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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 6 بهمن  1400

  6 صفحه 
شماره 680

2000 تومان

زنگ خطر کرونا
 به صدا درآمد

صفحه 2

نصیحت های دادستان
 مرا سر به راه کرد

 گل گهر 
در جمع شرکت های برتر ایران

توسعه،  سیاست راهبردی 
 گهرزمین 

صفحه 4

نقد فرهنگ رانندگی سیرجانی ها و پیشنهادهایی برای راهنمایی و رانندگی

رانندگِی زورم زیادی!

صفحه  3 

  رانندگانی که ترجیح داده اند وسط خیابان و درست روبروی مرکز خرید توقف کنند به جز ایجاد ترافیک موجب ترویج یک فرهنگ بد رانندگی نیز می شوند 
 رییس پلیس راهور: »عملیات عمرانی در هر معبری دو شرط دارد اول اینکه قبلش هماهنگی شود تا مسیر جایگزین مشخص شود 

و شرط دوم اینکه ایمن سازی انجام بشود و عالیم هشدار دهنده الزم تعبیه شود.«

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

صفحه 5

صفحه 2

صفحه 2
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بـیگـزی! گـزی

آگهی فراخوان شماره 1400/15/ف )نوبت دوم( 
تأمین سنگ آهن مگنتیتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ريزي استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه و حداكثري 
از مواد خام معدني داخل كشور ، اقدام به شناسايي كليه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامين كنندگان سنگ آهن حقيقي و حقوقي 
مورد تائيد ، جهت تامين بخشي از مواد اوليه مورد نياز كارخانجات خود نمايد.لذا از كليه واجدين شرايط كه توانمندي تامين ماهيانه 

حداقل 5000 )پنج هزار( تن سنگ آهن مگنتيتي را داشته باشند جهت شركت در فراخوان و ارسال مدارك دعوت به عمل مي آيد.
مدارك مورد نياز اشخاص حقوقی:

1-اساسنامه و اظهار نامه ثبتی شركت )مرتبط با موضوع فراخوان(2-آگهی تاسيس شركت در روزنامه رسمی با آگهی آخرين تغييرات 
شركت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز 3-تصوير برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و يا دپوی سنگ 
آهن 4-سوابق كاری مشابه با ارائه تناژ ، حجم و ميزان فعاليت 5-مدارك دال بر توان تامين ساليانه شركت )معدن( 6-مشخصات فنی 

محصوالت توليدی و هر گونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان
مدارك مورد نياز اشخاص حقيقی:

1-تصوير برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و يا دپوی سنگ آهن2-تصوير برابر با اصل شناسنامه و 
كارت ملی و ساير مدارك مرتبط با دارنده ی پروانه بهره برداری معدن3-مشخصات فنی محصوالت توليدی و هر گونه مدارك مرتبط با 

موضوع فراخوان4-سوابق كاری مشابه با ارائه تناژ5-مدارك دال بر گواهی تامين ساليانه دارنده پروانه بهره برداری
شركت كنندگان در فراخوان الزم است مدارك فوق را در پاكت دربسته مهر و موم شده قرارداده )روی پاكت نام شركت يا شخص 
حقيقی ، شماره و موضوع فراخوان قيد شود( و حداكثر تا روز يکشنبه مورخ 1400/11/17 به نشانی دفتر مركزی شركت معدنی 
و صنعتی گل گهر واقع در خيابان دكتر فاطمی ، روبروی هتل الله ، ساختمان نگين ، پالك 273 ، دبيرخانه مركزی، يا به نشانی دفتر 
كميسيون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در كيلومتر 50 جاده شيراز ارسال نمايند.جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر تلفن های 03441424166و 03441424062 تماس حاصل فرمائيد.
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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

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحوتکمیلدیوار
)نما(واتاقکنگهبانیمجتمعسازمانیوترمیمدیوارهایسطحشهر

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

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
تهیهمصالحواجرایروکشجداولرفوژبلوارعباسپورسال1400

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.

دمریعامل  و اعضای هیات دمریه هلدینگ گهر عمران

جناب آاقی 

مهندس مجتبی مصباح
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته ی جنابعالی را به عنوان مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 

کرمان تبريک و تهنيت عرض نموده، از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات برای خدمتی سرشار از شور 

و نشاط و مملو از توكل الهی در جهت رشد و شکوفايی ايران اسالمی  را برای شما مسئلت داريم.


