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تماِس ناشناِس حرف وحدیث ساز

صفحه 4

دختر ماه؛ 
کتابی برای کودک و نوجوانان

انتقادهای پایان ناپذیر سیرجانی ها از عملکرد ضعیف اداره پست؛

بسته ها بالتکلیف، مردم سرگردان، پُست درمانده
       مدتهاست  مردم خودشان مجبورند به اداره پست مراجعه کرده و بسته شان را تحویل بگیرند؛ ساعت 12 تا 14 شلوغی اداره پست جالب توجه است.

    کمبود نیرو، حقوق های پایین و حجم باالی خریدهای اینترنتی  اداره پست سیرجان را درمانده کرده است.
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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 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
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 مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  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

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

                 آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی
 اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر) محدوده جاده شماره 2(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  از طریق برگزاری مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر 
منطقه گل گهر)محدوده جاده شماره 2( را به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه 4 زیرگروه انرژی یا رتبه 
4 رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهــت

 اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/30

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 14،205،946،359 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/25 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_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(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/02/ف 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»بومي سازي اینورتر 150 کیلووات نیروگاه خورشیدي 
با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژي به کشورهاي صنعتي« 

اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان واجد شرایط نماید.

 WWW.GEG.IR لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی 

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ 1401/06/06 به نشاني دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/28/ع

بر احداث  انجام خدمات نظارت کارگاهی   « دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  شرکت معدني 
نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی « خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد 
شرایط و دارای گواهینامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در رشته انرژی تجدید پذیر و 
یا رتبه حداقل دو در رشته تولید نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/06/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه 
مورخ 1401/05/30 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی 
عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد 

هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

صفحه 2


