خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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2
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گفتوگو با معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری
پیرامون زمینهای استفاده نشده درشهرکهای صنعتی سیرجان

زمینها
را پس میگیریم
 51 قطعه زمین در داخل نواحی صنعتی سیرجان توسط افراد گرفته شده اما به بهرهبرداری نرسیده است
 تقریبا  20مورد از آن  51مورد زمین به مرحله فسخ قرارداد رفته و به افراد دیگر واگذار میشود
برخی آمدهاند امکاناتی را  که دولت برای امر تسهیل در سرمایهگذاری فراهم کرده ،حبس کردهاند
 با افرادی که زمین را با انگیزه خرید و فروش گرفتهاند مماشات نمیکنیم
 اگرکسی به دلیل تحریمها نتوانسته طرح را به بهرهبرداری برساند ،قصد نداریم ظلمی به او وارد کنیم

3

روایت پدر و مادر احسان گلزاری از فوت فرزندشان در یکی از درمانگاههای سیرجان

اجازه ندهید خون فرزندمان پایمال شود

2

افغانستان مریض است برایش دعا کنید
افغانستانحاالبهدستطالبانافتادهاستومردمانشنگرانوآشفتهاند.چهآنهاکههنوزساکنآنجاهستندوچهآنهاییکه
راهیکشورهایدیگرشدند.اینموضوعباعثشدتاصبحیکیازروزهایآذرماه،درواپسینروزهایپاییزیکهبادمالیمیمیوزید،با
توگوکنیم.اکثرمهاجرانافغانستانیاورانمایندهایبرایرسیدگی
یکیازمهاجرانافغانستانیکهحدود30سالساکنسیرجاناست،گف 
بهامورشانمیدانندوبرایرفعمشکالتشانبااومشورتمیکنند.محمدزمانابوالحسنیمعروفبهاستادبرحق،دربارهیاینروزهای
افغانستانصحبتکردوخاطراتوطنشبرایشتداعیوصدایشبرایتعریفمصایبوطنشبغضآلودشد....ادامهدرصفحه4
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ایدهی خالقانه یک دانشآموز سیرجانی برای ایمنی بیشتر در صنعت و معدن

ه نجات صنعتی
دکم 
جناب آاقی
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انتصــاب بهجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت

معــاون قضایــی رئیــس دادگســتری و سرپرســت

مجمتــع قضایــی شهرســتان ســیرجان ،کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت
و شایســتگیهای برجســته شــما در صحنههــای خدمــت صادقانــه بــه نظــام و
ایــران اســامی اســت تبریــک عــرض نمــوده؛ موفقیــت و ســربلندیتان را از
درگاه خداونــد منــان مســئلت داریــم.

باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي شماره/1400/51ع

پیرو درج آگهی مناقصه با موضوع «خدمات مهندسي ،تأمين کاال ،ساخت و نصب تجهيزات
به صورت توأم ( )EPCبرای طراحی ،ساخت و نصب غبارگیر جدید و اصالح غبارگیر موجود
در انتهای کارخانه گندلهسازی  2شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام)» به آگاهی
میرساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ  1400/09/21به روز سهشنبه مورخ
 1400/09/30در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
موکول گردید .ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
مقرر شده است و الزامی میباشد .الزم به ذکر است اسناد مناقصه از وبسایت این شرکت به
نشانی  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزایده قابل دانلود میباشد .شركت معدني و
صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران
خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
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