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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 2

رئیس انجمن ملی خرما:

کشورهای هدف صادراتی خرما 
تغییر کرده است

صفحه 6

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان:

خط محدودۀ شهر کرمان
 اصالح می شود

هفته خوانیهفته خوانی

صفحه 2 صفحه 2

وضعیت معیشت 
مردم استان 

کرمان مطلوب 
نیست

استفاده از ماسک 
در هیئت ها 
الزامی است

گزارشی از آخرین وضعیت کرونایی استان کرمان؛

کودکان در دام 
پیک هفتم کرونا 

عملیات طرح ساماندهی ترافیک میدان بیرم آباد متوقف شد

سرگردانی شهرداری 
در ساماندهی میدان بیرم آباد

گروه جامعه: پس از گذشت حدود چهار ماه از کاهش محدودیت های کرونایی، از 
هفتۀ آخر تیرماه، بار دیگر، کرونا روند افزایشی را آغاز کرده تا آنجا که از ابتدای هفتۀ 
جاری )شنبه هفتم مردادماه( تا روز دوشنبه در استان کرمان 278 نفر و در کشور 

5040 نفر بعد از ابتال به بیماری، در بیمارستان ها بستری شده اند....
صفحه 6

صفحه 7

ایران یک هفته زیر ضربات مرگبار سیالب بود؛

استان کرمان در سیالب مونسون غرق شد

س:  تسنیم
عک

صفحه 3

گروه جامعه ـ استان کرمان همچون 24 استان دیگر کشور هفتۀ سخت و پرمشقتی را پشت سر گذاشته 
است. سامانۀ بارشی مونسون، همان طور که هواشناسی پیش بینی کرده بود، از جنوب شرق وارد ایران شد و بارید 

و بارید و بارید؛ آن چنان که شهری چون رفسنجان که معموال جزو مناطق سیل خیز....

عماد محسنی تکلو در گفت وگو با استقامت:
حذف مجسمه های چهارراه 
طهماسب آباد بازگشت به 
عقب بود

با حضور شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور؛

جلسۀ توسعۀ بومی سازی 
در صنایع معدنی به میزبانی 
گهرزمین برگزار شد

صفحه 5

صفحه 4

آگهی مزايده عمومی شماره 1401/12/ز
شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد » 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 
از طريق مزايده   FOB با شرايط تحويل به صورت  باركو بندرعباس  از اسكه  درصد« را 
عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.  
الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1401/05/31 به آدرس: دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده 
پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه  بازگشايی  تاريخ  شيراز( تحويل داده شود. 

مورخ 1401/06/01 در محل دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان خواهد بود.
كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

    

 ز /12/1401آگهی مزایده عمومی شماره  

 

  بارکو از اسکه    را "درصد 65با عیار گندله سنگ آهن هزار تن  70"  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد

به فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور    عمومی  از طریق مزایده  FOB  با شرایط تحویل به صورت  عباسبندر

مناقصه و مزایده مراجعه    بخش   www.geg.ir  اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط مزایده به سایتدریافت  

 فرمایند.   

به آدرس:    31/05/1401مورخ  روز دوشنبه    14:00ساعت  الزم به ذکر است پاکت پیشنهادي می باید حداکثر تا  
جاده شیراز) تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس    50(کیلومتر     دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان 

 در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود. 01/06/1401 مورخروز سه شنبه  10:00  ساعت

Analysis % 
Min 65.00 Fe 
Max 1.5 FeO 
Max 0.05 P 
Max 0.01 S 
Max 3.0 SiO2 
Max 0.7 Al2O3 
Max 0.7 CaO 
Max 2.5 MgO 

Ave 250 CCS(kg/p) 
Min 90 8-16 mm% 
Max 6 -6 mm% 

Max 4.0 A.I% 
Min 94 T.I%  
19-24 Prosity% 

Min 90 Reducibility%  
 
 

     کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر                                                                       

  

 
 
   

   

 در حال حاضر سرماخوردگی نداریم 

 بی حالی، بدن درد، سوزش گلو و کاهش شنوایی عالمت کروناست

فرا رسیدن 
تاسوعا و عاشورای

 حسینی را تسلیت می گوییم


