
S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  هفدهم
چهار شنبه 7 مهر 1400

  6 صفحه 
شماره 664

2000 تومان

صفحه 5

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 3

آثاِر چنِگ تو ،
 روِی روان و تن

فضای سبِز کم آبخواه، 
راهی برای حفظ منابع آبی

احداث ۱۵ هزار واحد مسکونی
 در سیرجان و بردسیر   

سرسره ی مرگ!

صفحه 2

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اخطار داد:

اگرواکسننزنید،محروممیشوید
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سیرجان 
خانه سالمندان ندارد

 واکسن، شانس ابتالی سخت به بیماری یا مرگ ناشی از کرونا را کاهش می دهد

  دکتر رشیدی نژاد: احتماال در آینده نزدیک افرادی که واکسن کرونا نزدند، از برخی خدمات عمومی محروم می شوند

چهل روز از نبودش گذشت ...
با کمال ادب و احترام خدمت تمامی بزرگواران  خصوصا نماینده محترم، 
امام جمعه معظم، فرماندهی محترم سپاه ناحیه و همراهان ،پرسنل بنیاد 
شهید، همکاران بانکی و  سایر سروران بزرگوار و نیز با آرزوی سالمتی و 
تندرستی برای تک تک شما عزیزان که در معیت هیات همراه یا خانواده ی 

محترم در مراسم تشییع و اقامه فریضه الهیه و اربعین؛

حاج احمد گلزاری)پدر شهید محمد گلزاری(
شرکت نموده اید و نیز با پیامها و تماسهای پر از مهرتان  ما رو مورد لطف و محبت خود قرار دادید،خالصانه سپاسگزار 
هستم و اذعان دارم که زباِن قدردانی و تشکِر تمام و کمال در برابر محبت ها وعنایات اعزه،در فقدان  پدرم  قاصر است؛

امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باری تعالی واولیائش واقع شده باشیم.

ارادتمند شما؛ حاج حسین گلزاری
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زمایده رفوش ضایعات

ضایعات کامپاند، کامپاند سوخته، فلشر، باف، بالدر، پخت ناقص ، منجید و برگشت 
بازار، ترد، نوار و تیوپ، سیم پفکی، بندیل و بید، ضایعات ویژه را از طریق  از 

مزایده به فروش برساند.
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند  جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به 
آدرس: سیرجان- بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان اشتغال، 
مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های : 09177977175و42300022  )034(تماس حاصل نمایند.

مجتمع صنایع الستیک سیرجان

مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد تمامی ضایعات خود شامل


