هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

دوبارهکاری و مرمت از سر بازکنی پس از کندوکاریهای طرح فاضالب سیرجان؛

شهـر ُشخم زده!
ِ

سال شانزدهم
چهارشنبه  25خرداد 1401
 6صفحه
شماره 697
 5000تومان

سابق بر این شهرداری صبر کرده تا فاضالب از خیابان ابومسلم گذر کند و بعد خیابان را آسفالت کرده ،چرا باز حاال پیمانکار طرح فاضالب ،خیابان تازه آسفالت شده را حفاری کرده است!؟
خیابان طالقانی شمالی کانال حفر شده ،با خاک پر شده و حتا کار روکش آسفالت روی آن هم انجام شده اما فقط در مسیرهای کانال اصلی! یعنی گودی و رد حفاریهای فرعی رها شدهاند.

S O K H A N
T A A Z E H

صفحه 1
ویترین
عکس :سید محسن فروزنده

هر جا پوســت آسفالتتون صافه ،بدین بزنیم!
قیمت نجومی

میوههای نوبرانه

گلگهر عضو دائم انجمن

بینالمللی تامیناجتماعی شد

صفحه5

صفحه2

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمـــاره /1401/13ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« ارائه خدمات مشاوره شامل مهندسی مفهومی ،تهیه

اسناد و برگزاری مناقصه و نظارت برعملیات پیمانکار  EPCاحداث کارخانه تولید شمش طال به ظرفیت سالیانه 100

کیلوگرم با استفاده از کانسنگ معدن طالی سرکهنو میرجاوه(سیاه جنگل)» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي

به شركت مهندسين مشاور دارای گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه يک در گروه معدن تخصص «كانه
آرايی و فراوری مواد » از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  1401/04/05در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

سیرجان

استادیوم

شهر بدون پارکینگ!

پیر و فرسوده!

صفحه2

صفحه4

