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

سال  شانزدهم
چهار شنبه11 آبان 1401

  6 صفحه 
شماره 716

5000 تومان

صفحه 2

صفحه 2

"چطو شد که ئی طو شد"ی بر اتفاقات اخیر کشور؛
راه گفت وگو بسته شد

 که ئی طو شد

نقدیبهسیاستجدیدوزارتصمتوخطریکهاستانکرمانراتهدیدمیکند

حراج محیط زیست سیرجان
  محیط زیست بکر و طبیعی کوهشاه در منطقه ی سردسیر کرمان که در سال های اخیر محیط زیست رسما با بهره برداری معدن در این نقطه مخالفت کرده و اداره کل منابع طبیعی   محیط زیست بکر و طبیعی کوهشاه در منطقه ی سردسیر کرمان که در سال های اخیر محیط زیست رسما با بهره برداری معدن در این نقطه مخالفت کرده و اداره کل منابع طبیعی 

نیز به طور علنی آن را مصداق بارز کوه خواری اعالم کرده است اما همچنان در پاشنه ی تداوم بهره برداری معدنی می چرخد.           . نیز به طور علنی آن را مصداق بارز کوه خواری اعالم کرده است اما همچنان در پاشنه ی تداوم بهره برداری معدنی می چرخد.           . 
   منطقه ی سابقا وسیع پاریز و چهارگنبد با آن جنگل های کوهی و تنوع زیستی جانواری شان که در طول دو سه دهه ی اخیر هر روز کوچک و کوچکتر شده و تاثیرش را بر میزان  منطقه ی سابقا وسیع پاریز و چهارگنبد با آن جنگل های کوهی و تنوع زیستی جانواری شان که در طول دو سه دهه ی اخیر هر روز کوچک و کوچکتر شده و تاثیرش را بر میزان 

بارش و در نتیجه تغذیه نشدن منابع آب سیرجان هم گذاشته است.بارش و در نتیجه تغذیه نشدن منابع آب سیرجان هم گذاشته است.

فضای سبز سیرجان
 »برون سپاری« شد

صفحه 2

به کودکان روشندل
 موسیقی درس می دهم

به امید 
ساماندهی زباله ها 

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهی مزایــده عمومـــی 
شمــاره :  1401/17/ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد« 300،000 )سيصد هزار( تن سنگ آهن با عيار آهن 36 درصد« موجود 

در انبارهای مجتمع خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این 

شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات تا ساعت 

14:00 روز یکشنبه مــورخ 1401/08/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مزایده  موضوع  انبارهای  محل  از  بازدید  ضمناً 

شده  مقرر   1401/08/16 مورخ  دوشنبه  روز 

است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های 

فرمت  با  مطابق  عينأ  بایستی  مزایده  در  شركت 

تهيه گردد. شركت  ارائه شده در اسناد مزایده 

معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد


