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حق مردم یا داللی
گزارش پاسارگاد ازچند و چون کمک  80میلیاردی گلگهر به استان کرمان

 بخشی از مبلغ کمک گلگهر به طور غیرمستقیم به برخی از پروژههای شهری کرمان اختصاص یافته است
 سال  94هیئتمدیره و سهامداران گلگهر به استاندار کرمان اختیاردادند تا  80میلیارد تومان را هزینه کند
 نمایندگان کرمان در ازای منصرف کردن پرداخت  400میلیارد تومان توسط گلگهر به دولت،از گلگهر میخواهند

درهمی

 80میلیارد تومان به استان کرمان کمک کند

3

ن رابطه

از حقالوکاله به وجهالمصالحه

2

توگوی پاسارگاد با دکتر نرگس جهانگیری رییس بیمارستان امام رضا
گف 

(ع)

بستری  70بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان امام رضا

5

صد تا  ۱۶میلیون تومان حساب کنید چقدر میشود!
طلاق ،یکـی از مسـایل مهـم و از شـاخصهای اجتماعـی حسـاس در جامعـه اسـت .در شـرایط فعلـی بحـران
کرونـا و حضـور بیـش از انـدازه زوجیـن در کنـار هـم از یـک طـرف و افزایش افسارگسـیخته قیمت سـکه از طرف
دیگـر عواملـی شـدهاند تـا آمـار طالق دچار نوسـانات شـدیدی شـود .معـاون وزیر کشـور در صحبتهایی بـا ایرنا
بـه کاهـش  ۸درصـدی آمـار طلاق در ۳ماهـه نخسـت  ۹۹اشـاره کـرده اسـت .همشـهری هـم به نقـل از رییس
سـازمان ثبـت اسـناد و املاک کشـور ...ادامـه در صفحهی 4

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/42ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «بیمــه امــوال و
دارائیه ـاي خــود در ســال  »1399-1400را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــرکت
بیمهگــر واجــد شــرايط (شــعب مرکــزی) واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه بــه ســايت  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت
تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دریافــت نماينــد .متقاضيــان ميتواننــد روز دوشــنبه مــورخ
 99/08/05از محــل موضــوع مناقصــه بازديــد نماينــد .مهلــت تحويــل پاكتهــا ســاعت  9الــي 14
شــنبه مــــورخ  99/08/10در محــــل دبیرخانه دفتر مرکزی (تهران) و يا دفتر كميســيون معـــامالت
(مجتمــع -ســیرجان) ميباشــد .ضمنــا شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و يــا رد هــر
يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/41ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «اجــراي عمليــات حفــاري
ژئوتكنيــك و آبشناســي بــه میــزان  22270متــر بــا قطــر  »HQرا از طريــق برگــزاري مناقصــه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه
بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و
مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ 99/08/10
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانــه دفتر مرکــزی تهران ميباشــد .ضمنــا بازديد از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ  99/07/30مقرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتي
گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار
ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
توضیحات شهردار سیرجان پیرامون سرمایهگذاری شرکت گهر زمین در پروژه باغ ایرانی

هنوز قرارداد را روی کاغذ نیاوردهایم
2

دهش

اخوان محترم بلوردی

خانواده محترم بصیرینیا
غـم از دسـت دادن فرهنگـی عزیـز ،جانبـاز سـرافراز و پیشکسـوت ورزش
سـیرجان زندهیـاد حاجمحمدکاظـم بصیرینیـا بسـیار اندوهگیـن اسـت.
درگذشـت آن عزیـز عروجیافتـه را تسـلیت گفتـه ،برای شـما صبـر و برای آن
مرحـوم رحمـت و مغفـرت الهـی را آرزو داریـم.

مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

اطالعيه شماره  1مناقصه عمومي شماره /99/35ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)

بدينوســيله بــه اطــاع كليــه شــركتكنندگان در مناقصــه بــا موضــوع« :خدمــات
مهندســي ،تاميــن کاال ،ســاخت و نصــب تجهيــزات بهصــورت تــوام بــه منظــور
احــداث ســاختمان جديــد کنتــرل كارخانــه گندلهســازی شــماره یــک شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر» ميرســاند ،مهلــت تحويــل پــاكات مناقصــه از روز چهارشــنبه
مــورخ  99/07/30بــه روز شــنبه مــورخ  99/08/10موكــول گرديــد .الزم بــه ذكــر اســت اســناد
مناقصــه و پاســخ بــه ســواالت مناقصهگــران شــركتكننده در جلســه بازديــد ،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

