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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 4 خرداد 1401

  6 صفحه 
شماره 694

5000 تومان

صفحه 4

نانی به نرخ هوا

صفحه 5

فرهنگ سازی و بهداشت
 مواد غذایی

 پاسخگویی و پیگیری مستقیم 
 در دستور کار شهرداری سیرجان 

محمد برشان کارشناس تاریخ آب، آبیاری و قنات    در گفت وگو با سخن تازه عنوان کرد:

نجـاتسیـرجاندرگـروحفـظقنـاتها
       قنات خلیل آباد طوالنی ترین قنات استان و یکی از قدیمی ترین قنات های این منطقه است. باید بگویم قنات ها اگر ثبت ملی نشوند به زودی از دست خواهند رفت.

  اگر در پی احیا قنات های سیرجان نباشیم، در آینده ای نه چندان دور سیرجان به خرابه ای تبدیل خواهد شد. 
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 اینستاگرام سخن تازه 
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صفحه  3 

چوب ندانم کاری هامان
 را می خوریم
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مزایده تاساعت18:00روزدوشنبـهتاریخ1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایدهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت17:30روزیکشنبهتاریخ1401/03/29 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   42335800)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

آگهی مزایده عمومی اجاره  یک باب غرفه سوپــر مارکت
در پایانـــه مسافربــری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)اجارهیکبابغرفهسوپرمارکتپایانهمسافربریبعثت(
5001091287000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزدوشنبـهتاریخ1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت14:40روزشنبهتاریخ1401/03/28 
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 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پروژه 

ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر)زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری(

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

اجرایپروژهترمیمنوارهایحفاریسطحشهر»زیرسازیوآسفالتنوارهایحفاری«(
2001005674000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهياستعالمعموميتجدیدشده)نوبتاول(
شماره401/01/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تدوینسندجامعمدیریتبحرانوطرح
واکنشدرشرایطاضطراريشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر« را از طريق برگزاري استعالم عمومي 
به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به 
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند .

 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه مــورخ 1401/03/11 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
شماره1400/95/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »طراحي،تامین،ساخت،نصبوراهاندازي47

عددبرجروشنایی18متریبامشخصاتفنیذکرشدهدراسنادمناقصه«را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل 

گهر واقع در كيلومتر 50 جاده سيرجان-شيراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 

نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش 

مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/03/28 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع 

مورخ  دوشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد  ضمناً  باشد.  مي  تهران  مركزی  دفتر  دبيرخانه  يا  و 

1401/03/16 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر


