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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 8 تیر 1401

  6 صفحه 
شماره 699

5000 تومان

صفحه 5

چرا رییس جدید اداره ارشاد 
حرفی برای گفتن ندارد؟

صفحه 2

تفریح یا ترس از تاریکی

نگاهی انتقادی به سیاست های اخیر اعمال شده بر عرضه ی نان؛

محتاج نـان شب نشویم!
       این روزها همشهریان از تعطیل بودن نانوایی های آزادپز و شلوغی نانوایی های دولتی گالیه دارند. 

        نانی که در نوع آرد، نوع پخت و قیمت تنوع داشت دیگر به صورت رسمی عرضه نمی شود و حاال شاهدتشکیل صف های طوالنی مثل دهه60 هستیم. 
       رییس صنف نانوایان: ما در صدد این هستیم که آرد را با قیمت نیمه دولتی در اختیار نانوایی های آزاد پز بگذاریم که آنها نیز متضرر نشوند.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

نقش صنایع معدنی
 در اقتصاد و اشتغالزایی

نگاهی به کلیشه های 
اشتغال زنان در سیرجان

صفحه 4
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  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 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 18:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
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 حمل و نقل بار و مسافر تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی مربوط به تنظیف و رفت و روب 

ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تنظیف و رفت 

و روب ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت ( 
2001091287000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  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 1401/04/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تـا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان  تجدید مزایــده عمومــی 

اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی 

)شرح مختصر؛ اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت ( 
5001091287000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

  آگهي استعالم  عمومي )تجدید شده نوبت دوم( 
شماره 401/03/س

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد؛ 

» راهبــری،تعمیــرات، سرویـس و نگهـداری سیستم های آنالیـــن
 کارخانجات در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب بهداشتی«

را از طریق برگزاری استعالم عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند 

جهت اخذ اسناد استعالم به نشانی الکترونیکی  WWW.GEG.IR اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی 

کیفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از قسمت مناقصه-مزایده دانلود نمایند. 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الی 14 چهارشنبه مورخ 1401/04/15 در محل دفتر کمیسیون معامالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. 

الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختارمي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـه عمومي شماره 1401/15/ع
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد؛ 

» پروژه ارائه خدمات مهندسي، خاکبرداري، حمل، خاکریزي، تسطیح، کوبش و 
تامین تراکم جهت اصالح، تقویت و آب بند نمودن دیواره هاي غربی و شرقي و جنوبی

 حوضچه باطله جدید خطوط 5 و 6 و 7 تولید کنسانتره«
خود را واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی 
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 

تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1401/04/20 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه 
مورخ 1401/04/14 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد 

هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


