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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 24 فروردین1401

  6 صفحه 
شماره 689

5000 تومان

هشدار دامپزشکی در خصوص 
بیماری تب کریمه کنگو

صفحه 2

شاعر
 کویر و دریا

صفحه 2

عمومیت از دست رفته ی
 پارک ها

کودکانی با ارتباطات مختل

ِان ُقلت سه گانه ای بر کارهای کرده و نکرده در سیرجان،

فرونشستی به عمق ندانم کاری مسووالن
  میراث فرهنگی حتا حاضر نیست از توان حجره داران بازار به عنوان بخش خصوصی به صورت کار تعاونی و هماهنگ برای مرمت اصولی و یکپارچه ی حجره ها و راسته های بازار سیرجان استفاده کند.
  امیدواریم این پدیده ی منحصر به فردی که روزهای نوروز در خیابان گلیم دیدیم، همگی فقط و فقط موقتی بوده باشد و در آینده و در بلند مدت شاهد اجرای پروژه های حساب شده  

       در این خیابان و نصب آثار حجمی و تجسمی ویژه ی گلیم و دیگر صنایع دستی و هنری سیرجان در این خیابان باشیم.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 
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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 1401/01/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 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 بازگشایی پاکت 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.
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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 1401/01/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز یکشنبـــه 
تاریخ 1401/01/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/02/08
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1401/02/10 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی،  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 42335800 - 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 مناقصـــه عمومـــــی 
اجــــاره 30 دستگـــــاه خودرو آژانــــــس

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد؛

 مناقصه عمومی خدمات )اجاره  30 دستگاه خودرو آژانس(
به شماره 2001091287000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی مزایــده عمومــی 
شمــاره  1401/02/ز 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد؛
» 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد« 
شرايط  با  بندرعباس  رجايی  شهید  اسکله  از  را 
تحويل به صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش 
دريافت  منظور  به  توانند  می  متقاضیان  برساند. 
اسناد مزايده و همچنین اطالع از شرايط مزايده به 
وبسايت اين شرکت به نشانی www.geg.ir بخش 

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

سیرجان خواهد بود.

آگهی مزایــده عمومــی 
شمــاره  1401/03/ز 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد
» 70 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66/2 درصد«

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

بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند.
الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می بايد حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/29  به 

آدرس: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود.
 تاريخ بازگشايی پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/01/30 در محل دفتر کمیسیون 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

 اِلمان های بی هویت


