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آزمایش داروهای تایید نشده درمان کرونا 
بر روی بیماران سیرجانی

این تحقیق است یا عوام فریبی؟
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پس از ۱۳ سال کشمکش بر سر اجرای زیرگذر مکی آباد؛

داغزیرگذرصنعت؛بردلمکیآباد

گفتگو با امیرپور؛ نقاش و خطاط هنرمند سیرجانی؛

ما  ز یاران چشم یاری داشتیم...

تجمع گروهی از آموزگاران نهضت سوادآموزی  
 مقابل آموزش و پرورش سیرجان؛

آزمون  استخدامِی سرکاری!
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طاهره جهانشاهی؛ اصالح هندسی جایگزین زیرگذر می شود

  عسکری : اگر میدان امام علی )ع( به صورت تقاطع همسطح زیرگذر و روگذر اجرا شود، قطعًا زیرگذر صنعت هم باید اجرایی شود 
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اقبل توهج کلیه اعضاء هیات دمریه اتحادهی اهی صنفی

با توجه به ماده 18 از ماده 36 قانــون نظــام صنفــی و اهمیــت تشکیــل
اتــاق، در صورت تمایـــــل به عضویت در  کمیسیون هـــای شش گانـــه   

کمیسیون ها به دبیرخانه اتاق اصناف مراجعه نمایید.

محمود اسدی - رئیس ااتق صناف شهرستان سیرجان

» صدها فرشته  بوسه برآن دست می زنند ، کز کار خلق یک گره بسته  واکند«

جناب آاقی  مهندس  مجید میرشاهی
) ریاست محتــرم اداره آب و فاضالب سیرجان (

بر خود الزم دانستیم از جنابعالی و همکاران پرتالشتان بابت حل مشکل آب شرب شهروندان روستای دهسراج 

کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم، توفیق و سربلندی جنابعالی را آرزومندیم. 

دهیاری و شورای اسالمی روستای دهسراج

آگهيمناقصهعموميشماره99/37/ع

»پروژهجمعآوریمخازنمازوت شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

کارخانهتغلیظمجتمعخودوتجهیزاتجانبیآن« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها 
محــل  در  مــورخ 99/7/16  چهارشنبه  روز  الي 14  پاکات ساعت 9  تحویل  مهلت   . نمایند  دانلود 

دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي 

موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 99/7/7 مقرر شده است و الزامي مي باشد. شرکت معدني و 

صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد.

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميتجدیدشدهشماره99/14/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »عملیاتبرداشتباطلههايترازحوضچه

محدودهیشرقیمعدنشماره1خودوحملآنبهدپوهایموقت« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه  و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - 

مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه  مــورخ 99/7/14 در 

محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل 

اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 99/7/7 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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» قابل توجـــه شهروندان محترم، کسبـه و اصنـاف سیرجان «

برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها

سدمعبرعمومیبرایکسب،سکنییاهرعنواندیگریممنوعمیباشد
لذا قراردادن هر گونه تابلو)فلزی، بنر، دیجیتال و...(، اجناس مغازه، 

وسایل نقلیه)خودرو - موتور سیکلت( در پیاده روها ممنوع می باشد

 و در صورت مشاهده جمع آوری خواهد شد.

اشخاصمزبور،حقادعایهیچگونهخسارتـینخواهندداشت

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان

مروری بر تاریخچه سینمای سیرجان؛

چنـد نسـل تمـاشا

بررسی  روند تهیه تجهیزات چشم پزشکی در سیرجان:

تجهیزات پیشرفته نیاز به
 زیرساخت دارد 


