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تاملی در تصمیم شورا و شهرداری درباره خرید مهمانسرا در تهران و شیراز و مشهد؛

خرج که از کیسه سیرجان بَُود
  خانه ی سنتی که با ارزش معماری در مجاورت منحصر به فردترین بادگیر جهان و نزدیک نماد سیرجان قرار گرفته است   ، بایستی تملک شوند که  نمی شوند.    خانه ی سنتی که با ارزش معماری در مجاورت منحصر به فردترین بادگیر جهان و نزدیک نماد سیرجان قرار گرفته است   ، بایستی تملک شوند که  نمی شوند.  

    شهرداری برای ایجاد گذر فرهنگی و احیای بازار سنتی و اصالح خیابان امام)ره( نیاز به تملک خیلی از خانه ها را دارد.    شهرداری برای ایجاد گذر فرهنگی و احیای بازار سنتی و اصالح خیابان امام)ره( نیاز به تملک خیلی از خانه ها را دارد.
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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 

آگهــي مناقصــه عمومــي
 شمــاره : 1401/59/ ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تامین تجهیزات و اجرای عملیات گازرسانی به سایت 

خطوط 5، 6 و 7 تولید کنسانتره« خود را به صورت EPC و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط 

و دارای گواهينامه تأييد صالحيت پيمانكاری معتبر با رتبه حداقل 3 در رشته نفت وگاز از سازمان مديريت و برنامه 

ريزی كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی  

WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين 
كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت14:00روز يكشنبه مــورخ 1401/10/25 در محــل 

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و 

حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/10/17 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت 

نامه های مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل 

گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
) نوبت دوم (  شماره : 1401/45/ ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خرید، نصب و راه اندازی دستگاه نمونه گیر 

اتوماتیک بر روی محل ریزش نوار نقاله کارخانه گندله سازی شماره یک« خود را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت 

اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت14:00 روز يكشنبه 

مــورخ 1401/10/18 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز دوشنبه مورخ 1401/10/12 
مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

همکار گرامی؛

جناب آاقی دکتر سعید خاتم
دانـــش  و  اندیشــــه

دو بال ضروری پرواز به سوی قله های رفیع سعادت و کمال است

بدينوسيله فارغ التحصيلی شما و اخـــذ مدرک فــوق دکتــرای رشتـــه ژئوپلیتیــک 
ازدانشگاه تربيت مدرس را خدمت جنابعالی تبريك عرض نموده، از درگـــاه خداونــد متعال، 
توفيق روز افزون شما را در مراحل آتی زندگی  خواستاريم. اميدآنكه پله های ترقی را بيش از 

پيش طی كنيد و به قلل رفيع، ترفيع يابيد.

مدرییت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سیرجان
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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 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
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 احداث پارک ضلع جنوبی 

بیمارستان غرضی واقع در تقاطع بلوار صفــارزاده و خیابان شفـــا

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی)شرح مختصر؛ احداث پـارک ضلع جنوبی 

بیمارستــان غرضـــی واقع در تقاطع بلــوار صفــارزاده و خیابــان شفـــا( 
20010056744000193  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 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
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 

احداث پـــارک جنب مخابــــرات واقع در بلوار فاطمیــــه
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

             )شرح مختصر؛ احداث پـارک  جنب مخابــرات واقع در بلوار فاطمیــه( 
20010056744000194  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

 احداث زیباسازی مسیر ورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس  تا میدان)بلوار شیراز(
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد  احداث زيباسازی مسير ورودی سيرجان از تقاطع غير همسطح  
دفاع مقدس تا ميدان )بلورا شيراز( را از طريق برگزاری مناقصه  عمومی به شركت های  پيمانكاری ذيصالح دارای حداقل رتبه 
3 ابنيه و حداقل رتبه 4 تاسيسات واگذار نمايد. لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آيــد جهت اخذ اسنـاد مناقصـــه از تاریـخ 

1401/10/07 به سايت اين شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/10/18

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
3_سپرده شركت در مناقصه: 15،115،414،014 ریال

4_هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاريخ بازديد از پروژه : مورخ 1401/10/11

6_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 
7_محل تحويل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(

آسیب زایی بیشتر فقر زنان


