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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 29 دی  1400

  6 صفحه 
شماره 679

2000 تومان

صنعتی شدن بدون »طبیعت« 
سیه روزی ست

صفحه 5

تهدید »اُمیکرون« برای
 ۷ میلیون واکسن نزده 

چرا ستیز با باستانی پاریزی ؟!

مسافر دمشق
 در راه است

صفحه 2

فرماندار سیرجان خبر داد:

اتمام قرارداد انتقال آب اهره به تخت گنبد

صفحه  3 

  قرارداد این معدن تمام شده و فعال تمدید نمی شود مگر اینکه مجددا یکسال یا دو سال دیگر با کمبود آب مواجه شود
 که با بارندگی های اخیر بعید است و در صورت نیاز شورای تامین در این رابطه تصمیم می گیرد. 

  توضیحات و روشنگری شرکت معدنی تخت گنبد سیرجان: در حال تامین منابع آب پایدار هستیم

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 5
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نقـوشـی بر شیشـه های رنگـی 
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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 1400/10/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/18 

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 تکمیل دیوار 
)نما( و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

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

تکمیل دیوار)نما( و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر( به شماره 

2000005674000101 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 1400/10/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/18 

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 روکش جداول رفوژ بلوار عباسپور سال 1400

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

روکش جداول رفوژ بلوار عباسپور سال 1400( به شماره 2000005674000102 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


