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5000 تومان

صفحه 5

صفحه 6

هر ساعت قطعی اینترنت، 
چقدر برای ایران زیان دارد؟

 نیاز به شناسایی مزیت های اقتصادی غیرمعدنی در شهرستان ما

 تهدیدهای اقتصادی برای سیرجان فرصت است
  اما آنچه در حيطه ي مدیران شهري و استاني است، شناسایي راه هاي کسب درآمد و تنوع محصول با ارزش افزوده و صادرات آن به دیگر نقاط کشور و حتا جهان است.

 ارائه تسهيالت به صاحبان ایده و کمک به سرمایه اوليه آن ها از سوي دولت نيز مي تواند دلگرم کننده باشد.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

توضيحات و روشنگری
 مدیران توليدی مهر و ماه
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تفکيک اعتراضات از اغتشاشات 
درست، اما چگونه؟؟

سيـرجان دلسـوز نـدارد
صفحه 4
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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 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
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

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

گل گهر

آگهي فراخوان )تجدید شده نوبت دوم(

 شناسایی و ارزیابی شرکت ها به شمـاره  1401/02/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور » بومی سازی اینورتر 150 
کیلو وات نیروگاه خورشیدی با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژی به کشورهای صنعتی« اقدام 
به شناسایی و ارزیابی شركت های دانش بنیان  واجد شرایط نماید. لذا متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه 
و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند و پاكت خود كه حاوی مدارک خواسته شده 
به  مــورخ 1401/07/17  تاریخ یکشنبه  تا  باشد را حداكثر  ارزیابی می  جهت شناسایی و 
نشانی  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت 

در فراخواا حاضر و ارسال پاكت هیچ گونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـي تجدید شده 
نوبت دوم شمـاره  1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، 
نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت 
مونتاژ  و  طراحی  پروانه  دارای  و  واجد شرایط  پیمانکار   به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از   )EPC(توام
آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل 
پاكات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 
مقرر شده است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون 

نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومی  شمـاره  1401/35/ع

» تامیـن بـــرق دائـم نوار  به آگاهی كلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شركت در مناقصه  با موضوع 

 » EPC نقالــه انتقال گندله به مجتمع جهان فوالد از دو محل )پست پرورش و پست جنبی جهان فوالد( بصورت

می رساندمهلت تحویل پاكات مناقصه از روز شنبه 1401/07/09 به روز شنبه 1401/07/16 موكول 

گردید. لذا مطابق با دستور العمل ذكر شده در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاكات خود در مهلت مقرر و در 

محل  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران اقدام نمایند. الزم به ذكر است اسناد 

مناقصه از وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. 

شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000020  را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/07/06  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز شنبه تاریخ 1401/07/16 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/07/27                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/30 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیك دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی

شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شركت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل 

می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/07/12

2_شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه: 1،800،000،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/10 

6_كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان كیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

کاهش مصرف میوه در ســبد تغذیه سیرجانی ها


