خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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دکترمحمد موقری سخنگوی ستاد کرونا درسیرجان:

هرواکسنی به دستتان
رسید ،تزریقکنید
 این آمارو رنگبندی ربطی به انتخابات ندارد
 علت قرمزشدن سیرجان این است  نمودارتقریبا ثابت و روندکاهشی نیست
درسیرجان مرگ و میردراثرتزریق واکسن  اصال نداشتیم هرچند هرتزریقی ممکن است عارضهای داشته باشد
 خوشبختانه استقبال مردم سیرجان ازواکسن خوب است برای همین مرکزدوم واکسیناسیونکرونا را راهاندازیکردیم
 قطعا واکسنکرونای ایرانی با خارجی  برابری میکند و اگربهترنباشد بدترهم نیست

3

به بهانه فرا رسیدن روزجهانی مبارزه با مصرف دخانیات:

قربانیان دودکشی

5

محدودیتهای کرونایی در برره
عکس مربوط به این مطلب دریکی ازبانکهای سیرحانگرفته شدهکه با چنین تجمع هرروزهای درجلوی یکی ازباجههایش
روبروست ،فقط به خاطراینکه مسئول افتتاح حساب و صدورکاریککارمند است.کارمندی با صبرو حوصله و خوشخلقکه تالش
میکندکارمردم را راه بیندازد و بدخلقیشان را به جان بخرد اما بازهم یک دست صدا ندارد .دوباره چند روزاستکه میگویند وضعیت
کرونا درسیرجان قرمزشده و خبرش را حتا رسانههای آن سوی آب همگفتند و سیرجان وکنگان ازجمله شهرهای قرمزدرجنوب ایران
بود .ازپررنگی نقش نیروهای غیربومی معادن و تعطیل نکردن معادن  ...ادامه درصفحهی 6

امین ارجمند | پاسارگاد

محمد قاسمی رتبه یککنکوردکتری:

قدرم را ندانند ،میروم
2

خرید ،تجهیز و راهاندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر
رسوبگیر باغات مجتمع ابراهیمآباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه
رجوع شود به صفحه 2

آگهی مناقصه تعویض پوشش پالستیک

گلخانه باغات مجتمع ابراهیمآباد واقع در

آگهی مزایده فروش پسته

رجوع شود به صفحه 2

رجوع شود به صفحه 3

استان کرمان شهرستان ارزوئیه

خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)
موقوفـه حاجمیرزاسـعید با نظـارت اداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان
در نظـر دارد تعـداد  2قطعـه زمیـن آموزشـی واقـع در بلـوار دکتـر صادقـی -خیابـان
شـهید نـادری را از طریـق آگهـی مزایـده بـا اعطـای حـق تملـک اعیـان بـه اجـاره واگـذار
نمایـد .متقاضیـان میتواننـد پیشـنهادات خـود را تـا پایـان وقـت اداری روز سهشـنبه
 1400/03/25در بلـوار دکتـر صادقـی بـه اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان
سـیرجان ،دفتـر موقوفـه حاجمیرزاسـعید تحویـل و رسـید دریافـت نماینـد.
جهت اطالعات بیشتر به دفتر موقوفه حاجمیرزاسعید مراجعه فرمایید.

احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)

موقوفـه حاجمیرزاسـعید با نظـارت اداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان
در نظـر دارد تعـداد یـک قطعـه زمیـن مسـکونی واقـع در اراضـی سـعیدآباد را از طریق
آگهـی مزایـده بـا اعطـای حق تملـک اعیان بـه اجاره واگـذار نمایـد .متقاضیـان میتوانند
پیشـنهادات خـود را تـا پایـان وقـت اداری روز سهشـنبه  1400/03/25در بلـوار
دکتـر صادقـی بـه اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان سـیرجان ،دفتـر موقوفـه
حاجمیرزاسـعید تحویـل و رسـید دریافـت نماینـد.
جهت اطالعات بیشتر به دفتر موقوفه حاجمیرزاسعید مراجعه فرمایید.

احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

آگهی فراخوان شناسایی و پیشارزیابی شرکتهای مهندسین مشاور به شماره/1400/1 :ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر
دارد جهــت اجــرای پــروژه ســولفورزدایی از گازهــای خروجــی کارخانــه
گندلهســازی شــماره یــک خــود در قالــب قــرارداد  ،EPCاقــدام بــه
شناســایی و انتخــاب شــرکت مهندســین مشــاور بــا شــرح خدمــات:
ارائــه خدمــات مــرور مهندســی ،برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه ،بازرســی
فنــی ،نظــارت عالیــه ،نظــارت کارگاهــی ،نظــارت بــر راهانــدازی و تســت
عملکــرد و ارائــه ســایر خدمات مهندســی مــورد نیــاز کارفرما در ســايت
پــروژه از طریــق برگــزاري مناقصــه ،نمايــد .دارا بــودن گواهینامــه پایــه
یــک نفــت و گاز بــا تخصــص واحدهــای پاالیشــگاه نفــت و گاز و صنایع
پتروشــیمی و همچنیــن داشــتن تجربــه در زمینــه ســولفورزدایی ،تولید
ســولفات آمونیــوم و یــا پروژههــای مشــابه الزامــی میباشــد .هــدف
از ایــن فراخــوان شناســایی شــرکتهای صاحــب صالحیــت جهــت
دعــوت بــه مناقصــه میباشــد.
محــل اجــراي كار :ســيرجان -كيلومتــر  50جــاده شــيراز -مجتمــع
معدنــي و صنعتــي گلگهــر
مدارك مورد نياز جهت شرکت در فراخوان:
 )1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
 )2آگهــي تأســيس شــركت در روزنامــه رســمي همــراه بــا آگهــي
آخريــن تغييــرات شــركت حــاوي معرفــي صاحبــان امضاهــاي مجــاز
 )3مــدارك مثبتــه ثبتنــام اينترنتــي مربــوط بــه موديــان ماليــات بــر
ارزش افــزوده
 )4گواهينامــه صالحيــت پایــه یــک نفــت و گاز بــا تخصــص واحدهــای
پاالیشــگاه نفــت و گاز و صنایــع پتروشــیمی از ســازمان مديريــت و
برنامهريــزي كشــور
 )5ارائــه مــدارک و مســتندات داشــتن تجربــه در زمینــه ســولفورزدایی،

تولیــد ســولفات آمونیــوم و یــا پروژههــای مشــابه
 )6ســوابق کاری مشــابه بــا ارائــه حجــم مالــی کار (رونوشــتهای
قــراردادی قبلــی و جــاري بههمــراه شــرح کار و مبلــغ پــروژه و
گواهینامههــای صــدور حســن انجــام کار از كارفرمايــان)
 )7مــدارك دال بــر تــوان مالــي شــركت (مبلــغ ماليات ســاالنه براســاس
تأييــد اداره مالياتــي ،مبلــغ بيمــه تأميــن اجتماعــي پرداخــت شــده بــه
ســازمان تأميــن اجتماعــي ،درآمــد ناخالــص ســاالنه مســتند بــه صورت
وضعيتهــاي مــورد تأييــد كارفرمــاي مربوطــه ،مبلــغ داراييهــاي
ثابــت مســتند بــه اظهارنامــه مالياتــي يــا گواهــي بيمــه داراييهــا يــا
دفاتــر قانونــي ســال قبــل ،تأييــد اعتبــار صــادر شــده از طــرف بانكهــا
يــا مؤسســات مالــي و اعتبــاري معتبــر و )...
شــركتكنندگان در فراخـوان ميبايــد مـدارك فــوق را بــه همـراه فایــل
الکترونیکــی مـدارک (اســکن شــده) در پاكــت دربســته و مهــر موم شــده
قـرار داده (روي پاكــت بايســتي نــام شــركت ،شــماره و موضــوع فراخـوان
قيــد شــود) و حداكثــر تا ســاعت  14روز چهارشــنبه مــورخ 1400/03/19
بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در
تهـران -خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان نگين،
پــاك  –273دبيرخانــه مركــزي شــرکت گلگهــر ارســال نماينــد .الزم
بــه ذکــر اســت دســتورالعمل پیشارزیابــی در وبســایت ایــن شــرکت
بــه نشــانی www.geg.ir :از بخــش مناقصــه و مزایــده (مناقصــات)
قابــل دریافــت میباشــد .جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و هماهنگــی
الزم در ایــن زمینــه بــا شــماره تلفــن 03441424107 :و یــا همــراه
 09133453878بــا آقــای مهنــدس حســنبیگی تمــاس حاصــل
فرمایید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

