هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

با توجه به شیوع سریع سویه اُمیکرون در کشور؛

مهار ویروس کرونا با تزریق دوز سوم

سال شانزدهم
چهارشنبه  22دی 1400
 6صفحه
شماره 678
 2000تومان

دکتر محمد موقری سخنگوی ستاد کرونا:در حال حاضر در سیرجان عمده مراجعان برای تزریق دوز سوم واکسن هستند و خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی روبرو هستیم.

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

دوز سوم هم مشابه دوز اول و دوم است و عالیم و عوارض متفاوتی ندارد اگر دوز سوم متفاوت از دوز اول و دوم تزریق شود بهتر است چرا که ایمنی را بیشتر افزایش میدهد.
صفحه5

 QRکد

اینستاگرام سخن تازه

آبـاده را آباد کنید

عامالن تخریب خودروهای
همشهریاندستگیرشدند
صفحه2

اومیکرون خفیف نیست
صفحه5

بکـشخوشگلـمکـن!
ُ
صفحه4
عکس :سید محسن فروزنده

بازدید اعضای شورای شهر رفسنجان
از پروژههای شهری سیرجان

صفحه 3

صفحه3

آگهی مزايده عمومی شماره /1400/8ز

آگهی مزايده عمومی شماره /1400/9ز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد «  70هزار

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد « 60هزار تُن

بندرعباس با شرايط تحويل به صورت  ، FOBاز طريق مزايده

بندرعباس با شرايط تحويل به صورت  ، FOBاز طريق مزايده

به فروش برساند .متقاضيان می توانند به منظور دريافت

به فروش برساند .متقاضيان می توانند به منظور دريافت

اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به سايت

اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به سايت

 www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

 www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند .الزم به

الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت

ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00

 14:00روز دوشنبه مورخ  1400/11/4به آدرس :دفتر

روز دوشنبه مورخ  1400/11/4به آدرس :دفتر کمیسیون

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده

معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل

شیراز) تحویل داده شود .تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت

داده شود .تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز

تن گندله سنگ آهن با عيار  65درصد » را از اسکله بارکو

 10:00روز سه شنبه مورخ  1400/11/5در محل دفتر
کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

گندله سنگ آهن با عيار  65درصد » را از اسکله شهید رجایی

کمیسیون معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

سه شنبه مورخ  1400/11/5در محل دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

کمیسیون معامالت

شركت معدني و صنعتي گل گهر

