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آیین تجلیل ازکتابداران و مولفان برتر
سیرجان توسط گهرزمین برگزار شد
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هفتهنامه

آجر به جای شیشه
نشسته است

گیتینورد؛ آیینه تمامنمای
ناتوانی مسئوالن سیرجانی

6

دوشنبه  1آذر 1400
شماره 678
 16ربيعالثانی 1443
 22نوامبر 2021
 6صفحه  2000تومان
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گفتوگو با مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان

مشروعیت
پیداکردیم
 رتبه ایران در فوتبال زنان 86 ،جهان است و حضور تیم ما ،اولین حضور آسیایی بانوان ایرانی بود
 روی کاغذ در برابر همگروهیهایمان هیچ شانسی نداشتیم ،زیرا رنکینگ تمام آنها از ما باالتر بود
باور «میتوانیم» به میدان رفتیم
برای ناکام شدن هزار دلیل موجه داشتیم اما بر اساس ِ
 سهم ما از بودجه  400یا  500میلیارد تومانی شهرداری  2میلیارد تومان بوده است

3
پای درد دل یک معلول کمشنوا و جویای کار؛

برآرزوهای محال ناشنوا هستم
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درسهای تلخ اصفهان برای سیرجان

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

زایندهرود زورش به تامین انواع پروژههای صنعتی و معدنی و فوالدی وکارخانههای آبخوراصفهان نرسید .افراط درخودکفایی
کشاورزی و بهره نبردن ازروشهای نوین آبیاریکه دیگرگوژباالیگوژ .خشکسالی همکه دست به دست اینها داده و یکی ازشهرهای
پرآبایرانرابهبحرانکشاندهاست.شهریبااهمیتدرحتاهمانتاریختشیعیکهمسئوالنماسنگشرابهسینهم یزنند!اصفهانی
کهروزگاریپایتختایرانشیعیبودوشاهعباسکبیرشازکنارهمینرودوپلهایزیبایشسیاستواقتصادوفرهنگوآبادانیایران
را با همکاری اهل شمشیرو اهل حرفه و قلم و اندیشه به اوج میرساند  ...ادامه درصفحه5

توگو با آرش دادگر ،بازیگر ،کارگردان و مدرس تئاتر؛
گف 

تئاترشبیه زندگی و مرگ است

2

دعوت به همکاری مینیبوس
یـک شـرکت معتبـر واقـع در منطقـه ویـژه اقتصـادی جهـت ایـاب و

آگهي فراخوان شماره /400/9ف (نوبت دوم)

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام ) در نظــر دارد «خريــد اينترنــت اختصاصي بــا پهناي
بانــد  »200 M b / sخــود را بــه شــرکتهای واجــد شــرایط کــه دارای ســوابق و تخصــص در ایــن
زمینــه میباشــند واگــذار نمایــد .هــدف از ايــن فراخــوان شناســايي شــركتهاي صاحــب صالحيــت در
ایــن زمینــه ميباشــد.
مدارك مورد نياز جهت شرکت در فراخوان:
 -1مجوز  FCPو یا  ServCoاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 -2دفتــر نمایندگــی فــروش و ارائــه خدمــات پشــتیبانی مســتقر در ســیرجان( قــرارداد نمایندگــی بــه
همــراه آدرس ،تلفــن ،قــرارداد اجــاره و یــا ســند ملکــی دفتــر نمایندگــی)
 -3حداقــل دو نفــر نیــروی فنــی مســتقر در سیرجان(لیســت بیمــه ســه مــاه اخیــر پرســنل فنــی بــه
همــراه مشــخصات فــردی ،مــدارک فنــی و رزومــه تخصصــی)
 -4قراردادهــای فــروش اینترنــت بــاالی  70مگابیــت بــر ثانیــه (موضــوع قــرارداد ،نــام ،آدرس و شــماره
تلفــن خریــدار ارســال گــردد)
 -5شــبکه دسترســی در ســطح شهرســتان ســیرجان و منطقه ویــژه اقتصادی(ارایــه مختصــات و آدرس
دقیــق پــاپ ســایتها و محــدوده پوشـشدهی و وجــود شــبکه دسترســی در منطقــه ویــژه اقتصــادی
و محــدوده ورزشــگاه امــام علــی(ع) و مهمانســرای گلگهــر الزامــی میباشــد)
 -6ارایه  AS Numberجهت انجام روتینگهای مورد نیاز
 -7رضایتمنــدی از قراردادهــای فعلــی و قبلــی( حداقــل  2رضایتنامــه از قراردادهــای بــاالی  70مگابیــت
بــر ثانیــه در  2ســال اخیر)
 -8تصویــر آگهــی تاســیس در روزنامــه رســمی بــا آگهــی آخریــن تغییــرات شــرکت حــاوی معرفــی
صاحبــان امضاهــای مجــاز
 -9اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت
 -10مدارک مثبته ثبت نامه اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 -11ارائه گواهی ایمنی از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 كليه مدارك و اسنادي كه به صورت كپي ارسال ميشوند بايستي برابر اصل شده باشند. شــرايط و مــدارك ذكــر شــده فــوق حداقــل شــرايط الزم ميباشــد و شــركتكنندگان در فراخــوانكليــه مــدارك و مســتندات فــوق را تكميــل و در پاكــت دربســته و مهــر مــوم شــده بــه نشــاني دفتــر
مركــزي شــركت واقــع در تهــران -خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــري هتــل اللــه -ســاختمان نگيــن-
پــاك  -273دبيرخانــه مركــزي و يــا بــه نشــاني ســيرجان -كيلومتــر  50جاده شــيراز -مجتمــع معدني
و صنعتــي گلگهــر -دفتــر كميســيون معامــات و حداكثــر تــا روز یکشــنبه مــورخ  1400/09/07ارســال
گــردد.
 روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد «مربوط به فراخوان شماره /400/09ف (نوبت دوم )» شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد و يــا تائيــد صالحيــت شــركتها بــدون آنکــه محتــاج بــهذکــر دلیــل باشــد و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد و ارســال مــدارك هيچگونــه حقــي بــراي
شــركتها ايجــاد نخواهــد نمــود.
 جهــت كســب اطالعــات بيشــتر و هرگونــه ســوال در ايــن زمينــه ميتوانيــد بــا شــماره -41423328 034و يــا همــراه  09133475779آقــاي مهنــدس آقابابايــي تمــاس حاصــل نمائيــد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

ذهـاب پرسـنل خـود نیـاز بـه سـرویسدهی بـا مینیبـوس هیونـدا
توسـط یـک شـرکت دارد .خواهشـمند اسـت درخواسـت و قیمـت
خـود را بـه آدرس ایمیـل ذیـل ارسـال نمائیـد.
آدرس ایمیلBustrns@gmail.com :

آگهی جذب نیرو
شـرکت صنایع گلدیران جهت تکمیل کادر فنی از افراد با شـرایط
ذیـل دعوت به همکاری مینماید.
مقطع تحصیلی

لیسانس

دیپلم

دیپلم و باالتر

گرایش

مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک

مهندسی برق و الکترونیک
مهندسی صنایع

(برنامهریزی تولید)
کلیه رشتهها
کلیه رشتهها

جنسیت

زن /مرد

زن /مرد
مرد

شرایط سنی

53 - 53

33 - 53
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تواناییها
مسلط به کامپیوتر و
زبان انگلیسی
---

راننده لیفتراک

متقاضیان میتوانند به صورت حضوری به آدرس سـیرجان -منطقه
ویژه اقتصادی -شـرکت صنایع گلدیران
مراجعه و یا با شـمارههای ذیل تماس برقرار نمایند:
شـماره واتساپ – 09108495259 :شماره تلفن 42382694 :و
( 42382690داخلیهای)2112 -2113 -2118 :

