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گزارشی از شرایط بغرنج سایت زباله ی کنونی سیرجان؛

زباله سوزی زباله گردها و شرکا!
  دستگاه زباله سوز مصوب شورا برای خدمات شهری بوده اما نه در حوزه ی پسماند، بلکه در حوزه ی کار آرامستان.   دستگاه زباله سوز مصوب شورا برای خدمات شهری بوده اما نه در حوزه ی پسماند، بلکه در حوزه ی کار آرامستان. 

 مسوول سازمان پسماند شهرداری  سوختن زباله توسط شهرداری را رد می کند و دود ناشی از سوختن زباله در سایت فعلی را به الستیک سوزی شبانه ی زباله گردها نسبت می دهد.  مسوول سازمان پسماند شهرداری  سوختن زباله توسط شهرداری را رد می کند و دود ناشی از سوختن زباله در سایت فعلی را به الستیک سوزی شبانه ی زباله گردها نسبت می دهد. 

 چرا این سایت که کنارمنطقه ی بکر کفه نمک و در مسیر محوطه ی حفاظت شده ی زیست بومی بهرام گور و راه قطار بنه، با فاصله ی اندکش با شهر  زودتر جابه جا نمی شود؟ چرا این سایت که کنارمنطقه ی بکر کفه نمک و در مسیر محوطه ی حفاظت شده ی زیست بومی بهرام گور و راه قطار بنه، با فاصله ی اندکش با شهر  زودتر جابه جا نمی شود؟
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مجید محسنی 
رییس اتاق اصناف سیرجان شد

انتقال آب خلیج فارس
 رؤیایی که به واقعیت پیوست

صدور هشدار زرد
 هواشناسی

استفاده از طرح »گلیم شیریکی پیچ« 
در پروژه های شهری سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
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 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  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 یک مرحله ای 

اجـــاره بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی( 
5001005674000019  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي فراخوان شماره 1401/08/ف

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به شناسايی، ارزيابي کيفي و انتخاب شرکت های 

واجد شرايط و دارای مجوز امنيت فضای تبادل اطالعات افتا ) رسته فعاليت در حوزه امنيت سايبری اتوماسيون 

صنعتی ( و همچنين سابقه فعاليت در زمينه انجام پروژه های امن سازی اتوماسيون صنعتی اقدام نمايد. لذا 

واجدين شرايط می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شرکت به نشانی www.geg.ir  بخش مناقصه 

و مزايده مراجعه نمايند و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 پاکات پيشنهادی خود را در 

محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت معدنی و صنعتی گل 

گهر در قبول و يا رد هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.  

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایـی و ارزیابی شرکتها جهت انجام پروژه امن سازي و مقاوم سازي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
 و خرید، نصب و راه اندازی تجهيزات کارگاه و آموزش امنيت شبکه کارخانجات گندله سازی یک و دو

دودناشیازسوزاندنزبالههادودناشیازسوزاندنزبالهها
درجادهگلگهردرجادهگلگهر


