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راهاندازی کمپین مشارکت در امور سالمت در شهر اللهزار
با توجه به محدودیتهای کرونایی در برگزاری مراسمات
روضهخوانی در ایام محرم و صفر ،کمپین مشارکت در
امور سالمت در شهر اللهزار راهاندازی شد و مبلغ 4۰۰
میلیون تومان تجهیزات پزشکی و درمانی جهت مرکز
اللهزارخریداری شد که با حضور امامجمعه ،فرماندار ،مدیر
شبکه ،رئیس مجمع خیرین و سایر مسئولین و مدیران،
تحویل مرکز اللهزار گردید.
مهندس حبیباهلل برهانی ،مدیر شبکه بهداشت و درمان
شهرستان بردسیر گفت :در کمپین مشارکت در امور
سالمت شهر اللهزار مبلغ  ۲۰۰میلیون تومان توسط مردم

جمعآوری و توسط نماینده آنها به حساب مجمع خیرین
سالمت واریز شد .ضمنا مبلغ  200میلیون تومان توسط
مجمع خیرین سالمت و مجموعا مبلغ  4۰۰میلیون تومان
تجهیزات پزشکی و درمانی جهت مرکز اللهزارخریداری شد
که در مورخه  1400/12/19با حضور امامجمعه ،فرماندار،
مدیر شبکه ،رئیس مجمع خیرین و سایر مسئوالن و
مدیران ،تحویل مرکز اللهزار گردید .لیست تجهیزات به
شرح ذیل میباشد:
 تخت بستری برقی با تشک  ۳عدد -دستگاه اکسیژنساز نیمهصنعتی سه عدد

 ترالی اورژانس یک عدد ترالی معمولی دو عدد دستگاه ساکشن یک عدد رگیاب یک دستگاه دستگاه نوار قلب یک عدد دستگاه مانومتر دو عدد کپسول اکسیژن دو عدد ویلچر یک عدد مانیتور قلبی یک دستگاه -پایه سرم یک عدد

سالم بر قهرمانانی که مدالشان پالکشان شد
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری بلوار عباسپور
فاز یک (حد فاصل تقاطع شهرک صنعتی تا تقاطع هجرت (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اجرای
جدولگـذاری بلـوار عباسـپور فـاز یـک (حـد فاصـل تقاطـع شـهرک صنعتـی تـا تقاطع هجـرت) به
شـماره  2000005674000117را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 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 عـدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/12/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
مورخ 1400/12/26
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز دوشـنبه مـورخ
1401 /01 /08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 15:00روز سهشنبه مورخ 1401/01/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 -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
ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصر :تهیه مصالح و سـاخت
قبـور آمـاده جنـب گلـزار شـهدا) بـه شـماره  2000005674000116را از طریـق سـامانه

تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل 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
عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/12/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
مورخ 1400/12/26
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز دوشـنبه مـورخ
1401 /01 /08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز سهشنبه مورخ 1401/01/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 -41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

