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هفتهنامه

کرونا تموم بشه میدونم
چطور زندگی کنم

گفتوگو با محمد معتمدیزاده
پیرامون حواشی انتخابات مجلس:

6

به تبعات اجتماعی باید بیشتر از
تبعات روانی اهمیت داد
7

دوشنبه  1اردیبهشت 1399
شماره 601
 26شعبان 1441
 20آپریل 2020
 8صفحه  2000تومان

رییس اتاق اصناف سیرجان

حسنپور
از مردم
عذرخواهیکند

نسخه تهران را برای سیرجان پیچیدهاند
 تصمیمات در کشور ما خلقالساعه و براساس سالیق شخصی گرفته میشود
 در این قضیه بیش از 80درصد صنوف ضرر کردند و دولت هم واقعا هیچ فکری برایشان نکرده است
 اولین شهرستانی بودیم که در تعطیلی واحدهای صنفی پیشقدم شدیم
 بیش از  300واحد صنفی را به دلیل عدم اجرای مصوبات ،تعطیل کردیم
 باز کردن مغازه پیش از دستور بازگشایی ،از سر اجبار است
وگرنه هیچکس سالمت خودش را به خاطر درآمد به خطر نمیاندازد
صفحه 2

 آقای حسینی دلشان میخواست ما کنار برویم
 عربگویینی بدون هیچ خواستهای
از من حمایت کرد
 یک از شکایتهای من بحث مهندسی شدن
انتخابات بود
 توهین و افتراهای حسنپور
حداقل  ۶ماه زندان دارد
صفحه  4و 5
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

رییس اداره پست در پاسخ به گالیههای مردم
از شلوغی و دیررسیدن بستههای پستی:

حجم کاری پست
 5برابر شده است
صفحه 3

ناخدایکم ستاد دکتر علیرضا محمدی

ارشد نظامی و فرماندهی محترم آماد و پشتیبانی نداجا
فر ا رسیدن  29فروردین ماه ،روز ارتش جمهوری
اسالمی ایران و یادمان حماسهسازی و ایمان و دالوری
سربازان این آب و خاک بر شما مبارک باد .اهتمامتان
در سنگرهای دفاع و امنیت ستودنی است و استواری
گامهایتان را در صیانت از هستی وطن آرزومندم.

امیر دریاداردوم مهدی شعبانزاده
فرماندهی محترم مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا

فرا رسیدن  29فروردین ماه ،روز ارتش
جمهوری اسالمی ایران و حماسه آفرینیهای
نیروی زمینی قهرمان مبارک باد.

رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان

رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان

آگهي فراخوان شناسایی شرکتها به شماره /99/1ف (نوبت اول)
ـی ،تامین
ـکاران طراحـ
ـی پیمانـ
ـی کیفـ
ارزیابـ
و نصــب ( )EPCکارخانــه ســولفورزدایی از
گازهــای خروجــی کارخانــه گندلهســازی
(جهت مناقصه بينالمللي دو مرحلهاي)
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در نظــر دارد
نســبت بــه ارزيابــي کيفــي و تعييــن پيمانــکاران
واجــد شــرايط بــه منظــور دعــوت بــه مناقصــه
بينالمللــي جهــت مهندســی ،تامیــن ،اجــرا ،نصــب
و راهانــدازی کارخانــه ســولفورزدایی از گازهــای
خروجــی کارخانــه گندلهســازی شــماره یــک مجتمع
معدنــی و صنعتــی گلگهر ســیرجان با شــرايط ذيل
اقــدام نمايــد.
 -1موضوع مناقصه:
انجــام کليــه فعالیتهــای مهندســی و طراحــی،
تهیــه و تامیــن کاال ،عملیــات ســاختمانی و
تاسیســات زیربنایــی ،حمــل ،نصــب ،راهانــدازي
و تحويــل )EPC( ،همــراه بــا آمــوزش کارخانــه
ســولفورزدایی از گازهــای گندلهســازی شــماره
یــک بــا روش تزریــق آمونیــاک کــه منجــر بــه

محصــول خروجــی ســولفات آمونیــم گــردد.
 -2نام و نشاني مناقصهگزار:
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر بــه آدرس
تهــران ،خیابــان دکتــر فاطمــی ،روبروی هتــل الله،
ســاختمان نگیــن ،پــاک 273
 -3برآورد مدت انجام کار:
مدت انجام کار بيست و چهار ماه ميباشد.
 -4شرايط داوطلبان:
 دارا بــودن گواهینامــه صالحیــت پایــه یک طرحو ســاخت در رشــته نفــت و گاز از ســازمان برنامــه
و بودجــه کشــور با ظرفیــت کاری و ریالــی آزاد.
 داشــتن امکانــات عملياتــي و اجرايــي ،فنــي ومهندســي ،مديريتــي ،توانايــي مالــي و تجربيــات
مفيــد و مکفــي در زمينــه موضــوع مناقصــه.
 قابليــت تاميــن تجهيــزات از شــرکتهاي معتبرداخلــی و خارجــی يــا شــرکتهاي تحــت ليســانس
آنهــا با ســابقه مفيــد در زمينه موضــوع مناقصه.
 شــرکتهاي داوطلــب داخلــي و خارجــيميتواننــد بــه صــورت مشــارکت يــا کنسرســيوم

نيــز در مناقصــه شــرکت نماينــد.
 کلیــه فعالیتهــای مهندســی پایــه و ارایــهمشــخصات فنــی تجهیــزات فراینــدی کارخانــه
ســولفورزدایی میبایســت توســط شــرکت
صاحــب تکنولــوژی کــه در زمینــه طراحــی
واحدهــای ســولفورزدایی از گازهــای خروجــی
دانــش و تجربــه مســتند داشــته اســت ،انجــام
گــردد.
 -5داوطلبــان ميتواننــد حداکثــر يــک هفته پس
از انتشــار آگهــي فراخــوان جهــت دريافــت اســناد
ارزيابــي بــه نشــانی ایــران ،تهــران ،خیابــان دکتــر
فاطمــی ،روبــروی هتــل اللــه ،ســاختمان نگیــن،
پــاک  ،273طبقــه پنجــم ،دپارتمــان برنامهریــزی
و توســعه (آقــای بلوکــی) مراجعــه نماینــد؛ در
ضمــن دریافــت اســناد ارزیابــی از وبســایت
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر بــه نشــانی
 www.geg.irاز بخــش تامینکننــدگان و
مشــتریان ،مناقصههــا نیــز امکانپذیــر میباشــد.
 -6اســناد و فرمهــاي ارزيابــي کيفــي بــا ارایــه

معرفينامــه کتبــي کــه در آن موضــوع مناقصــه
فــوق درج شــده باشــد ،بــه نماينــدگان داوطلبــان
تحويــل خواهــد گرديــد.
 -7داوطلبــان ميبايســتي فرمهــاي ارزيابــي
کيفــي و مــدارک مربــوط بــه آن را ظــرف مــدت
حداکثــر چهــار هفتــه از تاريــخ انتشــار آگهــي
فراخــوان مطابــق فرمهــاي درخواســتي تکميــل
و همــراه بــا مســتندات الزم بــه نشــاني :تهــران،
خیابــان دکتــر فاطمــی ،روبــروی هتــل اللــه،
ســاختمان نگیــن ،پــاک  ،273طبقــه همکــف،
دبیرخانــه مرکــزی تحويــل و رســيد دريافــت
نماينــد.
 -8تکميــل و ارســال مــدارک در پاســخ بــه ايــن
آگهــي هيچگونــه حقــي بــراي متقاضيــان ايجــاد
نخواهــد کــرد.
 -9داوطلبــان در صــورت نيــاز بــه کســب اطالعات
بيشــتر بــا تلفــن  034 - 41424118تمــاس
حاصــل نماینــد.

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
مدیریت قراردادها و معامالت

