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2000 تومان

نکات بهداشتی در مدارس 
 به صورت دقیق اجرا می شود

صفحه 2

رمزگشایی از تاروپود 
دست بافته های گلیم

صفحه 2

پاکسازی طبیعت سیرجان
 از زباله ها

احتمال وقوع موج هفتم
 کرونا از اواسط اردیبهشت

بی تدبیری مسووالن در اوج؛

چپـق دود زده!
  رسانه های مردمی شهر در سال ها و ماه های گذشته بارها از وضعیت اسفبار بادگیر چپقی گزارش تهیه کرده اند اما هربار مسووالن پشت گوش انداخته اند و نشنیده گرفته اند.!

 اگر طرح گذر فرهنگی جدی بوده و ایجاد آن از بادگیر تا بازار و کاروانسرا در حد حرف نیست و قرار بر اجرای آن است، حتما باید ایستگاه هایی با معماری قدیم سیرجان برای ارائه مواد 

خوراکی و صنایع دستی به گردشگران در آن تعبیه شود.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 
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صفحه  3 

آگهی مزايــده عمومــی 
شمــاره  1401/01/ز 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد
» 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد «

را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به 
صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. 
اسناد  دريافت  منظور  به  توانند  می  متقاضيان 
به  مزايده  شرايط  از  اطالع  همچنين  و  مزايده 
 www.geg.ir وبسايت شرکت گل گهر به نشانی 

بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می بايد حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/29  به 
آدرس: دفتر کميسيون معامالت مجتمع سيرجان )کيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ بازگشايی 
پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/01/30 در محل دفتر کميسيون معامالت مجتمع 

سيرجان خواهد بود.

آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات 
مناقصه عمومي شماره 1400/80/ع

بدين وسيله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازديد از سايت شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر جهت شرکت در مناقصه با موضوع » ارائه خدمات مهندسي، تأمین كاال، ساخت و نصب تجهیزات 
بصورت توأم )EPC( برای پروژه احداث نوار نقاله انتقال كنسانتره از خط چهار به كارخانه گندله سازی 
شماره يک  شركت معدنی و صنعتی گل گهر« می رساند، مهلت تحويل پاکات مناقصه از روز چهارشنبه 
مورخ 1401/01/17 به روز يکشنبه مورخ 1401/02/04 در محــل دفترکميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گرديد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه و الحاقيه 
های مربوط به آن  از وبسايت اين شرکت به نشانیWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده قابل 
دريافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز 

به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/01/17 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1401/01/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/02/04
زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 13:15 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/05 

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع( سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:انجام امور خدماتی 

مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان ( به شماره 2001005674000001 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

استخــدام نیـــرو  در
شرکت شیریـن عسـل شعبه سیرجان

شرکت شيرين عسل شعبه سيرجان جهت تکميل کادر فروش و توزيع 
راننـده ، كارگــر و فروشنـــده با مزايا و شرايط زير استخدام می نمايد.

مزایــا :
* حقوق و مزايا و عيدی با قوانين و شرايط جديد

*بيمه تامين اجتماعی – بيمه تکميلی
*پورسانت با ضرايب باال بيش از حد استاندارد

*توزيع آذوقه در مناسبت های مختلف      *پرداخت حق ماموريت
شرایــط: 

*داشتن کارت پايان خدمت
*دارای گواهينامه پايه دوم رانندگی به باال) مختص رانندگان(

*دارای مدرک تحصيلی ديپلم    *داشتن ضامن معتبر
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر

 با شماره 3433  263  0915)آقای حسین زاده( تماس حاصل فرمايند. 


