هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

پس از  ۱۳سال کشمکش بر سر اجرای زیرگذر مکیآباد؛

داغ زیرگذر صنعت؛ بر دل مکیآباد

سالپانزدهم
چهارشنبه  2مهر 1399
 8صفحه
شماره 619
 2000تومان

طاهره جهانشاهی؛ اصالح هندسی جایگزین زیرگذر میشود

عسکری :اگر میدان امام علی (ع) به صورت تقاطع همسطح زیرگذر و روگذر اجرا شود ،قطع ًا زیرگذر صنعت هم باید اجرایی شود
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه 5

تجمع گروهی از آموزگاران نهضت سوادآموزی

مروری بر تاریخچه سینمای سیرجان؛

مقابل آموزش و پرورش سیرجان؛

چنـد نسـل تمـاشا

استخدامی سرکاری!
ن
آزمو 
ِ
صفحه2

آزمایش داروهای تایید نشده درمان کرونا
بر روی بیماران سیرجانی

این تحقیق است یا عوام فریبی؟
صفحه8

گفتگو با امیرپور؛ نقاش و خطاط هنرمند سیرجانی؛

ما ز یاران چشم یاری داشتیم...
صفحه7

عکس :آرشیو سخن تازه

بررسی روند تهیه تجهیزات چشم پزشکی در سیرجان:

تجهیزات پیشرفته نیاز به
زیرساخت دارد
صفحه3

صفحه 4

با توجه به ماده  18از ماده  36قانــون نظــام صنفــی و اهمیــت تشکیــل
کمیسیون هـــای شش گانـــه اتــاق ،در صورت تمایـــــل به عضویت در
کمیسیون ها به دبیرخانه اتاق اصناف مراجعه نمایید.
محم
ود اسدی  -رئیس ااتق صناف شهرستان سیرجان

برابر تبصره  1بند  2ماده  55قانون شهرداری ها

سد معبر عمومی برای کسب ،سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع می باشد
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.

اشخاص مزبور ،حق ادعای هیچگونه خسارتـی نخواهند داشت
کمیته زیباسازی شهرداری 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.

هس
دهیاری و شورای اسالمی روستای د راج

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « عمليات برداشت باطله هاي تر از حوضچه
محدوده ی شرقی معدن شماره  1خود  و حمل آن به دپوهای موقت» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي   WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان -
مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/7/14در
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل

اطالعیـه شهرداری سیرجان

« قابل توجـــه شهروندان محترم ،کسبـه و اصنـاف سیرجان »

اطالعیه مهم اتاق اصناف سیرجان

صن
ب
اق ل توهج کلیه اعضاء هیات دمریه اتحادهی اهی فی

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /99/14ع

اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/7/7مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر
در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/37ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « پروژه  جمع آوری مخازن مازوت
کارخانه تغلیظ مجتمع خود و تجهیزات جانبی آن » را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار

واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها
دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/7/16در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/7/7مقرر شده است و الزامي مي باشد .شركت معدني و
صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت
مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

