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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 7 اردیبهشت1401

  6 صفحه 
شماره 691

5000 تومان

توقفآرمانگهر

بهدستجهادنصر
صفحه5

تاپاییزخبریاز

موججدیدکرونانیست
صفحه2

اگربخاریباغیداشتیم،

سرمازدگینداشتیم

ثبتهفترکوردکیفیت

تولیداتگلگهردرفروردینماه

اعتراض دوباره مالکان زمین های ملک زاده و یک مشکِل کش آمده؛  

قصهحسینُکردواراضِیملکزاده
بااینکهشورایسابققولهاییدادهبوداماهزاروعدهخوبانیکیوفانکندوحاالباگذشتیکسالهنوزمشکلخریدارانزمینهایملکزادهبهقوتخودشباقیست.

کریمیپور،شهرداربهمعترضانقولپیگیریمیدهدوازسفریمیگویدکههمینفردابهتهرانمیکندفقطبهمنظورپیگیریحلاینمشکل!

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 
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صفحه3

دیواری مقابل آرزوی زیرگذر 

صفحه4
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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  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/02/07می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزشنبـهتاریخ1401/02/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزسهشنبـهتاریخ1401/02/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت15:00روزچهارشنبهتاریخ1401/02/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگــــذاری بلوار عباسپـــور فاز یـــک 

) حدفاصل تقاطع شهرک صنعتی تا تقاطع هجرت(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرحمختصر؛تهیهمصالحواجرایجدولگذاریبلوارعباسپورفازیک»حدفاصلتقاطعشهرکصنعتیتاتقاطعهجرت«(

به شماره 2001005674000005 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  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/02/07می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزشنبـهتاریخ1401/02/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزسهشنبـهتاریخ1401/02/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت14:40روزچهارشنبهتاریخ1401/02/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ  بلوار عباسپـــور 

) حدفاصل  میدان امام »ره« تا شهرک صنعتی(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرحمختصر؛تهیهمصالحواجرایروکشجداولرفوژبلوارعباسپـور»حدفاصلمیدانامام)ره(تاشهرکصنعتی«(

به شماره 2001005674000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهیمزایــدهعمومــیتجدیدشده
شمــاره1401/04/ز

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد
»70هزارتنگندلهسنگآهنباعیار65درصد«

با شرايط تحويل به  بارکو بندرعباس  را از اسکله 
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 نشانی  به  گهر  گل  شرکت  وبسايت 

بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند.

الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می بايد حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/02/19  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 1401/02/20 در محل دفتر کميسيون معامالت مجتمع 

سيرجان خواهد بود.


