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آگهی

@PasargadNews

هیئـت مولیالموحدیـن(ع) در نظـر دارد جهـت
ترویـج و نشـر فرهنـگ غدیـر و والیـت ،در روز عیـد
غدیر اطعام عموم مومنین در سطح شهر و روستاهای
تابعـه را بـا کمـک خیریـن محتـرم انجـام دهـد .لـذا
از کلیـه کسـانی کـه قصـد دارنـد نـذورات قربانـی،
عقیقـه ،یـا ذبح و گوسـفند اهـدا نمایند ،تقاضا میشـود کمکهای خود

اطالعیـه

را از جملـه گوسـفند ،برنـج و ...را بـا مدیـر گروه و مسـئول آشـپزخانه
هیئـت (سـرکار خانـم عبـاسزاده بـه شـماره )09132472926
و یـا مدیریـت دفتـر موسسـه خیریـه علیابـن ابیطالـب و مسـئول
هیئـت مولیالموحدیـن علیهالسالم(حجتاالسلام خضـری بـه شـماره
 )09910483086تحویـل نماینـد.
هیئتامنای هیئت مولیالموحدین علیابن ابیطالب(ع) مسجد جامع
کانون فرهنگی ورزشی و تربیتی سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی

@PasargadNews

عید غدیر مبارکباد
در روز عیـد غدیـر اطعـام دادن ثـواب زیـادی دارد .بـا رعایـت موازیـن
بهداشـتی غذایـی آمـاده کنیـد و در بیـن آشـنایان و همسـایگان و مومنیـن
توزیـه کنیـد .همچنین میتوانید با خیریههـا و هیئتهای مذهبی هماهنگ
کنیـد و توزیـع غـذا اطعـام را به آنها بسـپارید .امامصـادق(ع) در فضیلت
ایـن عمـل فرمودند :غـذا دادن به یک مومـن در روز عید غدیر ثواب اطعام
یـک میلیـون پیامبـر و صدیـق ،در راس آنهـا ائمـه معصومیـن(ع) و یـک
میلیـون شـهید در راس آنهـا حضرت عباس و شـهدای کربال و یک میلیون
فـرد صالـح در حـرم خداونـد را دارد .بحـار جلـد  6ص 313

آگهی مزایده اجاره مغازه متعلق به مؤسسه خیریه علیابن ابیطالب علیهالسالم (نوبت اول)
مؤسســه خیریــه علیابنابیطالــب علیهالســام در نظــر دارد در چهارچــوب آییننامــه مالــی و معامالتــی خــود،
تعــداد یــک بــاب از مغازههــای خــود واقــع در خیابــان امــام خمینــی(ره) را از طریــق انتشــار آگهــی مزایــده عمومــی بــا
شــرایط ذیــل بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
 -1متقاضیان محترم از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه به مدت ده روز کاری مهلت دارند در مزایده شرکت نمایند.
 -2قیمــت پایــه مــورد اجــاره بــه صــورت ماهیانــه و قــرارداد منعقــده یکســاله طبــق اعــام نظــر کتبــی مهنــدس خبــره کارشــناس
محتــرم دادگســتری بــه مبلــغ بیســت و پنــج میلیــون و ششــصد هــزار تومــان خواهــد بــود.
 -3متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت فــرم ثبتنــام در مزایــده و کســب اطالعــات الزم از ســاعت  ۷و نیــم لغایــت  ۱۳بــه دفتــر
موسســه خیریــه علیابنابیطالــب علیهالســام واقــع در خیابــان امــام خمینــی(ره) جنــب مســجد جامــع مراجعــه نماینــد.
 -4شــرکتکنندگان در ایــن مزایــده میبایســت بــا مراجعــه بــه دفتــر موسســه و دریافــت شــماره حســاب ۱۰ ،درصــد کل قیمــت
پیشــنهادی منــدرج در بنــد دو همیــن آگهــی را بــه عنــوان ســپرده بــه حســاب شــماره  0107751744006نــزد بانــک ملــی شــعبه بــازار
واریــز و بــه ترتیــب زیــر عمــل نمایــد:
* اصــل فیــش واریــزی را در پاکــت قــرار داده بــا قیــد عبــارت مزایــده مغــازه خیابــان امــام فــرم پیشــنهاد قیمــت ،را تکمیــل نمــوده درب
پاکــت را مهــر و الک نمــوده ،تحویــل دفتــر موسســه نماینــد و رســید دریافــت کننــد.
 -5موسســه خیریــه در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات واصلــه مختــار اســت و بــه پیشــنهادهای مبهــم ،مشــروط ،ناقص یــا فاقد
فیــش واریــزی یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــای مهلــت مقــرر در ایــن آگهــی واصــل گردنــد ،ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
 -6متقاضیــان شــرکت در ایــن مزایــده نبایــد مشــمول ممنوعیتهــای مقــرر در قانــون منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت در معامالتــی دولتی
مصوب  1337باشــند.
 -7ســپرده نفــرات اول تــا ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول در حســاب موسســه باقــی و در صــورت انصــراف برنــدگان اول تــا ســوم
ســپرده آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع صنــدوق موسســه ضبــط خواهــد شــد.
 -8برنــده مزایــده مکلــف اســت پــس از دریافــت نامــه کتبــی از موسســه مبنــی بــر برندهشــدن حداکثــر تــا یــک هفته نســبت بــه تعیین
و تکلیــف مــورد مزایــده اقــدام نمایــد .در غیــر ایــن صــورت ســپرده ایشــان بــه نفــع صنــدوق موسســه برداشــت و در چارچــوب آییننامه
مالــی و معامــات موسســه بــه پیشــنهادات بعــدی رجــوع خواهد شــد.
 -9در صورتــی مســتاجرین فعلــی میتواننــد در آگهــی شــرکت نماینــد کــه کلیــه اجــاره بهــای مربوطــه را واریــز و هیچگونــه بدهــی بــه
ایــن موسســه نداشــته باشــد در غیــر اینصــورت پیشــنهاد نامبــرده باطــل تلقــی خواهــد شــد.
 -10متقاضیــان مغــازه حیــن عقــد قــرارداد میبایســت ضمانتنامــه بانکــی یــا اســناد تضمیــن مــورد تاییــد مؤسســه خیریــه
علیابنابیطالــب علیهالســام را بــه دفتــر موسســه ارایــه نماینــد.
 -11جلســه رســیدگی بــه پیشــنهادات واصلــه در اولیــن روز کاری پــس از انقضــای مهلــت مقــرر در دفتــر موسســه خیریــه علیابنابیطالب
علیهالســام تشــکیل خواهــد شــد .حضــور کلیــه متقاضیان در جلســه آزاد اســت.
 -12کلیه هزینههای مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده به ترتیب برعهده شرکتکنندگان و برنده مزایده میباشد.

موسسه خیریه علیابنابیطالب علیهالسالم
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای انجام عملیات اجرای سقف شیروانی استخر
قیر کارخانه آسفالت شهرداری (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :اجـرای
سـقف شـیروانی اسـتخر قیـر مطابـق مشـخصات پیوسـت سـال  )1400بـه شـماره
 2000005674000058را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 13:00
مورخ 1400/05/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00مورخ 1400/05/19
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00مورخ 1400/05/20
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325000 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای حفاظت از اماکن متعلق به شهرداری
و کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در این اماکن (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :حفاظت از اماکن
متعلـق بـه شـهرداری و کلیـه امـوال منقـول و غیـر منقـول موجود در ایـن اماکن) به شـماره
 2000005674000059را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقی) و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/21میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
مـورخ 1400/04/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز یکشنبه مورخ 1400/05/10
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ت وروب معابر و
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای انجام عملیات تنظیف و رف 
جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیات
ت وروب معابـر و جمـعآوری زبالـه در محـدوده منطقه یک شـهرداری سـیرجان)
تنظیـف و رفـ 
بـه شـماره  2000005674000065را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهد
شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت
گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/28میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
سهشـنبه مـورخ 1400/05/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث مسیر دوچرخه محور بهشت (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :تهیـه مصالح و
احـداث مسـیر دوچرخـه محـور بهشـت) بـه شـماره  2000005674000063را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در
مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/04/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1400/05/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
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