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دفاع رییس شورا ازبرگزاری غیرعلنی جلسات انتخاب شهردار

غیرعلنی شدن
رای اکثریت بود
 با آقای کریمی صحبت کردم و گفتم من انصراف شما را قبول ندارم و کمی صبرکنید
 دکترکریمی اولین شهرداری است که با رأی تمام اعضای شورا انتخاب شد
 اینکه چرا یک عضو رای سفید داده و بعد رأی خود را عوض کرده باید خودشان جواب دهند
بنده سیاسی رای ندادم اعضای دیگر هم بهنظرم نگاه سیاسی نداشتند
من از مشورت جریانهای مختلف سیاسی خیلی استفاده کردم
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پیمانکارعقیمسازی سگهای پناهگاه:

فقط شکل سگکشی عوض شده است

4

افسردگی را جدی بگیرید

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزچهارشنبهی هفتهیگذشته ازطریق صفحهی شخصی یکی ازکاربران اینستاگرام متوجه شدمکه باردیگرطی
روزهایگذشته درسیرجان خودکشی اتفاق افتاده است .او ازطناب داری حرف میزدکه درحیاط خانهی پسری جوان
آویزان شده بود .ازشنیدن چگونگی فوت یک جوان  20ساله آشفته بود و ازخانوادهها و اطرافیانش میخواستکه
به مشکالت شخصی فرزندانشان توجهکنند .دکترتهمینه شاوردی جامعهشناس و عضو هیئتمدیره انجمن ایرانی
مطالعات زنان به ایسناگفته بود؛ «خودکشی ،سومین  ... ..ادامه درصفحه5

توگو با سرپرستار بخش کودکان و نوزادان بیمارستان غرضی
گف 

کودکانکرونایی
آگهی شناسایی پیمانکار

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/36ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «عملیــات احــداث ســاختمان شــیفت

ســرویس خطــوط  6، 5و 7تولیــد کنســانتره آهن» خــود را واقــع در مجتمــع گلگهــر ،از طريــق برگــزاري مناقصه

عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهینامههــای صالحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه حداقــل  5در رشــته ابنیــه
از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ،واگــذار نمايــد .لــذا متقاضيــان واجــد شــرایط ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد

مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي

تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز یکشــنبه مــــورخ
 1400/7/4در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهران ميباشــد .ضمنـاً بازديد از

محــل اجــراي موضــوع مناقصــه در روز یکشــنبه مــورخ  1400/6/28مقرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتي گلگهر

در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

شـرکت معدنـی و صنعتی گهرهمکار(سـهامی خاص) در نظـر دارد نسـبت بـه شناسـایی اشـخاصی (اعم
از حقیقـی و حقوقـی) کـه در زمینـه سـاخت و یـا تامین دسـتگاه مینیلودر (معـادل بابکـت  )S250فعالیت

مینماینـد ،اقـدام نمایـد .لذا از کلیه اشـخاص(اعم از حقیقـی و حقوقی) دعوت میگردد کـه از تاریخ چاپ
ایـن آگهی حداکثـر به مدت  20روز مدارک منـدرج در جـدول ذیـل را در قالب پاکت مهر و موم شـده به

نشـانی :شهرسـتان سـیرجان ،بلوار مالک اشـتر ،محله صاحبالزمان ،خیابان انتظامی شـرقی ،کوچه عباس
رضوی ،دفتر مرکزی شـرکت گهرهمکار ،کدپسـتی 7817833618 :حسـب مورد ارائه یا ارسال نمایند یا
اینکه مدارک مذکور را در قالب فایل  PDFبه آدرس ایمیل  GHCO@goharhamkar.irارسـال نمایند.
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آگهی شناسایی پیمانکار
آگهي مناقصه عمومي شماره /1400/37ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انجــام خدمــات مشــاوره طراحــی و نظــارت

دهکــده گردشــگری» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه مهندســین مشــاور واجــد شــرايط و دارای گواهينامه
صالحيــت خدمــات مشــاوره معتبــر بــا رتبــه  1در رشــته ســاختمان و رتبــه حداقــل  2در رشــته راهســازی و یــا دارا بــودن
رتبــه حداقــل  2در رشــته ســاختمان و رتبــه  1در رشــته راهســازی از ســازمان مديريــت و برنامهريــزي كشــور واگــذار نمايــد.

شـرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار(سـهامی خاص) در نظر دارد نسـبت به شناسـایی اشـخاصی (اعم از
حقیقـی و حقوقـی) کـه در زمینه سـاخت و تامین پالنت بچینـگ (خط تولید بتن) فعالیت مینماینـد ،اقدام

نمایـد .لـذا از کلیـه اشـخاص(اعم از حقیقـی و حقوقـی) دعـوت میگـردد کـه از تاریـخ چـاپ این آگهی

حداکثـر به مـدت  20روز مـدارک منـدرج در جـدول ذیـل را در قالب پاکـت مهر و موم شـده به نشـانی:
شهرسـتان سـیرجان ،بلوار مالک اشـتر ،محله صاحبالزمان ،خیابان انتظامی شـرقی ،کوچه عباس رضوی،

لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد

دفتر مرکزی شـرکت گهرهمکار ،کدپسـتی 7817833618 :حسـب مورد ارائه یا ارسـال نمایند یا اینکه

پــاكات ســاعت  9الــي  14روز سهشــنبه مــــورخ  1400/6/30در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه

مـدارک مذکـور را در قالـب فایل  PDFبـه آدرس ایمیـل  GHCO@goharhamkar.irارسـال نمایند.

مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمن ـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  1400/6/24مقــرر
شــده اســت و الزامــی میباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه
ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر
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