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از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  به  را 
درگاه احدیت برای آن عزیز از دست رفته، علو درجات 

و برای شما صبر مسئلت داریم.

ربومند- صادقی -نقوی

ضایعه درگذشت برادر خانم گرانقدرتان 

شادروان مهندس معیــن پورمختــار

جناب آاقی مهندس حادم نوری نسب

همکار گرامی؛

عرض  تعزیت  و  تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  به  را 
و  رحمت  مرحوم،  آن  برای  احدیت  درگاه  از  نموده، 

مغفرت و برای شما صبر مسئلت داریم.

رشکت سی بی جی

درگذشت ابـوی گرانقدرتان

 شـادروان حاج عطا اهلل ناظــری

جناب آاقی رسدار عبدارلضا  انرظی

فرمانده محترم انتظامــی
 استان کرمان؛

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی پمپ بنزین قدس سیرجان؛

جناب آاقی محمدعلی ضیاء
درگذشت برادر گرامی تان شـادروان جعفــر ضیــاء )بزرگ خاندان ضیاء(
را به جنابعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته ، برای آن عزیز از دست رفته علو 

درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم .

منصور حسن ژناد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره99/57/ع

برداري،  بهره  تجهیزات،  تامین   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
نگهداري، تعمیرات و احداث سازه هاي ذخیره سازي و انتقال آب و پساب جدید« خود را از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات 
ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/1/31 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه 
مورخ 1400/1/24 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهي اصالحیـه اسنـاد مناقصه عمومي

 شمــــاره 99/59/ع 

و تمدید مهلت تحویــل پاکات مناقصـــه
پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه »طراحی و احداث یک باب مخزن 20000 

مترمکعبی بصورت EPC« از طریق برگزاري مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت تحویل پاكات 

گردید.  موكول   1400/1/28 مورخ  شنبه  روز  به   1400/1/18 مورخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه 

همچنین الحاقیه اسناد مناقصه و اصالحیه فهرست بهای مقادیر از وب سایت این شركت به آدرس 

WWW.GEG.IR از بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي 

موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/1/23 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 



انتخابات شورای  برای  نفر  و چهار  1 هشتاد 
چهارده  تنها  که  کرده اند  نام نویسی  سیرجان  شهر 
نفرشان زن هستند. خبر به این معناست که حضور 
زنان در انتخابات شورا نسبت به سال های پیش از 
نصف هم کمتر شده و پارلمان محلی بیش از پیش 
این  در  چه  اگر  بود،  خواهد  مردان  سیطره ی  در 
سال ها حضور زنان در شورا گاه یک حضور نمایشی 
روی  بر  منفعالنه  فقط  آن ها  از   برخی  و  بوده 
دستیابی  برای  و  نشسته اند  شورا  در  صندلی یشان 
بودند  کرده  طلب  سیرجانی  زنان  که  آنچه  به 
چه  وعده.  و  دادند  وعده   صرفا  و  نکردند  چانه زنی 
بسا اگربرای مسائلی که نیاز زنان هست صدای شان 
حق خواهی  شورا  مردان  از  و  بودند  برده  باالتر  را 
کرده بودند و به حاشیه رانده نمی شدند، عزت نفس 
را به بقیه ی زنان سیرجانی هم تزریق می کردند و 
امروز ما شاهد حضور حداقلی  زنان برای شرکت در 

نبودیم.  انتخابات 
سقف شیشه ای حضور زنان در سیرجان روز به روز 
محکم تر و گسترده تر می شود به گونه ای که ریاست 
بسیاری از ادارات به جز بهزیستی در اختیار مردان 
هست و زنان نقش رییس یا معاونت هیچ کدام از 
نهادها و اداره های شهر سیرجان را بر عهده ندارند.

 حتی  شهرداری و فرمانداری هم برای حوزه های 
مربوط به زنان مشاور ندارند و این یک نقطه ضعف 
مهم برای سیرجان است که در سایر شهرستان های 
استان کرمان کمتر شاهدش هستیم. در تمام این 
هربار  در  مردان  پررنگ  حضور  کنار  در  سال ها 
همه ی  و  شده  پیش  از  کمرنگ تر  زنان  حضور 
اعتماد  و   گشته  دریغ  زنان  از  مدیریت  سمت های 
یک  از  زنان  زیرا  شده.  گرفته  زنان  از  نفس  به 
با  گاه  و  بروند  جلوتر  نتوانسته اند  مشخص  پست 
سنگ اندازی روبرو شده اند. برقراری خدمات شهری 

برای زنان سیرجانی نیازمند حضور چند زن فعال، 
روشنفکر، قوی و صاحب نظر در شوراست تا بتواند 
بستر الزم برای دستیابی به این مهم را فراهم کند 
تا  بردارد  مسیر  از  را  موانع  تالش،  و  پیگیری  با  و 
در  که  مساله ای  شویم.  بزرگ  تحول  یک  شاهد 

نشده ی  عملی  وعده ی  تنها  و  ندیدیم  سال ها  این 
زنان شورا ساخت پارک بانوان در گوشه ای دیگر از 
شهر و کشیدن حصار دورشان بودیم به جای آنکه 
با  مردان  و  زنان  تا  می کنیم  فرهنگ سازی  بگویند 
امنیت و آسایش و احترام در سطح شهر رفت و آمد 
بکنند، بی آنکه الزم باشد از ترس مردان، زنان را به 

گوشه ی پارک بانوان هدایت کنیم.  
 

زنان  شورا،  در  فعال  زنان  حضور  با  شاید   2
شورا  عضو  زن  واسطه ی  به  خانوار  سرپرست 
بتوانند از طریق دریافت وام های کم بهره و ساخت 
پس  از  توانایی های شان،  با  متناسب  کارگاه های 
هنرمندان  بیایند.  بر  زندگی شان  مخارج  و  خرج 
عرصه ی صنایع دستی سال هاست که برای نمایش 
بازارچه ای  و  فضا  یک  نیازمند  آن ها  فروش  و  آثار 
شبیه به جمعه  بازار تهرانند اما این مطالبه هیچ گاه 

بی  موضوع  یک  و  نشده  مطرح  شورا  جلسات  در 
اهمیت تلقی شده است.                                                                                 

به  سیرجان  در  متجاهر  و  معتاد  زنان   3
روزها  هستند.  مشغول  شهر  سطح  در  تکدی گری 
پارک ها  سکوی  در  را  شب ها  و  می کنند  عالفی 
با  معتاد  مردان  که  حالی  در  می کنند  سپری 
همین شرابط مشابه، برای اسکان گرم خانه دارند و 
حداقلش این است که از سرما و خطرات احتمالی 
هم  معتاد  زنان  برای  گرم خانه  ساخت  امانند،  در 
این  با  موضوعی  و  مانده  بالتکلیف  که  سال هاست 
شورانشیِن  زنان  یک  هیچ  موثر  حمایت  از  اهمیت 

تاریخ شوراها در سیرجان برخوردار نبوده است. 

حضور  نیازمند  شهر  یک  پایدار  توسعه ی  4
یک  اما  است  هم  کنار  در  شهر  آن  مردان  و  زنان 
برای  و  می لنگد  که  سال هاست  توسعه  این  پای 
به  آگهی ها  است.  نشده  پیدا  چاره ای  درمانش 
خوش  و  رو  و  بر  خوش  آراسته،  زن  یک  دنبال 
صحبت اند برای جذب مشتری تا اجناس مغازه شان 
مورد  شغل  فروشندگی  و  منشی گری  بفروشند.  را 
نیاز بسیاری از کارفرمایان سیرجانی است. مشاغلی 
که از زن استعداد و تحصیالت نمی خواهند. به نظر 
انتخابات  برای  زن  چهارده  تنها  وجود  با  می رسد 
حداقلی  حضور  شاهد  هم  دوره  این  شهر  شورای 
این  و  باشیم  شورا  در  صفر  شاید  حتا  یا  زنان 
در  زنان  اجتماعی  سرخوردگی  که  بدین معناست 
برای  یافته و آگاهی سازی جامعه  افرایش  سیرجان 
آشنایی زن ها از توانایی هایشان آنقدر ضعیف عمل 
سطحی  قدر  آن  را  آن ها  دغدغه ی  سطح  و  کرده 
موضوع  یک  عنوان  به  شورا  انتخابات  به  که  کرده 
جزئی و بی اهمیت نگاه کرده اند، حاال که کار از کار 
گذشته است اما کاش مردان که دست باال را دارند 
و پست ها را تصاحب کرداه اند، آنجا که نشسته اند از 
جانب ما زنان هم حرف بزنند و برای مطالبات مان 

گمانه زنی کنند.

استقبال کم زنان از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات شورا:

زنان یک ششم مردان

2 مهر: معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد: ورود و خروج به شهرهای نارنجی کنترل 
می شود و ورود پالک های غیربومی به شهر کرمان، سیرجان، رفسنجان و شهربابک ممنوع است و متخلفان 
شامل جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در هر ۲۴ ساعت می شوند. بصیری گفت: تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد در 
تمام شهرهای استان ممنوع است و کاهش حضور تا یک سوم )یک سوم دورکاری و یک سوم حضور( کارکنان 
دستگاه های ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با تشخیص باالترین مقام 

مسئول دستگاه و کاهش حضور کارکنان سایر دستگاه ها به میزان یک دوم باید صورت گیرد.

کنترل ورود
 و خروج 

شهرهای نارنجی 
کرمان

ابتالی قطعی دو نفر دیگر به کرونای انگلیسی در سیرجان
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان از ابتالی دو نفر دیگر در سیرجان به ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی خبر داد.دکتر محمد 
موقری پور با اشاره به اینکه یکی از این بیماران سابقه سفر به استان فارس در چند روز اخیر را داشته و دیگری پذیرای میهمانانی از استان 
هرمزگان در چند روز اخیر بوده است، گفت: نتیجه ماده ژنتیکی ویروس دو نفر دیگر در سیرجان که مشکوک به نمونه جهش یافته کرونای 
انگلیسی بودند قطعی شد که این افراد به ویروس موسوم به کرونای انگلیسی مبتال شده است. وی ادامه داد: افرد مبتال دو نفر خانم ۲۵ 
و ۴۷ ساله ای هستند که در قرنطینه خانگی به سر می برد و حال عمومی ایشان خوب است. اقدامات اولیه انجام شده، اطرافیان وی مورد 

رهگیری قرار گرفته و نمونه های اخذ شده از خانواده و اطرافیان در حال بررسی است.

     سمیرا سرچمی

 فعالیت مشاغل گروه 3 و 4 ممنوع شد 
رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد پیشگیری و مقابله کرونا ویروس در استان کرمان گفت: 
که بنا به اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر شهرستان های کرمان، سیرجان، شهربابک 
این  قرار دارند و محدودیت های کرونایی در  نارنجی کرونایی  و رفسنجان در وضعیت 

مناطق اعمال می شود.
به گفته ی وی، مشاغل گروه های ۳ و ۴، شامل تاالرهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده، 
باشگاه های ورزشی، چایخانه ها و قهوه خانه ها، آموزشگاه های موسیقی و زبان، موزه ها، 
مراکز  و  بازی  شهرهای  وحش،  باغ  گیم نت ها،  کودک،  مهدهای  و  تئاتر ها  سینماها، 
تفریحی آبی در شهرهای نارنجی تعطیل می شوند. همچنین ورود خودروهای شخصی 
پالک  با  خودروهای شخصی  ورود  و  شهرها  سایر  به  نارنجی  شهرهای  بومی  پالک  با 
غیربومی به شهرهای نارنجی ممنوع است و جریمه ی ۵۰۰ هزار تومانی در هر ۲۴ ساعت 

برای متخلف اعمال می شود. 
ماسک،  از  استفاده ی مستمر  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  مردم خواست  از  تقی زاده 
در  حضور  عدم  و  شبانه  تردد  ممنوعیت  اجتماعی،  فاصله گذاری  ضوابط  رعایت 

دورهمی های خانوادگی را رعایت کنند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، عباس تقی زاده بیان کرد: »با توجه به 
اعالم وضعیت جدید شهرهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
نارنجی  فروردین ماه در وضعیت هشدار  امروز 16  از  شهرستان های کرمان و سیرجان 
قرار گرفتند«. وی افزود: »شهرستان های رفسنجان و شهربابک پیش از این در وضعیت 
مقابله  و  پیشگیری  ستاد  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  داشتند«.  قرار  نارنجی  هشدار 
کرونا ویروس در استان کرمان ادامه داد: »بر این اساس و متناسب با وضعیت نارنجی 
مناطق  در  محدودیت ها  هوشمند  مدیریت  جامع  طرح  الزامات   19 کووید-  بیماری 
نارنجی اعمال می شود«. وی اظهار کرد: »از عموم مردم درخواست می شود پروتکل های 
بهداشتی، استفاده ی مستمر از ماسک، رعایت ضوابط فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت 
تردد شبانه و عدم حضور در دورهمی های خانوادگی را رعایت کنند«. تقی زاده افزود: »بر 
اساس طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها در شهرهای نارنجی مشاغل گروه های 
۳ و ۴ باید تعطیل باشند و از طرفی این محدودیت با تغییر شرایط و تشخیص وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل تسهیل و تشدید است«.
وی خاطرنشان کرد: »کاهش حضور تا یک سوم )یک سوم دورکاری و یک سوم حضور( 
کارکنان دستگاه های ارائه دهنده ی خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل 
کار با تشخیص باالترین مقام مسئول دستگاه و کاهش حضور کارکنان سایر دستگاه ها 
و  پیشگیری  ستاد  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  گیرد«.  صورت  باید  یک دوم  میزان  به 
مقابله کرونا ویروس در استان کرمان اضافه کرد: »همچنین تمامی ماموریت های اداری 
و  الزامات  رعایت  با  سربسته  فضای  در  جلسات  برگزاری  و  شود  لغو  باید  غیرضروری 
اساس محدودیت های  داد: »بر  ادامه  امکان پذیر است«. وی  نفر  با حضور حداکثر ۲۰ 
شهرهای نارنجی، فعالیت های آموزش حضوری مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، آموزشگاه ها و حوزه های علمیه باید به طور کامل تعطیل شود«. تقی زاده اظهار 
کرد: »همچنین فعالیت های فرهنگی اجتماعی مانند نمازهای جمعه، مساجد، نمازهای 
جماعات یومیه و مراسم های آیینی و مذهبی نیز باید تعطیل شود«.       به گزارش روابط 
استخرهای  پذیرایی،  تاالرهای  شامل  سه  گروه  مشاغل  کرمان،  استانداری  عمومی 
و  موسیقی  آموزشگاه های  قهوه خانه ها،  و  چایخانه ها  ورزشی،  باشگاه های  سرپوشیده، 

زبان، موزه ها، سینماها، تئاتر ها و مهدهای کودک است.  

    خبر

  توسـعه ی پایـدار یک شـهر نیازمنـد حضور 
زنـان و مـردان آن شـهر در کنـار هـم اسـت اما 
یـک پـای این توسـعه سال هاسـت کـه می لنگد 
و بـرای درمانـش چـاره ای پیـدا نشـده اسـت. 
آگهی هـا بـه دنبال یـک زن آراسـته، خـوش بر 
و رو و خـوش صحبت انـد بـرای جـذب مشـتری 
تـا اجناس مغازه شـان را بفروشـند. منشـی گری 
از  بسـیاری  نیـاز  مـورد  شـغل  فروشـندگی  و 

اسـت.  سـیرجانی  کارفرمایان 
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فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهی دعوت مجمع عمومی) عادی سالیانه نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع كلیه اعضاء شركت تعاونی كشاورزی تولید كنندگان پسته سیرجان می رساند جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شركت در ساعت 5 عصر شنبــه ، مورخ 1400/01/21 در محل 

شركت تشكیل می گردد. خواهشمند است راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رسانید.

دستـور جلســـه :
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شركت مبنی بر فعالیتهای انجام شده در طول سال 98-99

2- تایید و تصویب اوراق ترازنامه و سود و زیان شركت در سال 98-99
3-انتخاب بازرس

4- تعیین خط مشی شركت
5- سایر موارد

هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان

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

» انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی پروژه های منطقه گل گهر«
را  به  شركت های مشاور دارای حداقل پایه 3 تخصص ژئوتكنیك در گروه تخصص های مشترک می باشند، واگذار 

نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/01/17 به سایت این شركت 

به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_ آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/01/28

2_شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه : 000، 150،000 ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_كیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــر بر تپـــه، بلـــوک 5 

)شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

شرایط شرکت در مناقصه:
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3
خبــر

سیرجان خبر: سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان از تغییر رنگ وضعیت بیماری کرونا در سیرجان از زرد 
به نارنجی خبر داد. دکتر محمد موقری پور با اشاره به اینکه شهرستان های کرمان، رفسنجان و شهربابک از استان 
کرمان نیز نارنجی شده اند، گفت: متاسفانه آثار سفرهای نوروزی همشهریان به استان های پرخطر و کاهش رعایت 
موارد بهداشتی از جمله کاهش ماسک زدن موجب شد در چند روز اخیر البته همزمان با سراسر کشور، تعداد 
بیماران سرپایی و بستری کرونا در سیرجان هم افزایش یابد وی بیان کرد: شهروندانی که تازه از سفر بر می گردند، 

تا چند روزی خود را در خانه قرنطینه کرده و اگر عالیم بیماری در آنها ظهور کرد به دیگران منتقل نکرده باشند.

اعالم وضعیت 
نارنجی کرونا
 در سیرجان

تحقق قرارداد درآمد غیرشهریه ای معادل شهریه دانشجویان در دانشگاه آزاد
دانشجو: علی یعقوبی پور رئیس دانشگاه آزاد سیرجان در خصوص دستاورد های این واحد در سال 1۳99 گفت: سالی که گذشت به 
همت دانشگاهیان سال بسیار خوب و همراه با موفقیت برای واحد سیرجان بود، مسیر پیشرفت را با تالش شبانه روزی طی کرده ایم و 
توانسته ایم به اهدافی که ابتدای سال 1۳99 برای این سیستم تعریف کرده بودیم، دست پیدا کنیم. وی افزود: در خصوص کاهش اتکا به 
درآمد های شهریه ای، گفت: تالش های زیادی در این خصوص صورت گرفت و توانستیم در جذب درآمد های غیرشهریه ای خیلی جلوتر 
از برنامه های پیش بینی شده گام برداریم به طوری که در سفر اخیر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به واحد سیرجان این قضیه کامال ًمشهود 

و مورد رضایت ایشان بود.

نوروز  ویژه  کارهای  دیدن  برای  که  عید  ایام 
زیباسازی شهر کرمان رفته بودم، شهر یکدست 
از  لوکس نشین  و  باالشهر  و  مرکز  پایین،  از 
هنرمندان  آثار  بودند.  برخوردار  بصری  زیبایی 
سیرجانی هم که ناامید از کار در شهر خودشان 
کرمان  بوستان های  و  معابر  در  نیز  بودند 
به  جدید  سال  وقتی  حال  می کرد.  خودنمایی 
اطراف شهر، شهر پرطمطراق و  از  قسمت هایی 
داعیه دار مرکز استان شدن، سیرجان می روید 
المان های  به جای دیدن لچکی های پر از گل و 
که  زیبا  نماهای  آب  و  یراق  و  نوروزی  رنگین 
زاید  صحنه های  با  می کنند  تازه  آدمی را  روح 
الوصفی از نازیبایی و برخی جاها می توان گفت 
از  نیستند،  کم  که  می شوید  مواجه  »کثیفی« 
تا  بگیرید  شهرک ها  بالاستفاده ی  بوستان های 
و  )ع(  احمد  زاده  امام  اطراف  وقفی  زمین های 
انتهای  در  را  رسیدگی  عدم  این  سبد  سر  گل 
بلوار ولیعصر یعنی خیابان خزر و بلوار خبرنگار، 
می بینید. گزارشی در این رابطه تهیه کردیم که 

در پی می آید.

تخلیه نخاله ها و زباله ها در زمین های بایر داخل 
شهر

بسیار  درشهر  ایمنی  و  بهداشتی  نکات  رعایت 
حایز اهمیت می باشد چرا که دفع یا رهاسازی 
مخربی  آثار  می تواند  پسماندها  بهداشتی  غیر 
عالوه  باشد.  داشته  شهروندان  سالمتی  بر 
شهروندان  جسم  سالمت  افتادن  خطر  به  بر 
نیز  شهر  چهره  بدنمایی  و  بصری  زیبایی  عدم 
روان  سالمت  دلکش،  منظره  دیدن  جای  به 
می افتد.  خطر  به  زمان  مرور  به  نیز  شهروندان 
ریختن  و  ساختمانی  نخاله های  خاک،  تخلیه 
و  بایر  زمین های  در  شهری  پسماندهای 

همچنین پخش شدن زباله های نایلونی در بوته 
شهروندان  که  است  مشکالتی  جمله  از  زارها 
به  زمین ها  این  پاکسازی  هستند،  روبرو  آن  با 
منظور رفع این مشکل و ایجاد زیبایی بصری در 
معاونت  دستورکار  در  استحفاظی  حوزه  سطح 
در  پی  در  است.  گرفته  قرار  شهری   خدمات 
این مشکالت توسط همشهریان  میان گذاشتن 
بررسی های  از  پس  تازه  سخن  نامه  هفته  با 
چند ماهه از بازدید های میدانی، متاسفانه پس 

برقراری  برای  ما  خبرنگار  بسیار  تالش های  از 
شهری  خدمات  معاونت  و  شهردار  با  ارتباط 
شهرداری، مدیرعامل سازمان پسماند در رابطه 
پاسخگویی  به  حاضر  یک  هیچ  گزارش  این  با 

نشدند.
هر چند که در یک سال گذشته ورود اصحاب 
رسانه به شهرداری سیرجان و خروج گزارش و 
 1۴۰۰ سال  اما  بود  فیل  حضرت  کار  مصاحبه 

و  است  شده  پیش  از  بیشتر  گیری ها  سخت 
آدم را یاد تیم فوتبالی می اندازد که وقت کشی 
می کند. این روزهای آخر عمر شورای پنجم جز 
در  دید.  نخواهیم  هیچ  کشی  وقت  و  پاسکاری 
رییس کمیسیون خدمات  نظر  توانستیم  نهایت 
جویا  را  سیرجان  اسالمی شهر  شورای  شهری 

شویم.
در چند مرحله شهر پاکسازی شد

خدمات  کمیسیون  رییس  جهانشاهی؛  طاهره 

گذشته  سال  گفت:  چنین  شهر  شورای  شهری 
اما کمک  پاکسازی کردیم  را  چند مرحله شهر 
در  را  زباله ها  کمتر  که  می طلبد  هم  را  مردم 
بریزند که موجب پخش  داخل شهر  زمین های 
خیلی  پاکسازی  هزینه های  که  چون  شود  آن 
هم  گذشته،  سال  حال  این  با  ولی  است  باال 
که  هرز  گیاهان  هم  شد،  آوری  جمع  زباله ها 
باعث گیر کردن زباله ها به آن ها می شد اصالح 

شدند.
مردم کمتر آشغال بریزند

 وی گفت: جلوی رشد علف های هرز را نمی توان 
بریزند  کمترآشغال  مردم  اگر  شاید  گرفت 
مرحله  سه  در  گذشته  سال  شود  کمتر  مشکل 
طی یک ماه کل شهر پاکسازی شده و حتی به 
گهرزمین  شرکت  تومان  میلیارد  یک  اندازه ی 
اختیار سازمان پسماند  را در  دستگاه های خود 
پاکسازی ها  این  که  هستم  جریان  در  قرارداد. 

به  اما  گرفت  انجام  گذشته  سال  ماه  بهمن  در 
دلیل بادهای شدید اسفند ماه عمال کارمان بی 

فایده بود.
اداره اوقاف تکلیف زمین موقوفی را روشن کند 
اکثر  افزود؛  ادامه  در  شهر  شورای  عضو  این 
زمین های اطراف امام زاده احمد )ع( متعلق به 
اداره اوقاف است. منطقی است که اوقاف اطراف 
را حصار  رها شده  و  بی استفاده  زمین های  این 

حصار  چون  لیکن  نکنند.  بدنمایی  که  بکشد 
کشی هزینه بر است زیر بار نمی روند و باید از 
که خود شهرداری  بگیرند  مجوز  نیز  شهرداری 
صدور  مانع  گیرش  پا  و  دست  قوانین  دلیل  به 

چنین پروانه هایی می شود. 
زاده  امام  حوالی  در  زمین  یک  کنید  فرض 
بخواهد  که  بعدا  کنند  کشی  حصار  را  احمد 
این  از بین  مورد استفاده قرار بگیرد شهرداری 

حصار ها چگونه کوچه و معبر بسازد؟ 

روابط  مدیر  که  است  حالی  در  این 
اقداماتی  شهرداری  می گوید:  عمومی شهرداری 
به  می توان  که  داده  انجام  نوروز  ایام  برای  را 
افزایش  راستای  در  شادی  کارناوال  اندازی  راه 
معابر،  برخی  اصالح هندسی  و  اجتماعی  نشاط 
همچنین  و  شهری  معابر  آسفالت  تسطیح، 
آغاز  از  قبل  معابر  آسفالت  گیری  لکه  و  مرمت 

تعطیالت عید نوروز اشاره کرد.

همچنین معاونت خدمات شهری شهرداری در 
تعطیالت نوروز نسبت به جمع آوری سگ های 
تقاطع ها،  در  گری  تکدی  از  جلوگیری  ولگرد، 
و  ساخت  از  جلوگیری  شهر،  معابر  و  میادین 
حفاری های  گودبرداری ها،  مجاز،  غیر  ساز های 
سطح  در  نخاله  و  خاک  تخلیه  غیرمجاز، 
و  تابلوها  استندها،  بنرها،  آوری  جمع  شهر، 
کیوسک های  با  برخورد  غیرمجاز،  داربست های 
از  جلوگیری  تمامی مسیرها،  در  فروشان  دست 
بارهای  وانت  توسط  موارد  سایر  و  میوه  فروش 
شخصی در معابر شهر و جمع آوری خودروهای 
را  ای  سازنده  اقدامات  شهر  سطح  در  فرسوده 

انجام داد. 
قلیچ خانی گفته است سازمان مدیریت پسماند 
شهری در طی اسفند ماه سال گذشته با توجه 
پاکسازی  به  نسبت  شهر  پاکسازی  نهضت  به 
کامل شهر اقدام و در طول ایام عید نیز در طول 
پاکسازی  و  جداول  گندزدایی  به  نسبت  شب 

شهر اقدام نمود.
نیز  عکس  چند  نیز  گفته ها  این  کنار  در  البته 
یک  رنگی  پرچم های  و  کاری شهرداری  از گل 
خیابان برای استقبال از نوروز نیز دیده می شد. 
المان گلیمی که قرار بود برای عید 9۸ در چشم 

مردم خودنمایی کند. 
این ها تمام داشته های مناسبتی شهرداری برای 
مردم شهرشان بود. هم رسانه ها و هم مردم فکر 
جهت  شخصی  وانت  یک  وجود  که  نمی کنند 
دشت  وجود  اما  کند  بدنمایی  تره بار  فروش 
به  شهر  خیابان  بهترین  انتهای  در  پالستیک 

بدترین شکل ممکن بدنمایی می کند. 
رها بودن این زمین ها از سوی مالکین شخصی 
به بهانه کشت و کار وسط شهر و دکه های عرضه 
سبزیجات در جوار این زمین ها و پراکندن اقالم 

نایلونی هم تا حدی دست در این فاجعه دارد.

بررسی وضعیت نابسامان زمین های بایر داخل شهر؛

دشت پالستیک، جاذبه گردشگری جدید
      معظمه صادقی

  عکس ها : سید محسن فروزنده

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازكردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

فروش ویــژه ماه مبارک رمضــان آغاز شد

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر 
آقای محمدرضا ایران نژاد فرزند غالمحسین به شناسنامه 1  کد ملی 3071656246 صادره از حوزه سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی 
سیرجان درخواست صدور سند شش دانگ خانه پالک ثبتی  10322 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 290 متر مربع واقع در نجف شهر سیرجان بخش 36 
کرمان را نموده است که پس از رسیدگی رای شماره 100400 مورخ 1400/01/14 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر 
رای به صدور سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به 
تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت 
به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. 

 م الف 968   تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/01/18
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات



هفته نوزدهم لیگ برتر با صدرنشینی سپاهان و پیروزی گل گهر تمام شد. در یکی از دو دیدار 
پایانی این هفته ماشین سازی از ساعت 16 میهمان گل گهر سیرجان بود که با نتیجه ۳ بر یک 
شکست خورد تا شاگردان قلعه نویی به رده هفتم جدول صعود کنند. یونس شاکری بازیکن 
نیشابوری گل گهر در این بازی جور توقف گلزنی های منشا را کشید و ارزش های خود را به نمایش 
گذاشت. اما در دیگر بازی مهم سپاهان که در کورس با پرسپولیس قرار دارد موفق شد با نتیجه 

یک بر صفر مقابل سایپا در تهران به پیروزی برسد و صدر را از پرسپولیس پس بگیرد.

سپاهان با شکست 
سایپا از پرسپولیس 

سبقت گرفت 

 سرمربی تیم بسکتبال سیرجان: با هدف صعود پیش می رویم
خبــر

تیم بسکتبال نظم آوران سیرجان این روزها در حال انجام تمرینات سخت و فشرده ی خود برای ادامه مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال 
کشور گروه جنوب است که در این خصوص گفت وگویی با بازیکنان و کادر فنی این تیم انجام دادیم. علی شمس الدین سرمربی تیم 
بسکتبال نظم آوران سیرجان اظهار کرد: تیم نظم آوران از شهریورماه کارش را آغاز و تمرینات خود را با برنامه شروع کرده و از آغاز 
تمرینات با برنامه و برای رسیدن به هدفی مشخص کارمان را شروع کردیم و تا به اینجای لیگ به همت بازیکنانم و حمایت باشگاه، خوب 
نتیجه گرفتیم و االن در حال آماده سازی تیم برای ادامه بازی ها هستیم. وی همچنین در رابطه با صعود تیم به لیگ برتر گفت: ما تالشمان 

را انجام می دهیم و مجموعه تیم هدف مان از ابتدا قهرمانی بوده است و قطعا به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.
شماره 641
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هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم گل گهرسیرجان میزباِن 
تیم ماشین سازی تبریز )تیم قعر جدولی( بود، دیداری که 
بازیکن  )اف 14(  ابراهیمی  میزبان روی گل محمد  گل گهر 
یونس شاکری  این  ادامه  اما در  افتاد،  ماشین سازی عقب 
گل گهر  برتری اش،  لیگ  تاریخ  هتریِک  اولین  با  که  بود 
این  پایان  نه تنها در  تا  انداخت،  با اختالف 2 گل پیش  را 
دیدار، بازی را با نتیجه 3 بر 1 برده باشند، بلکه آبی پوشان 
سیرجانی با این برد در جدول 3 پله صعود داشته و با یک 

بازی کمتر به رده 7 جدول راه یابند.
گل گهر سیرجان - ماشین سازی تبریز

هفته نوزدهِم فصل بیستِم لیگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه 
16 فروردین 1۴۰۰، ساعت 16:۰۰، تیم گل گهر سیرجان 
در ورزشگاه شهید سردار حاج  قاسم سلیمانی میزبان تیم 
امتیازی   ۲۳ دیداری که گل گهر  بود.  تبریز  ماشین سازی 
و رده دهمی )پایان هفته هجدهم با یک بازی کمتر( باید 
به مصاف ماشین سازی 9 امتیازی و قعر جدولی می رفت. 

بازیکنانی که اولین برد 1400 را رقم زدند
پور،  زکی  میالد  ابراهیمی،  سیدعلیرضا  حقیقی،  علیرضا 
منشا(،  گادوین   -۸۰( عاشوری  اصغر  علی  برزای،  بهنام 
آرمین سهرابیان،  آقاجانپور(،  )۸۷- محمد  سعید صادقی 
و  تبریزی  مرتضی  روح،  زنده  احمدرضا  علیزاده،  علیرضا 
سال  در  گل گهر  برد  اولین  در  بازیکنانی  شاکری،  یونس 

1۴۰۰ را رقم زدند. 
شاهکار شاکری

نیمه نخست؛ باقری بازیکن ماشین سازی از سمت راست 
می  اندازد،  ابراهیمی  محمد  برای  عرض  در  پاس  یک 
محوطه  وارد  توپ  دریافت  از  پس  بالفاصله  ابراهیمی 
جریمه می شود و بی درنگ به سمت دروازه شوت می کند، 
شوتی که با برخورد به کاپیتان ابراهیمی و تغییر مسیر از 
روی دستان علیرضا حقیقی وارد دروازه گل گهر می شود؛ 
گل گهر  تیم  از  جدولی،  قعر  سازی  ماشین   ۴۲ دقیقه 
میزبان پیش می افتد. درحالی که تیم ماشین سازی 11 
محوطه  پشت  عاشوری  کردن هست،  دفاع  حال  در  نفره 
جریمه توپ را به زنده روح پاس می دهد، زنده روح یک 
کنترل و یک پاس روی خط 1۸ قدم برای یونس شاکری 
می اندازد، شاکری یک کنترل و چرخش زیبا با پای چپ 

و شوت پای راست و گل، گل، گل، چه دقیقه ای مهاجم 
دقیقه  می کشاند  تساوی  به  را  کار  گل گهر  نیشابوری 

.۳+۴۵
راست  از سمت  گل گهر  تیم  بازیکنان  صادقی  دوم؛  نیمه 
عاشوری  به  ماشین  جریمه  محوطه  داخل  را  توپ 
می رساند، عاشوری پاس رو به بیرون برای شاکری و شوت 
تک ضرب شاکری پس از برخورد به مدافع ماشین سازی 
منجر به گل می شود؛ دقیقه ۵۳ بازی شاکری دبل می کند 
و گل گهر را پیش می اندازد. دقیقه 6۴ بازی یونس شاکری 
هت تریک می کند و اختالف را به دو گل می رساند. ارسال 
از سمت چپ روی دروازه سبزپوشان تبریزی، دفع  کرنر 
نوک  با  یونس  بالفاصله  ماشین،  دروازه بان  رضایی  ناقص 
پا توپ را وارد دروازه ماشین می کند، به نظر می آید که 
این مهاجم قبل برخورد توپ با زمین، ضربه به توپ زد، 
چه فرصت طلبی و چه گلی!. در ۳۰ دقیقه پایانی توپی از 
خط دروازه ها رد نمی شود تا بازی با نتیجه ۳ بر 1 به نفع 

گل گهر به پایان برسد.
آمار گواه برتری گل گهر 

بهتری  آمار  میزبان،  گل گهِر  تیم  نوزدهم  هفته  بازی  در 
 6۲۳ گل گهر  پاس  تعداد  گذاشت؛  جای  به  حریف  از 
 ۷۸ ماشین  درصد   ۸۷ گل گهر  پاس  دقت  ماشین۲9۳، 
درصد، تعداد شوت گل گهر 16 ماشین ۵، تعداد شوت در 
چارچوب گل گهر 6 ماشین 1، شانس گل گل گهر 1.19 

ماشین ۰/۲۵.
گل گهر در بازی برگشت عملکردی بهتر داشت 

با مقایسه آمار بازی رفت و بازی برگشت دو تیم گل گهر 
تیم  تبریز متوجه خواهید شد،  و ماشین سازی  سیرجان 
تعداد پاس،  نوزدهم( در  بازی برگشت )هفته  گل گهر در 
عملکرد  چارچوب  در  شوت  و  شوت  تعداد  پاس،  دقت 
بهتری نسبت به بازی رفت )هفته چهارم( داشته؛ در بازی 
هفته چهارم، تعداد پاس ماشین۳۸۰ گل گهر 61۲ ، دقت 
پاس ماشین ۷۰ درصد  گل گهر ۸۴ درصد ، تعداد شوت 
ماشین 11 گل گهر ۸ ، تعداد شوت در چارچوب ماشین ۳ 

گل گهر ۴ ، شانس گل ماشین ۲ گل گهر ۳.
بهترین بازیکن زمین باز هم از تیم گل گهر

ماشین  و  سیرجان  گل گهر  تیم  دو  برگشت  بازی  در 
)هت تریک(،  گل   ۳ زدن  با  شاکری  یونس  تبریز،  سازی 
و  در چهارچوب  ۳ شوت  ۵ شوت،  موفق،  هوایی  نبرد   ۳

نمره 9/۲۴ )نه و بیست و چهار( بهترین 
بازیکن زمین شد؛ در بازی رفت دو تیم 
هم احمد زنده روح با زدن 1 گل، 1 پاس 
کلیدی، ۳ لمس توپ و ۴ تکل، با نمره ۸ 

بهترین بازیکن زمین شده بود. 
هت تریک شماره 20 در 20 دقیقه

تیم   ۲۰ شماره  مهاجم  شاکری  یونس 
تا  اول  گل  بین  زمانی  فاصله  گل گهر، 
سومش در بازی با ماشین۲۰ دقیقه بود. 
فصل  در  که  بازیکنی  سومین  شاکری 
هت تریک  از  قبل  کرد،  هت تریک  جاری 
و  سپاهان  مقابل  بابایی  پیمان  شاکری، 
موفق  شهرخودرو  مقابل  منشا  گادوین 
بازی شده بودند؛  به زدن ۳ گل در یک 
فاصله زمانی بین گل اول تا سوم این ۳ 
گلزن: شاکری۲۰ دقیقه، منشا ۲۵ دقیقه 

و بابایی ۳۸ دقیقه.
و  سیرجان  مردم  برای  کوچک  عیدی 

کارگران گل گهر  
تیم   1 بر   ۳ برد  از  تیم گل گهر پس  مربی  الهویی  سعید 
کنفرانس  در  تبریز  سازی  ماشین  برابر  سیرجان  گل گهر 
که  خوشحالیم  خیلی  کرد:  عنوان  بازی  از  بعد  خبری 
و  بازی  یک  با  توانستیم  را  جدید  سال  در  بازی  اولین 
خوب  مردم  به  را  پیروزی  این  بکنیم،  تمام  خوب  برد 
سیرجان، کارگران عزیِز گل گهر سیرجان تقدیم می کنیم، 
یک عیدی کوچک از طرف تیم برای این عزیزان هست؛ 
امیدواریم که بتوانیم این شکل بازی، این کنترلمان روی 
در  هم  نتیجه  کسب  کنارش  در  و  موقعیت  ایجاد  بازی، 

بازی های آینده هم ادامه بدهیم.
مربی ماشین، 14 روز تمرین نداشتیم!

سنگین  باخت  از  بعد  ماشین  مربی  بختیاری زاده  حسین 
و  دادیم  بازی  را  ساله   ۲۰ »ما جوان  برابر گل گهر گفت: 
خوب  خیلی  هست،  خوبی  بسیار  تیم  که  گل گهر  مقابل 
نظرم  به  باختمان  این  اصلی  عامل  ولی  کردیم،  بازی 
تمرین  که  ماشین سازی  بازیکنان  بدن  به  می گردد  بر 
این  و  نداشتند  تمرین  روز   1۴ نزدیک  تقریبا  نداشتند؛ 

باعث شد که ما در ادامه کار کم بیاوریم«.
مهمترین علل برد گل گهر برابر ماشین

ماشین، ضعف  تیم  مالی  مشکالت  روانی؛  روحی  آمادگی 
مهاجم  شاکری  یونس  آمادگی  میزان  ماشین،  دروازه بان 
شاگری  باالی  عمل  سرعت  و  مناسب  جایگیری  گل گهر؛ 
فنی  کادر  ثباتی  بی  رساند،  ثمر  به  که  گل هایی  روی 

ماشین.
نیاز به برِد دو تیم

تیم گل گهر در نیم فصل دوم، هفته اول برابر سپاهان در 
نیم  بر ۰ مغلوب شد، هفته دوم  نتیجه 1  با  نصف جهان 
فصل دوم در دربی گل گهر - مس روزی که میزبان بود 
به تساوی بدون گل رسید، هفته سوم نیم فصل دوم در 
بازی  باید به مصاف فوالد خوزستان می رفت  دیداری که 
لغو شد، تا در نهایت هفته چهارم نیم فصل دوم، ماشین 
اولین برد نیم فصل  سازی را  در خانه شکست داد و به 
دوم رسید؛ در سوی دیگر ماشین قعر جدولی برای فرار از 

سقوط نیاز مبرم به برد داشت.   
پوکر برِد گل گهر برابر ماشین؛

لیگ  بیستم  و  نوزدهم  فصل  بازی های  در  گل گهر  تیم 
بازی   ۴ هر  که  شده  روبرو  سازی  ماشین  با  بار  برتر،۴ 
فصل  رفت  بازی  شده.  حریف  تیم  شکست  به  موفق 
تیم  تنها  نه  )ع(  علی  امام  ورزشگاه  در  گل گهر  نوزدهم، 
ماشین سازی را با نتیجه 1 بر ۰ شکست داد بلکه اولین 

برگشت  بازی  در  آورد.  دست  به  را  برتری اش  لیگ  برد 
ماشین   1 بر   ۲ نتیجه  با  تنها  نه  گل گهر  نوزدهم،  فصل 
را شکست داد بلکه »اولین و آخرین برد رفت و برگشت 
فصل  رفِت  بازی  در  خورد.  رقم  گل گهر«  نوزدهم  فصل 
حریف   ۰ بر   1 نتیجه  با  که  بود  گل گهر  این  هم  بیستم 
تبریزی خود را شکست داد، تا برابر این تیم در بردن های 
لیگ برتری هت تریک کرده باشد. در بازی برگشت فصل 
بیستم، گل گهر نه تنها با نتیجه ۳ بر 1 ماشین را شکست 
داد، بلکه موفق به سوبله چولبه )پوکر( کردن این حریف 

تبریزی شد.
منحل  فصل  پایان  در  ماشین سازی  ورزش:  رادیو  مجری 

می شود
مجری  گل گهر،  برابر  ماشین  تیم   1 بر   ۳ باخت   از  پس 
رادیو ورزش عنوان کرد؛ مسوولین باشگاه می خواهند پس 
را  تیم فوتبال ماشین سازی  پایان رقابت های لیگ برتر،  از 
این خبر هواداران تیم ماشین سازی  از  منحل کنند !پس 
که  مدیری  باید  یا  که  خواستند  ورزش  شبکه  مجری  از 
چنین ادعای واهی را به زبان آورده معرفی کند، یا این که 
از همه هواداران و پیشکسوتان باشگاه ریشه دار و مردمی 
در  که  رادیویی  تریبون  همان  طریق  از  و  ماشین سازی 

اختیار گرفته عذرخواهی نماید.

فصل بیستم، مهاجم شماره بیست گل گهر، در بیست دقیقه هت تریک کرد؛

بیست!
     مرتضی شول افشارزاده

ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
قلیچ خانی مدیر روابط  شهرداری سیرجان، محمد رضا 
جدید  سال  فرارسیدن  تبریک  ضمن  شهرداری  عمومی 
مقارن  شعبان  نیمه  مبارک  ایام  با  آن  پایان  و  ابتدا  که 
شده گفت : مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( سال جدید را سال “ تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها ” نامگذاری فرمودند و یقینا ما نیز در 
مجموعه شهرداری ، رهنمودهای مقام عظمای والیت را 

سرلوحه عملکرد خود قرار خواهیم داد.
عمومی  روابط  مدیر  خانی  قلیچ  محمدرضا  مهندس 
شهرداری سیرجان ضمن تبریک به مناسبت عید نوروز 
و بهاری دیگر از زندگی یکی از اقدامات شهرداری برای 
راستای  در  شادی  کارناوال  اندازی  راه  را  نوروز  ایام 
شهرداری  گفت:  و  کرد  ذکر  اجتماعی  نشاط  افزایش 
معابر  آسفالت   ، تسطیح   ، معابر  برخی  هندسی  اصالح 
شهری و همچنین مرمت و لکه گیری آسفالت معابر قبل 
از آغاز تعطیالت عید نوروز اقدامات الزم را معمول نمود.

شهری  خدمات  معاونت  ساخت:  خاطرنشان  وی 
ایام نوروز نسبت به جمع آوری  شهرداری در تعطیالت 
تقاطع  در  گری  تکدی  از  جلوگیری   ، ولگرد  سگهای 
وساز  ساخت  از  جلوگیری   ، شهر  معابر  و  میادین   ، ها 
های غیر مجاز ، گودبرداری ها، حفاری های غیرمجاز ، 
بنرها،  آوری  ، جمع  ونخاله در سطح شهر  تخلیه خاک 
با  برخورد   ، غیرمجاز  داربست های  و  تابلوها   ، استندها 
کیوسک ها با فعالیتهای غیرقانونی و دست فروشان در 
تمامی مسیرها ، جلوگیری از فروش میوه و سایر موارد 
توسط وانت بارهای شخصی در معابر شهر و جمع آوری 
ای  سازنده  اقدامات  شهر  در سطح  فرسوده  خودروهای 

را انجام داد.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان ضمن بیان اینکه 
اسفند ماه نهضت پاکسازی شهر سیرجان تخصیص داده 
در  شهری  پسماند  مدیریت  سازمان   : کرد  تصریح  شد 
کامل  پاکسازی  به  نسبت  گذشته  سال  ماه  اسفند  طی 
شهر اقدام و در طول ایام عید نیز در طول شب نسبت 

به گندزدایی جداول و پاکسازی شهر اقدام نمود.
وی در خصوص اقدامات شهرداری مناطق در این ایام 
فضاهای  و  استندها   ، تابلوها  ساماندهی  اظهارداشت: 
شهر  سطح  جداول  آمیزی  رنگ   ، شهر  سطح  تبلیغاتی 

از جمله اقدامات مدیریت شهری بر شمرد.
قلیچ خانی تصریح کرد: سازمان سیما منظر و فضای   
سبز شهری در این ایام موظف شده بود نسبت به آماده 
سازی پارکها ، تعمیر و مرمت آنها ، رنگ آمیزی جداول 
معابر ، خیابان ها ، بلوارها ومیادین سطح شهر و برخی 

از پارک ها اقدامات شایان توجه ای را ارائه نماید.
ساعته   ۲۴ پاسخگویی  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 
نمودن  فعال  گرامی،  همشهریان  به  تلفنی  و  حضوری 
شکایات  انتقال  و  ساعته   ۲۴ صورت  به   1۳۷ سامانه 

زمان  کوتاهترین  در  مردمی  های  ودرخواست 
دیگر  از  رسانی  خدمات  ارگانهای  و  سازمانها  به 
به  نوروز  تعطیالت  ایام  در  محوله  اقدامات 

شهرداری می باشد.
خاطرنشان  سیرجان  شهرداری  عمومی  روابط 
شهروندی  فرهنگ  نشر  عوامل  از  یکی   : کرد 
مضامین  با  بنرهایی  نصب   ، شهروندان  بین  در 
کارکنان  که  است  فرهنگی شهروندی  های  پیام 
ایام  در  شهرداری  عمومی  روابط  اداره  مجموعه 
نوروز این کار را در اولویت قرار داده و شهروندان 
عزیز در طول این مدت و مخصوصا در روز 1۳ 
با مضامین  بنرهایی  فروردین روز طبیعت شاهد 
رهبری  معظم  مقام   1۴۰۰ سال  نامگذاری 
های  هشدار  نو،  سال  تبریک  العالی(،  )مدظله 
کرونایی، حفظ و مراقبت از محیط زیست بودند. 
وار  تیتر  صورت  به  پایان  در  خانی  قلیچ  رضا   
خاطرنشان  را  شهرداری  مجموعه  اقدامات 

ساخت:
افزایش   ( شهر  گسترده  تنظیف  و  پاکسازی   
آوری  جمع  بمنظور  آالت  ماشین  و  نیرو  تعداد 
زباله ، نخاله های ساختمانی و رفت و روب معابر 
و  محالت  پاکسازی  ضربتی  طرح  اجرای  و   )

ورودی های شهر
چندین  نور،  اجرای  شهر  پروژه  اجرای  شروع   
المان نوروزی،  اجرا و راه اندازی پارک متحرک، 
اجرای المان دیوار گلیم در ورودی از سمت تهران، 
نوروزی،گل  سین  هفت  سفره  مورد  سه  اجرای 
کاری تمامی بلوارهای اصلی سطح شهر و ورودی 
ها، فعال سازی آب نمای کف خشک پارک الله،  
بهسازی پارک الله،  فعال سازی تمام آب نماهای 
شهری،امحاء و پاکسازی بخشی از تبلیغات دیوار 
ولیعصر  انتهای  سازی  زیبا  شهر،  اصلی  معابر 
ورودی  و  )ع(  المومنین  امیر  ومیدان  )عج( 
سلیمانی(  سردار  )بلوار  کرمان  سمت  از  شهر 
کشی  ریسه  وگل،  رنگی  ازسنگهای  استفاده  با 
پروژه  شهری،  معابر  کشی  خط  پرچم،  نصب  و 
بلوار  در  معزز  شهدای  های  عکس  المان  نصب 
مکی  صنعت  پل  های  پرچم  پایه  نصب  شاهد، 
آذین  شهری،  های  پرچم  کلیه  تعویض  آباد، 
مشاهیر،  دیوار  اجرای  شهر،  سازی  فضا  و  بندی 
بهسازی جداول و زیباسازی بلوار سردار جنگل، 
لکه گیری آسفالت معابر، آسفالت و سنگ فرش 
رنگ  و...(،  شریعتی  وحید،   ، فردوسی   ( معابر 
مناسب  صنعت(،  آباد)پل  مکی  تقاطع  آمیزی 
مقام  سال  شعار  با  شهر  سطح  بنرهای  سازی 
نوروز،  نگارخانه  و  دارالحسین   ، رهبری  معظم 

آبنمای کف  با گل گهر،  "سیرجان ما" مشترک  شهری 
ولیعصر،  بلوار  انتهای  وآبنمای  1۷شهریور  پارک  خشک 

زباله،  تفکیک  نصب سطل  نازیبا،  عناصر  تابلوهاو  حذف 
اتوبوس  ایستگاه   ۳۰ روی  بهار  فصل  استیکرهای  نصب 
های حاشیه  نخاله  تسطیح  ایستگاه جدید،   ۴ و ساخت 

 ، شیراز  )جاده  شهر 
بلوار  حاشیه   ، فارس  خلیج  بلوار   ، ویژه  منطقه  میدان 
والیت ، حاشیه بلوار قائم ، جاده کرمان ، جاده تهران و 

دپو نخاله(، اجرای برنامه های فرهنگی و اتوبوس شادی 
های  اتوبوس  نوسازی  و  درختکاری،  بهسازی  روز  و 

شهری،اجرای گسترده کاشت نهال در سطح شهر

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان تشریح نمود:

اقدامات عمرانی، خدمات شهری و زیبا سازی شهرداری سیرجان در ایام عید نوروز



به خاطر ایشون تا اینجا اومدیم. بادگیر چپقی 
تنها بادگیر متفاوت نسبت به بقیه بادگیرهای 
موجود در جهان که برای خونه یک آقای دکتر 

در سیرجان ساخته شده بوده.
ولی وقتی که رسیدیم دیدیم که درش بسته 
است متاسفانه. و من با اندوهی که در چهره ام 
مشخصه به سمت اثر دیدنی بعدی رفتم. پس 
میرید  بادگیر  این  دیدن  خاطر  به  فقط  اگه 
عکس هاشو  باشه  بهتر  شاید  نرید.  سیرجان، 

ببینید.
اینستاگرام  در  گردشگری   زبان  از  باال  جمله 
منتشر شده است. گردشگری که در تعطیالت 
نوروز به سیرجان آمده یا از سیرجان گذر کرده 
و خواسته سری به بادگیر معروف شهرمان بزند 
اما با ناامیدی به در بسته خورده تا ثابت شود 
جمله  ی  همان  مصداق  ما  فرهنگی  مسووالن 
طالیی سعدی هستند و به چه مانند، به زنبور 
بی عسل! تازه در صورتی که عالم فرض شوند. 
چرا که به هرحال فهمیدن اینکه نیاز بود برای 
بادگیر چپقی مس از مرمت یک کاربری تعریف 
شود، تخصص خاصی نمی خواست. فقط کمی 
میراث  کل  اداره  اگر  داشت.  الزم  دلسوزی 
فرهنگی استان در قبال آثار تاریخی سیرجان 
این همه منفعل و نامهربان نبود، بالفاصله پس 
برای  کاربری  تعیین  پیگیر  بادگیر  مرمت  از 
تلخ در  اتقاقات  این صورت آن  آن می شد. در 
جریان تخریب عمدی بادگیر هم چه بسا پیش 
دیدن  برای  و همین طور گردشگران  نمی آمد 

این اثر این طور سرگشته نمی ماندند. 
فرهنگی  میراث  برنامه ی  نیست  مشخص 
چپقی  بادگیر  اطراف  است  قرار  اگر  چیست؟ 
در  گردشگری  سایت  یک  به  تبدیل  و  تملک 
سیرجان شود، دلیل دست روی دست گذاشتن 
چیست؟ اگر مشکل اعتبارات دولتی ست کافی 
بود پای مسوولیت فرهنگی یکی از شرکت های 

ریز و درشت معدنی را به میان می کشیدند و 
از مرمت، درآمد حاصل  یا حتا در عوض پس 
از حضور گردشگر در سایت بادگیر را  تا چند 

سال به آن شرکت وا می گذاشتند. 
و  می داشت  وجود  کار  انجام  نیت  اگر  واقعا 
کاری  می بود،  ما  شهر  مسووالن  در  همتی 
را  شهر  تاریخی  بافت  از  ناحیه  این  تا  نداشت 
برای  آبرومند  مکان  یک  به  و  بکشند  دستی 

گردشگر مبدل کند.
اما چنین همت بلند و برنامه ریزی ئی که وجود 
ندارد هیچ، حتا برای اتمام پروژه هایی که پیش 
این در بوق و کرنا شده اند هم کاری نشده  از 

است. 
مسجد  بازار،  بی نظیر  مجموعه ی  سه  به  شما 
بندازید.  نگاه  سیرجان  کاروانسرای  و  تاریخی 
دارند !  روزی  و  حال  چه  و  نمی آیند  چشم  به 
مجموعه ای که سابق بر این حمام هم داشته و 
با بی سلیقگی مسووالن ماضی، تخریب شده یا 

زیر خروارها خاک پنهان است. 
شده ی  تجهیز  سایت  یک  بگیرید  نظر  در 
به  که  چپقی  بادگیر  اطراف  در  را  گردشگری 
راسته ی  و  تاریخی  مسجد  و  کاروانسرا  و  بازار 

گردشگر  می خورد.  پیوند  قوتو ها  و  مسگری 
سیرجان  در  ما،  شهر  از  کردن  گذر  جای  به 
مهمتر  و  می کرد  خرج  پول  و  می ماند  لختی 
به  سیرجان  از  خوشی  خاطره ی  و  یاد  اینکه 
زادگاه  که  فرهنگی   - معدنی  عنوان یک شهر 
می شد.  حک  ذهنش  در  بزرگی ست،  مشاهیر 

چه آوازه ای پیدا می کرد سیرجان. 
برآورده  که  آرزویی  آرزوست.  همه  این ها  اما 
کردن شان سخت نبود. فقط همت می خواست. 
صدرزاده  تاریخی  خانه  مرمت  روزگاری  مگر 
واقعیت  به  دارد  گل گهر  روزها  این  نبود.  آرزو 
تبدیلش می کند. بد نبود این شرکت با امضای 
یک سند همکاری دیگر میان خود با شهرداری 
برای  را  دیگری  بلند  گام  فرهنگی،  میراث  و 
فرهنگ سیرجان برمی داشت تا دستی به سر و 
روی بازار و مسجد و بادگیر و کارونسرا کشیده 

شود. 
باور کنید در صورت توجه به همین آثاری که 
امروز به چشم نمی آیند، از نظر گردشگر پنهان 
نمی ماند و چه بسا هم ردیف مجموعه ی مشابه 

کریم خانی  در شیراز می شد.
را  تاریخی  بافت  این  امروز  روز  و  حال  ولی 

از نزدیک زهره.  از دور دل می برند و  که نگو. 
بازار که با دست کاری های غیرکارشناسی خود 
کسبه بافتش دستخوش نازیبایی شده. بودجه 
دست  فرهنگی  میراث  اداره  تا  نمی خواست 
کسبه  بنایی  شیوه ی  بر  سال ها  این  در  کم 
نظارتی کند. مسجد تاریخی را هم که با مرمت 
کاروانسرا  کرده اند.  تخریب  واقع  در  غیراصولی 
سرکی  نوروز  در  است.  بهتر  نگویم  که  هم  را 
به آنجا زدم. از ستون های خمیده اش بگویم تا 
به خود زحمت  و کهن که حتا  منبری چوبی 

حفظش  نداده اند 
کم  دست  تا  کنند 
نرسی  نتیجه  این  به 
حتا  ما  مسووالن  که 
در حفظ مظاهر دین 
به  را  سنگش  -که 
هم  می زنند-  سینه 

بد عمل کردند.
می توان  گرچه 
عملکرد  گاهی  گفت 
نیز  رسانه ای  بد 
و  بی انگیزگی  به 

در  مثاًل  است.  زده  دامن  مسووالن  بی عملی 
برخی  چپقی،  بادگیر  اخیر  مرمت  ماجرای 
رسانه ها بازیچه ی رقابت های صنفی مرمت گران 
فراوانی  غیرکارشناسی  جمالت  از  و  شدند 
تیترهای  شد"  عروس  چپقی  مثل"بادگیر 

جنجالی ساختند. 
و  مسوول  از  هم  با  همه  بیایید  رو  همین  از 
کارشناس تا شهروند عادی یک بار دیگر دلی 
عواقب  به  توجه  ضمن  بار  این  و  بسوزانیم 

خودسری هایمان، کاری کنیم کارستان.

در دوازدهمین روز از سال 1400  و همزمان با روز جمهوری اسالمی 
پروژه احداث واحد پیش فراوری خردایش سنگ اهن شماره 2 گل 
گهر که یکی از پروژه های عظیم در شرکت صنعتی معدنی گل گهر 

است، افتتاح شد. 
با حضور  کنفرانس  ویدئو  به صورت  که  پروژه  این  افتتاح  آیین  در 
رییس جمهور، استاندار، وزیر صمت، نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی و مدیر عامل و جمعی از مدیران گل گهر در سالن همایش 
برگزار شد. طــرح احــداث  های شرکت معدنی صنعتی گل گهر 
واحــد پیش فراوری خردایــش ســنگ آهــن گل گهر سیرجان 
با سرمایه گذاری 1100 میلیــارد تومــان و اشتغال زایی 210 نفر و 
ظرفیت تولید 15 میلیون تن سنگ اهن خورد شده بــا ابعــاد 5 
ســانتیمتر نقش بسزایی در توسعه و تولید در منطقه گل گهر دارد 
شکنی  سنگ  خردایــش  مــدار  تریــن  بزرگترین   عنوان  به  و 

خاورمیانــه بــه شــمار می رود.
 منطقه گل گهر به  پارس جنوبی تبدیل شده  

این مراسم، مهندس رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت  ابتدای  در 
در  سنگ آهن  خردایش  و  پیش فرآوری  واحد  بزرگترین  افتتاح  به  اشاره  با 
خاورمیانه گفت: این پروژه ای است که در حوزه معادن سنگ آهن و توسط 
امروز منطقه گل گهر  افتتاح می شود و می توان گفت  امروز  شرکت گل گهر 
سیرجان به پارس جنوبی تبدیل شده و ظرفیت های سرمایه گذاری فراوانی 

در این بخش در حال اجرا است. 
نقش گل گهر در تولید کنسانتره و گندله کشور بی بدیل است

مهندس ایمان عتیقی؛ مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این 
مراسم با اشاره به این موضوع که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان  
فوالد  زنجیره  در  مهمی  نقش  کشور  کنسانتره  و  گندله  تولیدکننده  اولین 
کسب  با  گذشته  سال  پایانی  ماه  دو  در  شرکت  این  همچنین  دارد،  کشور 
ایفا کند. مدیرعامل  ۸ رکورد تولیدی توانسته نقش موثری در این زنجیره 
شرکت گل گهر افزود: یکی از افتخارات این مجموعه آن است که با کاهش 
اثرات تحریم  رشد بزرگی در تولید داشته و در آبان 1۳99 نیز ابرپروژه انتقال 
آب خلیج فارس را افتتاح کرد و در ادامه این مسیر، عملیات اجرایی خط دوم 
و سوم انتقال آب با مشارکت گل گهر کلید خورد و انتقال آب از خلیج فارس 
صنعتی  و  معدنی  مجموعه  گفت:  وی  بود.  کشور  زیربنایی  طرح های  جزو 
گل گهر این افتخار را دارد که در آغازین روزهای سال 1۴۰۰ که از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده 
است توانست یکی از پروژه های بزرگ منطقه که نقش بسزایی در افزایش 

تولید محصوالت این منطقه دارد را به افتتاح و بهره برداری برساند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عنوان کرد: گل گهر در سال 
گذشته ۴۲ درصد از گندله و بخش زیادی از آهن اسفنجی و فوالد کشور 
را تولید نموده و در ماههای پایانی سال گذشته با کسب ۸ رکورد تولیدی 
در خطوط تولید کنستانتره و گندله نقش موثری را در چرخه فوالد کشور 

داشته است . 
 1۵ ظرفیت  با  خاورمیانه  خردایش  واحد  بزرگترین  امروز  کرد:  بیان  وی 
میلیون تن سنگ در این منطقه افتتاح می شود و در واقع اجرای این طرح 
منجر به بهبود کیفیت و افزایش تولید داشته و نقش مهمی در تحقق شعار 
سال خواهد داشت. وی ظرفیت این پروژه ۴۲۰۰ تن در ساعت معادل 1۵ 

البته  که  بوده  سال  در  تن  میلیون 
انتظار می رود تولید سنگ خرد شده 
مراتب  به  سنگ شکن  این  توسط 
بیشتر از 1۵ میلیون تن در سال باشد. 
وی افزود: طبق قرارداد سرمایه اجرای 
این پروژه در بخش ریالی معادل ۸9 
ارزی  بخش  در  و  تومان  میلیارد 
به روزترین  با  یورو  میلیون  شامل ۳۵ 
تکنولوژی موجود طراحی و اجرا شده 
با  پروژه  این  شد:  یادآور  وی  است.  

ایجاد اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر در زمان احداث و همچنین فراهم ساختن 
بستری جهت ایجاد اشتغال 9۰ نفر به صورت مستقیم و 1۲۰ نفر به صورت 

بهره برداری  زمان  در  غیرمستقیم 
کارخانه را به همراه داشته و خواهد 

داشت.
طرح  این  گفت:  عتیقی  مهندس 
طرح های  جزو  پشتیبانی  لحاظ  به 
در  و  گل گهر   منطقه  مهم 
تولید  کیفیت  و  سازی  یکنواخت 
که  دارد  بسزایی  نقش  محصول 
خوراک  تولید  در  یکنواختی  این 
در  مستقیمی  تاثیر  کارخانه ها 
اظهار  وی  دارد.  هم  فوالد  زنجیره  تکمیل  برای  تولیدی  محصول  کیفیت 
کرد: به دنبال تامین توده های معدنی جدید در منطقه بودیم که این توده 

و خوراک  ملحق می شود   به گل گهر  اساس مجوزهای الزم  بر  و  شناسایی 
۴۰ ساله آینده کارخانه های منطقه را تامین می کند و این مهم امروز مورد 
موافقت ریاست جمهوری هم قرار گرفت و اتفاق خوبی در سال 1۴۰۰ برای 
با سرمایه  را  بود. وی عنوان کرد: سند چشم انداز 1۰ ساله  منطقه خواهد 
گذاری 1۲۰ هزار میلیارد تومان در شرکت و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در 
منطقه گل گهر با مشارکت شرکت های فعال در منطقه گل گهر تدوین و 
ظرف ۲ ماه آینده ابالغ  خواهد شد. بدون شک توسعه این شرکت، براساس 

تالش مدیران گذشته و سهامداران رقم خورده است. 
با اشاره به موضوع  مدیر عامل شرکت معدنی صنعتی گل گهر همچنین 
واگذاری پهنه معدنی در استان کرمان بیان کرد: یکی از مشکالت گل گهر، 
اما  انجام شده  آن  قانونی  اقدامات  که  است  معدنی  پهنه  یک  واگذاری 
انجام شود،  بیشتری  با سرعت  واگذاری  این  دولت  پشتیبانی  با  امیدواریم 

چراکه با واگذاری این پهنه، پشتیبانی از تولید نیز محقق خواهد شد. 
رسیدن  بر  مبنی  رییس جمهور  مهم  سوال  به  پاسخ  در  عتیقی  مهندس 
تولید  در  مهمی  تاثیرات  چه  سیرجان،  و  گل گهر  به  خلیج فارس  آب 
در  نمی رسید،  گل گهر  منطقه  به  خلیج فارس  آب  اگر  گفت:  است؛  داشته 
منطقه  این  در  که  ریال  میلیارد  هزار   ۴۰۰ از  بیش  سرمایه گذاری  مورد 
قابل  این حجم سرمایه گذاری  بود که »می تواند  نگرانی جدی  است،  شده 
استفاده و اجرا نباشد« که خوشبختانه با تحقق این پروژه و رسیدن آب، این 
سرمایه گذاری ها به خوبی به نتیجه خواهد رسید.  وی: همچنین در بحث 
زیست محیطی؛ استان هایی همچون کرمان جزو استان های کم آب هستند 
که میزان ec آب های سطحی در استان نیز باال رفته و این افزایش ec تاثیر 
مخرب در برخی تجهیزات منطقه داشت، خوشبختانه این دو موضوع نیز با 

انتفال آب خلیج فارس به منطقه گل گهر و استان کرمان، مرتفع شد.
گل گهر، ُگل سرسبد صنایع معدنی کشور است

پس  نیز  رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
پروژه  که  خوشحالیم  گفت:  گل گهر  شرکت  مدیرعامل  گزارش  استماع  از 
خردایش سنگ آهن در گل گهر امروز افتتاح می شود و ابرپروژه انتقال آب 
خلیج فارس نیز که بسیار مهم و سرنوشت ساز برای شرق کشور بود مدتی 
پیش افتتاح شد که من اسم این خط را خط امید گذاشتم؛ چون مایه امید 
برای آبادانی شرق کشور خواهد شد. امروز استان کرمان و یزد از این خط 
بهره مند می شوند و در ادامه خراسان جنوبی، رضوی و اصفهان و در نهایت 
استان سیستان و بلوچستان می توانند از آب دریای عمان استفاده کنند.  
رئیس جمهور افزود: گل گهر، گل سرسبد در زمینه صنایع معدنی و احیای 
معادن است. گل گهر هم در کنسانتره و هم در گندله آهن و آهن اسفنجی 
نقش بسیار زیادی دارد و درصد قابل توجهی هم در تولید نقش دارد. امسال 
در سال پشتیبانی از تولید، همه باید تالش کنیم موانع را کم و پشتیبانی ها 

را برای تولید زیادتر کنیم
گل گهر افتخار ایران است

در ادامه مراسم دکتــر علــی زینی ونــد اســتاندار کرمــان گفــت: گل 
گهر نقش مهم و موثری در توسعه کشور است. وی عنوان کرد: این شرکت 
با اجرای پروژه های به محیط زیست اهمیت توجه ویژه ای دارد  همزمان 
همان گونه که با انتقــال آب خلیــج فــارس یکی از افتخــارات تاریخی 
کشــور را رقم زد . استاندار کرمان در ادامه افزود: شرکت گل گهر در حــوزه 

مسوولیت های اجتماعی اقدامات موثر و مانداگاری انجام داده است .

حال و روز بد بافت تاریخی سیرجان و مسووالن فرهنگی بی عمل؛

کاری کنیم کارستان

رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه بزرگ پیش فرآوری و خردایش گل گهر:

گل گهر، ُگل سرسبد صنایع معدنی کشور است

شماره 641
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خبــر

فردای کرمان: مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار بلندمدت ثبت شده ی بارش ها 
در استان، گفت که زمستان سال گذشته کمترین میزان بارش در ۵۰ سال اخیر در استان 
کرمان ثبت شده است. به گفته ی جدیدی، پیش از این زمستان سال 96 کم بارش ترین زمستان 
بوده است. وی همچنین گفت که حدود ۷۳ درصد از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی 
خفیف تا بسیار شدید هستند و حدود ۲۴ درصد در محدوده ی نرمال قرار دارند.   وی افزود: 
»میزان بارش ها در استان کرمان نسبت به دوره ی مشابه سال قبل ۷6 درصد و نسبت به آمار 

بلندمدت مشابه، 69 درصد کاهش داشته است«.              

 کاهش بارندگی در 
کرمان رکورد 50 
ساله را شکست 

افزایش تصادفات رانندگی طی ایام نوروز در کرمان
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:  با استقرار ۲۸ ایستگاه نوروزی در نقاط مختلف استان کرمان  در ایام نوروز 
1۴۰۰ با افزایش آمار حوادث رانندگی و تلفات روبرو بودیم که در این رابطه در پی وقوع حدود هزار و ۲۰۰ فقره تصادف رانندگی، متاسفانه 
۵۸ نفر کشته و ۵۸۴ نفر نیز مجروح شدند. سردار ناظری به استمرار طرح های ترافیکی طی امسال اشاره و تصریح کرد: پلیس بنا به دغدغه 
همیشگی خود در حوزه تصادفات، طی ایام نوروز امسال در مجموع بیش از 6 هزار و 1۰۰ نیرو را در طرح نوروزی به کار گرفت و حدود 9 
هزار و ۵۳۰ فقره اعمال قانون مرتبط با محدودیت تردد های شبانه نیز رقم خورد که جا دارد یک بار دیگر بر رعایت تمام و کمال مقررات 

رانندگی تاکید کنیم تا هیچ گاه شاهد وقوع حادثه برای خود، خانواده و دیگر هموطنانمان نباشیم.

    حسام الدین اسالملو

معـدن  صنعـت،  وزیـر  رزم حسـینی  مهنـدس 
و تجـارت بـا اشـاره بـه افتتـاح بزرگتریـن واحـد 
پیش فـرآوری و خردایـش سـنگ آهن در خاورمیانه 
گفـت: ایـن پـروژه ای اسـت کـه در حـوزه معـادن 
امـروز  گل گهـر  شـرکت  توسـط  و  سـنگ آهن 
افتتـاح می شـود و می تـوان گفـت امـروز منطقـه 
گل گهر سـیرجان بـه پـارس جنوبی تبدیل شـده و 

ظرفیت هـای سـرمایه گذاری فراوانـی در ایـن بخـش در حـال اجـرا اسـت. 

  درویش خان و راز
 سر به ُمهر باغ سنگی  

محمد لطیف کار: شاعر گرانمایه احمدرضا احمدی به 
درستی گفته است: »هنوز کسی راز باغ سنگی و پیرمرد 
را نمی داند«. او در متن فیلم »پیرمرد و باغ سنگی اش« 
می خواند: »در باغ سنگی چون همیشه باد می وزد. روز؛ 
سنگ، شب؛ سنگ، هفته؛ سنگ، ماه؛ سنگ، سال؛ سنگ. 
اینک باغ؛ تنها، اینک پیرمرد؛ تنها ... اما هنوز کسی راز باغ 
سنگی و پیرمرد را نمی داند«. اما به گمان من، این بدان 
معنا نیست که هر تالشی برای درک این باغ و انگیزه ی 
درویش خان مردود است، و به جایی نمی رسد. البته مهم تر 
از آن، باید کاری کنیم که این سوژه به مرور از بین نرود.

فصل نامه ی  در  پیش  سال  دو  فرهادی  مرتضی  استاد 
جنگ هنر مس هشدار داد: باغ سنگی هرچه باشد و به 
هر دلیلی که این اثر خلق شده باشد، اکنون بخشی از 
میراث فرهنگی سیرجان و ایرانیان و حتی بشریت است... 
زیر  در  و  آزاد  در فضای  باغ سنگی  آن جا که مصالح  از 
تاثیرات آفتاب و باد و باران قرار دارد، مانند هر اثر هنری 

دیگری و بیشتر از آن ها در معرض خطر نابودی است.
به گمان من شاه بیت همه ی حرف هایی که درباره ی این باغ 
زده می شود این است که این باغ در معرض نابودی است 
احتماال دل سوزانه،  تغییرات  پاره ای  به دلیل  از سویی،  و 
تهی   اولیه اش  و  اصلی  نمونه ی  از  دارد  باغ  این  مرور  به 

می شود.
حال آن که این باغ سنگی اگر قرار است با راز و رمزهایش 
همچنان مورد توجه گردشگران و اهل نظر باقی بماند، 
باید مراقب باشیم اثر دست و اندیشه های خالق آن، یعنی 

درویش خان اسفندیاری همچنان برقرار بماند.  
مسلما این باغ هم مثل هر بنای تاریخی دیگر، به مرمت 
هم نیاز دارد، و همین، مایه ی نگرانی است. به بیان دیگر، 
باید  آن  مرمت  می اندیشیم،  باغ  این  بقای  به  واقعا  اگر 
بهانه ای  با هیچ  و  انجام شود،  و خبره  آگاه  افراد  توسط 

مشمول تغییر خودخواسته  ی احدی نگردد.
در  دارد،  جهانی  شهرت  نامش  حاال  که  درویش خان 
هیجدهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و شش، 

در سن نود سالگی درگذشت. روحش شاد.
باغ  و  درویش خان  درباره ی  بیشتر  آگاهی  برای   *
سنگی اش پیشنهاد می کنم پرونده ی »باغ داغ ها« را در 
»جنگ هنر مس«، پاییز نود و هشت، شماره ی چهارده 

مطالعه بفرمایید.

   یادداشت

  عکس ها: سید محسن فروزنده



ویترین آخر

بهارنیوز با نگاهی به کارنامه دولت دوازدهم و مقایسه گذرای 
رسید  نتیجه  این  به  می توان  روحانی  اول حسن  دولت  با  آن 
که ظاهرا هر چه در دولت اول سبب حمایت جامعه از دولت 
خالف  بر  حاال  و  است  رفته  میان  از  دوم  دولت  در  بود  شده 
اردیبهشت96 نه تنها دست روحانی برای ایجاد اقبالی عمومی 
و سیاست هایی  اقدامات  با  بلکه  نیست  پر  دولت  و  برای خود 

نادرست با دست های خالی رییس جمهور مواجه هستیم.
 با نگاهی به رقابت های انتخاباتی سال 1۳96 به یاد می آوریم 
که سه موضوع برجام، کاهش تورم و طرح تحول سالمت سه 
اجتماعی  و  اقتصادی  بود که در سه حوزه سیاسی،  مسئله ای 
سبب افزایش قدرت روحانی در مناظره ها بوده است و با نگاهی 
به نظرسنجی های صورت گرفته در آن روزها هم می توان به این 
نتیجه رسید که از مهم ترین دالیل رای مجدد مردم به روحانی 
در کنار حمایت اصالح طلبان از او، این سه موفقیت در دولت اول 

روحانی نیز نقشی ویژه و غیرقابل انکار داشته است.
 امروز اما این چهار مورد در وضعیتی غیرقابل قبول قرار گرفته 
است. توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+۵ موسوم برجام 
با خروج دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا از توافق و بازگشت 
و  است  شده  ناکارآمد  عمال  بانکی  و  نفتی  تحریم های  مجدد 
مذاکرات ایران و اروپا نیز در عمل نتوانسته است اثری بر احیای 

برجام بگذارد.
 با وجود آن که مقامات دولتی دل خوش به آن چه »انزوای 
می خوانند  بین المللی  نهادهای  در  پیروزی سیاسی  و  آمریکا« 
هستند اما آن چه در عمل شاهدش هستیم بازگشت شرایط 
حوزه  در  است.   1۳9۲ تا   1۳9۰ سال های  دوران  به  کشور 
اقتصادی نیز روند کاهشی نرخ تورم چندین ماه است که متوقف 
شده و جای خود را به افزایشی با شیب تند داده است. سرعت 
افزایش نرخ تورم به قدری زیاد است که برخی آمارهای رسمی 
حکایت از آن دارد که در همین ماه های اخیر نرخ تورم نقطه به 
نقطه به بیشتر از چهل درصد، یعنی همان تورمی که در اواخر 

دولت احمدی نژاد شاهدش بودیم رسیده است.
مقایسه این تورم افسار گسیخته با آنچه در چهار سال ابتدایی 
توضیح  و  شرح  هیچ  به  نیازی  بودیم  شاهدش  روحانی  دولت 
بیشتری ندارد و به سادگی می توان تفاوت ها را مشاهده کرد. در 
حوزه حمایت های سیاسی نیز شاهد شکاف عمیق میان مردم 
و جریان اصالح طلبی به عنوان جناح حامی دولت و اختالفات 
وضعیت  نمایانگر  که  هستیم  اصالح طلبان  و  دولت  شدید 
نامطلوب دولت روحانی در سپهر سیاسی کشور و از آن مهم تر 

در سطح جامعه و در میان مردم است. 

مشرق نیوز: محمد غرضی از تصمیم خود برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری 1۴۰۰ خبرداد. وی با بیان اینکه از جوانی در فضای اداره کشور بودم گفت: 
قطعا با هدف خدمت به کشور در موعد قانونی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست 
جمهوری 1۴۰۰ ثبت نام می کنم. محمد غرضی در انتخابات سال 9۲ نیز کاندیدای 
پست ریاست جمهوری شده بود که در آن رقابت ها، ۴۴6هزار و 1۵ رای آورد که 

یک درصد آرای اخذ شده بود.

       گوناگون

غرضی برای انتخابات ۱4۰۰ اعالم کاندیداتوری کرد

نگرانی وزیر بهداشت از موج چهارم کرونا

عصر ایران؛پارسا بهمنی )روانشناس(- 
آزاده  تامل برانگیز  مرگ  از  شاید  اینک، 
کرد؛  دقیق تری  برداشت  بتوان  نامداری 
برداشتی که در میان اظهارنظرها درباره 
زندگی او گم شد؛ و شاید پرسش اصلی 
از یاد رفت که "چرا" خانم نامداری باید 

به چنین کاری دست می زد. 
داستان خانم نامداری تا زمان بودنش 
روی آنتن، داستان دختر جوانی است که 
از شهری کوچک در استان کرمانشاه به 
پایتخت می آید و فرصت بالیدن می یابد. 
او خود را در میانه میدان پرمجادله ترین 
اما  می دهد.  قرار  ایران  اجتماعی  مسائل 
تبلیغش  آنچه  مخالف  رفتاری  که  وقتی 
به  متهم  می زند،  سر  او  از  کرده بود 
اغلب  هم  اجراهایش  شود.  می  ریاکاری 
حاشیه ساز است و حرف و حدیث زیادی 
به  دست  هم  مواردی  در  می کند.  ایجاد 
کارهایی می زند همچون به میان کشیدن 
ادعای  و  زندگی اش  خصوصی  مسائل 
خشونت خانگی همسر پیشینش. در طی 
خبرهای  صدر  در  و  حاشیه سازی ها  این 
دچار  مجری  خانم  احتماالً   ماندن،  زرد 
اینکه تصور  یک سوِء برداشت می شود؛ 
مجادله ها  و  مباحثه ها  این  همه  می کند 
آن  می کند  خیال  شاید  است؛  او  سر  بر 
درباره اش  قدر مهم است که همه مردم 
این است که  اما  واقعیت  حرف می زنند. 
نمی کند؛  صحبت  نامداری  درباره  کسی 
و صدا  باره حجاب  در  مجادله  همه  این 
در  دست،  این  از  موضوعاتی  و  سیما  و 

نامداری  خانم  که  زمانی  تا  گرفته. 
مردم  توجه  و  دید  معرض  در  را  خود 
همین  اما  است،  خوب  حالش  می بیند، 
افسردگی  آتش  می شود،  خانه نشین  که 
یاد  را  من  وضعیت  این  می کشد.  زبانه 
ویژگی های افراد دارای اختالل شخصیت 
 Histrionic personality( نمایشی 

disorder( می اندازد.
در کتاب ارزشمند خالصه روان پزشکی 
فرزین  استاد  ترجمه  سادوک،  و  کاپالن 
افراد  در  که  شده  تصریح  رضاعی، 
دیده  معرض  در  که  مادامی  »نمایشی« 
شدن و توجه هستند، افسردگی و اضطراب 
به  رانده می شود.  ناهشیارشان  اعماق  به 
عبارت دیگر، این دیده شدن برای افراد 
یک  نمایشی،  شخصیت  اختالل  دارای 
سرگرم  وقتی  تا  ها  آن  دارد؛  کژکارکرد 
دریافت توجه دیگران هستند، افسردگی 
همین  اما  کند.  نمی  بروز  اضطرابشان  و 
دیو  تازه  رفت،  دست  از  فرصت  این  که 
می کشد.  بر  سر  روان شناختی  مشکالت 
متهم  را  نامداری  خانم  نمی خواهم  البته 
نمایشی«  شخصیت  »اختالل  داشتن  به 
به  اما  نیست.  ای  حرفه  کار  این  کنم؛ 
نظر می رسد فرصت دیده شدن در فضای 
تنها  نه  که  دارد  کژکارکردی ای  مجازی 
فعال  میلیون ها  بلکه  نامداری  خانم 
خود  به  هم  را  مجازی  جهان  صفحات 

درگیر کرده است.
انبوه  می کردم  تصور  این  از  پیش 
کسانی که انواع صفحات دابسمش، طنز 

و... را در برنامه هایی همچون اینستاگرام 
دنبال می کنند، از مشکالت روزمره خود 
می گریزند. مرگ خانم نامداری اما باعث 
شد این فرضیه را هم در ذهن خود طرح 
منتشرکنندگان  برای  بسا  چه  که  کنم 
شدن  دیده  نیز،  توجه برانگیز  ویدیوهای 
برای  باشد  مرهمی  گرفتن  الیک  و 
مانند  درست  تألمات شان.  از  گریختن 
از  مردی  نامتعارف  خواستگاری  نمونه 

نامزد جوانش.
زود  خیلی  ویدیوها  این  که   آنجا  از 
می شوند،  تکراری  مخاطبان  برای 
آنها  مدام  ناگزیرند  ویدیو  تولیدکنندگان 
مانند  هم  باز  کنند؛  هیجان انگیزتر  را 
همان خواستگاری کذایی. تولیدکنندگان 
این ویدیوها که به »نمایش دادن خود« 
و »دیده شدن« در فضای مجازی اعتیاد 
مشکالت  دارند  واقع  در  کرده اند،  پیدا 
دیگران  و  خود  چشم  از  را  دیگرشان 

پنهان می کنند.
این  تعداد  اینکه  کننده  نگران  مسأله 
برای  یافت  باید راهی  افراد کم نیست و 
البته  بهتر شدن حال شان. چاره کار هم 
نیازمند ریشه یابی و علت زدایی است که 
انسانی  به نظر می رسد حوزه علوم  بعید 
کشور از پس آن بر آید؛ حوزه ای که این 
چنین درگیر مسائلی پیش پا افتاده شده 
که  است  این  ندارد.  خریدار  حرفش  و 
شاید باز هم برخی از مرگ خانم نامداری 
برای  و  شوند  اشتباه  تحلیل های   دچار 

نمونه بگویند: »زنی که کشتید، ُمرد«.
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شلنگ آب و وسایل ورزش

مشرق نیوز: وزیر بهداشت ضمن ابراز نگرانی از اینکه با یکی از سهمگین  ترین 
امواج کرونا مواجه هستیم، تصریح کرد: برای نظام سالمت ایام پرچالشی را می  بینم؛ 
اما می  توانستیم به این مرحله نرسیم؛ اتفاقی که در خوزستان افتاد به ما نشان داد 
که مدیریت این ویروس، کار بسیار سخت و مشکلی است و سختی هایی که کادر 
بهداشت و درمان در کنترل مسایل خوزستان متحمل شدند از تالش  های 1۲ ماهه 

برای کل کشور سخت  تر و سنگین  تر بود.

ایرنا: روزنامه »کوریا هرالد« در گزارشی با اشاره به سفر »چانگ سیه کیون« 
نخست وزیر کره جنوبی به تهران، نوشت که این سفر ممکن است نشان دهد دو 
دولت در مورد آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران به توافق موقت رسیده باشند. 
وی یاداوری کرد: چانگ نخست وزیر کره ظرف چند روز آینده برای مذاکره در مورد 

آزاد سازی نفتکش توقیف شده کره جنوبی و ناخدای آن به ایران سفر می کند.

زوم

نگاهی روان شناختی به مرگ دلخراش مجری تلویزیون

نگران صدها هزار آزاده نامداری باشیم

ایرنا: اولین محموله واکسن آسترازنکای ارسالی به ایران، شامگاه روز دوشنبه 16 
فروردین وارد فرودگاه امام خمینی)ره( شد. به گزارش ایرنا، یونیسف اعالم کرد: 
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار 
کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، اولین محموله از واکسن کرونای آسترازنکا 
را که در شرکت اس.کی. بایوساینس )SK Bioscience( کره جنوبی ساخته 

شده  است، به تعداد هفتصد هزار و هشتصد دوز از طریق کوواکس دریافت کرد.

اولین محموله واکسن »آسترازنکا« وارد ایران شد
دست های خالی روحانی

آمریکا: ایران به برجام بازگردد، تمامی تحریم های اعمالی 
ترامپ لغو می شود

آفتاب  نیوز : »جلینا پورتر« معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک جلسه 
توجیهی درباره برجام به خبرنگاران گفت: در نشست وین درباره تسهیل برخی 
تحریمها بحث و بررسی خواهد شد. رابرت مالی هم گفت: در صورتی که ایران به 
برجام بازگردد بیش از ۵۰۰ تحریمی که دولت ترامپ پس از خروج از برجام علیه 

ایران اعمال کرد،  برداشته خواهد شد.

احتمال توافق ایران و کره در مورد آزادسازی دارایی های ایران
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واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1-درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، كد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 

رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا كنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-گواهی اعالم رضایت كارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذكور در موضوع مناقصه.

شرایـط:
1-محل اجرا؛ از سایت شركت توسعه آهن وفوالد تا مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، 

كیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، كیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذكور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی كند.

3-شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی حمـل آهن اسفنجــی
 از شرکت توسعه آهن وفوالدگل گهر 
به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

دو مرحلــه ای » شمـــاره 49-99-خ «
توسعه آهن  از شرکت  اسفنجی  تن آهن  به حمل 70.000  نسبت  دارد  نظر  در  سیرجان  فوالد  مجتمع جهان  شرکت 
وفوالدگل گهر به محل مجتمع اقدام نماید؛ لذا از شركتهای بومی شهرستان سیرجان كه دارایی توانایی مناسب و 
سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا ده روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، پاكات 

خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شركت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط، اسناد و مشخصات 

موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1-درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه)اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، كد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 

رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا كنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته)صورتهای مالی سه سال اخیر(

5-گواهی اعالم رضایت كارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذكور در موضوع مناقصه.

شرایـط:
1-محل اجرا؛ شهرستان سیرجان،كیلومتر 50 جاده شیراز ،كیلومتر دو جاده اختصاصی گل گهر، شركت مجتمع 

جهان فوالد سیرجان

2-ارائه اسناد و مستندات مذكور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی كند.

3-شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 آگهی فراخوان عمومی

 شناسایی و ارزیابی پیمانکار
» شمـــاره 54-99-خ «

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به » انجام تعمیرات سیستم تزریق کربن و آهک کارخانه 

ذوب وریخته گری شماره یک« خود اقدام نماید؛ لذا از كلیه شركت های واجد صالحیت با سابقه كارمشابه 

در كارخانه های فوالدسازی كه دارای نمایندگی از برندهای معتبرسیستم تزریق آهك وكربن میباشند، 

دعوت بعمل می آورد حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه 

 SJS.TENDER1400@GMAIL.COMمدارک زیر به آدرس ایمیل                                                                   ارسال نمایند.


