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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 1 دی  1400

  6 صفحه 
شماره 675

2000 تومان

صفحه 2

بررسی حوزه های مختلف 
مسوولیت اجتماعی شرکت ها 

وعدۀ بارورسازی ابرها 
در استان کرمان تا پایان سال

سن مبتالیان به کرونا 
 رو به کاهش است

مخازنی برای زباله ربایی

صفحه 3

قلعه سنگ اسیر گرد و غبار بی توجهی مسووالن؛

قلعـه ی فرامـوش شـده

صفحه  4 

  در سالیان گذشته بسیارنسبت به قلعه سنگ سیرجان بی مهری شده است. از رعایت نکردن حداقلی حریم این پایگاه تاریخی تا باغ ریزی روی شهر باستانی شیریگان در 

سکوت و رضایت مسووالن قدیم و جدید شهر! از موتورسواری در دامنه ی تپه ی قلعه سنگ تا رنگ پاشی روی منبر سنگی و نوشتن و فحش و یادگاری!

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 2

گلیـم ؛ فرش دنیای مدرن
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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 اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/09/24 می باشد.

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

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/10/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز 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 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

فراخـــوان مناقصه عمومـــی  یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400

مختصر:)تهیه  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 
شماره  به  سال 1400(   1 شماره  شهر  سطح  معابر  فرش  موزاییک  اجرای  و  مصالح 
2000005674000092 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي استعـالم  عمومــي
 شمـــاره 400/25/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تدوین سند جامع مدیریت بحران و طرح واکنش 
در شرایط اضطراري شرکت معدني و صنعتي گل گهر« را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت مشاور 
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 سه شنبه مــورخ 1400/10/14 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازديد از محل پروژه و پاسخ به سواالت 
احتمالی روز سه شنبه مورخ 1400/10/07 براي متقاضيان پيش بينی گرديده است . 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 .
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


