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تقاضای مالرحمان از حسنپور در روز خداحافظی:

بگذارید عتیقی
مستقل باشد

 شهبازحسنپور  :تکلیف بیمارستانگلگهرباید روشن شود و زمان افتتاح را به مردم اعالمکنید
قصد دخالت درکارهیچکسی را نداشته و ندارم ،اما نماینده سخنگوی مردم است و وظیفهاش مطالبهگری ازسوی مردم است
 جمشید مالرحمان  :تالش من این بودکارهاییکه بقیه انجام دادهاند را خراب نکنم
حق مردم است درمورد شفافیت مالی بدانند
 ایمان عتیقی :امروزبا حجم توسعهایکه درگلگهررخ داده ،نیازمند یک نگاه هلدینگی هستیم
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گزارشی ازسفراستاندارکرمان به سیرجان

اخراج خبرنگاران سیرجانی ازجلسه

3

کاج جشنهای زمستانی
نمایندهایبهصورتیکسربازسیلیزدهومنبایددرموردمدیرعاملجدیدگلگهرمطلببنویسم.روانشناسانمیگویند
عصبانیت واکنش طبیعی بدن به یک موضوع است اما وقتی این عصبانیت تبدیل به پرخاش شود ،یک اختالل روانی است
و فرد باید به روانپزشک مراجعهکند.حاال رفتاراین نماینده ازپرخاش هم عبورکرده و این فرد به صورت یک سربازسیلی زده
است .نکته جالب اینکه این سربازدرحال اجرای همان قانونی بودهکه امثال همان نماینده مجلس آن را نوشته و تصویب
کردهاند .اینقدراین رفتارسنگین استکه آدم نمیتواند درمطلبی غیرمرتبط هم به آن اشاره نکند ... .ادامه درصفحهی2

دکتر علی مفیدی متخصص بیماریهای روانی | عکس :امین ارجمند  /پاسارگاد

دکترعلی مفیدی ازشرایط روانی روزگارکنونی میگوید  

سازگاری طبیعی بهترین راه مقابله باکرونا

آگهی فراخوان شناسایی شرکتها به شماره /99/4ف (نوبت دوم)
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر (ســهامي
عــام) در نظــر دارد جهــت اجــرای «فرآینــد
مهندســی معکــوس ،بازطراحــي و ســاخت
سیســتمها ،زیرسیســتمها و اجــزای
دو دســتگاه دامپتــراک (يــك دســتگاه
دامپتــراك  60تــن مکانیکــی و يك دســتگاه
دامپتــراك  130تــن ويــل موتــوري (برقــی))
برطبــق اســتاندارد کیفیــت  »APQPنســبت
بــه شناســایی و پیشارزیابــی شــرکتهای واجــد
شــرایط اقــدام نمایــد.
مــدارك مــورد نيــاز جهــت شــرکت در
فراخــوان:
 )1اساســنامه و اظهارنامــه ثبتــي شــركت (مرتبــط
بــا موضــوع فراخــوان)
 )2آگهــي تاســيس شــركت در روزنامــه رســمي بــا
آگهــي آخريــن تغييــرات شــركت حــاوي معرفــي
صاحبــان امضاهــاي مجــاز
 )3مــدارک مرتبــط بــا فعالیــت مشــاوره يــا
طراحــی و مهندســی معکــوس و ســاخت در حــوزه
ماشــینآالت بارگیــری و باربــری
 )4رزومــه مبنــی بــر آشــنایی کامــل و تجربــه کار

بــر پلتفــرم ماشــینآالت بارگیــری و باربــری
 )5مــدارک دال بــر دارا بــودن محصــول و قطعــات
مهندســی معکــوس و بومیســازی و نیــز تاییدیــه و
گواهــی حســن انجــام کار از شــرکتهای معدنــی یــا
صنعتــی در زمینــه سیســتمهای :سوخترســانی،
تعلیــق و فرمــان ،پیشــرانه ،موتــور و خنــککاری،
برقــی ،هیدرولیکــی ،ترمــز ،شاســی و بدنــه و
سیســتمهای انتقــال قــدرت و ...
تبصره:
ارائــه رونوش ـتهای قــراردادی قبلــی و جــاري بــه  )8مــدارک دال بــر دارا بــودن نمايندگيهــاي
همــراه شــرح کار و مبلــغ پــروژه و گواهینامههــای معتبــر در اســتانهاي معدنخيــز كشــور بــه
صــدور حســن انجــام کار از كارفرمايــان مربــوط بــه منظــور ارائــه خدمــات پــس از فــروش
بندهــای  3الــی  5الزامــی میباشــد.
 )9مــدارک (تحصیلــی ،تخصصی و ســوابق کاری)
نيــروي انســاني متخصــص و مرتبــط بــا ســاخت
 )6مــدارك دال بــر تــوان مالــي شــركت (مبلــغ
دامپتراكهــاي معدنــي
ماليــات ســاالنه براســاس تاييــد اداره مالياتــي ،مبلغ
 )10مــدارک دال بــر دارا بــودن تجهيــزات و
بيمــه تاميــن اجتماعــي پرداخــت شــده بــه ســازمان
ماشــينآالت مرتبــط بــا ســاخت دامپتراكهــاي
تاميــن اجتماعــي ،درآمــد ناخالــص ســاالنه مســتند
معدنــي
بــه صــورت وضعيتهــاي مــورد تاييــد كارفرمــاي
 )11مســتندات مبنــي بــر رعايــت شــرط حداقــل
مربوطــه ،مبلــغ داراييهــاي ثابــت مســتند بــه
 40درصــدي داخليســازي در نمونــه اول ســاخته
اظهارنامــه مالياتــي يــا گواهــي بيمــه داراييهــا
شــده (هــم دامپتــراك مكانيكــي و هــم برقــي)
يــا دفاتــر قانونــي ســال قبــل ،تاييــد اعتبــار صــادر
شــده از طــرف بانكهــا يــا موسســات مالــي و
اعتبــاري معتبــر و )...
 )7مــدارک دال بــر دارا بــودن ســالن ســاخت
بــا ارتفــاع مناســب و تجهیــزات کامــل شــامل
جرثقیــل ســقفی ،ریــل کــف ســالن و پتانســیل
انجــام عمليــات ماشــينكاري و ســاير شــرايط مــورد
نيــاز جهــت ســاخت بخشــي از قطعــات دامپتــراك
و مونتــاژ آنهــا

شــرکت در فراخــوان حاضــر و ارســال مــدارک
هیچگونــه حقــی را بــرای شــرکتکنندگان جهــت
انجــام هرگونــه معاملــه بــا شــرکت معدنــی و
صنعتــی گلگهــر ایجــاد نمینمایــد و تاكيــد
ميگــردد ،فقــط ســازندگان داخلــي توانمنــد
كشــور بــا شــرايط (الزامــات) فــوق در فراخــوان
شــركت نماينــد.
شــركتكنندگان در فراخــوان ميبايــد کلیــه
مــدارك مربــوط بــه الزامــات فــوق را در پاكــت
دربســته و مهــر مــوم شــده قــرار داده (روي پاكت
بايســتي نــام شــركت ،شــماره و موضــوع فراخــوان
ـنبه
ـخ چهارشـ
ـا تاريـ
قيــد شــود) و حداكثــر تـ
 99/11/15بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در خيابــان
دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان
نگيــن ،پــاك  – 273دبيرخانــه مركــزي -کــد
پســتی  1414618551و يــا بــه نشــاني دفتــر
كميســيون معامــات شــركت معدنــي و صنعتــي
گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده شــيراز
ارســال نماينــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر
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