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 8صفحه  2000تومان

سخنگوی ستاد کرونای سیرجان:

آمار رسمی
کرونا درست
است

توگوی پاسارگاد با محدثه محمودآبادی معلم روستای محمودآباد
گف 

تدریس با عروسک
درروزهایکرونایی

بررسی شبکههای مجازی نشانگر بیاعتمادی مردم
به آمارهای رسمی است

صفحه 2

 االن سه نفر در بیمارستان غرضی و یک نفر مبتال به
کرونا در بیمارستان امام رضا بستری هستند
 بیماران حاد تنفسی مشکوک را هم به شیوه
فوتیهای کرونایی دفن میکنیم اما جز آمار فوتیهای
کرونا محسوب نمیشوند
 من نمیدانم چرا برخی از مردم دنبال شایعات هستند،
شاید دلیلش عدم اطالعرسانی صحیح ما مسئوالن باشد
صفحه 5
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گفتوگو باسرهنگ محمدرضا ایراننژاد
فرمانده انتظامی سیرجان

افزایش  16درصدی سرقت
در ایام کرونا
صفحه 7

جناب آقای

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكاران به شماره /98/19ف (نوبت دوم)

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه   «خریــد،حمــل
تجهیــزات ،نصب ،تســت و راهاندازی دو دســتگاه ترانســفورماتور  230/20کیلوولــت به صورت
مهندســی ،تامیــن تجهیــزات و نصــب و اجــرا ( »)EPCرا مطابــق بــا مشــخصات فنــي موجــود در
اســناد فراخــوان پــس از ارزيابــي كيفــي و از طريــق برگــزاري مناقصــه بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط
كــه داراي گواهینامــه تعييــن صالحيــت پيمانــكاري بــا رتبــه  1در رشــته نیــرو بــا حــوزه فعالیــت پســت و
خطــوط انتقــال نیــرو از ســوي ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ميباشــد ،واگــذار نمايــد .لــذا كليــه
متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد فراخــوان شناســايي و ارزيابــي پيمانــكاران بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا
دانلــود نماينــد و پاكــت خــود را كــه حــاوي مــدارك خواســته شــده جهــت شناســايي و ارزيابي پيمانــكاران
ميباشــد ،حداكثــر تــا تاريــخ شــنبه مــورخ  99/02/20بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات مجتمــع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران تحويــل نمايند.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

دکتر ابوذر
خواجویینسب

بدينوســيله بــه اطــاع كليــه شــركتكنندگان در مناقصــه بــا موضــوع« :ارائــه خدمــات
مهندســي ،تاميــن کاال و تجهيــزات ســاختمان و نصــب بــه صــورت تــوام ( )EPCبــراي
پــروژه پیشفــرآوری خــوراک ورودی بــه خــط چهــارم کنســانتره آهــن شــركت معدنــي
و صنعتــي گلگهر» ميرســاند ،زمــان بازديــد از محــل پــروژه روز چهارشــنبه مــورخ  99/02/10راس
ي ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت
ســاعت  10صبــح اعــام ميگــردد و بــراي كليــه مناقصهگــران الزامـ 
عــدم شــركت در جلســه بازديــد بــه منزلــه انصــراف مناقصهگــر از شــركت در مناقصــه تلقــي ميگــردد.
همچنيــن پيــرو اطالعيــه قبلــي بــه آگاهــي ميرســاند ،مهلــت تحويــل پــاكات مناقصــه روز شــنبه
مــورخ  99/02/20ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت اســناد مناقصــه از ســايت شــركت گلگهــر بــه نشــاني
 www.geg.irبخــش تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا قابــل دريافــت ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

کلیه امکانات واگذار میگردد.
09162784898

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان دبیــر شــهر
ـم را خدمــت شــما تبریــک عــرض
ـی گلیـ
جهانـ
میکنیــم .موفقیــت و ســربلندی شــما را
آرزومندیــم.

رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان
انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم

قلیچپور

تســلیت واژهی کوچکیســت در برابــر غــم و
انــدوه بــزرگ شــما .مــا را در غــم خــود شــریک
بدانیــد.

اطالعيه شماره  3مناقصه عمومي شماره /98/74ع (اعالم زمان بازديد)

مغازه خشکشویی با  20سال سابقه و

خانواده نژادحیدری

دعوت به همکاری
شرکت سیـرجان بتنراه
راننده پایه یک  3نفر
 ۴نفر
کارگر
 1نفر
راننده لودر
راننده فینیشر  1نفر
تلفن تماس۴۲۳۳۴۹۲۵ :

ساعت تماس  8صبح الی  14بعدازظهر

جناب آقای دکتر علی یعقوبیپور
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان
بــا کمــال تاســف و تاثــر درگذشــت والــده گرامیتــان را حضــور شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــری عظیــم و بــرای آن مرحومــه روحــی شــاد و آرام طلــب میکنیــم.
بنیاد دانشگاهی سیرجان

