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توگوی پاسارگاد با رییس اداره امورمنابع آب پیرامون بحران آب:
گف 

ما میراثدار
گذشتگان هستیم

 1260 حلقه چاه مجاز در سیرجان وجود دارد که  1100حلقهی آن کشاورزی و 150حلق ه شرب وصنعتی هستند
 طی  50سال گذشته یکی ازکمبارشترین سالها را پشت سرگذاشتیم      
 فرونشست  یک هشدارست  که سفرههای آب زیرزمینی دارند تخلیه میشوند
 ساالنه چیزی حدود 90سانتی متر سطح سفرههای آب زیرزمینیمان دارد افت پیدا میکند
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توگو با رضا سروشنیا درآخرین روزهایکاریاش
گف 

آخرین مصاحبه شهردار
 استعفایم را تقدیم رییس شورا کردهام و همزمان با پایان دوره شورا به کارم به عنوان
شهردار پایان خواهم داد
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بزک دوزک غیربهداشتی
پانزده شانزدهساله به نظرمیرسد .با زنیکه خاله صدایش میکند برای خرید لوازم آرایشی به مغازهای دربازارقدیم
سیرجان آمده .رژلبها را یکی پس ازدیگری برروی دستش تست میکند و ازهمراهش میخواهدکه بگوید آیا با
پوستش سازگاراست یا نه .خاله سری تکان میدهد به معنای اینکه جوابش منفیست و به صاحب مغازه میگوید:
«پریروزبرای دخترم ده هزارتومنیاش روگرفتم .ازاونها دیگه نداری؟» فروشندهکهگویی ازسؤالهای این دو عاصی
شده ،میگوید« :نمیخواین بخرید چرا این قدراذیت میکنین ... ،ادامه درصفحه5

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گفتوگوبا معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکتها

ازهمه دعوتکردیم؛ برخی نیامدند

درگذشت برادر ارجمند
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جناب حجتاالسالم والمسلمين
آقاي حاجسيدابراهيم فاقعي

باعـث تاثـر و تاسـف گردیـد .ايشـان

خبر رحلت عالم مجاهد ،روحانی جلیلالقدر

حجتاالسالم والمسلمین حاجسیدابراهیم فاقعی

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

قبـل و بعـد از انقلاب در اشـاعهی
آموزههـاي اسلام و انقلاب و فضائـل
اهـل بيـت ،عمر پر بركت خود را سـپري
كـرد.
از خداونـد رحمـان و غفـار بـراي آن
مرحـوم رحمت و مغفـرت و براي خانواده
محتـرم و فرزنـدان گرامـي و دوسـتان
ايشـان صبـر و سلامت آرزومنديـم.
حمید میرزاده ،مجید زرگرباشی ،عباس دعاگوئی

یـار و یـاور دیریـن انقلاب و نظـام و رهبـری موجـب تاسـف و تالـم گردیـد.
عالمـی شـجاع و انقالبـی کـه در دوران عمـر خود خدمـات فراوانی به اسلام و
مکتـب اهـل بیت(علیهمالسلام) نمـود و همـواره بخـش زیادی از عمـر پرثمر
خویـش را در مسـئولیتهای مختلـف در خدمـت انقلاب و نظـام جمهـوری
اسلامی بـود و از هـر فرصتـی بـرای ایـن هـدف مقـدس بهـره میگرفـت.
ایـن ضایعـه اسـفناک را بـه جامعـهی روحانیـت و علمـا ،باالخـص بـه بیـت
مکـرم و فرزنـدان محتـرم و بازمانـدگان ایشـان ،ارادتمندان و مردم شـریف
شهرسـتانهای سـیرجان و شـهربابک تسـلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعـال بـرای آن فقیـد سـعید ،رحمـت و علو درجـات و برای بازمانـدگان معزز
صبـر جمیـل و اجـر جزیـل مسـئلت مینمائیـم.
امیـد اسـت خداونـد سـبحان ،مـزد سـالها مجاهـدت و تلاش ایشـان را بـا
نعمـات بیکـران خـود در بهشـت رضـوان جبـران فرمایـد.
مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
و شورای اسالمی شهر سیرجان

فراخوان شناسایی شرکتهای مهندسین مشاور به شماره /1400/4ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد در زمینه
اجــرای پــروژه «مطالعــات اكتشــافي فــاز پيجويــي و شناســايي پهنــه
اكتشــافي بافــت بــه مســاحت  15000كيلومتــر مربــع و مطالعــات اكتشــاف
فــاز عمومــي در تعــدادي از محدودههــاي اكتشــافي اميدبخــش حاصــل
از پهنههــا» اقــدام بــه شناســایی شــرکتهای مهندســین مشــاور بــا
رتبــه حداقــل  3در رشــته زمینشناســی ،پیجویــی و اکتشــاف معــادن،
نما يد .
محل اجراي كار :پهنه و محدودههاي اكتشافي در سراسر كشور
مدارك مورد نياز:
 )1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
 )2آگهــي تأســيس شــركت در روزنامــه رســمي بــا آگهــي آخريــن
تغييــرات شــركت حــاوي معرفــي صاحبــان امضاهــاي مجــاز
 )3گواهينامــه صالحيــت از ســازمان مديريــت و برنامهريــزي كشــور
مرتبــط بــا موضــوع فراخــوان
 )4ســوابق کاری مشــابه بــا ارائــه حجم مالــی کار (رونوشـتهای قــراردادی
قبلــی و جــاري بــه همــراه شــرح کار و مبلــغ قــرارداد و گواهینامههــای
صــدور حســن انجــام کار از كارفرمايــان)
 )5مــدارك دال بــر تــوان مالــي شــركت (مبلــغ ماليــات ســاالنه براســاس
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تأييــد اداره مالياتــي ،مبلــغ بيمــه تأميــن اجتماعــي پرداخــت شــده بــه
ســازمان تأميــن اجتماعــي ،درآمــد ناخالــص ســاالنه مســتند بــه صــورت
وضعيتهــاي مــورد تأييــد كارفرمــاي مربوطــه ،مبلــغ داراييهــاي ثابــت
مســتند بــه اظهارنامــه مالياتــي يــا گواهــي بيمــه داراييهــا يــا دفاتــر
قانونــي ســال قبــل ،تأييــد اعتبــار صــادر شــده از طــرف بانكهــا يــا
مؤسســات مالــي و اعتبــاري معتبــر و )...
 )6لیســت پرســنل تماموقــت شــرکت همــراه بــا مشــخصات كامــل
(ســوابق تحصیلــی و کاری) و چــارت ســازمانی
شــركتكنندگان در فراخــوان ميبايســتي مــدارك فــوق را در پاكــت
دربســته و مهــر مــوم شــده قــرار داده (روي پاكــت بايســتي نــام شــركت،
شــماره و موضــوع فراخــوان قيــد شــود) و حداكثــر تــا تاريــخ 1400/05/20
بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در
خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك
 – 273دبيرخانــه مركــزي و يــا بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده شــيراز
ارســال نماينــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن  03441423496تمــاس
حاصــل فرمایید.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

