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چپـق دود زده!
  رسانه های مردمی شهر در سال ها و ماه های گذشته بارها از وضعیت اسفبار بادگیر چپقی گزارش تهیه کرده اند اما هربار مسووالن پشت گوش انداخته اند و نشنیده گرفته اند.!

 اگر طرح گذر فرهنگی جدی بوده و ایجاد آن از بادگیر تا بازار و کاروانسرا در حد حرف نیست و قرار بر اجرای آن است، حتما باید ایستگاه هایی با معماری قدیم سیرجان برای ارائه مواد 

خوراکی و صنایع دستی به گردشگران در آن تعبیه شود.
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آگهی مزايــده عمومــی 
شمــاره  1401/01/ز 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد
» 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد «

را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به 
صورت FOB ، از طريق مزايده به فروش برساند. 
اسناد  دريافت  منظور  به  توانند  می  متقاضيان 
به  مزايده  شرايط  از  اطالع  همچنين  و  مزايده 
 www.geg.ir وبسايت شرکت گل گهر به نشانی 

بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می بايد حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/29  به 
آدرس: دفتر کميسيون معامالت مجتمع سيرجان )کيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ بازگشايی 
پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/01/30 در محل دفتر کميسيون معامالت مجتمع 

سيرجان خواهد بود.

آگهي تمديد مهلت تحويل پاكات 
مناقصه عمومي شماره 1400/80/ع

بدين وسيله به آگاهی شرکت کنندگان در جلسه بازديد از سايت شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر جهت شرکت در مناقصه با موضوع » ارائه خدمات مهندسي، تأمین كاال، ساخت و نصب تجهیزات 
بصورت توأم )EPC( برای پروژه احداث نوار نقاله انتقال كنسانتره از خط چهار به كارخانه گندله سازی 
شماره يک  شركت معدنی و صنعتی گل گهر« می رساند، مهلت تحويل پاکات مناقصه از روز چهارشنبه 
مورخ 1401/01/17 به روز يکشنبه مورخ 1401/02/04 در محــل دفترکميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گرديد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه و الحاقيه 
های مربوط به آن  از وبسايت اين شرکت به نشانیWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده قابل 
دريافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز 

به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

ل (
 او

ت 
نوب

 ( 
ان

رج
سی

ی 
دار

هر
ه ش

قص
منا

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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/01/17 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1401/01/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/02/04
زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 13:15 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/05 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع( سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:انجام امور خدماتی 

مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان ( به شماره 2001005674000001 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

استخــدام نیـــرو  در
شرکت شیریـن عسـل شعبه سیرجان

شرکت شيرين عسل شعبه سيرجان جهت تکميل کادر فروش و توزيع 
راننـده ، كارگــر و فروشنـــده با مزايا و شرايط زير استخدام می نمايد.

مزایــا :
* حقوق و مزايا و عيدی با قوانين و شرايط جديد

*بيمه تامين اجتماعی – بيمه تکميلی
*پورسانت با ضرايب باال بيش از حد استاندارد

*توزيع آذوقه در مناسبت های مختلف      *پرداخت حق ماموريت
شرایــط: 

*داشتن کارت پايان خدمت
*دارای گواهينامه پايه دوم رانندگی به باال) مختص رانندگان(

*دارای مدرک تحصيلی ديپلم    *داشتن ضامن معتبر
متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر

 با شماره 3433  263  0915)آقای حسین زاده( تماس حاصل فرمايند. 



سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم دیروز سیزده فروردین روز طبیعت بود اکثر هم شهریها برای تفریح به دل طبیعت رفتن روی 
صحبت بنده با اون دسته از راننده های هست که شعور وفرهنگ ترافیک وتحمل ترافیک نداشتن وبا 
رانندگی در شانه خاکی جاده باعث گرد وخاک و نبود دید کافی در جاده و تصادف بعضی از هم شهری ها 
شدن انشاهلل در سال آینده شاهد این طور راننده ها در جاده ها نباشیم. دیشب موقع برگشتن از سیزده 
بدر بعضی از راننده ها در جاده بلورد به سیرجان چدن ترافیک سنگین بود مینداختن توی شانه خاکی 
جاده و اصال حق و حقوق بقیه براشون مهم نبود. کاش چند کیلومتری یک ماشین پلیس یا مامور توی 

شانه خاکی حضور داشت و اونها را ادب می کرد.      #انتقاد#حق#مردم#است

سخِن همشهریان؛ 
موضوع نگاه متفاوت مسئولین شهر به محله های پایین شهر توی شهرداری منطقه 
دو هم به چشم میاد حتی از زدن درخت های اکالیپتوس مکی آباد هم خودداری 
کردن که این وضعیت رو میتونید مشاهده کنید باور کنید موقع باد شدید هرلحظه 
ترس افتادن درخت رو داریم گذشته از اون که اصال این درخت نباید کاشته میشد 
توی شهر و پارک ها الاقل نسبت به هرس این درخت ها اقدام کنند این وضعیت توی 
پارک شوخی بردار نیست واقعا خطرناکه این روزای طوفانی هرلحظه امکان شکسته 

شدن شون هست.      #انتقاد#حق#مردم#است
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و  تاریخی  سابقه  با  کرمان  استان 
اقلیم،  چهار  سرزمین  و  کهن  فرهنگی 
مهد انواع صنایع ساخت دست است، به 
باوجود گسترش شهرنشینی  طوری که 
تغییر  و  مدرن  وسایل  و  ابزار  ظهور  و 
اخیر، هنوز  سبک زندگی در دهه های 
در هر شهر و روستای کرمان می توان 
آثار و تولیدات صنایع دستی را مشاهده 
کرمان  استان  های  دست بافته  کرد. 
و حصیر  گلیم  انواع  قالی،  فرش،  شامل 
از مشهورترین و نفیس ترین محصوالت 
زیرانداز حوزه صنایع دستی دیار کریمان 
محسوب می شود که آوازه جهانی دارند 
و زینت بخش کاخ های مجلل و خانه ها 

در داخل و خارج از کشور هستند.
ایرنا در گفت و گو  به همین مناسبت 
پژوهشگر  هنرمند،  سیستانی  عقیل  با 
گلیم  حوزه  در  که  دانشگاه  مدرس  و 
عشایری  های  دست بافته  و  سیرجان 
های  نوشته  و  تحقیقات  کرمان   استان 
ارزشمندی را در کارنامه دارد نشستیم تا 
با سابقه و ماهیت گلیم در استان بیشتر 
دارستان سیرجان  روستای  آشنا شویم. 
و این شهرستان به سبب گلیم شیرکی 
به  گلیم  جهانی  دهکده  عنوان  به  پیچ 

ثبت رسیده اند.
مستند نگاری میدانی گلیم عشایری

از  سیستانی اظهار داشت: کرمان یکی 
استان های تاریخی و مهم کشور و نیز 
سیرجان هم یکی از مهم ترین شهر های 
استان و جنوب شرق کشور در این زمینه 
به شمار می روند که دست بافته زیبای 
آنها در جهان شهرت دارد و در جنوب 
شرق ایران شاخص هستند؛ بافندگی در 
دختران  و  زنان  کار  بیشتر  منطقه  این 
است و دست بافته های بسیار زیادی از 
در  سیرجان  جهانی  شهر  و  استان  این 

موزه های بزرگ دنیا وجود دارد.

وی تصریح کرد: تقریباً در تمامی ایالت 
بزرگ و مهم این منطقه از جمله افشار، 
خواجویی،  قرایی،  رایینی،  بُچاقچی، 
خراسانی، لُری و طوایف شول، آل سعدی، 
میرپاریزی و طوایف مستقل میرپاریزی، 
محمودآبادی، نجمی و زیدآبادی در هفت 
نقطه شهری سیرجان، نجف شهر، پاریز، 
خواجوشهر  و  بَلَورد  زیدآباد،  هماشهر، 
گلستان،  پاریز،  مرکزی،  بخش  پنج  و 
زیدآباد و ۱۰ دهستان چهارگنبد، پاریز، 
گلستان، شریف آباد، نجف آباد، سعادت 
آباد، ملک آباد، و محمودآباد  از قدیم به 
کار بافت گلیم مشغول بوده اند که امروزه 

نیز ادامه دارد.
کاربرد گسترده گلیم

استان  گلیم  دستی  محقق صنایع  این 
کرمان می افزاید: گلیم به شکل سنتی 
روکش  و  روانداز  عنوان  به  کاربردی  و 
لوازم عشایری و گلیم روباری به عنوان 
دست بافته کیسه ای )کشکدان، دستدان، 
توشه دان، توبره، نمکدان، جوال، رکعت، 
مفرش، خوره، ُخرجین و غیره( و پوشش 
حیوان)باربر پاالن، جل و روزینی اسب، 
قاطر، شتر و االغ( استفاده می شده است.

تنوع زیاد در تکنیک و روش
وی با بیان اینکه گلیم بافی در استان 
کرمان شهر جهانی سیرجان دارای تنوع 

زیادی در تکنیک و روش بافت است ادامه 
می دهد: بر اساس تحقیقات، از گذشته 
تاکنون حداقل هشت تکنیک گلیم بافی 
از جمله ساده بافی، جفت قالب معروف 
و  ریزیا چپی  سینه  یا  ماشوله  به چهل 
خارا، سوزنی ضخیم، گلیم فرش یا گلیم 
ترکیبی، تک قالب و جفت قالب شیرکی 
جهانی  شهر  در  که  داشته  وجود  پیچ 
و  پیچ  شیرکی  های  تکنیک  سیرجان 
گلیم فرش از شهرت بیشتری نسبت به 
سایر تکنیک های گلیم بافی برخوردارند.

سیرجان،  منطقه  کرد:  بیان  سیستانی 
یکی از مناطق مهم و معروف عشایرنشین 
رابُر،  بافت،  های  شهرستان  کنار  در 
جیرفت،  شهربابک،  بردسیر،  اُرزوئیه، 
عنبرآباد، کهنوج، منوجان، فاریاب، قلعه 
مناطق  مهمترین  از  نوب  رودبار  و  گنج 
کرمان  استان  در  گلیم  تولید  و  بافت 

هستند.
تنوع، ماندگاری رنگ و نقوش اصالت دار

وی می گوید: در واقع بسیاری از زنان 
و  و دختران شهرستان سیرجان عشایر 
روستایی نشین بوده اند که بافندگی یکی 
از هنرهایشان محسوب می شده و آن را 
سینه به سینه از مادرانشان یاد گرفته اند 
و گلیم بافی هنوز هم بخشی از وظایف 
روزانه زنان قوم افشار و منبع مهمی برای 

درآمد خانواده محسوب می شود.
بافندگان  جمله  از  افزود:  سیستانی 
گلیم در سیرجان، اقوام افشار و بچاقچی 
هستند که در دنیا دست بافته های افشار 
شهرت،  این  همچنین  و  است  معروف 
بافته  اعتبار جهانی دست  با  ارتباط  بی 
های افشاری و غیرافشاری سیرجان در 
گذشته نیست و بسیاری از دست بافته 
های افشار منطقه سیرجان در موزه ها و 
کلکسیون های)مجموعه( خارج از ایران 
وجود دارد که با ثبت جهانی گلیم این 
شورای  سوی  از   ۱۳۹۶ در  شهرستان 
جهانی صنایع دستی، این اعتبار رسمیت 
و  توسعه  به  نیاز  و  کرد  پیدا  بیشتری 
معرفی بیشتری با نگاه ملی و بین المللی 

دارد.
های  ویژگی  از  کند:  می  تصریح  وی 
در  خالقیت  و  نوآوری  سیرجان،  گلیم 
طرح  و  نقوش  ترکیب  تلفیق،  رنگ، 
است  منطقه  این  بومی  و  سنتی  های 
صنایع  کاالهای  برخی  برخالف  که 
دستی تولید امروز یا دهه های اخیر که 
ندارند،  توجه  کننده  مصرف  سلیقه  به 
تولیدکنندگان و بافندگان این منطقه با 
حفظ کاراکترهای )شاخص های( بومی 
و ملی، براساس سلیقه مصرف کننده در 

محصوالتشان تغییر ایجاد کرده اند.
روستایی  های  بافته  دست  محقق 
شیوه  داد:  ادامه  کرمان  عشایری  و 
سنتی،  سیرجان  گلیم  تولیدمحصوالت 
این  و گلیم  اصالت است  دارای  و  بومی 
و  آداب  رسوم،  فرهنگ،  معرف  منطقه 
نماد و نشانه بومی و اقلیمی این منطقه 
شده  تولید  گلیم  مثال  طور  به  است؛ 
مانند  همجوار  مناطق  با  سیرجان  در 
جیرفت، بردسیر و سایر مناطق همانند 
قابل  آذربایجان  و  سیستان  فارس، 

تفکیک و شناسایی است.

در مصاحبه با مولف دایره المعارف گلیم جهانی سیرجان واکاوی شد؛

احتمال وقوع موج هفتم کرونا از اواسط اردیبهشترمزگشايی از تاروپود دست بافته های گلیم
یک اپیدمیولوژیست درباره ی زمان احتمالی وقوع موج هفتم بیماری، 
اظهار کرد: »با توجه به تعطیالت،  سفرها،  افزایش تماس ها، دید و بازدیدها 
و... احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شش هفته طول بکشد و احتمال 

می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد«.
گفت:  کشور،  در  بیماری  هفتم  موج  نحوه ی شکل گیری  درباره ی  وی 
»هرکجا که تراکم تماس ها بیشتر بوده است احتمال اینکه شاهد طغیان 
بیماری باشیم نیز بیشتر است، ولی کانون های اصلی آلودگی مهم هستند. 
درحال حاضر به نظر می رسد ترکیبی از واریانت های )اومیکرون و دلتا( در 
کشور وجود داشته باشد. احتماال چرخش ویروس درون کشور رخ دهد و 
شانس گسترش موج از نقاط پر تردد و پر تماس بیشتر است. با توجه به 
جابه جایی عظیم جمعیت در نوروز احتمال دارد که سرعت گسترش موج 

را بیشتر از شرایط عادی شاهد باشیم«.

هشدار وزارت بهداشت درباره شیوع سرخک
با  بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های  اداره  رییس 
هشدار نسبت به خطر افزایش بروز سرخک در کشور به دلیل شرایط این 
بیماری در کشور همسایه، از ساکنین کشور خواست که فارغ از ملیت اگر 
کودک زیر ۵ سال دارند و به دلیل کرونا واکسیناسیون  کودک شان را به 
تعویق انداختند حتما برای تکمیل برنامه واکسیناسیون کودک خود علیه 

سرخک اقدام کرده و به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

 فرار مالیاتی 25 میلیاردی در کرمان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: با پیگیری های ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی یک فقره فرار مالیاتی به ارزش بالغ بر 2۵ میلیارد 

ریال کشف شد.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با جرائم 
اقتصادی این پلیس در پی کسب خبری مبنی بر فرار مالیاتی یک واحد 
صنفی فعال در حوزه فروش اقالم و کاالهای صنعتی متوجه شدند این 
واحد از پرداخت مبلغی بالغ بر 2۵ میلیارد ریال مالیات بر درآمد خود که 
از سال های۱۳۹۶ تا ۱۳۹8 وضع شده، سر باز زده و این امر موجب تضییع 

حقوق دولت شده است.
وی افزود: در این رابطه ماموران بنا به وظایف ذاتی خود تحقیقات الزم 
مرتبط با این مورد را طی چند مرحله تکمیل و در نهایت فرد متخلف را 

شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره به اعتراف این فرد 
به بزه ارتکابی و معرفی وی به مراجع قضایی تصریح کرد: از جمله وظایف 
پلیس امنیت اقتصادی برخورد جدی با تخلفات و کالهبرداری های حوزه 
مالیات است که رسیدگی به جرائم این حوزه و دیگر حوزه های مالی و 

اقتصادی از تضییع حقوق عامه مردم، دولت و کشور جلوگیری می کند.

   خبر

علی زینی وند استاندار کرمان با اشاره به تصمیم ستاد 
ملی کرونا و تاکید رئیس جمهور بر بازگشایی حضوری 
بازگشایی  اکثر کشورها  مدارس در سراسر کشور گفت: 
ارزیابی های  در  اینکه  ضمن  داشته اند،  را  مدارس 
تحصیلی  افت  در  مجازی  کاماًل  آموزش  گرفته  صورت 
دانش آموزان اثر داشته و نگرانی وجود دارد که تداوم این 

وضعیت خالئی در نظام آموزشی ایجاد کند.
نظرات  و  مباحث  این  با مجموع  داشت:  بیان  زینی وند 
واکسینه  جمعیت  اکثر  اینکه  دلیل  به  بهداشت  وزارت 

شده اند، بازگشایی حضوری مدارس انجام گرفت.
دانش  درصد   ۹۰ حدود  داشت:  ابراز  کرمان  استاندار 
آموزان ۱2 سال به باال و ۳۰ درصد زیر ۱2 سال واکسینه 
بینی  پیش  مربیان  و  اولیا  انجمن  با  تدابیری  و  شده اند 
هم  سال  زیر ۱2  آموزان  دانش  واکسیناسیون  که  شده 

کامل گردد.
برای  جدی  نگرانی  امروز  شرایط  در  کرد:  عنوان  وی 
در خطر بودن سالمت دانش آموزان به صورت گسترده 
در صورت  آموزان  دانش  توصیه کرده ایم  و  ندارد  وجود 

کوچک ترین عالئم بیماری، به مدرسه مراجعه نکنند.
زیرساخت  و  آموزشی  فضای  کمبود  گفت:  زینی وند 
مدارس، جمعیت کالس ها را باال برده و به همین دلیل 
والدین  به  اما  نیست،  انجام  قابل  دقیق  فاصله گذاری 
اطمینان می دهیم که به دقت نظارت بر مدارس توسط 
و  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  تیم های 

ستادهای کرونای شهرستانی صورت می گیرد.
استاندار کرمان عنوان کرد: اگر کوچک ترین عالئمی در 
مدرسه ای دیده شود که سالمت عمومی دانش آموزان را 
به خطر بیندازد، سریعاً و بالفاصله تصمیم گیری خواهد 
شد و از رسانه ها و والدین می خواهیم تا کمک کنند که 

شور و نشاط به مدارس برگردد.
به  پرورش  و  آموزش  وزیر  سفر  به  اشاره  با  وند  زینی 
استان و اقدامات سازمان نوسازی مدارس گفت: تالش بر 
این است که از سال تحصیلی جدید واحدهای آموزشی 
برطرف  حدودی  تا  فضا  کمبود  مشکل  و  شوند  اضافه 

گردد.
وجه  هیچ  به  مدارس  بازگشایی  گفت:  کرمان  استاندار 
ناگهانی و یک دفعه نبوده است، قبل از موج اخیر کرونا 

دستورالعمل ها ابالغ شد و مدارس حضوری شدند.

    خبر

نکات بهداشتی در مدارس کرمان 
به صورت دقیق اجرا می شود

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

09135320842-09132794372

در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای 
این قانون مورد تقاضای آقای محمد جواد اکبری نسب  فرزند احمد  به شناسنامه 3060052832 کد ملی 3060052832 صادره از سیرجان شش 
دانگ خانه پالک 142 فرعی از 291 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39 کرمان به مساحت 196 متر مربع که پس از رسیدگی هیات حل اختالف 
موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند در مورخ 1401/02/06 
روز سه شنبه عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل می آید. لذا ظرف مدت 20روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه چنانچه کسی به تحدید حدود 
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع 
صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم 

می گردد.  م الف 16  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/01/17
                                         محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود هیات
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/01/17 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز یکشنبـــه 
تاریخ 1401/01/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/02/08
زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 17:30 روز شنبه  تاریخ 1401/02/10 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی،  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 42335800 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصـــه عمومـــــی 
اجــــاره 30 دستگـــــاه خودرو آژانــــــس

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد؛

 مناقصه عمومی خدمات )اجاره  30 دستگاه خودرو آژانس(
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



خبــر
پاکسازی طبیعت سیرجان از زباله ها

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت: طبیعت شهر سیرجان استان کرمان با کمک جوامع محلی 
از زباله پاکسازی شد. علی اکبر رسولیان،  در راستای طرح بزرگ پویش ملی مسیر پاک ایران سرسبز با همکاری انجمن 
مردم نهاد پاریزکوه و جوامع محلی، زباله های رها شده در طبیعت شهرستان سیرجان جمع آوری شد. به گفته او در 
این برنامه با جمع آوری زباله ها به خصوص زباله های نایلونی و تفکیک زباله های خشک و تر چهره طبیعت سیرجان را از 
آلودگی ها زدودند. رسولیان گفت: باید برای نهادینه شدن فرهنگ حفظ طبیعت تالش کنیم و مردم در این حوزه نقش 

موثرتری دارند و با نهادینه شدن این فرهنگ، محیط زیستی سالم و عاری از هر گونه آلودگی خواهیم داشت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این که ۹۰ درصد دانش آموزان ۱2 سال به 
باال در کرمان در برابر بیماری کرونا واکسینه شده اند، گفت که این آمار در کودکان زیر ۱2 
سال، چندان چشمگیر نیست.سعید صحبتی افزود: »متاسفانه تاکنون واکسیناسیون در بین 
گروه سنی ۵ تا ۱2 ساله، ۳۰ درصد بوده و والدین از این طرح چندان استقبال نکرده اند«.

وی تاکید کرد که با توجه به بازگشایی مدارس رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام 
واکسیناسیون برای دانش آموزان در مدارس توصیه می شود.        

 ۹۰ درصد 
دانش آموزان کرمانی 

باالی ۱۲ سال 
واکسن کرونا زدند 
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و  نماد  تنها  ثروت  همه  این  با  شهری  است.  آور  خجالت 
اهالی سیرجان جلوی  المان معروفش در شرایطی باشد که 
چهارتا گردشگر و مسافر نوروزی زرد و کبود بشوند و شانه باال 
بیندازند و ابراز بی اطالعی کنند که چرا معتادنشین شده و چرا 

با زغال روی دیوارهایش نقاشی کشیده اند!
فرماندار سیرجان و رییس غیربومی میراث فرهنگی شهرمان 
پیش که خبر سکنا  نمی سوزانند که حتا سال  قدر دل  آن 
گزیدن معتادان کارتن خواب در بادگیر چپقی منتشر شد، به 

روی مبارک خودشان نیاوردند!
یا نماینده سیرجان که برایش مهم است رییس هر اداره و 
نهاد و ارگان و سازمانی را از خود کند، چرا هیچ وقت اداره 

میراث شهری را که عنوان پر طمطراق شهر جهانی گلیم را 
هم یدک می کشد، برایش اهمیت نداشته است؟

رسانه های مردمی شهر در سال ها و ماه های گذشته بارها از 
وضعیت اسفبار بادگیر چپقی گزارش تهیه کرده اند اما هربار 
مسووالن پشت گوش انداخته اند و نشنیده گرفته و خود را به 

خواب خرگوشی زده اند!
اینکه آش آن قدر شور شد و درست  تا  گذشت و گذشت 
در روزهایی که سیرجان پر بود از مسافران نوروزی، ویدیویی 
منتشر شد تا دست به دست و گوشی به گوشی بچرخد و عمق 
فاجعه را نشان بدهد. اما نکته ی جالب آنکه برخی واکنش ها از 
سوی اطرافیان مسووالن مربوطه در این مضمون بود که چرا 
یک رسانه با انتشار این فیلم از واقعیت تلخ بادگیر چپقی، با 

آبروی سیرجان بازی کرده  است؟! 
این یعنی در عمل رسانه  به خاطر انتشار واقعیت ها، 
یک چیزی هم به مسووالن بدهکار شده! شگفت آور 
است که در این مواقع جای متهم و مدعی العموم 
عوض می شود و جارچی ئی را که دارد فریاد یاری 

می طلبد به جای مجرم بازخواست می کنند!
جدای از این مورد، نکته های بسیار دیگری درباره 
شرایط وخیم پیش آمده برای بادگیر چپقی قابل 

گوشزد است:

1 انفعال رییس میراث فرهنگی پیرامون این 
اثر شاخص و دیگر آثار ثبت شده در سیرجان در دل 
خود این پیام را دارد که برای او -که سیرجانی هم 
نیست- این آثار اهمیتی ندارد و در بهترین حالت 
نگاه کارمندی به شغل خود دارد. اینکه ساعتی پر 
کند و سر برج حقوقش را از دولت بگیرد. وگرنه او 
حداقل از یک سال پیش از وضعیت بد این بادگیر 
کاری  آبروریزی  از  جلوگیری  برای  و  داشته  خبر 
آشکار  است.  گذاشته   دست  روی  دست  و  نکرده 
نیست چرا با وجود کارنامه ی خراب و غیرقابل قبول 
پیرامون  شهرستان،  فرهنگی  میراث  اداره  رییس 
حفظ و مرمت میراث فرهنگی سیرجان، اداره کل 
اقدامی  او  برکناری  برای  کرمان  فرهنگی  میراث 

نمی کند یا چرا فرماندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت 
مورد  را  شهر  فرهنگی  میراث  رییس  سیرجان،  در  مرکزی 

بازخواست قرار نمی دهد؟ 
صدر  در  بومی  دلسوز  و  متخصص  جوان  یک  گذاشتن  آیا 
اداره میراث فرهنگی سیرجان بهتر نیست و در عمل موجب 

نمی شود این اداره اندکی از رکود بیرون بیاید؟

2 در بحث مرمت و حفظ آثار باستانی و توسعه صنایع 
دستی و گردشگری همیشه از نبود بودجه و جیب تهی ادارات 
دولتی سخن می رود. اما نگارنده در یک دوره کوتاه فهرست 
میراث  رییس  به  و  کرده  ردیف  را  کارهایی  از  بلندباالیی 
فرهنگی ارایه داد که با دست خالی هم قابل پیگیری و انجام 
بود. کارهایی از قبیل میدان دادن به بخش خصوصی و بستن 
قرارداد با آن ها و همچنین تعامل بیشتر با شوراها و شهرداری ها 
فرهنگی  میراث  هم  حوزه  این  در  معدنی.  شرکت های  و 
ماجرای  در  حتا  و  است  کرده  عمل  بسیار ضعیف  سیرجان 

تجاوز به حریم یخدان ها که شورای شهر سیرجان یک جلسه 
را به طور مجزا برای این موضوع گذاشت، جعفری حتا یک 
زحمت نداد که خود یا نماینده ای از اداره اش در این نشست 

حاضر شوند!

و  فقط  چپقی  بادگیر  مشکل   3
فقط با مرمت کردن و سپس رها کردن 
دیدیم  اینکه  کما  نمی شود.  حل  آنجا 
با  باز  اما  شد  مرمت  پیش  سال  چند 
گذشت چند سال شرایط بادگیر همان 
آش و همان کاسه است. بادگیر چپقی 
خانه های  و  کوچه ها  تنگاتنگ  در 
از  پیش  ندارد.  تنفس  فضای  اطرافش 
هرچیز آزادسازی محوطه ی بادگیر است 
یا یک  اگر شهرداری  دارد.  اهمیت  که 
راستای  در  بخواهد  معدنی  شرکت 
قبال  در  خودش  فرهنگی  مسوولیت 

بادگیر  این  حفظ  زمینه ی  در  سیرجان 
مشارکت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد و تفاهم نامه ای 
که  است  بادگیر  محوطه ی  آزادسازی  اول  قدم  کند،  منعقد 
اهمیت دارد. همین طور تعیین کاربری ئی برای ساختمان و 
نگهداری  موجب  زیرا  است  مهم  بادگیر خیلی  زیر  اتاق های 
مرتب آن از آسیب های انسانی و طبیعی می شود. در این زمینه 
نیاز به ارائه ی طرح های کارشناسی شده است و نباید هیجان 

زده و بی برنامه تصمیم گرفت. 

4 اگر طرح گذر فرهنگی جدی بوده و ایجاد آن از بادگیر 
تا بازار و کاروانسرا در حد حرف نیست و قرار بر اجرای آن 
است، حتما باید ایستگاه هایی با معماری قدیم سیرجان برای 
ارائه مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشگران در آن تعبیه 
شود. یکی از خانه هایی که این ظرفیت را دارد و حتما باید در 
بادگیر چپقی  اطراف  در  که  بگیرد  قرار  زمین هایی  فهرست 
که  است  بادگیر  کوچه  نبش  در  خانه ای  می شوند،  تملک 
معماری آن بسیار شبیه خانه ی تخریب شده ی مجد رضوی 
ناآگاهانه ی  است. یک تیر و دو نشان. هم به تالفی تخریب 
خانه ای که بادگیر چپقی در آن قرار داشته، خانه ی فاطمی  را 
به عنوان همزاد بادگیر چپقی حفظ می کنیم و هم از داالن و 
تاالر و اتاق های گنبدی و آجری اش برای ایجاد بازارچه ای در 

مجاورت بادگیر چپقی بهره می بریم.

بادگیر  که  مطرح شد  بحث  این  مجازی  فضای  در    5
به  نزدیک  رسانه های  برخی  و  دارد  خصوصی  مالک  چپقی 
کم  مساله  این  روی  دادن  مانور  با  خواستند  مسووالن شهر 
کاری مسووالن را توجیه کنند! اما مصداق چوب گرداندن در 
زباله شد زیرا در عمل فرق نمی کند اثر ثبتی مالک حقیقی 
داشته باشد یا حقوقی. در هر دو صورت باید از تخریب اثر ثبت 
شده آن هم اثری به اهمیت و منحصر به فردی بادگیر چپقی 
به عنوان نماد سیرجان، جلوگیری شود. اینکه بادگیر چپقی 
کم  مسووالن  کاری  کم  از  چیزی  دارد،  خصوصی  مالک 
نمی کند. زیرا می توانستند در این سال ها اقدام به خرید آنجا 
کرده باشند یا حداقل وارثان را ملزم به مشخص کردن یک 
کاربری خاص فرهنگی کنند و وارثان هم می توانستند با کرایه  
دادن آنجا یا درآمد حاصل از ورود گردشگران به آنجا کسب 

درآمد خصوصی کنند و مانعی وجود نداشت.

6 در پایان تاکید دارم که برای محوطه سازی و تعیین 
کاربری و مرمت جاهای تخریب شده ی بادگیرچپقی حتما با 
فعاالن با تجربه ی حوزه ی میراث فرهنگی مشورت شود و کار 
آثار  مرمت  تخصصی  گروه های  از   و  بسپارند  کاردان  به  را 

تاریخی بهره بگیرند.

     حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

بی تدبیری مسووالن در اوج؛

چپـق دود زده!

  مشـکل بادگیـر چپقـی فقـط و فقـط بـا 
مرمـت کردن و سـپس رهـا کـردن آنجا حل 
نمی شـود. کما اینکـه دیدیم چند سـال پیش 
مرمـت شـد امـا بـاز بـا گذشـت چند سـال 
شـرایط بادگیـر همـان آش و همـان کاسـه 
اسـت. بادگیـر چپقـی در تنگاتنـگ کوچه ها 
و خانه هـای اطرافـش فضـای تنفـس نـدارد. 
پیـش از هرچیز آزادسـازی محوطـه ی بادگیر 

اسـت که اهمیـت دارد. 

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرويس چوب كامل ويژه جهیزيه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاكفشی

تشک طبی فنریمبـــل كمد لباسی سرويس خواب میز آرايش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

اين فرصت بی نظير را از دست ندهيد
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی يکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

خريد شافتهای كولینگ تاورهای كارخانه 

احیا مستقیم مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خريد شافت های کولينگ تاورهای کارخانه احيا مستقيم   اقدام نمايد؛ لذا 

از تأمين کنندگان معتبر که دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می 

باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر يك هفته از تاريخ چاپ آگهی نسبت به اعالم 

آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هيچ درخواستی ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات شافت ها در سايت اينترنتی مجتمع جهان فوالد سیرجان

 به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

مدارک الزم : 
ـ  مالی  توان  ـ  اجرايی  آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق  اعالم  نامه  ارسال 

توان تجهيزاتیـ  توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پايان 

تاريخ اعالم شده فوق به آدرس ايميل  a.shahin@sjscosteel.com  تکميل فرم 

خود اظهاری تامين کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چك ليست 

مربوطه)دانلود از طريق سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش(

 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد كرد 



ویترین آخر

گفتاردرمانی  با  می کنند  تالش  که  افرادی  بهارنیوز: 
و  گفته ها  ولی  کنند  سرگرم  را  مردم  نوشتاردرمانی،  و 
نوشته هایشان پشتوانه عملی ندارد، موجب ناامیدی مردم و 
بی اعتمادی می شوند.در روزهای اخیر، چند تن از مسوولین 
از تحریم  به میزان قبل  ایران  افزایش صدور نفت  از  خبر 
تفصیلی  با گزارش های  را  این خبر  نیز  ملی  رسانه  دادند. 
پشتیبانی کرد و در مجموع تالش خوبی برای ایجاد امید 
این  و  خبر  این  بالفاصله  عده ای  آمد.  عمل  به  دل ها  در 
شدند.  ارقام  و  آمار  خواستار  و  بردند  سؤال  زیر  را  تالش 
آنان این نکته را هم مطرح کردند که اگر این ادعا صحت 
می گوئید  شما  که  صادرشده  نفت  اینهمه  پول های  دارد، 
پولش را هم دریافت کرده اید، چه شده و چه کاری با آن 

انجام داده اید؟
ایجاد  برای  تالش  بوی  سؤال،  و  ایراد  این  از  هرچند 
تردید در افکار عمومی می آید ولی دولتمردان باید همواره 
با این قبیل تردیدافکنی ها و پاسخ دادن به  برای مواجهه 
چنین سؤال هائی آمادگی داشته باشند. جهان امروز، جهان 
ارتباطات است و کسی نمی تواند خود را متکلم وحده بداند 
و انتظار داشته باشد مردم هرچه را او می گوید بپذیرند و 
هیچکس سخن او را زیر سؤال نبرد و یا از او مطالبه سند 

و مدرک برای اثبات ادعاهایش نکند.
در  عملی  تحولی  که  صورتی  در  نیز  ارقام  و  آمار  ارائه 
راه  است.  بی فایده  نکنند  ایجاد  مردم  معیشت  و  زندگی 
چاره اینست که دولتمردان به پیدایش تغییرات ملموس در 
عرصه اقتصادی نجات یافتن مردم از گرانی ها و خارج شدن 
معیشت از تنگناهای تورم و افزایش قیمت ها استناد کنند. 
اگر چنین تغییراتی در عرصه اقتصادی پدید بیاید بطوری 
خرید  قدرت  افزایش  و  قیمت ها  کاهش  بتوانند  مردم  که 
خود را احساس کنند، عالوه بر اینکه به سخنان مسئولین 
می آید،  پدید  امیدواری  آنها  وجود  در  و  می کنند  اعتماد 
نخواهند  اعتنا  نیز  آن  و  این  تردیدافکنانه  تالش های  به 
کرد. در چنان وضعیتی، مردم حتی به صحنه مبارزه علیه 
کسانی که بخواهند خدمات مسئولین را نادیده بگیرند وارد 

می شوند و تالش های آنها را خنثی خواهند کرد.
در شرایطی که قیمت ها هر روز افزایش می یابند و خبری 
از کنترل بازار کاالها و خدمات نیست و قشر محروم جامعه 
صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارد، سخن از بازگشت 
صدور نفت به میزان قبل از تحریم و دریافت پول آن گفتن 
می دانند  همه  که  باشد  گفتاردرمانی  نوعی  می تواند  فقط 

جواب نخواهد داد.

       گوناگون

و  مجیزگویی  چاپلوسی،  بهارنیوز: 
انسانی  زشت  بسیار  صفات  از  کرنش گری 
نیز  ایرانی  جامعه  در  شوربختانه  که  است 
هم  فردی  و  چاپلوس  فرد  هم  دارد.  رواج 
که چرب زبانی را دوست می دارد، هر دو از 

فضایل اخالقی به دورند.
خودبزرگ پنداری  تکبر،  آغاز  چاپلوسی 
بی تردید  است.  رانت  و  باند  شکل گیری  و 
و  ریا  دروغ،  مانند  عاداتی  به  خوگرفتن 
این می شود  به  منجر  دورویی  و  چاپلوسی 
امور  و  شده  رانده  حاشیه  به  حقیقت  که 
مدیریت  دروغ  و  توهم  اساس  بر  جامعه 
شود، مساله ای که در نهایت شاهد آثار سوء 
آن بر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

کشور خواهیم بود.
اقتصاد متمرکز چاپلوس پرور است 

درباره  جامعه شناس  غنی،  فاطمه  دکتر 
ریشه چاپلوسی در میان ایرانیان  می گوید: 
اقتصاد دولتی و متمرکز و در  هنگامی  که 
در  باشد  خاص  طبقه ای  یا  دولت  انحصار 
فراهم  چاپلوسی  و  تملق  فرصت های  اینجا 
می شود و رشد می کند. در ایران هم اقتصاد 
دولتی است بنابراین این رخداد پیدا شده و 
هنگامی که مردم می بینند از راه تحصیالت 
و تخصص خود به جایگاهی که می خواهند 
نمی رسند به دنبال راه دیگری برای رسیدن 
به خواسته های خود می گردند و آن را در 
تملق و چاپلوسی مدیران باالدست می یابند.

اینکه  به  اشاره  با  جامعه شناس  این 
چاپلوس یا مجرم و قانون شکن در تمام دنیا 
نیست  این گونه  می کند:  اظهار  دارد  وجود 
که گمان کنیم چاپلوس در دیگر کشور های 
دنیا وجود ندارد، اما باید دید این فرهنگ، 
خیر.  یا  است  مردم  اکثریت  فرهنگ 

درونی شدن مقوله چاپلوسی را باید در بستر 
جامعه دید. درواقع در کشور های پیشرفته 
سوی  از  به کلی  چاپلوس  فرد  و  چاپلوسی 
مردم و جامعه طرد می شود و به عنوان یک 
رذیلت اخالقی شمرده می شود. برای نمونه 
منزوی  چاپلوس  فرد  یک  آلمان  کشور  در 
می شود جامعه به هیچ روی او را نمی پذیرد. 
برای نمونه خانم مرکل را براساس توانایی ها 
و عملکردش ارزیابی می کنند و کسی برای 
کسی  واقع  در  نمی کند  کاری  او  خوشامد 
به خود حتی اجازه چاپلوسی هم نمی دهد 
باید  می شود.  طرد  جامعه  ازسوی  چراکه 
بدانیم که چاپلوسی و افزایش این خصلت 
ساختار های  محصول  جامعه  در  منش  و 
ناکارآمد و متمرکز است که در کشور های 

جهان سوم وجود دارد.
ارتباط میان شایسته ساالری و چاپلوسی

تقویت  دالیل  درباره  جامعه شناس  این 
به  دادن  بها  می کند:  بیان  موارد  این 
چاپلوسی از دالیل مهم تقویت این رفتار در 
افراد است. همانگونه  که گفتم در اقتصادی 
است  خاص  طبقه ای  اختیار  در  تنها  که 
این  در  چاپلوس پرورند.  باالدست  مدیران 
سیستم فرصت چاپلوسی برای افراد متملق 
کسانی که  شوربختانه  و  می شود  فراهم 
توانایی و شایستگی الزم را ندارند به پست 

و مقام های باال می رسند.
جوامعی  چنین  در  می کند:  تاکید  غنی 
اطرافیان  چاپلوسی  نیازمند  گویی  مدیران 
خود هستند و این فرصت را به روشنی در 
چاپلوس  اگر  می دهند.  قرار  آن ها  اختیار 
را  آن  فرصت  او  شود  طرد  جامعه  ازسوی 
ما  کند.  اندام  عرض  تا  کرد  نخواهد  پیدا 
هم  دینی  بحث  در  حتی  را  موضوع  این 

باید  افراد  این  دربرابر  می گویند  که  داریم 
تاکید  کارشناس  این  کرد.  پیشه  سکوت 
جهان  کشور های  در  چاپلوسی  می کند: 
آن  با  مدیران  چراکه  است  زیاد  سوم 
خال های ناکارآمدی خود را با این روش پر 
می کنند و جالب این جاست که هر روز به 
این که  باوجود  می رسند  هم  باالتر  درجات 
درواقع  ندارند.  هم  تخصصی  هیچ گونه 
راهی کوتاه و بدون هزینه برای رسیدن به 
خواسته هایشان همین چاپلوسی و این گونه 

افرادند.
چاپلوسی کشور را به قهقرا می برد

هر  شوربختانه  می گوید:  کارشناس  این 
و  جامعه  در  منش  این  افزایش  شاهد  روز 
مردم هستیم، این عامل سبب عقب ماندگی 
و  می شود  زمینه ها  تمامی  در  کشور 
افراد  دست  به  بیشتر  هرچه  حکمرانی 
در  چاپلوسی  نتیجه  و  می افتد  ناکارآمد 
است.  واپس گرایی  و  رفتن  قهقرا  به  کشور 
پیشرفت  نمی تواند  هرگز  جامعه ای  چنین 
کارآمد  و  شایسته  آن  مدیران  چراکه  کند 

نیستند.
برای  راهکار  نخستین  می افزاید:  غنی   
این  چاپلوسی  از  پیشگیری  و  ازبین بردن 
از  و  شود  حذف  دولتی  اقتصاد  که  است 
افراد  این  رفتار  به  بی اعتنایی  دیگر  سوی 
رفتار  این  کردن  ریشه کن   مهم  عوامل  از 
مقابله  راه کار  روان شناسی  از دیدگاه  است. 
خاموشی  شما  که  است  این  چاپلوسی  با 
برابر چنین  در  و  دهید  قرار  پیشه خود  را 
تاکید  هم  باز  اما  کنید،  سکوت  افرادی 
می کنم از بین رفتن اقتصاد دولتی مهمترین 
عامل برای از بین رفتن این رفتار و افرادی با 

این منش است.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191
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برگرد والیت... !!

عراق واکسن های ایرانی کرونا را از مسافران نمی پذیرد
آفتاب  نیوز: به گزارش هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( کشور عراق آخرین 

مقررات سفر به این کشور را اعالم کرد. بر اساس این اطالعیه:
نخست اینکه تمامی مسافران باالی ۱2 سال با ارائه گواهی واکسیناسیون کرونا 
که از آخرین نوبت دریافت آنها ۱۴ روز گذشته باشد یا با ارائه جواب منفی آزمایش 
PCR در محدوده ۷2 ساعت به پرواز، امکان سفر دارند. هم چنین واکسن های مورد 

تائید فایزر، مدرنا، آسترازنکا، جانسون، سینوفارم و سینوواک است.

زوم

چاپلوسی زمینه ساز حضور افراد ناکارآمد در ساختار حکمرانی کشور
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بهارنیوز: بر اساس اعالم لطف ا... سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، جمع 
قابل توجهی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صنعت را ارائه کرده اند. سیاهکلی، 
گفت: مهم ترین علت خواسته نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر صمت، مشکالت در 
حوزه خودروست. همچنین علی جدی، دیگر عضو کمیسیون صنایع، امروز  توضیح داد: 
نمایندگانی که موضوع استیضاح وزیر صنعت را طرح کرده اند بر نظر سابق خود مصرند. 

آن ها رای خود را پس نگرفته اند و منتظرند که هیات رئیسه اعالم وصول کند.

آفتاب  نیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه در اولین 
نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ با اشاره به سفر 
هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران و واشنگتن، گفت: قای مورا در سفر به تهران 
حامل نکاتی بودند. حصول توافق در وین بسیار در دسترس است؛ اگر آمریکا بداند و 
یقین کند و یقین داشته باشد که ما از خطوط قرمزمان رد نمی شویم و از خواسته 

های مان نیز کوتاه نمی آییم..

اگر پول نفت وصول شده، 
پس تاثیرش کو؟!

استیضاح وزیر صنعت در دست هیات رئیسه

خطیب زاده: تا ابد صبر نمی کنیم

اختالف حق بیمه شخص ثالث را بدهید
آفتاب  نیوز: با تعیین تکلیف نرخ دیه در سال جاری از سوی قوه قضاییه 
که از هشتم فروردین ماه برای ماه های غیرحرام ۶۰۰ میلیون تومان تعرفه 
حق بیمه شخص ثالث اعالم و بعد از آن نیز بیمه مرکزی تعرفه های بیمه 
شخص ثالث را مشخص و به شرکت های بیمه ابالغ کرد، شرکت های بیمه از 
بیمه گذارانی که از ابتدای سال نسبت به تمدید یا صدور بیمه نامه جدید اقدام 

کرده اند، خواسته اند تا الحاقیه تهیه کنند.

 Laminated Hooks For Crane Roof خريد

كارخانه فوالد سازی مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خريد Laminated Hooks For Crane Roof کارخانه فوالد سازی   اقدام 

نمايد؛ لذا از تأمين کنندگان معتبر که دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد 

قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر يك هفته از تاريخ چاپ آگهی نسبت 

به اعالم آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هيچ درخواستی 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات Hooks در سايت اينترنتی مجتمع جهان فوالد سیرجان 

به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

مدارک الزم : 
ـ  مالی  توان  ـ  اجرايی  آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق  اعالم  نامه  ارسال 

توان تجهيزاتیـ  توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پايان 

تکميل فرم    a.shahin@sjscosteel.com ايميل   آدرس  به  اعالم شده فوق  تاريخ 

خود اظهاری تامين کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چك ليست 

مربوطه)دانلود از طريق سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش(

 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد كرد

فراخوان شناسايی خريد 10 عدد الکتروپمپ يکپارچه 

كف كش مارکEBARA  مدل  DWT  150 مورد نیاز 

كارخانه احیاء مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد؛

 150 DWT مدل  EBARAنسبت به خريد 10 عدد الکتروپمپ يکپارچه کف کش مارک

اقدام نمايد؛ لذا از تأمين کنندگان معتبر که دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب 

مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر دو هفته از تاريخ چاپ آگهی نسبت 

به اعالم آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هيچ درخواستی 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات پمپ برند EBARA در سايت اينترنتی مجتمع جهان 

فوالد سیرجان به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است

مدارک الزم : 
ارسال نامه اعالم آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرايی ـ توان مالی ـ توان 

تجهيزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پايان تاريخ 

اعالم شده فوق به آدرس ايميلm.musavi@sjscosteel.com تکميل فرم خود اظهاری 

تامين کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چك ليست )دانلود از طريق 

سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش(

 ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد كرد 

کلینتون خواستار فشار بیشتر غرب به پوتین شد
خبر آنالین: وزیر امور خارجه سابق آمریکا از واشنگتن و متحدانش خواست 
تا فشار خود بر روسیه را در بحبوحه حمله اش به اوکراین دو برابر کنند. هیالری 
کلینتون، در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی گفت: تنها راهی که می توانیم از طریق 
آن به درگیری های خونین و هولناکی که در اوکراین شاهد هستیم پایان دهیم 
و از اروپا و دموکراسی حفاظت کنیم این است که هرکار می توانیم برای اعمال 
بهایی به مراتب سنگین تر بر والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه انجام دهیم.


