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دالیل رد صالحیت
را اعالم کنید

ارتباط برقرارکردن را
بلد نیستیم
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همدیگر را متهم کنیم
مشکلی حل نمیشود
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همراه با  4صفحه نيازمنديها

یورانندگی سیرجان پیرامون چالشهای ترافیکی
گفتوگو با رییس جدید راهنمای 

به جای حل مسئله
صورت مسئله پاک شده بود
 این نوید را میدهم که قبل از سال جدید در زمینه ترافیکی شاهد جهشهای بزرگ ترافیکی در سیرجان باشیم
 علت برخی از تصادفات تاریکی برخی معابر است که با اداره برق مکاتبه و التیماتوم دادیم که اگر رفع نقص نکنند
و تصادقی رخ بدهد ،آنها نیز مقصر هستند
 کنترل جدی استفاده از کمربند ایمنی و کنترل سرعت یکی از برنامههای پلیس راهور است
 خودروی پالکخوان به زودی راه میافتد و تخلفات ساکن را اعمال قانون میکنیم
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شاهدان عینی از جانباختن مشایعتکنندگان سردار سلیمانی در کرمان میگویند:

فرعیها بسته بودند و مردم به هم فشرده شدند
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گانودرمای عوامفریب

همدردی دانشجویان تهرانی با جانباختگان پرواز اوکراین

«چهـار نـوع قهـوه گانودرما وجـود دارد و بـا توجه بـه بیماریهای شـما یک نوعـش برایتان
تجویـز میشـود تـا شـروع بـه مصـرف کنیـد ».ایـن را فروشـندهی قهـوه گانودرمـا میگوید.
او ادامـه میدهـد« :یـک فـرم هسـت کـه از طریـق واتـسآپ برایتـان میفرسـتم .شـما بـه
سـؤاالت ایـن فـرم پاسـخ میدهیـد و کارشـناس مـا بعـد از مطالعـهی پاسـخهایتان به شـما
میگویـد کـه چـه قهـوهای مناسـب شماسـت ... ».ادامـه در صفحهی 6

شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

دعوت به همکاری

فروشی
یک قطعه زمین با موقعیت عالی واقع در
پزشکان  ،3سند تکبرگ 250 ،متر ،دو نبش،
روبروی فضای سبز به فروش میرسد.
09162765148 - 09139567790

شانزدهمین سالگرد

درگذشت پدری مهربان مرحوم

به تعدادی بازاریاب
با سابقه کار و فن بیان عالی
جهت همکاری در پخش مواد غذایی
با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم.
09131515387

بر جانی که ارزشمند نیست

حاجسیدضیاء رضوی کارآموز
را گرامی میداریم.
برای شادی روحش صلوات

خانواده

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/56ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «بهرهبــرداري از تجهيــزات
واحــد پايلــوت پلنــت گندلهســازي و احيــاء و انجــام ســرويس و نگهــداري و تعميــرات
تجهيــزات عمومــي آزمايشــگاهي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14
روز دوشــنبه مــــورخ  98/11/07در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  98/10/28مقــرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

دهش

آگهی استخدام

شــرکت گهرخدمــات ســیرجان جهــت ســاماندهی ســرویسهای
ایــاب و ذهــاب پرســنل شــرکتهای منطقــه گلگهــر بــه تعــدادی راننــده
پایــه یــک ویــژه اتوبــوس و همچنیــن گواهینامــه ویــژه تجهیزات ســنگین
از جملــه (لــودر ،بیــل و )...نیــاز دارد.

ـخ  1398/11/02نســبت بــه ارســال مــدارک به
ـا تاریـ
متقاضیــان واجــد شــرایط حداکثــر تـ
صنــدوق پســتی  78185-199اقــدام نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:
 09165861955آقای حسن صادقی تماس حاصل فرمایید.
* نوشتن تلفن همراه و ثابت جهت برقراری ارتباط الزامی میباشد* .

آگهي استعالم عمومي شماره /98/14س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اندازهگیــری ،آزمایشــات و
نمونهبــرداری از تصفیهخانــه فاضــاب ،پســاب تغلیــظ ،آب شــرب و خــاک زیســتمحیطی
در قالــب طــرح خوداظهــاری در پایــش ســازمان حفاظــت محیطزیســت» در مجتمــع خــود را
از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه شــركت داراي گواهينامــه آزمايشــگاه معتمــد از ســازمان حفاظــت
محيطزيســت واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي
 14روز دوشــنبه مــــورخ  98/10/30در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر
مرکــزی تهــران ميباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختار
ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر
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