هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

قوتی برای بازسازی «بازار قوتو» نیست؛
ّ

بازار سوغات سیرجان ،نیازمند مرمت

سال شانزدهم
چهارشنبه  8دی 1400
 6صفحه
شماره 676
 2000تومان

قوتو بیشتر از هرچیز دیگری به چشم میآید و آزار دهنده است.
وجود کابلهای برق رها شده و در هم گره خورده در گذر بازار ّ
S O K H A N
T A A Z E H

انشعابات اصلی برق بازار به پشت بام بازار قدیم ،کاروانسرا و ...میرسد که همین جور بالتکلیف زیر سقف دل داده و ول است!

صفحه5

 QRکد

اینستاگرام سخن تازه

کرونا در کمین افراد چاق
صفحه2

همایش و نمایشگاه شکستهنویسان
خوشنویسی به میزبانی گل گهر
صفحه2

حال بد والیبال فوالد سیرجان
صفحه4
عکس :سید محسن فروزنده

اجرای پاکسازی

و الیروبی جویهای سطح شهر

صفحه 5

صفحه3

آگهي مناقصــه عمومـي تجدیـد شده
شمـاره /1400/61ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« تجهیز ،راهبری و مديريت ايستگاه آتش نشاني

شماره 3و 4معدن شماره  » 1خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای
گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5شركت در امور خدمات عمومي و تاسيساتي از اداره تعاون،
کار و رفاه اجتماعی واگذار نمايد .لذا 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 یکشنبه مــورخ  1400/10/19در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه
مورخ  1400/10/12مقرر شده است و الزامی می باشد .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 شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده ( نوبت سوم)
شمــاره /1400/26ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تهیه مصالح  ،داربست بندی ،طراحي و ساخت و
اجرای الینر الستیکی مخزن هماتیت ابتدای خط در كارخانه گندله سازي شماره  »1خود را از طريق برگزاري

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه
به وبسایت شرکت به نشانی  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 یکشنبه مــورخ  1400/10/19در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه
مورخ  1400/10/12مقرر شده است و الزامی می باشد .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 شركت معدني و صنعتي گل گهر

