فرا رسیدن اربعین حسینی
را تسلیت میگوییم

خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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دربین دانشآموزان و معلمان
ابتال به کرونا داشتهایم

سن طالیی برای شنیدن تا
سه سالگی است
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دوشنبه  14مهر 1399
شماره 623
 17صفر 1442
 5اکتبر 2020
 6صفحه  2000تومان

بررسی میزان جرایم سرقت در گفتوگو با
رییس پلیس سیرجان

کاهش
 3درصدی
سرقت

آمار کرونا همچنان درسیرجان سیرصعودی دارد

 ۱۳قربانی در ۱۳روز
صفحه 2

صفحه 5

دهش

یک قطعه زمین فروشی واقع در خرمه بلورد
 120قصب ،دارای سند رسمی ،دیوار  2متری،
امتیاز آب و برق ،یکجا و یا به صورت قابل تفکیک
(به ابعاد  44متر عرض و  72متر طول)
به فروش میرسد.
09385558235

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /99/23ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تامیــن تجهیــزات و اجرای شــبکه
بــرق  20کیلــو ولــت هوایــی جهــت برقرســانی بــه چــاه  P5شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر
واقــع در قطــار بنــه» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
لــذا كليــه متقاضيــان 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 .مهلت تحويــل پاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ 99/07/28
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنا بازديــد از محل
اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  99/07/21بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدني
و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون نیــاز بــه ذکر دلیــل و بــدون جبران
خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

 در یک مورد سارقان وارد منزل شده ،طالها
را سرقت و دست به کتککاری زده بودند،
متاسفانه صاحب مال در بیمارستان فوت شد
 بعدازظهرها که مردم از خانه بیرون
میروند ،سرقت از منازل و در مقابل شبها
سرقت خودرو بیشتر میشود
 در بحث سرقت مسلحانه  33درصد
کاهش داشتهایم

