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فوتیهای تصادف
هموزن فوتیهای کرونا
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تحقق شعار جهش تولید در شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهر
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صفحه 2

خانوادههایی که بچه معلول دارند از مشکالت آموزشی
در روزهای کرونا میگویند

صفحه 6

درهمی

ن رابطه

صفحه 4و 5

توگو با یکی ازغسالهای آرامستان
گف 

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

دردسرهای
آموزش مجازی
دانشآموزان معلول

ایستگاه آخرکرونا

در  6ماه گذشته  100میت کرونایی را غسل دادهام
صفحه 5

توگو با پاسارگاد
رییس سازمان آرامستان در گف 

درقضیه کرونا بچههای آرامستان دیده نشدند

صفحه 4

جناب آقایان

حسین و مجتبی زیدآبادی

و ایرج زیدآبادی ،ناصر مرادی ،مصطفی ساالری

آگهی مناقصه عمومی

شماره 104-99-N-A
ـر ،در نظــر دارد «تامین
ـدن گلگهـ
ـت و معـ
ـرکت نظمآوران صنعـ
شـ
و راهبــری مکانیزمهــای ســنگین و نیمهســنگین در کارخانــه ذوب و
ریختهگــری شــماره یــک شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان» را از
طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار
نما ید .
متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه درگاه
اینترنتــی شــرکت بــه آدرس www.nazmavaranco.ir :مراجعه
نماینــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا آقــای مهنــدس ســعادت بــه شــماره
ـنبه
ـای شـ
تمــاس  034 42255291 - 09172328580در روزهـ
ـی  14:00تمــاس حاصــل نمایند.
ـاعت  9:00الـ
ـنبه از سـ
ـی چهارشـ
الـ
تحویل مدارک:
آخریــن مهلــت تحویــل :ســاعت  11:00روز شــنبه مــورخ
1 3 9 9 /0 9 /1 5
محــل تحویــل :ســیرجان  -بلــوار دکتــر صفــارزاده -حــد فاصــل
چهــارراه طلــوع و چهــارراه مخابــرات -نبــش کوچــه شــماره  ،13کــد
پســتی  7817819489شــرکت نظ ـمآوران -واحــد امــور حقوقــی و
قراردادهــا ،آقــای مهنــدس ســعادت تحویــل و رســيد دريافــت نمايند.

واحد امور حقوقی و قراردادها

درگذشــت شــادروان حاجحســن زیدآبــادی
را خدمــت شــما و خانوادههــای محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،ازخداونــد متعــال بــراي
آن مرحــوم طلــب مغفــرت و رحمــت و بــراي شــما
صبــر و شــكيبايي خواســتاريم.
خانوادههای
حسینی ،غفوری ،دعاگویی ،اعتمادی

جناب آقای دکتر زیدآبادی

و خانوادههای محترم و وابستگان
مصیبــت درگذشــت مــادر گرامیتــان
حاجیهبیبیفاطمــه حســینی را
خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از
خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز درگذشــته
غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان صبــر و اجــر خواســتاریم.

خانوادههای حسینی

جناب آقای مهندس اکبر عباسپور

انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت معــاون توســعه و برنامهریــزی فرمانــداری ویــژه
شهرســتان ســیرجان را بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد اســت در ســایه تاییــدات
الهــی بیــش از پیــش موفــق و ســربلند باشــید.

عمو حاج محمود و فرزندان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/34ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــي ،خريــد،
نصــب و راهانــدازي سيســتم اطفــاء حريــق گازي  FM200دفاتــر بايگانــي» خــود را بــه طــور توام
و بــه صــورت  ،EPCاز طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد .لــذا كليه
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-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويل پاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ  99/09/15در محــــل
دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل
اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/09/08مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر
در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

