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2000 تومان

رنج رواِن کودکان
 در عصر کِش آمده ی کرونا

صفحه 4

تلفیـق هنـر و کـار خیـر 

جهاِد تولید
  در معدن

فقـط ظاهـر سینـما 
درسـت شـده است

صفحه 3

گزارش سخن تازه پیرامون مشکالت بزرگترین و باسابقه ترین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان،

تعطیلی شرکت فریکو مقطعی است

صفحه  3 

   مدیرعامل فریکو: کمبود مواد اولیه روغن و کاهش نقدینگی در تعطیلی های مقطعی شرکت موثر بوده اند.
    نماینده کارگران فریکو: دغدغه همه ما این  است که کارخانه فریکو دوباره شروع به فعالیت کند،حقوق ها دیر و زود می شود ولی باید روند تولید بدون وقفه ادامه پیدا کند.  
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 اینستاگرام سخن تازه 
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ســامانه دســتپاچه تعویض پالک!

جناب آاقی 

مهندس مجتبی مصباح
انتصاب شایسته و به حق جنابعالی  به سمت مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان که نشانگر درایت ، لیاقت و کاردانی شما می باشد را تبریک عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال توفیق روزافزونتان را در تمامی عرصه های زندگی خصوصا خدمت به 

نظام مقدس جمهور ی اسالمی را مسئلت دارم. 

با تقدیم احترام؛ مهدی بها الدینی

 آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده )نوبت دوم( 
شماره 1400/33/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید، نصب و راه اندازي دستگاه 
گـازکروماتوگرافیAgilent  مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطـــه« 
را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان 
از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 
14 روز یكشنبه مــورخ 1400/12/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مرکزی تهران مي باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی دعــوت به مجمـع عمومـــی فوق العــــاده
شرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر)سهامی عام(

شماره ثبت 409 شناسه ملی 10860515050
به استناد مجوز افزایش سرمایه شماره                                   مورخ 1400/11/18 سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله از 
کلیه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام( دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1400/12/02 در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تالش واقع در تهران خیابان ولي عصر باالتر از جام 
جم نرسیده چهار راه شهید چمران تشكیل می گردد حضور بهم رسانند. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که شخصا یا از طریق 

وکیل و یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگه ورود به مجمع مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت 9:30 صبح مورخ 1400/12/02 در محل برگزاري مجمع توزیع مي گردد. همچنین باتوجه 
به شیوع بیماري کرونا و حسب ابالغیه هاي ستاد ملي مدیریت بیماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/166547 
مورخ 1400/10/04 ، رعایت کلیه نكات بهداشتي از جمله فاصله گذاري اجتماعي، استفاده صحیح از ماسک تنفسي هنگام حضور در 
مجمع و ارائه کارت واکسیناسیون از سوي سهامداران متقاضي حضور در مجمع الزامي است. عالوه بر این از سهامداران محترمي که 

امكان حضور فیزیكي در مجمع را ندارند تقاضا میگردد که از طریق نشاني http://tv.geg.ir با مجمع در ارتباط باشند. 
دستــور جلســــه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه شرکت از 100.000 میلیارد ریال به 200.000 
میلیارد ریال

2-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
3-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام(
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