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انتقادهای اعضای شورای شهر نسبت به وضعیت شرکت گهر زمین؛

چنبره ی کرمانی ها  بر معادن سیرجان

رییس اورژانس 115 سیرجان در گفتگو با سخن تازه:
مردم با خدمات اورژانس

نگران کرونا نباشند

رونمایی از روش کنترل قیمت ها   
در نشست رییس اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان؛

آزمودِن آزموده های بی تاثیر
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 زینلی: شورای شهر به ِجد نسبت به دخالت های نابجای نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی انتقاد دارد

  عسکری : آسیب و تخریب محیط زیست سیرجان برای مردم ما و سود آن به جیب غیر بومی هاست

                                                             »اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا «

  روح بلند و ملکوتی پیشـوای آزادیخواهـان جهان، 
            

مرجع عالیقـدر جهان تشیـع، سالک راه صدرالمتالهیـن و
  ادامه دهنده ی راه امام خمینی کبیر )ره( در ترویج فقه پویا

حزب اسالمی کار استان کرمان این ضایعه ی جانگداز را خدمت حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنافداه و علمای 
اعالم و حوزه های علمیه ی نجف، مشهد، قم و... و همچنین خدمت تمامی مقلدین آن عزیـــز سفـــر کرده، تسلیت 

و تعزیت  عرض می نماید.

دبیر ارجایی زحب اسالمی کار استان رکمان- محمد علی اریان ژناد اپرزیی

حضرت آیت اهلل العظمی صانعی       به ملکوت اعلی پیوست.
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زمایده اجاره مغازه اهی آموزش و رپورش شهرستان سیرجان
شرح  به  را  خود  مغـــازه  باب   7 اجـاره  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرستان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیریت 
دولـت  الکترونیکـــی  تدارکـــات  سامانـــه  از  گیری  بهره  با  اجاره  بصورت  عمومی  مزایده  ازطریق  ذیل 

www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی واگذار نماید. (

1-یک باب مغازه ، پارک بنفشــــه ، به متراژ 80 متر مربــــع )نانوایـی(

2-یک باب مغازه،  پارک بنفشــــه،  به متراژ 75/5 متر مربــع )جنب نانوایـی(

3-یک باب مغازه ، چهارراه فرهنگ ، به متراژ 60 متر مربــــع )پوشاک فروشی(

4-یک باب مغازه ، چهارراه  فرهنگ، به متراژ 29/4 متر مربـع   )عینک فروشِی جنب داروخانه(

5-یک باب مغازه،  چهارراه فرهنگ،  به متراژ 338/8 متر مربع  )داروخانه ی جنب عینک فروشی(

6-یک باب مغازه،  چهارراه فرهنگ،  به متراژ 22 متر مربــــع )خدمات کامپیوتری(

7-یک باب مغازه ، چهارراه فرهنگ،  به متراژ 13/4 متر مربــع )کافی نِت جنب پست بانک(

تاریخ  انتشار مزایده در سایت : 1399/06/24    

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت :  از زمان  درج آگهی تا تاریخ  1399/07/02

)www.setadiran.ir( نحوه دریافت اسناد مزایده :  از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

مهلت تکمیل  و ارسال پیشنهاد :  حداکثر تا پایان  وقت اداری  مورخ 1399/07/03 از طریق سامانه ستاد و تحویل 

پاکات آنها به واحد حقوقی آموزش و پرورش سیرجان

شروع بازگشایی پاکات : ساعت 10 صبح  مورخ 1399/07/05 در محل اداره کل آموزش و پرورش کرمان

جهت آگاهی از شرایط عمومی و توضیحات برگزاری و سایر اطالعات مزایده
 به سامانه ستاد به نشانی: )www.setadiran.ir( مراجعه شود

مهمان  داری نوین با سنت های قدیم 
گزارشی پیرامون خانه های بوم گردی سیرجان  ؛


