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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 5 مرداد 1401  

6صفحه 
شماره 703

5000 تومان

گزارشی پیرامون وضعیت12 ُتن گوشت مشکوک در کشتارگاه:  

جبران خسارت بر عهده کیست؟

صفحه 8  عکس: سید محمد فروزنده

شهروندان، هشدارهای 
هواشناسی را جدی بگیرند 

آغاز مرحله دوم 
هوشمندسازی یارانه نان 

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 3

صفحه 2

کاریکاتور، فریادی ست با زبان بسته

  افزایش ۴ برابری موارد
 ابتال و بستری کرونا

صفحه ۴ صفحه 3

 مدیر کل دامپزشکی استان : متاسفانه در این مورد شهرداری سیرجان کوتاهی کرده و با دامپزشکی همکاری الزم را ندارد. رییس شبکه دامپزشکی سیرجان نیز از عملکرد شهرداری راضی نیست.  

 معاون خدمات شهری شهرداری : مقصر دامپزشکی است؛ چرا که مدیریت و نظارت بر عهده آنها است و با توجه به اطالع و آگاهی از ظرفیت  دستگاه پیش سردکن چرا اجازه کشتار داده اند.

 واضح است که دامپزشکی و شهرداری در تالشند توِپ ۱2 ُتن گوشِت مشکوک را در زمین یکدیگر انداخته و هرکدام سعی می کنند طرف مقابل را به عنوان مقصر معرفی کنند!!

  رییس شورای شهر : نمی گذاریم حق قصابها ضایع شود.

 مونسون 
فرصتی برای آبگیری سدها

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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
       اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 )پارک فردوسی(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 » پارک فردوسی«( 

2001005674000076  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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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 دو مرحله ای
  اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت ( 

2001005674000075  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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا »ع«( 

2001005674000072  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهـي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/21/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین اقالم  پروژه هاي آبرساني و اجرای 100 متر 

پایپ جکینگ 1200 میلیمتر« خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی 

WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 

در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.

 ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 مقرر شده است و الزامی 

می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات 

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

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی  مزایــده اجــاره
5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0  شماره 7

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
 اجاره فضای فیزیکی محل تزریقات كلینیک تخصصی سالمت 

را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيری از سامانه تداركات الكترونيكی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شماره مزايده 5001092962000007 به صورت الكترونيكی واگذار نمايد.

زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/05/05  
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:00 مورخ 1401/05/13 

تاریخ بازدید: 1401/05/08 لغايت 1401/05/25             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/29 

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/05/30 
زمان اعالم به برنده: 1401/05/31 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی است:

1.برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد 
مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن 

مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير می باشد.
2.كليه اطالعات موارد مزايده شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی )توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيبانی و راهبری سامانه: 021-41934
www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزايده گر« موجود است. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه ) 

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

آگهی  مزایــده اجــاره
5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0  شماره 8

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
 اجاره فضای فیزیکی محل تزریقات كلینیک تخصصی سالمت 

را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيری از سامانه تداركات الكترونيكی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شماره مزايده 5001092962000008 به صورت الكترونيكی واگذار نمايد.

زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/05/05  
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:00 مورخ 1401/05/13 

تاریخ بازدید: 1401/05/08 لغايت 1401/05/25             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/29 

زمان بازگشایی: ساعت 09:30 مورخ 1401/05/30 
زمان اعالم به برنده: 1401/05/31 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی است:

1.برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد 
مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن 

مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير می باشد.
2.كليه اطالعات موارد مزايده شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی )توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيبانی و راهبری سامانه: 021-41934
www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزايده گر« موجود است. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه ) 

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان


