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اثنیه هب اثنیه گذشت

و من هرگز نخواستم که از تو ،از نبودن تو چیزی را افش کنم

ضمن تش�کر و قدردانی از زحمات بیش�ائبه ش�ما در حفظ امنیت منطقه و گشتزنی
مداوم در محدوده بخش گلستان کمال تشکر و قدردانی را داریم .موفق و مؤید باشید.

روزهای دلتنگیمان را به یاد خوبیها و مهربانیهایش سپری میکنیم و
سالگرد درگذشت عزیزمان

را در تاریخ  98/11/25ساعت  3در جوار مزارش
با نثار فاتحهای به روح پاکش گرامی میداریم.

خانواده
نجات منبر سنگی:
در حاشیه تازهترین نشست برای

سنگ بزرگ عالمت نزدن است
صفحه 2

ادغام شعبهها

مهلت خرید اسناد و بازدید :تا ساعت  16تاریخ چهارشنبه 1398/11/23
نحوه خرید اسناد:
با مراجعه حضوری و ارائه فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به شماره حساب  0111515543005به نام
کتبیگذشت
نامهنیه هب اثنیه
شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفی اث
مهلت و محل تحویل اسناد:
وم
16ن هرگ
افش کنم
مورخاز نبودن تو چیزی را
دوشنبه از تو،
روزز نخواستم که
محل تحویل اسناد به
 1398/11/28و
آخرین مهلت تحویل اسناد حداکثر تا ساعت
 ،12طبقه چهارم ،دبیرخانه
شرکت سنگ آهن گهرزمین به آدرس تهران ،بلوار آفریقا ،بلوار آرش غربی ،پالک
سعی کردهام که نگذارم از پ جنرهی چشمانم نمایان شوی
مرکزی خواهد بود .هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
همیشه نبودنت را رد خود حبس کردم مگر گاهی که هوا اربی میشد
تعداد پیشنهادات دریافت شده قابل بررسی به هر تعداد می تواند باشد.
و پنجره بارانی...
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
روزهای دلتنگیمان را به یاد خوبیها و مهربانیهایش سپری میکنیم و
سالگرد درگذشت عزیزمان

عبدالحمید خدابخش

خانواده

(نوبت دوم)

شرکت سنگآهن گهر زمین (سهامی عام) در نظر دارد جهت راهبری و تعمیرات و نگهداری خطوط کنسانتره و خط
خردایش خود در محل سایت سیرجان از خدمات پیمانکاران ذیصالح در قالب مناقصه عمومی استفاده نماید .لذا
پیمانکاران محترم واجد صالحیت ،در صورت تمایل میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران ،بلوار
آفریقا ،بلوار آرش غربی ،پالک  ،12طبقه سوم ،دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند.

مهلت خرید اسناد و بازدید :تا ساعت  16تاریخ چهارشنبه 1398/11/23
نحوه خرید اسناد:
با مراجعه حضوری و ارائه فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به شماره حساب  0111515543005به نام
شرکت سنگ آهن گهرزمین نزد بانک ملی به همراه معرفی نامه کتبی
مهلت و محل تحویل اسناد:
آخرین مهلت تحویل اسناد حداکثر تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ  1398/11/28و محل تحویل اسناد به
شرکت سنگ آهن گهرزمین به آدرس تهران ،بلوار آفریقا ،بلوار آرش غربی ،پالک  ،12طبقه چهارم ،دبیرخانه
مرکزی خواهد بود .هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تعداد پیشنهادات دریافت شده قابل بررسی به هر تعداد می تواند باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
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 در شهر ما متأسفانه ،افرادی وجود دارند که نمیتوانند خود را با واقعیتهای اجتماعی
و مبحث حق تقدم و احترام به حقوق دیگر شهروندان تطبیق دهند .شهروندانی که هنوز با
سرعت باال در کوچهها رانندگی میکنند بدون هراس از اینکه کودکی سرآسیمه بیرون
آید و راننده قدرت واکنش کافی نداشته باشد .شهروندانی که هنوز آشغال در خیابان
میریزند ،برای رساندن هر منظوری ،روزانه دهها بار از بوق استفاده میکنند اما دریغ از
اینکه یکبار اهرم راهنمای گردش بهچپ و یا راست را بهکار ببرند.

به آینده گلگهر
امیدواریم
صفحه 4

صفحه 5

مردی که خانوادهاش اعضای بدنش را بخشیدند

فداکاری به سبک یک خانواده سیرجانی

منافع خود را بر منافع کشور ترجیح ندهیم

شرکت سنگآهن گهر زمین (سهامی عام) در نظر دارد جهت راهبری و تعمیرات و نگهداری خطوط کنسانتره و خط
سایتیکند
احداث م
هکتاری
سیرجان از خدمات پیمانکاراندلیل
نیستعمومی استفاده نماید .لذا
شلوغیمناقصه
ذیصالح در قالب
در محل
خردایش خود
پیمانکاران محترم واجد صالحیت ،در صورت تمایل میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران ،بلوار
مراجعه نمایند.
غربی6،پالک  ،12طبقه سوم ،دفتر کمیسیون معامالت صفحه 2
آفریقا ،بلوار آرش صفحه

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

(تعداد محدود)

صفحه 3

مسئوالن بانک رسالت در سیرجان:

را در تاریخ  98/11/25ساعت  3در جوار مزارش
با نثار فاتحهای به روح پاکش گرامی میداریم.

بهقیمتنمایندگی

درکنفرانس خبری مدیرعامل
 09130420122فوتبال
 - 09162119939باشگاه و سرمربی تیم
گلگهر عنوان شد:

سایت فرآوری و دانهبندی خواجو نصرگلستان
وابسته به شرکت آریا معدن نصر سیرجان

عبدالحمید خدابخش

گلگهر؛ پارک جنگلی 330

صفحه 3

جناب سرهنگ ایراننژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
جناب سروان رسولی فرمانده پاسگاه گلستان

و پ جنره بارانی...

معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گلگهر خبر داد:

دفاع شهردار پاریز
از کارخانه
بلیستر مس

ف
روش انواع الستیک و باطری
توزیع عادالنه فضاها و افزایش سرانهی رفاهیات شهری،
negarestan_news

نیم نگاه فرهنگی
به فضاهای شهری

همیشه نبودنت را رد خود حبس کردم مگر گاهی که هوا اربی میشد

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

هفته انمه

تنها راه مقابله با محرومیتها و نابرابریها است

سعی کردهام که نگذارم از پنجرهی چشمانم نمایان شوی

(نوبت دوم)

آیا کارخانه جدید
ذوب ضایعات مس در
منطقه شوروییه آالیندگی دارد ؟

سقوط اخالقی
در جامعه

رد و تأیید صالحیتها به سبک کشور ما

یک هفته تا اعالم اسامی
نامزدهای مجلس

صفحه 8

برای خانواده مرحوم رعایی

بانویی که زیاد
مینوشت
صفحه 5

صفحه 8

فروش انواع الستیک و باطری

بهقیمتنمایندگی
(تعداد محدود)

جناب سرهنگ ایراننژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
جناب سروان رسولی فرمانده پاسگاه گلستان
ضمن تش�کر و قدردانی از زحمات بیش�ائبه ش�ما در حفظ امنیت منطقه و گشتزنی
مداوم در محدوده بخش گلستان کمال تشکر و قدردانی را داریم .موفق و مؤید باشید.

سایت فرآوری و دانهبندی خواجو نصرگلستان
وابسته به شرکت آریا معدن نصر سیرجان

09130420122 - 09162119939
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