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رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی مناطق کشور از پنجشنبه گذشته در قالب ۸ 
گروه آغاز شد.این رقابت های لیگ پایه کشتی آزاد و فرنگی  کشور در رده نوجوانان 
با حضور تیم های از ۳۱ استان کشور در قالب هشت گروه آغاز شد.بر این اساس در 
مسابقات منطقه پنج که از ۲۵ شهریورماه آغاز خواهد شد ، تیم های استان های کرمان، 
به میزبانی  فرنگی در دور رفت  و  آزاد  یزد، خراسان جنوبی و سمنان در دو بخش 

شهرستان شاهرود و دور برگشت به میزبانی کرمان با یکدیگر رقابت می کنند.

برگزاری 
رقابت های لیگ 
منطقه ای کشتی 

کشور 

معرفی سرپرست جدید هیات تکواندو استان
سلمان خواجه حسنی ، به عنوان سرپرست جدید هیات تکواندو استان کرمان معرفی شد.طی 
حکمی از سوی هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو آقای سلمان خواجه حسنی به عنوان 
سرپرست جدید هیات استان معرفی شد.خواجه حسنی از قهرمانان اسبق و از مربیان سازنده 
تکواندو استان هم بشمار می رود. وی پیش از این مسئولیت دبیری هیات تکواندو را هم بر 

عهده داشت.

گل گهر سیرجان در تهران میهمان پیکان بود و در 
نهایت موفق شد با تک گل زیبای رضا شکاری روی یک 

ضربه ایستگاهی به پیروزی خارج از خانه برسد.
این دومین پیروزی متوالی گل گهر و سومین پیروزی 
این تیم در این فصل رقابت های لیگ برتر بود که باعث 
شد گل گهر با ۱۲ امتیاز به صدر جدول صعود کند اما با 
توجه به پیروزی پرسپولیس مقابل نفت مسجدسلیمان 
در آخرین بازی هفته که با دبل لوکادیا مهاجم هلندی 
سرخپوشان به دست آمد، صدرنشینی قبل از تعطیالت 
لیگ برتر نصیب شاگردان امیر قلعه نویی نشد و آن ها 

با حضور در رده دوم به تعطیالت کوتاه لیگ رفتند.
اما دیگر نماینده استان مس رفسنجان هم در روزی 
که منشا مهاجم این تیم یکبار دیگر پنالتی از دست داد 
دو بر یک تیم هوادار تهران را شکست داد تا اولین برد 

خود را در این فصل به دست بیاورد.
مس رفسنجان در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه 

شهدای مس میزبان هوادار تهران بود. 
مسی ها در این دیدار هیچ هدفی جز کسب سه امتیاز 
و آب ریختن روی آتش انتقادات نداشتند و در نهایت 

نیز ماموریت خود را با موفقیت تمام کردند.
اول  نیمه  در  مسی ها  که  حالی  در  دیدار  این  در 
اما در دقیقه ۵۵  باز کنند  را  نتوانستند دروازه هوادار 
سرانجام طلسم گلنزنی های شاگردان ربیعی روی شوت 
پیش  از حریفش  و مس  مهدی حسینی شکسته شد 

افتاد.
 انگار این میدان، محلی برای عقده گشایی مس بود 
و دو دقیقه بعد محمدحسین کریم زاده بازیکن بومی 
طلسم  شکستن  به  ربیعی  تا  زد  هم  را  دوم  گل  مس 

سنگین تیمش امیدوار شود.
گل دقیقه 64 عزت پورقاز نوار کلین شیت های حامد 
لک را پاره کرد اما نتوانست مانع سه امتیاز خانگی مس 
برای پایان دادن به طلسم تساوی شود و مس قبل از 
از  انتقادات  تا  گرفت  جشن  را  پیروزی  این  تعطیالت 

ربیعی هم به احتمال زیاد فروکش کند.
رده هشتم  در  و  امتیازی شد   ۸ پیروزی  این  با  مس 

قرار گرفت.  

باشگاه گل گهر در بیانیه ای به مردود شدن گل خود 
ورود  خواهان  دیگر  بار  و  کرد  اعتراض  پیکان  مقابل 

VAR به دیدارهای لیگ برتر شد.
باشگاه  گل گهر سیرجان با اشاره به داوری دیدار این 
فوتبال  برتر  لیگ  ششم  هفته  در  پیکان  مقابل  تیم 
نوشت: »در دقیقه ۵6 بازی با پیکان اریک بانیاما گل 
زیبایی را به ثمر رساند که توسط کمک داور به صورت 

سهوی آفساید اعالم شد.
 کاماًل مشخص است که شماره پنج تیم پیکان آفساید 
را پر کرده و گل سالم بوده است. دیگر وقت آن رسیده 
که سازمان لیگ و کمیته محترم داوران برای تجهیز 
ورزشگاه ها به کمک داور ویدئویی اقدام کنند. این اقدام 
مثل  امروز  فوتبال  در  و  نیست  تزئینی  کار  یک  قطعاً 
به  زیرساخت ها  از  تمرینی  کمپ  و  ورزشگاه  ساخت 

حساب می آید.

تأمین  به  حاضر  هم  باشگاه ها  تمام  زیاد  احتمال  به 
هزینه این اتفاق مبارک باشند. باید بپذیریم مقاومت و 
بهانه تراشی برای استفاده نکردن از این امکان تا به االن 
اشتباه بوده است و نباید آن را به فصل بعد موکول کرد. 
در همین فصل هم می توان ورزشگاه ها را مجهز کرد و 

عدالت را به فوتبال برگرداند.«

مس کرمان و ذوب آهن در دیداری که ثانیه های پایانی 
آن به جنجال کشیده شد، به تساوی بدون گل رضایت 
دادند. در یکی از دیدارهای هفته ششم لیگ برترشنبه 
گذشته در ورزشگاه باهنر کرمان، مس کرمان و ذوب 

آهن اصفهان مقابل هم قرار گرفتند.
 در این دیدار نه مس و نه ذوب آهن نتوانستند موقعیت 
خاصی روی دروازه دیگری خلق کنند تا در شبی که 

نمایش سردی ارائه دادند، به تساوی بدون گل برسند.
این ششمین تساوی ذوب آهن در این فصل بود که 
باعث ارتقای رکورد مهدی تارتار در لیگ برتر از حیث 
کسب تساوی شد! البته سردی دیدار مس و ذوب آهن 
فقط مربوط به نتیجه بود؛ در ثانیه های پایانی در حالی 
که دو تیم به تساوی راضی شده بودند، درگیری شدیدی 
میان بازیکنان دو تیم رخ داد که در این درگیری، محمد 
صادقی هافبک  صادق  و  مس  تعویضی  بازیکن  ستاری 
ذوب آهن با هم درگیر شدند و به همین دلیل نیز از 
سوی حمید حاج ملک داوری بازی کارت قرمز دریافت 

کردند. مس با کسب این تساوی ۵ امتیازی شد و در رده 
دوازدهم قرار گرفت و ذوب آهن با 6 امتیاز و با حضور 
در رده دهم، به تعطیالت رفت. حال باید دید آیا فرزاد 
حسینخانی در تعیالت به فکر ترمیم تمیمش خواهد بود 
یا خیر؟ به احتمال زیاد مسابقات لیگ برتر تا 7مهر ماه 

تعطیل است تا تمرینات تیم ملی انجام شود.

      رضا فتح آبادی

خبــر

آرمان گهر در ورزشگاه امام علی سیرجان به مصاف 
خلیج فارس ماهشهر می رود

تیم فوتبال آرمان گهر در دو بازی بعدی خود در لیگ دسته اول باید به 
ترتیب برابر تیم های خلیج فارس ماهشهر و خوشه طالیی ساوه به میدان 
برود. در این میان مسئله مرمت چمن ورزشگاه امام علی نگرانی های برای 
میزبانی از تیم های حریف به وجود آورده بود اما خوشبختانه با مساعدت 
باشگاه،  این  مدیرعامل  اسفندیارپور؛  دکتر  ویژه  دستور  و  گل گهر  باشگاه 

ورزشگاه امام علی مهیای میزبانی بازی های خانگی آرمان گهر شد.
افزود: طی چند سال اخیر باشگاه  ادامه  مدیرعامل باشگاه آرمان گهر در 
گل گهر همواره در کنار باشگاه آرمان گهر بوده و امکانات خود را در اختیار 

ما قرارداده است. 
در چند روز اخیر نیز که چمن ورزشگاه امام علی در حال ترمیم بود، با 
همکاری خوب باشگاه گل گهر و تالش شبانه روزی کارکنان  ورزشگاه، اینک 

آرمان گهر آماده میزبانی از تیم های حریف است.

آغاز تمرینات گل گهر همزمان با اردوی تیم ملی
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر به مصاف پیکان 

رفت و سه امتیاز دیدار بیرون از خانه را به حساب خودش واریز کرد.
پس از این بازی شاگردان امیر قلعه نویی وارد تعطیالت شدند و قرار است 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تمریناتشان را روز چهارشنبه از سر بگیرند. 
این در حالیس است که کی روش استنلی، وسلی گومز و اریک بایناما سه 

بازیکن خارجی گل گهر در ایران ماندند.
بازیکنان گل گهر در ایام فیفادی و تعطیلی مسابقات لیگ برتر دو بازی 
دوستانه را در برنامه دارند که اگر تغییراتی در برنامه ایجاد نشود به مصاف 

پرسپولیس و پیکان خواهند رفت.

حرف های جالب قلعه نویی خطاب به دراگان اسکوچیچ
سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: در بحث دراگان اسکوچیچ و 

تیم ملی، اخالق و معرفت را رعایت نکردیم.
امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال گل گهر پیش از شروع بازی تیمش 
مقابل پیکان در هفته ششم، در ورزشگاه دستگردی تهران به بحث برکناری 

دراگان اسکوچیچ از تیم ملی پرداخت.
قلعه نویی که شب گذشته در هتل المپیک دیدار کوتاهی با اسکوچیچ 
داشت، در این خصوص گفت: به عنوان یک ایرانی از اسکوچیچ و همکارانش 
تشکر کردم. تغییر و تحول حق هر مدیر و مجموعه ای است. نمونه اش 
اروپا می کند و  »توخل« چلسی را در بدترین شرایط می گیرد و قهرمان 

اخراج می شود.
و  اخالق  ما  است.  معرفت  و  اخالق  عاشورا،  پیام های  از  یکی  افزود:  وی 
معرفت را رعایت نکردیم وگرنه تغییر، تغییر است و یک مربی می آید و 

می رود. در روش، رفتار و معرفت وظیفه  مان را انجام ندادیم.

    خبر

صعود گل گهر به جمع باالنشین های لیگ برتر

VAR مس کرمان و فرصت برای ترمیم تیم در تعطیالت!گل گهر سیرجان خواهان اقدام فوری برای

صفحه 3
؟

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  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره 

و بازرس صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل

روز شنبــه مورخ 1401/07/09 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواسـت 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سجاد آژمـون 2- محمدرضا  آئیـن 3- احمد اسماعیلـی 4- رضا  جانی پـور 5- امیر  شریفـی 6- علی  شکـاری

7- مرتضی شیبانـی  8- حسن کافـی 9- حمید  محمدپـور
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- صادق ابوالقاسمـی 2- علی شریفـی 3- حمید طالبی نیـا

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 رستوران و تاالر داران شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف رستوران و تاالرداران شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره و بازرس 
صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل

روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمدرضا اسفندیارپـور 2- ملیحه رستگـاری 3- ایمان رضوانی پـور 4- سجاد  زیدآبـادی 5- مجیر زینلی 6- مهدی ستوده نیا 
7- مجید صالحـی 8- حمزه عرفانی 9- فاطمه فیروزآبادی 10- علیرضا کوچکعلی پور 11- مسعود محمدی  12- معین محمودآبادی

13- حسین نجاتـی 14- رضا  وثـوق
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- احسان  محمد زمانـی 2- هادی منگلـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 آرایشگــران زنانـــه شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف آرایشگران زنانه شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس صنف 
مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز یک شنبه مورخ 1401/07/10 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مهدیه اسالم کیـش  2- نجمه امجـدی  3- زهرا حسینی نـژاد  4- زهره حسینی رابـری  5- اسری خاتونـی 6- فریبا صفورایـی

7- ناهید قاسمـی  8- ملیحه کاظمـی 9- فاطمه کریمـی  10- مهتاب ندیمـی  

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سمیه آشناگـر 2- محبوبه اسفندیارپـور 3- نادیا امجـدی 4- زهرا  ایران نـژاد

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف کتاب فروشان، لوازم التحریر و لوازم مهندسی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره 

و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز دو شنبه مورخ 1401/07/11 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حامد ارجمنـدی  2- سعید  باقـرزاده  3- اعظم  خوشبخـت  4- زهره  دهشیـری  5- غالمرضا شعشعـی 6- حسین عبادی نیـا

7- احمد  عبدالهـی  8- مجتبی فرهـادی  9- مجید محسنـی  10- مهدی محمـدی   11- علیرضا نجمی نـوری

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- طیبه پورعلـی 2- حسین پورفریدونـی 3- محمدجواد علیـزاده

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000002  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020403-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000001  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
تهیه ، حمل و پخش قیر mc2  و تهیه، حمل و، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000003  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
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 مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه یک(  
2001005674000123  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/07/11 
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 مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000122  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
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 تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
)شرح مختصر؛ عملیات برداشت، بارگیری و دپو 

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000124  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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/31
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/07/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/07/11 
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 تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

انجام  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
2001005674000120  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


