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گفتوگو با رضا سروشنیا شهردارسیرجان

به اعضای شورا
حق میدهم چون
دغدغهی انتخابات
را دارند
 در مواردی که اعضا قانع نمیشوند و قبول نمیکنند
نمیتوانم پایم را از قانون فراتر بگذارم
 اگر توقع دارند به همه کارکنان شهرداری  ۱۷۵ساعت
اضافه کار بدهم ،چنین چیزی امکان ندارد

صفحه 4

گفتوگو با ابوذر زینلی رییس شورای شهر سیرجان
پیرامون سوال از شهردار:

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

در انتخاب شهردار
رایم سفید بود
 اگر اضافهکارها پرداخت نشود ،نباید دروضعیت فعلی
توقع داشته باشیم کارمند شهرداری شق القمر کند
 قرار نیست توقعمان در حد گرفتن حق آالیندگی
از شرکتهای معدنی باشد

صفحه 5

آگهی مزایده شماره SI 99297-00

جناب آقای محمد فالح

جناب آقای محمد فالح

ـان در نظــر دارد ضایعــات غیــر
ـیرجان ایرانیـ
ـوالد سـ
ـرکت فـ
شـ
تولیــدی موجــود در مجتمــع معــادن ،کنســانتره و گندلهســازی
ســیرجان را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش رســاند .لــذا
از تمامــی داوطلبــان دعــوت بــه عمــل میآیــد بــه منظــور خریــد
اســناد مزایــده پــس از واریــز مبلــغ  500/000ريــال به حســاب
شــماره  5800318125نــزد بانــک ملــت شــعبه بلــوار جمهــوری
اســامی کرمــان بــه نــام شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان
همــراه بــا فیــش واریــز و معرفینامــه از تاریــخ 1399/09/08

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان مدیرعامــل
ـن را حضور
ـن گهرزمیـ
ـنگ آهـ
ـرکت سـ
شـ
شــما تبریــک عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد
منــان مزیــد توفیقــات و خدمتــی سرشــار از
شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی بــرای
شــما آرزومندیــم.

بانک ملت حوزه سیرجان

انتصــاب جنابعالــی بــه عنــوان مدیرعامــل
ـن را حضــور
ـن گهرزمیـ
ـنگ آهـ
ـرکت سـ
شـ
شــما تبریــک عــرض نمــوده ،امیــد اســت
بــا تدابیــر و تجــارب ارزنــده شــما شــاهد
پیشــرفت آن مجموعــهی عظیــم باشــیم.
موفــق و پیــروز باشــید.

بانک ملت شعبه بازار سیرجان

لغایــت  1399/09/12بــه دفتــر شــرکت فــوالد ســیرجان
ایرانیــان مراجعــه نمــوده و پیشــنهادات خــود را بــه صــورت
کتبــی بــر اســاس اســناد مزایــده حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری
 1399/09/17بــه دفتــر ایــن شــرکت ارائــه دهنــد.

شماره تماس ضروری034 - 31245713 :

آدرس:
دفتــر تهــران :خیابــان مطهــری ،خیابــان میرعمــاد ،ســمت چــپ،
بنبســت اول ،پــاک دو ،طبقــه چهــارم
دفتــر کرمــان :بلــوار جمهــوری اســامی ،ســاختمان میدکــو،
طبقــه چهــارم ،شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/45ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه « تجهيــز و
قفســهبندي ســوله انبــار مغــزه حفــاري» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
پيمانــكار واجــد شــرايط و داراي رتبــه حداقــل  4در رشــته ابنيــه واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و
اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از بخــش مناقصه-مزايــده دانلــود
نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ  99/09/22در محــــل دفتــر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل
اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/09/15مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي
گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت
مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

