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T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  شانزدهم
چهار شنبه 25 خرداد 1401

  6 صفحه 
شماره 697

5000 تومان

دوباره کاری و مرمت از سر بازکنی پس از کندوکاری های طرح فاضالب سیرجان؛

شهـِر ُشخم زده!
        سابق بر این شهرداری صبر کرده تا فاضالب از خیابان ابومسلم گذر کند و بعد خیابان را آسفالت کرده، چرا باز حاال پیمانکار طرح فاضالب، خیابان تازه آسفالت  شده را حفاری کرده است!؟

           خیابان طالقانی شمالی کانال حفر شده، با خاک پر شده و حتا کار روکش آسفالت روی آن هم انجام شده اما فقط در مسیرهای کانال اصلی! یعنی گودی و رد حفاری های فرعی رها شده اند.

هر جا پوســت آسفالت تون صافه، بدین بزنیم!هر جا پوســت آسفالت تون صافه، بدین بزنیم!
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صفحه 2

استادیوم
 پیر و فرسوده!

صفحه 4

سیرجان
 شهر بدون پارکینگ!

گل گهر عضو دائم انجمن 
بین المللی تامین اجتماعی شد

صفحه 2صفحه 5

قیمت نجومی
 میوه های نوبرانه

صفحه 1
ویترین

صفحه 8
پیرامون
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/04/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای واگذاری انجام

 امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا )ع( 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ واگذاری انجام امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا »ع« ( 
2001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری   تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات 
تنظیف سالن ) کف و  دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین 

و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد
و  سالن)کف  تنظیف  عملیات  ؛  مختصر  خدمات)شرح  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد(
به شماره 2000090872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری   تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات
 آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
           )شرح مختصر ؛ انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401(

به شماره 200109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی 
اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمـــاره  1401/13/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» ارائه خدمات مشاوره شامل مهندسی مفهومی، تهیه 
اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت برعملیات پیمانکار EPC  احداث کارخانه تولید شمش طال به ظرفیت سالیانه 100 
کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طالی سرکهنو میرجاوه)سیاه جنگل(« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
به شركت مهندسين مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه يک در گروه معدن تخصص »كانه 
آرايی و فراوری مواد « از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكيWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را 

به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/04/05 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


