خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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 6صفحه  2000تومان

گفتوگو با فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان به
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

هر 2روز
 3دستگیری

 از ابتدای سال تا به امروز ،بیش از یک تن و  199کیلوگرم
موادمخدر کشف کردیم که نسبت به سال قبل،
 6درصد افزایش داشتیم
 تا به امروز  33دستگاه خودرو توقیف و  135نفر دستگیر و
تعداد  3قبضه اسلحه نیز از فروشندگان کشف شده است
ث مواد مخدر با آن روبهرو
 بیشترین رنج سنی افرادی که در بح 
هستیم حدود  15تا  35سال است

صفحه 2
به مناسبت روزدخترپاسارگاد مشکالت و تبعیضهای دررابطه
با دختران را بررسی میکند

دو مشکل اساسی دختران
صفحه 4

وعدههای عملینشده

عکس :زینب فراهانی

ضعف قانون وآموزش،

گالیه کادر درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان از بدقولی مسئوالن کشوری:

 از  53نفر مبتال به کرونا در شبکه درمان سیرجان  47نفر آنها
کادر اداری هستند
صفحه 3

قابل توجه کلیه مدیران شرکتهای فعال در زمینه
بهرهبرداری از خطوط فرآوری مواد معدنی ،معدنداران
محترم و مدیران کارخانجات تولید کنسانتره
شرکت کوشا توانگران پایاروش در زمینههای ذیل آماده ارائه خدمت به شما است:
 -1سرویس ،نگهداری و تعمیرات خطوط فرآوری در قالب عقد قراردادهای کوتاه و یا بلندمدت
 -2تامیـن نیـروی انسـانی متخصـص و فنـی جهت سـاخت ،نصب ،راهانـدازی و بهینهسـازی خطوط
فرآوری
 -3عقـد قـرارداد بـه صـورت مشـارکت در تولید بـا صاحبان معـادن و کارخانجات فرآوری ،بسـته
بـه میـزان ظرفیت تولیـد آنها
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آدرس :خیابان شریعتی -نرسیده به میدان شهرداری -مجتمع میالد -طبقه سوم -واحد 24
تلفن 42231428 - 09121830263 :مهندس خلیقیزاده

شرکت کوشا توانگران پایاروش

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای»

موقوفـه حاجمیرزاسـعید با نظـارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان در نظر
دارد اجرای دسـتمزد نمای سـاختمان اداری -تجاری -درمانی واقع در بلوار دکتر صادقی را
با شـرایط زیر به پیمانکار واجد شـرایط(حقیقی -حقوقـی) واگذار نماید.
 -1داشتن رزومه کاری و انجام کار مشابه با ارائه ضمانتنامه از کارفرما قبلی
 -2آخریـن روز دریافـت اسـناد مناقصـه یـک هفتـه پـس از انتشـار آگهـی دوشـنبه مـورخ
99/04/09
 -3آخرین روز ارائه پیشنهاد قیمت  99/04/16تا پایان وقت اداری
 -4تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  10روز سهشنبه 99/04/17
 -5برآورد اولیه به مبلغ  1418743040ریال میباشد.
 -6مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه  71000000ریال میباشد.
 -7سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه میباشد.
 -8محـل دریافـت اسـناد مناقصه و ارایه پیشـنهادات دفتر موقوفه واقـع در اداره اوقاف و
امور خیریه شهرسـتان سـیرجان در سـاعت اداری میباشد.
شماره تماس42270666 :

احمدعلی سعیدنیا  ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید

آگهی مزایده

جناب آقای

مهندس داود قاسمینژاد
بــا کمــال تاســف درگذشــت والــده

تعداد چند دستگاه کامیون سنگین شامل جرثقیل،
کمپرسی ،تریلر متعلق به شرکت تعاونی 12جنوب
شرق از طریق مزایده به فروش میرسد.
09131455769
هیئتمدیره شرکت تعاونی  12جنوب شرق

گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده

جناب آقای

محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه ایــزد متعــال بــرای آن

مهندس داود قاسمینژاد

شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و

بــا کمــال تاســف درگذشــت مــادر گرامیتــان
را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
میگوییــم .خداونــد روح آن مرحومــه را
قریــن رحمــت و مغفرت فرمایــد .مــا را در غم
خــود شــریک بدانیــد.
وحید ارجمند ،امین ارجمند

مرحومــه علــو درجــات الهــی و بــرای
اجــر مســئلت مینماییــم.
اعضای شورای اسالمی

شهر سیرجان

جناب آقای

مهندس داود قاسمینژاد

معاون محترم عمرانی شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گلگهر
از دســت دادن عزیــزان ،خبــر تلــخ و باور ســختی اســت امــا صبــوری در مصیبت
روزگار ،تعظیــم بــر مشــیت پــروردگار اســت و شــکیبایی بــر داغ مــادر ،دشــوار و
شــیوهی مومنــان بــه انــا هللوانــاالیــهراجعون اســت.
در ایــن غمزدگــی بــا شــما همــراه و همدلیــم و از خــدای بــزرگ بــرای آن مرحومه
فقیــد و بزرگــوار آمــرزش و بــرای شــما و خانــواده محترمتــان بردبــاری آرزو
مینماییــم.
هيئتمديره ،مديرعامل و مدیران

شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گلگهر

