هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

رکوردهای جدید نوسان قیمت میوه و تره بار در شهر؛

ِ
نرخ» میوه و تره بار
«یک شهر و چند

سال شانزدهم
چهارشنبه  9تیر 1400
 8صفحه
شماره 652
 2000تومان

سرپرست اداره صنعت معدن تجارت :هنوز نرخ مصوبی نداریم قرار بر این است که جلسه ای مبنی بر نرخگذاری میوه و تره بار تشکیل
و قیمتهای پیشنهادی را بشنویم و با قیمتهای شهرستانهای اطراف و استان مقایسه و نرخ واحدی را تصویب کنیم.
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه6

«قوتغالب»
یا زور قالب ؟!

به سراغ من اگر میآیید،
پشت هیچستانم

صفحه2

هزاروعدهی«حاجی»...
صفحه4

فامیلنزدیکبادگیرچپقی
صفحه3

صفحه5

عکس :سید محسن فروزنده

موزهی از یاد رفته

نگاهی به وضعیت نابسامان بهشت زهرای قدیم؛
رشکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی مناقصــه

صفحه 7

گواهینامه پایه یک بنام اکبر بخشی و کارت ماشین و
بیمه نامه تویوتا هایلوکس در خیابان خواجو کوچه سوم

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
رجوع شود به صفحه 2

پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
به مناسبت روز ملی صنعت و معدن

در شرایط کنونی صنعت و معدن نبض اقتصادی کشور و یکی از شاخص های مهم رشد و توسعه محسوب
می شود .دو بازویی که سنگ محک توانمندی هر سرزمینی در تحقق اهداف متعالی آن به شمار می آید.
خوشبختانه شرکت سنگ آهن گهرزمین در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه های خود توانسته دستاوردهای
بی نظیری را به نمایش بگذارد و چشم اندازی از یک تکنولوژی پویا ،مدیریت کارآمد و سرمایه گذاری
بهینه را در مقابل خود قرار دهد که همگی آنها ذیل افتخارات صنعتی و معدنی کشور جمع بندی می شود.
بی تردید؛ دستاوردهای حوزه صنعت و معدن وامدار دستان پینه بسته کارگران و زحمات و تالش های
بی دریغ کارکنان و مهندسان این عرصه است که در سال تولید مانع زدایی ها ،پشتیبانی ها منظومه ای

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
یابنده با شماره 0916 476 9865

تماس حاصل نموده و مژدگانی دریافت نماید.

استخدام سرپرست اجرایـی و کارشنـاس دفتر فنـی

یک شرکت پیمانکاری فعال در منطقه گل گهر جهت تکمیل کادر اجرایی خود در سیرجان
از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
*سرپرست اجرایی دارای مدرک عمران یا مکانیک

با  7سال سابقه کار در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی
*کارشناس دفتر فنی  ،مدرک تحصیلی مهندسی (عمران ،مکانیک،صنایع)
با حداقل  5سال سابقه کار در زمینه دفتر فنی
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند و جهت کسب اطالعات با شماره همراه
 0913 145 2389تماس حاصل نمایند.

jsp_nm@yahoo.com

از تعهد و خودباوری را به منصه رساندند.

دهم تیرماه؛ روز ملی صنعت و معدن فرصتی است ارزنده تا با مرور بر مجموعه دستاوردهای کشور در این
حوزه اهمیت آن را به همگان یادآور شویم و به تک تک پویندگان این عرصه خسته نباشید بگوییم و از

خداوند بزرگ عزت و سربلندی آنها را مسئلت داریم.

محمد فالح -مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهــي استعالم عمومــي
شماره /400/11س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«ارزیابی چندگانه منابع و راهبری سامانه تدارکات
الکترونیک (ستاگ)» را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور
و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و
مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/04/16در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بمنظور بازدید از محل پروژه و
پاسخ به سواالت احتمالی روز شنبه مورخ  1400/04/12براي متقاضيان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذكر
است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و
بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

