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روز از نو روزی از نو برای خانوادهها ،دانشجویان و دانشآموزان

شروع سال تحصیلی
با طعم دوباره
مشکالت اینترنتی

به  سه  هزار
بیمار خاص
خدمات  میدهیم
صفحه 5

مسأله مهمی بهنام اقتصاد و

ُحسن  شهرت  
سیاستمداران
صفحه 6

 شارژهایی که زود تمام میشوند ،تعرفههایی که نامشخصاند ،سرعت پایین و
آزار دهنده اینترنت و سواالت فراوان دیگری که هیچکس جوابشان را نمیدهد

اولین بن بست در انتخاب شهردار؟

با  سرنوشت  شهر
بازی  نکنید

صفحه 4

ناگهان چقدر زود دیر میشود!

آهن  ،فوالد  و  آینده  آب

صفحه 2
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چالشهای انتخابات آینده هیأت فوتبال استان

زمان از دست نرود!

خواب   خرگوشی  آرمانگهر
یا  حرکت  با   چراغ  خاموش

به بهانه تغییر و تحوالت شهرداری

نگاهی   به   مدیریت  شهری

برای  او  که در  تیم  ملی
دلبری  میکند

صفحه 3
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صفحه 6
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دستاندازهای   
قانونی

گفتگو با مرتضی محمدتقیان؛
تکنسین و مدیر مرکز دارویی
هالل احمر

آگهـی منـاقصه
بـرداشت ،سـورت ،بسته بنـدی
و بارگیری محصول مـرکبات،گوجهفـرنگی و
فلـفل دلمهای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد

شـرکت کشـاورزی سیـرجان بنیـاد
مراجعه به صفحه .... 5
دعـوت به همکـاری

شركت گهر افالک سمنگان خاورميانه فعال در زمينه استخراج و توليد كاتد مس جهت تکميل كادر خود در شهرستان
سيرجان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همکاری مینمايد.

سرپرست كارگاه معدن  -يک نفر آقا  -تحصيالت مهندسی معدن گرايش استخراج با  ۵سال سابقه كار در حوزه
استخراج معادن مس -لطف ًا سوابق تحصيلی و اجرايی خود را به شماره زير تلگرام يا واتساپ نماييد.
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آگهي استعالم عمومي شماره /400/18س
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" اجرای شبکه پسیو ساختمان های ویال و اداری
جدید " خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناداستعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت -
مناقصه و مزايده دانلود نمايند.مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روزيکشنبه مــورخ  1400/06/28در
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.ضمن ًا بمنظور بازديد از
محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/06/22براي متقاضيان پيش بينی گرديده
است  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله
بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

كميسيون معامالت شركت معدني وصنعتي گل گهر

از اسکوچیچ مغضوب تا مربی محبوب ایرانیها

درخواست معاون دادستان
از کسانی که در فضای
مجازی فعالیت بانکی دارند

مراقب درگاههای
جعلی باشید
صفحه 2

