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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372
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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 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
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:   5000  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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره 2001005674000119  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 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
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:   5000  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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره 2001005674000121  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/07/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/07/14

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/07/17 
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« ( 
500109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

رپرتاژ گهر زمین

آگهی  استعالم تامین و بکارگیری ماشین آالت

»تامین و بکارگیری تانکر 12000 لیتری «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید.. 

*نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به آدرس 
الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(
*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی
*مهلت تحویل پاکات: پنج شنبه 1401/07/14 ساعت 12:00 

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

1- این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

2- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

3- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09133775887 ) آقای عباسی( تماس حاصل فرمایند.

4- جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ساعتتاریـخشرحردیف

1401/07/1010:00بازدید از سایت1

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/002/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» آهن آالت اسقاطی به شرح جدول پیوست «  
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند .(متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل 
اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده 
این شرکت با شماره تماس 09129541522 )آقای هاشمی پور( ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای 

ایشان ارسال خواهد گردید.)
 مهلت تحویل پاکات: روز شنبه مورخ 1401/07/09 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، 
بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه 

مورخ1401/07/02 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
محل بازدید : 

کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطالعات فنی با شماره 09139565322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424382-034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

40.000میلگرد)سایزهای 10 تا 20 (1

3.000فنس2

انواع پروفیل ساختمانی3
)قوطی،نبشی،لوله،تیرآهن و ... (
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500ورق گالوانیزه رنگی4

3.000مخزن 20 هزار لیتری)2عدد(5

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

500مخزن 5هزار لیتری اسقاطی)1عدد(6

100مخزن هزار لیتری اسقاطی)1عدد(7

1.500ضایعات آهنی درهم8

تجهیزات مستعمل آشپزخانه 9
)استیل304(

150

300تجهیزات مستعمل آشپزخانه)آهنی(10

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  

5
شماره 711

30 شهریور1401 شهر

نایب  و  ایران  آزاد کاران  افتخارآفرینی  پیامی،  اعضای شورای شهر سیرجان در  رییس و 
قهرمانی در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان را تبریک گفتند. در این پیام آمده است: 
جوانان سربلند ایران عزیز با کسب دو مدال طال، سه مدال نقره و دو برنز و در مجموع 
۱۵۰ امتیاز تیمی و کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی پیکارهای 
جهانی سال ۲۰۲۲ در کشور صربستان، موجب شادی مردم و افتخارآفرینی در قاره کهن به 

سرپرستی جناب آقای محمدجواد یزدانی، اسوه و الگوی ورزش سیرجان شدند.

تبریک رییس و 
اعضای شورای شهر 

به کشتی گیران 
مسابقات جهانی

نرخ کرایه سرویس مدارس اعالم شد
با شروع سال تحصیلی جدید و نظر موافق آموزش وپرورش با برگزاری حضوری کالس های درسی مدارس، کسب و 
کار سرویس های مدرسه نیز رونق می گیرد. برهمین اساس رییس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سیرجان، 
نرخ کرایه ایاب و ذهاب دانش آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ ویژه خودروهای شخصی و کرایه ای سیرجان 
را اعالم کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، جواد نویدی  نرخ نامه جدید را طبق پیشنهاد کمیسیون 

ماده  ۱۸ شهرستان و تایید شورای اسالمی شهر و تصویب هیئت تطبیق شهرستان عنوان کرد.

روي  پیاده  جاماندگان  کریمی:  مصطفی 
سحرگاه  از  سیرجان  در  حسیني  اربعین 
بهداشتي،  نامههاي  شیوه  رعایت  با  دوشنبه 
امامزاده  تا  سیرجان  کیلومتري   ۱۰ مسیر 
علي )ع( واقع در محور سیرجان به بافت را 
پیاده روي کردند. عاشقان حضرت ابا عبداهلل 
چهلمین  در  سیرجان  شهر  در  )ع(  الحسین 
شهیدان  سرور  و  سید  شهادت  سالگرد  روز 
آئین  برپایي  با  شهیدش  یاران  تن   7۲ و 

عزاداري بر سر و سینه زدند.
اجراي  با  عزادار شهرستان سیرجان   مردم 
یاد  به  خود  قدم  هر  با  روي  پیاده  مراسم 
ریختند  ماتم  اشک  کربال  در  اربعین  مراسم 
و دلدادگي خود را به سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( اعالم کردند و 
با جان و دل فریاد زدند اگر چه امسال هم 
نتوانستیم در مراسم اربعین در کربال حضور 

داشته باشیم اما دلمان در کربال است.
بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم عزادار سیرجان 
با طي مسافت ۱۰ کیلومتري  به سمت مرقد 
مراسم  در  ابراهیم  ابن  علي  امامزاده  مطهر 
و  داشته  حضور  اربعین  روي  پیاده  نمادین 
با سینه زني و زنجیر زني ارادت و دلدادگي 
خود را به سرور و ساالر شهیدان ابراز کردند.

الزم به ذکر است امروز بیش از هفت موکب 
در این مسیر از زائران امامزاده و جاماندگان 

اربعین در کربال پذیرایي مي کنند.
موکب داران سیرجاني نیر تصویر حاج قاسم 
هاي  بیرق  و  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  و 
را در موکب هاي خود نصب  عزاي حسیني 
بندي  بسته  غذایي  مواد  با  مردم  از  و  کرده 
در  سیرجان  جمعه  امام  کنند.  مي  پذیرایي 
اربعین  گفت:  اربعین  راهپیمایي  حاشیه 

است  همگان  براي  گرانقدر  فرصتي  حسیني 
که وحدت و یکپارچگي را بیشتر کنند و مي 
ایمان، والیت  توان گفت قدرت اصلي ما در 
محمد)ص(  آل  و  محمد  به  عشق  و  پذیري 

است.
آهن  سنگ  شرکت  رابطه  همین  در 
اربعین  فرارسیدن  با  همزمان  گهرزمین 
روي  پیاده  در  حضور  بر  عالوه  حسیني 
اربعین کربال؛ با برپایي 3۰ غرفه تحت عنوان 
"قرارگاه گوهران کربال" به ارائه خدمات به 

عزاداران حسیني پرداخت.
 شرکت سنگ آهن گهرزمین با برپایي 3۰ 
غرفه در محل امامزاده علي )ع( سیرجان با 
تهیه  و  شهدا  نگارخانه  همچون  موضوعاتي 
عکس با سمبل و تمثیل شهید سپهبد حاج 
تصویري"،  گري  "روایت  سلیماني،  قاسم 
خدمات  و  "پزشکي  و  کودک"  و  "مادر 
پرستاري، روانشناسي" به مراجعه کنندگان 
مورد  که  نمود  ارائه  را  مختلفي  خدمات 
سیرجان  شهرستان  مردم  نظیر  بي  استقبال 

قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، غرفه هایي با موضوع 
"مشاوره"، "پاسخگویي به مسائل شرعي"، 
"رادیو اربعین با حضور مجریان صدا و سیما 
همچنین  و  سیرجاني"  گزارشگرهاي  و 
نوجوان"  و  "کودک  مردمي"،  "گزارش 
"واکس"،  بزرگساالن"،  "مسابقات 
ویژه  غرفه  و  پذیرایي"  و  رفاهي  "خدمات 

اصحاب رسانه برگزار گردید.
بیشترین  ساله  همه  است  ذکر  شایان 
صورت  گهرزمین  هاي  غرفه  از  استقبال 
کنندگان  مراجعه  پذیراي  که  است  گرفته 

بسیاري مي باشد.

از  جمعي  راستا  همین  در  همچنین 
به  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  کارکنان 
همراه خانواده هایشان همزمان با فرارسیدن 
با عاشقان حضرت  اربعین حسیني و همگام 
سراسر  از  علیهمالسالم  اباعبداللهالحسین 
اللهدادي«  »شهید  کاروان  عنوان  با  جهان؛ 
در این رویداد عظیم و حماسه بزرگ، شرکت 

و حرم امامان شریفین را زیارت نمودند.
ایام  فرارسیدن  بمناسبت  است  ذکر  شایان 
عزاداري سرور و ساالر شهیدان و در راستاي 
حسیني،  اربعین  و  عاشورا  فرهنگ  ترویج 

اي  آینده  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
بزرگ  مسابقه  برگزاري  به  اقدام  نزدیک 
تعداد  تاکنون  که  نمود  کتاب خواني خواهد 
بسیاري از مردم شریف در این مسابقه بزرگ 

ثبتنام کرده اند.
گفتني است بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم 
امسال  اربعین حسیني  شهرستان در مراسم 
قرارگاه  از  و  نمودند  شرکت  سیرجان  در 
گوهران کربال) غرفه هاي شرکت گهرزمین( 

نیز بازدید کردند.

خبــر

غرفه هاي گهرزمین در مسیر پیاده روی اربعین امسال نمره قبولی گرفتند


