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لعنت به اين
پیت حلبی خالی
  صفحه 6

درگفتگوی سخنگوی ستاد کرونا با سرویس حوادث نگارستان مطرح شد:

سال کرونایی
در سیرجان
چگونه گذشت

  صفحه 3

یادداشتهای مرتبط:
 سال  99چگونه گذشت؟     تعطیالت نوروزی را چگونه گذراندید؟

با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسجمهور و همزمان با  12فرودین ماه

   صفحات   5و    2

پروژه بزرگ پیشفراوری و خردایش
گلگهر افتتاح شد صفحه 2

ت گرانبهایی که از مردم گرفته میشد
صفهای طوالنی مرغ و روغن و وق 

دولت مقصر است یا مجلس؟
   صفحه 2

یک کار خوب از مسئوالن بهداشت و درمان

سال فوتبالی
ایران

سیرجان  5نوزاد سی اسفندی داشت

خالءهای عاطفی و کمرنگی ارتباطات انسانی
و تبعات روانی که دارد

واکسیناسیونپاکبانها
علیه کرونا

تکلیف متولدین
 30اسفند چه میشود؟

میراث  99برای 1400

  صفحه 2

  صفحه 2

  صفحه 4

مدیر روابطعمومی شهرداری سیرجان تشریح کرد:

خدمات عمرانی و زیبا سازی
شهرداری در نوروز امسال

سریال نوروزی
«نون  .خ» مردم را
پای گیرندههای
تلویزیون نشاند
  صفحه 6

  صفحه 4

جناب آقای حاج حسین حسامی
و خانواده های محترم حسامی ،میرزاده و اعتمادی

« نوبت اول»
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

در نظر دارد حدود  200تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده

عمومی به فروش برساند ،بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به
خرید دارند دعوت بعمل می آید جهت روئیت نمونه محصوالت ارائه شده برای

فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  1400/01/25همه

ضایعه ناگوار درگذشت پیشکسوت اصناف و
رئیس سابق اتحادیه کیف و کفش ،مرحوم مغفور

حـاج محمود حسـامی

را به شما و سایر بازماندگان و جامعه اصناف سیرجان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و دیگر اقوام صبر و اجر مسئلت می نمایم.
محمود خاکسارپور -اتحادیه فروشندگان پوشاک ،کیف ،کفش و لوازم ورزشی

روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار

سید جمال الدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره
تلفن های 034-42304403-42305430 :واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه

 09131456552مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.
 irمراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  14روز چهارشنبه 1400/01/25

تحویل دبیرخانه شرکت نمایند  .زمان برگزاری مزایده روز چهارشنبه 1400/01/25
راس ساعت  15در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد .

ضمنا لیست اقالم پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 1400/01/19
در سایت درج گردیده است .

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

سـردارعبدالـرضا ناظـری
فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

مهندس امیر حسین ناظـری
مدیریت محترم توسعه منابع انسانی شرکت سنگ آهن گهر زمین

درگذشت پدر گرامیتان حاج عطااهلل ناظـری که از فرهنگیان پر تالش و فـرهیخته

و خادم الحجاجی مومن بوده اند ،موجب تالم و تاثر فراوان گردید.این ضایعه تاسف بار را

خدمت جنـابعالی و خانواده محترمتـان تسلیت و تعزیت عـرض نموده ،برای آن عزیز
سفر کرده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جزیل را مسئلت داریـم.

