آیا میزان هزینه فایده این

نمایشگاه بررسی می شود؟

| آگهی ویژه |
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گرفتن رأی اعتماد از مجمع انتخاباتی هیأت

تلفنهمراه
شرکت و ابراز همدردی نمودهاند و از طریق پی

فوتبال استان که با حضور مهندس تاج ریاست

حضورا ً ما را همراهی کردهاند،
درج آگهی یا
صفحه 5
تشکر و قدردانی را داریم.

فدراسیون فوتبال برگزار گردید و منجر به

حقانتخابشهروندان

در را
شما راشد
استان به
سکانداری فوتبال
بازاربهکار استان داشته است
نامجذب
بیشترین
سیرجان
عزیزکارگران از اولویتهای آنها باشد .از طرفی
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استانکه بحث
یخواهم
کارفرمایان م
همشهریان
خصوص ًا
ورزش
از جامعه
کارگران هم باید به تعهدات کاریشان عمل کنند .من معتقدم چنانچه این تعهدات از هر دو طرف رعایت
مؤثر می
تهنیتکارعرض
تبریک
نماییم.مشکالت و حاشیهها در اینگونه مراکز به حداقل میرسد
است و هم
در وبازدهی
شود ،هم

چه شد؟

رویاروییفیلترینگ
و گردش آزاد
اطالعات

صفحه 3

در پنجمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران
صورت گرفت :

انتخاب گهر زمین
بهعنوان شرکت برتر
استخراج سنگآهن در ایران
صفحه 6

جناب آقای دکتر

علی قرایی

آب خلیج فارس در
رسدعم
سال  98به گه
سیرجان ممی قص

صفحه 6

کمربند خشک ،و تابستان سخت پیش رو

هیأت فوتبال دست بکار شد

جدی برای
هشدار ّ
کاهش منابع آب
م حل

آ ی نا ه ومی (دو ر های)

صفحه 7

گفتگو با سیّد محمد هاشمی مدنی

هشدارپلیس

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه
دوستان ،آشنایان ،اقوام و سروران
گرانقدر که در مراسم تشییع،
تدفین ،ترحیم و خاکبندان پدر
بزرگوارمانصفحه 2

مدیرکل کار و تعاون استان کرمان در گفتگو با نگارستان خبر داد:

مهندس تقی زاده خبر داد :

صفحه 2

مراقب هدایای
عروسی حین انتقال
به منزل باشید

سال بیست و یکم  شماره   1125شنبه  22اردیبهشت  25  1397شعبان المعظّ م  12  1439مه  12  2018صفحه  8 +صفحه نیازمندیها  1000 تومان

همسر و فرزندانت

نمایشگاه مبل و
نارضایتیخریداران
و مغازه داران

فراخوان جام
فوتسالرمضان

صفحه 10

صفحه 4

شماره97/T/004 :
درکنفرانس خبری رییس بیمارستان امام رضا عنوان شد:

راه جدای اروپایی ها

روز تنهایی
ترامپ

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه:
تاریخ
جای کتاب
تالش برای راهاندازی
شرکت سنگ آهن گهرزمین (منطقه عمومی گلگهر سیرجان)
بودپخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن
تهیه مواد،
مناقصه:
مختصر موضوع
 -2شرح
خالی
پرورش
آموزش و
بخشهایجدیدبیمارستانی
گهرزمین

سیرجان ،کیلومتر  60جاده شیراز،
کار :به مدت یک سال شمسی و محل اجرای آن
 -3مدت ،محل اجرای
صفحه 2
صفحه 7
منطقه عمومی گلگهر میباشد.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثر تا ساعت  14روز دوشنبه 1397/2/29
 -5محل تهیه اسناد :شرکت سنگ آهن گهرزمین به نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی ،پالک
کالم والیت
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه
 ،12طبقه دوم.
اصلاقوام و
آشنایان،
سرورانمبلغ  1/000/000ریال میباشد که بایستی به
واریزی به
دوستان،ارائه
 -6نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضوری و
هدایت
فانوس
بنام تشییع،
مراسم
بازارکه در
گرانقدر
معرفینامه
شرکت سنگ آهن گهرزمین به همراه
سیرجان
حساب  5077955721بانک ملت شعبه
پدر
خاکبندان
و
ترحیم
تدفین،
کتبی.
مقام عظمای والیت حضرت
 -7میزان سپرده شرکت در مناقصه بزرگوارمان
معتبر.
خامنه ای
بانکیاهلل
 1/000/000/000ریال (یک میلیارد ریال) در قالب ضمانتنامه آیت

شادروان

نوبت اول 1397/2/18 :نوبت دوم 1397/2/22 :هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

گرفتن رأی اعتماد از مجمع انتخاباتی هیأت
فوتبال استان که با حضور مهندس تاج ریاست
فدراسیون فوتبال برگزار گردید و منجر به
سکانداری فوتبال استان به نام شما شد را به

حاج محمود سیرجانی

شرکت و ابراز همدردی نمودهاند و از طریق پیامک،
درج آگهی یا حضورا ً ما را همراهی کردهاند ،کمال
تشکر و قدردانی را داریم.

خانواده

صفحه 12

( دامه برکاته):

اگر امنیت نباشد،اقتصاد هم نیست .تالش برای
سازندگی و افتخارآفرینی هم نیست.
ناامنی ،بزرگترین خطری است که
یک ملت را تهدید میکند.
امور فرهنگی مؤسسه حفاظتی
و مراقبتی نظمآوران کبیر مرصاد
تحت پوشش مرکز انتظام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

جامعه ورزش استان خصوص ًا همشهریان عزیز

تبریک و تهنیت عرض مینماییم.

همسر و فرزندانت

گه م قص عم
م
م
حل
آ ی نا ه و ی (دو ر های)
شماره97/T/004 :

 -1نام دستگاه برگزار کننده مناقصه:
شرکت سنگ آهن گهرزمین (منطقه عمومی گلگهر سیرجان)
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه :تهیه مواد ،پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن
گهرزمین
 -3مدت ،محل اجرای کار :به مدت یک سال شمسی و محل اجرای آن سیرجان ،کیلومتر  60جاده شیراز،
منطقه عمومی گلگهر میباشد.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید :حداکثر تا ساعت  14روز دوشنبه 1397/2/29
 -5محل تهیه اسناد :شرکت سنگ آهن گهرزمین به نشانی :تهران ،بلوار آفریقا ،خیابان آرش غربی ،پالک
 ،12طبقه دوم.
 -6نحوه خرید اسناد :با مراجعه حضوری و ارائه اصل واریزی به مبلغ  1/000/000ریال میباشد که بایستی به
حساب  5077955721بانک ملت شعبه بازار سیرجان بنام شرکت سنگ آهن گهرزمین به همراه معرفینامه
کتبی.
 -7میزان سپرده شرکت در مناقصه  1/000/000/000ریال (یک میلیارد ریال) در قالب ضمانتنامه بانکی معتبر.
نوبت اول 1397/2/18 :نوبت دوم 1397/2/22 :هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
صحنه پیوسته هب جاست

کس
هر ی نغمه خود خواند و از صحنه رود
خرم آن نغمه که مردم بسپارند هب یاد

ضمن تشکر از کلیه سروران و بزرگانی که در مراسم تشییع ،تدفین ،ختم ،چهلم و چهار
ماه ده روز عزیز از دست رفتهمان

فرهنگی فرهیخته

حاج محمدحسن ستوده

شرکت نمودهاند به اطالع میرساند اولین سالگرد درگذشت آن مرحوم روز

یکشنبه  97/2/24ساعت  3:30بعدازظهر در شیراز شاهچراغ حرم حضرت
سید میر محمد و روز دوشنبه  97/2/23ساعت  3:30مجلس قرائت قرآن در
شیراز منزل آن مرحوم برگزار میگردد.

خانواده ستوده -احمدی

خانو

ضمن تشکر
ماه ده روز

شرکت نم

یکشنبه 4
سید میر
شیراز منز

