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

سال  شانزدهم
چهار شنبه 31 فروردین1401

  8 صفحه 
شماره 690

5000 تومان

از رویداد توسعه ایده های فناورانه 
گل گهر رونمایی شد

صفحه 2

سرعت  غیرمجاز
در بلوار چمران برای جلب توجه

صفحه 4

قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
همزمان روی کاالها درج می شود

خروِس سیرجونی جنگ داره!

یادداشتی از محسن جالل پور،  موسس و رییس انجمن پسته ایران؛ 

آخـرالزمـانِپسـته
 صنعت پسته ایران بیش از پنج دهه قدمت دارد و از اواخر دهه ی پنجاه تا امروز همیشه پیشتاز صادرات بخش کشاورزی بوده اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که این صنعت، به 

دالیل مختلف روزبه روز در حال از دست دادن جایگاه خود است.
 تغییر اقلیم و تحوالت دور از انتظار آب و هوا نیز مزید بر علت شده تا صنعت پسته ایران با سرعت زیاد به سمت زوال حرکت کند.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

صفحه 2

صفحه 5
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صفحه  3 

سیـرجان، شهر تعرض به حریم   ها 

صفحه  4 

جانمایی های اشتباهی که حسن همجواری را ناممکن می کند؛  

401/T/003آگهیمناقصـهعمومیشماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:

ایجاد،توسعه،نگهداریفضایسبزوجنگلکاریدرمحوطههایاداری،اطرافخیابانها،
راههایدسترسی،دامپباطلهوعرصههایطبیعیرابامشخصاتدراسنادمناقصه

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
1401 /02 /04 تاریــــخ از اسنـاد،  دریافت  جهت  حوزه  این  در  توانمند  های  شرکت  از  لذا 

لغایــــــت1401/02/07دعوت به عمل می آید.
بلوار آرش غربی، پالک 12،  بلوار آفریقا،  : تهران،  محـــل دریافــــت و تحویــــل اسنــاد مناقصــــــه 

شرکت سنگ آهن گهر زمین
الزم به ذکر است مهلـــت تحویــــــل پاکـــت ها به دبیرخانه مرکزی تهرانتاساعت15روزسهشنبهمورخ

1401/02/20می باشد.
شایان ذکر است شرکت کنندگان محترم بایستی جهتخریداسنادمبلغ3,000,000ریالرا به شماره 

شبای IR680150000001137800200075واریز نمایند.
0 9 2 13 0 1483 1 شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 


