هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

سال شانزدهم
چهارشنبه  24آذر 1400
 6صفحه
شماره 674
 2000تومان

به ابتکار دکتر کریمی پور شهردار سیرجان:

️آغاز به کار شهردار شب
شهردار سیرجان گفت :با توجه به اینکه پس از پایان ساعت کاری در شهرداریمانند سایر ادارات تا صبح روز بعد تعطیل میشود ،تصمیم گرفته شد که از این پس برای کنترل،

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

نظارت و رسیدگی به حوادث و اتفاقاتی که ممکن است در طول شب رخ دهد ،تشکیالتی تحت عنوان «شهردار شب» یا «اداره شب» در شهرداری راهاندازی گردد.
صفحه2

 QRکد

اینستاگرام سخن تازه

 ۱۷درصد سیرجانیها
واکسن کرونا دریافت نکرده اند
صفحه2

از عشق و انسانیت می نویسم
صفحه5

معراج اندیشه در کوچه پس
کوچههایروزمرگی
صفحه3

عکس :سید محسن فروزنده

با «توقف» بیگانهایم

احیــای پا ر چهبا فی
سنتی

صفحه 3

صفحه2

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها
به شماره /1400/12ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور« ساخت گيربكس رابط پمپ
ديافراگمي (بومي سازي)» مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی ،اقدام به شناسایی و ارزیابی
شركت سازنده واجد شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان
شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك
خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ 1400/10/05
به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت
در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره  1سال 1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات شرح مختصر(:تهیه
مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره  1سال  )1400به شماره

 2000005674000092را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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 اسناد مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/09/24می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/10/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/10/12

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:40روز دوشنبه تاریخ 1400/10/13

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

فراخـــوان مناقصه عمومـــی یک مرحله ای

