خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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منطقه گلگهر،
پیشتاز در توسعه فضای سبز

هفتهنامه

بفرمایید داخل،
تعارف نکنید!
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توسعه فضای سبزشهری
توسط شهرداری سیرجان
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گالیههای محمدرضا شریفپور ،مدیرتیم والیبال سیرجان

ه بیمعرفت
هم 
هستند

  برخی مسئوالن ما فقط دنبال گرفتن عکس با آدمهای مطرحی مثل آقای قلعهنویی هستند.
کسی با عکس گرفتن کنار بزرگان ،بزرگ نمیشود
 در سیرجان حتی یک سالن با زیرساخت مناسب نداریم
 برخالف مسئوالن شهرهای دیگر ،مسئوالن شهر ما حتی حاضر نیستند بیایند و بازیهای ما را نگاه کنند
 ۴۰ درصد آسیبدیدگی بازیکنان مربوط به استاندارد نبودن سالنهای والیبال سیرجان است
 نتایج خوب تیم والیبال سیرجان حاصل همدلی و تالش بازیکنان ،سرمربی و کادر فنی کاربلد است
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رییس کمیسیون بودجه شورا درگفتوگو با پاسارگاد:

روند بودجه درشهرداری اشتباه است

3

از هیچکس توقع نداشته باشید ،مخصوصا دولت
 4سال میگذرد از روزهای درد و رنج و بیماری .سالهایی که شاید زیاد دوستشان هم ندارد .اما
هنوزهم با امیدی که درچشمانش موج میزند حرف میزند .محسن احمدی عکاس و هنرمند معروف
سیرجانی را اکثر هنردوستها میشناسند .او متولد  1361است و دو فرزند دختر دارد .احمدی از 6
سالگی دچاربیماری دیابت میشود و زمانی که به سن جوانی میرسد ،مرض قند روی کلیههایش تاثیر
میگذارد و هر جفتشان را ازدست میدهد ...ادامه در صفحه 6

نازنین مبشری خلبان پاراگالیدر

گفتوگو با نازنین مبشری خلبان پاراگالیدر

پروازآرزوی هرانسانی است

جناب آقای حاجمحمدعلی ناظری
بــا نهایــت تاســف و تأثــر درگذشــت بــرادر بزرگوارتــان شــادروان
حاجاحمدعلــی ناظــری را خدمــت شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض مینمایــم .از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز
درگذشــته غفــران و رحمــت الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان
صبــر جمیــل و اجــر جزیــل خواهانــم.

محمداسماعیل خواجویی ،رئیس شورای اسالمی شهرستان سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره/99/61ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «عمليــات اجرايــي احــداث بخشــی از خــط
انتقــال دوغــاب باطلــه کارخانههــای فــرآوری ســنگ آهــن خــود و خــارج کــردن لولههــای فــوالدی قبلــی انتقــال دوغــاب باطلــه
از ترانشــه» را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری با رتبه
حداقــل  3در رشــته خطــوط انتقــال آب و شــبکههای آب و فاضــاب و دارای رزومــه اجــرای خطــوط انتقــال آب بــا فشــار کاری
باالتــر از  25بــار و یــا اجــرای خطــوط لولــه انتقــال دوغــاب باطلــه 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
تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ
 1400/01/16در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از
محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز سهشــنبه مــورخ  99/12/26مقــرر شــده اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يا
قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر
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