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انتقاد رییس شورای شهرسیرجان
از نحوه کمکهای گلگهر به شهر کرمان
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بقاء مختص ذات یگانه اوست

جناب سردار عبدالرضا ناظری

جناب مهندس حاجامیرحسین ناظری
بــا نهایــت تاســف و تاثــر مصیبــت درگذشــت مــادر گرامیتــان
را صمیمانــه تســلیت و تعزیــت عــرض میکنیــم .از خداونــد
متعــال بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه غفران و رحمت واســعه
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
مســئلت مینماییــم.

به مناسبت دهمین سالگرد
مادری مهربان مرحومه

حاجیه بیبیاشرف
رضویراهپیما

(همسرمرحومحاجسیدضیاءرضویکارآموز)

روحش شاد و یادش گرامی

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

جناب سردار عبدالرضا ناظری

و جناب آقای مهندس امیرحسین ناظری
درگذشــت والــده گرامیتــان را حضــور
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از خدونــد یکتــا بــرای آن
مرحومــه علــو درجــات الهــی و بــرای شــما
صبــر و اجــر خواســتارم.

ابوذرزینلی
رییس شورای اسالمی شهر سیرجان

دهش

آگهي استعالم عمومي شماره /99/06س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «اعمــال کنترلهــای دورهای بــه
منظــور نگهــداری و حفــظ کارایــی سیســتم حفاظــت کاتــدی مجتمــع و شــهر»  را از طريــق برگــزاري
اســتعالم عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ
اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابي كيفي
و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده  دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  99/07/14در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز چهارشــنبه مــورخ  99/07/09
بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر
یــک یــا تمــام پیشــنهادات واصلــه بــدون آنکــه محتــاج بــه ذکــر دلیــل باشــد مجــاز اســت.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي استعالم عمومي شماره /99/09س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اندازهگیــری عوامــل
زیس ـتمحیطی در هــوا (طــرح خوداظهــاری در پایــش ســازمان حفاظــت محیطزیســت»  را
از طريــق برگــزاري اســتعالم عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد .لــذا كليــه متقاضيان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد اســتعالم بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از
قســمت -مناقصــه و مزايــده  دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز شــنبه مــــورخ
 99/07/12در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهران ميباشــد .الزم
بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پیشــنهادات واصلــه
بــدون آنکــه محتــاج بــه ذکــر دلیــل باشــد مجــاز اســت.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

عکس :امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد

 چرا نمیگویند پشت پرده چه خبر است؟
 اگر میخواهید از پولهای گلگهر به کرمان
 40میلیارد تومان کمک کنید ،اشکالی ندارد
اما باید به سیرجان  80یا  100میلیارد تومان
کمک شود
 چرا نماینده شهر کرمان به عنوان رییس
کمیسیون اقتصادی مجلس ،به جای حل
مشکالت اقتصادی مردم ،دنبال این است که چه
شخصی در گهرزمین مدیرعامل باشد؟

