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دوست گرامی؛  

جناب آاقی رضا اقسمی ژناد
ریاست محترم بانک ملت شعبه امام رضا )ع( سیرجان

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک ملت شعبه امام ضا )ع( 
سیرجان که نشان از لیاقت و سوابق درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک عرض 

نموده، امیدواریم در این عرصه نیز همچون گذشته موفق و سربلند باشید.

گاه فرهنگی ورزشی  جهان اسپرت - رباردان ملکشاهی باش

سرور گرانقدر؛  

جناب آاقی مجید محسنی
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

حضور شما در نقش راهبر و هدایتگر مجموعه اتحادیه های صنفی،  زمینه ساز آرامش و اطمینان خاطر در 
میان کسبه و بازاریانی است که در چند سال اخیر به واسطه فشار بی امان تحریم و کرونا خسارات بیشماری 

را متحمل شده اند، خواهد شد.ضمن عرض تبریک و تهنیت صمیمانه،  توفیق روزافزونتان را در مسیر 
پیش رو برایتان مسئلت داریم.

مدرییت و رپسنل بازار زبرگ مبل امام علی )ع( سیرجان

اخذ رای اعتماد و انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاست اتاق اصناف 
شهرستان سیرجان مایه مسرت و خشنودی خانواده بزرگ اصناف شهرستان 
شد. بدون تردید ثمره تجربیات گرانبهای جنابعالی در عرصه های مختلف 

مدیریتی، راهگشای مسیر صنوف مختلف خواهد بود.
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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 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
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

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 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000036 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/09/16  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/24 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/10 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/10/03

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت 260 هکتار

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت 260 هکتاررا از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه 3 
رسته آب  یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/21

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 16،766،851،554 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/19 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر )محدوده جاده شماره یک ( 

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر 
)محدوده جاده شماره یک (را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه ۵ رسته 
تجهیزات و تاسیسات و یا زیرشاخه های انرژی )نیرو( به انضمام دارا بودن سابقه کار مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان 

دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/26

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 13،969،417،323 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/20 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           


