هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

در اولین نشست مطبوعاتیمطرح شد:

فرماندار :با دانشمند موافق نیستم
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شماره /99/46ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اجراي عمليات حفاري افقي
زهكشي به میزان  3840متر» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و

داراي رتبه حداقل  4در رشته كاوشهاي زميني واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور
را از بخش مناقصه-مزايده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه
شنبه مــورخ  99/11/7در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ
 99/10/29مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از

ضایعه درگذشت نابهنگام شادروان حاج محمد مهدی بیگ زاده
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال
ِ
فقید سعید ،رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر
برای آن
و شکیبایی مسئلت می نماییم.

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده

خریـد دوربیــــن نظـــارت تصویـــری

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید دوربین

شماره /99/50ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عمليات محوطه سازی اطراف
کارخانه خط چهار تولید کنسانتره آهن» واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري با رتبه حداقل  4در
رشته راه و باند از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/11/06در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از
محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/10/29مقرر شده است .شركت معدني
و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران
خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

نظارت تصویری ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 2 8را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/10/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ
1399/10/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/11/07

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/08

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدیــــد مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای

مرکز روان درمانی
دانشکدهعلوم
پزشکیسیرجان
راه اندازی شد

ایسنا :مرکز روان درمانی و مشاوره دانشکده علوم پزشکی سیرجان در محل کلینیک زندهیاد
حسینی این دانشکده راه اندازی شد .دکتر ناظری؛ متخصص اعصاب و روان دانشکده علوم پزشکی
سیرجان گفت :مرکز روان درمانی و مشاوره دانشکده علوم پزشکی یک کلینیک متمرکز علمی و
آکادمیک با ارائه انواع خدمات مرتبط است ،در این مرکز خدمات روان درمانی ،درمان تحلیلی کوتاه
مدت ،زوج درمانی ،مشاوره ازدواج ،مشاوره کودکان و نوجوان ،مشاوره تحصیلی ،درمان افسردگی،
اضطراب ،وسواس و روانپزشکی کودکان توسط متخصصین اعصاب و روان و روانشناس ارائه می شود.

بازخورد مردمی
پیرو درج گزارش سخن تازه در خصوص وضعیت آسفالت
معابر ،یکی از شهروندان ضمن ارسال متنی ،در خصوص
آسیب های وارده به آسفالت بر اثر تردد کامیونهای
سنگین و اتوبوس های گل گهر توضیحاتی کارشناسی
ارایه نمودند که عینا تقدیم حضور خوانندگان گرامی
میشود:
«طبق آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه
 ۲۳۴نظام فنی و اجرایی کشور) برای اینکه میزان خرابی
ایجاد شده توسط انواع وسایل نقلیه تبدیل به یک واحد
مشخص شود بر اساس وزن  ,تعداد محور و شدت خرابی
روسازی که از سوی هر یک از انواع وسایل نقلیه ایجاد
می شود تبدیل به تعداد محور استاندارد می شود
محور استاندارد یک محور منفرد  ۸.۲تن هست به نحوی
که عبور یک اتوبوس معادل  ۰.۳۴۳۶یک محور استاندارد
است .و عبور یک سواری معادل عبور  ۰.۰۰۰۷۶محور
استاندارد است .بر این اساس :عبور یک اتوبوس معادل
عبور  ۴۵۲خودروی سواری
و عبور یک بنز تک محور معادل  ۶۳۰۰و بنز ده چرخ
 ۴۰۰۰خودروی سواری خواهد بود .این یعنی عبور و
مرور اتوبوس های گلگهر به شدت باعث ایجاد خرابی
روسازی این شهر می شود و این شرکت موظف است در
امر اصالح روسازی سطح شهر مشارکت باالیی داشته
باشدقرار نیست هزینه خرابی ایجاد شده توسط اتوبوس
های این شرکت از محل عوارض پرداختی مردم سیرجان
تامین شود».

--------------------------------سایر نظرات دریافتی از مخاطبان سخن تازه در
شبکههای اجتماعی:
سالم .در مورد خرابی آسفالت بلوار سیرجان به نجف شهر
انتقادی گذاشته بودین .خواستم بگم وضعیت روشنایی این
محور هم دست کمی از آسفالت اش نداره .با کمک از چراغ
های ماشین و فلش گوشی توانستم این عکس –نشر شده در
اینستای سخن تازه -را از ظلمات دیشب بگیرم .منتظر تصادف
های مرگبار در این بلوار بدلیل تاریکی و آسفالت بد باشید.
سالم محوطه بیابونی خیابان میرزارضا کرمانی روبروی پمپ
بنزین خواجویی االن نزدیک به  ۳۰سال است همین جور بوده
و است اگر مال اوقاف است پس یه فکری بهش بکنید یا شده
پاتوق معتادان یا پارکینگ ماشین های سنگین یا سگهای
ولگرد  .خواهش میکنم رسیدگی کنید  .اگر محله باالی شهر
بود دوری یا شده بود پاساژ یا آپارتمان چون پایین شهر است
کسی رسیدگی نمیکنه؟
منتظر توضیحات مسوولین ادارات مربوطه در رابطه با
مشکالت ذکر شده توسط مردم هستیم.

خبر

2

کشف « ۱۲هزار تن قند و شکر» و « ۷هزار تن گوشت» احتکار شده

خبــر

ایسنا :رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی  ۱۲هزار تن قند و شکر بسته بندی شده و آماده مصرف که در منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان احتکار شده بود خبر داد و گفت که بخشی از این محصوالت در سنوات قبل تولید شدند ،اما به بازار عرضه نشده بودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای عالی قوه قضاییه از شناسایی  ۱۲هزار تن قند و شکر بسته بندی شده و آماده مصرف
که در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان احتکار شده بود خبر داد و گفت که بخشی از این محصوالت در سنوات قبل تولید شدند ،اما به بازار
عرضه نشده بودند .درویشیان همچنین از کشف  ۱۲هزار تن جوی وارداتی و  ۷هزار تن گوشت وارداتی که به موقع در بازار توزیع نشده بود
خبر داده و گفت که پس از تشکیل پرونده برای متخلفان ،اقالم مکشوفه تحویل مراجع ذیربط شدند.

شماره 633
 24دی 1399

فرماندار سیرجان در نشست خبریاش مطرح کرد:

گروه خبر

با حجه االسالم دانشمند موافق نیستم

آقای دانشمند کلیگویی کرد ،توهین آمیز حرف زد
و همه را به یک چوب راند .من با حرفهایش موافق
نبودم .این واکنش فرماندار سیرجان بود در مقابل سوالی
پیرامون نظرش نسبت به سخنان روحانی منبری مهدیه
سیرجان و نقدی که او نسبت به رکود عمران و آبادانی
شهر سیرجان کرده بود.
سهراب بهاالدینی نخستین نشست خبری خودش را با
عنوان رسمی فرماندار سیرجان برگزار کرد .او به اتفاق
معاونانش ظهر روز دوشنبه در سالن کنفرانس فرمانداری
به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان ضمن گرامیداشت یاد و
خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تسلیت
اولین سالگرد شهادت این سردار بزرگ ،از تالشها و
خدمات ارزنده تمام مسوولین سیرجان طی یکسال اخیر
در مقابله با ویروس کرونا و کنترل این بیماری تصریح
کرد :وحدت رویه و همدلی میان مسوولین در یکسال
اخیر و از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور با اقدامات و
تمهیدات ویژهای آغاز شد که تاکنون با کاهش آمار ابتال
و فوتیها ،شاهد نتایج مثبت آن هستیم.
سهراب بهاالدینی افزود :در بحث کرونا ،دو بخش
تامین تجهیزات درمانی و بیمارستانی و تولید ماسک را
در دستور کار قرار دادیم و همکاری نهادها ،ادارهها و
شرکتهای منطقه گلگهر با خرید تختهای آی سی
یو و سی سی یو ،دستگاه ونتیالتور ،دستگاه اکسیژن
ساز همراه بود.
وی ادامه داد :در بحث اورژانس هوایی بعد از سالها
پیگیری ،با استقرار هلیکوپتر در بیمارستان امام رضا(ع)
شاهد ارایه خدمات و امدادرسانی تا شعاع  ۳۰۰کیلومتری
و شهرستانهای همجوار خواهیم بود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان
یادآور شد :طبق منویات مقام معظم رهبری ،با اجرای
طرح کمکهای مومنانه تاکنون  ۴۱هزار بسته معیشتی
با همکاری خیرین ،شرکتها و نهادها میان اقشار کم
درآمد و خانوادههای هدف توزیع شد و همچنین در

عکس :روابط عمومی فرمانداری

طرح حاج قاسم با تشکیل  ۲۰۲تیم مراقبتی متشکل
از کادر درمان ،با حضور به درب منازل شهروندان ،اقدام
به تستگیری از مردم میشود که این طرحها زمینهساز
کاهش آمار مبتالیان به کرونا شده و تا پایان سال جاری
ادامه دارد.
سهراب بهاالدینی با اشاره به خدمات نیروی انتظامی
در مجموعه پلیس راهور و پلیس راه مبنی بر نظارت
دقیق بر تردد خودروها در سطح شهر و جادهها افزود:
میزان تقاضا برای دریافت مجوز تردد در مسیر سیرجان
به بندرعباس طی روزهای اخیر افزایش داشته که با
مدیریت پلیس راه همراه بود.
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان ظهر دوشنبه در
نشست خبری با رسانهها از افتتاح چند طرح عمرانی و
توسعهای منطقه گلگهر در دهه فجر با حضور معاون اول
رییسجمهور خبر داد.
وی از افتتاح چند طرح عمرانی و توسعهای در منطقه
گلگهر خبر داد و افزود :در ایام مبارک دههفجر و پیروزی

انقالب ،طرح گندله گهرزمین ،طرح تولید ورق و چند
طرح دیگر در منطقه گلگهر با حضور اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور به بهرهبرداری میرسد.
او شهرستان سیرجان را یکی از شهرهای نمونه و رو
به پیشرفت در سطح استان و کشور دانست و یادآور
شد :اکنون  ۲۴شرکت دانش بنیان در سیرجان در حال
فعالیت است و نیز در حوزه مدرسهسازی توسط خیرین،
شهر نمونه کشوری هستیم.
فرماندار سیرجان با اشاره به طرح های عمرانی سطح
شهر خاطر نشان کرد :در سال جاری بیش از  ۲۵۰هزار
مترمربع آسفالت در معابر شهری اجرا شده و همچنین
 ۳۷دوربین نظارتی بزودی اضافه خواهد شد و نیز باغ
ایرانی با اعتباری بالغ بر  ۲۰۰میلیارد ریال با مشارکت
شرکت گهرزمین و شهرداری در حال انجام است.
بهاالدینی در پاسخ به پرسشی پیرامون ابهامهای
انتخابات قبلی و نگرانی فعاالن سیاسی برای انتخبات
شورای پیش رو نیز گفت« :همه انتخاباتها در سیرجان

تاکنون سالم برگزار شدهاند .دور قبل اولین بار بود که
انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد و درصد خطای
الکترونیکی بسیار کم است».
سهراب بهاالدینی در پاسخ به پرسش سخنتازه پیرامون
افزایش اجاره بهای مسکن در سیرجان نیز گفت« :این
نتیجه صنعتی و اقتصادی بودن شهرستان و موقعیت
جغرافیای و استراتژیک این شهرستان است ».او و معاون
عمرانیاش با اشاره به رشد جمعیتی باال و مهاجرپذیری
سیرجان و عرضه و تقاضا ،در حوزه مسکن ،از محترم
شمردن مالکیت خصوصی در اسالم حرف زدند که
موجب بسته بودن دست دولت در زمینه تنظیم قیمت
زمین و مسکن میشود و اینکه صاحبخانهها در انتخاب
قیمت اجاره یا فروش ملک خودمختار هستند و دولت
در نهایت کوشش فقط بتواند با افتتاح طرحهای انبوه
سازی آپارتمان ،تقاضا را پایین بیاورد که منجر به کاهش
قیمت شود.
اما نکته جالب اینکه همین رویهی اقتصاد بازار آزادی
درباره مسکن ،در حیطهی کاالهای دیگر  180درجه
عوض میشود چرا که بهاالدینی در پاسخ به پرسش
یکی از خبرنگاران پیرامون کمبود روغن در شهرستان
از سیاست برخورد با احتکار و گرانفروشی حرف میزند
و از کوبا و اقتضاد سوسیالیستیاش به نیکی یاد میکند.
این یعنی شما اموال غیرمنقولی مثل زمین و خانه را
احتکار کنی ،مالکیت خصوصیات محترم است و همین
حرکت در باره کاالهای منقول تبدیل به جرم میشود
و اینجای کار دیگر بازار آزاد نیست و باید تحت کنترل
دولت باشد!
چه بسا فرماندار سیرجان و معاونانش که در پایین
هرم قدرت هستند نیز مانند همتاهای پایتخت نشین
خود هیچ وقت به این فکر نکرده باشند که شاید مشکل
اساسی اقتصاد ایران همین الینحل ماندن این مسئله
است که باالخره اقتصاد ایران روش بازار آزاد را دنبال
میکند یا روش دولتی بودن همه چیز را؟! چه بسا همین
بالتکلیفی درد اقتصاد ما باشد و همه را از سرمایهگذار تا
تولیدکننده و مصرف کننده ،سردر گم کرده.

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم طاهره خلیلی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  113سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 4فرعی از  1740اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم طاهره خلیلی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام
مالک صادر خواهد شد 860 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/10/24

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سامان بنیاد پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  155سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع
از ششدانگ پالک  10331فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای سامان بنیاد پور ثبت و سند مالکیت صادر و
تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت
اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی،
سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 881 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/10/24

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
اقسا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

جناب آاقی دکتر رفعتی

با کمال تأسف درگذشت ابـــوی بزرگوارتـان

را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض

نموده ،از درگاه احدیت برای آن مرحوم رحمت و مغفرت

و برای شما صبر و شکیبایی مئلت دارم.

حس
سید امکل ینی

بازدیدفرماندار
ویژه از
اداره دامپزشکی

فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در راستای برنامه هفتگی و بازدید از ادارات و دستگاههای اجرایی
شهرستان ،از اداره دامپزشکی بازدیدکرد .بهاالدینی؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان
گفت :کارکنان اداره دامپزشکی تمام تالش خود را در راستای افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه انجام
میدهند و این فعالیتها در حالی انجام میشود که این افراد در معرض بیشترین خطر ابتال به بیماریهای قابل
انتقال از دام به انسان هستند ،ولی این مورد هیچگاه سبب کم کاری یا کاستی در کار این افراد نشده است.
دکتر زینلی؛ رییس دامپزشکی نیز به بیان برخی مشکالت این مجموعه و رفع آنها پرداخت.
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سرما تا پایان هفته در کرمان رنگ می بازد

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :آسمان استان کرمان صاف تا کمی ابری است ،گفت :برای امروز جوی
نسبتا آرام پیش بینی می شود .او افزود :افزایش تدریجی دما و کاهش شدت سرما تا پایان هفته در سطح استان کرمان پیش بینی میشود.
سالجقه بیان داشت :برای جنوب شرق استان کرمان نیز در بعضی ساعات وزش باد دور از انتظار نیست .وی تصریح کرد:در حالی که
مردم منوجان طی  ۲۴ساعته گذشته با  ۲۲درجه سانتیگراد ،گرمترین روز را در استان پشت سر گذاشته اند ،شهربابک با دمای  ۱۱درجه
سانتیگراد زیر صفر ،سردترین نقطه استان بوده است .وی حداقل دمای شهر کرمان را  ۱۰درج ه سانتیگراد اعالم و تصریح کرد :دما در
گرمترین ساعات خود به  ۱۶درجه سانتیگراد میرسد.

گزارش

گزارشی از مشکالت ساکنان شهرک برق:

شهرک برق ،جدا افتاده از آبادی

لیال گلزاری

ِ
شهرک سیرجان.
شهرک برق ،بیرونیترین
در بزرگراهی به سمت کرمان ،پرتردد و
شلوغ ،بدون ایمنی و اطمینان .سالهاست
که از احداث و ساخت آن گذشته است و
اما همچنان ورودی و خروجی درستی برای
آن در نظر گرفته نشده است .ساکنان هر
روز با ترس و لرز از این گذر عبور میکنند
تا به مرکز شهر برسند و برگردند .سالهاست
مشکل سند خانههایش پابرجاست .چرا که بنا
به ادعای مسووالن ،روی سفره زیرزمینی آب
شرب شهر قرار گرفته و امکان آلودگی آب
شرب شهری ،میرود .پس سند خانههایش
هم مشکل دارد.
اختالف اداره برق و شهرداری ،علت بیسند
بودن خانه ها

به شهرک رفتیم و پای صحبت ساکنین این
شهرک نشستیم« .هر سال به ما این وعده
داده می شود که مشکل سند خانه هایمان
حل می شود ،حتا نماینده هم پیگیر این قضیه
بوده و این امید را به ما داده که حل خواهد
شد .اما نکتهای که اخیرا به ما گفته شده این
است که تاخیر در واگذاری سندها به دلیل
اختالف مالی بین ادارهی برق و شهرداریست.
و این گونه گفته اند که شهرداری به اداره
برق بدهکار است و این وسط باید یا هزینه را
بپردازند یا این که بخشیده شود تا خانههای
این شهرک ،سنددار شوند .واال نمیدانیم این
مشکل چگونه حل خواهد شد که مشکالت
اهالی رفع گردد».
نه نگهبانی و نه دوربینی برای حفاظت از شهرک

دیگری میگوید« :شهرک برق عابر بانک
ندارد .مدتی نگهبان داشتیم و اهالی شارژ
ماهیانه را پرداخت می کردند تا به این نگهبان
داده شود ،اما مدتیست که این شارژها
پرداخت نمی شود و دیگر نگهبان ندارد .چون

کمبودگازمایعوصفهایطوالنی

عکسها :سید محسن فروزنده

این شهرک خارج از شهر واقع شده و این جزو
اساسی ترین نیازهای شهرک است .بعد از
رفتن نگهبان ،دوربینها هم دزدیده شدند و
این شهرک فاقد امنیت و کنترل شده است،
هرچند ناامنی زیادی در این شهرک نیست
اما اگر اتفاقی رخ دهد ،دست مان به جایی
بند نیست».
شهرکی بدون فضای سبز و پارک

«خط واحد به این شهرک تعریف نشده و
باید با ماشین شخصی تردد کنیم .حتا همان
تاکسی هم برایش به صرفه نیست که از اینجا
عبور کنند و آژانسها هم هزینهی زیادی
میگیرند .اگر میخواهیم در این شهرک ساکن
شویم کوچه های خاکی زیادی هم دارد که به
دلیل هزینهی باالیی که باید ساکنین بپردازند،
هنوز آسفالت نشده .چرا که ساکنین قادر به
پرداخت این هزینه نیستند .محوطه و زمین
چمنی برای بازی هم این شهرک ندارد .پارکی
نیست که بچه ها در آن بازی کنند .هرچند
یک پارک داشت که در محدودهی پست برق
بود ،اما همان هم مالک شخصی پیدا کرد و
دور آن حصار کشیده شد و شهرک مان بدون

پارک ماند .حتا باشگاهی هم ندارد که اهالی
بتوانند ورزش کنند .درختکاری آن چنانی هم
صورت نگرفته ،هر چه درخت هست اهالی
کاشتهاند و آبیاری می کنند .سگهای ولگرد
در این شهرک بیداد میکنند ،گلههای سگ
هر روز به دنبال غذا می گردند».
دور برگردان یا مسیر خالف تا فلکه کشتی

«واقعا یک ورودی درست و حسابی و یا دور
برگردان اساسی برای این شهرک در نظر گرفته
نشده است .به خصوص اگر از سمت کرمان،
قصد ورود به شهرک را داشته باشی ،هیچ راهی
برای آن نیست و باید دور فلکه کشتی دور بزنیم
و سپس وارد شهرک برق شویم .این از لحاظ
ترافیک ،نیاز به به طرح هایی دارد که مشکالت
اهالی را کاهش دهند .حتا یک سرعتکاه هم،
قبل از ورودی آن و روی بزرگراه ،تعبیه نشده
که سرعت خودروها کاهش پیدا کند و ورود
خروج به این شهرک خیلی خطرناک است و
هر روز شاهد تصادفات زیادی در این مسیر
هستیم و دلهره و اضطراب همیشه همراه اهالی
این شهرک وجود دارد .کاش مسووالن کمی به
فکر بودند».

خبــر

اعتباراتی برای اصالح ترافیکی

مشکالت این شهرک را با پور مهدی آبادی،
معاون واحد فنی و شهرسازی شهرداری بازگو
کردیم .وی با اشاره به این که این جزو وظایف
واحد ترافیکیست ،عنوان کرد« :به منظور
اصالح ترافیکی در برخی نقاط شهر ،تامین
اعتباری صورت گرفته است .این نقاط شامل،
ورودی شهرک ثارا ،...کمربندی بلوار شاهد،
شهرک سیبیجی و برخی نقاط دیگر شهر
است .اما اولویتبندی به عهدهی واحد ترافیک
شهر است و دو قرارداد در این رابطه منعقد شده
و در مرحلهی انتخاب پیمانکار قرار دارد».
اصالح ترافیکی ورودی شهرک برق ،در
بودجهی سال آینده

برای اطالع از جزییات ،با مسوول واحد ترافیک
شهرداری تماس با خراسانی ،در این رابطه
چنین گفت« :به کمبود بودجه برخوردیم و
اصالح ترافیکی شهرک برق به سال آینده
موکول میشود » .خراسانی در رابطه با اصالح
ترافیکی سایر نقاط شهر ،چنین توضیح داد:
«نقاطی همچون میدان مادر ،ورودی شهرک
الله و ورودی شهرک ثارا ...در اولویت قرار دارند

و سایر نقاط را در بودجهی سال آینده تعریف
میکنیم».
وی در رابطه با ورودی شهرک برق گفت« :این
نقطه نیاز به جدول گذاری دارد که خاک ریزی
و خاکبرداری که هزینهی این عملیات عمرانی
را به سال آینده محول کردیم .اما در رابطه
با ورودی شهرک سی بی جی باید بگویم که
مشکلی ورودی این شهرک ندارد .دوربرگردانی
برای این مسیر تعریف شده اما به این دلیل که
برخی خودروها خالف جهت حرکت میکردند
و در این مسیر سرعتگاهی برای آرامسازی
سرعت در نظر گرفته نشده بود و به طور موقت
مسدود شده که پس از نصب سرعتکاه که
تا اوایل بهمنماه صورت خواهد گرفت ،این
دوربرگردان باز خواهد شد .اما در رابطه با ورودی
باسفهرجان ،که این هم جزو وظایف شهرداری
نیست و بخشداری و فرمانداری باید به مشکالت
ترددی این مسیر سر و سامان دهند و ورودی
بلوار شاهد از سمت شیراز ،مشکل دکلهای
برق است که در غرب بلوار شاهد قرار دارند که
باید این اصالحات صورت گیرد تا مشکالت این
قسمت ها رفع گردد».

مهر :چند روزیست که تهیه گاز مایع نیز برای مردم سیرجان
مشکالتی را ایجاد کرده است و مردم ساعتها در صفهای
طوالنی در سرمای زمستان میایستند تا بتوانند یک یا دو
کپسول گاز به دست آورند .این مشکل به ویژه برای مردم
مناطقی که فاقد شبکه گازرسانی هستند با توجه به اینکه
سیرجان یکی از مناطق سردسیر استان کرمان است ،بیشتر
نمود پیدا میکند .به همین منظور به تنها شرکت توزیع گاز
مایع شهرستان سیرجان مراجعه کردم و مشکالت را از مردم و
مسئوالن جویا شدم.
فروش سیلندرهای گاز در بازار آزاد با قیمتهای گزاف
یکی از افراد حاضر در صف دریافت گاز مایع که از روستا به
سیرجان آمده است ،اظهار کرد :از ساعت  ۶صبح به شرکت
توزیع گاز مراجعه کردهام و االن حدود سه ساعت منتظر هستم.
وی ادامه داد :در روستای ما گاز شهری نیست و ما با کپسول
زندگی میکنیم و االن در سرمای زمستان برای گرم کردن خانه
و پخت و پز نیاز به کپسول گاز داریم .مدتی است که با کمبود
کپسول گاز مواجه هستیم و به سختی موفق به تهیه یک یا
دو کپسول میشویم از مسئوالن تقاضا داریم که این مشکل را
سریعتر رفع کنند.
یکی دیگر از حاضران در این صف هم چنین گفت :نمایندگیها
کپسولها را از شرکت توزیع دریافت میکنند و تعدادی را در
نمایندگی به فروش میرسانند و مابقی را در بازار آزاد به قیمت
گزاف تا  ۶۰هزار تومان به فروش میرسانند.
لزوم افزایش سهمیه سیلندر گاز سیرجان
در پایان به سراغ مسئول شرکت توزیع گاز مایع سیرجان رفتم و
علت کمبود این روزهای گاز مایع را جویا شدم که اصغر کوثری
گفت :ما گاز را از تأسیسات اصفهان تهیه میکنیم که اکنون در
حال تعمیرات است و سبب کمبود سهمیه ما شده است.
وی ادامه داد :همچنین افزایش مصرف گاز به علت سرمای هوا
و کاهش دما و سیستم ثبت نام اینترنتی سبب ایجاد مشکل
برای مردم شده و بسیاری از مشاغل ،کسب وکار ها و خیلی
از خودروها نیاز به گاز مایع دارند.کوثری بیان کرد :مردم با این
سیستم ثبت نام اینترنتی برای تأمین کپسول با مشکل مواجه
میشوند و از مسئوالن مربوطه تقاضا داریم که با افزایش سهمیه
و حذف ثبت نام اینترنتی مشکل مردم را رفع کنند.
مشکل از هر کجا که باشد در نهایت این مردم هستند که به
ویژه در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در سرمای سرد زمستان
مجبورند ساعتها برای دریافت سیلندر گاز به انتظار بایستند
و این وظیفه مسئوالن است که هر چه سریعتر برای رفع این
مشکل گامهای اساسی بردارند.

جناب آاقی

مهندس رامین سارنگ

مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
کسب عنوان صادرکننده نمونه سال  99توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه
گل گهر و دریافت لوح تقدیر در مراسم گرامیداشت بیست و چهارمین سالروز
ملی صادرات را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خداوند متعال
موفقیت روزافزون و پیشرفت جنابعالی را خواهانیم.

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

« انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی پروژه های منطقه گل گهر»

را به شرکت های مشاور که دارای حداقل پایه  3تخصص ژئوتکنیک در گروه تخصص های مشترک می باشند ،واگذار
نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1399/10/20به سایت این شرکت به

آدرس www.ggz.ir

مراجعه نمایند.

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/10/29
_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
_3سپرده شرکت در مناقصه  150،000 ،000 :ریال

_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه ،بلـــوك 5
(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

09917665969

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

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

09135320842 -09132794372

برگ واگذاری یک قطعه زمین
به شماره  232مورخ 1359/1/17
به پالک  278فرعی از  2312اصلی
واقع در بخش  35کرمان واقع
در بلوار چمران مفقود گردیده،
از یابنده تقاضا می شودبا شماره

 09131781018تماس حاصل
نماید در غیر این صورت پس از یک
هفته ،برگ واگذاری مذکور
از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودروی لیفان 820
مدل  ،1395به رنگ سفید
به شماره پالک  671ج -55ایران10

بنام مجتبی دعاگویی
با مالکیت فعلی حسین آباده ای
مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد

درخشش
دانش آموزان
کرمانی در
جشنواره خوارزمی

پانا :مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت ۵۰۸ :دانش آموز در دبیرخانه استانی بیست و دومین جشنواره
جوان خوارزمی ثبت نام کرده بودند که  ۳۷۴طرح به دبیرخانه استانی ارائه شد و در نهایت پس از چندین
مرحله داوری در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  25طرح حائز رتبه اول تا سوم
کشوری شدند که  4طرح از استان کرمان برگزیده شدند .مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار
کرد :در مرحله استانی ،دانش آموزان با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت غیرحضوری و ارتباط برخط
از طرح های خود دفاع کردند.

خبر

شماره 633

 24دی 1399

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت :بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی مسووالن برپایی نمایشگاه ؛اهالی قلم نیازی به
ثبتنام برای دریافت یارانه ندارند؛ زیرا اطالعات مورد نیاز از بانک اطالعات خانه کتاب و ادبیات ایران ؛ استخراج شده و بر اساس رتبهبندی
اهل قلم به صورت اتوماتیک بین  ۲۰۰تا  ۵۰۰هزارتومان یارانه روی کدملی آنها شارژ میشود .علیزاده ادامه داد :طبق اطالعات منتشر شده
از ستاد برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب ؛ شکل ارائه نخفیف ها در این نمایشگاه نسبت به نمایشگاههای استانی متفاوت است .در نمایشگاه
مجازی کتاب تمام مردم استان میتوانند از آن یارانه استفاده کنند و این امر در سایت نمایشگاه نیز تعبیه شده است .نخستین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران از یکم تا  6بهمن ماه در  tehranbookfair.irبرگزار خواهد شد.

گزارش سخن تازه از وضعیت دکههای مطبوعاتی شهر؛

دسترسینمایندگانمردمکرمان
بهبانکاطالعاتیسرپرستانفاقدبیمهاستان

در پی دیدار مجمع نمایندگان کرمان با مدیرعامل صندوق
بیمه اجتماعی؛ مقرر شد که بانک اطالعاتی کلیه سرپرستان
خانوار فاقد پوشش استان جهت پیگیری و سرعت بخشی در
بیمه در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر ،جمعی از نمایندگان استان کرمان در
مجلس شورای اسالمی با علی شیرکانی مدیرعامل صندوق
بیمه اجتماعی دیدار کردند؛ در این دیدار ابتدا حسنپور
رییس مجمع نمایندگان و نماینده مردم در حوزه انتخابیه
سیرجان و بردسیر ،با تشریح مزایای عضویت در صندوق بیمه
روستاییان و عشایر ،گفت :به منظور رسیدن به هدف نهایی
که تحت پوشش قرار دادن کلیه افرا واجد شرایط در استان
کرمان است ،ضمن بهرهگیری از همهی ظرفیتهای موجود
در زمینه اطالع رسانی ،تبلیغات و مشارکت خیرین استان،
نیاز است که از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسالمی به عنوان
بازاریاب استفاده کنیم.
در ادامه این دیدار اعظمی نماینده حوزه انتخابیه جیرفت
و عنبرآباد ،جاللی نماینده حوزه انتخابیه رفسنجان و انار،
شکراللهی نماینده حوزه انتخابیه کهنوج ،فاریاب ،رودبار
جنوب،منوجان و قلعه گنج و همچنین آقای محمدی نماینده
حوزه انتخابیه بافت ،رابر و ارزوئیه ضمن اشاره به برخی
از مشکالت روستاییان و عشایر در استان ،آمادگی خود را
جهت هرگونه همکاری تا زمان پوشش صددرصدی مشمولین
حوزههای مربوطه اعالم نمودند.
در ادامه علی شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
ضمن قدردانی از نمایندگان استان به دلیل داشتن دغدغه و
پی گیری موضوع بیمه روستاییان و عشایر در استان کرمان،
گفت :صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
یکی از خدمات بزرگ و شایسته نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران به شریفترین و محرومترین اقشار جامعه است که خود
رسالت مهم تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند.
وی ادامه داد:از آنجا که هر فرد صرفاً با پرداخت پنج درصد
حق بیمه میتواند از حمایت ده درصدی دولت برای عضویت
در این صندوق بهرهمند شود ،بنابراین باید با کمک گرفتن
از تمام توان و ظرفیتهای موجود در استان در جهت تحت
پوشش قراردادن افراد واجد شرایط گام برداریم.
درپایان این جلسه ،مقرر گردید صندوق بانک اطالعاتی کلیه
سرپرستان خانوار فاقد پوشش استان کرمان را به تفکیک
هر حوزه انتخابیه جهت پیگیری و سرعت بخشی در کار ،در
اختیار نمایندگان قرار دهد.

فرهنگ

4

اهالی قلم نیازی به ثبتنام دریافت بن خرید کتاب ندارند

خبــر

جای خالی مطبوعات در پیشخوان دکه ها

فرآوردههای کشاورزی شهرداری سیرجان
برای تکمیل گزارشم تماس گرفتم؛ وی
اینگونه پاسخ داد دکههای مطبوعاتی در
سطح شهر زیاد بودند ولی دکهداران به مرور
زمان خودشان تعطیل کردند و با این حال این
سازمان هزینههای  ۶ماه اول سال را به آنها
بخشیده و الزم است بگویم از حدود  ۶سال
قبل با مصوبه شورا و شهرداری و فرمانداری
مبنی بر عدم واگذاری دکه به افراد ،هیچ دکه
مطبوعاتی جدیدی واگذار نکردیم.
اکنون طبق دستورالعمل ارسالی از تهران
قرار است در مصوبه جدید دکهها از نظر
همسان بودن ،شکل ظاهری و بحث کارایی
آنها سازماندهی شود .وی در رابطه با
کانکسهای مدرن مطبوعاتی گفت؛ تصمیم
داریم کانکسهایی با فرمت جدید در سطح
شهر نصب کنیم و همچنین به دکهداران قدیم
هم اخطار دادیم که دکههای مطبوعاتیشان
را به کانکسهای مدرن تبدیل کنند .وی
میگوید :بحث زیبایی بصری شهر مطرح
است و وجود دکههای قدیمی با ظاهری
نامناسب زیبایی شهر را مخدوش می کند.

سحر لشکری

این یک سالی که به لطف مهمان ناخوانده
(کرونا) همگی خونهنشین شدیم کمتر
از روال قبل به دفتر نشریه رفت و آمد
میکنم هفته پیش که نسخه کاغذی یکی از
نشریات به دستم نرسید و در تالش بودم که
از جایی آن را تهیه کنم ،هرچه فکر کردم،
دکه روزنامهفروشی در نزدیکی محل زندگی
خودم پیدا نکردم و تنها دکهای در سطح
شهر به فکرم آمد دکهی روبروی مخابرات،
خیابان شریعتی بود .مسافت زیادی پیاده
آمدم تا به این دکه رسیدم و بسیار متاثر
شدم چون حجم نشریاتی که روی پیشخوان
آن بود ،کم و محدود بود و متقاضی کم.
در طول راه که میآمدم به این فکر بودم،
زمان زیادی از آن روزهایی که نشریات و
مطبوعات گل سر سبد خرید افراد بودند،
نگذشته .دکه های مطبوعاتی رونق داشتند
اما امروزه بیرحمی فضای مجازی باعث شده
یکی پس از دیگری تعطیل شوند ،تا جایی
که اکنون تعداد دکههای مطبوعاتی شهر
به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد؛
زمان زیادی نیست وقتی کارمندان در محل
کار ،اول روزنامهی روز را مطالعه میکردند.
عالقمندان به رسد اخبار برخیها صبحها به
امید خرید نشریهی چاپ روز به سطح شهر
میآمدند ،اما اکنون دیگر سر چهارراهها
روزنامه فروشی نیست.
کارمان از رونق افتاده

یکی از دکهدارانی که چندین سال دکه
داشته میگوید :قبال کارمان رونق داشت
ولی اکنون مردم روزنامه نمیخرند چون
اخبار و صفحات نشریات در فضای مجازی
در گوشیها جابجا میشوند .وی که دل
خوشی از دکهداری ندارد ،میگوید :نمیدانیم

عکس :سید محسن فروزنده

چطور امرار معاش کنیم .متاسفانه فرهنگ
ما به سمتی پیش رفته که خواندن روزنامه
کم شده و فروش دکهداران پایین آمده.
وقتی با او صحبت کردم؛ میگفت :کجای
کاری! در این دوران جنجالآمیز کرونایی
همان چندتایی دکه که روزنامه نه ،تنقالت
میفروختند هم تعطیل کردند.
کانکس مطبوعاتی مدرن ،مشکل را حل میکند

چقدر خوب میشد اگر در هر محلهای یک
دکه روزنامهفروشی وجود داشت .عالوه بر
ایجاد شغل به باالرفتن سرانه مطالعه هم
کمک میشد ،البته این را هم نمیتوان
نادیده گرفت که با وجود توسعه و گسترش
تکنولوژی و شبکههای اجتماعی دیگر افراد

شهردار سیرجان خبر داد:

شروع عملیات زیرسازی خیابان فردوسی جنوبي برای آسفالت جدید
عملیات آسفالت تراشی ،
زیرسازی و آسفالت جدید
شروع شد .به گزارش واحد خبر
و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان این خبر را
دکتر سروش نیا شهردار محترم
اعالم کرد و گفت :خیابان
فردوسی جنوبي یکی از معابر
مهم شهری محسوب می شود
که عملیات عمرانی این معبر در
حال انجام میباشد .وی در ادامه
عملیات جدولگذاری این خیابان
را به متراژ  1670متر طول به
مبلغ  430میلیون تومان اعالم
کرد و اظهار داشت :در خیابان
فردوسی قرار هست آسفالت
حدود  6500مترمربع با اعتباری
بالغ بر  770میلیون تومان انجام
شود .گفتنی است این خیابان دسترسی از خیابان شریعتی به
خیابان ولی عصر را میسر نموده است که عملیات اجرای آسفالت

خیابان فردوسی جنوبي با همیاری و همراهی مردم عزیز شروع
و در حال انجام می باشد.

هزینهها را به دکهداران بخشیدیم

در همین رابطه با محمدحسین قاسمی؛
مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و

عملیات آسفالت خیابان شهید میرزایی

معاونت فنی و عمرانی شهرداری سیرجان گفت :عملیات عمرانی
آسفالت خیابان شهید میرزایی در حال انجام است.
مهندس رامین یگانه در گفت و گو با خبرنگار واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،اظهار کرد :موضوع آسفالت یکی
از دغدغههای همیشگی مردم بوده که در این راستا عملیات
ن شهید میرزایی به منظور خدمت
بهسازی و آسفالت خیابا 
رسانی بیشتر به شهروندان و اهالی خیابان غفاری در حال انجام
می باشد .مهندس یگانه از آغاز عملـیات آسـفالت خیابان
شهید میرزایی خبر داد و گفت :این عملیات عمرانی در خیابان
غ بر  200میلیون تومان در بحث
شهید میرزایی با اعتباری بال 
جدولگذاری با متراژ  1500متر طول و  5460متر مربع آسفالت به
مبلغ  630میلیون تومان ،مجموع این دو عملیات با اعتباری بالغ
بر  830میلیون تومان با هدف توسعه عمران شهری ،بهبود تردد
خودروها و ایمنی تردد شهروندان و رسیدن به استانداردهای
مطلوب در حال انجام است.
ضمن این که آسفالت معابر محالت شهر نیز در ادامه طرحهای
اصالحی معابر شهری انجام خواهد شد.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری ادامه داد :شهروندان عزیز
آسفالت معابر را از شهرداری مطالبه میکنند شهرداری نیز بر
خود ملزم دانسته با اهمیت به درخواستهای مکرر شهروندان
تا حد ممکن آسفالت معابر را انجام دهد و بر اساس اولویت

بندی ،برنامه ریزی و نظارت کارشناسان فنی و عمرانی اجرای
آسفالت توسط شهرداری تداوم داشته همچنین تالش میکنیم
در کوتاهترین زمان ممکن ایرادات موجود در معابر و خیابانهای
اصلی را رفع کنیم.
وی با بیان اینکه بیشترین تردد در معابر اصلی انجام میگیرد،
تصریح کرد :عملیات روان سازی عبور و مرور شهری و تسهیل
در تردد شهروندان از مسیرهای اصلی با هدف زیباسازی منظر
شهری ،یکدست کردن معابر از سوی این نهاد خدماتی در حال
انجام است .یگانه اضافه کرد :خیابانها از جمله تأثیرگذارترین
عناصر شهری در زندگی روزمره شهروندان است و از اهمیت
ویژهای برخوردارند و بیشترین تعامالت اجتماعی در خیابانها
صورت میگیرد به همین دلیل نبود آسفالت مناسب در برخی از
معابر و وجود چالهها در روحیه شهروندان تأثیر منفی گذاشته و
سالمت عمومی جامعه مورد توجه شهرداری است که با برنامهریزی
سعی در گسترش مقوله آسفالت در سطح شهر را داریم

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

رختکن،جاکفشی

قاسمی در ادامه گفت :در رابطه پیشنهاد
تقاضای افراد برای گرفتن دکه مطبوعاتی
استقبال میکنیم و طبق صحبتهای انجام
شده برای انجام دستورالعمل جدید ،اولویت
واگذاری را به افراد تحت پوشش بهزیستی
میدهیم تا برای آنها ایجاد شغل شود و بعد
به افراد عادی واگذار میکنیم.
وی در پایان گفت :امیدواریم در شرایط
کمرنگ شدن مطبوعات برای ایجاد عالقه
همشهریان و جذب آنها به سمت نشریات به
ویژه نشریات محلی گامهای اساسی برداشته
شود تا دوباره شاهد رونق بازار مطبوعات
کاغذی و جلوهنمایی بیشتر نشریات بر
پیشخوان دکههای مطبوعاتی باشیم.

معاونت فنی و عمرانی شهرداری سیرجان خبر داد:

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

کمتر به مطالعه نسخههای چاپی روزنامه و یا
مجله میپردازند اما ایده کانکس مطبوعاتی
مدرن میتواند در زمینه مطالعه افراد ایجاد
تحول کند .این سازه پیشساخته بیشتر
با هدف فروش روزنامه مجالت و سایر
محصوالت فرهنگی در نقاطی از شهر ایجاد
گردد که البته میتواند کاربردهای دیگری
هم داشته باشد این مساله یک حقیقت
انکارناپذیر است که در این عصر و روزگار،
اینترنت به گونهای با زندگیهای همه ما
عجین شده است که هر نوع اطالعاتی را در
عرض چند لحظه کوتاه میتوانیم دریافت
نماییم.
این کانکسهای مطبوعاتی میتوانند

خدمات فرهنگی هم به افراد ارائه دهند
که شرایط مطالعه برای مردم راحتتر و در
دسترستر باشد .طی تماسی که با رییس
سازمان پارکها و فضای سبز گرفتیم ،وی
عنوان کرد :دکههای اغذیهفروشی داخل
بوستانهای سطح شهر زیر نظر سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری هستند و
نظارت بقیه دکههای سطح شهر در حوزه
کاری این مجموعه نیست و این دکهها از 2
سال قبل زیر نظر سازمان مشاغل شهرداری
کار میکنند.

اولویت واگذاری ،افراد تحت پوشش بهزیستی

بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

جزییاتبازگشایی
مدارس از
اول بهمن ماه

خبر آنالین :در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا ،درخصوص آموزش حضوری پایه های اول
و دوم ابتدایی ،دروس کارگاهی هنرستان ها و مدارس دارای جمعیت کمتر از  ۵۰دانش آموز ،از سوی
وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل بازگشایی کالس ها و مدارس مذکور از اول بهمن ماه سال جاری
به ادارت کل استان ارسال شد .مسئولیت کادر اجرایی و اداری مدارس ،برنامه ریزی در ارائه خدمات با
کیفیت ،آموزش به کلیه دانش آموزان از بستر شاد ،یا بسته آموزشی ،به ویژه در پایه ها و دروسی که
به صورت غیرحضوری انجام می شود و نظارت بر کار معلمان ،پاسخ گویی به دغدغه خانواده هاست.

اطالع رسانی :دیروز سهشنبه طی مراسمی
به میزبانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل
گهر و آموزش و پرورش سیرجان با حضور
جمعی از مسوولین استان و شهرستان500،
تبلت سیم کارت دار برای دانش آموزان بی
بضاعت از سوی شرکت توسعه آهن و فوالد
و اهدا شد.
این برنامه با شعار شهر بدون نیازمند و جا
مانده از تحصیل آغاز شد و اکبر محیاپور،
ریاست اداره ی آموزش و پرورش ،به عنوان
نخستین سخنران از تاثیر مثبت این اتفاق
و استقبال این سازمان از چنین اقداماتی
گفت و افزود :با این حرکت خیرخواهانه،
انگیزهای که دانش آموزان از رفتن به مدرسه
داشتند و در این دوران ،به واسطهی وجود
ویروس کرونا ،آن ذوق و اشتیاق از کودکان
محصل گرفته شد و برخی با توجه به شرایط
اقتصادی از تحصیل در فضای مجازی هم
بازماندند ،این رنج و ناراحتی به اندازه ای
که در توان بود به لطف و همکاری دوستان از
میان برداشته شد.
شوق و ذوق محصالن ما هنگام رفتن به
مدرسه دیدنی و مثال زدنی بود ،حتی در
مناطق محروم و هرچند شرایط دشوار اما
بسیاری از دانش آموزانمان به تحصیل خود
ادامه می دادند که با شیوع بیماری کرونا این
شرایط برای بسیاری سخت تر شد.
در مقاطع دبستان بیشتر شاهد دانش
آموزان بازمانده از تحصیل بودیم و نباید
هرگز فراموش نمود که این دانش آموزان
هستند که آیندهی میهن را میسازند و ما
آمار  3000نفری از دانش آموزانی داشتیم
که با توجه به کمبود امکانات سخت افزاری
از تحصیل خود بازمانده بودند به یاری
خداوند و همت همگانی با این  600دستگاه
تبلت اهدایی ،امروز این تعداد نصف شده و
امیدواریم باقی خیرین نیز همچون شرکت
های توسعه آهن و فوالد و گهر عمران به
یاری دانش آموزان ،این نسل مهم و آینده
ساز ایران زمین بیایند تا در شهر صنعت
و معدن شاهد بازماندن دانش آموزان از
تحصیل به دلیل کمبود امکانات نباشیم.
حجه االسالم سید محمود حسینی ،امام
جمعهی شهرستان نیز در این مراسم حضور

شهر

5
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 ۱۲۰هزار دانش آموز کرمانی به ابزار هوشمند دسترسی ندارند

مهر :مدیر کل آموزش و پرورش کرمان گفت :در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در خصوص دسترسی دانشآموزان به شبکه شاد
بیان داشت :در بسیاری از خانوادهها که سه یا چهار دانش آموز وجود دارند ،همگی این افراد به ابزار هوشمند دسترسی ندارند ضمن اینکه
طبق آمار مجموعاً  ۱۲۰هزار دانش آموز در استان به اینترنت یا ابزار هوشمند دسترسی ندارند .وی افزود :بر اساس مصوبه حضور دانش
آموزان پایههای اول و دوم در مدارس و همچنین فعالیت مدارس زیر  ۵۰نفر و دانش آموزان فنی و حرفهای و کار و دانش با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی دغدغهها در خصوص نبودن اینترنت یا دسترسی به ابزار هوشمند رفع میشود .اسکندری تصریح کرد :کالسهای
رفع اشکال به صورت  ۱۰۰درصدی در تمام مناطق برگزار و ما اجازه نداریم حتی یک دانش آموز هم از تحصیل باز بماند.

اهدای500تبلت سیم کارت دار برای دانش آموزان بی بضاعت توسط شرکت توسع ه آهن و فوالد گل گهر؛

دانش آموزان کمتری از تحصیل باز خواهند ماند

داشت و در سخنرانی خود اظهار نمود:
بهترین خیرخواهی در پیشگاه خداوند
بخشش و کمک به نیازمندان است .اینکه
امروز و در این ایام شاهد بخشش و ایجاد
شادی در دل دانش آموزان شهرمان باشیم

خود ارزش باالیی دارد و امیدواریم این قبیل
کمک ها ادامه داشته باشد.
محمد اسفندیارپور ،معاون مالی و سرمایه
ی انسانی شرکت توسعه آهن و فوالد ،در
خصوص این برنامه بیان داشت :ما در راستای

خبــر

مسوولیت های اجتماعی کارهای بسیاری را
به صورت داوطلبانه در دستور داشته ایم ،از
جمله بازسازی خانه ی دکتر صادقی و ایجاد
موزه و درمانگاه برای خدمات رایگان به افراد
کم بضاعت؛ مرمت چند مدرسه و باشگاه

فرهنگی ،برگزاری چند کالس برای دانش
آموزان در جهت توسعه آموزشی داریم .در
حال تکمیل و تجهیز پارک آبی دلفین که
چندین سال بال استفاده بود نیز هستیم.
اسفندیارپور افزود :توانمند سازی از جمله

کارهاییست که برای ما مهم و قابل توجه
است و در همین راستا همکاری و تعامل
خوبی با کمیته ی امداد در جهت ایجاد شغل
برای اشخاص تحت پوشش کمیته انجام داده
ایم.
سیرجان متمول ،دارای خانه هایی
متاسفانه
ِ
بود که بعضا از امکانات بهداشتی چون حمام
و سرویس بهداشتی محروم بودند و ما به این
مشکل ورود کرده و حدود  140خانه را به
این امکانات مجهز نمودیم.
چندی پیش نیز از تمامی پرسنل بهداشت و
درمان شهرستان که حدود  2000نفر هستند
و در این ایام کرونا به طور واقعی مجاهدت
نمودند مراسم تقدیری به عمل آوردیم و در
همین رابطه مخزن  25تُنی اکسیژن برای
بیمارستان غرضی خریداری شد که نیاز
اکسیژن این بیمارستان را مرتفع می سازد.
تکمیل کردن سالن همایش های سیرجان
با ظرفیت  1200نفر اقدام دیگری بود که
انجام شده و این پروژه ای نیمه کاره بود که
شرکت توسعه آهن و فوالد اقدام به تکمیل و
راه اندازی آن نمود.
پروژه ی سالن همایش ها با هزینه ی حدود
 40میلیارد تومان مجهزترین و به روز ترین
سالن همایش های جنوب شرق کشور خواهد
شد.
تمام این کارهای عام المنفعه صورت گرفته
و هیچ امتیازی و تصرفی در استفاده از آن ها
برای شرکت توسعه آهن و فوالد نیست.
اسفندیار عنوان کرد :امروز هم با همکاری
شرکت گهرعمران  600دستگاه تبلت سیم
کارت دار برای دانش آموزان جا مانده از
تحصیل تهیه کردیم که از این تعداد 492
تبلت را شرکت توسعه آهن و فوالد با هزینه
ای بالغ بر 2میلیارد و  500میلیون تومان و
 108دستگاه دیگر را شرکت گهر عمران تهیه
و به ادارهی آموزش و پرورش تحویل داد تا به
دست دانش آموزان برسند.
مهم اتفاق و نتیجه ی مثبت این کار است؛
همین که شاهد پیشرفت آینده سازان
مملکت خویش باشیم و دانش آموزان ما
بتوانند با دریافت این تبلت ها راه تحصیل و
زندگی خود را بیابند برای ما بزرگترین سود
و نتیجه را در پی خواهد داشت.

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
23

فارس :نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز (سه شنبه
دی ماه  )99و پس از پاسخهای منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به
سؤال رحمت اهلل نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس پاسخهای این
عضو کابینه را قانع کننده تشخیص ندادند و به وزیر علوم کارت زرد نشان دادند.
رای مخالف
از  248نماینده حاضر در صحن علنی مجلس  69رای موافق و
و  18رأی هم ممتنع بود.
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اج رای کامل قانون جدید چک از فروردین 1400

1400

ترابر نیوز :معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت :از فروردین
همه قانون جدید چک به یکباره عملیاتی میشود .آمنه نادعلیزاده در گفتوگوی
شبکه خبر درباره شرایط دریافت دستهچک اظهارداشت :درآمد ثابت ،میزان دارایی و
نیاز فرد به دستهچک شرایط ارائه چک به متقاضیان را مشخص میکند .وی افزود:
ریسک نکول افراد ،خوشحسابی یا بدحسابی از دیگر شرایط صدور دستهچک است.
برای چکهای برگشتی ،محدوده عددی برای چکها در نظر گرفته میشود.

شورای اروپا بر حفظ برجام تاکید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا ،شورای اروپا در بیانیهای
گفت :برجام عنصر کلیدی معماری جهان برای عدم اشاعه تسلیحات هستهای و
دستاورد دیپلماسی چندجانبه است .در این بیانیه آمده است :اورانیوم با غنی
سازی ۲۰درصد در فردو تحول جدی و باعث نگرانی است .ما از ایران میخواهیم
از تنشزایی بیشتر خودداری کند و به برجام بازگردد .ما میدانیم این تصمیمها
ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهاست.

آبسنگین ای ران به حدود  ۸کشور جهان صادر م یشود
۸

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :هماکنون آبسنگین به میزان مورد نیاز در
کشور تولید میشود و حتی آبسنگین ایران به حدود کشور جهان صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،بهروز کمالوندی ،در برنامه تلویزیونی «جهانآرا» شبکه
افق گفت :تاکنون در تولید آبسنگین توقفی نداشته ایم ،بلکه در زمینه تولید آن به
پیشرفتهای خوبی دست پیدا کردهایم .هماکنون آبسنگین به میزان مورد نیاز در
کشور تولید میشود و حتی آبسنگین ایران به حدود کشور جهان صادر میشود.
۸

انتقاد روزنامه کیهان از آیت اهلل صدیقی

ن شریعتمداری در بخشهایی از سرمقاله کیهان نوشت :با کمال تاسف و
حسی 
ضمن پوزش از آقای صدیقی باید گفت ،ماجرای نقلشده از نوع رخدادهای طبیعی
ل باور باشد! آنهم از سوی عالم دینی برجسته و
و عادی نبوده است که به آسانی قاب 
پاکباختهای نظیر جناب صدیقی ،نه فقط تکریم و تجلیل از حضرت آیتاهلل مصباح
نیست بلکه جفا در حق آن استاد بزرگ و رجل گرانقدر الهی نیز هست ،ضمن آنکه
جفا به شخصیت خود ایشان هم تلقی میشود

رضا صادقیان-بهارنیوز :زیست روزمره برای شهروندان
قابل لمس و درک استچرا که بخش گستردهای از تجربه خود
در زمان گذشته و حال را به واسطه زیستن درک میکنند.
زیست روزمره آنقدر فربه است که برخی از تحلیلگران و
جامع ه شناسان برای اثبات گفتههای خویش به جای تکیه
به آمارهای رسمی و انتخاب نظریههای روش شناختی ،به
زیست روزمره خود اشاره میکنند .حال همین امر برای
شهروندانی که با رویدادها ،وقایع ،تصمیمات اقتصادی
دولتمردان و سیاستگذاریها مختلف و بدون فاصله روبرو
میشوند ،از غلظت بیشتری برخودار است .به عبارتی ،زیست
روزمره تجربهمند در کلیت زندگی شهروندان دارای جایگاهی
غیرقابل قیاس با سایر موارد از قبیل آموزش ،تحصیل ،اقتصاد،
فرهنگ و سیاست است.
به عنوان مثال؛ زمانی که مسئوالن و مدیران ارشد اقتصادی
از کاهش نرخ تورم ،ارزان شدن کاالهای اساسی و دسترسی
آسان شهروندان به رفع نیازهای اقتصادی سخن میگویند،
مخاطب این حرفها به جای دقت به سخنان مسئول مربوطه
و گوش سپردن به آمارهایی که ارایه شده و میشود به زیست
روزمره خود رجوع میکند و این همه گفته را با تجربه زندگی
خود در زمان حال مقایسه میکند.
شهروند شنونده ابتدا زیست روزمره خود را مورد سنجش
قرار میدهد ،سپس آن همه ادعا درباره اقتصاد را به تجربه
زندگی خود حوالت میدهد .چنانچه گفتارهای مدیران با
زندگی روزمره او مطابقت نداشته باشد ،بیشک آن همه
تالش برای توجیه مخاطب از سوی مدیر ارشد به دیوار تجربه
زیسته شهروندان برخورد خواهد کرد.
آنچه این روزها از سوی مدیران دولتی درباره افتتاح
طرحهای زیرساختی ،توسعه حمل و نقل درون و برون
شهری ،نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ،کنترل تورم،
کاهش نرخ ارز ،با کیفیت شدن خودروهای ساخت داخل و
کاهش آالیندههای زیست محیطی و ارزان شدن خودرو و
مسکن و برخی کاالهای اساسی با آن روبرو بوده و هستیم
قبل از هر موضوعی از سوی شهروندان با زندگی و زیست
روزمره خودشان مقایسه میشود .این گفتهها زمانی از سوی
شهروندان مورد پذیریش قرار میگیرد که تضادی میان
زندگی روزمره و آمارهای اعالم شده وجود نداشته باشد ،در
غیر اینصورت به جای آنکه این همه گفته از سوی مردم
ت و نفی سخنان مسئوالن
قبول واقع شود ،شاهد بروز مخالف 
امر خواهیم بود .موضوعی که بیش از آنکه زمینهساز آرامش
ذهنی شهروندان را به همراه داشته باشد ،باعث برهم زدن
فضای فکری آنان خواهد شد.

عکس ارسالی مخاطبان

مجلس به وزیر علوم کارت زرد داد

تضاد زندگی روزمره و آمار دولتمردان

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت گل گهر که قرار بود در سال  96واحدهای بندرعباس را از تعاونی مسکن گل گهر تحویل بگیرند

شعار میدهند چون مسوول نان مردم نیستند
بهارنیوز :در دستور قرار گرفتن مجدد
لوایح  FATFدر مجمع تشخیص،
آن هم با درخواست رئیس جمهور و
موافقت رهبر انقالب ،گزاره امیدبخشی
بود که از سوی لعیا جنیدی ،معاون
حقوقی رئیسجمهور در آذرماه سال
جاری مطرح شد ،در حالی که پیش
از این ،لوایح  FATFپس از یک سال
مسکوت ماندن در مجمع ،از دستور کار
خارج شده بود .بازگشت این لوایح به
مجمع تشخیص مصلحت بازتاب مثبتی
در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به
دنبال داشت و امیدها برای تصویب آن
را افزایش داد اما اخیرا یکی از اعضای
مجمع از فضای منفی مجمع نسبت
به لوایح  FATFپرده برداشت .به
باور بسیاری ،عدم تصویب این لوایح
مشکالتی را متوجه روابط بانکی و
مبادالت اقتصادی ایران خواهد کرد
که اولین نتیجه آن در معیشت مردم
محسوس خواهد بود« .علی مطهری»،
نماینده پیشین مجلس و از موافقان
تصویب لوایح  FATFبر این باور است
که بالتکلیفی درباره  FATFبه ضرر
کشور است .به گفته نماینده پیشین
مردم تهران در مجلس «شاید منافع
عدهای در نپیوستن به این گروه و عدم
شفافیت مالی در کشور داشته باشد».
او تاکید دارد اگر دولت بعدی دست
اصولگرایان باشد این مساله حل و
فصل خواهد شد.
آنچه می خوانید بخش هایی از گفتگو
با علی مطهری است؛

آقای مطهری! از نظر شما بالتکلیفی
درباره بررسی  FATFتا چه حد
میتواند به ضرر کشور باشد؟
چرا مجمع تشخیص به صورت
صددرصدی در این باره اعالم نظر
نمیکند به عنوان مثال بگوید رد
میشود یا تصویب میشود؟

علت تعلل مجمع ،یکی این است که
فکر میکنند اطالعات مالی ما در اختیار
این گروه قرار میگیرد ،در حالی که این
گونه نیست و ارسال اطالعات مسیر
خاصی دارد که به این آسانی نیست
و با رضایت خودمان است.کشورهای
عضو این گروه هم این طور نیست که
اطالعات مالیشان را به راحتی اعالم
کنند .علت دیگر تعلل مجمع این
است که فکر میکنند تا زمانی که در
تحریم هستیم عضویت در این گروه
باعث میشود که دور زدن تحریمها
مشکل پیدا کند .این دلیل هم به گواه
کارشناسان وارد نیست و ما با پیوستن
به این گروه بهتر میتوانیم تحریمها
را دور بزنیم ،خصوصا االن که با رفتن
ترامپ تحریمها سست میشود .شاید
عدهای هم منافعی در نپیوستن به این
گروه و عدم شفافیت مالی در کشور
داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی
نباشد.

میتوان گفت که مجمع به دنبال
این است که اگر بحث تصویب FATF
مطرح باشد آن را به دولت آینده که
تصور میکنند اصولگرا است بسپارد
و به نوعی کار و موفقیت به نام

اصولگرایان تمام شود؟

اینها احتماالت است و روی احتمال
نمیتوان قضاوت و اظهارنظر کرد .البته
اگر دولت دست خودشان باشد حتما
این مسئله را حل میکنند چون مسئول
معیشت و نان مردم خواهند بود .اکنون
کنار نشستهاند و شعار میدهند.

چرا مجلس یازدهم و نمایندگان این
مجلس برای اقناع کردن مجمع به
تصویب این لوایح ورود نمیکنند؟ با
توجه به اینکه همواره از کمبود منابع
پولی و مشکالت بانکی و نقل و انتقال
منابع مالی سخن میگویند چرا به این
مسئله که اقتصاد ما را با مشکل جدی
مواجه کرده ورود نمیکنند؟

چون فکر میکنند این موضوع از
مرحله مجلس عبور کرده است .همان
طور که میدانید الیحه پالرمو توسط
شورای نگهبان تأیید شده بود ولی
هیئت نظارت مجمع ایراد سیاست
کلی به آن گرفته بود و شورای نگهبان
هم بدون بررسی پذیرفته بود و مورد
قبول مجلس واقع نشد و به مجمع برای
داوری میان مجلس و شورای نگهبان
ارسال شد .مجمع هم آنقدر تعلل کرد تا
مهلت یک سال پایان یافت و طبق آیین
نامه ،نظر شورای نگهبان حاکم شد .این
در حالی است که اصال ورود مجمع به
بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق
با سیاستهای کلی خالف قانون اساسی
است و رئیس مجلس میتوانست الیحه
پالرمو را برای اجرا ابالغ کند.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  3سال  ) 1399به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 3 1

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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  1399/10/24می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ
1399/11/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/11/14

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/15

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 034 - 41325077

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  3سال 1399

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

آگهي مناقصه عمومي
شماره/99/53ع

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تهیه مصالح  ،داربست بندی،
طراحي و ساخت و اجرای الینر الستیکی مخزن ذخيره كنسانتره آهن دركارخانه گندله سازي
شماره  »2خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه
و مزایده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ 99/11/04
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/10/29مقرر شده است.
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل
و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

