خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

ف
روش به
صورت ن
ق
د
ن
و
ق
ا
ق
د
42338788-0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5
ساوطاقسا

ط

دستهایی که مرهم
میشوند...

هفتهنامه

نمونه  23نفر از نزدیکان مبتال
به کرونا مثبت شده است

7

زیبایی ریال؛
حباب خودرو

8

8

دوشنبه  22اردیبهشت 1399
شماره 604
 17رمضان 1441
 11می 2020
 8صفحه  2000تومان

گزارشی از وضعیت نامناسب کفه نمک به دلیل
انباشت زباله

کفه زباله
 معاون فرمانداری :بخشدار بنویسد
تا همکاری کنیم
 بخشدار مرکزی سیرجان:
نیاز به دستور فرماندار و یا تفویض
اختیار است
 رییس اداره محیطزیست :اگر اقدامی
انجام نشود ،متاسفانه مجبوریم از طریق
قانون وارد شویم
صفحه3

 ۷۵روز
بدون حقوق

صفحه 6

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

وضعیت معلمان مدارس غیردولتی در هالهای از ابهام

روایت سرپرستاران بیمارستانهای غرضی و
امام رضا از ایام کرونا

سیرتا پیازکرونا

صفحه 2

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره/98/69ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «راهانــدازي ،بهســازي و
تعويــض رينــگ فلــزي دفنــي آب آتشنشــاني كارخانــه گندلهســازي شــماره 1بــا لولههــاي
پلياتيلــن ،بهطورتــوام  »EPCرا از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم
پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الــي 14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/03/07در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و
يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز يكشــنبه مــورخ
 99/02/28بــراي متقاضيــان الزامــيباشــد ،الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد
يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

اطالعيه شماره  1فراخوان شناسايي شركتها به شماره /99/1ف

بدينوســيله بــه اطــاع كليــه شــركتكنندگان در فراخــوان شناســايي شــركتها
جهــت برگــزاي مناقصه بــا موضــوع«   :طراحــی ،تامیــن و نصــب كارخانه ســولفورزدایی
از گازهــای خروجــی گندلهســازی شــماره یــک شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر»
ميرســاند ،پيــرو بنــد  4آگهــي فراخــوان ،شــركتهاي داراي گواهينامــه صالحيــت رتبــه  1طــرح
و ســاخت در رشــته صنعــت و معــدن از ســازمان برنامــه و بودجــه نيــز واجــد صالحيــت شــركت در
ارزيابــي و مناقصــه ميباشــند .ضمنــا بــه اطــاع ميرســاند ،مهلــت دريافت پــاكات متقاضيان شــركت
در ارزيابــي كيفــي تــا تاريــخ  99/03/17تمديــد گرديــد .الزم بــه ذكــر اســت دســتورالعمل ارزيابــي
كيفــي مناقصهگــران از ســايت شــركت گلگهــر بــه نشــاني  www.geg.irبخش تامينكننــدگان و
مشــتريان -مناقصههــا ،مربــوط بــه آگهــي فراخــوان شــماره /99/1ف قابــل دريافــت ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

خانواده محترم کمالیان

جناب آقای مجتبی کمالیان

ـروان
ـادروان سـ
درگذشــت فرزند گرامیتان شـ
مصطفــی کمالیــان را حضــور شــما تســلیت
عــرض میکنیــم .از خداونــد بــرای آن عزیــز از
دســت رفتــه علــو درجــات الهــی و بــرای شــما
صبــر و شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

درگذشــت اخــوی گرانقدرتــان را بــه شــما و خانواده

خانواده مالیی و رمضانی

محترمتان تســلیت عــرض نمــوده ،از خداوند متعال
بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت واســعه الهــی و
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر
جزیــل مســئلت مینماییــم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین(ســهامی عــام) در نظــر دارد جهــت خریــد
بیســت ( )20مجموعــه کامــل پالــت کار یــدک ویــژه کارخانــه گندلــه ســازی از
خدمــات پیمانــکاران ذیصــاح در قالــب مناقصــه عمومــی اســتفاده نمایــد .لــذا
پیمانــکاران محتــرم واجــد صالحیــت در صــورت تمایــل میتوانند جهــت دریافت
اســناد مناقصــه بــه آدرس :تهــران -بلــوار آفریقــا -بلــوار آرش غربــی -پــاک
 -12طبقــه ســوم -ریاســت امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
نحوه دریافت اسناد:
بــا مراجعــه حضــوری و ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ ســه میلیــون ریــال بــه
شــماره حســاب  0111515543005بــه نــام شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن
نــزد بانــک ملــی بــه همــراه معرفینامــه کتبــی.
مهلت و محل تحویل اسناد:
آخریــن مهلــت تحویــل اســناد حداکثــر تــا ســاعت  14روز یکشــنبه مــورخ
 99/03/04و محــل تحویــل اســناد بــه شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه
نشــانی :تهــران -بلــوار آفریقــا -بلــوار آرش غربــی -پــاک  -12طبقــه چهــارم-
دبیرخانــه مرکــزی خواهــد بــود.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

