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برای حمیدرضا صدر

negarestan_news

از قمهکشی دختران اصفهانی تا درگیری خیابانی دختران کرمانی

ناهنجار یهای
فرهنگی

گفتگو با مهندس سروشنیا
در روزهای پایانی شورای پنجم

از خوش شانسترین
شهرداران سیرجان هستم

همان که
شیرینیکالمش
در قاب تلویزیون
مسخمان میکرد
صفحه 3

وقتی خودمان الگوی
خشونت میشویم

حوادث
غیر متعارف
صفحه 8

 حال جامعهی ما خوب نیست
 آن چیزی که نگران کننده است این است که سنین این افراد پایین است
و عمده افراد تشکیلدهنده این درگیریها نیز دختر هستند
و از رفتار خشونتآمیز ابایی ندارند

صفحات  4و 5

| عکس :مجید شبستری |

صفحه 8

طی  3روز  100میلیون تومان از چند همشهری کالهبرداری شد

مالباختن به همین راحتی !
صفحه 2

وعدههای بیسرانجام سایپا خودرو

پیشنهاد  ۱۸میلیاردی به بیرانوند

صفحه 2

متقاضیان شاکی
ِ
و مردم ناراضی

مدیرکل تأمین اجتماعی استان:

دادستان عمومی و انقالب سیرجان تشریح کرد:

آیا تیمی که اسمی از آن
برده نشده گلگهر است؟

بیش از  1/5میلیون نفر
بیمه شده داریم

قتل خانوادگی
با اسلحه شکاری

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

در گفتگو با
معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری مطرح شد:

آخرین خبر
از پرونده
انتخابات شوراها
صفحه 2

دانشآموز ممتاز
كالس ششم

درسا شـول
چه غرور آفرین اســت موفقیت شــما که

نشــان از تالش بیوقفه در کنار خانوادهی

با فرهنگ شماســت .این الگو نوید بخش
گســترش تعلیم و تربیت و یادآور شــور،

شــوق و تالش مداوم شماست که رتبه اول
کالس را کســب کردید و این امید را به ما
میدهد که فرداهایی بهتر را پیش رو دارید.
مدرسه سما  -خانم افشار و خانم اسدی

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره/1400/17ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه"طراحي ،خرید ،ساخت و بهره برداري از آبشار،
رودخانه مصنوعي  ،خطوط انتقال آب و برق و احداث سيستم پمپاژ تغذیه و پمپاژ سيستم بسته در پارك گردشگري"

خود را به روش  EPCواقع در کیلومتر  ۲۰جاده سیرجان -شیراز ،از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار

واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت با رتبه حداقل  ۳در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و یا پیمانكار دارای رتبه حداقل  ۵در رشته آب یا تأسیسات ( با مشارکت مهندسین مشاور دارای رتبه

حداقل  ۲در رشته آب و یا دارای واحد طراحی) مطابق با اسناد مناقصه ،واگذار نماید.لذا متقاضیان ميتوانند

جهت اخذ اسناد مناقصه به صورت حضوری و به نشانی :دفتر کمیسیون معامالت گل گهر واقع در کیلومتر ۵۰

جاده سیرجان -شیراز و یا به نشانی :دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران -خیابان دکتر فاطمی -مقابل
هتل الله -ساختمان نگین پالک  ۲۷۳مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند .مهلت تحویل پاکات ساعت

 ۹الي  ۱۴روز دوشنبه مــورخ  ۱۴۰۰/۴/۲8در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی

تهران مي باشد.

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

دعوت به همکاری

به دو نیروی خانم جهت کار در غذا آماده
ایرونی واقع در شهرک مهر نیازمندیم.
(ترجیحا ساکن شهرک مهر)
۰۹۱۳۲۴۵۳۷۱۶

مـزایده ضایعات
مزایده فروش ضایعات آهن ،الستیک ،روغن
سوخته و ...شرکت آرمان گهر سیرجان
جهت کسب اطالعات و شرایط مزایده به سایت
ایرانضایعات به نشانی
 www.iranzayeat.comمراجعه فرمایید.

