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S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
فرهنگی تحلیلی،  خبری،  
ورزشی ادبی،  اجتماعی، 

سال  هفدهم
چهار شنبه 14 دی 1401

  6 صفحه 
شماره 725

5000 تومان

صفحه 8 صفحه 3بادگیر چپقی در انتظار محقق شدن وعده ها عکس: سید محمد فروزنده عکس: سید محمد فروزنده

صفحه 2

     وظیفه ی قیمت گذاری و اعالم قیمت مصوب با اتاق اصناف نیست قیمت گوشت و کاالهای خوراکی در سیرجان به خاطر شرایط خاص سیرجان است. وظیفه ی قیمت گذاری و اعالم قیمت مصوب با اتاق اصناف نیست قیمت گوشت و کاالهای خوراکی در سیرجان به خاطر شرایط خاص سیرجان است.
       کاالهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می رسند، به نسبت کاالی مشابه دارای ضمانت، ارزان تر هستند و کسبه بی تقصیرند و همه فاکتور خرید دارند و    کاالهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می رسند، به نسبت کاالی مشابه دارای ضمانت، ارزان تر هستند و کسبه بی تقصیرند و همه فاکتور خرید دارند و 

سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی شان می کشند.سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی شان می کشند.
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هر شیطنتی
 بیش فعالی نیست

رفع تصرف معبر شهرداری
 واقع در خیابان امام)ره(

آغاز ثبت نام وام خرید کاال
 برای خبرنگاران

روحیه شهید سلیمانی مملو 
از اخالص و خداترسی بود

اقتصاد سیرجان
 به زبان آدمیزاد
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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 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )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 عمومی یک مرحله ای احداث پارک ضلع جنوبی 

بیمارستان غرضی واقع در تقاطع بلوار صفــارزاده و خیابان شفـــا

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی)شرح مختصر؛ احداث پـارک ضلع جنوبی 

بیمارستــان غرضـــی واقع در تقاطع بلــوار صفــارزاده و خیابــان شفـــا( 
20010056744000193  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

هـ
ه ش

صـ
ناق

د م
دی

تج

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 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )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 عمومی یک مرحله ای 

احداث پـــارک جنب مخابــــرات واقع در بلوار فاطمیــــه
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

             )شرح مختصر؛ احداث پـارک  جنب مخابــرات واقع در بلوار فاطمیــه( 
20010056744000194  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي استعالم  عمومي نوبت دوم
  شماره 401/11/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » مشاوره طراحی سیستم های اعالم و اطفاء 

حریق اتوماتیک کانال های تاسیساتی و نوار نقاله های خروجی کارخانه گندله سازی«   را از طريق برگزاري 

استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

استعالم به آدرس الکترونيکي 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  يکشنبه مــورخ 1401/10/25 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. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان تجدیدشده )نوبت سوم(
 شمـــاره   1401/04/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز 

اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحيت نمايد.  نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی« 

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

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا تاريخ شنبه مورخ 1401/10/24 به نشاني دفتر 

كميسيون معامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایي و ارزیابی شرکت ها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
 آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی

رییس اتاق اصناف سیرجان در واکنش به چند نرخی بودن اجناس عنوان کرد ؛

صنـوف مقصـر نیستنـد


