
ساختمان  سینا  ابن  خیابان  ابتدای  در 
پیشرفتی  سال ها  که  فرسوده ای ست 
خود  کار  به  بی رمق  همچنان  ولی  نداشته 
رفتند  و  آمدند  مدیرانی  می دهد.  ادامه 
برخی  و  پابرجاست  همچنان  اداره  این  اما 
باعث  که  دارد  کم کاری هایی  و  بی نظمی ها 
زمان  از  است.  شده  همشهریان  نارضایتی 
های  مشتری  که  کرونا  بیماری  شیوع 
بود،  شده  کم  مغازه ها  و  بازار  حضوری 
خریدهای آنالین از خریدهای سنتی پیشی 
اداره  قبلی  رییس  گفته  طبق  که  گرفته 
اداره  پرسنل  کاری  حجم  سیرجان  پست 
باعث  امر  همین  و  بود  شده  برابر  چندین 
مناسب  زمان  در  بسته های پستی  که  شد 
گالیه های  و  نرسند  مشتری  دست  به 

همشهریان باال بگیرد. 

ازدحام مردم در اداره پست
از آنجایی که استاندارد رسیدن بسته های 
است  ساعت   48 مردم  دست  به  پستی 
مردم  پستی  بسته های  رسیدن  دیر  با 
مراجعه  پست  اداره  به  مجبورند  خودشان 
کنند و همین امر باعث شد در زمان شیوع 
بیماری کرونا اداره پست در ساعت 12 تا 2 
ظهر شلوغ ترین و بیشترین مراجعه کننده 
دلیل  به  حال  همین  در  و  باشد  داشته  را 
کمبود نیرو، صدای مردم بلند می شود که 
چرا کسی جوابگو نیست؟ یا اینکه بسته ای 

که یک هفته پیش رسیده، کجاست؟! 
در محیطی کوچک که همه ی ارباب رجوع 
بدون  دیگر  یکی  باال می روند،  از کول هم 
اجازه، خودش دارد دنبال بسته اش در اتاقی 
بی نظم می گردد تا بسته اش را پیدا کند 
و آن یکی می گوید بسته ام شکستنی بود 
چرا شکسته، اینها همه مشکالتی بودند که 
اکثر مردم  همچنان هم وجود دارند چون 

به خریدهای اینترنتی 
پس  کرده اند.  عادت 
حجم کاری اداره پست 
فرقی  و  نشده  کمتر 
نکرده  کرونا  زمان  با 

است. 
حق با پستچی است

صحبت هایی  طبق 
پست  اداره  رییس  که 
اسفند  در  سیرجان 
با  گذشته  سال  ماه 
 12 فقط  داشت؛  ما 
این  در  نامه رسان 
اداره فعالند که  با این 
کمبود  و  کاری  حجم 
نیرو حق با پستچی و 
پست  اداره  کارمندان 

است چون آنها هم می گویند حجم کارشان 
نشانی  به  را  ها  بسته  باید  چون  باالست 
تفکیک، و بارکد را در سامانه ثبت کنند. با 
این حجم کاری مسووالن می بایست توجه  
بیشتری به این اداره و ساختمان قدیمی و 
آن  نیروی  کمبود  و   کوچکش  و  فرسوده 

داشته باشند.
به  پست  اداره  کارکنان  که  دیده ایم  بارها 
در  اما  کاری خود رسیده اند؛  پایان شیفت 
شاید  باالست  کار  حجم  که  شرایط  این 
همچنان مشغول  تفکیک بسته ها هستند 
تا مردم چشم به راه به موقع بسته خود را  

دریافت کنند.
پست معطله،  بهانه ای برای کم کاری 

باجه معطله مربوط به مرسوالت برگشتی 
است که از دست فرستنده خارج شده و به 
دست گیرنده نرسیده است و از جمله دالیل 
آن می توان به آدرس اشتباه یا ناقص، نقل 
مکان کردن گیرنده، حضور نداشتن گیرنده 
اینها  یا مواردی نظیر  در نشانی مورد نظر 
اشاره کرد. وقتی برای تهیه گزارش به اداره 

پست رفتم یکی از همشهریان پیگیر کارت 
خودرواش بود و گفت که بعد از گذشت سه 
ماه هنوز کارت و برگ سبز ماشینش نیامده. 
برو  گفته اند  و  کرده  مراجه  پست  اداره  به 
مرکز تعویض پالک و از آنجا کد رهگیری 
بگیر. همانجا ایستاده بودیم کد رهگیری را 
از  بعد  و  خواند  معطله  باجه  مسوول  برای 
داخل یک درایور چند طبقه سند و کارت 

ماشینش را بیرون آورد و تحویلش داد. 
 به سراغ خانمی که مسوول این قسمت 
و  سبز  برگ  همه  این  پرسیدم  رفتم،  بود 
کارت خوردو را چرا به دست صاحبش نمی 
ندارند،  تلفن  شماره  چون  گفت:  رسانید. 
نمی توانیم آنها را بدهیم نامه رسان، وقتی 
واقعا  بود.  کامل  آدرسش  دیدم  را  بسته 
رسانی  نامه  چرا  می آید  پیش  سوال  این 
به خودش  تمام منطقه ای که مربوط  که 
است را پوشش می دهد واقعا آدرس را نمی 

شناسد؟ 
پست بالل 

در انتهای خیابان بالل مکانی کوچک است 

با پرتگاهی حدود 2 متر، شاید بیشتر که 
به  باشد  بیشتر  وزن شان  که  هایی  بسته 
آنجایی  از  شوند.  می  تفکیک  و  برده  آنجا 
آنجا هم احساس  نامه رسان در  که کمبود 
می شود ، آنجا هم با افرادی مواجه شدم که 
به دست کد رهگیری می خوانند.  موبایل 
وقتی از آنها پرسیدم گفتند بسته های مان 
دیر به دست مان می رسد و از آنجا تماس 

می گیرند که بسته ات رسیده بیا تحویل 
بگیر.

چاره کار چیست؟
در چنین شرایطی دست کم خود رییس 
اداره پست سیرجان نیز می توانست خیلی 
اداره  با  رایزنی  طریق  از  این ها  از  زودتر 
کل و همچنین درمیان گذاشتن مشکل با 
تامین  اداره و  این  به فکر تجهیز  رسانه ها، 
باشد. برای مثال حتا درصورت بسته  نیرو 
بودن راه استخدام و جذب نیروی جدید در 
اداره  رییس  که  نبود  شدنی  آیا  اداره،  این 
با  ساده  چانه زنی  یک  در  سیرجان  پست 
شرکت های معدنی، موقتا تامین نیرو کند؟ 
چرا که دیده شده برخی از نیروهای معدنی 
مامور به خدمت در بعضی اداراتی با ارباب 
رجوع کم هستند. فقط کافی بود همان ها با 

همان حکم به اداره ی پست منتقل شوند.
ولی حتا این اتفاق هم نیفتاده است. چرا؟! 
آیا دلیلی جز  ضعف حس مسوولیت  نسبت 

به مردم شهر داشته است؟
طی تماسی که چند با رییس اداره پست 
که  حالی  در  نبود.  پاسخگو  وی  داشتیم 
نقطه  منتطر  همچنان  تاره  سخن  نشریه 
این  با  رابطه  در  وی  توضیحات  و  نظرات 

مشکل است.

انتقادهای پایان ناپذیر سیرجانی ها از عملکرد ضعیف اداره پست؛

بسته ها بالتکلیف، مردم سرگردان، پُست درمانده
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

بازداشت یک متهم به پولشویی در سیرجان
اتهام  به  بازداشت یک متهم  از  رییس کل دادگستری استان کرمان 
پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع 
بند هـ ماده 1 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور با دستور 
قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( خبر داد و گفت: این اقدام 
در راستای پاسخ به مطالبات و درخواست های جمع کثیری از مالباختگان 
این پرونده انجام شده است.حجت االسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی 
در تشریح این خبر افزود: مالباختگان چندین پروژه ساختمانی ناتمام در 
شهرستان سیرجان بارها در مراجعه به مسئوالن ارشد قضایی در سطح 
استانی و شهرستانی درخواست پیگیری موضوع و بازگشت سرمایه های از 
دست رفته خود را داشته اند که در این رابطه با پیگیری های قضایی انجام و 
احکام مورد نیاز صادر شده است.وی شمار مالباختگان این پروژه و شکات 
این متهم را بیش از 100 نفر ذکر کرد و اظهارداشت: متهم این پرونده از 
اوایل دهه 90 یک شرکت خانوادگی با مدیرعاملی خود در حوزه ساختمان 
و مسکن تاسیس نموده و با انجام تبلیغات گسترده اقدام به پیش فروش 
آپارتمان و جذب سرمایه و سپرده افراد با انگیزه خانه دار کردن شهروندان 
می نماید و مقارن شدن این اقدامات با آرامش نسبی بازار مسکن، در ابتدا 

موفقیت هایی را برای شرکت مذکور ایجاد می نماید .
حمیدی با اشاره به سوءاستفاده این فرد از ابزار رسانه ای به منظور نیل 
به اهداف خود، عنوان کرد: با وجود پیگیری های گسترده انجام شده در 
دستگاه قضایی سیرجان برای احقاق حقوق مالباختگان این پروژه ها، عمال 
احکام محکومیت صادر شده در این رابطه موجب احقاق حقوق مالباختگان 
نشده است.وی ضمن با بیان این مطلب که متهم این پرونده به منظور به 
چالش کشیدن قضات و دستگاه قضای به صورت مکرر اقدام به شکایت 
انتظامی و کیفری علیه قضات کرده است، یادآور شد: این متهم یکی از 

شکات حرفه ای حوزه قضایی سیرجان به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: پرونده های مرتبط با این شخص و شرکت مربوط به 
وی بالغ بر یک هزار پرونده بوده است که این پرونده ها وقت و هزینه زیادی 

را به دستگاه قضایی استان تحمیل کرده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بیم فرار این متهم 
از کشور مطرح بوده و بر این اساس دستور ممنوعیت خروج وی از کشور 
صادر و متعاقبا برگ جلب وی در اختیار ضابط خاص قرار گرفته و متهم 
در مرکز کشور دستگیر و تحت الحفظ به شهرستان سیرجان منتقل شده 
است.حمیدی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی تا احقاق کامل حقوق 
مالباختگان این پروژه ها پرونده را با قاطعیت پیگیری می نماید، تاکید کرد: 
دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر هوشمندانه تمام تالش خود را برای نقش بر 
آب کردن شیوه و شگرد متهمان حرفه ای بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از 

هیاهو و جنجال های ایجاد شده به کار می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی شرکت ها در استان در 
زمینه پیش فروش امالک نیز گفت: فعالیت این شرکت ها به صورت ویژه 

مورد بررسی قرار می گیرد تا از تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

   خبر

بیوگرافی تان را ذکر کرده  و کتابهایی که تا امروز تالیف کرده اید 
را نام ببرید؟

به نام حضرت دوست که هرچه داریم. از اوست. سالم وعرض 
ادب خدمت  همشهریان گرامی و ارجمند بنده مهدیه حسین پور 
هستم.نویسنده کودکان بنده تا این لحظه کتاب عشق وزندگی 
جلد 1و2 و سرزمین جادوگرها و تخم مرغ طال کتاب شعر کودک 
و دختر ماه را تالیف کردم. رشته تحصیلی ام مرتبط با کودکان 

است.

رویکرد کتاب جدیدتان چیست؟
با موضوع  است.  ماه  کتاب جدیدم دختر 
از  را  اثر جدیدم  کامال تخیلی من موضوع 
همان  باشد!  عجیب  شاید  گرفتم.  آسمان 
طور که قبال عنوان کردم. نویسنده هایی که 
نوشته هایشان الهامی است. ارتباط عمیقی 
با عالم باال و کائنات دارند. من  به آسمانی 
دلبستگی  کرده  خلق  متعال  خداوند  که 
دارم. ودر شگفتم از این همه قدرت از این 
که ماه را این چنین مسخر و رام در قرار 
داده و ستاره ها را بااین همه زیبایی آفریده 
است. به این ترتیب ترجیح می دهم. نوشته 
بگیرم.  الهام  آن  از  و  باشد.  آسمانی  هایم 

این طور نیست. من  البته همیشه هم 
شخصا دختر ماه را بسیار دوست دارم. و 

بهترین اثرم است.
یک  باید  را  پور  حسین  مهدیه  آیا 
کنیم  تلقی  نوجوان  و  نویسنده کودک 
برای  کتابهایی  انتشار  به  بازهم  یا 

بزرگساالن روی می آورید؟

بنویسم.  به مقدسات و عرفان  باز راجع  آینده  دوست دارم در 
از پیش  این که بیش  به سمت وسوی  را  اشتیاق دارم مردم  و 
طعم ناب و سحر آمیز عشق به خدا را احساس کنند. و این که 
در همه جا و همه حال باید به توکل کرد و از او مدد جست. و 
با تالیف چنین کتابهایی درراه ظهور موالی جان امام زمان گام 
هایی بزرگ بردارم. مطمئنم که درآینده بایاری پروردگار این اتفاق 

زیبا خواهد افتاد.
بازخورد مخاطبان را از چه طریق دریافت می کنید و تاکنون 

کدام یک از کتابهایت با استقبال بیشتری مواجه شده است؟
از برخوردهایی که با من پس از مطالعه کتاب هایم دارند. آن ها 
کتاب عشق وزندگی جلد 2 را بیشتر دوست داشتند.  و دختر ماه  

بسیار پر فروش بود.
مراکز فروش کتاب دختر ماه  را معرفی کنید

این کتاب به طور کامل فروش رفته است.
از مشکالت نویسندگی و نشر آثارتان بگویید و چه توقعی 

از مسئوالن دارید؟
متاسفانه در ایران بسیار کم مطالعه می کنند. ونویسندگی 
را که همه عالقه ما نویسندگان است. بهش کم بها می دهند. 

 انتظار دارم در این زمینه بیشتر فرهنگ سازی شود.
در پایان اگر نکته ای مانده است بیان فرمائید:

و نکته پایانی این که با تاکید بسیار توصیه می کنم همان 
طور که از نوشته هایم در کتاب اولم آشکار است. مردم به 
خصوص در جهان امروز توکل شان به خدا و باز هم به خدا 
باشد. خدایی که غیر ممکن ها را حتمی می کند. جا دارد 
از  خانواده ام و مدیرمحترم نشر وافی )آقای مریدی( تشکر 

و قدردانی کنم.

برنده شدن در
 قرعه کشی ترفند 

کالهبرداری
 تلفنی است

مردم  داد  هشدار  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
مراقب کالهبرداری تلفنی با شیوه های مختلف 
مانند از جمله برنده شدن در قرعه کشی همراه 

اول ، برنامه های رادیو و تلویزیونی و ... باشند.
اظهار  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
در  شدن  برنده  شیوه  به  داشت:کالهبرداری 
می  قربانی  شهرستان  در  همچنان  کشی  قرعه 
گیرد که به کاربران هشدار داد هرگز به پیامک 

برنده  با عنوان، شما  تلفنی  یا تماس های  و  ها 
قرعه کشی و مسابقه ما شده اید توجه نکنند و 
اختیار  در  را  خود  بانکی  های  حساب  اطالعات 
افراد  این  افزود:  وی  ندهند.  قرار  ناشناس  افراد 
با هدایت طعمه های خود به سمت عابر بانک ها 
نسبت به تخلیه حساب های آنها اقدام می کنند.

سایبری  مجرمان   : گفت  امیرسبتکی  سرهنگ 
نشان  با  را  اجتماعی خود  های  از طریق شبکه 

شما  می کنند  اعالم  و  معرفی  مختلف  نهادهای 
عتبات  به  سفر  یا  و  نقد  وجه  طال  سکه  برنده 

عالیات از طریق قرعه کشی شده اید.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کالهبرداران 
تماس  طریق  از  خود  اهداف  به  رسیدن  برای 
اغفال  با  جایزه  مبلغ  واریز  برای  تلفنی 
کارت  مشخصات  ارسال  درخواست  شهروندان 
باید  که  می کنند  را  مشخصات  تمام  با  بانکی 

گیرد. صورت  الزم  هوشیاری  زمینه  این   در 
سرهنگ امیر سبتکی یادآور شد : کاربران بدانند 
در صورت برنده شدن برای دریافت جوایز مختلف 
به هیچ وجه نیاز نیست که با عابر بانک مراجعه 
 و یا اطالعات حساب بانکی خود را ارسال کنند.

وی تاکید کرد : کاربران در صورت اطالع از این 
گونه موارد باال فاصله مراتب را از طریق تماس با 

پلیس فتا اعالم کنند.

کتاب جدید مهدیه حسین پور نویسنده سیرجانی منتشر شد

دختر ماه؛ کتابی برای کودک و نوجوانان
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        ساره میرحسینی

  عکس ها: سید محسن فروزنده

صفحه 2
اخبار

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

رپرتاژ حسین زاده

رپرتاژ 
گهرزمین

بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3 فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 
884/5 متر مربع که به میزان 444/3 متر مربع از عرصه و 79 متر اعیانی در تعریض 
قرار دارد مورد تقاضای مریم آزادی پورقهستانی فرزند غالمحسین، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و به موجب بند 
ج ماده 7 آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده و بدینوسیله به 
اطالع  عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت 
منتشر یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست اعتراض بر 
ثبت را به مرجع  صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی، 
اعتراض واصل نگردد و یا پس از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، گواهی 
عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند مالکیت 

به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.  
شناسه آگهی: 1361893 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

آقای مهدی زیدآبادی نژاد    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک  2444 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35   کرمان بنام 
آقای مهدی زیدآبادی نژاد   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

 شناسه آگهی: 1365257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

                   انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر  به استحضار می رساند آخرین 
زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/06/02  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل 
پایه 3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 334،959،967 ریال
3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/29 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

                 پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت های منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت 
های منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  گروه مشارکت  و یا مهندسین مشاور دارای  حداقل پایه 2 تخصص 
راهسازی، حداقل پایه 3 تخصص حمل و نقل  و ترافیک در گروه راه و ترابری  و حداقل پایه 3 تخصص برق و مکانیک در گروه 
تخصص های مشترك  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 14۰1/۰۵/2۵ 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/06/05

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 1،045،350،482 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/06/01 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )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 15:30 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 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


