
6
شماره 713

20 مهر1401 ورزش

رئیس هیئت والیبال سیرجان گفت: بر اساس رای کمیته فنی فدراسیون 
والیبال و برابر با دستور العمل فدراسیون جهانی مسابقات لیگ برتر سال 
جاری می بایست در سالن های دارای استانداردهای فدراسیون جهانی به 
منظور پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران برگزارگردد. شریف پور اذعان 
یزد  و  ،ارومیه  تهران  فقط سه شهر  فدراسیون  کارشناسان  نظر  برابر  کرد: 
دارای این شرایط بوده که با پیگیری به عمل آمده مورد تایید قرار گرفت.

فدراسیون والیبال با 
میزبانی سیرجان در 

لیگ برتر موافقت کرد

پیروزی پرگل شاگردان قلعه نوییپیروزی پرگل شاگردان قلعه نویی
به گزارش “سیرجان خبر ” برد ۵ بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی در مسجدسلیمان مقابل تیم نفت نه تنها یک رکورد بزرگ 

را در لیگ بیست و دوم برای گل گهر به ثبت رساند که باعث صدرنشینی این تیم در جدول رده بندی نیز شد.
گل گهر سیرجان که پیش از این ۱۲ امتیاز اندوخته بود، با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد. جالب اینکه استقالل هم مقابل فوالد 
مساوی کرد تا جمع امتیازاتش را به ۱۵ برساند و همچنین پرسپولیس نیز با تساوی مقابل سپاهان به همین تعداد امتیاز 
رسید. مساله ای که گل گهر را به صدرجدول رساند اما برد ۵ گله در مسجدسلیمان بود. شاگردان قلعه نویی با این پیروزی 

جمع گل های زده خود را به ۱۴ رساندند تا عنوان بهترین خط حمله لیگ را به خود اختصاص بدهند.

خبــر

قرعه کشی لیگ فوتبال بانوان انجام شد
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان کشور انجام شد و دو تیم 
کرمانی حریفان خود را شناختند. مراسم قرعه کشی پانزدهمین دوره لیگ 
برتر فوتبال سه شنبه گذشته برگزار شد. طبق گفته مسوول لیگ برتر فوتبال 
بانوان »گالره ناظمی« قرار است این مسابقات با حضور ۱۲ تیم از ۲۲ مهر 
آغاز شود. گفتنی است در هفته اول این مسابقات تیم ها شهرداری سیرجان 

و خاتون بم به ترتیب به مصاف ذوب آهن اصفهان و بادرود تهران می روند.
و همچنین دیگر تیم ها لیگ به ترتیب پاالیش گاز ایالم با ملوان بندرانزلی- 
سپاهان اصفهان با زارع باتری سنندج- نماینده البرز با فرا ایستاتیس کراس 

فارس - کیان نیشابور و همیاری ارومیه به مصاف هم می روند.

لیگ برتر جوانان کشور و برد نماینده های کرمان
در هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، گل گهر سیرجان در 
خانه با نتیجه قاطع ۳ بر ۰ مقابل والیت اهواز به برتری رسید.همچنین دیگر 
نماینده استان تیم فوتبال مس کرمان دیگر نماینده استان هم مقابل مهمان 

خود شاهین تابان بوشهر با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز شد.
 

نتایج لیگ امید کشور 
در ادامه رقابت های لیگ دسته تیم فوتبال امیدهای گل گهر سیرجان در 
هفته دوم رقابت های لیگ دسته یک امیدهای کشور در دیداری خارج از خانه 
مقابل بلوچ چابهار به تساوی ۲ بر۲ رسید . همچنین مسی های شهربابک هم 

در خانه با یک گل مغلوب فجرسپاسی شیراز شدند .

پیروزی مس رفسنجان و شکست مس کرمان
 در هفته چهارم لیگ بسکتبال

در  گذشته  )دوشنبه(  کشور  بسکتبال  برتر  لیگ  رقابت های  چهارم  هفته 
هفته  دربی  در  که  کرمان  مس  بسکتبال  شد.تیم  برگزار  مختلف  شهرهای 
تیم  مقابل  خانه  از  خارج  دیداری  در  بود،  رسیده  برتری  به  استان  گذشته 
مس  داد.  شکست  به  تن   ۵۹ بر   ۷۱ نتیجه  با  اصفهان  ذوب آهن  قدرتمند 
به  پیایی، سرانجام  از سه شکست  استان هم پس  نماینده  دیگر  رفسنجان 
پیروزی رسید و با نتیجه ۷۴ بر  ۶۲ صنایع مس هرمزگان را با شکست بدرقه 

کرد.
برگزاری کالس آسیا در کرمان

بخش  در  خود  آموزش  بخش  روند  ادامه  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات 
مربیگری از فردا به میزبانی شهر کرمان یک دوره ۳۰ روزه کالس آسیا برگزار 
می کند. از نکات جالب این کالس حضور محمد جواهری مدیرعامل پیشین 
گل گهر و همچنین حضور محمد کهندل مدیر عامل فعلی مس کرمان می 

باشند.
گفتنی است از شهر سیرجان محرم فتحی، علی حاج ابراهیمی و ایمان بنی 
اسدی در کالس حضور دارند.همچنین مدرس این دوره باس چمنیان می 

باشد.

    خبر

امیر  شاگردان  صفر  بر   ۵ برد 
قلعه نویی در مسجدسلیمان مقابل 
تنها  نه  سلیمان  مسجد  نفت  تیم 
یک رکورد بزرگ را در لیگ بیست 
و دوم برای گل گهر به ثبت رساند 
بلکه باعث صدرنشینی این تیم در 
ایران  برتر  لیگ  بندی  رده  جدول 

نیز شد.
شهیم  امیر  ابتدا  بازی  این  در 
بازیکن جوان این تیم موفق شد از 
گل گهر  گابنی  بازیکن  خوب  پاس 
استفاده کند و دروازه نفت مسجد 
سلیمان را باز کند و در ادامه نیز 
به گلزنی  نوید عاشوری هم موفق 
شد تا گل گهر دو بر صفر از حریف 

خود در خانه پیش بیفتند.
حضور  گل گهر  کار  اوج  نقطه  اما 
عنوان  به  لو  خدابنده  محمد 
که  بود  زمین  در  تعویضی  بازیکن 
نفتی  دروازه  مرتبه  دو  شد  موفق 

های مسجد سلیمان را باز کند.
در ادامه این روند بازهم بازیکنان 

گل گهر موفق به گلزنی شدند. این 
به  موفق  استنلی  مرتبه کی روش 
نویی  قله  امیر  یاران  تا  گلزنی شد 
بر   ۵ نتیجه  با  برتر  بازی  یک  در 

صفر برنده این بازی باشند. 
از  پیش  که  سیرجان  گل گهر 
با  بود،   اندوخته  امتیاز   ۱۲ این 
این پیروزی ۱۵ امتیازی شد تا با 
استقالل  های  تیم  توقف  به  توجه 
و پرسپولیس به صدر جدول تکیه 

بزند.
پیروزی  این  با  ها  گل گهری 
جمع گل های زده  خود را به ۱۴ 
خط  بهترین  عنوان  تا  رساندند 
اختصاص  خود  به  را  لیگ  حمله 

بدهند.
تیم  استان  نماینده  دیگر  اما 
این  در  که  کرمان  مس  فوتبال 
برگشته  برتر  لیگ  به  تازه  فصل 
حریف  خانه،  در  نشد  موفق  است 

خود را مغلوب کند.
حمالت  از  تنها  نه  کرمان  مس 
دامنه دار خود استفاده نکرد بلکه 

اولین  اشتباه  و  غافلگیری  یک  در 
خانه  در  را  خود  فصل  شکست 

قبول کرد. 
فرزاد  شاگردان  که  شرایطی  در 
برای  را  زیادی  تالش  حسینخانی 
خود  خانگی  امتیاز  سه  کسب 

نبض  کمال  و  تمام  و  دادند  انجام 
این  اما  داشتن  دست  در  را  بازی 
این  و  نبود  بخش  ثمره  حمالت 
به  را  بازی  ناباوری  عین  در  تیم 

حریف واگذار کرد.
کرمان  مس  هشتم  هفته  در 

در  بود.  تهران  هوادار  میزبان 
بودند  مصمم  مسی ها  که  دیداری 
و  گل  بدون  تساوی  دو  از  بعد 
امتیازگیری،  روند  یک  شروع 
به  خانگی  امتیاز  سه  کسب  با 

وضعیت بهتری در جدول برسند.

مسی ها  این   8۰ دقیقه  تا  تقریبا 
خانگی  پیروزی  به  میل  که  بودند 
و  دادند  نشان  عملکرد خود  در  را 
اما  شدند  موقعیت هایی  صاحب 
تیم هوادار در دقیقه 8۰ روی یک 
پرتاب اوت و غفلت مدافعان مس، 
رسید  گل  به  میری  محمد  توسط 
تا در دیداری که شایستگی کاملی 
برای پیروزی نداشت، کرمان را با 

دست پُر ترک کند.
این  از  پیش  تا  که  کرمان  مس 
دیدار با ۶ امتیاز در رده سیزدهم 
شکست  به  توجه  با  داشت،  قرار 
در  خود  رقیبان  از  یکی  مقابل 
پایین جدول، یک پله سقوط کرد 

و در رده چهاردهم قرار گرفت.
در ادامه این رقابت ها  در هفته 
نهم تیم گل گهر سیرجان در خانه 
مازندران  نساجی  تیم  میزبان 
است و همچنین تیم فوتبال مس 
تیم  این  میهمان  اراک  در  کرمان 

می باشد.

سرپرست تیم فوتبال گل گهر سیرجان توضیحاتی را 
در مورد تصمیمات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
ارائه کرد. حیدر افسری در گفت وگو با خبرنگار گروه 
کمیته  درخواست  خصوص  در  آنا،  خبرگزاری  ورزش 

سعید  قلعه نویی،  توسط  دفاعی  ارسال  برای  انضباطی 
)اینجا  استقالل  با  بازی  پیرامون  خودش  و  الهویی 
ببنید( بیان کرد: هنوز نامه کمیته انضباطی به دست 
ولی  نداشته ایم  زمینه  این  در  ابالغی  و  نرسیده  ما 
مشکلی با احضار نداریم و هر زمان که اعالم شود برای 
یا  رفت  خواهیم  انضباطی  کمیته  به  توضیحات  ادای 
مدارک خودمان را ارسال می کنیم.اگر کمیته انضباطی 

تشخیص داده ما مشکلی برای این مساله نداریم.
نساجی  با  دیدار  در  گل گهر  غایبان  مورد  در  وی 
مهر  درخشان  مهران  از  غیر  به  کرد:  عنوان  مازندران 
تیم  برای  بازی  آماده  نفرات  تمامی  است  مصدوم  که 

سرمربی  صالحدید  با  که  هستند 
بازی خواهند کرد.

فوتبال گل گهر سیرجان  تیم  مدیر 
درباره تقابل  دیدار این هفته تیمش 
با نساجی عنوان کرد:  مصاف گل گهر 
جذابیت های  همیشه  نساجی  و 
مخصوص به خود را دارد و صرف نظر 
از نتایجی که پیش از این به دست 
کسب  دنبال  به  تیم  دو  هر  آمده، 

نتیجه مدنظرشان هستند.

گل گهربرای رقبا خط و نشان کشید!
پیروزی کوبنده در مسجدسلیمان، فرش قرمز را برای صدرنشینی گل گهر پهن کرد

      رضا فتح آبادی

 واکنش سرپرست گل گهر 
به درخواست کمیته انضباطی برای 

ارسال دفاعیه قلعه نویی
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آقای محسن افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن افصحی 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 اگهی 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: 1385855 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم صدیقه بختیاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت یک دانگ  مشاع از ششدانگ پالک  29 فرعی از 2245 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم صدیقه بختیاری 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 اگهی 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: 1390228 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله امیری مقدم با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  92 فرعی از 430 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای حبیب اله امیری مقدم 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 اگهی 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: 1390231 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محسن پور خسروانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  از ششدانگ پالک  7452 فرعی  از 5087 
اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محسن پور خسروانی   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 اگهی 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: 1390235 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه شهیدی ورثه سید ضیاء شهیدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0 فرعی از 1055 اصلی 
واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  سید ضیاء شهیدی 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 اگهی 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: 1390233 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عباس شهسواری برابر وکالت رسمی 66873 – 1401/06/20 دفترخانه 28 سیرجان 
از منصور صمدی تیراندازی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4260 فرعی از 2311 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای منصور صمدی تیراندازی 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 اگهی 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: 1390232 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعـت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
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 تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 2070201-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000009  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
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 تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت اول(

 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 2001090657000010  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
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 تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
                     تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالـت معابر سطـح شهـر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ل (
 او

ت 
نوب

ر ) 
هـ

ف ش
نج

ی 
دار

ـر
شه

ده 
یـ

مزا

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز شنبه  تاریخ 1401/08/07 
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:   6545  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

CNG آگهی مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 1 به شماره فراخوان 


