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شماره 714

5000 تومان

صفحه 2

صفحه 5

وام؛ ُپر یا خالی شدن جیب

تاثیرات بحران آب و تغییر اقلیم بر باغ های پسته این هفته در سرتیتر رسانه های سراسری کشور بود ؛

پستـه  کرمـان در آخـر خـط
  فقط بحران آب نبوده که پسته  و صنعتش را از رونق انداخته. چیزی که از چشمان رسانه های کشوری دور ماند تغییرات اقلیمی بود که موجب شده دو سال پیاپی پسته سیرجان با   فقط بحران آب نبوده که پسته  و صنعتش را از رونق انداخته. چیزی که از چشمان رسانه های کشوری دور ماند تغییرات اقلیمی بود که موجب شده دو سال پیاپی پسته سیرجان با 

تگرگ زدگی و سرمازدگی از محصول دادن عقیم بماند. تگرگ زدگی و سرمازدگی از محصول دادن عقیم بماند. 

   سابق بر این استان کرمان  سابق بر این استان کرمان ۷۰۷۰ درصد پسته تولیدی در ایران را به خود اختصاص داده بود اما این روزها تعداد زیادی از ترمینال های ضبط پسته تعطیل اند یا با نصف ظرفیت مشغولند.  درصد پسته تولیدی در ایران را به خود اختصاص داده بود اما این روزها تعداد زیادی از ترمینال های ضبط پسته تعطیل اند یا با نصف ظرفیت مشغولند. 

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

احداث »گرمخانه« دائمی سیرجان 
در دستور کار شهرداری
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فصل زرد خودروهای زرد 
بین جاده ای

چوب کاری نفرمایید!

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون
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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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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 ( 
2001005674000147  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روزپنج شنبـه  تاریخ 1401/07/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/08/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/08/09 
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 مناقصه عمومــی دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای 
2001005674000149  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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 مناقصه عمومــی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

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

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
2001005674000146  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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز  شنبـه  تاریخ 1401/07/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/08/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/08/11 
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 سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

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

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
2001005674000148  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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به  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  زیر  امورات  جهت  دارد  نظر  در  یگان  این 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان جهت دریافت اوراق مناقصه جهت پیشنهاد با در دست داشتن معرفی 

نامه ممهور به مهر شرکت یا مدرک هویت به آدرس: شهرستان سیرجان/ کیلومتر 

20 جاده سیرجان -بلورد، مهندسی تیپ تکاور صاحب الزمان )عج( مراجعه نمایند.

1- اجــرای حصارکشــی با بلـــوک به متراژ 3000 مترمربع

2- نصب کاشـی و سرامیـک  دیوار و کف  به متراژ 5000 مترمربع

- در صورت لزوم با شماره تماس های : 4324  278  0913)آقای غریب شاهی( 

و 9209  247  0913 )آقای برومند( تماس حاصل نمایند.

مهلت دریافت مناقصه: از تاریخ 1401/07/27 تا 1401/08/01 
تاریخ  برگزاری مناقصــــه: 1401/08/02 می باشد.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/42/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه

 » اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی خود را به صورت  مدیریت پیمان« 
و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 

1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/08/01 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه 

های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسايی و ارزيابی شركت های سازنده واجد شرايط نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت 

  WWW.GEG.IR اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابی شركت ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي

مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 1401/08/08 به 

نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 

شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچ گونه حقـــی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعـالم  عمومــي 
 شماره 401/10/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» چکاپ قلبی و عروقی  پرسنل کارفرما طبق نظر پزشک طب کار «

را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ 

اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات 

ساعت 9 الي 14 روز  يكشنبه مــورخ 1401/08/08 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات 

واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


