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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 15 تیر 1401  

6صفحه 
شماره 700

2000 تومان

در کارزار جمع آوری هزار امضا برای مرمت و حفظ بازار سنتی سیرجان  شرکت کنید؛

دلسوخته  ی گنبد و این طاق و رواقیم 
 

صفحه 8  عکس: سید محمد فروزنده

آغاز عملیات پروژه 
زیست محیطی گل گهر 

نوجوانان را از 
زندگی بیزار نکنیم

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 7 فعالیت های فرهنگی سررشته رشد و ترقی شهر

 رییس اداره فرهنگ و ارشاد سیرجان ؛

هدف، ارتقای فرهنگ شهر است

آسیب های قطعی برق
 بر زندگی مردم

 بهره برداری  از ۳ خط کارخانه 
کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین 

صفحه ۳

صفحه ۳

   هر کدام از کسبه بازار به سلیقه خود  به طریقی خراشی بر چهره بافت سنتی بازار انداخته اند. از نمای آلمینیوم و دِر سکوریت که هیچ ربطی به بافت و معماری بازار ندارد.
 وظیفه میراث فرهنگی و شهرداری این بوده که دست کم اجازه  و پروانه ی دست کاری و استفاده از مصالح جدید را در بافت سنتی بازار و محوطه ی پیرامون آن ندهند. 

             طبقه دوم کاروانسرای حاج ابراهیم در گذشته مسافرخانه بود و حاال مخروبه شده و حس غم انگیزی دارد.
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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 

معدن مس تخت گنبد عنوان واحد برتر کشوری را کسب کرد
افتخاری دیگر برای سیرجان و استان کرمان؛

 شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی کشور انتخاب و تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد، انتخاب این شرکت بخش خصوصی به عنوان واحد برتر کشوری باتوجه به عملکرد سال 1400 و در میان همه شرکت های معدنی 

 کشوری بوده است.
 این شرکت پیشتر نیز در سال های اخیر یک دوره به عنوان واحد نمونه اکتشافی در سطح کشور برگزیده شده و دو دوره واحد نمونه استانی را در کرمان از آن خود کرده است.

مهندس افشین بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در  مراسم ملی روز صنعت و معدن که با حضور رییس جمهور همراه بود حاضر شد و تندیس واحد برتر کشوری را از 
 دست سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.

در متن لوح تقدیر وزیر صمت خطاب به مهندس بهبهانی آمده است: ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن، باتوجه به ارزیابی صورت گرفته در کارگروه انتخاب برگزیدگان مبتنی بر عملکرد سال 
 1400، به استناد نتایج حاصل شده در ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت، آن شرکت به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی انتخاب شده است.

 به منظور قدردانی از تالش های صورت گرفته تندیس یادبود و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن به آن مجموعه اهدا می شود.
معدن مس تخت گنبد واقع در شهرستان سیرجان استان کرمان به عنوان مجموعه ای خصوصی طی سال های گذشته تالش کرده با اتکا به سرمایه بخش خصوصی زمینه بهره برداری، تولید و توسعه 

زنجیره های تولید نقش خود را در رونق تولید و نیز اشتغالزایی 2 هزار و ۵00 نفر به طور مستقیم و ایجاد حداقل ۷ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم آورد.
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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 1401/04/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/04/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/05/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/03 
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:   5077  4232 )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 مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

 اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و 

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر  منطقه 1  ( 
2001005674000044  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1401/17/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛ » خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های شبکــه « 

عالی  شورای  گواهی  دارای  و  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  خود  مجتمع 

انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 

مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و 

مزایده دانلود نمایند. 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/0۵/02 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه 

مورخ 1401/04/20 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی 

عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. 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 


