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گفتوگو با معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان

امکان ادغام
بخشهای کرونای
دو بیمارستان
وجود ندارد

 سیستم تامین اجتماعی با سیستم دانشگاه
کامال متفاوت است
 در دو بیمارستان غرضی و امام رضا،
حدود  ۶۰نفر بستری داریم
 تاکنون  41نفر از پرسنل درگیر بیماری شدهاند
 تعداد مسئوالنی که در نشست ستاد مقابله با
کرونا حاضر میشوند ،آب میرود
صفحه 3

گلگهر چشم فارس را
گرفته است

افسردگی پس از زایمان
را جدی بگیریم

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

در میان سکوت مسئوالن سیرجانی و استان کرمان

مصاحبه با سرپرستار بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا

صفحه7

صفحه 2

دعوت به همکاری
شـرکتی در نظـر دارد بـه منظـور تکمیـل
کادر تخصصـی خود از تعدادی حسـابدار
دعـوت بـه همـکاری نماید.
شرایط :مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی

متقاضیـان میبایسـت تصویـر مـدرک تحصیلـی
خود را بـه آدرسmairannejad@gmail.com :
بـا ذکر شـماره تمـاس ارسـال نمایند.

فراخوان عملیات اجرای سوله

مجتمـع صنایـع السـتیک سـیرجان در نظـر
دارد «عملیـات اجـرای سـوله بـه ابعـاد  36در
 »16را در ایـن شـرکت بـه پیمانـکار واجـد
شـرایط واگذار نماید .لـذا از متقاضیان دعوت
میشـود جهـت دریافـت اسـناد و بازدیـد از
محـل بـه آدرس شـهرک صنعتـی شـماره -1
خیابـان اشـتغال مراجعـه نماینـد یـا بـا شـماره
 09133471640تمـاس حاصـل نماینـد.

آگهي مناقصه دو مرحلهای انتخاب مشاور آزمایشگاه مقیم

(نوبت دوم)
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  5روز 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 :دریافــت اســناد مناقصــه توســط مناقصهگــران از طریــقایمیــل پــس از ارســال نامــه درخواســت اســناد بــه شــماره فکــس 034-42252758
امکانپذیــر 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.

جناب آقای منصور اسدی

ـک
ـت بانـ
ـمت ریاسـ
ـه سـ
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بـ
کشــاورزی شــعبه مرکــزی ســیرجان تبریــک عــرض
نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان موفقیــت روزافــزون شــما را
خواســتارم.

عبدالرضا شیخسیوندی

تقدیر و تشکر

بهنام خالق مقتدر

دســت مریــزاد بــه شــهردار محتــرم ســیرجان جنــاب دکتــر ســروشنیا و پرســنل
توســاز
محتــرم شــهرداری بــرای برخــورد بــا زمینخــواری و تصــرف غیــر قانونــی و ساخ 
بــدون مجــوز .چــون نشــان دادنــد در شــهر ســیرجان و در جمهــوری اســامی راه قانونــی و
معقــول بــرای تنبیــه کجــروان پرقــدرت بــاز اســت .ایــن عبرتــی اســت بــرای همــه متصرفین
و قانونشــکنان .در جــواب ایــن همــت بــزرگ شــهردار گرانقــدر و پرســنل محترم شــهرداری
خــدا و خلــق خــدا از آنهــا سپاســگذار خواهــد بــود.

جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران

«آگهي فراخوان ثبتنام در سامانه جامع معامالت گلگهر»

از کلیــه اشــخاص حقیقــی /حقوقــی و اصنــاف کــه در زمینــه تامیــن و یــا
تولیــد کاالی مــورد نیــاز معــادن و صنایــع حــوزه فلــزات و فرآوردههــای آن
فعالیــت دارنــد دعــوت بــه عمــل میآیــد بــه ســامانه اطالعرســانی جامــع
معامــات شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) بــه آدرس
 http://setag.geg.irمراجعــه و پــس از مطالعــه دســتورالعمل ارائــه
شــده ،نســبت بــه ثبتنــام در بخــش تامینکننــدگان ایــن مجموعــه اقــدام
نماینــد.

معاونت بازرگانی -مدیریت تامین و تدارکات

