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هفتهنامه

ممنوعیت تردد شبانه ،واریز جریمه
به حساب نهادهای خاص است

انتقال آبی درکشور
اگر طرح
ِ
اجرا نمیشد!
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دوشنبه  17آبان 1400
شماره 676
 2ربيعالثانی 1443
 8نوامبر 2021
 6صفحه  2000تومان

توگوی پاسارگاد با معاون سیاسی فرماندارپیرامون آسیبهای مهاجرت
گف 

سیرجان
شهرگرانی است
 حداقل  20هزار نفر افراد غیربومی در سیرجان ساکن هستند
 آمار افغانستانیهایی که پس از تحوالت اخیر افغانستان به سیرجان آمدند  نگرانکننده نیست
بزاست
مهاجرت اگر  کور و ناشناخته باشد قطعا آسی 
 شرکتهای منطقه گلگهر  روی اجارهخانه ،قیمت میوه ،قیمت بلیط هواپیما و ...کامال تاثیرمستقیم دارند
 اولین چالشی که مهاجرت برای ما ایجاد میکند ،بزهکاری است
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بررسی عوارضکرونا بعد ازبهبودی

کرونای ادامهدار

2

 ۲۵آهنگ مستقل برای سیرجان ساختهام
ازچندسالقبلکهگلیمشیرکیپیچسیرجانجهانیشد،هنرمندانبسیاریبرایمعرفیوشناساندنبیشتراینهنراصیلبهمردمان
ایرانوجهان،آثارهنریمتنوعیراتولیدومنتشرکردهاندکههریکبهسهمخوددرراستایمعرفیویژگیهایبالقوهگلیمسیرجانگامی
مؤثربرداشتهاست .یکی ازآثاریکه دراین زمینه توانست بازخورد خوبیکسبکند ،ترکیب شعرو موسیقی درخصوصگلیم سیرجان
بود.تولیدایناثربرعهد همسعودنکوییبود.اوکهدکترایطراحیمدلگردشگریموسیقیدرسرزمینفرهنگیکرمانراداردوآلبومها
و آثارموسیقایی متعددی ازخود برجایگذاشته  ...ادامه درصفحه5

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گپی با کارگردان نمایش خفت

دغدغهی زندگیکارگران معدن را داشتم
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جناب آقای

آگهي فراخوان شماره /400/9ف (نوبت اول)

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خريــد اينترنــت اختصاصي بــا پهناي
بانــد »200 M b / sخــود را بــه شــرکتهای واجــد شــرایط کــه دارای ســوابق و تخصــص در ایــن زمینــه میباشــند،
واگــذار نمایــد .هــدف از ايــن فراخــوان شناســايي شــركتهاي صاحــب صالحيــت در ایــن زمینــه ميباشــد.
مدارك مورد نياز جهت شرکت در فراخوان:
 -1مجوز  FCPو یا  ServCoاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 -2دفتــر نمایندگــی فــروش و ارائه خدمات پشــتیبانی مســتقر در ســیرجان( قــرارداد نمایندگــی به همــراه آدرس ،تلفن،
قــرارداد اجــاره و یا ســند ملکــی دفتــر نمایندگی)
 -3حداقــل دو نفــر نیــروی فنــی مســتقر در سیرجان(لیســت بیمــه ســه مــاه اخیــر پرســنل فنــی بــه همراه مشــخصات
فــردی ،مــدارک فنــی و رزومــه تخصصــی)
 -4قراردادهای فروش اینترنت باالی  70مگابیت بر ثانیه (موضوع قرارداد ،نام ،آدرس و شماره تلفن خریدار ارسال گردد)
 -5شــبکه دسترســی در ســطح شهرســتان ســیرجان و منطقــه ویــژه اقتصادی(ارایــه مختصــات و آدرس دقیــق پــاپ
ســایتها و محــدوده پوش ـشدهی و وجــود شــبکه دسترســی در منطقــه ویــژه اقتصــادی و محــدوده ورزشــگاه امــام
علــی(ع) و مهمانســرای گلگهــر الزامــی میباشــد)
 -6ارایه  AS Numberجهت انجام روتینگهای مورد نیاز
 -7رضایتمنــدی از قراردادهــای فعلــی و قبلی(حداقــل  2رضایتنامــه از قراردادهــای بــاالی  70مگابیــت بــر ثانیــه در
 2ســال اخیــر)
 -8تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز
 -9اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت
 -10مدارک مثبته ثبت نامه اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 -11ارائه گواهی ایمنی از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 كليه مدارك و اسنادي كه به صورت كپي ارسال ميشوند بايستي برابر اصل شده باشند. شــرايط و مــدارك ذكــر شــده فــوق حداقــل شــرايط الزم ميباشــد و شــركتكنندگان در فراخــوان كليــه مــداركو مســتندات فــوق را تكميــل و در پاكــت دربســته و مهــر مــوم شــده بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت واقــع در
تهــران– خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــري هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن -پــاك  -273دبيرخانه مركــزي و يا به نشــاني
ســيرجان -كيلومتــر 50جــاده شــيراز -مجتمــع معدنــي و صنعتــي گلگهر -دفتر كميســيون معامــات و حداكثر تــا روز
یکشــنبه مــورخ  1400/08/23ارســال گــردد.
 روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد «مربوط به فراخوان شماره /400/09ف (نوبت اول )» شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد و يــا تائيــد صالحيــت شــركتها بــدون آنکــه محتــاج بــه ذکــر دلیــل باشــدو بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد و ارســال مــدارك هيچگونــه حقــي بــراي شــركتها ايجــاد نخواهــد نمــود.
 جهــت كســب اطالعــات بيشــتر و هرگونــه ســوال در ايــن زمينــه ميتوانيــد بــا شــماره  034-41423328و يــاهمــراه  09133475779آقــاي مهنــدس آقابابايــي تمــاس حاصــل نمائيد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

مهندسابراهیم باستانی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان شهردار
منطقه یک سیرجان که بیانگر تعهد ،کارآمدی،
لیاقت و شایستگی شما در صحنههای نظام و
میهن اسالمی است ،تبریک عرض نموده ،امید است در پرتو الطاف
الهی بیش از پیش موفق و پیروز باشید .سربلندی شما را از درگاه
خداوند منان مسئلت دارم.
محسن پورشاهنظری
مدیرعامل شرکتهای گهردژ آرکا و عمرانکویر جنوب

آگهی تجدید مزایده عمومی
شــرکت گهــر عمــران در نظــر دارد دو دســتگاه خــودرو مــازاد

بــر نیــاز خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند.
کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی میتواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت ده
روز جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه دفتــر شــرکت واقــع در ســیرجان -بلــوار
مالــک اشــتر – خیابــان وحــدت -پــاک  111مراجعــه نماینــد.

ضمنــا تاریــخ بازدیــد از خودروهــای فــوق از روز دوشــنبه 1400/08/17

تــا روز یکشــنبه  1400/08/23از ســاعت  9لغایــت  16در محــل پارکینــگ

دفتــر شــرکت گهرعمــران بــه آدرس :ســیرجان -بلــوار مالــک اشــتر – خیابــان
وحدت(روبــروی مهمانســرای گلگهــر) میباشــد.
جهت هماهنگی با شماره  09133775878تماس حاصل فرمایید.
مدیرعامل شرکت گهر عمران

