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چهار شنبه 30 آذر 1401

  6 صفحه 
شماره 723

5000 تومان

دهصفحه 5
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

زمستاِنجانکاِهبیخانمانهازمستاِنجانکاِهبیخانمانها

وضعیت وخیم آب های زیرزمینی دشت سیرجان
نیگذاشتیموزیرپایمانرامیمکیم!

  دشت سیرجان از نظر خطر کاهش شدید در سفره های آب شیرین و پیشروی سریع سفره های آب شور، عنوان یکی از مناطق فوق بحرانی معرفی شده است.   دشت سیرجان از نظر خطر کاهش شدید در سفره های آب شیرین و پیشروی سریع سفره های آب شور، عنوان یکی از مناطق فوق بحرانی معرفی شده است. 
 وضعیت پیشروی سفره های آب شور و گسترش شوره زارها در دشت سیرجان این منطقه  از نظر آب های شرب زیرزمینی به عنوان یکی ازمناطق بحرانی معرفی شده است. وضعیت پیشروی سفره های آب شور و گسترش شوره زارها در دشت سیرجان این منطقه  از نظر آب های شرب زیرزمینی به عنوان یکی ازمناطق بحرانی معرفی شده است.
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طرح شادی 
به رنگ یلدا

تاریخ معاصر سیرجان را 
به تماشا ورق بزنید

داستان های قطاری بخوانید

سرما استان کرمان را فرامی گیرد

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

اقدامات ارزشمند گل گهر
قابل تقدیر است
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  حضور  را  گرانقدرتان  پدر  درگذشت  ضایعه 
متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  محترمتان 
برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم.
ااتق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی 

دفتر سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  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 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 1401/09/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایـده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبــه  تاریخ 1401/10/20

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/10/21 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  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
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
5001091287000014  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


