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تا االن  44نوجوان زیر  15سال در
سیرجان به کرونا مبتال شدهاند

تاریخ  400ساله سیرجان در راه تهران

شهر بیسند
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دوشنبه  17شهریور 1399
شماره 619
 18محرم 1442
 7سپتامبر 2020
 8صفحه  2000تومان

گزارشی از همراهی  2روزه پاسارگاد با بازرسان اداره صمت

آغاز اتمام حجت

 در بحث فرهنگسازی ،کار خاصی انجام نشده است
 به گفته رییس اداره صمت ،مغازهدار باید برچسب مشخص شده توسط اتحادیه را در معرض
دید مشتری نصب کند
 مطابق اعالم روابطعمومی اداره صمت ،طی  2روزگذشته 400 ،واحد صنفی مورد بازرسی قرارگرفتند
که  59واحد متخلف شناسایی شدند
 موارد تخلف شامل؛ عدم درج قیمت ،گرانفروشی ،عدم ارایه فاکتور خرید و عدم رعایت
دستورالعملهای بهداشتی بوده است
3
زینب بنیاسدی وکیل پایه یک دادگستری:

رابطه نامشروع شوهر ،حق طالق را به زن میدهد

5

کمرنگ شدن سنت ُ
«چووشیخوانی»

عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

یک هفته قبل از اربعین ،اول صبح چند مرد سالخورده با موهاییسپید
همراه با چند جوان باالی پشتبام موقوفهی سیدابوالحسن نبوینژاد که در
آنجا هر ساله مجلس روضهخوانی برپا میشود ،رفتند و چند مرد هم روی حیاط
ایستادند .هر یک از مردهای باالی پشت بام سر طنابی را در دست داشتند و
مردهایی که پایین بودند با صدای بلند صلوات میفرستادند  ...ادامه در صفحه6

دعوت به همکاری «کارخانه تراکتورسازی عمران سیرجان»
جهت تکمیل کادر پرسنلی از افراد زیر با حداقل سابقه کار دعوت به همکاری مینماید:
 -1کارشناس فنی تولید (آشنا به تولید و تعمیر تراکتور)

 -3سرپرست انبار

 -2برقکار ماهر

 -4نیروی اداری

آدرس :سیرجان -منطقه ویژه اقتصادی بخش صنعت -پالک 251
تلفن42382998 :

ضمنا مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
در نظــر دارد مــوازی  10ســهم آب و اراضــی متعلــق
بــه موقوفــه حــاج جعفــری واقــع در پاریــز روســتای
بیــدون را از طریــق مزایــده بــا اجــاره بهــای ســالیانه
 40/000/000ریــال بــرای مــدت دو ســال بــه
اجــاره واگــذار نماینــد .متقاضیــان میتواننــد جهــت
کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط آگهــی مزایــده بــه
اداره اوقــاف واقــع در بلــوار دکتــر صادقــی مراجعــه
و پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز
سهشــنبه مــورخ  99/07/01تحویــل اداره اوقــاف و
امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان نماینــد.

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان در نظــر دارد
یــک بــاب مغــازه متعلــق بــه بقعــه متبرکــه امامــزاده علــی(ع) واقــع
در بلــوار نمــاز را از طریــق آگهــی مزایــده بــا اجــاره بهــای ماهیانــه
بــه شــرح جــدول ذیــل بــرای مــدت یــک ســال بــه اجــاره واگــذار
نماینــد .متقاضیــان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر از
شــرایط آگهــی مزایــده بــه اداره اوقــاف واقــع در بلــوار دکتــر
صادقــی -چهــارراه ارجمنــد مراجعــه و پیشــنهادات خــود را تــا پایان
وقــت اداری روز سهشــنبه مــورخ  99/07/01تحویــل اداره
اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان نماینــد.
ردیف
1

شماره مغازه
4

مبلغ اجاره ماهیانه (ریال)
105/115111

توضیحات

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

برخی کشاورزان آب قناتهای دولتآباد را به شرکتهای گلگهر میفروشند

آبفروشی قناتهای دولتآباد
دعوت به همکاری

به یک نفر راننده بابکت ویژه
دارای کد 49
با سـابقه کــار مفید

بــرای کار در مجموعه گلگهر
نیازمندیم.

جناب آقای ابوذر زینلی
رییس محترم شورای
اسالمی شهر سیرجان
انتخــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان ریاســت
شــورای اســامی شــهر ســیرجان را خدمــت شــما
تبریــک عــرض میکنــم .امیــد اســت در ظــل توجهــات
حضــرت ولــی عصر(عــج) در عرصــهی خدمترســانی
بــه مــردم شــریف ســیرجان موفــق و مویــد باشــید.

حاجسیداحمد حسینی،
نماینده ادوار در مجلس شورای اسالمی

۰۹۱۳۶۲۱۳۴۸۸

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
بــه اتفــاق متولــی موقوفــه حاجســیدابراهیم رضــوی
قصــد دارنــد میــزان  6ســهم آب و اراضــی موتورپمــپ
واقــع در منصورآبــاد قلعــهســنگ متعلــق بــه موقوفــه
حاجســیدابراهیم رضــوی را از طریــق آگهــی مزایــده بــرای
مــدت ســه ســال جهــت اجــاره بــه افــراد واجــد شــرایط
واگــذار نماینــد .لــذا متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادات
خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز سهشــنبه مــورخ
 99/07/01تحویــل اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان
ســیرجان نماینــد .متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر
در ســاعات اداری بــا شــماره تمــاس  42270888تمــاس
حاصــل فرماینــد.

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)

ـیرجان
ـتان سـ
ـه شهرسـ
ـور خیریـ
ـاف و امـ
اداره اوقـ
در نظــر دارد یــک بــاب مغــازه متعلــق بــه موقوفــه
حاجمحمدعلــی ســیرجانی واقــع در خیابــان ابــوذر
غفــاری را از طریــق آگهــی مزایــده بــه مــدت یــک
ســال بــه اجــاره واگــذار نماینــد .لــذا از متقاضیــان
دعــوت بــه عمــل میآیــد تــا پایــان وقــت اداری روز
سهشــنبه مــورخ  99/07/01پیشــنهاد خــود را بــه
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان
واقــع در بلوتــر دکتــر صادقــی تحویــل نماینــد.
تلفــن تمــاس034 - 42270444 :

سیدصادق طباطبایی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان
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دهش

آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكاران به شماره /98/19ف (نوبت سوم)

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «خریــد،حمــل تجهیــزات،
نصــب ،تســت و راهانــدازی دو دســتگاه ترانســفورماتور  230/20کیلوولــت بــه صورت مهندســی ،تامین
تجهیــزات و نصــب و اجــرا ( »)EPCرا مطابــق بــا مشــخصات فنــي موجــود در اســناد فراخــوان پــس از ارزيابــي
كيفــي و از طريــق برگــزاري مناقصــه بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط كــه داراي گواهینامــه تعييــن صالحيــت
پيمانــكاري بــا رتبــه حداقــل  3در رشــته نیــرو بــا حــوزه فعالیــت پســت و خطــوط انتقــال نیــرو از ســوي ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور ميباشــد ،واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد فراخــوان
شناســايي و ارزيابــي پيمانــكاران بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت
تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد و پاكــت خــود را كــه حــاوي مــدارك خواســته شــده جهــت
شناســايي و ارزيابــي پيمانــكاران ميباشــد ،حداكثــر تــا تاريخ چهارشــنبه مــورخ  99/07/02به نشــاني دفتر كميســيون
معامــات مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران تحويــل نماينــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

