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 مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به شکل گیری نهضت مدرسه سازی در استان، 
گفت: در ۱۰ ماه اخیر عملیات ساخت ۴۳ مدرسه به همت خیرین در کرمان آغاز شده است.

در آیینی مدرسه شش کالسه خیرساز صبح امروز با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی 
و تجهیز مدارس استان کرمان در ریگان افتتاح شد. رضایی، با بیان اینکه هزینه مال در مسیر تعلیم 
و تربیت برکت دیگری دارد، زیرا چهره های اثرگذار در دنیا محصول  مدارس هستند، اظهار داشت: 

کار خیر مدرسه سازی، مقام رفیعی را برای فرد به همراه دارد.

 آغاز عملیات 
ساخت ۴۳ مدرسه 
خیرساز در استان 

کرمان 

 برنامه ملی آموزش شنای دانش آموزان در استان کرمان آغاز شد  برنامه ملی آموزش شنای دانش آموزان در استان کرمان آغاز شد 
 با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان برنامه ملی آموزش شنا)سباح( ویژه دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی 
بعد از ۱۲ سال وقفه در استان آغاز شد. برنامه ملی آموزش شنا )سباح( ویژه دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی صبح امروز 
با حضور رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش، مدیر آموزش و 

پرورش ناحیه یک، دبیران تربیت بدنی و جمعی از دانش آموزان در استان کرمان در استخر دانش آموزی الله آغاز شد.

خبــر

 پیش دبستانی »اجباری« نیست 
اما ضروری است

تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس  همتی فر،  مجتبی   
کودک با اشاره به اینکه دورۀ پیش از دبستان، اجبار نیست 
اما ضروری است، گفت: »دورۀ پیش از دبستان، جزیی از 
حوزۀ دبستان نیست، بلکه خود یک دورۀ تربیتی مستقل 

است«.
وی در نشست شورای برنامه ریزی و نظارت پیش دبستان 
و کودکستان های شهر تهران،  ماموریت اصلی سازمان ملی 
تعلیم و تربیت کودک را سازماندهی مراکز تربیت کودک به 
خصوص در سه سال دوم کودکی، توانمندسازی خانواده ها 
و »ارتقای زیست بوم کودکی در ایران برشمرد و اظهار کرد: 
»آیندۀ کشور وابسته به شیوۀ تربیت امروز کودکان است، 
توجه  امر  این  به  براساس منویات مقام معظم رهبری  اگر 
کنیم، می توانیم امید داشته باشیم که دانش آموزان و نسل 

فردای ما پیشرفتی که مدنظر است را محقق کنند«.
اجبار  دبستان،  از  پیش  دورۀ  اینکه  به  اشاره  با  همتی فر 
دبستان،  از  پیش  »دورۀ  افزود:  است،  ضروری  اما  نیست 
جزیی از حوزۀ دبستان نیست، بلکه خود یک دورۀ تربیتی 
مستقل است و خدمت به کودکان قبل از ورود به دبستان 
جدا از ماموریت و رسالت این سازمان، یک وظیفۀ شرعی 
وتربیت  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس  می شود«.  محسوب 
کودک ادامه داد: »همه ما در کنار وظایف اداری خود باید 

برای کودکان برنامه داشته باشیم«.
همتی فر با اشاره به ضرورت تشکیل سازمان ملی تعلیم و 
تربیت کودک در راستای مدیریت یکپارچه سازی تصمیم ها 
کنار  »در  کرد:  تاکید  کودکی  عرصۀ  در  برنامه ریزی ها  و 
تشکیل سازمان، مطالعاتی بومی در رابطه با دورۀ کودکی 
انجام می شود تا منجر به شکل گیری الگوی نظری و عملی 

تربیت کودک در ایران شود«.
وی ظهار کرد: »در این خصوص رشته های مختلفی داریم 
که مربیان نه تنها خود فرامی گیرند بلکه به خانواده برای 

مهارت کار با کودک در خانه یاد می دهند«.
و  تعلیم  ملی  سازمان  »وظایف  کرد:  خاطرنشان  همتی فر 
این  ارائه خدمات به کودکان و خانواده های  تربیت کودک 
کودکان است و محصوالت فرهنگی و تربیتی و همۀ امور نیز 
زیر نظر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منتشر می شود، 
محصوالت قابل توصیه به خانواده ها و کودکستان ها در قالب 
بسته های محتوایی معرفی می شود و امید است در آینده به 

عنوان رویدادهای اصلی سازمان تثبیت شود«.

  خبر

از مشکالت دانش آموزن سیرجانی گزارشی 
معلم،  مادرهای  مدرسه؛  و  خانه  اولیای 

ناظم! پدرهای 
است.  ابتدایی  ششم  کالس  من  »دختر 
مدرسه  که  بود  مهر  سوم  یا  دوم  هفته  در 
وقتی  داد.  اولیا  با  جلسه  برای  نامه  دعوت 
جلسه  محتوای  کردم  مراجعه  مدرسه  به  که 
همکاری والدین در خانه و رسیدگی به امور 
بود  این  معلم ها  حرف  و  بود  ها  بچه  درسی 
توانیم  که چون کالسها شلوغ است، ما نمی 
باید  شما  و  کنیم  رسیدگی  کالس  همه  به 
مرتب  را  ریاضی  خصوصا  ها  بچه  درس های 
دانلود  را  آموزشی  های  فیلم  و  کنید  چک 
بروید.  پیش  مدرسه  روش  مطابق  تا  کنید 
دلیل  به  دخترم  برای  خودم  من  طرفی  از 
سن،  این  مشکالت  و  بلوغ  سن  به  نزدیکی 
ارتباط  در  ایشان  با  مرتب  و  گرفتم  مشاور 
مادر  که  بود  این  مشاورش  توصیه  و  هستم 
نباید نقش معلمی داشته باشد و دخترم باید 
در این زمینه مستقل عمل کرده و من نباید 

به او فشار بیارم. 
خواسته  و  مدرسه  مخالف  حرف  دقیقاً 
هم  دیگر  مادران  از  تن  چند  با  و  معلمان 
را  من  مشکل  هم  آنها  می کردم.  صحبت 
زمینه  این  در  سرگردانی  نوعی  و  داشتند 
هست. آیا باید با خواست معلمان کنار بیایم 
طرفی  از  کنیم؟  گوش  را  مشاور  حرف  یا 
مستقل  دارد  دوست  هم  خودش  دخترم 
مدارس  و  کرونا  دوران  نظرم  به  کند.  عمل 
والدین  از  را  معلمان  و  مدرسه  توقع  آنالین 
دارند.  زیادی  همکاری  توقع  و  برده  باال 
منتقل  مدرسه  به  را  مشاور  که حرف  زمانی 
بدون  و  نمی رسیم  ما  گفتن  معلم ها  کردم، 
از  و  می خورند  ضربه  بچه ها  والدین  کمک 

درس عقب می مانند. حاال ما چه کنیم؟!« 

دانش آموز  یک  مادر  گالیه آمیز  پیام  این 
دوران  این  در  که  موضوعی  بود.  سیرجانی 
مادرهایی  و  پدر  همه ی  اصلی  دغدغه ی 
است که فرزند مدرسه ای دارند. مشکلی که 
با  مادری  و  پدری  نقش  تناقض  و  تضاد  از 
اولیای  آموزگاری حکایت دارد و فشار  نقش 

مدرسه بر اولیای خانه.
رییس  آبادی   عزت  با  ابتدا  بهانه  این  به 
گرفتیم  تماس  سیرجان  پرورش  و  آموزش 
پاسخگوی  تلفنی  وی  بود  قرار  اینکه  با  و 
عملی  را  خود  وعده ی  اما  باشد  ما  سواالت 
نکرد. سپس به سراغ آموزگار یکی از مدارس 
میان  در  او  با  را  موضوع  و  رفتیم  شهرمان 

گذاشتیم.
جهنم  را  خانه  اسالمی*:  مصطفا 

نکنیم.  دانش آموزان 
راسخ  اعتقاد  ما  معضل  نخستین  اینکه  اول 
است.  غیردولتی  مدارس  به  خانواده ها 
بعضا  و  آزاد  نیروی  تعدادی  مدرسه ها  این 

غیر  تحصیلی  های  رشته  با  ندیده  آموزش 
مرتبط را برای تدریس به بچه های دبستانی 
دولتی  مدارس  که  صورتی  در  میگذارند. 
سر  را  غیرمرتبط  رشته  با  معلمان  هیچ گاه 
مدارس  من  اعتقاد  به  نمی فرستند.  کالس 
از  امکانات  از لحاظ محیط فیزیکی و  دولتی 
دوم  هستند.  بهتر  ها  غیرانتفاعی  از  بسیاری 
اینکه بسیاری از والدین آینده بچه خودشان 
یا  را فقط در گرو درس خواندن می بینند و 
پز نمره ۲۰ را به فامیل دادن! در این میان 
خودشان  بچه  خوِب  حال  به  توجهی  هیچ 
است که  این  اول مهم  وهله  بچه در  ندارند. 

شاد باشد و بازی کند.
در  و  بگیرد  یاد  را  زندگی  مهارت های   
کنارش درسش را هم بخواند. شاهد هستیم 
گرفتند   ۲۰ نمره  با  را  بچه  پای  تا  سر  که 
همسن  با  ارتباط  برقراری  توانایی  بچه  ولی 
و ساالن خودش و یا بزرگتر از خودش را به 
کردن  پرت  توانایی  حتا  یا  ندارد!  وجه  هیچ 

به  این  خب   ! توپ  زدن  شوت  و  گرفتن  و 
اعتقاد من یعنی هیچ! مورد سوم این هست 
اشتباه  خوردن  رقم  باعث  والدین  اشتباِه  که 
نمره۱۰  بچه  اگر  مثال  برای  می شود.  معلم 
بگیرد والدین میگویند معلمش خوب نیست 
و به مدیر مدرسه انعکاس میدهند. مدیر هم 
با توبیخ معلم باعث می شود که این فشار از 
و  شود  وارد  هم  آموز  دانش  به  معلم  طریق 
خودش  مسوولیت  معلم  موارد  بسیاری  در 
با  شما  که  اندازد  می  والدین  گردن  به  را 
معلم  هم  بعد  نمی کنید.  کار  خانه  در  بچه 
آنها  عهده  از  بچه  و  میدهد  سنگین  تکالیف 
خانواده  و  خانه  به  باز  فشارش  و  نمی آید  بر 

برمیگردد.
می شود  مادر  معیوب!  چرخه  یک  دقیقا 
و  خرد  اعصاب  معلم  یک  هم  آن  معلم. 
به  خانه  در  را  ناظم  نقش  پدر هم  دلهره ای، 
به  اضطراب  که  ماجرا  بقیه  و  عهده می گیرد 
بچه منتقل میشود و حالش از هرچی درس 

و مدرسه و معلم هست به هم می خورد. در 
و  است  کردن  مادری  مادر  کار  که  صورتی 
تواند  نمی  هم  خانه  کردن،  پدری  پدر  کار 
مدرسه باشد.از نظر من راه حل برای عبور از 
این چالش این هست که اول اعتماد خانواده 
ها به مدرسه و معلم و البته بچه و رها کردن 
سپس  و  بگیرد  شکل  مدرسه  دامان  در  او 
دانش  برای  امن  محیط  یک  کردن  فراهم 
را  کردن  زندگی  مدرسه  نیست  قرار  آموز. 
یاد بدهد. قرار نیست مدرسه زندگی و آینده 

بچه را بسازد. 
بدهد.  یادش  را  اجتماعی  آداب  نیست  قرار 
یاد می گیرد.  را در بستر خانواده  این ها بچه 
ها  این  از  هیچکدام  خودمان  که  طور  همان 
متاسفانه محتوای  نگرفتیم.  یاد  از مدرسه  را 
بحران  آنقدر  خودش  درسی  کتب  ضعیف 
بزرگی هست که دیگر استرس و فشاری که 
معلم  بعد  و  بچه  به  محتوا  این  برای  والدین 
می آورند و بالعکس، اوضاع را بدتر می کند. 
برای  مکانی  اینکه  به جای  ایران  در  مدرسه 
)خصوصا  آموزی  مهارت  و  ورزی  مهارت 
یک  به  باشد،  فنی(  و  اجتماعی  مهارتهای 
پروسه تبدیل شده که باید در ۱۲ سال طی 

بشود. 
هم  مشابه  کامال  سیستم  این  خروجی های 
تفاوت  کارنامه  نمرات  در  تنها  و  هستند 
را  مدرسه  نیست  نیاز  نظرم  به  پس  دارند. 
تبدیل  جهنم  به  معصوم ها  طفل  این  برای 
باشم  والدین  یا  والد  اگر من در نقش  کنیم. 
نباید اوضاع پیچیده ای  به معلم می گویم که 
به  را  فرزندم  و  کند  ایجاد  فرزندم  برای  را 
هیچ رقابتی با هیچکس نباید وادار کند. این 
جوری نه به دانش آموز فشاری وارد می شود 
و نه به خانواده. ولی قبوالندن این موضوع به 
والدین که مدرسه و نمره ۲۰ هیچ آینده ای 
برای بچه شما نخواهد ساخت؛ کار بسیار  را 

است. مشکلی 

گزارشی از مشکالت دانش آموزن سیرجانی، اولیای خانه و مدرسه؛

مادرهای معلم، پدرهای ناظم!
      سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده
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آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان)نوبت  دوم(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/09/06 
روز یکشنبه راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.

 لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم  رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:

1-انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
2-انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.

3-تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی 97 الی 1400
4-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل

انشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان5-تعیین خط مشی آتی شرکت
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آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا )سیرجان( درنظر دارد
تره بار، سیفی جات، خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401 

خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: سیرجان/ جاده راه آهن، مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا، آماد 
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل، برابر قانون تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/09/13 به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.

*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 4610 4132 - 0068 4220 )034( تماس حاصل نمایید

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهی  فراخوان شناسایی 

خریداران  گونی 50 کیلوئی )آردی(

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

به اطالع می رساند شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد به منظور

 فروش ماهیانه 3000 عدد گونـی 50 کیلویـی دسـت دوم )سالم( 
حاصل از دامپروی خود،  نسبت به شناسایی  خریداران  اقدام نماید.

با قید نشانی کامل و  تا تاریخ 1401/09/20 تقاضای کتبی خود را  *کلیه متقاضیان حداکثر 

پاریز پیشرو صنعت  دفتر شرکت   – بلوار پیروزی  سیرجان   – به آدرس  شماره تماس خود 

توسعه ارسال نمایند.

توضیحات :
* بدیهي است تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور شناسایی و ارزیابی متقاضی بوده و هیچ گونه 

حقي را براي متقاضیان جهت دعوت به ارائه پیشنهاد مالي و انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

0 9 1 3 9 5 6 5 3 2 2 * متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعـــات بیشتر با شمـــاره تلفـــن 

 )آقای محیاپور( از ساعت 7 صبح لغایت 14 تماس حاصل نمایند.

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/006/م.ز

» 300 تُن کود گاوی حاصل از دامپروری گلستان پیشرو )گوساله پرواری( خود 

واقع در روستای عباس آباد از توابع شهرستان بردسیر«   
را از طریق برگزاری مزایده  به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز سه شنبـه مورخ 1401/09/15 در محل دفتر مرکزی شرکت 
واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلــــــوار پیـــــروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانــــــه

آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبــه مورخ 1401/09/05 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه)ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است(

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
تضمین شرکت در مزایده: 50/000/000 ریال

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 5322  956  0913 -  آقای محیاپور تماس حاصل نمایند.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ماشااله  مرحـــوم  وراث  از  وکالــــت  به  پورزرنـدی  خانم سحــــر 
برفعلی پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 
از  ششدانگ  سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
پالک  16  فرعی  از 5103 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای 
ماشااله برفعلی پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1410219-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  ارائه دو  با  یدالهی  آقای محسن 
رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک  1   فرعی  از 40  اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام 
آقای محسن یدالهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
تبصره یک  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است 
اطالع  جهت  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  اصالحی 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
انتشار  تاریخ  از  روز  باشد ظرف مدت 10  نزد خود می  مالکیت 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر 
اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1410221-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  شهابی  مجید  آقای 
اسناد رسمی شماره 175 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  194  فرعی  از 588 اصلی واقع در بخش 36  
کرمان بنام آقای مجید شهابی نژاد   ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر 
اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1410222-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ  دو  ارائه  با  سیرجانی  کریمی  ورثه حسین  کریمی  جلیل  آقای 
استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت چهار اانگ مشاع از ششدانگ پالک  2041  فرعی  از 
کریمی  آقای حسین  بنام  کرمان  بخش 35   در  واقع  اصلی   2311
سیرجانی   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1410225-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/02

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

واگذاری امور طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

واگــذاری امور طبـخ و توزیـع غـذای معاونـت آموزشـی  
به شماره 2001092962000033 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/09/02  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/09/10 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/09/22                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/23 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 1401/09/14

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است

 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: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/09/15

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  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 تجدید مزایده عمومی  انجام

 زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان(
2  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 6         به شماره 


