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هفته نامه 
خبری،  تحلیلی، فرهنگی
اجتماعی، ادبی، ورزشی

سال  هفدهم
چهار شنبه 5 بهمن 1401
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 مشکالت ریز و درشت حفاری های تمام نشدنی امان مردم را بریده؛

شهـر را بـه فاضـالب کشیدیـد!
  اینکه هفته ها بگذرد و یک حفاری انجام شده به سرانجام نرسد، برای مردم چیزی جز خستگی و خشم و کالفگی به همراه نمی آورد. به ویژه برای اهالی و ساکنان منطقه ای که حفاری شده.  اینکه هفته ها بگذرد و یک حفاری انجام شده به سرانجام نرسد، برای مردم چیزی جز خستگی و خشم و کالفگی به همراه نمی آورد. به ویژه برای اهالی و ساکنان منطقه ای که حفاری شده.

    این چیزهای ساده شهری مثل سیرجان را تبدیل به محلی عذاب آور برای زندگی کرده است. مشخص هم نیست تا چند سال دیگر این شرایط ادامه داشته باشد.     این چیزهای ساده شهری مثل سیرجان را تبدیل به محلی عذاب آور برای زندگی کرده است. مشخص هم نیست تا چند سال دیگر این شرایط ادامه داشته باشد. 
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تکدی گری؛ معضل بی پایان
 فرهنگ اجتماعی

حضور جدی زنان سیرجانی
 در ادبیات 

ورود سامانه بارشی جدید
 از روز پنجشنبه 

صنایع کاهش 30 درصدی انرژی 
را در دستور کار خود قرار دهد

گل گهر به عنوان
 شرکت »پیشرو« انتخاب شد
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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 
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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 1401/11/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/11/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تـا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/11/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/11/24 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- خیابان شریعتی، 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
جدول گذاری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

        )شرح مختصر؛ جدول گذاری پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر  سیرجان( 
2001005674000211  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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شماره مزایده: 2001005674000007 

تاریخ انتشار آگهی: 1401/11/05                                                                            تاریخ بازدید: 1401/11/08 الی 1401/11/23  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/11/13 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/11/25 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/11/05 الی 1401/11/24 ساعت 14:00              تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/26 ساعت 10

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 19 قطعه زمین  مسکونی واقع در اراضی موصوف به ملک زاده) فاز 3(

 با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده 
عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

نشانی )setadiran.ir(به فروش برساند.            

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1317025025/000/000/000

2320325023/750/000/000

3320425023/750/000/000

43205248/526/092/500/000

5324025025/000/000/000

6324125025/000/000/000

7324225025/000/000/000

8324325025/000/000/000

9324425025/000/000/000

10324525025/000/000/000

ف
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ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 

اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

11324725025/000/000/000

12346125524/225/000/000

13346222521/375/000/000

14346325023/750/000/000

15346522521/375/000/000

16346625524/225/000/000

17346725026/250/000/000

18346825026/250/000/000

19346925026/250/000/000
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