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تمهیدات الزم 
جهت بازگشایی مدارس

ابری از خاک  استان کرمان
 را درآغوش کشید

بر بساطی که بساطی نیست

آغاز واکسیناسیون خبرنگاران 
و معلمان همزمان با عید غدیر

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: »ظرفیت تزریق واکسن در استان فراهم شده و ما توانایی تزریق واکسن به میزان 3۰ هزار دوز در طول روز را داریم«.  

»افراد به سایت salamat.gov.ir  مراجعه و مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند تا زمان و مکان نوبت واکسن برایشان پیامک شود«.
صفحه 2

اعالم گروه های سنی جدید؛

تزریق واکسن به ۴۵ ساله ها در استان کرمان
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کرونـا تازیانـه 
صفحه 1 بر ورزش 

ویترین
صفحه 8
پیرامون

آگهـــی مناقصه عمومی

شماره 1400/004/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» جهت انجام سرویس ایـاب و ذهـــاب پرسنــل خود از سطح شهر سیرجان تا 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ) 45 کیلومتری جاده سیرجان-شیراز ( و بالعکس 
به وسیله تعداد 15 دستگـاه اتوبـوس) اسکانیا مارال یا ولوو B9 ( مدل 90 به باال « 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهر سیرجان به شرکت )شخص حقوقی ( واجد شرایط 

واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونیکیwww.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود 

نمایند. مهلت تحویل پاکات روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در 

سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، 

شماره تلفن42273204-034می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :

 ) ریال)یک میلیارد و پانصد میلیون ریال   1.500.000.000 : 1-میزان تضمین شرکت در مناقصه 

به شماره حساب  نقد  بانکی معتبر/ واریز وجه  نامه  بانکی/ ضمانت  در قالب چک تضمینی 

10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه. 

2-این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر 

دلیل مختار می باشد.

3-مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

4-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید در روز شنبه مورخ 1400/05/09 

با شماره 09132799195 ) آقای قربانلو ( تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

روزهای زیادی از رفتنت میگذرد، درست سه سال...

امروز سه سال است که دیگر صدای گرمت را نشنیده ایم، و روی ماهت را ندیده ایم،

از آن روز شادی هیچ کداممان واقعی نبوده است. 

هنوز خیالت با ماست،و خاطراتت سهم تلخ روزهای شیرینمان شده است ...

زنده یاد حاج سید مرتضی فروزنده 

خانواده   آن مرحوم

به مناسبت سومیـن سالگـرد درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار؛

 عصر پنج شنبه 7مرداد ماه مصادف با عید غدیرخم بر سر تربت پاکش 

با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره اش را زنده نگه می داریم 


