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هر ساعت قطعی اینترنت، 
چقدر برای ایران زیان دارد؟

 نیاز به شناسایی مزیت های اقتصادی غیرمعدنی در شهرستان ما

 تهدیدهای اقتصادی برای سیرجان فرصت است
  اما آنچه در حيطه ي مدیران شهري و استاني است، شناسایي راه هاي کسب درآمد و تنوع محصول با ارزش افزوده و صادرات آن به دیگر نقاط کشور و حتا جهان است.

 ارائه تسهيالت به صاحبان ایده و کمک به سرمایه اوليه آن ها از سوي دولت نيز مي تواند دلگرم کننده باشد.
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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 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
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

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

گل گهر

آگهي فراخوان )تجدید شده نوبت دوم(

 شناسایی و ارزیابی شرکت ها به شمـاره  1401/02/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور » بومی سازی اینورتر 150 
کیلو وات نیروگاه خورشیدی با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژی به کشورهای صنعتی« اقدام 
به شناسایی و ارزیابی شركت های دانش بنیان  واجد شرایط نماید. لذا متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه 
و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند و پاكت خود كه حاوی مدارک خواسته شده 
به  مــورخ 1401/07/17  تاریخ یکشنبه  تا  باشد را حداكثر  ارزیابی می  جهت شناسایی و 
نشانی  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت 

در فراخواا حاضر و ارسال پاكت هیچ گونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـي تجدید شده 
نوبت دوم شمـاره  1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، 
نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت 
مونتاژ  و  طراحی  پروانه  دارای  و  واجد شرایط  پیمانکار   به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از   )EPC(توام
آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل 
پاكات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 
مقرر شده است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومی  شمـاره  1401/35/ع

» تامیـن بـــرق دائـم نوار  به آگاهی كلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شركت در مناقصه  با موضوع 

 » EPC نقالــه انتقال گندله به مجتمع جهان فوالد از دو محل )پست پرورش و پست جنبی جهان فوالد( بصورت

می رساندمهلت تحویل پاكات مناقصه از روز شنبه 1401/07/09 به روز شنبه 1401/07/16 موكول 

گردید. لذا مطابق با دستور العمل ذكر شده در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاكات خود در مهلت مقرر و در 

محل  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران اقدام نمایند. الزم به ذكر است اسناد 

مناقصه از وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. 

شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

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 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000020  را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/07/06  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز شنبه تاریخ 1401/07/16 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/07/27                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/30 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیك دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی

شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شركت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل 

می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/07/12

2_شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه: 1،800،000،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/10 

6_كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان كیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

کاهش مصرف میوه در ســبد تغذیه سیرجانی ها
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شماره 712
6 مهر1401 خبر

کارشناس دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: »در ایران هم 
بیشترین گروه جمعیتی را گروه سنی متولدین دهۀ ۶۰ تشکیل می دهد. این گروه سنی 
هم تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده وارد دورۀ سالمندی می شوند و پیش بینی می شود که در آینده 
با افزایش شیوع دمانس در کشور مواجه باشیم«.دکتر مریم عباسی نژاد افزود: »مطالعات 
نشان می دهند که در گروه سنی سالمندان یعنی افراد باالی ۶۵ سال، حدود ۸ درصد 

افراد به دمانس مبتال می شوند که در کشور ما هم تقریبا همین عدد برآورد شده است.   

 ۸۰۰ هزار ایرانی 
مبتال به 

زوال
 عقل هستند 

خبــر  ۷۰ درصد بارش ها در کشور تبخیر می شود 
معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: »حدود ۴۱۳ میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که ۷۰ 
درصد آن تبخیر می شود، بخشی نفوذ دارد و قسمتی دیگر به صورت آب های سطحی است«. علیرضا الماسوندی با بیان این که 
آب های تجدیدشوندۀ ما چیزی حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب در سال است که نوسان دارد، افزود: »در حوزۀ آب های سطحی و 
زیرزمینی حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب را مصرف می کنیم و این از نظر استاندارد جایز نیست، به طور معمول کشورها ۶۰ درصد 
از این آب ها را برنامه ریزی و مصرف می کنند، اما در ایران بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد را مصرف می کنیم «. وی ادامه داد: »تعادل 

سفره های ما به هم خورده است، ۴۰۹ دشت ممنوعه داریم. باید نصب کنتورها را برای همۀ چاه های مجاز داشته باشیم.         

شهرهای صنعتی در کنار مزیتی  مانند آمار 
پایین بیکاری معضالت بیشماری را به ارمغان 
می توان  را  معضالت  این  از  یکی  آورند  می 
که  دانست  شهرها  نوع  این  مهاجرپذیری 
جدای از مشکالت، تضاد فرهنگی بین اقوام 
طرز  به  را  بزهکاری  و  جرم  آمار  مختلف، 
مشکالت  دیگر  از  برد.  می  باال  محسوسی 
بهای  اجاره  و  امالک  گرانی  شهرها  این 
اقالم مصرفی  و همچنین  ها  مغازه  و  منازل 
می باشد. سیرجان شهری که یکی از قطب 
های صنعتی کشور محسوب می شود از این 
قاعده مستثنی نیست  و مشاهده می شود 
بسیاری از اقالم مصرفی این شهر  نسبت به 
استان های  و حتی مرکز  شهرهای همجوار 
مجاور قیمتی بسیار باالتر را دارا می باشد. 
گرانی های سیرجان  بسیاری از شهروندان 
آنها معتقدند  و  را  آزرده خاطر کرده است 
پایین  تفریحی  و  رفاهی  امکانات  وجود  با  
شهرهای  سرسام آور  هزینه های  سیرجان، 

بزرگ و با امکانات را پرداخت می کنند.

گرانی سرسام آور میوه و تره بار 
طبق گزارش میدانی که داشتیم و حضور 
به  البته  شهر  سطح  های  فروشی  میوه  در 
میوه های  برخی  قیمت  خریدار،  عنوان 
پرمصرف  را جویا  شدم که در برخی مغازه 
ها نرخ میوه مشابه با یکدیگر متفاوت است 
و قمیت میوه سبدی با کیلویی یا میوه ریز 
و درشت از یک نمونه با اختالف زیاد عرضه 

می شود.
میوه  قیمت  خریدارین  از  برخی  گفته  به 

در شهر های مختلف متفاوت است مثال در 
کرمان خیار سبز کیلویی ۹ هزار تومان است 
بار ۱۵ هزار  تره  میدان  در  اما در سیرجان 
خود  که  خریدی  تجربه  طبق  است  تومان 
کیلویی  سیاه  آلو  داشتم  سیرجان  در  بنده 
۳۵ هزار تومان اما در کرمان ۱۲ هزار تومان 

است 
بانوی  با  که  بود  قیمت ها  مشغول  ذهنم 
خانه داری هم صحبت شدم و او گفت: قیمت 
انار، موز، گوجه و خیار  پیاز،  سیب زمینی، 
یک  درجه  قیمت  مثال  برای  است  متفاوت 
محصوالت این مغازه با مغازه دیگر فرق دارد 
اما قیمت میوه هایی که وانت داران در کنار 
به قیمت  خیابان  عرضه می کنند  نسبت 

مغازه داران ارزان تر است.
به  میوه  یک  قیمت   تفاوت  این  افزود:  وی 
باید  که  می کند  سردرگم  را  مردم  نوعی 

بر  بیشتری  نظارت  متولی،  دستگاه های 
بازار داشته باشند تا مردم با اطمینان خاطر 
بتوانند کاالهای مورد نیاز خود را خریداری 

کنند.
قیمت های  بر  عالوه  گفت:  شهروند  این 
می شود  مشاهده  روزها  این  که  متفاوت 
را  جامعه  افراد  برخی  نیز  قیمت ها  افزایش 
مجبور به حذف میوه از سبد مصرفی خانوار 

کرده است. 
قیمت  اختالف  این  علت  پیگیری  برای 

های  قیمت  وضعیت  از  ابتدا  ها  گرانی  و 
چند  با  و  کنیم  می  شروع  بار  تره  و  میوه 
تن از مسوولین مربوطه در این باره صحبت 
تره  و  میوه  صنف  اتحادیه  رئیس  کردیم؛  
که  دادند  توضیح  اینگونه  باره  این  در  بار 
حسب  بر  شده   تعیین  های  قیمت  تمام 
نرخ نامه ی شهر های همجوار هست که ما 
با مقایسه قیمت میوه های شهر های یزد، 
طی  را  سیرجان  های  میوه  شیراز  کرمان، 
جلسه ای در جهاد کشاورزی  قیمت گذاری 

می کنیم و مقدار  تفاوتی که می تواند وجود 
داشته باشد بسیار ناچیز است در حد ۵۰۰ 
و یا هزار تومان می باشد اما نظارت بر خرده 
فروشان میوه در سطح شهر در حیطه کاری 

ما نیست و ما نظارتی بر آن ها نداریم.
سیرجان  مختلف  مناطق  در  میوه  قیمت 
هر  که  دارند  غریبی  و  عجیب  های  تفاوت 
همچون  خاصی  دالیل  فروشندگان  از  یک 
حمل  های  هزینه  و  ها  مغازه  باالی  کرایه 
مطرح  ها  گرانی  این  برای  دلیلی  را  نقل  و 

می کنند.
شاید حال و هوای این روزهای بازار میوه را 
بتوان در فرصت طلبی برخی مغازه داران یا  
با مثل »هر چقدر پول بدهید همانقدر آش 
این در حالی  میخورید« جست و جو کرد، 
است که کشاورزان از این افزایش قیمت ها 

سودی نصیب شان نمی شود.
که  باورند  این  بر  مسووالن  از  بسیاری 
کیفیت  دالل،  و  واسطه  عوامل  سودجویی 
اصلی  عامل  داران  مغازه  هزینه  سایر  و 
می  شمار  به  بازار  در  میوه  قیمت  اختالف 
رود، درحالی که طبق قانون مغازه داران حق 
ندارند بیش از ۳۵ درصد سود روی فاکتور 

لحاظ کنند.
فراوان  های  پیگیری  وجود  با  متاسفانه 
اداره صمت صحبتی  سرپرست  با  نتوانستم 
تا  نبودند  پاسخگو  ایشان  و  باشم  داشته 
توضیحاتی در رابطه با این تفاوت قیمت ها 

به ما بدهند
های  خیابان  به  منحصر  قیمت  تفاوت  این 
سیرجان نیست بلکه تفاوت ان به شهر های 
همجوار هم رسیده و تفاوت های دو و سه 
برابری میوه نسبت به شهر های بزرگی چون 
برخی  است  عجیب  بسیار  کرمان  و  شیراز 
معتقدند که چون افراد در سیرجان توانایی 
کیفیت  با  اجناس  پس  دارند  باالیی  مالی 
انتخاب  عرضه  برای  باالتری   قیمت  و  باال 
قانع  دلیل  تواند  نمی  این هم  که  می شود 
باشد  ها  قیمت  تفاوت  این  برای  ای  کننده 
زیرا فقط در صد کمی از مردم جامعه توان 
خرید اقالم مصرفی لوکس را دارند و بیشتر 
افراد حتی خرید میوه را از سبد کاالی خود 

خط زده اند.

گزارشی از اختالف قیمت میوه سیرجان با سایر شهر ها 

کاهش مصرف میوه در سبد تغذیه سیرجانی ها

  عکس: سید محسن فروزنده
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/16 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

آقای محسن محمدی نژاد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 89 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4973 فرعی  از 2312 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن محمدی نژاد آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382985 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علیرضا محسنی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1فرعی باقیمانده از 2 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
شناسه آگهی: 1382986 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای علیرضا محسنی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
بخش 36   در  واقع  از 2اصلی  فرعی  پالک 6  مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی 
کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382981 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز چهارشنبــه مورخ 1401/07/20 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- وحید ابراهیمــی 2- امین باسفهرجانـی  3- مریم جوانمـرد  4- محمد رستگـار  5- سجاد صادقـی 6- حسین کریمـی

7- صدیقه لـری پور پاریـزی   8- علیرضا محمـدی   9- اصغر ولی پور عـرب   10- منظر ولـی پور عـرب    11- کورس یوسفــی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- امید بنیات پـور 2- علی جهان نجاتـی 3- علی عـرب زاده 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگـــان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز شنبــه مورخ 1401/07/23 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سلمان اقدســی 2- محمد جهانشاهــی  3- رمضان زیدآبــادی 4- محمود صالحــی 5- مهدی صالحــی

6- امین صفــاری   7- جالل عزت آبــادی   8- فرزین مهــدی زاده   9- سید امیر هاشمــی   
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- منصور بارانـی 2- مجید بخشـی 3- سیدضیاء حسینـی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البـدل 

روز پنج شنبــه مورخ 1401/07/21 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- عبدالرضا  اسـدی  2- احمد انبـاز  3- مهدی ایران منـش  4- ایمان ایران نـژاد  5- مصطفی پورشاه نظری 6- مرتضی خواجـو نژاد

7- مجتبـی ساالری  8- کورش علیـدادی  9- مهـدی فروتـن  10- عبدالکریـم گلبازخانـی   11- احمـد محمـودزاده 12- مهـدی نعیمـی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجتبی خواجـو نژاد 2- مجید عزت آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان  میوه و تره بار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان میوه و تره بار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بازرس اصلـی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/24 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- معصومه باسفهرجانی  2- نبی اله برزه کار  3- رضا بروسان  4- محمد تقی پورپسندی  5- امیرحسین حاج میرزا سعیدی 6- مهدی رضایی

7- محمد زیدآبـادی  8- علیرضا شمس الدیـن  9- وحید عسکـری  10- مهدی علیرضایـی   11- مسعود فتحـی 12- روح اهلل هندیـــزی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی محمد ایزد پناه 2- محسن بروسان 3- حبیب مسعودی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز دوشنبــه مورخ 1401/07/25 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمد اسالمـی  2- حسیـن پاریـزی  3- حسیـن  پورمنـد  4- محمدرضـا  جعفـری  5- ساسـان جهانشاهــی

 6- احسان خواجویــی 7- قاسم خواجویــی  8- مسعود سعیـدی  9- محمد فاضل طوسـی 10-  میثم نیکخـــو
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مسعود حصــاری 2- یوسف محمودآبــادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت 

مدیره و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز سه شنبــه مورخ 1401/07/26 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- افشین خاکســار  2- علیرضا راهــداری  3-وحید سلمانــی  4- محمد شهســواری 

 5- حسن محمودآبــادی 6- مصطفی مدیریــان7- سیدضیاء مصالیــی  8- محسن نصرت آبــادی  
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- امیر پور امینایـی2- علی سلمانـی 3- علیرضا فیروز آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

      سحر لشکری

  ایـن تفـاوت قیمـت منحصـر به 
خیابـان های سـیرجان نیسـت بلکه 
تفـاوت ان بـه شـهر هـای همجـوار 
هم رسـیده و تفـاوت های دو و سـه 
برابـری میـوه نسـبت به شـهر های 
بزرگی چون شـیراز و کرمان بسـیار 
عجیـب اسـت برخـی معتقدنـد که 
چـون افـراد در سـیرجان توانایـی 
مالـی باالیـی دارنـد پس اجنـاس با 
کیفیـت بـاال و قیمت باالتـری  برای 
عرضـه انتخـاب مـی شـود کـه این 
هـم نمـی توانـد دلیـل قانـع کننده 
ای بـرای این تفـاوت قیمت ها باشـد



به بهانه انتشار کتاب "این نیز بگذرد" اثر محمد کرام الدینی؛

سيرجان در دهه  های سی و چهل
سال ۱۳۳۴ در زیر یکی از ُقبه های گلِی اتاقی، در خانه ای 
از جنِس خشِت خام و کاه ِگل اندود در یکی از کوچه های 
پشته ای  روی  زمانه،  رسم  به  بنا  سیرجان،  شهر  خاکی 
و کودکی اش  روشنی جهان گشوده   به  دیده  ُرس،  خاک 

را در زیر سقف های گنبدی گذرانده است.
می کشیده،  دراز  سقف  به  رو  اتاق  درون  که  کرده  نقل 
و  می چرخانده  سقف  خشت های  بین  درزهای  در  چشم 
با گردش در میان آن ها در کوچه های خیال غرق و گم 
می شده و به خواب می رفته است. هرگز فراموش نمی کند 
روزی را که در همان عالِم کودکی برای اولین بار قدم به 
اتاقی گذاشته که سقفش تیرآهنی، سفیدکاری و مسطح 
بوده: "خدا می داند چه اندازه می ترسیدم که سقف بر سرم 

فرود آید."
این ها یک نمونه ی بسیار عالی از توصیف سبک زندگی 
و  بادگیرها  با  قدیم  خشتی  آجری  زیبای  معماری  و 
سقف های زیبای گنبدی اش در شهر سیرجان قدیم است 

از زبان همشهری مان محمد کرام الدینی .
سیرجانی  نویسنده ی  خاطرات  بگذرد«  نیز  »این  کتاب 
در  کودکی اش  روزهای  گذر  از  کرام الدینی  محمد  دکتر 
سیرجان بین سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۲ است. سال هایی 
که سیرجان نسبت به امروز کوچک تر، کم جمعیت تر و کم 
امکانات تر بود. می توان بوی خوش روزهای شیرین کودکی 
را که از میان سطرهای این کتاب می تراود حس کرد و 
طعم دنیای سرخوش، درخشان و امیدوارانه ی کودکی را 
که در پی کشف جهان و کسب تجربه های زندگی است از 

میان واژه های آن چشید.
کتاب در کمال ایجاز، ۲۵ خاطره ی کودکی نویسنده را 
دست  و  می گذارد  خواننده  روی  پیش  قدیم  سیرجان  از 
پس  کوچه  در  نویسنده  با  همراه  تا  می گیرد  را  خواننده 
قدم  نویسنده  کودکی های  و  قدیم  سیرجان  کوچه های 

بزند.
و  مؤلف  مترجم،  پژوهشگر،  الدینی  کرام  محمد  دکتر 
معلم ایرانی؛ نویسنده و مترجم مقاالت و کتاب های علمی 
از جمله کتاب های درسی رسمی علوم تجربی  آموزشی، 
نیز  و  تحصیلی کشور  مختلف  دوره های  زیست شناسی  و 

روزنامه نگار علم است.
مرکز  نشر  را  قدیم  سیرجان  از  او  خاطرات  کتاب 

کرمان شناسی منتشر کرده است.

    خبر
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آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کار  محیط  و  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
داریم،  قرار  کرونا  همه گیری  شرایط  در  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  پزشکی 
استفاده از ماسک در مدارس و مراکز آموزشی اجباری است«. محسن فرهادی 
از ماسک و  ازجمله استفاده  تاکید کرد: »رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده از سوی 
گیرد«.   قرار  اولویت  در  باید  اساتید  و  معلمان  دانشجویان،  دانش آموزان، 

 استفاده از ماسک 
در مدارس و مراکز 

آموزشی الزامی 
است 

 دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی مدرسه نروند
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: »اگر چه بیماری کرونا کنترل شده و شاخص ها هم نزولی 

هستند، اما باید بپذیریم که همچنان با شرایط کرونایی و خطر همه گیری سایر بیماری های تنفسی مواجه هستیم«.
محسن فرهادی با اشاره به بازگشایی مدارس از مهرماه بر رعایت بهداشت فردی تاکید کرد و افزود: »شستن دست ها، رعایت 
نظافت به ویژه در سرویس های بهداشتی و شیرآالت و سطوح مشترک پُراستفاده مانند دستگیره های در و سطوح نیمکت ها 
ضروری است«.وی استفاده از ماسک توسط دانش آموزان و اولیای مدارس را ضروری خواند و گفت: »اگر از زمان تزریق 

آخرین دوز واکسن اولیا و مسئوالن مدرسه ۶ ماه گذشته باشد حتماً باید دوز یادآور را تزریق کنند«.

خبــر

در  روزگاري  از  نفت  بدون  اقتصاد 
دوران  در  که  شد  مطرح  ما  کشور 
به  دکتر محمد مصدق  وزیري  نخست 
ایران،  خاطر پافشاري بر حق و حقوق 
از سوي کشورهاي غربي تحریم شدیم 
و در فروش نفت به بن بست رسیدیم. 
این  شد  دستگیرمان  که  بود  روز  آن 
بودن در تجارت جهاني  تک محصولي 
در  لنگ  و  زا  آسیب  ایران چقدر  براي 
هفتاد  گذشت  با  هم  امروز  و  هواست. 
سال از آن روزگار باز هم با تحریم نفت 
و محصوالت معدني باز از همین سوراخ 

نیش مي خوریم.
 این یعني همه ي سال ها خیز بزرگي 
برنداشتیم  که  مشکل  این  حل  براي 
بازار جهاني مان  هیچ، حتا اجازه دادیم 
را رقباي منطقه اي تصاحب کنند. این 
مشکل کشوري، در سیرجان به عنوان 
معدني-ترانزیتي  اقتصاد  با  شهر  یک 
فالح  مگر  دارد.  عیني تري  نمود 
با  نشستش  در  گهرزمین  مدیرعامل 
این شرکت  تولیدات  دپوي  از  رسانه ها 
و فروش نرفتنشان بر اثر تحریم ها گالیه 

نداشت؟ 
یک بخش از راه حل قاعدتا از حیطه ي 
استان  و  شهرستان  مسووالن  اختیار 
مسوولیت  حوزه ي  در  و  است  بیرون 
دیپلماسي دولت مرکزي است که ببیند 
چرا نمي تواند از نیاز بازار اروپا به گاز و 
براي  را  ایران  گاز  و  ببرد  بهره  خال آن 
فروش به فرنگ بفرستد و سود سرشار 
ببرد یا چرا از میدان هاي مشترک گاز و 
نفت ایران با کشورهاي عربي سر ایران 

بي کاله مانده. 
اما آنچه در حیطه ي مدیران شهري و 
کسب  راه هاي  شناسایي  است،  استاني 
درآمد و تنوع محصول با ارزش افزوده 

و صادرات آن به دیگر نقاط کشور و حتا 
جهان است.

بردن" ضرب المثلي  به کرمان  زیره   "
بیهوده  کار  از  نشان  که  قدیمي ست 
اینکه  است.  کردن  تجاري  و  اقتصادي 
دیاري  به  فروش  براي  را  محصولي 
تولید مي کند.  را  ببري که خودش آن 
اتفاق  این  گذشته  سال هاي  در  اما 
افتاد.  بیش  و  کم  سیرجان  در  عجیب 
قوتوهاي  شکیل  بسته بندي هاي 
جمله  از  شکالت  روکش  با  رنگارنگ 
بزرگ  شهرهاي  از  که  بود  محصوالتي 
به سیرجان آمد و و در فروشگاه هاي به 

اصطالح الکچري به فروش رسید!
صنعت  ماجراي  است  همچنین 
به  که  پست هاي  پسته.  بسته بندي 
صورت خام و فله اي با قیمتي ارزانتر از 
سیرجان صادر مي شود و بعد با برشته 
هر  کوچک  بسته بندي هاي  و  شدن 
دانه ۲ هزار تومان یا بیشتر به خودمان 

فروخته مي شود!
را  رشته  همین  سر  اگر  شک  بدون 
به آن  بگیریم و در شاخه هاي مختلف 
این رشته  بنگریم، متوجه میشویم که 
دیگر  تولیدات  براي  و  دارد  دراز  سر 
بادام،  کیفگلیم،  گلیم،  مثل  سیرجان 
پیدا  صدق  هم  و...  معدني  تولیدات 
میکند. چرا در صنعت بستهبندي این 
قدر ضعیف عمل کردیم و اجازه دادیم 
ناشي  سود  را  ماست  مال  که  کاالیي 
ببرند؟   دیگران  را  افزودهاش  ارزش  از 
هنوز هم دیر نشده. در مثال بسته بندي 
پسته برشته حتما قیمت تولید محصول 
تولید  از  ارزان تر  سیرجان  در  نهایي 
همان محصول در تهران است. بنابراین 
در صورت جدي گرفتن سرمایه گذاري 
که  اتفاقي  کرد.  عمل  موفق  مي توان 
نیست  حیف  بیفتد.  باید  هم  گلیم  در 

با   جهان  در  گلیم  جهاني  شهر  گلیم 
بسته بندي ترکیه و لوگوها و آرم ها و 

نشان هاي آنان عرضه شود؟ 
سراغ  به  که  است  بهانه اي  همین 
شناسایي مزیت هاي اقتصادي سیرجان 
تولید  به  اقتصادي  مزیت  برویم. 
تمام  قیمت  که  مي گویند  محصولي 
کمتر  مکان  یک  در  تولیدش  شده ي 
در  مشابه  محصول  همان  تولید  از 

مکان هاي دیگر است.
سرمایه گذاري  مطمئنا  مثال  براي 
محصوالتي  بسته بندي  صنایع  روي 
در  و...  گلیم  قوتو،  بادام،  پسته،  مثل 
در  محصول  افزوده  ارزش  به  سیرجان 
فروش نهایي کمک شایاني مي کند و به 
ثروتمندتر شدن شهر و اشتغال بیشتر 

منجر مي شود.
موضوع توجه به مزیت نسبي در اقتصاد 
محصوالت  متوجه  هم  فقط  سیرجان 
مي توان  حتا  نیست.  باال  در  شده  ذکر 
در همین باره دست به ابتکارات دیگري 
هم زد. مثال آیا کسي تاکنون فکر کرده 

که شاید بتوان روي تولید فالوده سنتي 
سبک  به  کوچک  بطري هاي  در  آماده 
آبمیوه هاي صنعتي، سرمایه گذاري کرد 
و به عنوان صادرکننده این محصول به 
کل کشور و حتا جهان، به سود سرشار 

رسید؟
چنین  اجراي  براي  شرایط  آیا  اما 
در  گذار  سرمایه  جذب  و  ایده هایي 
مشکالت  و  است  مهیا  سیرجان 
واحدهاي تولیدي توسط مسووالن رفع 

شده؟
با  مرتبط  دستگاه هاي  سیرجان  در 
از  حتا  و  هستند  فعال  مجوز  صدور 
با  مي کنند  بازدید  تعطیل  واحدهاي 
آن  هنوز  اما  دوباره  راه اندازي  هدف 
و  گذاري  سرمایه  در  باید  که  رونقي 
شهرستان  در  تولیدي  واحدهاي  ایجاد 

به وجود نیامده است.
شاید به خاطر سنگ هایي ست که سر 
مي شود.  ایجاد  گذاري  سرمایه  هر  راه 
بروکراسي  تا  رقیبان  دواندن  موش  از 
دیوانه  کاغذبازي هاي  و  اداري  سنگین 

باید  شهرستان  بانک هاي  اش.  کننده 
دریافت  شرایط  شدن  فراهم  براي 
داشته  را  همکاري  نهایت  تسهیالت 

باشند.
سعي  باید  شهرستان  ادارات  مدیران 
کنند براي ایده پردازان و سرمایه گذران 
اندازي  فرش قرمز پهن کنند براي راه 
در  و  تولیدي  کارخانه هاي  و  کارگاه ها 
حد اقل زمان مجوزش را صادر کنند و 
زمین مناسب و امکاناتش را با بهترین 
بگذارند.  اختیارش  در  روش  و  حالت 
مجاورت  عدم  البته  زمینه  این  در 
طرح با شهرکهاي مسکوني مهم است.  
جانمایي درست به ویژه طرح هایي که 
دارند  صوتي  آلودگي  یا  هوا  آلودگي 

خیلي در پیشبرد کار موثر است.
ویژه  منطقه  در  که  اشتباهي  نباید   
اقتصادي شد تکرار شود. همه جوانب و 
شرایط محیط زیستي طرح هاي داراي 

آالینده نیاز به بررسي دارد.
 اداره مربوط به یک سرمایه گذاري در 
هایي  اداره  بایداز  زمینه حتما  و  رشته 

طبیعي  منابع  و  زیست  محیط  مثل 
استعالم الزم را بگیرد که فالن سرمایه 
براي  اینجا  و  آمده  طرح  فالن  با  گذار 
امکان اسقرارش مناسب است یا نه؟ دور 
بوده  اگر چه شدني  استعالم  این  زدن 
اول  همان  میشود  موجب  اما  هست  و 
کار خشت اول یک صنعت در سیرجان 
با  همسایه  مردم  و  شود  گذاشته  کج 
آن همدلي و همراهي نداشته باشند و 
انواع بحران اجتماعي براي تولیدکننده 
ایجاد شود که خود موجبات ناامیدي و 
شکست یا جابه جایي نهایي آن کارگاه 
به  سیرجان  از  و  سیرجان  در  تولیدي 

شهري دیگر است. 
ارائه تسهیالت به صاحبان ایده و کمک 
به سرمایه اولیه آن ها از سوي دولت نیز 

مي تواند دلگرم کننده باشد.
عجالتاً  سیرجان  تحریم ها،  وجود  با 
سرمایه گذاري  سمت  به  است  بهتر 
فروششان  بازار  که  برود  طرح هایي  در 

داخلي ست. 
صنعتي  شهرک هاي  مثال  براي 
هم  ما  هست.  سیرجان  در  گوناگوني 
شهرک هاي دولتي داریم و هم خصوصي. 
ایجاد شهرک تخصصي گل گهر در حال 
نهایي شدن است و خوبي شهرکش این 
نیازهاي گل گهر  به  توجه  با  است که 
این شهرک  در   ... و  قطعه سازي  مثل 
نیست  فروش  بازار  دغدغه  شده.  دیده 
مي خرد.  گل گهر  را  تولیداتش  چون 
نیز  تعمیري  و  خدماتي  شرکت هاي 
براي ارائه خدمات مورد نیاز معادن باید 
کارها  این  و همه ي  گرفته شود  جدي 
دانشگاه هاي  مطالعاتي  طرح هاي  لزوم 
سیرجان در حوزه علوم انساني، تجربي، 
فني و ریاضي را مي طلبد که حتا ارائه ي 
رشته شان با توجه به نیاز شهرستان در 

توسعه ي متوازن باشد.

 نیاز به شناسایی مزیت های اقتصادی غیرمعدنی در شهرستان ما

 تهدیدهای اقتصادی برای سیرجان فرصت است
      حسام الدین اسالملو

از  متعددی  های  تماس  پیش  روز  چند 
سخن  نشریه  با  همشهریان  از  تعدادی  طرف 
روز  هر  که  مضمون  این  با  شد  برقرار  تازه 
و  مهر  تولیدی  مقابل  زیادی  بسیار  جمعیت 
ماه جمع شده و خواهان تحویل گرفتن لباس 
فرم فرزندانشان هستند. لباس فرمی که پول 
آغاز  وجود  با  و  اند  کرده  پرداخت  هم  را  آن 
مهر ماه و فصل بازگشایی مدارس، هنوز لباس 
ماه  و  تولیدی مهر  و  آماده نشده  بچه ها  فرم 
پاسخگوی مردم نیست! و در ادامه انتقادی نیز 
متوجه مدیر آموزش و پرورش سیرجان کرده 
بودند که نظارتشان بر کیفیت دوخت، قیمت و 
ضعیف  بسیار  مدارس  فرم  لباس  توزیع  نحوه 

بوده است. 
و سعید  رضوی  انتظام  منصوره  گذشته  شب 
شهابی، مدیران تولیدی مهر و ماه طی تماسی 
که  کردند  ما دعوت  از خبرنگار  تازه  با سخن 
به این تولیدی برود، وضعیت کار را از نزدیک 
این  ببیند و همچنین توضیحات و روشنگری 
همشهریان  انتقاد  به  پاسخ  در  را  تولیدی 
منتشر کند، آنچه در ادامه می خوانید حاصل 
گفتگوی بامدادی سخن تازه با مدیران تولیدی 

مهرو ماه است؛ 
 سالم ضمن عرض خسته نباشید بفرمایید 
چرا با گذشت 5 روز از مهرماه هنوز لباس فرم 

برخی دانش آموزان آماده نشده است؟
سالم و عرض ادب  اوال ببخشید که این موقع 
شب شما را به تولیدی مان دعوت کردیم چون 
تولید  درگیر  ما  روز  شبانه  ساعات  بقیه  در 
هستیم و اینجا اینقدر شلوغ می شود که عمال 
امکان مصاحبه وجود نداشت و به همین علت 
پس از نیمه شب امکان گفتگو و بازدید شما 

فراهم بود.
برخی  فرم  لباس  شدن  آماده  دیر  ببینید 
دانش آموزان دالیل متعددی داشت. اول آنکه 
بسیاری از تولیدی های بزرگ پارچه در کشور 
شرایط  بدلیل  هستند  تهران  در  عمدتا  که 
کرونایی دو سال قبل آسیب های جدی دیده 
انبوه،  مقیاس  در  توانستند  نمی  و مثل سابق 
پارچه های مناسِب لباس فرم را آماده داشته 
باشند زیرا وضعیت بیماری کرونا هنوز به طور 

کامل مشخص نشده بود.
سیرجان  در  ما  که  بود  این  دیگرش  دلیل 
یعنی  بودیم  شاهد  را  وضع  همین  تقریبا  هم 

که  بود  نشده  معلوم  هنوز  مردادماه  اوایل  تا 
مدارس بصورت حضوری بازگشایی می شوند 
و یا همچنان کالس ها بصورت آنالین برگزار 
می شود و به همین دلیل مدیران مدارس هم 
تکلیف شان روشن نبود که از والدین بخواهند 

لباس فرم آماده کنند یا نه
شکل  چه  به  ها  فرم  لباس  تولید  روال    
است؟ یعنی چقدر زمان می برد که این لباس 

فرم ها آماده شوند
کنید  می  مشاهده  امشب  که  طور  همین 
همکاران ما همچنان مشغول کار تولید هستند 
در حال  روزی  و شبانه  بصورت سه شیفت  و 
ما  به  تازه  مرداد،   ۵ روز  از  هستیم.  فعالیت 
اطالع داده شد که امسال لباس فرم نیاز هست 
و ما هم مراجعه کنندگان به تولیدی را اولویت 
بندی کردیم.  تا اول مهر نهایت تالش خودمان 
را انجام دادیم و لباس بیش از ۷۰ درصد دانش 

آموزان را  تهیه کرده و تحویل دادیم. 
شود؟  می  چه  ها   بچه  بقیه  تکلیف  پس   

منظورم همان ۳۰ درصد باقی مانده است
طبق  و  اند  مانده  باقی  درصد   ۳۰ از  کمتر 
با مدیر محترم آموزش پرورش  جلسه ای که 
پور  آبادی  عزت  دکتر  آقای  جناب  شهرستان 
این  مهرماه   ۱۵ تا  نهایتا  شد  مقرر  داشتیم. 
قضیه بصورت کامل جمع شود و تعداد اندک 

لباس فرم های باقی مانده تحویل داده شوند.
عمده  های  تولیدی  به  تان  صحبت  اوایل   
پارچه  شد  نمی  کردید،  اشاره  کشور  پارچه 
مورد نیازتان را از جای دیگری خریداری کنید 

که زودتر به دست تان برسد؟
این  پروش  و  آموزش  محترم  مدیر  رویکرد 
و  قیمت  نازلترین  با  ها  فرم  لباس  که  است 
برسد  مردم  دست  به  ممکن،  کیفیت  بهترین 
و ما هم چون قیمت مصوب آموزش و پرورش 
و  توانسته  نمی  همچنین  و  کردیم  رعایت  را 
باشد.  پایین  ها  پارچه  کیفیت  نمی خواستیم 
با تولیدی های عمده که  پارچه را با کیفیت 
و قیمت مناسبی عرضه می کنند وارد مذاکره 
مرحله  به  مرحله  و  دادیم  سفارش  شدیم، 

تحویل گرفتیم.
  چرا مرحله به مرحله . خب بصورت یکجا 

کل پارچه مورد نیاز را سفارش می دادید ؟
توانایی   . هستیم  تولیدی خودگردان  یک  ما 
مالی آنچنانی نداریم که بتوانیم پول آن همه 
پارچه را یکجا به حساب تولیدی تهرانی واریز 

کنیم و از طرفی دو سال کرونا نیز تا جایی که 
توانست کمر ما و دیگر تولید کنندگان را خم 
کرد. مجبور بودیم همین پولهایی که از والدین 
تهران  تولیدی  حساب  به  را  میکنیم  دریافت 
واریز کنیم تا آنها به همان اندازه واریزی مان، 

پارچه ارسال کنند.
که  بود  این  نظرشان  همشهریان  از  برخی   
بیشتر سفارش ها نصیب مهر و ماه شده، طمع 
پاسخگو  باید  و  هست  اش  حق  حاال  و  کرده 

باشد. در این مورد چه نظری دارید ؟
در  ما  ببینید  نیست.  درستی  حرف  این 
 ۲۴ حدود  سیرجان  شهر  سطح  در  مجموع 
مدیرآموزش  نظر  با  که  داریم  فعال  تولیدی 
و پرورش، سفارش لباس فرم ها باید بصورت 
عادالنه ای بین این تولیدی ها تقسیم می شد. 
هزار   ۸ تنها  آموز  دانش  هزار   ۷۰ مجموع  از 
لباس فرم سهم تولیدی مهر و ماه شده است. 
البته  نیستیم.  خواه  زیاده  ما  که  ببینید  پس 
این نکته را هم نباید فراموش کنیم که برخی 
از مدیران مدارس،  کیفیت پارچه و نوع دوخت 

برخی تولیدی ها را ترجیح می دهند.
چه  چیست.  تان  برنامه  آینده  سال  برای   
مشکالت  شدن  مرتفع  برای  راهکاری 

اینچنینی مدنظرتان است؟ 
ما تا کنون بیش از ۷ جلسه با مدیران آموزش 
و پرورش، اداره صمت، اتاق اصناف و مدیران 
ایم  کرده  برگزار  سیرجان  های  تولیدی  سایر 
و خوشبختانه تصمیم های مهمی اتخاذ شده 
است همگی عزممان را جزم کرده ایم که در 

راستای خدمت به مردم و دانش آموزان عزیز، 
سال به سال بهتر شویم و مشکالت به حداقل 

برسد.
دکتر  آقای  که  مهمی  تصمیمات  از  یکی 
عزت آبادی پور مدیر آموزش و پرورش اتخاذ 
سال  فرم  لباس  برای  که  است  این  اند  کرده 
ها  سفارش  امسال  ماه  آبان  همین  از  آینده، 
مشخص شود و بدین صورت دیگر زمان کافی 
باکیفیت و خوش قیمت  برای سفارش پارچه 
برای دوخت  از طرفی  و  اختیارمان هست  در 

استاندارد هم وقت کافی داریم.
علیرغم اینکه وظیفه مدیر آموزش و پرورش 
مشغله  تمام  با  بزرگوارانه  ایشان  ولی  نیست 
و  بوده  مشکالت  حل  پیگیر  دارند  که  هایی 
که  است  این  بر  تمرکزشان  بیشتر  و  هستند 
اوال کیفیت پارچه ها خوب باشد، قیمت شان 
مناسب باشد و فشاری به مردم نیاید و در وهله 
بعد عدالت بین تولیدی های شهر برقرار شود 
مدارس  الشکل  متحد  های  لباس  سفارش  و 
تایید  تولیدی های معتبر و مورد  بین تمامی 

تقسیم شود. 
و  آموزش  مدیر  های  حرف  تایید  ضمن  ما 
پرورش، امیدواریم که بحث تولید کنندگان از 
ها  واسطه  اگر  که  شود  جدا  کنندگان  توزیع 
کنار گذاشته شوند در کل به نفع مردم است و 
این معطلی ها و سردرگمی ها تمام می شود. 
باید  این توضیحات  تمام  پایان ضمن ذکر  در 
و  بوده  مردم  با  حق  همیشه  که  کنیم  اذعان 

هست.

در پاسخ به نارضایتی جمعی از شهروندان بابت دیر آماده شدن لباس فرم برخی دانش آموزان؛

توضیحات و روشنگری مدیران تولیدی مهر و ماه
      مصطفی کریمی
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مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: هشت هزار و ۸۰۰ بانوی سرپرست خانوار 
در این استان تحت حمایت مستمر و غیرمستمر بهزیستی قرار دارند و از 
خدمات این مجموعه بهره مند می شوند. مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: 
هشت هزار و ۸۰۰ بانوی سرپرست خانوار در این استان تحت حمایت مستمر 
و غیرمستمر بهزیستی قرار دارند و از خدمات این مجموعه بهره مند می شوند.      

بهره مندی بیش از 
هشت هزار بانوی 

کرمانی از
 خدمات بهزیستی

کرونا هنوز تمام نشده است 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه هنوز کرونا تمام نشده است و با انتقاد از عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم گفت: با توجه به اینکه حدود سه سال شیوع آنفلوآنزا را نداشتیم لذا ایمنی نسبی جامعه نسبت به 
این بیماری کاهش یافته است و امسال به صورت جدی نگران شیوع آنفلوآنزا هستیم.به گزارش ایسنا، سعید صحبتی، درباره 
آخرین وضعیت بیماری های کرونا و آنفلوآنزا در استان اظهارداشت: هنوز مورد قطعی ابتال به آنفلوآنزا در استان نداشته ایم 
اما آزمایش چند نفر از زائرین برگشته از کربال به تازگی برای تایید یا رد ابتالی آنها به آنفلوآنزا به آزمایشگاه ارسال شده و 

جواب آزمایش آنها تا آخر هفته مشخص خواهد شد.

خبــر

که  است  شهرمان  جوان  هنرمندان  معدود  از 
و  کرده  همراه  عملی  کار  و  تجربه  با  را  دانش 
باال  همت  آستین  سیرجان  برای  توانش  قدر  به 
زده است. او اقتصاد هنر را زیسته و تنها از راه 
تولید سفال و آجرپزی و خشت تراشی و تصویر 
معاش  امرار  آن  نصب  و  دیواری  برجسته ی 

می کند.
شده  شناخته  خیلی ها  برای  خدمتی  مصطفا 
است از کسی که می خواهد خانه باغ  تازه سازش 
حال و هوای خانه های آبا و اجدادی  در قدیم را 
مرمت  دنبال  طریقی  هر  به  که  کسانی  تا  بدهد 

بنایی تاریخی است و...
را  آیینی  طرحی  پیش  سال  چند  که  خدمتی 
حاج رشید  خانه ی  روی  و  اجرا  خشت  روی  بر 
دیوار  روی  شکیل تر  کاری  با  امسال  کرد  نصب 
ماه  دو  در  باز  کوچه،  همان  مشهور  زورخانه  ی 
محرم و صفر  قدرت هنر را به نمایش گذاشت. 
مشغول  خدمتی  وقتی  محرم  نخست  روزهای 
بی ربطی  درباره  او  با  بود  جدید  المان  نصب 
معماری این زورخانه ی سیرجان با اصول معماری 
حاال  ولی  بودم  زده  گپی  ایران  در  زورخانه ای 
درباره  صفر  ماه  پایان  در  را  صحبت ها  همان 
تاریخی  اماکن  دیگر  و  مذهبی  گذر  این  شرایط 
داشتم. او شرایط فعلی را در خور نام شهری که 

لقب دارالحسینیه را یدک می کشد، نمی داند.

 از آخرین کار خودت توی کوچه حاج رشید 
بگو.  توضیحاتی درباره اثر و اینکه خودت نسبت 
به آن چه حسی داری و در دو ماه محرم و صفر 
آن  به  نسبت  همشهریان  نظرهای  و  استقبال 

چطور بود؟
جدیدی  رویکرد  کنونی  شهردار  خوشبختانه 

پایه  شهر  زیباسازی  به  نسبت  شهرداری  در 
گذاشته است .

سفارش کار را سازمان زیبا سازی به من داد.
فرهنگی  کاربری  و  حاج رشید  سنتی  کوچه 
قرار شد  ندارد.   معرفی  به  نیاز  آن  مذهبی  و 
به  مربوط  فرهنگی  المان  با  خوب  طرح  چند 
این  میان شان  در  بدهم.  پیشنهاد  شهرداری 
کار تایید شد که اجرا و و نصبش کردم. تالش 
خانه ی  دیوار  روی  با جنس طرحی  که  کردم 
حاج رشید کار شد همخوانی داشته باشد. مردم 
بود  نیمه تمام  کار  هنوز  کردند.  استقبال  هم 
برای گرفتن عکس توقف می کردند و ازش به 

عنوان کار متفاوت نام می بردند. 
اتفاق خوبی بود.

اینکه  و  بگو  کوچه  این  ویژه ی  شرایط  از   
آیین  اجرای  هم  و  بادگیر چپقی  با  مجاورتش 
معماری  را در  سنتی در آن چه ضرورت هایی 

کوچه و المان های آنجا ایجاد می کند؟
طول  در  شده.  ناهمگون  شده.  شلوغ  کوچه 
این سال ها در نبود نظارت و حس مسوولیت 
لودر  اوقاف،  و  فرهنگی  میراث  و  شهرداری 
و  معماری  نظر  از  ارزشمند  های  همه ی خانه 

تاریخی را خراب کرده است . سازه های جدید هم 
که ایجاد شده هر خانه ای ساز خودش را زده و 
شهرداری هم برای هر نمایی پروانه صادر کرده 
است! درحالی که دست کم در این کوچه حداقل 
بدهند.  مجوز  آجری  نمای  به  فقط  می بایست 
نقاشی  جور  یک  سفارش  هم  دیواری  هر  روی 
داده شده.  کاش شهرداری  سیرجان طرح ایجاد 

گذر فرهنگی را جدی بگیرد.
خانه های ارزشمندی مثل خانه ی فاطمی نسب ها 
را تملک کند و دست کم گذر فرهنگی و مذهبی 
از خانه اعال تا خانه حاج رشید و کوچه بادگیر 
تا ورودی بازار را انجام بدهد. هم در ایام مذهبی 

کاربرد دارد و به جذب گردشگر مذهبی-آیینی 
برای شهر دارالحسین کمک می کند و هم اینکه 
در باقی ایام سال هم کاربرد دارد. مهمتر اینکه 

تاریخ و هویت شهر است.
بازسازی  و   مرمت  بحث  هم  هرچیز  از  پیش 
پیدا  اهمیت  جدید  سازه های  نمای  کمیته ی  و 
ساختمان  من  اثر  به  چسبیده  االن  می کند. 
تازه ساز چند طبقه ای باال آمده که نمای سنگی 
و رومی دارد! چرا شهرداری یه چنین نمایی در 
تاریخ که هنوز آیین  کوچه ای به این قدمت و 
اجرا می شوند، مجوز  و  اند  زنده  های سنتی اش 
برطرف  باید  معضالت  این  داده!؟  نمایی  چنین 

باشد  داشته  متخصص  مشاور  شهرداری  بشود. 
 که شاهد چنین ناهمگونی هایی نباشیم. حداقل 
مجوز نمای آجری بده که یک کم به این کوچه 
این  در  بپرسید  گذاشته ها  سن  به  پا  از  بخورد. 
کوچه پس کوچه های مرکز چه خونه هایی با چه 
کاری ها  گچ  چه  با  و  آجری  زیبای  سردرهای 
در  همه  کجایند؟  داشته؟  وجود  بادگیرهایی  و 
دانش  با  مسووالن  نبود  در  و  گذشته  سال های 
برای  و تخریب شد. یکی  بین رفت  از  و دلسوز 
نماند.   باقی  سیرجان  قجری  معماری  از  نمونه 
کاش سیرجان سر چهارراه اقتصادی نبود تا این 

خونه ها حفظ می شد.

شده،  که  حاال   
پیشنهادت چیست؟ 

اداره  سیرجان  توی 
اوقاف و  میراث کم لطفی 
است  دریغ  می کنند. 
بی توجهی  با  کاروانسرا  
می  مرمت  شود.  خراب 
شد برای حضور و فعالیت 
صنوف سنتی مثل همین 
تشک  دوزی  و  پنبه زنی 
یا  و...  مسگری  و 
شربتخانه  با  کم  دست 
و...  فالوده فروشی  و 
برای  می شد  استراحتگاه 

مشتریان بازار سیرجان .
هم  بازار  سازی  کف 
ولی  بوده  مهم  که 
ناهمگونی  نشده.   انجام 
یک  هارمونی  مغازه ها، 
معماری  با  قدیمی  بازار 
بین  از  را  ایرانی  اصیل 
مسوول  ما  شهر  برده. 
دلسوز ندارد. اگر داشت شاهد این شرایط نبودیم. 
این  در  مثبتی  اتفاقات  شاهد  تازگی  به  اما   

حوزه ها بوده ایم.
بله. مثل کار ارزشمند گل گهر در خانه صدرزاده 
یا ورود گهرزمین به بحث مرمت بادگیر چپقی. 
انجمن های  تالش های  خاطر  به  همه  این ها  اما 
افکار  و  رسانه ها  فشار  و  ادیف  مثل  مردم نهادی 
عمومی اتفاق افتاده. پیگری و دلسوزی مسووالن 

نبوده.
حتا مردم هم در بخش خصوصی گاهی دل می 
اندازی  سنگ  با  که  می کنند  کاری  و  سوزانند 

مسووالن روبرو می شوند.

در  ناظم  تاریخی  خانه  مرمت  هنری  مشاور   
بخش  تملک  در  خانه  این  هستی،  هم  باغ بمید 

خصوصی است؟
بله. آقای زیدآبادی جوان خوش ذوق و سیرجان 
دوستی هستند که خونه ناظم را از وارثان خریده 
و با هزینه ی شخصی مرمت کرده اند. اداره میراث 

قول وام برای مرمت داده بود که بدقولی کرد.
فاخرترین  از  سنتی  خونه  این  معماری؛  در 
خاص  معماری  که  است  سیرجان  خونه های 
وجود  آن  در  خاصی  طرح های  و  آجرکاری  و 
به طور  و  پیدا کرد  نجات  و خوشبختانه  داشت 
هزینه ی  با  زیدآبادی  آقای  نرفت .  بین  از  کامل 
و  آجر  مصالح  بهترین  تهران   و  یزد  از  شخصی 
در و پنجره ی سنتی را خریدند و از استادکاران 
قرار است هتل رستوران  بردند و  بهره  با تجربه 
بشود. اما مسووالن ما که خودشون کار نمی کنند 
هم  خصوصی  بخش  به  هیچ،  هستند  منفعل  و 

میدان نمی  دهند و یاری نمی کنند.
 خودت هم دنبال ایجاد خانه سنتی بوم گردی 

در محمودآباد بودی، چه شد؟
به  بوم گردی  ایجاد خونه  در  نیز  و شریکم  من 
برخوردیم. در  وام  برای گرفتن  بدعهدی میراث 
شهرستان ما در بحث آثار تاریخی ضعیف عمل 
شده. یخدان ها خوابگاه معتادان است و جلوشان 
میراث  سازند.  می  طبقه  چند  دارند   که  هم 
کرمان بگوید چرا اجازه داده در حریم درجه یک 
شود؟  ساخته  طبقه  چند  سیرجان  یخدان های 
وارد  تملک  بحث  در  شهرداری  و  شهر  شورای 

شوند و جلوی این کار را بگیرند.
 مشاور خوب ندارند، خب به کار بگیرند.

و  معماری  و  تاریخی  ارزش  بحث  هم  فقط 
هویت شهر نیست. سیرجان تفرجگاهی هم برای 
مردمش ندارد و این فضاها پتانسیل خوبی برای 

ایجاد تفرجگاه داشت .

گپی با مصطفی خدمتی هنرمند تجسمی کار؛

سیـرجان دلسـوز نـدارد
شهرداری طرح گذر فرهنگی را جدی بگیرد
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شماره 712
6 مهر1401 سیاست

امام جمعه سیرجان با بیان اینکه ملت ایران با حضور در صحنه ها دشمن را ناکام گذاشت، 
گفت: در دفاع مقدس نیز که تمام قدرت های جهانی علیه ما بسیج شدند و شکست خوردند، 
این نظام الهی اقتدارش به جهانیان به اثبات رسید. وی از رژه باشکوه نیروهای مسلح در مرکز 
استان قدردانی کرد و آن را مسیر نمایش قدرت برای بازدارندگی توطئه های دشمنان عنوان 
کرد و گفت: هر حرکت خصمانه ای علیه این نظام و ملت با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح 

روبه رو خواهد شد.

 دفاع مقدس، اقتدار 
جمهوری اسالمی 
و ملت ایران را به 
جهانیان ثابت کرد 

خسارت به تاسیسات شهری در تجمعات کرمان 
تجمع های پراکنده در برخی نقاط شهر کرمان از جمله میدان آزادی طی شامگاه چهارشنبه درحالی برگزار شد که 
تاسیسات شهری  قراردادن آمبوالنس ها و برخی دیگر  بین تجمع کنندگان عامدانه هدف  با حضور در  عده ای مغرض 
آمبوالنس شکسته شده است. سیدمحمد  برنامه داشتند و مسئوالن کرمان می گویند شیشه های سه دستگاه  را در 
ها  آمبوالنس  برای  اورژانسی  های  ماموریت  انجام  این وضعیت  با  اظهارداشت:  ایرنا  با خبرنگار  وگو  در گفت  صابری 

سخت می شود.

خبــر

 وضعیت تلخ و خونبار کشور به گونه ای 
کنارش  از  تفاوتی  بی  با  بتوان  که  نیست 
گذشت؛ حوادث روزهای اخیر که دل های 
جهانیان  نگاه  و  اندوه  پر  را  ایرانیان  همه 
است، محمل حرف  ما دوخته  به کشور  را 
و  علم  با  که  است  فراوانی  های  حدیث  و 
اعتراف به قصور قلم، به قدر وسع و مختصر 

وار به چند مورد آن می پردازم.
مردم چه می خواهند؟

فقط  آنها  ندارند؛  زیادی  مطالبه  مردم 
نه  زندگی عادی می خواهند، آن هم  یک 

زندگی
و  اسکاندیناوی  کشورهای  حد  در  عادی 
کانادا و استرالیا که به یک زندگی معمولی 

و
و  ترکیه  مانند  کشورهایی  در حد  انسانی 
هند و مالزی و ویتنام و ... قانع اند؛ مطالبه

و  سخت  اش  تأمین  یا  است؟!  زیادی 
ناممکن است؟!

تفکیک معترضین از اغتشاشگران
مسووالن،  که  است  درستی  حرف  این 
جنابان  از  فقط  کنند؛  می  تکرارش  مدام 
به چیزی  اگر مردم  باید پرسید که  ایشان 
بیان  را  آن  چگونه  باشند  داشته  اعتراض 
گشت  مخالفان  به  شما  آیا  مثاًل  کنند؟ 
اصل  چارچوب  در  دهید  می  مجوز  ارشاد 
۲۷ قانون اساسی همین جمهوری اسالمی 
و  باشند  داشته  آمیز  اعتراض  تظاهرات 

پلیس هم حافظ امنیت
آنها باشد؟

نمی  اجازه  وقتی  و  است  مشخص  جواب 
شناخته  مجاری  در  ها  اعتراض  که  دهید 
هر  که  است  معلوم  بگیرد،  صورت  شده 
خارج  آمیز  مسالمت  مسیر  از  اعتراضی 
می شود و اعتراضی که می توانست منشأ 

خیابانی  های  خشونت  به  باشد،  اصالح 
تبدیل می

شود.
دست بیگانگان

مسووالن راست می گویند که بیگانگان و 
این  اما  اند.  دخیل  اعتراضات  در  دشمنان 
اول،  سکانس  است؛  فیلم  سوم  سکانس 
نابسامانی های حاصل از سوء مدیریت خود 
می  ستوه  به  را  مردم  که  است  مسووالن 
آورد، سکانس دوم، اعتراض مردمی اسنت 
که کاسه صبرشان لبریز شده است و تازه 
و  دشمنان  آن  که  است  سوم  سکانس  در 
که  آتشی  بر  و  رسد  می  راه  از  بیگانگان، 

قباًل افروخته شده، بنزین می ریزند.
اگر  که  گفت  باید  مسووالن  به  خطاب 
در  هستید،  بیگانگان  دست  دنبال  واقعا 
کنار جست و جوی آن در میان معترضین، 
حتما دنبال نفوذی های قوی تر و موثرتر 

آنها در میان خود مسووالن بگردید.
دشمنی که برای نفوذ در یک تجمع چند 
برنامه  عادی  مردم  نفری  هزار  و چند  صد 
دارد، حتما برای نفوذ در الیه های قدرت 
بیشتری  منفعت  و  انگیزه  برنامه،  سیاسی، 

دارد.
ارشاد،  گشت  و  حجاب  موضوع  همین 
همان  یافتن  برای  است  جالبی  پرونده 

دست
های بیگانه در بین مسووالن؛ خیلی سخت 
ببینید در چند ماه  نیست، فقط بگردید و 
منتهی به حوادث اخیر کدام مسووالن بی 
در  حجاب  درباره  جدیدی  اتفاق  که  آن 
کرنا  و  بوق  در  را  آن  باشند،  افتاده  کشور 
بر  روز  به  روز  کردند،  گویی  خام  کردند، 
دامنه حساسیت ها افزودند و افکار عمومی 
را آزرده و تهییج کردند تا آن که به ماجرا 
امینی در مقر  انگیز مهسا  مرگ بسیار غم 

اصلی گشت ارشاد رسیدیم و باقی قصه...!
 مسوولیت پذیری

ناآرامی های وسیعی کشور  نمی شود که 
را بر برگیرد و دهها کشته و صدها مجروح 
برجای بگذارد ولی هیچ کدام از مسووالن، 
مسوولیتی حتی در قبال کشته شدن افراد 
بر عهده نگیرند و همه را به حساب کشته 
مانند  یا  بگذارند  معاند  های  سازی جریان 
وزیر کشور بگویند بعضی ها، افرادی را در 
تسویه حساب های شخصی کشته و جنازه 

ها را در میان تجمعات رها کرده اند.
که  دشمنی  همان  است  ممکن  که  این 
ذکرش رفت، کشته سازی کند، امری قابل 
قبول است چرا که از دشمن، انتظاری جر 
است  ممکن  حتی  رود.  نمی  هم  دشمنی 
تسویه حساب شخصی  قالب  در  کسی هم 
وزیر  چگونه  که  این  )البته  شود  کشته 

کشور فوراً متوجه این ماجرا شد، بماند(... 
پلیس  نیروی  یک  نیست  ممکن  آیا  ولی 
میان  این  در  خطایی  مرتکب  سهواً  حتی 
شده باشد و الزم باشد پلیس، الاقل بگوید 

موضوع را بررسی می کنیم؟
مگر  ها،  کشته شده  بحث  از  اصاًل جدای 
رفتارهای  برخی  منتشره،  های  فیلم  در 
چرا  شود؟  نمی  دیده  پلیس  نادرست 
مسووالن پلیس و وزارت کشور در این باره 
مسؤولیت  و  کنند  نمی  عذرخواهی  الاقل 
کنند،  چنین  اگر  کنید  باور  پذیرند؟  نمی 
نشانه  بلکه  نمی شود  بر ضعف شان  حمل 
عین  در  که  بود  خواهد  هم  پلیس  اقتدار 
اشراف  نیز  نیروهایش  رفتار  بر  برخورد، 
با  مثاًل  ماموری  دهد  نمی  اجازه  و  دارد 
کتک زدن بی دلیل رهگذری، اعتبار پلیس 

را لکه دار کند.

از  واکنشی  باره  این  در  مسووالن  وقتی 
خود نشان نمی دهد، در میان عموم نشانه 
ای از تایید این خطاها محسوب می شود و 

بر دامنه خشم و نارضایتی می افزاید.
فقط  نه  کشوری،  هر  در  پلیس  اعتبار 
حوزه  در  ملی  ثروت  که  پلیس  سرمایه 

امنیت
در  نیز  معترضین  حتی  که  چرا  است 
مواجهه با جرائمی مانند سرقت در زندگی 
عادی خود ناگزیر باید به پلیس پناه ببرند؛ 
متولی  با  البته  هم  امامزاده  حرمت  حفظ 
اش است و پلیس صادقی که می گوید اگر 
از فالن خط قرمز عبور کردید برخورد می 
اعضایش  خطاهای  حال  عین  در  و  کنیم 
و  کند، حرمت  و جبران می  پذیرد  را می 

اعتبار بیشتری دارد.
پیروزی یا عقب نشینی نظام؟

جمهوری  سیستم  در  ای  پدیده  اگر 
اسالمی وجود داشته باشد که مردم مخالف 
اش هستند، معنایش این است که دشمنان 
اسالمی،  جمهوری  نادان  دوستان  یا  دانا 
آرام و بی سر و صدا، جمهوری اسالمی را 
اگر  بنابراین  اند.  رانده  عقب  عرصه  آن  در 
موضوع  کشف  با  اسالمی،  جمهوری  نظام 
کند  همراهی  اکثریت  با  مردم،  مخالفت 
نامش  سازد،  برآورده  را  شان  خواسته  و 
بازپس  و  "پاتک"  نشینی"نیست،  "عقب 
دست  از  قباًل  که  است  ای  عرصه  گیری 

داده بود و یک "پیروزی بزرگ"است.
است.  مشخص  کاماًل  نیز  اش  علت 
خواست  و  مردم  بدون  اسالمی  جمهوری 
وقتی"ناهمگونی  و  رود  می  بین  از  آنها، 
بین خود و مردم" را رفع می کند، به امر 
پرداخته  خود  قدرت  ارتقاء  و  حیات  ادامه 
است و این، یعنی پیشروی و پیروزی برای 

نظام و مردم.
از دشمنان دانا اعم از خارجی ها و نفوذی 
هستند  آش  از  تر  داغ  کاسه  که  هایی 
دوستان  کاش  ای  ولی  نیست  انتظاری 
به  و  کنند  تامل  ساده  نکته  این  در  نظام 
مرعوب  و  افراطیون  از  خوردن  بازی  جای 
شدن در برابر غوغاساالران ظاهرالصالح، با 
مدافعش  که  نظامی  و  شوند  همراه  مردم 
بنیادین  صورت  به  و  گونه  این  را  هستند 
ساختن  با  اال  و  کنند  تقویت  ای  ریشه  و 
دهها سرود حماسی تر از "سالم فرمانده" 
کارگردانی  و  تجمع  صدها  اندازی  راه  و 
و  صدا  خبری  ویژه  گوی  و  گفت  هزاران 
سیما و مدیریت دهها هزار توئیت و پست 
و ... نظام تقویت نمی شود. نظام جمهوری 
می  تقویت  صورت  یک  در  فقط  اسالمی، 
شود و آن همراهی با اکثریت مردم است؛ 

راه دومی وجود ندارد.

تفکیک اعتراضات از اغتشاشات؛ درست، اما چگونه؟؟ صفحه 2
?

صفحه 2
?

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/16 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

آقای محسن محمدی نژاد آبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 89 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4973 فرعی  از 2312 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن محمدی نژاد آبادی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382985 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علیرضا محسنی    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1فرعی باقیمانده از 2 اصلی واقع در بخش 
36  کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
شناسه آگهی: 1382986 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای علیرضا محسنی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان 
بخش 36   در  واقع  از 2اصلی  فرعی  پالک 6  مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی 
کرمان بنام آقای علیرضا محسنی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1382981 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/06

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان مواد پروتئینی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز چهارشنبــه مورخ 1401/07/20 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- وحید ابراهیمــی 2- امین باسفهرجانـی  3- مریم جوانمـرد  4- محمد رستگـار  5- سجاد صادقـی 6- حسین کریمـی

7- صدیقه لـری پور پاریـزی   8- علیرضا محمـدی   9- اصغر ولی پور عـرب   10- منظر ولـی پور عـرب    11- کورس یوسفــی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- امید بنیات پـور 2- علی جهان نجاتـی 3- علی عـرب زاده 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگـــان آجیل و خشکبار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلـی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بـازرس اصلی و  یک نفر بـازرس علی البــدل 

روز شنبــه مورخ 1401/07/23 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- سلمان اقدســی 2- محمد جهانشاهــی  3- رمضان زیدآبــادی 4- محمود صالحــی 5- مهدی صالحــی

6- امین صفــاری   7- جالل عزت آبــادی   8- فرزین مهــدی زاده   9- سید امیر هاشمــی   
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- منصور بارانـی 2- مجید بخشـی 3- سیدضیاء حسینـی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین( شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران اتومبیل )سبک و سنگین(  شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 

بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البـدل 

روز پنج شنبــه مورخ 1401/07/21 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- عبدالرضا  اسـدی  2- احمد انبـاز  3- مهدی ایران منـش  4- ایمان ایران نـژاد  5- مصطفی پورشاه نظری 6- مرتضی خواجـو نژاد

7- مجتبـی ساالری  8- کورش علیـدادی  9- مهـدی فروتـن  10- عبدالکریـم گلبازخانـی   11- احمـد محمـودزاده 12- مهـدی نعیمـی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجتبی خواجـو نژاد 2- مجید عزت آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگان  میوه و تره بار شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگــــان میوه و تره بار شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البـدل و  یک نفر بازرس اصلـی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز یکشنبــه مورخ 1401/07/24 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- معصومه باسفهرجانی  2- نبی اله برزه کار  3- رضا بروسان  4- محمد تقی پورپسندی  5- امیرحسین حاج میرزا سعیدی 6- مهدی رضایی

7- محمد زیدآبـادی  8- علیرضا شمس الدیـن  9- وحید عسکـری  10- مهدی علیرضایـی   11- مسعود فتحـی 12- روح اهلل هندیـــزی

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی محمد ایزد پناه 2- محسن بروسان 3- حبیب مسعودی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف صافکاران و نقاشان اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 

صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز دوشنبــه مورخ 1401/07/25 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- محمد اسالمـی  2- حسیـن پاریـزی  3- حسیـن  پورمنـد  4- محمدرضـا  جعفـری  5- ساسـان جهانشاهــی

 6- احسان خواجویــی 7- قاسم خواجویــی  8- مسعود سعیـدی  9- محمد فاضل طوسـی 10-  میثم نیکخـــو
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مسعود حصــاری 2- یوسف محمودآبــادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف تعمیرکاران لوازم خانگی، سیم پیچ، الکتریکی و برق صنعتی شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت 

مدیره و بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البــدل 

روز سه شنبــه مورخ 1401/07/26 ساعت 09:30 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست می 

شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- افشین خاکســار  2- علیرضا راهــداری  3-وحید سلمانــی  4- محمد شهســواری 

 5- حسن محمودآبــادی 6- مصطفی مدیریــان7- سیدضیاء مصالیــی  8- محسن نصرت آبــادی  
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- امیر پور امینایـی2- علی سلمانـی 3- علیرضا فیروز آبـادی 

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

      عصر ایران ؛ جعفر محمدی 



ویترین آخر

کس  نت بال
زیان  کرده،  اعالم 
ناشی  اقتصادی 
اینترنت  قطعی  از 
ایران در هر ساعت 
نیم  و  یک  از  بیش 
میلیون دالر برآورد 

می شود.
آفتاب نیوز: نت بالکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت 
جهانی  اجتماعی  شبکه های  قطعی  به  اشاره  با  جهانی، 
باقی مانده در ایران، این رقم را برای خسارت ناشی از قطعی 
و  اینستاگرام  ابتدا  شهریور   ۳۰ است.  کرده  اعالم  اینترنت 
برای  کشور  امنیت  عالی  شورای  دستور  به  واتساپ  سپس 
کاربران ایرانی فیلتر شدند. این شبکه ها پس از فیلتر شدن 
و  مجازی  کارهای  و  کسب  دردسترس  پلتفرم های  تلگرام، 
فروشگاه های اینترنتی بودند که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور، بسیاری را برای کسب درآمد در خود جای داده بودند.

حاال کسب و کارهای ایرانی در فضای مجازی برای دسترسی 
به همین اپلیکیشن ها هم نیازمند فیلترشکن شده اند. امکانی 

که دردسترس همگان نیست.
یک  از  بیش  بود  کرده  اعالم  گزارشی  در  به تازگی  پادرو 
و  دارد  وجود  ایران  در  اینستاگرام  واسطه  به  شغل  میلیون 
بازاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال را ایجاد کرده 
و  میلیون  یک  خود  ساالنه  گزارش  در  هم  نوین هاب  است. 
و  بود  کرده  برآورد  اینستاگرام  در  کسب و کار  هزار   ۷۰۰
آمارهای مرکز آمار می گویند درآمد حدود ۱۰ میلیون نفر به 
اینستاگرام وابسته است. همچنین کسب و کارهای بسیاری به 
صورت بومی و خانگی اداره می شوند که ازطریق اینستاگرام 
برای  اند و می توانند مشتریانی  ارتباط  بازار در  با  واتساپ  و 

کاالها و خدماتشان پیدا کنند و با آن ها در ارتباط باشند.
و  نبود  پلتفرم  دو  این  به  محدود  فقط  اینترنت  قطعی  اما 
عالوه بر این ها اپلیکیشن های لینکدین، گوگل پلی و اپ استور، 
شده اند.  فیلتر  ایران  در  هم  استارلینک  سایت  همچنین 
به  محدود  فقط  هم  اینترنت  قطعی  از  ناشی  خسارت های 
وزیر  وجود  این  با  بود.  نخواهد  اینستاگرامی  کسب وکارهای 
کشور در گفت وگو با صدا و سیما درباره ادامه پیدا کردن این 

محدودیت ها گفت: »اغتشاشگران موجب
اعمال چنین محدودیت هایی می شوند. طبیعتا اگر دستگاه 
و اطالعاتی مطمئن شوند که دیگر چنین موقعیتی  امنیتی 

نیست، این محدودیت ها برداشته می شوند.«

       گوناگون

خدیر-برنامۀ  مهرداد  ایران؛  عصر 
جدید تلویزیونی »شیوه« در شبکۀ چهار 
سیما می کوشد طرحی نو دراندازد و آبی 
بر روی آتش بریزد. آتشی که هم از خشم 
مردم در قبال تبعیض و تحقیر و سانسور و 
تک صدایی در همین رسانۀ رسمی ناشی 
می شود و هم البته دشمنان انقالب و نظام 

بر آن می دمند.
بگویم  می خواهم  اما  یادداشت  این  در 
نمی رسند.  جایی  به  هم  »شیوه«  این  با 
دیشب  اما  ندیده ام  را  قبلی  برنامه    ۴
می خواستم ببینم دو خانم فریبا عالسوند 
و فاطمه قاسم پور که هر دو دانش آموختۀ 
اردوگاه  به  متعلق  دو  هر  و  فلسفه 

نواصول گرایی اند چه می گویند.
همین بای بسم اهلل می توان پرسید وقتی 
جامعه  دختران  و  زنان  از  نیمی  از  بیش 

مثل 
این دو خانم پوشش کامل سیاه ندارند 
و به تصریح آقای عبداهلل گنجی اصول گرا 
در مناظره با آقای کرباسچی ۲۰ میلیون 
دختر و زن ایرانی پوشش حداکثری مورد 
نمی کنند  رعایت  را  گرایان  اصول  نظر 
و  انبوه  جمعیت  آن  دارند  انتظار  چگونه 
غالب تحت تأثیر حرف های این دو خانم 

قرار گیرند؟
زنان  حوزۀ  پژوهش گر  چون  دو  هر 
مفهوم  به  وسنتی  هستند  خانواده  و 
نمایندگان سابق زن از این طیف نیستند 
حرف های قلمبه و سلمبه می زدند و اتفاقا 
این هم برای اکثریت حامیان این جریان 
مفهوم  چندان  سنتی اند  نیروهای  که 

نیست.

به عبارت دیگر طبعا برای بیش از نیمی 
از زنان ایران که مثل این دو خانم پوشش 
کامل حداکثری و سیاه ندارند جاذبه ندارد 
و برای همفکران خودشان هم این ادبیات 
»جریان  چون  اصطالحاتی  و  دانشگاهی 

مسلط داده« مفهوم نیست.
پس با این شیوه می خواهند کی را قانع 
نشسته  آقا هم  این که یک  بامزه  کنند؟ 
بود آن وسط. فاقد حداقل های جاذبۀ اجرا. 
در حالی که مجری باید خود جذب کننده 
چهره های  از  که  نیست  بی دلیل  و  باشد 
و  می کنند  دعوت  اجرا  برای  مشهور 
می توان حدس زد کسی قبول نکرده است. 
 نادرست  بودن شیوۀ شیوه به این معنی 
خانم  دو  صحبت های  الزاما  که  نیست 
اتفاقا به نسبت دیگران در این روزها  که 
حرف های بهتری بر زبان آوردند نادرست 
است مراد خود برنامه و تک صدایی بودن 
تک  است.  دیگران  از  نکردن  دعوت  و 
البته وگرنه معلوم  زنان  صدایی در حوزۀ 
است که هر میهمانی نظر خود را می گوید 
وسیما هم  تبلیغات صدا  از  فراتر  بعضا  و 
بود.  مثال خانم عالسوند گفت فیلترینگ 
راهکار نیست و پرسید چند وقت دیگر که 
اینترنت ماهواره ای بیاید می خواهیم چه 

کار کنیم؟
فلسفه  آموختۀ  دانش  خانم  دو  هر     
و  دختران  برای  آنها  ادبیات  و  هستند 
زنانی که مانند آنان از پوشش سراسر سیاه 
گمان  و  نبود  جذاب  نمی کنند  استفاده 
نمی کنم زن سنتی و خانه دار هم چندان 
از این کلمات قلمبه و سلمبه سر درآورد. 
جای خالی خانم مریم بهروزی کامال حس 

می شد که بخشی از جامعۀ زنان سنتی را 
نمایندگی می کرد. هر چند بعید می دانم 
اگر در قید حیات بود نواصول گرایان به 
او میدان می دادند چون معتقدند دوران 

اصول گرایی سنتی به سر رسیده.
رسانی  اطالع  آزاد  جریان  به  این که    
در دنیا بگویی "جریان مسلط داده "هم 
عالسوند  خانم  نمی کند.  حل  را  مشکلی 
البته معترف بود که آنچه "جریان مسط 
داده" عرضه می کند برای نسل نو جذاب تر 
است. طرفه این که در صدا و سیمایی از 
که  می شد  انتقاد   " داده  مسلط  "جریان 
تمام تالش خود را برای انحصار و تسلط 
به کار بسته منتها قافیه را باخته نه آن که 

دنبال تسلط نبوده است!
منظور از جریان مسلط داده این است 
که شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
و  خواسته  و  نیست  ما  جامعۀ  واقعیت 
هم  مجری  و  می شود  هدایت  ناخواسته 

تنها گوش می داد یا تأیید می کرد.
دختر  باید  چرا  پرسید  می توان  واقعا 
برنامه ای  چنین  پای  ایرانی  جوان  زن  و 
بنشیند که تازه در حرف خیلی مترقی و 

در ظاهر به شدت غیر جذاب بود؟
   مشکل اصلی شان با دهه هشتادی ها 
در  که  دسته  آن  برای  که  است  این 
شده اند  بزرگ  اصول گرا  غیر  خانواده های 
این حرف ها جذابیت ندارد و هر قدر هم 
بگویید  آب پز  کدوی  با  غذایی  خواص  از 
ترجیح  را  پیتزا  و  سوخاری  مرغ  هم  باز 
می دهند. ذائقه ها تغییر کرده و این تغییر 
توطئه  به  تمامی  به  نمی توان  را  ذائقه 

"جریان مسلط داده" نسبت داد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

تیری عصا کش تیر دگر شود...

آمریکا مجوز ارائه اینترنت استارلينک به ایران را صادر کرد
آفتاب نیوز: بنا به اعالم وزارت خزانه داری آمریکا دولت این کشور دستورالعمل 
رعایت تحریم ها را به روزرسانی کرده است تا به شرکت های فعال در عرصه فناوری 
امکان عرضه گزینه های بیشتری از »خدمات امن« به مردم ایران را بدهد. به نوشته 
بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس ایکس که ماهواره های  ایالن ماسک،  یورونیوز؛ 
استارلینک را به مدار زمین می فرستد پیش از این از مقامات آمریکا خواسته بود 

معافیت هایی را برای شرکت های فعال در حوزه فناوری در نظر بگیرد

زوم

تغییرذائقه دهه هشتادی ها را به رسمیت بشناسید
فارس: منابع خبری روز دوشنبه گزارش دادند دولت کانادا قصد دارد ده ها فرد و

نهاد ایرانی از جمله پلیس امنیت اخالقی را در فهرست تحریم ها قرار دهد. 
حال  در  که  ایرانی  زنان  به  »خطاب  گفت:  کانادا  نخست وزیر  ترودو،  جاستین 
با  اضافه کرد: »ما  ما در کنار شما هستیم.«وی  اعتراض هستید می گویم که 
صداهای خودمان- صداهای همه کانادایی ها- و میلیون ها نفر در سراسر جهان 

همراه شده و از دولت ایران می خواهیم به صدای مردم خودش گوش بدهد.

در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق که در 
شد،  برگزار  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه 
از رویکرد  اما  را حق هر ملتی خواند  آمیز  اعتراض مسالمت  امیرعبداللهیان 
مداخله گرانه آمریکا در امور ایران و منطقه و به شدت انتقاد کرد و آنرا در تعارض 
آشکار با پیام های مکرر دیپلماتیک کاخ سفید به ایران در مورد ضرورت توافق 

و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی کرد.

هر ساعت قطعی اینترنت، 
چقدر برای ایران زیان دارد؟

تحریم های جدید کانادا عليه ایران

اميرعبداللهيان: اعتراض مسالمت آميز حق هر ملتی است

وزیر خارجه آمریکا: احيای برجام در آینده نزدیک، دور از ذهن است
آفتاب نیوز : »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که احیای 
شبکه  با  گفت وگو  در  وی  می داند.  ذهن  از  دور  را  نزدیک  درآینده  برجام 
گام  »یک  را  برجام  احیای  برای  اروپا  پیشنهاد  به  ایران  »سی بی اس«پاسخ 
بزرگ رو به عقب«خواند. بلینکن چند روز قبل نیز در حاشیه نشست مجمع 
شورای  عضو  عربی  کشور  خارجه چند  وزرای  متحدبا  ملل  سازمان  عمومی 

همکاریخلیج فارس و نمایندگان اردن، مصر و عراق درباره ایران گفت وگو کرد.

آذری جهرمی: چالش هزینه برای اینترنت ماهواره ای مطرح نيست
تلگرامی خود  کانال  ارتباطات در  پیشین  وزیر  آذری جهرمی،  محمد جواد 
نوشت:منظومه ی ماهواره ای استارلینک، بار دیگر در ایران خبرساز شد. به بیان 
ساده،برای حضور در شبکه فیلتر گریز نیازی به نصب آنتن های استارلینک در 
»همه«جا نیست، گوشی هر فرد احتماال میکروبی تی اس یک شبکه فیلترگریز 
خواهد بود؛بنابراین اصوال چالش هزینه یا ظرفیت در این میان جدی نیست، 

چالش های پیش رو بیشتر در نحوه مدیریت شبکه های Adhoc است.

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 1401/06/30 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ     1401/07/19

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/20 
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

مناقصه عمومی دو مرحله ای برونسپاری نگهداشت فاز 6 
فضای سبز ) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(

برونسپاری  مختصر؛  شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   
نگهداشت فـــاز 6 فضــای سبـز) ناحیه 2 از منطقه 1به استثنای فازهای 1 و4(
به شماره 2001005674000126  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

گل گهر

آگهي فراخوان )تجدید شده نوبت دوم(

 شناسایی و ارزیابی شرکت ها به شمـاره  1401/02/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور » بومی سازی اینورتر 150 
کیلو وات نیروگاه خورشیدی با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژی به کشورهای صنعتی« اقدام 
به شناسایی و ارزیابی شركت های دانش بنیان  واجد شرایط نماید. لذا متقاضیان می توانند 
جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه 
و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند و پاكت خود كه حاوی مدارک خواسته شده 
به  مــورخ 1401/07/17  تاریخ یکشنبه  تا  باشد را حداكثر  ارزیابی می  جهت شناسایی و 
نشانی  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت 

در فراخواا حاضر و ارسال پاكت هیچ گونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـي تجدید شده 
نوبت دوم شمـاره  1401/18/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، 
نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره« مجتمع خود را بصورت 
مونتاژ  و  طراحی  پروانه  دارای  و  واجد شرایط  پیمانکار   به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از   )EPC(توام
آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. آخرین مهلت تحویل 
پاكات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/07/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 
مقرر شده است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومی  شمـاره  1401/35/ع

» تامیـن بـــرق دائـم نوار  به آگاهی كلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شركت در مناقصه  با موضوع 

 » EPC نقالــه انتقال گندله به مجتمع جهان فوالد از دو محل )پست پرورش و پست جنبی جهان فوالد( بصورت

می رساندمهلت تحویل پاكات مناقصه از روز شنبه 1401/07/09 به روز شنبه 1401/07/16 موكول 

گردید. لذا مطابق با دستور العمل ذكر شده در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاكات خود در مهلت مقرر و در 

محل  دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران اقدام نمایند. الزم به ذكر است اسناد 

مناقصه از وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. 

شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه  می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

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 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000020  را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات 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 مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/07/06  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز شنبه تاریخ 1401/07/16 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/07/27                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/30 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/07/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیك دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه  عمومی 
پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی

شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد   پروژه طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  شركت های  دارای فعالیت مشابه و مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل 

می آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاكت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/07/12

2_شركت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه: 1،800،000،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/10 

6_كلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان كیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(           مدرییت امور حقوقی و قرارداداه


