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فرار از واکسن 
به سوی مرگ

بازدید رییس کل دادگستری 
استان از زندان سیرجان  

شورای تسلیم

فعالیت جهادی شهرداری 
در پهنه مشارکت مردمی

  رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان: سرو امامزاده احمد ثبت میراث است اما باز اوقاف بدون گرفتن نظر کارشناسی میراث، فعالیت کرده ما از ابتدای شروع کارشان مخالفت کردیم

   مسجد اعظم که اصال ثبت میراث نبود به تازگی ثبت شده   اما اوقاف باید هزینه کند  ما نقش نظارتی داریم 

صفحه 3

گفت وگوی سخن تازه با رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان؛

ازبادگیرچپقیتابازارراگذرفرهنگیمیکنیم
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 مدیری که  رنگین کمان 
را  به دبستان آورد 
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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 1400/06/17 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/06/25

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/07/04
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 18:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/07/06 

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید دو دستگاه خودروی وانت بار مزدا

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرحمختصر:خریددودستگاه

از طریق سامانه  را  2000005674000077 به شماره  ) بارمزدا وانت خودروی

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهیجذبسرمایـهانسانـی
شرکتفوالدسیرجانایرانیـان)سهامیخاص(

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان )سهامی خاص( زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 

به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی سیرجان ) کیلومتر 50 جاده 

سیرجان- شیراز( از بین واجدینشرایطمرددرمقاطعتحصیلیدیپلم،کاردانیوکارشناسیاز طریق برگزاری آزمون کتبی )عمومی 

و تخصصی(، معاینات طب صنعتی ) جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی( و کسب نمره حد نصاب الزم، به 

صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید.

متقاضیان مقطع کارشناســی می بایست بومــــی استــــان کرمـــان و مقاطع کاردانـــی و دیپلـــم، بومی شهرستان سیرجـــان باشند.

توضیح: شرکت کنندگان مقطع کارشناسی بومی شهرستان سیرجان در شرایط یکسان دارای اولویت می باشند.

الزم به ذکر است کلیه مراحل آزمون تا مرحله معرفی به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، توسط مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه 

صنعتی شریف )کارآزمون( انجام می پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی: www.karazmoon.comمراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق 

آگهی و شرایط مندرج در آن، ازتاریخچهارشنبه1400/06/17تــاپایانروزشنبه1400/06/27 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهیتجدیدمناقصهعمومیاحداثفازدومنهالستانواقعدرمنطقهگلگهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث فاز دوم نهالستان واقع در منطقه گل گهر به استحضار می رساند آخرین 
زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات مورخ ۱400/۷/۳ ساعت ۱۳:۳0 می باشد لذا از شرکت های پیمانکاری ذیصالح 
دارای رتبه 4 گلخانه دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱400/۶/2۳ به سایت این شرکت به 

آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 14،۸10،110،5۸۹ریال
۳_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4_تاریخ بازدید از پروژه:1400/6/۳1
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان_شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی:0۹1۳1420642آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

مدیریتامورحقوقیوقراردادها

آگهيمناقصـــهعمومــي
شمــاره1400/۳۸/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خدماتطراحيومهندسیپایهوتفصیلی
)BasicوDetailed(،تهیهاسنادمناقصهومداركفنيمربوطهجهتاجرايپروژهاحداثپایلوتپلنت
فرآوريوگندلهسازی«مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 

WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي ۱4 روز چهارشنبه مــورخ ۱400/۷/28 در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز سه شنبه مورخ ۱400/۶/۳0 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر


