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عرض اندام کرونا در سیرجان؛

روزهای سیاه تر از قرمز

یا مرگ یا جنون!

  
شهید تازه تفحص شده از مهران به سیرجان می رسد

پایان 37 سال چشم انتظاری
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 دکتر جهانشاهی: با تداوم اوضاع فعلی در آینده بسیار نزدیک مجبور به استفاده از بیمارستان صحرایی هستیم
 دکتر موقری پور: عدم ابتالی مجدد به بیماری کرونا باوری غلط است 

  رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهر بابک: با مبتال شدن کادر درمان به ویژه پرستاران با کمبود نیرو مواجه هستیم

پيســت پياده روی يا کمربندی کاميون ها 

گزارشی از افزایش افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛ 

ما خانه بدوشان  
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد يک دستگاه غلطـــک چرخ الستيکــــی چرخ پهــن

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید یک دستگاه 

از طریق  را   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 7 به شماره   ) غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد يک دستگاه غلطـــک دوچـــــرخ آهنـــــی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: خرید یک دستگاه 

از طریق  را   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 6 به شماره  غلطک  دوچـــرخ آهنــی  ( 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

پزشک گرانقدر؛

سرکار خانم معصوهم امین پور
لیاقت  قبولی سرکارعالی در آزمون تخصصی) متخصص زنان و زایمان( که نشانگر تالش و 
شماست را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزونتان را در عرصه  بهداشت و درمان 

از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

حسین صادقی و خواره زاده اهیت
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