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امام جمعه:
دارند پیازداغش را زیاد میکنند
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این افراد توان آسیبرسانی
باالیی دارند

مدیریت بحران ما از مدیریت
ثباتمان بهتر است
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گفتوگو با رییس اداره تعزیرات حکومتی سیرجان

به محتکران
شدیدا اخطار
میدهم

 تا پایان بهمن ،حدود  ۲هزار پرونده وارده به
تعزیرات داشتیم
 مجموع محکومیتهای مالی امسال
باالی  ۹۰میلیارد ریال است
 با کسانی که ماسک و مواد ضدعفونیکننده را
احتکار کنند یا گرانفروشی داشته باشند ،به شدت
برخورد میکنیم

کرونا قیمت داروهای گیاهی
و برخی میوهها را باال برد

 10راهکار برای رویارویی با

کرونا
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تقدیر و تشکر

انا هلل و انا اليه راجعون

هوالباقي

جناب آقایان

جناب آقاي سرهنگ كارآموز

جناب آقاي

حسین جهانشاهی و محسن کیانی

مديريت محترم دفتر نقل و انتقاالت
خودروييسيرجان

مصيبــت درگذشــت والده گراميتان را تســليت
عــرض مينماييــم .از خداونــد بــراي آن مرحومه
مغفــوره علــو درجات اخــروي را خواســتاريم.

كاركنان دفتر  ٢خدمات خودرويي سيرجان

سرهنگ سيدمحمود كارآموز

حسن برخورد و رفتار شما پرسنل خدوم و پرتالش
دادگستری -شعبهی  101جزایی درخصوص
پاسخگویی صحیح و تکریم اربابرجوع نشانگر ادب
و شخصیت شما است .بدینوسیله از شما تقدیر
و تشکر به عمل میآید .از درگاه خداوند مهربان
سالمتی و توفیق روزافزون برایتان آرزومندم.

غــم در گذشــت بانــوي مومنــه و مــادر
متدينهتــان ،مرحومــه مغفــوره بيبيحســنيه
محسنالحســيني را تســليت ميگويــم .از درگاه
ايــزد يكتــا بــراي جنابعالــي صبــر و شــكيبايي
آرزومنــدم.

نيكويان

اربابرجوع

شیشه سکوریت

تقدیر و تشکر

دکتر اسداله علیرضایی

جوانترین کاندیدای انتخابات

دهش

رجوع شود به صفحه 5

اطالعيه شماره  1مناقصه عمومي شماره /98/74ع

بدينوســيله بــه اطــاع بازديدكننــدگان جهــت شــركت در مناقصــه «خدمــات
مهندســي ،تاميــن کاال و تجهيــزات ســاختمان و نصــب به صــورت تــوام ()EPC
بــراي پــروژه پیشفــرآوری خــوراک ورودی بــه خــط چهــارم کنســانتره آهــن
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر» ميرســاند ،جلســه بازديــد مــورخ  98/12/14از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه لغــو ميگــردد .متقاضيــان ميتواننــد ،ســئواالت خــود را
در ارتبــاط بــا اســناد منافصــه حداكثــر تــا تاريــخ  98/12/20طبــق دســتورالعمل موجــود
در اســناد مناقصــه ارســال نماينــد .الزم بــه ذكــر اســت اســناد مناقصــه از ســايت شــركت
گلگهــر بــه نشــاني  WWW.GEG.IRبخــش تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا
قابــل دريافــت ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

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

کرکره برقی

پاسارگاد

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

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/71ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «انتخاب پيمانــكار جامع
پروژههــاي عمرانــي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي انجــام دهد .لــذا كليــه متقاضيان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  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 دوشــنبه
مــــورخ  98/12/26در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمع و يــا دبیرخانه دفتر مرکــزی تهران
ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  98/12/19بــراي متقاضيــان الزامي
ميباشــد .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

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

بازار داغ عطاریها
و میوهفروشیها
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