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کسب رده سوم تیم فوتبال بانوان
شهرداری سیرجان درلیگ برتر
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 15سال چشم انتظاری اهالی شهرک ثاراهلل برای امکانات

حق سختی سکونت
 شهردار سیرجان :برای پالک و نامگذاری ،اداره پست پیمانکاری را به ما معرفی کرده است
که دارد مطالعات میدانیاش را انجام میدهد
 اسماعیل خواجویی :مردم درست میگویند ،حقیقتا مشکالت آنجا حل نشده است
 رییس مرکز بهداشت :تاسیس پایگاه بهداشت منوط به تعداد جمعیت و بعد مسافت است
 رییس پلیس راهور :این وعده را به اهالی شهرک میدهم که ازفردا ،پیگیرموضوع ورود کامیونها خواهم بود
 ساکنان شهرک ثاراهلل :در این قسمت از شهر هم مردم زندگی میکنند و نفس میکشند ،اگر شهرک ثاراهلل
یک روستا و زیر نظر بخشداری بود ،بیشتر به آنامکانات داده میشد
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گفتگو با مرتضی زرندی غواص و دارنده نشان ایثار هال لاحمر سیرجان

این کارها را برای باقیات و صالحاتمان میکنیم
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نشستهگان بر لب جهنم
چندی پیش درشبکههای اجتماعی ویدیویی را دیدم متعلق به دههی اول انقالب و درپیگیری آن در
اینترنت به حدیثی از پیامبر رسیدم که به قول منبع انتشاردهندهی آن این حرف اگر «در قرون جدید از
امثال جناب شارل دو منتسکیو ،جرمی بنتام ،سزاربکاریا ،مارک آنسل و یا هرعالم و دانشمند غربی دیگری
درحوزه علوم جزایی نقل شده بود ،یقینا امروزبرسردردانشکدههای حقوق جزا و و جرمشناسی معتبر
دنیا حک میشد ».و اکنون مورد استناد جوامع حقوقبشری و اصحاب فکرو قلم بود ... .ادامه درصفحه6

آگهي مناقصه دو مرحلهای انتخاب مشاور آزمایشگاه مقیم
(نوبت اول)

ـاب
ـروژه فاضـ
ـری پـ
ـن مجـ
ـاور زمیـ
ـان یـ
ـا آبرسـ
ـرکت کیمیـ
شـ
ـیرجان ،در نظــر دارد از طریق برگــزاری مناقصــه عمومی بــا ارزیابی فنــی و کیفی
ـتان سـ
شهرسـ
نســبت بــه انتخــاب مشــاور خدمــات آزمایشــگاهی پــروژه مذکــور شــامل آزمایشــات مــورد نیاز
در بخشهــای شــبکه ،انشــعابات ،تصفیهخانــه و کارگاه ســاخت منهــول پیشســاخته بتنــی
اقــدام نماید.
 شرايط متقاضيان شرکت در مناقصه:مشــاور بایســتی حداقــل دارای گواهــی صالحیــت پایــه  2ژئوتکنیــک از ســازمان برنامــه و
بودجــه باشــد.
 تاريخ ،مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد:واجديــن شــرايط ميتواننــد حداکثــر تــا  7روز از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي در روزنامــه،
اســناد فراخــوان را از شــرکت کيميــا آبرســان ياورزمين(کاريــز) بــه آدرس ســیرجان -بلــوار
مالــک اشــتر -خیابــان محمــد منتظــری -پــاک  -45تلفــن -034-42252759 :فاکــس:
 -42252758دريافــت و حداکثــر تــا روز یکشــنبه مــورخ  99/05/19اســناد مذکــور را
تکميــل و در پاکــت الک و مهــر شــده در دبيرخانــه کارفرمــا تحويــل و رســيد دريافــت نماينــد.
 دریافــت غیــر حضــوری اســناد :دریافت اســناد مناقصــه توســط مناقصهگــران از طریق ایمیلپــس از ارســال نامــه درخواســت اســناد بــه شــماره فکــس  034-42252758امکانپذیــر
میباشــد.
* بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــا و مخــدوش و مدارکــی کــه بعــد از انقضــا مــدت مقــرر در ایــن
آگهــی واصــل شــود ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

نگاهی به شرایط سخت زندگی اقشار ضعیف

این گرانی خیال رفتن ندارد
جناب آقای حاجحسین نجفآبادیپور
مصیبــت وارده را بــه جنابعالی و خانواده محترمتان
تســلیت عــرض نمــوده ،خداونــد روح آن مرحومــه
را قریــن رحمــت و مغفــرت نمایــد.

مدیرعاملوهیئتمدیرهشرکتتعاونیتولیدکنندگانپستهسیرجان

صعود تیم فوتبال امید گلگهر به لیگ برتر

را به جامعهی ورزش سیرجان و به ویژه عالقهمندان و
هواداران تیم فوتبال گلگهر تبریک عرض مینماییم.
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