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بلوار شاهد سیرجان، لبریز از مشکالت و خطرات چند وجهی؛

گذرگاهی که دیگر کمربندی نیست!
 مسووالن شهر ما در این سال ها برای حفظ جان بچه های خانواده های شهرک های مسکونِی دو سوی بلوار شاهد حاضر نشده اند پله برقی خریده و در پل های عابر پیاده ی کمربندی نصب کنند تا شاهد تصادف کمتری باشیم. مسووالن شهر ما در این سال ها برای حفظ جان بچه های خانواده های شهرک های مسکونِی دو سوی بلوار شاهد حاضر نشده اند پله برقی خریده و در پل های عابر پیاده ی کمربندی نصب کنند تا شاهد تصادف کمتری باشیم.

  مسوولی گفته بود توقف تریلرها در مسیر کمربندی باعث تصادفات دلخراش شده و وعده ی راه اندازی باند دوم آزاد راه سیرجان- بندرعباس را داده بود تا دیگر هیچ تریلری از داخل شهر عبور نکند.   مسوولی گفته بود توقف تریلرها در مسیر کمربندی باعث تصادفات دلخراش شده و وعده ی راه اندازی باند دوم آزاد راه سیرجان- بندرعباس را داده بود تا دیگر هیچ تریلری از داخل شهر عبور نکند. 
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برگزاری مسابقه عکاسی »من و حاج قاسم« 

توسط شرکت گهر زمین  
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آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/65/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»پیـاده سازی سیستم مدیریـت امنیت اطالعات« 
عالی  گواهی شورای  دارای  و  واجد شرايط  مهندسین مشاور  به شركت  عمومي  مناقصه  برگزاري  از طريق  را  خود 
با رتبه حداقل 3 در رشته امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و گواهی افتا در گرايش مشاوره و  انفورماتیک 
استقرار استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات از سازمان فناوری اطالعات كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
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 تأمین كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات 
يا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/11/16 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز يکشنبه 
مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 
1401/11/08 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30  روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
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،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج شهر« ( 
5001096398000004  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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
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،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 مزایــده عمومــی اجاره دو قطعه زمین

 جهت  اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا )ع(
دو  اجاره  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

قطعه زمین جهت اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا»ع«( 
5001096398000005  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 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )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 خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


