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صفحه  5 صفحه 6

 ازدحام برای گرفتن مجوز تردد

فاصله های گم شده 

غصه مردم  و قصه ناتمامِ 
 اختالف مرزی سیرجان-نیریز 

به نام دامدار 
 به کام دالل

  یک کارشناس جامعه شناسی: در  فهم  قتل  باید  به  تعاقب  رفتارهای  ضداجتماعی و ریسک  فاکتورهایی  که  در  سطح  فردی،  
خانوادگی،  محلی  و  اجتماعی  در  طول  زمان  بر  سبک  زندگی  اثر گذاشته اند، توجه کرد

مالرحمان، شهروند افتخاری 
سیرجان شد 
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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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/03 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/10/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/10/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/10/24 

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 مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد

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

شماره  به  شاهد(  کمربندی  و  ثاراهلل  شهرک  دسترسی  مسیر  هندسی  اصالح  و  مصالح 
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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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/10/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/10/21
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/22 

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 یک دستگاه فینیشــــر چرخ الستیکـــی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید یک دستگاه 

2  را از طریق  0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 8 فینیشـــر چرخ الستیکـــی ( به شماره 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومــي 

شمـــاره 99/50/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »عملیات محوطه سازی اطراف کارخانه خط 
چهار تولید کنسانتره آهن« واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 
شرايط و داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري با رتبه حداقل 4 در يكی از رشته های راه و باند و يا 
ابنيه و رتبه حداقل 5 در رشته تأسيسات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا 
كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان 
- مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 99/10/20 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل 
اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ  99/10/10 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل 
گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم عمومي تجدید شده

  شماره 99/15/س
محاسبه  و  قرائت  »عملیات  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
برگزاري استعالم عمومي به شركت  از طريق  را  صورتحساب،بازرسی،تست و نصب کنتورهای برق« 
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس 
الكترونيكيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت – مناقصه و مزايده  دانلود نمايند.مهلت تحويل پاكات 
ساعت 9 الي 14روز دوشنبه مــورخ 99/10/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد.ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 99/10/15 براي 
متقاضيان بالمانع مي باشد ، الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا 

تمام پيشنهادات واصله بدون نياز  به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شروع به کار

تحلیل و بررسی خبر منزجرکننده قتل اخیر در سیرجان؛

توهم و توحش شیشه ای!


