خیابان وحید ،روبروی فروشگاه افق کوروش
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آگاهی بیمار از قصور پزشک
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دوشنبه  4مرداد 1400
شماره 663
 15ذیالحجه 1442
 26جوالی 2021
 6صفحه  2000تومان

رییس اداره برق سیرجان سهم بخشهای مختلف جامعه ازمصرف برق را اعالم کرد:

کشاورزی؛
پرمصرف ترین
 مصرف برق دربخشکشاورزی  40درصد ،خانگی  30درصد ،صنایع و عمومی  20درصد ،روشنایی ،معابرو تجاری  10درصد
 بیش از 6هزارکیلوگرم سیم درسالگذشته به سرقت رفته است       
 نسبت به سالگذشته با  ۲۰درصد باراضافه روبرو هستیم
کشف  ۷۰۰دستگاه رمزارزغیرمجازو مجموع جریمه  ۵۰میلیارد ریالی برای متخلفان
 عامل اصلی نوساناتکه موجب سوختن وسایل برقی میشوند ،سرقتکابلهاست
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نگاهی به احتمال افزایش قیمت وکیفیت نان درسیرجان

ابالغ رسمی برای افزایش قیمت نداشتیم

4

عروسک ترنج نمادی از فرهنگ و هنر ایرانیان
مدرنکردن صنایع سنتی و استفادههای امروزی ازآنها یکی ازنیازهاییستکه ایران دردوران معاصربه آن نیازدارد؛
نیازی فرهنگی و روانی برای حفظ داشتهها درکنارپاسخ به احتیاجات زمانه ،نیازی برای حفظ هویت.کاریکه دربرخی
رشتهها شده و دربرخی رشتهها هنوزدرابتدای راه است .حرکتیکه به جزجنبهی فرهنگی آن میتواند تولید و عرضهی
کاالیی اقتصادی هم به تقاضای بازارباشد و به درآمدزایی برسد .ترکیبی هنرمندانه ازدانش و فن وکارآفرینی.
 ....ادامه درصفحه4

20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

آگهی مزایده فروش پسته
رجوع شود به صفحه 4

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

گزارشی ازکمپ اجباری ماده  16ترک اعتیاد سیرجان

درتمنای اعتماد

جناب آقای

مهندس محمدرضا آقاخانی
ـاون ،کار و
ـت اداره تعـ
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان سرپرسـ

آگهي مناقصه عمومي شماره /1400/16ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «ارائــه خدمــات راهبــري ،بازرســي ،تعميــر و نگهــداري و

بهرهبــرداري از تأسيســات گازي» خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط و دارای گواهــي

تائيــد صالحيــت انجــام امــور راهبــري ،نگهــداري ،تعميــرات و بهرهبــرداري شــبكه گاز از اداره گاز اســتان کرمــان و گواهینامه

صالحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه حداقــل  5در رشــته تاسيســات مكانيكــي از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور واگذار
نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه
و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمينكننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلت

تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ  1400/5/11در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محل اجــراي موضــوع مناقصــه روز چهارشــنبه مــورخ 1400/5/6

مقــرر شــده اســت و الزامــی میباشــد .شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات بــدون
نيــاز بــه ذكــر دليــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

ـیرجان کــه نشــان از تعهــد و کارآمــدی
ـتان سـ
ـی شهرسـ
ـاه اجتماعـ
رفـ
شــما میباشــد را تبریــک عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای
شــما در عرصــهی خدمــت بــه مــردم شــریف ســیرجان موفقیــت و
ســربلندی آرزومندیــم .امیــد اســت در ســایه تاییــدات الهــی در ایــن
عرصــه بیــش از پیــش ســربلند و پیــروز باشــید.

روابطعمومی هلدینگ گهرعمران

3

