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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 22 تیر 1401

  6 صفحه 
شماره 701

5000 تومان

صفحه 2

ساعت خواب شورا 
و طرح فاضالب 

صفحه 3

سومین جشنواره محالت
 سیرجان آغاز  شد 

انتقاددوسویهپیمانکاروکارفرماازروندسابقساماندهیسگها

سیرجان پایانه  سگ های بالصاحب!
      پیمانکار فعلی: پیمانکار جدید تشکل زیست محیطی ندارد و شرکتش در مناقصه قانونی نبوده است.

      مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری سیرجان: در کل شهرستان هیچ انجمن  حمایت از حیوانات دارای مجوزی وجود ندارد.  

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

روستای سلیمانیه
 فضای آموزشی و ورزشی ندارد

روابط عمومی بومی؛
 انتخابی هوشمندانه، تعاملی شایسته

صفحه 3
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ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
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  4232 )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 مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1  ( 
2001005674000044  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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصهتا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
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  4232 )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 مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 2  ( 
2001005674000043  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهــي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛
 » خدمات طراحی مهندسي، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان 
خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت توأم )EPC( از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرايط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 

را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/05/15 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
مورخ  يکشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد  باشد. ضمناً  مي  تهران  مركزی  دفتر  دبیرخانه  يا  و 
1401/05/02 مقرر شده است و حضور در آن الزامی می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت 
در مناقصه بايستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتـي گل گهر در 

قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي فراخـوان شمـاره  1401/01/ف
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 

 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبكه و فایروال مجازی
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي كیفي و انتخاب پیمانکاران 
واجد شرايط و دارای گواهینامه شورای عالی انفورماتیك با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط )تولید و ارايه 
رايانه های غیر Main Frame يا شبکه داده های رايانه ای و مخابراتی( به منظور دعوت به شركت در مناقصه با 
موضوع تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی)NSX( ، با شرايط مندرج در اسناد 

پیوست فراخوان اقدام نمايد.
 لذا واجدين شرايط می توانند به وبسايت اين شركت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 
نسبت به دريافت، مطالعه و تکمیل فرم های ارزيابی كیفی و مدارک و فرم های درخواستی همراه با مستندات الزم 
اقدام و حداكثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/05/02 پاكات پیشنهادی خود را در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول و يا رد 

هريك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


