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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو پژو از 
روی پل دانشگاه صنعتی سیرجان راننده آن در دم جان باخت.یک دستگاه خودرو سواری 
پیش از ظهر امروز به دلیل انحراف از مسیر اصلی در محدوده شهری محور سیرجان به 
نجف شهر از روی پل دانشگاه صنعتی سیرجان به پایین سقوط کرد و راننده آن دردم 
جان باخت.سرهنگ سید مجتبی شهیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان 
علت حادثه را عدم توانایی در کنترل خودرو توسط راننده عنوان کرد و گفت: در این 
حادثه تنها خانم ۲۱ ساله که سرنشین و راننده این سواری پژو۴۰۵ بود در دم جان باخت.   

سقوط خودرو از پل 
یک کشته برجای 

گذاشت

خبــر
سکه و طال کاهشی شدسکه و طال کاهشی شد

تا ساعت ۱۱:۳۰ سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱، دالر در بازار آزاد بدون تغییر نسبت به دیروز، ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان مبادله 
می شود. یورو با رشد ۶۰۰ تومانی، با قیمت ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین قیمت دالر صرافی ملی، ۲۹ هزار 
و ۱۱۲ تومان اعالم شد. از بازار سکه و طال هم خبر رسید که سکه امامی با کاهش ۶۸ هزار تومانی، به رقم ۱۶ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان رسید. در همین حال، هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با افت ۴ هزار  تومانی، به قیمت یک میلیون و ۴۸۴ هزار 

تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طال در بازار جهانی، یک هزار و ۶۷۰ دالر و ۶۶ سنت معامله شد.

دکتر رضوی نسب: از مهم ترین برنامه 
دانشکده،  برای  شده  بینی  پیش  های 
ارتقا به واحد دانشگاهی و احداث پردیس 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در شهر 
موفقیت  محمدی:  است.دکتر  سیرجان 
های دانشکده مرهون تالش های تمامی 

پرسنل و کادر درمان است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
طی   ۱۴۰۱ آبان   ۱۷ امروز  سیرجان؛ 
مراسمی در سالن اداره ارشاد شهرستان 
نسب  رضوی  علی  سید  دکتر  سیرجان، 
علوم  دانشکده  جدید  رییس  عنوان  به 
درمانی  بهداشت  خدمات  و  پزشکی 
دکتر  از  را  خود  انتصاب  حکم  سیرجان 
مهدی احمدی نژاد رییس دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان دریافت کرد.
در این مراسم که با حضورحجت االسالم 
شهرستان،  موقت  جمعه  امام  حیدری 
سیرجان،  ویژه  فرماندار  یعقوبی  دکتر 
سرهنگ دستوری فرمانده سپاه مقاومت 
قضایی،  مسوولین  از  جمعی  سیرجان، 
گل  صنعتی  و  معدنی  منطقه  و  شهری 
کادر  از  کثیری  جمع  و  سیرجان  گهر 
شد  برگزار  پرستاران  و  پزشکان  درمان، 
دکتر  ساله  چند  و  ارزنده  زحمات  از 
ریاست  سمت  در  محمدی  غالمعباس 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان قدردانی 

شد.
کوتاهی  سخنان  طی  محمدی  دکتر 
تمامی  ساله  چند  و  چندین  زحمات  از 
دوران  در  درمان  کادر  و  پرسنل 
های  تالش  و  کرد  قدردانی  مسوولیتش 

را  درمان  کادر  روزی  شبانه  و  مضاعف 
ستود.

دکتر رضوی نسب نیز در سخنانی گفت: 
یکی از مهم ترین برنامه های پیش بینی 
دانشکده  این  ارتقا  دانشکده،  برای  شده 
دانشکده  پردیس  احداث  و  دانشگاه  به 
در شهر سیرجان است و از همین امروز 
و  محترم  فرماندار  های  مساعدت  با  و 
پیگیری  جّدیت  با  مهم  این  مسوولین، 

خواهد شد.
دکتر مهدی احمدی نژاد رییس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در این مراسم گفت: 
مردم  آحاد  برای  درمان  کادر  زحمات 
شناخته شده است و نیاز به تعریف ندارد.

علی  زحمات  این  افزود:  ادامه  در  وی 
کووید  گیری  همه  دوران  در  الخصوص 
بوم  و  مرز  این  و  تاریخ  پیشانی  بر   ۱۹

خواهد درخشید.
تصویری  کلیپی  است  ذکر  شایان 
ازگزارش عملکرد معاونت های دانشکده 
صدور  ابتدای  از  سیرجان  پزشکی  علوم 

بهداشت،  وزارت  توسط  رسمی  مجوز 
درمان و آموزش پزشکی نیز توسط واحد 
تدوین  و  تهیه  دانشکده  عمومی  روابط 

شده بود که برای حضار پخش شد.

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛

رییس جدید دانشکده علوم پزشکی سیرجان شروع به کار کرد
کالهبرداری میلیونی زن دعانویس از شهروند کرمانی

زن جوانی که با شگرد بارگذاری پُست ها و مطالبی با مضمون فالگیری، دعانویسی، 
فروش مهرۀ مار و ... در اینستاگرام، در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال اقدام به تجویز دعا برای یک خانم کرمانی کرده و پس از دریافت وجه، ارتباط 

خود را با او قطع کرده بود، توسط پلیس فتا دستگیر شد.
به گفتۀ رئیس پلیس فتا استان کرمان، این زن کالهبردار ۳۰ ساله، ساکن یکی از 
استان های غربی کشور است.سرهنگ محمدرضا رضایی توضیح داد: »در پی وصول 
رمالی،  قالب دعانویسی،  پیرامون کالهبرداری در  از یک خانم ۳۸ ساله  پرونده ای 
سحر و جادو در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار  
پلیس فتا قرار گرفت«.وی افزود: »در این پرونده، شخصی در فضای مجازی با شگرد 
بارگذاری پست ها و مطالبی با مضمون فالگیری، دعانویسی، فروش مهرۀ مار و ... در 
قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اقدام به تجویز دعا و مواردی از 

این قبیل کرده و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را با شاکی قطع می کند«.
رضایی ادامه داد: »با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی، متهم خانمی ۳۰ ساله 
در یکی از استان های غربی مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفته و تحویل مقام 

قضایی شد«.

سارقان زورگیر مناطق شمال و شرق کشور در سیرجان دستگیر شدند
۴ زن و مرد سارق که پس از زورگیری و سرقت در استان های خراسان رضوی و 
مازندران به سمت کرمان متواری شده بودند هنگام عبور از محور سیرجان-کرمان 
شناسایی و دستگیر شدند.سرهنگ امیرسبتکی ،فرمانده انتظامی سیرجان گفت: در 
پی اعالم مرکز فرماندهی و کنترل پلیس استان مبنی بر اینکه چند نفر پس از انجام 
چندین مورد زورگیری و سرقت در قالب مامور در شهر هایی از استان های خراسان 
در  ویژه  صورت  به  موضوع  اند،  شده  متواری  کرمان  سمت  به  مازندران  و  رضوی 
دستور کار قرار گرفت.وی افزود: در همین راستا ماموران کالنتری  هماشهر هنگام 
شناسایی  را  نظر  مورد  متهمان  سیرجان-کرمان  محور  عبوری  خودرو های  کنترل 
و خودروی آنان را متوقف کردند که در این رابطه ۲ زن و ۲ مرد دستگیر و برای 
انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سرقت های ارتکابی به پلیس استان خراسان رضوی 

تحویل شدند.

دستگیری ۲ سارق احشام در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از شناسایی و دستگیری ۲ سارق و کشف ۳۹ 
راس احشام سرقتی به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ مرتضی امیرسبتکی 
گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت احشام به صورت زورگیری و تهدید از شهروندی 
در یکی از روستا های شهر هماشهر شهرستان سیرجان، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.او افزود: ماموران انتظامی کالنتری هماشهر با انجام اقدامات 
تخصصی و بررسی های میدانی ۲ متهم دخیل در این سرقت ها را شناسایی و آنان 
انتظامی  کردند.فرمانده  دستگیر  گاهشان  مخفی  در  غافلگیرانه  عملیات  دو  در  را 
معرفی  ضمن  موجود  مدارک  و  اسناد  با  مواجهه  در  سارقان  این  گفت:  سیرجان 
یک باند سرقت به عنف مرتبط با خود به دو فقره سرقت احشام به تعداد ۳۹ راس 
گوسفند به ارزش ۲ میلیارد ریال اعتراف کردند و احشام مکشوفه تحویل مالباختگان 

شد. 

   اخبار حوادث

توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
هزار   ۳۰ حامل  تانکر  دستگاه  یک 
لیتر گازوییل قاچاق با پلمب و مدارک 

جعلی در این شهرستان خبر داد.
به  و  ایرنا  شنبه  سه  روز  گزارش  به 
کرمان،  پلیس  خبری  پایگاه  از  نقل 
افزود:  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
کاالی  قاچاق  با  مبارزه  دایره  مأموران 
پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای 
بندرعباس  به  -سیرجان  محور  عبوری 
یک دستگاه کامیون نفتکش عبوری را 

به منظور بررسی متوقف کردند.
در  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار  وی 

دارای  که  کامیون  یک  این  از  بازرسی 
 ۳۰ بود  جعلی  های  پلمب  و  مدارک 
در  و  کشف  قاچاق  گازوئیل  لیتر  هزار 
این رابطه سه متهم را که قصد داشتند 
این محموله را در قالب کاالی مجاز به 
دستگیر  کنند،  منتقل  کشور  از  خارج 

کردند.
به  اشاره  با  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  این  پلیس  مضاعف  تالش 
هدر  و  کاال  قاچاق  با  مقابله  زمینه  در 
کرد:  تصریح  ملی  های  سرمایه  رفت 
سوخت های قاچاق به شرکت نفت این 
تشکیل  با  متهمان  و  تحویل  شهرستان 

پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به 
مرجع قضایی معرفی شدند.

در  سوخت  قاچاق  ایرنا،  گزارش  به 
با  همجواری  علت  به  کرمان  استان 
فاحش  تفاوت  و  مرزی  های  استان 
مرزها  سوی  آن  با  سوخت  قیمت 
این درحالی است  دارد.  ادامه  همچنان 
که بخشی از این سرمایه ایرانیان برای 
به  خودشان  زعم  به  ای  عده  آنکه 
سودهای کالن دست یابند، ارزان به آن 

سوی مرزها ارسال می شود.
در  سوخت  قاچاق  به  مربوط  سوانح 
استان کرمان باالست به طوری که هراز 

چندوقتی خبرهای سوانح این خودروها 
و مرگ عامالن قاچاق شنیده می شود.

ایجاد  جمله  از  مختلفی  های  طرح 
محدودیت در برداشت روزانه بنزین در 
جنوب و شرق استان کرمان از چندماه 
اخیر اجرایی شده و امید می رود که با 
اجرای طرح های کارشناسی هم زمینه 
یابد و  برای قاچاق کاهش  درز سوخت 
قاچاق  کار  در  که  شهروندان  سایر  هم 
به جایگاه  مراجعه  برای  نیستند  دخیل 
طوالنی  های  صف  در  سوخت  های 

معطل نمانند و اذیت نشوند.
گویند  می  متولی  مسئوالن  که  آنطور 

سوخت  درز  مهم  منفذهای  جمله  از 
کارت های آزاد جایگاه هاست که طی 
ها  کارت  این  از  استفاده  اخیر  چندروز 
از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد استفاده از آنها 
در جنوب و شرق استان کرمان ممنوع 

شده است.
ها  دوربین  نظارت  و  رصد  همچنین 
برای سوختگیری  روی خودروهایی که 
به جایگاه های عرضه مراجعه می کنند 
برای شناسایی افرادی که در روز چند 
سوخت  دریافت  برای  هرروز  یا  نوبت 
کرمان  استان  در  کنند  می  مراجعه 

تشدید شده است.

زیادی  تعداد  است که  بازار منسجمی  کاال  بورس 
می کنند.  عرضه  را  خود  کاالی  عرضه کنندگان،  از 
بررسی های  از  پس  مربوطه  کاالی  بازار،  این  در 
کارشناسان  توسط  قیمت گذاری  و  کارشناسی 
این  می شود.در  عرضه  خریداران  به  کاال،  بورس 
مانند  نشده  فرآوری  و  خام  کاالهای  معموالً  بازار 
می شوند.  دادوستد  و....  برنج  گندم،  پنبه،  فلزات، 
یکی از مزایای این بازار، حضور نهادهای نظارتی و 
تولیدکنندگان،  تمامی  که  است  بازار  تنظیم کننده 
مصرف کنندگان و تجار کاال با حضور این نهادها، از 
مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار 
می شوند.بررسی روند پیدایش و تکامل بورس های 
کاال در جهان حاکی از آن است که این گونه بازارها 
در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد در پی 
و  اقتصادی  نیازمندی های  از  برخی  به  پاسخ گویی 
در  موانع  و  تنگناها  برخی  رفع  موارد  بسیاری  در 

بازار کاالهای مختلف بوده است.
شکل   در  سنتی  بازارهای  نارسایی های  واقع  در 

قیمت  کشف  در  شفافیت  عدم  و  کاذب  نوسانات 
از  معامله گران  برای  الزم  تضمین های  فقدان  و 
در  کاالیی  بورس های  راه اندازی  دالیل  مهم ترین 
شرایطی  چنین  است.در  بوده  جهان  کشورهای 
ابزارهای  از  استفاده  و  کاالیی  بورس های  وجود 
سازمان یافته  نظام  یک  آمدن  پدید  به  مشتقه 
مختلف  کشورهای  در  کاالها  توزیع  و  دادوستد 
بازارهای جهانی را برای  منجر شده و راه ورود به 

کشورها تسهیل کرده است.
بازاریابی  و  پذیرش  مدیریت   ۱۴۰۰ تیرماه  در 
ای  اطالعیه  صدور  با  ایران  کاالی  بورس  شرکت 
سنگ  شرکت  آهن  سنگ  کنسانتره  پذیرش  از 
آهن گهر زمین در بازار اصلی این بورس خبر داد. 
شرکت  از  یکی  عنوان  به  زمین  گهر  اساس  براین 
از شرکت هایی چون گل  بزرگ معدنی پس  های 
را  خود  کنسانتره  پارسیان،  اپال  و  چادرملو  گهر، 
در بورس پذیرش و عرضه شد.و حاال در آبان ماه 
سال ۱۴۰۱ خبرهای خوشی از بازار بورس کاالی 

این است که کگهر،  ایران مخابره شده است. خبر 
بازار بورس کاال شد سنگ آهن  صدرنشین فروش 
مس  صنایع  ملی  و  خوزستان  فوالد  زمین،  گهر 
بیشترین  آبان  نخست  هفته  برتر  شرکت   ۳ ایران 
فروش بازار فیزیکی بورس کاالی ایران را به خود 

دادند.  اختصاص 
در  را  کاال  بورس  برترین های  ایران  کاالی  بورس 
براساس  آبان(   ۶ به  )منتهی  آبان  نخست  هفته 
اعالم  فیزیکی  بازار  در  شرکت ها  فروش  ارزش 
کرد. جزییات رتبه بندی جایگاه شرکت ها از لحاظ 
زمین  گهر  آهن  سنگ  است:  زیر  شرح  به  فروش 
کنسانتره  و  گندله  تن  هزار   ۴۷۰ معامله  ثبت  با 
سنگ آهن به ارزش بیش از ۱۳۲۲ میلیارد تومان 

ایستاد.  در رتبه نخست 
 .... تختال  تن  ۹۲ هزار  با فروش  فوالد خوزستان 
میلیارد   ۱۲۳۱ از  بیش  ارزش  به  بلوم  شمش  و 
فروش  با  ایران  مس  صنایع  ملی  شد.  دوم  تومان، 
کاتد،  مس  مولیبدن،  سولفور  تن   ۷۳۰ و  هزار   ۴

مس کم عیار و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش 
۱۱۵۷ میلیارد تومان، سوم شد. ذوب آهن اصفهان 

با ثبت معامله ۳۵ هزار و ۱۹۳تن به ارزش نزدیک 
۵۸۶ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.

۳۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق با مدارک جعلی در سیرجان کشف شد

کگهر، صدرنشین فروش بازار بورس کاال

      گروه خبر
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/09/10 
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 مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا )سیرجان( درنظر دارد
تره بار، سیفی جات، خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401 

خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: سیرجان/ جاده راه آهن، مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا، آماد 
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل، برابر قانون تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/08/29 به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.

*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 4610 4132 - 0068 4220 )034( تماس حاصل نمایید

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهــی  استعـالم

 تعویـض و جوشکـاری اولیـه
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ 

»  تعویض لوله GRP 100 با کربن استیل 1200 خط لوله خلیج فارس ) فیتاپ،جوشکاری ونصب لوله( « 
متعلق به خود را از طریق 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: سه شنبه 1401/08/24 ساعت 14:00 

*بازدید از سایت : شنبه 1401/08/21 ساعت 10:00

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

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

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09132455003 ) آقای عبدالی( تماس حاصل فرمایند.

4- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید. 1 4 2 4 3 8 2 *جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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  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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده 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

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


