هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

رئیس کمیته اطالعرسانی ستاد پیشگیری و مقابله کروناویروس در استان کرمان:

فعالیت مشاغل گروه  3و  4ممنوع شد

سال شانزدهم
چهارشنبه  18فروردین 1400
 6صفحه
شماره 641
 2000تومان

مشاغل گروههای  3و  ،4شامل تاالرهای پذیرایی ،استخرهای سرپوشیده ،باشگاههای ورزشی ،چایخانهها و قهوهخانهها ،آموزشگاههای موسیقی و زبان ،موزهها،
سینماها ،تئاترها و مهدهای کودک ،گیمنتها ،باغ وحش ،شهرهای بازی و مراکز تفریحی آبی در شهرهای نارنجی تعطیل می شوند
S O K H A N
T A A Z E H

زنان یک ششم مردان

صفحه2

وضعیت نابسامان زمینهای بایر داخل شهر

صفحه2

درویشخان و راز
سر به ُمهر باغ سنگی
صفحه5

کاریکنیمکارستان
صفحه5

عکس :سید محسن فروزنده

گلگهرُ ،گلسرسبد
صنایعمعدنیکشور
صفحه5

فرمانده محترم انتظامــی
استان کرمان؛

جناب آاقی رسدار عبدارلضا انرظی
درگذشت ابـوی گرانقدرتان

شـادروان حاج عطا اهلل ناظــری

صفحه 3

همکار گرامی؛

جناب آاقی مهندس حادم نوری نسب
ضایعه درگذشت برادر خانم گرانقدرتان
شادروان مهندس معیــن پورمختــار

آگهي اصالحیـه اسنـاد مناقصه عمومي
شمــــاره /99/59ع

و تمدید مهلت تحویــل پاکات مناقصـــه
پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه «طراحی و احداث یک باب مخزن 20000

مترمکعبی بصورت  »EPCاز طريق برگزاري مناقصه عمومي ،به آگاهی می رساند ،مهلت تحویل پاکات
مناقصه از روز چهارشنبه مورخ  1400/1/18به روز شنبه مورخ  1400/1/28موکول گردید.
همچنین الحاقیه اسناد مناقصه و اصالحیه فهرست بهای مقادیر از وب سایت این شرکت به آدرس
 WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد .ضمنا ً بازديد مجدد از محل اجراي
را به شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض
نموده ،از درگاه احدیت برای آن مرحوم ،رحمت و
مغفرت و برای شما صبر مسئلت داریم.

رشکت سی بی جی

را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از
درگاه احدیت برای آن عزیز از دست رفته ،علو درجات
و برای شما صبر مسئلت داریم.

ربومند -صادقی -نقوی

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی پمپ بنزین قدس سیرجان؛

ح
م
ل
ع
جناب آاقی مد ی ضیاء

درگذشت برادر گرامی تان شـادروان جعفــر ضیــاء (بزرگ خاندان ضیاء)

را به جنابعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته  ،برای آن عزیز از دست رفته علو
درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم .

من
حس
ص
ور ن ژناد

موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  1400/1/23مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر
در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شماره/99/57ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تامین تجهیزات ،بهره برداري،

نگهداري ،تعميرات و احداث سازه هاي ذخيره سازي و انتقال آب و پساب جديد» خود را از طريق
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ  1400/1/31در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه
مورخ  1400/1/24مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

