
S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  شانزدهم
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  6 صفحه 
شماره 648

2000 تومان

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 4

صفحه 5

مشکالت بیماران ام اس در سیرجان؛ 

ترحم ممنوع

توضیحات تکمیلی
 سازمان نظام مهندسی

مراکز واکسیناسیون
 در ایام تعطیل باز است

دود بی مالحظگی
 بر چشم خودمان

  وزارت بهداشت و درمان طوری قطره چکانی واکسیناسیون را آغاز کرده که به قول خودمان سیرجانی ها؛ 
»انگار روی قالی کرمونی راه می رود«!

صفحه 2

نقدی بر کندی روند تزریق همگانی واکسن کرونا  

سهمیه بندِی جان!

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

صفحه 3

بر گِرد بوستان  خندقی 

 استخدام حسابـــــدار 
در شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در نظر دارد جهت تکمیل کادرامور مالی  خود از یک 

نفر حسابدار با شرایط ذیل جهت همکاری دعوت به عمل آورد؛

1- دارای مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری

2- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار حسابداری

Microsoft Excel و Microsoft Word 3- آشنا و مسلط به نرم افزارهای

4- آشنا به نرم افزارهای حسابداری

متقاضیــان جهت کسب اطالعات بیشتر با شمـــاره تماس: 6740  327  0910  
تماس حاصل نمایند.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
 شماره 1400/2/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » انجام مطالعات جامع 

ژئوتكنیك و پایداري شیب در معدن شماره 1 « خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
شرکت مهندسین مشاور با پایه حداقل 2 در رشته های زیرمجموعه معدن واگذار نماید. لذا 
 WWW.GEG.IRکلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/3/23 
باشد. ضمناً  یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي  در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و 
بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 مقرر شده است. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/8/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »خرید، نصب، راه اندازی 
به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  خود  سرور«  و  سازی  ذخیره  تجهیزات  آموزش  و 
شرکت های دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3  
واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
ارزیابي  به همراه فرم پرسشنامه  را  اسناد مذکور  و  الکترونیکيWWW.GEG.IR مراجعه 
تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 
دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  دفترکمیسیون  محــل  در  مــورخ 1400/3/31  دوشنبه  روز 
دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 
1400/3/18 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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مزایده 270 تُن مفتــول 5/5 میلیمتر
 با درصد کربـــن باال

مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد مقدار» 270 تُن مفتول 5/5 میلی متر 

با درصد كربن باال« را از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند  جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به 

آدرس: سیرجان- بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان اشتغال، 

مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن های : 7175  797  0917 و 1640  347  0913 تماس حاصل نمایند.

مجتمع صنایع الستیک سیرجان


