هفتهنامه

موزهای در
دل مسجد

گهرزمین پیشرو
در برپایی موکب اربعین

6

مصایب
دوچرخهسواری

4

7

دوشنبه  29مهر 1398
شماره 578
 22صفر 1441
 21اکتبر 2019
 8صفحه  2000تومان
همراه با  4صفحه نيازمنديها

معاون درمانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
از خرید اجباری دستگاه امحای زباله برای
مراکز درمانی خبر داد:

تا آخرش
پیشمیرویم
 حدود  ۱۰الی  ۱۲مرکز ارایه خدمات و
حدود  ۱۰الی  ۱۱کلینیک و آزمایشگاهداریم که اینها
میتوانند زبالههای عفونی درست کنند و هیچکدام
دستگاه امحا زباله ندارند
 فردی که به عنوان موسس میخواهد بیاید و
یک مجموعه درمانی را راهاندازی کند ،مکلف است
دستگاه زباله سوز را در نظر بگیرد

صفحه 3

مراسم حلیمزنی هیاتعلیاکبر
سابقه طوالنی دارد

 606کودک
کم وزن

صفحه 2

صفحه 6

شیشه سکوریت

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/37ع

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان در ،در سیــرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/37ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «تامين دو دستگاه ترانسفورماتور» مورد نياز خود را به شرح
جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.

شــركت معدني و صنعتي گلگهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تامين دو دســتگاه ترانســفورماتور»
مــورد نيــاز خــود را بــه شــرح جــدول ذيــل از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومي به شــركت فروشــنده واجد شــرايط
واگــذار نمايد.
Qty

1

1

Manufacturer

Speci fi cati on

630KVA, 6.3KV/420V,57.7 A/866A, DRY-Type, ONAN,
Vector group: Dyn5,
Type: TTR-A, IP00, Type of cooling: AN,
Classes: E2&C2&F1, short-circuit impedance: 5.25%,
Insulation temp: F, Insulation levels: 12-28-60 KV
800KVA(Outdoor), 6.3KV/710V/710V, 73.3 A/325.3 A/325.3
A,
ONAN, Vector group: Dy5d6,
Type: BZSSS-800/6.3,
Product code: HJS16LK0001

)Row Descri pti on Power (kw

)Sea (Italy

630 KVA

Transformer

1

BAODING Hyosung tianwei transformer co.

800KVA

Transformer

2

لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه
و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مذكوردررا به
ـورخ و اسناد
مراجعه
اسناد پـمناقصه
ـتاخذ
جهت
متقاضيان مي
لذا
محــــل
98/08/14
WWW.GEG.IRمـــ
الكترونيكيروز سهشــنبه
آدرس 9الي 14
ـاكات بهســاعت
تحويل
توانند مهلـ
نماينــد.
كليهــا دانلــود
مناقصهه
دانلود نمايند .مهلت تحويل
مناقصه
مشتريان-
كنندگان
كنندگان يازــاقسمت
تامين
ارزيابي
همراه فرم
باشهاــد.
تهران مي
مرکوــزی
تاميندفتر
دبیرخانــه
مجتمــع و
ـامالت
پرسشنامهمعــ
كميســيون
دفتــر

معامالت
مدیریت
قراردادهايا ودبيرخانه
معـامالت مجتمع و
پاكات ساعت  9الي  14روز سهشنبه مــورخ  98/08/14در محــل دفتر كميسيون
شركت معدني و صنعتي گلگهر
دفتر مركزي تهران مي باشد.

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

دهش

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

جناب آقای شهباز حسنپور

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

بدینوســیله بــه نمایندگــی از مــردم بخــش گلســتان بــه ویــژه هنرمنــدان صنایــع
دســتی در حــوزه گلیمبافــی ،از حمایتهــای بیشــائبه شــما و همــکاری دلســوزانه
شــما در زمینــه ثبــت جهانــی گلیــم و هماهنگیهــای الزم کــه منجــر بــه ســاماندهی
بافنــدگان و ایجــاد امیــد به آینــده و راهانــدازی کارگاههای متمرکز در بخش گلســتان
گردیــد ،تقدیــر و تشــکر میکنیــم .خــدا را شــاکریم کــه بــا توجــه ویــژه بــه صنایــع
دســتی شــاهد توجــه و گرایــش روزافــزون جوانــان بــه ایــن هنــر مانــدگار هســتیم.

گروهی از بافندگان گلیم بخش گلستان

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/38ع
مديريت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر
شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «تامين دو دستگاه درايو» مورد نياز خود را به شرح جدول ذيل

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/38ع

واگذار
واجد
صنعتـبه
مناقصهو عمومي
برگزاري
طريق
نمايد.نظــر دارد «تاميــن دو دســتگاه درايــو»
ـام) در
شرايطعـ
ـهامي
فروشنده(سـ
شركتگهــر
ـي گل
معدنــي
ـركت
ازشـ
مــورد نيــاز خــود را بــه شــرح جــدول ذيــل از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت فروشــنده واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد.
Qty

Speci fi cati on

Manufacturer

)Power (kw

Descri pti on

Row

1

6SL3224-0XE42-0UA0
• Variable Frequency Drive: SINAMICS Power Module 240
• IN:3*380-480V, 50/60 Hz , 442 A
• OUT:3*0-Vin, 477 A
Motor: IEC 200kw/250kw

)SIEMENS(Germany

200

Drive

1

1

FC-302P315T5E00H2XGC
• Variable Frequency Drive: VLT Automation Drive FC302
• Type: FC-302P315T5E00H2XGCXXXSXXXXA0BPCXXXXDX
• P/N:134H2573
)• Rated output power: 315 KW(high overload), 355 KW(normal overload
• IN(315 KW):3*380-500V, 50/60 Hz , 590/531 A
• OUT(315KW):3*0-Vin, 0-590 Hz, 600/540 A
• IN(355 KW):3*380-500V, 50/60 Hz , 647/580 A
• OUT(355KW):3*0-Vin, 0-590 Hz, 658/590 A
• IP00

DANFOSS

315KW

DRIVE

2

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-
اسناد مذكور را
مراجعهـ و
WWW.GEG.IR
آدرس
مناقصه به
ـت اسناد
مهلـاخذ
جهت
لذا
 98/08/14بهدر محــــل
ـورخ
ـنبه مــ
الكترونيكي 14روز سهشـ
ـاعت  9الي
پاكات سـ
تحويــل
توانندــد.
متقاضيانـودمينماين
كليهههــا دانلـ
مناقص
مناقصهيهاباشـ
مشتريان-تهران م
كنندگان ومرکــزی
تامينــه دفتر
دبیرخان
كنندگانـعازو يــا
تامين مجتمـ
ـامالت
ـيون معــ
همراهــرفرمكميسـ
دفت
ـد .نمايند .مهلت تحويل
دانلود
قسمت
ارزيابي
پرسشنامه

دبيرخانهمعامالت
قراردادها و
مدیریتمجتمع و يا
پاكات ساعت  9الي  14روز سهشنبه مــورخ  98/08/14در محــل دفتر كميسيون معـامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر
دفتر مركزي تهران ميباشد.
مديريت قراردادها و معامالت

 18/000ت
 17/000ت
 14/000ت
 11/000ت
 11/000ت
 18/000ت
 16/000ت
 16/000ت
 18/000ت
 12/000ت
 10/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
با برنج ایرانی
چلومرغ زعفرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

پاسارگاد وضعیت سوتغذیه
در بین کودکان سیرجانی را بررسی میکند

