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حذف دفترچه های بیمه
 از اول دی ماه 

 واکسیناسیون دوز سوم کرونا 
ایمنی ۹۰ درصدی ایجاد می  کند 

همسفـران طفیلـی!

نشست شهردار و نماینده  با معاون 
عمران و توسعه شهری وزیرکشور

صفحه 3

طرح مشکالت ادامه دار اوکالیپتوس برای تاسیسات شهر توسط شهردار سیرجان در شورای شهر؛  

اوکالیپتوس هـای  دامنگیـر

صفحه  5 

 ریشه ی درختان اکالیپتوس به چاه فاضالب خانه ها هم می رسد و این یعنی رسیدن به فرمول یک فاجعه.
 شهردار از فضای تاریک پارک ها گفت که این مکان های تفریحی را مستعد جرم خیزی و معتادخوابی کرده است. 

  شهردار پیشنهاد تبدیل یک ملک متعلق به شهرداری را به گرمخانه در مکی آباد، غیرمطالعاتی و آسیب زا برای مردم و ساکنان محله  دانست.
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نگاهی به اجرای تاتر خفت در سالن فردوسی؛ 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/53/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات مشاوره طراحي و نظارت عالیه 
و کارگاهي پروژه اجراي خط انتقال گاز 24 اينچ، انشعاب از خط ارسنجان– پاريز به منطقه گل گهر« را از 
طریق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرایط و دارای گواهي نامه صالحيت 
ارائه خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور واگذار 
  WWW.GEG.IR الكترونيكي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  لذا  نماید. 
مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 
روز دوشنبه مــورخ 1400/9/8 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً حضور نماینده مناقصه گران در جلسه پرسش و پاسخ )در محل مجتمع گل گهر( 
روز دوشنبه مورخ 1400/9/1 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در 

رد یا قبول هر یك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده
 شمـــاره 1400/50/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »راهبری و اجراي عملیات نقشه برداري 
هوايي در محدوده پیت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات يدکي 2 فروند 
پهپاد ملكي« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
پيمانكاران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و 
اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز 
یكشنبه  مــورخ 1400/09/07 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یكشنبه مورخ 1400/08/30 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان تجديد  مناقصه عمومی )مرحله دوم ( تامین نیروی انسانی 

جهت انجام امور خدمات عمومی و نظافتی بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان

انجام  جهت  انسانی  نيروی  تامين  ای  مرحله  یك  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  پزشكی سیرجان  علوم  دانشكده 
طریق  از  را     2000092962000026 شماره  به  )ع(   رضا  امام  بيمارستان  نظافتی  و  عمومی  خدمات  امور 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نماید.كليه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق در گاه سامانه تداركات الكترونيكی 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/26  روز چهارشنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روزپنج شنبه  تاریخ 1400/09/04         
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14:45 روز سه شنبه   تاریخ 1400/09/16  

زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه   تاریخ 1400/09/17  
زمان  جلســــه توجيهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/09/13 

جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارک ترافيك دانشكده علوم پزشكی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مركز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان

همکار گرامی؛

جناب  آاقی  علی کهن شهری
خدمت  را  عزيزتـان  فرزنـد  درگذشت  اسفناک  ضایعه  بدینوسيله 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  تسليت عرض  محترم  خانواده  و  جنابعالی 
دیگر  و  شما  برای  و  الهی  واسعه  رحمت  رفته،  دست  از  عزیز  آن  برای 

بازماندگان صبر و شكيبایی مسئلت داریم.

دمرییت و کارکنان رشکت رفیکو


