هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

طرح مخرب گلگهر برای اکتشاف در منطقهی حفاظتشدهی محیط زیستی؛

بهرام بـدون گور!

سالچهاردهم
شماره 546
چهارشنبه 10بهمن1397
 8صفحه  8 +صفحه نیازمندی
 2000تومان

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

تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان

صفحه7

کاش دیگر الف بیجا نزنند

به روایت افسانه چترنور

بانوی گل

ط

ــن

ـ
ـز

صفحه2

بازجویی از شهردار و عضو شورا

قتـل در نقطـهی جـوش!
صفحه5

پولپاشیتقیزاده
برای بـقا
عکس:الله خواجویی /سخن تازه

صفحه3

ابهام در طرح احداث تقاطع
غیرهمسطح میدان امام
صفحه6

پاریز آمادهی جشن سده میشـود
جشن هرسالهی ســده در کـرمان

فخانهباغها
تکلی 
را مشخص میکنیم
صفحه2

صفحه2

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

همکاران گرامی؛

درگذشت مادر بزرگ گرانقدرتان را به شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه
ایزد منان برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما

مدری و موسس دبستان غیر دولتی ام النور  -اسدی

صبر مسئلت دارم.

تهیه مصالح و اجـــرای پـــارک گردشگری نیکــــان
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :تهیه مصالح
و اجـــرای پـــارک گردشگری نیکــــان ) به شماره  200975674000036را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

جناب آاقی رضا حسن بیگی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

هفته انهم سخن اتزه

جناب آاقی مهندس

جناب آاقی

ح
ی
ی
سک
ی ا ندری

ضایعه درگذشت پسر دایی عزیزتان؛

شادروان جناب سرهنگ محمد مهدوی نیا
(فرمانده قرارگاه عملیاتی تکاوری ابوذر)

هفته انهم سخن اتزه

را به شما تسلیت گفته ،ما را در غم خود شریک بدانید.

سرکار خانم رفیعی پور و

جناب آاقی علی مهدوی نیا

درگذشت همسر مهربان و پدر گرانقدرتان؛

وحید مهدوی نیا

(مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان)

شادروان جناب سرهنگ محمد مهدوی نیا

یحیی اسکندری  -محسن خواجویی

را به حضرتعالی تسلیت عرض نموده ،ما را در غم
خود شریک بدانید.

جناب آاقیان ؛ارباهیم ،باقر و

مهندس عبدا هلل مهدوی نیا

درگذشت برادر گرانقدرتان؛

شادروان جناب سرهنگ محمد مهدوی نیا

را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند

را به شما عزیزان تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای

منان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما صبر و

آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

شکیبایی مسئلت داریم.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است 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  1397/11/03می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1397/11/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1397/11/23
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ 1397/11/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

درگذشت اخوی گرانقدرتان؛

شادروان جناب سرهنگ محمد مهدوی نیا

یحیی اسکندری و خانواده

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

سرکار خانم اه حسن بیگی

صفحه4

یحیی اسکندری و اخوان  -اهدی اسماعیل زاده  -محسن خواجویی

شاردوان سید اسدا ّهلل حسی ین
بدینوسیله مراتب قدردانی و سپــاس خود را

از تمامی سروران بزرگــــــواری که مـــا را در غم از دست دادن

همراهی کرده و تسلی بخش دلهای سوگوارمان شدند ،اعالم می داریم .در همین راستا از فرمانده و پرسنل قرارگــــــاه
خادمین شهدا سیرجان ،ناحیه ی مقاومـــت سپاه  ،حـوزه مقاومت امام حسن مجتبی (ع)  ،حوزه علمیـــه شهرستان سیرجان
شرکت معدنی توسعه آهن و فوالد گل گهر ،شرکت گندله سازی گل گهر ،شرکت پاریز پیشرو تقدیر و تشکر می شود.
همچنین به اطالع می رسانیم

مراسم خاکبنــــدان آن مرحوم عصر پنج شنبـــه 97/11/11

در جوار آرامگاه ابدی اش واقع در آرامستان (بهشت رضا) برگزار می گردد.

ساعت حرکت 2/5 :بعد از ظهر از مقابل منزل آن مرحوم در خیابان ابوریحان -فرعی شهید ارجمند

خانواده اهی حسینی و ساری اگتسبن

