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صفحه 2

صفحه 6

جمع آوری سگ های 
بالصاحب از سطح شهر

صفحه  3 صفحه 4

نگاهی به مزایای اهدای خون در شرایط کرونا؛

کروناجانمیگیرد؛پالسماجانمیبخشد

ساخت اولین نمونه نسل سوم 
واکسن کرونا در کشور

سالمت و معیشت مردم   
روی لبه تیغ کرونا

  موسوی: از مردم می خواهیم حتی در شرایط کرونا هم اهدای خون را به فراموشی نسپارند
   دکتر باستانی راد:   فردی که مبتال به کرونا است به هیچ عنوان نباید خون بدهد

   جهان نجاتی؛ سرمربی تیم شهرداری سیرجان؛

ورزشگاه اختصاصی آرزوی ماست  

صفحه  5 

جناب آاقی 
مهندس محمد محیاپور 

برگزیــده مدیر عنوان  به  شما  شایسته  و  بجا  انتخاب 
لیاقت  و  درایت  از  نشان  که  معـدن  و صنعـت حوزه در
شمــــا می باشــد را تبریـک عرض نمـــوده و از خداونــــد 
 بــزرگ موفقیت های روزافــزون  جنابعالـــی را خواهانـــم.

سعید حبیبی نژاد

مدیرعامل محترم شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
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1-بازدید از ساعت  8:00 الی 14:00 مورخ 1399/08/03 الی 1399/08/18)به جز روزهای تعطیل( 
به آدرس: مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا :سیرجان بلوار شهید صیاد شیرازی – درب شهدای وظیفه.

2- جلسه مزایده راس ساعت 7:30 دقیقه مورخ 1399/08/20 در محل مرکز آموزش شهدای وظیفه 
نداجا ، سالن امام رضا)ع( برگزار می گردد .

3-نفرات شرکت کننده می بایست مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در 
مزایده برای هر دستگاه مزایده گزار به شماره حساب شماره 5151573932005 نزد بانک سپه بنام 

وجوه مشخص مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا واریز و اصل فیش واریزی را در پاکت تحویل نمایند
4- قیمت پیشنهادی می بایست بدون ابهام و مشخص در پاکت درب بسته تسلیم گردد.

5- شرکت خریداران در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شروط وتکالیف تعیین شده از 
سوی نداجا می باشد .

6-نداجا در راستای صرفه و صالح خود در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
7-تمامی هزینه های آگهی روزنامه و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.

8- هزینه تهیه مدارک واوراق شرکت در مزایده به مبلغ 600/000 ریال برای هردستگاه مزایده گزار 
نقدا دریافت می گردد.

گروه الـــــف( اقـالم مهندســـــی ؛ 104 قلم اقالم فرسوده شامل: کولــر،آبگرمکن، بخـاری و ...

گروه ب( اقـــــــالم مخابراتــــــی؛ 68 قلم اقالم فرســـوده شامل: تلفن ،تلویزیــون، بانـد و ...
گروه ج( اقالم و تجهیزات اداری آمــادی؛ 167 قلم اقالم فرسوده شامل: تخـــت سربازی ،کمد،میــز، 
                                                                                                         دیگ های چدنی و آلومینیومی  و...
گروه د( اقالم خودرویـــی؛ 122 قلم اقالم فرسوده  شامل: لوازم یدکی، الستیک و داغی خودرویــی ...
گروه ک(  آهــن آالت اسقــــاط؛ حدود مقدار 10 تُن ضایعـــــات آهــــن، آلومینیــــــوم و...

مرکـزآموزششهدایوظیفهنداجـا)سیرجان(درنظردارد:
مخابراتــی     و  آمــادی  تجهیزاتـی،  و  اداری  مهندســی،  اقالم   
فرسـوده و خـارج از رده خود را در گروه های ذیل از طریق مزایده 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به   1399/08/20 تاریخ  در  حضوری 

برابر بندهای ذیل به فروش برساند .

جا)سیرجان( ی وظیفه ندا ابیتشپنی مرکز آموزش شهدا

جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفنهایمرکزآموزششهدایوظیفهنداجا:
09175471665-09135060578-)034(41324444-)034(41324404
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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/07/23 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/08/01

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/08/11
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 16:30 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/12 

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:
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 خرید یک دستگاه  کامیــــون ده چــــرخ

دستگاهیکخرید:مختصرشهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح

را از طریق سامانه تدارکات  2099005674000081 کامیوندهچرخ)به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مدیرعامل محترم  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

جناب آاقی مهندس محمد محیاپور
انتخاب شایسته شما به عنوان مدیربرگزیـدهدرحوزهصنعتومعـدن 

را تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی تان آرزوی قلبی ماست.

هفته نامه سخن تازه
دوستان بزرگوار؛

                 جناب آاقیان 
هلل، سرهنگ ذبیح اهلل                                  دکتر اسدا

حاج رسول و حاج محمد بلوردی
 سرکار خانم اه   شهیدی ،  بصیری نیا و آاقی مرتضی آرذنگ

ضایعه درگذشت مرحوم حاج محمد کاظم بصیری نیا 
را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، برای آن 
بازماندگان  برای عموم  و  الهی  فقید سعید، رحمت 

هفته انهم سخن اتزهصبر مسئلت داریم.
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