هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

ایجاد آبشخور در طبیعت توسط تعدادی از دوستداران محیط زیست؛

همنوردی سقایان طبیعت

سال شانزدهم
چهارشنبه 29اردیبهشت 1400
 6صفحه
شماره 646
 2000تومان

گلمحمدی :ایده و آماده سازی و اجرای این آبشخورها توسط باشگاه همنورد بوده است و جانورانی مثل انواع پرندگان وحشی بوم،
حیوانات از قبیل روباه ،گرگ ،شغال ،کفتار و بعضی مناطق کل و بز و میش و قوچ وحشی برای رفع تشنگی از این آبشخورها استفاده میکنند.
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه3

5مصدوم در  3حادثه رانندگی
در یک روز
صفحه2

حوادثنویسی
با اعمال شاقه

تقابل زنبوردار و زنبورخوار!

صفحه4

مرداب آسیبها در کمین
کودکان طالق
صفحه5

عکس :سید محسن فروزنده

توزیع بستههای اهدایی به
نیازمندانبخشگلستان
صفحه2

صفحه3

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای
پروژه هدایت آبهای سطحی شماره (3بلوار عباسپور) سال )1400به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 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.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  1400/02/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنجشنبـــه
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/03/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/11

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 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید یک دستگاه
تراکتــــور دو دیفرانسیـــل) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 3را 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  1400/02/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  14:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/03/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  14:00روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز سه شنبه تاریخ 1400/03/18

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 )

خریـــد یک دستگاه تراکتـــور دو دیفرانسیل

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید یک دستگاه
اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 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.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  1400/02/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز پنج شنبـــه تاریخ 1400/03/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز سه شنبه تاریخ 1400/03/18

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 )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
پروژه هدایت آبهای سطحی شماره (3بلوار عباسپور) سال1400

