خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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نشستن من همیشه اینطوری
بوده؛ چرا عذرخواهیکنم؟
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 6صفحه  2000تومان

ی ازنگرانی برخی «دلسوزان» خبرداد:
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار 

تبدیل انتخابات شورا
به مزایده
   به نظرم حاشیهها تاثیرگذارنبودند          درروزانتخابات چند مورد دستگیری داشتیم

 حتی به اندازه سرسوزن مماشات نکردیم        روشهای خرید و فروش رای تغییرکرده است
 حرکت درچارچوب قانون درانتخابات سیرجان به دلیل طایفهای بودن سخت و پیچیده است
 پیشنهاد میکنیم هیاتهای نظارت افرادی راکه صالحیتشان توسط مراجع چهارگانه رد شده تایید نکنند

صحبت امام جمعهکلی بودکهگفتند تمام افرادیکه با فعل حرام به شوراه راه یافتند ،خودشان به صورت مسالمتآمیزکنارروند 3
بررسی یک آسیب اجتماعی درگفتوگو باکارشناسان

خیانت

5

حیثیتی که در خطر است
هفتهگذشتهمدیروسرمربیتیموالیبالموسومبهفوالدسیرجانایرانیانبااصحابرسانهیکنشستخبریبرگزار
کردند؛ اما بدون حضورهیچیک ازمدیران شرکت فوالد یا نماینده ایشان.
البته اصوال درنشستهای اینچنینی ،حضورمدیران شرکت اسپانسریا صاحب تیم جلوه مناسبی ندارد و تعبیربه
خودپسندیوتفسیربهخودنماییمیگردداماداستانتیموالیبالازاساسمتفاوتاست.درموردمسائلمطرحشده
توسط مدیرو سرمربی جدید این تیم ،رسانهها به اندازهکافی پرداختهاند ...ادامه درصفحه6

ـه آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای
«اصالحیـ
ـت جنبي شماره  4به صورت EPC
احداث پسـ
مجتمع جها نفوالد سیرجان»
پیـرو آگهـی مناقصـه عمومی دو مرحلهای احداث پسـت جنبي شـماره  4به صـورت EPC

مجتمع جهانفوالد سـیرجان چاپ شـده در روزنامه در پاسـارگاد مـورخ 1400/03/31
بدینوسـیله بـه اطلاع میرسـاند کـه رتبـه شـرکتهای متقاضـی و مهلـت ارسـال اسـناد
مناقصـه به شـرح زیـر تغییر کرده اسـت:
 -1داشتن رتبه حداقل  4ابنيه و تأسيسات و رتبه  3نیرو الزامی است.
 -2مهلت ارسال اسناد مناصه  7روز از تاریخ چاپ این آگهی خواهد بود.
سایر موارد به قوت خود باقی است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره (09121724540آقای فالح) و یا ایمیل
 MR.FALLAH@CANYMES.COMتماس حاصل نمایید.

واحد بازرگانی شرکت کانیمس (مدیریت طرح پروژههای مجتمع جهانفوالد سیرجان)

آگهي استعالم عمومي شماره /400/11س

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «ارزیابــی چندگانــه منابــع و
راهبــری ســامانه تــدارکات الکترونیــک (ســتاگ)» 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 ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه
فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  1400/04/16در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــاً بــه منظــور بازدیــد از محــل پــروژه و پاســخ بــه ســواالت
احتمالــی روز شــنبه مــورخ  1400/04/12بــراي متقاضيــان پیشبینــی گردیــده اســت .الزم به ذكر اســت شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام پيشــنهادات واصلــه بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و
بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

عکس :زهرا خواجویینژاد | پاسارگاد

گزارشی از بیسروسامانی میراث فرهنگی

تکرار یک حکایت
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