خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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آنچه که به جایی نمیرسد
فریاد است
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گرانی چند وجهی
اجاره خانه در سیرجان
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گفتوگو با فرمانده نیروی انتظامی سیرجان پیرامون کالهبرداریهای اینترنتی

بیشترکالهبرداریها ازطریق
واتساپ و سایت دیواراست
 آمارکالهبرداریهای اینترنتی را نمیتوانیم بگوییم ،چون محدودیت داریم
 80 درصد پروندههای فضای مجازی منجر به کشف میشوند
 کالهبرداران به تازگی مبالغ کم کالهبرداری میکنند تا پیگیری ماجرا صرفه نداشته باشد
 در سیرجان مبلغ کالهبرداری باالی  100میلیون تومان هم داشتهایم
 اگر شهروندان رمز دوم و اطالعات کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند ،کالهبرداری انجام نمیشود
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پای صحبت بانوی معلولیکه درمسابقات آسیایی حضورخواهد داشت؛

سعی میکنم پرچم سیرجان با نام مهدیه آباده باال رود

5

شهرداری که دیگر در میان ما نیست
«آنقدرخسته استکه چند دقیقه به یاد آوردن وقایع دهههای پیش ،انگارکوهی را به شانههایش میگذارد.کم حرف است و
فقط به سوالیکه میپرسیم مختصرجواب میدهد .سالهای زیادی میگذرد .سالهاییکه زیاد هم دوستشان ندارد .دیگرشهردار
نیستاماهنوزنسبتبهشهرداریتعصبدارد.نام«علیاکبرنشاط»باشهرداریسیرجانگرهخوردهاستوبراینسلدیروزیادآوریک
توگوباعلیاکبرنشاطسال 94برایویژهنامهنوروی
نوستالژیشیریناست.اواینکخاطراتزندگیدرشهرداریرامزهمزهمیکند».گف 
پاسارگاد انجام شد .حاالکه چند روزاست او ازمیان ما رفته است ...ادامه درصفحه2

خانواده محترم نشاط

انــدوه مــا در غــم از دس ـتدادن حاجعلیاکبــر نشــاط در واژههــا نمیگنجــد .تنهــا میتوانیــم از

خداونــد برایتــان صبــری عظیــم و بــرای آن مرحــوم روحــی شــاد و آرام طلب کنیم.
شرکت پسته سیرجان زمرد

عکس :خبرگزاری مهر

گزارش پاسارگاد از تاثیر شیرهی تریاک و مشروبات الکلی در پیشگیری و درمان کرونا

مهرقرمزبرپیشانی شیرهیتریاک
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خانواده محترم نشاط

با ابراز همدردی و آرزوی شکیبایی ،درگذشت اندوهبار شادروان حاجعلیاکبر
نشاط را تسلیت عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.

شرکت یاقوت سبز ،کامبیز فرزادی

فراخوان

ـیرجان بــه اتفــاق متولیــان موقوفــات اراضــی
ـتان سـ
ـه شهرسـ
ـور خیریـ
ـاف و امـ
اداره اوقـ
حســنی در نظــر دارنــد یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری آموزشــی واقــع در انتهــای خیابــان
ولیعصر(عــج) کــه دارای موقعیــت ســرمایهگذاری میباشــد را جهــت ســرمایهگذاری
بــا بخــش خصوصــی اقــدام نماینــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد تــا پایــان وقــت اداری روز
سهشــنبه  1400/09/23بــا مراجعــه بــه اداره اوقــاف ســیرجان واقــع در بلــوار دکتــر
صادقــی پیشــنهادات خــود را بــه ایــن اداره اعــام فرماینــد .همچنیــن متقاضیــان محتــرم
میتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تمــاس  034-42270888تمــاس
حاصــل نماینــد.

سیدصادق طباطبائی ،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره/1400/60ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشهها و مدارک ،در زمان:
طراحی ،ساخت و راه اندازی تا اتمام تحویل دائم مخزن  20هزار مترمکعبی مجتمع شماره  2گل گهر ،برنامه ریزی و کنترل
پروژه ،بازرسی فنی  ،نظارت عالیه  ،نظارت کارگاهی  ،نظارت بر راهاندازی و تست عملکرد ،و ارائه سایر خدمات مهندسی مورد
نیاز کارفرما در سايت مجتمع شماره  2گل گهر» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط
و دارای گواهينامه صالحيت ارائه خدمات مشاوره در گروه مهندسی آب -تخصص تاسیسات آب و فاضالب با حداقل رتبه
 2از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز
شنبه مــورخ 1400/9/20در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران ميباشد .ضمناً حضور
نماینده مناقصه گران در جلسه پرسش و پاسخ (در محل مجتمع گل گهر) روز یکشنبه مورخ 1400/9/14مقرر شده است .شركت
معدني و صنعتي گل گهر 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

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره/1400/43ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «طراحــی ،تامیــن ،نصــب و
راهانــدازی ســه عــدد سیســتم حفاظــت کاتودیــک جریــان مســتقیم بــرای مجموعــه تیکنرهــای بازیابــی
آب» مجتمــع خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد .لــذا
متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و
اســناد مذکــور را از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
شــنبه مــــورخ  1400/9/20در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی
تهــران ميباشــد .ضمنـاً بازديــد از محــل اجــراي موضــوع مناقصــه روز شــنبه مــورخ  1400/9/13مقرر شــده
اســت .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر
دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

