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هفتهنامه

نگاهی اجمالی بر روزهای پایانی
پروژه گندلهسازی گهرزمین
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دولت در بحران کرونا نباید طبقات
باالی جامعه را حمایت کند
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گفتوگو با اولین دبیرسیرجانی شهرجهانی گلیم

راه رفتن
روی
طناب گلیم

مامای نمونهی شهر از حساسیت
شغل خود میگوید

گ این بود که همه تصور کردند هدف ،ثبت جهانی
 اشتبا ِه بزر 
گلیم است و پس ازآن ،همهچیز را پایانیافته تلقی کردند
ل ریزش بافندگان ،این است که هنوز
 قطعا یکی از دالی 
بسیاری از آنها تحت پوشش بیمه نیستند
 وقتی که کارخانه رنگرزی و ریسندگی در سیرجان وجود نداشته
توان تولیدکننده هم برای رقابت پایین میآید
باشدِ ،

صفحه 3
گفتوگو با رضا سیوند به بهانه انتشار کتاب «گذر»:

صفحه 2

نمیخواستم تاریخ
بنویسم
صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین(ســهامی عــام) در نظــر دارد جهــت خدمــات
حفاظــت فیزیکــی شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن در محــل ســایت ســیرجان از خدمــات
پیمانــکاران ذیصــاح در قالــب مناقصــه عمومــی اســتفاده نمایــد .لــذا پیمانــکاران
محتــرم واجــد صالحیــت در صــورت تمایــل میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه
بــه آدرس اینترنتــی  WWW.GOHARZAMIN.COMمراجعــه نماینــد.
مهلت و تحویل اسناد:

ـورخ 99/02/28
ـنبه مـ
ـاعت  14روز یکشـ
آخریــن مهلــت تحویــل اســناد حداکثــر تــا سـ
و محــل تحویــل اســناد بــه شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه نشــانی :تهــران -بلــوار
آفریقــا -بلــوار آرش غربــی -پــاک  -12طبقــه چهــارم -دبیرخانــه مرکــزی خواهــد بود.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اطالعيه شماره 4مناقصه عمومي شماره/98/74ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)

بدينوســيله بــه اطــاع كليــه شــركتكنندگان در مناقصــه بــا موضــوع:
«ارائــه خدمــات مهندســي ،تاميــن کاال و تجهيــزات ســاختمان و نصــب بــه
صــورت تــوأم ( )EPCبــراي پــروژه پیشفــرآوری خــوراک ورودی بــه خــط
چهــارم کنســانتره آهــن شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر» ميرســاند،
مهلــت تحويــل پــاكات مناقصــه از روز شــنبه مــورخ  99/02/20بــه روز چهارشــنبه
مــورخ  99/02/31موكــول گرديــد .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

جناب آقای مهندس محمود پورسینا

درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن
مرحومــه را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.
مدیریت و پرسنل جایگاه اختصاصی صدف

جذب ماشینآالت

به تعدادی تک و دهچرخ
(اویکو ،مایلر و زیرمایلر ،دانگفنگ ،هوو،
داف و )...جهت حمل کلوخه از معدن
 2و  4به فوال د ایرانیان نیازمندیم.
پیشپرداخت  10میلیون و پرداخت روزانه و
نقدی میباشد

غذا و اسکان رایگان
تلفن تماس:

09132456080 - 09139475954

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره/98/70ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد خريــد
«ســه دســتگاه الكتروموتــور  »Siemensمــورد نيــاز خــود را بــه شــرح منــدرج
در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت فروشــنده 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  9الي  14روز شــنبه مــــورخ
 99/03/03در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکزی
تهــران ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر
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