هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

صفحه3

سیرجان ،دستگاه سنجش آلودگی هوا ندارد

هوا را از ما بگیر ،معا دن را نه!

سالچهاردهم
شماره 531
چهارشنبه 18مهر1397
 8صفحه  4 +صفحه نیازمندی
 1000تومان
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کمین پلیس راهور
ممنوع است
صفحه8

نقیضهایبراقتـصاد
مردانه سیـرجان
صفحه2

شنـل قـرمزی در
جنگلهایگزیسیـرجون

تنها سفره آب شرب سیرجان در معرض خطر

دیوانگی محض
ِ

مسووالن شهر با نابخردی تمام ،طرحهای صنعتی پرآالینده را بر روی تنها سفره آب شرب سیرجان
تعریف کردند ،انگار در این کویر برهوت قحطیِ زمین باشد!
آیا بهتر نیست شهرک برق را در اولویت طرح فاضالب قرار دهند؟ جلوی ضرر را از هرجا بگیرید
منفعتاست
رییس اداره محیط زیست سیرجان :مخالفت ما به جایی نمیرسد

صفحه5

حکایتهایی کوتاه به قلم
دکترمحسنپورمختار

صفحه5

«الزامات سیاست در عصر
ملت دولت» منتشر شد

صفحه2

صفحه8

خودروهـای فرســوده شمـــا
را با بهترین قیمت خریداریـم

 0 9 1 3 2 7 8 4 3 1 4فیر و ز آ با د ی

کالچ اتوماتیــک اتاکـــو

جهت هزینه ی ترمیم دندان هایتان دچار مشکل هستید؟
از این پس می توانید طبـــق تعرفــــه های مصوب نظام پزشکــی و با شرایط
پرداخت مناسب  ،نسبت به ترمیـــم دندان هایتان در کلینیــــک ما اقدام کنید

از کجا مطمئن باشیم که پس از چند ماه دندانی که پُر کرده ایم ،دوباره دچار مشکل نشود ؟
ما کارمــــــــان را یک ســـــــال ضمانـــــــت می کنیم و چنانچه در طول این مدت
برای دنـــــدان شما مشکلی پیش آمد ،آن را بصورت رایگـــــــــــان ترمیم می کنیـــــــم.

سیرجان /چهارراه خواجو -جنب کافه فرحزاد

نمایشگـاه

تلفن4220 6279 :

با نازلتریـن قیمت و تحویــل فـــوری

تنها نمایندگی انحصاری در سیرجان کد9724 :

با نصب این سیستم دیگر نیازی به گرفتن کالچ با پا ندارید و عملکرد
خودرو شما کامال شبیه به خودروهای گیربکس اتوماتیک خواهد شد

با هزینه ای بسیار مناسب
نصب بدون دستکاری در گیربکس یا موتور خودرو

انتخاب شایسته جنابعالــــــی به سمت ریاست بانک ملت

کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر دیسک و صفحه کالچ

حوزه شهرستان سیرجان را تبریک عرض نموده ،موفقیت

بلوار سید جمال ،جنب معاینه فنی
مهدی فر ،نمایندگی اتاکو
مدیریت :حسن خاصه سیرجانی
09133472275

اتومبیــل

موضوع مناقصه

برآورد یکساله

(بحروف  :بیست و دو میلیارد و چهارصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال)

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی

فروش محصوالت ایـران خودرو و سایپـــا
با شرایط استثنایی

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :

قد
و اق

تا ساعت  14:45روز دوشنبه

ساط

مورخ 97/08/07

دانشکده علوم پزشکی سیرجان
مبلغ به عدد 22/451/460/000 :ریال

لغایت ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 97/7/25:

09131791065

عباس اسماعیلی  -علی اکبر محمدی

واگذاری امور سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل دانشکده علوم پزشکی و واحد های تابعه

تضمین شرکت در مناقصه

خیابان وحیــد ،جنب رستوران خوش طعم ،روبروی خیابـان کارگر

روزافزونتان را از درگاه احدیت خواستاریم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار

ن

حمید اسدخا ین
جنـاب آقـــــــای؛

مبلغ  1/122/573/000ریال (یک میلیارد و صد و بیست و دو میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار ریال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه :واریز نقدی /ضمانت نامه بانکی
الف) http//:www.sirums.ac.ir :آدرس سایت دانشکده علوم پزشکی سیرجان
ب) :پایگاه ملی مناقصات http:// iets.mporg.ir

محل تسلیم پیشنهادها :
سیرجان بلوار سید جمال  ،جنب پارک ترافیک ،دانشکده علوم پزشکی

گشایش پیشنهادها

ساعت  14روز چهارشنبه مورخ 97/08/09
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10روز سه شنبه مورخ 97/08/01

در محل دفتر اداره خدمات پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار خواهد شد.
*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

عکس :مسلم شیبانی

تذکره االرشاد
شیخ مجید پورمحسنی

صفحه4

