خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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نگاهی به نشست خبری نماینده سیرجان با اصحاب رسانه

از دولت بپرسید
 چرا دولتی که میگوید قانونمدار و حقوقدان است به مصوبات مجلس جامه عمل نمیپوشاند؟
 شخصا طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید زدم
 در شهرستان سیرجان  ۱۰هزار واحد مسکونی کم داریم
 توافق کردیم گلگهر  ۵هزار واحد منزل برای کارگران بسازد
 ۲۰۰ هزار تن پسته در انبارهای استان و کشور داریم
 دولت در بحث کرونا هیچ فکر اساسی نکرده است

2

سرپرست فرمانداری در گفتوگو با پاسارگاد

یک ماهونیم پیش استعفایم را تقدیم کردم
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برای ثبتنام مدرسه زودتر اقدام کنید

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
گفتوگو با رییس پزشکیقانونی پیرامون«خودکشی»

بعد از اتمام امتحانات پایانی دانشآموزان ،این روزها خانوادهها دغدغه فکری بسیاری برای
شروع سال تحصیلی جدید و ثبتنام فرزندانشان دارند .از اسفند سال گذشته که مدارس به
دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند و آموزشهای مجازی جای آموزش در مدرسه را گرفت،
بسیاری از والدین به نحوه تدریس معلمان از طریق فضای مجازی انتقاد داشتند و معتقد بودند
بچههایشان به دلیل نبود در کالس ،آموزش آنالین را جدی نمیگیرند  ...ادامه در صفحه5

مشارکت شن و ماسه
جهت تولید مصالح مرغوب شن و ماسه نیاز
به شریک کاری داریم.
(بازار داخلی و صادرات)

09170413361

جناب آقای

بهروز ایمانی
با کمال تاســف درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را
بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت عرض
نمــوده ،از درگاه خداونــد منــان بــرای آن عزیــز
از دســت رفتــه علــو درجــات الهی و برای شــما
و ســایر بازمانــدگان صبر و اجر خواســتاریم.

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

آگهی مزایده
اجاره یک باب مغازه دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشـگاه صنعتی سـیرجان در نظر دارد یک باب مغازه واقع در سـیرجان ،خیابان آیتاهلل
غفـاری ،نبـش خیابـان خواجـه نظامالملـک ،طبقـه همکـف 5 ،طبقـه بـه مسـاحت تقریبـی  90متـر مربـع با
شـماره مـورد اجـاره  5199091262000002را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزییـات منـدرج در
اسـناد مزایـده بـا بهرهگیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت ( )www.setadiran.irو با شـماره
مزایـده  5099091262000001بـه صـورت الکترونیکـی واگـذار نماید.
زمان انتشار در سایت 99/04/16 :ساعت 8:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/04/25 :ساعت 8:00
تاریخ بازدید :از تاریخ  99/04/16تا تاریخ 99/04/26
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99/04/28 :ساعت 10:00
زمان بازگشایی 99/04/28 :ساعت  10:30زمان اعالم به برنده99/04/28 :
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند
مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده (در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه) ،پرداخـت تضمیـن
شـرکت در مزایده(ودیعـه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایدهگـران
محتـرم از ایـن طریـق امکانپذیـر میباشـد.
 -2کلیـه اطالعـات مـوارد اجـاره شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحـوه اجـاره در بـرد اعلان عمومی سـامانه
مزایـده قابـل مشـاهده ،بررسـی و انتخـاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایده میبایسـت جهت ثبتنـام و دریافت گواهـی الکترونیکی (توکن)
بـا شـمارههای ذیل تماس حاصـل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام استانها در سایت سامانه ()www.setadiran.irبخش «ثبتنام/
پروفایل مزایدهگر» موجود است.

به خودکشی توجه نمیشود
 مهمترین دلیل خودکشیها مسائل اقتصادی است

3

دعوت به همکاری «کارخانه تراکتورسازی عمران سیرجان»
جهت تکمیل کادر پرسنلی از افراد با تجربه زیر با حداقل سابقه کار دعوت به
همکاری مینماید:
 -1مونتاژکار
 -2انباردار

 -3ماشینکار و جوشکار
 -4کنترل کیفی

 -5هیدرولیککار
 -6حسابدار

آدرس :سیرجان -منطقه ویژه اقتصادی -بخش صنعت -پالک 251
تلفن4 2 3 8 2 9 9 8 :
ضمنا مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.

آگهی مزایده
اجاره یک باب مغازه دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشـگاه صنعتی سـیرجان در نظر دارد یک باب مغازه واقع در سـیرجان ،خیابان آیتاهلل
غفـاری ،نبـش خیابـان خواجـه نظامالملـک ،طبقـه همکـف 5 ،طبقـه بـه مسـاحت تقریبـی  150متـر مربـع
بـا شـماره مـورد اجـاره  5199091262000001را از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزییـات منـدرج در
اسـناد مزایـده بـا بهرهگیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت ( )www.setadiran.irو با شـماره
مزایـده  5099091262000001بـه صـورت الکترونیکی واگـذار نماید.
زمان انتشار در سایت 99/04/16 :ساعت 8:00
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/04/25 :ساعت 8:00
تاریخ بازدید :از تاریخ  99/04/16تا تاریخ 99/04/26
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 99/04/28 :ساعت 10:00
زمان بازگشایی 99/04/28 :ساعت  10:30زمان اعالم به برنده 99/04/28 :ساعت 14:00
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشـد و کلیه مراحل فرآیند
مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده (در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه) ،پرداخـت تضمیـن
شـرکت در مزایده(ودیعـه) ،ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایدهگـران
محتـرم از ایـن طریـق امکانپذیـر میباشـد.
 -2کلیـه اطالعـات مـوارد اجـاره شـامل مشـخصات ،شـرایط و نحـوه اجـاره در بـرد اعلان عمومی سـامانه
مزایـده قابـل مشـاهده ،بررسـی و انتخـاب میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایده میبایسـت جهـت ثبتنام و دریافت گواهـی الکترونیکی (توکن)
بـا شـمارههای ذیل تماس حاصـل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021 – 41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام استانها در سایت سامانه ()www.setadiran.irبخش «ثبتنام/
پروفایل مزایدهگر» موجود است.

