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عملیات اصالح هندسی خیابان هنر توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان انجام و 
ترافیک این خیابان ساماندهی شد. پورخسروانی، گفت: وجود پیاده روی اضافی در خیابان هنر باعث نا زیبایی 
چهره خیابان شده بود. براساس طرح مشاور ترافیک شهرداری، جمع آوری این پیاده رو و زیرسازی و آسفالت 
آن در دستور کار قرار گرفت و طی یک هفته انجام شد. همچنین جدول های فرسوده اطراف پارک الله 
تعویض گردید. مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری، افزود: با اصالح و تعریض خیابان 

هنر، بحث ترافیکی در این قسمت ساماندهی شد.

خیابان هنر 
اصالح و

 تعریض شد

خبــر گاز ادارات و سازمان هایی که مصرف را کنترل نکنند قطع می شودگاز ادارات و سازمان هایی که مصرف را کنترل نکنند قطع می شود
مدیرعامل شرکت گاز استان  با بیان اینکه شرکت گاز استان با مراجعه منظم به ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی به کنترل 
دمای مصرف گاز طبیعی این اماکن پرداخته و در صورت رعایت نکردن در جهت قطع گاز انجام خواهند داد. فالح اظهار کرد: 
همزمان با برودت هوای استان و افزایش مصرف گاز طبیعی، به منظور جلوگیری از هدررفت گاز و بهره مندی بدون وقفه همه 
مصرف کنندگان در سراسر استان، نحوه مصرف گاز در ادارات و سازمان های دولتی پایش می شود.وی افزود: از ابتدای آذرماه  
بازرسان شرکت گاز  با مراجعه منظم به ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی به پایش و کنترل دمای مصرف گاز طبیعی این اماکن 
پرداخته و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف   در مرحله اول اخطار کتبی و در مراحل بعدی اقدام قانونی انجام خواهند داد.            

نتیجه انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف مشخص شد
در مراسمی با حضور عرب پور، ریاست اداره صمت، عباسپور معاون برنامه 
ریزی و توسعه فرماندار شهرستان سیرجان،و محمود اسدی ریاست سابق اتاق 
اصناف، اولین جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف سیرجان با دستور کار تعیین 
رئیس و سایر سمت ها تشکیل و مجید محسنی که در انتخابات اخیر اتاق 
اصناف با کسب باالترین رای به هیات رییسه راه یافته بود در این جلسه نیز 
مورد اعتماد اعضای هیات رئیسه قرار گرفت و با کسب ۴ رای از ۵ رای رسماً 

به عنوان ریاست اتاق اصناف انتخاب گردید.
در این انتخابات کوروس یوسفی به عنوان نایب رئیس اول، نجمه امجدی نایب رئیس دوم، حمید رضا 

محمودآبادی خزانه دار و مرتضی خواجویی به عنوان دبیر مشخص شدند.
گفتنی است محسنی ریاست جدید اتاق اصناف سیرجان،دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق تجارت 
و از فعاالن با سابقه و خوشنام اصناف می باشد که سوابقی چون ریاست شورای حل اختالف و فعالیت 

به عنوان کارشناس رسمی دادگستری را در کارنامه دارد. 

استفاده از طرح »گلیم شیریکی پیچ« 
در پروژه های شهری سیرجان

معاون توسعه، مدیریت و منابع شهرداری سیرجان گفت: شهرداری از طرح های »گلیم شیریکی پیچ« 
در پروژه ها و المان های شهری و نوروزی استفاده می کند.

مهدی بهرامی با اشاره به حضور شهرداری سیرجان در جشن سالگرد جهانی شدن زیلو در میبد، اظهار 
کرد: در چهارمین سالگرد ثبت جهانی شهر میبد یزد و هنر زیلوبافی با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور، مسئوالن، هنرمندان و شهروندان میبد، شهرداران و فرمانداران شهرها 
و روستاهای جهانی صنایع دستی کشور در شهر میبد، کلیپی زیبا با محوریت گلیم شیرکی پیچ سیرجان 
پخش شد.وی افزود: شهرداری سیرجان با برپایی غرفه و به نمایش گذاشتن انواع گلیم شیریکی پیچ، 
حضوری پررنگ در این مراسم داشت که مورد استقبال مسئوالن شهرهای جهانی صنایع دستی کشور 
قرار گرفت.بهرامی ادامه داد: شاخصه دیگر سیرجان، گلیم منحصر به فرد شیرکی پیچ است که به لحاظ 
کیفیت، نوآوری، طرح و رنگ در سال ۱۳۹۶ از سوی شورای جهانی صنایع دستی به ثبت رسید و 
سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم شناخته شد.وی با اشاره به اقدامات شهرداری در معرفی هنر گلیم 
شیریکی پیچ سیرجان، افزود: ایجاد دبیرخانه شهر جهانی گلیم، استفاده از طرح های گلیم در بیشتر 
پروژه ها و المان های شهری، برگزاری جشنواره صنایع دستی و گلیم در نوروز ۱۴۰۲، طرح های در دست 

اقدام گذر، محور و موزه گلیم از برنامه های در دستور کار شهرداری سیرجان است.

زنان بی خانمان هم صاحب گرم خانه می شوند
پس از پیگیری های مکرر در پی درخواست شهروندان مبنی بر ساماندهی وضعیت افراد بی خانمان و 
کارتن خواب سطح شهر، این بار شهرداری سیرجان از راه اندازی یک گرم خانه موقت ویژه زنان در این 
شهرستان خبر داد.رئیس سازمان مشاغل شهرداری سیرجان گفت: در جلسه ای که نهم آذرماه در 
محل فرمانداری سیرجان با حضور نمایندگان شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و دیگر ارگان های 
و  کارتن خواب  بانوان  شبانه  موقت  اسکان  برای  مکانی  بهزیستی  گردید؛  مقرر  برگزار شد،  مرتبط 
بی سرپناه اجاره و هزینه اجاره را شهرداری پرداخت کند.الهیان افزود: همچنین در این جلسه تصمیم 
گرفته شد که بهزیستی لیست تجهیزات مورد نیاز این مرکز را تهیه کند و به فرمانداری جهت تأمین 
هر چه سریع تر ارائه دهد تا این گرم خانه از ابتدای زمستان راه اندازی شود. پیش از این نیز سرپرست 

اداره بهزیستی از راه اندازی یک سرپناه شبانه ویژه آقایان در سیرجان خبر داده بود .

  خبر

و  تأمین  شرکت  از  نقل  به  خبر،  نباء  گزارش  به 
مورد  آب  انتقال  طرح  فارس:  خلیج  آب  انتقال 
نمک زدایی  تأسیسات  از  گل گهر  مجتمع  نیاز 
گزینه  عنوان  به  لوله  خط  طریق  از  بندرعباس 
جدی شدن  با  شد.  پیشنهاد  و  انتخاب  برتر، 
ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت های  گزینه  این 
این  به  نیز  چادرملو  صنعتی  و  معدنی  شرکت  و 
یک  سرآغاز  مهم  این  و  شدند  عالقه مند  طرح 
این  ملی در بخش خصوصی کشور شد.  ابرپروژه 
و  به صورت مستقیم  بر ۱۶۰۰۰ شغل  بالغ  طرح 
غیرمستقیم ایجاد کرد و بسیاری از صنایع مرتبط 
در ۲۱ استان دیگر کشور را مجدد فعال نمود و از 
ورشکستگی نجات داد. این طرح با انجام مطالعات 
که  هدررفت  کمترین  با  را  آب  مهندسی،  دقیق 
در نوبه خود منحصربه فرد می باشد به استان های 
یک  و  می نماید  منتقل  یزد  و  کرمان  هرمزگان، 
سرمایه و ثروت بزرگی به کشور هدیه نموده است.

باالی  پتانسیل  و  معدنی  عظیم  ذخایر  وجود   
سکوی  می تواند  کشور  مرکزی  فالت  در  صنعتی 
دیرباز  از  باشد.  متوازن  توسعه  برای  ما  پرتاب 
ماهر  صنعتگران  کشور  مرکزی  مناطق  ساکنان 
برای  محکمی  تکیه گاه  که  شده اند  زبردست  و 
کشور می باشند. از این  رو با اتکا به این پتانسیل 
نوبه خود  به  این معادن غنی که هریک  و وجود 
می باشند، چشم اندازی  فرد  به  منحصر  جهان  در 
به  صنعتی  توسعه  و  خودکفایی  برای  مناسب 
ارمغان می آورند. حال سؤال پیش می آید که برای 
اجرای طرح های توسعه ای این مناطق که هریک 
در جایگاه خود دستاوردهای چشمگیری خواهند 
می بایست  آن  برای  زیرساخت هایی  چه  داشت 
این سؤال می بایست  به  پاسخ  برای  تدارک دید؟ 
کمی به گذشته رجوع کرد. گذشته ای نه چندان 
برای  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  که  دور 
اجرای طرح های توسعه ای خود به دنبال ایجاد این 
زیرساخت ها برآمد. در سال ۱۳88 شرکت گل گهر 
با ترسیم چشم انداز سال ۱۳۹8 خود به این نتیجه 
رسید که برای اجرای طرح های توسعه ای خود نیاز 

مبرمی به آب دارد. 
 ۱۳۹۰ سال  در  آب  این  تأمین  برای  مطالعات 
بازه  در  آب  تأمین  جامع  طرح   بررسی  عنوان  با 
شامل  و  مجتمع  سایت  اطراف  کیلومتری   ۲۰۰
بخش هایی از استان های کرمان، فارس، هرمزگان 

و بخش کوچکی از استان یزد انجام شد. 
وضعیت  و  پتانسیل ها  بررسی  حاوی  مطالعات 
آبی  نیازهای  گل گهر،  آبی  توسعه  برای  موجود 
توسعه در گل گهر، پروژه های بالقوه مرتبط با آب، 
و  منابع  برنامه ریزی  و  و ضوابط مدیریت  معیارها 
مصارف آب، تجزیه و تحلیل های الزم برای تأمین 
برنامه  تنظیم  و  تهیه  و  گل گهر  توسعه  نیازهای 
حوضه های  خصوص  این  در  می باشد.  آبی  منابع 
آبریز متعدد در اطراف سایت مجتمع مورد مطالعه 

قرار گرفت و به پایداری حوضه ها توجه شد.
گل گهر  اصوال  که  آمد  حاصل  چنین  نهایت  در 
که در یکی از کم آب ترین نواحی ایران قرار دارد و 
حتی در صورت بهره برداری از کلیه پتانسیل های 
نیازهای  باالی  حجم  به  توجه  با  منطقه ای،  آبی 
وسیله  به  باید  ناگزیر  نیازها  باقی  گل گهر  توسعه 
نمک زدایی  سایت های  همچون  دیگری  منبع 

نداشته  محدودیت  کمی  نظر  از  که  دریا  مجاور 
باشد، تأمین شود.

بر  مشتمل  توجیهی  مطالعات  ادامه  در   
بررسی های اقتصادی و مالی برای این مهم صورت 
از مهم ترین بخش های گزارش مطالعاتی،  گرفت. 
اول  گزینه  است.  اصلی  گزینه  دو  بین  مقایسه 
از  گل گهر  مجتمع  نیاز  مورد  آب  انتقال  شامل 
خط  طریق  از  دریا  مجاور  نمک زدایی  تأسیسات 
احداث  شامل  دوم  گزینه  و  می باشد  دریا  لوله 
منابع  مجاور  در  نورد  و  احیا  فوالد،  تولید  صنایع 
صنایع  احداث  نیز  و  بندرعباس  در  آب  تأمین 
کنسانتره و گندله سازی در مجاورت مجتمع سنگ 

آهن در گل گهر سیرجان بوده است. 
و  اجرایی  هزینه های  شامل  ارزیابی ها  و  مقایسه 
هزینه های  همراه  به  انتقال  خط  تجهیزات  خرید 
دوره  در  انرژی  تأمین  و  نگهداری  و  بهره برداری 
از طرح در صورت استفاده  بهره برداری  ساخت و 
از گزینه اول بوده و در صورت استفاده از گزینه 
مسیرهای  موجود  و  توسعه ای  ظرفیت های  دوم، 
عالوه  به  گندله  برای حمل ونقل  ریلی  و  جاده ای 
و  احیا  و  فوالدسازی  صنایع  آب  خرید  هزینه 

نتیجه  است.  گرفته  قرار  ویژه  توجه  مورد  نورد 
گزینه  دو  مقایسه  مبنای  بر  گزارش  کارشناسی 
فوق چنین شد که هزینه انتقال آب از تأسیسات 
حدود  گل گهر  مجتمع  به  بندرعباس  نمک زدایی 
از  گندله  یا  آهن  سنگ  حمل  هزینه های   ۵۲%
گل گهر به نزدیک تأسیسات نمک زدایی در مجاور 

دریا می باشد. 
به  بندرعباس  از  آب  انتقال  گزینه  ضمن  در 
گل گهر مزایایی نظیر کاهش روند مهاجرت نیروی 
متخصص از منطقه، توسعه صنعتی منطقه با توجه 
سطح  افزایش  کشاورزی،  توسعه  امکان  عدم  به 
و  اجتماعی  رفاه  و  آموزشی  و  بهداشتی  خدمات 
گردشگری،  توسعه  منطقه،  در  عمومی  درآمد 
منطقه،  پایدار  توسعه  استان،  درآمد  افزایش 
شهرک های  در  مستقر  جانبی  صنایع  آب  تأمین 
دیگر  سوی  از  دارد.  و...  مجتمع  مجاور  صنعتی 
گل گهر  از  گندله  یا  آهن  سنگ  انتقال  گزینه 
به  مهاجرت  افزایش  نظیر  معایبی  بندرعباس  به 
مجاور  و  شهر  این  افزایش جمعیت  و  بندرعباس 
آن، کاهش جمعیت منطقه سیرجان و در نتیجه 
گسترش منطقه کویری، افزایش بار ترافیک عبور 
جاده ای، احتمال باالرفتن تلفات جاده ای، کاهش 
ترافیک  به علت حجم  راه آهن  و  ظرفیت جاده ها 
پتانسیل های توسعه  قابل توجه عبوری و کاهش 
پتانسیل  با  زمین های  اشغال  بخش ها،  سایر  در 
اقتصادی باال در حوالی دریا، افزایش آلودگی های 
جاده ای  عبور  منع  احتمال  زیست محیطی، 
افزایش  زمان  در  باری  واگن های  و  کامیون ها 

مسافران دارد.
از دریا نه تنها خیال گرانی  انتقال آب  در نهایت 
نیست بلکه رؤیا و آرزوی دیرینه ایرانیانی است که 
بین دو دریا قرار گرفته اند و تشنه آبی برای رسیدن 
به خواسته های خود هستند و این آرزو با بیشترین 
بهره و کیفیت توسط شرکت تأمین و انتقال آب 
خلیج فارس به واقعیت پیوسته است. واقعیتی که 
کام ایرانیان صنعتگر و ماهری که سال ها در زادگاه 
امید  و  است  نموده  شیرین  دوانده اند  ریشه  خود 
را به چشمان فرزندان ایران زمین برگردانده است.

انتقال آب خلیج فارس

 رؤیایی که به واقعیت پیوست
صفحه 2

?

دوست گرامی؛  

جناب آاقی رضا اقسمی ژناد
ریاست محترم بانک ملت شعبه امام رضا )ع( سیرجان

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک ملت شعبه امام ضا )ع( 
سیرجان که نشان از لیاقت و سوابق درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک عرض 

نموده، امیدواریم در این عرصه نیز همچون گذشته موفق و سربلند باشید.

گاه فرهنگی ورزشی  جهان اسپرت - رباردان ملکشاهی باش

سرور گرانقدر؛  

جناب آاقی مجید محسنی
ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان سیرجان

حضور شما در نقش راهبر و هدایتگر مجموعه اتحادیه های صنفی،  زمینه ساز آرامش و اطمینان خاطر در 
میان کسبه و بازاریانی است که در چند سال اخیر به واسطه فشار بی امان تحریم و کرونا خسارات بیشماری 

را متحمل شده اند، خواهد شد.ضمن عرض تبریک و تهنیت صمیمانه،  توفیق روزافزونتان را در مسیر 
پیش رو برایتان مسئلت داریم.

مدرییت و رپسنل بازار زبرگ مبل امام علی )ع( سیرجان

اخذ رای اعتماد و انتخاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاست اتاق اصناف 
شهرستان سیرجان مایه مسرت و خشنودی خانواده بزرگ اصناف شهرستان 
شد. بدون تردید ثمره تجربیات گرانبهای جنابعالی در عرصه های مختلف 

مدیریتی، راهگشای مسیر صنوف مختلف خواهد بود.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی پرستاری و مامایی بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000036 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/09/16  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/24 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/07                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/10 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/10/03

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت 260 هکتار

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه  انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت 260 هکتاررا از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه 3 
رسته آب  یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/21

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 16،766،851،554 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/19 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر )محدوده جاده شماره یک ( 

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه  گل گهر 
)محدوده جاده شماره یک (را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های  پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل رتبه ۵ رسته 
تجهیزات و تاسیسات و یا زیرشاخه های انرژی )نیرو( به انضمام دارا بودن سابقه کار مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان 

دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/09/26

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 13،969،417،323 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/09/20 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           


