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رییس اتاق اصناف سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد:

شاید تمرد
در پیش باشد
 آقایان دولتی به هیچ یک از وعدههای خود عمل نکردند
 دوگانگی دستورالعملها ما را چوپان دروغگو کرد
 اول طرح را مصوب میکنند و بعد دنبال ایرادها میروند

 چوب زدن بر سر اصناف بیانصافی است

3

در نشست خبری رییسپلیس راهور سیرجان مطرح شد:

شیشه دودیها در راه پارکینگ

2

چیزی نفزود
در عجیبالممالـک محروسـهای کـه رزوگارمـان در آن در حـال سـپری شـدن اسـت ،عـرف ایـن اسـت که اگر
مسـئولی یـا مدیـری برکنـار شـود ،اسـتعفا دهـد یا به هـر دلیلـی از آن جایگاه بـرود ،مدتی مدید طول میکشـد تا
جانشـین الیقـی برایـش پیـدا شـود .ایـن قاعـده مثـل همـهی قواعد البتـه گاهی شکسـته میشـود و مثال هنوز
جوهر اسـتعفانامهی اسـتانداری خشـک نشـده ،اسـتاندار جدید سـاک به دسـت پشـت در ایسـتاده است ...
ادامه در صفحهی 2

دیروز یکشنبه  25آبان ساعت  12ظهر ،سومین فوتی وارد غسالخانه بخش کرونایی آرامستان سیرجان شد .عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
دکتر موقری ،از روزهای سخت کرونایی میگوید:

تخت خالی نداریم
4

جناب آقای حسن صادقی
آگهي مناقصه عمومي شماره /99/47ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طــرح جامع
برقرســانی» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و داراي
رتبــه حداقــل  5در رشــته نيــرو واگــذار نمايــد .لــذا مناقصهگــران ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد
مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش
مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ
 99/09/08در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهران
ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي موضوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/09/01مقرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نيــاز به
ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

درگذشــت پــدر همســر گرامیتــان
را خدمــت شــما تســلیت عــرض
میکنیــم .خداونــد روح آن عزیــز
ســفر کــرده را قریــن رحمــت و
مغفــرت فرمایــد و بــه بازمانــدگان
صبــر عنایــت کنــد.

بــا نهایــت تاســف درگذشــت مــادر
بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده
محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از خداونــد بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه علــو درجــات الهــی و بــرای شــما و
ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت
مینما ییــم .

مدیریت و پرسنل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

مدیریت و پرسنل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقای کورش نقوی

جناب آقای

تحمــل ســوگ فقــدان مــادر ،صبــری الهــی را
مــی طلبــد .مــا را در ایــن غــم جانکاه شــریک
بدانیــد .بــرای آن عزیــز درگذشــته آمرزش
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر
و طــول عمــر باعزت خواســتاریم.

مدیر اجرایی اتاق بازرگانی شهرستان سیرجان

همکاران شما در شرکت

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/48ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «بارگیــری و حمــل
محصــول از قبیــل دانهبنــدی و کلوخــه ســنگ آهــن بــا تنــاژ ســالیانه  10،000،000تــن از
معــدن شــماره  3گلگهــر به خطــوط كارخانجــات فــرآوري» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصه
عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا پيمانــكاران ميتواننــد جهــت اخذ اســناد مناقصه
بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از بخــش مناقصــه -مزايــده
دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ  99/09/08در محــــل دفتر
كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل
اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  99/09/01مقــرر 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

جناب آقای کورش نقوی

سمنگانبار باستان سیرجان

جناب آقای کورش نقوی

و جناب آقای حمید شهابینژاد
درگذشــت مــادر گرامیتان را به شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
میکنــم .بــرای آن عزیــز درگذشــته
غفــران و رحمــت واســعه الهــی را
آرزومنــدم.

بهروز ایمانی

مهندس امید علیرضازاده

بــا نهایــت تاســف مصیبــت درگذشــت اخــوان
گرامیتــان را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض میکنیــم .امیدواریــم کــه وســعت
صبــر شــما بــه انــدازهی دریــای غمتــان باشــد.
بــرای آن عزیــزان درگذشــته غفــران و رحمــت
ی الهــی مســئلت داریــم.
واســع ه 

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقای کورش نقوی
در غــم از دســت دادن مــادر بــه ســوگ
نشســتن صبــری میخواهــد عظیــم .برای
شــما و خانــواده محترمتــان شــکیبایی
و بــرای آن عزیــز ســفر کــرده غفــران و
آرامــش الهــی را خواســتاریم.
حجت اکبری و نادر زینلی

