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حاشیه سازی قبض های نجومی 
علی الحساب آب

نگاهی به وضعیت بد سرو تاریخی شهر و وعده ی بی سرانجام ایجاد گذر فرهنگی؛ 

سـرِو  بی سامـاِن سیرجـان
  اداره اوقاف به عنوان متولی امامزاده احمد از چند سال پیش که کار ساخت و ساز و توسعه ی امامزاده را شروع کرده است، برای درخت کهن، کوچکترین فضای حیاتی ئی قائل نشده و هوای پیرامون      اداره اوقاف به عنوان متولی امامزاده احمد از چند سال پیش که کار ساخت و ساز و توسعه ی امامزاده را شروع کرده است، برای درخت کهن، کوچکترین فضای حیاتی ئی قائل نشده و هوای پیرامون    

        درخت را تا سی سانتیمتری درخت، با بتون و سازه خفه کرده است.        درخت را تا سی سانتیمتری درخت، با بتون و سازه خفه کرده است.
  درخت سرو هم می بایست مانند سردر مسجد تاریخی پشت بازار سیرجان تخریب می شد، تا بعد فشار افکار عمومی، رییس اداره اوقاف را وادار به پاسخگویی کند؟ آن وقت که دیگر کار از کار گذشته بود.  درخت سرو هم می بایست مانند سردر مسجد تاریخی پشت بازار سیرجان تخریب می شد، تا بعد فشار افکار عمومی، رییس اداره اوقاف را وادار به پاسخگویی کند؟ آن وقت که دیگر کار از کار گذشته بود.

  اکنون شاهد بی توجهی به خانه ی تاریخی   نبش کوچه ی منتهی به بادگیر چپقی هستیم. نه میراث فرهنگی آن را ثبت تاریخی کرده و نه شهرداری یا شرکتی معدنی حاضر به خرید آن و استفاده از ظرفیت   اکنون شاهد بی توجهی به خانه ی تاریخی   نبش کوچه ی منتهی به بادگیر چپقی هستیم. نه میراث فرهنگی آن را ثبت تاریخی کرده و نه شهرداری یا شرکتی معدنی حاضر به خرید آن و استفاده از ظرفیت 
       خانه در گذر فرهنگِی وعده داده شده است.       خانه در گذر فرهنگِی وعده داده شده است.

آخرین شب های اجرای تآتر
 را از دست ندهید

صفحه 4

 برگزاری مسابقه کتابخوانی
 با موضوع »محرم« توسط گهر زمین 

اینترنت و سوپر انقالبی های 
پرت از مرحله!
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز ســه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی        تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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از طریق  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مزایده 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است

 مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود 

در پارکهای سطح شهر )بوستان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی)شرح مختصر؛اجــاره ساختمــان ها و 

ابنیه موجود در پارکهــای سطـح شهــر )بوستـان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(

سال 1401 به شماره 20010090872000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است

 مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

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

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

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی  انجام

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

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

آگهی مزایده اجاره شماره 5001092962000011

اجاره بوفه معاونت آموزشی ) بیمارستان امام رضا »ع« قدیم( را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
 5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 1 1 با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/25  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/03 
*تاریخ بازدید: 1401/08/30 لغایت 1401/09/10             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/15 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/16 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/17 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره  1401/48/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

»پروژه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه« خود را به صورت EPC از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت 

این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع 

مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/09/05 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت 

ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و 

صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـه عمومـي
 شمـاره  1401/49/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع گاز مجتمع «

 خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهي نامه صالحیت ارائه 

خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در گروه نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و مورد تایید شرکت ملی گاز 

 WWW.GEG.IR ایران واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین 

مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 

1401/09/06 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

غریبِی کتاب و کتابخوانی در سیرجان غریبِی کتاب و کتابخوانی در سیرجان 
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شماره 718

25 آبان1401 خبر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان امروز اظهار کرد: از ۹۶ هکتار سطح زیر کشت 
زعفران حدود ۱۳۰کیلوگرم محصول خشک زعفران تولید و روانه  ی بازار می شود و امسال 

هم با شرایط مناسب افزایش ۲۷ درصدی محصول را نسبت به سال گذشته داریم.
 اکبر محمودآبادی افزود : برداشت زعفران یک ماه ادامه دارد و طی این مدت ۲۰ هزار 
نفر روز کارگر مشغول به کار می شوند. حسین ایرانمنش گفت:  کاشت این محصول زمینه 
اشتغال را برای حدود ۲۰۰ نفر روز برای هر هکتار ایجاد کرده است و هر کیلو گل زعفران 

۱۲۰هزار تومان برای هر خانواده درآمدزایی دارد.   

آغاز برداشت
 زعفران از

 مزارع سیرجان

خبــر
۴۱۴۱ درصد پرونده های شورای حل اختالف سیرجان منهی به سازش شده اند درصد پرونده های شورای حل اختالف سیرجان منهی به سازش شده اند

ابتدای سال تاکنون ۴۱ درصد پرونده های قابل صلح در شورا های حل  رییس دادگستری شهرستان سیرجان گفت:از 
اختالف سیرجان منتهی به صلح وسازش شده اند.حجت االسالم  محمود محمدی گفت: در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ در شورای 
حل اختالف شهرستان سیرجان از ۱۱ هزارو ۹۶۴ فقره پرونده وارده، تعداد ۱۱ هزارو ۷۵۱ فقره پرونده مختومه شده است.

این مقام قضایی اعالم کرد: به مناسبت سالروز تاسیس شورا های حل اختالف مقامات قضایی شهرستان با همراهی رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان از شعب شورا های حل اختالف سیرجان بازدید کردند.   

دادستان عمومی و انقالب کرمان که بر 
رسالت رسانه ها در تامین منفعت عمومی 
تاکید کرد گفت: به طور نمونه رسانه ها در 
ظرفیت های  به  توجه  با  می توانند  استان 
معدنی، زمینه ای فراهم آورند که گردش 
مالی شرکت های بزرگ اقتصادی و منافع 
به  معدنی  های  فعالیت  از  قانونی حاصل 

استان بازگردد.
هیات  اعضای  دیدار  در  بخشی  مهدی 
مدیره خانه مطبوعات استان افزود: تحقق 
جامعه شفاف از آرمان های دستگاه قضایی 
و رسانه ها؛ لذا اگر رسانه ها کمک کنند که 
بروز  از  جامعه شفاف در استان محقق و 
شود،  جلوگیری  اداری  و  مالی  فسادهای 
می توانیم الگویی در این زمینه به کشور 

ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه باید بر مبنای مصلحت 
عمومی در حوزه رسانه اقدام شود افزود: 
در  را  استان  ارتقای  هدف  رسانه ها  اگر 
اجتماعی، فرهنگی  اقتصادی،  حوزه های 
و غیره دنبال کنند، بدون شک در تمامی 
این حوزه ها موفقیت های بزرگی حاصل 

خواهد شد.
فعالیت های  اینکه  بر  تاکید  با  بخشی 
جناحی و نگاه نفع فردی به رسانه موجب 
تضییع حقوق مردم می شود، تاکید کرد: 
ها،  رسانه  اصلی  هدف  رود  می  انتظار 
تامین منفعت عمومی مردم باشد و مردم 
از قلم، بیان و توانایی رسانه ها بهره مند 

شوند.
را  رسانه ها  بحق  گری  مطالبه  بخشی، 
مورد تاکید قرار داد و گفت: توقع می رود 

رسانه ها در چارچوب قانون، حقوق عموم 
مطبوعات  زیرا  کنند  مطالبه  را  مردم 
از  قانونمند  گری  مطالبه  با  می توانند 
تکریم  زمینه  اجرایی،  دستگاه های 
فراهم  را  قضایی  دستگاه  در  مراجعان 
ها جلوگیری  نارضایتی  بروز  از  و  بیاورند 

کنند.
ها  رسانه  رود  می  انتظار  گفت:  وی 
منفعت  ارتقای  هدف  با  سازنده  انتقادات 
مردم، روشنگری در بحران ها، پیشگیری 
یابی و  بر مبنای ریشه  بروز بحران ها  از 
علت یابی ها و توسعه دانش حقوقی مردم 
به  ها  پرونده  ورودی  کاهش  منظور  به 

دستگاه قضایی را مد نظر قرار دهند.
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و حرفه  ای  اخالقی  رعایت حدود  کرمان، 

در رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
حداکثری  و  فعال  مشارکت  به  تشویق 
های  حوزه  در  نخبگان  بویژه  مردم 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... از دیگر 
ماموریت های رسانه هاست که در نهایت 
برای  عمومی  همکاری  توسعه  به  منجر 

ایجاد جامعه پیشرفته خواهد شد.
استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
وفاق  برای تحقق  کرمان، کمک رسانه ها 
و  جناح ها  گروه ها،  بین  در  همدلی  و 
مذاهب را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: 
امنیت  جامعه،  در  تفرقه  بروز  صورت  در 
به  آن  و ضرر  دار می شود  جامعه خدشه 

مردم بر می گردد.
بخشی با اشاره به اینکه در حوزه رسانه 
ها باید از فعالیت های جزیره ای خودداری 

کرد و زمینه تعامل بین مردم و مسئوالن 
را ارتقا داد یادآور شد: در دستگاه قضایی 
هرگونه پرونده قضایی مرتبط با رسانه ها را 
بر مبنای اصالح ذات البین مورد توجه قرار 
داده و تالش می شود بر مبنای سازش این 

موارد حل گردد.
عمومی  روابط  مدیر  امیرمحمدی  حمزه 
کرمان  استان  دادگستری  رسانه  امور  و 
و  رسانه  دوره جشنواره  سه  برگزاری  نیز 
مطبوعات را نمادی از تعامل این دستگاه 
بزودی  که  گفت  و  برشمرد  ها  رسانه  با 
اعالم  نیز  جشنواره  چهارمین  فراخوان 
این نشست مدیرعامل  ادامه  می شود.در 
خانه مطبوعات استان کرمان نیز به بیان 

عملکرد این نهاد پرداخت.

»محرم«  موضوع  با  کتابخوانی  مسابقه 
در  گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  توسط 

ایام محرم و صفر برگزار شد.
به  و  محرم  موضوع  با  که  مسابقه  این 
همت شرکت گهرزمین و با همکاری اداره  
اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  کتابخانه  ها 
گردید،  برگزار  سیرجان  شهرستان 
»جاذبه های حسینی«  کتاب  از  سواالتی 
که از بیانات مقام معظم رهبری بوده است 
مطرح شد. در این مسابقه به موضوعاتی 
اربعین  و  )س(  زینب  حضرت  چون 

حسینی پرداخته شد.
در این مسابقه که به صورت غیرحضوری 
نفر  هزار   ۶ تعداد  شد؛  برگزار  آنالین  و 
 ۱۶۰۵ تعداد،  این  از  که  شرکت کردند 
نفر از مشارکت کنندگان به همه سؤاالت 

جواب صحیح دادند.
مراسم  در  گزارش  این  اساس  بر 
صبح  امروز  که  مسابقه  این  قرعه کشی 
برگزاری  طی  برگزیدگان  به  شد؛  برگزار 

مراسمی جوایزی همچون ۵ سفر زیارتی 
کربال، ۸ سفر زیارتی مشهدمقدس و ۷۲ 
تومان  هزار   ۵۰۰ مبلغ  به  هدیه  کارت 

اهداء می شود.

گفتنی است این مسابقه به منظور ترویج 
فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح مطالعه 
جوانان و نوجوانان برگزار شد؛ ضمن آنکه 
اینگونه مسابقات فرصتی برای جوانان و 

است  کتابخوانی  و  کتاب  به  عالقه مندان 
عاشورای حسینی  و  مکتب  از  بتوانند  تا 
درس آزادی و زندگی با عزت را بیاموزند.

دادستان عمومی و انقالب کرمان  عنوان کرد:

رسانه ها در چارچوب قانون، حقوق عموم مردم را مطالبه کنند

توسط شرکت سنگ آهن گهرزمین صورت گرفت؛

 برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع »محرم« 

عملیات بازگشایی خیابان بدر آغاز شد
به دنبال انجام عملیات های عمرانی شهرداری در سطح معابر شهری سیرجان صبح امروز 
یکشنبه ۲۲ آبان ماه طرح بازگشایی خیابان بدر شروع شد. این طرح چند سال به صورت 
نیمه کاره رها شده بود اما با حضور شهردار سیرجان و شهردار منطقه ۲ و با هماهنگی 

پرسنل و واحدهای مربوطه ی شهرداری، به مرحله ی اجرایی رسید.
عبدالرضا عامری شهردار منطقه ۲، در این باره گفت: خیابان بدر به صورت بن بست و 
حد فاصل خیابان میرزا رضا و ابن سینا قرار دارد. باتوجه به  حجم ترافیک در خیابان ابن  
سینا و خیابان های مجاور، بازگشایی خیابان بدر می تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک 
شهری در این محدوده داشته باشد؛ لذا با پیگیری های دکتر کریمی پور شهردار سیرجان، 
این طرح با جدیت در دستور کار قرار گرفته است و اجرای عملیات بهسازی و عمرانی در 

این خیابان منوط به همکاری تعدادی از ساکنان این خیابان می باشد.
با  این خصوص  در  قبال  که  از هماهنگی همشهریان محترمی  تشکر  عامری ضمن 
شهرداری سیرجان مذاکراتی داشته  اند، درخواست کرد در اجرای پروژه نیز همکاری الزم 
را با سازمان عمران شهرداری به عمل آورند تا عملیات بهسازی خیابان بدر بدون وقفه و 

در کوتاه ترین زمان به اتمام برسد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
شهرداری سیرجان نیز بیان کرد: طبق دستورالعمل رسیده به سازمان، بایستی در این 
خیابان عملیات بهسازی صورت گیرد و خیابان های ابن سینا، میرزا رضا و بدر بهم وصل 
شود. مجتبی پورخسروانی با اعالم آمادگی کلیه ی نیروها و تجهیزات عمرانی مستقر در 
این خیابان، افزود: جدول گذاری و آسفالت خیابان بدر در دستور کار سازمان عمران و 
بازآفرینی شهری ست و در صورت همکاری ساکنان این محدوده و تخلیه ی منازل مذکور، 

عملیات عمرانی آغاز می شود.

آیین افتتاح درمانگاه شهرداری سیرجان برگزار شد
در اجرای سیاست های مجموعه ی شهرداری و شورای شهر سیرجان و در جهت 
و درمانی در دستور  پزشکی  ارائه ی خدمات مطلوب  پرسنل شهرداری،  کلیه  رفاه 
معاونان  با حضور شهردار،  ماه ۱۴۰۱  آبان   ۲۲ امروز  نتیجه  در  و  گرفت  قرار  کار 
سازمان های مختلف شهرداری، رییس و تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر، 
جمعی از مسئوالن درمانی و دانشکده علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان شهرستان، 
درمانگاه شهرداری سیرجان واقع در خیابان شریعتی افتتاح و به بهره برداری رسید.

خدمات قابل ارائه در این درمانگاه شامل خدمات پرستاری و دندان پزشکی، مامایی، 
پزشک عمومی و پزشک متخصص می باشد.

دکتر  همت  به  سیرجان،  شهرداری  درمانگاه  مسئول  حکیمی  مریم  گفته ی  به 
کریمی پور شهردار سیرجان و همکاری شورای اسالمی شهر بودجه قابل توجهی در 
سال ۱۴۰۱ برای این درمانگاه در نظر گرفته شد. همچنین بهتر بحث برون سپاری 

درمانگاه برای ارائه خدمات بهتر در دستور کار قرار گرفت.
وی هزینه های بهسازی، تجهیز ساختمان و خرید تجهیزات این درمانگاه را بالغ بر 
یک میلیارد تومان و هزینه قرارداد برون سپاری تا پایان امسال را ۷۲۱ میلیون تومان 
درمانگاه،  این  افتتاح  آئین  در  ارتباطات شهرداری،  به گزارش مدیریت  اعالم کرد. 
دکتر علی اکبر کریمی پور اعتبارات اختصاص یافته به بخش رفاهیات، مدیریت منابع 
انسانی و هزینه های درمانگاه را نتیجه حمایت و همکاری رییس و اعضای شورای 

اسالمی شهر دانست و از آن ها تشکر کرد.                        
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

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

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده  در سامانه: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها      تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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شماره 718

25 آبان1401 شهر

سومین  را  دیابت  علوم پزشکی،  دانشگاه  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رئیس   
عروقی  و  قلبی  بیماری های  از  بعد  غیرواگیر  بیماری های  به  ابتال  علت  به  مرگ  عامل 
بیماری های  خطر  عوامل  ملی  پیمایش  اساس  »بر  گفت:  و  کرد  بیان  سرطان  و 
دیابت  شیوع  است،  شده  انجام  کشور  در   ۱۴۰۰ و   ۱۳۹۵ سال های  در  که  غیرواگیر 
رسیده   ۱۴۰۰ سال  در  شیوع  درصد   ۱۴ به   ۱۳۹۵ سال  در  درصد   ۱۱ از  کشور  در 
است.   »درصد بروز دیابت نوع دو در خانم ها ۱۵ درصد و در آقایان ۱۳ درصد است«.

 افزایش ۳۰ 
درصدی شیوع 
دیابت در کشور

 برای تحصیل  برای تحصیل ۷۰۰۷۰۰ هزار دانش آموز اتباع  هزار دانش آموز اتباع ۲۳۲۳ هزار کالس نیاز داریم  هزار کالس نیاز داریم 
وزیر آموزش و پرورش گفت: »برای تحصیل ۷۰۰ هزار دانش آموز اتباع خارجی که در کشورمان حضور دارند، به ۲۳ هزار 
کالس درس نیاز داریم که کمیساریای عالی پناهندگان تنها ۶۰۰ کالس درس مورد نیاز آنان را تامین کرده  است«.یوسف 
نوری افزود: »عالوه بر فضای آموزشی مورد نیاز تحصیل دانش آموزان اتباع، معلمان نیز تالش بسیاری انجام می دهند و تنها 
حقوق معلمان مورد نیاز اتباع، ساالنه بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال است که این امتیاز ویژه ای از سوی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی به اتباع بوده که در مجامع جهانی باید به آن پرداخته شود«.

خبــر

شاید در میان همه ی شهرهای ایران، رتبه ی بیشترین ستم به 
تاریخ و فرهنگ به سیرجان برسد! دالیلش هم باید چندبعدی 
باشد. از غلبه ی نگاه  سهل انگارانه به آثار فرهنگی بازمانده از تاریخ 
یک شهر که حاال معدنی شده و تک بعدی رشد کرده تا داشتن 
تعمد بر تخریب و محو آثار پیشینیان در سیرجان شاید به خاطر 

مغضوب بودن مشاهیر این شهر.
هرچه هست سیرجان نه قلعه سنگش با آن ارزش باستانی جدی 
گرفته می شود و نه به شاه فیروز و بازار و کاروانسراها و... شهرستان 

رسیدگی می شود. 
متوکل عباسِی سرو امامزاده احمد سیرجان کیست؟

در نقوش تخت جمشید درخت سرو حضور پررنگی دارد که خود 
گویای باستانی بودن باور احترام به درخت سرو در میان ایرانیان 
است. باوری که به نوعی ترویج فرهنگ نگهداری و حفظ محیط 

زیست هم در کیش ایرانیان باستان به شمار می آمده.
در تاریخ اسالمی نیز حضور سرو زیاد دیده می شود. درخت سرو 
در ادبیات فارسی نمادی از آزادگی و انسان آزاده است و همچنین 
می گویند متوکل عباسی بعد از تخریب آرامگاه امام سوم شیعیان، 

در مبارزه  ی داعش گونه اش با تکثر و تنوع آیین ها جسورتر شد و 
بند کرد به درخت سرو تنومندی در کاشمر که بس کهن بود و 
مورد توجه مردم. مردم محلی معتقد بودند سرو کاشمر را زردشت 

کاشته و عمر هزار سال دارد.
متوکل با پنهان شدن تحت عنوان مبارزه با شرک و خرافه اما در 
واقع به خاطر مرکزیت دادن و رسمیت یافتن زیارتگاه های مورد 
حمایت حکومت عباسی، دستور قطع درخت و قطعه قطعه کردن 
آن و بار زدنش به پشت شتران برای تامین هیزم کاخش در بغداد 
را صادر کرد. مورخان روایت چنین کنند که درخت در میان آه 
و ناله و نفرین مردم بریده شد و بار چندین شتر راهی بغداد شد. 
قطعات درخت که به بغداد رسید، همزمان با ورود کاروان کاشمر، 
از طرف مقابل جسد متوکل از دروازه  ی بغداد در حال تشییع بود 

زیرا به دست پسرش مقتول شده بود.
امامزاده احمد سیرجان نیز حکایت  حاال سرو چندصدساله ی 
مشابهی پیدا کرده است. اداره اوقاف به عنوان متولی امور امامزاده 
احمد از چند سال پیش که کار ساخت و ساز و توسعه ی امامزاده 
را شروع کرده است، برای این درخت کهن کوچکترین فضای 
حیاتی ئی قائل نشده و هوای پیرامون درخت را تا سی سانتیمتری 

درخت با بتون و سازه خفه کرده است.
نه میراث فرهنگی پیگیری موثری برای تجدید نظر و تخریب 
و هم  رایزنی  اوقاف یک  نه حتا  و  داده  انجام  مزاحم  سازه های 
اندیشی ساده با معماران پیرامون معماری سبز و چگونگی انجام 

آن داشته است.
باید  باید کرد. حتما این درخت هم  از وقوع  عالج واقعه قبل 
مثل سردر مسجد تاریخی پشت بازار سیرجان تخریب شود، تا 
بعد فشار افکار عمومی، رییس اداره اوقاف سیرجان را وادار به 

پاسخگویی کند؟ آن وقت که دیگر کار از کار گذشته است.
به جز بی توجهی به نیازهای ادامه ی حیات یک درخت تنومند 
و کهن تاریخی با ارزش میراث معنوی که نشان زنده ای بر هویت 
تاریخی سیرجان است، سوال اساسی دیگر این است که آیا نیاز 
بود یک امام زاده  با معماری معنوی و آرامش بخش قدیمی اش و با 
تعداد محدودی مراجعه کننده در روز را دستکاری کنند و فضای 
معنوی آن را با انبوهی از بتون تبدیل به محیطی هولناک کنند؟ 
این  درباره ی  باید  اوقاف  و  فرهنگی سیرجان  میراث  اداره های 
کم کاری و بی توجهی به افکار عمومی سیرجان پاسخ بگویند و 
آزادسازی  اشتباه صورت گرفته در صدد  برای جبران  ادامه  در 

محوطه ی اطراف درخت باشند.
گذر فرهنگی از میان بلوک و سیمان!؟

مسووالن شورا و شهردار و اداره میراث فرهنگی سیرجان بارها دم 
از ایجاد یک گذر فرهنگی از بازار تا بادگیر چپقی زده اند و از امضای 
همکاری مشترک خبر داده و وعده ها را هر روز به فردا انداخته اند. 
باری گفته اند، سفارش طرح نقشه ی این گذر فرهنگی داده شده 
و در حال انجام است و گاهی هم از تهیه و آماده شدن آن حرف 
زده اند  و برای خود شان و کار کارستانی که قرار است انجام بشود 

دست زده و سود و هورا کشیده و به به و چه چه گفته اند.
اما دریغ از یک نشانه از پیگیری که عالقمندان به میراث فرهنگی 
به همان روزنه دل خوش کنند.اگر قرار باشد از خانه ی تاریخی 
و آیینی حاج رشید و بادگیر چپقی تا بازار و کاروانسرای کهنسال 
کوچه مشخصات  این  ایجاد شود،  فرهنگی  گذر  یک  سیرجان 
خاص خودش را الزم دارد. مشخصاتی که بی شک شباهتی به 
سازه های سنگی و آهنی و بتونی امروزی نمی تواند داشته باشد و 
نباید هم داشته باشد. به همین دلیل در راستای تحقق این وعده 
و پیاده شدن این رویا در گام اول نیاز بود دو کار اساسی صورت 

بگیرد که به نظر دارد به آن بی توجهی 
خطرناکی می شود.

سازه های  به  می بایست  اینکه   1

اجازه ی  فقط  محوطه  این  در  جدید 
استفاده از نماهای آجری و سنتی داده 
شاهدیم  روز  هر  که  درحالی  می شد 
نماهای رومی و سنگی چند طبقه از 
کار  پایان  محوطه  این  در  شهرداری 
حریم  به  تعرض  این  در  و  می گیرند 
بصری آثار تاریخی حتا جسور شده و در 
مجاورت بادگیرهای خانه ی حاج رشید 
و بادگیر چپقی مجوز چند طبقه هم 
گرفته اند که به نوعی دهن کجی با این 

دو بادگیر است.

تاریخی  سازه های  تخریب  از   2

معدود باقی مانده در این مسیِر مشخص 
و  یاد  حفظ  برای  و  گردد  جلوگیری 

خاطره ی معماری و تداعی محیط و فضای سیرجان قدیم کوشش 
شود. زیرا سابق بر این با وجود تخریب اصل خانه ی تاریخی ئی که 
بادگیر چپقی در آن واقع بوده، بند ناف طفلی به نام بادگیر چپقی 
اینکه مادر)اصل خانه(  از مادرش جدا شده و حتا وحشتناکتر 
توسط بیل های بی رحم مکانیکی زنده به گور شده است. بنابراین 
دست کم باید خانه ی مشابه و هم سن با آن خانه در همسایگی 
بادگیر را خریده و حفظ کرد تا هم از اتاق های آن برای استفاده ی 
غرفه های مورد نیاز در گذر فرهنگی استفاده شود و هم جبران 
مافاتی در حفظ اصالت تاریخی آن محیط از بین رفته بشود. به 
هرحال طبیعی ست که یک کوچه یا گذر فرهنگی میان دو سازه ی 
و  شود  آجرفرش  باید  قدیم،  بازار  تا  رشید  حاج  خانه  تاریخی 
پنجره ها و درب و دیوارش چوبی و خشتی و کاهگلی و آجری 
باشند. در طول این مسیر بتون و نمای آلمینیوم راسته ی کار گذر 
فرهنگی نیست.  کمی از یزدی ها یاد بگیریم. شورای شهرمان به 
جای رفتن به لنگرود که هیچ شباهت اقلیمی و معماری ئی به 
سیرجان ندارد، یک بازدید از یزد و کوچه ها و خانه های حفظ شده 

و مرمت گشته اش می کردند بد نبود.
بی توجهی به خانه ی تاریخی در نبش کوچه ی بادگیر چپقی 

ولی با وجود تمایل شرکت های معدنی به تقبل هزینه ی این 
پروژه ها در راستای مسوولیت فرهنگی شان، متاسفانه هنوز هم 
دلی  و  می کنند  کم کاری  فرهنگی  میراث  اداره  و  شورای شهر 
تاریخی  خانه ی  به  بی توجهی  شاهد  همچنان  نمی سوزانند. 
فاطمی نسب ها در نبش کوچه ی منتهی به بادگیر چپقی هستیم. 
نه میراث فرهنگی آن را ثبت تاریخی کرده است و نه شهرداری 
یا شرکتی معدنی حاضر به خرید آن و استفاده از ظرفیت خانه در 
گذر فرهنگی وعده داده شده است. با این شرایط هم که تازگی 
برای خانه پیش آمده و مشاهده ی تحرکات لودر و کامیون در آن، 
چه این خانه نیز بسا شبانه توسط وارثان یا مالک جدید تخریب 
شود و تنها فرصت باقی مانده برای احیای یک نمونه از بافت قدیم 
شهر سیرجان و ارائه اش به گردشگر، از دست برود و شهر اصیل و 
تاریخی سیرجان باز هم یتیم تر و بی هویت تر از قبل به نظر بیاید 

که در نظر غریبه  ها انگاری از زیر بته عمل آمده باشد!

نگاهی به وضعیت بد سرو تاریخی شهر و وعده ی بی سرانجام ایجاد گذر فرهنگی؛ 

سرِو  بی ساماِن سیرجان
 سیرجان از زیر بَتّه عمل نیامده

      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

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 ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 ۱۴۰۱/۰8/۱8 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5۰۷۷  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱65  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 ۱۴۰۱/۰8/۱8 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5۰۷۷  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱6۷  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اجاره آپارتمان
 ۱۰۵ متر دوخواب ، طبقه ۴ از ۴

انتهای ابن سینا،آپارتمان های مساجد
دارای پارکینگ و آسانسور و انباری 
۲۰۰ میلیون رهن کامل داده می شود

امالک افتخار
خیابان مقداد جنب دفتر پیشخوان 

۰ ۹ ۳ ۳ 8 ۲ 5 ۳ 5 ۰ ۴
۰ ۹ ۱ ۳ ۳ ۴ ۷ ۷ ۹ 5 ۰

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

۰۹۱۳   ۱۴5   ۴۰۲۷   

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

09135320842-09132794372

                             پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلو تبلیغاتی
پیرو آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلو تبلیغاتی  به استحضار می رساند آخرین زمان 
ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰5  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل پایه 
3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۲_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۳_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

۴- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰8/۳۰ 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

۷_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

      پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت ۲6۰ هکتار
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت ۲6۰ هکتار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل  رتبه 3 
رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

از تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲9 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱6،۷66،85۱،55۴ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰۹/۰6 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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فرماندار سیرجان گفت: مدیران و کارکنان ادارات کتاب های بدون استفاده و مازاد خود را به 
کتابخانه ها اهداء کنند.همزمان با هفته  کتاب و کتابخوانی، مراسم گرامیداشت هفته  کتاب و 
تقدیر از کتابداران با حضور یعقوبی پور فرماندار ویژه سیرجان و جمعی از کتابداران در محل 
اداره کتابخانه های شهرستان برگزار شد.فرماندار ویژه سیرجان ضمن گرامی داشت هفته کتاب و 
کتابخوانی، تعداد اعضاء فعال کتابخانه های شهرستان سیرجان را ۹هزار نفر عنوان کرد، گفت: این 

هفته بهانه ای است که از زحمات دست اندر کاران این امر مهم و حیاتی قدردانی و تجلیل کنیم.

کتاب های 
مازاد ادارات به 

کتابخانه ها اهداء 
شوند

لزوم ترویج بیمه روستائیان و عشایرلزوم ترویج بیمه روستائیان و عشایر
جلسه مشترک بررسی مسائل و مشکالت روستاهای بخش مرکزی و ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 
عشایر به ریاست  یعقوبی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان،بخشدار مرکزی و جمعی از دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای 
تابعه در محل سالن اجتماعات بخشداری مرکزی برگزار شد. یعقوبی پور گفت: در راستای محرومیت زدایی و جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان بازدیدهای میدانی از روستاهای شهرستان انجام شده و موانع و مشکالت روستاها شناسایی و دسته بندی 
شده و هدف از برگزاری جلسه رسیدگی و پیگیری برای رفع مشکل روستاها است.او گفت: ارتباط و تعامل بین دهیاران و 

مدیران دستگاه های اجرایی تقویت کننده امور است که باعث تسریع در روند توسعه و ارائه خدمات در روستاها می شود. 

خبــر

آخرین شب های اجرای این تآتر را 

از دست ندهید
تآتر  گروه  از  کاری  هنیا  جزیره  برای  مجرمی  تئاتر 
اهلل  ذبیح  استاد  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  با  میم 
تئاتر  سالن  صحنه ی  روی  به  آبان  نهم  از  قاسمی 
هر  ماه  آبان  پایان  تا  و همچنان  است  رفته  فرودسی 

شب اجرا می شود.
مروژک  پلیس  نمایشنامه  از  اقتباسی  نمایش  این 
و  طراحی  به  که  است  تبرایی  بابک  ترجمه ی 
اسدی  )ابراهیم  همشهری  هنرمند  کارگردانی 
پردیس  شول،  رفته.کیمیا  صحنه  روی  به  زیدآبادی( 
حسام  موحدی،  تینا  کربالیی زاده،  طاهره  قاسمی، 
رها  و  رضایی  کیانا  نورمندی پور،  امین  نورمندی پور، 

این نمایش هستند. بازیگران  اسدی همه 
بدون  دقیقه  سی  و   ۱۹ ساعت  شب  هر  تآتر  این 
ورودی  بلیط  و  می شود  اجرا  دقیقه  هشتاد  در  تاخیر 
محوطه ی  یعنی  نمایش  برگزاری  محل  همان  در  آن 
در  واقع  سیرجان  ارشاد  قدیم  اداره  فردوسی  تاالر 

ابتدای بلوار سردار جنگل، به فروش می رسد. 
زیدآبادی،  مهدیه  پوررضا،  سهند  که  گفتنی ست 
مطلق،  مرتضا  پورعبدل،  افسانه  گلستانه،  فرشته 
جهانشاهی  مبینا  و  اسدی  عباس  رضوی زاده،  حسین 

از عوامل پشت صحنه ی این تآتر هستند.

 گزاره

ایران«  کتاب  پایتخت  »سیرجان، 
شعار مضحکه ای بود که یکی از روسای 
سابق اداره ارشاد سیرجان وعده می داد. 
اینکه سیرجان ظرفیت  به  توجه  بدون 
تحقق این رویا را دارد یا ندارد و شرایط 
شرایطش  اگر  و  چیست  نامزدی  این 
شرایط  به  رسیدن  برای  نیست،  مهیا 
زیرساخت هایی  چه  باید  کاندیداتوری 
امکاناتی  چه  به  ما  شهر  شود؟  ایجاد 
فرهنگ  باید  چطور  و  است  نیازمند 
شهر  مردم  میان  در  را  کتابخوانی 
کتاب  هفته ی  بهانه  داد؟به  گسترش 
چند  با  باره  همین  در  کتابخوانی  و 

همشهری اهل مطالع گپی زدیم.
ما  اکثریت  دغدغه  خواندن،  کتاب 

نیست
جاوید پورفریدونی یک کتابخوان تقریبا 
با کتاب از هر دو نوع  حرفه ای ست که 
است.  اخت  آن  الکترونیکی  و  کاغذی 
می گوید:  سیرجان  شرایط  درباره ی  او 
"یک مقایسه ی کوتاه میان سیرجان و 
شهرهای دیگر )حتا کالنشهرها هم نه(" 
مسووالن  است  بهتر  که  می دهد  نشان 
تجربه  آن  از  سیرجان  امروز  فرهنگی 
پند گیرند و به جای برداشتن لقمه های 
دیگری  زمینه های  در  دهان،  از  بزرگتر 
که پتانسیلش موجود است )مثل شهر 
جهانی گلیم( حافظ عنوان شهر باشند. 
دستفروشی  بازار  نه  سیرجان  در  چون 
که  کافه کتابی  نه  و  دارد  رونق  کتاب 
برای  ثباتی  و  درآمد  به  و  باشد  موفق 

تداوم کار برسد، وجود دارد.
 یکی دو تالش برخی اهالی فرهنگ و 
هنر در این زمینه  هم، شکست تلخی را 
تجربه کرده است و این شکست تلخ یا 

از طرف  از سر رکود و استقبال نشدن 
مردم بوده و یا به خاطر برخی فشارهای 
تنگ نظرانه ی مسووالن امر که انگار هر 
بلقوه  خطر  یک  را  فرهنگی ئی  جمع 

می بینند!
یا  و  کتاب  المان  یک  دیگر  طرف  از   
مجهز  میز  و  نیمکت   با  کتاب  پارک 
دیده  سیرجان  در  هم  قبیل  این  از  و 
نمی شود و در دستور کار هزارم شورا و 

شهرداری مان هم نیست. 
تا  سیصد  شهرستان  یک  همچنین 
چهارصد نفری تنها دو کتابفروشی خوب 
در زمینه ی  ارائه ی کتاب های غیردرسی 
است  این  جز  چیزی  آن  معنای  دارد! 
که قانون عرضه و تقاضا اجازه ی بیشتر 

شدن این کتابفروشی ها را نمی دهد. 
در  زیادی  و  جدی  آزادی  مطالعه 
کتاب  تقاضای  تا  ندارد  وجود  سیرجان 
غیردرسی و غیر دانشگاهی را باال ببرد و 
در نتیجه سرمایه گذاری هم حاضر شود 
این  عرضه ی  بازار  وارد  ریسک  با کمی 

نوع کتاب ها شود.
در سالیان گذشته شاهد نمایشگاه های 
سالی یک بار و فصلی کتاب در حیاط 
اداره قدیم ارشاد سیرجان هم بودیم که 
بیشتر از اینکه نمایشگاه باشند، سوژه ی 
نمایشگاه  اینکه  از  بیشتر  بودند.  خنده 
برای  بوده اند  رانتی  دکانی  باشند،  بوده 
یک کتابفروش غیربومی یا یک یا چند 
با مجموعه ای از کتاب های  ناشر خاص 

چه کسی پنیر من را جا به جا کرد و 
کدام شکمو قورباغه ی مرا خورد؟! 

البته از دایره انصاف خارج نشویم تازه 
چند سالی هست که به همت گل گهر 
زیرمجموعه اش،  فرهنگی  موسسات  و 
واقعی  نمایشگاه های  برگزاری  شاهد 
پیشرفت  خود  این  که  هستیم  کتاب 
حمایت  اگر  دید  باید  ولی  بزرگی ست. 
ناشران کشوری حاضر  از  مالی گل گهر 
به  کتاب  کاالبرگ  ارائه  و  نمایشگاه  در 
ناشران  باز  نبود،  مسائل  این  و  مردم 
توان شان  و  زمان  که  می کردند  ریسک 
در  نشرشان  تازه ی  آثار  ارائه ی  برای  را 
بدون  بگذارند؟  سیرجان  مثل  شهری 
یارانه   و  سوبسید  بدون  یعنی  نه.  شک 

امکان برگزاری آزاد چنین نمایشگاه های 
بزرگی در شهر سیرجان نیست زیرا بازار 

فروشی وجود ندارد.«
هر گوشی همراه یک کتابخانه است اما 

کو فرصت؟
امید محمودزاده ابراهیمی نیز از دیگر 
کتاب خوانی  و  کتاب  اهل  همشهریان 
با  دیگر  "کتابخوانی  می گوید:  و  است 
متر و معیار سبک قدیم نباید سنجیده 
یک  با  االن  شده.  زیاد  امکانات  شود. 
آنالین  خرید  افزار  نرم  نصب  و  گوشی 
کتاب الکترونیک می شود کتاب خواند. 
کاغذی  کتاب  سوم  یک  هم  قیمتش 
است و دیگر گرانی کتاب را هم نمی شود 

بهانه کرد. 

حتا  زمان  یک  کردن  معین  از  بیشتر 
برای خواندن کتاب  شده کوتاه در روز 
به الی  را در ال  این زمان  باید  و  است 
کردن  باز  اصل  گنجاند.  زندگی  برنامه 
وقت برای کتا و جا باز کردن برای آن 
به  مهم است. سی دقیقه. ۱۵ دقیقه.« 
نظر محمودزاده مشکل دیگر محیط های 
آرامش  که  است  امروزی  شهرهای 
برای  را  الزم  ذهنی  تمرکز  فرصت  و 
خواندن باقی نگذاشته است. او همچنین 
تاکید دارد: »برای کتاب خواندن در شهر 

ما تبلیغ نشده است.«
کتاب به مثابه دمنوش آرامبخش

همشهریان  از  برخی  میان  این  در 
کتاب باز نیز همگی در این باره هم نظر 
در  کتاب خواندن  مفهوم  که  بودند 
به  است.  افتاده  جا  غلط  ما  جامعه ی 
تنها  خواندن  از  اکثرا  که  معنی  این 
حفظیات  و  کردن  بر  از  تلِخ  تجربه ی 
اساسا  و  دارند  را  محتوای کتب درسی 
به آن ها نگفته می توانند در  هیچ کس 
حوزه ی عالقه های شخصی خود کتابی 
با موضوع آزاد را مفهومی و بدون داشتن 
بخوانند  یا نشدن  بر شدن  از  دغدغه ی 
حتا اگر شده درباره ی نگهداری از پرنده 
تکامل  و  اختراع  تاریخ  درباره  کتابی  یا 

کامیون و تریلر باشد. 
در  را  کتاب  به  نگاه  نوع  این  اگر 
شاهد  کنیم،  ترویج  جامعه  فرهنگ 
رشد کتابخوانی خواهیم بود تا افراد به 
کتاب های حوزه ی عالقه ی خودشان به 
هر  نیاز  که  آرامبخش  دمنوش  عنوان 
روزشان است نگاه کنند و در کنار آن 
خواسته یا ناخواسته متخصص خودآموز 
یک رشته و شاخه هم خواهند شد که 
چه بسا با کار و بار یومیه شان نیز چندان 

بی ارتباط نباشد.

به بهانه ی هفته کتاب و کتابخوانی

غریبِی کتاب و کتابخوانی در سیرجان 
      سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

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 ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 ۱۴۰۱/۰8/۱8 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5۰۷۷  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱65  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 ۱۴۰۱/۰8/۱8 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبــــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5۰۷۷  ۴۱۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱6۷  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اجاره آپارتمان
 ۱۰۵ متر دوخواب ، طبقه ۴ از ۴

انتهای ابن سینا،آپارتمان های مساجد
دارای پارکینگ و آسانسور و انباری 
۲۰۰ میلیون رهن کامل داده می شود

امالک افتخار
خیابان مقداد جنب دفتر پیشخوان 

۰ ۹ ۳ ۳ 8 ۲ 5 ۳ 5 ۰ ۴
۰ ۹ ۱ ۳ ۳ ۴ ۷ ۷ ۹ 5 ۰

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

۰۹۱۳   ۱۴5   ۴۰۲۷   

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

09135320842-09132794372

                             پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلو تبلیغاتی
پیرو آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلو تبلیغاتی  به استحضار می رساند آخرین زمان 
ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰5  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل پایه 
3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۲_سپرده شرکت در مناقصه: ۱،8۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۳_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

۴- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰8/۳۰ 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

۷_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰6۴۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

      پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت فشار به مساحت ۲6۰ هکتار
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه انجام خرید و عملیات اجرایی احداث سامانه آبیاری تحت 
فشار به مساحت ۲6۰ هکتار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شرکت های پیمانکاری ذیصالح  دارای حداقل  رتبه 3 
رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات توام با آب  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه 

از تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲9 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱6،۷66،85۱،55۴ ریال

۴_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: ۱۴۰۱/۰۹/۰6 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
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ناتوانی  و  بیداد  تورم  و  گرانی  که  برهه ای  در 
برای  روزمره  جاری  های  هزینه  پرداخت  در 
نجومی  مبالغ  آورده،  بار  به  را  شهروندان 
اگر  هم  را  خانوار  مصرفی  آب  صورت حساب 
اضاف کنیم، یأس و ناامیدی را برای شهروندان 
علی  نجومِی  مبالغ  است.  کرده  دوچندان 
به  آب  قبض  پیامک  طریق  از  که  الحسابی 
و سرگردانی  گردیده  ارسال  برخی شهروندان 

آن ها را مضاعف کرده است. 
پیامکی  صدور  به  شهروندان  برخی  اعتراض   
قبض آب و باالبودن برخی قیمت ها، آن هم در 
قرائت  منازل  از  بسیاری  کنتور  که  وضعیتی 
آبفای سیرجان  نشده است، مسووالن شرکت 
قبوض  درباره صدور  که  است  داشته  آن  بر  را 
کنتور  قرائت  »مامور  کنند:  اظهار  جدید 
حضور  منزل  در  کسی  اما  است  کرده  مراجعه 
صادر  علی الحساب  قبض  نتیجه  در  نداشته 
که  دارند،  اعتراض  افرادی  حتی  است.«  شده 
و  نیستیم  مان  منزل  در  مدتی  ما  گویند  می 
قبض هایی  اما  نداشته ایم،  نیز  به طبع مصرفی 
فراتر از مبلغ آبونمان دریافت کرده ایم. معمای 

این قبوض آب با مبالغ باال چیست؟ 
یکی از شهروندان می گوید: »به علت تحصیل 
فرزندم در شهرستان دیگری، خانه ای اجاره ای 
کرده ایم و آنجا زندگی می کنیم. هر ماه مبلغ 
در  آب  آبونمان  پرداخت  برای  اندکی  بسیار 
سیرجان، پیامک می شد و پرداخت می کردیم. 
اما این دوره مبلغ ۲۰۰هزار تومان صادر شده 
است. چرا این اتفاق افتاده و بر چه اساسی این 
اگر مالک، مصرف  برای ما نوشته اند؟  را  مبلغ 
متوجه  گذاشتند،  می  هم  را  قبلی  دوره های 
کنند.  صادر  نباید  را  مبلغ  این  که  شدند  می 
انگار که ماموران کنتور آب هر طور که دلشان 

نویسند  می  مردم  برای  کنتور  شماره  بخواهد 
بدون آنکه صحت داشته باشد و مردم را به این 
اداره و آن اداره سرگردان و حیران می کنند.«
یکی مبلغ  علی الحساب را پرداخت و دیگری به 

دنبال قبض واقعی ست
تا  رفتیم  شهر  پیشخوان  دفاتر  از  یکی  به 
شلوغ  بسیار  کنیم.  رصد  نزدیک  از  را  اوضاع 
است. یکی مبلغ  علی الحساب روی قبض آب 
به دنبال قبض  پرداخت می کند و دیگری  را 
که  آب  اداره  مشترکین  از  یکی  واقعی ست. 
گفت:  بود،  آمده  آب  قبض  مبلغ  کاهش  برای 
»به اداره آب مراجعه کرده ام و به من گفتند 
که مامور قرائت کنتور مراجعه کرده و شما در 
الحساب صادر  علی  این قبض  و  نبودید  منزل 
مشترک  ما  منزل  حیاط  که  اوال  است  شده 
است و امکان ندارد که ماموری مراجعه کرده 
نداشته  حضور  همسایه  دو  ما  از  یکی  و  باشد 
باشیم، اگر که اینگونه هم باشد چرا اداره آب 
همانند ماموران شهرداری یک روز مشخص را 
برای خواندن کنتور که مردم  نمی کند  اعالم 
آب  اداره  مامور  روزی  چه  در  که  باشند  آگاه 
برای قرائت کنتور به محله ی ما سرمی زند که 

دچار این سرگردانی ها نشویم؟«
خانم جوانی که برای پرداخت قبض  آب به 
، می گوید: »قبض  بانک مراجعه کرده  پست 
آب برای خانه ی پدرم، مبلغ ۲۵۰هزار تومان 
علی الحساب آمده است. در حالی که هر دوره، 
۲۰ یا نهایت ۳۰ هزار تومان برای آن ها قبض 
به  و  برداشتم  را  کنتور  شماره  می شد.  صادر 
اینجا آمدم و میزان مصرف واقعی برای آن ها 

خیلی کمتر از این بود. 
توسط  شده  چاپ  جدید  قبض  که  حالی  در 
می  من  نشان  را  پیشخوان  دفتر  کارکنان 
قبض  پیامک  کنید  نگاه  می گوید:  دهد 
از  که  قبضی  اما  است  تومان  ۲۵۰هزار  آب، 
شده.  تومان  هزار  گرفتم۳۲  پیشخوان  دفتر 

کار  این  شما  نظر  به 
چرا  اصال  درستی ست. 
علی الحساب  مبلغ  این 
کمتر از میزان مصرفی 
آن  برابر   ۱۰ و  نیامده 

آمده؟«
این گونه که از گوشه و 
کنار به گوش می رسد، 
این  و  ارقام  و  رقم  این 
علی الحساب  قبض های 
از  بسیاری  برای  گویا 
مصرفی  آب  مشترکین 
در سیرجان صادر شده 
که  نیست  گونه  این  و 

اتفاقی بوده و برای تعداد اندکی از همشهریان 
این اتفاق افتاده باشد.

مشترکین  هستند.  الحساب  علی  قبوض  این 
اداره  نداشتند. توضیح معاون  در منزل حضور 
به  قبوض  »این  است:  اینگونه  شهرستان  آب 
هم  آن  و  اند  شده  صادر  علی الحساب  صورت 
قرائت  عدم  و  مشترکین  حضور  عدم  دلیل  به 
کنتور صادر شده است. البته صدور این قبض 
علی الحساب، در سال شاید یک بار اتفاق بیفتد 
در  و  باشد  همیشگی  که  نیست  گونه  این  و 
واقعی  مصرف  کنتور،  شماره  خواندن  صورت 
بستانکار  یا  بدهکار  یا  مشترکین  و  محاسبه 

خواهند شد.
علی الحساب  مبلغ  اینکه  با  رابطه  در  قلیچ پور 
مبلغ  »این  گفت:  است،  شده  محاسبه  چگونه 
و  شده  گرفته  نظر  در  میانگین  عنوان  به 
ما  به  دوره  این  در  و  محاسبه  که  نرخی ست 

اعالم شده است.«
مبنای  علی الحساب، مصرف دوره های پیشین است

 اما مدیر شرکت آبفای شهرستان در واکنش 
بدون  که  آب  جدید  قبوض  پیامک  ارسال  به 
»اساِس  گفت:  است،  شده  صادر  کنتور  قرائت 

مصرف  علی الحساب،  رقم  این  محاسبه 
دوره های پیشین بوده« و اضافه کرد: »اگر رقم 
قبلی  دوره های  از  مشترکین  برخی  آب بهای 
قابل اصالح  روش  چند  به  باشد،  شده  بیشتر 
با  می توانند  مشترکین  اینکه  اول  بود؛  خواهد 
از  الکترونیکی شکایت خود  به سامانه  مراجعه 
با  می توانند  اینکه  دیگر  و  کنند  ثبت  را  مبلغ 
خود  قبض  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه 
را اصالح کنند. اگر مبلغ اعالم شده در قبوض 
بیشتر از میزان واقعی باشد، قطعا در دوره های 
ثبت  برای مشترکین  بستانکار  به صورت  بعدی 

خواهد شد.«
یادداشت های حذف شده ی  ماموران قرائت آب!

آب  قرائت  مأموران  رایج،  رویه  براساس 
ساکنان  یا  مالکان  نداشتن  حضور  درصورت 
را  مساله  این  یادداشتی،  گذاشتن  با  مکلفند 
یادآوری کنند که مشترکان می توانند به صورت 
خوداظهاری به اعالم میزان مصرف خود اقدام 
کنند. این اقدام تاکنون از طریق شماره تماس 
میزان  پیامک،  ارسال  و  کنتور  قرائت  مامور 
کنتور  شمارشگر  براساس  خود  آب  مصرف 
سیرجان  آب  اداره  دوره  این  اما  می شد  اعالم 
به صدوِر پیامکِی قبض آب، آن هم در وضعیتی 

که کنتور بسیاری از منازل قرائت نشده اقدام 
چنین  باره  این  در  میرشاهی  پاسخ  و  کرده 
بود: »معموال اگر دریچه ای روی درب منازل 
داشته  وجود  یادداشت  این  انداختن  برای 
بین  از  یادداشت  این  انداختن  امکان  یا  باشد 
امکان  وگرنه  باشد، حتما صورت گرفته  درب، 

انداختن یادداشت وجود نداشته است.«
میرشاهی درباره ی معمای این قبوض با مبالغ 
باال و اینکه حتی افرادی که در منزل نبوده و 
هایی  قبض  اند  نداشته  نیز  مصرفی  طبع  به 
بیان  کرده اند،  دریافت  آبونمان  مبلغ  از  فراتر 
افراد جزو مشترکینی  بودند  این  کرد: »شاید 
که به علت بدهی قبلی و یا عدم امکان قرائت 
علی  قبوض  این  قبل،  های  دوره  یا  دوره  در 

فراهم  از  اعالم شده که پس  و  الحساب صادر 
شدن شرایط قرائت کنتور در صورت پرداخت 
و مغایرت با مصرف واقعی که از طریق قرائت 
مربوطه  قبض  گرفت  خواهد  صورت  کنتور 

اصالح می شود.«
همه ی مشترکین به اینترنت دسترسی دارند، 

اصالح کنند!
ادامه  در  شهرستان  آبفای  شرکت  مدیر 
اساس  بر  علی الحساب  قبض  »مبلغ  گفت: 
گاهی  البته  و  می شود  صادر  قبل  دوره های 
به  قبل  دوره های  از  باالتر  مبالغ  است  ممکن 
از  کنتور  شماره  خواندن  در  اشتباهاتی  دلیل 
این  اما  باشد  آمده  پیش  قرائت،  مامور  طرف 
اشتباهات چشمی بسیار به ندرت و نیم درصد 
است، وگرنه هیچ گاه چنین  اتفاق  این  امکان 
هزار   ۲۵۰ تومانی  هزار  قبض۳۰  که  اشتباهی 
تومان صادر شده باشد، رخ نمی دهد.  اگر هم 
شهروندان  همه ی  باشد،  افتاده  اتفاقی  چنین 
دارند،  دسترسی  اینترنت  سیستم  به  که 
می توانند از طریق سامانه وارد شوند و شماره 
کنتور را اعالم و قبض واقعی را دریافت کنند.« 

سهل انگاری ماموران قرائت آب یا....؟
تبدیل  باال  مبالغ  با  آب  های  صورتحساب 
صدور  است.  شده  مردم  برای  دغدغه ای  به 
برآوردی،  و  به صورت علی الحساب  قبوض آب 
در دوره ی اخیر، مشترکان آب در شهر که یا 
کنتور  قرائت  ماموران  انگاری  سهل  دلیل  به 
داشته  دیگری  پرده ی  پشت  دالیل  یا  بوده 
را  شرکت  این  از  آب  مشترکین  انتظار  است، 
هزینه  بر  عالوه  که  چرا  داشته،  این  از  بیش 
دولت  به  عوارض  و  مالیات  مصرفی شان،  آب 
شرکت های  که  دارند  توقع  و  می پردازند، 
عمل  دقیق  خود  محاسبات  در  آب  توزیع 
قبض های  حاشیه سازی  شاهد  دیگر  و  کنند 

نباشیم. آب  علی الحساب  نجومی 

قبض های برآوردی آب و دردسر مشترکین آب سیرجان:

حاشیه سازی قبض های نجومی علی الحساب آب
      لیال گلزاری
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استاندار کرمان با اشاره به دالیل تغییر زمان برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، 
گفت: تصمیم تغییر زمان برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران دلیلی بر انتقال میزبانی و دبیرخانه 
این جشنواره به استان دیگری نیست و استان کرمان میزبان جشنواره موسیقی نواحی ایران می ماند.

محمدمهدی فداکار، اظهارداشت: جشنواره موسیقی نواحی ایران یکی از مهم ترین جشنواره های 
فرهنگی است که هر ساله به میزبانی استان کرمان و با حضور هنرمندانی برجسته از سراسر کشور 

برگزار می شد.    این جشنواره سال ۱۴۰۲ به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد.     

دبیرخانه جشنواره 
موسیقی نواحی 

در کرمان 
می ماند

خانه یاریگران زندگی برای دانش آموزان در کرمان افتتاح شدخانه یاریگران زندگی برای دانش آموزان در کرمان افتتاح شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: خانه یاریگران زندگی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان 
استان در محل سازمان دانش آموزی افتتاح می شود.رضا رضایی اظهار کرد: مدارس بهترین مکان برای توانمندسازی دانش آموزان 
و خانواده آنها برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستند. رضایی توانمندسازی دانش آموزان والدین و فرهنگیان در زمینه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در مدارس، بهبود و ارتقاء خدمات برای 
شناسایی و کمک به دانش آموزان در معرض خطر و پرخطر و تقویت عوامل محافظت کننده و کاهش مخاطره آمیز دانش آموزان 

را از مهمترین اهداف راه اندازی و تجهیز کانون یاریگران زندگی برشمرد.
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

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

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی امور قراردادها   تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده  در سامانه: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها      تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی



ویترین آخر

سایت امتداد نوشت:سایت امتداد نوشت: روح اهلل مومن نسب، خالق تئوری  روح اهلل مومن نسب، خالق تئوری 
که  است  کسانی  جمله  از  اینترنت«  دوگیگ  با  که »بارداری  است  کسانی  جمله  از  اینترنت«  دوگیگ  با  »بارداری 
از  اینستاگرام سر  و  آپ  واتس  با مسدود شدن  روزها  از این  اینستاگرام سر  و  آپ  واتس  با مسدود شدن  روزها  این 
پا نمیشناسد. او که کانالش در ایتا فعال است در واکنش پا نمیشناسد. او که کانالش در ایتا فعال است در واکنش 
به  »قالیباف  بود  گفته  که  نمایندگان  از  یکی  اظهارات  به به  »قالیباف  بود  گفته  که  نمایندگان  از  یکی  اظهارات  به 
دنبال رفع فیلتر اینستاگرام است« رئیس مجلس اصولگرا دنبال رفع فیلتر اینستاگرام است« رئیس مجلس اصولگرا 
آنهم  کند.  می  معرفی  جهرمی  آذری  مدافع  را  انقالبی  آنهم و  کند.  می  معرفی  جهرمی  آذری  مدافع  را  انقالبی  و 

درحالی که اساسا آن زمان قالیباف در مجلس نبود.درحالی که اساسا آن زمان قالیباف در مجلس نبود.
مومن نسب جهرمی را عامل اصلی سال مومن نسب جهرمی را عامل اصلی سال ۹۸۹۸ معرفی کرده  معرفی کرده 
باقر غفلت  باقر غفلت می نویسد: »هزاربار هم اغتشاش شد، از حاج  می نویسد: »هزاربار هم اغتشاش شد، از حاج 
نکنید؛ به تنهایی برای بستن جاده انقالب کافی ست. اولین نکنید؛ به تنهایی برای بستن جاده انقالب کافی ست. اولین 
حامی آذری جهرمی بعد از آبان حامی آذری جهرمی بعد از آبان ۹۸۹۸، قالیباف بود. جهرمی ، قالیباف بود. جهرمی 
عامل اصلی اغتشاشات بود، قالیباف مجلس را از استیضاح عامل اصلی اغتشاشات بود، قالیباف مجلس را از استیضاح 
او منصرف کرد، همان روز در مجلس با او جلسه گذاشت، او منصرف کرد، همان روز در مجلس با او جلسه گذاشت، 
فرصت  را  مجازی  کثیف  فضای  و  کرد  توییت  روز  فرصت همان  را  مجازی  کثیف  فضای  و  کرد  توییت  روز  همان 
خواند، شب هم عکس شان کنار هم در هیئت بنی فاطمه خواند، شب هم عکس شان کنار هم در هیئت بنی فاطمه 

بیرون آمد برای حمایت.«بیرون آمد برای حمایت.«
که  یازدهم  مجلس  انتخابات  اساسا  که  اینجاست  که نکته  یازدهم  مجلس  انتخابات  اساسا  که  اینجاست  نکته 
رسید، ۴۴   پیروزی  به  اصولگرایان  لیست  با  قالیباف  آن  رسید، در  پیروزی  به  اصولگرایان  لیست  با  قالیباف  آن  در 
ماه بعد از وقایع آبان ماه بعد از وقایع آبان ۹۸۹۸ و در اسفند آن سال برگزار شد.  و در اسفند آن سال برگزار شد. 
اولین جلسه مجلس یازدهم هم در تابستان سال اولین جلسه مجلس یازدهم هم در تابستان سال ۹۹۹۹ آغاز  آغاز 
به کار کرد و لذا اساسا مجلس اصولگرایان که ریاست آن به کار کرد و لذا اساسا مجلس اصولگرایان که ریاست آن 
با قالیباف باشد در زمان وقایع آبان با قالیباف باشد در زمان وقایع آبان ۹۸۹۸ اصال تشکیل نشده  اصال تشکیل نشده 

بود.بود.
با این حال چرا این فرمانده آتش به اختیار فضای مجازی با این حال چرا این فرمانده آتش به اختیار فضای مجازی 
چنین موضوع را مطرح می کند؟ آیا از سر ناآگاهی است چنین موضوع را مطرح می کند؟ آیا از سر ناآگاهی است 
است  گفتنی  است؟  کار  در  ای  عامدانه  گویی  خالف  است یا  گفتنی  است؟  کار  در  ای  عامدانه  گویی  خالف  یا 
مومن نسب پیشتر اعتراف کرده بود که برای ضربه زدن به مومن نسب پیشتر اعتراف کرده بود که برای ضربه زدن به 
مخالفان خودشان از جمله اصالح طلبان، در فضای مجازی مخالفان خودشان از جمله اصالح طلبان، در فضای مجازی 
به نام آنها صفحاتی را باز می کردند و مطالبی را منتشر به نام آنها صفحاتی را باز می کردند و مطالبی را منتشر 

می کردند.می کردند.

       گوناگون

نواندیش- محمد صادقی:نواندیش- محمد صادقی: این روزها  این روزها 
نه جنگ اوکراین آنطور که اصولگرایان نه جنگ اوکراین آنطور که اصولگرایان 
پیش بینی می کردند به فرار زلنسکی پیش بینی می کردند به فرار زلنسکی 
و پیروزی روس ها ختم شده، نه خبری و پیروزی روس ها ختم شده، نه خبری 
از آن زمستان سخت اروپا هست و نه از آن زمستان سخت اروپا هست و نه 
جام جهانی قطر برای ما آورده ای داشته جام جهانی قطر برای ما آورده ای داشته 
از پیش  اتفاقاتی که همه ناشی  از پیش است،  اتفاقاتی که همه ناشی  است، 
بینی های مدبرانه و دقیق اصولگرایان بینی های مدبرانه و دقیق اصولگرایان 

دارد!دارد!
اوکراین  جنگ  ابتدایی  روزهای  اوکراین در  جنگ  ابتدایی  روزهای  در 
در  بودند  معتقد  اصولگرا  های  در رسانه  بودند  معتقد  اصولگرا  های  رسانه 
حالی که زلنسکی در فضای مجازی در حالی که زلنسکی در فضای مجازی در 
حال دلقک بازی است روس ها هر روز حال دلقک بازی است روس ها هر روز 
پیش روی می کنند، آنها حتی پیش پیش روی می کنند، آنها حتی پیش 
خیلی  اوکراین  که  بودند  کرده  خیلی بینی  اوکراین  که  بودند  کرده  بینی 
رئیس  و  خورد  خواهد  شکست  رئیس زود  و  خورد  خواهد  شکست  زود 

جمهوراش هم فراری خواهد شد.جمهوراش هم فراری خواهد شد.
به عنوان مثال خبرگزاری فارس در به عنوان مثال خبرگزاری فارس در 
اسفند اسفند ۱۴۰۰۱۴۰۰ در مطلبی نوشت: زلنسکی  در مطلبی نوشت: زلنسکی 
همانند بسیاری دیگر از رهبران غرب گرا، همانند بسیاری دیگر از رهبران غرب گرا، 
عنصری فاقد اصالت و دانش سیاسی و عنصری فاقد اصالت و دانش سیاسی و 
دیگر توانمندی های الزم برای مدیریت دیگر توانمندی های الزم برای مدیریت 
صحیح یک کشور در سطوح عالی بود. صحیح یک کشور در سطوح عالی بود. 
تلقی  تاریخی  معلم  را  خود  تلقی زلنسکی  تاریخی  معلم  را  خود  زلنسکی 
می کرد که فقط با اتکا بر دانش تاریخی می کرد که فقط با اتکا بر دانش تاریخی 
خود و خواست مردم می تواند کشور را از خود و خواست مردم می تواند کشور را از 
بند فساد و بی عدالتی برهاند اما شعارهای بند فساد و بی عدالتی برهاند اما شعارهای 
پوپولیستی او به سرعت رنگ باختند و پوپولیستی او به سرعت رنگ باختند و 
نشان داد که نه دانشی از تاریخ دارد و نه نشان داد که نه دانشی از تاریخ دارد و نه 
از تاریخ عبرتی برای خود اندوخته است. از تاریخ عبرتی برای خود اندوخته است. 
قدر همان  به  تاریخ  از  او  و درک  قدر همان فهم  به  تاریخ  از  او  و درک  فهم 
بازیگری است که در نقش معلم تاریخ در بازیگری است که در نقش معلم تاریخ در 

سریال »خادم ملت« ایفای نقش کرده و سریال »خادم ملت« ایفای نقش کرده و 
تمام هنر او آن بود که بکوشد آنچه را که تمام هنر او آن بود که بکوشد آنچه را که 
روی صحنه نمایش بازی کرده، در عرصه روی صحنه نمایش بازی کرده، در عرصه 
سیاست نیز اجرا کند؛ اما نمی دانست یا سیاست نیز اجرا کند؛ اما نمی دانست یا 
نمی خواست باور کند که در این صحنه نمی خواست باور کند که در این صحنه 
او  به  کمکی  نقش،  بازی کردن  او واقعی،  به  کمکی  نقش،  بازی کردن  واقعی، 

نمی کند.نمی کند.
این مطلب درباره زلنسکی و نوشته ای این مطلب درباره زلنسکی و نوشته ای 
در مقام دفاع از وی نیست اما گذشت در مقام دفاع از وی نیست اما گذشت 
زمان نشان داد که به قول مهدی نصیری زمان نشان داد که به قول مهدی نصیری 
تو هر چه بود دلقک و فراری نبود چرا که تو هر چه بود دلقک و فراری نبود چرا که 
ماند و حاال به نظر کشورش در جنگ ماند و حاال به نظر کشورش در جنگ 

دست باال را هم پیدا کرده است!دست باال را هم پیدا کرده است!
پیش بینی بعدی به زمستان سخت پیش بینی بعدی به زمستان سخت 
اخیر  ماه های  بر می گردد، طی  اخیر اروپا  ماه های  بر می گردد، طی  اروپا 
بسیاری از رسانه ها و کارشناسان اصولگرا بسیاری از رسانه ها و کارشناسان اصولگرا 
اعتقاد داشتند که اروپا احتماال از سرما اعتقاد داشتند که اروپا احتماال از سرما 
یخ خواهد زد و این مشکل باعث می شود یخ خواهد زد و این مشکل باعث می شود 
آنها به دلیل نیاز به گاز به ما امتیاز دهند، آنها به دلیل نیاز به گاز به ما امتیاز دهند، 
امروز اما این پیش بینی هم درست از امروز اما این پیش بینی هم درست از 
آب در نیامد چرا که اروپایی ها توانستند آب در نیامد چرا که اروپایی ها توانستند 
تا پیش از آغاز فصل سرما ذخایر خود را تا پیش از آغاز فصل سرما ذخایر خود را 
پر کنند و امروز گویا زمستان سخت تری پر کنند و امروز گویا زمستان سخت تری 

برای ما در پیش باشد!برای ما در پیش باشد!
پیش بینی سوم به جام جهانی قطر پیش بینی سوم به جام جهانی قطر 
بر می گردد، طی یکسال اخیر بسیاری بر می گردد، طی یکسال اخیر بسیاری 
از مقامات دولتی و رسانه های حامی از از مقامات دولتی و رسانه های حامی از 
همکاری ایران و قطر در برگزاری جام همکاری ایران و قطر در برگزاری جام 
خبرگزاری  مثال  گفتند،  می  خبرگزاری جهانی  مثال  گفتند،  می  جهانی 
نوشت:  امسال  فروردین  در  ایرنا  نوشت: دولت  امسال  فروردین  در  ایرنا  دولت 
ایران و قطر در میزبانی جام  ایران و قطر در میزبانی جام همکاری  همکاری 
جهانی جهانی ۲۰۲۲۲۰۲۲ جدی تر از همیشه: این  جدی تر از همیشه: این 

ایران  کشور  دو  بین  متقابل  ایران همکاری  کشور  دو  بین  متقابل  همکاری 
و قطر در خصوص جام جهانی و قطر در خصوص جام جهانی ۲۰۲۲۲۰۲۲  
سید  آیت اهلل  که  کلید خورد  زمانی  سید از  آیت اهلل  که  کلید خورد  زمانی  از 
ابراهیم رئیسی رییس جمهوری با امیر ابراهیم رئیسی رییس جمهوری با امیر 
قطر گفت وگو کرد. در این دیدار مقرر قطر گفت وگو کرد. در این دیدار مقرر 
شد که ایران در میزبانی جام جهانی قطر شد که ایران در میزبانی جام جهانی قطر 
با این کشور عربی همکاری کند. در پی با این کشور عربی همکاری کند. در پی 
این توافق، سخنگوی دولت عنوان کرد این توافق، سخنگوی دولت عنوان کرد 
که رئیس جمهوری به معاون اول خود که رئیس جمهوری به معاون اول خود 
دستور داده تا کارگروه ویژه ای برای هم دستور داده تا کارگروه ویژه ای برای هم 
افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه های افزایی و هماهنگی بیشتر دستگاه های 
از  بیشتر  استفاده  منظور  به  از دولتی  بیشتر  استفاده  منظور  به  دولتی 
اقتصادی  و  گردشگری  اقتصادی ظرفیت های  و  گردشگری  ظرفیت های 
قطر  در  فوتبال  جهانی  جام  قطر برگزاری  در  فوتبال  جهانی  جام  برگزاری 

تشکیل شود.تشکیل شود.
آقایان در حالی این ادعاها را به دروغ آقایان در حالی این ادعاها را به دروغ 
مطرح می کردندکه امروز یک میلیون مطرح می کردندکه امروز یک میلیون 
جام  بازی های  تماشای  برای  جام گردشگر  بازی های  تماشای  برای  گردشگر 
جهانی به قطر می روند اما تاکنون یک جهانی به قطر می روند اما تاکنون یک 
درخواست  ایران  برای  هم  آنها  از  درخواست نفر  ایران  برای  هم  آنها  از  نفر 
اقامت نداده است! عضو هیأت مدیره اتاق اقامت نداده است! عضو هیأت مدیره اتاق 
ایران و قطر می گوید بازنده جام جهانی از ایران و قطر می گوید بازنده جام جهانی از 
نظر گردشگری، ایران است زیرا که همه نظر گردشگری، ایران است زیرا که همه 
کشورهای اطراف از آن سود می برند، جز کشورهای اطراف از آن سود می برند، جز 

ایران.ایران.
آری این ها نمونه ای از جهان بینی آری این ها نمونه ای از جهان بینی 
جریان اصولگرا است که متاسفانه بیش جریان اصولگرا است که متاسفانه بیش 
از آنکه بر مبنای واقعیات باشد ناشی از از آنکه بر مبنای واقعیات باشد ناشی از 
به همین  است،  به همین توهمات خود ساخته  است،  توهمات خود ساخته 
خاطر هم وقتی آقای یامین پور می گوید خاطر هم وقتی آقای یامین پور می گوید 
مشت آخر را به آمریکا زده و وارث جهان مشت آخر را به آمریکا زده و وارث جهان 

می شویم نباید تعجب کرد!می شویم نباید تعجب کرد!

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

صرفا جهت اتصال...

وزیر ورزش: به صعود تیم ملی فوتبال از مرحله مقدماتی خوش بینم
ایرنا: ایرنا: وزیر ورزش و جوانان، فوتبال را ورزشی غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: وزیر ورزش و جوانان، فوتبال را ورزشی غیرقابل پیش بینی دانست و گفت: 
با توجه به شرایط تیم ملی و روحیه و تمرین فوتبالیست ها، نسبت به صعود تیم با توجه به شرایط تیم ملی و روحیه و تمرین فوتبالیست ها، نسبت به صعود تیم 
ملی فوتبال ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی قطر خوش بین هستم. سید ملی فوتبال ایران از مرحله مقدماتی جام جهانی قطر خوش بین هستم. سید 
ایرنا افزود: امیدوارم اقدامات و هماهنگی های  با  ایرنا افزود: امیدوارم اقدامات و هماهنگی های حمید سجادی در گفت  و گو  با  حمید سجادی در گفت  و گو 
انجام شده اثر بخش و نتیجه کار هم، موجب خوشحالی مردم شود تا خستگی  انجام شده اثر بخش و نتیجه کار هم، موجب خوشحالی مردم شود تا خستگی  

از تن برود.از تن برود.

زوم

زمستان اروپا؛ جنگ اوکراین؛ جام جهانی قطر؛

 ایرنا: ایرنا: جوسپ بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: برجام  جوسپ بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: برجام  سه پیش بینی دقیق اصولگرایان!
به عنوان  و من  تکلیف شده  تعیین  امنیت سازمان ملل متحد  به عنوان از سوی شورای  و من  تکلیف شده  تعیین  امنیت سازمان ملل متحد  از سوی شورای 
هماهنگ کننده مذاکرات عمل می کنم. وی مدعی شد: روشن است که پهپادهای هماهنگ کننده مذاکرات عمل می کنم. وی مدعی شد: روشن است که پهپادهای 
ایرانی ]در جنگ اوکراین[ استفاده شده است. مستندات زادی در این زمینه وجود ایرانی ]در جنگ اوکراین[ استفاده شده است. مستندات زادی در این زمینه وجود 
دارد. گمانه زنی هایی هم درباره استفاده از موشک های بالستیک ]ایران[ وجود دارد دارد. گمانه زنی هایی هم درباره استفاده از موشک های بالستیک ]ایران[ وجود دارد 

اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد.اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد.

ایلنا:ایلنا: در پی اظهارات مداخله جویانه و غیرمسووالنه صدراعظم این کشور در  در پی اظهارات مداخله جویانه و غیرمسووالنه صدراعظم این کشور در 
قبال جمهوری اسالمی ایران، هانس ادو موتسل، سفیر جمهوری فدرال آلمان قبال جمهوری اسالمی ایران، هانس ادو موتسل، سفیر جمهوری فدرال آلمان 
به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران 
به وی تحویل داده شد. مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این مالقات به وی تحویل داده شد. مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این مالقات 
ضمن محکوم کردن اظهارات غیرمسووالنه مقام آلمانی، مراتب اعتراض شدید ضمن محکوم کردن اظهارات غیرمسووالنه مقام آلمانی، مراتب اعتراض شدید 
ایران نسبت به رویکردهای مخرب آلمان در قبال تحوالت  ایران نسبت به رویکردهای مخرب آلمان در قبال تحوالت جمهوری اسالمی  جمهوری اسالمی 

داخلی ایران را به سفیر ابالغ کرد.داخلی ایران را به سفیر ابالغ کرد.

اینترنت و سوپر انقالبی های 

پرت از مرحله!

بورل: روشن است که پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین استفاده شده

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد

اتحادیه اروپا 2۹ مقام و ۳ نهاد ایرانی را تحریم کرد
را علیه ۲۹۲۹ مقام و  مقام و ۳۳   انگلیس تحریم های جدیدی  اروپا و  اتحادیه  را علیه   انگلیس تحریم های جدیدی  اروپا و  اتحادیه  بهارنیوز:بهارنیوز: 
سازمان ایرانی به خاطر مسائل حقوق بشری و مرتبط با به کارگیری خشونت علیه سازمان ایرانی به خاطر مسائل حقوق بشری و مرتبط با به کارگیری خشونت علیه 
معترضان در ایران، وضع کردند. دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود معترضان در ایران، وضع کردند. دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود 
و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. اشخاص و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. اشخاص 
حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به 

این کشورها ممنوع است.این کشورها ممنوع است.

خبرگزاری روسی: ریال؛ بی ارزش ترین پول در جهان!
رسانه روسی اسپوتنیک نوشت:رسانه روسی اسپوتنیک نوشت: بی ارزش ترین پول در جهان ریال ایران است.  بی ارزش ترین پول در جهان ریال ایران است. 
کاهش ارزش پول در ایران از سال کاهش ارزش پول در ایران از سال ۱۹۷۹۱۹۷۹ با شروع انقالب اسالمی و به دلیل کاهش  با شروع انقالب اسالمی و به دلیل کاهش 
مشاغل و مهاجرت افراد به سایر کشور ها آغاز شد. پس از این، ارزش ریال با جنگ مشاغل و مهاجرت افراد به سایر کشور ها آغاز شد. پس از این، ارزش ریال با جنگ 
ایران و عراق و سپس تحریم اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته ای ایران و عراق و سپس تحریم اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته ای 
این موضوع شدت گرفت. و همه این موارد در کنار هم باعث کاهش ارزش این موضوع شدت گرفت. و همه این موارد در کنار هم باعث کاهش ارزش ۴۰۰۴۰۰  

درصدی ریال ایران بود.درصدی ریال ایران بود.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز ســه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی        تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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از طریق  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مزایده 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است
 مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: چهارشنبه تاریخ 1401/08/25 می باشد.

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

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/16 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی اجــاره ساختمان ها و ابنیه موجود 

در پارکهای سطح شهر )بوستان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی)شرح مختصر؛اجــاره ساختمــان ها و 

ابنیه موجود در پارکهــای سطـح شهــر )بوستـان سعدی، بوستان بانوان، بوستان مسافر(

سال 1401 به شماره 20010090872000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهــد شــد و الزم است

 مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

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

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

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی  انجام

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

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

آگهی مزایده اجاره شماره 5001092962000011

اجاره بوفه معاونت آموزشی ) بیمارستان امام رضا »ع« قدیم( را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
 5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 1 1 با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/25  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/03 
*تاریخ بازدید: 1401/08/30 لغایت 1401/09/10             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/15 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/16 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/17 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره  1401/48/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

»پروژه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی سایت ناریه« خود را به صورت EPC از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه حداقل 4 در رشته نیرو 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت 

این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع 

مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 1401/09/05 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت 

ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و 

صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـه عمومـي
 شمـاره  1401/49/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

» ارائه خدمات مشاوره و طراحی طرح جامع گاز مجتمع «

 خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و دارای گواهي نامه صالحیت ارائه 

خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در گروه نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و مورد تایید شرکت ملی گاز 

 WWW.GEG.IR ایران واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین 

مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 

1401/09/06 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


