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18 آبان1401 جامعه

رئیس مرکز پیش بینی اداره  کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به ورود سامانۀ بارشی 
به استان، گفت: »امروز، سه شنبه 17 آبان ماه، سامانۀ جدید بارشی وارد استان می شود و 
بارندگی ها از غرب استان آغاز خواهد شد«.حمید حبیبی افزود: »روز چهارشنبه در اکثر مناطق 
استان شاهد بارش باران خواهیم بود و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود«. وی ادامه 
داد: »روز های پایانی هفته، کاهش محسوس دما در مناطق شمال و غرب باعث سرمازدگی و 

خسارت به محصوالت کشاورزی می شود«.         

آغاز 
بارندگی ها
 در استان 

از امروز

گشت ویژه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی در کرمانگشت ویژه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی در کرمان
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به برگزاری نوزدهمین جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت با حضور مسئوالن قضائی و 
کارشناسان اداره برق از راه اندازي گشت هاي ویژه جهت پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی با همکاری نهادهای مربوطه 
خبر داد. وی گفت: در همین رابطه حوزه شهري کرمان و همچنین دیگر شهرستان هایي که داراي فراواني وقوع سرقت سیم 
برق مي باشند بلوک بندی و مسئولیت پیشگیري از وقوع سرقت سیم برق به تیم های انتظامی، تیم هایی از گشت رضویون سپاه 
و بخشی هم به شرکت هاي مراقبتي و انتظامي واگذار شد که این تیم ها ضمن گشت زنی محسوس و نامحسوس در محله ها و 
معابر اصلی و فرعی از ظرفیت نظارت تصویری و همکاری خود اهالی نیز جهت پایش اماکن عمومی و معابر بهره گیری می کنند.

خبــر

رئیس اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد:
خسارت سرمازدگی به بیش از 90 درصد محصول پسته

 ۹۰ از  بیش  خسارت  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس 
درصدی سرمازدگی به محصول پسته امسال که معادل 
۲۰ هزار میلیارد تومان )1۰ درصد اقتصاد استان( است، 
گفت: نبود بیمه های بازرگانی آسیب زیادی به خسارت 

دیدگان وارد کرده است.
انجمن  موسسان  نشست  در  طبیب زاده  سیدمهدی 
نمایندگان شرکت های بیمه ای استان کرمان افزود: در 
حالی که این خسارت سرمازدگی به باغات پسته استان 
ایجاد کند  امنیتی  و  اقتصادی  بحران های  ممکن است 
باغداران  به  خسارتی  هیچ  تاکنون  سال  ابتدای  از  اما 

پرداخت نشده و یا بسیار کم پرداخت شده است.
هر  توسعه یافتگی  حلقه های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
در  بیمه ها  سهم  و  هستند  بازرگانی  بیمه های  منطقه 
اقتصاد هر منطقه متناسب با میزان پیشرفت آن کشور 
است که به عنوان مثال می توان به سهم ۳7 درصدی 
تولید  در  ایران  بیمه  درصدی  دو  سهم  و  ژاپن  بیمه 

ناخالص داخلی این کشورها اشاره کرد.
برای  بیمه  اهمیت  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  زاده  طبیب 
برخی مسئوالن ما روشن نیست و قصد داریم در طرح 
توسعه پایدار استان به موضوع مهم بیمه به طور جدی 
از تشکل گرایی، هم افزایی،  ما  بیان کرد:  پرداخته شود 
می کنیم  حمایت  تیمی  کار  و  جمعی  خرد  از  استفاده 
و  استان  در  معتبر  برندی  به  بیمه  انجمن  امیدواریم  و 

کشور تبدیل تا همه این اهداف محقق شود.
ابزرگانی استان کرمان تصریح کرد: الزمه  اتاق  رئیس 
موفقیت انجمن بیمه دوراندیشی، اندیشه ملی داشتن، 
برنامه داشتن، ترجیح منافع جمع به منافع فرد است تا 
بتواند مانند انجمن های موفق پسته و خرما فعالیت کند 
و در تصمیم گیری های کشور در حوزه بیمه موثر باشد.

انجمن  موسس  هیات  نماینده  نشست  این  ادامه  در 
نمایندگان شرکت های بیمه ای استان کرمان اظهار کرد: 
فروش  نماینده   1۰۰ و  هزار  با  بیمه  فعال  شرکت   ۲1
اما  فعال هستند  استان  در سطح  و سالمت  بیمه عمر 
تاکنون هیچ نهاد و گروهی از آنها حمایت نکرده است.

مجتبی نیرو افزود: این انجمن برای اولین بار در سطح 
کشور تشکیل می شود و تاکنون 1۴ شرکت برای حضور 
در آن نماینده معرفی کردند که امیدواریم مابقی نیز به 

ما بپیوندند.

 گزاره

افتاده  اتفاق  جهان  در  اقلیمی  تغییرات 
بر  را  اثر خود  نیز  ما سیرجان  بر شهر  و 
دمای  در  اخالل  و  بارندگی  نوع  و  میزان 
اقتصاد  به نوعی  هوای فصل ها گذاشته و 
کشیده   چالش  به  نیز  را  کشاورزی مان 
همه  اقلیمی  تغییرات  اگرچه  است، 
قرار  تأثیر  تحت  را  مردم  و همه  کشورها 
می دهد، اما این موضوع به طور گسترده 
جمعیت های  که  است  شده  پذیرفته 
آسیب پذیر از جمله فقرا، آنهایی که غذا 
به  که  کسانی  و  دارند  ناپایدار  مسکن  و 
کشاورزی متکی هستند، بیش از دیگران 
آن  نامطلوب  پیامدهای  خطر  معرض  در 

هستند. 
میالدی   ۲۰1۹ سال  در  مثال  برای 
ملل  سازمان  توسعه  »برنامه  پژوهشگران 
میان  در  و  اوگاندا  در  را  مدتی  متحد« 
معاش  امرار  برای  که  گذراندند  کسانی 

خود به کشاورزی وابسته هستند. 
چگونگی  توانستند  آنها  ترتیب  این  به 
الگوی  بر  هوایی  و  آب  تغییرات  تاثیر 
و  کشاورزی  محصوالت  کاهش  زندگی، 
را  کاهش شمار دام های مردم در جوامع 

درک کنند. 
متوجه  تعجب  کمال  در  همچنین  آنها 
باعث  هوایی  و  آب  تغییرات  که  شدند 
می شود.  زنان  علیه  خشونت ها  تشدید 
در این جوامع، زنان و دختران را مجبور 
خشکسالی،  فصل های  در  که  می کردند 
به  غذا  و  آب  آوردن  دست  به  برای 
سفرهای طوالنی بروند. همچنین در این 
به فروشندگان، کشاورزان و  دوران، زنان 

صاحبان زمین واگذار می شدند که نتیجه 
بود. آنها  به  جنسی  گسترده  تجاوز  آن 

تحمیل سفرهای طوالنی برای یافتن آب 
و غذا و تحمیل کار بیشتر باعث شده بود 
که این زنان خسته و فرسوده، تمایلی به 
رابطه جنسی با همسران خود نیز نداشته 
باشند و بسیاری از آنها برای پژوهشگران 
»برنامه توسعه سازمان ملل متحد« بازگو 
کردند که چگونه همسرانشان با خشونت 

آنها را مجبور به رابطه جنسی کرده اند.
که  داد  نشان  همچنین  تحقیق  این   
چگونه محصول کشاورزی کمتر، از دست 
غذایی  ناامنی  و  کم  درآمد  دام،  دادن 
عنوان  به  مردان  بر  خشکسالی  از  ناشی 
و  می آورد  فشار  خانواده  تأمین کننده 
با »شکست های«  مقابله  برای  نیز  مردان 
که  می بردند  پناه  الکل  به  اغلب  خود، 
بیشتر  خانگی  خشونت  نیز  آن  نتیجه 
علیه زنان و کودکان است. عالوه بر این، 
افزایش  باعث  طبیعی  بالیای  افزایش 
زنان  آوردن  روی  آن  تبع  به  و  آوارگی ها 
به کمپ های موقت می شود، جایی که بار 
تجاوز،  و  خشونت   معرض  در  زنان  دیگر 

عمدتا از سوی غریبه ها قرار می گیرند. 
که  است  این  روی  پیش  پرسش  حال 
استان  شهرهای  در  اقلیم  تغییر  این 
پسته محور  و  کشاورزی  اقتصاد  با  کرمان 
چگونه تاثیری بر زندگی طبقات فرودست 
زنان  بر  تاثیرش  و  می گذارد  اجتماعی 
چیست؟ همین بهانه ای شد که به سراغ 
فرنوش حمید پور جامعه شناس رفتم او به 
پاسخ  باره  این  در  سخن تازه  پرسش های 

داد.

 چرا زنان در برابر تغییرات اقلیمی 
و  آسیب پذیرترند  مردان  به  نسبت 
زندگی  از  ابعادی  چه  در  آسیب  این 

زنان خودش را نشان می دهد؟
در  آنچه  بدانیم  باید  اول  وهله  در 
خصوص آسیب پذیری زنان در مقابل 
است،  شده  مطرح  اقلیمی  تغییرات 
لزوماً مساله ای اثبات شده، فراگیر و 

جهان شمول نیست.
 ممکن است در برخی از نقاط دنیا 
نشان  بیشتری  انعطاف  زنان  بالعکس 
در  و  میرسد  نظر  به  آنچه  اما  دهند. 

محیط  پژوهشگران  تحقیقات  بیشتر 
این  می خورند  چشم  به  نیز  زیستی 
است که زنان در مقابل بالیای طبیعی 
را  آن  علل  واقع  در  پذیرترند،  آسیب 
در  باید  فیزیولوژی  مسائل  از  بیش 
مسائل اجتماعی بررسی کرد. در واقع 
هنجارهای  به  میتوان  گزاره  این  در 
امکانات  ناعادالنه  توزیع  فرهنگی، 
نابرابر  تقسیم  نمود.  اشاره  منابع  و 
قابل  نیز  جنسیت  تناسب  به  قدرت 

توجه است.
 البته بدیهی است در کشورهای در 

حال توسعه این مساله مد نظر است 
و در جوامعی که زنان از شرایط برابر 
و متعادل جهت بهره مندی از قدرت، 
ثروت و فرصت ها برخوردارند به طور 

قابل توجهی کمرنگ تر است. 
عنوان  به  تاریخ  طول  در  زنان 
از  وظایفی  با  خانواده  نهاد  اثرگذاران 
انرژی  با  ارتباط  جنس تهیه خوراک، 
اند.  بوده  مطرح  ذخایر  مهم  عامل  و 
فاصله  از نقش زن سنتی  اما هر چه 
این  زنان  های  نقش  در  میگیریم 
نقش  و  میشود  حاصل  دگردیسی 
میکند.  تغییر  نیز  اقلیمی  تغییرات 
و  روستایی  زن  با  را  زنان  نقش  اگر 
کالسیک  زن  )منظور  عاطفی  زن 
ادبیات( زن عاطفی هنجارهای ایرانی 
بیشتری  اثر  زنان  بدانیم،  نیز منطبق 

می پذیرند. 

 چطور می شود از زنان در برابر این 
آسیب ها حفاظت کرد؟ آیا دولت ها بر 
روی این موضوع تمرکز و برنامه ریزی 

دارند؟
فرصت  برابری  ایجاد  با  دولت  اگر 
منابع  و  امکانات  به  دستیابی  ها، 
برابر، مشارکت بیشتر زنان در مسائل 
اقتصادی، ایجاد شرایط متعادل برای 
و  تمهیدات  زنان،  گذاری  سرمایه 
مقابل  در  زنان  جامعه  های  سیاست 
کودکان و خانواده و بستر شکل گیری 
کارآفرینی زنان مسیر توسعه زنان را 
توسعه  زن  شک  بی  آورد،  فراهم 
تغییرات  مقابل  در  قدرتمند  و  یافته 
بی رحمانه اقلیمی نیز فقط به اندازه 

از  بیش  زنان  میشود.  متضرر  مردان 
صنایع  کشاورزی،  زمین،  به  مردان 
وابستگی  ارگانیک  موارد  دستی، 

دارند. 

یک  عنوان  به  اقلیمی  تغییرات    
پدیده ی جهانی زنان ایرانی را تا چه 
حد تحت تاثیر قرار داده؟ آیا تغییرات 
استان  زناِن  زندگی  هوایی  و  آب 
به  داده؟  قرار  شعاع  تحت  را  کرمان 

چه صورت؟
کنیم  فراموش  نباید  را  مساله  یک 
و  دامدار  ایران  در  بسیاری  زنان 
کشاورز هستند و فرای از زندگی در 
در  زنان  از  دقیقی  آمار  که  روستاها 
سایر  ندارم،  روستایی  اشتغال  سن 
روستاها  به  وابسته  اقتصاد  که  زنان 
دارند زنان در سن بازنشستگی تحت 

تاثیر تغییرات هستند. 
و  آب  کمبود  با  نیز  شهرنشین  زن 
عنوان  به  انرژی  های  بحران  سایر 
میکند.  نقش  ایفای  تسهیلگر  نقش 
در  زنان  از  بسیاری  مهم  مسئله 
به  برابر  دسترسی  فرصت  نیز  شهرها 
امکانات را ندارند و از سویی بسیاری 
به  نمیتوان  را  اقلیمی  های  بحران  از 
آب  های  سفره  مثل  برگرداند،  عقب 
غیرقابل  ارزشمند  ذخایر  زیرزمینی، 
شرایط  با  انطباق  برای  اما  بازگشت 
فعلی، تسهیلگری و افزایش تاب آوری 
زنان را باید مدنظر قرار داد. در واقع 
زنان حتا میتوانند به عنوان مروجین 
فعالیت  شده  شناخته  کمتر  امر  این 

های بسیاری انجام دهند.

تغییرات اقلیمی بر مردان تاثیر مخرب کمتری دارد

 بدی آب و هوای زنان
صفحه 3      سمیرا سرچمی
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
2001005674000165  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
2001005674000167  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

از یک نفر نیروی خانم 
برای کار در فست فود
به صورت نیمه وقت 
دعوت به عمل می آید.

0901  202  5055
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در تاریخ 1401/08/28 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران   2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

برگزاری مسابقـه مدیریـت مصرف بـرق در مدرسه گهـر اندیشـان سیرجـان
به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان، این مسابقه به همت آموزگار خالق سرکار خانم فرزانه پورشاه نظری برگزار و توسط امور برق سیرجان 
به نفرات برتر جوایزي  اهدا گردید. مسئول روابط عمومی مدیریت برق شهرستان  در این خصوص گفت:  هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی بچه ها با 
فرایند تولید، انتقال   و توزیع برق و روش های بهینه سازی و مدیریت  مصرف برق در منازل و مدرسه بود. باتوجه  به اینکه آینده سازان این مرز و بوم دانش 
آموزان می باشند، ارتقاء فرهنگ بهینه سازی باتوجه به کمبود منابع انرژی،  الزم است به منظور بستر سازی این فعالیت ها و آموزش ها برای دانش آموزان 

از کودکی برگزار گردد،  وی  افزود:شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان همواره از ایده ها و طرح های خالقانه و نوآورانه حمایت الزم را به عمل می آورد.

آگهی مزایده اجاره شماره 1001092962000004

مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به شماره شهربانی 955الف18 ایران 45 را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
 1 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0 4 اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/18  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/08/26 
*تاریخ بازدید: 1401/08/28 لغایت 1401/09/05             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/08 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/09 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/10 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد


