
S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  شانزدهم
چهار شنبه 16 تیر  1400

  8 صفحه 
شماره 653

2000 تومان

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

انتخابات سیرجان
 و  تلنگر به مسووالن

تنش در میدان  تره بار

 بازگشت  محدودیت های 
کرونایی 

پیشنهاد استاندار 
 به گل گهر، مس و گهرزمین 

   مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش:

 بازگشایی مدارس در حیطه اختیارات منطقه نبوده و طبق نظر ستاد ملی کروناست اما طبق پیش بینی ها، سال تحصیلی جدید حضوری است. 

صفحه 5

 حضوری یا غیر حضوری؛ مسئله این است:

مارپله ی بازگشایی مدارس
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درخت می خواهیم چه کار !؟

آگهي استعــالم  عمومـــي 
شمــاره  400/09/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»خرید لوازم مورد نیاز و اجرا جهت اصالح سیستم ارت بخشی 

از تجهیزات پست برق 230/20 «  خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار 

نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و 

اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - 

مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/04/23 در 

محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل پروژه در روز 

شنبه مورخ  1400/04/19 براي متقاضيان الزامی می باشد ، الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »عملیات احداث ساختمان اداری« خود را واقع 
در شهرستان سيرجان، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه 
های صالحيت پيمانكاری با رتبه 1 در رشته ابنيه و رتبه حداقل 3 در رشته تأسيسات )توأمأ( از سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور، واگذار نمايد. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي  مــورخ 1400/4/27 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه در روز يكشنبه مورخ 1400/4/20 مقرر شده است. 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد.
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/04/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/04/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/05/05
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/05/06 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید تابلو اسامی معابر سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید تابلو اسامی 

معابر سطح شهر( به شماره 2000005674000054 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/04/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/04/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/05/05
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/05/06 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای روشنایـی خیابان تخت جمشید آباده

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

روشنایی خیابان تخت جمشید آباده( به شماره 2000005674000053 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


