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سال پانزدهم
چهار شنبه 22 مرداد  1399

8  صفحه 
شماره 613

2000 تومان

صفحه 4

مشکالت شهرک فدک و کمبودهای آن؛

این ور بوم سرما، آن ور بوم گرما
صفحه 3

صفحه 6

اجبار،  نمی تواند استفاده
 از ماسک را نهادینه کند

صفحه  2 صفحه 5

صفحه  7

گفتگو سخن تازه با چند تن از اهالی موسیقی سیرجان؛ 

صدا چون می دهد ساز شکسته؟

با پیروزی 3-2 مقابل نفت مسجد سلیمان در خانه حریف:

جالل جنگ، نفت را به آتش کشید

آناهیتا موسوی، معمار جوان همشهری؛  

درد معمارِی سیرجان، کم دانشی ست

س ها: الناز پیشیار/ سخن تازه
 عک

آگهی مناقصـه انجام عملیات کاشت و داشت  

گلخانــه سبـزی و صیفی 20 هکتـــاری 

مجتمــع کشـــاورزی ابراهیــم آبـاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

5 به صفحه  رجوع شود 

آگهی مناقصـه انجام امور

حفـــاظت و نگهبانـــــی 

مجتمــع کشـــاورزی ابراهیــم آبـاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

5 به صفحه  رجوع شود 

اطالعیه شماره 1 مناقصه عمومي 

شماره 99/15/ع )تمديد مهلت تحويل پاکات(

بدين وسيله به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه با موضوع: » انجام خدمات مهندسي، 

بای پس   ايجاد مسیر  پروژه  براي   )EPC( توأم تأمین کاال و تجهیزات ساختمان و نصب بصورت 

سرندهای محصول کارخانه گندله سازی شماره يک « مي رساند، مهلت تحويل پاكات مناقصه از 

روز چهارشنبه مورخ 99/5/15 به روز شنبه مورخ 99/5/25 موكول گرديد. الزم به ذكر 

است اسناد مناقصه از سايت شركت گل گهر به نشاني WWW.GEG.IR بخش تأمين كنندگان 

و مشتريان- مناقصه ها قابل دريافت مي باشد.

مديريـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

 جناب آاقی حمید اسد خانی پور
تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  به  را  وارده  مصیبت 
از  عزیز  آن  برای  متعال  خداوند  درگاه  از  نموده،  عرض 
دست رفته رحمت و مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم.

حاج حسیـــــن گلـــزاری 
بانک ملت شعبه مهیا شهر

ریاست محترم بانک ملت 
حوزه سیرجـــان و بردسیــــــر

همکار گرامی؛ سرکار خانم مهندس مطهره  اسالمی

خانواده سلیمان نژاد

انتصاب شايسته و هوشمندانه سركار عالی به سمت 
رئیس دفتر  فنی شهرداری سیرجان كه بيانگر لياقت 
و شايستگی شما می باشد را تبريک عرض نموده و 
های  عرصه  تمامـی  در  را  تــــان  روزافزون  توفيق 

زندگی از خداوند منان مسئلت می نماييم.

پمپ گاز،   نیمه تعطیل  و  ناکافی 


