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شماره 677

2000 تومان

یادبودی برای زنده یاد 
محمدمهدی بیگ زاده

صفحه 4

غرق شدن یک مادر و فرزند  
  هنگام عبور از سیالب در سیرجان

شیری که در باغ وحش
 مانکن شد

گنجشک ها 
با ارزن روپایی نمی زنند!

صفحه 3

آبگرفتگیهاییکهشیرینیبارندگیرابهکامشهروندانتلخمیکند؛

غرِق سیالب ندانم کاری 

صفحه  4 

 دریایی از بی دانشی در شهرسازی و راهسازی
 این نوع شهرسازی داد می زند که در سال های گذشته به نام تعهد به تخصص و علم بی توجهی شده، حال آنکه در واقع تعهدی هم وجود نداشته  است!

 براي طراحي فني روگذرها و زیرگذرها باید از استانداردها و ضوابط فني موجود در آیين نامه طراحي راه ها استفاده شود

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 
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صفحه 7
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روزهای زیادی از رفتنت میگذرد، درست یک سال...

امروز یک سال است که دیگر صدای گرمت را نشنیده ایم

به مناسبت اولیـن سالگـرد درگذشت
 پدری مهربان و همسری فداکار؛

زنده یاد مهندس  محمد مهدی  بیگ زاده 
 ساعت 15  روز چهارشنبــه 15 دی ماه بر سر تربت پاکش در بهشت زهـرای آبــاده 

گردهم آمده و با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره اش را زنده نگه می داریم .

گان خانواده اهی بیگ زاده، رفعتی  و ساری بست

و روی ماهت را ندیده ایم،از  روز رفتنت شادی هیچ کداممان واقعی نبوده است. 

هنوز خیالت با ماست،و خاطراتت سهم تلخ روزهای شیرینمان شده است ...

آگهی فراخوان شماره 1400/15/ف  
تامین سنگ آهن مگنتیتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ریزي استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه و حداکثري از مواد خام معدني 
داخل کشور ، اقدام به شناسایي کليه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامين کنندگان سنگ آهن حقيقي و حقوقي مورد تائيد ، جهت تامين بخشي از 
مواد اوليه مورد نياز کارخانجات خود نماید.لذا از کليه واجدین شرایط که توانمندي تامین ماهیانه حداقل 5000 )پنج هزار( تن سنگ آهن مگنتیتي را داشته 

باشند جهت شرکت در فراخوان و ارسال مدارك دعوت به عمل مي آید.
مدارك مورد نياز اشخاص حقوقی:

1-اساسنامه و اظهار نامه ثبتی شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2-آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغييرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز

3-تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و یا دپوی سنگ آهن 
4-سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ ، حجم و ميزان فعاليت

5-مدارك دال بر توان تامين ساليانه شرکت )معدن(
6-مشخصات فنی محصوالت توليدی و هر گونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان

مدارك مورد نياز اشخاص حقيقی:
1-تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و یا دپوی سنگ آهن 

2-تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و سایر مدارك مرتبط با دارنده ی پروانه بهره برداری معدن 
3-مشخصات فنی محصوالت توليدی و هر گونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان

4-سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ
5-مدارك دال بر گواهی تامين ساليانه دارنده پروانه بهره برداری

شرکت کنندگان در فراخوان الزم است مدارك فوق را در پاکت دربسته مهر و موم شده قرارداده )روی پاکت نام شرکت یا شخص حقيقی ، شماره و 
موضوع فراخوان قيد شود( و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 به نشانی دفتر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خيابان دکتر 
فاطمی ، روبروی هتل الله ، ساختمان نگين ، پالك 273 ، دبيرخانه مرکزی، یا به نشانی دفتر کميسيون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در 

کيلومتر 50 جاده شيراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 03441424166و 03441424062 تماس حاصل فرمائيد.

 کمیسیون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر


