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صفحه 2

 عدم رعایت پروتکل ها
 عامل شیوع انفجاری کرونا  

حاال چرا مسی؟!

واکسن کرونا
بایدها و نبایدها

گهر زمین 
باز هم رکورد شکست

  دکتر موقری پور: براساس آمار تست های مثبت اعالم شده،  مبتالیان بستری در بیمارستان  ها

 و مبتالیان قرنطینه شده توسط پزشکان متخصص عفونی در منازل، سیرجان از وضعیت قرمز به زرشکی تغییر رنگ داده است

صفحه2

وضعیت بیماری کرونا در سیرجان، فراتر از قرمز؛

سیـرجان زرشـکی شـد 

صفحه  4 

کفه ی زغال سیرجان
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پیامبر اعظم)ص( می فرمایند:
                                              »باالترین عبادت خدمت به مخلوق است«

قابل توجه همشهریــان محترم شهرستان سیرجــان
شرکت بتن لعـل امید دارد موجب ایجاد و یک رقابت سالم مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و 
مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصالح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم. 
همچنین جهت رفاه سازندگان و خریداران محترم، چنانچه تــراک میکسـر جهت حمل بتن از خودشــان باشد 

از قیمت های فوق به ازای هر متر مکعب، مبلغ 650/000 ريال کسر می گردد.

قیمت )ریال(نوع سیمانواحدعنواندسته بندیردیف

3/200/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 150بتن آماده1
3/400/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 200بتن آماده2
3/600/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 250بتن آماده3
3/800/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 300بتن آماده4
4/000/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 350بتن آماده5
4/200/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 400بتن آماده6

*قیمت مصالح شن نخودی، بادامی، عدسی و ماسه شسته استاندارد:  هر تن مبلغ 300/000 ریال
*قیمت مصالح  ماسه مالتی: هر تن مبلغ 150/000 ریال

آدرس: بلوار سیدجمـــال الدين اسدآبادی، جنب هتل کهکشـــان، شرکت بتن لعل

  )034 ( 4230  8100  - 4230 شماره هــای دفتــر فـــروش: 3990 

رشکت بتن لعل- دمریعامل: ماشااهلل همایی همــراه:  1193 307 0910 - 5477 769 0913

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمايندگی در سیرجان نماينده ی فعال  می پذيرد تلفن: 6091 679 0936
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تج فروش تعدادی از زمین های مسکونی  شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به 

خود واقع در اراضـی موصوف به ملــک زاده )فاز ســوم( از پالک ثبتی 5087 

با جزئیات مندرج در اسناد  از طریق مزایده عمومی و  پایه کارشناسی  با قیمت 

 )setadiran.ir( مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی به نشانی

2 اقدام نماید. 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 2 و با شماره مزایده 

تاريخ انتشار آگهی: تاریخ 1400/02/01    مهلت دريافت اسناد مزايده: 1400/02/01 الی 1400/02/19 ساعت 10:00
تاريخ بازديد: 1400/02/02 الی 1400/02/19      مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/02/01 الی 1400/02/19 ساعت 14:00
تاريخ بازگشايی: 1400/02/20 ساعت: 18                                     تاريخ اعالم به برنده: 1400/02/21 ساعت 14:00

شرایط تجدید مزایـده :
حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  قطعه،  هر  بابت  پایه(  قیمت  درصد  )پنج  مزایده  در  شرکت  1-سپرده 

3100003361004 بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
2-در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قراردادنباشند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
3-دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند 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.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری در اسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند.

در سایت سامانه  استانها،  نام سایر  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات  راهبردی سامانه: 021-41934  و  پشتیبانی  مرکز 
)www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.
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1 7 22 4 7 /7 517 /342 /500 /0002 0 42 5 015 /500 /000 /000

1 7 32 5 015 /700 /000 /0002 0 52 4 8 /516 /898 /000 /000

1 7 42 5 015 /700 /000 /0002 0 62 5 017 /000 /000 /000

1 7 52 4 7 /117 /000 /480 /0002 0 72 5 017 /000 /000 /000

2 0 32 5 015 /500 /000 /0002 0 82 4 7 /717 /834 /400 /000

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان


