قاچاق دام از سیرجان و موج کمبود و گرانی گوشت قرمز؛

هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

سیـرجاناستخـوانی!
ِ

سالچهاردهم
شماره 543
چهارشنبه  19دی 1397
 8صفحه  8 +صفحه نیازمندی

مسوول کشتارگاه سیرجان :مهمترین عامل گرانی گوشت قرمز ،قاچاق دام است
فرمانده نیروی انتظامی :مهمترین عامل قاچاق دام ،برخی چوبداران و قصابان هستند

 2000تومان
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه2

سیرجان باز
هم بدنام شد

ط

ــن

ـ
ـز

صفحه7

حماسه آفرینی در یکی
ازخونه باغهای سیرجون
صفحه5

طرح:جواد خواجویی /سخن تازه

ذکـرشیـخنا
ناصر تقیزاده
صفحه8

عکس :الله خواجویی /سخن تازه

لی لی به
الالی کشاورزان!
صفحه3

مکتـب نرفته ،شعـر میگم

صفحه3

روایتی از آنچه در
سیرجان بر سر معلوالن میآید

شمـــاره97/T/007 :

صفحه2

از تعدادی استاد سفید کار و استاد  PVCکار
جهت کار در تعاونی مسکن
دعوت به عمل می آید.
09137312101 - 09301795001

دوست و همکار گرامی؛

جناب آاقی حاج مظفر سیاه جلی

درگذشت مادر بزرگوارتان ،مایه تاسف و تاثر فراوان شد.
این مصیبت بزرگ را به جنابعالی و بیت معظمتان تسلیت

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه :شرکـــــت سنگ آهــــن گهـــــر زمیـــــن (سهامی عــام)
عملیـــــات بـــــرق رســــــانی به پیت معدن شماره 3

شرکـــــت سنگ آهــــن گهـــــر زمیــــــــن

-3مدت و محل اجرای کار :

بازی سه جانبه

صفحه4

آگهی مناقصـه عمومـی
(دو مرحله ای با ارزیابی فنی)
-2شرح مختصر موضوع مناقصه:

کشاکش بر سر مدیرعاملیِ گل گهر

مدت اجرای پروژه  12ماه بوده و محل اجرای آن سیرجان؛

کیلومتر  60جاده شیراز ،سایت شرکت سنگ آهن گهر زمین می باشد.

-4شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی) :اسناد مناقصه صرفا به شرکت هایی
فروخته می شوند که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند:

عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای

حاج حسین گلزاری

حضرتعالی و سایر داغدیدگان معزز ،صبر جمیل و اجر
جزیل مسئلت می نمایم.

لذت مصرف مواد مخدر

ماندنيتر است يا ذلت آن؟

 .1حداقل رتبه  3صنعت و معدن و رتبه  4نیرو(پست ،انتقال و توزیع نیرو) و داشتن ظرفیت
آزاد در رشته های مربوطه(تعدادی و ریالی)
.2حداقل رتبه  4صنعت و معدن و رتبه  3نیرو(پست ،انتقال و توزیع نیرو) و داشتن ظرفیت
آزاد در رشته های مربوطه(تعدادی و ریالی)

-5مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثـــــر تــــا ساعت  16روز چهارشنبـــــــه 1397/10/26

 -6محل تهیه اسناد :شرکــــــــــــــت سنــــــــگ آهن گهـــــــــر زمیــــــــــــن به نشانـــــــی:
تهــران-بلـوار آفریقـــا ،خیابان آرش غربـی ،پالک  ،12طبقــه دوم ،دفتر کمیسیــــون معامالت

 -7نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضــــوری و ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2/000/000
ريال به شماره حساب  0111515543005به نام شرکت سنگ آهن گهر زمین نزد بانک

ملــــــــی به همراه معرفی نامه کتبـــــــــــی

-8میزان سپرده شرکت در مناقصه( 12/000/000/000 :دوازده میلیـــــــــارد ) ریــــــــال
در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر

نوبت اول - 1397/10/16 :نوبت دوم1397/10/19 :

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

شرکت سنگ آهن گهر زمین

خواندن کتاب خوب مثل این است که داریم
با بهترین اندیشمندان پیش از خودمان
صحبت میکنیم.

