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گفتوگو با شهردار سیرجان پیرامون بودجه و انتقادهای شورا

برخی اعضای شورا
میخواهند ناحقی کنم
درهمی

ن رابطه

 به برخی اعضای شورا حق میدهم که خودشان را مدیون مردم بدانند
 من نمیتوانم به کارمندی که کار نمیکند ،اضافهکار کامل بدهم
 رک بودن من باعث شده برای برخی دوستان شبهه ایجاد شود

صفحه 2

گفتوگو با رییس شورای شهر پیرامون انتقاد از مدیریت شهرداری

ذات آقای شهردار را نمیتوان عوض کرد
 روی کار پیمانکاران شهرداری نظارت دقیقی وجود ندارد
 اگر تغییری در روند کار ایجاد نشود ،احتماال به سمت طرح سوال از شهردار برویم

صفحه 3

بلند همت
این گزارش داستان زندگی فردی است که بارها در کوچه و خیابان مانند او را دیدهایم و گاه با نگاهها و
الفاظ نابجا آزارشان دادهایم .داستان افرادی که به لحاظ قامت متفاوتند؛ بزرگساالنی درقامتی کودکانه
که گاهی توانمندیهایشان بسیاربیشترازافراد بلندقد است .حدود  12 - 10هزار نفردرکشورمان زندگی
میکنند که به دلیل قامت کوتاهشان عنوان آدمکوچولوها را برای آنها انتخاب کردهایم« .علی شهبا» یکی از
آنهاست ... .ادامه درصفحه 4

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

پاسارگاد از ساختوساز در حریم مخازن نفت سیرجان گزارش میدهد؛

همسایههای خطرناک
خانواده محترم حسام

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/27ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «راهبــری و اجــراي عمليات
نقشــهبرداري هوايــي در محــدوده پيــت معــدن و دپوهــاي اطــراف و تعمیــر ،نگهــداری و
تامیــن قطعــات يدكــي  2فرونــد پهپــاد ملكــي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
شــركتهاي داراي مجــوز نقشـهبرداري هوايــي از اتحاديــه صنايــع هوايــي و فضايــي كشــور واگــذار نمايــد.
لــذا پيمانــكاران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي WWW.GEG.IR
مراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/06/10در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه
روز شــنبه مــورخ  99/06/01مقــرر 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

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/25ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «تاميــن مصالــح و
تجهيــزات ،حمــل و اجــرای فیلتــر شــنی و تاسيســات آبرســاني در محــل حوضچــه باطلــه
جدیــد كارخانجــات خطــوط  6 ،5و  7تولیــد کنســانتره آهــن و ســد رســوبگیر» خــود را
از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط 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 قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/06/10در
محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهــران ميباشــد .ضمنــاا بازديد
از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز يكشــنبه مــورخ  99/06/02مقــرر 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

فقــدان مــادر گرامیتان مــا را نیــز اندوهگین
ســاخت .حضــور شــما تســلیت عــرض نمــوده،
از پــروردگار یکتــا غفران الهی بــرای آن عزیز
از دســت رفتــه و برای شــما بزرگــواران صبر
و ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت خواهانیم.

شرکت سیرجان زمرد

6

جناب آقای محمد حسام

واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت .درگذشــت مــادر
گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن مرحومــه را قریــن رحمــت
و مغفــرت فرمایــد.

کارکنان شرکت مروارید سبز کویر

خانواده محترم حسام

انــدوه مــا در غــم از دســت دادن مــادر بزرگوارتــان در
واژههــا نمیگنجــد .تنهــا میتوانیــم از خداونــد برایتــان
صبــری عظیــم و بــرای آن مرحومــه روحــی شــاد و آرام
طلــب کنیــم.

شرکت ارغوان نگین ،حسین و سعید رضایی

خانوادههای محترم حسام و بحرانی
ـی را حضــور
ـرا بحرانـ
ـه زهـ
ـه حاجیـ
بــا ابــراز همــدردی درگذشــت مرحومـ
شــما بزرگــواران صمیمانــه تســلیت عــرض میکنیــم .از درگاه خداونــد
ســبحان بــرای آن عزیــز ســفر کــرده غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای
شــما و ســایر بازمانــدگان شــکیبایی و طــول عمــر مســئلت داریــم .مــا را در غم
خــود شــریک بدانیــد.

خانواده سلطانی

خانواده محترم حسام

عــروج ناگهانــی مــادری مهربــان و بانویــی فرهیختــه ضایعـهای بــس غمانگیــز
و بــزرگ اســت .ایــن ضایعــه دردنــاک را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده،
آرزو میکنیــم کــه وســعت صبــر شــما بزرگــواران بــه انــدازهی دریــای غمتــان
باشــد .از درگاه خداونــد بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان
صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواســتاریم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان -دفتر سیرجان

