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چالشی مطرح شده توسط دکتر معین ضابطی طی روزهای اخیر
مهمترین دیدگاههای
ِ
شورای نگهبان اسیر پروندهسازی پروندهسازان در سیرجان نشد.
دلهای مردم دست همان خدایی است که معصومیت من را دید و نه
دست جریانانهای سیاسی و پول شرکتهای صنعتی و معدنی.

شرکتهای معدنی و فوالدی هزینه میشود.
این روزها برخی مسئوالن اقدامات دولتها را به نام خود میزنند و به
عنوان سوابق خود منتشر میکنند .از شما مردم می پرسم ،آیا از وضعیت
معیشتیتان راضی هستید؟ آیا از وضعیت بهداشت و درمان این شهر
راضی هستید؟ آیا از وضعیت مسکن در این شهر راضی هستید؟ پاسخ را
به خودتان واگذار میکنم.

مدیرانی که خود را الیه جداگانهای از ملت میدانند ،خود بازماندهی
اشرافیت سیاسی و اقتصادی طاغوتاند.

با ایستادگی مردم باید این شهر از دست مافیای ثروت و قدرت
آزاد شود .به جوانها فرصت بدهید .با جوانان  ۲۱ساله ،جنگ را بردیم
اما اقتصاد را با پیرمردهای  ۷۰ساله باختیم .تمامش کنید به نجابت این
مردم رحم کنید.

امروز شجره خبیثه فقر در کشور موج میزند .اگر مدیران کشور
میخواهند جا پای حاجقاسم بگذارند ،ببینند اگر او بود چه میکرد.

چرا باید  ۱۸نفر از یک خانوادهی خاص در گلگهر مدیر باشند اما
مردم عادی برای یک شغل سطح پایین برای فرزندشان باید التماس
کنند؟ دوره خط قرمزها به پایان رسیده است.
کیست که نداند چه جریانی در کلیه انتصابات شهرستان دخالت و
اعمال نفوذ میکند.
من به عنوان یک معلم ساده دانشگاه احتیاج به تطهیر خود ندارم
آنهایی باید خود را تطهیر کنند که در این شهر بساط رانت و فساد
و چپاول و غارت اموال مردم را به پا کردهاند .آنهایی باید خود را تطهیر
کنند که ستادهایشان پر است از اسپانسرهایی که آنها را با پول حرام
حمایت میکنند .آنهایی باید خود را تطهیر کنند که در ستادهایشان پول

باید یک کار جدید کرد .باید یک تغییر اتفاق بیفتد .باید دایره بسته
مدیران در این شهر شکسته شود.
وقت رفتن مدیران خسته  ۴۰سال گذشته فرا رسیده است .امروز
جوانان با علم و دانش آماده به دست گرفتن سکان مدیریت کشور
هستند.
انگار برخی حضورشان به حضور ما متصل است که مدام میگویند
فالنی امروز یا فردا میرود .اینطور نخواهد بود ،ما تازه آمدهایم و تا آخر
ایستادهایم ،این تازه شروع ماجرا است.

عضو کانون دانشگاهیان ایران
سوابقدکترمعینضابطیکاندیدای
مدیر مسئول هفتهنامه سراسری مستضعفین
یازدهمیندورهانتخاباتمجلسشورایاسالمی
سردبیر نشریه علمی تخصصی پژوهشهای نوین
متولد  ۱۳۶۰در سیرجان
علوم انسانی
عضو هیئت علمی دانشگاه
مولف  ۷کتاب علمی -تخصصی با موضوعات:
ریاست دانشگاه پیامنور
 جهانی شدناستاد دانشگاههای پیام نور و آزاد استان کرمان
 جنگ روانیریاست صندوق مهر امام رضا(ع)
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ما به  ۲۹۰نماینده باسواد ،کارشناس و اهل فکر نیاز داریم .امروز
نمایندهای مثل دکتر پورابراهیمی مثل خورشید در کشور میدرخشد.
اهل ابتذال و رانت و فساد هم نیست .ما به نمایندگانی مثل او نیاز داریم تا
تراز نمایندگی سیرجان و بردسیر را باال ببریم.
برخیتاکنوننشاندادهاندوکیلالدولههستندنهوکیلمردم.همیشه
سعی کردهاند کارنامه دولتها را به نام خود ثبت و به مردم ارائه کنند.
ن از نماینده میخواهم که کارنامه خودشان را ارائه کنند نه مثل ما
م
جوانان از برنامههای آینده بگویند و بگویند که در چند طرح نقشآفرینی
داشتهاند جز اینکه کارهای دولت را به نام خود مصادره کردهاند.
باری دیگر آقایان حسنپور و حسینی را به مناظره دعوت میکنم.
ما آمدهایم تا ندای جوانان دهههای  ۶۰و  ۷۰و  ۸۰را بزنیم و پای این
ماجراایستادهایم.

 ارتباطات سیاسی علم سیاست اسالم سیاسینگارش ۳۶مقاله علمی پژوهشی  isiو...
کارشناس علوم سیاسی از دانشگاه پیام نور
کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد قم
کارشناس ارشد شیعهشناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب

آگهی مزایده (نوبت اول)

شرح مال اجاره

یکی از آقایان در جلسه سنگینی ادعا کرد ه است اگر فالنی هم مثل
ما آدم جمع کند ،به نفع او کنار میروم .میخواهم بگویم عزیز من اگر
شما توانستید بدون ارعاب و وحشتآفرینی و ایجاد ترس در بین کارکنان
دولت و شا م دادن ،افراد را جمع کنید ما به نفع شما کنار خواهیم رفت.
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شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه
حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایــه ضمانتنامــه بانکــی
معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2در صورتــی کــه برنــدگان حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط
خواهــد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیه مراحــل فرآیند
مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایده(ودیعــه) ارســال قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
ا -کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل :مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری در اســناد مزایــده موجود
میباشــد.
 -9عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکی(توکــن)
بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی ســامانه021 - 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش
«ثبتنام /پروفایل مزایدهگر» موجود است.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه دولتی اصفهان
مدیرمسئول چندین نشریه دانشجویی
مشاور جوانان فرماندار سیرجان ()۸۵
مشاور سیاسی فرماندار سیرجان ()۸۷
کارشناس علوم ارتباطات
دارای مجوز از نهاد رهبری جهت تدریس
برخی دروس خاص در دانشگاههای دولتی و آزاد

مناقصه عمومی احداث سایت

و ساختمانهای پاسگاه خیرآباد -فاز 1
ـه گلگهر
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه عمـ
ـرکت توسـ
شـ
ـر دارد احــداث ســایت و ســاختمانهای پاســگاه خیرآبــاد -فــاز 1
در نظـ
را بــه شــرکتهای دارای حداقــل گریــد  3ابنیــه یــا حداقــل گریــد 5
تاسیســات واگــذار نمایــد .لــذا از شــرکتهای ذیصــاح متقاضــی دعــوت
بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1398/11/28به
ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نمایند.
 -1آخريــن مهلــت دريافــت اســناد مناقصــه از ســايت :ســاعت 15:00
مــورخ 1398/12/05
 -2آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات 15:00 :مــورخ
1398 /12 /10
 -3شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -4سپرده شركت در مناقصه 2/183/923/894 :ریال
 -5هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.

 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از پروژه1398/12/07 :
 -8سایر مشخصات در اسناد قید گردیده است.

 -9محــل تحويــل اســناد ،پيشــنهادات و بازدیــد :ســيرجان ،كيلومتــر
 50جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

