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  6 صفحه 
شماره 718

5000 تومان

صفحه 2

صفحه 6

حاشیه سازی قبض های نجومی 
علی الحساب آب

نگاهی به وضعیت بد سرو تاریخی شهر و وعده ی بی سرانجام ایجاد گذر فرهنگی؛ 

سـرِو  بی سامـاِن سیرجـان
  اداره اوقاف به عنوان متولی امامزاده احمد از چند سال پیش که کار ساخت و ساز و توسعه ی امامزاده را شروع کرده است، برای درخت کهن، کوچکترین فضای حیاتی ئی قائل نشده و هوای پیرامون      اداره اوقاف به عنوان متولی امامزاده احمد از چند سال پیش که کار ساخت و ساز و توسعه ی امامزاده را شروع کرده است، برای درخت کهن، کوچکترین فضای حیاتی ئی قائل نشده و هوای پیرامون    

        درخت را تا سی سانتیمتری درخت، با بتون و سازه خفه کرده است.        درخت را تا سی سانتیمتری درخت، با بتون و سازه خفه کرده است.
  درخت سرو هم می بایست مانند سردر مسجد تاریخی پشت بازار سیرجان تخریب می شد، تا بعد فشار افکار عمومی، رییس اداره اوقاف را وادار به پاسخگویی کند؟ آن وقت که دیگر کار از کار گذشته بود.  درخت سرو هم می بایست مانند سردر مسجد تاریخی پشت بازار سیرجان تخریب می شد، تا بعد فشار افکار عمومی، رییس اداره اوقاف را وادار به پاسخگویی کند؟ آن وقت که دیگر کار از کار گذشته بود.

  اکنون شاهد بی توجهی به خانه ی تاریخی   نبش کوچه ی منتهی به بادگیر چپقی هستیم. نه میراث فرهنگی آن را ثبت تاریخی کرده و نه شهرداری یا شرکتی معدنی حاضر به خرید آن و استفاده از ظرفیت   اکنون شاهد بی توجهی به خانه ی تاریخی   نبش کوچه ی منتهی به بادگیر چپقی هستیم. نه میراث فرهنگی آن را ثبت تاریخی کرده و نه شهرداری یا شرکتی معدنی حاضر به خرید آن و استفاده از ظرفیت 
       خانه در گذر فرهنگِی وعده داده شده است.       خانه در گذر فرهنگِی وعده داده شده است.

آخرین شب های اجرای تآتر
 را از دست ندهید

صفحه 4

 برگزاری مسابقه کتابخوانی
 با موضوع »محرم« توسط گهر زمین 

اینترنت و سوپر انقالبی های 
پرت از مرحله!
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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 12:30 روز ســه 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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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از طریق  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مزایده 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد 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: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )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 مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود 

در پارکهای سطح شهر )بوستان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی)شرح مختصر؛اجــاره ساختمــان ها و 

ابنیه موجود در پارکهــای سطـح شهــر )بوستـان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(

سال 1401 به شماره 20010090872000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد 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: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )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 مزایده عمومی  انجام

 زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان(
2  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 6         به شماره 

آگهی مزایده اجاره شماره 5001092962000011

اجاره بوفه معاونت آموزشی ) بیمارستان امام رضا »ع« قدیم( را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
 5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 1 1 با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/25  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/03 
*تاریخ بازدید: 1401/08/30 لغایت 1401/09/10             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/15 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/16 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/17 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره  1401/48/ع

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

»پروژه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه« خود را به صورت EPC از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت 

این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع 

مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/09/05 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت 

ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و 

صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـه عمومـي
 شمـاره  1401/49/ع

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

» ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع گاز مجتمع «

 خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهي نامه صالحیت ارائه 

خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در گروه نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و مورد تایید شرکت ملی گاز 

 WWW.GEG.IR ایران واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین 

مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 

1401/09/06 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

غریبِی کتاب و کتابخوانی در سیرجان غریبِی کتاب و کتابخوانی در سیرجان 


