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صفحه 2

خیابان ها در تسلط 
ساخت وسازها

اراذل و اوباش سیرجان
 در دام پلیس

این شهر گران تر می شود

افزایش تولید کارخانه 
آسفالت نسبت به سال گذشته

  مردمی که به امید خانه دار شدن در طرح اقدام مسکن ملی ثبت نام کرده اند،  در واریزی اول 40 میلیون پرداخته اند
حاال با رسیدن موعد واریزی دوم دچار سردرگمی شده اند و نگران از کف رفتن سرمایه شان هستند.

صفحه 4

سردرگمی های واریز دوم طرح اقدام مسکن ملی در سیرجان 

غول مرحله دوم 
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صفحه 3

مرگ خطر 
لطفا خواب   

نروید!
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم 
است 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 1400/02/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه تاریخ 1400/03/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/18 

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس

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

را از طریق   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 4 اسکیپ لودر به همراه ده عدد باکس( به شماره 

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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم 
است 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 1400/02/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 روز پنج شنبـــه
 تاریخ 1400/03/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/18 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خریـــد یک دستگاه تراکتـــور دو دیفرانسیل

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

را از طریق   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 3 تراکتــــور دو دیفرانسیـــل( به شماره 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

  دکتر  رقیه  شهریاری پور  
پیام  دانشگاه  ریاست  سمت  به  سرکارعالی  شایسته  انتصاب 
که قطعا نشأت گرفته از توانمندی های  نور - واحد سیرجان 
مدیریتی و کارنامه درخشان سرکارعالی در عرصه های علمی  
کشور بوده را به شما تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه 

ایزد منان موفقیت و سربلندی تان را آرزو نمایم.

حاج حسین گلزاری )رشته حقوق(- بانک ملت شعبه دکتر صادقی

رسکار خانم
کارخانه تولید تراورس بتنی و ادوات ریلی

)سی. بی . جی (

جهت تکمیل کادر پرنسل خود از 

افراد ذیل دعوت به عمل می آورد؛

2 نفر راننده پایه یک
1 نفر تراشکـار ماهر
متقاضیان با شماره همراه

0936  440  7772
تماس حاصل نمایند.

جناب آاقیان رمیدی و رفیدونی
کسب مقام نایب قهرمانـی کشور در دهمین دوره 
مسابقات زیبایی اسب عرب )جام آجا جاستیفاید(

مورخه ۳۰ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰- کرمان را خدمت شما بزرگواران و جامعه ورزشی 

شهرستان خصوصا فعاالن صنعت اسب سیرجان تبریک عرض می نماییم. بی شک کسب 

این موفقیت ارزنده نشانگر تولید وپرورش علمی وهدفمندانه مزرعه شماست . توفیق 

روزافزونتان در تمامی عرصه های زندگی را از درگاه ایزد متعال مسئلت داریم.

گاه سوارکاری اروند باش


