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جناب آاقی
مه حج نج
م
ندس ت ینیا

عتی
ربارد زبرگوار؛جناب آاقی مهندس ایمان قی

با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدند و همچنین
کسانی که در حال برداشتن قدمهایی جهت رسیدن به اهداف واالی نظام مقدس
جمهوری اسالمی و مردم عزیز ایران هستند.
خدا را سپاس از جهت خبر خوش انتصاب شایسته و بجای جنابعالی به عنوان

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

باور داریم که بی گمان حضور شما در این سئولیت به عنوان خادمی صدیق و بومی این شهرستان با کوله بار گرانی از تجربه
نویدبخش تحولی عظیم در معدن گل گهر سیرجان بیش از پیش خواهد گردید .فرصت را مغتنم دانستیم این انتصاب را که
قطعا نشأت گرفته از توانمندی های مدیریتی و کارنامه درخشان حضرتعالی در خدمت رسانی به صنعت کشور بوده را به شما
تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما را برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل
الهی در جهت رشد و شکوفایی بیش از پیش این شرکت را مسئلت داریم.

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت معــاون مدیرعامــل و
مدیـر مجتمــع شرکــت معدنـی و صنعتـی گـلگهـــر
که نشان از درایت و لیاقت شما دارد را تبریک عرض نموده ،بی شک با توانمندی و سوابق
درخشان مدیریتی جنابعالی ،شاهد پیشرفت روز افزون آن مجموعه خواهیم بود .توفیق و
سربلندی تان را در این عرصه آرزومندم.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح
مختصر :عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک) به شماره

 2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 4را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/11/08می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/11/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1399/12/02

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/12/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک

حس
حاج ین گلزاری (بانک ملت شعبه مهیاشهر) و خانواده شهید محمد گلزاری

عکس :سید محسن فروزنده

مشکالت شهرک مشهور به سیبیجی؛

صفحه 4

