هفتهی آینده موج بارش در راه است

هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

ببار ای بارون ببار

سالچهاردهم
شماره 548
چهارشنبه 24بهمن1397
 8صفحه  6 +صفحه نیازمندی
 2000تومان

ایستگاههای باران سنجی سیرجان در استور  28میلیمتر ،باغ خوش  34میلیمتر  ،زیدآباد  20میلیمتر ،پسوجان
 24میلیمتر ،کوه خواجویی  21میلیمتر ،پاریز  48میلیمتر ،جنگل بویه  39میلیمتر ،خیرآباد  13میلیمتر ،نوکهن
 25میلیمتر ،سعادتآباد  21میلیمتر و چاچغوک  20میلیمتر را ثبت کردهاند

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

صفحه2

نقدی بر غلبهی نگاه
تبعیضآمیز نژادی در سیرجان
صفحه4

در نکوهش انتقام یکی از همه
صفحه7

نان تیری زحمت کشی
عکس:الله خواجویی /سخن تازه

صفحه7

معضالتفیلترینگاینستاگرام
برای کسب و کارهای مجازی
عکس:الله خواجویی /سخن تازه

صفحه6

سبکباالن ساحلهای بندر

 40سال "دستاورد" ؛ اینک نوبت
پرداختن به "دست نیاورد" هاست
صفحه5

صفحهآخر

فراخوان اتاق اصناف سیرجان

دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.

نمايشگاه فروش بهاره اصناف -اسفندماه ٩٧

یک سال از پرواز معصومانه اش گذشت .این یک سال را با یاد او بی حضورش تلخ و مبهوت
به پایان بردیم و در فراقش چه خون ها که از دل چکیــد و چه اشک ها که بر رخ دویـــد.
هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم و با حضور یــــاران ،رفتنش را باور کنیم.

عرضه انواع؛ پوشاك ،كيف وكفش ،موادغذايي ،خواربار ،آجيل و خشكبار ،شيرينجات و غيره

به مناسبت اولیـن سالگـرد درگذشت شادروان؛

اکبر آاق موحدی

فوالد سیرجان ایرانیان  -خاتم اردکان

صفحه8

یک سال از غروب ناباورانه پدرمان گذشت...

بمدت ١٠روز

مكان برگزاري مجموعه ورزشي امام علي (ع)

مراسمی عصر پنج شنبه  1397/11/25از ساعت  3/5بعد از ظهر در جوار آرامگاه ابدی اش برگزار می گردد.

خانواده اهی :موحدی ،حسامی و ساری اگتسبن

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای

روکش آسفالت معابر سطح شهر شماره یک سال ( 97الین غربی بلوار نماز و بلوار سردار جنگل)
به شماره  200975674000042را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه 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  1397/11/17می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1397/11/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1397/12/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/08
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 :

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

معابر سطح شهر شماره یک سال ( 97الین غربی بلوار نماز و بلوار سردار جنگل)

مدارك الزم جهت ثبت نام ورزرو غرفه :
-١داشتن پروانه كسب معتبر تمديد شده در سال (٩٧بومي)
-٢عكس  ، ٣x٤فتوكپي شناسنامه و كارت ملي

زمان ثبت نــام از تاريــخ 97/١١/27تا تاریــخ  97/١١/29به مدت سـه روز كـــاري
متقاضيان جهت ثبت نام به اتاق اصناف واتحاديه هاي مربوطه مراجعه فرماييد

ااتقاصنافشهرستانسیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 5
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات( شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای

جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  ) 5به شماره  200975674000039را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه 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  1397/11/17می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1397/11/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1397/12/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/12/08
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 :

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای روکش آسفالت

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

هفته پایانی لیگ برتر والیبال کشور:

