

همچنان با کمبود منابع آبی مواجه هستیم

علی کاردوست؛ مدیر منابع آب شهرستان
سیرجان در رابطه با کم آبی در سیرجان عنوان
کرد :دشت سیرجان از جمله دشتهای بحرانی به
لحاظ برداشتهای بیرویه آب در سالهای گذشته
و خشکسالیهای پی در پی است ،وی درباره
بارندگیهای اخیر عنوان کرد :در چند روز گذشته
بارندگیهای خوبی را شاهد بودیم این بارشها جدا
از خساراتی که داشت برای آبخوان تاثیرگذار بود ولی
نباید این شائبه ایجاد شود که آبخوان سیرجان با
این بارندگیها تامین میشود و وضعیت آن به قبل
برمیگردد.
کاردوست در ادامه گفت :با توجه به اقلیم گرم و
خشک سیرجان و بارندگیهای کم و نامنظم ،همواره

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه های صنوف؛

شیشه بران و فروشندگان شیشه و آئینه -آهنگران ،جوشکاران و

درب و پنجره سازان آهنی -فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان سیرجان

(تمدید نوبت اول)
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت
تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها (ضمن رعایت تبصره یک ماده 22

قانون نظام صنفی) با همراه داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی

حداقل دیپلم ( برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره)

از تاریخ  1401/5/15به مدت  10روز

نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده
فوق اقدام و ثبت نام نمایند.

(شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه یک )

به شماره  2001005674000074را 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.irانجام 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  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز چهارشنبــه تاریخ 1401/05/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
تلفن)034( 4232 5077 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

با کمبود منابع آبی مواجه هستیم و همینجا از
همشهریان میخواهم رعایت صرفهجویی در استفاده
از آب را سرلوحه تمام کارهایشان قرار دهند.
مدیر منابع آب شهرستان سیرجان در مورد فرو
نشست زمین بر اثر مصرف بی رویه آب عنوان کرد:
تاکنون فرونشست زمین در سیرجان کمتر بوده ولی
در زیدآباد و دولت آباد کفه فرونشست زمین را داریم.
وی در رابطه با تلخی و شوری برخی چاههای آب
کشاورزی گفت :با توجه به اینکه عمده دشت سیرجان
در کفه قرار گرفته و آب کفه بسیار وضعیت نامطلوبی
دارد و جبهه آب شور از سمت کفه به سمت آب
شرب در حال پیشروی است که باعث خشک شدن
درختان و فرونشست زمین گردیده ،که نیاز به مصرف
مطلوبتر و متعادلتر دارد.
کاردوست در خصوص تامین آب کشاورزی در
سیرجان عنوان کرد :مقدار کمی از آب کشاورزی از
طریق آب سد تامین می شود مقدار زیادی از آب
باغها و کشاورزی از طریق چاههای آب تامین می
شود.
وی افزود :قنوات بخش بلورد و پاریز و روستای کران
و اسطور دچار خسارتهای زیادی شدند و آسیب
دیدند و برخی از قنوات بر اثر سیل اخیر تخریب
شدند.

صن
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی فی شهرستان سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 2
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه دو )

به شماره  2001005674000073را 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.irانجام 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  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/05/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:30روز چهارشنبــه تاریخ 1401/05/26

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

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4232 5077 :

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1

عکس :علیرضا زیدآبادی

است و در حال حاضر حدود  12میلیون متر مکعب آب
در سد داریم یعنی حدود  32درصد سد پر است.
وی آبی که از این بارندگی به سد واریز شد را حدود
دومیلیون متر مکعب اعالم کرد.
مدیر سد تنگوییه سیرجان در مورد تامین آب شرب
مصرفی شهر این گونه گفت :مقداری از آب شرب
شهر از سد و مقدار از چاهها تامین می شود وی در
پایان از همشهریان درخواست کرد آب شرب را برای
کشاورزی استفاده نکنند تا در سال آبی با بارندگیهای
پیش بینی شده دچار کمبود آب نشویم.

دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

شماره 704
12مرداد1401

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
دبیر تحریریه :ساره میرحسینی
ویراستار :سارا سرمد
مدیر بازرگانی :مصطفی کریمی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا   

زوم

سفارش آگهی09133475191 :
تلفن   42231335 :
سایتاینترنتیwww.sokhanetazeh.com :
پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :


اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
فارس :نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی از پاسخ وزیر
ورزش و جوانان به سوال نمایندگان مجلس قانع نشدند .نشست علنی صبح
سه شنبه ( 11مرداد) مجلس شورای اسالمی با حضور سید حمید سجادی
در صحن هم راه بود .سجادی ب رای پاسخ به سوال احمد راستینه هفشجانی
و تعدادی دیگر از نمایندگان به پارلمان آمده بود .بر همین اساس نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.

رضا پرستار خرمی :طی یکی دو هفته اخیر کشور شاهد
موجی از بارانهای شدید و بروز سیالبهای وحشتناک بود
که خسارات مالی و جانی فراوانی را روی دست مردم و دولت
گذاشته است .اما همزمان با مشکل کمآبی و خشکسالی هم
مواجهیم .به بیان دیگر طی سالهای اخیر کشور در تناوب
خشکسالی و سیالب در حال نوسان است بطوریکه در میانه
خشکسالی ناگهان سیالب سراسر کشور را غافلگیر میکند.
به گفته کارشناسان هواشناسی ،ایران در مسیر تغییر اقلیم
شرایط حادی را تجربه میکند که حد پایین آن خشکسالی
و حد باالی آن سیالب است و به همین دلیل است که به
صورت متناوب شاهد سیل و خشکسالی هستیم.
اما این مشکل هم راه حل خود را دارد .احداث بندها
در مسیلها و شیب کوهستانها و افزایش پوشش گیاهی
میتوانند به طور معجزهآسایی شدت سیالب را کاهش دهند
و جذب آب را به سفرههای زیرزمینی افزایش دهند .در این
باره یکی از معروفترین روشهای آبخیز داری جهت کنترل
سیالب ،روش پخش سیالب محسوب میشود.
در این روش هنگام خروش سیل آسای یک رودخانه،
بخشی از آب را از مسیر رودخانه به سمت دشتهای آبرفتی
مجاور هدایت میکنند و در مسیرش موانعی طبیعی قرار
میدهند؛ در نتیجه سرعت آب کاهش یافته و به زیر زمین
نفوذ میکند.
دکتر سید آهنگ کوثر ،پدر دانش آبخیزداری ایران
میگوید :در ایران  14میلیون هکتار زمین مناسب برای
اجرای طرحهای آبخیزداری داریم که در سالهایی با بارندگی
متوسط ،میتوان  42میلیارد مترمکعب آب حاصل از سیالب
را از این طریق در سفرههای زیرزمینی ذخیره کرد.
این متخصص آبخیزداری همچنین ادامه داد :روشهای
آبخیزداری و آبخوانداری روشهایی با هزین ه پایین و
مستعد اجرای مردمی هستند که به صورت معجزهآسایی
قابلیت تامین آب از سیالب و کاهش خطرات سیالب را
دارند اما متاسفانه در کشور ما خیلی جدی گرفته نشدهاند.
ساالنه صدها هزار میلیار تومان صرف سدسازی و پروژههای
انتقال آب میشود در حالی که با یک صدم این هزینهها
میتوان هزاران طرح آبخیزداری را در مناطق مختلف کشور
عملی کرد.
باید قبول کرد که سیالب با تمام وحشتناکیاش ،در حال
حاضر اصلیترین منبع آبی در کشور محسوب میشود .اگر
آب حاصل از سیالب به نحو مطلوبی ذخیره شود نه تنها
خسارتهای جانی و مالی به حداقل ممکن خواهد رسید،
بلکه میتواند به حل مشکل کمآبی هم کمک کند.

عکس :سید محسن فروزنده

مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشد

سیالب؛ تهدیدی که می تواند فرصت باشد

صفحه 8
پیرامون

محمد اسالمی :ایران توان ساخت بمب اتمی را دارد

آفتابنیوز :محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :همانطور
که آقای خ رازی مطرح کردند ای ران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ،ولی
چنین ب رنامهای در دستور کار نیست ،اما نکته حائز اهمیت این مورد است که
از سوی رژیم صهیونیستی این اتهامات و فضاسازیهای غلط ب رای فریب افکار
عمومی در حال مطرح شدن است .اسالمی تصریح کرد :ب رای ما قابل قبول
نیست که دوباره با چنین اتهامات واهی ای ران را تحت فشار ق رار دهند.

بیانیه آمریکا ،فرانسه و انگلیس درباره برنامه هستهای ایران

فارس :ایاالت متحده ،ف رانسه و انگلیس ب رای دهمین کنف رانس بازبینی پیمان
منع گسترش سالحهای هستهای (ان پی تی) ،در خصوص ب رنامه هستهای
ای ران بیانیه صادر کردند .طبق این گزارش ،دو عضو برجام و ایاالت متحده که
به صورت یکجانبه توافق هستهای را ترک کرده ،بار دیگر ادعاهای تک راری علیه
ب رنامه هستهای را تک رار کردند و گفتند که موضع آنها این است که جمهوری
اسالمی ای ران نباید به توانمندی ساخت سالح هستهای دست پیدا کند.

ایمن الظواهری ،رهبر القاعده کشته شد

۱۰



ایسنا :به نقل از العهد ،وزیر اطالع رسانی طالبان روز سه شنبه حمله آمریکا
به حومه شیرپور در کابل ،پایتخت افغانستان و کشته شدن تن در منطقه
مورد هدف بدون اعالم هویت آنها را تایید کرد .ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی
طالبان نیز با بیان اینکه طالبان این حمله را به هر بهانهای که باشد" ،شدیدا
محکوم می کند" ،افزود :این گونه اقدامات مغایر با منافع ایاالت متحده آمریکا،
افغانستان و منطقه است.



واکنش طالبان به کشته شدن رهبر القاعده در حمله آمریکا

دولت رییسی و نیروهای حزباللهی

احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن
نوشت :سیدابراهیم رییسی در جریان سفر
هفته گذشتهاش به همدان ،ضمن تاکید
بر «اهمیت کار کارشناسی»« ،ضرورت
ِ
آکادمیک اقتصادی»« ،ارتباط با
بحثهای
جریان نخبگانی» و بهکارگیری «نیروهای
تحولگرا و حزباللهی در بدنه اجرایی کشور»
را ضروری و استفاده از این نیروها را کارساز
دانست.
روشن است که در یک نگاه ملی مبتنی بر
حق برابر اتباع کشور ،استفاده از نیروی انسانی
در بدنه اجرایی کشور باید بر توان کارشناسی
و میزان تخصص و قدرت مدیریت و اخالق
دادن
حرفهای افراد استوار باشد و دخالت
ِ
گرایشهای سیاسی یا اعتقادی شهروندان
برای تصدی مشاغل خصوصی یا دولتی،
مصداق بیعدالتی و تبعیض است.
بههمیندلیل ،تاکید رییسی بر اهمیت نظر
نخبگان و تخصص افراد در اداره امور کشور ،با
تاکید او بر بهکارگیری نیروهای حزباللهی در
بدنه اجرایی ناسازگار و متناقض است.
درواقع از سال به بعد ،بدنه مدیریت
کشور بهصورتی یکپارچه در اختیار «نیروهای
حزباللهی» بوده است .گرچه این نیروها در
روند تحوالت سیاسی جامعه دچار انشقاق و
اختالف شده و با تقسیم شدن به گرایشهای
راست و چپ و میانه ،بخشی از آنها بهمرور از
صحنه مدیریت کشور حذف شدهاند ،اما این
ِ
واقعیت اعتقاد راسخ به لزو ِم
ماجرا تاثیری در
انحصار مدیریت در دست قشر حزباللهی در
نظام جمهوری اسالمی نداشته است.
اما چرا باید مدیریت کشور و بدنه اجرایی
آن در انحصار مطلق یا نسبی نیروهای
۶۰

عصرایران :ایمن الظواهری که پس از کشته شدن اسامه بن الدن ،رهبری گروه
القاعده را بر عهده داشت ،در حمله ارتش آمریکا به قتل رسید .حمله ،توسط
پهپاد صورت گرفته و در زمان عملیات ،الظواهری در خانه ای در کابل پایتخت
افغانستان بود.روزنامه «نیویورک تایمز» هم نوشت :منزلی که ایمن الظواهری،
رهبر القاعده در آن حضور داشت در منطقه دیپلماتنشین «شیرپور» در کابل و
متعلق به دستیار س راجالدین حقانی ،وزیر کشور طالبان است.

بدون شرح

حزباللهی باشد؟ توضیحی تاکنون درباره این
«حق ویژه» داده نشده است ،اما هر توضیحی
در اینباره ،جنبه ایدئولوژیک خواهد داشت
و آن نیز بهنوبه خود ،با حقوق برابر اتباع و
شهروندان در تناقض خواهد بود.
اگر در کشور ما رسماً اعالم میشد که
مردم ایران براساس گرایشهای اعتقادی
و سیاسی خود به اقشار و طبقات مختلف
تقسیم شده و هر کدام از این اقشار و طبقات،
از سطح متفاوتی از حقوق و مزایا برخوردارند،
این نوشتار باید از زاویه دیگری بهتحریر
درمیآمد ،اما واضح است که نهفقط به
چنین واقعیتی اعتراف نمیشود ،بلکه همواره
سخن از استقرار عدالت و نفی تبعیض ،زبانزد
مسووالن کشور ،بهخصوص شخص رییسی
است.
با این وضعیت ،پرسش این است که سخن
از استقرار عدالت و نفی تبعیض ،چه نسبتی
با «ضرورت بهکارگیری نیروهای حزباللهی
در بدنه اجرایی کشور» برقرار میکند؟ آیا
نیروهای حزباللهی از بقیه شهروندان این
کشور ،شهروندترند که باید در اینباره از حق
ویژه و مزایای مخصوص برخوردار باشند؟
در شرایط کنونی کشور ،فرصتهای شغلی
بهخصوص برای فارغالتحصیالن دانشگاهها
اگر نگوییم نایاب ،الاقل کمیاب است .این در
حالی است که بدنه اجرایی کشور دربرگیرنده
میلیونها شغل است که دستیابی به آنها،
جوانان جویای کار است.
آرزوی بسیاری از
ِ
حال چرا باید جز میزان دانش و تخصص و
وجدان کاری ،معیار و مالکهای ایدئولوژیک
نیز برای جذب نیرو در بدنه اجرایی کشور در
نظر گرفته شود؟

واقعیت این است که مردم عادی از این
رویکرد ایدئولوژیک که حقوقی ویژه به
نیروهای حزباللهی در زمینههای مختلف،
اختصاص میدهد ،بینهایت دلخورند و آن
را مصداق تبعیض علیه خود و فرزندانشان
یدانند.
م
عدالت در عامترین و سادهترین و
ترین مفهوم آن« ،برابری حقوقی تمام
بدیهی ِ
اتباع یک کشور» است .بهعبارتدیگر ،حقوق
مساوی اتباع و برابری آنها درمقابل قانون،
تنها مفهومی از عدالت است که مورد اجماع
عقالی جهان قرار دارد .آیا منظور دولت
رییسی و حامیان آن از عدالت ،همین تعریف
است؟ اگر همین تعریف است ،پس «ضرورت
بهکارگیری نیروهای حزباللهی یا انقالبی در
بدنه اجرایی کشور» ،حکایت از کدام حق
برابر اتباع دارد؟ و اگر تعریف دیگری موردنظر
است ،چرا برای مردم تبیین نمیشود؟
عینیتر از مفهوم عدالت ،بحث نفی تبعیض
است .نفی تبعیض خواهناخواه مفهومی جز
نفی نابرابری حقوقی بین اتباع کشور ندارد.
ظاهرا ً دولتهای اصولگرا که شعار مقابله
با تبعیض در کشور سر میدهند ،به اصل
وجود تبعیض در جامعه باور دارند .اگر آنها
به وجود تبعیض در نظام اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی کشور اذعان دارند ،چرا یکبار
روشن نمیکنند که این تبعیض از طرف چه
کسانی و علیه چه کسانی اعمال میشود؟ اگر
همین یک مبحث بهطور اصولی و منصفانه
مورد کنکاش و واکاوی و تحلیل قرار گیرد،
آنگاه بهروشنی مشخص خواهد شد که
اصولگرایان و دولتیان منادی عدالت و حامی
نفی تبعیض ،در کدام طرف قضیه قرار دارند!

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1401/23ع

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع آب مجتمع »

(ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت )

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور دارای گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره

به شماره  2001005674000075را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

با رتبه حداقل  3در رشته آب و فاضالب از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزايده
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  1401/05/30در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر
مركزی تهران مي باشد .بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه

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

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  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/23

مورخ  1401/05/24مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد .ضمنا ً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24

يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها

می بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا «ع»)

به شماره  2001005674000072را 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  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/05/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/05/25
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:00روز چهارشنبــه تاریخ 1401/05/26

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

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تلفن)034( 4232 5077 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا (ع)

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
تلفن)034( 4232 5077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز ( 5پارک فردوسی)
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز  « 5پارک فردوسی»)

به شماره  2001005674000076را 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  1401/05/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/05/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبـه تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24

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

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
تلفن)034( 4232 5077 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصــه شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3
(ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت )

