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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 19 مرداد 1401

  6 صفحه 
شماره 705

5000 تومان

صفحه 4

گفتگوی سخن تازه با دختر ترنس در سیرجان؛

همه در مدرسه 
از من دوری می  کردند

صفحه 5

گل گهر برای سهمیه آسیا 
وارد لیگ می شود

به بهانه روز خبرنگار، صحبتی چند با رسانه ها، مردم و مسووالن سیرجان؛

اگر دردا یکی بودی چه بودی
      خبرنگاری که واقعیت را دستکاری شده ارایه می دهد، خبرنگار نیست. خبرنگاری که انگیزه ی انتقام گیری شخصی، خشم درونی یا حس و حال خوب شخصی اش 

           را از ماجرایی به دل خبر، منتقل می کند و حتی نمی کوشد  دایره ی این تاثیر را روی محتوای تولیدی اش کمتر کند، خبرنگار خوبی نیست.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

قاتل حادثه رفسنجان 
 شیشه مصرف کرده بود
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مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در
 تاسوعا و عاشورا توسط شهرداری 

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهي فراخــوان تجدیـد شده
 شمــاره  1401/01/ف

فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 
 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی

 شركت معدنى و صنعتى گل گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي كيفي و انتخاب 
پيمانكاران واجد شرايط و دارای گواهينامه شورای عالى انفورماتيک با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط 
)توليد و ارايه رايانه های غير Main Frame يا شبكه داده های رايانه ای و مخابراتى( به منظور دعوت به 
 )NSX(شركت در مناقصه با موضوع تامين، نصب و راه اندازی سرور و پياده سازی شبكه و فايروال مجازی
، با شرايط مندرج در اسناد پيوست فراخوان اقدام نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند به وبسايت اين 
شركت به نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و نسبت به دريافت، مطالعه و تكميل فرم 
های ارزيابى كيفى و مدارک و فرم های درخواستى همراه با مستندات الزم اقدام و حداكثر تا ساعت 14 
روز يكشنبه مورخ 1401/05/30 پاكات پيشنهادی خود را در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد هريک از 
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مى باشد.                                                       

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـــه عمومــي
 شمـاره  1401/25/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مشاوره نظارت كارگاهی بر احداث 
نیروگاه اضطراری موتور گازسوز 15 مگاواتی« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين 
مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانى 
بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي    WWW.GEG.IR
تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/06/05 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 مقرر شده است و 
حضور در آن الزامى مى باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه مى بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه 
شده در اسناد مناقصه 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

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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    2 0 0 1 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 1 شمـــــــاره مزایــــــــــده : 

تاریـــــخ انتشـــــار  آگهــــــی: 1401/05/12   ساعــــت  16:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/12 الی 1401/05/26    ساعت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد: 1401/05/12 الــــــــی 1401/06/05  

مهلت ارسال پیشنهــــاد: 1401/05/12   الی 1401/06/06  ساعت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/06/07  ساعـــــــــت 13:30  

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/06/08  ساعــــــت 12:00

شرایط  شركت در  مزایده:

1-سپرده شركت در مزايده بايد به صورت فيش واريز به حساب 3100003361004 بانک ملى شعبه مقداد سيرجان

 و يا بصورت ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر باشد.

2-برگزاری تجديد مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و 

دريافت اسناد مزايده )وديعه( ارسال قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد.

3-كليه اطالعات ملک شامل مشخصات، شرايط و نحوه واگذاری د راسناد مزايده موجود مى باشد.

4-عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى) توكن( با شماره های ذيل تماس 

حاصل نمايند. مركز پشتيبانى و راهبردی سامانه: 021-41934

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200 متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد كاربــــری واقع در
انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

مبلغ سپرده)ریال(قیمت کل )ریال(قیمت هر متر مربع )ریال(مساحت )مترمربع(ردیف

11420014/000/000198/800/000/0009/940/000/000

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 
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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 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  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 مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع كشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


