تبریک رییس و
اعضای شورای شهر
به کشتی گیران
مسابقات جهانی

رییس و اعضای شورای شهر سیرجان در پیامی ،افتخارآفرینی آزادکاران ایران و نایب
قهرمانی در رقابتهای 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
 ۱۵۰امتیاز تیمی و کسب مقام نایب قهرمانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی پیکارهای
جهانی سال  ۲۰۲۲در کشور صربستان ،موجب شادی مردم و افتخارآفرینی در قاره کهن به
سرپرستی جناب آقای محمدجواد یزدانی ،اسوه و الگوی ورزش سیرجان شدند.

شهر
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خبــر

نرخ کرایه سرویس مدارس اعالم شد

با شروع سال تحصیلی جدید و نظر موافق آموزشوپرورش با برگزاری حضوری کالسهای درسی مدارس ،کسب و
کار سرویسهای مدرسه نیز رونق میگیرد .برهمین اساس رییس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری سیرجان،
نرخ کرایه ایابوذهاب دانشآموزان برای سال تحصیلی  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ویژه خودروهای شخصی و کرایهای سیرجان
را اعالم کرد .به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،جواد نویدی نرخنامه جدید را طبق پیشنهاد کمیسیون
ماده  ۱۸شهرستان و تایید شورای اسالمی شهر و تصویب هیئت تطبیق شهرستان عنوان کرد.

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

رپرتاژ گهر زمین

مصطفی کریمی :جاماندگان پياده روي
اربعين حسيني در سيرجان از سحرگاه
دوشنبه با رعايت شيوه نامههاي بهداشتي،
مسير  10کيلومتري سيرجان تا امامزاده
علي (ع) واقع در محور سيرجان به بافت را
پياده روي کردند .عاشقان حضرت ابا عبداهلل
الحسين (ع) در شهر سيرجان در چهلمين
روز سالگرد شهادت سيد و سرور شهيدان
و  72تن یاران شهيدش با برپايي آئين
عزاداري بر سر و سينه زدند.
مردم عزادار شهرستان سيرجان با اجراي
مراسم پياده روي با هر قدم خود به ياد
مراسم اربعين در کربال اشک ماتم ريختند
و دلدادگي خود را به سرور و ساالر شهيدان
حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) اعالم کردند و
با جان و دل فرياد زدند اگر چه امسال هم
نتوانستيم در مراسم اربعين در کربال حضور
داشته باشيم اما دلمان در کربال است.
بيش از  20هزار نفر از مردم عزادار سيرجان
با طي مسافت  10کيلومتري به سمت مرقد
مطهر امامزاده علي ابن ابراهيم در مراسم
نمادين پياده روي اربعين حضور داشته و
با سينه زني و زنجير زني ارادت و دلدادگي
خود را به سرور و ساالر شهيدان ابراز کردند.
الزم به ذکر است امروز بيش از هفت موکب
در اين مسير از زائران امامزاده و جاماندگان
اربعين در کربال پذيرايي مي کنند.
موکب داران سيرجاني نير تصوير حاج قاسم
و رهبر معظم انقالب اسالمي و بيرق هاي
عزاي حسيني را در موکب هاي خود نصب
کرده و از مردم با مواد غذايي بسته بندي
پذيرايي مي کنند .امام جمعه سيرجان در
حاشيه راهپيمايي اربعين گفت :اربعين

حسيني فرصتي گرانقدر براي همگان است
که وحدت و يکپارچگي را بيشتر کنند و مي
توان گفت قدرت اصلي ما در ايمان ،واليت
پذيري و عشق به محمد و آل محمد(ص)
است.
در همين رابطه شرکت سنگ آهن
گهرزمين همزمان با فرارسيدن اربعين
حسيني عالوه بر حضور در پياده روي
اربعين کربال؛ با برپايي  30غرفه تحت عنوان
"قرارگاه گوهران کربال" به ارائه خدمات به
عزاداران حسيني پرداخت.
شرکت سنگ آهن گهرزمين با برپايي 30
غرفه در محل امامزاده علي (ع) سيرجان با
موضوعاتي همچون نگارخانه شهدا و تهيه
عکس با سمبل و تمثيل شهيد سپهبد حاج
قاسم سليماني" ،روايت گري تصويري"،
"مادر و کودک" و "پزشکي و خدمات
پرستاري ،روانشناسي" به مراجعه کنندگان
خدمات مختلفي را ارائه نمود که مورد
استقبال بي نظير مردم شهرستان سيرجان
قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش ،غرفه هايي با موضوع
"مشاوره"" ،پاسخگويي به مسائل شرعي"،
"راديو اربعين با حضور مجريان صدا و سيما
و گزارشگرهاي سيرجاني" و همچنين
"گزارش مردمي"" ،کودک و نوجوان"
"واکس"،
بزرگساالن"،
"مسابقات
"خدمات رفاهي و پذيرايي" و غرفه ويژه
اصحاب رسانه برگزار گرديد.
شايان ذکر است همه ساله بيشترين
استقبال از غرفه هاي گهرزمين صورت
گرفته است که پذيراي مراجعه کنندگان
بسياري مي باشد.

همچنين در همين راستا جمعي از
کارکنان شرکت سنگ آهن گهرزمين به
همراه خانواده هايشان همزمان با فرارسيدن
اربعين حسيني و همگام با عاشقان حضرت
اباعبداللهالحسين عليهمالسالم از سراسر
جهان؛ با عنوان کاروان «شهيد اللهدادي»
در اين رويداد عظيم و حماسه بزرگ ،شرکت
و حرم امامان شريفين را زيارت نمودند.
شايان ذکر است بمناسبت فرارسيدن ايام
عزاداري سرور و ساالر شهيدان و در راستاي
ترويج فرهنگ عاشورا و اربعين حسيني،

شرکت سنگ آهن گهرزمين در آينده اي
نزديک اقدام به برگزاري مسابقه بزرگ
کتاب خواني خواهد نمود که تاکنون تعداد
بسياري از مردم شريف در اين مسابقه بزرگ
ثبتنام کرده اند.
گفتني است بيش از  100هزار نفر از مردم
شهرستان در مراسم اربعين حسيني امسال
در سيرجان شرکت نمودند و از قرارگاه
گوهران کربال( غرفه هاي شرکت گهرزمين)
نيز بازديد کردند.

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
اقسا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر)

به شماره  2001005674000119را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1401/06/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روزشنبـه تاریخ 1401/07/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز شنبـه تاریخ
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:30روز یکشنبه تاریخ 1401/07/17

فروشگاه اسپلیت صالحی

1401/07/16

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)034( 4132 5000 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :

42338788 - 09164458335

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی(شرح مختصر؛ اجاره مجتمع کشتارگاه
صنعتی دام شهرداری سیرجان سال  « 1401برون سپاری» )
به شماره  500109872000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده 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.irانجام خواهد شد و الزم است
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  1401/06/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  13:00روز دوشنبـه تاریخ 1401/07/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز پنج شنبـه تاریخ 1401/07/14

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  10:00روز 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
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4233 0055 :

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مزایــده شهـرداری سیرجان ( نوبت دوم )

شهرداری سیرجان سال  ( 1401بــرون سپــاری)

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید سر چراغی
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی)

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

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روزشنبـه تاریخ 1401/07/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز شنبـه تاریخ 1401/07/16
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  12:45روز 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)034( 4132 5000 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه گریــدر

